
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مقدمة

 

اي رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، ولك احلمد حىت ترضى ، ولك احلمد إذا 
 رضيت، ولك احلمد بعد الرضا.

 أما بعد:

هذا الكتاب امتداد لدراسة عهد النبوة واخلالفة الراشدة، لقد صدرت جمموعة من الكتب يف هذا 
رض وقائع وحتليل أحداث، االنشراح ورفع الضـيق بسرية أيب بكر الشأن، وهي: السرية النبوية، ع

الصديق، وفصل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وتيسري الكرمي املنان يف سرية أمري 
املؤمنني عثمان بن عفان، وأمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، لقد مسيت هذا 

 فاء الراشدين أمري املؤمنني احلسن بن علي بن أيب طالب، شخصيته وعصره.الكتاب، خامس اخلل

ويتحدث هذا الكتاب عن أمري املؤمنني احلسن من مولده حىت استشهاده، فيبدأ ابحلديث عن امسه 
ونسبه وكنيته وصفته ولقبه، وتسمية رسول هللا )ص( له، وأتذين رسول هللا )ص( يف أذنيه، وحلق شعر 

ه، ومرضعته أم الفضل ر ضي هللا عنها، وعن زواجه وزوجاته والرواايت اليت حوهلنَّ، وبيان رأسه، وعقيقت
حقيقة الرواايت اليت تزعم أبن احلسن رضي هللا عنه كان مزواجًا مطالقاً، كما يتحدث الكتاب عن 

 أوالده، وإخوانه وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخاالته.

ضي هللا عنها، عـن مهرها وجهازها وزفافها، ووليمة عرسها، ومعيشتها وعن والدته السيدة فاطمة ر 
وزهدها وصربها، وحمبة رسول هللا )ص( هلا وغريته عليها ، وصدق هلجتها وسيادهتا يف الدنيا واالخرة، 
وبني الكتاب العالقة بني الصديق والسيدة فاطمة، ومرياث النيب )ص( . وحقيقة عالقة السيدة فاطمة 

 بكر رضي هللا عنه، وعن وفاة السيدة فاطمة رضي هللا عنها.مع أيب 

وفصَّل الكتاب مكانة السيد احلسن عند جده احلبيب املصطفى )ص( ، فأشار إىل حمبة رسول هللا 
)ص( ورمحته ابحلسن ومالعبته، والدروس املستفادة من هدي النيب يف التعامل مع األطفال، كتقبيلهم 

ومداعبتهم وممازحتهم، وأمهية اهلدااي والعطااي اليت تقدم هلم، وحسن استقباهلم  والرأفة والرمحة ابألطفال
 وتفقد أحواهلم والسؤال عنهم واللعب معهم.

 



وتكلم الكتاب عن األحاديث اليت أشارت إىل شبه احلسن بن علي رضي هللا عنه ابلنيب )ص( ، وكون 
، وعن إعالن رسول «مها رحيانتاي من الدنيا»احلسن واحلسني سي ِّدي شباب أهل اجلنة، وقوله )ص( : 

 هللا )ص( على املأل عن كون احلسن السيد ولعل هللا يصلح به بني فئتني من املسلمني عظيمتني.

وذكرت األحاديث اليت رواها احلسن بن علي عن جده رسول هللا )ص( ، ونقلت وصف رسول هللا 
كاية التطهري وحديث الكساء، وانقشت اية )ص( ، كما رواه احلسن، وذكرت ما جاء يف فضائله،  

التطهري ومناط االختالف بني أهل السنة والشيعة يف هذه االية، وبينت التفسري الصحيح لالية على 
منهج علماء خري القرون ومن سار على هديهم، وذكرت اية املباهلة ووفد نصارى جنران، وبينت عالقة 

 ذلك ابحلسن.

 رية على احلسن بن علي رضي هللا عنه وأثر الواقع االجتماعي على تربيته.وأشرت إىل أثر الرتبية األس

وأفردت مبحثاً مستقالً عن حياة احلسن يف عهد اخللفاء الراشدين، فتكلمت عن مكانة احلسن يف عهد 
الصديق، وأهم األحداث اليت أثرت يف ثقافته يف عصر أيب بكر، وماذا استفاد من ذلك العهد الزاهر، 

 عهد عمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم يميعاً، وحتدثت عن استيعاب احلسن للفقه وكذلك يف
الراشدي يف نظام احلكم ومفاهيم اإلسالم وعالقته احلميمة ابخللفاء الراشدين، وتعرضت ملعركة اجلمل 

 وصفني وموقف احلسن منهما.

منني علي للحسن واحلسني رضي وحتدثت عن استشهاد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ووصية أمري املؤ 
هللا عنهما، وهني أمري املؤمنني علي عن املثلة بقاتله، وخطبة احلسن بعد استشهاد أبيه، وعن استقبال 
معاوية رضي هللا عنه خرب مقتل علي رضي هللا عنه، وعن بيعة احلسن وشرطه يف البيعة ، وبطالن قضية 

فق نظام الشورى املعروف، وتكلمت عن مدة خالفة أمري النص على خالفته، وإمنا اختارته األمة على و 
 املؤمنني احلسن ومعتقد أهل السنة يف خالفته.

وأثبتُّ أبن خالفته كانت خالفة راشدة حقة؛ ألن مدته يف احلكم كانت تتمة ملدة اخلالفة الراشدة اليت 
ناده إىل موىل رسول هللا أخرب النيب )ص( أن مدهتا ثالثون سنة مث تصري ملكاً، فقد روى الرتمذي إبس

([، وقد علق 1«])اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك»)ص( قال: قال رسول هللا )ص( : 
ابُن كثري على هذا احلديث فقال: إمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي، فإنه نزل عن اخلالفة 

الثني سنة من موت رسول هللا )ص(، فإنه ملعاوية يف ربيع األول يف سنة إحدى وأربعني، وذلك كمال ث
 تويف يف ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة، وهذا من



([، وبذلك يكون احلسن خامس اخللفاء 2دالئل النبوة ، صلوات هللا وسالمه عليه وسلم تسليماً])
يكون بعد  اخلالفة ثالثون سنة مث»([، وعند اإلمام أمحد من حديث سفينة أيضًا بلفظ: 3الراشدين])
خالفة النبوة ثالثون سنة مث يؤيت هللا امللك من يشاء ـ أو »([، وعند أيب داود بلفظ: 4«])ذلك امللك

([، ومل يكن يف الثالثني بعده )ص( إال اخللفاء األربعة وأايم احلسن، وقد قرر يمع 5«])ملكه من يشاء
، أن األشهر اليت توىل فيها «سنة اخلالفة يف أميت ثالثون»من أهل العلم عند شرحهم لقوله )ص( : 

 احلسن بعد موت أبيه كانت داخلة يف خالفة النبوة ومكملة هلا، وهذه بعض أقوال أهل العلم:

ـ قال القاضي عياض رمحه هللا: مل يكن يف الثالثني سنة إال اخللفاء الراشدون األربعة، واألشهر اليت  1
خلالفة ثالثون سنة: خالفة النبوة ، فقد جاء مفسراً يف بويع فيها احلسن بن علي ، واملراد يف حديث: ا

 ([.6بعض الرواايت: خالفة النبوة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكاً])

ـ وقال ابُن أيب العز احلنفي يف شرح الطحاوية: وكانت خالفة أيب بكر الصديق سنتني وثالثة أشهر،  2
شرة سنة، وخالفة علي أربع سنني وتسعة وخالفة عمر عشر سنني ونصفاً، وخالفة عثمان اثنيت ع

 ([.7أشهر، وخالفة احلسن ستة أشهر])

([ 8ـ وقال ابن كثري: والدليل على أنه أحد اخللفاء الراشدين احلديث الذي أوردانه يف دالئل النبوة]) 3
، وإمنا كملت الثالثون «اخلالفة بعدي ثالثون سنة»من طريق سفينة موىل رسول هللا )ص( ، قال: 

 ([.9الفة احلسن بن علي])خب

ـ وقال ابن حجر اهليثمي: هو اخر اخللفاء الراشدين بنص جده )ص( ، ويل اخلالفة بعد مقتل أبيه  4
مببايعة أهل الكوفة فأقام هبا ستة أشهر وأايماً، خليفة حق وإمام عدل وصدق حتقيقًا ملا أخرب به جده 

([، فإن تلك الستة أشهر هي املكملة 10])«اخلالفة بعدي ثالثون سنة»الصادق املصدوق بقوله: 
 ([، فهذه بعض أقوال أهل العلم يف كون احلسن أحد اخللفاء الراشدين،11لتلك الثالثني])

فأهل السنة يعتقدون أن خالفة احلسن كانت خالفة حقة، وأهنا جزء مكمل خلالفة النبوة اليت أخرب 
 ([.12النيب )ص( أن مدهتا ثالثون سنة])

ت أبن هناك خطبًا نسبت للحسن ال تصلح، وذكرت أقوال أهل العلم فـي بعض الكتب،  هذا وقد بين
ككتاب األغاين أليب فرج األصفهاين، والذي يعترب من الكتب اليت شو هت اتريخ صدر اإلسالم، وهذا 
الكتاب، كتاب أدب ومسر وغناء وجمون وليس كتاب علم واتريخ وفقه، وله طنني ورنني يف اذان أهل 

ب والتاريخ، وقد نقلت أقوال أهل العلم يف األصفهاين، وعدم ثقتهم فيه وتضعيفه واهتامه يف نقله، األد



وأثبت ابحلجج والرباهني والدراسة العلمية أن هذا الكتاب ال يصلح أساسًا كمصدر للعلم أو مرجعاً 
ذلك وجب التحذير للبحث يف األدب والتاريخ، ولقد كان هلذا الكتاب أثر كبري يف تشويه اترخينا ول

 منه.

ومن الكتب اليت سامهت يف تشويه اتريخ الصحابة ابلباطل، كتاب هنج البالغة، فهذا الكتاب مطعون 
يف سنده ومتنه؛ فقد يُمع بعد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه بثالثة قرون ونصف بال سند، وقد 

قبول عند احملدثني لو أسند خصوصاً نسبت الشيعة أتليف هنج البالغة إىل الشريف الرضي؛ وهو غري م
فيما يوافق بدعته؛ فكيف إذا مل يسند كما فعل يف النهج؟ وأما املتهم بوضع النهج فهو أخوه علي، وقد 

 بينت أقوال العلماء يف هنج البالغة.

إن كتاب هنج البالغة جيب احلذر منه يف احلديث عن الصحابة، ومن أراد االستفادة منه فعليه أن 
ملسائل العقائدية واألحكام الشرعية، وما يتعلق ابلصحابة الكرام على كتاب هللا وسنة رسوله يعرض ا

)ص( ؛ فما وافق الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عند علماء املسلمني، فال مانع من االستئناس به، 
ميكن لطالب  وما خالف فال يلتفت إليه، فكتاب األغاين وهنج البالغة وغريمها من الكتب الواهية ال

علم حيرتم احلقيقة العلمية واملوضوعية واحليادية أن يعتمد عليها يف البحث التارخيي اجلاد  الذي يراد به 
 وجه هللا تعاىل.

هذا وقد تتبعت أهم صفات احلسن وحياته يف اجملتمع، وأثبتُّ أبن شخصيته تعترب شخصية قيادية فذ ة، 
الرابين، فمن أهم الصفات اليت أشرُت إليها: بُعد نظره، وأنه رضي هللا عنه اتصف بصفات القائد 

واستيعابه لألحداث اجلارية حوله، وقدرته على قيادة اجلماهري، وعزميته القوية يف تنفيذ األهداف 
املرسومة، وقد اتضحت هذه الصفات عند حديثنا عن مشروعه اإلصالحي العظيم ابإلضافة إىل بعض 

اب والسنة، والعبادة اخلاشعة، وزهده الكبري يف السلطة وأمور الدنيا، الصفات األخرى. كالعلم ابلكت
وإنفاقه وكرمه وجوده وسخائه الذي ال مييز بني غين وفقري، أو صغري وكبري، أو قريب، أو بعيد، فقد  
كانت نفسه جمبولة على البذل والعطاء والكرم والسخاء يف مرضاة هللا تعاىل، وكأن هذه الشخصية 

 اد الشاعر:العظيمة مر 

 

 طـرب الغـريـب أبوبـة وتـالقِّ   إنـي لـتُـطربنـي الـخـالل كرميـة

ـزَة املشتاقِّ   ويهزُّين ذكُر املروءة والندى  بني الشمائل هِّ

م األرزاقِّ   فإذا ُرزِّقَت خليـقًة حممودةً   فقد اصطفاك مقس ِّ



 علم وذاك مكـارم األخالقِّ   فالناس هذا حظه مال، وذا

حتدثُت عنها: حلمه، وتواضعه، وسيادته، وشرحت مفهوم صفة السيادة من خالل ومن صفاته اليت  
سرية احلسن، وأبن السيادة ال تكون ابلقهر وسفك الدماء، أو إهدار األموال واحلرمات، بل السيادة 

 بصيانتها وإزالة البغضاء والشحناء، فصلحه وحقنه لدماء املسلمني بلغ فيه رضي هللا عنه ذروة السيادة.

وعشت مع احلسن يف حياته مع اجملتمع، وكيف كان يرد  على املعتقدات الفاسدة؟ ويهتم بقضاء حوائج 
الناس، ويغار على نسبه النبوي الشريف، ومعاملته ملن يسيء إليه، وحسن خلقه بني الناس، وبعده عن 

ه وخطبه ومواعظه فضول الكالم، وحتدثت عن ثناء سادة اجملتمع اإلسالمي عليه، ويمعت يملة من أقوال
 وشرحتها لكي نستفيد منها يف حياتنا املعاصرة.

وأفردت مبحثاً عن أهم الشخصيات اليت كانت حوله، واخرتت قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي، فهو 
أول من ابيع احلسن، وهو من دهاة عصره، ومن أهم القيادات يف جيش احلسن، وعبيد هللا بن عباس 

دة جيوشه ووالة أبيه، وقد تعرض يف بعض كتب التاريخ للتشويه ابلزور بن عبد املطلب فهو من قا
والبهتان، ولذلك اخرتته وبينت حقيقة مواقفه، ومن الشخصيات اليت كانت حول احلسن ويعترب من 
مستشاريه الكبار: عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب فقد استشاره احلسن يف الصلح مع معاوية، فشجعه 

قد رأيت أن أترجم هلذه الشخصيات املهمة، وهذا ينسجم مع منهجي يف الدراسة ودفعه إىل ذلك، ف
الذي يهتم بسرية احلسن وعصره والشخصيات املؤثرة فيه، ومن خالل دراسة هذه الشخصيات ميكننا 

 الوصول إىل بعض معامل روح ذلك العصر.

طرحه وفق هذه الرؤية اليت ووقفت مع صلح احلسن واعتربته مشروعًا إصالحيًا عظيماً، ولذلك قمت ب
وضعها احلسن وقام بتنفيذها، فذكرت أهم املراحل اليت مر  هبا الصلح وماذا حدث يف كل مرحلة، 
وأتم لت يف أهم أسباب الصلح ودوافعه، كرغبة احلسن فيما عند هللا، وحرصه على حقن دماء املسلمني 

افع واألسباب، وقد قمت بتوضيح أقوال ووحدة األمة، وحتقيق نبوة رسول هللا )ص( وغريها من الدو 
احلسن اليت كانت سببًا ودافعًا له على الصلح، واليت تدل  على فهمه العميق ملقاصد الشريعة الغراء. 
وحتدثت عن شروط الصلح اليت متت بني احلسن ومعاوية، والنتائج اليت ترتبت عليه، وبرهنت ابألدلة 

عن اخلالفة ملعاوية من موقف قوة، وليس كما يزعم بعض  التارخيية أن احلسن رضي هللا عنه تنازل
املؤرخني. وتظهر عظمة احلسن بن علي من خالل تصرفاته ومواقفه يف حياته واليت من أمهها: تصوره 

 للمشروع اإلصالحي وقدرته الفذة



على التنفيذ، فكم من الناس ميلكون تصورات ونظرايت إصالحية ولكنهم يعجزون عن إسقاطها يف 
 يا الناس.دن

وقد انقشُت بعض األكاذيب التارخيية يف هذا الكتاب؛ مثل: زعم بعض املؤرخني أن الدولة األموية يف 
عهد معاوية عممت على منابرها شتم أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه، فأثبتت ابلرباهني واألدلة، 

دون إخضاعها للنقد  والشواهد الصحيحة بطالن هذه الفرية واليت التقطها بعض كتاب التاريخ
والتحليل، حىت صارت عند بعض املتأخرين من املسلَّمات اليت ال جمال ملناقشتها، وهي دعوة مفتقرة إىل 
صحة النقل وسالمة السند من اجلرح ، واملنت من االعرتاض، ومعلوم وزن مثل هذه الدعوى عند 

احرتام وتقدير معاوية ألمري املؤمنني علي احملققني والباحثني اجلادين، علمًا أبن التاريخ الصحيح يثبت 
وأهل بيته األطهار، كما بينُت حقيقة التهم اليت ألصقتها بعض كتب التاريخ مبعاوية واهتامه وابنه بدس ِّ 
السم للحسن، وأثبت أبن ذلك ال يثبت من حيث السند واملنت معاً، ومضيت مع احلسن بعد استقراره 

 فة األمة، وقطب دائرهتا وزعيم وحدهتا بدون منافس، قال الشاعر:يف املدينة وبعدما أصبح إمام أل

ان سواها  يف روض فاطمة منا غصنان مل  ينجبهما يف النري ِّ

 ـرة الوئـام واالحتـاد ابنـاها  فأمري قافلة اجلهاد وقطب دائـ

 أمسى تفرقها حيـلُّ عـراها  حسن الذي صان اجلماعة بعدما

 إمـام ألفتها وحسن ُعالها  الدايرترك اإلمامة مث أصبح يف 

وأشرت إىل صلة احلسن مبعاوية رضي هللا عنهما، بعد الصلح، واألايم األخرية من حياته ووصيته  
للحسني رضي هللا عنهما، وتفكره يف ملكوت هللا، واحتسابه نفسه عند هللا، مث استشهاده ودفنه يف 

 البقيع ابملدينة رضي هللا عنه.

ن علي رضي هللا عنهما توض ِّح لنا أمهية امتالك القائد لرؤية مستقبلية يسري على إن سرية احلسن ب
هداها مستعينًا ابهلل، فاحلسن ملك الرؤية اإلصالحية والقدرة على التنفيذ، مع وضوح املراحل، 

الف، واألسباب والشروط والنتائج، ومعرفة العوائق وكيفية التعامل معها، وترك لنا معامل نرية يف فقه اخل
واملصاحل واملفاسد، ومقاصد الشريعة، واملفاوضات، والتغلب على أهـواء النفوس وأمراضها ابتغاء ما عند 
هللا، فاألسر احلاكمة، واألحزاب الناشطة، واملؤسسات القائمة، واحلركات اإلسالمية واجلمعيات اهلادفة 

يف رأب الصدع،وتوحيد الصف، وحقن يف عاملنا اإلسالمي الكبري فـي أشد احلاجة لفقه مدرسة احلسن 



الدماء ويمع الكلمة، فاحلسن خليفة راشد، واالقتداء به واالهتمام بفقهه أرشدان إليه رسول هللا )ص( 
 ([.13«])عليكم بسنيت وسن ة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي»حيث قـال: 

 

أنه يتعجب من اختزال فقهه  إن الباحث ليستغرب من ضعف وجود فقه احلسن يف ذاكرة األمة، كما
ومشروعه اإلصالحي العظيم يف ثقافتنا، فنهضة الشعوب من عوامل جناحها االلتفات إىل ماضيها 
خلدمة حاضرها واستشراف مستقبلها، فالتاريخ ـ كما هو معروف ـ ذاكرة األمة، ومستودع جتارهبا 

ساس شخصيتها الغائرة يف القدم واملمتدة ومعارفها، وهو عقلها الظاهر والباطن وخزانة قيمها وماثرها وأ
مع الزمن، وله )ص( سرية مل ا تستكشف أعماقها، وخللفائه الراشدين اتريخ حافل عظيم، وألمته اتريخ 
يزهو على اتريخ األمم والشعوب والدول، فعلينا أن نستفيد من هذا التاريخ العريق ونستخرج منه 

فقه احلضارات، ونستلهم من القصص القراين، واهلدي  الدروس والعرب واملواعظ والسنن، ونستوعب
النبوي والبعد التارخيي، رؤية شاملة لنهضة أمتنا مبا يتالءم مع حاضران كي تقوم بدورها احلضاري 
املنشود يف هداية الناس، ويتأكد للقرون الباقية من عمر الدنيا أن رسالة اإلسالم اخلالدة اليت بعث هبا 

فَن ولن تفىن، وأن القران الكرمي هو كلمة احلق الباقية إىل يوم الدين، وعلينا أن نبينا حممد )ص( مل ت
 ننظر بعيوننا يف أموران قبل أن حنتاج إليها لكي نبكي هبا طويالً.

هذا وقد حرصُت بقدر االستطاعة على تناول شخصية أمري املؤمنني احلسن من جوانبها املتنوعة، 
مة، وهو من األئمة الذين يتأس ى الناس هبديهم وأبقواهلم وأفعاهلم يف فحياته صفحة مشرقة يف اتريخ األ

هذه احلياة، فسريته من أقوى مصادر اإلميان والعاطفة اإلسالمية الصحيحة والفهم السليم هلذا الدين، 
فنتعلم من سريته فقه اخلالف، واملصاحل واملفاسد، ومقاصد الشريعة، واالستعالء على حظوظ النفوس، 

نعيش مع القران الكرمي، وهنتدي هبديه، ونقتدي برسول هللا )ص( ، ويعمق يف قلوبنا فقه القدوم  وكيف
على هللا من خالل أقواله وأفعاله، وأثر هذه العلوم يف حياة األمة، وهنوضها وقيامها بدورها احلضاري 

عصمة، وال  املنشود، فلذلك اجتهدت يف دراسة شخصيته وعصره حسب وسعي وطاقيت، غري ُمدَّع  
متربأئ من زلة، ووجه هللا الكرمي ال غريه قصدت، وثوابه أردت، وهو املسؤول يف املعونة عليه، واالنتفاع 

 به، إنه طيب األمساء ومسيع الدعاء.

املوافق  1425/صفر/21هذا وقد انتهيت من سلسلة اتريخ عصر اخللفاء الراشدين يف 
والفضل هلل من قبل ومن بعد وأسأله الربكة والقبول، وأن  م الساعة العاشرة إال ربع ليالً 11/4/2004



ديقني والشهداء والصاحلني، قال تعاىل: }َما يـَْفَتحِّ اَّللَُّ لِّلنَّاسِّ مِّْن َرمْحَة  َفالَ  يكرمنا برفقة النَّبيني والص ِّ
َل َلُه مِّْن بـَْعدِّهِّ َوُهَو اْلَعزِّيُز احلَْ  ْك َفالَ ُمْرسِّ َك هَلَا َوَما مُيْسِّ  [.2]فاطر: كِّيُم    ممُْسِّ

وهبذا الكتاب أضع سلسلة عصر اخللفاء الراشدين بني يدي قارئها، وال أدَّعي الكمال فيها، قال 
 النَّاظم:

 أذنت يف إصالحه ملن فعل  وما هبا من خطأ ومن خلل

 

 فذا وذا من أيمل األوصاف  لكن بشرط العلم واإلنصاف

 اعتصـامي سبحانه حببله  وهللا يهدي ُسـبل السـالم

فلله احلمد على ما منَّ به عليَّ أواًل واخراً، وأسأله سبحانه أبمسائه احلسىن وصفاته العال أن جيعل هذه  
السلسلة التارخيية لوجهه خالصة، ولعباده انفعة، وأن يثيبين على كل حرف كتبته وجيعله يف ميزان 

من أجل إمتام هذا اجلهد املتواضع، ونرجو  حسنايت، وأن يثيب إخواين الذين أعانوين بكافَّة ما ميلكون
من القارأئ الكرمي أن ال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه يف صاحل دعائه: }َرب ِّ 

ًا تـَْرَضاهُ  ْلينِّ بَِّرمْحَتَِّك يفِّ  َأْوزِّْعينِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّيتِّ أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحلِّ َوأَْدخِّ
 [.19]النمل: عَِّبادَِّك الصَّاحلِِّّنَي    

وصلى هللا على سيدان حممد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال 
 أنت، أستغفرك وأتوب إليك، واخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 الفقري إىل عفو ربه ومغفرته

 

 ورضوانه ورمحته 

 

 علي حممد حممد الصَّالَّيب

 

 هـ1425/صفر/21

 

 اإلخوة القراء الكرام

 



يسر املؤلف أن تصله مالحظاتكم حول هذا الكتاب وغريه من كتبه من خالل دور النشر، ويطلب من 
 إخوانه الدعاء يف ظهر الغيب ابإلخالص والصواب، ومواصلة املسرية يف خدمة اتريخ أمتنا.

 

      

 

 األولالفصل 

 

 احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما

 منذ والدته حىت خالفته

 

 املبحث األول

 امسه ونسبه وكنيته وصفته وأسرته يف عهد النبوة

 

 أوالً ـ امسه ونسبه وكنيته:

هو أبو حممد احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف اهلامشي 
([، فهو سبط رسول هللا )ص( ورحيانته من الدنيا، وهو سيد 15الشهيد])([، املدين 14القرشي])

شباب أهل اجلنة، فهو ابن السيدة فاطمة بنت رسول هللا )ص( ، وأبوه أمري املؤمنني علي رضي هللا 
 عنه، وحفيد أم املؤمنني خدجية، وخامس اخللفاء الراشدين.

 ة املواليد:اثنياً ـ مولده وتسميته ولقبه، وفقه النيب يف تسمي

ولد رضي هللا عنه وأرضاه يف رمضان سنة ثالث من اهلجرة النبوية على الصحيح، وقيل: ولد يف 
شعبان، وقيل: ولد بعد ذلك؛ قال الليث بن سعد: ولدت فاطمة بنت رسول هللا )ص( احلسن بن 

وقال ([، 16علي يف شهر رمضان من ثالث، وولدت احلسني يف ليال خلون من شعبان سنة أربع])
الربقي أمحد بن عبد هللا بن عبد الرحيم: ولد احلسن يف النصف من رمضان سنة ثالث من اهلجرة 

 ([.18([، ومثله قاله ابن سعد يف طبقاته])17النبوية])

 

وقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: ملا ولد احلسن مس يته حرابً، فجاء النيب )ص( فقال: أروين ابين 
حرابً، قال: ال، بل هو حسن، فلما ولد احلسني مسيته حرابً، فجاء النيب )ص( فقال: ما مسيتموه؟ قلنا: 



أروين ابين ما مسيتموه؟ قلنا: حراًب قال: بل هو حسني. فلما ولد الثالث مسيته حرابً، فقال: بل هو 
([  ([.19حمسن، مث قال: إين مسيتهم بولد هارون: شرب وشبري ومشرب 

ا املولود اجلديد وسارع الناس بتهنئة األبوين هبذا السبط املبارك، وقد كان وقد فرح رسول هللا )ص( هبذ
السلف الصاحل رضي هللا عنهم يسرعون يف زف البشرى ألهل املولود اجلديد، وقد ثبت عن احلسن 
البصري هتنئة لطيفة يقول فيها: بورك لك يف املوهوب وشكرت الواهب ورزقت بر ه وبلغ أشده، 

هللا )ص( عندما مسى احلسن واحلسني رضي هللا عنهما عدل هبما عن مسميات قبل ونالحظ أن رسول 
اإلسالم وما تدل عليه أمساؤها من القتال وسفك الدماء، فاختار هلما أكرم األمساء وأجل 

 ([.20املعاين])

 وقد وصف احلسن رضي هللا عنه ابلسيد ولقبه هبذا اللقب جده الرسول الكرمي حممد )ص( كما جاء يف
([. ونتعلم 21«])إن ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني»احلديث الصحيح: 

من هدي النيب )ص( قيمة مهمة يف حياتنا؛ وهي احلرص على اختيار أيمل وأحسن األمساء ألبنائنا، 
نظر الشرعي وهذا توجيه لالابء واألمهات على اختيار االسم احلسن يف اللفظ واملعىن يف قالب ال

واللسان العريب، فيكون: حسناً، عذاًب على اللسان، مقبواًل لألمساع، حيمل معىن شريفًا كرمياً، ووصفاً 
صادقاً، خاليًا مما دلت الشريعة على حترميه أو كراهته، مثل: شوائب التشبه واملعاين الر ِّخوة؛ ومعىن هذا: 

يف سالمة لفظه ومعناه على علم ووعي وإدراك، وأن  أن ال خيتار األب املسلم امسًا إال وقد قلب النظر
يستشري بصريًا يف سالمته مم ا حُيَْذُر، فهو أسلم وأحكم، ومن اجلاري قوهلم: حق الولد على والده أن 
خيتار له أمًا كرمية وأن يسميه امسًا حسناً، وأن يورثه أداًب حسناً، وقد بني العلماء أن لألمساء املشروعة 

 ، وهي مستحبة وجائزة، وهي على الرتتيب كااليت:رتباً ومنازل

ـ استحباب التسمية هبذين االمسني: عبد هللا وعبد الرمحن، ومها أحب األمساء إىل هللا تعاىل، كما ثبت 1
احلديث بذلك عن النيب )ص( من األمساء املتضمنة العبودية هلل يف معانيها، وميزة هذه األمساء: أهنا 

عبودية اإلنسان لربه وفقره وذله له، من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما،  أصدق تعبري على حقيقة
([، وذلك الشتماهلما على 22«])إن أحب أمسائكم إىل هللا: عبد هللا وعبد الرمحن»حيث قال: 

 وصف العبودية. وقد خص هما هللا يف القران، إبضافة العبودية إليهما دون

ىل: }َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اَّللَِّّ َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيهِّ لَِّبًدا    سائر أمسائه احلسىن، وذلك يف قوله تعا
[، ويمع بينهما يف قوله تعاىل: }ُقْل اْدُعوا 63]الفرقان: [، وقوله تعاىل: }َوعَِّباُد الرَّمْحَانِّ  19]اجلن: 



[، وقد مس ى النيب )ص( ابن عم ه 110]اإلسراء: ُه اأَلمْسَاُء احْلُْسىَن  اَّللََّ َأْو اْدُعوا الرَّمْحَاَن َأايا َما َتْدُعوا فـَلَ 
العباس: عبد هللا رضي هللا عنهما، ويف الصحابة رضي هللا عنهم حنو ثالمثئة رجل كل منهم امسه عبد 

 ([.23هللا، وبه مُسي أول مولود للمهاجرين بعد اهلجرة إىل املدينة، عبد هللا بن الزبري])

مية أبمساء أنبياء هللا ورسله: ألهنـم سادات بين ادم، وأخالقهم أشرف األخالق، وأعماهلم أزكى ـ التس 3
األعمال، فالتسمية أبمسائهم تذك ِّر هبم وأبوصافهم وأحواهلم، وقد أيمع العلماء على جواز التسمية هبم، 

: اسم نبينا ورسولنا حممد بن ولنا يف رسول هللا أسوة حسنة حيث مسى ابنه إبراهيم، وأفضل أمساء األنبياء
 ([.24عبد هللا )ص( وعلى إخوانه من النبيني واملرسلني أيمعني])

ـ التسمية أبمساء الصاحلني من املسلمني: وصحابة رسول هللا إىل يوم الدين، وقد كان لصحابة رسول  4
ه ـ وهم تسعة ـ أبمساء هللا نظر لطيف يف ذلك، فهذا الصحايب الزبري بن العوام رضي هللا عنه يسمي أوالد

 بعض شهداء بدر رضي هللا عنهم، وهم: عبد هللا، املنذر، عروة، محزة، جعفر، مصعب، عبيدة، وخالد.

ـ مث أييت من األمساء ما كان وصفًا صادقًا لإلنسان: بشروطه وادابه، واسم املولود يكتسب الصفة  5
 الشرعية مىت توفرت فيه، وهذه شروط منه:

بىن واملعىن لغة وشرعاً، وخيرج هبذا كل اسم حمرم أو مكروه إما يف لفظه أو معناه أو أن يكون حسن امل
، بل  فيهما كليهما وإن كان جاراًي يف نظام العربية، كالتسمي مبا معناه التزكية، أم املذمة أو السبُّ

 ([، وقد قام رسول هللا )ص( بذلك.25يسمى مبا كان صدقاً وحقاً])

 حترمي تسمية املولود يف واحد من الوجوه االتية: وقد دلت الشريعة على

ـ اتفق املسلمون على أن ه حيرم كل اسم معب د لغري هللا مثل عبد الرسول، عبد النيب، عبد علي ، عبد  1
احلسني، عبد األمري ـ يعين أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ـ عبد الصاحب، فاخللق كلهم 

خاضعون ذليلون فقراء هلل، وهللا تعاىل هو املستحق وحده للعبادة، فال ينبغي  مهما علوا فهم عباد
 التسمية ابلتعبيد لغري هللا من خلقه.

ـ التسمية ابألمساء األعجمية املول دة للكافرين اخلاصة هبم، واملسلم املطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر  2
 نا، فيلتقط اسم الكافر منمنها وال حيوم حوهلا، وقد عظمت الفتنة هبا يف زمان

أوربة، وأمريكة وغريها، وهذا من أشد مواطن اإلمث وأسباب اخلذالن، ومنها: بطرس، جرجس، جورج، 
دايان.. وغريها. وهذا التقليد للكافرين يف التسم ِّي أبمسائهم، إن كان جمر د هوى وبالدة ذهن، فهو 



 أبو زيد يف كتابه )تسمية املولود( فمن أراد ([، وقد فصل الشيخ بكر بن عبد هللا26معصية كبرية وإمث])
 ([.27الزايدة والتوسع فلرياجعه])

 اثلثاً ـ أتذين رسول هللا يف أذن احلسن:

([، والسر يف 28ملا ولد احلسن أذن رسول هللا )ص( يف أذنيه ابلصالة كما روي ذلك عن أيب رافع])
 ذلك وحكمته كما قال الدهلوي ـ رمحه هللا ـ:

 ان من شعائر اإلسالم.ـ األذ 1

 ـ إعالم الدين اإلسالمي. 2

 ـ مث ال بد من ختصيص املولود بذلك األذان أبن يصو ت يف أذنه. 3

ـ علمت أن من خاصية األذان أن يفر منه الشيطان، والشيطان يؤذي الولد يف أول نشأته، فقد ثبت  4
([ 29هل صارخاً من مس الشيطان])ما من مولود يولد إال والشيطان ميسه فيست»أن النيب )ص( قال: 

إذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال »([، وثبت قوله )ص( : 30«])إال مرمي وابنها
 ([. وأضاف ابن القيم ـ رمحه هللا ـ أسراراً أخرى للتأذين فقال:31«])يسمع التأذين

رب وعظمته ، والشهادة اليت هي ـ أن يكون أول ما يقرع مسع اإلنسان كلماته املتضمنة لكربايء ال 5
أول ما يدخل هبا يف اإلسالم، فكان ذلك كالتلقني له شعار اإلسالم عند دخوله الدنيا، كما يلقن 

 التوحيد عند خروجه منها.

ـ وغري مستنكر وصول أثر التأذين إىل قلبه وأتثره به، وإن مل يشعر مع ما يف ذلك من فائدة أخرى  6
 وهي:

من كلمات األذان، وهو كان يرصده حىت يولد، فيقارنه للمحنة اليت قدرها هللا ـ هروب الشيطان  7
 وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به.

 

ـ وفيه معىن اخر وهو أن تكون دعوته إىل هللا وإىل دينه اإلسالم وإىل عبادته، سابقة على دعوة  8
عليها على تغيري الشيطان هلا ونقله عنها، ولغري ذلك من  الشيطان كما كانت فطرة هللا اليت فطر

 ([.32احلكم])

وهكذا نتعلم من هدي النيب )ص( استحباب األذان يف أذن املولود اليمىن، مث تقام الصالة يف األذن 
اليسرى، وبذلك يكون أول ما يالمس أذنيه الدعوة إىل الركن الركني يف هذا الدين بعد توحيد رب 

 ([.33العاملني])



 رابعاً ـ حتنيك املولود:

([، فمن 34وعن عائشة رضي هللا عنها: أن النيب )ص( كان يؤتى ابلصبيان، فيرب ِّك عليهم وحينكهم])
بـاب أوىل أن يكون )ص( برَّك على احلسن وحنكه، يقول النووي ـ رمحه هللا ـ معلقًا على قول عائشة 

ح عليهم، وأصل الربكة: ثبوت اخلري وكثرته، وقوهلا: رضي هللا عنها: فيربك عليهم: أي يدعو هلم وميس
 ([.35فيحنكهم؛ قال أهل اللغة: التحنيك أن ميضغ التمر أو حنوه مث يدلك به حنك الصغري])

والتحنيك يكون عقب التأذين إن أمكن ذلك، ويفضل إن أمكن أن يقوم ابلتحنيك رجل صاحل، ويف 
إرسال أبنائهم إىل النيب )ص( ليحنكهم. وُيستخدم يف ذلك أتس   ابلصحابة الكرام حيث حرصوا على 

 التحنيك التمر، فإن مل يوجد فشيٌء حلو، وسبب ذلك:

 ـ ألن التمر مثل حليب األم، حيمل يميع الفيتامينات اليت حيتاجها جسم الغالم. 1

انه وفمه، ـ الغالم الصغري يولد حباسة التذوق، فإذا استخدم معه التمر تنبهت هذه احلاسة وحرك لس 2
 فكان بذلك أقدر على التقام ثدي أمه عند الرضاع.

 ([.36ـ املعدة متتص السكرايت بسرعة فائقة، وبذلك ال يشكل التحنيك أي معاانة معوية للغالم]) 3

( يف مقالة حتت عنوان: اهتمام اإلسالم 50يقول الدكتور فاروق مساهل ـ جملة األمة القطرية عدد )
 على حديث التحنيك ما نصه ـ: والتحنيك بكل املقاييس معجزة بتغذية الطفل، معلقاً 

نبوية طبية مكثت البشرية أربعة عشر قرانً من الزمان لكي تعرف اهلدف واحلكمة من ورائها، فلقد تبني 
 لألطباء أن كل األطفال الصغار وخاصة حديثي الوالدة والرضع معرضون للموت لو حدث أحد أمرين:

 كر يف الدم ابجلوع.ـ إذا نقصت كمية الس

 ([.37ـ إذا اخنفضت درجة حرارة أجسامهم عند التعرض للجو البارد احمليط هبم])

 خامساً ـ حلق شعر رأس احلسن رضي هللا عنه:

عن جعفر بن حممد، عن أبيه: أن فاطمة حلقت حسناً وحسيناً يوم سابعهما، فوزنت شعرمها فتصدقت 
([. وقال الشيخ الدهلوي 39باب صحيحة مبجموع طرقها])([، واألحاديث يف هذا ال38بوزنه فضة])

ـ رمحه هللا ـ معلقًا على احلديث: السبب يف التصدق ابلفضة، أن الولد ملا انتقل من اجلنينية إىل الطفلية 
([ أنه عوضه... وأما ختصيص 40كان ذلك نعمة جيب شكرها وأحسن ما يقع به الشكر ما يؤذن])

 ([.41جيده إال غين ، وسائر املتاع ليس له ابل بزنة شعر املولود]) الفضة فألن الذهب أغلى وال

 سادساً ـ العقيقة:

 



([، ويف 42عن ابن عباس رضي هللا عنهما: أنَّ رسول هللا )ص( َعقَّ عن احلسن واحلسني كبشاً كبشاً])
تـَُعقَّ عنه ([، وعن أيب رافع: أن حسن بن علي  مل ا ولد أرادت أمُّه أن 43رواية: كبشني كبشني])

بكبشني، فقال رسول هللا )ص( : ال تُعقي عنه، ولكن اْحلِّقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق، مث 
([. وإمنا صرفها )ص( عن العقيقة لتحمُّله عنها ذلك ال تركاً 44ولد احلسني، فصنعت مثل ذلك])

حلسن )بشاة( وقال: اي ابألصالة. يدل عليه حديث علي  رضي هللا عنه: عقَّ رسول هللا )ص( عن ا
ه فكان وزنُه درمهًا أو بعض درهم خرَّجه  فاطمة اْحلقي رأسه وتصدَّقي بزنة شعره فضَّة، فوزان 

 ([.45الرتمذي])

 

ا عقَّت عنهما وأعطت القابلة فخذ شاة ودينارًا واحداً]) ([، ولعل فاطمة 46وقد روي عن فاطمة: أهنَّ
احلسن يوم سابعه بكبشني أْمَلَحني، وأعطى القابلة الفخذ،  ابشرت اإلعطاء، وكان مم ا عق به )ص( عن

([، مث قال: اي أمساء، الدم مِّْن 47وحلق رأسه وتصدَّق بزنة الشعر، مث طلى رأسه بيده املباركة ابخلَُلوق])
 ([.48فعل اجلاهلية. فلم ا كان بعد حول  ُولَِّد احلسني])

إن للعقيقة فوائد يمة، منها: أهنا قرابن عن املولود يقدم إىل هللا مع خروج الغالم إىل الدنيا، وبذلك 
تقدم الشكر على ما أنعم هللا عليك، وغري ذلك من الفوائد، وقد قال الشيخ الدهلوي ـ رمحه هللا ـ: 

كران أنفع هلم من اإلانث يستحب ملن وجد الشاتني أن ينسك هبما عن الغالم، وذلك ملا عندهم أن الذ 
فتناسب زايدة الشكر وزايدة التنويه، أما سبب األمر ابلعقيقة فهو أن العرب كانوا يعقون عن أوالدهم، 
وكانت العقيقة أمراً الزماً عندهم وسنة مؤكدة، وكان فيها مصاحل كثرية راجعة إىل املصلحة املالية واملدنية 

مل هبا ورغب الناس فيها، إال أن رسول هللا )ص( غري  يف والنفسية، فأبقاها الرسول ـ )ص( ـ وع
تقاليدها، فعن بريدة رضي هللا عنه قال: كنا يف اجلاهلية إذا ولد لنا غالم ذحبنا عنه شاة ولطخنا رأسه 
بدمها، فلما كان اإلسالم كنا إذا ولد لنا غالم ذحبنا عنه شاة وحلقنا رأسه، ولطخنا رأسه 

ت منفعة للناس مشوبة ببعض االحنراف ـ تلطيخ رأس املولود ابلدم ـ فلم يبحها ([. فقد كان49بزعفران])
مطلقًا بدعوى حاجة الناس إليها، ويف نفس الوقت مل مينعها مطلقًا بسبب ما فيها من احنراف، وإمنا 
حافظ على ما حيقق املنفعة للناس يف هذه العادة وأكده، وهنى عن العادة اجلاهلية وحرمها، وهذه 

 ة نبوية جديرة ابالهتمام والتأمل.حكم

 ([ احلسن بن علي رضي هللا عنهما:50سابعاً ـ ختان])



([. وعن 51عن جابر رضي هللا عنه: أن  النيب )ص( َعقَّ عن احلسن واحلسني، وختنهما لسبعة أايم])
عن أيب ([. واخلتان من أمور الفطرة، ف52حممد بن املنكدر: أن النيب )ص( خنت احلسني لسبعة أايم])

الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب، »هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )ص(: 
 ([.53«])وتقليم األظافر، ونتف اإلبط

 

واخلتان صبغة احلنيفية، فهو للحنفاء مبنزلة الصبغ والتعميد عند عب اد الصليب، فهم يطهرون أوالدهم 
مودية، ويقولون: االن صار نصرانياً، فشرع هللا سبحانه للحنفاء بزعمهم حني يصبغوهنم يف ماء املع

َغَة اَّللَِّّ َوَمْن َأْحَسُن مَِّن اَّللَِّّ 54صبغة احلنيفية، وجعل ميسمها اخلتان]) بـْ ([، فقال عز من قال: }صِّ
َغًة َوحَنُْن َلُه َعابُِّدوَن     بـْ بغت القلوب [ واملقصود: أن صبغة هللا هي احلنيفية اليت ص138]البقرة: صِّ

مبعرفته وحمبته واإلخالص له وعبادته وحده ال شريك له، وصبغة األبدان خبصال الفطرة من اخلتان 
واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط واملضمضة واالستنشاق والسواك واالستنجاء، 

يف أمر اخلتان ما ذكره  ([. ومن اللطائف الفقهية55فظهرت فطرة هللا على قلوب احلنفاء وأبداهنم])
اخلطايب: أما اخلتان فإنه وإن كان مذكورًا يف يملة السنن فإنه عند كثري من العلماء على الوجوب، 
وذلك أنه شعار الدين، وبه يعرف املسلم من الكافر إذا وجد املختون بني يماعة قتلى غري خمتونني، 

 ([.56صلي عليه ودفن يف مقابر املسلمني])

 عة احلسن بن علي أم الفضل رضي هللا عنهم:اثمناً: مرض

عن أم الفضل قالت: قلت: اي رسول هللا !َ رأيت يف املنام كأن عضواً من أعضائك يف بييت ـ أو قالت: 
يف حجريت ـ فقال: تلد فاطمة غالمًا إن شاء هللا فتكفلينه، قالت: فجئت به يومًا إىل النيب )ص( ، 

هره، فقال النيب )ص( : مهالً يرمحك هللا! أوجعت ابين. فقلت: ([ يف ظ57فبال على ظهره، فدحيت])
ادفع إيل  إزارك فأغسله، فقال: ال، ُصيب ِّ عليه املاء فإنَّه ُيَصبُّ على بْول الغالم ويغسل بول 

 ([.58اجلارية])

ربى، وأم الفضل هي امرأة العباس بن عبد املطلب، امسها لَُبابَة بنت احلارث اهلاللية، وهي لبابة الك
([. وروْت 60([، وقال ابن سعد: أم الفضل أو ُل امرأة امنت بعد خدجية])59أسلمت قبل اهلجرة])

عن النيب )ص( ، وروى عنها ابَناَها عبد هللا ومتام، وُعمري بن احلارث موالها، وُكريب موىل ابنها، وعبد 
ن بكار وغريه، عن ابن عباس، هللا بن عباس، وعبد هللا بن احلارث بن نوفل، واخرون. وأخرج الزبري ب
 عن النيب )ص( : األخوات األربع مؤمنات: أم الفضل، وميمونة، وهي



([. وأم 61شقيقة أم الفضل، وأما أمساء وسلمى فأختامها من أبيهما، ومها بنتا ُعميس اخلثعمية])
رث ([، فأم خالد هي لبابة الصغرى بنت احلا62الفضل خالة خالد بن الوليد رضي هللا عنه])

([. وكان يقال عن والدة أم الفضل أبهنا أكرم الناس أصهار ميمونة زوج النيب )ص( ، 63اهلاللية])
والعب اس تزوج أختها شقيقتها لُبابة أم الفضل، ومحزة تزوج أختها سلمى، وجعفر بن أيب طالب شقيقتها 

([ رضي هللا عنهم 64)أمساء، مث تزوجها بعده أبو بكر الصديق، مث تزوجها بعده علي بن أيب طالب]
 ([.65يميعاً. وقد قال ابن عمر: كانت من املنجبات وكان النيب )ص( يزورها])

ويف الصحيح: أن الناس شكُّوا يف صيام النيب )ص( يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لنب فشرب 
نها عن اخر ما ([، وحتكي لنا أم الفضل رضي هللا ع66وهو ابملوقف، فعرفوا أنه مل يكن صائماً])

مسعت من رسول هللا )ص( ؛ فعن ابن عباس رضي هللا عنهما: أنه قال: إن أم الفضل مسعته وهو يقرأ 
[. فقالت: اي بين لقد ذكرتين بقراءتك هذه السورة، إهنا اخر ما 1]املرسالت: }َواْلُمْرَساَلتِّ ُعْرفًا    

 ([.67مسعت رسول هللا )ص( ، يقرأ هبا املغرب])

الفضل إىل خالفة أيب بكر الصديق وخالفة الفاروق من بعده، ويف أثناء خالفة عثمان بن  وعاشت أم
([ رضي هللا عنهما، وقد ولدت للعباس 68عفان رضي هللا عنهم يميعًا توفيت قبل زوجها العباس])

الفضل ـ ، ستة رجال مل تلد امرأة مثلهم؛ وهم: الفضل وبه كانت ُتكىن وُيْكىن زوجها العباس أيضاً ـ أبو 
 وعبد هللا الفقيه، وعبيد هللا الفقيه، ومعبد، وقُثم، وعبد الرمحن، وأم حبيبة سابعة.

 ويف أم الفضل هذه يقول عبد هللا بن يزيد اهلاليل:

 ََبَبـل  نعلمـه وَسـْهل  مـا ولـدت جنيبة مِّْن فحـل

 أكرِّْم هبا من كهلة وَكْهلِّ   كستة  من بطن أم ِّ الفضـل

 ([69وخامت الرسل وخري الرسل])  طفى ذي الفضلعم النيب املص

 

 اتسعاً ـ زواج احلسن، وزوجاته والرواايت اليت حوهلن:

وقد ذكر املؤرخون أن من زوجاته: خولة الفزارية، وجعدة بنت األشعث، وعائشة اخلثعمية، وأم إسحاق 
بنت عبد الرمحن بن بنت طلحة بنت عبيد هللا التميمي ، أم بشري بنت أيب مسعود األنصاري، وهند 

أيب بكر، وأم عبد هللا وهو بنت الشليل بن عبد هللا أخو جرير البجلي، وامرأة من بين ثقيف، وامرأة من 
بين عمرو بن أهيم املنقري، وامرأة من بين شيبان من ال مهام بن مرة، ورمبا جتاوز هذا العدد بقليل، وهو  

ذلك العصر، وأما ما رواه رواة األثر، يف كونه تزوج  كما ترى ال ميت إىل الكثرة املزعومة بصلة بعرف



سبعني، ويف بعض الرواايت تسعني، والبعض االخر مئتني ومخسني، والبعض االخر ثالمثئة...! وروي 
 غري هذا، إال أنه من الشذوذ مبكان، وهذه الكثرة املزعومة موضوعة:

 وأما الرواايت فهي كالتايل:

([، وقد أخذوها عن علي بن عبد هللا البصري 70ا ابن أيب احلديد وغريه])ـ الرواية األوىل: فقد ذكره 1
هـ، وهو من الضعفاء الذين ال يعول على أحاديثهم، فقد امتنع مسلم من 225الشهري ابملدائين املتوىف 

([، وضعفه ابن عدي يف الكامل فقال فيه: ليس ابلقوي احلديث، وهو 71الرواية عنه يف صحيحه])
 ([.72ر، قلَّ ما له من الرواايت املسندة])صاحب األخبا

 ـ الرواية الثانية فهي مرسلة: واملرسل من أنواع الضعيف. 2

ـ وأما الرواية الثالثة والرابعة: فقد ذكرها صاحب قوت القلوب أليب طالب املكي، وهو ال يعول على  3
مستندة إليه ومأخوذة عنه، وقد  مؤلفه، وعلى كل حال فالرقم القياسي لكثرة أزواج أمري املؤمنني احلسن

([، وذكر يف كتابه 73اشتهر أبو طالب املكي ابلزهد والوعظ، وذكر فـي )القوت( أشياء منكرة])
([، فقد جاء يف كتابه )قوت القلوب(: وتزوج احلسن بن علي مئتني 74أحاديث ال أصل هلا])

أهلهن إذا طلقهن، وكان يقول: ومخسني، وقيل: ثالمثئة، وكان علي يضجر من ذلك ويكره حياًء من 
إن حسنًا مطالق فال تنكحوه، فقال له رجل من مهدان: وهللا اي أمري املؤمنني لننكحنه ما شاء، فمن 

 أحب أمسك، ومن كره فارق، فسر  علي بذلك وأنشأ يقول:

 لقلت هلمدان ادخلوا بسالم  ولو كنت بواابً على ابب جنة

 

([. فهذه رواايت ال تصح وال تثبت، وابلتايل 75أربعة، ورمبا طلق أربعة])... وكان احلسن رمبا عقد له 
 ال يعول عليها.

 وقد جاءت قصص يف أسانيدها ضعف شديد تتعلق بزواج احلسن؛ منها:

([ عند عبد الرمحن بن 76ـ عن اهلذيل، عن ابن سريين قال: كانت هند بنت سهيل بن عمرو]) 1
([، 79([، فطلقها فتزوجها عبد هللا بن عامر بن كريز])78رهتا])([ وكان أاب ُعذ77عتاب بن أسيد])

مث طلقها، فكتب معاوية إىل أيب هريرة: أن خيطبها على يزيد بن معاوية، فلقيه احلسن بن علي فقال: 
أين تريد؟ قال: أخطب هند بنت سهيل بن عمرو على يزيد بن معاوية، قال: اذكرين هلا، فأاتها أبو 

ْر يل، قال: أختار لك احلسن. فتزوجها، فقدم عبد هللا بن عامر املدينة، هريرة، فأخربها ا خلرب فقالت: خِّ
فقال للحسن: إن يل عندها وديعة، فدخل إليهـا واحلسن معه، وجلست بني يديه، فـََرق  ابن عامر، 



فأخرجت ([ خرياً لكما مين، فقال: وديعيت، 80فقال احلسن: أال أنزل لك عنها، فال أراك جتد حملاًل])
سفطني فيهما جواهر ففتحهما، فأخذ من واحد قبضة وترك الباقي، فكانت تقول: سيدهم يميعاً 

([، وهذه القصة يف إسنادها 81احلسن، وأسخاهم ابن عامر، وأحبهم إيل  عبد الرمحن بن عتاب])
 ([.82اهلذيل، وهو أخباري مرتوك احلديث، وقال الذهيب: جممع على ضعفه])

حفص األنصاري، عن عيسى بن أيب هارون املزين، قال: تزوج احلسن بن علي  ـ عن سحيم بن 2
([، وكان املنذر بن الزبري َهوَِّيها، فأبلغ احلسن عنها، فطلقها 83حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر])

 احلسن، فخطبها املنذر فأبت أن تزوجه وقالت: شهرين، فخطبها عاصم بن عمر بن

رقى إليه املنذر أيضاً شيئاً فطلقها، مث خطبها املنذر فقيل هلا: تزوجيه، فيعلم ([ فتزوجها، ف84اخلطاب])
([، فتزوجته فعلم الناس أنه كذب عليها، فقال احلسن لعاصم بن عمر: 85الناس أنه كان يعضهك])

انطلق بنا حىت نستأذن املنذر فندخل عليها، فدخل فكانت إىل عاصم أكثر نظرًا منها إىل احلسن 
ليه أبسط يف احلديث، فقال احلسن للمنذر: خذ بيدها، فأخذ بيدها، وقام احلسن وعاصم وكانت إ

فخرجا وكان احلسن يهواها وإمنا طلقها ملا رقا إليه املنذر، فقال احلسن يوماً البن أيب عتيق وهو عبد هللا 
ا على منزل ([ قال: نعم، فخرجا فمر 86بن حممد بن عبد الرمحن، وحفصة عمته: هل لك يف العقيق؟])

حفصة، فدخل إليها احلسن فتحداث طوياًل مث خرج، مث قال احلسن مرة أخرى البن أيب عتيق: هـل لك 
([، ويف إسناد هذا احلديث رجال ال 87يف العقيق؟ فقال: اي بن أم أال تقول: هـل لك يف حفصة؟])

 .([88توجد هلم تريمة يف كتب اجلرح والتعديل، ويكفي يف ضعفه نكارة متنه])

ـ حدثنا حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، قال: قال علي: ما زال احلسن يتزوج  3
 ([.90([. وهذا األثر مرسل ضعيف])89ويطلق حىت خشيت أن يورثنا عداوة القبائل])

بت إن الرواايت التارخيية اليت تشري إىل األعداد اخليالية يف زواج احلسن بن علي رضي هللا عنهما ال تث
من حيث اإلسناد، وابلتايل ال تصلح لالعتماد عليها نظرًا للشبه والطعون اليت حامت حوهلا، ويؤيد 

 افتعال تلكم الكثرة أمور منها:

ـ إهنا لو صحت لكان للحسن بن علي رضي هللا عنهما من األوالد يمع غفري يتناسب معها، واحلال  1
أنثى، وهذا العدد يعترب طبيعيًا ابلنسبة لذلك العصر، الذي ذكر له اثنان وعشرون ولدًا ما بني ذكر و 

 ويتناقض كلياً مع تلك الكثرة وال يلتقي معها بصلة.



ـ ومما يدل على وضع ذلك وعدم صحته ما روي: أن أمري املؤمنني رضي هللا عنه كان يصعد املنرب  2
([، فنَـْهي أمري 91ويقول: ال تزوجوا احلسن فإنه مطالق، كما ذكر ذلك صاحب )قوت القلوب(])

املؤمنني الناس عن تزويج ولده على املنرب ال خيلو إما أن يكون قد هنى ولده عن ذلك فلم يستجب له 
 حىت اضطر إىل اجلهر به وإىل هني الناس عن تزوجيه، وإما أن يكون ذلك النهي ابتداء

عيدان كل البعد؛ أما من دون أن يعرف ولده احلسن بغض والده وكراهية أبيه لذلك، وكال األمرين ب
األول: فهو بعيد ألن احلسن رضي هللا عنه كان ابراً أببيه وال خيالفه وال يعصي أمره، وأما الثاين: فبعيد 
أيضًا ألن األوىل أبمري املؤمنني أن يعر ف ولده ببغضه وكراهته لذلك وال يعلن ذلك على املنرب أمام 

القات األسرية بني الوالد وولده، ومضافًا إىل ذلك أن اجلماهري احلاشدة، مما يسبب اضطرااًب يف الع
األمر إما أن يكون سائغًا شرعًا أو ليس بسائغ؛ فإن كان سائغًا فما معىن هني أمري املؤمنني علي رضي 
هللا عنه؟ وإن مل يكن سائغاً، فكيف يرتكبه احلسن؟ إان ال شك يف افتعال هذا احلديث ووضعه من 

([، واليت توجت مبساعيه 92هللا عنهما ليشوهوا بذلك سريته العاطرة])خصوم احلسن بن علي رضي 
يف وحدة األمة، وهذه عادة الرواة الكذبة يف تشويه سرية املصلحني واتريخ األمة، ومن هنا تتضح أمهية 
علم اجلرح والتعديل واحلكم على الرواايت والدور العظيم الذي قام به علماء احلديث يف بيان زيف مثل 

األخبار، ولذلك ننصح الباحثني يف اتريخ صدر اإلسالم االهتمام بنقد مثل هذه الرواايت حىت  هذه
مييزوا صحيحها من سقيمها، فيقدموا لألمة خدمة جليلة وال يتورطوا مثل ما تورط فيه بعض السادة 

 الذين ال نشك يف نواايهم بسبب اعتمادهم يف حبوثهم على الرواايت الضعيفة واملوضوعة.

ـ ومما يؤيد افتعال تلك الكثرة ألزواجه ما روي: أن احلسن بن علي رضي هللا عنهما ملا وافاه األجل  3
احملتوم خرجت يمهرة من النسوة حافيات حاسرات خلف جنازته وهن يقلن: حنن أزواج اإلمام احلسن. 

حافيات  إن افتعال ذلك صريح واضح، فإان  ال نتصور ما يربر خروج تلك الكوكبة من النسوة
حاسرات، وهن يهتفن أمام اجلماهري أبهنن زوجات احلسن، فإن كان املوجب خلروجهن إظهار األسى 
واحلزن، فما املوجب هلذا التعريف والسري يف املوكب املزدحم ابلرجال مع أهنن قد أمرن ابلتسرت وعدم 

 اد.اخلروج من بيوهتن؟! إن هذا األثر وأمثاله ال يصح وال يثبت من حيث اإلسن

ومن األخبار املوضوعة اليت تشابه تلك األخبار ما رواه حممد بن سريين: أن احلسن رضي هللا عنه تزوج 
([! ويستبعد أن يعطي احلسن بن علي 93ابمرأة فبعث هلا صداقاً مئة جارية مع كل جارية ألف درهم])

ألوان اإلسراف والتبذير  رضي هللا عنهما هذه األموال الضخمة مهراً إلحدى زوجاته، فإن ذلك لون من



وهو منهي عنه يف اإلسالم، فقد أمر ابالقتصار على مهر السنة، وسبب ذلك تسهيل أمر الزواج لئال 
يكون فيه إرهاق وعسر على الناس، ومن املؤكد أن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما ال 

إن هذا احلديث وأمثاله من خيالف سنة جده )ص( ، وال يسلك أي مسلك يتناىف مع شريعته، 
 املوضوعات تؤيد وضع كثرة األزواج، وتزيد يف االفتعال وضوحاً وجالًء.

