صلح اإلمام احلسن  aوالظروف الصعبة
الباحث
كريم شنان الطائي

جامعة البصرة  -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

-1ذرية رسول اهلل  ،iكما انه أحد اخلمسة من أصحاب الكساء واحد األربعةة
الذين باهة بمةر رسةول اهلل مةد  iنصةار رةنا  ،وهةو مةن اينمةنين الةذين
أذهب اهلل عنمر الةنس

وهمةنهر هنمة ا ،ومةن ال نبةي الةذين أمةن اهلل ةو همر

وأحد الث لني الذين من متسك يمما را ومن ختلف عنمما هلك وظ وغو  ،وهةو
الذي ل ب بالسيد واألمة واجةةة والةا وال ةل وال اهةد واألألة واألول وال كةل
واجمل بةةي ،وهةةو ايسةةمي بةةال ورا هةةاا ،وهةةو أبةةو مةةد ،وأبةو ال اسةةر ،وهةةو سةةيد
هباب أه اجلنة هو اإلمام اجسن اجمل بي  ،aوأفض ما قي فيةه  aيف وال هةه،
حيةةو ولةةد يف ايدينةةة اينةةور يف النصةةف مةةن رمضةةا سةةنة أل ألةةة مةةن ا ةةةن وهةةو
السبط األول األكا ألم ايؤمنني علل بن أبل هالب  aوابن سيد نساء العةايني

من األولني واآلخنين الناهن اينمن فاهمة ال هةناء  ،Jوهةو اخةو سةيد هةباب
أهةة اجلنةةة وم لةةوم كةةنب ء وسةةيد المةةمداء اإلمةةام اجسةةني أبةةل عبةةد اهلل وأبةةو
األحنار  ،aحيو رو الدوالبل يف ك ابه الذي محة عنةوا (الذريةة النةاهن
الذي قال فيه-:
ه وج اإلمام علل  aبالسةيد فاهمةة ال هةناء ابنةة مةد بةن عبةد اهلل رسةول
رب العةايني  ،iفولةةدل لةةه حسةةنا بعةةد معنكةة (احةةد وبةةني م ةةدم الةةن

 iإىل

ايدينة سن ا وس ة أهةمن ونصةف ،فوال هةه ألربةني سةنني وسة ة أهةمن ونصةف مةن

ال اريخ ،وبني موقعة (أحةد و(بةدر سةنة ونصةف ،فةةلء بةه إىل رسةول اهلل i
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ف ال -:اللمر إنةل أعيةذب بةك وولةدب مةن المةينا الةنسير ،وأذ يف إذنةه اليمنةي،
وأقةةام يف اليسةةن  ،وهةةاب حسةةنا وعةةش عنةةه كبمةةا ،نمةةو وعةةاأ يف أحضةةا سةةدب
رسول اهلل مد  iوهغذ مةن معةني رسةال ه وأخ قةه وهاح ةه ،وظة معةه يف
رعاي ه ح ي اخ ار اهلل سةبحانه وهعةاىل لنبيةه ار خلةدب ،بعةد أ ورألةه هديةة وأ بةه
وهيب ه وسؤ ب ،وأهله.

-2لإلمامة اليت كانت هن ةنب بعةد أبيةه ،اإلمةام علةل بةن أبةل هالةب  ،aحيةو
صنح بما (أي اإلمامة سدب يف اكسةن مةن مناسةبة حينمةا قةال( -:اجسةن واجسةني

إماما قاما أو قعةدا ( ، 1وقية إ اإلمةام اجمل بةي عةاأ  aعةاأ مةني سةدب سةبني
سنني وأهمنا ،وقية اةا سةنني ،ومةني أبيةه أل ألةني سةنة ،وبةني هسةني سةنني ،وقةالوا
وكا عمنب المنيف سبعة وأربعو سنة وأهمن وقي اا وأربعو  ،ول ةد اس مةني
يف اإلمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aهةةنا النبةةو واإلمامةةة باإلىلةةافة إىل هةةنا النسةةب
واجسب ،ووسد ايسلمو فيه ما وسدوب يف سدب وأبيه ح ي كةا يةذكنهر فيممةا،
فوحبوب وع موب وكا منسعمر األوحد بعد أبيه ،فيما كةا يعضىلةمر مةن ممةاك
اجيا  ،وما كا يس صعبمر من أمور الدين ،خاصةة بعةد ان ةال نبينةا مةد  iإىل
النفيش األعلي ،إذ خلت األمة اإلسة مية حيةا حافلةة باإلحةدار اينيةن الةيت
يعنا ا ن

ا قب وفا ن

النمحة حبيب رب العايني مد ايصنىي.i

ومن حيةو مواقةف اإلمةام ال كةل ايعمةا ومناحة حياهةه كانةت مثةاال كنميةا
للخلش اإلسة مل النبةوي النفيةني يف مة األذ وايكةنوب يف ذال اهلل ،كمةا لةي
بالصا اجلمي واجلر الكب  ،ح ةي اعةضا لةه ألةد أعدارةه مةنوا بةن اجكةر بةو

حلمه يوازي اجلبال (هاريخ مدينة ممش ، :1::12كما اهة من اإلمةام اجسةن a
بالسماحة والكنم واجلو والسخاء بنحو متي عن سارن الكنماء واألسةخياء ،وكمةا
هو مذكور يف ايني ايصةا ر ف ةد ب ةل اإلمةام اجمل بةي  aبعةد سةدب يف رعايةة أمةه
ال هناء الناهن اينمن  Kوأبيه سيد الوصيني وإمام الغن احملةلةني علةل بةن أبةل
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هالةةب  ،Jوهمةةا يف صةةنائ ارةةر مةةني الةةذين صةةا روا خ فةةة سةةدب ايصةةنىي i
وما لبةو أ هويةت هةذب الصةىحة الثانيةة مةن حياهةه بوفةا أمةه ال هةناء  ،Jوقةد
حىت بوبيه علي بن أبل هالب  aالنكبال والزال يماهد ك هذب احملن.

-3وي ةنئ منارهما وهو يف سن النىولة ،لكنه كا ي وم مما ين ةن مةن مثلةه ،مةن
حيةةو وعيةةه وإحساسةةه باألوىلةةائ العامةةة وهنوراهمةةا ،مةةن هنةةا كةةا ي م ةةني ب ةةدين
ايني ايسلمني واحضاممر ،ن يةة مماهدهمر مد اه مام الن

األكةنم مةد i

به ،ول د اهضك اإلمام اجسن اجمل بي  aمني أبيه يف وىلني حد للىسةا الةذي أخةذ
يس مني يف سسر الدولة اإلسة مية خاصةة أيةام عثمةا بةن عثمةا  ،وكةا اإلمةام
علل  aغ راىلل كغ ب من الصحابة علي هصةنفال عثمةا وعمالةه ،ولكنةه
يكن راىلل ب له ،فوقف هو وأبنارةه موقةف ايصةلحل اجكةير ،ولكةن بنانةة عثمةا
أبت إال ال ما ي يف إفسا األمن وال حنيض غ ايباهن علةي ق لةه ،لكةن ب ةل أمة
ايةؤمنني علةةل  aيعةةاا ايوقةف يف حةةدو مةةا أنة ل اهلل هعةاىل ،كمةةا وقةةف اإلمةةام
اجسن مني أبيه  Kيف ك ما ي ول ويىع  ،كما اهضك معه يف ايني حنوبةه ،وقةد
كا السبط ي مني علي أبيةه أ يسةمحل لةه واصةلة ال ةال وخةور ايعةارك عنةدما

ي وزم ايوقف ،ولكن أم ايؤمنني كا هديد اجنص عليه وعلةي أخيةه  Kخمةية
أ ين نةةني نس ة النسةةول مةةد  ،iوب ةةل اجسةةن  aإىل سانةةب والةةدب إىل خةةن
ج ة ،وكا يعانل ما يعانيه أبوب من موقف المه نذاك ،كما كا ي و
ين معاوية يبو عاهه ويغني ال ا

آلالمه وهةو

من سيش أبيه باألموال وايناصب ح ةي فةن

أكثةةةةنهر ،ح ةةةةي أصةةةةبحل اإلمةةةةام علةةةةي  aي منةةةةي فةةةةناقمر بةةةةايول أو ال ةةة ،
فاس مةةمد  aوب ةةل اإلمةةام اجسةةن  aبةةني هلةةك األعاصةة بةةني أهةة الكوفةةة
اي خاذلني وبني فلول اخلوارج ايارقني و ديال ال اسنني من أه المام.
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الفصل األول
ممكلة البحو:
كةةا سةةبب اخ يةةار الباحةةةو ةةذا احملةةور وهةةةو (صةةلحل االمةةام اجسةةةن a
وال نوا الصعبة  ،يا عاناب االمام اجسن اجمل بةي مةن ظةنوا قاسةية سةدا خاصةة
بعد اس مما أبيه علل بن أبةل هالةب  ،aحيةو هعةنر اىل هة ي انةوائ الكة م
السلء بسبب ع د الصلحل مني معاوية ،والك يعةنا بةا ع ةد الصةلحل مةني معاويةة

كانةةت لةةه اسةةباب عديةةد  ،فكةةا  aاخ يةةارب للصةةلحل يف من مةةي الكمةةة واجنكةةة
السياسية النهةيد  ،وذلةك

ي ةا يصةلحة االسة م العليةا وأهدافةه ايثلةي ،ون يةةة

يوقف االمام هةذا ف ةد هعةنر  aللن ةد الة ذئ مةن هةيع ه وأصةحابه ،لةذلك

ي سني صاهر جلةور وظلةر ومكةن وخةدائ معاويةة وازالمةه وزمةنب ،مةني ا اكثةنهر
كةةا يةةدرك ال ةةنوا ال اسةةية الةةيت اىلةةننل االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aاىل جتنةةب
ال ال واع ال السلنة ،كما هعن الكث من أعيا ايسلمني وقا همر بصدمة عنيىةة
ةةذا اجةةا ر يةةا يننةةوي عليةةه نىةةوح االمةةويني مةةن ح ةةد علةةي االس ة م و عاهةةه
االوفياء ،وحنص علي احياء ما أماهةه االسة م مةن م ةاهن اجلاهليةة بكة صةورها
وأهةةكا ا ،وا االمةةام اجسةةن يعةةنا مسةةب ا ةةذا مةةن فارةةد وأهميةةة هعةةو علةةي
ايسلمني من عد مواىلني ،ألنةه بمةذا الصةلحل ايمةنس فسةحل اجملةال يعاويةة ليكمةف
واقني رسال ه اجلاهلية ،وليعنا عامة ايسلمني البسناء من هو معاوية ومن هةو أبيةه
ومن هر االمويني ،وما يكنو لإلس م من ح د فني له ،ذب االسةباب

اخ يةار

هذا العنوا كممكلة اساسية للبحو.