 

وعلى أي حال: فليس هناك دليل يثبت كثرة أزواج احلسن بن علي رضي هللا عنهما سوى تلكم 
يستفيد  ([، وملعرفة كيف94الرواايت، ونظرًا ملا ورد عليها من الطعون فال تصلح دلياًل لإلثبات])

األعداء من الرواايت الضعيفة والباطلة ننقل ما قاله املستشرق المنس عن زواج احلسن بن علي رضي 
هللا عنهما، وألصق به التهم وطعن برجاله ومحاته، وقد كتب عن أزواج احلسن بن علي رضي هللا عنهما 

 الزواج والطالق فأحصى له ما نصه: وملا جتاوز ـ يعين احلسن ـ الشباب، وقد أنفق خري سين شبابه يف
حوايل املئة زوجة، وألصقت به هذه األخالق السائبة لقب املطالق، وأوقعت علياً يف خصومات عنيفة، 
وأثبت احلسن كذلك أنه مبذر كثري السرف، وقد خصص لكل من زوجاته مسكنًا ذا خدم وحشم، 

 ([.95قر])وهكذا نرى كيف يبعثر املال أايم خالفة علي اليت اشتد فيها الف

لقد اعتمد املستشرق اإلجنليزي المنس يف قوله: إن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما كان  
كثري الزواج والطالق على رواايت موضوعة وااثر واهية، وزاد عليها المنس، فذكر من البهتان 

 واألكاذيب ما مل يقل به أحد غريه؛ فقد قال:

عنيفة بسبب كثرة زواجه وطالقه، ومل يشر أحد ممن ترجم ألمري املؤمنني ـ إنه ألقى أابه يف خصومات  1
 علي أو احلسن رضي هللا عنهما إىل تلك اخلصومات العنيفة اليت زعمها املستشرق المنس.

ـ وذكر أن أمري املؤمنني احلسن بن علي رضي هللا عنهما خصص لكل من زوجاته مسكنًا ذا خدم  2
 الذين اطلعت عليهم مل ينقلوا ذلك، وهذا من الكذب السافر واالفرتاء وحشم، مع أن يميع املؤرخني

 احملض.

إن جلان التنصري املسيحي اليت حاربت اإلسالم وبغت عليه هي اليت تدفع هذه األقالم املأجورة وتزج هبا 
ب للنيل من اإلسالم، وإىل تشويه واقعه، واحلط من قيم رجاله وأعالمه الذين أانروا الطريق للرك

 ([.96اإلنساين، ورفعوا منار احلضارة يف العامل])

 عاشراً ـ أوالده:



وأما ذريته الشريفة، فهم: احلسن، وزيد، وطلحة، والقاسم، وأبو بكر، وعبد هللا، وقد قتل هؤالء مع 
عمهم احلسني الشهيد بكربالء، وعمرو، وعبد الرمحن، واحلسني، وحممد، ويعقوب، وإمساعيل، ومحزة، 

وعقيل، وأم احلسني، ومل يعقب من ذريته إال احلسن، وزيد، فللحسن املثىن مخسة أوالد أعقبوا وجعفر، 
 وفيه العدد والبيت، وأمه خولة بنت منظور

الفزارية، ولزيد ابن هو احلسن بن زيد، فال عقب له إال منه، وأم زيد أم بشر بنت أيب مسعود األنصاري 
عفر املنصور وهو والد السيدة نفيسة، وله: القاسم، وإمساعيل، البدري. وقـد ويل إمرة املدينة أليب ج

([، وهذه سرية خمتصرة لبعض 97وعبد هللا، وإبراهيم، وزيد، وإسحاق، وعلي، رضي هللا عنهم أيمعني])
 أوالد احلسن.

 ـ زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب: 1

بن ثعلبة، اخلزرجية، فولد زيد بن رضي هللا عنه؛ أمه أم بشري بنت أيب مسعود وهو عقبة بن عمرو 
حسن حممداً هلك ال بقية له وأمه أم ولد، وحسن بن زيد ويل املدينة أليب جعفر املنصور وأمه أم ولد، 
ونفيسة بنت زيد تزوجها الوليد بن عبد امللك بن مروان فتوفيت عنده، وأمها لُبابة بنت عبد هللا بن 

 العباس بن عبد املطلب بن هاشم.

حممد بن عمر قال: أخربان عبد الرمحن بن أيب املوال قال: رأيت الناس ينظرون إليه ويعجبون من  وأخربان
 ُعْظم خلقه ويقولون: جده رسول هللا )ص( .

وأخربان حممد بن عمر قال: أخربين عبد هللا بن أيب ُعبيدة قال: ردفت أيب يوم مات زيد بن حسن، 
ينة فُحمل إىل املدينة، فلما أوفينا على رأس الثنية بني ومات ببطحاء ابن أزهر على أميال من املد

املنارتني طُلع بزيد بن حسن يف قبة على بعري ميتاً، وعبد هللا بن حسن ميشي أمامه قد حزم وسطه 
بردائه ليس على ظهره شيء، فقال يل أيب: اي ُبين انزل وأمسك ابلركاب، فوهللا لئن ركبت وعبد هللا 

ابلة أبداً، فركبت احلمار ونزل أيب فمشى، فما زال ميشي حىت أدخل زيداً داره ببين ميشي ال تُبلين عنده 
 ([.98ُحديلة، فغسل، مث أخرج به على السرير إىل البقيع])

 ـ حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب: 2

وأمه خولة بنت منظور الفزارية، وولد حسن بن حسن حممداً؛ وأمه رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو 
ن نُفيل بن عبد الُعزى، وعبد هللا بن حسن مات يف سجن أيب جعفر، وإبراهيم بن حسن مات يف ب

السجن أيضًا مع أخيه، وزينب بنت حسن تزوجها الوليد بن عبد امللك بن مروان مث فارقها، وأم كلثوم 



يد بنت احلسن وأمهم فاطمة بنت حسني بن علي بن أيب طالب، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عب
هللا بن تيم، وجعفر بن حسن، وداود، وفاطمة، وأم القاسم وهي قسيمة، وُمليكة، وأمهم أم ولد ُتدعى 

 ([.99حبيبة فارسية كانت الل أيب أبس من جديلة، وأم كلثوم بنت حسن ألم ولد])

 

ومن مواقف احلسن بن احلسن قوله لرجل ممن غلو يف أهل البيت: وحيكم أحبوان هلل؛ فإن أطعنا هللا 
فأحبوان، وإن عصينا هللا فأبغضوان. قال: فقال له رجل: إنكم قرابة رسول هللا )ص( وأهل بيته. فقال: 

لك من هو أقرب إليه منا أابً وحيك لو كان هللا مانعًا بقرابة من رسول هللا أحدًا بغري طاعة هللا لنفع بذ
وأماً، وهللا إين ألخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفني، وإين ألرجو أن يؤتى احملسن منا أجره 
مرتني. ويلكم اتقوا هللا وقولوا فينا احلق فإنه أبلغ فيما تريدون وحنن نرضى به منكم. مث قال: لقد أساء 

دين هللا مث مل يُطلعوان عليه ومل يُرغبوان فيه. قال: فقال له بنا اابؤان إن كان هذا الذي تقولون من 
الرافضي: أمل يقل رسول هللا عليه السالم لعلي: من كنت مواله فعلي مواله؟ فقال: أما وهللا لو يعين 
بذلك اإلمرة والسلطان ألفصح هلم بذلك كما أفصح هلم ابلصالة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، 

وليكم من بعدي، فإن أنصح الناس كان للناس رسول هللا ـ )ص( ـ ولو كان األمر كما  ولقال هلم: هذا
تقولون أن هللا ورسوله اختارا عليًا هلذا األمر والقيام بعد النيب عليه السالم، إن كان ألعظم الناس يف 

عذر فيه إىل ذلك خطًأ وُجرماً؛ إذ ترك ما أمره به رسول هللا ـ )ص( ـ أن يقوم فيه كما أمره، أو ي
 ([. وهكذا يتبني موقف أهل البيت يف حماربتهم للغلو.100الناس])

 احلادي عشر ـ إخوانه وأخواته:

 ونتحدث عن تريمة خمتصرة عن أشقائه من أوالد السيدة فاطمة رضي هللا عنها:

 ـ احلسني بن علي رضي هللا عنهما: 1

هللا )ص( ، ورحيانته وحمبوبه، وابن بنت  هو أبو عبد هللا احلسني بن علي بن أيب طالب، سبط رسول
هـ، وقيل غري ذلك، ومات رضي هللا عنه قتيالً  4رسول هللا، فاطمة رضي هللا عنها، كان مولده سنة 

شهيداً، يف يوم عاشوراء من شهر احملرم سنة إحدى وستني هجرية بكربالء من أرض العراق، فرضي هللا 
 به وفضائله أحاديث كثرية؛ منها:([، وقد وردت يف مناق101عنه وأرضاه])

أ ـ ما رواه أمحد إبسناده إىل يعلى العامري رضي هللا عنه: أنه خرج مع رسول هللا )ص( ؛ يعين إىل طعام 
دعوا له، قال: فاستمثل رسول هللا أمام القوم، وحسني مع غلمان يلعب، فأراد رسول هللا )ص( أن 

، فجعل النيب )ص( يضاحكه حىت أخذه، قال: فوضع أيخذه، فطفق الصيب يفر هنا مرة وهاهنا مرة



حسني مين وأان من حسني، اللهم »إحدى يديه حتت قفاه واألخرى حتت ذقنه ووضع فاه وقبله، وقال: 
([، ويف ذلك منقبة ظاهرة للحسني رضي 102«])أحب من أحب حسيناً، حسني سبط من األسباط
 الوحي ما سيحدث بينه وبني القومهللا عنه، إذ حث على حمبته وكأنه )ص( علم بنور 

فخصه ابلذكر وأكد على وجوب احملبة وحرمة التعرض له وحماربته، وأكد ذلك بقوله: أحب هللا من 
 ([.103أحب حسيناً، فإن حمبته تؤدي حملبة رسول هللا، وحمبة الرسول تؤدي إىل حمبة هللا])

هللا عنه قال: أتى عبيد هللا ابن ب ـ ومنها ما رواه البخاري إبسناده إىل أنس بن مالك رضي 
([، برأس احلسني عليه السالم، فجعل يف طست فجعل ينكث، وقال يف حسنه شيئاً، 104زايد])

 ([.105فقال أنس: كان أشبههم برسول هللا )ص( ، وكان خمضوابً ابلومسة])

جعل ينكث ج ـ ويف رواية أخرى عن أنس أيضًا قال: ملا أتى عبيد هللا بن زايد برأس احلسني، 
ابلقضيب ثناايه يقول: لقد كان... أحسبه قال: يمياًل، فقلت: وهللا ألسوءنك إين رأيت رسول هللا 

 ([.106)ص( يلثم حيث يقع قضيبك، قال: فانقبض])

 ـ حُمَسَّن بن علي بن أيب طالب: 2

ملَّا ولد »ال: ال نعرفه إال يف احلديث الذي يرويه هاين بن هاين عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ق
احلسن جـاء رسول هللا )ص( فقال: أروين ابين، ما مسيتموه؟ قلت: مس يته حرابً، قال: بل هـو حسن، 
فلما ولد احلسني قال: أروين ابين، ما مسيتموه؟ قلت: مسيته حرابً، قال: بل هو حسني. فلما ولد الثالث 

، قال: بل هو حمسَّن، مث قال: إين مس يتهم جاء النيب )ص( فقال: أروين ابين، ما مسيتموه؟ قلت: حرابً 
([، ويتبني لنا من 108([. والظاهر: أنه مات طفاًل])107«])أبمساء ولد هارون شرب وُشبَـرْي ومشرب  

هذه الرواية الصحيحة أن حمسن مات يف عهد النيب )ص( ، وهذا يبطل مزاعم الغالة والكذابني يف 
 ضرب فاطمة وأسقط ابنها.رواايهتم الكاذبة الذين يزعمون أن عمر 

 ـ أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما: 3

زوج علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ابنته من فاطمة بنت النيب )ص( من الفاروق حينما سأله زواجها 
ًا أبن منه رضًى عنه مبا يطلب، وثقة فيه وإقرارًا بفضله ومناقبه، واعرتافًا مبحاسنه ويمال سريته، وإظهار 

بينهم من العالقات الوطيدة الطيبة والصالت احملكمة املباركة ما حيرق قلوب احلساد من أعداء األمة 
([، وقد ولدت أم كلثوم بنت علي من عمر رضي هللا عنه ابنة مسيت 109اجمليدة، ويرغم أنوفهم])



بين عدي بن كعب  ، وولدًا مسته زيداً، وقد روي: أن زيد بن عمر حضر مشاجرة يف قوم من«رقية»
 لياًل، فخرج إليهم زيد بن عمر ليصلحهم، فأصابته ضربة شجت رأسه

ومات من فوره، وحزنت أمه لقتله ووقعت مغشيًا عليها من احلزن، فماتت من ساعتها، ودفنت أم  
كلثوم وابنها زيد بن عمر يف وقت واحد، وصلى عليهم عبد هللا بن عمر بن اخلطاب، قدمه احلسن ابن 

 ([، وقد فصلت سريهتا يف كتايب عن عمر بن اخلطاب.110ن أيب طالب وصل ى خلفه])علي ب

 ـ زينب بنت علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما: 4

ولدت يف حياة النيب )ص( ، وكانت عاقلة لبيبة جزلة، زوَّجها أبوها ابن أخيه عبد هللا بن جعفر، 
 ([.111إىل دمشق])فولدت له أوالداً، وكانت مع أخيها ملا قتل، فحملت 

 ومن أشهر إخوانه من أبيه:

 ـ حممد ابن احلنفي ة: 5

وكانت أمه من سيب بين حنيفة، امسها خولة بنت جعفر، وكان فاضاًل عاملًا ذا علم ودين وعبادة، وكان 
حامل راية أبيه يوم اجلمل، وكان قوايً، وحكيماً، ومما روي من كالمه أنه قال: ليس حبكيم من مل يعاشر 

ملعروف من ال جيد من معاشرته بُداً حىت جيعل هللا له فرجاً وخمرجاً. وقال: إن هللا تعاىل جعل اجلنة مثناً اب
ألنفسكم، فال تبيعوها بغريها. وقال: من كرمت عليه نفسه مل يكن للدنيا عنده قدر. وقال: كل ما ال 

 ([.112يبتغى به وجه هللا يضمحل. تويف سنة ثالث وتسعني هجرية])

 ثاين عشر ـ أعمامه وعماته:ال

 وهذه نبذة خمتصرة عن أعمامه وعماته:

ـ طالب بن أيب طالب: هلك مشركًا بعد غزوة بدر، وقيل: إنه ذهب فلم يرجع، ومل يُْدَر له موضع  1
وال خرب، وهو أحد الذين اتهوا يف األرض، وكان حمباً لرسول هللا )ص( ، وله فيه مدائح، وكان خرج إىل 

وجرت بينه وبني قريش حني خرجوا إىل بدر حماورة فقالوا: وهللا اي بين هاشم لقد عرفنا ـ وإن  بدر كرهاً،
خرجتم معنا ـ أن هواكم مع حممد، فرجع طالب إىل مكة مع من رجع، وقال شعرًا وقصيدة ثناء على 

 ([.113النيب )ص( ، وبكى فيها أصحاب قليب بدر])

يزيد، أتخر إسالمه إىل عام الفتح، وقيل: أسلم بعد احلديبية، ـ عقيل بن أيب طالب: فكان يكىن أاب  2
وهاجر يف أول سنة مثان، وكان أسر يوم بدر ففداه عم ه العباس، ووقع ذكره يف الصحيح يف مواضع  



كثرية، وشهد غزوة مؤتة، ومل يسمع له ذكر يف الفتح وحنني، كأنه كان مريضاً، أشار إىل ذلك ابن 
 ن بكار بسنده إىل احلسني بن علي: أن عقيالً سعد، لكن روى الزبري ب

كان ممن ثبت يوم حنني، ومات يف خالفة معاوية. ويف اتريخ البخاري األصغر بسند صحيح: أنه مات 
 ([.115([، وعمره ست وتسعون سنة])114يف أول خالفة يزيد قبل احلرة])

ملساكني وجيلس إليهم وخيدمهم ـ جعفر بن أيب طالب: فهو أحد السابقني إىل اإلسالم، وكان حيب ا 3
وخيدمونه، وحيدثهم وحيدثونه، وهاجر إلـى احلبشة، فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه، ولقد حتدثت 
عنه يف كتايب: السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث ـ واستشهد مبؤتة من أرض الشام مقباًل غري 

 ([.116مدبر])

م النيب )ص( ، فقيل: امسها فاختة، وقيل: امسها فاطمة، وقيل: ـ أم هاين بنت أيب طالب: ابنة ع 4
هند، واألول أشهر، وكانت زوج هبرية بن عمرو بن عائذ املخزومي، وكان له منها عمرو، وبه كان 

أجران من »يكىن، ويف فتح مكة أجارت أم هاين رجلني من بين خمزوم، وقال هلا رسول هللا )ص( : 
([، قال الرتمذي 117م هاين عن النيب )ص( يف الكتب الستة وغريها])، وروت أ«أجرت اي أم هاين

 ([.118وغريه: عاشت بعد علي رضي هللا عنه])

ـ يُمانة بنت أيب طالب: هي أم عبد هللا بن أيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، ذكرها ابن سعد  5
وقال: ولدت أليب سفيان بن  يف تريمة أمها فاطمة بنت أسد، وأفردها يف ابب بنات عم النيب )ص(

احلارث ابنه جعفر بن أيب سفيان بن احلارث، وأطعمها رسول هللا )ص( من خيرب ثالثني 
 ([.119وسقاً])

 الثالث عشر ـ أخواله وخاالته:

أما أخواله فقد ماتوا وهم صغار ومل يبلغ أحد منهم إىل سن البلوغ، وهم القاسم، وإبراهيم، وزاد الزبري 
([، وعليه أكثر علماء النسب، 120هللا ـ ومسي ابلطي ب والطاهر ـ ألنه ولد بعد النبوة]) بن بكار: عبد

وقيل: إن الطي ب، والطاهر: ولدان اخران. ولكن عبد هللا والطيب والطاهر قد ماتوا مبكة إبيماع 
فإنه من ([، ويميع أوالده صلوات هللا وسالمه عليه من خدجية بنت خويلد، إال إبراهيم 121العلماء])

مارية القبطية اليت أهداها له مقوقس مصر، عندما أرسل له الدعوة إىل اإلسالم يف السنة السادسة من 
 اهلجرة، وكان )ص( يكىنَّ أبيب القاسم، وقد قيل: إنه أكرب أوالده، وأول من



نه بلغ مات منهم، ولد مبكة قبل النبوة، ومات صغرياً، وقيل: بل عاش حىت بلغ سن التمييز، فقيل: إ
 ([.123([، وقيل: بلغ أن يركب الدابة ويسري على النجيبة])122املشي])

 وأما خاالته فزينب، ورقية، وأم كلثوم رضي هللا عنهن:

 ـ زينب بنت رسول هللا )ص(: 1

أكرب خاالت احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنـهما زينب، وأدركت اإلسالم، وهاجرت، وكان 
هلا، وقد كانت أول بناته زواجاً، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان أبو  رسول هللا )ص( حمباً 

العاص بن الربيع من رجال مكة املعدودين ـ مااًل وجتارة وأمانة ـ وهو ابن أخت خدجية، أمه هالة بنت 
خويلد أخت خدجية ألمها وأبيها، فقالت خدجية لرسول هللا )ص( ، وكان رسول هللا )ص( ال خيالفها، 
وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، وكانت خدجية تعده مبنزلة ولدها، فلما أكرم هللا تعاىل نبيه بنبوته امنت 
خدجية وبناهتا رضي هللا عنهن، فلما ابدى رسول هللا )ص( قريشًا أبمر هللا تعاىل، أتوا ابلعاص بن 

، فأشغلوه هبنَّ، وقالوا أليب العاص بن الربيع، فقالوا: إنكم قد فر غتم حممدًا من مه ِّه، فُرد وا عليه بناته
الربيع: فارق صاحبتك، وحنن نزوجك أي امرأة من قريش شئت، فقال: الها هللا إذاً، ال أفارق 
صاحبيت، وال أحب أن يل ابمرأيت امرأة من قريش. وكان رسول هللا )ص( يثين على صهره 

 ([:125لشام فقال])([. وجاء عنه أنه تذكر زينب وهو يف جتارته يف ا124خرياً])

 فقلت: سقيا لشخص يسكن احلرما  ([127([ إرما])126ذكرت زينـب ملـا ور كت])

 ([128وكلُّ بعـل  سـيُثين ابلـذي علمـا])  بنت األمني جزاها هللا صاحلة

 أ ـ وفاء زينب لزوجها: 

العاص أن يسلم  وكما كان أبو العاص بن الربيع وفيًا لزوجه زينب، كانت هذه كذلك له، فقد أىب أبو
مبكة، وأقامت زوجه معه على إسالمها، حىت كانت معركة بدر، فحضرها أبو العاص يف صف ِّ كفار 
قريش، فأسر فيمن أسر منهم، فلما بعث أهل مكة يف فداء أسراهم، بعثت زينب يف فداء أيب العاص 

 مبال، وكانت فيه قالدة هلا كانت خدجية أدخلتها هبا على أيب العاص حني بىن

هبا، قالت عائشة أم املؤمنني: فلما راها رسول هللا )ص( رق هلا رقة شديدة، وقال للمسلمني: إن رأيتم 
أن تطلقوا هلا أسريها، وترد وا عليها ماهلا، فافعلوا، فقالوا: نعم اي رسول هللا، فأطلقوه، ورد وا عليه الذي 

وما تضمنه من مسو العبارة واألدب ([. وجيدر بنا أن نقف وقفة أتمل يف خطابه ألصحابه 129له])
الرفيع مما ينبغي أن نتحلى به يف حياتنا. وكان رسول هللا )ص( قد أخذ عليه عهداً، أبن خيلي زينب 



لتلحق به، وكانت من املستضعفني مبكة من النساء واستكتمه رسول هللا )ص( ذلك، وصدق يف عهده 
 ([.130املدينة])وأرسل زينب، وتعرضت البتالء شديد يف طريقها إىل 

 ب ـ إسالم زوجها وأمانته:

وأقام أبو العاص بن الربيع مبكة، وأقامت زينب عند رسول هللا )ص( ابملدينة حني فرق بينهما اإلسالم، 
حىت إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص اتجرًا إىل الشام، وكان رجاًل مأموانً، مبال له، وأموال لرجال 

ما فرغ من جتارته وأقبل قافاًل، لقيته سرية لرسول هللا )ص( ، فأصابوا ما من قريش أبضعوها معه، فل
معـه، وأعجزهم هارابً، فلما قدمت السرية مباله، أقبل أبو العاص حتت الليل حىت دخل على زينب بنت 
رسول هللا )ص( ، فاستجار هبا فأجارته، وجاء يف طلب ماله، فلما خرج رسول هللا )ص( إىل صالة 

فكرب  الناس وراءه صرخت زينب من ُصف ة النساء: أيها الناس إين قد أجرت أاب العاص بن الصبح، 
الربيع، فلما سلم رسول هللا )ص( من الصالة أقبل على الناس، فقال: أيها الناس هل مسعتم ما مسعت؟ 

جيري  قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس حممد بيده ما علمت بشيء من ذلك حىت مسعت ما مسعتم، إنه
 على املسلمني أدانهم. مث انصرف.

فدخل على ابنته، فقال: أي بنية أكرمي مثواه وال خيلص إليك، فإنك ال حَتل ِّني له. وبعث رسول هللا 
)ص( إىل السرية الذين أصابوا املال، فقال: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له ماالً، 

ه فإان حنب ذلك، وإن أبيتم فهو يفء هللا الذي أفاء عليكم، فأنتم فإن حتسنوا وتردوا عليه ماله الذي ل
أحق به، قالوا: اي رسول هللا بل نرده عليه، فردُّوه، حىت إن الرجل ليأيت ابلدلو، والرجل أييت 

([، حىت إن أحدهم ليأيت ابلشطاط، مث احتمل إىل مكة فأدى إىل كل 132([ واإلداوة])131ابلشنَّة])
ش ماله، ومن كان أبضع معه. مث قال: اي معشر قريش، هل بقي ألحد منكم عندي ذي مال  من قري

مال مل أيخذه؟ قالوا: كال، فجزاك هللا خرياً، فقد وجدانك وفياً كرمياً، قال: فأان أشهد أن ال إله إال هللا، 
 وأشهد أن حممداً رسول هللا، وهللا ما منعين من اإلسالم عنده إال

إمنا أردت أن اكل أموالكم، فلما أدَّاها هللا إليكم، وفرغت منها أسلمت، مث خرج ختوُّف أن تظنوا أين 
 ([ ؟!.133فقدم على رسول هللا )ص(])

وجاء عن عامر الشعيب وغريه: أن أاب العاص بن الربيع ملا قدم من الشام ومعه أموال املشركني، قيل له: 
شركني؟ فقال أبو العاص: بئس ما أبدأ به إسالمي هل لك أن ُتسلِّم وأتخذ هذه األموال، فإهنا أموال امل



([. ومن أقوال أيب العاص رضي هللا عنه نتعلم قيمة عظيمة؛ وهي األمانة 134أن أخون أمانيت])
 والتحلي مبكارم األخالق حىت مع غري املسلمني، فال ينبغي للمسلم أن خيون أمانته ألي سبب كان.

ل هللا )ص( مسلمًا رد  عليه زوجته زينب ابلنكاح األول، ومل وملا قدم أبو العاص بن الربيع على رسو 
([، وقد جاء يف التحاقهما ابلنيب )ص( ابملدينة رواايت أخرى إال أهنا 135حيدث نكاحًا جديداً])

تتفق على وفاء أيب العاص بن الربيع لرسول هللا )ص( ، وتتفق على إيذاء املشركني هلا يف خروجها من 
 ([.136مكة])

 فاهتا وذر ِّيتها:ج ـ و 

أن رجاًل أقبل بزينب بنـت رسول هللا )ص( ، فلحقه رجالن من قريش، »فقد جاء عن عروة بن الزبري: 
فقاتاله حىت غلباه عليها، فدفعاها حىت وقعت على صخرة، فأسقطت وأهريقت دماً، وذهبوا هبا إىل 

مهاجرة، فلم تزل وجعة حىت  أيب سفيان، فجاءته نساء بين هاشم فدفعها إليهن، مث جاءت بعد ذلك
ماتت من ذلك الوجع، فكانوا يرون أهنا شهيدة، وكانت وفاهتا يف أول سنة مثان من اهلجرة 

 ([.137«])النبوية

ملا ماتت زينب بنت رسول »ووقف رسول هللا )ص( على جتهيزها، فعن أم عطية رضي هللا عنها قالت: 
و مخساً، واجعلن يف اخلامسة كافوراً، أو شيئاً من كافور، فإذا هللا )ص( ، قال لنا: اغسلنها وتراً، ثالاثً أ

ْقوة، وقال: أشعرهنا إايه ([. وهكذا نرى حجم املصائب 138«])غسلتنها فأعلمنين، قالت: فأعطاان حِّ
اليت حتملها الرسول )ص( حىت وصلت إىل بناته، وقد استمر على طريق الدعوة صابرًا حمتسباً، ومنه 

 زاز اإلسالم حيتاج إىل صرب واستعداد للتضحية.نتعلم أن طريق إع

 وقد أجنبت زينب رضي هللا عنها من أيب العاص بن الربيع: أمامة، وعلياً، أما علي فقد مات

وهو صغري، وقيل: مات يف حياة الرسول )ص( ، وقد انهز احللم، ودخل رسول هللا )ص( مكة يوم 
سول هللا )ص( ابملوقع الكرمي، واحملل العظيم، فقد كان الفتح وهو مردفه على انقته. وكانت أمامة عند ر 

رأيت رسول هللا )ص( »حيملها على عاتقه وهو يؤم الناس يف الصالة، فعن أيب قتادة األنصاري قال: 
يصلي وهو حيمل أمامة بنت أيب العاص ابنة ابنته على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا قام 

ْلية فيها خامت من ([، وعن عائشة رضي هللا 139«])محلها عنها: أن النجاشي أهدى للنيب )ص( حِّ
ذهب فصُّه حبشي فأخذه وإنه ملعرض عنه، فأرسله إىل ابنة ابنته زينب، وقال: حَتل ْي هبذا اي 

([، فقال: 141([، ويف رواية: أن رسول هللا )ص( دخل على أهله ومعه قالدة جزع])140بنية])



دفعها إىل ابنة أيب بكر، فدعا اببنة أيب العاص من زينب فعقدها ألعطينَّها إىل أحبكن  إيل، فقلن: ي
 ([، وكان على عينها َرَمص، فمسحه بيده )ص(.142بيده])

وأما أمامة فقد عاشت، وتزوجها علي بن أيب طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء، وكان أبو العاص 
زوجها من علي بن أيب طالب، واستشهد علي بن الربيع قد أوصى اببنته أمامة إىل الزبري بن العوام، ف

رضي هللا عنه وهي عنده، مث تزوجت بعده املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، وماتت عنده، 
ومل تنجب أمامة لعلي بن أيب طالب، وال للمغرية ابن نوفل، وقيل: ولدت للمغرية ولدًا مساه حيىي 

 ا السالم.ومات، فانقطع بذلك نسل السيدة زينب عليه

 ـ رقيَّة بنت رسول هللا )ص(: 2

وقد ولدت على األصح بعد زينب سنة ثالث وثالثني من عمر النيب )ص(، وأسلمت حني أسلمت 
أمها خدجية، وابيعت حني ابيعه الناس، وكانت قد خطبها عتبة بن أيب هلب، فلما نزلت: }تـَبَّْت َيَدا 

أبوه: رأسي من رأسك حرام إن مل تطلق ابنة حممد، وسأل رسول [ قال له 1]املسد: َأيبِّ هَلَب  َوَتبَّ    
هللا )ص( عتبة طالقها وسألته هي ذلك. ومل يكن قد دخل هبا فقالت له أمه أم يميل ـ وهي محَّالة 
احلطب ـ: طل ِّقها اي ُبين ، فإهنا قد صبأت، ففارقها، فأخرجها هللا من يده كرامة هلا، وهواانً له، فتزوجت 

 ([.143عفان مبكة، وهاجر هبا إىل احلبشة، مث إىل املدينة املنورة، فهي ممن هاجر اهلجرتني])عثمان بن 

هذا وقد توفيت ابملدينة بعد انتهاء غزوة بدر، فعن ابن شهاب الزهري قال: ختل ف عثمان بن عفان عن 
بن حارثة بشرياً  غزة بدر على امرأته رقية بنت رسول هللا )ص( ، وكانت قد أصابتها احلصبة، وجاء زيد
 بوقعة بدر، وعثمان على قرب رقية، قال أبو عمر بن عبد الرب: ال خالف بني أهل السري

أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه إمنا ختلَّف عن بدر على امرأته رقية أبمر رسول هللا )ص( ، وأنه 
شة ولدًا مساه عبد هللا، ([، وقد ولدت رقيَّة رضي هللا عنها لعثمان ابحلب144ضرب له بسهمه وأجره])

وكان ُيكىنَّ به، بلغ سنتني، وقيل: ست سنني، فنقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض ومات، وقيل: 
أسقطت من عثمان سقطاً، مث ولدت عبد هللا، فمات، ومل تلد له غريه حىت توفيت رضي هللا عنها 

ن ـ إىل أرض احلبشة اهلجرتني ([، قال ابن سعد يف الطبقات: وهاجرت معه ـ أي: عثما145وأرضاها])
يميعاً.. وكانت يف اهلجرة األوىل قد أسقطت من عثمان سقطًا ، مث ولدت له بعد ذلك ولدًا فسماه 

 ([.147([، وهبذا يكون نسلها قد انقطع])146عبد هللا، وكان عثمان يكىن به يف اإلسالم])

 ـ أم كلثوم بنت رسول هللا )ص(: 3



عنه الثالثة فهي أم كلثوم، فقد عرفت بكنيتها، وال يعرف هلا اسم إال ما وأما خالة احلسن رضي هللا 
([، 148ذكره احلاكم عن مصعب الزبريي: أن امسها أمية، وهي أكرب سناً من فاطمة رضي هللا عنهما])

وكانت قد تزوجها عتيبة بن أيب هلب، أخو عتبة الذي تزوج أختها رقية ـ ومل يدخال هبما ـ، فأمره أبوه 
ه أن يفارقها كما أمرا أخاه أن يفارق أختها. وجاء إىل النيب )ص( فقال له: كفرت بدينك، وفارقُت وأم

ابنتك، ال حتبين وال أحبك، مث سطا عليه فشق قميص النيب )ص(، وكان خارجًا إىل الشام، فقال النيب 
أي يماعة التجار ـ حنو  )ص( : أما إين أسأل هللا أن يسلط عليك كلباً من كالبه، فخرج يف جَتْر قريش ـ

الشام، حىت نزلوا مبكان يقال له: الزرقاء، فأطاف هبم األسد يف تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: أاي ويل 
أمي هو وهللا اكلي كما دعا علي  حممد، أقاتلي ابن أيب كبشة وهو مبكة وأان ابلشام؟! فعدا عليه األسد 

([. وملا فارقها عتيبة بن أيب هلب مل تزل مبكة 149ه])من بني القوم، فأخذ برأسه فضغمه ضغمة فقتل
مع رسول هللا )ص( ، وهاجرت إىل املدينة حني هاجر رسول هللا )ص( ، وخرجت إليها مع 

 ([.150عياله])

 أ ـ زواجها:

وقال سعيد بن املسيب: أتميَّ عثمان من رقية بنت رسول هللا )ص( وأتميَّت حفصة بنت عمر من 
فلم  بعثمان، فقال: هل لك يف حفصة، وكان عثمان قد مسع رسول هللا )ص( يذكرهازوجها، فمر عمر 

جيبه، وذكر ذلك عمر للنيب )ص(، فقال: هل لك يف خري من ذلك؟ أتزوج حفصة وأزوج عثمان خرياً 
، وكان زواج أم كلثوم من عثمان بن عفان رضي هللا عنهما سنة ثالث من ([151])منها أم كلثوم

. وجاء أن رسول هللا )ص( دخل ([152])ة، يف ربيع األول، وبىن فيها يف يمادى اآلخرةاهلجرة النبوي
على ابنته وهي تغسل برأس عثمان رضي هللا عنه، فقال: اي بنيَّة أحسين إىل أيب عبد هللا، فإنه أشبه 

 .([153])أصحايب خلقاً 
 ب ـ وفاهتا:

ومل تزل أم كلثوم عند عثمان رضي هللا عنهما أىل أن توفيت يف شعبان سنة تسع من اهلجرة وصلى 
فعن أنس بن مالك: أنه رأى النيب عليها رسول هللا )ص(، وجلس على شفري قربها عليها السالم، 

ليلة؟ )ص( جالسًا على قرب أم كلثوم، قال: فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل مل يقارف ال
. وقد غسلتها أمساء بنت ُعميس، وصفية بنت عبد ([154])فقال أبو طلحة: أان، قال: فانزل يف قربها



املطلب، وهي اليت شهدت أم عطية ُغسلها، وحكت قول رسول هللا )ص(: اغسلنها ثالاثً، أو مخساً، 
 .([155])أو أكثر من ذلك

عباس، وأسامة بن زيد، قد نزلوا يف حفرهتا وجاء عند ابن سعد أن علي بن أيب طالب، والفضل بن ال
 .([156])مع أيب طلحة، وأن اليت غسلتها هي أمساء بنت عميس، وصفية بنت عبد املطلب

 ج ـ ذريتها:
 .([157])اتفق العلماء على أن أم كلثوم مل تلد ومل تعقب

ك يزعمون أبهنم ومن الغريب أن بعض الشيعة اإلماميَّة يطعنون بصحة نسب بنات النيب )ص(، ومع ذل
حيبون النيب )ص( خمالفني بذلك القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة والتاريخ، ويكفي يف الرد عليهم 

ُّ  أَيُـَّها ايَ }قوله تعاىل:  كَ  ُقل النَّيبِّ َْزَواجِّ  أَْدنَ  َذلِّكَ  َجاَلبِّيبِّهِّنَّ  مِّن َعَلْيهِّنَّ  يُْدنِّنيَ  اْلُمْؤمِّنِّنيَ  َونَِّساء َوبـََناتِّكَ  أل ِّ
يًما َغُفورًا اَّللَُّ  وََكانَ  يـُْؤَذْينَ  َفاَل  يـُْعَرْفنَ  َأن  [ فذكر بناته ابجلمع.59: األحزاب]  رَّحِّ

    

 

 املبحث الثاين

 أم احلسن بن علي بن أيب طالب السيدة فاطمة الزهراء

 رضي هللا عنها

 

ة بنت خويلد، كانت تكىن هي فاطمة بنت إمام املتقني سيد ولد ادم رسول هللا )ص( ، وأمها خدجي
([، ولدت رضي هللا عنها قبل البعثة سنة مخس وثالثني من مولد النيب 151أبم أبيها])

([، زوجها النيب )ص( علي بن أيب طالب سنة اثنتني للهجرة بعد وقعة بدر، وولدت له 152)ص(])
ن، وكانت وفاهتا بعد وفاة النيب )ص ( بستة أشهر، فرضي هللا احلسن واحلسني وأم كلثوم، وزينب وحمس ِّ

 ([.153عنها وأرضاها])

 أوالً ـ مهرها وجهازها:

قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: ُخطبت فاطمة إىل رسول هللا )ص( ، فقالت موالة يل: هل 
علمت أن فاطمة قد خطبت إىل رسول هللا )ص( ؟ قلت: ال، قالت: فقد خطبت، فما مينعك أن أتيت 

ك. فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول هللا )ص( رسول هللا )ص( فيزوج
زوجك. قالت: فوهللا ما زالت ترجيين حىت دخلت على رسول )ص( ، فلما أن قعدت بني يديه 



أفحمت، فوهللا ما استطعت أن أتكلم جاللة وهيبة. فقال: لعلك جئـت ختطب فاطمة؟ فقلت: نعم، 
فقلت: ال وهللا اي رسول هللا. فقال: ما فعلت درع سلَّْحُتَكَها؟ ـ  فقال: وهل عندك من شيء تستحلها؟

فوالذي نفس علي بيده إهنا حلطمية ما قيمتها أربعمئة درهم ـ فقلت: عندي، فقال: قد زوجتكها، 
 ([ .154فابعث إليها هبا فاستحلها هبا، فإهنا كانت لصداق فاطمة بنت رسول هللا )ص(])

([ حشوها 156([، وقربة، ووسادة أدم])155طمة يف مخيل])وقد جهز رسول هللا )ص( فا
([، وقد جاء يف رواايت الشيعة مسامهة لعثمان بن عفان رضي هللا عنه يف الزواج امليمون 157إذخر])

 حيث قال علي

رضي هللا عنه: فأخذت درعي فانطلقت به إىل السوق فبعته أبربعمئة درهم من عثمان بن عفان، فلما 
منه وقبض الدرع مين قال: اي أاب احلسن، ألست أوىل ابلدرع منك، وأنت أوىل ابلدراهم قبضت الدراهم 

مين؟ فقلت: نعم، قال: فإن هذا الدرع هدية مين إليك، فأخذت الدرع والدراهم، وأقبلت إىل رسول 
 هللا )ص( ، فطرحت الدرع والدراهم بني يديه، وأخربته مبا كان من أمر عثمان، فدعا له النيب )ص(

 ([.158خبري])

 اثنياً ـ زفافها:

قالت أمساء بنت عميس: كنت يف زفاف فاطمة بنت رسول هللا )ص( ، فلما أصبحنا جاء النيب )ص( 
إىل الباب فقال: اي أم أمين ادعي يل أخي، فقالت: هو أخوك وتنكحه؟ قال: نعم اي أم أمين، قالت: 

قال: ادعو إيل فاطمة، قالت: فجاءت تعثر من فجاء علي فنضح النيب )ص( عليه من املاء ودعا له، مث 
احلياء، فقال هلا رسول هللا )ص(: اسكين فقد أنكحتك أحب أهل بييت إيل، قالت: ونضح النيب )ص( 
عليها من املاء ودعا هلا، قالت: مث رجع رسول هللا )ص( فرأى سوادًا بني يديه، فقال: من هذا؟ 

أمساء بنت عميس؟ قلت: نعم، قال: جئت يف زفاف بنت فقالت: أان، قال: أمساء؟ قلت: نعم، قال: 
([، ويف هذه القصة قيمة اجتماعية رفيعة وهي 159رسول هللا تكرمة له؟ قلت: نعم، قالت: فدعا يل])

 التعاون بني أفراد اجملتمع يف املناسبات االجتماعية املختلفة.

 اثلثاً ـ وليمة العرس:

([ من وليمة، 160رسول هللا )ص( : إنه ال بد للُعرس])عن بريدة قال: ملا خطب علي فاطمة، قال 
قال: فقال سعد: علي  كبش، ويمع له رهط من األنصار اصعًا من ذرة، فلما كان ليلة البناء، قال: اي 



علي ال حتدث شيئًا حىت تلقاين.. فدعا النيب )ص( مباء فتوضأ منه مث أفرغه على علي، فقال: اللهم 
 ([.161، وابرك يف شبلهما])ابرك فيهما وابرك عليهما

 رابعاً ـ معيشة علي وفاطمة رضي هللا عنهما:

كانت معيشة علي وفاطمة رضي هللا عنهما ومها من أحب الناس إىل رسول هللا )ص( ، معيشة زهد 
وتقشف، وصرب وجهد، فقد أخرج هناد عن عطاء، قال: نبئت أن علياً رضي هللا عنه قال: مكثنا أايماً 

مكثت ليس عندان شأي، وال عند نيب هللا )ص( ، فخرجت، فإذا أان بدينار مطروح على الطريق، ف
([ 162هنيهة أؤامر نفسي يف أخذه أو تركه، مث أخذته ملا بنا من اجلهد، فأعطيت به الضفاطني])

 فاشرتيت به دقيقاً، مث أتيت به فاطمة فقلت: اعجين واخبزي، فجعلت تعجن وإن

قصتها لتضرب حرف اجلفنة من اجلهد الذي هبا ـ مث خبزت، فأتيت نيب هللا )ص( ، فأخربته، فقال:  
 ([.163فإنه رزق رزقكموه هللا عز وجل])كلوا 

وعن الشعيب، قال: قال علي رضي هللا عنه: تزوجت فاطمة بنت حممد رسول هللا )ص( ومايل وهلا 
 ([.164فراش غري جلد كبش ننام عليه ابلليل، ونعلف عليه انضحنا ابلنهار، وما يل خادم غريها])

داً، فخرجت أطلب العمل يف عوايل املدينة، فإذا وعن جماهد: قال علي: جعت مرة ابملدينة جوعًا شدي
([ 167([ كل  ذنوب])166([، فأتيتها فقاطعتها])165أان ابمرأة قد يمعت مدراً، فظننتها تريد بلَّه])

([، مث أتيت املاء فأصبت منه، مث أتيتها 168على مترة، فمددت ستة عشرة ذنوابً، حىت جملت يداي])
([، فعدت يل سـت عشرة مترة، فأتيت النيب )ص( ، فأخربته، 169فقلت: يكفي هذا بني يديها])

 ([.170فأكل معي منها])

يف هذا اخلرب بيان لشدة احلال اليت مر هبا والد احلسن يف املدينة، وأنخذ منها صورة من السلوك 
د املشروع يف مواجهة الشدائد؛ حيث خرج علي للعمل بيديه للكسب املشروع، ومل جيلس منتظراً ما جتو 

به أيدي احملسنني، وصورة أخرى من قوة التحمل حيث قام بذلك العمل الشاق وهو يعاين من شدة 
اجلوع ما يضعف قوته، وصورة أخرى من إيثار األحبة والوفاء هلم، فهو على ما به من شدة اجلوع 

أكل وابلرغم مما قام به من ذلك العمل الشاق قد احتفظ أبجرته من التمر حىت لقي النيب )ص( ف
([. إن من أهم الدروس يف هذه القصة: هو أن فقر اإلنسان أو غناه املادي ال يعرب 171معه])

ابلضرورة على حب هللا للعبد من عدمه، وإمنا املعيار احلقيقي هو تقوى هللا عز وجل وينبغي أن يكون 
 تقييمنا للناس على هذا األساس.



 خامساً ـ زهد السيدة فاطمة وصربها:

الدة احلسن رضي هللا عنهما يف غاية البساطة، بعيدة عن التعقيد، وهي إىل شظف العيش كانت حياة و 
([، وهذه القصة تصور لنا حال السيدة فاطمة من التعب وموقف رسول 172أقرب منها إىل رغده])

 هللا )ص( منها عندما طلبت منه أن يعطيها خادماً من السيب، قال علي لفاطمة ذات

([، حىت لقد اشتكيت صدري، قال: وجاء هللا أابك بسيب فاذهيب، 173ت])يوم: وهللا لقد سنو 
([، فقالت: أان وهللا قد طحنت حىت جملت يداي، فأتيت النـيب )ص( فقال: ما 174فاستخدميه])

جاء بك أي بنية. قالت: جئت ألسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال علي: ما فعلت؟ 
نا يميعاً، فقال علي: اي رسول هللا وهللا لقد سنوت حىت اشتكيت قالت: استحيت أن أسأله، فأتي

([، وقد جاءك هللا بسيب وسعة فأخدمنا، 175صدري، وقالت فاطمة: قد طحنت حىت جملت يداي])
([ بطوهنم، ال أجد ما أنفق 176فقال رسول هللا )ص( : وهللا ال أعطيكما وأدع أهـل الصفة تطوي])

عليهم أمثاهنم، فرجعا فأاتمها النيب )ص( وقد دخال يف قطيفتهما إذا غطيت  عليهم، ولكين أبيعهم وأنفق
رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيت أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا، فقال: مكانكما، مث 
قال: أال أخربكما خبري مما سألتماين؟ قاال: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جربيل عليه السالم، فقال: 

بر كل صالة عشراً، وحتمدان عشراً، وتكربان عشراً، وإذا أويتما إىل فراشكما فسبحا ثالاثً تسبحان يف د
 ([.177وثالثني، وامحدا ثالاثً وثالثني، وكربا أربعاً وثالثني])

ويف هذه القصة السالفة بعض القيم؛ منها: أن هذه احلادثة تبني لنا كيف أدار النيب )ص( األزمة 
دولة الرسول )ص( يف املدينة، وذلك من خالل ترتيبه لألولوايت، فسد جوع االقتصادية اليت مرت ب

أهل الصفة ضرورة ملحة، وأما حاجة علي وفاطمة للخادم، فليست مبرتبة احتياج أهل الصفة، فقدم 
رسول هللا أهل الصفة عليهم، وكانت وسائل رسول هللا )ص( يف حل األزمة االقتصادية كثرية، ولقد 

سن بن علي رضي هللا عنهما هبذه الرتبية النبوية، ومير الزمن أبمري املؤمنني علي فيصبح أتثر والد احل
خليفة املسلمني، فإذا به من ااثر هذه الرتبية يرتفع عن الدنيا وزخارفها وبيده كنوز األرض وخرياهتا، ألن 

حدثنا عن ذلك ذكر هللا ميأل قلبه ويغمر وجوده، ولقد حافظ على وصية رسول هللا )ص( له، وقد 
فقال: فوهللا ما تركتهن منذ علمنيهن، فسأله أحد أصحابه: وال ليلة صفني؟ فقال: وال ليلة 

 ([.178صفني])

 سادساً ـ حمبة رسول هللا )ص( للسيدة فاطمة وغريته عليها:

 



من عن ثوابن رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا )ص( إذا سافر اخر عهده ابملدينة إتيان فاطمة، وأول 
 ([. ويف رواية عن أيب ثعلبة اخلشين قال: كان179يدخل عليه إذا قدم من سفره فاطمة])

رسول هللا )ص( إذا قدم من غزو أو سافر بدأ ابملسجد فصلى فيه ركعتني، مث أييت فاطمة، مث أييت 
هللا )ص(  ([. وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: ما رأيت أحداً أشبه مستاً وال دالا برسول180أزواجه])

يف قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول هللا، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها يف 
([. ويف 181جملسه، وكان النيب )ص( إذا دخل عليها قامت من جملسها فقبلته وأجلسته يف جملسها])

)ص( : أحب أهل بييت  ([. وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول هللا182رواية: أهنا كانت تقبل يديه])
([. وقد أراد علي رضي هللا عنه: أن يتزوج بنت أيب جهل على فاطمة، فخطب 183إيلَّ فاطمة])

رسول هللا )ص( الناس ـ إن يف رواية السيدة عائشة للحديث دليل على حقيقة احملبة بني السيدتني 
 ([.185«])ها أغضبينفاطمة بضعة مين فمن أغضب»([ ـ فقال: 184وليست كما يدعي املغرضون])

بين هاشم ابن املغرية »وعن املسور بن خمرمة رضي هللا عنه: أنه مسع رسول هللا )ص( على املنرب يقول: 
استأذنوين أن ينكحوا ابنتهم علي بن أيب طالب، فال اذن هلم، مث ال اذن هلم، مث ال اذن هلم، إال أن 

ا ابنيت بضعة مين، يريبين ما راهبا ويؤذيين ما حيب ابن أيب طالب أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم، فإمن
 ([.186«])اذاها

وروى الرتمذي بسنده إىل عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما: أن عليًا ذكر بنت أيب جهل ، فبلغ ذلك 
 ([.187«])إمنا فاطمة بضعة مين، يؤذيين ما اذاها، ويتعبين ما أتعبها»النيب )ص( فقال: 

طمة ما رواه احلاكم أيضاً إبسناده إىل بريدة رضي هللا عنه قال: كان أحب النساء ومن مناقب السيدة فا
([. وال يفهم من هذا احلديث معارضته ملا ثبت 188إىل رسول هللا )ص( فاطمة، ومن الرجال علي])

أنه سأل النيب )ص( : أي الناس أحب إليك؟ قال: »يف الصحيح من حديث عمرو بن العاص: 
([. فاملراد من هذا احلديث وهللا أعلم أن فاطمة أحب 189«])الرجال؟ قال: أبوهاعائشة، قال: من 

النساء إليه من أهله، وعلي من رجاهلم، ويف ذلك يقول ابن العريب عند هذا احلديث: كان أحب الناس 
 إىل رسول هللا )ص( أبو بكر، وأحب أزواجه إليه عائشة، وأحب أهله إليه فاطمة، وعلي من

 ([.190ذا الرتتيب أتتلف األحاديث ويرتفع عنها التعارض])رجاهلم، وهب

 سابعاً ـ صدق هلجتها:



روى احلاكم إبسناده إىل عائشة رضي هللا عنها: أهنا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النيب )ص( قالت: 
 ([.191«])ما رأيت أحداً كان أصدق هلجة منها إال أن يكون الذي ولدها»

ضي هللا عنها، فقد وصفتها أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها أبهنا كانت ويف ذلك منقبة ظاهرة هلا ر 
تشبه النيب )ص( هيئة وطريقة وحسن حال، كما كان التزامها للصدق أشبه له فرضي هللا عنها 

 ([.192وأرضاها])

 اثمناً ـ سيادهتا يف الدنيا واالخرة:

سيادهتا يف الدنيا واالخرة، روى جاءت األحاديث الصحيحة عن الصادق املصدوق اليت دلت على 
حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران »الرتمذي إبسناده إىل أنس بن مالك: أن النيب )ص( قال: 
([. وروى احلاكم إبسناده إىل أيب 193«])وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد واسيا امرأة فرعون

فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة إال ما كان من : »سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )ص( 
([. وقال البخاري: ابب مناقب فاطمة رضي هللا عنها، وقال النيب )ص( : 194«])مرمي بنت عمران

 ([.195«])فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة»

 اتسعاً ـ الصديق والسيدة فاطمة ومرياث النيب )ص(:

رضي هللا عنهما أتيا أاب بكر رضي هللا عنه يلتمسان قالت عائشة رضي هللا عنها: إن فاطمة والعباس 
مرياثهما من رسول هللا )ص( ، ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيرب، فقال هلما أبو 
بكر: إين مسعت رسول هللا )ص( يقول: ال نورث ما تركنا صدقة، إمنا أيكل ال حممد )ص( من هذا 

 ([.196املال])

كر رضي هللا عنه: لست اتركًا شيئًا كان رسول هللا )ص( يعمل به إال عملت به، ويف رواية: قال أبو ب
 ([.197فإين أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ])

 

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: إن أزواج النيب )ص(، حيث تويف رسول هللا )ص(، أردن أن يبعثن 
ه مرياثهن من النيب )ص( ، فقالت عائشة رضي هللا عثمان بن عفان رضي هللا عنه إىل أيب بكر، ليسألن

 ([؟!198عنها هلن: أليس قد قال رسول هللا )ص( : ال نورث ما تركنا صدقة])

ال يقتسم ورثيت ديناراً، ما تركت بعد نفقة »وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )ص( : 
ه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه مع فاطمة ([. وهذا ما فعل199«])نسائي ومؤنة عاملي فهي صدقة

رضي هللا عنها امتثااًل لقوله )ص( ، لذلك قال الصديق: لست اتركًا شيئًا كان رسول هللا )ص( يعمل 



([، وقال: وهللا ال أدع أمرًا رأيت رسول هللا )ص( يصنعه فيه إال 200به إال عملت به])
 ([.201صنعته])

وقد تركت أم احلسن رضي هللا عنها منازعته بعد احتجاجه ابحلديث وبيانه هلا، وفيه دليل على قبوهلا 
احلق وإذعاهنا لقوله )ص( ، وقد غال الشيعة يف قصة مرياث النيب )ص( غلوًا مفرطًا جمانبني احلق 

([، 202يب طالب])والصواب، وقد انقشتهم يف كتايب أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أ
 وبينت فيه حقيقة ما وقع بني الصديق والسيدة فاطمة يف قضية املرياث.

 عاشراً ـ تسامح السيدة فاطمة مع أيب بكر رضي هللا عنه:

وقد ثبت عن فاطمة ـ رضي هللا عنها ـ أهنا رضيت عن أيب بكر بعد ذلك، وماتت وهي راضية عنه، 
نه قال: ملا مرضت فاطمة أاتها أبو بكر الصديق، فاستأذن على ما روى البيهقي بسنده عن الشعيب أ

عليها، فقال علي: اي فاطمة هذا أبو بكر الصديق يستأذن عليك؟ فقالت: أحتب أن اذن له؟ قـال: 
نعم، فأذنت له فدخل عليها يرتضَّاها، فقال: وهللا ما تركت الدار واملال، واألهل والعشرية، إال ابتغاء 

([، قال ابن كثري: 203رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، مث ترضَّاها حىت رضيت]) مرضاة هللا، ومرضاة
([، وهبذا 204وهذا إسناد جيد قوي والظاهر: أن عامر الشعيب مسعه من علي أو ممن مسعه من علي])

تندحض مطاعن الشيعة على أيب بكر اليت يعلقوهنا على غضب فاطمة عليه، فلئن كانت غضبت يف 
د رضيت بعد ذلك وماتت وهي راضية عنه، وال يسع أحد صادق يف حمبته هلا، إال أن بداية األمر فق

 ([.205يرضى عمن رضيت عنه])

 وال يعارض هذا ما ثبت يف حديث عائشة: إمنا أيكل ال حممد )ص( هذا املال، وأين وهللا ال أغري

 )ص( ، وألعملن فيها شيئًا من صدقة رسول هللا )ص( عن حاهلا اليت كانت عليها يف عهد رسول هللا
مبا عمل به رسول هللا )ص( ، فأىب أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أيب بكر 

([، فإن هذا حبسب علم عائشة ـ رضي هللا عنها، راوية 206يف ذلك فهجرته فلم تكلمه حىت توفيت])
 احلديث.

ا وكالمها له ورضاها عنه، فعائشة رضي هللا ويف حديث الشعيب زايدة علم، وثبوت زايدة أيب بكر هل
عنها نفت، والشعيب أثبت، ومعلوم لدى العلماء: أن قول املثبت مقدم على قول النايف، ألن احتمال 
الثبوت حصل بغري علم النايف، خصوصًا يف مثل هذه املسألة، فإن عيادة أيب بكر لفاطمة ـ رضي هللا 



يت تشيع يف الناس، ويطلع عليها اجلميع، وإمنا هي من األمور عنها ـ ليست من األحداث الكبرية ال
 العادية اليت قد ختفى على من مل يشهدها، واليت ال يعبأ بنقلها لعدم احلاجة لذكرها.

على أن الذي ذكره العلماء: أن فاطمة ـ رضي هللا عنها ـ مل تتعمد هجر أيب بكر رضي هللا عنه تلك 
ذلك لنهي النيب )ص( عن اهلجر فوق ثالث، وإمنا مل تكلمه لعدم احلاجة  الفرتة أصالً، ومثلها ينزه عن

([، قال القرطيب صاحب املفهم يف سياق شرحه حلديث عائشة املتقدم: مث إهنا )أي 207لذلك])
فاطمة( مل تلتق أبيب بكر لشغلها مبصيبتها برسول هللا )ص( ، وملالزمتها بيتها، فعرب الراوي عن ذلك 

([، وهي 208«])ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث» فقد قال رسول هللا )ص( : ابهلجران، وإال
أعلم الناس مبا حيل من ذلك وحيرم، وأبعد الناس عن خمالفة رسول هللا )ص( ؛ كيف ال يكون كذلك 

 ([.209وهي بضعة من رسول هللا )ص( وسيدة نساء أهل اجلنة])

يء حبزهنا لفقدها أكرم اخللق، وهي مصيبة تزري بكل لقد انشغلت فاطمة رضي هللا عنها عن كل ش
املصائب، كما أهنا انشغلت مبرضها الذي ألزمها الفراش عن أية مشاركة يف أي شأن من الشؤون فضالً 
عن لقاء خليفة املسلمني املشغول بكل حلظة من حلظاته بشؤون األمة، وحروب الردة وغريها، كما أهنا  

يها؛ فقد أخربها رسول هللا )ص( أبهنا أول من يلحق به من كانت تعلم بقرب حلوقها أبب
([، ومن كان يف مثل علمها ال خيطر بباله أمور الدنيا، وما أحسن قول املهلب الذي نقله 210أهله])

العيين: ومل يروِّ أحد أهنما التقيا وامتنعا عن التسليم، وإمنا الزمت بيتها، فعرب الراوي عن ذلك 
 د دل على ذلك زايرة أيب بكر هلا وترضيته هلا كما مر معنا.([. وق211ابهلجران])

 احلادي عشر ـ وفاة السيدة فاطمة رضي هللا عنها:

 ومما يدل على أن العالقة كانت وطيدة بني الصديق والسيدة فاطمة إىل حد  أن زوجة أيب بكر

مرض موهتا،  أمساء بنت عميس هي اليت كانت مترض فاطمة بنت النيب )ص( ورضي هللا عنها يف
وكانت معها حىت األنفاس األخرية، وشاركت يف غسلها وترحيلها إىل مثواها األخري، وكان علي رضي 
هللا عنه ميرضها بنفسه وتعينه على ذلك أمساء بنت عميس رضي هللا عنها، وقد وصتها بوصااي يف كفنها 

فاطمة ألمساء: إين قد  ([، فقد قالت السيدة212ودفنها وتشييع جنازهتا، فعملت أمساء هبا])
اسقبحت ما يصنع ابلنساء أنه يطرح على املرأة الثوب فيصفها، فقالت أمساء: اي بنت رسول هللا )ص( 
: أال أريك شيئاً رأيته أبرض احلبشة؟ فدعت َبرائد رطبة فحنتها مث طرحت عليها ثوابً، فقالت فاطمة: 



([. وعن ابن عبد الرب: فاطمة رضي هللا عنها 213ما أحسن هذا وأيمله، به تعرف املرأة من الرجال])
 أول من غطي نعشها يف اإلسالم، مث زينب بنت جحش.