-7كمةا هةةاز ممةكلة البحةةو مةن ا الصةةلحل كةةا نصةنا مةةا ام قةد ح ةةش فضةةيحة
سياسة اخلدائ وايكن واج د اليت كا العدو وقةد حاكمةا وخنةط ةا وهمةبني بمةا،

اذ كانةةت خنةةة وعلةةر وحنكةةة االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aقةةد رحةةت حينمةةا بةةدأ
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معاوية يساهر يف كمف واقعه اينحنا ،وذلةك يف اع نةه الصةنيحل والواىلةحل بونةه
ي اهة مةةن أسة االسة م ،وا ةةا ي اهة مةةن أسة ايلةةك والسةةينن علةةي رقةةاب
االس م وايسلمني ،وانه سوا ال يىةل بةوي هةنوس الصةلحل ،وكانةت هةذب السةبب
وايمكلة الخ ياري هذا البحو اي واىلني .كما هاز ممكلة البحو بانه ومن خة ل
اعة

معاويةةة هةةذا اي نكةةور بنةةو الصةةلحل ،وكةةذلك اعة

معاويةةة مةةا هة ب مةةن

خنوال قةام بمةا لضةنب خةط ونمةا االمةام اجسةن  aوبنيةه االبةنار  ،Kوق ة

خة

أصةةحابه و بيةةه ،ةةذا كمةةف الن ةةاب عةةن الوسةةه اج ي ةةل االمةةوي اجاقةةد

الكافن واياكن الكنيه ،وهنا ف د مارح االمام اجسةن اجمل بةي  aمسةؤولية اجىةاظ
علي س مة اخلط بالنغر من اقصاره عةن اجكةر ،وأهةنا علةي قاعدهةه المةعبية،
ف ام ب حصينما من االخنار اليت كانت همد ها من خة ل هوعي مةا وهعبه مةا ،فكةا
فع

ورب فاع واىلحا اجيابيا للغاية ،حبيو كلىه الكث من النقابة واجصار.
أه مية البحو واجاسة اليه:
هوهل أهمية البحو واجاسة اليه يف معنفةة كيةف واسمةة االمةام اجسةن اجمل بةي

هلك الصعوبال ،سواء كانت من االعداء أو من االصدقاء أو من المةيعة انىسةمر،
كما هةو هل اهميةة البحةو عةن كيىيةة ختلةا االمةام اجسةن مةن هعنىلةه للعديةد مةن
االغ يةةاالل مةةن قب ة ازالم وزبانيةةة معاويةةة ومةةا مي لكةةه مةةن قةةو ومةةن سةةيش ومةةن
عمة ء ومةةن سواسةةي

علةةي سةةبط الةةن

االمةةام اجسةةن  ،aوبال ةةالل يمة هةةذا

ويؤكد اىل خماوا معاوية من وسو االمام اجسن  ،aك ةو معةا عةن عواهةف
االمةةة ووعيمةةا ايس ة من واي واص ة  ،لةةذلك مةةن ايمكةةن أ ي ةةال ا صةةلحل االمةةام
اجسن  aكا بداية ومتميدا واقعيا لثور أخيه سةيد المةمداء ابةو االحةنار االمةام
اجسني  ،aمةن هنةا ف ةد قةدم االمةام اجسةن  aابةن علةل اينهضةي  ،Kنىسةه
ال كية وهوج سمةا ب الع ةير الةذي فةا اجلمةا بالسةيف يف هلةك ال ةنوا الصةعبة
العصيبة ،وذلك باس مما ب مسموما علي يد ابنة يةد ايلعونةة اخلارنةة زوس ةه سعةد
بنت مد بن االهعو الكندي ،وهل ابنةة ام فةنو اخةت أبةن أبةل قحافةة ،م ابة
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عمن الا ينار واقنائ عمةن ىلةيائ مةن سة ل سةوراء وسةوا الكوفةة ،ف امةت
هذب ايلعونة بوىلني السر لإلمةام اجسةن اجمل بةي  aأرواحنةا لةه الىةد وه نعةت
أوصال كبدب ايبارك ح ي اس ممد علي يةدها ،انةا هلل وانةا اليةه راسعةو  ،وسةيعلر
الذين ظلموا أي من لب ين لبو  ،حيو هةوىل أخيةه سةيد هةباب أهة اجلنةة االمةام

اجسةةني  aهغسةةيله وهكىينةةه و فنةةه ،يف م ةةا الب يةةني قةةنب سدهةةه فاهمةةة ال هةةناء
سيد نساء العايني من االولني واالخنين  ،Jوجبانب قا سدب ايصنىي مد بةن
عبةةةداهلل حبيةةةب اهلل هعةةةاىل  ،iوذلةةةك بوصةةةية منةةةه  ،aوحينمةةةا مةةةال االمةةةام
اجسن  aىلنبت امناهه ال بة علي قاب يد سنة ألةر رفعةت بعةد ذلةك ،وقةد قية
ا زوساهه  aقد خنسن خلف سنازهه حافيال االقدام.
أهداا البحو:
 -1يمةةدا البحةةو اىل الكمةةف عةةن مةةد اي لوميةةة الةةيت عاناهةةا ومةةن اقةةنب
الناح إليه ،لي

ف ط من اعداره ولي

ف ط من الك اب ايس منقني الةذين

اع مةةدوا علةةي ن ةةدهر لإلمةةام اجسةةن مةةن خ ة ل النوايةةال العباسةةية ،ب ة
هعنر االمام اجسن من الن د اجلارح من قب هيعة ام ايؤمنني علةل بةن

أبل هالب .a

 -:الكمف عن مكن وخدائ معاويةة وزباني ةه مةن خة ل بعةض ذوي النىةوح
الضعيىة وقلة اميةانمر مةن الةذين بةايعوب يف بدايةة خ ف ةه ،والةذين اغةناهر

معاوية باألموال هار وبال و هار اخن  ،لضك االمام اجسن اجمل بي .a
 -2بعد ا ختاذل عامة سيمه وأكثن قا هه ،و

يب ي معه اال فهة قليلة من أه

بي ه المنيف وايخلصني من أصحابه ،ومن هةذا ايننلةش ميكةن للباحةو ا
حيد بعض االسباب اليت سعلت االمام اجسن ي ب بالصلحل مةني معاويةة،
كا يف منمي الكمة واجنكة السياسية النهيد

ي ا يصاحل االس م العليا

أهدافةةه ايثلةةي ،وقةةد هةةخا الباحةةو بانةةه ن يةةةة يوقةةف االمةةام هةةذا ف ةةد

هعنر  aللن د ال ذئ من هيع ه وأصحابه.
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 -4كذلك الكمف عن ال نوا ال اسية اليت اىلةننل االمةام اجسةن  aاىل
جتنب ال ال واع ال السلنة ،كما هعن الكث من أعيا ايسلمني وقا همر
بصدمة عنيىة ذا اجا ر يا هننوي عليةه نىةوح االمةويني مةن ح ةد علةي
االس م و عاهه االوفياء .وحنص علي احياء الم من م اهن اجلاهلية بكة

صورها واهكا ا ،وا االمةام اجسةن اجمل بةي  aيعةنا مسةب ا ةذا مةن
فارد واهمي ه اليت هعو علي ايسلمني من عد مواىلني ،ألنه بمةذا الصةلحل
ايمنوس فسحل اجملال يعاوية ليكمف واقني رسال ه اجلاهلية.
 -1كمةةف غةةدر معاويةةة لإلمةةام اجسةةن مةةن خ ة ل االغ يةةاالل العديةةد الةةيت
هعةنر ةا االمةام اجسةن اجمل بةةي مةن قبة معاويةة وس وزهةه وسواسيسةةه

واخلونة من الذين كةانوا مةني االمةام اجسةن  ،aومةن اقةنب النةاح اليةه،
ح ي متكن يف نماية ايناا من غدر االمام من خ ل اخلارنةة زوس ةه سعةد
بنةةت االهةةعو الةةيت سةة ه بالسةةر ح ةةي ه نعةةت اوصةةال كبةةدب المةةنيف

واس ممد  aارواحنا له الىدا.
حدو البحو:

ي حد البحو لعموم ايسلمني يف ه ي احناء العا

حيةو يوسةد ايسةلمني مةن

الميعة وايوالني أله بيت النبو والنسالة السماوية ،حبيو يمم ك ب ائ العةا
اليت ي واسد فيما هيعة ام ايؤمنني ،ألنه االمام اجسن اجمل بي هو امام كة المةيعة
ومىضر الناعة.
هعنيف ايصنلحال:
الصلحل -:معن صلحل يف معةر ايعانل اجلامني -معةر عنبل عنبل.
 -الصَّ حُ ىلد الىسا وبابه خ ون

الىناء صلُحل أيضا بالضةر وهةذا يصةلحل

لك أي هو مةن باب ةك والصِّة ححُ بالكسةن مصةدر ايُصةالححةال واالسةر الصةلحلُ
يُذكن ويُؤنةو وقةد اصَةنحلححا وهَصةالححا واصَّةالححا ب مةديد الصةا واإلصَة حُ
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ىلد اإلفسا وايحصَلححةُ واحد ايحصالالحل واالسَ الص حُ ىلد االس ىسا .
 صلححلَ لة يَصلححل ويَصلُحل ،صَ حًا وصَ حالية وصُلُوحًا ،فمو صالالحل ،وايىعةولمصلوحٌ له:
 صلححل المَّلءُ زال عنه الىسا  ،ىلدّ فسَد -:صلححت حالُ ايةنيض[ - ،جَنَّاتُ
عَدْنٍ يَدْخلُونَهَت وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَتئِهِمْ] :من من وعم صاجا.
 ص ةلححل لةةه األم ةنُ :ناسةةبه والءمةةه وواف ةةه -:هةةذا األمةةن يَصَ ةلُحل لةةك :يواف ةةك
وحيسُن بك - ،هذب األرر هَصَلُحل ل راعة ايواحل.
الصلحل :يف معةر ك اب لسا العنب (البن من ور :
فكيفففإطرففف إذا مط شاطتففف ط ففف
ط

طط ط

وتففف طرشفففاط ففف نطالوالفففا ط ففف و طط

ط
وهو صاحل وصةليحل ،األخة ؛ عةن ابةن األعنابةل ،واجلمةني صةلحاء وصةلوح

وصلحل :كصلحل ،قال ابن ريد :ولي

صلحل بثبت .ورس صاحل يف نىسه من قةوم

صةةلحاء ومصةةلحل يف أعمالةةه وأمةةورب ،وقةةد أصةةلحه اهلل ،ور ةةا كنةةوا بالصةةاحل عةةن
الملء الذي هو إىل الكثن ك ول يع وب :مغنل يف األرر مغن مةن منةن ،وهةل
منن صاجة وك ول بعض النحويني كونه ابن سة  :أبةدلت اليةاء مةن الةواو إبةداال
صاجا .وهذا الملء يصةلحل لةك أي هةو مةن باب ةك .واإلصة ح :ن ةيض اإلفسةا .
وايصلحة :الص ح .وايصلحة واحد ايصاحل .واالس ص ح :ن ةيض االس ىسةا .
وأصةةلحل المةةلء بعةةد فسةةا ب :أقامةةه .وأصةةلحل الدابةةة :أحسةةن إليمةةا فصةةلحت .ويف
ال مةةذيب :ه ةةول أصةةلحت إىل الدابةةة إذا أحسةةنت إليمةةا .والصةةلحل :هصةةاحل ال ةةوم
بيةةنمر .والصةةلحل :السةةلر .وقةةد اصةةنلحوا وصةةاجوا وهصةةاجوا واصةةاجوا ممةةد
الصةةةا قلبةةةوا ال ةةةاء صةةةا ا وأ غموهةةةا يف الصةةةا