وكان الصديق دائم االتصال بعلي من انحية ليسأله عن أحوال بنت النيب )ص( خالف ما يزعمه 
 القوم، فمرضت، أي فاطمة رضي هللا عنها، وكان علي يصلي يف املسجد الصلوات اخلمس، فلما صلى

قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول هللا؟ ومن انحية أخرى: كان الصديق يسأل زوجته أمساء بنت 
عميس حيث كانت هي املشرفة واملمرضة احلقيقية هلا، وملا قبضت فاطمة من يومها، فارجتت املدينة 

ر وعمر يعزاين ابلبكاء من الرجال والنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول هللا )ص(، فأقبل أبو بك
 ([.214علياً ويقوالن: اي أاب احلسن، ال تسبقنا ابلصالة على ابنة رسول هللا])

وقد توفيت ليلة الثالاثء لثالث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة. عن مالك بن جعفر ابن حممد، 
وعمر عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، قال: ماتت فاطمة بني املغرب والعشاء، فحضرها أبو بكر 

وعثمان والزبري وعبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنهم، فلما وضعت ليصلى عليها، قال علي: تقدم اي 
أاب بكر، قال أبو بكر رضي هللا عنه: وأنت اي أاب احلسن؟ قال: نعم، فوهللا ال يصلي عليها غريك، 

الصديق رضي هللا عنه  فصلى عليها أبو بكر رضي هللا عنه ودفنت لياًل. وجاء يف رواية: صلى أبو بكر
([. ويف رواية مسلم: صلى عليها علي بن أيب 215على فاطمة بنت رسول هللا، فكرب عليها أربعاً])

 ([.216طالب. وهي الرواية الراجحة])

وأما ما يوجد يف بعض الكتب الشيعية من كون السيدة فاطمة أوصت علي ًا رضي هللا عنهما، أبن ال 
 ذين ظلموها وجحدوا حقها ألهنم أعداؤها وأعداء أبيها، فهذايقوم على قربها أحد من ال

من األابطيل، وال تصح رواايته، بل هي موضوعة، مثل اليت ذكرها صاحب كتاب )حياة اإلمام احلسن 
 ([.217بن علي(])

 وهذه أبيات رقيقة وعذبة قاهلا حممد إقبال يف قصيدته العصماء يف السيدة فاطمة رضي هللا عنها:

 بقيت على طـول املدى ذكراها  سيح بَـىَن ملريـم سـريةً نسُب امل

 يف مهـد فاطمة فمـا أعـالها  واجملـد يشـرف فـي ثالث مطالع

 من ذا يداين فـي الفخـار أابها  هي بنت من هي زوج من هي أم من

 هـادي الشعوب إذا تروم هداها  هي ومضة مـن نور عني املصطفى

 وكأنه بعـد البـلى أحيـاها   من أيقظ الفطر النيـام بروحـه



 مثـل العرائس يف جديد حالها  وأعـاد تـاريخ احليـاة جديـدة

 يرتسـم القمـر املنري خطـاها  هـي أسـوة لألمهات وقـدوة

 ورأت رضا الزوج الكرمي رضاها  جعلت مـن الصرب اجلميل غذاءها

 إىل أن قال: 

 ن فداهاوحدود شرعته وحنـ  لوال وقويف عنـد شرع املصطفى

 وغمرت ابلقبالت طيب ثراها  ملضيت للتطواف حول ضرحيها

 وقال يف قصيدة يف بيان أن السيدة فاطمة أسوة للنساء املسلمات: 

 حسن  خريِّ حليم وحسني  وهي أم السَّيدينِّ األكرمني

 حـافـظ وحـدة خيـر األمـم  ذا سـراج فـي ظـالم الـَحـرم 

 الن ِّريان بني اإلخوةأطفأ   ازدرى امللك ابتغاء األلفة

 أسوُة األحرار يف اخَلْطب الَعمي  ذاك فـي األبـرار ربُّ الَعَلمِّ 

 وخالُل اخلري طبـع األمَّهات  سـريُة األوالد صنُع األمهـات

 أسـوة الن ِّسوة يف احلق البتول  زهرٌة يف روضة الصدق البتول

ئت ما بني صرب ورضـا  َحىيف الَفمِّ القراُن والكف  الرَّ   ُنش ِّ

 ([218يف مصالَّها يفـوق اجلوهرا])   دمعهـا من خشية هللا جـرى

 

      

 
 
 

 املبحث الثالث

 مكانة احلسن عند جده احلبيب املصطفى )ص(

 

كانت بشرى رسول هللا )ص( مبولد احلسن عظيمة، وكان )ص( حيمله ويداعبه، ويدعوه ليتسلق صدره 
جر النبوة، والحظته عني الرعاية النبوية، والعناية ويلعب معه، وترعرع احلسن رضي هللا عنه يف ح

املصطفوية، من والدته حىت يفاعته، السيما شبهه ابلنيب )ص( ظاهر يف حميَّاه وأساريره، وقد متتع احلسن 
رضي هللا عنه مبكانة كبرية وتقدير عال  من جده الرسول الكرمي )ص( ، وهذا ليس لكونه سبطه 



([، 219سن رضي هللا عنه من صفات طيبة وخلق عال  وتواضع كرمي])فحسب، بل ملا حتمله نفس احل
 وهذه بعض األحاديث واملواقف اليت تبني مكانة احلسن عند جده )ص( .

 أوالً ـ حمبة رسول هللا )ص( ورمحته ابحلسن ومالعبته له:

د أحبَّين، من أحب احلسن واحلسني فق»ـ عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )ص( :  1
 ([.220«])ومن أبغضهما فقد أبغضين

ـ وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: كان النيب )ص( ُيصلي واحلسن واحلسني يثبان على  2
 ([.221«])دعومها، أبيب مها وأمي، من أحبين فليحب هذين»ظهره، فيباعدمها الناس فقال: 

اللهم إين أحبه، فأحبه، وأحب من »( قال للحسن: ـ وعن أيب هريرة رضي هللا عنه: أن النيب )ص 3
 ([.223([ قال أبو هريرة: فما رأيته إال دمعت عيناي])222«])حيبه

ـ وعن الرباء بن عازب ـ رضي هللا عنه ـ قال: رأيت احلسن بن علي على عاتق النيب )ص( وهو يقول:  4
 ([.224«])اللهم إين أحبه فأحبه»

 من أحبَّين وأحبَّ »أن رسول هللا )ص( أخذ بيد حسن وحسني وقال:  ـ وعن علي   رضي هللا عنه: 5

كان معي يف »أخرجه أمحد والرتمذي وقال: « هذين وأابمها وأمَّهما كان معي يف درجيت يوم القيامة
 ([.225وقال: حديث غريب])« اجلنَّة

ء أحدمها قبل ـ وعن يعلى بن مرة قال: جاء احلسن واحلسني يستبقان إىل رسول هللا )ص( فجا 6
إين أحبُّهما، فأحبومها. »االخر، فجعل يَده يف عنقه فضمَّه إىل بطنه وقبَّل هذا مث قبَّل هذا، مث قال: 

 ([.226«])أيها الناس! الولد مبخلة جمبنة

من أحبَّ احلسن واحلسني فقد أحبَّين، ومن »ـ عن إسرائيل قال: مسعت رسول هللا )ص( يقول:  7
 ([.227])«أبغضهما فقد أبغضين

من »ـ عن زهري بن األقمر قال: قال رجل من األزد: مسعت رسول هللا )ص( يقول للحسن بن علي:  8
 ([.228ولوال عزمة رسول هللا )ص( ما حد ثـُْتكم])«. أحبَّين فلُيحبه، فليبلغ الشاهد منكم الغائب

فيقعدين على فخذه،  ـ وعن أسامة بن زيد ـ رضي هللا عنهما ـ قال: كان رسول هللا )ص( أيخذين 9
 ([.229«])اللهمَّ إين أرمحهما فاْرمحهما»ويقعد احلسن على فخذه األخرى ويقول: 



ـ وعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال: دخل األقرع بن حابس على النيب )ص( فراه يقب ِّل إما حسناً  10
إنه من »منهم! فقال رسول هللا )ص( : وإما حسينًا فقال: تقب ِّله، ويل عشرة من الولد ما قبَّلت واحداً 

 ([.230«])ال يـَْرَحْم ال يـُْرَحم

ـ عن معاوية بن أيب سفيان ـ رضي هللا عنه ـ قال: كان رسول هللا )ص( ميصُّ لسان احلسن أو  11
([ . ورواية معاوية للحديث 231شفته، وإنَّه لن يـَُعذََّب لساٌن أو شفتان مصَّهما رسول هللا )ص(])

 حمبته للحسن.تدل على 

ـ عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أنه لقَِّي احلسن بن علي   يف بعض طرق املدينة فقال له: اكشف يل  12
عن بطنك ـ فداك أيب ـ حىت أقب ِّل حيث رأيت رسول هللا )ص( يقب ُِّله. قال: فكشف عن بطنه، فقبَّل 

 ([.232سرته])

 امالً احلسن بن علي رضي هللا عنهما علىـ عن عكرمة عن أيب عباس قال: كان النيب )ص( ح 13

 ([.233«])ونعم الراكب هو»عاتقه، فقال رجل: نعم املركب ركبت اي غالم، فقال النيب )ص( : 

ـ وعن أيب الزبري، عن جابر قال: دخلت على النيب )ص( ، فإذا هو على أربع واحلسن واحلسني  14
نعم اجلمل يملكما، ونعم العِّْدالن »يقول:  رضي هللا عنهما على ظهره حيبو هبما يف البيت، وهو

 ([.234«])أنتما

ـ عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: كنا نصلي مع النيب )ص( ، فإذا سجد وثب احلسن واحلسني  15
رضي هللا عنهما على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذمها فوضعهما على األرض، فإذا عاد عادا حىت يقضي 

 ([.235صالته])

ابن بريدة عن أبيه قال: بينما رسول هللا )ص( خيطب إذ أقبل احلسن واحلسني رضي هللا ـ حدثنا  16
عنهما، عليهما قميصان أمحران ميشيان ويتعثران، إذ نزل رسول هللا )ص( عن املنرب فرفعهما إليه وقال: 

َنٌة  » َا أَْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم فِّتـْ ىل هذين الصبيني ميضيان ويعثران [، نظرت إ15]التغابن: صدق هللا: }إِّمنَّ
 ([.236«])فلم أصرب حىت قطعت حديثي ورفعتهما

ـ وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: خرجت مع رسول هللا )ص( يف طائفة من النهار ال يكلمين  17
أمث »([ فاطمة فقال: 237وال أكلمه، حىت جاء سوق بين قينقاع، مث انصرف حىت أتى خباء])

([، 239، فظننا أنه إمنا حتبسه أمه ألن تغسله وتلبسه سخاابً])«حسناً »يعين « لكع ([ أمث238لكع])
 ([.240فلم يلبث أن جاء يسعى حىت اعتنق كل واحد منهما صاحبه])



ـ وعن سلمة بن األكوع قال:لقد ُقدت بنيب هللا )ص( واحلسن واحلسني بغلته الشهباء حىت  19
 ([.241وهذا خلفه])أدخلتهم حجرة النيب )ص( ، هذا قدامه، 

فمن هذا املعني فليتعلم االابء احملبة وليغرتفوا العطف واحلنان على األبناء، وفيها الشيء الكثري من هدي 
 النيب )ص( حملبته للحسن ورمحته به ومالعبته، وفيها إرشاد نبوي للمسلمني

بين عاطفة الطفل؟ ونؤدي له يف كيفية بناء نفس الطفل وتكوينه، وفيها إجابة هلذا السؤال املهم: كيف ن
حقه ليكون إنسااًن سواًي يف مستقبله؟ فقد أشارت األحاديث النبوية إىل جمموعة من األسس اليت 

:  بتطبيقها نسري على هدى ونور بني 

 أ ـ األساس العاطفي األول: الُقبلة والرأفة والرمحة لألطفال:

ه، كما أن هلا دوراً كبرياً يف تسكني ثورانه وغضبه، إن للقبلة دوراً فعااًل يف حتريك مشاعر الطفل وعاطفت
ابإلضافة إىل الشعور ابالرتباط الوثيق يف تشييد عالقة احلب بني الكبري والصغري، وهي دليل رمحة 
القلب والفؤاد هلذا الطفل الناشأئ، وهي برهان على تواضع الكبري للصغري، وهي النور الساطع الذي 

فسه ويزيد من تفاعله مع من حوله، مث هي أواًل وأخريًا السنة الثابتة يف يبهر فؤاد الطفل، ويشرح ن
([، وإن الرمحة ابألطفال والشفقة عليهم صفة من صفات النبوة 242املصطفى )ص( مع األطفال])

 احملمدية، وهي طريق لدخول اجلنة والفوز برضوان هللا تعاىل.

 ال:ب ـ األساس الثاين: املداعبة واملمازحة مع األطف

وقد بينا بعض األحاديث النبوية اليت تدل على ذلك، وفيها دروس وعرب من هدي النيب )ص( يف 
مداعبة األطفال، اترة ابحلمل وأخرى ابملضاحكة.. وإىل غري ذلك، وقد اقتدى الصحابة رضوان هللا 

ابون هلم عليهم برسول هللا )ص( ، فسارعوا إىل ممازحة ومداعبة أطفاهلم وينزلون منازهلم، ويتص
ويالعبوهنم، وقد قال عمر رضي هللا عنه: ينبغي للرجل أن يكون يف أهله كالصيب. أي: يف األنس 
والبشر وسهولة اخللق واملداعبة مع أوالده. وكان رسول هللا )ص( يالعب احلسن واحلسني رضي هللا 

 عنهما.

و يغذي نفوسهم هبذه العاطفة وهبذه املداعبة واملالعبة، كان تعامل رسول هللا )ص( مع األطفال، وه
 ([.243الصادقة الطيبة، بعيداً عن اجلفاء والقسوة وعدم إعطاء الطفل حقه])

 ج ـ األساس العاطفي الثالث: اهلدااي والعطااي:



للهدااي أثر طيب يف النفس البشرية عامة، ويف نفوس األطفال أكثر أتثرياً وأكرب وقعاً، والرسول ـ )ص( ـ 
ذا الركن القوي يف بناء عاطفة الطفل وحتريكها وتوجيهها وهتذيبها، وقد بينا ما فعله بني لنا عمليًا ه

رسول هللا )ص( مع ابنة خالة احلسن بن علي، أمامة بنت أيب العاص من بنت رسول هللا زينب، فعن 
ْلية فيها خامت من ذهب فص ه حبشي،  عائشة رضي هللا عنها: أن النجاشي أهدى للنيب )ص( حِّ

 ([.244وإنه ملعرض عنه، فأرسله إىل ابنة ابنته زينب، وقال: حَتلَّي هبذا اي بنية]) فأخذه،

 

 د ـ األساس الرابع: مسح رأس الطفل:

وكان رسول هللا )ص( ، يداعب عواطف األطفال مبسح رؤوسهم، فيشعرون بلذة الرمحة واحلنان واحلب 
اهتمامهم به، وعن مصعب بن عبد هللا والعطف، األمر الذي يشعر الطفل بوجوده وحب الكبار له، و 

قال: عبد هللا بن ثعلبة ولد قبل اهلجرة أبربع سنني ومحل إىل رسول هللا )ص( فمسح وجهه وبرك عليه 
 ([.245عام الفتح، وتويف رسول هللا )ص( وهو ابن أربع عشرة])

 هـ  األساس اخلامس: حسن استقبال الطفل:

ما يف اللقاء اللحظات األوىل، فإذا كان اللقاء طيباً استطاع الطفل إن اللقاء مع الطفل ال بد منه، وأهم 
متابعة احلديث وفتح احلوار والتجاوب مع املتكلم، فيفتح قلبه وما يدور يف خاطره ويعرض مشاكله 

([، وعن 246ويتحدث عن أمانيه، كل ذلك حيصل إذا أحسن استقبال الطفل بفرح وحب ومداعبة])
هللا عنه قال: كان رسول هللا ـ )ص( ـ إذا قدم مـن سفر تلقى الصبيان من أهل عبد هللا بن جعفر رضي 

بيته، وأنه جاء من سفر، فسبق يب إليه، فحملين بني يديه، مث جأي أبحد ابين فاطمة احلسن واحلسني 
 ([.247رضي هللا عنهما فأردفه خلفه فدخلنا املدينة ثالثة على دابة])

 الطفل والسؤال عنه:و ـ األساس السادس: تفقد حال 

كثرياً ما ميشي الطفل وحده فيضل الطريق ويتيه يف الشارع، فإذا كان الوالدان مهتمني حبال الطفل تنبها 
سريعًا لشروده، ومت تتبع أثر الطفل والعثور عليه أبسرع ما ميكن، والعكس ابلعكس، وهذه السرعة 

ن خماوفه واالمه وبكائه، ويشتد عذابه النفسي  تلعب دورًا كبريًا يف نفس الطفل فالتأخري عليه يزيد م
كلما زادت فرتة أتخر وصول أحد والديه إليه، هلذا سارع رسول هللا ـ )ص( ـ وأمر أصحابه مبساعدته 

([، فقد روى الطرباين عن سلمان 248واالنتشار يف الطرقات حىت يتم العثور على احلسن واحلسني])
 ـ )ص( ـ فجاءت أم أمين رضي هللا عنهما فقالت: اي رسول هللا رضي هللا عنه قال: كنا حول رسول هللا

لقد ضل احلسن واحلسني رضي هللا عنهما، قال: وذاك وأد النهار ـ يقول ارتفاع النهار ـ فقال النيب 



)ص( : قوموا فاطلبوا ابين، وأخذ كل رجل وجهة، وأخذت حنو النيب )ص( فلم يزل حىت سفح جبل 
ي هللا عنهما ملتزق كل واحد منهما بصاحبه. وإذا شجاع ـ أي حية الذكر، وإذا احلسن واحلسني رض

وقيل: احلية مطلقًا ـ قائم على ذنبه خيرج من فيه شرار النار، فأسرع إليه رسول هللا ـ )ص( ـ فالتفت 
خماطبًا لرسول هللا )ص( مث انساب ـ أي: جرى ـ فدخل بعض األحجار مث أاتمها، فأفرق بينهما، مث 

جوههما وقال: أبيب وأمي أنتما ما أكرمكما على هللا، مث محل أحدمها على عاتقه األمين واالخر مسح و 
 على عاتقه األيسر، فقلت: طوىب لكما نعم

 ([ منهما.249املطية مطيتكما، فقال رسول هللا )ص( : ونعم الراكبان مها، وأبومها خري])

ق كل واحد ابالخر خائفًا من احليَّة، فأنت تالحظ اخلوف الذي حصل للحسن واحلسني حيث التز 
ومسارعة الرسول ـ )ص( ـ لفك هذا اخلوف مث التفريق بينهما.. مث مسح وجههما مث دعا هلما مث 
أكرمهما حبملهما على عاتقه مث مدحهما، بقوله: ونعم الراكبان مها، وما ذلك إال من شدة حبه 

 ([.250وحرصه واهتمامه ابحلسن واحلسني])

 األسـاس السابع: لعب الكبار مع الصغار واألطفال:ز ـ 

كان النيب )ص( ـ وهو الرسول القائد ـ يلعب مع احلسن واحلسني ـ كما مر  معنا ـ وما هذا إال لرييب 
الوالدين والكبار، وليقتدوا به ويلعبوا مع أطفاهلم، وقد روي أن رسول هللا )ص( كان يشجع احلسن 

د احلسن واحلسني عند رسول هللا )ص( ، فجعل يقول: هي  اي على احلسني؛ فعن ابن عباس ق ـال: احتَّ
([، 251حسن، خذ اي حسني، فقالت عائشة: تعني الكبري؟ قال: إن جربيل يقول: خذ اي حسني])

وجاء يف رواية ضعيفة عن جعفر بن حممد عن أبيه قال: قعد رسول هللا )ص( موضع اجلنائز، فطلع 
قال النيب )ص( : إيهًا حسن. فقال عليٌّ: اي رسول هللا ! أعلى حسني احلسن واحلسني فاعرتكا، ف

([، فأنت شاهدت أنواعًا خمتلفة من لعبه ـ )ص( ـ 252تواليه؟ فقال: هذا جربيل يقول: إيهًا حسني])
مع احلسن واحلسني وما ذاك إال ليدلك النيب )ص( إىل فكرة التنوع يف اللعب مع األطفال، وأنت 

اءه ومدحه هلما يف اللعب وذلك ليزيد من نشاطهما النفسي يف اللعب فيستمران بال  الحظت أيضًا ثن
كلل وال تعب، ويتابعان اللعب حبب وشغف، وذلك ليكون غذاًء جسميًا ونفسيًا يف ان 

([، كما أن اللعب لألطفال فيـه جمموعة من الفوائد والقيم منها جسدية، وتربوية، 253واحد])
 ([. .. إخل.254ذاتية، وعالجية])واجتماعية، وخلقية، و 

 اثنياً ـ شبه احلسن بن علي رضي هللا عنهما ابلنيب )ص(:



َفة: رأيت النيب )ص( ؟ قال: نعم؛ كان أشبه الناس به احلسن  1 ـ عن أيب خالد، قال: قلت أليب ُجَحيـْ
 ([.255بن علي])

 

ن علي فوضعه على عنقه مث قال: ـ عن عقبة بن احلارث، قال: إين ملع أيب بكر إذ مرَّ على احلسن ب 2
بيٌه النيب ليس شبيهًا بعلي، قال: وعلي معه فجعل علي يضحك]) ([، ويف رواية أخرى: 256أبيب شِّ

عن عقبة بن احلارث، قال: خرجت مع أيب بكر من صالة العصر بعد وفاة النيب )ص( بليال وعلي 
على رقبته وهو يقول: وأبيب شبه  ميشي إىل جنبه، فمر حبسن بن علي وهو يلعب مع غلمان فاحتمله

([، ونرى حقيقة احملبة واالنسجام بني أيب بكر وعلي، 257النيب ليس بشبه بعلي، وعلي يضحك])
 وهذا ما تؤكده هذه الرواية الصحيحة ليس كما يدعي بعض الناس.

، ـ عن هاأنئ بن هاأنئ، عن علي قال: احلسن أشبه رسول هللا )ص( ما بني الصدر إىل الرأس 3
 ([.258واحلسني أشبه النيب )ص( ما كان أسفل ذلك])

من راين يف »ـ عن عاصم بن كليب، قال: حدثين أيب: أنه مسع أاب هريرة يقول: قال رسول هللا )ص(:  4
قال أيب: فحدثت ابن عباس وأخربته أين قد «. النوم فقد راين، فإن الشيطان ال ينتحُلين

وهللا لقد رأيته، قال: فذكرت احلسن بن علي؟ قال: إي وهللا، ([، قال: رأيته؟ قلت: إي 259رأيته])
 ([.262([. قال ابن عباس: إنه كان ُيشبُهُه])261([ يف مشيته])260لقد ذكرته وتـََفي ئه])

ـ عن البهي موىل الزبري قال: تذاكران من أشبه النيب )ص( من أهل بيته؟ فدخل علينا عبد هللا بن  5
أبشبه أهله به، أحبهم إليه: احلسن بن علي، رأيته جييء وهو ساجد فريكب الزبري فقال: أان أحدثكم 

رقبته، أو قال: ظهره، فما ينزله حىت يكون هو الذي ينزل، ولقد رأيته جييء وهو راكع فيفرج له بني 
 ([.263رجليه حىت خيرج من اجلانب االخر])

س قال: مل يكن أحد أْشَبه ابلنَّيب )ص( ـ قال: قال عبد الرزاق: أخربان معمر، عن الزهري: أخربين أن 6
([. وعنه قال: كان احلسن بن علي من أشبههم وجهًا ابلنيب 264من احلسن بن علي])

 ([ .265)ص(])

 ـ عن فاطمة بنت رسول هللا ـ )ص( ـ: أهنا أتت ابحلسن واحلسني إىل رسول هللا ـ )ص( ـ يف 7

أما احلسن فله هيبيت »ن ابناك، فور ِّثهما شيئاً. فقال: شكواه الذي تويف ِّ فيه، فقالت: اي رسول هللا هذا
 ([.266«])وُسؤُددِّي، وأم ا ُحسنٌي فله ُجرأيت وُجودِّي



ـ وعن أيب مليكة قال: كانت فاطمة رضي هللا عنها تنقز احلسن وتقول: بين شبيه رسول هللا )ص( ،  8
 ([ رضي هللا عنهما.267ليس بشبيه علي])

 )ص( : جعفر بن أيب طالب، واحلسن بن علي، وأبو سفيان ابن احلارث، ـ وممن يشب ه برسول هللا 9
 ([.268وقثم بن العباس، والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب])

ـ عن أيب إسحاق: أنه مسع هبرية بن يَرِّمي: أنه مسع عليًا رضي هللا عنه يقول: من سره أن ينظر إىل  10
ما بني عنقه إىل وجهه وشعره فلينظر إىل احلسن بن علي، ومن سر ه أن  أشبه الناس برسول هللا )ص(

ينظر إىل أشبه الناس برسول هللا )ص( ما بني عنقه إىل كعبه خلقًا فلينظر إىل احلسني بن علي ـ رضي 
 ([.269هللا عنهما ـ])

 اثلثاً ـ احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة:

منذ مىت عهدك ابلنَّيب ِّ )ص( ؟ قال: فقلت هلا: منذ كذا وكذا.  سألتين أُم ِّي:»ـ عن حذيفة قال:  1
قال: فنالت مين ِّ وسبَّتين. قال: فقلت هلا: َدعيين فإين ِّ ايت النَّيبَّ )ص( فُأصلي معه املغرب، مثَّ ال أدعه 
حىت  يستغفر يل ولك، قال: فأتيت النيب )ص( فصليت معه املغرب، فَصلَّى النيب )ص( العشاء مث 

تل، فتبعته فعرض له عارض فناجاه مث ذهب، فاتبعته فسمع صويت ، فقال: من هذا؟ فقلت: انف
حذيفة. قال: ما لك؟ فحدثته ابألمر، فقال: غفر هللا لك وألُم ِّك ـ مث قال: أما رأيت العارض الذي 
 عرض يل قـُْبيُل؟ قال: قلت: بلى. قال: فهو ملك من املالئكة مل يهبط األرض قبل هذه الليلة،

فاستأذن ربَّه أن ُيسلم عليَّ ويبشرين أن احلسن واحلسني سي ِّدا شباب أهل اجلنة، وأن فاطمة سيدة نساء 
 ([.270«])أهل اجلنة

احلسن واحلسني سي ِّدا شباب أهل »ـ عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا )ص(: 2
 ([.271«])اجلنة

 اخلدري قال: قال رسول هللا )ص( :ـ عن احلكم بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب سعيد  3

احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، إال ابين اخلالة عيسى وحيىي بـن زكراي عليهما »
([، وقد قام الشيخ عثمان اخلميس بدراسة طرق هذا احلديث وبني أنه روي عن ستة 272«])السالم

([، وذكره 274ل: صحيح])([، وقال: واحلديث سئل عنه أمحد بن حنبل، فقا273عشر صحابياً])
([، وقال الذهيب: روَِّي من وجوه 275ابن كثري يف البداية والنهاية، وقال: يف أسانيده كلها ضعف])

([. مث قال عثمان اخلميس: والذي يظهر يل أنه ميكن اجلمع بني أقوال 276يُقو ِّي بعضها بعضاً])



لها ضعف. انتهى، وبعضها حسن، وبعضها هؤالء األئمة، فهو كما قال احلافظ ابن كثري: يف أسانيده ك
حسن لغريه، فيقوي ِّ بعضها بعضاً، كما قال احلافظ الذهيب، وابلتايل فهو صحيح كما قال اإلمام أمحد 

 ([ وهللا أعلم.277ولكن لغريه])

 رابعاً ـ مها رحيانتاَي من الدنيا:

ْحرِّمِّ ـ قا
ُ
ل شعبة: أحسبه يقتل الذابب ـ فقال: عن أيب نُعيم، قال: مسعت عبد هللا بن عمر وسأله عن امل

أهل العراق يسألون عن الذابب وقد قتلوا ابن ابنة رسول هللا ـ )ص( ـ ! وقال النيب )ص(: مها رحيانتاَي 
 ([.278من الدنيا])

وعن احلسن، عن أيب بكرة قال: رأيت احلسن واحلسني رضي هللا عنهما يثبان على ظهر رسول هللا 
ا بيده حىت إذا استقر على األرض تركهما، فلما صلى أجلسهما يف )ص( وهو يصلي، فيمسكهم

إن »مث أقبل على الناس فقال: « إن ابينَّ هذين رحيانتاي من الدنيا»حجره مث مسح رؤوسهما، مث قال: 
([، قال 279«])ابين هذا سيد، وأرجو أن يصلح هللا عز وجل به بني فئتني عظيمتني يف اخر الزمان

([، وعن أيب بكرة قال: كان النيب 280الجري: يعين به احلسن رضي هللا عنه])حممد بن احلسني ا
)ص( يصلي، فكان إذا سجد جاء احلسن فركب ظهره، فكان النيب )ص( إذا رفع رأسه أخذه فوضعه 
على األرض وضعًا رفيقاً، فإذا سجد ركب ظهره، فلما صلى أخذه فوضعه يف حجره، فجعل يقبله، 

إهنما رحيانتاي، وعسى هللا عز وجل أن يصلح به بني »هبذا الصيب هكذا؟ فقال: فقال له رجل: أتفعل 
 ([.281«])فئتني من املسلمني

 

 خامساً ـ سيادته يف الدنيا واالخرة:

أعلن رسول هللا )ص( مكانة احلسن بن علي رضي هللا عنهما وبنيَّ جاللة قدره، على مرأى ومسمع من 
، قال ابن «وإن ابين هذا سيد»الرواايت بقوله )ص( عن احلسن:  الناس يف غري ما مرة، وقد تواترت

إن ابين هذا سيد، »عبد الرب: وتواترت االاثر الصحاح عن النيب )ص( أنه قال يف احلسن ابن علي: 
([، ورواه يماعة من 282«])وعسى هللا أن يبقيه حىت يصلح بني فئتني عظيمتني من املسلمني

يف ذلك: وأنه رحيانيت من الدنيا، وال أسود ممن مساه رسول هللا )ص( الصحابة، ويف حديث أيب بكرة 
 ([.283سيداً])

وعن أيب بكرة قال: مسعت النيب )ص( على املنرب، واحلسن إىل جنبه ينظر إىل الناس مرة وإليه مرة 
 ([، فهذا احلديث284«])إن ابين هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني»ويقول: 



فيه منقبة للحسن رضي هللا عنه، فقد أخرب النيب )ص( أبنه سيد. قال ابن األثري: قيل: أراد به احلليم 
([. وجاء يف حتفة 285ألنه قال يف متامه: وإن هللا يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني])

ادة، وهو مشتق األحوذي: فيه أن السيادة ال ختتص ابألفضل، بل هو الرئيس على القوم، واجلمع س
من السؤدد، وقيل: من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس: أي األشخاص الكثرية، ولعل 

 ([.286هللا أن يصلح به بني فئتني تثنية فئة، وهي الفرقة])

([، ألن املسلمني  287ووصفه عليه الصالة والسالم للفئتني ابلعظيمتني، كما يف راوية عند البخاري])
وا يومئذ فرقتني؛ فرقة مع احلسن رضي هللا عنه وفرقة مع معاوية، وهذه معجزة عظيمة من النيب كان

)ص( حيث أخرب هبذا فوقع مثل ما أخرب، وأصل القضية: أن علي  بن ابن طالب ملا ضربه عبد الرمحن 
ن رمضان سنة ابن ملجم املرادي يوم اجلمعة وليلة السبت، وتويف ليلة األحد إلحدى عشرة ليلة بقيت م

أربعني من اهلجرة، وبويع البنه احلسن ابخلالفة يف شهر رمضان من هذه السنة، وأقام احلسن أايماً 
مفكرًا يف أمره، مث رأى اختالف الناس فرقة من جهته وفرقة من جهة معاوية وال يستقيم األمر، ورأى 

م اخلالفة ملعاوية يف اخلامس من النظر يف إصالح املسلمني وحقن دمائهم أوىل من النظر يف حقه؛ َسلَّ 
ربيع األول من سنة إحدى وأربعني، وقيل: من ربيع االخر، وقيل: يف غرة يمادى األوىل، وكانت 

 خالفته ستة أشهر إال أايماً، ومسي هذا العام عام

 ([.288«])لعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني»اجلماعة، وهذا الذي أخرب به النيب )ص( : 

فاحلديث فيه علم من أعالم النبوة، ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك امللك ال لقلة وال لذلة وال لعلة بل 
 لرغبته فيما عند هللا ملا راه من حقن دماء املسلمني، فراعى أمر الدين ومصلحة األمة.

لب، فسلم وعن سعيد بن أيب سعيد قال: كنا مع أيب هريرة جلوساً، فجاء احلسن بن علي بن أيب طا
علينا، فرددان عليه، وأبو هريرة ال يعلم فمضى، فقلنا: اي أاب هريرة هذا حسن بن علي قد سلم علينا، 
فقام فلحقه، فقال: اي سيدي، فقلت له: تقول اي سيدي؟ قال: إين مسعت رسول هللا )ص( يقول: إنه 

د شباب أهل اجلنة، فلينظر ([، وعن جابر بن عبد هللا أنه قال: من سر ه أن ينظر إىل سي289لسيد])
([. وقد نقل إلينا خرب سيادة احلسن واحلسني يف اجلنة يمع غفري من 290إىل احلسن بن علي])

الصحابة، وما ذلك إال إلعالن رسول هللا )ص( بذلك مرة بعد مرة، أو يف حمافل جامعة، وممن جاء 
، وعمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب عنهم، عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن مسعود، وجابر بن عبد هللا



طالب، وأسامة بن زيد، وقرة بن إايس، ومالك بن احلويرث، والرباء بن عازب، وأبو هريرة رضي هللا 
 ([.291عنهم... وغريهم])

 سادساً ـ أعوذ بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهام ة ومن كل عني الم ة:

إن  أابكما ـ أي: »)ص( يـَُعو ُِّذ احلسن واحلسني ويقول: عن ابن عباس رضي هللا عنهما: قال كان النيب 
إبراهيم عليه السالم ـ كان يـَُعو ُِّذ هبا إمساعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات هللا التام ة من كل شيطان 

([، وعن ابن عباس قال: كان رسول هللا )ص( يـَُعو ُِّذ 293«])([ ومن كل عني الم ة292وهام ة])
يذُُكما بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهام ة، ومن كل عني الم ة ، أُعِّ »احلسن واحلسني يقول: 

 ([.294«])ويقول: هكذا كان إبراهيم يُعو ُِّذ إسحاق وإمساعيل عليهما السالم

 وهذا عالج يتفرد به الطب النبوي لألطفال، وهو ركن من أركان احملافظة على صحة الطفل

([، ويف هذا احلديث قيمة 295ـ مع احلسن واحلسني]) عند رسول هللا )ص( ، وهذا ما فعله ـ )ص(
رفيعة حيث بنيَّ رسول هللا )ص( أمهية دعاء الوالدين ألبنائهم وما فيها من فوائد عظيمة؛ منها: جلب 
الراحة والطمأنينة واحلفظ والربكة لألبناء واالابء من جهة، ومن جانب اخر: صرف الشر عنهم إبذن هللا 

هوام األرض، وفوق هذا كله فإن الدعاء هو مخ العبادة كما قال رسول هللا من احلسد والشيطان و 
 )ص( ، وفيه شعور ابلفقر وااللتجاء إىل هللا وحده، وهذا من أهم مقاصد اإلسالم.

 سابعاً ـ األحاديث اليت رواها احلسن بن علي عن رسول هللا )ص(:

توصل إىل مرضاة احلق سبحانه وتعاىل: القران  إن مما اتفق عليه املسلمون أن أصول العلم واملعرفة اليت
الكرمي، وما ثبت من أقوال وأفعال وتقريرات احلبيب املصطفى )ص( وهذا ما يعرف ابلسنة النبوية، وهي 
ال تـُْعَرُف عرب احلقب واألجيال إال ابلنقل والرواية واألخبار، وقد اجته أهل العلم واملعرفة إىل ضبط أمساء 

مث البحث عن سريهم وأحواهلم، ليخلصوا إىل التأكد من أمرين اثنني وإعطاء كل راو  الرواة ومعرفتهم، 
 قدره يف ميزاهنما:

ـ العدالة: وهي استقامة السرية، وصالح احلـال، والتقص ِّي عن احملرمات بعد القيام ابلواجبات،  1
 والتحلي ابملروءة وارتداء لبوسها السابغ.

وي والنص املنقول: والوعي واالستيعاب له، حفظًا أو كتابة أو مها ـ الضبط واإلتقان للحديث املر  2
معاً، وهذا الذي تقدم حكم عام شامل جلميع الرواة ونقلة السنة النبوية، خال الصحابة، رضوان هللا 



عليهم، ألهنم محلة الرسالة عن رسول هللا )ص(، وقد رابهم على عينه ونشأهم بكرمي رعايته وعميق 
 عنايته.

كان األئمة من أهل البيت الكرام، رضوان هللا عليهم حملَّ تقدير علماء احلديث والرواية، يف األخذ ولقد  
عنهم ما رووه عن رسول هللا )ص( ، ملا متتعوا به من عدالة وإتقان، وأمري املؤمنني علي رضي هللا عنه 

م من سادات الصحابة رضي وابناه احلسن واحلسني من جلَّة الصحابة، فهم فوق التعديل والسؤال لكوهن
هـ 276هللا عنهم. وأبو احلسن، أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه. روى له بقي بن خملد األندلسي املتوىف 

([. وروى له 296(])586يف مسنده ـ وهو أوسع املسانيد يف اإلسالم ـ مخسمئة وستة ومثانني حديثًا )
بني أيدينا مثامنئة وتسعة عشر حديثًا بتكرار الطرق هـ يف مسنده املتداول 241أمحد بن حنبل املتوىف 

([. وأخرج له أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي 297(])819)
 وابن ماجه، ثالمثئة واثنني

(، وانفرد 20([، اتفق البخاري ومسلم على عشرين حديثًا منها )298(])322وعشرين حديثًا )
(، ويف هذه األحاديث من املضامني واملعاين ما 15(، ومسلم خبمسة عشر حديثًا )9البخاري بتسعة )

 ([.299يتعلق َبميع وسائل احلياة: العقائد واألحكام والتفسري وغريها])

ويعترب أمري املؤمنني علي أكثر اخللفاء الراشدين رواية ألحاديث رسول هللا )ص( ، وهذا راجع إىل أتخر 
اء، وكثرة الرواة عنه، وانتشار طلبة العلم من التابعني الذين كانوا يكثرون السؤال، وفاته عن بقية اخللف

ووقوع األحاديث اليت تقتضي البالغ والرواية يف أمور كثرية، فنقلوا عنه ما بلغهم أبمانة 
([، وقد استفاد ابنه احلسن منه استفادة عظيمة، أما من جده )ص( ، فقد تويف )ص( ، 300ونزاهة])

سن صغري كما هو معلوم، فعقل عن رسول هللا )ص( أحاديث وأمورًا ذكرها منسوبة لرسول هللا واحل
)ص( ، كصغار الصحابة االخرين، ابن عباس وحممود بن الربيع، فقد حفظ احلسن عن جده وعن أبيه 

ة بن وأمه، وحدَّث عنه ابنه احلسن بن احلسن، وسويد بن غفلة، وأبو احلوراء السعدي، والشعيب، وهبري 
([، وقد روى له بقي بن خملد يف مسنده عن رسول هللا 301يَرِّمي، وأصبغ بن نُباتة، واملسيَُّب بن جنبة])

(، وله يف 10([، وروى له أمحد يف مسنده عشرة أحاديث )302(])13)ص( ثالثة عشر حديثًا )
 ([، وهذه األحاديث منها:303السنن األربعة ستة أحاديث])

عن احلسن بن علي، قال: علمين رسول هللا )ص( كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر: ـ عن أيب احلوراء  1
اللهمَّ اهـدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وابرك يل فيما أعطيت وقين شر »



([. 304«])ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، إنه ال يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت
يف حرص سيد البشر على تعليم احلسن حمبة هللا سبحانه وتعاىل وعبوديته ودعاءه والتعلق ونرى هنا ك

ابهلل وحده ال شريك له وهذه هي حقيقة التوحيد اخلالص الذي جيب أن حيققه املسلم يف حياته ويريب 
 عليه أبناءه.

رجل ابألمس مل يسبقه  ـ عن هبرية قال: خطبنا احلسن بن علي  ـ بعد قتل علي ـ، فقال: لقد فارقكم 2
 األو لون بعلم، وال يدركه االخرون، كان رسول هللا )ص( يبعثه ابلراية، جربيل عن ميينه

 ([.305وميكائيل عن مشاله، ال ينصرف حىت يُفتح له])

ـ عن عمرو بن حبشي قال: خطبنا احلسن بن علي بعد قتل علي فقال: لقد فارقكم رجل ابألمس،  3
لم، وال أدركه االخرون، إن كان رسول هللا )ص( ليبعثه ويعطيه الراية، فال ينصرف ما سبقه األو لون بع

حىت يفتح له، وما ترك من صفراء وال بيضاء إال سبعمئة درهم من عطائه، كان يرصدها خلادم 
 ([.306ألهله])

احلسن: ما  ـ عن حممد بن علي عن احلسن بن علي: أنـه مر  هبم جنازة، فقام القوم ومل يـَُقْم، فقال 4
 ([.307صنعتم؟ إمنا قام رسول هللا )ص( أتذ ِّايً بريح اليهودي])

ـ عن أيب احلوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول هللا )ص( ؟ قال: أذكر  5
أين أخذت مترة من متر الصدقة، فألقيتها يف فمي، فانتزعها رسول هللا )ص( بلعايب فألقاها يف التمر، 

دع ما »، قال: وكان يقول: «إان ال أنكل الصدقة»له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: فقال 
، قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: «يَرِّيبك إىل ما ال يَرِّيبك، فإن الصدق طُمأنينة، وإن الكذب ريبة

طيت، وقين اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وابرك يل فيما أع»
 ([.308«])شرت ما قضيت، إنه ال يَذِّل  من واليت، ورمبا قال: تباركت ربنا وتعاليت

ومن خالل حديث رسول هللا )ص( يتضح أن ال بيت رسول هللا )ص( ال حتل هلم الصدقة، والصدقة 
َصَدَقًة ُتَطه ِّرُُهْم  نوعان: صدقة الفرض وهي الزكاة، وصدقة التطوع، يقول هللا تعاىل: }ُخْذ مِّْن أَْمَواهلِِّّمْ 

َا   [ قال املفسرون: هي الزكاة، أي الصدقة املفروضة، وليس هناك خالف يف 103]التوبة: َوتـُزَك ِّيهِّْم هبِّ
أن الصدقة بنوعيها ال حتل لرسول هللا )ص( ، وصدقة الفرض، كما حترم عليه )ص( ، حترم على اله 

ى ال البيت خالف، فللشافعي رضي هللا عنه فيها رضوان هللا عليهم، ولكن يف حرمة صدقة التطوع عل
قوالن، أصحهما ابحلرمة، وسبب حرمة الصدقة أو الزكاة على ال البيت الطاهرين أوضحه احلبيب 



إن الصدقة ال »املصطفى )ص( ، يف حديث شريف طويل، أنخذ منه قوله عليه الصالة والسالم: 
قال اإلمام النووي يف شرحه هلـذا احلديث يف ([، 309«])تنبغي الل حممد، إمنا هي أوساخ الناس

صحيح مسلم: ومعىن أوساخ الناس أهنا تطهري ألمواهلم ونفوسهم، كما قال تعاىل: }ُخْذ مِّْن أَْمَواهلِِّّْم 
َا    [، فهي كغسالة103]التوبة: َصَدَقًة ُتَطه ِّرُُهْم َوتـُزَك ِّيهِّْم هبِّ

([، رضي هللا عنهم. وهلذا مل 310والتنويه بطهارهتم])األوساخ. ويف هذا تنزيه هلم، وإعالء ملكانتهم، 
يكونوا أيخذون شيئًا من الصدقات يف عهد رسول هللا )ص( ، وال بعد ذلك، وكانوا أيخذون نصيبهم 

َا َغنِّْمُتْم مِّْن َشْيء  َفَأنَّ َّللَِِّّّ مُخَُسُه َولِّلرَّ  ُسولِّ َولِّذِّي من مخس الغنائم، يقول هللا تبارك وتعاىل: }َواْعَلُموا أمنَّ
[. قال املفسرون: قوله تعاىل: }َولِّلرَُّسولِّ  أي سهم من اخلمس يعطى لرسول 41]األنفال: اْلُقْرىَب  

 هللا )ص( ، ولذي القرىب. وقد اختلف العلماء يف املراد ابالل يف الزكاة ويف حتديدهم إىل قولني:

م فقط وهم ال علي، وال العباس، وال أ ـ ذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية إىل أهنم بنو هاش
جعفر، وال عقيل، وال احلارث بن عبد املطلب، ومل يدخل فيهم أبو هلب فيجوز الدفع إىل بنيه، ألن 
حرمة الصدقة لبين هاشم كرامة من هللا تعاىل هلم ولذريتهم حيث نصروا النيب )ص( يف جاهليتهم 

([، وقال 311ل هللا )ص( فلم يستحقها بنوه])وإسالمهم، أما أبو هلب فكان حريصًا على أذى رسو 
([، وكيف ال يدخلون 312بعض علماء احلنابلة: ويدخل فيهم ال أيب هلب ألهنم من ساللة هاشم])

وقد أسلم من أبناء أيب هلب عتبة ومعتب يوم الفتح، وسر النيب )ص( إبسالمهما ودعا هلما، وشهدا 
 ([.313ب])معه حنيناً والطائف، وهلم عقب عند أهل النس

 ب ـ ويرى الشافعي أهنم بنو هاشم وبنو املطلب: واستدل على ذلك مبا يلي:

أن النيب )ص( أعطى سهم ذوي القرىب من اخلمس لبين هاشم وبين املطلب ومل يعط أحدًا من قبائل 
قريش غريهم، كما أخرج البخاري من حديث جبري بن مطعم قال: مشيت أان وعثمان بن عفان إىل 

 )ص( ، فقلنا: اي رسول هللا أعطيت بين املطلب من مخس خيرب وتركتنا، وحنن وهم مبنزلة رسول هللا
([. ووجه الداللة من 314«])إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد»واحدة؟ فقال النيب )ص( : 

احلديث: أن بين املطلب مع بين هاشم يف سهم ذوي القرىب، وهم اله، فدل على أن بين املطلب اله 
ص( أيضاً، وعلى أن الزكاة حترم عليهم، وأن هذه العطية إمنا هي عوض عما حرموه من الصدقة، )

يتعلق بذوي القرىب، كاستحقاق اخلمس، فوجب أن يستوي فيه « منع الزكاة»وابلتايل فإن هذا احلكم 
 ([، وعن اإلمام أمحد يف بين املطلب روايتان:315اهلامشي واملطليب])

 



إان وبنو املطلب مل نفرتق يف جاهلية وال إسالم، إمنا حنن »م الزكاة لقول النيب )ص( : أحدمها: حترم عليه
إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد »([. ويف لفظ رواه الشافعي يف مسنده: 316«])شيء واحد

([، وألهنم يستحقون من مخس اخلمس فلم يكن هلم األخذ من الزكاة كبين 317«])وشبك بني أصابعه
 م.هاش

َا الصََّدَقاُت  اثنيهما: هلم األخذ منها وفقًا ملذهب أيب حنيفة ومالك لدخوهلم يف عموم قوله تعاىل: }إِّمنَّ
إن الصدقة ال حتل حملمد وال »[. لكن خرج بنو هاشم لقوله )ص( : 60]التوبة: لِّْلُفَقرَاءِّ َواْلَمَساكِّنيِّ  

وقالوا: إن قياس بين املطلب على بين هاشم غري ([، 319([، فيختص املنع هبم])318«])الل حممد
صحيح؛ ألن بين هاشم أقرب إىل النيب )ص( وأشرف، وأما مشاركتهم هلم يف مخس اخلمس فلم 

 ([.320يستحقوا ذلك مبجرد القرابة، بل لنصرهتم لرسول هللا )ص( ، والنصرة ال تقتضي املنع])

ل منعهم من مخس اخلمس، فإذا مل يعطوا حقهم وقد حتدث الفقهاء عن حكم دفع الزكاة إليهم يف حا
من مخس اخلمس خللو بيت املال من الفيء أو الغنيمة، أو الستيالء الظلمة واستبدادهم هبما، فقد قال 
بعض العلماء من املتقدمني واملتأخرين أهنم يعطون من الزكاة، فقد روي عن اإلمام أيب حنيفة: أنه جيوز 

ه، ألن عوضهما وهو اخلمس مل يصل إليهم، وإذا مل يصل إليهم العوض الدفع إىل بين هاشم يف زمان
([، وقال بعض املالكية: إذا حرموا حقهم من بيت املال 321«])الزكاة»عادوا إىل املعوض « اخلمس»

([: 323([، ويف ذلك يقول أبو بكر األهبري])322وصاروا فقراء جاز أخذهم وإعطاؤهم من الزكاة])
([، وقال أبو سعيد االصطخري من الشافعية: إن منعوا 324فرضها ونفلها]) قد حلت هلم الصدقات

حقهم من اخلمس جاز الدفع إليهم، إمنا حرموا الزكاة حلقهم يف مخس اخلمس، فإذا منعوا منه وجب أن 
 إن»([، وذلك حلديث: 325يدفع إليهم])

الزكاة خبمس اخلمس، فإذا ([، فجعلوا الغىن عن 326«])لكم يف مخس اخلمس ما يكفيكم، أو يغنيكم
عدم زال الغىن، فخمس اخلمس علة الستغنائهم وشرط ملنعهم، فإذا زال الشرط انتفى املانع، وقال 
بعض علماء احلنابلة: جيوز األخذ من الزكاة إذا منعوا من مخس اخلمس ألنه حمل حاجة 

 ([.328([، واختاره ابن تيمية])327وضرورة])

أدخلين »أنه قال للحسن بن علي: ما تذكر من رسول هللا )ص( ؟ قال:  ـ حدثنا ربيعة بن شيبان: 6
غرفة الصدقة، فأخذت منها مترة فألقيتها يف فمي، فقال رسول هللا )ص( : ألقها فإهنا ال حتل لرسول 

 ([.329«])هللا وال ألحد من أهل بيته ـ )ص( ـ



سن بن علي، فُسئِّل: ما َعقْلَت من رسول ـ حدثنا بُريدة بن أيب مرمي عن أيب احلوراء قال: كنا عند ح 7
هللا )ص( ؟ ـ أو عن رسول هللا )ص( ـ قال: كنت أمشي معه فمرَّعلى َجرِّين من متر الصدقة، فأخذت 

إان ال حممد ال »مترة فألقيتها يف فمي، فأخذها بلعايب، فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟ قال: 
 ([.330ات اخلمس])، وعقلت منه الصلو «حتلُّ لنا الصدقة

ـ عن أيوب بن حممد: أن احلسن بن علي وابن عباس رأاي جنازة، فقام أحدمها وَقعد االخر، فقال  8
 ([.331الذي قام: أمل يَقْم رسول هللا )ص( ؟ وقال الذي قعد: بلى وقعد])

بن هذه بعض األحاديث اليت رواها احلسن بن علي رضي هللا عنهما، عن جده )ص(، ويعترب احلسن 
علي رضي هللا عنهما من علماء الصحابة املفتني وهو من ضمن الطبقة الثالثة، فقد قسم احملد ِّثون 
علماءَ الصحابة إىل ثالث طبقات، وذلك نظراً إىل قلة أو كثرة فتاواهم. قال ابن القيم رمحه هللا ـ: كانوا 

 بني مكثر منها ومقل ومتوسط.

عنهم الفتوى من أصحاب رسول هللا )ص( مئة ونيف وثالثون أ ـ املكثرون من الفتيا: والذين حفظت 
نفساً ما بني رجل وامرأة، وكان املكثرون منهم سبعة: عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وعبد هللا 
بن مسعود ، وعائشة أم املؤمنني، وزيد بن اثبت، وعبد هللا ابن عمر، وعبد هللا بن عباس رضي هللا 

ن حزم: وميكن أن جيمع يف فتوى كل واحد منهم سفر ضخم، قال: وقد يمع أبو عنهم: قال أبو حممد ب
بكر حممد بن موسى بن يعقوب ابن أمري املؤمنني املأمون فتيا ابن عباس رضي هللا عنهما يف عشرين  

 كتاابً، وأبو بكر حممد املذكور أحد أئمة اإلسالم يف العلم واحلديث.

 

حممد: واملتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر  ب ـ املتوسطون يف الفتيا: قال أبو
الصديق، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة، وعثمان بن عفان، وعبد هللا بن 

 عمرو بن العاص، وعبد هللا بن الزبري... إخل رضي هللا عنهم.

فتيا، وال يروى عن الواحد منهم إال املسألة واملسألتان ج ـ املقلُّون يف الفتيا: والباقون منهم مقلُّون يف ال
والزايدة اليسرية على ذلك.. وهم: أبو الدرداء، وأبو اليسر، وأبو سلمة املخزومي، وأبو عبيدة بن 
اجلراح، واحلسن واحلسني ابنا علي بن أيب طالب، والنعمان ابن بشري، وأيب بن كعب، وأبو أيوب، وأبو 

عطية، وصفية أم املؤمنني، وحفصة، وأم حبيبة... وغريهم رضي هللا عنهم طلحة، وأبو ذر، وأم 
 ([.332أيمعني])

 اثمناً: صفة رسول هللا )ص(، كما يرويها احلسن بن علي:



([ 333ـ عن احلسن بـن علي عن خالـه هنـد بـن أيب هالـة قال: كان رسول هللا )ص( متواصل]) 1
طويل السكت ال يتكلم من غري حاجـة، يفتتح الكالم وخيتمه األحزان، دائم الفكرة ليست له راحـة ، 

([، ال فضول وال تقصري، ليس 336([، كالمه فصل])335([، ويتكلم َبوامع الكلم])334أبشداقه])
([، ال يذم منها شيئاً، غري أنه مل 339([، يعظم النعمة وإن دقت])338([ واملهني])337ابجلايف])

([، فإذا تعدى احلق مل يقم 341دحه، وال تغضبه الدنيا وال مكان هلا])([، وال مي340يكن يذم ذواقاً])
لغضبه شيء حىت ينتصر له، ال يغضب لنفسه، وال ينتصر هلا، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب 
قلبها، وإذا حتدث اتصل هبا وضرب براحته اليمىن بطن إهبامه اليسرى، وإذا غضب أعرض 

 ([ ضحكه التبسم،343غض طرفه، ُجل])([، وإذا فرح 342وأشاح])

([ 347([ مفخماً])346([، وكان فخماً])345([ عن مثل حب الغمام])344يفرت])
([ عنهما املاء، إذا 350([ القدمني ينبو])349([ وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، مسيح])348يتألأل])

([، إذا مشى كأمنا 353شية])([، وميشي هوانً، ذريع امل352([ قلعاً، خيطو تكفياً])351زال زال])
([، خافض الطرف، نظره إىل األرض 355([، وإذا التفت التفت يميعاً])354ينحط مـن صبب])

([، يسوق أصحابه، يبدأ من لقي 356أكثر من نظره إىل السماء، جل نظره املالحظة])
 ([.357ابلسالم])

ضي هللا عنهم جاء وصف النيب  ـ وعن احلسن بن علي عن احلسني بن علي عن علي بن أيب طالب ر  2
([ يف األسواق، وال جيزي السيئة 359([، وال صخ اابً])358كالتايل: مل يكن فاحشًا وال متفحشاً])

([. ما ضرب بيده شيئًا قط إال أن جياهد يف سبيل هللا وال ضرب 360ابلسيئة ولكن يعفو ويصفح])
قط ما مل ينتهك من حمارم هللا تعاىل شيء، فإذا خادماً، وال امرأة، ما رأيته منتصرًا من مظلمة ظُلمها 

انتهك من حمارم هللا تعاىل كان من أشدهم غضباً، وما ُخري ِّ بني أمرين إال اختار أيسرمها، وإذا دخل بيته  
([ ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم نفسه، كان خيزن لسانه إال فيما يعنيه، 361كان بشراً من البشر؛ يفلي])

 م، ويكرم كرمي كل قوم ويوليه عليهم، وحيذر الناس وحيرتسويؤل فهم وال ينفره

([ أصحابه ويسأل 363([، وال خلقه، ويتفقد])362منهم من غري أن يطوي على أحد منهم بشره])
([، معتدل األمر غري خمتلف، وال 364عما يف الناس، وحيسن احلسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه])

([، ال يقصر عن احلق وال جياوزه، الذين يلونه 365كل حال عنده عتاد])يغفل خمافة أن يغفلوا وميلوا، ل
([ 366من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة])



([، ال يقوم وال جيلس إال على ذكر، وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به اجمللس 367ومؤازرة])
جلسائه بنصيبه، ال حيسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه، من جالسه أو وأيمر بذلك، يعطي كل 

([، يف حاجة صابره حىت يكون هو املنصرف، ومن سأله حاجته مل يرده إال هبا أو 368فاوضه])
مبيسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار هلم أابً، وصاروا عنده يف احلق سواء، جملسه 

([ 370([ فيه احلرم، وال تنثى])369وأمانة، ال ترفع فيه األصوات، وال تؤبن])جملس علم وحياء وصرب 
([ يتفاضلون فيها ابلتقوى، متواضعني يوقرون فيه الكبري ويرمحون فيه 372([، متعادلني])371فلتاته])

 ([.373الصغري ويؤثرون ذا احلاجة وحيفظون الغريب])

لي رضي هللا عنهم ملتقطًا من جزء الشمائل ـ عن احلسن بن علي، عن احلسني بن علي، عن ع 3
([، وال غليظ، وال 375([، ليس بفظ])374للرتمذي: كان دائم البشر، سهل اخللق، لني اجلانب])

 ([، يتغافل عما ال يشتهي وال يؤيس منه،376صخاب وال فح اش وال عياب وال مشاح])

واإلكبار، وما ال يعنيه، وترك الناس  ([،378([ فيه، قد ترك نفسه من ثالث: املراء])377وال جييب])
من ثالث؛ كان ال يذم  أحدًا وال يعيبه وال يطلب عورته. وال يتكلم إال فيما رجا ثوابه ، وإذا تكلم 

([ جلساؤه كأمنا على رؤوسهم الطري، فإذا سكت تكلموا ال يتنازعون عنده احلديث، ومن 379أطرق])
([، يضحك مما يضحكون، 380نده حديث أوهلم])تكلم عنده أنصتوا له حىت يفرغ، حديثهم ع

ويتعجب مم ا يتعجبون، ويصرب للغريب على اجلفوة يف منطقه ومسألته حىت إن كان أصحابه يستجلبوهنم 
([، وال 382([، وال يقبل الثناء إال من مكافأئ])381ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه])

ه بنهي أو قيام، أجود الناس صدرًا وأصدق الناس يقطع على أحد حديثه حىت جيوز فيقطع
([، وأكرمهم عشرية من راه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة 384([، وألينهم عريكة])383هلجة])

 ([ .385أحبَّه، ويقول انعته: مل أَر قبله وال بعده مثله )ص(])

 اتسعاً ـ اية التطهري وحديث الكساء:

ُ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا    اية التطهري هي قول هللا عز وجل:  َا يُرِّيُد اَّللَّ }إِّمنَّ
[، وأما حديث الكساء، فقد روت عائشة رضي هللا عنها، فقالت: خرج النيب )ص( 33]األحزاب: 

»«  عنهم، قال: ([، فأدخل عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني رضي هللا386غداة وعليه مرط مرح ل])
َا يُرِّيُد اَّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا     [، وإن رواية 33]األحزاب: }إِّمنَّ



عائشة للحديث يبني لنا كذب من يقول: إن الصحابة يكتمون فضائل علي، فهذه عائشة اليت يدعون 
 ([ واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم.387وي هذا الفضل لعلي وفاطمة])أهنا تبغض علياً هي اليت تر 

}اَيأَيُـَّها  إن اخلطاب يف االايت الكرمية كله ألزواج النيب )ص( ؛ حيث بدأ هبن وختم هبن، قال تعاىل:
نـَْيا َوزِّينَـتَـَها فـَتَـَعالَ  َك إِّْن ُكنـْنُتَّ تُرِّْدَن احْلََياَة الدُّ ْزَواجِّ ََ ُّ ُقْل ألِّ يمِّياًل   َوإِّْن   نْيَ أَُمت ِّْعُكنَّ َوُأَسر ِّْحُكنَّ َسرَاًحاالنَّيبِّ

ْنُكنَّ َأْجرًا َعظِّيمً  َناتِّ مِّ َرَة فَإِّنَّ اَّللََّ أََعدَّ لِّْلُمْحسِّ اَر اآلخِّ ا  اَينَِّساَء النَّيبِّ ِّ َمْن ُكنـْنُتَّ تُرِّْدَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالدَّ
َشة  ُمبَـي ِّ  ْنُكنَّ بَِّفاحِّ ْنُكنَّ أَيْتِّ مِّ ريًا  َوَمْن يـَْقُنْت مِّ ْعَفنْيِّ وََكاَن َذلَِّك َعَلى اَّللَِّّ َيسِّ َنة  ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ضِّ

َا َأْجَرَها َمرَّتـَنْيِّ َوأَْعَتْداَن هَلَا رِّْزقًا َكرِّميًا   ًا نـُْؤهتِّ َا يُرِّيدُ   إىل قوله تعاىل: }...َّللَِِّّّ َوَرُسولِّهِّ َوتـَْعَمْل َصاحلِّ ُ  إِّمنَّ اَّللَّ
تِّ اَّللَِّّ َواحلِّْكَمةِّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا  َواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى يفِّ بـُُيوتُِّكنَّ مِّْن آايَ 

األمر  [، فاخلطاب كله ألزواج النيب )ص( ، ومعهن  34ـ  28]األحزاب: إِّنَّ اَّللََّ َكاَن َلطِّيًفا َخبِّريًا    
والنهي والوعد والوعيد، لكن ملا تبني ما يف هذا من املنفعة اليت تعمهن وتعم غريهن من أهل البيت؛ 
جاء التطهري بضمري املذكر؛ ألنه إذا اجتمع املذكر واملؤنث غلب املذكر، حيث تناول أهل البيت كلهم، 

ذلك خصهم النيب )ص( وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم أخص من غريهم بذلك، ل
ابلدعاء هلم، كما أن أهل بيت النيب )ص( يتعدى عليًا واحلسن واحلسني وفاطمة إىل غريهم، كما يف 
حديث زيد بن أرقم، وأنه ملا قيل له: نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه، ولكن أهل بيته الذين حرموا 

 .([388الصدقة، وهم: ال علي وال جعفر وال عقيل وال العباس])

وقد تعمد علماء الشيعة االثين عشرية اقتطاع اية التطهري من السياق القراين الذي جاءت فيه، والذي 
خاطب هللا به نساء النيب )ص( ، إغفااًل لنساء النيب )ص( من اخلطاب، مث ضموا إىل ذلك حديث 

داة وعليه الكساء الذي رواه مسلم يف صحيحه، عن أم املؤمنني عائشة، قالت: خرج النيب )ص( غ
([ من شعر أسود، فجاء احلسن بن علي، فأدخله، مث جاء احلسني، 390([ املرح ل])389املرط])

َا يُرِّيُد اَّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم  فدخل معه، مث جاءت فاطمة فأدخلها، مث جاء علي فأدخله، مث قال: }إِّمنَّ
 الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا   

وحديث أم املؤمنني أم سلمة ملا نزلت هذه االية على النيب )ص( : قالت أم سلمة: وأان معهم اي نيب 
([. لتثبيت املعىن الذي يريدونه من االستدالل 391هللا؟ قال: أنت على مكانك، وأنت على خري])

ة أصحاب ([، ويرى علماء الشيعة: أن يف اية التطهري داللة على عصم392هبذه االية الكرمية])
الكساء علي وفاطمة واحلسن واحلسني، من اخلطااي والذنوب، صغريها وكبريها، بل ومن اخلطأ والسهو 



َا يُرِّيُد اَّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم 393البشري]) ([، ويعتقدون أن احلسن بن علي هو اإلمام الثاين املعصوم }إِّمنَّ
 هِّريًا   الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم َتطْ 

 

إن عصمة اإلمامة عنـد الشيعة اإلمامية شرط مـن شروط اإلمامة، وهـي مـن املبادأئ األولية يف كياهنم 
العقدي، وهلا أمهية كربى عندهم، ونتيجة ملا أضفاه الشيعة اإلماميَّة على أئمتهم من صفات وقدرات 

مام أحد من الناس، وال جمال للخطأ يف ومواهب علمية غري حمدودة، ذهبوا إىل أن اإلمام ليس مسؤواًل أ
أفعاله مهما أتى من أفعال، بل جيب تصديقه واإلميان أبن كل ما يفعله من خري ال شر فيه؛ ألن عنده 
من العلم ما ال قبل ألحد مبعرفته، ومـن هنا قرر الشيعة اإلماميَّة لإلمام ضمن ما قرروا: العصمة، فذهبوا 

حياهتم ال يرتكبون صغرية وال كبرية، وال يصدر عنهم أي معصية، وال  إلـى أن األئمة معصومون يف كل
([، وقد نقل اإليماع على ذلك شيخهم املفيد، فقال: إن األئمة 394جيوز عليهم خطأ وال نسيان])

القائمني مقام األنبياء يف تنفيذ األحكام وإقامة احلدود وحفظ الشرع وأتديب األانم معصومون،  
أهنم ال جيوز منهم كبرية وال صغرية، وأنه ال جيوز منهم سوء يف شيء من الدين، وال كعصمة األنبياء، و 

ينسون شيئًا من األحكام، وعلى هذا مذهب سائر اإلمامية إال من شذَّ منهم، وتعلق بظواهر رواايت 
([، وقد حتدثت عن هذه العقيدة بنوع من 395هلا أتويالت على خالف ظنه الفاسد من هذا الباب])

([، فمن أراد املزيد 396تفصيل يف كتايب أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب])ال
 فلريجع إليه.

 وأما حجة الشيعة اإلمامية يف اية التطهري فنقدها من وجوه:

 أ ـ حديث أم سلمة السابق، فقد ورد بعدة صيغ:

وفاطمة واحلسن واحلسني، فجعلت هلم فروي عن أم سلمة: أهنا قالت: كان النيب )ص( عندي وعلي 
اللهم هؤالء أهل بييت، أذهب عنهم »خزيرة، فأكلوا وانموا وغطى عليهم عباءة أو قطيفة، مث قال: 

، ويف رواية أخرى: أنه )ص( أجلسهم على كساء، مث أخذ أبطرافه األربعة «الرجس وطهرهم تطهرياً 
هؤالء أهل بييت، فأذهب عنهم » ربه، فقال: بشماله، فضمَّه فوق رؤوسهم، وأومأ بيده اليمىن إىل

، ويف رواية أخرى أنه )ص( أجلسهم على كساء، مث أخذ أبطرافه األربعة «الرجس وطهرهم تطهرياً 
هؤالء أهل بييت، فأذهب عنهم الرجس »بشماله، فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بيده اليمىن إىل ربه، فقال: 

ان مع رواية مسلم عن السيدة عائشة يف دخول اخلمسة االية، ، وهااتن الروايتان تتفق«وطهرهم تطهرياً 
 ([.397ولكن هذا ال حيتم عدم دخول غريهم])



 وقد وردت رواايت عن أم سلمة فيها زايدات تشري إىل عدم دخوهلا مع أحاديث الكساء، ال

لنيب )ص( : خيلو أكثرها من الضعف، لكن صح منها من يملتها هذه الرواية: ملا نزلت هذه االية على ا
َا يُرِّيُد اَّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ َويَُطه ِّرَُكْم  يف بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً  }إِّمنَّ

اللهم هؤالء أهل بييت، »وحسيناً، فجلَّلهم بكساء، وعلي خلف ظهره }َتْطهِّريًا    بكساء، مث قال: 
أنت على »، قالت أم سلمة: وأان معهم اي نيب هللا؟ قال: «اً فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهري 

 ([.398«])مكانك وأنت على خري

وهناك رواية هامة جدًا رويت إبسناد حسن، تشري إىل أن أم سلمة قد دخلت يف الكساء بعد خروج 
([، ولعل التعليل يف ذلك: أنه ال يصح أن تدخل أم سلمة مع علي بن أيب 399أهل الكساء منه])

الب حتت كساء واحد؛ فلذلك أدخلها رسول هللا )ص( بعد خروج أهل الكساء منه، فعن شهر ط
قال: مسعت أم سلمة زوج النيب )ص( حني جاء نعي احلسني بن علي، لعنت أهل العراق، فقالت: 

ضعت قتلوه قتلهم هللا، غر وه وذل وه لعنهم هللا، فإين رأيت رسول هللا )ص( جاءته فاطمة غدية بربمة قد و 
قالت: هو يف « أين ابن عمك؟»فيها عصيدة حتملها يف طبق هلا، حىت وضعتها بني يديه، فقال هلا: 

، قال: فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد، وعلي ميشي «اذهيب فادعيه وائتين اببنيه»البيت، قال: 
ى ميينه، وجلست يف إثرمها، حىت دخلوا على رسول هللا )ص( ، فأجلسهما يف حجره، وجلس علي عل

فاطمة على يساره، قالت أم سلمة: فاجتبذ كساء خيرباًي كان بساطًا لنا على املنامة، فلف ه رسول هللا 
اللهم أهل بييت »)ص( يميعاً، فأخذ بشماله طريف الكساء، وألوى بيده اليمىن إىل ربه عز وجل: قال: 

بلى، فادخلي يف »ست من أهلك؟ قال: ، قلت: اي رسول هللا! أل«أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً 
([، فشهد 400، فدخلت يف الكساء بعدما قضى دعاءه البن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة])«الكساء

 ([.401رسول هللا )ص( ألم سلمة أهنا من أهل بيته، وأدخلها يف الكساء بعد دعائه هلم])

مة: أن اخلطاب يف االايت ألزواج النيب ب ـ ومما يدلُّ على أن االية ليست دالة على العصمة واإلما
 )ص( حيث بدأ هبن وختم هبن :

نـَْيا َوزِّينَـتَـَها فـَتَـَعاَلنْيَ  َك إِّْن ُكنـْنُتَّ تُرِّْدَن احْلََياَة الدُّ ْزَواجِّ ََ ُّ ُقْل ألِّ  أَُمت ِّْعُكنَّ َوُأَسر ِّْحُكنَّ قال تعاىل: }اَيأَيُـَّها النَّيبِّ
ْنُكنَّ َأْجرًا َعظِّيًما   َسرَاًحا يمِّياًل  َوإِّْن ُكنـْنُتَّ  َناتِّ مِّ َرَة فَإِّنَّ اَّللََّ أََعدَّ لِّْلُمْحسِّ اَر اآلخِّ  تُرِّْدَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالدَّ

ْعَفنْيِّ وََكاَن َذلَِّك َعلَ  َشة  ُمبَـي َِّنة  ُيَضاَعْف هَلَا اْلَعَذاُب ضِّ ْنُكنَّ بَِّفاحِّ ريًا  ى اَّللَِّّ اَينَِّساَء النَّيبِّ ِّ َمْن أَيْتِّ مِّ َيسِّ
َا َأْجَرَها َمرَّتـَنْيِّ َوأَْعَتْداَن هَلَا رِّْزقً  ًا نـُْؤهتِّ ْنُكنَّ َّللَِِّّّ َوَرُسولِّهِّ َوتـَْعَمْل َصاحلِّ اَينَِّساَء النَّيبِّ ِّ  ا َكرِّميًا   َوَمْن يـَْقُنْت مِّ



ْلَقْولِّ فـَيَ  ْطَمَع الَّذِّي يفِّ قَـْلبِّهِّ َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْواًل َمْعُروًفا َلْسنُتَّ َكَأَحد  مَِّن الن َِّساءِّ إِّنِّ اتَـَّقيـْنُتَّ َفاَل خَتَْضْعَن ابِّ
َا  َوقـَْرَن يفِّ بـُُيوتُِّكنَّ َواَل تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اجْلَاهِّلِّيَّةِّ اأُلوىَل َوأَقِّْمَن الصَّاَلَة َوآتِّنَي الزََّكاَة َوأَ  طِّْعَن اَّللََّ َوَرُسولَُه إِّمنَّ

ُكُم الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ َويُطَه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا  َواذُْكْرَن َما يـُتـَْلى يفِّ بـُُيوتُِّكنَّ مِّْن آاَيتِّ اَّللَِّّ يُرِّيُد اَّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعنْ 
 [.34ـ  28]األحزاب: َواحلِّْكَمةِّ إِّنَّ اَّللََّ َكاَن َلطِّيًفا َخبِّريًا    

لوعيد، لكن ملا تبني ما يف هذا من فاخلطاب كله ألزواج النيب )ص(، ومعهن األمر والنهي، والوعد وا
املنفعة اليت تعمهن وتعم غريهن من أهل البيت جاء التطهري بضمري املذكر، ألنه إذا اجتمع املذكر 
واملؤنث غلب املذكر، حيث تناول أهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم 

ء هلم، كما أن زوج الرجل من أهل بيته، أخص من غريهم بذلك، لذلك خصهم النيب )ص( ابلدعا
وهذا شائع يف اللغة كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي: امرأتك ونساؤك، فيقول: هم خبري، 

[، 73]هود: وقد قال تعاىل: }قَاُلوا أَتـَْعَجبِّنَي مِّْن أَْمرِّ اَّللَِّّ َرمْحَُة اَّللَِّّ َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم أَْهَل اْلبَـْيتِّ  
خاطب هبذه االية ابإليماع هي سارة زوجة إبراهيم عليه السالم، وهذا دليل على أن زوجة الرجل من وامل

 ([.402أهل البيت])

ْهلِّهِّ اْمُكُثوا ََ َْهلِّهِّ آَنَس مِّْن َجانِّبِّ الطُّورِّ اَنرًا قَاَل ألِّ إِّين ِّ  وقوله تعاىل: }فـََلمَّا َقَضى ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر أبِّ
َرَب  أَْو َجْذَوة  مَِّن النَّارِّ َلَعلَُّكْم َتْصطَُلوَن     آَنْسُت اَنرًا نـَْها خبِّ [. واملخاطب 29]القصص: َلَعل ِّي آتِّيُكْم مِّ

 هنا أيضاً زوجة موسى عليه السالم.

[. فمن أهله الذين كان أيمرهم ابلصَّالة؟ وهذا كقوله تعاىل خماطبًا النيب 55ـ  54وقوله تعاىل: ]مرمي: 
لصَّاَلةِّ وَ }َواذُْكْر يفِّ  الزََّكاةِّ  اْلكَِّتابِّ إِّمْسَاعِّيَل إِّنَُّه َكاَن َصادَِّق اْلَوْعدِّ وََكاَن َرُسواًل نَبِّياا  وََكاَن أَيُْمُر أَْهَلُه ابِّ

َها   ْ َعَليـْ لصَّاَلةِّ َواْصَطربِّ ياا    : }َوْأُمْر أَْهَلَك ابِّ ل [. وال شك يف دخو 132]طه: وََكاَن عِّْنَد َرب ِّهِّ َمْرضِّ
([، وقال 403زوجاته، أو خدجية رضي هللا عنها على أقل تقدير يف األهل، ابعتبار أن السورة مكية])

َْهلَِّك تعاىل: }َواْستَـبَـَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقمِّيَصُه مِّْن ُدبُر  َوأَْلَفَيا َسي َِّدَها َلَدى اْلَبابِّ قَاَلْت َما َجزَاُء َمْن  أَرَاَد أبِّ
[، فاملخاطب هنا عزيز مصر، وقوهلا: ما جزاء من 25]يوسف: ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِّيٌم    ُسوًءا إِّالَّ َأْن 

([  ([.404أراد أبهلك سوءاً؟ أي: زوجتك، وهذا بني ِّ

 ج ـ إذهاب الرجس ال يعين يف لغة القران معىن العصمة:

 قذر،يقول الراغب األصفهاين يف مفردات ألفاظ القران مادة رجس: الرجس: الشيء ال



[.. والرجس 90]املائدة: قال: رجل رجس، ورجال أرجاس، قال تعاىل: }رِّْجٌس مِّْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ  
من جهة الشرع: اخلمر وامليسر.. وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك ابلعقل أقبح األشياء، قال 

هِّْم  ]التوبة: تعاىل: }َوأَمَّا الَّذِّيَن يفِّ قـُُلوهبِِّّْم َمَرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِّ  [، وقوله تعـاىل: 125ْجًسا إِّىَل رِّْجسِّ
 [.100]يونس: }َوجَيَْعُل الر ِّْجَس َعَلى الَّذِّيَن الَ يـَْعقُِّلوَن    

َا اْلُمْشرُِّكوَن جَنٌَس   [، وقال: أو حلم 28]التوبة: قيل: الرجل الننت، وقيل: العذاب، وذلكم كقوله: }إِّمنَّ
فظ: أصله القذر، يطلق ويراد به الشرك، كما يف قوله تعاىل: }الر ِّْجَسً  خنزير؛ فإنه رجس، وابجلملة ل

ï    ِّ[، ويطلق ويراد به اخلبائث احملرمة  30]احلج: فَاْجَتنُِّبوا الر ِّْجَس مَِّن اأَلْواَثنِّ َواْجَتنُِّبوا قـَْوَل الزُّور
َي إِّ  ُد يفِّ َما أُوحِّ يَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاعِّم  َيْطَعُمُه إِّالَّ َأْن كاملطعومات واملشروابت، وحنو قوله: }ُقْل اَل َأجِّ
ْنزِّير  فَإِّنَُّه رِّْجٌس َأْو فِّْسًقا   َتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حلََْم خِّ َا 145]األنعام: َيُكوَن َميـْ [، وقوله تعاىل: }إِّمنَّ

ُر َواألَْنَصاُب َواأَلْزاَلُم رِّْجٌس مِّْن َعَملِّ  [، ومل يثبت أن استخدم 90]األنعام: الشَّْيطَانِّ  اخْلَْمُر َواْلَمْيسِّ
 القران لفظ: مبعىن مطلق الذنب حبيث يكون يف إذهاب الرجس عنه إثبات لعصمته

 د ـ التطهري من الرجس ال يعين إثبات العصمة ألحد:

النجاسات فكما أن كلمة ال يراد هبا ذنوب اإلنسان وأخطاؤه يف االجتهاد، وإمنا يُراد هبا القذر والننت و 
املعنوية واحلسية، فإن كلمة التطهري ال تعين العصمة، فإن هللا عز وجل يريد تطهري كل املؤمنني وليس 
أهل البيت فقط، وإن كان أهل البيت هم أوىل الناس وأحقهم ابلتطهري، فقد قال هللا تعاىل عن صحابة 

ْن َحرَج  َوَلكِّْن يُرِّيُد لُِّيَطه ِّرَُكْم َولِّيُتِّمَّ نِّْعَمَتُه َعَلْيُكْم  َما يُرِّيُد اَّللَُّ لَِّيْجَعَل َعَلْيكُ ïرسوله: }الر ِّْجَسً   ْم مِّ
َا  6]املائدة:  [، 103]التوبة: [، وقال عز من قائل: }ُخْذ مِّْن أَْمَواهلِِّّْم َصَدَقًة ُتَطه ِّرُُهْم َوتـُزَك ِّيهِّْم هبِّ

[، فكما أخرب هللا عز وجل أبنه يريد 222]البقرة:  اْلُمَتَطه ِّرِّيَن   وقال: }إِّنَّ اَّللََّ حيِّبُّ  }َوحيِّبُّ 
تطهري أهل البيت، أخرب كذلك أبنه يريد تطهري املؤمنني، فإن كان يف إرادة التطهري وقوع للعصمة 
حلصل هذا للصحابة، ولعموم املؤمنني الذين نصت االايت على إرادة هللا عز وجل تطهريهم، وقد قال 

 رواد مسجد قباء من الصحابة: }فِّيهِّ رَِّجاٌل حيِّبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا َواَّللَُّ حيِّبُّ اْلُمطَّه ِّرِّيَن    تعاىل عن
[، ومل يكن هؤالء معصومني من الذنوب ابالتفاق، وقال تعاىل عن أهل بدر وهم ثالمثئة 108]التوبة: 

 اءِّ َماًء لُِّيطَه ِّرَُكْم بِّهِّ َويُْذهَِّب َعْنُكْم رِّْجَز الشَّْيطَانِّ وثالثة عشر رجاًل: }َويـُنَـز ُِّل َعَلْيُكْم مَِّن السَّمَ 
[، ومل يكن يف هذا إثبات لعصمتهم مع أنه ال فرق يذكر يف األلفاظ بني قول هللا تعاىل 11]األنفال: 



 }َويُْذهِّبَ  عن أهل البيت، ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهرياً، وبني قوله يف أهل بدر:
 ؛ فالرجز َعْنُكْم رِّْجَز الشَّْيطَانِّ 

والرجس متقارابن، ويطهركم يف االيتني واحد، لكن اهلوى هو الذي جعل من االية األوىل دلياًل على 
 العصمة دون األخرى.

والعجيب يف علماء الشيعة اإلماميَّة: أهنم يتمسكون ابالية ويصرفوهنا إىل أصحاب الكساء، مث يصرفون 
ادة التطهري إىل إثبات عصمة أصحاب الكساء، مث يتناسون يف الوقت نفسه اايت أخرى معناها من إر 

نزلت يف إرادة هللا عز وجل لتطهري الصحابة، بل هم ابملقابل يقدحون فيهم، ويقولون ابنقالهبم على 
لِّ اَّللَُّ َلُه نُورًا ([: }َوَمْن ملَْ جَيْعَ 405أعقاهبم، مع أن هللا عز وجل نصَّ على إرادته تطهريهم بنص االية])

 [.40]النور: َفَما َلُه مِّْن نُور     

 ـ اإلرادة يف االية إرادة شرعية، وهي غري اإلرادة القدرية:

يعين: حيب هللا أن يذهب عنكم الرجس، وقد حتدث علماء أهل السنة عن اإلرادتني الشرعية الدينية، 
 واإلرادة القدرية الكونية، فقالوا:

دينية: وهي تتضمن معىن احملبة والرضا، كقوله تعاىل: }يُرِّيُد اَّللَُّ بُِّكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِّيُد بُِّكُم ـ إرادة شرعية 
[، وقوله تعاىل: }َواَّللَُّ يُرِّيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِّيُد الَّذِّيَن يـَتَّبُِّعوَن الشََّهَواتِّ َأْن 185]البقرة: اْلُعْسَر  

ْنَساُن َضعِّيًفا    متِّيُلوا َمْيالً  ُ َأْن خُيَف َِّف َعْنُكْم َوُخلَِّق اإلِّ  [.28ـ  27]النساء: َعظِّيًما  يُرِّيُد اَّللَّ

ـ إرادة قدرية خلقية: وهي مبعىن املشيئة الشاملة جلميع املوجودات، وذلك مثل اإلرادة يف قوله تعاىل: 
ي إِّْن أََرْدتُّ َأْن أَْنَصَح َلُكْم [، 253]البقرة: }َوَلكِّنَّ اَّللََّ يـَْفَعُل َما يُرِّيُد     َفُعُكْم ُنْصحِّ وقوله: }َواَل يـَنـْ
[، فاملعاصي إرادة كونية قدرية فهو ال حيبها وال يرضاها وال 34]هود: إِّْن َكاَن اَّللَُّ يُرِّيُد َأْن يـُْغوَِّيُكْم  

طبة، فيفرقون بني أيمر هبا، بل يبغضها ويسخطها، ويكرهها، وهنى عنها، هذا قول السلف واألئمة قا
إرادته اليت تتضمن حمبته ورضاه، وبني إرادته ومشيئته الكونية القدرية اليت ال يلزم منها احملبة 

([، وال شك أن هللا عز وجل أذهب الرجس عن فاطمة واحلسن واحلسني وعلى زوجات 406والرضا])
احلديث: أن النيب )ص( ملا النيب )ص( ، ولكن اإلرادة يف هذه االية إرادة شرعية، ولذلك جاء يف 

 ([.407«])اللهم هؤالء أهل بييت، اللهمَّ أذهب عنهم الرجس»جللهم ابلكساء قال: 

 هـ  دعاء النيب )ص( حيسم القضية:

 اية التطهري لو كان فيها ما يدل على وقوع التطهري ألهل الكساء ملا قام رسول هللا )ص( بتغطيتهم



([، بل يف هذا 408«])إن هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس اللهم»ابلكساء والدعاء هلم بقوله: 
داللة واضحة على أن االية نزلت يف نساء النيب )ص( ، وأن رسول هللا )ص( أراد أن ينال أصحاب 
الكساء هذا اإلخبار الرابين عن التطهري، فجمعهم وجللهم ابلكساء ودعا هلم فتقبل هللا دعاءه 

 ([.410ر هللا نساء النيب بنص االية])([، فطهَّرهم كما طه409هلم])

 و ـ من الردود الدالة على عدم داللة االية اإلمامة والعصمة:

ومنها: أن ما اختص به أمري املؤمنني علي واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم من االية بزعم القوم ثبت 
دلياًل لكان من  للسيدة فاطمة رضي هللا عنها، وخصائص اإلمامة ال تثبت للنساء، فلو كان هذا

يتصف مبا يف االية يستحق العصمة واإلمامة، وفاطمة رضي هللا عنها كذلك وبذات االعتبار، فدلَّ 
على أن االية ال يراد هبا اإلمامة وال العصمة، ومنها خروج تسعة من األئمة املزعومني لعدم مشول االية 

 ([ وهم:411هلم، حيث اختصت االية بثالثة منهم])

 أيب طالب رضي هللا عنه.ـ علي بن 

 ـ واحلسن بن علي رضي هللا عنه.

 ـ واحلسني بن علي رضي هللا عنه.

 عاشراً ـ اية املباهلة ووفد نصارى جنران:

جاء وفد جنران إىل رسول هللا )ص( .. فقالوا لرسول هللا )ص( : كنا مسلمني قبلكم، فقال النيب )ص( 
([، 412«])ب، وأكلكم اخلنزير، وزعمكم أن هلل ولداً مينعكم من اإلسالم ثالث: عبادتكم الصلي: »

وكثر اجلدال واحلجاج بينه وبينهم، والنيب )ص( يتلو عليهم القران ويقرع ابطلهم ابحلجة، وكان مما قالوه 
لرسول هللا )ص( : مالك تشتم صاحبنا، وتقول: إنه عبد هللا؟! فقال: أجل إنه عبد هللا ورسوله، وكلمته 

العذراء البتول، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساانً قط من غري أب، فإن كنت صادقًا َفَأرِّ  ألقاها إىل مرمي
اَل مثله؟ فأنزل هللا يف الرد عليهم قوله سبحانه: }إِّنَّ َمَثَل عِّيَسى عِّْنَد اَّللَِّّ َكَمَثلِّ آَدَم َخَلَقُه مِّْن تـُرَاب  مُثَّ قَ 

[. فكانت حجة دامغة 60ـ  59عمران: ]آل َفالَ َتُكْن مَِّن اْلُمْمرَتِّيَن    َلُه ُكْن فـََيُكوُن  احلَْقُّ مِّْن َرب َِّك 
 ([.413شب ه فيها الغريب مبا هو أغرب منه])

 

([، امتثااًل لقوله تعاىل: 414فلما مل جُتْدِّ معهم اجملادلة ابحلكمة واملوعظة احلسنة دعاهم إىل املباهلة])
َجاَءَك مَِّن اْلعِّْلمِّ فـَُقْل تـََعاَلْوا َندُْع أَبـَْناَءاَن َوأَبـَْناءَُكْم َونَِّساَءاَن َونَِّساءَُكْم }َفَمْن َحآجََّك فِّيهِّ مِّْن بـَْعدِّ َما 

َتهِّْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة اَّللَِّّ َعَلى اْلَكاذِّبِّنَي      [.61عمران: ]آل َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم مُثَّ نـَبـْ



([، فائتمروا 415«])وإذا أان دعوت فأم ِّنوا»ة وقال: وخرج النيب )ص( ومعه احلسن واحلسني وفاطم
فيما بينهم، فخافوا اهلالك لعلمهم أنه نيب حقاً، وأنه ما ابهل قوم نبيًا إال هلكوا، فأبوا أن يالعنوه، 

([. 416وقالوا: احكم علينا مبا أحببت، فصاحلهم على ألفي حلة، ألف يف رجب، وألف يف صفر])
قي لنزول االية ومناسبتها، وأنه ليس هلا عالقة ال من قريب وال من بعيد وهكذا يتضح املقصد احلقي

على ما ادَّعاه الشيعة على إمامة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ابلنص، وقد رددت على زعمهم يف  
([، فمن أراد 417كتايب )أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه(])

 ريجع إليه.التوسع فل

 احلادي عشر ـ أثـر الرتبية األسرية على احلسن بن علي رضي هللا عنه:

نشأ احلسن بن علي رضي هللا عنه يف بيت النبوة، وترىب على يدي جده )ص( ووالده علي وأمه فاطمة 
رضي هللا عنهما، فأخذ عن جده ووالديه مفاهيم اإلسالم، وهلذه النشأة أتثري كبري يف بناء وتكوين 

الناس »شخصيته القوية اليت التزمت أبوامـر اإلسالم، واستقامت على تعاليمه، فالرسول )ص( يقول: 
([، فمعدن احلسن 418«])معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم

يداً مبا تعين هذه بن علي اندر الوجود، ومل ينشأ يف اجلاهلية وإمنا نشأ يف بيت النبوة، مما جعله يكون س
الكلمة من معىن، وقد اجتمع للحسن بن علي من أصالة النسب والرتبية األسرية ما مل جيتمع لغريه من 

 الناس:

 فجده احلبيب املصطفى ـ )ص( ـ.

 وأبوه علي بن أيب طالب رضي هللا عنه.

 وأمه فاطمة الزهراء رضي هللا عنها.

  عنها.وجدته ألمه السيدة خدجية بنت خويلد رضي هللا

 وبعد وفاة رسول هللا )ص( توىل أمري املؤمنني علي تربية احلسن واحلسني، وأشرف عليهم

إشرافاً مباشراً، وكانت شخصية أمري املؤمنني تتوفر فيها شروط األب املريب، وال شـك أنه فهم واستـوعب 
َها َمالَئَِّكٌة قـول هللا تعاىل: }اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَ  ْهلِّيُكْم اَنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِّجاَرُة َعَليـْ

َداٌد الَ يـَْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن     [.66]التحرمي:  غِّاَلٌظ شِّ

 ومن الشروط الواجب توافرها يف األب املريب املسؤول ما يلي:

 ية القضية واالهتمام هبا:ـ اإلخالص والشعور أبمه 1



فقد اهتم أمري املؤمنني علي برتبية وتعليم احلسن واحلسني أبنائه، ومشَّر عن ساعد اجلد، وتعهدهم 
ابلرعاية واالهتمام، وكان هدفه من ذلك رضاء هللا وثوابه والتقرب إليه، برتبيته علي أوالده على طاعة 

 هللا وهدي نبيه )ص(.

 لألبناء: ـ إعطاء القدوة احلسنة 2

تعترب القدوة من أهم وسائل الرتبية إن مل تكن هي أمهها على اإلطالق، وذلك لوجود تلك الغريزة 
([. 419الفطرية امللحَّة يف كيان اإلنسان، اليت تدفعه حنو التقليد واحملاكاة، خاصة األطفال الصغار])

ويستمر معتداًل حىت الطفولة  يقول ابن خلدون: ويبدأ التقليد غايته يف سن اخلامسة أو السادسة،
([، وكان أمري املؤمنني علي قدوة عظيمة البنه احلسن، فهو من سادات الصحابة ومن 420املتأخرة])

 اخللفاء الراشدين، وكان احلسن بن علي يقلد أابه وأمه عن حب عميق.

 ـ كان أمري املؤمنني علي رحيماً رفيقاً ليناً يف تربيته: 3

ني متحل ِّيًا ابلرمحة واحللم، وكان رفيقًا ولينًا ابحلسن واحلسني يف تربيتهم، ويعرف هلم فقد كان أمري املؤمن
 فضلهم ومكانتهم من رسول هللا )ص( والسيدة فاطمة رضي هللا عنها.

 ـ التوسُّط يف املعاملة والعدل بني األبناء: 4

ويظهر هذا اخللق جليًا يف وصيته للحسن واحلسني عندما أصبح من الدنيا راحاًل وألصحابه مفارقاً 
ولكأس املنية شارابً، وقد اتبع أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه التوجيهات القرانية يف تربيته وتعليمه 

بْنِّهِّ وَ  ْرَك َلظُْلٌم وتوجيهه ألبنائه؛ مثل قوله تعاىل: }َوإِّْذ قَاَل لُْقَماُن الِّ َّللَِّّ إِّنَّ الش ِّ ُهَو يَعِّظُُه اَيبـُيَنَّ اَل ُتْشرِّْك ابِّ
ْنَساَن بَِّوالَِّدْيهِّ مَحََلْتُه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهن  َوفَِّصالُُه يفِّ َعاَمنْيِّ َأنِّ اْشُكرْ  َنا اإلِّ  يلِّ َولَِّوالَِّدْيَك إِّيَلَّ َعظِّيٌم  َوَوصَّيـْ

رُي      [.14ـ  13]لقمان: اْلَمصِّ

واملقصود أن اهلدي القراين اهتم بتذكري اآلابء برتبية األبناء، وحياة أمري املؤمنني علي تطبيق ألوامر هللا 
عز وجل، وابتعاد عن نواهيه، هذه بعض الصفات املهمة يف شخصية أمري املؤمنني علي واليت ساعدته 

 يف تربية ابنيه احلسن واحلسني.

 

 تماعي على تربية احلسن:الثاين عشر ـ أثر الواقع االج

إن البيئة االجتماعية احمليطة هلا دور فعال ومهم  يف صناعة الرجال وبناء شخصيتهم، فاحلسن بن علي 
رضي هللا عنه عاش يف زمن ساد فيه الصحابة، والرعيل األول الذي ترىب على يدي رسول هللا )ص( ، 

يد، وكثر اإلقبال على طلب العلم والعمل فهيمنت الفضيلة والتقوى والصالح على ذلك اجملتمع الفر 



ابلكتاب والسنة؛ فهذه احلالة دفعت احلسن بن علي إىل االستفادة واالقتداء ابجملتمع الذي يعيش فيه، 
فكان عدد الصحابة الذين استوطنوا املدينة يف حياة الرسول كم اً كبرياً، واستمر عدد كبري يف املدينة بعد 

جمتمعًا عاش فيه الرسول )ص( وترىب فيه على يديه النواة األوىل خلري أمة  وفاة رسول هللا )ص( ، وإن
أخرجت للناس، هلو جمتمع ال يدانيه أي جمتمع اخر، فقد شاهد هذا اجملتمع الوحي وصاحب الدعوة، 

([، 421والزم رسول هللا )ص( ، فكان هلذه املالزمة والصحبة ااثر نفسية ومعان  إميانية وتعلق روحي])
هذا اجملتمع حمل جذب الناس والتأثري فيهم ابلسلوك والقول، وإن هذا اجملتمع له قوة التأثري يف  فكان

 صياغة شخصية احلسن بن علي الرتبوية والعلمية.

 
 

      

 
 
 
 

 املبحث الرابع

 احلسن بن علي يف عهد اخللفاء الراشدين

 

 أوالً ـ مكانة احلسن بن علي يف عهد الصديق رضي هللا عنه:

ن للحسن واحلسني بن علي رضي هللا عنهم مكانة مرموقة لدى الصديق، وعمر وعثمان وعلي رضي كا
هللا عنهم يميعاً، فقد كانوا حيبوهنم ويتعاملون معهم بشكل خاص، فبينما كان أبو بكر وعلي بن أيب 

ع طالب رضي هللا عنهما ميضيان بعد صالة العصر، فرأى أبو بكر رضي هللا عنه احلسن يلعب م
 الغلمان، فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه وقال:

 ليس شبيهاً بعلي  أبيب شبيه ابلنيب

([. وقد أتثر احلسن بن علي بسرية الصديق حىت إنه مس ى أحـد أبنائه ابسم أيب 422وعلي يبتسم]) 
بكر، وال يسم ى أحد من الناس أمساًء على شخص معني إال نتيجة حب ومعرفة مفصلة بسريته، وقد 

 علم احلسن بن علي من عهد الصديق سواء يف حياته أو بعد وفاة أيب بكر أموراً؛ منها:ت

 ـ هول فاجعة وفاة الرسول )ص( وموقف أيب بكر منها: 1



قال ابن رجب: ملا تويف رسول هللا )ص( اضطرب املسلمون، فمنهم من ُدهش فخولط، ومنهم من أقعد 
([، وقال ابن 423الكالم، ومنهم من أنكر موته ابلكلية]) فلم يُطق القيام، ومن اعتقل لسانه فلم يطق

إسحاق: وملا تويف رسول هللا )ص( عظمت به مصيبة املسلمني، فكانت عائشة فيما بلغين تقول: ملا 
تويف النيب )ص( ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، وجنم النفاق، وصار املسلمون كالغنم 

 ([.424لفقد نبيهم]) املطرية يف الليلة الشاتية

وقال القاضي أبو بكر بن العريب:.. واضطربت احلال.. فكان موت النيب )ص( قاصمة الظهـر، ومصيبة 
العمر، فأما علي فاستخفى يف بيت فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر، وقال: ما مات 

يقطعن أيدي رجال رسول هللا، وإمنا واعده ربه كما واعد موسى، ولريجعن رسول هللا، فل
 ([، وملا مسع أبو بكر اخلرب أقبل على فرس من مسكنه ابلسُّنح،425وأرجلهم])

حىت نزل، فدخل املسجد، فلم يكل ِّم الناس، حىت دخل على عائشة فتيمَّم رسول هللا )ص( وهو ُمغش ى 
ال جيمع هللا  بثوب حربة، فكشف عن وجهه، مث أكبَّ عليه فقبله وبكى، مث قال: أبيب أنت وأمي وهللا

([، وخرج أبو بكر؛ وعمر يتكلم، فقال: اجلس 426عليك موتتني، أما املوتة اليت عليك فقد متها])
اي عمر، وهو ماض  يف كالمه، ويف ثورة غضبه، فقـام أبو بكر يف الناس خطيبًا بعد أن محد هللا وأثىن 

، ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال عليه، فقال: أما بعد فإن من كان يعبد حممدًا فإن حممدًا قد مات
ُتْم َعَلى ميوت، مث تال هذه االية: }َوَما حُمَمٌَّد إِّالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِّْن قـَْبلِّهِّ الرُُّسُل أَفَإِّْن َماَت َأْو قُتَِّل انـَْقلَ  بـْ

ًئا وَ  َقلِّْب َعَلى َعقِّبَـْيهِّ فـََلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشيـْ [. 144عمران: ]آل َسَيْجزِّي اَّللَُّ الشَّاكِّرِّيَن    أَْعَقابُِّكْم َوَمْن يـَنـْ
 فنشج الناس يبكون.

وهبذه الكلمات القالئل، واستشهاد الصديق ابلقران الكرمي خرج الناس من ذهوهلم وحريهتم، ورجعوا إىل 
الفهم الصحيح رجوعًا يمياًل، فاهلل هو احلي وحده الذي ال ميوت، وأنه وحده الذي يستحق العبادة، 

([، كما جاء يف رواية من قول الصديق: إن ديـن هللا 427أن اإلسالم ابق  بعد موت حممد )ص(])و 
قائم، وإن كلمة هللا اتمة، وإن هللا انصر من نصره، ومعز دينه، وإن كتاب هللا بني أظهران وهو النور 

أجلب علينا من خلق والشفاء، وبه هدى هللا حممدًا )ص(، وفيه حالل هللا وحرامه، وهللا ال نبايل من 
هللا، إن سيوَف هللا ملسلولة ما وضعناها بعد، ولنجاهدن  من خالفنا كما جاهدان مع رسول هللا، فال 

 ([.428يبغني أحد إال على نفسه])



كان موت حممد )ص( مصيبة عظيمة، وابتالًء شديداً، ومن خالهلا وبعدها ظهرت شخصية الصديق  
([، فقد أشرق اليقني يف قلبه، وجتلى ذلك يف رسوخ 429مثيل]) كقائد فذ   لألمة ال نظري له وال

احلقائق فيه، فعرف حقيقة العبودية، والنبوة، واملوت، ويف ذلك املوقف العصيب ظهرت حكمتـه رضي 
هللا عنه، فاحناز ابلناس إىل التوحيد: )من كان يعبد هللا فإن هللا حي ال ميوت(، وما زال التوحيد يف 

([، تقول عائشة رضي 430ايً، فما إن مسعوا تذكري الصديق هلم حىت رجعوا إىل احلق])قلوهبم غضًا طر 
هللا عنها: فوهللا لكأن الناس مل يكونوا يعلمون أن هللا أنزل هذه االية حىت تالها أبو بكر رضي هللا عنه، 

 ([.431فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إال يتلوها])

 مكاهنا الطبيعي يف ذاكرة احلسن بن علي، وأصبحت منوال شك أن هذه احلادثة أخذت 

ضمن ثقافته ومعرفته، فقد كان عمر احلسن عندما مضى رسول هللا إىل الرفيق األعلى سبع أو مثاين 
سنني، وهو طور تنمو فيه مدارك الطفولة، وتكون فيه فكرة الطفل كالعدسة الالقطة تنقل إىل ذاكرته  

واحلسن من األطفال األذكياء وله من االستعداد ألن يستوعب جمرايت كثريًا من املشاهدات والصور، 
ذلك العهد ويفهم الغاايت السامية واألعمال العظيمة، واملواقف املشهودة والقيم الكربى اليت قام هبا 
الصديق، ولقد أثَّرت تلك األعمال واملواقف على نفسية احلسن، ومتلَّك قلبه حبُّ الصديق، ومس ى أحد 

ه عليه. ومن أهم الدروس اليت تعلمها احلسن من وفاة النيب هي: أن البقاء للمبادأئ وليست أبنائ
 لألشخاص، وأمهية التعلق ابهلل وحده؛ فهو الباقي وهو النافع والضار وهو على كل شيء قدير.

 ـ سقيفة بين ساعدة: 2

يف سقيفة بين ساعدة يف اليوم ملا علم الصحابة رضي هللا عنهم بوفاة رسول هللا )ص( ، اجتمع األنصار 
نفسه؛ وهو يوم اإلثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول من السنة احلادية عشرة للهجرة، وتداولوا األمر 

([، والتفَّ األنصار حول زعيم اخلزرج سعد بن عبادة 432بينهم يف اختيار من يلي اخلالفة من بعده])
ر يف سقيفة بين ساعدة إىل املهاجرين وهم جمتمعون مع أيب رضي هللا عنه، وملا بلغ خرب اجتماع األنصا

([، قال املهاجرون لبعضهم: انطلقوا بنا إىل إخواننا من األنصار، 433بكر لرتشيح من يتوىل اخلالفة])
([،.. فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة بين ساعدة، فإذا رجل مزَّم ِّل 434فإن هلم يف هذا احلق نصيباً])

، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يُوَعك، فلما جلسنا بني ظهرانيهم
قلياًل تشهَّد خطيبهم فأثىن على هللا مبا هو أهله، مث قال: أما بعد فنحن أنصار هللا وكتيبة اإلسالم، 

لوان من ([، فإذا هم يريدون أن خيتز 435وأنتم معشر املهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم])



([، فلما سكت أردت أن أتكلم ـ وكنت قد زوَّرُت مقالة أعجبتين 436أصلنا وأن حيضنوان من األمر])
أريد أن أقد مها بني يدي أيب بكر، وكنت أداري منه بعض احلدَّة، فلما أردُت أن أتكلم قال أبو بكر: 

وهللا ما ترك من كلمة  على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر، فكان هو أحلم مين وأوقر،
أعجبتين يف تزويري إال قال بديهة مثلها أو أفضل منها حىت سكت، فقال: ما ذكرمت فيكم من خري 
فأنتم له أهل، ولن يُعرف هذا األمر إال هلذا احلي ِّ من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضيت 

 لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم ـ

وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا ـ فلم أكره مما قال غريها، وهللا أن أقد م فتضرب  فأخذ بيدي
عنقي ال يُقر ِّبين ذلك من إمث أحب إيلَّ من أن أأتمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إال أن ُتسو ِّل إيلَّ 

احملكَّك، وُعذيُقها  نفسي عند املوت شيئًا ال أجده االن. فقال قائل من األنصار: أان ُجذيلها
([، منا أمري ومنكم أمري اي معشر قريش، فكثر اللغط، وارتفعت األصوات، حىت فرقت 437املرحَّب])

من االختالف، فقلت: ابسط يدك اي أاب بكر، فبسط يده، فبايعته وابيعه املهاجرون مث ابيعته 
 ([.438األنصار])

فلم يرتك شيئًا يف األنصار وال ذكره رسول هللا )ص( من ويف رواية أمحد: فتكلم أبو بكر رضي هللا عنه 
لو سلك الناس وادايً وسلكت األنصار »شأهنم إال ذكره، وقال: ولقد علمت أن رسول هللا )ص( قال: 

([: أن رسول هللا )ص( قال وأنت قاعد: 439ولقد علمت اي سعد])«. واداًي سلكت وادي األنصار
، قال: فقال له سعد: صدقت «اس تبع لرب ِّهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهمقريش والة هذا األمر َفربُّ الن»

 ([ ..440حنن الوزراء وأنتم األمراء])

وكان أبو بكر الصديق زاهدًا يف اإلمارة، وظهر زهده يف خطبته اليت اعتذر فيها من قبول اخلالفة؛ 
نت فيها راغبًا وال سألتها هللا عزَّ حيث قال: وهللا ما كنت حريصًا على اإلمارة يومًا وال ليلة قط وال ك

وجل يف سر وعالنية، ولكين أشفقت من الفتنة، وما يل يف اإلمارة من راحة ولكن قلدت أمرًا عظيماً 
 ([.441ما يل به طاقة وال يد إال بتقوية هللا عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاين])

خلالفته واستحلفهم على ذلك فقال: أيها الناس!  وقد قام ابسترباء نفوس املسلمني من أي معارضة
اذكروا هللا، أميـا رجل ندم على بيعيت ملا قام على رجليه، فقال علي بن أيب طالب، رضي هللا عنه، ومعه 
السيف، فدان منه حىت وضع رِّجاًل على عتبة املنرب، واألخرى على احلصى وقال: وهللا ال نقيلك وال 

 ([؟!442 فمن ذا يؤخرك])نستقيلك، قد مك رسول هللا



هذه هي احلقائق اليت عرفها وتعلمها احلسن بن علي عن حادثة السقيفة ال كما يدعي مزو ِّرو التاريخ، 
 ومل يكن أبو بكر وحده الزاهد يف أمر اخلالفة واملسؤولية، بل إهنا روح العصر ـ

رفع الضيق بسرية أيب بكر وميكن الرجوع إىل النصوص اليت مت  ذكرها بتوسع يف كتايب االنشراح و 
 ([.443الصديق])

وميكن القول: إن احلوار الذي دار يف سقيفة بين ساعدة ال خيرج عن هذا االجتاه، بل يؤكد حرص 
األنصار على مستقبل الدعوة اإلسالمية واستعدادهم املستمر للتضحية يف سبيلها، فما أن اطمأنوا على 

الذي قبل البيعة هلذه األسباب، وإال فإن نظرة الصحابة خمالفة  ذلك حىت استجابوا سراعاً لبيعة أيب بكر
لرؤية الكثري ممن جاء بعدهم ممن خالفوا املنهج العلمي، والدراسة املوضوعية، بل كانت دراستهم 
متناقضة مع روح ذلك العصر، وامال وتطلعات أصحاب رسول هللا )ص( من األنصار وغريهم، وإذا  

([، فكيف 444إىل انشقاق بني املهاجرين واألنصار كما زعمه بعضهم])كان اجتماع السقيفة أدى 
قبل األنصار بتلك النتيجة وهم أهل الداير وأهل العدد والعدة؟ وكيف انقادوا خلالفة أيب بكر ونفروا يف 
جيوش اخلالفة شرقًا وغراًب جماهدين لتثبيت أركاهنا؟ لو مل يكونوا متحمسني لنصرهتا؟ فالصواب اتضح 

رص األنصار على تنفيذ سياسة اخلالفة واالندفاع ملواجهة املرتدين، وأنه مل يتخلَّف أحد من من ح
األنصار عن بيعة أيب بكر فضاًل عن غريهم من املسلمني، وأن أخوة املهاجرين واألنصار أكرب من 

لسقيفة أثرت ([، واليت زعموا أن حادثة ا445ختيالت الذين سطروا اخلالف بينهم يف رواايهتم املغرضة])
يف نفسية احلسن بن علي ملا رأى من التامر واملكر واخلديعة كما زعم صاحب كتاب حياة اإلمام 

 ([.446احلسن بن علي])

فاحلقيقة اليت يعرفها احلسن بن علي رضي هللا عنهما: أنه مل حيدث أزمات ال بسيطة وال خطرية، ومل 
خلالفة كما زعم بعض كتاب التاريخ الذين يثبت أي انقسام أو فرق لكل منها مرشح يطمع يف ا

اعتمدوا على رواايت اإلماميَّة، وكتب األدب، وأكاذيب التاريخ، ومل يثبت النقل الصحيح اتمرًا حدث 
([، فهم كانوا أخشى 447بني أيب بكر وعمر وأيب عبيدة الحتكار احلكم بعد وفاة رسول هللا )ص(])

 هلل، وأتقى من أن يفعلوا ذلك.

رضي هللا عنه حدثنا أبنه عقل الصلوات اخلمس يف عهد الرسول )ص( ، وكان يرتدَّد على  إن احلسن
مسجد رسول هللا، وال شك يف أنه رأى رسول هللا )ص( يقدم أاب بكر على غريه أثناء مرضه )ص( ، 



وقد علم ببيعة املسلمني أليب بكر بعد جده، فمعتقد احلسن بن علي رضي هللا عنهما يف خالفة أيب 
 بكر، معتقد أهل السنة واجلماعة القائل بصحة وشرعية خالفة أيب بكر الصديق بعد النيب

)ص( ، لفضله وسابقته، وتقدمي النيب )ص( إايه يف الصلوات على يميع الصحابة، وقد فهم أصحاب 
فة، النيب )ص( مراد املصطفى عليه الصالة والسالم من تقدميه يف الصالة، فأيمعوا على تقدميه يف اخلال

ومتابعته، ومل خيتلف منهم أحد، ومل يكن الرب جلَّ وعال ليجمعهم على ضاللة، فبايعوه طائعني، وكانوا 
 ([.448ألوامره ممتثلني ومل يعارض أحد يف تقدميه])

فعندما سئل سعيد بن زيد: مىت بويع أبو بكر؟ قـال: يوم مات رسول هللا )ص(! كرهوا أن يبقوا بعض 
([، وقد نقل يماعة من أهل العلم املعتربين إيماع الصحابة ومن جاء 449ة])يوم وليسوا يف يماع

([،  450بعدهم من أهل السنة واجلماعة على أن أاب بكر رضي هللا عنه أوىل ابخلالفة من كل أحد])
([، وأيب 453([، وعبد امللك اجلويين])452([، وأيب احلسن األشعري])451كاخلطيب البغدادي])

([، وقد استوعب احلسن بن علي رضي هللا عنهما أسس اخلالفة اإلسالمية 454بكر الباقالين])
الراشدة، وأبهنا تقوم على الشورى، والبيعة، وقد أيمع املسلمون على وجوب اخلالفة، وأن تعيني اخلليفة 
فرض على املسلمني، يرعى شؤون األمة، ويقيم احلدود، ويعمل على نشر الدعوة اإلسالمية، وعلى 

الدين واألمة ابجلهاد، وعلى تطبيق الشريعة ومحاية حقوق الناس ورفع املظامل، وتوفري احلاجات محاية 
 ([.455الضرورية لكل فرد])

هذا وقد قام أهل احلل والعقد يف سقيفة بين ساعدة ببيعة الصديق خاصة، مث رشَّحوه للناس يف اليوم 
 [.(456الثاين، وابيعته األمة يف املسجد البيعة العامة])

وقد تعلَّم احلسن رضي هللا عنه مما دار يف سقيفة بين ساعدة جمموعة من املبادأئ؛ منها: أن قيادة األمة 
ال تقام إال ابالختيار، وأن البيعة هي أصل من أصول االختيار وشرعية القيادة، وأن اخلالفة ال يتوالها 

قومات إسالمية، وشخصية، وأخالقية،.. إال األصلب دينًا واألكفأ إدارة، فاختيار اخلليفة يكون وفق م
وأن احلوار الذي دار يف سقيفة بين ساعدة قام على قاعدة األمن النفسي السائد بني املسلمني؛ حيث 

 ال هرج وال مرج، وال تكذيب وال مؤامرات، وال نقض

لالتفاق، ولكن تسليم للنصوص اليت حتكمهم؛ حيث املرجعية يف احلوار إىل النصوص 
 ([.457الشرعية])

 ـ بعض مالمح احلكم يف عهد الصديق: 3



إن احلسن بن علي رضي هللا عنه قد استوعب هدي النيب )ص( وهدي اخللفاء الراشدين، ولذلك جنده 
عندما تنازل ملعاوية شرط عليه االلتزام ابلكتاب والسنة ومنهج اخللفاء الراشدين، وهذا يدلُّنا على أنه 

ي هللا عنهما، وخطة الصديق عندما توىلَّ القيادة تعترب من عيون على علم ودراية بعهد الصديق رض
اخلطب اإلسالمية على إجيازها، وقد قرر فيها قواعد العدل والرمحة يف التعامل بني احلاكم واحملكوم، 
وركز على أن طاعة ويل األمر مرتبة على طاعة هللا ورسوله، ونص على اجلهاد يف سبيل هللا ألمهيته يف 

([، ومن 458ألمة، وعلى اجتناب الفاحشة ألمهية ذلك يف محاية اجملتمع من االهنيار والفساد])إعزاز ا
خالل اخلطبة، واألحداث اليت متت بعد وفاة رسول هللا )ص( ، تعلَّم احلسن بن علي مالمح نظام 

 احلكم يف بداية عهد اخلالفة الراشدة، واليت من أمهها:

 ة: املرجعية العليا يف دولة الصديق رضي هللا عنه:أ ـ القران الكرمي والسنة النبوي

قال أبو بكر رضي هللا عنه يف خطبته: أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله، فإن عصيت هللا ورسوله فال 
 ([.459طاعة يل عليكم])

ب ـ حق األمة يف مراقبة احلاكم وحماسبته: وجاء يف خطبته: فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت 
 ([.460فقو ِّموين])

ج ـ إقرار مبدأ العدل واملساواة بني الناس: وجاء يف خطبته أيضاً: الضعيف فيكم قوي عندي حىت 
 ([.461أرجع عليه حقه إن شاء هللا، والقوي فيكم ضعيف حىت اخذ احلق منه إن شاء هللا])

ب د ـ الصدق أساس التعامل بني احلاكم واحملكوم: وجاء يف خطبته أيضاً: الصدق أمانة والكذ
 ([. إن الصدق بني احلاكم واألمة هو أساس التعامل، يف العهد الراشدي.462خيانة])

 هـ  إعالن التمسُّك ابجلهاد وإعداد األمة لذلك: قال أبو بكر رضي هللا عنه: وما ترك قوم

([، وهذا ما فهمه الصديق من قول رسول هللا )ص(: 463اجلهاد يف سبيل هللا إال خذهلم هللا ابلذل])
تبايعتم ابلعينة، وأخذمت أذانب البقر، ورضيتم ابلزرع، وتركتم اجلهاد، سلط هللا عليكم ذاًل ال ينزعه،  إذا

 ([.464حىت ترجعوا إىل دينكم])

و ـ تطهري اجملتمع من الفواحش: قال أبو بكر رضي هللا عنه: وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمَّهم هللا 
مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت »ر األمة بقول النيب )ص(: ([، والصديق هنا يذك ِّ 465ابلبالء])

 ([.466«])يعلنوا هبا، إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا



هذه بعض األهداف اليت بينها الصديق يف خطابه لألمة بعد البيعة العامة، والذي رسم فيه سياسة 
اكم ومدى العالقة بينه وبني احملكومني، وغري ذلك من القواعد املهمة يف بناء الدولة؛ فحدد مسؤولية احل

 ([.467الدولة وتربية الشعوب])

 ـ مبايعة والد احلسن للصديق رضي هللا عنهما: 4

جاءت رواايت صحيحة السند تفيد أبن عليًا والزبري رضي هللا عنهما ابيعا الصديق يف أول األمر، وقد 
([، وقد رأى 468كتايب: أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب])  ذكرت تفاصيلها يف

احلسن والده يف مواقفه الداعمة للصديق، فقد كان أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ال يفارق الصديق 
أمور  يف وقت من األوقات، ومل ينقطع عنه يف يماعة من اجلماعات، وكان يشاركه يف املشورة، ويف تدبري

([ له، مرجحًا ملا فيه مصلحة لإلسالم 469املسلمني، وكان رضي هللا عنه أليب بكر عيبة نصح])
واملسلمني على أي شيء اخر، ومن الدالئل الساطعة على إخالصه أليب بكر ونصحه لإلسالم 

توجه  واملسلمني، وحرصه على االحتفاظ ببقاء اخلالفة واجتماع مشل املسلمني؛ ما جاء يف موقفه من
أيب بكر رضي هللا عنه بنفسه إىل ذي القصة، وعزمه على حماربة املرتدين، وقيادته للتحركات العسكرية 

 ([.470ضدهم بنفسه، وما كان يف ذلك من خماطرة وخطر على الوجود اإلسالمي])

 فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: ملا برز أبو بكر إىل ذي القصة واستوى على راحلته، أخذ

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بزمام راحلته، فقال: إىل أين اي خليفة رسول هللا؟! أقول لك ما قال 
رسول هللا )ص( يوم أحد: ملَّ سيفك وال تفجعنا بنفسك، وارجع إىل املدينة، فوهللا لئن فجعنا بك ال 

ه هللا من ذلك ـ مل ينشرح ([، فلو كان علي رضي هللا عنه ـ أعاذ471يكون لإلسالم نظام أبداً، فرجع])
صدره أليب بكر، وقد ابيعه على رغم من نفسه، فقد كانت هذه فرصة ذهبيـة ينتهزها علي، فيرتك أاب 
بكر وشأنه، لعله حيدث به حدث فيسرتيح منه ويصفو له اجلو، وإذا كان فوق ذلك ـ حاشاه هللا ـ من  

له، كما يفعل السياسيون االنتهازيون كراهته له، وحرصه على التخلص منه، أغرى به أحدًا يغتا
 ([.472مبنافسيهم، وأعدائهم])

وقد كان رأي علي رضي هللا عنه مقاتلة املرتدين، وقال أليب بكر ملا قال لعلي: ما تقول اي أاب احلسن؟ 
قال: أقول: إنك إن تركت شيئاً مما كان أخذه منهم رسول هللا، فأنت على خالف سنة الرسول، فقال: 

 ([.473قلت ذاك ألقاتلنهم وإن منعوين عقااًل]) أما لئن



وال شك أن احلسن بن علي مسع والده يف مدحه أليب بكر وعمر؛ مثل قوله: ال يفضلين أحد على أيب 
([، وقوله: أال أخربكم خبري هذه األمة بعد أيب بكر 474بكر وعمر إال جلدته حد املفرتي])

علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه قـال: خري األمة بعد ([؟ وقد تواتر عن أمري املؤمنني 475وعمر])
([، وعن 476نبيها أبو بكر وعمر. وقد روي هذا عنه من طرق كثرية قيل: إهنا تبلغ مثانني طريقاً])

صلة بن زفر العبسي قال: كان أبو بكر إذا ذكر عند علي قال: السبَّاق تذكرون، والذي نفسي بيده ما 
 ([.477 سبقنا إليه أبو بكر])استبقنا إىل خري قط إال

وقد كان علي رضي هللا عنه ميتثل أوامر الصديق؛ فعندما جاء وفد من الكفار إىل املدينة، ورأوا 
ابملسلمني ضعفًا وقلة لذهاهبم إىل اجلهات املختلفة للجهاد واستئصال شأفة املرتدين والبغاة الطغاة، 

ملسلمني، أمر الصديق حبراسة املدينة، وجعل احلرس وأحس منهم الصديق خطراً على عاصمة اإلسالم وا
على أنقاهبا يبيتون ابجليوش، وأمر عليًا والزبري وطلحة وعبد هللا بن مسعود أن يرأسوا هؤالء احلراس، 

 ([.478وبقوا ذلك حىت أمنوا منهم])

 بيتوللتعامل املوجود بينهم وللتعاطف والتوادد والوائم الكامل؛ كان علي  وهو سيد أهل ال

ووالد سبطي الرسول صلوات هللا وسالمه عليه، يتقبل اهلدااي والتحف دأب األخوة املتساورين ما بينهم 
([، 479واملتحابني، كما قبل الصهباء اجلارية اليت سبيت يف معركة عني التمر، وولدت له عمر و رقية])

رب اليمامة وولدت له وأيضًا منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس اليت أسرت مع من أسر يف ح
أفضل أوالده بعد احلسن واحلسني وهو حممد ابن احلنفية، وكانت خولة من سيب أهل الردة، وهبا يعرف 

 ([.480ابنها ونسب إليها حممد ابن احلنفية])

يقول اإلمام اجلويين عن بيعة الصحابة أليب بكر: وقد اندرجوا حتت الطاعة عن بكرة أبيهم أليب بكر ـ 
عنه ـ وكان علي رضي هللا عنه سامعًا ألمره، وابيع أاب بكر على مأل من األشهاد، وهنض إىل رضي هللا 

 ([.481غزو بين حنيفة])

ووردت رواايت عديدة يف قبوله هو وأوالده اهلدااي املالية واخلمس من الغنائم وأموال الفيء من الصديق 
عهده على اخلمس والفيء، وكانت هذه  رضي هللا عنهم أيمعني، وكان علي  هو القاسم واملتويل يف

األموال بيد علي، مث كانت بيد احلسن، مث بيد احلسني، مث احلسن بن احلسن، مث زيد بن 
 ([.482احلسن])



وكان علي رضي هللا عنه يؤدي الصلوات اخلمس يف املسجد خلف الصديق، راضيًا إبمامته، ومظهراً 
رفه احلسن بن علي يف عالقة والده ابلصديق، ابإلضافة ([، وهذا ما ع483للناس إتفاقه ووائمه معه])

إىل املصاهرات بني الصديق وأهل البيت، وتسمية أهل البيت بعض أمسائهم ابسم أيب بكر، فقد كانت 
صلة أيب بكر الصديق خليفة رسول هللا )ص( أبعضاء أهل البيت، صلة ودية تقديرية تليق به وهبم، 

لة، وكانت من املتانة حبيث ال يُتصور معها التباعد واالختالف مهما وكانت هذه املودة والثقة متباد
 نسج املتامرون األساطري واألابطيل.