عنةةةي واحةةةد .وقةةةوم صةةةلوح:

م صةةاجو كةةونمر وصةةىوا بايصةةدر .والص ة ح بكسةةن الصةةا  :مصةةدر ايصةةاجة،
والعنب هؤنثما ،واالسر الصلحل يذكن ويؤنو .وأصلحل ما بينمر وصاجمر مصاجة
وص حا ؛ قال بمن بن أبل حازم.
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الفصل الثاني
االطار النظري و الدراسات السابقة
املبحث االول
احلسن اجملتبى  aجيين ثمار الصلح
ي خةةذ السةةبط االمةةام اجسةةن  aموقىةةا أو قةةنارا اال وهةةو صةةارب فيةةه ويف
مكانه كونه من االرمة ايعصومني وهو ابةن االمةام علةل بةن أبةل هالةب  ،Kوامةه
سةةيد نسةةاء العةةايني مةةن االولةةني واالخةةنين ،وسةةدب اجبيةةب ايصةةنىي رسةةول رب
العايني  ،iواخيه سيد هباب أهة اجلنةة  ،aكمةا نمةر ال ينن ةو عةن ا ةو ،
لذلك أختاذب قنار الصةلحل كةا هدفةه فضةحل معاويةة ،وهةدم أسة

سةلن ه ال ارمةة

علي ال ير اجلاهلية البالية ،مةن ألةر هن ةير صةىوا ايعارىلةة مةن سديةد واسة غ ل
ك ة فنصةةة لبةةو روح االميةةا وال ةةو يف ىلةةمارن النةةاح ،بعةةد ع ةةد الصةةلحل مةةني
معاويةةة ،صةةعد ايلعةةو معاويةةة ايةةاكن ايخةةا ئ اينةةا واةةني النةةاح فخنةةب بمةةر
وقال -:ا اجسن بن علل بن ابل هالب  aر نل للخ فةة أهة
منه نقا (أي ين نىسه ا أه

ةا (و

أسةى

 ،فلما ان مي من ك مه ،قال االمام اجسةن a

مس غنبا من ك مه ومس م ءا حيو قال  -:aيف مباهلة سدي مد  iمني نصةار
رنا فةاء من االنى

بوبل ،ومةن االبنةاء بةل وأخةل اجسةني ،ومةن النسةاء بةومل

فاهمة ال هناء وكنا أهله وحنن له وهو منا وحنن منه.
ويا ن لت ية ال نم اعنا سدي رسول اهلل وحبيبه  iيف كسةاء خيةاي ألم
سلمة رىلوا اهلل عليمةا وقةال -:اللةمر هةؤالء أهة بةييت وعضهةل ،فاذهةب عةنمر
النس

وهمةنهر هنمة ا ،فلةر يكةن أحةد يف الكسةاء غة ي وأخةل وأبةل وامةل،

وحنن هاهنين منمنين ،وأبل كنمه اهلل وولد يف اقدح مكا  ،ول ةد مةن اهلل علينةا
وهىضي من سدي رسول اهلل  iلنا منه ،ول د رأي ر مكا من ل نا من رسةول اهلل
ايصنىي  ،iحيو أمن بسد االبواب فسدها وهنك بابنا مى وح ،ف ية لةه يف ذلةك
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ف ةةال -:أمةةا أنةةل

أسةةدها وافة حل بابةةه ،ولكةةن اهلل عة ل وسة أمننةةل أ أسةةدها

وأفة حل بابةةه ،،وا معاويةةة زعةةر لكةةر انةةل رأي ةةه للخ فةةة أهة  ،و

أر نىسةةل ةةا

أه  ،فكذب معاوية ،حنن أوىل بالناح من أنىسمر يف ك ةاب اهلل عة وسة وعلةي
لسا نبيه مد  iو

ن ل أوىل م لومني فاهلل بيننا وبني من ظلمنةا وأخةذ ح نةا،

ومحة النةةاح علينةةا ،ومنعنةةا سةةممنا ،مةةن الىةةلء ومنةةني امنةةا مةةا سعة

ةةا رسةةول

اهلل  iوأقسةةر بةةاهلل لةةو أ النةةاح بةةايعوا أبةةل حةةني فةةارقمر رسةةول اهلل مةةد
ايصةةةنىي  iألعنة ة مر السةةةماء قننهةةةا ،واالرر بنك مةةةا ،ومةةةا همعةةةت فيمةةةا
يا معاوية ،فلما خنست من معدهما هنازع ما قنيش بينما ،فنمعت فيما النل اء.
وأبناء النل اء ،أنت واصحابك ،وقد قال رسول اهلل اجبيةب ايصةنىي -:i
ما ولت امة أمنها رس وفيمر من هو أعلةر منةه اال

ية ل أمةنهر يةذهب سةىاال

ح ي ينسعوا اىل مةا هنكةوا ،ف ةد هنكةت بنةو إسةناري هةارول وهةر يعلمةو انةه
خليىةةة موسةةي  aفممةةوا واهبعةةوا السةةامني ،وقةةد هنكةةت هةةذب االمةةة أبةةل وبةةايعوا

غ ب ،وقد هعوا رسول اهلل  iي ةول -:أنةت مة

ن لةة هةارو مةن موسةي اال

النبو  ،وقد راوا رسول اهلل  iنصب أبل يوم غدين خر وأمنهر أ يبلة المةاهد

مةةنمر الغارةةب ،وقةةد هةةنب رسةةول اهلل  iمةةن قومةةه وهةةو يةةدعوهر اىل اهلل هعةةاىل
ح ي خ الغار ،وقد كف أبل يدب حني ناهدهر ،وأس غار فلر يغيو فةع اهلل
هارو يف سةعة حةني اس ضةعىوب وكةا وا ي لونةه ،وسعة اهلل الةن
خ الغار و

يف سةعة حةني

جيد أعوانا له ،وكذلك أبل وأنا يف سعة مةن اهلل حةني خةذل نا هةذب

االمة وبايعوك يا معاوية ،وا ا هل السنن واالمثال ي بني ي بني بعضما بعضا.
أيما الناح -:انكر لو ال مس ر فينا بني ايمن وايغنب ،أ جيدوا رسة ولةدب
ن

غ ي وأخل

جتدوا ،وانل قد بايعت هةذا وا ا ري لعلةما ف نةة لكةر وم ةائ

اىل حني ،ومن اخن صةور معاويةة اينةا ونةال مةن أمة ايةؤمنني ةا فضةحه أمةام
ايأل ،ه ول النواية ف حداب االمام اجسن بن علل  ،aوبعد أ متت ايصاجة سةار
معاوية ح ي خ الكوفة فوقام بمةا أيامةا فلمةا اسة مت البيعةة لةه مةن أهلةما صةعد
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اينةةا فخنةةب النةةاح ونةةال منةةه ،وذكةةن أمةة ايةةؤمنني  aمةةا نةةال وكةةا اجسةةن
واجسني  Kحاىلنين ،ف ام االمام اجسن لة

عليةه ،فوخةذ بيةدب االمةام اجسةني

فوسلسه ،ألر قام االمام اجسن  aف ال -:أيما الذاكن عليا نوخذ بيةدب وأبةل علةل،
وأنةةت معاويةةة وابةةو صةةخن ،وامةةل فاهمةةة ال هةةناء اينمةةن النةةاهن  ،وامةةك هنةةد،
وسةةدي رسةةول اهلل وحبيبةةه  ،iوسةةدك حةةنب ،وسةةدهل خدجيةةة وسةةدهك ق يلةةة،
فلعن اهلل أمخلنا وذكنا و المنا حسبا ،وهنفنا قدما ،وأقةدمنا كىةنا ونىاقةا ،ف الةت
هوارف من أه ايسةد اجاىلنين ( مني ..مني من سانب خن ف د ركة معاويةة
سلن ه يف المام خ ل عمنال السنني ،ولىش أكاذيب علةي االسة م ح ةي كةا أ
خيلش للناح ينا سديدا.
ومن البديمل وايعنوا بو االمام اجسن يعةارر ن امةه الىاسةد ويةبني -:انةه
وخنه االولل بال يا  ،حيةو ي ةا ويةنوي لنةا ال ةاريخ اجا ألةة ال اليةة -:روي ا

عمن بن العاص قال يعاوية -:أ االمام اجسن بةن علةل بةن أبةل هالةب  Kعيةل
أي (منر وأنه اذا صعد اينا ورم وب بوبصارهر خة وان نني عةن الكة م ،لةو

اذنت له ،ف ال معاوية -:يا أبا مد لو صعدل اينا ووع نا!! ف ام االمام اجسةن
اجمل بةةي  aفصةةعد اينةةا وقةةال( -:مةةن عةةنف

ف ةةد عةةنف  ،ومةةن

يعةةنف

فونةةا

اجسن ابن علل بن أبل هالب وابن سيد نساء العايني فاهمة ال هناء بنت رسةول

رب العايني  ،iأنا ابن رسول اهلل وحبيبه  ،iانا ابةن نة

اهلل ،انةا ابةن السةناج

اين  ،أنا ابن البم النذين ،أنا ابن من بعو رمحة للعلمني ،أنا ابن بعو اىل اجلةن
واالنة

 ،أنةةا ابةةن ابةةن مةةن خ ة خلةةف اهلل بعةةد رسةةول رب العةةايني  ،iأنةةا ابةةن

صاحب الىضار  ،أنا ابن صاحب ايعة ال والدالر  ،أنةا ابةن أمة ايةؤمنني ،أنةا
ابةن ايةةدفوئ عةن ح ةةل ،أنةا وأخةةل اجسةني  Kسةةيدا هةباب أهة اجلنةة ،أنةةا ابةةن
الةةنكن واي ةةام ،أنةةا ابةةن مكةةة وايدينةةة ،أنةةا ابةةن ايمةةعن وعنفةةال .فاغ ةةاظ معاويةةة
وقال( -:خذ يف نعت النهب و ئ ذا  ،ف ةال :الةنيحل هنىحةه واجةن ينضةحه ،وبةن
اللي ينيبه ،ألر عا وقال -:أنا ابن المىيني اينائ ،أنا ابن مةن قاهة معةه اي ركةة،
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أنا ابن من خضعت له قنيش ،أنا ابن امام اخللش وابن مد ايصنىي  ،iفخمل
معاوية أ يى نت به الناح ف ال -:يا أبا مد ان ل ف د كىةي منة ل ،ف ةال معاويةة-:
ظننت ا س كو خليىة وما أنت وذاك مةا سةن  ،ف ةال االمةام اجسةن  -:aا ةا

اخلليىة ممن سار بك ةاب اهلل وسةنة رسةول رب العةايني  iلةي

اخلليىةة مةن سةار

باجلور وعن السنة ،أو اختةذ الةدنيا أبةا وامةا ملةك ملكةا ،منةني بةه قلةي ألةر هن نةني
لدهه ،ويب ي هبع ه ،وقد احملى رس من بة