فالصديقة عائشة بنت الصديق بنت أيب بكر كانت زوجة جد احلسن بن علي )ص( ، ومن أحب 
بشهادة القران الناس إليه مهما احرتق احلساد ونقم املخالفون، فإهنا حقيقة اثبتة، وهي طاهرة مطهرة 

مهما جحدها املبطلون وأنكرها املنكرون، مث أمساء بنت عميس اليت كانت زوجة جلعفر بن أيب طالب 
شقيق علي، فمات عنها وتزوجها الصديق وولدت له ولداً مساه حممداً الذي واله على مصر، وملا مات 

 وكان من ([،484أبو بكر تزوجها علي بن أيب طالب فولدت له ولداً مساه حيىي])

أحب أهل البيت للصديق، والتوادد ما بينهم أهنم مسوا أبناءهم أبمساء أيب بكر، وهذا دليل على حب 
ومؤاخاة وإعظام علي للصديق رضي هللا عنهما، واجلدير ابلذكر أنه ولد له هذا الولد بعد تولية الصديق 

 عنه مل يسم ابنه أبيب بكر إال اخلالفة واإلمامة، بل بعد وفاته كما هو معروف بداهة، وعلي رضي هللا
متيمنًا ابلصديق، وإظهاراً له احملبة والوفاء وحىت بعد وفاته، وإال فال يوجد يف بين هاشم رجل قبل علي 

 مسى ابنه هبذا االسم.

مث مل يقتصر علي هبذا التيمن والتربك وإظهار احملبة والصداقة للصديق بل بعده بنوه أيضًا مشوا مشيه 
جه، فاحلسن واحلسني مسَّى كـلُّ واحد منهما أحد أوالدهِّ أبيب بكر، وحىت اليعقويب واملسعودي وهنجوا هن

([، واستمر أهل البيت يسمون من أمساء أوالدهم أبيب بكر، 485ذكر ذلك، ومها من مؤرخي الشيعة])
 نفسية وقلب وال شك أن العالقة املتينة بني أيب بكر وعلي رضي هللا عنهما كان هلا أثرها البالغ يف

 احلسن بن علي، مما ترتب عليه تقديره للصديق واحرتامه ومعرفة فضله ومكانته يف اإلسالم.

 ـ إنفاذ الصديق جيش أسامة رضي هللا عنهما: 5

ومن األحداث املشهورة يف عهد الصديق، واليت هلا أثرها اخلاص يف ثقافة احلسن وجيله: إنفاذ أيب بكر 
سول )ص(، وإصراره على ذلك تنفيذًا لوصية رسول هللا )ص( ، فقد اقرتح جليش أسامة بعد وفاة الر 

بعض الصحابة على الصديق رضي هللا عنه أبن يُبقي اجليش، فقالوا: إن هؤالء جل املسلمني، والعرب ـ  



([، وأرسل أسامة 486كما ترى ـ قد انتقضت بك فليس ينبغي لك أن تفرق عنك يماعة املسلمني])
رف عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل أيب بكر يستأذنه أن يرجع ابلناس، وقال: من معسكره من اجل

إنَّ معي وجوه املسلمني وجلتهم، وال امن على خليفة رسول هللا، وحرم رسول هللا، واملسلمني أن 
([، وبعد مناقشات ومداوالت أمر الصديق بفض ِّ االجتماع األول، مث 487يتخطفهم املشركون])

جتماع عام اخر يف املسجد، ويف هذا االجتماع طلب من الصحابة أن ينسوا فكرة إلغاء دعاهم إىل ا
مشروع وضعه رسول هللا بنفسه، وأبلغهم أنه سينفذ هذا املشروع حىت لو تسبب تنفيذه يف احتالل 

([ قائاًل: والذي نفس 488املدينة مـن قبل األعراب املرتدين؛ فقد وقف خطيبًا وخاطب الصحابة])
بكر بيده، لو ظننت أن السباع ختطفين ألنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول هللا )ص( ، ولو مل أيب 

 ([.489يبَق يف القرى غريي ألنفذته])

 

وطلبت األنصار رجاًل أقدم سنًا من أسامة يتوىل أمـر اجليش، وأرسلوا عمر بن اخلطاب ليحدث 
تطلب رجاًل أقدم سنًا من أسامة رضي هللا  الصديق يف ذلك، فقال عمر رضي هللا عنه: فإن األنصار

عنه، فوثب أبو بكر رضي هللا عنه وكان جالسًا وأخذ بلحية عمر رضي هللا عنه وقال: ثكلتك أمك اي 
([،.. مث خرج أبو بكر الصديق حىت 490بن اخلطاب: استعمله رسول هللا )ص( ، وأتمرين أن أعزله])

، وأسا مة راكب، وعبد الرمحن بن عوف يقود دابة أيب بكر أاتهم، فأشخصهم، وشيعهم، وهو ماش 
رضي هللا عنهما، فقال له أسامة رضي هللا عنه: اي خليفة رسول هللا! وهللا لرتكنب أو ألنزلن. فقال: وهللا 

([. مث قال الصديق رضي هللا عنه 491ال تنزل، وهللا ال أركب. وما عليَّ أن أُغرب ِّ قدميَّ يف سبيل هللا])
 ([.492هللا عنه: إن رأيت تعينين بعمر رضي هللا عنه فافعل، فأذن له]) ألسامة رضي

مث توجه الصديق رضي هللا عنه إىل اجليش فقال: اي أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر، فاحفظوها عين: ال 
ال ([، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذحبوا شاة وال بقرة و 493ختونوا وال تغلوا، وال تغدروا وال متثلوا])

بعريًا إال ملأكلة، وسوف مترون أبقوام قد فر غوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فر غوا أنفسهم له، 
وسوف تقدمون على قوم أيتونكم ابنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم 

ا مثل العصائب، ([ أوساط رؤوسهم وتركوا حوهل494هللا عليها. وتلقون أقوامًا قد فحصوا])
 ([.496([ ابلسيف خفقاً. اندفعوا ابسم هللا])495فأخفقوهم])

وأوصى الصديق أسامة رضي هللا عنهما أن يفعل ما أمر به النيب الكرمي قائاًل: اصنع ما أمرك به نيب هللا 
رن يف شيء من أمر رسول هللا، وال تعج497)ص( ؛ ابدأ ببلد قضاعة مث ائتِّ ابل]) لنَّ ملا ([، وال تقص ِّ



([، ومضى أسامة َبيشه وانتهى إىل ما أمر به النيب )ص( من بث اخليول من 498خلَّفت عن عهده])
 ([.500([، وكان مسريه ذاهباً وقافالً أربعني يوماً])499قبائل قضاعة، والغارة على ابل، فَسلِّم وغنم])

 

خربًا واحداً، فقالت الروم: ما ابل  وقد ُقدِّم بنعي رسول هللا على هَِّرقل وإغارة أسامة يف انحية أرضه
([، وقال العرب: لو مل يكن هلم قوة ملا أرسلوا هذا 501هؤالء؟! ميوت صاحبهم مث أغاروا على أرضنا])

 ([.503([، فكفوا عن كثري مما كانوا يريدون أن يفعلوه])502اجليش])

له يف كتب السنة فقالوا: أبن ولقد اختلق بعض الشيعة اإلماميَّة حديثًا نسبوه لرسول هللا، ال أصل 
رسول هللا لعن من ختلف عن جيش أسامة، وهذا احلديث منكر ال أصل له، وهم ما احتجوا هبذا 
احلديث املختلق إال ليجعلوا من أيب بكر وعمر أول امللعونني. فقد قالوا: وقد ختلف أبو بكر وعمر عن 

 طريق منبوذ جمهول لدى اإلماميَّة والسنة.جيش أسامة! ومل جيد اإلماميَّة احلديث مسنداً إال من 

لقد استفاد احلسن بن علي رضي هللا عنه وشباب ذلك اجليل من قصة إنفاذ جيش أسامة دروساً وعرباً 
 منها:

 أ ـ األحوال تتغري وتتبدل والشدائد ال تشغل أهل اإلميان عن أمر الدين:

املصيبة أن تصرب، فالنصر مع الصرب، وأن ال تيأس  فقد عل م الصديق األمة إذا نزلت هبا الشدة وأملَّت هبا
نِّنَي     [. وليتذكر املسلم دائماً 56]األعراف: وال تقنط من رمحة هللا: }إِّنَّ َرمْحََة اَّللَِّّ َقرِّيٌب مَِّن اْلُمْحسِّ

ُيْسًرا  أن الشدة مهما عظمت، واملصيبة مهما اشتدت وكربت فإن من سنن هللا الثابتة: }فَإِّنَّ َمَع اْلُعْسرِّ 
[. وإن املسلم ألمره عجيب يف هذه الدنيا؛ فقد بني رسول هللا 6ـ  5]الشرح:  إِّنَّ َمَع اْلُعْسرِّ ُيْسرًا    

)ص( يف قوله: عجبًا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء 
([. فالشدائد واملصائب مهما 504])شكر، فكان خريًا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريًا له

عظمت وكربت ال تشغل أهل اإلميان عن أمر الدين، فوفاة الرسول الكرمي )ص( مل تشغل الصديق عن 
أمر الدين، وأمر ببعث أسامة يف ظروف كاحلة مظلمة ابلنسبة للمسلمني، ولكن ما تعلمه الصديق من 

يء، وبقي هذا األمر حىت ارحتل من هذه رسول هللا من االهتمام أبمر الدين مقدَّم على كل ش
 ([، وقد تعلم احلسن بن علي رضي هللا عنهما هذا الدرس واستوعبه وعاش به يف حياته.505الدنيا])

 ب ـ املسرية الدعوية ال ترتبط أبحد، ووجوب اتباع النيب )ص(:

 ف، حىتفقد تعلم احلسن بن علي من قصة إنفاذ جيش أسامة أبن مسرية الدعوة مل ولن تتوق



مبـوت سيد اخللق، وإمام األنبياء وقائد املسلمني )ص( ، وقد كان الصديق رضي هللا عنه قبل ذلك قد 
([، وقد 506بنيَّ يف خطبته اليت ألقاها إثر بيعته عن عزمه على مواصلة بذل اجلهود خلدمة هذا الدين])

كلوا على ربكم فإن دين هللا قائم، وإن  جاء يف رواية قوله: فاتقوا هللا أيها الناس، واعتصموا بدينكم وتو 
كلمة هللا اتمة، وإن هللا انصر من نصره، ومعز دينه، وهللا ال نبايل من أجلب علينا من خلق هللا، إن 
سيوف هللا ملسلولة، وما وضعناها بعد، ولنجاهدنَّ من خالفنا كما جاهدان مع رسول هللا )ص( ، فال 

 ([.507يبغني أحد إال على نفسه])

ومن الدروس اليت استفادها احلسن بن علي من قصة إنفاذ الصديق جيش أسامة رضي هللا عنهم: أنه 
جيب على املسلمني اتباع أمر النيب )ص( ، يف السراء والضراء، فقد بنيَّ الصديق من فعله أنه عاضٌّ 

أقوال الصديق على أوامر النيب )ص( ابلنواجذ ومنف ِّذها مهما كثرت املخاوف وشد ت املخاطر؛ فمن 
اخلالدة يف تلك احلادثة: والذي نفس أيب بكر بيده لو ظننت أن السباع ختطفين ألنفذت بعث أسامة  

([، وقدَّم مبوقفه هذا صورة 508كما أمر به رسول هللا )ص( ، ولو مل يبق يف القرى غريي ألنفذته])
نَ  ة  إَِّذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلِّيَـَرُة مِّْن تطبيقية لقول هللا تعاىل: }َوَما َكاَن لُِّمْؤمِّن  َواَل ُمْؤمِّ

ْم َوَمْن يـَْعصِّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبِّينًا     [، وقد تعلم املسلمون أن هللا 36]األحزاب: أَْمرِّهِّ
له النصر والتمكني، ومن عصاه فله الذل تعاىل ربط نصر األمة وعزها ابتباع النيب )ص( ، فمن أطاعه ف

رُّ حياة األمة يف طاعتها لرهبا واقتدائها بسنَّة نبيها )ص(])  ([ .509واهلوان، َفسِّ

 ج ـ حدوث اخلالف بني املؤمنني وردُّه إىل الكتاب والسنَّة:

 الصادقني ومما استفاده احلسن بن علي رضي هللا عنه من هذه القصة أنه قد حيدث اخلالف بني املؤمنني
حول بعض األمور؛ فقد اختلفت االراء حول تنفيذ جيش أسامة رضي هللا عنه يف تلك الظروف 
الصعبة، وقد تعددت األقوال حول إمارته، ومل يصر  أحد على رأي بعد وضوح فساده وبطالنه، وعندما 

عنه أنه ما كان ليفر ِّط رد  الصديق اخلالف إىل ما ثبت من أمر النيب )ص( ببعث أسامة، وبنيَّ رضي هللا 
فيما أمر به رسول هللا )ص( بعدما وضحه هلم الصديق، وكما أنه ال عربة لرأي األغلبية إذا كان خمالفاً 
للنص، فقد رأى عام ة الصحابة حبس جيش أسامة، وقالوا للصديق: إن العرب قد انتقضت عليك، 

 يكونوا كعامة الناس، بل كانوا من ([، فأولئك الناس مل510وإنك ال تصنع بتفريق الناس شيئاً])
 الصحابة الذين هم خري البشر الذين وجدوا على األرض بعد األنبياء والرسل



عليهم السالم، لكن الصديق رضي هللا عنه مل يستجب هلم؛ مبينًا أن أمر الرسول )ص( أجل وأكرم، 
كثرية، حول وفاته )ص( ([، قال احلافظ ابن حجر تعليقًا على رأي األ511وأوجب من رأيهم كلهم])

: فيؤخذ منه أن األقل عددًا يف االجتهاد قد يصيب وخيطأئ األكثرية، فال يتعني الرتجيح 
 ([.512ابألكثر])

فخالصة الكالم: إن مما نستفيده من قصة تنفيذ الصديق جيش أسامة رضي هللا عنهما: أن أتييد 
اد من هذه القصة: انقياد املؤمنني وخضوعهم ([، ومما يستف513الكثرة لرأي ليس دلياًل على إصابته])

للحق إذا اتضح هلم، فعندما ذكرهم الصديق أن النيب )ص( قد أمر بتنفيذ جيش أسامة، وهو الذي 
 ([.514عني أسامة أمرياً على اجليش، انقاد أولئك األبرار لألمر النبوي الكرمي])

 د ـ جعل الدعوة مقرونة ابلعمل:

ضي هللا عنهما من قصة جيش أسامة أمهية جعل الدعوة مقرونة ابلعمل، فقد تعلم احلسن بن علي ر 
فقد علم أن الصديق مل يقتصر على اإلصرار على إمارة أسامة فحسب بل قدم اعرتافًا عمليًا إبمارته، 

 وقد جتلى ذلك يف أمرين:

سنة من   مشى أبو بكر رضي هللا عنه مع أسامة رضي هللا عنه، وهو راكب، وقد كان ابن عشرين 
عمره، وأصر على املشي مع أسامة رضي هللا عنه، كما أصر على بقاء أسامة راكبًا ملا طلب منه أسامة 
رضي هللا عنه إما أن يركب هو، أو أيذن له ابلنزول، فلم يوافق رضي هللا عنه ال على هذا وال على 

؛ أان أبو بكر رغم كوين ذاك، وكأن الصديق مبشيه ذلك خياطب اجليش فيقول: انظروا أيها املسلمون
 خليفة رسول هللا )ص( أمشي مع أسامة وهو راكب إقراراً وتقديراً إلمارته.

  كان أبو بكر الصديق يرغب يف بقاء عمر بن اخلطاب نظرًا حلاجته إليه، لكنه مل أيمره بذلك، بل 
لصديق رضي هللا عنه صورة استأذن من أسامة يف تركه إايه ابملدينة إن رأى هو ذلك مناسباً، وهبذا قدَّم ا

تطبيقية أخرى العرتافه واحرتامه إلمارة أسامة رضي هللا عنه، وفيها بال شك دعوة قوية للجيش إىل 
اإلقرار واالنقياد إلمارته، وهذا الذي اهتم به الصديق رضي هللا عنه من جعل دعوته مقرونة ابلعمل هو 

لذين أيمرون الناس ابلرب وينسون الذي أمر به اإلسالم، ووب خ الرب عز وجل أولئك ا
ُلوَن اْلكَِّتاَب أََفالَ تـَْعقُِّلو 515أنفسهم]) ْلربِّ ِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتـْ َن ([، قال تعاىل: }َأأَتُْمُروَن النَّاَس ابِّ

 [.44]البقرة:    

 

 هـ  مكانة الشباب يف اإلسالم:



شباب العظيمة يف خدمة اإلسالم، فقد عني رسول هللا )ص( ومما يتجلَّى يف هذه القصة كذلك منزلة ال
الشاب أسامة بن زيد رضي هللا عنهما أمرياً على اجليش املعد  لقتال الروم ـ القوة العظمى يف زعم الناس 
يف ذلك الوقت ـ وكان عمره انذاك عشرين سنة، أو مثاين عشرة سنة، وأقره أبو بكر الصديق رضي هللا 

غم انتقاد الناس، وعاد األمري الشاب بفضل هللا من مهمته اليت أسندت إليه غامناً عنه على منصبه ر 
([. فعلى الدعاة واملربني 516ظافراً، ويف هذا توجيه للشباب يف معرفة مكانتهم يف خدمة اإلسالم])

وهذه إعطاء هذا اجلانب حقه ابالهتمام، وفتح اجملال أمام الطاقات الشابة لكي تبدع يف خدمة دينها، 
السنة النبوية جتدد احليوية والنشاط يف األمة، وتساهم يف تفجري طاقات خالَّقة تقوم ابلدور احلضاري 

 املنوط ابملسلمني.

 و ـ صورة مشرقة من اداب اجلهاد يف اإلسالم:

وتعلم احلسن بن علي رضي هللا عنهما من قصة بعث أيب بكر جليش أسامة الصورة املشرقة للجهاد 
وقد جتلَّت تلك الصورة املشرقة يف وصية أيب بكر الصديق جليش أسامة عند توديعه إايهم، اإلسالمي، 

ومل يكن أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف وصاايه للجيوش إال مستنًا بسنَّة املصطفى )ص( ؛ حيث  
 ([، ومن خالل الوصية اليت517كان عليه الصالة والسالم يوصي األمراء واجليوش عند توديعهم])

جاءت يف البحث تظهر الغاية من حروب املسلمني؛ فهي دعوة إىل اإلسالم، فإذا ما رأت الشعوب 
 ([.518جيشاً يلتزم هبذه الوصااي ال ميلك إال الدخول يف دين هللا طواعية واختياراً])

 ز ـ أثر جيش أسامة على هيبة الدولة اإلسالمية:

، حىت قال هلم هرقل وهو حبمص بعد ما يمع بطارقته: عاد جيش أسامة ظافراً غامنًا بعدما أرهب الروم
هذا الذي حذرتكم، فأبيتم أن تقبلوا مين!! قد صارت العرب أتيت مسرية شهر فُتغِّري عليكم، مث خترج 

([. وأصاب القبائل العربية يف الشمال الرعب والفزع من سطوة الدولة 519من ساعتها ومل ُتْكَلْم])
وة أثر يف حياة املسلمني ويف حياة العرب الذين فكروا يف الثورة عليهم، ويف اإلسالمية، وكان هلذه الغز 

([؛ فقد فعل هذا اجليش بسمعته ما مل يفعله بقوته 520حياة الروم الذين متتد بالدهم على حدودهم])
 وعدده، فأحجم من املرتدين من أقدم، وتفرق من اجتمع،

ت اهليبة صنيعها قبل أن يصنع الرجال، وقبل أن وهادن املسلمني من أوشك أن ينقلب عليهم، وصنع
([، حقًا لقد كان إرسال هذا اجليش نعمة على املسلمني، إذ أمست جبهة الردة 521يصنع السالح])

يف الشمال أضعف اجلبهات، ولعل من ااثر هذا أن اجلبهة يف وقت الفتوحات كان كسرها أهون على 



ل ذلك يؤكد أن أاب بكر رضي هللا عنه كان يف األزمات، املسلمني من كسر جبهة العدو يف العراق، ك
([، وقد أثبتت األحداث أتثر 522من بني يميع الباحثني عن احلل، أثقبهم نظراً، وأعمقهم فهماً])

احلسن بن علي ابخللفاء الراشدين يف إدارته لألزمات، فكان يف خالفته من أعمق الناس فهمًا وأبعدهم 
 وحدة املسلمني.نظراً وأشدهم حرصاً على 

 ـ حروب الردة: 6

كان رأي الصديق يف حرب املرتدين رأاًي ملهماً، وهو الرأي الذي متليه طبيعة املوقف ملصلحة اإلسالم 
واملسلمني، وأي موقف غريه سيكون فيه الفشل والضياع واهلزمية والرجوع إىل اجلاهلية، ولوال هللا مث 

يف قتال أهل الردة لتغري وجه التاريخ وحتولت مسريته، ورجعت  القرار احلاسم من أيب بكر رضي هللا عنه
([، لقد جتلى فهمه الدقيق 523عقارب الساعة إىل الوراء، ولعادت اجلاهلية تعيث يف األرض فساداً])

لإلسالم وشدة غريته على هذا الدين يف قوله: قد انقطع الوحي ومت الدين، أينقص وأان 
 ([؟!.524حي])

وجهات نظر الصحابة يف حرب املرتدين، وما عزم على خوض احلرب إال أنه كان  لقد مسع أبو بكر
سريع القرار، حاسم الرأي؛ فلم يرتدد حلظة واحدة بعد ظهور الصواب له، وعدم الرتدد كان مسة ابرزة 

([، ولقد اقتنع املسلمون بصحة رأيه 525من مسات أيب بكر ـ هذا اخلليفة العظيم ـ يف حياته كلها])
([ كانوا يؤدونه إىل رسول هللا 526عوا إىل قوله واستصوبوه، وأصبح قوله: وهللا لو منعوين عقااًل])ورج

([، من أقواله اخلالدة اليت حفظها لنا التاريخ ومل هتملها الليايل ومل تفصلها 527لقاتلتهم على منعه])
اء وحنكة سياسية ورؤية عنا حواجز الزمن وال أسوار القرون، ولقد استخدم يف جهاده للمرتدين ده

اسرتاتيجية واضحة متثلت يف أساليب عدة؛ منها: النفسية، والدعوية، واالستخباراتية، واإلعالمية، 
 والعلمية، وتوجهه َبيوشه املظفرة اليت قضت على حركة الردة

تمكني يف جزيرة العرب، ولقد فهم وتعلم احلسن فقه الصديق يف التعامل مع املرتدين، وملس بعض فقه ال
 يف جهاده للمرتدين، واليت من أهم معامله:

 ([.528ـ استقرار التنظيم اإلداري يف اجلزيرة])

وال شك أن حروب الردة وأسباهبا، وفقه الصديق يف القضاء عليها أخذت بلباب احلسن بن علي، 
 وشكلت جزءاً من ثقافته سواء عن طريق السماع أو املشاهدة.



ارجية يف دولة الصديق كانت واضحة يف حس ِّ أبناء ذلك اجليل الذي من ـ كما أن معامل السياسة اخل
نوابغه احلسن بن علي رضي هللا عنهما، فقد رمست خالفة الصديق رضي هللا عنه أهدافًا يف السياسة 

 اخلارجية للدولة اإلسالمية، واليت كان من أمهها:

 ـ بذر هيبة الدولة يف نفوس األمم األخرى.

 مم املفتوحة والرفق أبهلها.ـ العدل بني األ

 ـ رفع اإلكراه عن األمم املفتوحة.

 ـ مواصلة اجلهاد الذي أمر به املوىل عز وجل يف القران.

ـ كما أن معامل التخطيط احلريب عند الصديق أصبحت من ثقافة ذلك اجليل وأدبياته، خصوصاً إلطالع 
الصديق مع مستشاريه من الصحابة خطوطاً القيادة الشبابية وعلى رأسهم احلسن بن علي، فقد وضع 

رئيسة للخطة احلربية اليت سار عليها، وقد كانت هذه اخلطة احملكمة عاماًل من عوامل نزول النصر 
 والتمكني من هللا عز وجل للمسلمني، ومن هذه اخلطوط:

 ـ عدم اإليغال يف بالد العدو حىت تدين للمسلمني.

 ـ التعبئة وحشد القوات.

 عملية اإلمداد للجيوش.ـ تنظيم 

 ـ حتديد اهلدف من احلرب.

 ـ إعطاء األفضلية ملسارح العمليات.

 ـ عزل ميدان املعركة.

 ـ التطور يف أساليب القتال.

 ـ سالمة خطوط االتصال مع القادة.

 ([. فقد امتازت اخلطط احلربية اإلسالمية يف بداية الفتوحات بوجود529ـ ذكاء اخلليفة وفطنته])

ملدبر، ذي الفطنة والذكاء والكياسة والفراسة، وهو الصديق، وقد ساعد أبو بكر على فهمه العقل ا
 الواسع للتخطيط احلريب طول مالزمته للنيب )ص( ، فقد ترىب على تعليمه وتوجيهاته.

فكسب علومًا شىت، وخربات متنوعة، فقام بعد رحيل رسول هللا )ص( يف مقام اخلالفة خري قيام ، 
ة الواعية ، وزود اجليوش ابلنصائح الغالية ، وأرسل اإلمدادات يف أوقاهتا تسعف فحمل البصري 

([. إن احلسن بن علي رضي هللا عنه ترىب على كتاب 530اجملاهدين، ومتدهم ابهلمة والعزمية املاضية])



رضي هللا وهدي رسوله، وتشر ب هدى اخللفاء الراشدين املهديني والذين يف مقدمتهم أبو بكر الصديق 
 هللا عنه.

 اثنياً ـ يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

كان عمر رضي هللا عنـه شديد اإلكرام الل رسول هللا )ص( ، وإيثارهم حىت على أبنائه وأسرته، وله يف 
 ذلك مواقف كثرية منها:

 ـ أنت أحق ابإلذن من عبد هللا بن عمر: 1

ن عمر قال يل ذات يوم: أي بين لو جعلت أتتينا جاء فيما رواه احلسني بن علي رضي هللا عنه: إ
وتغشاان؟ فجئت يومًا وهو خال مبعاوية، وابن عمر ابلباب مل يؤذن له، فرجعت فلقيين بعد، فقال: اي 
بين مل أرك أتتينا؟ قلت: جئت وأنت خال مبعاوية فرأيت ابن عمر رجع، فرجعت، فقال: أنت أحق 

 ([.531يف رؤوسنا ما ترى: هللا مث أنتم، ووضع يده على رأسه]) ابإلذن من عبد هللا بن عمر، إمنا أنت

 ـ وهللا ما هنأ يل ما كسوتكم: 2

روى ابن سعد عن جعفر بن حممد الباقر، عن أبيه علي بن احلسني، قال: قدم على عمر حلل من 
ن عليه اليمن، فكسا الناس فراحوا يف احللل، وهو بني القرب واملنرب جالس، والناس أيتونه فيسلمو 

ويدعون له، فخرج احلسن واحلسني من بيت أمهما فاطمة رضي هللا عنها يتخطيان الناس، ليس عليهما 
من تلك احللل شيء، وعمر قاطب َصارٌّ بني عينيه مث قال: وهللا ما هنأ يل ما كسوتكم، قالوا: اي أمري 

ليس عليهما من شيء؛  املؤمنني، كسوت رعيتك فأحسنت، قال: من أجل الغالمني يتخطيان الناس و 
كربت عنهما وصغرا عنها، مث كتب إىل وايل اليمن أن ابعث حبلتني حلسن وحسني وعجل، فبعث إليه 

 ([.532حبلتني فكسامها])

 

 ـ تقدمي احلسن واحلسني وبين هاشم يف العطاء: 3

ب النيب عن أيب جعفر: أنه ملا أراد عمر أن يفرض للناس بعدما فتح هللا عليه، ويمع انس من أصحا
)ص( ، فقال عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه: ابدأ بنفسك، فقال: ال وهللا ابألقرب من رسول هللا 
)ص( ، ومن بين هاشم رهط رسول هللا )ص( ، وفرض للعباس، مث لعلي، حىت واىل ما بني مخس 

هد بدراً من قبائل، حىت انتهى إىل بين عدي بن كعب، فكتب: من شهد بدراً من بين هاشم، مث من ش
([، وأحلق احلسن واحلسني 533بين أمية بن عبد مشس، مث األقرب، فاألقرب ففرض األعطيات هلم])

بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما من رسول هللا )ص( ؛ ففرض لكل واحد منهما مخسة االف 



حلسني ([. ويف هذه القصة تظهر حقيقة حمبة عمر الل البيت عموماً، واحلسن وا534درهم])
خصوصاً، حيث خصهم أبن جعلهم مع الطبقة األوىل من سادات الصحابة يف العطاء وما ذلك إال 

 حمض احملبة هلما، وتقديراً هلما من مكانتهما من رسول هللا )ص( .

 ـ معاملة عمر بن اخلطاب للسيدة فاطمة والدة احلسن رضي هللا عنهما بعد وفاة رسول هللا )ص(: 4

ال: ملا بويع أليب بكر بعد النيب )ص( ، كان علي والزبري بن العوام يدخالن على عن أسلم العدوي ق
فاطمة فيشاوراهنا، فبلغ عمر فدخل على فاطمة، فقال: اي بنت رسول هللا! ما أحد من اخللق أحب 
إلينا من أبيك، وما أحد من اخللق بعد أبيك أحب إلينا منك، وكلَّمها، فدخل علي والزبري على فاطمة 

([، وهذا هو الثابت الصحيح، والذي مع 535قالت: انصرفا راشدين، فما رجعا إليها حىت ابيعا])ف
 صحة سنده ينسجم مع روح ذلك اجليل وتزكية هللا له.

وقد زاد رواة الشيعة اإلماميَّة يف هذه الرواية واختلقوا إفكاً وهبتاانً وزوراً، وقالوا أبن عمر قال: إذا اجتمع 
فر أحرق عليهم هذا البيت، ألهنم أرادوا شق عصى املسلمني بتأخرهم عن البيعة، مث عندك هؤالء الن

خرج عنها، فلم يلبث أن عادوا إليها، فقالت هلم: تعلمون أن عمر جاءين وحلف ابهلل ألن أنتم عدمت 
إيل ، إىل هذا البيت ليحرقنه عليكم، وامي هللا إنه ليصدقن فيما حلف عليه، فانصرفوا عين فال ترجعوا 

 ([.536ففعلوا ذلك، ومل يرجعوا إليها إال بعدما ابيعوا])

وهذه القصة الباطلة مل تثبت عن عمر رضي هللا عنه، ودعوى أن عمر رضي هللا عنه هم  إبحراق بيت 
 فاطمة، من أكاذيب اإلماميَّة، وقد أوردها مع أكاذيب أخرى الطربسي يف كتابه: دالئل

في، وهو رافضي كذاب ابتفاق أئمة احلديث كما يف امليزان ([، عن جابر اجلع537اإلمامة])
 ([.539([، وهتذيب التهذيب])538للذهيب])

وزعم بعض اإلماميَّة أن عمر ضرب فاطمة حىت أسقط ولدها حمسنًا وهو يف بطنها، وهذه من 
عنه؛ وذلك  األكاذيب اإلماميَّة اليت ال أساس هلا من الصحة، وما علموا أهنم يطعنون يف علي رضي هللا

([ ، بل إن بعض 540ابهتامه ابجلنب والسكوت عن عمر وهو من أشجع أصحاب النيب )ص(])
([. علمًا أبن حمسن ولد يف حياة النيب )ص( كما 541عقالء الشيعة أنكر صحة هذا اهلذاين والزور])

 ثبت ذلك ابلرواية الصحيحة يف مسند اإلمام أمحد كما سبق.

 بنت علي بن أيب طالب: ـ زواج عمر من أم كلثوم 5



كان عمر يكن ألهل البيت حمبة خاصة ال يكنها لغريهم لقرابتهم من رسول هللا )ص( ، وملا أوصى به 
رسول هللا )ص( من إكرام أهل البيت ورعاية حقوقهم، فمن هذا الباعث خطب عمر أم كلثوم ابنة 

يرصد من حسن علي وفاطمة رضوان هللا عليهم، وتودَّد إليه يف ذلك قائالً: فوهللا ما على األرض رجل 
صحبتها ما أرصده، فقال علي: قد فعلُت، فأقبل عمر إىل املهاجرين،وهو مسرور قائالً: رفئوين.. مث 

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال ما كان »ذكر أن سبب زواجه منها ما مسعه من النيب )ص( : 
وقد قام األستاذ أبو  ([،542، فأحببت أن يكون بيين وبني رسول هللا )ص( سبب])«من سبيب ونسيب

معاذ اإلمساعيلي يف كتابه )زواج عمر بن اخلطاب من أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب حقيقة وليس 
افرتاء( بتتبع مراجع ومصادر الشيعة وأهل السنة فيما يتعلق هبذا الزواج امليمون، وقد ذكرت شيئًا من 

صل اخلطاب يف سرية أمري املؤمنني عمر ابن سريهتا ومواقفها يف حياهتا يف عهد الفاروق يف كتايب )ف
 اخلطاب، شخصيته وعصره(.

 ـ يف غنائم املدائن: 6

 هـ جاءت األموال منها، فقام عمر رضي هللا عنه إبعطاء16([، عام 543عندما فتحت املدائن])

 ([،544احلسن واحلسني رضي هللا عنهما ألف درهم لكل واحد منهم، وأعطى ابنه عبد هللا مخسمئة])
 ويف هذه احلادثة أتكيد على حمبة عمر للحسن واحلسني وتقدميه هلما.

   أتثر احلسن بن علي ابلفقه الراشدي للفاروق:

قامت دولة الفاروق على فقه اخلالفة الراشدة، وكان ـ بعد هللا وتوفيقه ـ لعبقرية الفاروق أثر يف تطوير 
األزمات، ومما ساعد على أتثر احلسن بن علي  مؤسسات الدولة واالجتهاد يف النوازل الفقهية، وإدارة

بثقافته، وأدبيات عهد الفاروق؛ قرب والده أمري املؤمنني علي من الفاروق؛ فقد كان علي رضي هللا عنه 
عضوًا ابرزًا يف جملس شورى الدولة العمرية، بل كان هو املستشار األول، فقد كان عمر رضي هللا عنه 

([، 545مته، وكان رأيه فيه حسناً، فقد ثبت قوله فيه: أقضاان علي])يعرف لعلي فضله، وفقهه، وحك
وكان لعلي اجتهادات يف األمور القضائية واملالية واإلدارية يف عهد الفاروق أخذ هبا أمري املؤمنني عمر، 
وكان الفاروق يستشري علي ًا يف األمور الكبرية منها والصغرية، وقد استشاره حني فتح املسلمون بيت 

ملقدس، وحني فتحت املدائن، وعندما أراد عمر التوجه إىل هناوند وقتال الفرس، وحني أراد أن خيرج ا
 ([.546لقتال الروم، ويف موضع التقومي اهلجري وغري ذلك من األمور])



وكان علي رضي هللا عنه طيلة حياة عمر مستشارًا انصحًا لعمر حمبًا له خائفًا عليه، وكان عمر حيب 
انت بينهما مودة وحمبة وثقة متبادلة، ومع ذلك أيىب أعداء اإلسالم إال أن يزوروا التاريخ، علياً، وك

ويقصوا بعض الرواايت اليت تناسب أمزجتهم ومشارهبم، ليصوروا لنا فرتة اخللفاء الراشدين عبارة عن: أن  
وراء  كل واحد منهم كان يرتبص ابالخر الدوائر لينقض  عليه، وكل أمورهم كانت جتري من

([!! إن من أبرز ما يالحظه املتأمل يف خالفة عمر تلك اخلصوصية يف العالقة وذلك 547الكواليس])
التعاون املتميز الصايف، بني عمر وعلي رضي هللا عنهما، فقد كان علي هو املستشار األول لعمر يف 

تنفيذه عن قناعة، وكان سائر القضااي واملشكالت، وما اقرتح علي على عمر رأاًي إال واجته عمر إىل 
([، فال شك أن تلك العالقة بني علي 548علي رضي هللا عنه ميحضه النصح يف كل شؤونه وأحواله])

 وعمر رضي هللا عنهما هلا انعكاساهتا الثقافية والعلمية والرتبوية على احلسن وأبناء ذلك اجليل.

 ها:واملواقف اليت تدل على قوة العالقة بني عمر وعلي كثرية؛ من

 

   كساين هذا الثوب أخي وخليلي:

خرج علي وعليه برد عدين فقال: كساين هذا الثوب أخي وخليلي وصفيي وصديقي أمري املؤمنني 
([، ويف رواية: عن أيب السفر قال: رؤي على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه برد كان 549عمر])

س هذا الربد؟ فقال: نعم، إن هذا كسانيه خليلي يكثر لبسه، قال: فقيل: اي أمري املؤمنني! إنك لتكثر لب
([ ومن هذه القصص 550وصفيي عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، انصح هللا فنصحه، مث بكى])

 وأمثاهلا عرف احلسن حقيقة حمبة علي وأهل البيت لعمر، وحمبة عمر هلم.

   ما قاله علي يف عمر بعد استشهاده:

: ُوضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون، قبل أن قال ابن عباس كما يف صحيح البخاري
يرفع، وأان فيهم، فلم يرعين إال رجل أخذ منكيب، إذا علي بن أيب طالب، فرتحَّم على عمر وقال: ما 
خلفت أحدًا أحب إيلَّ أن ألقى هللا مبثل عمله منك، وامي هللا إن كنت ألظن أن جيعلك هللا مع 

ذهبت أان وأبو بكر وعمر، ودخلت »كثريًا ما أمسع النيب )ص( يقول:   صاحبيك، وحسبت أين كنت
 ([.551«])أان وأبو بكر وعمر، وخرجت أان وأبو بكر وعمر

   إن عمر بن اخلطاب كان يكره نزوله، فأان أكرهه لذلك:

كة، سار ملا فرغ علي من وقعة اجلمل، ودخل البصرة، وشيَّع أمَّ املؤمنني عائشة ملا أرادت الرجوع إىل م
من البصرة إىل الكوفة، فدخلها يوم اإلثنني، لثنيت عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثالثني، فقيل 



له: انزل ابلقصر األبيض، فقال: ال إن عمر بن اخلطاب كان يكره نزوله فأان أكرهه لذلك، فنزل يف 
 ([.552الرحبة، وصلى يف اجلامع األعظم ركعتني])

 هللا عنه:   حب أهل البيت لعمر رضي

إن من داللة حمبة أهل البيت لعمر رضي هللا عنه تسمية أبنائهم ابمسه حبـاً وإعجاابً بشخصيته، وتقديراً 
ملا أتى به من األفعال الطيبة واملكارم العظيمة، وملا قدَّم إىل اإلسالم من اخلدمات اجلليلة، وإقراراً 

ة، والرحم والصهر القائم بينه وبينهم، فأول من مسى ابلصالت الودية الوطيدة اليت تربطه أبهل بيت النبو 
([، 553ابنه ابمسه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب مسى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية عمر])

 وقد جاء يف كتاب صاحب الفصول، حتت ذكر أوالد

ار عليهم خالد بن علي بن أيب طالب: وعمر من التغلبية؛ وهي الصهباء بنت ربيعة من السيب الذي أغ
الوليد بعني التمر، وعم ر عمر هذا حىت بلغ مخساً ومثانني سنة، فحاز نصف مرياث علي رضي هللا عنه، 
وذلك أن يميع إخوته وأشقائه؛ وهم: عبد هللا وجعفر وعثمان قتلوا يميعهم قبله مع احلسني رضي هللا 

ذا وتبعه احلسن يف ذلك احلب لعمر بن ([، ه554عنهم ـ يعين: أنه مل يقتل معهم ـ ابلطف فورثهم])
([، وكذلك احلسني بن علي مس ى عمر، 555اخلطاب رضي هللا عنهم فسم ى أحد أبنائه عمر أيضاً])

([، وكذلك موسى 556ومن بعد احلسني ابنه علي امللقب بزين العابدين مس ى أحد أبنائه ابسم عمر])
([، فهؤالء األئمة من أهل البيت الذين 557عمر]) بن الصادق امللقب ابلكاظم مسَّى أحد أبنائه ابسم

ساروا على هدي النيب )ص( ، ومعامل منهج أهل السنة واجلماعة بسريته العطرة يظهرون لعمر الفاروق 
ما يكنونه يف صدورهم من حبهم ووالئهم له بعد وفاته مبدة، وقد جرى هذا االسم وكذلك أبو بكر 

وا على مذهب احلق، وهو منهج أهل السنة واجلماعة إىل يومنا وعثمان يف ذرية أهل البيت ممن سار 
هذا، وجند أمساء الصحابة وأمهات املؤمنني يف البيوت اهلامشية اليت التزمت ابلكتاب والسنة، فقد مسوا: 
طلحة، وعبد الرمحن، وعائشة، وأم سلمة. وحنن ندعو الشيعة اليوم، االقتداء بعلي واحلسن واحلسني 

من ال البيت، فيحبون أنصار دين هللا وأصحاب رسوله، فيسمون بعض أبنائهم وبناهتم وسائر األئمة 
 ([... نرجو ذلك.558أبمساء اخللفاء الراشدين، وأمهات املؤمنني])

   قول عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب يف عمر:

عن حفص بن قيس، قال: سألت عبد هللا بن احلسن عن املسح على اخلُفَّني، فقـال: أمسح، فقد 
مسح عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، قال: فقلت: إمنا أسألك: أنت متسح؟ قال: ذاك أعجز لك، 



أخربك عن عمر وتسألين عن رأيي، فعمر كان خريًا مين ومن ملء األرض. فقلت: اي أاب حممد، فإن 
سًا يزعمون أن هذا منكم تقية، قال: فقال يل ـ وحنن بني القرب واملنرب ـ: اللهم إن هذا قويل يف السر أان

والعالنية، فال تسمعن  عليَّ قول أحد بعدي. مث قال: من هذا الذي يزعم أن عليًا رضي هللا عنه كان 
ي ومنقصة أن يزعم أن رسول هللا مقهوراً، وأن رسول هللا )ص( أمره أبمر ومل ينفذه. وكفى إبزراء على عل

 ([.559)ص( أمره أبمر ومل ينفذه])

 

 اثلثاً ـ يف عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه:

كان ذو النورين على صلة وثيقة ابلدعوة اإلسالمية من سنتها األوىل، فلم يفته من أخبار النُّبوَّة اخلاصَّة 
ا من أخبار اخلالفة يف حياة الشيخني، ومل يفته بعبارة والعامَّة يف حياة النيب )ص( ، ومل يفته شيء بعده

أخرى شيء مما نسم يه اليوم أبعمال التأسيس يف الدولة اإلسالمية، وكان املنهج الرتبوي الذي ترىب عليه 
عثمان بن عفان، وكل الصحابة الكرام القران الكرمي، املنزل من عند رب العاملني، كما أن الرافد القوي 

شخصية عثمان بن عفان، وصقل مواهبه، وفجر طاقته، وهذب نفسه هو مصاحبته  الذي أثر يف
لرسول هللا )ص( ، وتتلمذه على يديه يف مدرسة النبوة، ذلك: أن عثمان رضي هللا عنه الزم الرسول 
)ص( يف مكة بعد إسالمه كما الزمه يف املدينة بعد هجرته، فقد نظم عثمان نفسه، وحرص على 

ت مدرسة النبوة يف فروع شىت من املعارف والعلوم على يدي معلم البشرية، وهاديها، التلمذة يف حلقا
 والذي أدبه ربُّه، فأحسن أتديبه.

ومل يكن عثمان بن عفان رضي هللا عنه ممن ختلَّفوا عن بدر لتقاعس منه، أو هروب ينشده، كما يزعم 
خمالفة الرسول )ص( ، ألن الفضل أصحاب األهواء ممن طعن عليه يف تغيبه عن بدر، فهو مل يقصد 

الذي حازه أهل بدر يف شهود بدر طاعة الرسول ومتابعته، وعثمان رضي هللا عنه، خرج فيمن خرج مع 
الرسول )ص( ، فرده )ص( للقيام على ابنته رقية اليت اشتد هبا املرض وماتت بسبب ذلك، فكان 

قد ضرب له بسهمه، وأجره، وشاركهم يف عثمان يف أجل ِّ فرض لطاعته لرسول هللا )ص( ، وختلفه، و 
 الغنيمة والفضل واألجر لطاعته املوىل عـز وجل ورسوله، وانقياده هلما.

ويف احلديبية: ذكر احملب الطربي اختصاص عثمان بعدة أمور، منهـا: اختصاصه إبقامة يد النيب )ص( 
بليغ رسالة رسول هللا )ص( إىل الكرمية مقام يد عثمان ملا ابيع الصحابة، وعثمان غائب، واختصاصه بت

من مبكة أسريًا من املسلمني، وذكر شهادة النيب )ص( يف عثمان مبوافقته يف ترك الطواف ملا أرسله يف 
 ([.560تلك الرسالة])



ويف فتح مكة: قبل رسول هللا )ص( شفاعة عثمان بن عفان يف عبد هللا بن أيب السرح يف فتح 
 ([.561مكة])

ي هللا عنه االجتماعيـة يف املدينة: زواجه من أم كلثوم بنت رسول هللا )ص( بعد ومن حيـاة عثمان رض
 وفاة رقيَّة بنت رسول هللا، ووفاة عبد هللا بن عثمان، مث وفاة أم ِّ كلثوم رضي هللا عنها.

ومن مسامهته االقتصادية يف بناء الدولة: شراء بئر رومة بعشرين ألف درهم، وجعلها عثمان رضي هللا 
 للغين والفقري وابن السبيل، وتوسعة املسجد النبوي، وإنفاقه الكبري على جيش عنه

العسرة، وقد وردت أحاديث كثرية يف فضله مع غريه، ومنها ما ورد يف فضله وحده، وقد أخرب رسول 
هللا )ص( عن الفتنة اليت يقتل فيها عثمان، وكان رضي هللا عنه من الصحابة وأهل الشورى الذين يؤخذ 
رأيهم يف أمهات املسائل يف عهد الصديق، فهو اثين اثنني يف احلظوة عند الصديق، فعمر بن اخلطاب 
للحزم والشَّدائد، وعثمان للر ِّفق واألانة، وكان عمر وزير اخلالفة الصديقية، وكان عثمان أمينها العام، 

وا أن يسألوا عمر عن شيء رموه وكاتبها األكرب، وكان رضي هللا عنه ذا مكانة عند عمر، فكانوا إذا أراد
بعثمان وبعبد الرمحن بن عوف، وكان عثمان يسم ى الرَّديف ـ والرَّديف بلسان العرب: هو الذي يكون 
بعد الر جل ـ والعرب تقول ذلك للر جل الذي يرجونه بعد رئيس، وكانوا إذا مل يقدر هذان على عمل 

 ([.562شيء، ثلثوا ابلعبَّاس])

ي رضي هللا عنه يف عهد عثمان يف عز الشباب وعنفوانه، فقد كان يف سن يسمح وكان احلسن بن عل
لصاحبها أن يستوعب ما يدور حوله، ويتعلم من األحداث ومن سياسة اخلليفة الراشد عثمان ومن 

 حوله من أصحاب رسول هللا )ص( .

 ومن أهم الدروس اليت استوعبها احلسن بن علي هي:

 خالف:ـ الفقه العمري يف االست 1

استمر  اهتمام الفاروق رضي هللا عنـه بوحدة األمة، ومستقبلها حىتَّ اللحظات األخرية من حياته، رغم 
ما كان يعانيه من االم جراحاته البالغة، وهي بال شك حلظات خالدة، جتلَّى فيها إميان الفاروق العميق، 

احلرجة أن يبتكر طريقة جديدة مل  ([، وقد استطاع الفاروق يف تلك اللحظات563وإخالصه، وإيثاره])
يسبق إليها يف اختيار اخلليفة اجلديد، وكانت دلياًل ملموساً، ومْعلمًا واضحًا على فقهه يف سياسة 
الد ولة اإلسالمية، لقد مضى قبله الر سول )ص( ، ومل يستخلف بعده أحدًا بنص   صريح، ولقد مضى 

د ِّيق، واستخلف الفاروق بعد مش اورة كبار الصَّحابة، وملَّا طُلب من الفاروق أن يستخلف أبو بكر الص ِّ



وهو على فراش املوت، فكر يف األمر ملي اً، وقر ر أن يسلك مسلكًا اخر يتناسب مع املقام، فرسول هللا 
)ص( ترك الن اس، وكلهم مقرٌّ أبفضلية أيب بكر، وأسبقيته عليهم، فاحتمال اخلالف كان اندراً، 

د ِّيق ملا وخصوصًا أن النيب )ص ( وج ه األمة قواًل وفعاًل إىل أن أاب بكر أوىل ابألمر من بعده، والص ِّ
استخلف عمر، كان يعلم: أن  عند الصحابة أيمعني قناعة أبن  عمر أقوى، وأفضل من حيمل املسؤولية 
بعده، فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة، ومل خيالف رأيه أحد منهم، وحصل اإليماع على بيعة 

 ([.564مر])ع

 

وأما طريقة انتخاب اخلليفة اجلديد، فتعتمد على جعل الشورى يف عدد حمصور، وقد حصر ستَّة من 
صحابة رسول هللا )ص( كلهم يصلحون لتويل  األمر، ولو أهنم يتفاوتون، وحد د هلم طريقة االنتخاب، 

ح إن تعادلت ومدَّته، وعدد األصوات الكافية النتخاب اخلليفة، وحد د احَلَكَم يف ا جمللس، واملرج ِّ
األصوات، وأمر جمموعة من جنود هللا ملراقبة سري االنتخاابت يف اجمللس، وعقاب من خيالف أمر 
اجلماعة، ومنع الفوضى حبيث ال يسمحون ألحد يدخل، أو يسمع ما يدور يف جملس أهل احلل ِّ 

 ([.565والعقد])

 وهذا بيان ما أيمل يف الفقرات السَّابقة:

 لعدد الذي حدده للشُّورى، وأمساؤهم:أ ـ ا

أ م ا العدد، فهو ستة، وهم: علي بن أيب طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن 
أيب وقَّاص، والزبري بن العو ام، وطلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنهم يميعاً، وترك سعيد بن زيد، وهو من 

])العشرة املبشَّرين ابجلنة، ولعله ترك ([، وكان عمر رضي هللا عنه حريصاً 566ه ألنه من قبيلة بين عدي ِّ
على إبعاد اإلمارة عن أقاربه، مع أنَّ فيهم من هو أهٌل هلا، فهو يُبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة 

 ([.567املرشَّحني للخالفة])

 ب ـ طريقة اختيار اخلليفة:

يهم عبد هللا بن عمر حيضر معهم مشرياً فقط، وليس أمرهم: أن جيتمعوا يف بيت أحدهم، ويتشاوروا، وف
، وقال له: أنت أمري الصَّالة يف هذه  له من األمر شيء، ويصل ِّي ابلناس أثناء التشاور صهيب الرُّوميُّ
تَّة، فيصبح هذا ترشيحًا من عمر له  األايم الثالثة. حىت ال يويل ِّ إمامة الصالة أحدًا من الس ِّ

 ([.569املقداد بن األسود، وأاب طلحة األنصاريَّ أن يرقبا سري االنتخاابت]) ([، وأمر568ابخلالفة])

 ج ـ مدَّة االنتخاابت أو املشاورة:



م، وهي فرتة كافية، وإن زادوا عليها، فمعىن ذلك أن شقَّة  حدَّدها الفاروق رضي هللا عنه بثالثة أاي 
 ([.570ال وعليكم أمري])اخلالف ستتَّسع، ولذلك قال هلم: ال أييت اليوم الر ابع إ

 د ـ عدد األصوات الكافية الختيار اخلليفة:

 أخرج ابن سعد إبسناد  رجاله ثقات: أنَّ عمر رضي هللا عنه قال لصهيب: صل ِّ ابلناس ثالاثً،

([، فعمر 571وليخُل هؤالء الرَّهط يف بيت، فإذا اجتمعوا على رجل، فمن خالفهم فاضربوا رأسه])
قتل من يريد أن خيالف هؤالء الر هط ويشقَّ عصا املسلمني، ويفر ِّق بينهم، عمالً رضي هللا عنه أمر ب

من أاتكم وأمركم يميع على رجل منكم يريد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرق يماعتكم »بقوله )ص( : 
 ([.572«])فاقتلوه

حد د هلم أنه إذا وما جاء يف كتب التَّاريخ من أن عمر رضي هللا عنـه أمرهم ابالجتماع، والتَّشاور، و 
اجتمع مخسة منهم على رجل، وأىب أحدهم، فليضرب رأسه ابلسَّيف، وإن اجتمع أربعة، ورضوا رجالً 

([، فهذه من الر ِّواايت اليت ال تصح سنداً، فهي من 573منهم، وأىب اثنان فاضرب رؤوسهما])
نصوص الصحيحة وما عرف من سري الغرائب، اليتَّ ساقها أبو خمنف ـ الرَّافضي الشيعي ـ خمالفًا فيها ال

الصَّحابة رضي هللا عنهم، فما ذكر أبو خمنف من قول عمر لصهيب: وقم على رؤوسهم ـ أي: أهل 
الشورى ـ فإن اجتمع مخسة، ورضوا رجاًل ، وأىب واحد ، فاشدخ رأسه ابلسَّيف ، وإن اتَّفق أربعة ، 

فهذا قول منكر، وكيف يقول عمر رضي  ([:574فرضوا رجاًل منهم، وأىب اثنـان فاضرب رؤوسهما])
م هم الصَّفوة من أصحاب رسول هللا )ص( ، وهو الذي اختارهم هلذا األمر  هللا عنه هذا، وهو يعلم: أهنَّ

 ([.575لعلمه بفضله وقدرهم])

أدخلوهم بيتًا ثالثة أايم، فإن استقاموا وإال فادخلوا »وقد ورد عن ابن سعد: أن عمـر قال لألنصار: 
وهو ضعيف، « مساك بن حرب»([، وهذه الر ِّواية منقطعة، ويف إسنادها: 576فاضربوا أعناقهم]) عليهم

 ([.577وقد تغري أبخرة])

 هـ  احَلَكم يف حال االختالف:

لقد أوصى أبن حيضر عبد هللا بن عمر معهم يف اجمللس، وأن ليس له من األمر شيء، ولكن قال هلم: 
ثة رجاًل منهم، فحك ِّموا عبد هللا بن عمر، فأيُّ الفريقني حكم له فإن رضي ثالثة رجاًل منهم، وثال

فليختاروا رجاًل منهم، فإن مل يرضوا حبكم عبد هللا بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرَّمحن بن 



عوف، ووصف عبد الرَّمحن بن عوف أبنه مسدٌَّد رشيٌد، فقال عنه: ونعم ذو الرأي عبد الرَّمحن بن 
 ([.578ٌد رشيٌد، له من هللا حافظ، فامسعوا منه])عوف مسدَّ 

 

 و ـ يماعة من جنود هللا تراقب االختيار، ومتنع الفوضى:

طلب عمر أاب طلحة األنصاريَّ، وقال له: اي أاب طلحة! إن هللا ـ عز  وجلَّ ـ أعزَّ اإلسالم بكم، فاخرت 
([. وقال للمقداد 579روا رجاًل منهم])مخسني رجاًل من األنصار، فاستحثَّ هؤالء الرَّهط، حىت  خيتا

 ([.580بن األسود: إذا وضعتموين يف حفريت، فايمع هؤالء الرَّهط يف بيت حىتَّ خيتاروا رجالً منهم])

 ز ـ جواز تولية املفضول مع وجود األفضل:

فس مع ومن فوائد الشُّورى: جواز تولية املفضول مع وجود األفضل، ألنَّ عمر جعل الشُّورى يف ستة أن
علمه: أنَّ بعضهم كان أفضل من بعض، ويؤخذ هذا من سرية عمر يف أمرائه الذين كان يؤمرهم يف 
ياسة مع اجتناب ما  البالد، حيث كان ال يراعي الفضل يف الد ِّين فقط، بل يضمُّ إليه مزيد املعرفة ابلس ِّ

عاص مع وجود من هو أفضل خيالف الشَّرع منها، فاستخلف معاوية، واملغرية ابن شعبة، وعمرو بن ال
 ([.581من كل   منهم يف أمر الد ِّين، والعلم كأيب الد رداء يف الشَّام، وابن مسعود يف الكوفة])

 ح ـ يمع عمر بني التعيني، وعدمه:

ا ستكون يف أخذ رأي الناس يف املدينة، فيمن  عرف عمر: أن الشُّورى لن تكون بني الستة فقط، وإمن 
م، فيمكنهم من املشاورة، واملناظرة لتقع والية من يتوىل بعده يتوىلَّ اخلالفة، حي ث جعل هلم أمد ثالثة أايَّ

عن ات ِّفاق من معظم املوجودين حينئذ ببلده اليت هي دار اهلجرة، وهبا معظم الص حابة، وكلُّ من كان 
هـ جممع الصَّحابة؛ 23 ساكنًا يف بلد غريها كان تبعًا هلم فيما يتَّفقون عليه، فما زالت املدينة حىت سنة

بل ألنَّ كبار الصَّحابة فيها، حيث استبقاهم عمر َبانبه، ومل أيذن هلم ابهلجرة إىل األقاليم 
 ([.582املفتوحة])

 ط ـ أهل الشورى أعلى هيئة سياسية:

إ ن  عمر رضي هللا عنه أانط أبهل الشُّورى وحدهم اختيار اخلليفة من بينهم، ومن املهم ِّ أن نشري إىل أنَّ 
ذه عمر، كما أنَّ أحدًا مـن الصَّحابة االخرين مل  أحدًا من أهل الشُّورى مل يعارض هذا القرار الذي اخت 

 أيدينا، فنحن ال نعلم: أنَّ اقرتاحًا اخر قد يثر أيَّ اعرتاض عليه، ذلك ما تدلُّ عليه النُّصوص اليت بني
 صدر عن أحد من الن اس يف ذلك العصر، أو أنَّ معارضة اثرت حول أمر



ا رضي الناس كافة عن هذا التدبري، ورأوا  عمر خالل السَّاعات األخرية من حياته، أو بعد وفاته، وإمن 
قد أحدث هيئة سياسية عليا، مهمَّتها فيه مصلحة جلماعة املسلمني، ويف وسعنا أن نقول: إن عمر 

انتخاب رئيس الدَّولة، أو اخلليفة، وهذا التنظيم الدُّستوري اجلديد، الذي أبدعته عبقرية عمر ال يتعارض 
مع املبادأئ األساسية اليت أقرَّها اإلسالم، وال سيَّما فيما يتعلق ابلشُّورى، ألنَّ الغرية من حيث النتيجة 

 يت جتري يف املسجد اجلامع.للبيعة العامَّة ال

وعلى هذا ال يتوجَّه السُّؤال الذي قد يرد على بعض األذهان، وهو: من أعطى عمر هذا احلقَّ؟ ما هو 
مستند عمر يف هذا التدبري؟ ويكفي أن نعلم أنَّ يماعة من املسلمني قد أقرَّت هذا التدبري، ورضيت به، 

اإليماع ـ وهو من مصادر التشريع ـ قد انعقد على  ومل ُيسمع صوت اعرتاض عليه، حىت نتأكد: أنَّ 
([، وال ننسى أن عمر خليفة راشد. كما ينبغي أن نؤك ِّد: أن أهل الشُّورى أعلى 583صحته، ونفاذه])

هيئة سياسية قد أقرَّه نظام احلكم يف اإلسالم يف العهد الرَّاشدي، كما: أن  اهليئة اليت مس اها عمر، متت عت 
تع هبا غريها من يماعة املسلمني، وهذه املزااي ُمنحت هلا من هللا، وبلَّغها الرسول، فال ميكن مبزااي مل يتم

 عند املؤمنني أن يبلغ أحٌد من املسلمني مبلغ هؤالء العشرة، من الت قوى، واألمانة.