اميةة وكةا هةابا فةوغل للحسةن a

ك مةةةه وجتةةةاوز اجةةةد يف السةةةب والمةةة ر لةةةه وألبيةةةه االمةةةام اإلمةةةام علةةةل امةةة

ايؤمنني  ،Kف ال االمام اجسن -:اللمر غ ما به من النعمةة واسعلةه انثةي ليع ةا
به ،فن ن االموي يف نىسه وقةد صةار امةنأ انثةي قةد بةدل اهلل هعةاىل لةه فنسةه بىةنج
النساء وس نت جي ه ،ف ال أع نل فحى النسةال قارة امةنأ  ،سةكت سةاعة ،ألةر
نىةةض ألوبةةه ونمةةض ليخةةنج ،ف ةةال ابةةن العةةاص -:اسل ة

فةةانل اسةةالك سةةار ،

ف ال  -:aس مةا بةدا لةك ،قةال عمةنو -:اخانةل عةن الكةنم والنةةد وايةنوء

ف ال  -:aأما الكنم فال ائ بايعنوا والعناء قب السؤال ،وأمةا النةةد فالةذب
عةةن احملةةارم ،والصةةا يف ايةةواهن عنةةد ايكةةارب ،وأمةةا ايةةنوء فحىة النسة
واحةةنازب نىسةةه مةةن الةةدن

ينةةه،

 ،وقيامةةه بةةو اء اج ةةو وافمةةاء السة م ،فعة ل معاويةةة

عمةةنا ف ةةال -:فمةةائ أمةةن المةةاب االمةةوي ،واهةةت زوس ةةه اىل االمةةام اجسةةن a
فبكت وهضنعت ،فن قلب االمام ا و عا اهلل هعاىل فةعلةه اهلل كمةا كةا  ،وقةد
ظ االمام اجسةن اجمل بةي  aيف الكوفةة عةد هةمور ،بعةدها ار ة عنمةا ورحة
معه ك اخل  ،فىةل نىة
اصيب ايغ

نىة

االيةام الةيت خةنج االمةام عنمةا ،حة بمةا هةاعو

بن هعبة ألر مال الكث من أهلما ،ح ي ا واليما مال به ،فلمةا بلة

ايدينة ،وقف أهلما يس بلونه أهد االس بال ،وظ هنةاك ي ةو حنبةا ىلةد معاويةة
ومؤامناهه علي ايسةلمني ،ح ةي وفةد اىل المةام عاصةمة اخل فةة االسة مية ،فةناح
يبل عن عوهه اليت خلف ا وخنج بما وعاأ معما ،ول د أظمةن االمةام يف هلةك
النحلة النسالية ،اجش ،و ش الباه أله المام ،وا معاوية لي

بالذي يصةلحل
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لل يا  ،علي ما موب عليمر بدعاي ه اي للة ،فمو ينسني بمر اىل اجلاهلية حيةو كةا
أبةوب يسة عبد النةاح ويسة ن ا سمةو هر وهاقةاهمر وال يممةه بعةد ذلةك ،هة وا أم
سعدوا ،ولي

من العةب ا نن أ نن ك من ال ي حول معاويةة و افةني عةن

أفكارب ونصب نىسه لدعوهه كا

من قب قد ال ةي هةو واسةنهه ،فة زال معاويةة

ي و اج ب حول أبل سىيا و افني عن أفكارب ،االموي الذي قا ب من قب والةدب
أبو سىيا بةذال ايىةاهير والعةا ال والسةلوكيال ،وقةد كةا يع مةد معاويةة علةي
أهخاص مث عمنو بن العاص وزيا ابن أبيةه وع بةة بةن أبةل سةىيا وايغة

بةن

هعبة ،ون ارنهر ممن ال هوال صورهر أو صور اسنهر هضاء لنةا يف ميةا ين (بةدر
واخلند

كما كةا يع مةد علةي النصةار الةذين أصةبحت ةر قةو  ،وا معاويةة

كةةا جي مةةني ك ة مسةةاء يس ة ما بمةةا اخ ة الدولةةة االمويةةة ةةن ي ةةنأ عليةةه أخبةةار
اجنوب الساب ة وخصوصا جتارب النوم يف اجنوب السياسية ليس ىيد منما.
إذ مةةن هنةةا نعةةنا ا اجةةنب بةةني امة ايةؤمنني علةةل بةةن أبةةل هالةةب ورلةةه
اجسن  Kوبني معاوية،

هكن صناعا جمن ا علي السةلنة وال صةناعا علةي بةني

ح ة بني اخ ة االهةةار االس ة مل ،ولةةذلك اهبةةني االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aنمةةةا
خاصةةا يف مواسمةةة الصةةنائ ،وهةةو نمةةا الةةدعو الصةةنحية ،حيةةو سةةافن اىل المةةام
عاصمة اخل فة االس مية ،كل ي ن ح ا نذر له نىسه ،ومن النبيعةل ا أهة المةام
سةةوا يل ىةةو حولةةه واليةةه بعةةد أ كةةا ررةةي

اجنكةةة ايناورةةة لةةدول مر ،وكةةا

ال اريخ هاهد علي الكث من اخلنب الةيت ال اهةا االمةام اجسةن اجمل بةي  aعلةي
أه المام ،فوألن يف نىوسمر أبل االألن.

املبحث الثاني
مربرات صلح االمام احلسن  ...aمع معاوية
إ ايةةني ايمة مني واي ةةابعني يةةارال صةةلحل االمةةام اجسةةن بةةن علةةل بةةن ابةةل
هالةةب  Kمةةني معاويةةة ،وال ةةنوا الةةيت أحاهةةت بةةه و عةةت اليةةه والةةيت وىلةةعما
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االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  ،aهؤكةةد ا هنةةاك مةةارال وغايةةال ومصةةاحل لإلس ة م
والدولة االس مية ،و

ي ا لكلمة رسول اهلل مةد بةن عبةداهلل  iوهةو الصةا

االمني حني قال -:لع اهلل هعاىل يصلحل بةني فهة ني مةن ايسةلمني( 1فلةوال ا االمةام
اجسن اجمل بةي  aكةا هدفةه العة ج وبةذل وىلةحي بكة هةلء مةن اسة اةني

كلمة االس م واع ب كلمة ال إله اال اهلل ،وكا باها لةل هةو االمةام ايؤيةد بالغيةب،
ل م قةةةت نىسةةةه المةةةنيىة بصةةةعو معاويةةةة ينصةةةة اجكةةةر  ،وهةةةو الةةةذي قةةةال فيةةةه

رسول  -:iاذا رأي ر معاوية هذا علي مناي فاق لوب ،ولن يىعلوا ،ولةوال اهصةال
قلبةه الكةب يةنوح الةةنب الع ةير ،اذا يةال مةد حيةةو كةا يةن ه م ةن ايسةةلمني
وصةةعو رةةر اجلاهليةةة اجلديةةد  ،ولةةوال حلمةةه الع ةةير النةةابني مةةن قةةو اميانةةه بةةاهلل
وهسةليمه ل ضةاره ،اذا ماصةا علةي معاويةة ،وهةو ينقةي منةا سةدب ،ومية

منمةور

النسةةةالة ،ويسةةةب اع ةةةر النةةةاح بعةةةد رسةةةول اهلل مةةةد  ،iحيةةةو األةةةن امامنةةةا

اجسن  aاالخن علي الدنيا ،وقب الصلحل لعد اسباب ويارال عديد منما-:

حى حيا االمام السبط اجسن اجمل بةي  aوهةيع ه ،حيةو أخةذل اجةنوب
اليت هاءل ىلد حكومة االمام علل  aالكث من صىو وخلا هيع ه وايةوالني
لةةه يف معةةارك اجلمة وصةةىني والنمةةنوا  ،وب ةةل هنةةاك جمموعةةة قليلةةة مةةن هةةؤالء،
والريب ا اخ ل هواز ال و بني المامل والعناقةل (سةيش االمةام علةلa،
كا سي ضل علي الب ية الباقية فيما لو اندلعت اجنب بني ايعسكنين ،أل معاويةة
سيس غ اخ ا هواز ال و بني الىني ني
ال ن ال أكا ه مية بميعة االمام  ،aهذا ما اهار اليه أبو سةعيد حيةو قةال-:

قلت لإلمام اجسن بن علل  Kيا ابن رسول اهلل

اهنت معاوية وصاج ه وقةد

علمةةت ا اجةةش لةةط ونةةه ،وا معاويةةة حيةةال وبةةا  ،ف ةةال -:يةةا ابةةا سةةعيد علةةة
مصاجيت يعاوية ،علة مصةاجة سةدي رسةول اهلل  iىلةمنب وبةني أهةةني وألهة

مكة حني انصنا من اجديبية ،ولوال ماهيت يا هنك من هةيع نا علةي وسةه االرر

أحدا اال ق ( ، :وحينما خوهب االمام اجسن  aبةة(يامةذل ايةؤمنني قةال -:مةا
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أنا ذل ايؤمنني ولك

مع ايؤمنني ،انل يا رأي كر لي

االمن ألب ل أنا وأن ر بةني أظمةنهر كمةا عةاب العةا

بكةر علةيمر قةو سةلمت

السةىينة ألصةحابما ،وكةذلك

نىسةةل وأن ة ر لنب ةةي بيةةنمر( ، 2ويف روايةةة أخةةن قةةال االمةةام اجسةةن  -:aعلةةي
ايعضىلةةني علةةي الصةةلحل (وحيكةةر مةةا هةةدرو م ةا عملةةت واهلل الةةذي عملةةت خ ة
لميعيت مما هلعةت عليةه المةم

أو غنبةت( ، 4وهنةاك روايةة اخةن ايضةا ذكنهةا

السيد اينهضي ب سةند ا حةةن بةن عةدي الكنةدي قةال لةه  -:aسةو ل وسةوب

ايؤمنني ،ف ال  aما كا أحد حيب ما ب وال رأيه كنأيك وا ا فعلت ما فعلةت
اب اء عليكر(. 1
هذا أحد مارال الصلحل ومن سانب خن ون يةةة لنكةول وختةاذل النةاح عةن

مساند االمام اجسن ،aف د ممد االمام  aالخ يار الناح ومعنفة مد اميةانمر
باجنب والس عدا

ا حينمةا خنةبمر قةار ( -:ر نةا اهلل مةا يثنينةا عةن أهة المةام

هةةك وال نةةدم ،وا ةةا كنةةا ن اه ة أه ة المةةام بالس ة مة والصةةا ،فمةةيبت الس ة مة
بالعداو  ،والصا باجل ئ ...أال وأ معاوية عانا ألمن لي
أر

ايول ،ر ناب عليه وحاكمناب اىل اهلل ،ع ّ وس  ،ب

فيه ع وال نصىه ،فةا
السةيوا ،وا ار

اجيا قبلناب وأخذنا لكر النىلي  ،فنا اب النةاح مةن كة سانةب -:الب يةة  -الب يةة!
وأمضي الصلحل(. 6
وقال الميخ ايىيد يف االرها  -:وسةار معاويةة حنةو العةنا ليغلةب عليةه فلمةا