 أمر هكذا ختم عمر رضي هللا عنه حياته، ومل يشغله ما نزل به من البالء، وال سكرات املوت عن تدبري
املسلمني، وأرسى نظامًا صاحلًا للش ورى مل يسبقه عليه أحد، وال ُيشُك: أن  أصل الشُّورى مقر ٌر يف 
القران الكرمي، والسُّن ة القولي ة، والفعلية، وقد عمل هبا رسول هللا )ص( وأبو بكر، ومل يكن عمراً مبتدعاً 

ة اليت خيتار هبا اخلليفة، وحْصُر عدد معني ابلنسبة لألصل، ولكنَّ الذي عمله عمر هو تعيني الط ريق
د ِّيق رضي هللا عنه، بل أوَّل من فعل ذلك عمر،  جعلها فيهم، وهذا مل يفعله الر سول )ص( ، وال الص ِّ

([، وال شك أبن 584ونِّْعَم ما فعل، فقد كانت أفضل الطُّرق املناسبة حلال الصَّحابة يف ذلك الوقت])
الفة والوعي السياسي وما تتطلبه املرحلة من اجتهادات عملية؛ ساهم يف هذا التطوير الرائع لفقه اخل

تثقيف وتعليم احلسن بن علي رضي هللا عنهما، وأعطاه فهمًا واسعًا ونظرًا اثقبًا فيما بعد، مما جعله 
، خيتار أسلواًب جديدًا مل يسبق إليه، ساهم يف توحيد األمة بعد الفرقة واالختالف، فالشخصيات الفذَّة

والعبقرايت املبدعة ال أتيت من فراغ وإمنا هي حصيلة خلربة واسعة، واستفادة كبرية من جهود من سبقها 
 يف البناء احلضاري الرابين الراشدي.

 ـ منهج عبد الرمحن بن عوف يف إدارة الشُّورى: 2



رى، والذي ومما عاصره احلسن بن علي يف أمر بيعة عثمان منهج عبد الرمحن بن عوف يف إدارة الشو 
 متثل يف اخلطوات التالية:

 

 أ ـ اجتماع الر هط للمشاورة:

مل يكد يفرغ النَّاس من دفن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حىتَّ أسرع رهط الشُّورى وأعضاء جملس 
م اجتمعوا يف بيت  الدَّولة األعلى إىل االجتماع يف بيت عائشة أم ِّ املؤمنني رضي هللا عنها، وقيل: إهنَّ

مة بنت قيس الفْهرية أخت الضحاك بن قيس، ليقضوا يف أعظم قضيَّة عرضت يف حياة املسلمني ـ فاط
بعد وفاة عمر ـ، وقد تكلَّم القوم، وبسطوا اراءهم، واهتدوا بتوفيق هللا إىل كلمة سواء، رضيها اخلاصَّة 

 ([.585والكافة من املسلمني])

 ب ـ عبد الرمحن يدعو إىل التنازل:

أهل الشُّورى قال هلم عبد الر محن بن عوف: اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم. فقال الزُّبري:  عندما اجتمع
. وقال طلحة: جعلت أمري إىل عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إىل عبد  جعلت أمري إىل علي  
الرمحن بن عوف. وأصبح املرشحون ثالثة، علي بن أيب طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرمحن بن 

فقال عبد الرمحن: أيكما تربَّأ من هذا األمر، فنجعله إليه، وهللا عليه واإلسالم لينظرنَّ أفضلهم  عوف.
يف نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرمحن بن عوف: أفتجعلونه إيلَّ وهللا عليَّ أن ال الو عن 

 ([.586أفضلكما؟ قاال: نعم])

 ج ـ تفويض ابن عوف إبدارة عمليَّة الشُّورى:

تَّة صباح  بدأ عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه اتصاالته، ومشاوراته فور انتهاء اجتماع املرشَّحني الس ِّ
يوم األحد، واستمرَّت مشاوراته، وات ِّصاالته ثالثة أايم كاملة، حىت فجر يوم األربعاء الرَّابع من احملرم، 

ن بن عوف بعلي ِّ بن أيب طالب، فقال له: وهو موعد انتهاء املهلة اليت حد دها هلم عمر، وبدأ عبد الرمح
: عثمان بن عفان، وذهب عبد الرمحن إىل  ، فمن ترشح للخالفة؟ قال علي  إن مل أابيعك فأشر عليَّ
ح للخالفة؟ فقال عثمان: عليَّ بن أيب طالب.. وذهب ابن  عثمان، وقال له: إن مل أابيعك، فمن ترش ِّ

رهم، وكان يشاور كلَّ من يلقاه يف املدينة من كبار عوف بعد ذلك إىل الصحابة االخرين، واستشا
الصَّحابة، وأشرافهم، ومن أمراء األجناد، ومن أييت للمدينة، ومشلت مشاوراته الن ِّساء يف خدورهنَّ، وقد 
بيان، والعبيد يف املدينة واملسلمني كانوا يشريون بعثمان بن عفَّان، ومنهم  أبدين رأيهن، كما مشلت الص ِّ

 ري بعلي ِّ بن أيب طالب رضي هللا عنهما.من كان يش



ويف منتصف ليلة األربعاء، ذهب عبد الرمحن بن عوف إىل بيت ابن أخته: املسور بن خمرمة، فطرق 
 البيت، فوجد املسور انئماً، فضرب الباب حىت استيقظ، فقال: أراك انئماً،

اً. فدعوهتما له: فشاورمها مث  دعاين، فوهللا ما اكتحلت هذه الليلة بكبري نوم، انطلق فادع الزبري، وسعد
([ ([ الليل، مث قام عليٌّ من عنده.. مث قال: ادع يل 587فقال: ادع يل علياً، فدعوته، فناجاه حىتَّ اهبارَّ

 ([.588عثمان، فدعوته فناجاه حىت فر ق بينهما املؤذ ِّن ابلصُّبح])

 د ـ االتفاق على بيعة عثمان رضي هللا عنه:

م وكان صهيب 644نوفمرب  6هـ/ 23يوم البيعة، اليوم األخري من شهر ذي احلجة وبعد صالة صبح 
الرُّومي اإلمام، إذ أقبل عبد الرَّمحن بن عوف، وقد اعتمَّ ابلعمامة اليت عمَّمه هبا رسول هللا )ص( ، وكان 

أمراء قد اجتمع رجال الشورى عند املنرب، فأرسل إىل من كان حاضرًا من املهاجرين، واألنصار، و 
األجناد، منهم: معاوية أمري الشَّام، وعمري بن سعد أمري محص، وعمرو بن العاص أمري مصر، وكانوا 

 ([.589وافوا تلك احلجَّة مع عمر، وصاحبوه إىل املدينة])

وجاء يف رواية البخاري:.. فلمَّا صلَّى للنَّاس الصُّبح، واجتمع أولئك الر هط عند املنرب، فأرسل إىل من  
اضراً من املهاجرين، واألنصار، وأرسل إىل أمراء األجناد، وكانوا وافوا تلك احلجَّة مـع عمر، فلم ا كان ح

! إين قد نظرت يف أمر النَّاس، فلم أرهم يعدلون  اجتمعوا، تشهَّد عبد الرمحن، مث  قال: أم ا بعد: اي عليُّ
([: أابيعك على ُسنَّة هللا، 590])بعثمان، فال جتعل بنفسك سبيالً. فقال عبد الرمحن خماطبًا عثمان

ورسوله، واخلليفتني من بعده. فبايعه الناس: املهاجرون، واألنصار، وأمراء األجناد، 
([. وجاء يف رواية صاحب الت مهيد، والبيان: أن عليَّ بن أيب طالب أوَّل من ابيع بعد 591واملسلمون])

 ([.592عبد الر محن بن عوف])

 عوف يف تنفيذ خطة الشُّورى: هـ  حكمة عبد الرمحن بن

نـ ف ذ عبد الرمحن بن عوف خطة الشورى مبا دلَّ على شرف عقله، ونبل نفسه، وإيثاره مصلحة 
املسلمني العامة على مصلحته اخلاصَّة ونفعه الفردي، وترك عن طواعية ورضا أعظم منصب يطمح إليه 

مظاهر الشورى املنظمة يف اختيار من  إنسان يف الدنيا، ليجمع كلمة املسلمني، وحقق أو ل مظهر من
جيلس على عرش اخلالفة، ويسوس أمور املسلمني، فهو قد اصطنع من األانة، والصرب، واحلزم، وحسن 

 التدبري ما كفل له النجاح يف أداء مهمته العظمى، وقد كانت اخلطوط اليت اختذها كااليت:

 



دائرة الزمن الذي حد ده هلم عمر، وبذلك    ـ بسط برانجمه يف أول جلسة عقدها جملس الشورى فـي
أمكنه أن حيمل يميع أعضاء جملس الشورى على أن يدلوا برأيهم، فعرف مذهب كل واحد منهم، 

 فسار يف طريقه على بي ِّنة من أمره.

   ـ خلع نفسه وتنازل عن حقه يف اخلالفة، ليدفع الظُّنون ويستمسك بعروة الث ِّقة الوثقى.

هناية ما يصبو إليه كل واحد من أصحابه، وشركائه يف الشُّورى، فلم يزل يقل ِّب وجوه    ـ أخذ يف تعرُّف
، فاز فيه عثمان برأي سعد ابن أيب وقاص، ورأي الزبري  الرَّأي معهم، حىت انتهى إىل شبه انتخاب جزئي  

 بن العوام، فالحت له أغلبية اراء األعضاء احلاضرين معه.

د من اإلمامني: عثمان، وعلي   يف صاحبه ابلن ِّسبة إىل وزنه من سائر الرَّهط   ـ عمد إىل معرفة كل ِّ واح
 الذين رشَّحهم عمر، فعرف من كل واحد منهما: أنه ال يعدل صاحبه أحداً إذا فاته األمر.

  ـ أخذ يف تعرُّف رأي َمْن وراء جملس الشُّورى من خاصَّة األمَّة، وذوي رأيها، مثَّ من عام تها، 
 ([.593ا، فرأى أنَّ معظم النَّاس ال يعدلون أحداً بعثمان، فبايع له، وابيعه عامَّة الناس])وضعفائه

لقد متكَّن عبد الرمحن بن عوف بكياسته، وأمانته، واستقامته، ونسيانه نفسه ابلتخل ِّي عن الط مع يف 
ورى مبهارة، وجترد مما اخلالفة، والزُّهد أبعلى منصب يف الدولة أن جيتاز هذه احملنة، وقاد ركب الشُّ 

 ([.594يستحقُّ أعظم التَّقدير])

قال الذَّهيب: ومن أفضل أعمال عبد الرَّمحن عزله نفسه من األمر وقت الشُّورى، واختياره لألمَّة َمْن 
أشار بـه أهل احلل والعقد، فنهض يف ذلك أمتَّ هنوض على يمع األمَّة على عثمان، ولو كان حمابياً 

 ([.595لنفسه، أو لوالَّها ابن عم ِّه وأقرب اجلماعة إليه سعد بن أيب وقَّاص])فيها، ألخذها 

وهبذا حتقَّقت صورة أخرى من صور الشُّورى يف عهد اخللفاء الرَّاشدين: وهي االستخالف عن طريق 
 ([.596جملس الشُّورى، ليعي ِّنوا أحدهم بعد أخذ املشورة العامَّة، مثَّ البيعة العامة])

لذي متَّ يف عملية الشورى وما عاصره احلسن بن علي رضي هللا عنه من أحداث، وال ينظر فهذا هو ا
 لألابطيل اإلماميَّة اليت دست يف قصة الشورى وشوهت التاريخ اإلسالمي، واليت تلقفها

صوا  املستشرقون وقاموا بتوسيع نشرها، وأتثر هبا الكثري من املؤرخني، واملفكرين احملدثني، ومل ميح ِّ
لر ِّواايت، وحيق ِّقوا يف سندها ومتنها، فانتشرت بني املسلمني، لقد اهتم مؤرخو الشيعة اإلماميَّة بقصة ا

الشورى وتولية عثمان بن عفان اخلالفة ودسوا فيها األابطيل واألكاذيب، وألف يماعة منهم كتباً 
[، ونقل ابن سعد (597خاصة، فقد ألف أبو خمنف كتاب الشورى، وكذلك ابن عقدة، وابن اببويه])



([، ورواية من 598تسع رواايت من طريق الواقدي يف خرب الشورى وبيعة عثمان واتريخ تول ِّية اخلالفة])
 ، تَّة ووصيته لكل   من علي  طريق عبيد هللا بن موسى تضمنت مقتل عمر، وحصره للشورى يف الس ِّ

 ([.599مر])وعثمان إذا توىل أحدمها أمر اخلالفة، ووصيته لصهيب يف هذا األ

([ الرافضي احملرتق، وعن هشام 600وقد نقل البالذري خرب الشورى، وبيعة عثمان عن أيب خمنف])
([، ونقل ابن أيب احلديد بعض أحداث قصَّة الشورى من 601الكليب، منها ما نقله عن أيب خمنف])

 ([.603( للواقدي])([، وأشار إىل نقله عن كتاب )الشُّورى602طريق أمحد بن عبد العزيز اجلوهري])

 وقد تضمَّنت الر ِّواايت الشيعيَّة عدَّة أمور مدسوسة، ليس هلا دليٌل من الص ِّحَّة، وهي:

   ـ اهتام الصَّحابة ابحملاابة يف أمر املسلمني:

يعيَّة الصَّحابة ابحملاابة يف أمر املسلمني، وعدم رضا علي  أبن يقوم عبد الرمحن بن  مت الر ِّواايت الش ِّ اهتَّ
: أنَّ عمر جعل ع وف ابختيار اخلليفة، فقد ورد عن أيب خمنف، وهشام الكليب ِّ عن أبيه،وأمحد اجلوهري ِّ

ترجيح الكفَّتني إذا تساوات بعبد الرمحن بن عوف، وأنَّ عليًا أحسَّ أبن اخلالفة ذهبت منه، ألنَّ عبد 
ية أي ارتباط يف النَّسب القريب ([، وقد نفى ابن تيم604الرمحن سيقد ِّم عثمان للمصاهرة اليت بينهما])

بني عثمان، وعبد الرمحن بن عوف، فقال: فإنَّ عبد الرمحن ليس أخًا لعثمان، وال ابن عم ِّه، وال من 
قبيلته أصالً، بل هذا من بين زهرة وهذا من بين أمية، وبنو زهرة إىل بين هاشم أكثر مياًل منهم إىل بين 

)ص( ، ومنهم: عبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص الذي قال  أميَّة، فإن بين زهرة أخوال النَّيب  
 هذا خايل فلريين امرؤ»له النيب )ص( : 

، وإمنا 605«])خاله ، وال بني أنصاري   وأنصاري   ([، فإنَّ النيب )ص( مل يؤاخِّ بني مهاجري   ومهاجري  
([، 606ن الربيع األنصاري])اخى بني املهاجرين واألنصار، فاخى بني عبد الرمحن بن عوف، وسعد ب

 ([.607وحديثه مشهور اثبت يف الص ِّحاح وغريها، يعرفه أهل العلم بذلك])

وقد بنت الر ِّواايت الشيعية حماابة عبد الرمحن لعثمان للمصاهرة اليت كانت بينهما، متناسية أن قوة 
 املؤمنني يف اجليل النَّسب أقوى من املصاهرة من جهة، ومن جهة أخرى تناسوا طبيعة العالقة بني

األو ل، وأهنا ال تقوم على نسب وال على مصاهرة، وأما كيفية املصاهرة اليت كانت بني عبد الرمحن 
 ([.608وعثمان، فهي أنَّ عبد الرمحن تزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط أخت الوليد])

   ـ حزب أموي ، وحزب هامشي:



ع مشادَّة  بني بين هاشم، وبين أميَّة أثناء املبايعة، وهذا غري أشارت رواية أيب خمنف الرافضي إىل وقو 
([، وقد انساق بعض املؤرخني خلف الر ِّواايت 609صحيح، ومل يرد ذلك برواية صحيحة وال ضعيفة])

يعيَّة اإلماميَّة، وبنوا حتليالهتم اخلاطئة على تلك الر ِّواايت، فصوَّر تشاور أصحاب الرَّسول )ص( من  الش ِّ
، وأنَّ الناس قد انقسموا إىل حزبني: حزب أموي   وحزب  حتدي د اخلليفة اجلديد بصورة اخلالف العشائري ِّ

؛ وهو تصوُّر موهوم، واستنتاج مردود وال دليل عليه، إذ إنَّه ليس انبعًا من ذلك اجلو ِّ الذي كان  هامشي  
أبيه، وأخيه، وابن عمه  يعيشه أصحاب رسول هللا )ص( حينما كان يقف املهاجري مع األنصاري ضدَّ 

وبين عشريته، وليس انبعاً من تصوُّر هؤالء الصَّحب وهم يضحُّون بكل ِّ شيء من حطام الدنيا يف سبيل 
أن يسلم هلم دينهم، وال من املعرفة الصحيحة هلؤالء النخبة من املبشرين ابجلنة، فاألحداث الكثرية اليت 

رب بكثري من أن ينطلقوا من هذه الزَّاوية الضَّي ِّقة يف معاجلة رويت عن هؤالء تثبت: أنَّ هؤالء كانوا أك
أمورهم، فليست القضيَّة قضيَّة متثيل عائلي، أو عشائري، فهم أهل شورى ملكانتهم يف 

 ([.610اإلسالم])

   ـ أقوال نسبت زوراً وهبتاانً لوالد احلسن رضي هللا عنهما:

ابن جرير، وغريه عن رجال ال يعرفون: أنَّ عليًا قال لعبد قال ابن كثري: وما يذكره كثري عن املؤرخني ك
ا وليته ألنَّه صهرك، وليشاورك كلَّ يوم يف شأنه،  الرَّمحن بن عوف: خدعتين، وإنَّك إمنَّ

َا يـَُبايُِّعوَن اَّللََّ َيُد اَّللَِّّ فـَْوَق أَ  ْم َفَمْن َنَكَث وأنه تلكَّأ حىت قال لعبد الرمحن: }إِّنَّ الَّذِّيَن يـَُبايُِّعوَنَك إِّمنَّ ْيدِّيهِّ
َا َعاَهَد َعَلْيهِّ اَّللََّ َفَسيـُْؤتِّيهِّ َأْجرًا َعظِّيًما     هِّ َوَمْن َأْوىَف مبِّ َا يـَْنُكُث َعَلى نـَْفسِّ [، إىل غري 10]الفتح: فَإِّمنَّ

ذلك من األخبار املخالفة ملا ثبت يف الص ِّحاح، فهي مردودة على قائليها، وانقليها، وهللا أعلم، 
ظنون من الص حابة خالف ما يتوهَّم كثري من الرَّافضة، وأغبياء القصَّاص الذين ال متييز عندهم بني وامل

 ([.611صحيح األخبار، وضعيفها، ومستقيمها، وسقيمها، ومبادها، وقوميها، وهللا املوفق للصَّواب])

الراشدة: أنه َبانب الرواية  يف الدروس املهمة اليت استفدهتا من دراسيت ملرحلة السرية النبوية واخلالفة
الصحيحة اليت تظهر حقيقة الصورة املشرقة للصحابة يف دينهم وصفائهم وحمبتهم لبعضهم؛ هناك صورة 
أخرى مناقضة هلا حرص أعداء اإلسالم من الكذابني على نشرها حقدًا على اإلسالم، وروَّج هلا 

وهي بطبيعة احلال تساهم يف إضعاف املستشرقون وأذانهبم، وتورط فيها بعض الفضالء عن جهل، 
األم ة وفقدان األجيال التالية منوذج االقتداء يف سلفهم الصاحل، فيجب على الغيورين من الباحثني يف 



هذه األمَّة كشف هذا الزيف واألابطيل والتحذير من الكتب اليت ترو ج هلا وتنشرها، وبيان الرواايت 
 دفاعاً عن الصحابة الكرام وابتغاء ملرضاة هللا تعاىل. الصحيحة، والرتويج للكتب اليت تتبناها

 ـ معتقد احلسن بن علي يف خالفة عثمان رضي هللا عنهم: 3

إن معتقد احلسن بن علي يف خالفة عثمان، هو ما ذهب إليه الصحابة، حيث أيمعوا على صحة 
، بل اجلميع سلَّم له خالفته بعد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، ومل خيالف، أو يعارض يف هذا أحد

بذلك، وقد قال أبو احلسن األشعري: وثبتت إمامة عثمان رضي هللا عنه بعقد من عقد له اإلمامة من 
أصحاب الشُّورى، الذين نصَّ عليهم عمر، فاختاروه ورضوا إبمامته، وأيمعوا على فضله 

احلديث يف ترتيب اخلالفة  ([، وقال عثمان الصَّابوين مبينًا عقيدة أهل السنة، وأصحاب612وعدله])
د ِّيق، مث  عمر، قال: مث خالفة عثمان رضي هللا عنه إبيماع أهل  م يقولون أو الً خبالفة الص ِّ بعد أن ذكر أهنَّ

 ([.613الشورى. وإيماع الصحابة كافة، ورضاهم حىتَّ جعل األمر إليه])

 ـ احلسن بن علي يف فتح إفريقية يف جيش العبادلة: 4

 ن يف الفتوحات تتسم ابحلسم والعزم، ومتثَّلت يف االيت: إخضاعكانت خطة عثما

املتمر ِّدين من الفرس، والرُّوم، وإعادة سلطان اإلسالم إىل هذه البالد، واستمرار اجلهاد والفتوحات فيها 
وراء هذه البالد لقطع املدد عنهم، وإقامة قواعد اثبتة يرابط فيها املسلمون حلماية البالد اإلسالمية، 
وإنشاء قوة حبرية عسكرية الفتقار اجليش اإلسالمي إىل ذلك، وكانت معسكرات اإلسالم ومسالكه 
)ثغوره( يف عهد عثمان هي عواصم أقطاره الكربى، فمعسكر العراق: الكوفة، والبصرة، ومعسكر الشَّام 

فسطاط، يف دمشق بعد أن خلص الشَّام كله ملعاوية بن أيب سفيان، ومعسكر مصر، وكان مركزه ال
 وكانت هذه املعسكرات تقوم حبماية دولة اإلسالم، ومواصلة الفتوحات، ونشر اإلسالم.

ومن أشهر قادة الفتوحات يف عهد عثمان رضي هللا عنـه: األحنف بن قيس، وسليمان ابن ربيعة، وعبد 
 الرمحن بن ربيعة، وحبيب بن مسلمة.

دروساً، منها: حتقق وعد هللا للمؤمنني ابلنصر وقد استفاد املسلمون من تلك الفتوحات العثمانية 
والتمكني، والتطور يف فنون احلرب والسياسة وركوب البحر، والقتال البحري، ويمع املعلومات على 

 األعداء، واحلرص على وحدة الكلمة يف مواجهة العدو.

ر من أصحاب رسول هللا، وعندما أراد أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه أن يفتح إفريقية استشار األكاب
فقد جاء يف رايض النفوس: أن أمري املؤمنني عثمان جاءه من واليه على مصر عبد هللا بن سعد: أنَّ 



املسلمني يغريون على أطراف إفريقية فيصيبون من عدوهم، وأهنم قريبون من َحوز املسلمني، فأعرب 
رمة عن رغبته يف بعث اجليوش لغزو عثمان بن عفان رضي هللا عنه ـ على إثر ذلك ـ للمسور بن خم

 إفريقية.

جاء يف هذا الصدد ما نصه: فما رأيك اي بن خمرمة؟ قلت: أغزهم. قال: أيمع اليوم األكابر من 
أصحاب رسول هللا، وأستشريهم، فما أيمعوا عليه فعلته، أو ما أيمع عليه أكثرهم فعلته.. ايت علياً، 

، فخال بكل واحد منهم يف املسجد، مث دعا أاب األعور سعيد بن وطلحة، والزبري، والعباس، وذكر رجاالً 
زيد. فقال له عثمان: مل كرهت ـ اي أاب األعور ـ من بعثة اجليوش إىل إفريقية؟ فقال له: مسعت عمر 
يقول: ال أغزيها أحداً من املسلمني ما محلت عيناَي املاء. فال أرى لك خالف عمر. فقال له عثمان: 

هم وإهنم لراضون أن يقروا يف مواضعهم، فال يغزون، فلم خيتلف عليه أحد ممن شاوره غريه، وهللا ما خناف
مث خطب الناس، وندهبم إىل الغزو إىل إفريقية، فخرج بعض الصحابة، منهم: عبد هللا بن الزبري، وأبو ذر 

ريهم كثري، ([ وغ615([، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن جعفر واحلسن واحلسني])614الغفاري])
 وقد قدم املسلمون الغايل

والرَّخيص يف فتوحات إفريقية، واستشهد منهم الكثري، وممَّن تويف منهم إبفريقية يف خالفة عثمان أبو 
 ُذؤيب اهلُذيل وكان شاعراً مشهوراً، وهو الذي قال:

 ألفيت كـل متيمة ال تنفع  وإذا املنية أنشبت أظفارها

 أين لريب الدهر ال أتضعضع  وجتلـدي للشامتني أُريهم 

وبعد انتصارهم الكبري على أعدائهم اجته احلسن ومعه ثلة مباركة من املسلمني إىل عاصمة اخلالفة وقلبه  
 مفعم ابلسرور واالرتياح لتوسع النفوذ اإلسالمي، وانتشار دين رب العاملني.

 عنه: ـ موقف والد احلسن بن علي والصحابة يف فتنة مقتل عثمان رضي هللا 5

كانت هناك أسباب متنوعة ومتداخلة سامهت يف فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه كالرخاء وأثره يف 
اجملتمع، وطبيعة التحول االجتماعي، وجميء عثمان بعد عمر رضي هللا عنهما، وخروج كبار الصحابة 

خذ ضد عثمان، واستخدام من املدينة، والعصبية اجلاهلية، واتمر احلاقدين، والتدبري احملكم إلاثرة املا
الوسائل واألساليب املهي ِّجة للناس، وأثر السبئية يف إحداث الفتنة، وقد فصلت وشرحت تلك األسباب 

 يف كتايب )تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان ، شخصيته وعصره(.



ناس، من إشاعة ولقد استخدم أعداء اإلسالم يف فتنة مقتل عثمان األساليب والوسائل املهيجة لل
األراجيف حيث ترددت كلمة اإلشاعة واإلذاعة كثرياً، والتحريض واملناظرة واجملادلة للخليفة أمام الناس 
والطعن يف الوالة، واستخدام تزوير الكتب واختالقها على لسان الصحابة رضي هللا عنهم، عائشة 

عنه األحق ابخلالفة، وأنه الوصي بعد وعلي وطلحة والزبري، واإلشاعة أبن علي بن أيب طالب رضي هللا 
رسول هللا )ص( ، وتنظيم فرق يف كل من البصرة والكوفة ومصر، أربع فرق من كل مصر مما يدل على 
التدبري املسبق، وأومهوا أهل املدينة أهنم ما جاؤوا إال بدعوة الصحابة، وصعَّدوا األحداث حىت وصلت 

 ([.616إىل القتل])

ل، استخدموا جمموعة من الشعارات؛ منها: التكبري، ومنها: أن جهادهم هذا وإىل جوار هذه الوسائ
ضد املظامل، ومنها: أهنم ال يقومون إال ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ومنها: املطالبة ابستبدال 

إىل مقتل الوالة وعزهلم، مث تطورت املطالبة إىل خلع عثمان، إىل أن متادوا يف جرأهتم وطالبوا؛ بل سارعوا 
اخلليفة، وخاصة حينما وصلهم اخلرب أبن أهل األمصار قادمون لنصرة اخلليفة، فزاد محاسهم احملموم 

([، وكان التنظيم السبئي بقيادة عبد 617لتضييق اخلناق على اخلليفة، والتشوق إىل قتله أبية وسيلة])
 هللا بن سبأ اليهودي خلف تلك األحداث، واليت

وغريمها، وقـد حتدثنا عن حقيقة عبد هللا بن سبأ يف كتايب )عثمان بن عفان(، بعدها كاجلمل وصفني 
وكتايب )أمسى املطالب يف سرية علي ابن أيب طالب( رضي هللا عنهما؛ فمن أراد املزيد فلريجع إليهما، 
ولقد تعر ضت يف كتايب )عثمان بن عفان( للشبهات اليت ألصقت بتاريخ عثمان رضي هللا عنه، وبينت  

ذهبا وبطالهنا، ابألدلة الدامغة والرباهني الساطعة، فقد كان عثمان رضي هللا عنه حبق اخلليفة املظلوم ك
رون.  الذي افرتى عليه خصومه األوَّلون، ومل ينصفه املتأخ ِّ

   ـ موقف علي رضي هللا عنه يف بداية الفتنة:

سمع والطاعة واإلدالء ابملشورة استمر علي رضي هللا عنه يف طريقته املعهودة مع اخللفاء؛ وهي ال
والنصح، وقد عرب بنفسه عن مدى طاعته للخليفة عثمان والتزام أمره ولو كان شاقاً، بقوله: لو سريين 

([، وعندما نزل املتمردون يف ذي املروة قبل مقتل عثمان مبا 618عثمان إىل صرار لسمعت وأطعت])
جاًل اخر مل تسم ِّه الرواايت، والتقى هبم علي رضي هللا يقارب شهرًا ونصفاً، أرسل إليهم عثمان عليًا ور 

([، ويف رواية: 619عنه فقال هلم: تعطون كتاب هللا، وتعتبون من كل ما سخطتم، فوافقوا على ذلك])
أهنم شادُّوه وشادهم مرتني أو ثالاثً، مث قالوا: ابن عـم رسول هللا، ورسول أمري املؤمنني يعرض عليكم  



([، فاصطلحوا على مخس: على أن املنفي يقلب، واحملروم يعطى، ويوفر 620ا])كتاب هللا، فقبلو 
الفيء، ويعدل يف القسم، ويستعمل ذو األمانة والقوة، وكتبوا ذلك يف كتاب، أن يرد ابن عامر على 

([. وهكذا اصطلح عثمان رضي هللا عنه مع كل وفد 621البصرة، وأن يبقى أبو موسى على الكوفة])
 ([.622انصرفت الوفود إىل دايرها])على حدة مث 

وبعد هذا الصلح وعودة أهل األمصار يميعًا راضني تبني ملشعلي الفتنة أن خطتهم قد فشلت، وأن 
أهدافهم الدنيئة مل تتحقق، لذا خططوا ختطيطًا اخر يذكي الفتنة وحيييها يقتضي تدمري ما جرى مـن 

ز ذلك فيما يلي: يف أثناء طريق عودة أهل مصر، صلح بني أهل األمصار، وعثمان رضي هللا عنه، وبر 
رأوا راكباً على يمل يتعرض هلم، ويفارقهم، فكأنه يقول: خذوين، فقبضوا عليه، وقالوا له: ما لك؟ قال: 
أان رسول أمري املؤمنني إىل عامله، فتحوا الكتاب، فإذا فيه أمر بصلبهم أو قتلهم أو تقطيع أيديهم 

([، ونفى عثمان رضي هللا عنه أن يكون كتب هذا 623دينة حىت وصلوها])وأرجلهم، فرجعوا إىل امل
الكتاب،وقال هلم: إهنما اثنتان: أن تقيموا رجلني من املسلمني، أو ميني ابهلل الذي ال إله إال هو ما  

 كتبت وال أمللت، وال علمت، وقد يكتب الكتاب

 صادق البار، لغاية يف نفوسهم.([. وهو ال624على لسان الرجل وينقش اخلامت، فلم يصدقوه])

وهذا الكتاب الذي زعم هؤالء املتمردون البغاة املنحرفون أنه من عثمان وعليه خامته حيمله غالمه على 
واحد من إبل الصدقة إىل عامله مبصر ابن أيب سرح، أيمر فيه بقتل هؤالء اخلارجني؛ هو كتاب مزوَّر 

([: كيف علم العراقيون ابألمر وقد اجتهوا 625ها])مكذوب على لسان عثمان، وذلك لعدة أمور؛ من
إىل بالدهم، وفصلتهم عن املصريني، الذين أمسكوا ابلكتاب املزعوم ـ مسافة شاسعة، فالعراقيون يف 
الشرق، واملصريون يف الغرب، ومع ذلك عادوا يميعاً يف ان واحد، كأمنا كانوا على ميعاد؟ ال يعقل هذا 

وا الكتاب استأجروا راكبًا اخر انطلق إىل العراقيني ليخربهم أبن املصريني قد إال إذا كان الذين زوَّر 
اكتشفوا كتاابً بعث فيه عثمان لقتل املنحرفني املصريني، وهذا ما احتج به علي بن أيب طالب رضي هللا 
 عنه، فقد قال: كيف علمتم اي أهل الكوفة واي أهل البصرة مبا لقي أهل مصر، وقد سرمت مراحل مث

 ([.627([، بل أن علياً جيزم: هذا وهللا أمر أبرم ابملدينة])626طويتم حنوان])

إن هذا الكتاب املشؤوم ليس أول كتاب يزو ِّره هؤالء اجملرمون، بل زوَّروا كتبًا على لسان أمهات 
املؤمنني، وكذلك على لسان علي وطلحة والزبري، فهذه عائشة رضي هللا عنها تُتهم أبهنا كتبت إىل 
الناس أتمرهم ابخلروج على عثمان، فتنفي وتقول: ال والذي امن به املؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت 



([ هذا. ويعقب األعمش فيقول: فكانوا يرون أنه  628هلم سوداء يف بيضاء حىت جلست جملسي])
ينة، فينكر ذلك ([، ويتهم الوافدون علياً أبنه كتب إليهم أن يقدموا عليه ابملد629كتب على لساهنا])

([، كما ينسب إىل الصحابة كتابة الكتب إىل أهل 630عليهم ويقسم: وهللا ما كتبت إليكم كتاابً])
األمصار أيمروهنم ابلقدوم إليهم، فدين حممد قد فسد وترك، واجلهاد يف املدينة خري من الرابط يف الثغور 

هذا كذب على الصحابة، وإمنا كتبت كتب ([، ويعلق ابن كثري على هذا اخلرب قائاًل: و 631البعيدة])
مزورة عليهم، فقد كتب من جهة علي وطلحة والزبري إىل اخلوارج ـ قتلة عثمان ـ ُكُتٌب مزورة عليهم 

([، ويؤكد  632أنكروها، وكذلك زو ِّر هذا الكتاب على عثمان أيضاً، فإنه مل أيمر به، ومل يعلم به])
 من استنكار كباركالم ابن كثري ما رواه الطربي وخليفة 

 ([.633الصحابة ـ علي وعائشة والزبري ـ أنفسهم هلذه الكتب يف أصح ِّ الرواايت])

إن األيدي اجملرمة اليت زوَّرت الرسائل الكاذبة على لسان أولئك الصحابة هي نفسها اليت أوقدت انر 
على عثمان تلك  الفنت من أوهلا إىل اخرها، ورتبت ذلك الفساد العريض، وهي اليت زورت وروَّجت

األابطيل، وإنه فعل وفعل، ولقنتها للناس، حىت قبلها الرعاع، مث زوَّرت على لسان عثمان ذلك 
الكتاب، ليذهب عثمان ضحية إىل ربه شهيدًا سعيداً، ومل يكن عثمان الشهيد اجملين عليه وحده يف 

ل ذلك، مث التاريخ املشوَّه احملرَّف، هذه املؤامرة السبئية اليهودية، بل اإلسالم نفسه كان جمنيًا عليه قب
واألجيال اإلسالمية اليت تلقت اترخيها مشوَّهًا هي كذلك ممن جىن عليهم اخلبيث اليهودي وأعوانه مـن 
أصحاب املطامع والشهوات واحلقد الدفني، أما ان لألجيال اإلسالمية أن تعرف اترخيها احلق، وسري 

كتب يف هذا العصر من املسلمني ـ أن خياف هللا وال يتجرأ على جتريح رجاالهتا العظام؟ بل أمل أينِّ ملن ي
 ([.634األبرايء قبل أن حيقق ويدقق حىت ال يسقط كما سقط غريه])

   موقف احلسن بن علي ووالده أثناء احلصار:

اشتد احلصار على عثمان رضي هللا عنه، حىت منع من أن حيضر للصالة يف املسجد، وكان صابراً على 
ه البلوى اليت أصابته كما أمره رسول هللا )ص( بذلك، وكان مع إميانه القوي ابلقضاء والقدر، حياول هذ

أن جيد حاًل هلذه املصيبة، فنراه اترة خيطب الناس عن حرمة دم املسلم، وإنه ال حيل سفكه إال حبقه، 
على ذلك ببقية العشرة  واترة يتحدث يف الناس ويظهر فضائله وخدماته اجلليلة يف اإلسالم، ويستشهد

([، وكأنه يقول: من هذا عمله وفضله هل من املمكن أن يطمع ابلدنيا 635رضوان هللا عليهم])
ويقدمها على االخرة؟ وهل يعقل أن خيون األمانة ويعبث أبموال األمة ودمائها وهو يعرف عاقبة ذلك 



كاه وكذلك أفاضل الصحابة، وحىت عند هللا؟ وهو الذي ترىب على عني النيب )ص( ، والذي شهد له وز 
 بعد ما جتاوز السبعني وقارب الثمانني من عمره أهكذا تكون معاملته؟

([، وحينها 636واشتدت سيطرة املتمردين على املدينة حىت إهنم ليصلون ابلناس يف أغلب األوقات])
بلغهم أن القوم أدرك الصحابة أن األمر ليس كما حسبوا، وخشوا من حدوث ما ال حيمد عقباه، وقد 

يريدون قتله، فعرضوا عليه أن يدافعوا عنه، وخيرجوا الغوغاء عن املدينة، إال أنه رفض أن يراق دم 
 ([.637بسببه])

 

وأرسل كبار الصحابة أبناءهم دون استشارة عثمان رضي هللا عنه، ومن هؤالء: احلسن ابن علي رضي 
حيب احلسن ويكرمه، فعندما وقعت الفتنة وحوصر  هللا عنهما، وعبد هللا بن الزبري، فقد كان عثمان

عثمان رضي هللا عنه أقسم على احلسن رضي هللا عنه ابلرجوع إىل منزله وذلك خشية عليه أن يصاب 
([، وقد قال عثمان للحسن رضي هللا عنه: ارجع اي بن أخي حىت أييت هللا 638مبكروه])
([، كما جرح 640جرحيًا من الدار يوم الدار])([، وقد صحت رواايت: أن احلسن محَِّل 639أبمره])

غري احلسن، عبد هللا بن الزبري، وحممد بن حاطب، ومروان ابن احلكم، كما كان معهم احلسني بن علي 
 ([.641وابن عمر رضي هللا عنهما])

([،  642وقد كان علي من أدفع الناس عن عثمان رضي هللا عنه، وشهد له بذلك مروان بن احلكم])
رج ابن عساكر عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه: أن عليًا أرسل إىل عثمان فقال: إن معي كما أخ

مخسمئة دارع، فأذن يل، فأمنعك من القوم؛ فإنك مل حتدث شيئًا يستحل به دمك، فقال: جزيت 
 ([.643خرياً، ما أحب أن يهراق دم يف سبيب])

ي هللا عنهما، أثناء احلصار؛ فمن ذلك: أن وقد وردت رواايت عديدة تفيد وقوفه َبانب عثمان رض
الثائرين منعوا عن عثمان املاء حىت كاد أهله أن ميوتوا عطشاً، فأرسل علي رضي هللا عنه إليه بثالث 
قرب مملوءة ماء فما كادت تصل إليه، وجرح بسببها عدة من موايل بين هاشم وبين أمية حىت 

لغوغاء على عثمان وقتلوه رضي هللا عنه، وأرضاه، ([، ولقد تسارعت األحداث؛ فوثب ا644وصلت])
ووصل اخلرب إىل الصحابة وأكثرهم يف املسجد، فذهبت عقوهلم، وقال علي ألبنائه و أبناء أخيه: كيف 

([، وضرب صدر احلسني، وشتم ابن 645قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم احلسن، وكان قد جرح])
نزله وهو يقول: تبًا لكم سائر الدهر، اللهم إين أبرأ إليكم من الزبري وابن طلحة، وخرج غضبان إىل م

 ([.646دمه أن يكون قتلُت أو ماألت على قتله])



وهكذا كان موقف علي رضي هللا عنه، نصح وشورى ، مسع وطاعة، ووقفة قوية َبانبه أثناء الفتنة، 
 ني اخلليفةومن أدفع الناس عنه، ومل يذكره بسوء قط، حياول اإلصالح وسد اخلرق ب

واخلارجني عليه، لكن األمر فوق طاقته، وخارج إرادته، إهنا إرادة هللا عز وجل أن يفوز أمري املؤمنني 
 ([، ويبوء املفسدون ابإلمث.647عثمان بن عفان رضي هللا عنه ابلشهادة])

يف خطبه، إن أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه أنكر قتل عثمان، وتربأ من دمه، وكان يقسم على ذلك 
وغريها: إنه مل يقتله وال أمر بقتله، وال ماأل عليه، وال رضي، وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد 

 ([.649([، خالفاً ملا تزعمه اإلماميَّة من أنه كان راضياً بقتل عثمان رضي هللا عنهما])648القطع])

الذي ادعته املبتدعة من معونة  وقال احلاكم بعد ذكر بعض األخبار الواردة يف مقتله رضي هللا عنه: فأما
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، فإنه كذب، وزور، فقد تواترت األخبار 

([. وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب على علي رضي هللا عنه، وافرتاء عليه، فعلي رضي 650خبالفه])
، وقد روي عنه ذلك، وهـو الصادق هللا عنه مل يشارك يف دم عثمان رضي هللا عنه وال أمر وال رضي

 ([.652([، وقد قال علي رضي هللا عنه: اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان])651البار])

وقد شوهت بعض كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان، وذلك بسبب الرواايت اإلماميَّة 
ريخ اإلمام الطربي، وكتب التاريخ األخرى اليت ذكرها كثري من املؤرخني، واملتتبع ألحداث الفتنة يف ات

من خالل رواايت أيب خمنف، والواقدي، وابن أعثم، وغريها من األخبار يتبني  ويشعر أن الصحابة هم 
الذين كانوا حيركون املؤامرة، ويثريون الفتنة، فأبو خمنف ذو امليول الشيعية ال يتورع يف اهتام عثمان أبنه 

ه، فاستحق ما استحق، ويظهر طلحة فـي مروايته كواحد من الثائرين على اخلليفة الذي كثرت سقطات
عثمان، واملؤلبني ضده، وال ختتلف رواايت الواقدي عن رواايت أيب خمنف، وقد كثرت الرواايت اإلماميَّة 

ذا  اليت تتهم الصحابة ابلتامر ضد عثمان رضي هللا عنه، وأهنم هم الذين حركوا الفتنة، وأاثروا الناس، وه
 ([.653كله كذب وزور])

وخالفًا للرواايت اإلماميَّة واملوضوعة والضعيفة فقد حفظت لنا كتب احملدثني حبمد هللا الرواايت 
الصحيحة اليت يظهر فيها الصحابة من املؤازرين لعثمان، واملنافحني عنه واملتربئني من قتله، واملطالبني 

([، إن الصحابة 654يف حتريك الفتنة، أو إاثرهتا]) بدمه بعد مقتله، وبذلك يستبعد أي اشرتاك هلم
 يميعاً رضي هللا عنهم أبرايء من دم عثمان رضي هللا عنه، ومن قال خالف



ذلك، فكالمه ابطل ال يستطيع أن يقيم عليه أي دليل ينهض إىل مرتبة الصحة، ولذلك أخرج خليفة 
لحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من يف اترخيه عن عبد األعلى بن اهليثم، عن أبيه، قال: قلت ل

([، من أهل مصر. وقـال اإلمام النَّووي: ومل يشارك 655املهاجرين، واألنصار؟ قال: ال، كانوا أعالجاً])
يف قتله أحد من الصحابة، وإمنا قتله مهج، ورعاع من غوغاء القبائل سفلة األطراف واألراذل، حتزَّبوا، 

احلاضرون عن دفعهم، فحصروه حىتَّ قتل، رضي هللا  وقصدوه من مصر، فعجزت الصَّحابة
 ([.656عنه])

م نزَّاع  وقد وصفهم الزبري رضي هللا عنه أبهنم غوغاء من األمصار، ووصفتهم السي ِّدة عائشة أبهنَّ
([، 658([، ووصفهم ابن تيمية أبهنم خوارج مفسدون وضالون، ابغون معتدون])657القبائل])

م 659رؤوس شر  ، وجفاء])ووصفهم الذهيبُّ أبهنم  ([، ووصفهم ابن العماد احلنبليُّ يف الشذرات أبهنَّ
([، ويشهد على هذا الوصف تصرُّف هؤالء الرُّعاع منذ احلصار إىل 660أراذل من أوابش القبائل])

اله قتل اخلليفة رضي هللا عنه ظلماً، وعدواانً؛ فكيف مينع املاء عنه، والط عام، وهو الذي طاملا دفع من م
([؟ وهو الذي يساهم أبموال كثرية عندما يلمُّ ابلناس 661اخلاص ما يروي ظمأ املسلمني ابجمل ان])

([، حىت 662جماعة، أو مكروه، وهو الدائم العطاء عندما يصيب النَّاس ضائقة، أو شدَّة من الشدائد])
أيُّها الناس: إن الذي تفعلونه إنَّ عليًا رضي هللا عنه يصف هذا احلال، وهو يؤنب احملاصرين بقوله: اي 

ال يشبه أمر املؤمنني، وال أمر الكافرين، فال متنعوا عن هذا الر جل املاء، وال املادة ـ الطعام ـ فإن الرُّوم، 
 ([.663وفارس لتأسر، وتطعم، وتسقي])

و لقد صحَّت األخبار، وأكَّدت حوادث التاريخ على براءة الصَّحابة من التَّحريض على عثمان أ
([، ومن أراد التفصيل فلريجع إىل )كتايب تيسري الكرمي املنان يف سرية 664املشاركة يف الفتنة ضد ه])

 ([.665عثمان بن عفان(])

 

 رابعاً ـ احلسن بن علي يف عهد والده رضي هللا عنهما:

د عثمان متت بيعة علي رضي هللا عنه ابخلالفة بطريقة االختيار، وذلك بعد أن استشهد اخلليفة الراش
بن عفان رضي هللا عنه على أيدي اخلارجني املارقني الشذاذ الذين جاؤوا من االفاق، ومن أمصار 
خمتلفة، وقبائل متباينة ال سابقة هلم، وال أثر خري يف الدين، فبعد أن قتلوه ـ رضي هللا عنه ـ ظلمًا وزوراً 

([، قام كل من 666مخس وثالثني])وعدوااًن يوم اجلمعة لثماين عشرة ليلة مضت من ذي احلجة سنة 
بقي ابملدينة من أصحاب رسول هللا مببايعة علي رضي هللا عنه ابخلالفة، وذلك ألنه مل يكن أحد أفضل 



منه على اإلطالق يف ذلك الوقت، فلم يدَّعِّ اإلمامة لنفسه أحد بعد عثمان رضي هللا عنه، ومل يكن أبو 
لك مل يقبلها إال بعد إحلاح شديد ممن بقي من الصحابة السبطني رضي هللا عنه حريصًا عليها، ولذ

ابملدينة، وخوفًا من ازدايد الفنت وانتشارها، ومع ذلك مل يسلم من نقد بعض اجلهال إثر تلك الفنت  
كموقعة اجلمل وصفني؛ اليت أوقد انرها وأنشبها احلاقدون على اإلسالم كابن سبأ وأتباعه الذين 

 لزيغ قلوهبم عن احلق واهلدى.استخفهم، فأطاعوه لفسقهم و 

([، وقد ذكرت 667وقد روى الكيفية اليت مت هبا اختيار علي رضي هللا عنه للخالفة بعض أهل العلم])
تلك الرواايت ابلتفصيل يف كتايب )أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب رضي هللا 

أن علياً رضي هللا عنه كان متعيناً للخالفة بعد عثمان  عنه(، وقد انعقد إيماع أهل السنة واجلماعة على
رضي هللا عنه لبيعة املهاجرين واألنصار له؛ ملا رأوا لفضله على من بقي من الصحابة، وأنه أقدمهم 
إسالماً، وأوفرهم علماً، وأقرهبم ابلنيب )ص( نسباً، وأشجعهم نفساً، وأحبهم إىل هللا ورسوله، وأكثرهم 

سوابق، وأرفعهم درجة، وأشرفهم منزلة، وأشبههم برسـول هللا )ص( هدايً ومستاً، فكان  مناقب، وأفضلهم
رضي هللا عنه متعينًا للخالفة دون غريه، وقد قام من بقي من أصحاب النيب )ص( ابملدينة بعقد البيعة 

ج عليه له ابخلالفة ابإليماع، فكان حينئذ إمامًا حقًا وجب على سائر الناس طاعته ، وحرم اخلرو 
 وخمالفته.

([، 669([، وابن قدامة])668وقد نقل اإليماع على خالفته كثري من أهـل العلم منهم: ابن سعد])
([، 672([، وأبو منصور البغدادي])671([، وأبو نعيم األصبهاين])670وأبو احلسن األشعري])

 ([،673والزهري])

([، وأبو بكر ابن 676[، والغزايل])(675([، وأبو عبد هللا بن بطة])674وعبد امللك اجلويين])
([، والذي نستفيده من هذه النقول املتقدمة 679([، وابن حجر])678([، وابن تيمية])677العريب])

لإليماع أن خالفة علي رضي هللا عنه حمل إيماع على أحقيتها وصحتها يف وقت زماهنا، وذلك بعد 
هبا منه رضي هللا عنه، فقد جاءت علي  قتل عثمان رضي هللا عنه؛ حيث مل يبق على األرض أحق

 ([.680رضي هللا عنه على َقَدر يف وقتها وحملها])

 ـ خروج أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه إىل الكوفة: 1

مل يكن بعض الصحابة رضي هللا عنهم يف املدينة يؤيدون خروج أمري املؤمنني علي بن أيب طالب من 
عليٌّ ابلنهوض إىل الشام ليزور أهلها وينظر ما هو رأي معاوية ، وما  املدينة، وقد تبني ذلك حينما همَّ 



([، فقد كان يرى أن املدينة مل تعد متتلك املقومات اليت متلكها بعض األمصار يف 681هو صانع])
([، فلما علم أبو أيوب األنصاري رضي هللا عنه 682تلك املرحلة، فقال: إن الرجل واألموال ابلعراق])

ل قال للخليفة: اي أمري املؤمنني، لو أقمت هبذه البالد ألهنا الدرع احلصينة، ومهاجر رسول هللا هبذا املي
)ص( ، وهبا قربه ومنربه ومادة اإلسالم، فإن استقامت لك العرب كنت كما كان، وإن تشعب عليك 

ا أشار عليه قوم رميتهم أبعدائهم، وإن أجلئت حينئذ إىل السري سرت وقد أعذرت..، فأخذ اخلليفة مب
 ([.683أبو أيوب. وعزم املقام ابملدينة وبعث العمال على األمصار])

ولكن حصلت كثري من املستجدات السياسية اليت أرغمت اخلليفة على مغادرة املدينة، وقر ر اخلروج 
([، وأثناء استعداده للخروج، بلغه خروج عائشة 684للتوجه إىل الكوفة ليكون قريبًا من أهل الشام])

وطلحة والزبري إىل البصرة، فاستنفر أهل املدينة ودعاهم إىل نصرته، وحدث تثاقل من بعض أهل املدينة 
 بسبب وجود الغوغاء يف جيش علي، وطريقة التعامل معهم، فكثري

من أهل املدينة يرون أن الفتنة ال زالت مستمرة، فال بد من الرتوي حىت تتجلى األمور أكثر، وهم 
يقولون: ال وهللا ما ندري كيف نصنع، فإن هذا األمر ملشتبه علينا وحنن مقيمون حىت يضيء لنا 

الشام، وخرج معه  ويسفر، وروى الطربي: أن علي ًا رضي هللا عنه خرج يف تعبئته اليت كانت تعبأ هبا إىل
([، واألدلة على تثاقل الكثري من أهل 685النشطة من الكوفيني والبصريني متخفني يف سبعمئة رجل])

املدينة عن إجابة دعوة أمري املؤمنني للخروج كثريٌة؛ منها: ُخَطُب اخلليفة اليت شكا فيها من هذا 
 ([.686التثاقل])

 ـ نصيحة احلسن بن علي لوالده: 2

([ عسكر فيها مبن معه، ووفد عليه عدد من 687املؤمنني من املدينة، وعندما بلغ الربذة])خرج أمري 
([، ويف الربذة قام إليه ابنه احلسن رضي هللا عنهما وهو ابك  ال خيفي حزنه 688املسلمني بلغوا املئتني])

عصيتك، فتقتل وأتثره على ما أصاب املسلمني من تفرق واختالف، وقال احلسن لوالده: قد أمرتين ف
([، وما الذي أمرته 689غدًا مبضيعة ال انصر لك، فقال علي: إنك ال تزال ختن خنني اجلارية])

فعصيته؟ قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان رضي هللا عنه أن خترج من املدينة، فيقتل ولست هبا، مث أمرتك 
صر، مث أمرتك حني فعل هذان يوم قتل أن ال تبايع حىت أيتيك وفود أهل األمصار والعرب وبيعة كل م

الرجالن، ما فعال أن جتلس يف بيتك حىت يصطلحوا، فإن كان الفساد كان على يدي غريك، فعصيتين 
يف ذلك كله. قال: أي بين، أما قولك: لو خرجت من املدينة حني أحيط بعثمان، فوهللا لقد أحيط بنا  



ار، فإن األمر أمر أهل املدينة وكرهنا أن كما أحيط به، وأما قولك: ال تبايع حىت أتيت بيعة األمص
يضيع هذا األمر، وأما قولك: حني خرج طلحة و الزبري، فإن ذلك كان وهنًا على أهل اإلسالم، وهللا 
ما زلت مقهورًا مذ وليت، منقوصًا ال أصل إىل شيء مما ينبغي، وأما قولك: اجلس يف بيتك؛ فكيف 

أن أكون مثل الضبع اليت حياط هبا، ويقال: دابب  يل مبا قد لزمين أو من تريدين؟ أتريدين
([، ليست هاهنا حىت حيل عرقوابها مث خنرج، وإذا مل أنظر فيما لزمين من هذا األمر 690دابب])

 ويعنيين فمن ينظر فيه، فكف عنك أي بين.

ا يف نفسه ومن هذه احلادثة نالحظ حسن تربية أمري املؤمنني علي البنه، وكيف أعطاه جمااًل ليعرب عن م
 بدون ضغوط، مث رد أمري املؤمنني على كل اعرتاض، كما تبني ميل احلسن رضي هللا

عنه املبكر للسلم واالبتعاد عن استخدام القوة مهما كلف األمر، أما أمري املؤمنني علي، فقد كان حازماً 
مرتيثًا يف تنفيذ ـ واحلق معه ـ يف هذه املشكلة، واضحاً، ومل يستطع أحد أن يثنيه عن عزمه وكان 

القصاص على قتلة عثمان فقد كان ينتظر حىت يستتبَّ له األمر، مث ينظر يف شأن قتلة عثمان، فحني 
طالب الزبري وطلحة ومن معهم إبقامة حد القصاص عليهم اعتذر هلم أبهنم كثري، وأهنم قوة ال يستهان 

فتؤخذ احلقوق، ألن الظروف مل تكن هبا، وطلب منهم أن يصربوا حىت تستقر األوضاع وهتدأ األمور، 
مواتية من جلب املصاحل، وقد أملح أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه إىل اختيار أهون الشرين حني قال: 

 ([.691هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار ـ قتلة عثمان ـ وهو خري من شر منه: القتال والفرقة])

ري القصاص ال تركه، فأخر القصاص من أجل هذا، وكان لقد رأى أمري املؤمنني أن املصلحة تقتضي أتخ
رضي هللا عنه ينتظر بقتلة عثمان أن يستوثق األمن وجتتمع الكلمة ويرفع الطلب من أولياء الدم، 
فيحضر الطالب للدم واملطلوب، وتقع الدعوة ويكون اجلواب، وتقوم البينة وجيري القضاء يف جملس 

ة أنه جيوز لإلمام أتخري القصاص إذا أدى ذلك إىل إاثرة الفتنة ([، وال خالف بني األم692احلكم])
([، وأما ما أثري عن وجود قتلة عثمان يف جيش أمري املؤمنني علي رضي هللا 693وتشتيت الكلمة])

عنه، وكيف يرضى أن يكون هؤالء يف جيشه، فقد أجاب اإلمام الطحاوي عن ذلك بقوله: وكان يف 
أولئك الطغاة اخلوارج الذين قتلوا عثمان من مل يعرف بعينه، ومن تنتصر  عسكر علي رضي هللا عنه من

([، وعلى  694له قبيلته، ومن مل تقم عليه حجة مبا فعله، ومن يف قلبه نفاق مل يتمكن من إظهاره كله])
كل حال، كان موقفه منهم موقف احملتاط منهم،املتربأئ من فعلهم، وكان راغبًا يف االستغناء عنهم بل 



القتصاص منهم، لو وجد إىل ذلك سبيالً، وقد فصلت ذلك يف كتايب )أمسى املطالب يف سرية أمري ا
 املؤمنني علي بن أيب طالب(.

 ـ أثر احلسن بن علي يف استنفار أهل الكوفة: 3

كان أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ميارس صالحياته كخليفة، وكان فيه من العزم واحلزم حبيث ال 
حد أن يثنيه عن عزمه، فأرسل علي رضي هللا عنه من الربذة يستنفر أهل الكوفة ويدعوهم إىل يستطيع أ

نصرته، وكان الرسوالن حممد بن أيب بكر الصديق، وحممد بن جعفر، ولكنهما مل ينجحا يف مهمتهما، 
يف الفتنة،  إذ إن أاب موسى األشعري وايل الكوفة من قبل علي، ثبَّط الناس وهناهم عن اخلروج والقتال

 وأمسعهم ما مسعه من رسول هللا )ص( من التحذير من االشرتاك يف

([، فأرسل علي بعد ذلك هاشم بن عتبة ابن أيب وقاص، ففشل يف مهمته، لتأثري أيب 695الفتنة])
([، فبعث عبد هللا بن عباس فأبطؤوا عليه، فأتبعه بعمار بن ايسر واحلسن بن 696موسى عليهم])
 ([.697موسى األشعري واستعمل قرظة بن كعب بدالً منه]) علي، وعزل أاب

وكان للقعقاع بن عمرو دور كبري يف إقناع أهل الكوفة، قام فيهم وقال: إين لكم انصح وعليكم شفيق، 
وأحب أن ترشدوا، وألقولن لكم قواًل هو احلق، ... والقول الذي هو القول: إنه ال بد من إمارة تنظم 

، وتعز املظلوم، وهذا علي يلي ما ويل، وقد أنصف يف الدعاء، وإمنا يدعو إىل الناس، وتنزع الظامل
 ([.698اإلصالح،فانفروا وكونوا يف هذا األمر مبرأى ومسمع])

وكان للحسن بن علي أثر واضح، فقد قام خطيبًا يف الناس وقال: أيها الناس، أجيبوا دعوة أمريكم، 
([، أمثل يف 699مر من ينفر إليه، وهللا ألن يليه أولو النهى])وسريوا إىل إخوانكم، فإنه سيوجد هلذا األ

([، ولىب كثري من أهل 700العاجلة وخري يف العاقبة، فأجيبوا دعوتنا وأعينوان على ما ابتلينا به وابتليتم])
الكوفة وخرجوا مع عمار واحلسن إىل علي ما بني ستة إىل سبعة االف رجل، مث انضم إليهم من أهل 

ألفان من عبد القيس، مث توافدت عليه القبائل إىل أن بلغ جيشه عند حدوث املعركة اثين عشر البصرة 
([، وعندما التقى أهل الكوفة أبمري املؤمنني علي بذي قار قال هلم: اي أهل 701ألف رجل تقريباً])

أعنتم الكوفة، أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم، وفضضتم يموعهم، حىت صارت إليكم مواريثهم، ف
حوزتكم، وأعنتم الناس على عودهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة؛ فإن يرجعوا 
فذلك ما نريد، وإن يلجوا داويناهم ابلرفق وابيناهم حىت يبدؤوان بظلم، ولن ندع أمرًا فيه صالح إال 

 ([.702اثرانه على ما فيه الفساد إن شاء هللا وال قوة إال ابهلل])



 حماوالت الصلح: ـ 4

كان علي رضي هللا عنه حريصًا على أن يقضي على هذه الفرقة والفتنة ابلوسائل السلمية، وجتنيب 
املسلمني شر القتال والصدام املسلح بكل ما أويت من قوة وجهد، وكذلك احلال ابلنسبة لطلحة والزبري، 

وكان من أشهرها حماولة القعقاع بن وقد اشرتك يف حماوالت الصلح عدد من الصحابة وكبار التابعني، 
 عمرو، فقد حاور طلحة والزبري والسيدة عائشة، وقد أتثروا مبا

طرح، وسألت السيدة عائشة القعقاع عن رأيه يف أمر قتلة عثمان، فقال: هذا أمر دواؤه التسكني، وال 
قتم معه، كان هذا ([ واتف703بد من التأين يف االقتصاص من قتلة عثمان، وإن أنتم ابيعتم علياً])

عالمة خري، وتباشري رمحة، وقدرة على األخذ بثأر عثمان، وإن أنتم أبيتم ذلك، وأصررمت على املكابرة 
والقتال كان هذا عالمة شر، وذهااًب هلذا امللك، فاثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح خري كما كنتم 

هللا وإايكم، وامي هللا إين ألقول هذا وأدعوكم إليه، وإين أواًل، وال تعرضوان للبالء، فتتعرضوا له، فيصرعنا 
خلائف أال يتم، حىت أيخذ هللا حجته من هذه األمة اليت قل متاعها، ونزل هبا ما نزل، فإن ما نزل هبا 
أمر عظيم، وليس كقتل الرجل الرجل، وال قتل النفر الرجل، وال قتل القبيلة القبيلة. اقتنعوا بكالم 

نع الصادق املخلص، ووافقوا على دعوته إىل الصلح، وقالوا له: أحسنت وأصبت املقالة، القعقاع املق
ذي »فارجع فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا األمر إن شاء هللا، وعاد القعقاع إىل علي يف 

، وقد جنح يف مهمته، وأخرب عليًا مبا جرى معهم، فأعجب علي بذلك، وأوشك القوم على «قار
 ([.704، كرهه من كرهه ورضيه من رضيه])الصلح

 ـ دور السبئية يف نشوب القتال يف معركة اجلمل: 5

([ إىل عائشة 705ملا عاد القعقاع وأخرب أمري املؤمنني علي مبا فعل، أرسل علي رضي هللا عنه رسولني])
ما فارقنا عليه القعقاع والزبري ومن معه يستوثق فيه مما جاء به القعقاع بن عمرو، فجاءا علياً، أبنه على 

فاقدم، فارحتل علي حىت نزل حبياهلم، فنزلت القبائل إىل قبائلهم؛ مضر إىل مضر، وربيعة إىل ربيعة، 
واليمن إىل اليمن، وهم ال يشكون يف الصلح، فكان بعضهم حبيال بعض، وبعضهم خيرج إىل بعض، وال 

 ([.706يذكرون وال ينوون إال الصلح])

 علي رضي هللا عنه ملا نوى الرحيل قد أعلن قراره اخلطري: أال وإين راحل غداً فارحتلوا؛ وكان أمري املؤمنني
يقصد إىل البصرة، أال وال يرحتلن غدًا أحٌد أعان على عثمان بشيء يف شيء من أمور 

([، وكان يف معسكر علي رضي هللا عنه من أولئك الطغاة واخلوارج الذين قتلوا عثمان من 707الناس])



يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن مل تقم عليه حجة مبا فعله، ومن يف قلبه نفاق مل يتمكن من مل 
([، وحرص أتباع ابن سبأ على إشعال الفتنة وأتجيج نرياهنا حىت يفلتوا من 708إظهاره])

 ([، فلما نزل الناس منازهلم واطمأنوا؛ خرج علي وخرج طلحة والزبري، فتوافقوا709القصاص])

وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم جيدوا أمراً هو أمثل من الصلح، وترك احلرب حني رأوا أن األمر أخذ يف 
االنقشاع، فافرتقوا على ذلك، ورجع علي إىل عسكره، ورجع طلحة والزبري إىل عسكرمها، وأرسل طلحة 

ذين حاصروا عثمان والزبري إىل رؤساء أصحاهبما، وأرسل علي إىل رؤساء أصحابه ما عدا أولئك ال
رضي هللا عنه ـ فبات الناس على نية الصلح والعافية، وهم ال يشكون يف الصلح، فكان بعضهم حبيال 

 بعض، وبعضهم خيرج إىل بعض، وال ينوون إال الصلح.

وابت الذين أاثروا الفتنة بشـر ليلة ابتوها قط، إذ أشرفوا على اهلالك، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهم، 
قائلهم: أما طلحة والزبري فقد عرفنا أمرمها، وأما علي فلم نعرف أمره حىت كان اليوم، وذلك حني وقال 

طلب من الناس أن يرحتلوا يف الغد، وال يرحتل معه أحد أعان على عثمان بشيء ـ ورأي الناس فينا وهللا 
 بن سبأ وهو املشري ([، وتكلم ابن السوداء ـ عبد هللا710واحد، وأن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا])

فيهم ـ فقال: إن عزكم يف خلطة الناس، فصانعوهم، وإذا التقى الناس غدًا فانشبوا القتال، وال تفرغوهم 
للنظر، وإذا أنتم معه ال جيد بدًا من أن ميتنع، ويشغل هللا عليًا وطلحة والزبري ومن رأى رأيهم عما 

([، فاجتمعوا على هذا الرأي إبنشاب 711يشعرون]) تكرهون، فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس ال
احلرب يف السر، فغدوا يف الغلس وعليهم ظلمة، وما يشعر هبم جرياهنم، فخرج مضريهم إىل مضريهم، 
وربيعيهم إىل ربيعيهم، وميانيهم إىل ميانيهم، فوضعوا فيهم السيوف، فثار أهل البصرة، واثر كل قوم يف 

([، وقد حتدثت عن 712الزبري وطلحة يف وجوه الناس واندلع القتال])وجوه الذين ابغتوهم، فخرج 
جوالت معركة اجلمل ابلتفصيل يف كتايب )أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب(، 
فقد كان أثر السبئية يف معركة اجلمل مما يكاد جيمع عليه العلماء، سوى من أمسوهم ابملفسدين أو 

ني، أو أمساهم البعض بقتلة، أو نبذوهم ابلسفهاء، أو ابلغوغاء، أو أطلقوا عليهم صراحة أبوابش الطائفت
 ([.713السبئية])

 وهـذه بعض النصوص اليت تؤكد ذلك:

أ ـ جاء يف أخبار البصرة لعمر بن شبة: أن الذين نسب إليهم قتل عثمان خشوا أن يصطلح الفريقان 
 ([.714ن ما كان])على قتلهم، فأنشبوا احلرب بينهم حىت كا

 



ب ـ قال اإلمام الطحاوي: فجرت فتنة اجلمل على غري اختيار من علي وال من طلحة، وإمنا أاثرها 
 ([.715املفسدون بغري اختيار السابقني])

ج ـ وقال الباقالين:.. ومتَّ الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم، واإلحاطة 
اوروا واختلفوا، مث اتفقت اراؤهم على أن يفرتقوا فرقتني، ويبدؤوا ابحلرب سحرة يف هبم، فاجتمعوا، وتش

املعسكرين وخيتلطوا، ويصيح الفريق الذي يف معسكر علي: غدر طلحة والزبري، ويصيح الفريق الذي يف 
معسكر طلحة والزبري: غدر علي، فتم هلم ذلك على ما دبروه، ونشبت احلرب، فكان كل فريق منهم 

افعًا ملكروه عن نفسه، ومانعًا من اإلشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقني وطاعة هلل تعاىل إذا وقع، د
 ([.716واالمتناع منهم على هذا السبيل، فهذا هو الصحيح املشهور، وإليه منيل، وبه نقول])

ـ رضوان هللا  د ـ ونقل القاضي عبد اجلبار: أقوال العلماء، ابتفاق رأي علي وطلحة والزبري وعائشة
عليهم ـ على الصلح، وترك احلرب، واستقبال النظر يف األمر، وأنَّ من كان يف املعسكر من أعداء 

 ([.717عثمان كرهوا ذلك، وخافوا أن تتفرغ اجلماعة هلم، فدب روا يف إلقاء ما هو معروف، ومت  ذلك])

دانوا ليرتاءوا، فلم يرتكهم أصحاب هـ  ويقول القاضي أبو بكر بن العريب: وقدم علي  على البصرة، وت
األهواء، وابدروا إبراقة الدماء، واشتجر احلرب، وكثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حىت ال يقع 
برهان، وال يقف احلال على بيان، وخيفى قتلة عثمان، وإن  واحدًا يف اجليش يفسد تدبريه، فكيف 

 ([.718أبلف])

لك: أهنم اجتمعوا ومل يقتتلوا وال حتاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة و ـ ويقول ابن حزم: ... وبرهان ذ
عثمان أن اإلراغة والتدبري عليهم، فبيتوا عسكر طلحة والزبري وبذلوا السيف فيهم، فدفع القوم عن 
، فدفع أهله عن أنفسهم كل طائفة تظن وال شك أن األخرى بدأهتا  أنفسهم حىت خالطوا عسكر علي 

ط األمر اختالطاً، مل يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة عثمان القتال، واختل
ال يفرتون عن شن  احلرب وإضرامها، فكلتا الطائفتني مصيبة يف غرضها ومقصدها، مدافعة عن نفسها، 

، ورجع الزبري وترك احلرب حباهلا، وأتى طلحة سهم غارب، وهو قائم ال يدري حقيقة ذلك االختالط
فصادف جرحًا يف ساقه كان أصابه يوم أحد بني يدي رسول هللا ـ )ص( ـ، فانصرف ومات من وقته ـ 

 رضي هللا عنه ـ، وقتل الزبري بوادي السباع ـ بعد

 ([.719انسحابه من املعركة ـ على أقل من يوم من البصرة، فهكذا كان األمر])



([. ويقول: إن الفريقني اصطلحا 720لفريقني])ز ـ ويقول الذهيب.. كانت وقعة اجلمل أاثرها سفهاء ا
وليس لعلي وال لطلحة قصد القتال، بل ليتكلموا يف اجتماع الكلمة، فرتامى أوابش الطائفتني ابلنبل، 

([. ويف دول اإلسالم: والتحم القتال من الغوغاء: وخرج 721وشبَّت انر احلرب، واثرت النفوس])
يقول الدكتور سليمان بن محد العودة: ولنا بعد ذلك أن  ([.722األمر عن علي وطلحة والزبري])

نقول: وما املانع أن تكون رواية الطربي املصر حة بدور السبئية يف اجلمل، تفسر هذا التعميم وحتدد تلك 
املسميات اليت وردت يف نقوالت هؤالء العلماء؟ وحىت ولو مل تكن هذه الطوائف الغوغائية ذات صلة 

مل تكن هلا أهداف كأهدافهم، فأي مانع مينع القول أن هذه شكلت أرضية استغلها مباشرة ابلسبئية و 
كما هي العادة يف بعض احلركات الغوغائية اليت تستغل من قبل « السبئية»ابن سبأ وأعوانه 

 ([.723املفسدين])

ال ويشري وقد كان احلسن رضي هللا عنه يوم اجلمل على امليمنة، وقيل: على امليسرة، وكان يكره القت
 ([.724على أبيه برتكه])

 ـ عدد القتلى يف اجلمل: 6

أسفرت هذه احلرب الضروس عن عدد من القتلى اختلف يف تقديره الرواايت، وذكر املسعودي: أن 
([، وقد أورد خليفة ابن خياط بياانً 725هذا االختالف يف تقدير عدد القتلى مرجعه إىل أهواء الرواة])

([، فلو فرضنا أن عددهم كان مئتني 726ى يوم اجلمل، فكانوا قريباً من املئة])أبمساء من حفظ من قتل
وليس مئة، فإن هذا يعين أن قتلى معركة اجلمل ال يتجاوز املئتني. وهذا هو الرقم الذي ترجح لدى 
الدكتور خالد بن حممد الغيث يف رسالته )استشهاد عثمان ووقعة اجلمل يف مروايت سيف بن عمر يف 

([، وأما ما ذكره أبو خمنف الرافضي الشيعي يف كون القتلى يصل 727الطربي دراسة نقدية(]) اتريخ
 ([، فهذا مبالغ فيه، وقد أساء هذا الكذ اب728عددهم إىل عشرين ألفاً])

([، وأما سيف فيذكر 729من حيث يظن أنه أحسن، إذ ذكر أن العشرين ألفاً من أهل البصرة فقط])
م من أصحاب علي رضي هللا عنه، ونصفهم من أصحاب عائشة رضي هللا أهنم عشرة االف نصفه

عنها، ويف رواية أخرى قال: وقيل: مخسة عشرة الفاً، مخسة االف من أهل الكوفة، وعشرة االف من 
([، والروايتان ضعيفتان 730أهل البصرة، نصفهم قتل يف املعركة األوىل، ونصفهم يف اجلولة الثانية])

 ا مبالغة أيضاً.لالنقطاع، وفيهم



([، وأما 731ويذكر عمر بن شبة: أن القتلى يزيدون على ستة االف، إال أن الرواية ضعيفة سنداً])
([، وهذه األرقام مبالْغ 732اليعقويب، فقد جاوز هؤالء يميعاً، إذ وضع عدد القتلى نيفًا وثالثني ألفاً])

مري املؤمنني علي ابن أيب طالب( أسباب فيها جداً، وقد ذكرت يف كتايب )أمسى املطالب يف سرية أ
 املبالغة.

 ـ نداء أمري املؤمنني بعد احلرب: 7

ما إن بدأت احلرب تضع أوزارها، حىت اندى منادي علي: أن ال جيهزوا على جريح، وال يتبعوا مدبراً، 
مة إال ما وال يدخلوا داراً، ومن ألقى السالح فهو امن، ومن أغلق اببه فهو امن، وليس جليشه من غني

محل إىل ميدان املعركة من سالح وكراع، وليس هلم ما وراء ذلك من شيء، واندى منادي أمري املؤمنني 
 ([.733فيمن حاربه من أهل البصرة: من وجد شيئاً من متاعه عند أحد من جنده، فله أن أيخذه])

 ـ تفقُّده للقتلى وترمحُّه عليهم: 8

نني علي رضي هللا عنه يتفقد القتلى يف نفر من أصحابه، فأبصر حممد بعد انتهاء املعركة خرج أمري املؤم
بن طلحة السجاد، فقال: إان هلل وإان إليه راجعون، أما وهللا لقد كان شاابً صاحلاً، مث قعد كئيباً حزيناً.. 

 ([.734ودعا للقتلى ابملغفرة وترحم عليهم، وأثىن على عدد منهم ابخلري والصالح])

 قتل طلحة رضي هللا عنه:ـ أتثره من م 9

 ([ مث قال:735.. وإن علياً ملا دار بني القتلى رأى طلحة مقتواًل، فجعل ميسح عن وجهه الرتاب])

([، وترحم 736عزيز علي  أاب حممد أن أراك جُمنداًل يف األودية، مث قال: إىل هللا أشكو ُعجري وَُبري])
 ([.737عليه وقال: ليتين مت قبل هذا بعشرين سنة])

 ـ موقفه من قاتل الزبري رضي هللا عنه: 10

ملا غدر عمرو بن جرموز ابلزبري وقتله احتز رأسه وذهب بـه إىل علي، ورأى أن ذلك حيصل له به حظوة 
عنده، فاستأذن فقال علي: بش ر قاتل ابن صفية ابلنار، مث قال علي: مسعت رسول هللا )ص( يقول: 

([، وملا رأى علي سيف الزبري قال: إن هذا السيف طاملا فرج 738«])لكل نيب حواري وحواري  الزبري»
([ . ويف رواية: منع أمري املؤمنني ابن جرموز ابلدخول عليه، 739الكرب عن وجه رسول هللا )ص(])

([، ويقال: ابن عمرو بن جرموز قتل نفسه يف عهد 740وقال لالذن: بشر قاتل ابن صفية ابلنار])
أتمر مصعب ابن الزبري على العراق فاختفى منه، فقيل ملصعب: إن عمرو علي، وقيل: بل عاش إىل أن 



، فهل لك فيـه؟ فقال: مروه فليظهر فهو امن، وهللا ما كنت  بن جرموز هاهنا وهو خمتف 
 ([.742([ للزبري منه، فهو أحقر من أن أجعله عدالً للزبري])741ألقيد])

جلمل يف موضع خاص، فلما صلى الغداة طلب وكان أمري املؤمنني قد وضع األسرى يف مساء يوم ا
موسى بن طلحة بن عبيد هللا، فقربه ورحب به وأجلسه َبواره، وسأله عن أحواله وأحوال إخوته، مث 
قال له: إان مل نقبض أرضكم هذه وحنن نريد أن أنخذها، إمنا أخذانها خمافة أن ينتهبها الناس، ودفع له 

اجة إذا كانت لك، وكذلك فعل مع أخيه عمران بن طلحة فبايعاه، غلتها وقال: اي بن أخي وإننا يف احل
فلما رأى األسارى ذلك دخلوا على علي رضي هللا عنه يبايعونه، فبايعهم وابيع االخرين على راايهتم 

 ([.743قبيلة قبيلة])

كما سأل عن مروان بن احلكم وقال: يعطفين عليه رحم ماسة، وهو مع ذلك سيد من شباب قريش، 
د أرسل مروان إىل احلسن واحلسني وابن عباس رضي هللا عنهم ليكلموا علياً، فقال علي: هو امن وق

فليتوجه حيث شاء، ولكن مروان إزاء هذا الكرم والنبل، مل تطاوعه نفسه أن يذهب حىت 
 ([، كما أن مروان بن احلكم أثىن على فعال أمري املؤمنني علي وقال البنه احلسن: ما744ابيعه])

رأيت أكرم غلبة من أبيك، ما كان إال أن ولينا يوم اجلمل حىت اندى مناديه: أال يتبع مدبر، وال يذفَّف 
 ([.745على جريح])

 ـ أمري املؤمنني علي يرد عائشة إىل مأمنها معزَّزة مكرمة: 11

جنا ممن جهز أمري املؤمنني علي عائشة بكل شيء ينبغي لـها من مركب وزاد أو متاع، وأخرج معها من 
خرج معها إال من أحب املقام، واختار هلا أربعني امرأة من نساء أهل البصرة املعروفات، وقال: جتهَّز اي 
حممد ابن احلنفية فبلغها، فلما كان اليوم الذي ترحتل فيه جاءها حىت وقف هلا، وحضر الناس، فخرجت 

بعض استبطاء واستزادة ، وال  على الناس، وودعوها وودعتهم وقالت: اي بين ال يعتب بعضنا على
يعتدين أحد على أحد بشيء بلغه من ذلك، إنه وهللا ما كان بيين وبني علي يف القدمي إال ما يكون 
بني املرأة وأمحائها، وإنه عندي على معتبيت من األخيار، وقال علي: اي أيها الناس، صدقت وهللا 

يكم )ص( يف الدنيا واالخرة، وخرجت يوم السبت وبرت، ما كان بيين وبينها إال ذلك، وإهنا لزوجة نب
 ([.746لغرة رجب سنة ست وثالثني، وشيعها علي أمياالً وسرح بنيه معها يوماً])

 ـ ندمهم على ما حصل منهم: 12



قال ابن تيمية:.. وهكذا عامة السابقني، ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبري وعلي 
 ([.747وم اجلمل هلؤالء قصد يف القتال، ولكن وقع االقتتال بغري اختيارهم])وغريهم، ومل يكن ي

أ ـ فأمري املؤمنني علي ورد عنه، عنـدما نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من الرجال فقال: لوددت أين 
 ([.748مت قبل هذا بعشرين سنة])

بن صرد: لقد رأيت عليًا حني ب ـ وروى نعيم بن محاد، بسنده إىل احلسن بن علي: أنه قال لسليمان 
 ([.749اشتد القتال وهو يلوذ يب، ويقول: اي حسن! لوددت مت قبل هذا بعشرين سنة])

 ([.750ج ـ وعن حسن بن علي قال: أراد أمري املؤمنني علي أمراً، فتتابعت األمور، فلم جيد منزعاً])

 نظر إىل السيوف قدد ـ وعن سليمان بن صرد، عن حسن بن علي: مسع علي اً يقول ـ حني 

 ([.751أخذت القوم ـ: اي حسن أكل هذا فينا؟! ليتين مت قبل هذا بعشرين أو أربعني سنة])

هـ  قال ابن تيمية: فإن عائشة مل تقاتل، ومل خترج لقتال، وإمنا خرجت بقصد اإلصالح بني املسلمني، 
وج كان أوىل، فكانت إذا وظنت أن خروجها مصلحة للمسلمني، مث تبني هلا فيما بعد أن ترك اخلر 

تذكرت خروجها تبكي حىت تبل مخارها، وهكذا عام ة السابقني ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، 
فندم طلحة والزبري وعلي وغريهم، ومل يكن يوم اجلمل هلؤالء قصد يف القتال، ولكن وقع القتال بغري 

 ([.752اختيارهم])

مت ندمة كلية على مسريها إىل البصرة وحضورها يوم اجلمل، و ـ قال الذهيب: وال ريب أن عائشة ند
([، ومن أراد التوسع واملزيد من معركة اجلمل اليت حضرها احلسن 753وما ظنت أن األمر يبلغ ما بلغ])

 بن علي رضي هللا عنه فلرياجع كتايب )أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب(.

داث املؤملة يف اجلمل نقف عند درس مهم نستخلصه منها: وهو أننا ال بد أن ز ـ وقبل أن نودع األح
نعمل حسااًب لكيد األعداء ومكرهم يف سبيل إفشال أي جهد خملص لتوحيد الصف، أو فيه خطر 
على مصاحلهم، فيجب يف مثل هذه احلالة ـ إذا اتفقنا على األفكار العامة ـ أن نرسم اخلطط ونضع 

، لتنفيذ ما اتفقنا عليه وتفويت الفرصة على األعداء يف إفشاله، وأال نرتك الفرحة َبمع التدابري الالزمة
الكلمة تنسينا خطر األعداء وما ميكن أن يقوموا به ابإلضرار ابإلسالم واملسلمني، وقد استفاد احلسن 

 من هذا الدرس وطبقه يف مشروعه اإلصالحي الذي سيأيت تفصيله إبذن هللا.

 ني:  ـ معركة صف



ومن األحداث الكبرية اليت شاهدها احلسن بن علي يف عهد والده: معركة صفني، كما كان على 
اطالع مفصل ابلعالقة بني أمري املؤمنني علي ومعاوية رضي هللا عنهما، فقد كان معاوية رضي هللا عنه 

راد عزله وتولية عبد واليًا على الشام يف عهدي عمر وعثمان رضي هللا عنهما، وملا توىل علي اخلالفة أ
هللا بن عمر، فأىب عليه عبد هللا بن عمر قبول والية الشام، واعتذر يف ذلك وذكر له القرابة واملصاهرة 

([، ومل يلزمه أمري املؤمنني علي وقبل منه طلبه بعدم الذهاب إىل الشام، وأما الرواايت 754اليت بينهم])
  بن عمر رضي هللااليت تزعم أن علياً قام ابلتهجم على عبد هللا

 ([.755عنه العتزاله وعدم الوقوف َبانبه، ففي ذلك اخلرب حتريف وكذب])

وأقصى ما وصل إليه األمر يف قضية عبد هللا بن عمر ووالية الشام ما رواه الذهيب من طريق سفيان بن 
الرمحن إنك رجل عيينة، عن عمر بن انفع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: بعث إيلَّ علي قال: اي أاب عبد 

مطاع يف أهل الشام، فسر فقد أمَّرتك عليهم، فقلت: أذكر هللا وقرابيت من رسول هللا وصحبيت إايه إال 
([. وهذا دليل قاطع 756ما أعفيتين، فأىب علي، فاستعنت حبفصة، فأىب، فخرجت لياًل إىل مكة])

  يبايع.على مبايعة ابن عمر، ودخوله يف الطاعة، إذ كيف يوليه علي وهو مل

وبعد اعتذار ابن عمر من قبول والية الشام أرسل أمري املؤمنني علي سهل بن حنيف بداًل منه، إال أنه 
ما كاد يصل مشارف الشام حىت أخذته خيل معاوية وقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحيهال بك، وإن  

عثمان ظلماً وعدواانً فقد ([، وكانت بالد الشام تغلي غضباً على مقتل 757كان بعثك غريه فارجع])
وصلهم قميصه خمضبًا بدمائه، وأبصابع انئلة زوجه اليت قطعت وهي تدافع عنه، وكانت قصة 
استشهاده أليمة فظيعة اهتزت هلا املشاعر، وأتثرت هبا القلوب، وذرفت منها الدموع، كما وصلتهم 

ل هذه األمور وغريها من األحداث أخبار املدينة وسيطرة الغوغاء عليها، وهروب بين أمية إىل مكة، ك
والعوامل كان هلا أتثري على أهل الشام وعلى رأسهم معاوية رضي هللا عنه، فقد كان يرى أن عليه 
مسؤولية االنتصار لعثمان، والقود من قاتليه، فهو ويل دمه وهللا عز وجل يقول: }َوَمْن قُتَِّل َمْظُلوًما فـََقْد 

 انً َفالَ ُيْسرِّْف يفِّ اْلَقْتلِّ إِّنَُّه َكاَن َمْنُصورًا   َجَعْلَنا لَِّولِّي ِّهِّ ُسْلطَا

ولذلك يمع معاوية الناس، وخطبهم بشأن عثمان، وأنه قتل ظلمًا وعدوااًن على يد سفهاء منافقني مل 
يقدروا الدم احلرام، إذ سفكوه يف الشهر احلرام يف البلد احلرام، فثار الناس، واستذكروا، وعلت 

منهم عدد من أصحاب رسول هللا )ص( ، فقام أحدهم وامسه مرة بن كعب فقال: األصوات، وكان 
لوال حديث مسعته من رسول هللا )ص( ما تكلمت، وذكر الفنت فقرهبا، فمر رجل متقنع يف ثوب، 



فقال: هذا يومئذ على اهلدى، فقمت إليه، فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: 
 [.(758هذا؟ قال: نعم])

وهناك حديث اخر له أتثريه يف طلب معاوية القود من قتلة عثمان، ومنشطًا ودافعًا قوايً للتصميم على 
 حتقيق اهلدف؛ وهو: عن النعمان بن بشري، عن عائشة رضي هللا عنها قالت:

أرسل رسول هللا )ص( إىل عثمان، فكان من اخر كلمة أن ضرب منكبه فقال: اي عثمان إن هللا عسى 
بسك قميصاً، فإن أرادك املنافقون على خلعه فال ختلعه حىت تلقاين ثالث، فقلت هلا: اي أم أن يل

املؤمنني، فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته وهللا ما ذكرته، قال: فأخربته معاوية بن أيب سفيان فلم 
 ([.759])يرَض ابلذي أخربته حىت كتب إىل أم املؤمنني: أن اكتيب إيل  به، فكتبت إليه به كتاب

فقد كان احلرص الشديد على تنفيذ حكم هللا يف القتلة السبب الرئيسي يف رفض أهل الشام بزعامة 
معاوية بن أيب سفيان بيعة علي بن أيب طالب ابخلالفة، وليست ألطماع معاوية يف والية الشام، أو 

من أهل الشورى، وأن علياً  طلبه ما ليس حبق؛ إذ كان يدرك إدراكًا اتمًا أن هذا األمر يف بقية الستة
([، ودليل ذلك ما أخرجه حيىي بن سليمان اجلعفي بسند جيد، عن أيب 760أفضل منه وأوىل ابألمر])

مسلم اخلوالين: أنه قال ملعاوية: أنت تنازع علياً، أم أنت مثله؟ فقال: ال وهللا إين ألعلم إنه ألعلم مين، 
مان قتل مظلوماً، وأان ابن عمه، والطالب بدمه، فأتوه، وأحق ابألمر مين، ولكن ألستم تعلمون أن عث

([، ويف رواية: 761فقولوا له: فليدفع إيلَّ قتلة عثمان وأسلم هلم، وأتوا عليًا فكلموه، فلم يدفعهم إليه])
 ([.762فأتوه فكلموه فقال: يدخل يف البيعة وحياكمهم إيلَّ، فامتنع معاوية])

 هللا عنهما بسبب أطماع دنيوية؟ ـ هل خروج معـاوية على علي رضي 1

إن الرواايت اليت تصور معاوية يف خروجه عن طاعة علي بسبب أطماع ذاتية وأطماع دنيوية، وبسبب 
التنافس والعداء اجلاهلي القدمي بني بين هاشم وبين أمية وغري ذلك من القذف واالفرتاءات والطعن على 

املعاصرون ـ كالعقاد يف عبقرية علي، وعبد العزيز  أصحاب رسول هللا )ص( مما اعتمد عليها الكتاب
الدوري يف مقدمته يف اتريخ صدر اإلسالم، وبنوا عليها حتليالهتم الباطلة، هي رواايت مرتوكة مطعون 

 ([.763يف رواهتا عدالً وضبطاً])

سببه طمع مما قد شاع بني الناس قدميًا وحديثاً: أن اخلالف بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما ـ كان 
معاوية يف اخلالفة، وأن خروج هذا األخري على علي  وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن والية 



الشام، ذكرها مؤرخو الشيعة اإلماميَّة أو كتاب اإلمامة والسياسية املنسوب زورًا وهبتااًن البن قتيبة 
 حمرتق، وهذهالدينوري، فهذا الكتاب ال يثبت البن قتيبة وإمنا كاتبه إماميٌّ 

جمموعة من األدلة تربهن على أن الكتاب املذكور منسوب إىل اإلمام ابن قتيبة كذاًب وزوراً، ومن هذه 
 األدلة:

ـ إن الذين تريموا البن قتيبة مل يذكر واحد منهم أنه ألف كتااًب يف التاريخ يدعى اإلمامة والسياسة، وال 
 .نعرف من مؤلفاته التارخيية إال كتاب املعارف

ـ إن املتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام يف دمشق واملغرب، يف حني أنه مل خيرج من بغداد إال  إىل 
 الدينور.

خيتلف متاماً عن منهج وأسلوب ابن « اإلمامة والسياسة»ـ إن املنهج واألسلوب الذي سار عليه مؤلف 
ملؤلفاته مبقدمات طويلة يبني فيها منهجه  قتيبة يف كتبه اليت بني أيدينا، فإن منهج ابن قتيبة أن يقدم

والغرض من مؤلفه، وعلى خالف ذلك يسري صاحب اإلمامة والسياسة، فمقدمته قصرية جدًا ال تزيد 
عن ثالثة أسطر، هذا إىل جانب االختالف يف األسلوب، ومثل هذا النهج مل نعهده يف مؤلفات ابن 

 قتيبة.

يشعر ابلتلقي عنه، وابن أيب ليلى هذا هو حممد بن عبد ـ يروي مؤلف الكتاب عن أيب ليلى بشكل 
هـ ، واملعروف أن ابن قتيبة مل يولد إال سنة 148الرمحن بن أيب ليلى الفقيه: قاضي الكوفة، تويف سنة 

 هـ، أي: بعد وفاة ابن أيب ليلى خبمسة وستني عاماً.213

ا جييء فيه: ذكروا عن بعض املصريني، ـ إن قسمًا كبريًا من رواايته جاءت بصيغة التمريض، فكثريًا م
وذكروا عن حممد بن سليمان عن مشايخ أهل مصر، وحدثنا بعض مشايخ أهل املغرب، وذكروا عن 
بعض املشيخة، وحدثنا بعض املشيخة. ومثل هذه الرتاكيب بعيدة كل البعد عن أسلوب وعبارات ابن 

 ([.764قتيبة، ومل ترد يف كتبه])

ة عالية لدى العلماء؛ فهو عندهم من أهل السنة، وثقة يف علمه ودينه، يقول ـ ابن قتيبة حيتل منزل
السلفي: كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة، ويقول ابن حزم: كان ثقة يف دينه وعلمه، وتبعه يف 
ذلك اخلطيب البغدادي، ويقول عنه ابن تيمية: وإن ابن قتيبة من املنتسبني إىل أمحد وإسحاق 

([. ورجل هذه منزلته لدى رجال العلم احملققني: هل من 765ملذاهب أهل السنة املشهورة]) واملنتصرين



املعقول أن يكون مؤلف كتاب اإلمامة والسياسة الذي شوَّه التاريخ وألصق ابلصحابة الكرام ما ليس 
 ([؟!.766فيهم])

 ابن عمر رضي هللا إن مؤلف اإلمامة والسياسة قدح يف صحابة رسول هللا قدحاً عظيماً؛ فصوَّر

عنهما جباانً، وسعد بن أيب وقاص حسوداً، وذكر حممد بن مسلمة أبنه غضب على علي بن أيب 
([، والقدح 767طالب ألنه قتل مرحباً اليهودي خبيرب، وأن عائشة رضي هللا عنها أمرت بقتل عثمان])

رج ال يقدحون يف عموم يف الصحابة من أظهر خصائص الرافضة وإن شاركهم اخلوارج إال أن  اخلوا
 ([.768الصحابة])

ـ إن مؤلف اإلمامة والسياسة كتب عن اخللفاء الثالثة: أيب بكر وعمر وعثمان مخسًا وعشرين صفحة 
فقط، وكتب عن الفتنة اليت وقعت بني الصحابة مئيت صفحة، فقام املؤلف اإلماميُّ ابختصار التاريخ 

ف مل يثبت منه إال القليل، وهذه من أخالق اإلماميَّة الناصع املشرق، وسو د الصحائف بتاريخ زائ
 املعهودة نعوذ ابهلل من الضالل واخلذالن.

ـ يقول حممود شكري اآللوسي يف خمتصر اإلثين عشرية: ومن مكايدهم ـ يعين اإلماميَّة ـ أهنم ينظرون يف 
االسم واللقب أسندوا رواية أمساء الرجال املعتربين عند أهل السنة؛ فمن وجدوه موافقًا ألحد منهم يف 

حديث ذلك الشيعي إليه، فمن ال وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعترب بقوله 
ويعتد بروايته؛ كالسدي فإهنما رجالن: أحدمها: السدي الكبري، والثاين: السدي الصغري، فالكبري من 

افضي غال. وعبد هللا بن قتيبة رافض غال، ثقات أهل السنة، والصغري من الوضاعني الكذابني وهو ر 
وعبد هللا بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتااًب مساه ابملعارف، فصنف ذلك 

([، وهذا ما يرجح أن كتاب اإلمامة 769الرافضي كتااًب مساه ابملعارف أيضًا قصدًا لإلضالل])
سين الثقة، وإمنا خلط الناس بينهما لتشابه والسياسة البن قتيبة الرافضي وليس البن قتيبة ال

 ([.770األمساء])

وقد اعتمد كثري من املعاصرين على هذا الكتاب وسامهوا يف تشويه كثري من الصحابة الكرام، ولذلك 
وجب التحذير منه بطريقة علمية تعتمد على التحقيق والتوثيق والدليل والربهان، وقد ذكر صاحب  

أن معاوية اد عى اخلالفة، وذلك من خالل الرواية اليت ورد فيها ما قاله ابن  كتاب اإلمامة والسياسة:
الكواء أليب موسى األشعري رضي هللا عنه: اعلم أن معاوية طليق اإلسالم، وأن أابه رأس األحزاب، 
وأنه اد عى اخلالفة من غري مشورة؛ فإن صدقك فقد حل  خلعه، وإن كذبك فقد حرم عليك  



هذا كالم ال يثبت عن أمري املؤمنني علي وإمنا هو من كالم الروافض، وقد امتألت ([، و 771كالمه])
 كتب التاريخ واألدب ابلرواايت املوضوعة والضعيفة اليت تزعم

 ([!772أن معاوية اختلف مع علي من أجل امللك والزعامة واإلمارة])

وجوب بيعة معاوية  والصحيح: أن اخلالف بني علي  ومعاوية رضي هللا عنهما كان حول مدى
وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده، وليس هذا من أمر اخلالفة يف شيء؛ فقد  
كان رأي معاوية ـ رضي هللا عنه ـ ومن حوله من أهل الشام أن يقتص علي  ـ رضي هللا عنه ـ من قتلة 

 ([.773عثمان مث يدخلون بعد ذلك البيعة])

العريب: إن سبب القتال بني أهل الشام وأهل العراق يرجع إىل تباين املواقف بينهما: ويقول القاضي ابن 
فهؤالء ـ أي: أهل العراق ـ يدعون إىل علي  ابلبيعة وأتليف الكلمة على اإلمام وهؤالء ـ أي أهل الشام ـ 

 ([.774يرجعون إىل التمكني من قتلة عثمان ويقولون: ال نبايع من يؤوي القتلة])

إمام احلرمني اجلويين يف ملع األدل ة: إن معاوية وإن قاتل علياً، فإنه ال ينكر إمامته وال يدعيها  ويقول
 ([.775لنفسه، وإمنا كان يطلب قتلة عثمان ظاانً منه أنه مصيب، وكان خمطئاً])

ما ـ من ويقول اهليتمي: ومن اعتقاد أهل السنة واجلماعة: أن  ما جرى بني معاوية وعلي  ـ رضي هللا عنه
.. فلم هتج الفتنة بسببها،  احلروب، فلم يكن ملنازعة معاوية لعلي  يف اخلالفة لإليماع على أحقيتها لعلي 

 ([.776وإمنا هاجت بسبب أن معاوية طالب بدم ابن عم ه فامتنع علي])

ان، وأنه لقد تضافرت الرواايت وأشارت إىل أن  معاوية ـ رضي هللا عنه ـ اختذ موقفه للمطالبة بدم عثم
صرح بدخوله يف طاعة علي رضي هللا عنه ـ إذا أقيم احلد على قتلة عثمان. ولو افرتض أنه اختذ قضية 
القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعًا يف السلطان، فماذا سيحدث لو متكن علي من إقامة 

له، ألنه التزم بذلك يف احلد على قتلة عثمان، حتمًا ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته 
موقفه من تلك الفتنة، كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة احلد على قتلة 
عثمان، على أن معاوية إذا كان خيفي يف نفسه شيئًا اخر مل يعلن عنه، سيكون هذا املوقف ابلتايل 

 ([.777مغامرة، وال ميكن أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع])

إن معاوية رضي هللا عنه كان من كت اب الوحي ومن سادة املسلمني املشهورين ابحللم ويكفيه شرف 
 الصحبة، فكيف يعتقد أن يقاتل اخلليفة الشرعي ويهرق دماء املسلمني من أجل ُمْلك



([، 778زائل، وهو القائل: وهللا ال أخري بني أمرين، بني هللا وبني غريه إال اخرتت هللا على ما سواه])
([،وقال: 779«])اللهم اجعله هاداًي مهداًي واهدِّ به»وقد ثبت عن رسول هللا ـ )ص( ـ أنه قال فيه: 

 ([.780«])اللهم علمه الكتاب وقه العذاب»

أما وجه اخلطأ يف موقفه يف مقتل عثمان ـ رضي هللا عنه ـ فيظهر يف رفضه أن يبايع لعلي  ـ رضي هللا عنه 
تصاص من قتلة عثمان، ويضاف إىل ذلك خوف معاوية على نفسه ملواقفه ـ قبل مبادرته إىل االق

السابقة من هؤالء الغوغاء وحرصهم على قتله، بل ويلتمس منه أن ميكنه منهم، مع العلم أن الطالب 
([، 781للدم ال يصح أن حيكم، بل يدخل يف الطاعة، ويرفع دعواه إىل احلاكم، ويطلب احلق عنده])

فتوى على أنه ال جيوز ألحد أن يقتص  من أحد وأيخذ حقه دون السلطان، أو من وقد اتفق أئمة ال
 ([.782نصبه السلطان هلذا األمر، ألن ذلك يفضي إىل الفتنة وإشاعة الفوضى])

وميكن القول: إن معاوية ـ رضي هللا عنه ـ كان جمتهداً متأو ِّاًل يغلب ظنه: أن احلق معه؛ فقد قام خطيباً 
عد أن يمعهم وذك رهم أنه ويل عثمان ـ ابن عمه ـ وقد قتل مظلوماً، وقرأ عليهم االية يف أهل الشام ب

رًا    ]اإلسراء: الكرمية: }َوَمْن قُتَِّل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا لَِّولِّي ِّهِّ ُسْلطَاانً َفاَل ُيْسرِّْف يفِّ اْلَقْتلِّ إِّنَُّه َكاَن َمْنُصو 
ت أنفسكم يف قتل عثمان، فقام أهل الشام يميعهم وأجابوا إىل [. مث قال: أان أحب أن تعلموين ذا33

الطلب بدم عثمان، وابيعوه على ذلك، وأعطوه العهود واملواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأمواهلم حىت 
 ([.783يدركوا أثرهم أو يفين هللا أرواحهم])

نة، وكان مياالً هذه األحداث اجلسام عاصرها احلسن بن علي وعرف موقف كل صحايب من الفت
 للصلح والسلم ما وجد إىل ذلك سبيالً.

 ـ هني أمري املؤمنني علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام بعد معركة صفني: 2

نشبت احلرب بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما يف صفني، وقد فصلت تلك األحداث يف كتايب )أمسى 
وقد اشتد القتال وتوج ه النصر فيها ألهل العراق  املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب(

على أهل الشام، وتفرقت صفوفهم، وكادوا أن ينهزموا، فعند ذلك رفع أهل الشام املصاحف فوق 
الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم، قد فين الناس، فمن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام، ومن لثغور أهل 

 أى الناس املصاحف قد رفعت،العراق بعد أهل العراق؟ فلما ر 

 ([.784قالوا: جنيب إىل كتاب هللا عز وجل وننيب إليه])



فالدعوة إىل حتكيم كتاب هللا دون التأكيد على تسليم قتلة عثمان إىل معاوية، وقبول التحكيم دون 
التأكيد على دخول معاوية يف طاعة علي والبيعة له، تطور فرضته أحداث حرب صفني، إذ إن احلرب 
اليت أودت حبياة الكثري من املسلمني، أبرزت اجتاهًا يماعيًا رأى أن وقف القتال وحقن الدماء ضرورة 
تقتضيها محاية شوكة األمة وصيانة قوهتا أمام عدوها، وهو دليل على حيوية األمة ووعيها وأثرها يف 

ال يف صفني ورضي ([، فقد قبل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه وقف القت785اختاذ القرارات])
التحكيم، وعدَّ ذلك فتحًا ورجع إىل الكوفة، وعلق على التحكيم امااًل يف إزالة اخلالف ويمع الكلمة 
ووحدة الصف، وتقوية الدولة، وإعادة حركة الفتوح من جديد، وكان أمري املؤمنني بعد هناية اجلوالت 

معاوية فقال: غفر هللا لكم، غفر هللا لكم، احلربية يف صفني يتفقد القتلى، وقد وقف على قتاله وقتلى 
 ([.786للفريقني يميعاً])

وعن يزيد بن األصم قال: ملا وقع الصلح بني علي ومعاوية، خرج علي فمشى يف قتاله فقال: هؤالء يف 
([. وكان 787اجلنة، مث خرج إىل قتلى معاوية فقال: هؤالء يف اجلنة، وليصري األمر إيل وإىل معاوية])

([، وقوله رضي هللا عنه يف صفني ال يكاد خيتلف عن قوله يف أهل 788نهم: هم املؤمنون])يقول ع
([، وروي: أن عليًا رضي هللا عنه مل ا بلغه أن اثنني من أصحابه يظهران شتم ولعن أهل 789اجلمل])

احلق وهم على الشام، أرسل إليهما أن كفا عما يبلغين عنكما، فأتيا فقاال: اي أمري املؤمنني ألسنا على 
الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة املسدنة، قاال: فَلَِّم متنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن 
تكونوا لعانني، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءان ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم من 

 ([.790ضاللتهم حىت يعرف احلق من جهله، ويرعوي عن الغي من جل به])

وأما ما قيل من أن علياً كان يلعن يف قنوته معاوية وأصحابه، وأن معاوية إذا قنت لعن علياً وابن عباس 
واحلسن واحلسني؛ ال تثبت من انحية السند؛ حيث فيها أبو خمنف لوط ابن حيىي الرافضي احملرتق الذي 

 ال يوثق يف رواايته، كما أن يف أصح كتب الشيعة عندهم جاء النهي عن

الصحابة، فقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال: إين أكره لكم أن تكونوا سبابني سب 
ولكنكم لو وصفتم أعماهلم، وذكرمت حاهلم، كان أصوب يف القول، وأبلغ يف العذر، وقلتم مكان سبكم 

يكن  ([، فهذا السب والتكفري مل791إايهم: اللهم احقن دماءان ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم])
 ([.792من هدي أمري املؤمنني علي ابعرتاف أصح كتاب يف نظر الشيعة])



كما أن احلسن رضي هللا عنه كان معاصرًا لألحداث ومسع ورأى موقف والده من أهل الشام، وهذه 
النظرة السليمة ألصحاب معاوية ساعدت احلسن بن علي يف هندسته ملشروع اإلصالح الذي تقدم به 

لذي حتقق بفضل هللا مث فقهه العميق ملقاصد اإلسالم، ومعرفته الدقيقة لعلم املصاحل لوحدة األمة، وا
 واملفاسد.

 ـ مقتل عم ار بن ايسر رضي هللا عنه بصفني وأثره على املسلمني: 3

([ من األحاديث 793«])تقتلك الفئة الباغية»يعد حديث رسول هللا )ص( لعم ار رضي هللا عنه: 
الصحيحة الثابتة عن النيب )ص( ، وقد كان ملقتل عم ار رضي هللا عنه أثر يف معركة صفني، فقد كان 

الحه، علمًا ألصحاب رسول هللا يتبعونه حيث سار، وكان خزمية بن اثبت حضر صفني وكان كافًا س
فلما رأى مقتل عمار سل سيفه وقاتل أهل الشام، وذلك ألنه مسع حديث رسول هللا عن عمار: تقتله 

([، وكان ملقتل عم ار أثر يف قادة معسكر 795([، واستمر يف القتال حىت قتل])794الفئة الباغية])
شرعة املاء يسقون،  معاوية مثل عمرو بن العاص وابنه عبد هللا بن عمرو، وأيب األعور السلمي، عند

وكانت هي شريعة املاء الوحيدة اليت يستقي منها الفريقان، وكان حديثهم عن مقتل عم ار بن ايسر، إذ 
قال عبد هللا بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل، وقد قال فيه رسول هللا )ص( : تقتله الفئة الباغية. 

ه رسول هللا )ص( ما قال، فقال معاوية: اسكت فوهللا فقال عمرو ملعاوية: لقد قتلنا الرجل وقد قال في
 ([.797([ يف بولك! أحنن قتلناه؟! إمنا قتله من جاء به])796ما تزال تدحض])

فانتشر أتويل معاوية بني أهل الشام انتشار النار يف اهلشيم، وجاء يف رواية صحيحة: أن عمرو بن حزم 
«. تقتله الفئة الباغية»قال فيه رسول هللا )ص( :  دخل على عمرو بن العاص فقال: قتل عم ار، وقد

فقام عمرو بن العاص فزعًا يرج ع، حىت دخل على معاوية، فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل 
 تقتلك الفئة»عمار. قال: فماذا؟ قال عمرو: مسعت رسول هللا )ص( يقول له: 

؟! إمنا قتله علي وأصحابه، جاؤوا به حىت فقال له معاوية: دحضت يف بولك، أو حنن قتلناه« الباغية
 ([.798ألقوه بني رماحنا، أو قال: بني سيوفنا])

ويف رواية صحيحة أيضاً: جاء رجالن عند معاوية خيتصمان يف رأس عمار يقول كل واحد منهما: أان 
 قتلته، فقال عبد هللا بن عمرو بن العاص: ليطب به أحدكما نفسًا لصاحبه، فإين مسعت رسول هللا

)ص( يقول: تقتله الفئة الباغية، قال معاوية: فما ابلك معنا؟ قال: إن أيب شكاين إىل رسول هللا فقال: 
 ([.799أطع أابك مادام حياً وال تعصه، فأان معكم ولست أقاتل])



من الرواايت السابقة نالحظ أن الصحايب الفقيه عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما حريص على قول 
لنصح، فقد رأى أن معاوية وجنده هم الفرقة الباغية لقتلهم عماراً، فقد تكرر منه هذا احلق، وا

االستنكار يف مناسبات خمتلفة، وال شك أن مقتل عمار رضي هللا عنه قد أثر يف أهل الشام بسبب هذا 
ين قتلوا احلديث، إال أن معاوية رضي هللا عنه أوَّل احلديث أتوياًل غري مستساغ، وال يصح يف أن الذ

([، وقد رد علي رضي هللا عنه على قول معاوية أبن قال: 800عمارًا هم الذين جاؤوا به إىل القتال])
فرسول هللا )ص( إذن قتل محزة حني أخرجه، وهذا من علي إلزام ال جواب عنه، وحجة ال اعرتاض 

 ([.801عليها])

عمار دافعًا لعمرو بن العاص  وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن العاص، بل كان استشهاد
([، وقد قال رضي هللا عنه: وددت أين مت قبل هذا اليوم بعشرين 802للسعي إلهناء احلرب])

 ([.803سنة])

وقد جاء يف البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: كنا حنمل لبنة لبنة وعمار لبنتني لبنتني، 
ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إىل اجلنة »ل: فراه النيب )ص( ، فينفض الرتاب عنه ويقو 

 ([.804قال عمار: أعوذ ابهلل من الفنت])«. ويدعونه إىل النار

، وهذا من إخباره «تقتل عماراً الفئة الباغية»وقال ابن عبد الرب: تواترت االاثر عن النيب )ص( أنه قال: 
([، وقال الذهيب بعد ما ذكر احلديث: 805ابلغيب وأعالم نبوته )ص( ، وهو من أصح األحاديث])

 ([.806ويف الباب عن عدة من الصحابة، فهو متواتر])

 

 ([:807«])تقتلك الفئة الباغية»ـ فهم العلماء حلديث رسول هللا )ص( يف عمار:  4

أ ـ قال ابن حجر: ويف هذا احلديث علم من أعالم النبوة، وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار، ورد على 
([، وقال أيضاً: دل احلديث: 809([ الزاعمني: أن عليًا مل يكن مصيبًا يف حروبه])808)النواصب]

، على أن عليًا كان املصيب يف تلك احلروب، ألن أصحاب معاوية «تقتل عمارًا الفئة الباغية»
 ([.810قتلوه])

العادلة هلذا  ب ـ يقول النووي: وكانت الصحابة يوم صفني يتبعونه حيث توجه لعلمهم أبنه مع الفئة
 ([.811احلديث])

جـ  قال ابن كثري: كان علي وأصحابه أدن الطائفتني إىل احلق من أصحاب معاوية، وأصحاب معاوية  
كانوا ابغني عليهم، كما ثبت يف صحيح مسلم من حديث شعبة عن أيب سلمة عن أيب نضرة عن أيب 



دة ـ أن رسول هللا )ص( قال لعمار: سعيد اخلدري، قال: حدثين من هو خري مين ـ يعين: أبـا قتا
([، وقال أيضاً: وهذا مقتل عمار بن ايسر رضي هللا عنهما مع أمري 812«])تقتلك الفئة الباغية»

املؤمنني علي بن أيب طالب قتله أهل الشام، وابن وظهر بذلك سر ما أخرب به الرسول )ص( من أنه 
، وما يف ذلك من دالئل النبوة])تقتله الفئة الباغية، وابن بذلك أن علياً حمق، وأ  ([.813ن معاوية ابغ 

د ـ وقال الذهيب: هي طائفة من املؤمنني، بغت على اإلمام علي، وذلك بنص قول املصطفى صلوات 
 ([.814«])تقتلك الفئة الباغية»هللا عليه لعمار: 

تال }َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ  هـ  قال القاضي أبو بكر بن العريب: يف قوله تعاىل: }...  هذه االية أصل يف ق
والعمدة يف حرب املتأولني، وعليها عول الصحابة ، وإليها جلأ األعيان من هذه األمة، وإايها عىن النيب 

 ([.815«])تقتل عماراً الفئة الباغية»)ص( بقوله: 

 

 اجلنة، و ـ وقال ابن تيمية: وهذا يدل لصحة إمامة علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إىل طاعته داع  إىل
والداعي إىل مقاتلته داع  إىل النار ـ وإن كان متأو ِّاًل ـ وهو دليل على أنه مل يكن جيوز قتال علي، وعلى 
هذا فمقاتله خمطأئ ـ وإن كان متأواًل ـ أو ابغ  ـ بال أتويل ـ وهو أصح القولني ألصحابنا، وهو احلكم 

ن فرعوا على ذلك قتال البغاة بتخطئة من قاتل علياً، وهو مذهب األئمة الفقهاء الذي
([، وقال أيضاً: مع أن عليًا أوىل ابحلق ممن فارقه، ومع أن عمارًا قتلته الفئة الباغية ـ  816املتأولني])

كما جاءت به النصوص ـ، وعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند هللا ونقر ابحلق كله، وال يكون لنا 
علم والعدل، ذلك هو اتباع الكتاب والسنة، وأما من هوى، وال نتكلم بغري علم، بل نسلك سبل ال

 ([.817متسك ببعض احلق دون بعض، فهذا منشأ الفرقة واالختالف])

فقتله معاوية «. تقتل عمارًا الفئة الباغية»ز ـ وقال عبد العزيز بن ابز: وقال )ص( يف حديث عمار: 
ظنوا أهنم مصيبون يف املطالبة بدم  وأصحابه يف موقعة صفني، فمعاوية وأصحابه بغاة، لكن جمتهدون

 ([.818عثمان])

ح ـ وقال سعيد حوى: بعد أن قتل عمار الذي وردت النصوص مبينة أنه تقتله الفئة الباغية، تبني 
للمرتددين أن عليًا كان على حق، وأن القتال معه كان واجباً، ولذا عرب ابن عمر عن ختلفه أبنه أيسى 

ال أنه ترك واجباً وهو نصرة اإلمام احلق على اخلارجني عليه بغري حق،  بسبب هذا التخلف، وما ذلك إ
([، لقد كان احلسن بن علي رضي هللا عنه على يقني راسخ ومعرفة 819كما أفىت بذلك الفقهاء])

 متينة أبن والده كان على احلق.



 ـ موقف احلسن بن علي من تلك احلروب: 5

موقف أهل السنة واجلماعة من احلرب اليت وقعت بني كان موقف احلسن بن علي رضي هللا عنه هو 
الصحابة الكرام رضي هللا عنهم، وهو اإلمساك عما شجر بينهم إال فيما يليق هبم رضي هللا عنهم؛ ملا 
يسببه اخلوض يف ذلك من توليد العداوة واحلقد والبغض ألحد الطرفني، وقالوا: إنه جيب على كل 

م ويرتحم عليهم وحيفظ هلم فضائلهم، ويعرتف هلم بسوابقهم، وينشر مسلم أن حيب اجلميع ويرتضى عنه
مناقبهم وأن الذي حصل بينهم إمنا كان عن اجتهاد، واجلميع مثابون يف حاليت الصواب واخلطأ، غري أن 
ثواب املصيب ضعف ثواب املخطأئ يف اجتهاده، وأن القاتل واملقتول من الصحابة يف اجلنة، ومل جيوز 

اجلماعة اخلوض فيما شجر بينهم، وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة اليت تبني أهل السنة و 
 موقفهم فيما شجر بني الصحابة، أذكر

بعض النصوص اليت فيها اإلشارة إىل ما وقع بني الصحابة من االقتتال، ومبا وصفوا به فيها، وتلك 
 ([:820النصوص هي])

نَـُهَما فَإِّْن بـََغْت إِّْحَدامُهَا َعَلى اأُلْخَرى أ ـ قال تعاىل: }َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ  تَـتَـُلوا َفَأْصلُِّحوا بـَيـْ نِّنَي اقـْ مَِّن اْلُمْؤمِّ
طُ  ْلَعْدلِّ َوأَْقسِّ نَـُهَما ابِّ وا إِّنَّ اَّللََّ حيِّبُّ فـََقاتُِّلوا الَّيتِّ تـَْبغِّي َحىتَّ َتفِّيَء إِّىَل أَْمرِّ اَّللَِّّ فَإِّْن فَاَءْت َفَأْصلُِّحوا بـَيـْ

طِّنَي    اْلمُ  [. ففي هذه االية أمر هللا تعاىل ابإلصالح بني املؤمنني إذا ما جرى بينهم 9]احلجرات: ْقسِّ
قتال ألهنم إخوة، وهذا االقتتال ال خيرجهم عن وصف اإلميان، وإذا كان حصل اقتتال بني عموم 

ا  فأصحاب رسول هللا املؤمنني مل خيرجهم ذلك من اإلميان؛ ألن هللا ذكر يف االية اليت بعدها: }إِّمنََّ 
الذين اقتتلوا يف موقعة اجلمل وبعدها أول من يدخل يف اسم اإلميان الذي ذكر يف هذه االية، فهم ال 
يزالون عند رهبم مؤمنني إمياانً حقيقياً، ومل يؤثر ما حصل بينهم من شجار يف إمياهنم حبال؛ ألنه كان عن 

 اجتهاد

ه قال: قال رسول هللا )ص( : مترق مارقة عند فرقة من ب ـ وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عن
([. والفرقة املشار إليها يف احلديث ما كان من االختالف 821املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني ابحلق])

بني علي ومعاوية رضي هللا عنهما، وقد وصف )ص( الطائفتني معًا أبهنما مسلمتان، وأهنما متعلقتان 
ن أعالم النبوة: إذ وقع األمر طبق ما أخرب به عليه الصالة والسالم، وفيه احلكم ابحلق، واحلديث علم م

إبسالم الطائفتني: أهل الشام وأهل العراق، ال كما يزعمه فرقة اإلماميَّة، واجلهلة الطغام من تكفريهم 
ة أهل الشام، وفيه أن أصحاب علي أدن الطائفتني إىل احلق وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماع



والذي عليه احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما: أن عليًا هو املصيب، وإن كان معاوية 
إذا »جمتهداً وهو مأجور إن شاء هللا، ولكن عليًا هو اإلمام فله أجران، كما ثبت يف صحيح البخاري: 

 ([.822«])اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

ابين هذا سيد، ولعل » بكرة قال: بينما النيب )ص( خيطب جاء احلسن فقال النيب )ص( : ج ـ وعن أيب
([. ففي هذا احلديث شهادة النيب )ص( إبسالم 823«])هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني

ه، الطائفتني أهل العراق وأهل الشام، واحلديث فيه رد واضح على اخلوارج الذين كفَّروا عليًا ومن مع
 ومعاوية ومن معه مبا تضمنه احلديث من الشهادة للجميع ابإلسالم ولذا كان يقول سفيان بن

عيينة: قوله فئتني مـن املسلمني يعجبنا جداً. قال البيهقي: وإمنا أعجبهم ألن النيب )ص( مساهم يميعاً 
ليمه األمر إىل مسلمني، وهذا خرب من رسول هللا مبا كان من احلسن ابن علي بعد وفاة علي يف تس

([، فهذه األحاديث املتقدم ذكرها فيها اإلشارة إىل أهل العراق الذين  824معاوية بن أيب سفيان])
كانوا مع علي وإىل أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أيب سفيان، وقد وصفهم النيب )ص( أبهنم من 

ا عنه، كما شهد هلم )ص( أبهنم ([، كما وصفهم أبهنم يميعًا متعلقون ابحلق مل خيرجو 825أمته])
مستمرون على اإلميان ومل خيرجوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم، وقد دخلوا حتت عموم قوله 

نَـُهَما  ]احلجرات:  تَـتَـُلوا َفَأْصلُِّحوا بـَيـْ نِّنَي اقـْ  [.90تعاىل: }َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ مَِّن اْلُمْؤمِّ

 عنهم أيمعني ، فلم يكفـروا ولـم يفسقوا بقتاهلم ، بل هم وقد قدمنا أن مدلول االيـة ينتظمهم رضي هللا
متأو ِّلـون جمتهدون . وقد بيـن احلكم يف قتاهلـم ذلـك علي بن أيب طالب رضي هللا عنه كما مر معنا، 
فالواجب على املسلم، ومن زعم أنه حمبٌّ ألهل البيت أن يسلك يف اعتقاده فيما حصل بني الصحابة 

رقة الناجية أهل السنة واجلماعة والذين من أئمتهم وسادهتم أمري املؤمنني علي وابناه الكرام مسلك الف
احلسن واحلسني، وهو اإلمساك عما حصل بينهم رضي هللا عنهم، وال خيوض فيه إال مبا هو الئق 

 مبقامهم.