بل سسن منبا نك االمام اجسن  aوبعو حةن بن عدي فةومن العمةال بايسة

واس نىن الناح للةما ف ثاقلوا عنةه ألةر خةف معةه أخة س مةن النةاح بعضةمر مةن

هيعة له وألبيه  Kيؤألنو ق ال معاوية بك حيلة ،وبعضمر أصحاب فةنت وهمةني
يف الغنارر ،وبعضمر هكاك وبعضمر مةن أصةحاب عصةبية اهبعةوا ر سةاء قبارلةمر
ال ينسعو اىل ين...اخل.
ون ةةن االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aبعةةد حةةوا ر سةةنل يف هلةةك االألنةةاء يف أمةةن

النةةاح ،فةةاز ا ل بص ة هه  ،aخبةةذال ال ةةوم لةةه وفسةةا نيةةال احملكمةةة فيةةه ،ةةا
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أظمنو ب لةه مةن السةب والة كى واسة ح ل مةه ونمةب أموالةه و

يب ةي معةه مةن

يةومن نوايةاب اال خاصةة مةةن هةيع ه وهةيعة ابيةه  ،Kوهةةر ااعةة ال ه ةوم ألسنةةا
المام ،فاس ةاب للصلحل( ، 7وعن سلير بن قي

لةل قةال -:قةام اجسةن a

ا

علي اينا حةني اس مةني مةني معاويةة فحمةد اهلل وهةكنب وأألنةي عليةه ألةر قةال -:أيمةا
أر نىسةةل ةةا أه ة فكةةذب

النةةاح ا معاويةةة زعةةر أنةةل راي ةةه للخ فةةة أه ة و

اهلل فاقسر بةاهلل لةو ا النةاح

معاوية ،أنا أوىل الناح يف ك اب اهلل وعلي لسا ن

بايعونل وأهاعونل ونصنونل العني مر السماء قننها واالرر بنك ما ويا همعة ر
فيما يا معاوية(. 8
ويف رواية أخن

ا االمام اجسن  aقال -:لو وسدل أعوانا ما سةلمت لةه

االمةةن ألنةةه ةةنم علةةي بة

أميةةة( ، 9وقةةال يىةةل معةةنر اجلةةواب عةةن سةةؤال أحةةد

ايعضىلةني علةي الصةةلحل ،واهلل مةا سةةلمت االمةن اليةةه اال انةل
وسدل انصارا ل اهل ه ليلل ونماري ح ي حيكر اهلل بي

أسةةد أنصةارا ولةةو

وبينه ،ولك

عنفت أهة

الكوفة وويل مر وال يصلحل لل منمر من كا فاسدا( ، 11ومن مارال الصةلحل أيضةا
وأسبابه وكما يةذكن ايؤرخةو والك ةاب هةو منةني اراقةة الةدماء وا االمةام اجسةن
اجمل بي  aحنص ك اجنص علي منةني اراقةة مةاء المةيعة ايةوالني لعةض رسةول
اهلل مد  ،iوقد أهار  aيف أحد خنبه اىل مارال هذا الصةلحل وقةال -:ا
معاوية نازع

(ح ا هةو لةل ونةه فن ةنل لصة ح االمةة وقنةني الى نةة وقةد كنة ر

بايع مونل علي ا هسةايو مةن سةايت و ةاربو مةن حاربةت ،فنأيةت ا أسةا
معاوية واىلني اجنب بي

وبينه ،ورأيت ا ح ةن الةدماء خة مةن سةىكما و

أر

بذلك اال صة حكر وب ةاركر ،وا أ ري لعلةه ف نةة لكةر وم ةائ إىل حةني( ، 11كمةا
قال  -:aيف ك م اخن له( -:كانت ااسر العنب

(1:

بيةدي يسةايو مةن سةايت

وحياربو من حاربت فضك ما اب غاء وسه اهلل وح ن مةاء ايسةلمني وخاصةة هةيعة

أبل أم ايؤمنني  ،aومن هذب النواية ي ح ايؤرخو انما هنةايف مةا ذكةن سةاب ا
من ختاذل ر ساء العنب وعدم اس ةاب مر لإلمام اجسةن اجمل بةي  ،aيضةاا اىل
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ذلك ا النواية ألكثن من سبب منما انما منفوعةة ومعارىلة ما لكةث مةن النوايةال
اليت هم اىل ختةاذل النةاح وهةناسعمر ،وقةال االمةام اجمل بةي  aأيضةا يف سةواب
سليما بن صن اخل اعل وااعة من ايعضىلني علي الصلحل ،لك

أر غة مةا

رأي ر وما أر ل ا فعلت اال ح ن الدماء(. 12
ويف موىلةةني خةةن حةةني هلةةب معاويةةة مةةن االمةةام اجسةةن  aبعةةد الصةةلحل،
ال حةنك حملاربةة اخلةةوارج ،ولكةن االمةةام اجمل بةي  aرفةض ذلةةك ور علةي ك ةةاب
معاوية قار  -:لو أألنل أ أقاه أحد من أهة ال بلةة لبةدأل ب الةك .فةانل هنك ةه
لصةةاحل االمةةة وح ةةن مارمةةا( ، 14وقةةد يكةةو هةةذا ايوقةةف مةةن االمةةام اجسةةن a
اسة ةابة لوصةةية أمة ايةةؤمنني  ،aالةةذي قةةال -:ال ه ةةاهلوا اخلةةوارج مةةن بعةةدي،
ومن مارال الصلحل ايضةا -:حىة الةدين ،وكانةت أهةر مةا يمةغ االمةام اجسةن

اجمل بي  aاليت عت للمواف ة علي الصلحل والغاية اليت ع ه هو (حى الةدين ،
وذلك ال اجالة العامةة للمة مةني االسة مل أبةا هلةك الىةض هةوحل اىل ا اهة
الةدين االسة مل يف خنةن فيمةا اذا ارل اجةنب بةني النةنفني وا اجةنب ليسةةت
لصاحل الكوفيني والماميني علي حد سواء ،ب هنةةن اىل ىلةعف اجلبمةة االسة مية
مما يوفن االرىلية ايناسبة للنوما يمااة ب

ايسةلمني ،ممةا يؤيةد ذلةك مةا سةةله

اليع وبل يف هارخيةه حيةو قةال -:ورسةني معاويةة اىل المةام (سةنة  41للةمةن قبة
وبلغةةه ا هاغيةةة ال ةنوم قةةد زحةةف يف اةةوئ كةةث

ايةةي

وخلةةش ع ةةير ،فخةةاا

معاوية أ يمغله عما حي ةاج اىل هةدب ب واحكامةه ،فوسةه اليةه ،فصةاجه علةي مارةة
الف ينار.
وكةةا معاويةةة أول مةةن صةةاحل الةةنوم( ، 11اىلةةافة اىل ذلةةك ا الةةوعل الث ةةايف
والةةدي

للمة مةةني االس ة مل كةةا بنحةةو ال يةةؤمن معةةه عةةدم هةةارن ايسةةلمني سةةلبا

وهناسعمر عن قةير الةدين وم دسةاهه فيمةا اذا سةالت الةدماء بةني ايسةلمني ،ولعة

ذلك هو الذي سع االمام اجسن اجمل بي  aيار صلحه حبى الدين وخمةي ه أ
جي ةةو ايسةةلمو عةةن وسةةه االرر( ، 16مةةن سانةةب اخةةن كةةا مةةن أهةةر األسةةباب
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وايارال اليت عت االمام اجسن السبط aايضةا هةل ملة النةاح مةن اجةنب،
واكد مع ةر ايةؤرخني والك ةاب وايةؤلىني اي ةابعني ةذا اجةدر ايمةر يف ال ةاريخ
االس مل ،ومنذ ا ةن النبوية المنيىة اىل ايدينة اينور منورا بعمد اخللىاء انمةر
عاهوا الكث من الغ وال واجنوب اليت هال أمد بعضما ،كاجنوب مني النومةا
والىنح وبعض االقةوام والمةعوب اجملةاور  ،كمةا يف اجل يةن العنبيةة ،يضةاا اىل
ذلك اجنوب الث ألة اليت األ ل بوسه حكومة أم ايؤمنني .a
كة ذلةةك كانةةت لةةه انعكاسةةال سةةلبية علةةي روحيةةة ايسةةلمني عامةةة واي ةةاهلني
بمك خاص ،وهةذا مةا أ هةار اليةه المةيخ ايىيةد حينمةا سةة لنةا هةما

هارخييةة

هكمف عن هلك اج ي ة قار  -:وسار معاوية حنةو العةنا ليغلةب عليةه ،فلمةا بلة

سسن م با نك االمام اجسن  aوبعةو حةةن ابةن عةدي الكنةدي فةامن العمةال
بايس واس نىن الناح للةما  ،ف ثافلوا عنه ألر خف معه اخ س من الناح(. 17
يضةةاا إىل ذلةةك ا االمةةام اجسةةن  aعنةةدما بويةةني للخ فةةة بعةةد أبيةةه أم ة

ايةؤمنني  ،Kعةنر عليةه الكةث مةن النةاح والرمةر ومبةدين اسة عدا هر لل ةةال
ت راي ه فارا ا خي ا نوايا ال وم وقال ةر -:ا كنة ر صةا قني فموعةد مةابي
وبينكر معسكن ايدارن فوافونل هناك ،فنكب وركب معه من ارا اخلنوج وختلةف
عنه كث

يىوا ا قالوا و ا وعدوا وغنوب كما غنوا مةن قبلةه أمة ايةؤمنني علةل

بن ابل هالب ، 18(aح ي قةال االمةام اجسةن  ،aيف ذم هةؤالء -:يةا عةبةا مةن
قوم الحياء ر وال ينمن بعد من ولو سلمت اىل معاوية االمن فةوير اهلل ال هةنو
فنسا أبدا مني ب

امية واهلل ليسوا منكر سوء العذاب ح ي هثمنةو أ يلةل علةيكر

حبمةةيا( ، 19وكمةةا قةةال االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aأيضةةا -:انةةل رأيةةت هةةو أع ةةر
النةةاح يف الصةةلحل ،وكنهةةوا اجةةنب ،فلةةر أحةةب أ أمحلةةمر علةةي مةةا يكنهةةو ،
فصاجت حىاظا علي هيع نا خاصة من ال

 ،فنأيةت فةني هةذب اجةنوب اىل يةوم

مةةا .واخ ة ا فةةا مةةن مةةارال واسةةباب الصةةلحل األخةةن مةةني معاويةةة هةةو (خنةةن
اخلوارج علي ايسلمني حيو أكد ابن عنبل وهو صةاحب ك ةاب أحكةام ال ةن ،
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مم ا اىل خنن اخلوارج وقةال -:ل ةد عمة االمةام اجسةن ابةن علةل K

ضةي

حاله ،كونه صاحل حني اس من االمن عليه ،وكا ذلك ألسباب هاوية وم ةا ين
أزلية ومواعيد من الصا

صا قة ،ومنما من هم ت راء مةن معةه ،ومنمةا انةه را

اخلوارج أحاهوا باهنافه وعلر انه ا انمغ حبنب معاوية اسة وىل اخلةوارج علةي
الب

 ،وا انمغ باخلوارج اس وىل عليما معاوية(. :1

املبحث الثالث
شخصية االمام احلسن  aبني احلقيقة واالفرتاء
(عند ايس منقني ومصا رهر ،والعباسيني و رارمر الناعنة يف هخصي ه .
إ النوايةةال الناعنةةة يف هخصةةية اإلمةةام اجسةةن اجمل بةةي ابةةن علةةل بةةن أبةةل

هالةةب  Kويف هخصةةية الكةةوفيني قةةد وىلةةعت قبة العباسةةيني اجةةاكمني يواسمةةة
خصوممر اجسنيني الثارنين وجتنيدهر من ال اعد المعبية اليت هؤيدهر ،وهنويةش
الكوفة بوصىما قلعة ايةؤ ين ةر ،وا النوايةال الصةحيحة عةن هخصةية االمةام
اجسن هازب اماما يف العبا

والعلر وعم اخل  ،كما ا النوايال الصحيحة هةاز

أهةة العةةنا بةةانمر كةةاموا أفيةةاء وخملصةةني ألمةة ايةةؤمنني علةةل بةةن ابةةل هالةةب
واجسن  ،Kوانمر قدموا يف سبي ذلك وفارمر ،ما

ي دمه هعب مةن المةعوب

يف ذلةةك الوقةةت ،لةةذلك رح البةةاحثني هخصةةية االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aمةةن
سانبني ،االوىل الس

المخصية ،والثانية الس

السياسية ،وكانت أبنز قضية فيمةا

هل وافني صلحه مني معاوية ،وكا الباحثو وايخ صو وايؤلىةو علةي نةوعني،
مس مةةنقني واس ة ميني ،وقةةد كةةانوا ايس مةةنقني سةةلبيو جتةةاب االمةةام اجسةةن ،a
وذلةةك مةةن خ ة ل اس ة نا هر علةةي روايةةال مسةةمومة حاقةةد مبثوألةةة مةةن ايصةةا ر
ال ارخيية اياكن  ،أما ايىنكو والباحثو والك اب االس ميني فمر قسةما  -:مةنمر

باحثو هيعة يع دو مسب ا باإلمامة واال ية لإلمةام اجسةن  ،aوعصةم ه وانةه
بنيء مما كا ينسب اليه و ا وصىه النوا علي انه  aكا م مالكا علي ايال.
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وكا منصنفا إىل حيا الةضا ،أل أهةر افةني للصةلحل مةني معاويةة هةو ختةاذل
الكوفيني نذاك ،اذ كا فيمر من يىكةن ب سةلير اإلمةام اجسةن  aحيةا إىل معاويةة
ويف مث هذب اجال أقدم االمام اجسن  aعلي الصةلحل جىة نىسةه وقلةة هةيعت
أبيه االمام علةل بةن أبةل هالةب  Kمةن سمةة أخةن  ،ولىضةحل معاويةة إذ سةيعلن
عدم ال امه بالمنوس ،وا معاوية (لعنة اهلل عليه أعلن ذلك عندما خ الكوفةة
وانةةه إ ةةا قاهة علةةي االمةةن  ،وقةةد أعنةةاب اهلل ذلةةك ،وهنةةاك بةةاحثو سةةنة يةةنو يف
االمةةام اجسةةن اجمل بةةي  aهخصةةية اس ة مية ع يمةةة عكسةةت ال ةةو وال هةةد يف
الدنيا وه دير ايصلحة العامة علي ايصلحة المخصية ،وقد وافةش المةيعة البةاحثني
أغلةةبمر علةةي ذلةةك ،وقةةد اسةة ند البةةاحثو المةةيعة والسةةنة يف ن ةةنهر اىل هلةةك

النوايال ال ارخيية واليت نسب بعضما إىل االمام اجسن  aنىسه ،وكا مةن أهةر
هةةنوس االمةةام اجسةةن هةةل اجىةةاظ علةةي أمةةا هةةيعة أبيةةه االمةةام علةةل بةةن أبةةل

هالب  ،Kيف الكوفة ،وكانت منىذ لعمن سةنوال ،وهةل ح ي ةة مغيبةة يف بنةو

ايصا ر ال ارخيية اع مدل عليما كثن االخبار ايوىلوعة ،وا غدر معاوية باإلمةام
اجسن  aوهيع ه بوسوأ ما ي صةورب ايةنء يف ح ةه ،كةا ذلةك يف سةنة  11للةمةن
ولي

سةنة  41للةمةن  ،وكةا ن ضةه للمةنوس قةد بةدأ بةدح السةر لإلمةام اجسةن

اجمل بةةي  ،aبعةةد ذلةةك أعةةا لعةةن االمةةام علةةل  aومنةةني ذكةةنب خبة وق ة هةةيع ه
ايم نعني عن لعنه ،وكا

خن ما ه ضيه من المةنوس هةو هعةيني ولةدب ي يةد (علةيمر

لعارن اهلل حاكما وها يا من بعدب ،ويف ىلوء اج ي ة الكب

الةيت

كمةىما وهةل

علي أساح ح ي ة االما للميعة من خ ل حنية ال يةد وال عةب لعمةن سةنوال يف
حيا االمام السبط اجسن  ،aوكا البد البحو يف هذا ،لذلك أاةني البةاحثو
وايس منقو علي وصف االمام اجسن  aبانه كا هخصية م خاذلة لي

سةدين

أ يكو ابنا لعلل بن أبل هالب  ،Kوال هو رسة السةاعة اينلةوب ،ألنةه سةلر
اجكر م اب منحة سنوية ي دمما لةه معاويةة ،ألةر انصةنا اىل ملذاهةه وهةمواهه ألةر
مةةال بسةةبب اسةةنافه فيمةةا ،هةةذب يف الواقةةني كانةةت روايةةاهمر ايبثوألةةة هنةةا وهنةةاك يف
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مصا ر ال اريخ اإلس مل األولل.
وهةةذب االسةةباب وايصةةا ر والنوايةةال كمةةىما هةةؤالء ايؤلىةةو ألنمةةا وىلةةعما
العباسيو يواسمة خصوممر اجسنيني الثارنين ل ةنيدهر من س ح المةعبية الةيت

كانوا ي م عو بما يف الكوفة يكانةة اباهمةا االمةام علةل بةن أبةل هالةب  aاللةذا

أقاما جتنب ني حكر رارةدهني اهسةم ا ب ةدير مصةلحة النسةالة واالمةة علةي ايصةاحل
اخلاصة والمخصية.

املبحث الرابع
شخصية االمام احلسن  aعند املستشرقني
يف هةةذا ايوىلةةني قةةال سةةايك

( -:ا اجسةةن  aغ ة سةةدين بةةو يكةةو ابنةةا

لإلمام علل بن ابل هالب  ،Kألنه هغ

لذاهه بني نسةاره واك ىةي بارسةال األة

عمن ألف سندي كنليعة جليمه بينما اح ى ب لةب اجلةيش يف ايةدارن ،حيةو ظة
(:1

ي ن ب يف اجدارش وخاا أ جينب خنة جليمةه يف ميةدا ال ةال

(وقةال الةدك ور

فيليب ميت -:بو االمةام اجسةن  ،aكةا ميية اىل الةضا والبةذ  .ال إىل اجكةر
واال ار  ،و

يكةةن رس ة ايوقةةف فةةان و عةةن اخل فةةة مك ىيةةا بمبةةة ماليةةة سةةنوية

منحمةةا لةةه معاويةةة( ، ::أمةةا ايس مةةن سنهةةار كةةو سةةلما ف ةةد قةةال حبةةش االمةةام
اجسن ( -:aل د بائ االمةام اجسةن  aاينصةب الةذي هنكةه النسةول مةد بةن

عبداهلل  iلنسله من أس ايال!!! وي ال انه مال نر (الس وا
وقةةةال الناهةةةةب اليسةةةةوعل المةةةةن

ال (. :2

اي خصةةةا بال ةةةةاريخ االسةةة مل حبةةةةش

االمام  -:aا االمام اجسن هو أكا أبناء االمام علةل بةن ابةل هالةب مةن سةيد

نساء العايني فاهمة ال هناء بنت رسول اهلل (عليمر الس م ااعةني  ،وهةو يلةوح
بك مه هذا ا الصىا اجلوهنية اليت كا ي صف بما االمةام اجسةن  aهةل ايية
اىل المموال وهو يى ن اىل النماس والذكاء ،و

يكن االمام اجسةن علةي (وفةا

مةةني أبيةةه االمةةام علةةل واخوهةةه عنةةدما ماهةةت السةةيد ال هةةناء ،ويةةا جتةةاوز المةةباب
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وهويف االمام اجسن  aيف ايدينة اينور بةذال النرةة كةا ذلةك بسةبب افناهةه يف
ايلذال اليت عةلت ني ه(. :4
ويف هةةذا السةةيا يةةذكن الكاهةةب العناقةةل هةةا ي العلةةوي -:بةةا هةةذا النس ة

وي صد االمام اجسن  aي عذر عليه أ خيور صناعا سياسيا أو عسةكنيا وكةا
من اين ن والنبيعل أ ينسحب ةن ام يؤول اليه االمن وأىلاا العلوي بانةه اي

االمةةام اجسةةنa

ميةةارح بعةةد الصةةلحل أي نمةةاس معةةارر ،وقةةد هىةةن جياهةةه

المخصية وعاأ كما قال عنه أبو ام ايؤمنني علل بن أبةل هالةب  aبةني سىنةة
وخوا كوي ف ي من ف يا قنيش اي عممني.
وي ول العلوي ايضا بو هناسني االمام اجسةن  aأمةام معاويةة كةو معاويةة

زعيما ع يما وقد خ ال ةاريخ كواحةد مةن االبةاهن الع ةام جبميةني اي ةايي

ويف

ه ي العصور(. :1
أمةةا أنةةا يف رأيةةل المخصةةل كباحةةو فةةانل أر هةةذا الك ة م مةةن قب ة هةةؤالء
ايؤلىني والك اب ايس منقني هو ال لر بعينه واالسحاا حبش االمام السبط اجسةن

بن علل ام ايؤمنني  Kوهو ك م همكمةل وغة منن ةل وال يسة ند علةي مصةدر
موألو وصا

 ،ولك

بنى

الوقت أهسار من أين ساءوا ث هذا الكة م غة

اينن ل ،وبعد البحو وال ن يب اهضحل انمر اس ندوا يف هكوين هةذب الن يةة السةلبية
الةةيت ذكنوهةةا عةةن سةةبط الةةن

االمةةام اجسةةن  ،Jإىل روايةةال ومصةةا ر هارخييةةة

اسةة مية مةةةن أمثةةةال (النل ةةةال الكةةةا

البةةةن سةةةعد ،يف  :2للةةةمةن  ،وك ةةةاب

(االغةةانل البةةل فةةنج االصةةىمانل ،وك ةةاب (البةةدء وال ةةاريخ حملمةةد بةةن هةةاهن
اي دسل (ل 117للةمةن  ،حيةو روي ابةن سةعد عةن وهةب بةن سنيةن بةن حةازم

(ل 171للمةن عن أبيه قال -:اخانا أبل اسةحا عةن معةد يكةنب ا عليةا a
من علي قوم جم معني ورس حيدألمر ف ال من هذا ،قالوا -:اجسن بن علل بن أبل

هالب أم ايؤمنني  ،Kف ال :هحن أب
صدا نا اجسن . :6(a

هعو هحنا ،ا لك قوم صةدا وا
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كما روي عن علل بن مد عن سحير بن حىا بن حازم (ل  171للمةن
عن عيسي بن ابل هارو اي نل قةال -:هة وج االمةام اجسةن بةن علةل  Kحىصةة
بنت عبدالنمحن بن أبل بكن وكا اينذر بن ال ب يمواها ،فةوبل اجسةن بةن أمة
ايةةؤمنني  Kعنمةةا هةةيها فنل مةةا االمةةام اجسةةن ،فخنبمةةا اينةةذر فوبةةت ا ه وسةةه
وقالت -:همننل ،بعد ذلك خنبما عاصر بةن عمةن ابةن اخلنةاب ،ف وسمةا فنقةل
اليه اينذر أيضا هيها عنما فنل ما ،ألر عا اينذر مةن أخةن ليخنبمةا ،ف ية

ةا-:

ه وسيه فيعلر الناح انه كا (يبم ك  ،ف وس ه فعلر الناح انه كذب عليما ،ف ةال

االمام اجسن  aلعاصر بن عمن  -:اننلش بنا ح ةي نسة وذ اينةذر فنةدخ علةي
حىصة ،فاس هذناب ،فماور اخاب عبداهلل بةن الة ب ف ةال -:عممةا يةدخ

عليمةا،

فةةدخ فكانةةت اىل عاصةةر أكثةةن ن ةةنا منمةةا اىل اجسةةن  ،aوكانةةت اليةةه ابسةةط يف
اجديو ،ف ال اجسن  -:aللمنذر خذ بيدها فوخةذ بيةدها وقةام اجسةن وعاصةر

فخنسةةةا وكةةةا اجسةةةن ( aيمواهةةةا  ،وا ةةةا هل مةةةا يةةةا قةةةال اليةةةه اينةةةذر ،ف ةةةال
اجسن  aيوما البن ع يش وهو عبداهلل بن مد بةن عبةدالنمحن وحىصةة عم ةه،
هةة لةةك يف الع يةةش ن قةةال نعةةر ،فخنسةةا فمةةنا علةةي منةة ل حىصةةة فةةدخ اليمةةا
اجسةةن aف حةةدألا هةةوي ألةةر فةةنح ألةةر قةةال مةةن اخةةن البةةل ع يةةش :ه ة لةةك يف
الع يشن ف ةال يةا ابةن ام أال ه ةول هة لةك يف حىصةة( ، :7هةذب النوايةال ايضةللة
وغةة اينن يةةة والةةيت لةةي

ةةا مصةةا ر موألوقةةة وامثا ةةا ،اسةة ند عليمةةا هةةؤالء

ايس منقو  ،واال ه يع

وكةنير

الع

ء بمذب النوايال ايموهة عن سبط الةن

أه بيت النبو االمام اجسن اجمل بي ،aوا هذب النوايةال الةيت هناقل مةا الك ةب
علي عل ما وكذبما وعدم مصداقي ما علي ابن عر رسول اهلل االمام السةبط اجسةن

اجمل بي  ،aوغ ها الكةث مةن النوايةال الةيت همكمةت علةي االمةام اجسةن ،a
ولكن أخذل منما ف ط هلك اليت ذكنهما يف اع ب ألوىلحل للنأي العام مد كةذب
وهلىيةةش وعةةدم مصةةداقية هلةةك النوايةةال وهلةةك ايصةةا ر وهةةؤالء الك ةةاب الةةذين

ال ي وخو الدقة وايصداقية يف نمن هذب النوايال ايىاكة عن االمةام اجسةن ،a
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والذين هعنوا بمخصي ه الكنمية وهو سيد هباب أه اجلنة وسيد الممداء ،ولكةن
ماذا ن ول غ حسبنا اهلل ونعةر الوكية علةي مثة هةؤالء الكةذابني وايةارقني علةي

ابن بنت رسول رب العايني مد .i

املبحث اخلامس
شخصية االمام احلسن  aعند العباسيني واآلراء الطاعنة بشخصيته
هؤكد بعض النوايال اليت وىلعما االع م العباسل بومن من اخلليىة العباسةل
أبو سعىن الدواني ل يواسمة اجسنيني الثارنين ىلد العباسيني ل ةنيدهر من سة ح

قوي بيدهر وهو ال ةاريخ ايمةنا ألبةيمر اجسةن وسةدهر االمةام علةل  ،Kانمةر
ي اهلو لي

ألس سلنة ،ب ألسة احملةنومني ،ويف هةذا قةال :مةد بةن عبةداهلل

بن اجسن يف رسال ه اىل أبل سعىن الدواني ل وا ا ا عي ر هذا االمن بنا وخةنس ر
له هيع نا وح ي ر بىضةلنا وا أبانةا عليةا كةا الوصةل وكةا االمةام فكيةف ورألة ر
والي ه وولدب أحياء ألر علم ر انةه

ينلةب هةذا االمةن أحةد لةه مثة نسةبنا وهةنفنا

وحالنا وهنا بارنا (. :8
وقال االمام أم ايؤمنني وسةيد الوصةيني علةل بةن أبةل هالةب ( -:aاللةمر
انةةك هعلةةر انةةه

يكةةن الةةذي كةةا منةةا منافسةةة يف سةةلنا  ،وال ال مةةاح هةةلء مةةن

فضةةول اجنةةام ،ولكةةن لنةةن ايعةةا

مةةن ينةةك ون مةةن االص ة ح يف ب ة

ك فيةةومن

اي لومني من عبا ك وه ام ايعنلة من حةدو ك( ، :9هةذا وقةد سةلر االمةام اجسةن
اجمل بي  aملك العنا وهو مس ن له كما اعضا خصةمه معاويةة بةو يب ةي علةي
حكمه ويب ي علي المةام ،فةنفض ذلةك وعةنر عليةه اجكةر ايةدنل ايوحةد علةي
الك ةةاب والسةةنة ،ألنةةه يس ة مدا ا اء وظيى ةةه اال يةةة يف ف ة حل الننيةةش دايةةة أه ة
المةةةام وأمةةةا للنةةةاح ،ويةةةا اهلةةةني معاويةةةة علةةةي المةةةنوس الةةةيت وىلةةةعما االمةةةام
اجسن  ،aوقف عند هنس أما الناح ،وذكن قةي

بةن سةعد انةه البةد ا ي لةه

فنفض االمام اجسن  aذلك وكا موقىه واىلحا وهل ا المنوس ومنما االمةا
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هةةل صةةى ة كاملةةة ال ه بة اجةةوار وال ال ة رةةة ،فمةةل أمةةا أ ه بة كلةةما أو هةةنفض
كلما ،واالمام اجسن يعلر ا هخصية مث معاوية هامعة يف الةدنيا ،و
خلدب يوما أ يكو مس عدا لك هةنس أ يمةضهه بة هةو عةا
أىلمن يف نىسه أ ي ب يد ألر يغدر كما غدر أبوب من قب مةني الةن

يةدري يف

بمةا أساسةا وقةد
مةد رسةول

اهلل  ،iوبذلك اس حش اجسن  aل ةب ايصةلحل الع ةير يف االمةة ووارر ذري ةه
جمةةدا اىل جمةةد أبيةةه االمةةام علةةل  ،Kوسةةدب الةةن

مةةد رسةةول رب العةةايني ،i

ومني هذا اجملد فا العباسيني سوا لن ي ن جكممر قنارا ما ام اجسةنيو نةاه ني
بايعارىلةةة ،ف بةةد اذ مةةن همةةويه هةةاريخ جمةةدهر فيمةةا ي علةةش بةةوبيمر اجسةةن ،ف ةةد
وىلعوا رواية انه كا يف لنف هى وسةن وب مةن هةنا ال ةال بةني يةدي اجسةني

سيد هباب اه اجلنة  ،aح ي ارهو يف اجلناح وأسن اس وهبه أخواله مةن ابةن
زيةةا وعةةوا وبةةنيء ،أمةةا فيمةةا ي علةةش باجسةةن ايصةةلحل الع ةةير ف ةةد أىلةةافوا اىل
ما وىلعه االمويني يف ح ه زيا ال

ختنن علي بال األمويني ،ومن أهر المةواهد

علةةي انمةةا وىلةةعت بةةومن العباسةةيني أنىسةةمر قةةول اينصةةور بعةةد سةةةن عبةةداهلل بةةن
اجسن واخوهه ،ف ام فيما ام ايؤمنني االمام علةل بةن ابةل هالةب  aفمةا أفلةحل،

وحكةةر اجكمةةني ،فةةاخ لف عليةةه االمةةة ،وافضقةةت الكلمةةة ،ألةةر وألةةب عليةةه هةةيع ه
وأنصارب وأل اهةه ف لةوب ،ألةر قةام بعةدب اجسةن بةن علةل اجمل بةي  aفةواهلل مةا كةا
بنس  ،عنىلت عليه االموال ف بلما ،و ح اليه معاوية أنل أسعلةك ولةل عمةدي،
فخلني نىسه وانسلخ لةه ممةا كةا فيةه ،وسةلمه اليةه وأقبة علةي النسةاء ي ة وج اليةوم
وينلش غةدا اخةن  ،فلةر ية ل كةذلك ح ةي مةال علةي فناهةه( ، 21ومةن المةواهد
أيضا هعن منوا بن أبل حىصة (ل  18:للمةن كا ي نب اىل اخلليىةة هةارو
العباسل بمةاء العلويني ،وأنمد قصيد ميدح بما العباسل ويةذكن فيمةا ولةد فاهمةة

ال هناء  ،Jويذممر ،وقد بل حني ذم االمام علةل  ،aونةال منةه ،وهةذب أيضةا
النواية العباسية الثالثة اجاقد واياكن اليت نالت من االمام اجسن .a
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املبحث السادس
شخصية االمام احلسن  aيف ضمائر املنصفني
ولكةةن هنةةاك ارمةةا يوسةةد منصةةىني يف العةةا

وهنةةاك ارمةةا يوسةةد احمل ةةني

والصةةا قني مةةن ايةةؤلىني وايةةؤرخني والك ةةاب والةةنوا  ،حيةةو كانةةت م ابة هلةةك
النوايال الكاذبة واجاقد اليت هوهت من س

االمام اجسن اجمل بي  ،aفمنةاك

روايال صحيحة عنفت بع مة ومكانة وصىال وكةنم االمةام اجسةن السةبط ،a
واوىل هذب النوايال الصحيحة ،رواية حىيدب االمام سعىةن الصةا

 aعةن أبيةه

عن سدب علل بن اجسني  ،dحيو روي المةيخ الصةدو عةن الىضة بةن عمةن
قال( -:قال االمام الصا

( aل  148للمةن حةدأل

أبةل عةن أبيةه ا اجسةن

بةةن علةةل بةةن أبةةل هالةةب  ،dكةةا أعبةةد النةةاح يف زمانةةه ،وأزهةةدهر وأفضةةلمر،
وكا اذا حا حا ماهيا ،ور ا ممي حافيا ،وكا اذا ذكن ايةول بكةي ،واذا ذكةن
البعو والنمور بكي ،واذا ذكن ايمن علي الصناس بكي ،،واذا ذكةن العةنر علةي
اهلل هعاىل ذكنب همش هم ة يغمي عليه منما ،وكا اذا قام يف ص هه هنهعد فنارضةه
بني يدي ربه ع وس  ،وكا اذا ذكةنل اجلنةة والنةار اىلةننب اىلةنناب لسةلير،
ويسول اهلل هعةاىل اجلنةة ويعةوذ بةه مةن النةار ،وكةا  aاذا قةنأ مةن ك ةاب اهلل عة ّ

وس [يَتأَيُّهَت الَّذِينَ آمَناوا] اال قال -:لبيك اللمر لبيك ،و

ينىلل هيها مةن أحوالةه إالّ

ذاكنا اهلل سبحانه وهعاىل( ، 21وكا أصد النةاح ةةة وأفصةحمر منن ةا ،وقةال
ابن عساكن عن عبداهلل بن العباح قال -:ما ندمت علةي هةلء فةاه
انل

يف هةبابل اال

أحةا ماهةيا ،ول ةد حةا االمةام اجمل بةي اجسةن  aمخسةا وعمةنين حةةة
(2:

ماهيا وأ النةارب ل ا معه

 ،وذكةن واصة بةن عنةاء بةو االمةام اجسةن بةن

علل  Kكا عليه سيماء أو صىا االنبياء وبمةاء ايلةوك( ، 22وعةن أبةل عةو عةن
عم بن اسحش قال -:ما انكر عندي أحد كةا أحةب الةل اذا هكلةر أ ال يسةكت
مةن االمةام اجسةن  ، aومةا هعةت منةه كلمةةة فحةش قةط اال مةن فانةه كةا بةةني
اجسني بن علةل  aوعمةنو بةن عثمةا بةن عىةا خصةومه يف أرر فعةنر a
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أمنا ر

ينىله عمنو ف ال االمام اجسن ،aفلةي

لةه عنةدنا اال مةا رغةر أنىةه

قال فمذا أهد كلمة فحش هعما منه . 24(a
وقال الواقدي عن ألعلبة بن أبل مالك -:همدل االمةام اجسةن aيةوم مةال
و فن بالب يني ،فل د رأيت لو هنحت فيه ابن ما وقعت اال علي رأح إنسا (. 21
كذلك روي ابن عساكن أيضا قال -:بكي االمام اجسن بن علل  aكة.
وايدينة سبعا :النساء والصبيا والنسال( ، 26ويف النب ةال الكةا  :عةن أبةل
سعىن قال -:مكو الناح يبكو علي االمام اجسةن بةن علةل بةن أبةل هالةب d
سبعا ،وعن عبةداهلل بةن عةنو بةن الة ب قةال -:رأيةت عبةداهلل بةن الة ب قعةد اىل
االمام اجسن اجمل بي يف غدا من الم اء بار  ،وقةال -:فةواهلل مةا قةام ح ةي هىسةخ
سبينه عنقا ،قال -:فغاىل

ذلك ف مت اليه ف لت :يةا عةر ،قةال :مةا همةاءن قلةت:

راي ك قعدل الل قال :ابن أخل انه اجسن  ،aفمةا قمةت مةن عنةدب ح ةي هىسةخ
سبينك عنقا(. 27
وقال مد بن سعيد :اخانا علل بةن مةد عةن مةد بةن عمةن العبةدي ،عةن
أبةةل سةةعيد :ا معاويةةة قةةال لنسةة مةةن أهةة ايدينةةة مةةن قةةنيش ،أخانةةل عةةن

اجسةةن  aقةةال :يةةا أم ة ايةةؤمنني اذا صةةلي الغةةدا سل ة
المم

يف مص ة ب ح ةةي هنلةةني

ألر يساند ظمنب ف يب ي يف مسةد رسول اهلل  iرسة لةه هةنا اال أهةاب

في حدألو  ،ح ي اذا ارهىني النمار صةلي ركعة ني ،ألةر نمةض فيةوهل أممةال ايةؤمنني
فيسلر عليمن فن ا ا ىه ،ألر ينصنا اىل من له ،ألةر يةذهب فيضةني مثة ذلةك(، 28
ف ال :ماحنن معه يف هلء .وهنا كباحو أقول ي ضةحل مةن هةذب النوايةال أي سنايةة
سناها فنسىك وزم ره مؤلىوا ايوسوعة االس مية الةيت صةدرل باللغةة االنكلي يةة

( ، ecyclopedia of islamوالىننسية وااليانية حني قدموا االمام اجسةن  aإىل
العا

أنه رسة المةموال وايلةذال م ابة مةا هعنىلةه النوايةال الصةحيحة ،بانةه

هخصية رارةد عبةا

وسةلوكا ومكانةة يف الةدين ،وانةه بلة يف المةنا مةا

يبلغةه
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أحد بعد رسول اهلل  ،iوانه كسن النو االع مل االموي الذي أوسةدب معاويةة
ىلد نمض ه  aاالحيارية للسنة المنيىة(. 29

الدراسات السابقة:
يف الواقني فا هناك العمنال إذا ما قلنا ايهال من ايةؤلىني والك ةاب وايعنةيني
يف هذا المةو قةد ك بةوا حبةور والىةوا ك ةب عةن هخصةية االمةام اجسةن اجمل بةي،
وعةةن حياهةةه ،وحكمةةه ،وسياسةةاهه ،وحنوبةةه ىلةةد ايةةارقني واخلةةارسني عةةن الن ةةام
اإلس مل و س ورب واركانه ،وعن حياهه المخصية وعدال ه ،وعن حياهةه مةني أبيةه
االمةةام علةةل بةةن ابةةل هالةةب  ،Kوعةةن حياهةةه مةةني أخيةةه سةةيد المةةمداء االمةةام

اجسني  ،Kكما ك بوا عن مناقبةه وكنمةه وسةخاره ،وعةن عىةوب وهسةا ه ،وك بةوا
عن صلحه مني معاوية واسبابه وماراهه ،وك بوا عن اسباب نكور معاوية بمةنوس
الصلحل ،وغ ها من ايواىليني الةيت اه مةت حبيةا االمةام اجسةن بةن علةل بةن ابةل
هالةةب أم ة ايةةؤمنني وسةةيد الوصةةيني  ،Kكمةةا ا ايس مةةنقني كةةا

ةةر ح ة يف

الك ابة عن االمام اجسن اجمل بةي  ،aلةذلك فمةن غة ايمكةن ذكةن ايةني هةؤالء
ايةةؤلىني والك ةةاب ،لك ة

اذكةةن مةةنمر المةةيخ الصةةدو  ،والكاهةةب ايؤلةةف هةةا ي

العلوي ،كما ذكن ذلك يف س أع م النب ء ،يف هاريخ ممش ،وهاريخ ابن عسةاكن
والنب ةةةال الكةةةا  ،ومةةةنوج الةةةذهب وغ هةةةا مةةةن الك ةةةب االصةةةيلة والك ةةةاب
وايةةؤلىني .كمةةا ك ةةب يف هةةذا اجملةةال بعةةض ايس مةةنقني الةةذين

ينصةةىوا االمةةام

اجسةةةن اجمل بةةةي ،مسة ة ندين يف مةةةناسعمر اىل ايبغضةةةني آلل بيةةةت الةةةن

االكةةةنم

مةد  ،iولكةن باي ابة ك ةب ايضةةا عنةه  aاينصةىني مةن ذوي الضةمارن اجيةةة

المنيىة الذين اس ندوا علي النوايال الصحيحة ،وعن أهة بيةت النبةو النةاهن .
كذلك ك ب يف هذا اجملةال مةد بةن سةعد بةن منيةني ال هةني ايل ةب بةابن سةعد يف
ك ابه النب ال الكا  ،وغ هر العمنال إذا ما قلنا ايهةال مةن الك ةاب وايةؤلىني
وايخ صني يف هذا المو .
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املستخلص:
واقةةني اجةةال يؤكةةد إ األمةةر والمةةعوب اجيةةة هع ة

حبيةةا علمارمةةا وكبارهةةا

وع مارمةا وأبنا ةا ،وه ةير ةر النصةب وال ماألية وايةني المةواهد الةيت هنكمةا
هةةؤالء الع مةةاء ،كمةةا ه ةةوم هلةةك األمةةر والمةةعوب بدراسةةة حيةةاهمر وهضةةعما يف
اينةةاها الدراسةةية لي ةةذكنها ايةةني األسيةةال ال ا مةةة ،ل كةةو هةةاهد عيةةا جلي ة
ايس ب ل لك البلدا واألمر ،كمةا هؤسة

وهضةني هةذب المةعوب واألمةر ةؤالء

الع ماء والعلماء ك ن اساهمر العلمية واأل بية واالق صا ية واالس ماعية والث افية
يف هذب ايك بال ل كةو ارر ومنسةني ومصةدر جلميةني األسيةال ،وذلةك ال هكةذا
أعمال هع ا عما جضاراهما واس كماال جلميني أعما ا و عواهمةا ،كمةا ه ةير ةر
م احف جلميني أعما ر اي مي

اليت هنكوها ألسيا ر كونمةا هع ةا بصةمة ال هنةدألن

وبال الل هع ا هناألا وحضار ل لك األمةر ،هةذا علةي صةعيد بلةدا العةا  ،فكيةف
إذا كا يف الدول العنبية واإلس مية.
إذ فحني بنا واألمة اإلس مية أ هةدرح حيةا ع مارمةا وأبنا ةا وعلمارمةا

ومث ىيما وايني هواهدها من األع م ومةن أرمةة أهة بيةت النبةو  ،dومةن ألةر
هبحو عن ألارهر وهن ةب عةن أخبةارهر وأعمةا ر ،ل وخةذ مةن علممةر وسة همر
أ وذسا حي ذي به لين هنيش ايسلمني ويكةو أ وذسةا حيةا يوصة هةذب األمةة إىل
النقةةل والسةةعا

والةةوعل بايس ة ب وال مسةةك بةةه لغةةنر

يةةش اخل ة والسةةعا

اينمو  ،وليعو فض هةذب األمةة ولوارمةا مةن سديةد ينفةنا علةي ايةني أسةواء
العا  ،ومن ابنز هؤالء األع م األبنال الع ماء العلماء هو ألانل أرمة أه البيةت
بعد رسول اهلل  iاإلمام اجسن اجمل بي ابن علةل بةن أبةل هالةب  ،Kوهةو سةيد
هباب أه اجلنة ،بإاائ ايني الك اب وايةنخني وايةؤلىني وايناسةني واحملةدألني،
وهو أول السبنني ورحيانة رسول اهلل مد  ،iوأحد األنني احنصنل يمما.
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