 ـ استشهاد أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه: 6

جرحًا غائرًا مل تزده األايم والليايل إال إيالمًا وحسرة، فاتفق نفر تركت معركة النهروان يف نفوس اخلوارج 
منهم على أن يفتكوا بعلي رضي هللا عنه، ويثأروا ملن قتل من إخواهنم يف النهروان، واستطاع عبد الرمحن 

ؤمنني، بن ملجم أن يقتل أمري املؤمنني علي ًا ابلغدر، وهذا حممد ابن احلنفية يروي لنا قصة مقتل أمري امل
 فقد قال:



كنت وهللا إين ألصلي تلك الليلة اليت ضرب فيها علي يف املسجد األعظم يف رجال كثري من أهل 
املصر، يصلون قريباً من السدة، ما هم إال قيام وركوع وسجود، وما يسأمون من أول الليل إىل اخره، إذ 

، فما أدري أخرج من السدة، خرج علي لصالة الغداة، فجعل ينادي: أيها الناس، الصالة الصالة
فتكلم هبذه الكلمات أم ال؟ فنظرت إىل بريق، ومسعت: احلكم هلل اي علي ال لك وال ألصحابك، 
فرأيت سيفاً، مث رأيت اثنياً، مث مسعت عليًا يقول: ال يفوتنكم الرجل وشد الناس عليه من كل جانب، 

فيمـا دخل من الناس، فسمعت علياً قال: فلم أبرح حىت أخذ ابن ملجم وأدخل على علي، فدخلت 
 ([.826يقول: النفس ابلنفس، أان إن مت فاقتلوه كما قتلين، وإن بقيت رأيت فيه رأيي])

 وذكر أن الناس دخلوا على احلسن فزعني ملا حدث من أمر علي، فبينما هـم عنده وابن ملجم

 ال أبس على أيب، وهللا مكتوف بني يديه، إذ اندته أم كلثوم بنت علي وهي تبكي: أي عـدو هللا
خمزيك، قال: فعلى من تبكني؟ وهللا لقد اشرتيته أبلف، ومسمته أبلف، ولو كانت هذه الضربة على 

 ([.827يميع أهل املصر ما بقي منهم أحد])

وقد يُمع األطباء لعلي رضي هللا عنه يوم جرح وكان أبصرهم ابلطب أثري بن عمر السكوين، وكان 
فأخذ أثري رئة شاة حارة، فتتبع عرقًا منها، فاستخرجه، فأدخله يف جراحة صاحب كسرى يتطبب، 

علي، مث نفخ العرق واستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ، وإذا الضربة قد وصلت إىل أم رأسه، فقال: اي 
([، وذكر أن جندب بن عبد هللا دخل على علي فسأله، 828أمري املؤمنني! اعهد عهدك فإنك ميت])

مري املؤمنني إن فقدانك ـ وال نفقدك ـ فنبايع احلسن؟ قال: ما امركم وال أهناكم أنتم فقال: اي أ
 ([، ومن هذا األثر يظهر إميان أمري املؤمنني علي حبق األمة يف اختيار خليفتها.829أبصر])

 ـ وصية أمري املؤمنني علي للحسن واحلسني رضي هللا عنهم: 7

قال: أوصيكما بتقوى هللا، وأال تبغيا الدنيا وإن بغتكما، وال تبكيا دعا أمري املؤمنني حسنًا وحسيناً، ف
على شيء ُزوِّي عنكما، وقوال احلق، وارمحا اليتيم، وأغيثا امللهوف، واصنعا لالخرة، وكوان للظامل خصماً 

نفية، وللمظلوم انصراً، واعمال مبا يف الكتاب، وال أتخذكما يف هللا لومة الئم، مث نظر إىل حممد ابن احل
([، قال: نعم، قال: فإين أوصيك مبثله، وأوصيك 830فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك])

بتوقري أخويك، لعظيم حقهما عليك، فاتبع أمرمها، فال تقطع أمرًا دوهنما مث قـال: أوصيكما به، فإنه 
 وإقام الصالة ابن أبيكما، وقد علمتما أن أابكما كان حيبه، وقال للحسن: أوصيك أي بين بتقوى هللا

لوقتها، وإيتاء الزكاة عند حملها، وحسن الوضوء فإنه ال صالة إال بطهور، وال تقبل صالة من مانع زكاة، 



وأوصيك بغفر الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، واحللم عند اجلهل، والتفقه يف الدين، والتثبت يف 
النهي عن املنكر واجتناب األمر، والتعهد للقران، وحسن اجلوار، واألمر ابملعروف و 

 ([.831الفواحش])

فلما حضرته الوفاة أوصى فكانت وصيته: بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا ما أوصى به علي بن أيب 
طالب، أوصى: أنه يشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، أرسله ابهلدى 

كره املشركون. مث إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب ودين احلق ليظهره على الدين كله، ولو  
العاملني ال شريك له، وبذلك أمرت وأان من املسلمني، مث أوصيك اي حسن ويميع أهلي وولدي بتقوى 

 هللا ربكم، وال متوتن إال وأنتم مسلمون، فاعتصموا حببل هللا

ذات البني أفضل من عامة الصالة إن صالح »يميعاً، وال تفرقوا، فإين مسعت أاب القاسم يقول: 
انظروا إلـى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون هللا عليكم احلساب، هللا هللا يف األيتام، فال تعنوا « والصيام

أفواههم ، وال يضيعن حبضرتكم ، هللا هللا يف جريانكم فإهنم وصية نبيكم )ص( ما زال يوصي به حىت 
ال يسبقنكم إىل العمل به غريكم، وهللا هللا يف الصالة فإهنا عمود ظننا أنه سيورثه، هللا هللا يف القران، ف

دينكم، وهللا هللا يف بيت ربكم فال ختل وه ما بقيتم، فإنه إن ترك مل يناظر، وهللا هللا يف اجلهاد يف سبيل هللا 
ال يظلمن بني أبموالكم وأنفسكم، وهللا هللا يف الزكاة فإهنا تطفأئ غضب الرب، وهللا هللا يف ذمة نبيكم ف

أظهركم، وهللا هللا يف أصحاب نبيكم فإن هللا أوصى هبم، وهللا هللا يف الفقراء واملساكني فأشركوهم يف 
معايشكم، وهللا هللا يف ما ملكت أميانكم. الصالة الصالة ال ختافن يف هللا لومة الئم، يكفيكم من 

وال ترتكوا األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أرادكم وبغى عليكم، وقولوا للناس حسنًا كما أمركم هللا، 
فيوىل األمر شراركم، مث تدعون فال يستجاب لكم. وعليكم ابلتواصل والتباذل، وإايكم والتدابر والتقاطع 
والتفرق، وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب، 

بيت وحفظ فيكم نبيكم. أستودعكم هللا وأقرأ عليكم السالم ورمحة هللا، مث مل حفظكم هللا من أهل 
 ([.832ينطق إال بال إله إال هللا حىت قبض رضي هللا عنه])

وجاء يف رواية أخرى:.. اي َبينَّ: أوصيكم بتقوى هللا يف الغيب والشهادة، وكلمة احلق يف الرضا 
على الصديق والعدو، والعمل يف النشاط والكسل، والرضا والغضب، والقصد يف الغىن والفقر، والعدل 

عن هللا يف الشدة والرخاء، اي بين ما شر بعده اجلنة بشر  ، وال خري بعده انر خبري، وكل نعيم دون اجلنة 
حقري، وكل بالء دون النار عافية، اي بين من أبصر عيب نفسه ُشغل عن عيب غريه، ومن رضي بقسم 



فاته، ومـن سل سيف بغي قتل به، ومن حفر ألخيه بئرًا وقع فيها، ومن هتك  هللا مل حيزن على ما
حجاب أخيه كشف عورات نفسه، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غريه، ومن أعجب برأيه ضلَّ، 
، ومن خالط األنذال احتقر، ومن دخل مداخل  ومن استغىن بعقله زل، ومن تكرب على الناس ذلَّ

لعلماء وق ر، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر  السوء اهتم، ومن جالس ا
كالمه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قل حياؤه، ومن قل  حياؤه قل  ورعه، ومن قل  ورعه مات قلبه، ومن 
مات قلبه دخل النار. اي بين، األدب خري مرياث، وحسن اخللق خري قرين، اي بين العافية عشرة أجزاء: 

يف الصمت إال من ذكر هللا، وواحدة يف ترك جمالسة السفهاء، اي بين زينة الفقر الصرب، وزينة تسعة منها 
الغىن الشكر، اي بين ال شرف أعلى من اإلسالم، وال كرم أعز من التقوى، وال معقل أحرز من الورع وال 

ب، التدبري قبل شفيع أجنح من التوبة، وال لباس أيمل من العافية، احلرص مفتاح التعب ومطية النص
 العمل

يؤمنك الندم، فبئس الزاد إىل املعاد العدوان على العباد، طوىب ملن أخلص هلل علمه وعمله وحبه وبغضه 
 ([.833وأخذه وتركه، وكالمه وصمته وقوله وفعله])

 ـ هني أمري املؤمنني علي عن املثلة بقاتله: 8

فإن متُّ فاقتلوه، وإن أعش فاجلروح قال أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه: احبسوا الرجل؛ 
([. ويف رواية أخرى قال: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن صححت فأان ويل دمي 834قصاص])

([، ويف رواية أخرى زايدة، وهي قوله: إن مت فاقتلوه قتليت 835أعفو إن شئت وإن شئت استقدت])
ْثلة، وقال: اي بين عبد ([، وقد كان 836وال تعتدوا إن هللا ال حيب املعتدين])

ُ
علي هنى احلسن عن امل

املطلب، ال ألفينكم ختوضون يف دماء املسلمني، تقولون: قتل أمري املؤمنني، قتل أمري املؤمنني، أال ال 
يُقَتلنَّ. انظر اي حسن، إن من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة، وال متثل ابلرجل، فإين مسعت رسول هللا 

 ([.837«])ملثلة ولو أهنا ابلكلب العقورإايكم وا»)ص( يقول: 

وقد جاء يف شأن وصية أمري املؤمنني أبمر قاتله رواايت كثرية تتفاوت؛ منها الصحيح ومنها الضعيف، 
فالرواية اليت فيها أمر علي رضي هللا عنه إبحراق الشقي بعد قتله إسنادها ضعيف، والرواايت األخرى 

ر علي رضي هللا عنه بقتل الرجل إن مات من ضربته وهناهم عما تسري يف اجتاه واحد؛ فكلها فيها أم
سوى ذلك، فهذه الرواايت يعضد بعضها بعضاً، وتنهض لالحتجاج هبا؛ هذا من جهة، كما أن أمري 



املؤمنني مل جيعله مرتداً، فيأمر بقتله، بل هناهم عن ذلك ملا هم  بعض املسلمني بقتله وقال: ال تقتلوا 
 ([.838فاجلروح قصاص، وإن مت فاقتلوه])الرجل، فإن برئت 

وتذكر الرواية التارخيية املشهورة: فلما قُبض علي رضي هللا عنه بعث احلسن إىل ابن ملجم، فقال 
للحسن: هل لك يف خصلة؟ إين وهللا ما أعطيت هللا عهدًا إال وفيت به، إين كنت قد أعطيت هللا 

أموت دوهنما، فإن شئت خليت بيين وبينه، ولك هللا علي عهدًا عند احلطيم أن أقتل عليًا ومعاوية أو 
إن مل أقتله ـ أو قتلته ـ مث بقيت، أن اتيك حىت أضع يدي يف يدك. فقال له احلسن: أما وهللا حىت تعاين 

([. مث إن الناس أخذوه، فأحرقوه ابلنار، ولكن هذه الرواية 839النار، مث قدمه فقتله])
 ([.840منقطعة])

 

الرواايت والذي يليق ابحلسن واحلسني وأبناء أهل البيت: أهنم التزموا بوصية أمري املؤمنني والصحيح من 
علي يف معاملة عبد الرمحن ابن ُمْلجم، وفيها يظهر خلق اإلسالم العظيم يف النهي عن املثلة، وااللتزام 

اجتمع الناس، وجاؤوا ابلقصاص الشرعي. وال تثبت الرواية اليت تقول: فلما دفن ، أحضروا ابن ملجم، ف
ابلنفط والبواري، فقال حممد ابن احلنفية، واحلسني، وعبد هللا بن جعفر بن أيب طالب: دُعوان نشتف  
منه، فقطع عبد هللا يديه ورجليه، فلم جيزع ومل يتكل م، فكَحَل عينيه، فلم جيزع، وجعل يقول: إنك 

ْسمِّ رَب ِّ  [ حىت ختمها، وإن عينيه 1]العلق: َك الَّذِّي َخَلَق    لتكُحل عيين عم ك، وجعل يقرأ: }اقـْرَْأ ابِّ
لتسيالن، مث أمر به فعوجل عن لسانه ليـُْقطع فجزع، فقيل له يف ذلك. فقال: ما ذاك َبزع ولكين  أكره 
أن أبقى يف الدنيا ُفواقًا ال أذكر هللا، فقطعوا لسانه، مث  أحرقوه، وكان أمسر، حسـن الوجه، أفلج، شعره 

 ([.841ذنيه، ويف جبهته أثر السجود])من شحمة أ

وابن ملجم عند اإلماميَّة أشقى اخللق يف االخرة ، وهو عندان أهل السنـة ممن نرجو له الن ار، وجنو ِّز أن 
هللا يتجاوز عنه ، ال كما يقول اخلوارج واإلماميَّة فيه، وحكمه حكم قاتل عثمان، وقاتل الزبري، وقاتل 

، وقـاتل عم ار، وقاتل خارجة، وقاتل احلسني ، فكل هؤالء نربأ منهم طلحة، وقاتل سعيد بن جبري
 ([.842ونبغضهم يف هللا ، ونكل أمورهم إىل هللا عز وجل])

 ـ خطبة احلسن بن علي رضي هللا عنهما بعد مقتل أبيه: 9

ل عن عمرو بن ُحبشي قال: خطبنا احلسن بن علي بعد قتل علي رضي هللا عنه، فقال: لقد فارقكم رج
أمس، ما سبقه األولون بعلم وال أدركه االخرون، إن كان رسول هللا )ص( ليبعثه ويعطيه الراية، فال 



([، حىت يُفتح له، ما ترك من صفراء وال بيضاء إال سبعمئة درهم من عطائه كان 843ينصرف])
 ([.844يرصدها خلادم أهله])

 ـ استقبال معاوية خرب مقتل علي رضي هللا عنهما: 10

جاء خرب قتل علي إىل معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: وحيك إنك  وملا
([، وكان معاوية يكتب فيما ينزل به يسأل له 845ال تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم])

 وتعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه عن ذلك، فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم مب

 ([.846ابن أيب طالب، فقال له أخوه عتبة: ال يسمع هذا منك أهل الشام، فقال له: دعين عنك])

ولنتعرف على شخصية علي عندما طلب معاوية رضي هللا عنه يف خالفته من ضرار الصُّدائي أن يصف 
فكان وهللا بعيد  له علياً، فقال: أعفين اي أمري املؤمنني قال: لتصفنَّه، قال: أما إذ ال بد من وصفه؛

([ وحيكم عداًل، يتفج ر العلم من جوانبه، وتنطق احلكمة من 847املدى، شديد الُقوى، يقول ُفصاًل])
نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرهتا، ويستأنس ابلليل ووحشته، وكان غزير العربة، طويل الفكرة، 

دِّان، جييبنا إذا سألناه وينبئنا إذا يعجبه من اللباس ما قُصر، ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحَ 
استنبأانه، وحنن وهللا ـ مع تقريبه إايان وقربه منا ـ ال نكاد نكلمه هيبة له، يعظ ِّم أهل الدين ويُقر ِّب 
املساكني، وال يطمع القوي يف ابطله، وال ييأس الضعيف فـي عدله، وأشهد أنه قد رأيته يف بعض 

([ وغارت جنومه، قابضًا على حليته، يتململ متلمل 848مواقفه وقد أرخى الليل ُسُدوَله])
: 849السليم]) ([، ويبكي بكاء احلزين، ويقول: اي دنيا ُغر ِّي غريي، إيل  تعر ضت أم إيل  تشوَّفتِّ

هيهات هيهات، قد ابينتك ثالاًث ال رجع فيها، فعمرك قصري، وخطرك قليل، اه من قلة الزاد وبُعد 
معاوية وقال: رحم هللا أاب احلسن، كان وهللا كذلك، فكيف حزنك عليه  السفر، ووحشة الطريق، فبكى

 ([.850اي ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها وهو يف حجرها])

وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول هللا )ص( يف املنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت 
([ الباب وأان أنظر، 851دخال بيتًا وأجيف])عليه وجلست، فبينما أان جالس إذ أيت بعلي ومعاوية فأ

فما كان أبسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي يل ورب الكعبة، مث ما كان أبسرع من أن خرج 
 ([.852معاوية وهو يقول: غفر يل ورب الكعبة])



ه وروى ابن عساكر عن أيب زرعة الرازي أنه قال له رجل: إين أبغض معاوية، فقال له: ومل؟ قال: ألن
قاتل علياً، فقال له أبو زرعة: وحيك إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كرمي، فإيش دخولك 

 ([.853أنت بينهما؟ رضي هللا عنهما])

 

      

 
 
 
 

 الفصل الثاين

 بيعة احلسن بن علي بن أيب طالب ، وأهم صفاته، وبعض

 مواقفه يف احلياة االجتماعية، ومشروعه اإلصالحي الذي

 بوحدة األمةتو ج 

 

 املبحث األول

 بيعة احلسن بن علي رضي هللا عنهما

هـ ، وذلك بعد استشهاد 40كانت بيعة احلسن بن علي رضي هللا عنهما يف شهر رمضان من سنة 
أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ، على يد اخلارجي عبد الرمحن ابن ملجم 

ْ أمري املؤمنني أحداً من بعده، فعن عبد ([، وقد اختار الناس احل854املرادي]) سن بعد والده ، ومل يعني ِّ
([ ، فما ينتظر يب 855هللا بن سبع قال: مسعت عليًا يقول: لتخضنب هذه من هذا])

([، قال: إذن اتهلل تقتلون يب 857([. قالوا: اي أمري املؤمنني، فأخربان به نبري عرتته])856األشقى])
لف علينا ، قال: ال، ولكن أترككم إىل ما ترككم إليه رسول هللا )ص( ، قالوا: غري قاتلي. قالوا: فاستخ

([ مرة: إذا لقيته، قال: أقول: اللهم تركتين فيهم ما بدا لك، 858فما تقول لربك إذا أتيته، قال وكيع])
([، ويف رواية: أقول: 859مث قبضتين إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدهتم])

 ([.860لهم استخلفتين فيهم ما بدا لك، مث قبضتين وتركتك فيهم])ال

 



وبعد مقتل علي صلى عليه احلسن بن علي، وكرب عليه أربع تكبريات، ودفن ابلكوفة، وكان أول من 
ُحل ِّني، 

ابيعه قيس بن سعد، قال له: ابسط يدك أابيعك على كتاب هللا عز وجل، وسنة نبيه، وقتال امل
ضي هللا عنه: على كتاب هللا وسنة نبيه، فإن ذلك أييت من وراء كل شرط. فبايعه فقال له احلسن ر 

([، وقد اشرتط احلسن بن علي على أهل العراق عندما أرادوا بيعته فقال 861وسكت، وابيعه الناس])
([، ويف رواية: قال هلم: 862هلم: إنكم سامعون مطيعون، تساملون من ساملت، وحتاربون من حاربت])

 ال أابيعكم إال على ما أقول لكم، قالوا: ما هو؟ قال: تساملون من ساملت، وحتاربون من وهللا
([، ويف رواية ابن سعد: إن احلسن بن علي بن أيب طالب ابيع أهل العراق بعـد علي 863حاربت])

على بيعتني، ابيعهم على اإلمرة، وابيعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه، ويرضوا مبا رضي 
 ([.864به])

ويستفاد من الرواايت السابقة: ابتداء احلسن رضي هللا عنه يف التمهيد للصلح فور استخالفه والذي 
 سيأيت تفصيله الحقاً إبذن هللا تعاىل. ومن دراستنا لبيعة احلسن نستنبط دروساً وعرباً وفوائد؛ منها:

 أواًل: بطالن قضية النص على خالفة احلسن:

ن رضي هللا عنه تربز أمامنا قضية يرو ِّج هلا الشيعة اإلمامية بقوة؛ أال وهي عند حديثنا عن بيعة احلس
قضية النص على خالفة احلسن رضي هللا عنه من قبل والده علي بن أيب طالب رضي هللا 

([، وهذا األمر يعدُّ من املفرتايت على أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه؛ حيث مل يصح 865عنه])
ن الشيعة اإلماميَّة يعتقدون أن اإلمامة كالنبوة ال تكون إال ابلنص من هللا عز وجل النقل عنه بذلك، إ

على لسان رسوله )ص(، وأهنا مثلها لطف من هللا عز وجل، وال جيب أن خيلو عصر من العصور من 
إمام مفروض الطاعة منصوب من هللا تعاىل، وليس للبشر حق اختيار اإلمام وتعيينه، بل وليس لإلمام 
نفسه حق تعيني من أييت بعده، وقد وضعوا على لسان أئمتهم عشرات الرواايت يف ذلك، منها ما 
نسبوه إىل اإلمام حممد الباقر رمحه هللا: أنه قال: أترون أن هذا األمر إلينا جنعله حيث نشاء؟! ال وهللا ما 

يعتقد الشيعة ([. و 866هو إال عهد من رسول هللا رجل فرجل مسمى حىت تنتهي إىل صاحبها])
اإلماميَّة أن الرسول )ص( قد نص على األئمة من بعده، وعينهم أبمسائهم، وهم اثنا عشر إمامًا ال 

 ينقصون وال يزيدون، وهم:

 

 هـ.40ـ علي بن أيب طالب رضي هللا عنه املرتضى، تويف 1

 هـ.50ـ احلسن بن علي رضي هللا عنه الزكي، تويف 2



 هـ.61عنه سيد الشهداء، تويف ـ احلسني بن علي رضي هللا 3

 هـ.95ـ علي بن احلسني ـ زين العابدين ـ، تويف 4

 هـ.114ـ حممد بن علي الباقر، تويف 5

 هـ.148ـ جعفر بن حممد الصادق، تويف 6

 هـ.183ـ موسى بن جعفر الكاظم، تويف 7

 هـ.203ـ علي بن موسى الرضا، تويف 8

 هـ.220ـ حممد بن علي اجلواد، تويف 9

 هـ.254علي بن حممد اهلادي، تويف ـ 10

 هـ.260ـ احلسن بن علي العسكري، تويف 11

 هـ.256ـ حممد بن احلسن املهدي، تويف 12

وأساس عقيدة الوصية هو ابن سبأ، وكان ينتهي أبمر الوصية عند علي رضي هللا عنه، ولكن جاء فيما 
ماميَّة تعمل بصمت وسرية، فينفون بعد من عممها يف جمموعة من أوالده، وكانت اخلالاي الشيعية اإل

ذلك نفياً قاطعاً، كما فعل جدهم أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه، ولذلك اخرتع أولئك الكذابون على 
حىت يسهل نشر أفكارهم وهم يف مأمن من أتثر األتباع مبواقف أهل البيت « عقيدة التقية»أهل البيت 

 ([.867الصادقة واملعلنة للناس])

خطر األمور اليت ابتدعها الشيعة: الوصية؛ وهي: أن رسول هللا )ص( أوصى ابخلالفة بعد وفاته إن من أ
من مات «: الكايف»مباشرة إىل علي رضي هللا عنه، وأن من سبقه مغتصبون حلقه كما جاء يف كتاهبم 

[، ولكن (868ومل يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، وكان رسول هللا )ص( ، وكان عليًا عليه السالم])
ابالستقراء التارخيي لتاريخ اخللفاء الراشدين، ال جند للوصية ذكراً يف خالفة أيب بكر، وال يف خالفة عمر 
رضي هللا عنهما، وإمنا جند بداية ظهورها يف السنوات األخرية من خالفة عثمان رضي هللا عنه، عند 

ىل أمساعهم، وبينوا كذبه، ومن أشهر بزوغ قرن الفتنة، وقد استنكر الصحابة هذا القول عندما وصل إ
هؤالء: علي بن أيب طالب، وأم املؤمنني عائشة رضي هللا عنهما، مث نرى هذا القول يتبلور يف فكرة 

 موجهة، وعقيدة تدعو إىل اإلميان هبا والدعوة

اؤهم أهنا إليها، وذلك يف خالفة علي رضي هللا عنه، وهذه الوصية اليت تدَّعيها اإلماميَّة فقد أثبت علم
من وضع عبد هللا بن سبأ، كما ذكر ذلك النوخبيت والكشي، وقد فصلت ذلك يف كتايب )أمسى املطالب 



يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه(، ويكفي يف الرد على زعمهم الباطل ما ورد 
 عنه نفسه، واألدلة  ابلنقل الصحيح عن عدد من الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ، ومنهم علي رضي هللا

 كثرية منها:

ـ ذكر عند عائشة: أن النيب )ص( أوصى إىل علي، فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النيب )ص( وإين  1
([، 869ملسندته إىل صدري، فدعا ابلطست، فاخننث، فمات، فما شعرت؛ فكيف أوصى إىل علي])

ن أعظم األدلة على عدم الوصية، فإن وتصريح عائشة رضي هللا عنها: أن النيب )ص( مل يوصِّ لعلي م
 ([.870النيب )ص( تويف يف حجرها، ولو كانت هناك وصية لكانت هي أدرى الناس هبا])

ـ وعن ابن عباس قال: إن عليَّ بن أيب طالب رضي هللا عنه خرج من عند رسول هللا )ص( يف وجعه  2
 )ص( ؟ فقال: أصبح حبمد هللا ابرائً، الذي تويف فيه، فقال الناس: اي أاب احلسن، كيف أصبح رسول هللا

فأخذ بيده عباس بن عبد املطلب فقال له: أنت وهللا بعد ثالث عبد العصا، وإين وهللا ألرى رسول هللا 
)ص( سوف يتوىف يف وجعه هذا، وإين ألعرف وجوه بين عبد املطلب عند املوت، اذهب بنا إىل رسول 

فينا علمنا ذلك، وإن كان يف غريان علمـنا فأوصى بنا، فقال هللا، فلنسأله فيمن هذا األمر، إن كان 
علي: إان وهللا لئن سألناها رسول هللا فمنعناها، ال يعطيناها الناس من بعده، وإين وهللا ال أسأهلا رسول 

 ([ .871هللا )ص(])

رسول هللا  ويف قوله رضي هللا عنه شهادة للصحابة رضوان هللا عليهم ـ على مدى التزامهم بتنفيذ أمر
)ص( ، فلو كانت هناك وصية ملا ختلف أحد عنه، وملا عربت األنصار عن رأيها يف السقيفة حبرية 

([، ولبايعوا من عهد إليه الوصية، أو على األقل سيذكر 872وشجاعة وصدق: منا أمري ومنكم أمري])
ر فيمن يكون وهو بعضهم، ولو كان هناك نص قبل ذلك لقال علي للعباس: كيف نسأله عن هذا األم

قد أوصى يل ابخلالفة، وقد تويف رسول هللا )ص( يف نفس اليوم، فلما مل يوجد شيء من ذلك تبني ما 
يُدَّعى من النص دعوى ال أساس هلا من الصحة، وكل ما أوردوه من ذلك من التنصيص على علي 

السمعية إما أهنا ال تدل مردود، ملخالفته هذا النص الصريح من علي رضي هللا عنه، ألن كل أدلتهم 
 ([.873على املدعى ـ وإما نصوص تدل على ذلك، ولكنها موضوعة])

 ـ سئل علي رضي هللا عنه: أخصكم رسول هللا بشيء؟ فقال: ما خصَّنا رسول هللا بشيء مل يعم   3

ح به الناس كافة، إال ما كان يف قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن هللا من ذب
([. قال 874لغري هللا، ولعن من سرق منار األرض، ولعن هللا مـن لعن والده، ولعن هللا من اوى حمداثً])



ابن كثري: وهذا احلديث الثابت يف الصحيحني وغريمها عن علي رضي هللا عنه يرد على فرقة الرافضة من 
وا ملا ردَّ ذلك أحد من زعمهم: أن رسول هللا )ص( أوصى إليه ابخلالفة، ولو كان األمر كما زعم

الصحابة، فإهنم كانوا أطوع هلل ورسوله يف حياته، وبعد وفاته من أن يفتئتوا عليهم فيقدموا غري من 
قدمه، ويؤخروا من قدمه بنصه، حاشا وكالَّ! ومن ظن ابلصحابة رضوان هللا عليهم ذلك فقد نسبهم 

ومضادهتم حلكمه ونصه، مع ما أنزل هللا من أبيمعهم إىل الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول )ص( ، 
ثناء عليهم ابلقران، ومن وصل من الناس إىل هذا املقام فقد خلع ربقة اإلسالم، وكفر إبيماع األئمة 

([، قال النووي: فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة اإلمامية ابلوصية لعلي وغري ذلك 875األعالم])
 ([.876من اخرتاعاهتم])

عمرو بن سفيان، قال: ملا ظهر علي يوم اجلمل قال: أيها الناس! إن رسول هللا )ص( مل يعهد  ـ وعن 4
إلينا من هذه اإلمارة شيئًا حىت رأينا من الرأي أن نستخلف أاب بكر، فأقام واستقام حىت مضى 

 ([.877لسبيله])

 طالب رضي هللا عنه: ـ روى أبو بكر البيهقي إبسناده إىل شقيق بن سلمة، قال: قيل لعلي بن أيب 5
أال تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول هللا )ص( فأستخلف، ولكن إن يرد هللا ابلناس خرياً 

([. فهذا دليل واضح من أن 878فسيجمعهم بعدي على خريهم، كما يمعهم بعد نبيهم على خريهم])
وهبم ابلبغض واحلقد ألصحاب دعوى النص عليه رضي هللا عنه إمنا من اختالق الرافضة الذين ملئت قل

رسول هللا )ص( مبا فيهم علي وأهل بيته، وإمنا يدَّعون حبهم تسرتًا ليتسىنَّ هلم الكيد لإلسالم 
 ([.879وأهله])

هبذه النصوص القطعية يتضح َبالء: أن ال أصل للوصية املزعومة، وأن ما اعتمد عليه اإلماميَّة هو من 
من أحدث الوصية، مث وضعت بعد ذلك أسانيد وركبت متون  وضع عبد هللا بن سبأ الذي هو أول

نسبوها زوراً وهبتاانً إىل النيب )ص( ، وهدفهم من ذلك الطعن يف الصحابة رضوان هللا عليهم ملخالفتهم 
أمر الرسول )ص( ، وإيماعهم على ذلك، ومن مث الطعن ورد  ما نقلوه إىل أجيال املسلمني من قران 

 ([.880وحديث])

 

بن تيمية ـ رمحه هللا ـ يف رده على احلِّل ِّي: وأما النص على علي فليس يف شيء من كتب أهل قال ا
احلديث املعتمدة، وأيمع أهل احلديث على بطالنه، حىت قال أبو حممد بن حزم: ما وجدان قط رواية 

لق عند أحد يف هذا النص املدعى إال رواية إىل جمهول يكىن أاب احلمراء ال نعرف من هو يف خ



([، وقال يف موضع اخر: فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص هو مما مل يسمعه أحد من 881هللا])
أهل العلم أبقوال رسول هللا )ص( قدميًا وال حديثاً، وهلذا كان أهل العلم ابحلديث يعلمون ابلضرورة  

 ([.882كذب هذا النقل، كما يعلمون كذب غريه من املنقوالت])

ة فيما بعد من أحيا نظرية ابن سبأ يف أمري املؤمنني علي، مث عمَّموها على اخرين من وقد جاء من الغال
ساللة علي واحلسني يف إاثرة مشاعر الناس وعواطفهم، والدخول إىل قلوهبم، لتحقيق أغراضهم ضد 
 الدولة اإلسالمية يف ظل هذا الستار، وأول من بدأ يشيع القول أبن اإلمامة حمصورة أبانس خمصوصني

([، وأنه حينما علم بذلك زيد بن 883يف ال البيت، شيطان الطاق الذي تلقبه الشيعة مؤمن الطاق])
علي رمحه هللا بعث إليه ليقف على حقيقة اإلشاعة، فقال له زيد: بلغين أنك تزعم أن يف ال حممد 

ال: وكيف وقد  إماماً مفرتض الطاعة؟ قال شيطان الطاق: نعم، وكان أبوك علي بن احلسني أحدهم، فق
كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيربدها بيده مث يلقمنيها، أفرتى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة، وال 
يشفق علي من حر النار؟ قال شيطان الطاق: قلت له: كره أن خيربك، فتكفر، فال يكون له فيك 

 ([.884شفاعة])

ه النظرية كانت سرية التداول لدرجة أهنا وهذه القصة املروية يف أوثق كتب الرجال عندهم تبني أن هذ
خفيت على إمام من أئمة أهل البيت وهو اإلمام زيد، وقد بنيَّ حمب الدين اخلطيب: أن شيطان الطاق 
هو أول من اخرتع هذه العقيدة الضالة، وحصر اإلمامة والتشريع، وادعى العصمة ألانس خمصوصني من 

 ([.885ال البيت])

([، ويبدو أن عقيدة 886هـ])179رجل اخر هو هشام بن احلكم املتوىف  وقد شارك شيطان الطاق
([، بسعي جمموعة من أتباع هشام وشيطان 887حصر اإلمامة أبانس معينني سرت يف الكوفة])

 الطاق، ففكرة حصر األئمة بعدد معني قد وضع جذورها يف القرن الثاين زمرة ممن يدعي الصلة أبهل

 ([.889ن الطاق وهشام بن احلكم])([، أمثال شيطا888البيت])

ولقد اختلفت اجتاهات الشيعة وتباينت مذاهبهم يف عدد األئمة؛ قال يف خمتصر التحفة: اعلم أن 
اإلمامية قائلون ابحنصار األئمة، ولكنهم خمتلفون يف مقدارهم، فقال بعضهم: مخسة، وبعضهم سبعة، 

([، والغريب أن القائلني بنظرية اإلمامة 890ر])وبعضهم مثانية، وبعضهم: اثنا عشر، وبعضهم ثالثة عش
اإلهلية انقسموا إىل عدة فرق؛ كل فريق منهم ينقل رواايت مناقضة لالخر يف إمامة من يراه، مث ينسبون 
ذلك لعلي رضي هللا عنه. وكتب الشيعة اإلماميَّة نقلت صورة هذا التباين والتناقض؛ سواء كانت من  



مامة للناشأئ األكرب، أو الزينة أليب حامت الرازي، أو من كتب اإلثين كتب اإلمساعيلية مبسائل اإل
عشرية؛ مثل: املقاالت والفرق لألشعري القمي، وفرق الشيعة للنوخبيت، وقضية اإلمامة عندهم ليست 
ابألمر الفرعي الذي يكون فيه اخلالف أمرًا عادايً، بل هي أساس الدين وأصله املتني، وال دين ملن مل 

 ([.891إبمامهم، ولذلك يكفر بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً]) يؤمن

أما االثنا عشرية فقد استقر قوهلا ـ فيما بعد ـ حبصر اإلمامة يف اثين عشر إماماً، ومل يكن يف العرتة النبوية 
بين هاشم على عهد رسول هللا )ص( وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم من يقول إبمامة 

 ([.893([، إمنا عرف االعتقاد ابثين عشر إماماً بعد وفاة احلسن العسكري])892 عشر])االثين

إن حصر األئمة بعدد معني عقيدة فاسدة ابطلة، وأمري املؤمنني علي وأوالده وأحفاده براء منها، ففي  
إان كتب الشيعة املعتمدة يف هنج البالغة، عن علي رضي هللا عنه قال: دعوين والتمسوا غريي، ف

([، وإن االفاق قد 894مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، ال تقوم له القلوب، وال تثبت عليه العقول])
([، واحملجَّة قد تنكرت، واعلموا أين إن أحببتكم ركبت لكم ما أعلم، ومل أصغِّ إىل قول 895أغامت])

ملن وليتموه أمركم، وأان القائل وعتب العاتب، وإن تركتموين فأان كأحدكم، ولعلي أمسعكم وأطوعكم 
([، فلو كانت إمامة علي منصوصاً عليها من هللا عز وجل ملا جاز 896لكم وزيراً، خري لكم مين أمرياً])

 دعوين»لعلي بن أيب طالب حتت أي ظرف من الظروف أن يقول للناس: 

اءت كيف والناس تريده وج« أان لكم وزيرًا خري لكم مين أمرياً »ويقول: « والتمسوا غريي
 ([.897تبايعه])

ويقول يف النهج كالمًا أكثر صراحة وأشد وضوحًا حني يقول: إنه ابيعين القوم الذين ابيعوا أاب بكر 
وعمر وعثمان على ما ابيعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتار، وال للغائب أن يرد، وإمنا الشورى 

ان ذلك هلل رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا على رجل مس وه إماماً ك
بطعن أو بدعة رد وه إىل ما خرج منه، فإن أىب قاتلوه على اتباعه غري سبيل املؤمنني، وواله هللا ما 

 ([، وقد أاثر أمري املؤمنني هبذه العبارة حقائق جديرة ابالهتمام حيث جعل:898توىل])

  )ص( ، وبيدهم احلل والعقد.ـ الشورى للمهاجرين واألنصار من أصحاب رسول هللا

 ـ اتفاقهم على شخص سبب ملرضاة هللا، وعالمة ملوافقته سبحانه وتعاىل إايهم.

 ـ ال تنعقد اإلمامة يف زماهنم دوهنم وبغري اختيارهم.



ـ ال يرد قوهلم وال خيرج عن حكمهم إال املبتدع الباغي املتبع غري سبيل املؤمنني، فأين هم الشيعة االثين 
 ([.899عشرية عن هذه التصرحيات اهلامة])

إن مسألة النص ال تثبت أبي وجه من الوجوه، ومسألة حصر األئمة بعدد معني مردودة ابلكتاب 
والسنة، كما أنه ال يقبلها العقل ومنطق الواقع، إذ بعد انتهاء العدد املعني هل تظل األمة بدون إمام؟ 

ثين عشرية ال يتعدى قرنني ونصف إال قلياًل، وهم من ذلك ولذلك فإن عصر األئمة الظاهرين عند اال
الوقت إىل االن بدون إمام بشكل فعلي وواقعي مما ترتب على وضعهم هذا فقداهنم كل ما يزعمون من 
مربر ضروري، أو مصلحة ضرورية من وجود إمام معصوم، وهذا تناقض ظاهر، وقد اضطر الشيعة 

اجملتهد عن اإلمام، واختلف قوهلم يف حدود النيابة، ويف هذا  للخروج عن حصر األئمة مبسألة نيابة
العصر اضطروا للخروج هنائيًا عن هذا األصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رائسة الدولة تتم عن 
طريق االنتخاب، ولكنهم خرجوا عن حصر العدد إىل حصر النوع، فقصروا رائسة الدولة على الفقيه 

يًا غري معصوم ابالتفاق، وال عنده نص خيو ِّله لإلمامة، وهم هبذا األمر ([، وهو فعل900الشيعي])
نسخوا فعليًا نظرية اإلمامة اليت شقوا هبا صفوف األمة، فأصبح اإلنسان العادي حىت ولو كان من غري 

 أهل البيت يستطيع أن حيكم ويقود حبجة أنه فقيه.

 

الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه، وحتدث وقد فص ل األستاذ أمحد الكاتب تطور الفكر السياسي 
عن أمري املؤمنني احلسن بن علي رضي هللا عنهما والشورى، وبني بوضوح أن احلسن بن علي مل يعتمد 
يف دعوة الناس لبيعته على ذكر أي نص حوله من الرسول )ص(، أو من أبيه أمري املؤمنني علي، 

وحق األمة يف انتخاب إمامها، وقد جتلى هذا اإلميان  وحتدث عن إميان احلسن بن علي بنظام الشورى
مرة أخرى عند تنازله عن اخلالفة إىل معاوية، واشرتاطه عليه العودة إىل نظام الشورى بني املسلمني، ولو  
كانت اخلالفة ابلنص من هللا والتعيني من الرسول، كما تقول النظرية اإلمامية، مل يكن جيوز لإلمام 

عنها ألي أحد حتت أي ظرف من الظروف، ومل يكن جيوز له بعد ذلك أن يبايع  احلسن أن يتنازل
معاوية أو أن يدعو أصحابه وشيعته لبيعته، ومل يكن جيوز له أن يهمل اإلمام احلسني، وألشار إىل 
ضرورة تعيينه من بعدِّه، ولكن اإلمام احلسن مل يفعل أي شيء من ذلك، وسلك مسلكًا يوحي ابلتزامه 

سلمني يف انتخاب خليفتهم عرب نظام الشورى، وقد ظل الشهيد احلسني رضي هللا عنه ملتزماً حبق امل
ببيعة معاوية إىل اخر يوم من حياة األخري، ورفض عرضاً من شيعة الكوفة بعد وفاة أمري املؤمنني احلسن 

 يدَّع إىل نفسه إال بعد ابلثورة على معاوية، وذكر أن بينه وبني معاوية عهداً وعقداً ال جيوز له نقضه، ومل



وفاة معاوية الذي عهد إىل ابنه يزيد ابخلالفة بعده، حيث رفض احلسني البيعة له وأصرَّ على اخلروج إىل 
 ([.901هـ])61العراق حيث استشهد يف كربالء عام 

 اثنياً ـ ما حيتج به الشيعة االثنا عشرية يف أمر حتديد عدد األئمة مبا جاء يف كتب السنة:

فقال كلمة مل أمسعها، فقال أيب: «. يكون اثنا عشر أمرياً »جابر بن مسرة، قال رسول هللا )ص( : عن 
ال »([. ويف مسلم عن جابر قال: مسعت رسول هللا )ص( يقول: 902«])كلهم يف قريش»إنه قال: 

؟ فقال: مث قال كلمة لـم أفهمها. فقلت أليب: ما قال«. يزال اإلسالم عزيزًا إىل اثين عشـرة خليفة
ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إىل اثين عشر »([. ويف لفظ: 903«])كلهم من قريش»

([، 905«])ال يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجالً »([، ويف لفظ اخر: 904«])خليفة
عليهم ال يزال هذا الدين قائمًا حىت يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم جتتمع »وعند أيب داود: 

([. وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق األسود بن سعيد عن جابر بنحو ما مضى قال: 906«])األمة
 ([.907«])اهلرج»وزاد: فلما رجع إىل منزله أتته قريش فقالوا: مث يكون ماذا؟ قال: 

 

تب يتعلق الشيعة االثنا عشرية هبذا النص وحيتجون به على أهل السنة، ال إلمياهنم مبا جاء يف ك
([، ولكن لالحتجاج عليهم مبا يسلمون به، وابلتأمل يف النص بكل حيدة وموضوعية جند 908السنة])

أن هؤالء االثين عشر وصفوا أبهنم يتولون اخلالفة، وأن اإلسالم يف عهدهم يكون يف عزة ومنعة، وأن 
وصاف ال تنطبق على الناس جتتمع عليهم، وال يزال أمر الناس ماضياً وصاحلًا يف عهدهم، وكل هذه األ

مـن تدعي االثنا عشرية فيهم اإلمامة، فلم يتولَّ اخلالفة منهم إال أمري املؤمنني علي واحلسن، كما مل يقم 
أمر األمة يف مدة أحد من هؤالء االثين عشر ـ يف نظر الشيعة أنفسهم ـ بل ما زال أمر األمة فاسداً.. 

وأن األئمة أنفسهم كان يتسرتون يف أمور دينهم  ([،909ويتوىل عليهم الظاملون بل الكافرون])
([، وأن عهد أمري املؤمنني علي وهو على كرسي اخلالفة عهد تقية، كما صرح بذلك 910ابلتقية])

([، فلم يستطع أن يظهر القران، وال أن حيكم َبملة من أحكام اإلسالم، كما 911شيخهم املفيد])
إىل مماألة الصحابة وجماراهتم على حساب الدين، كما ([، واضطر 912صرح بذلك شيخهم اجلزائري])
 ([..913أقرَّ بذلك شيخهم املرتضى ])

فاحلديث يف جانب، ومزاعم هؤالء يف جانب اخر، مث إنه ليس يف احلديث حصر لألئمة هبذا العدد، 
 أمية عصر بل نبوءة منه، أبن اإلسالم ال يزال عزيزاً يف عصور هؤالء، وكان عصر اخللفاء الراشدين وبين

([، وهلذا قال ابن تيمية: إن اإلسالم وشرائعه يف بين أمية أظهر وأوسع مما كان 914عزة ومنعة])



مث قال: «. ال يزال هذا األمر عزيزاً إىل اثين عشر خليفة كلهم مـن قريش»بعدهم، مث استشهد حبديث: 
تمع الناس عليه وصار له عزة وهكذا كان، فكان اخللفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مث توىل من اج

ومنعة؛ معاوية وابنه يزيد، مث عبد امللك وأوالده األربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك حصل 
 ([.915من النقص ما هو ابق  إىل االن. مث شرح ذلك])

كانوا   ([، وهذا يعين: أهنم ال خيتصون بعلي وأوالده؛ ولو916مث إنه قال يف احلديث: كلهم من قريش])
خمتصني بعلي وأوالده لذكر ما مييزون به، أال ترى أنه مل يقل: كلهم من ولد إمساعيل وال من العرب، فلو 

 امتازوا بكوهنم من بين هاشم، أو من قبيل علي لذكروا بذلك، فلما جعلهم

مشس، من قريش مطلقًا علم أهنم من قريش، بل ال خيتصون بقبيلة، بل بنو تيم، وبنو عدي، وبنو عبد 
([، فإذن مل يبق من األوصاف اليت 917وبنو هاشم، فإن اخللفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل])

 ([.918تنطبق على ما يريدون إال جمرد العدد، والعدد ال يدل على شيء])

 اثلثاً ـ مدة خالفة أمري املؤمنني احلسن، ومعتقد أهل السنة يف خالفته:

استمر أمري املؤمنني احلسن بن علي بعد بيعته خليفة على احلجاز واليمن والعراق وغري ذلك حنو سبعة 
أشهر، وقيل: مثانية أشهر، وقيل: ستة أشهر، وكانت خالفته هذه املدة خالفة راشدة حقة؛ ألن تلك 

نة مث تصري املدة كانت تتمة ملدة اخلالفة الراشدة اليت أخرب النيب )ص( أن مدهتا ثالثون س
([، فقد روى الرتمذي إبسناده إىل موىل رسول هللا )ص( قال: قال رسول هللا )ص( : 919ملكاً])

([، وقد علق ابن كثري على هذا احلديث 920«])اخلالفة يف أميت ثالثون سنة، مث ملك بعد ذلك»
يف ربيع األول من سنة  فقال: وإمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي، فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية

إحدى وأربعني، وذلك كمال ثالثني سنة من موت رسول هللا )ص( ؛ فإنه تويف يف ربيع األول سنة 
إحدى عشرة من اهلجرة، وهذا من دالئل نبوة سيدان حممد صلوات هللا وسالمه عليه وسلم 

([، 922لراشدين])([، وبذلك يكون احلسن بن علي رضي هللا عنهما خامس اخللفاء ا921تسليماً])
اخلالفة ثالثون عامًا مث يكون بعد ذلك »وعند اإلمام أمحد من حديث سفينة أيضًا بلفظ: 

خالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت هللا امللك من يشاء، أو »([. وعند أيب داود بلفظ: 923«])امللك
بعة وأايم احلسن، وقد قرر ([، ومل يكن يف الثالثني بعده )ص( إال اخللفاء األر 924«])ملكه من يشاء

أن األشهر اليت توىل «. اخلالفة يف أميت ثالثون سنة»يمع من أهل العلم عند شرحهم لقوله )ص( : 
 فيها احلسن بن علي بعد موت أبيه كانت داخلة يف خالفة النبوة، ومكملة هلا فقد قال كل من:



اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث »ه )ص( : ـ أبو بكر بن العريب رمحه هللا: فنفذ الوعد الصادق يف قول 1
فكانت أليب بكر وعمر وعثمان وعلي، وللحسن منها مثانية أشهر ال تزيد وال تنقص «. تعود ملكاً 

 ([.925يوماً، فسبحان احمليط ال رب غريه])

 

ر اليت ـ وقال القاضي عياض رمحه هللا: مل يكن يف ثالثني سنة إال اخللفاء الراشدون األربعة، واألشه 2
خالفة النبوة، فقد جاء مفسراً «. اخلالفة ثالثون سنة»بويع فيها احلسن بن علي.. واملراد يف حديث: 

 ([.926«])خالفة النبوة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكاً »يف بعض الرواايت: 

وردانه يف ـ وقال احلافظ ابن كثري رمحه هللا: والدليل على أنه أحد اخللفاء الراشدين احلديث الذي أ 3
اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث »([ من طريق سفينة موىل رسول هللا )ص( قـال: 927دالئل النبوة])

 ([.928، وإمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي])«تكون ملكاً 

ـ وقال شارح الطحاوية: وكانت خـالفة أيب بكر الصديق سنتني وثالثة أشهر، وخالفة عمر عشر  4
وخالفة عثمان اثنيت عشرة سنة، وخالفة علي أربع سنني وتسعة أشهر، وخالفة احلسن  سنني ونصفاً،
 ([.929ستة أشهر])

ابين هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني »ـ وقال املناوي: بعد ذكره لقوله )ص( :  5
مام احلق مدة ستة ([، قال: وكان ذلك ، فلما بويع له بعد أبيه، وصار هو اإل930«])من املسلمني

 ([.931أشهر تكملة للثالثني سنة اليت أخرب املصطفى )ص( أهنا مدة اخلالفة، وبعدها يكون ملكاً ])

ـ وقال ابن حجر اهليثمي: هو اخر اخللفاء الراشدين بنص ِّ َجد ِّه )ص( ، ويل اخلالفة بعد قتل أبيه  6
حق وإمام عدل وصدق، حتقيقاً ملا أخرب به جده  مببايعة أهل الكوفة، فأقام هبا ستة أشهر وأايماً، خليفة

([، فإن تلك الستة األشهر هي املكملة 932الصادق املصدوق بقوله: اخلالفة بعدي ثالثون سنة])
لتلك الثالثني، فكانت خالفته منصوصًا عليها وقـام عليها إيماع من ذكر، فال مرية يف 

 ([.933َحق ِّيتها])

ن أن خالفة احلسن بن علي كانت خالفة حقة، وأهنا جزء مكم ِّل إن أهل السنة واجلماعة يعتقدو 
 ([.934خلالفة النبوة اليت أخرب النيب )ص( أن مدهتا ستكون ثالثني سنة])

 رابعاً ـ ُخَطب ال تصح للحسن بعد مقتل والده:

 ونورد هذا املبحث ملعرفة الباطل والتحذير منه، كما قال الشاعر:

 



 ومن ال يعرف الشر من اخلري يقع فيه  لتوقيهعرفت الشرَّ ال للشر ولكن 

وقد اخرتع الشيعة اإلماميَّة الكثري من اخلطب ونسبوها كذابً وهبتاانً للحسن بن علي رضي هللا عنهما؛  
 وإليك مناذج من ذلك؛ منها:

.. أيها الناس! من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين، فأان احلسن بن علي. أان البشري، أان ابن النذير، أان 
ابن الداعي إىل هللا عز وجل إبذنه وأان ابن السراج املنري، وأان من أهل البيت الذين أذهب هللا عنهم 

يقول: }َوَمْن يـَْقرَتِّْف َحَسَنًة نَزِّْد لَُه فِّيَها الرجس وطهرهم تطهرياً، والذين افرتض هللا مودهتم يف كتابه إذ 
 ([.935[. فاقرتاف احلسنة مودتنا أهل البيت])23]الشورى: ُحْسنًا  

 ونسجوا خطبة أليب األسود الدؤيل إىل أن قالوا:

مث بكى حىت اختلفت أضالعه، مث قال: وقد أوصى ابإلمامة بعده إىل ابن رسول هللا )ص( ، وابنه 
شبيهه يف خلقه وهديه، وإين ألرجو أن جيرب هللا به ما وهي، ويسد به ما انثلم، وجيمع به وسليله و 

الشمل، ويطفأئ به نريان الفتنة، فبايعوه ترشدوا، فبايعت الشيعة كلها، وختلف انس ممن كان يرى رأي 
 ([.936العثمانية وهربوا إىل معاوية])

لبيعته ويديل حبجته وأحقيته، وهي ال تثبت من  وذكروا رسائل مطولة من احلسن إىل معاوية يدعوه
حيث السند واملنت، وإمنا ذكرت يف كتب الشيعة الرافضة العارية من األسانيد الصحيحة، املتعارضة مع 

([، ويكفي أن تلك املراجع حتدث فيها علماء أهل 937ما ثبت عن احلسن بن علي يف خالفته])
ست حبجة يف جمال االعتقاد واألحكام والعالقة بني الصحابة السنة، وبينوا زيفها وبطالهنا وأهنا لي

الكرام، ويكفي أن النصوص السالفة الذكر من كتاب مقاتل الطالبيني، واألغاين لألصفهاين، ومن  
 كتاب هنج البالغة، وقد حتدث العلماء عن األصفهاين وكتابه وكذلك هنج البالغة، فقالوا:

 ـ األصفهاين صاحب كتاب األغاين: 1

يعترب كتاب األغاين أليب فرج األصفهاين كتاب أدب ومسر وغناء وجمون، وليس كتاب علم واتريخ وفقه، 
 وله طنني ورنني يف اذان أهل األدب والتاريخ، ولقد حتدث العلماء فيه قدمياً فقالوا:

ن   قال اخلطيب البغدادي: كان أبو الفرج األصفهاين أكذب الناس، كان يشرتي شيئًا كثريًا م
 الصحف، مث تكون كل رواايته منها.

 

  قال ابن اجلوزي:... ومثله ال يوثق بروايته، يصح  فيه كتبه مبا يوجب عليه الفسق، ويهو ن شرب 
 ([.938اخلمر، ورمبا حكى ذلك عن نفسه، ومن أتمَّل كتاب األغاين، رأى كل قبيح ومنكر])



فه ويتهمه يف نقله، ويستْهول ما أييت   قال الذهيب: رأيت شيخنا تقي  الدين ابن تيمية يضع  
 ([.939به])

 وقد حتدث عنه بعض املعاصرين فقالوا:

  قال األستاذ شوقي أبو خليل مقومًا مصادر فيليب حيت ِّ يف كتابه )اتريخ العرب املطو ل( ما نصه: 
وهذا ال واعتمد حىت كتاب األغاين لألصفهاين، وهو ليس كتاب اتريخ يعتمد أيضاً، إن ه كتاب أدب، 

يعين مطلقاً أن كل كتاب أدب ال يؤخذ به، بل يعتمد إن كان صاحبه ثقة، معروفاً عنه األمانة يف النقل 
والر ِّواية. إن كتاب األغاين الذي جعله حيت ِّ مرجعًا اترخييًا معتمداً، صاحبه متَّهم يف أمانته األدبيَّة 

ن األصفهاين يف كتابه األغاين كـان أييت ابألعاجيب والتارخيية، جاء يف ميزان االعتدال يف نقد الر جال: أ
حبديثنا وأخباران. ومن يقرأ األغاين يرى حياة العباسيني هلوًا وجموانً وغناء وشراابً.. وهذا يناسب املؤل ِّف 
وخياله وحياته، ومن يرجع إىل كتب التاريخ الصحيحة جيد صورة أخرى فيها علم وجهاد وأدب، 

 ([.940اب اتريخ حيتج به])فكتاب األغاين ليس كت

ال بد من ذكر أمر هام تفطن إليه بعض »..   وقال أبو عبيدة مشهور بن حسن ال مشهور: 
الباحثني، وهو: أن أهواء وميول أيب فرج الشيعية هلا دور ابرز ظهر فيما دو نه يف كتابه هذا، قال 

ين( ما نصه: ولقد وقفنا على ما أليب الدكتور حممد أمحد خلف هللا يف خامتة كتابه )أبو الفرج األصفها
فرج من ميول وأهواء، فيجب أن حنذر هذه امليول وهذه األهواء كلما حاولنا االعتماد على مـا خلَّف 
الرجل من مروايَّت، فقد يكون الرجل مضلاًل، وقد يكون صاحب غرض وهوى، وليس خيفى أنَّ 

ال يف ذكر األخبار فحسب وإمنا أيضًا يف لألهواء حكمها يف التاريخ، وهو حكم قد ميلي رغبته 
 ([.941الكتمان])

وأخريًا ملاذا هذا التحذير؟: وقد يتساءل البعض: ملاذا هذا التفصيل يف التحذير من هذا الكتاب؟ 
 واجلواب: كان هذا التحذير ألسباب كثرية هي:

 

 أ ـ لشهرة هذا الكتاب وصيته الذائع.

 يه.ب ـ العتماد كثري من أهل التغريب عل

 ج ـ ملا حواه من أخبار فيها قدح يف اإلسالم والصحابة واخللفاء والوالة الصاحلني العادلني.

د ـ حلرص غري واحد من املعاصرين على إظهار ما فيه على أنه حق وصدق، وقد كتب يف ذلك وحرص 
هذا  عليه شفيق جربي يف كتاب )دراسة األغاين( الذي وضعه بتشجيع من طه حسني، واخلالصة: أن



الكتاب على الرغم من قيمته األدبية وأسلوبه القوي األخَّاذ، إال أن أخباره ومادته حتتاج إىل وقفات 
 ([.942«])ونقدات

  قال األستاذ وليد األعظمي يف كتابه السيف اليماين يف حنر األصفهاين يف مقدمة كتابه بعـد كالم: 
ورجعت إىل كتب التضعيف، والتوثيق واجلرح من هنا بدأت أنظر إىل كتاب األغاين نظرة جديدة، »

صني،  والتعديل، فوجدت األصفهاينَّ رجاًل غري مأمون، وال يوثق به عند علمائنا األجالَّء املدق ِّقني املمح ِّ
وسلخت من عمري سنتني كاملتني متفرغًا لكتاب األغاين أمتلَّى نصوصه، وأقواله، وأقف عنـد كل خرب 

وره وكلماته، واستخرجت َقْمَله من بني شعراته، واصطربت عليه اصطبار من أخباره، حىت فلَّيت سط
اجملاهدين املرابطني على الثغور، فرأيت نريان الشعوبية واحلقد وهي تغلي يف الصدور كغلي القدور، 

 وشعرت بنبال األعداء تتوجَّه إلينا، وسهامهم تنثال علينا، ورددت قول الشاعر:

ُتهُ ولو كان سهماً واحداً التَـّ   ولكنه سهم واثن  واثلث  َقيـْ

فشمرت عن ساعد اجلد ألميز اهلزل من اجلد ، والسمَّ من الشهد،.. ورحت أفحص رجال السند الذين  
روى عنهم األصفهاين، وحبثت عنهم يف كتب نقد الرجال، وقرأت ما جاء فيهم من أقوال، فوجدت 

 واجملروحني واملطعون عليهم، فعزلت أولئك فيهم كل داهية دهياء، وبلية سوداء عمياء، من الكذابني
الكذابني وعر فت هبم، مث رحت أحصي رواايت األصفهاين عن كل واحد من هؤالء، وهالين ما رأيت 
من االعتماد على أولئك الكذابني والرواية عنهم، واالستقاء من دالئهم، واالستضاءة بنارهم، ورأيت 

مظلم كئيب، وإذا كان أولئك الرواة يكذبون يف رواية نفسي يف واد  سحيق رهيب، ودخلت يف كهف 
احلديث النبوي الشريف، فكيف هبم يف أخبار الناس وقد توزَّعوا إىل مذاهب وفرق وطوائف، تتجاذهبم 

 األهواء واملشارب واملنافع، وتتقاذف هبم املقاصد واألهداف؟

فقه، فليس معىن ذلك أن نسكت وإذا كان األغاين كتاب أدب ومسر وغناء وليس كتاب علم واتريخ و 
 عم ا ورد فيه من الدس والكذب الفاضح والطعن واملعايب، وقد يمع فيه األصفهاين

كثريًا من أخبار السرية والتفسري والفقه واألدب، إىل أن قال: .. واحتوى الفصل الثاين أخباراً 
سيء إليهم، وجترح سريهتم، وحكاايت أوردها األصفهاين عن ال البيت النبوي ِّ الشريف، وهي أخبار ت

وتشو ِّه سلوكهم، وتوه ِّن أمرهم مبا يوافق هوى ال بويه الذين يزعمون الوالء الل البيت كذاًب وزوراً، وقد 
انقشت تلك األخبار وعلَّقت على كل حكاية مبا يناسبها.. وجعلت الفصل الرابع لألخبار واحلكاايت 

اإلسالمية، ولْعن دين اإلسالم وتفضيل اجلاهلية على  املتفرقة اليت طعن فيها األصفهاين ابلعقائد



اإلسالم، مع الكفر البواح واالستخفاف ابلصالة واحلج ويوم القيامة، مع دفاع عن الربامكة وإشادة 
ابلفرس، وطعون خمتلفة أبعالم العرب واملسلمني، وانقشت كل تلك األخبار، وعلَّقت عليها مبا يناسب 

 ([.943«])أيضاً 

بعد هذه اجلولة الواسعة يف كتاب األغاين أليب فرج األصفهاين، والوقوف عند »ال يف اخلامتة: إىل أن ق
أخباره ومناقشتها والتعليق عليها، أرجو أن يكون القارأئ الكرمي قد تبنيَّ مقاصد هذا الشعويب احلاقد 

الناس عداوة  اللئيم، وقد غضضت وصرفت القلم عن أخبار فظيعة وحكاايت شـنيعة ال يكتبها أشدُّ 
م كثريًا من أعالمهم ابللواطة، وكرمي نسائهم ابلسحاق، وألصق هبم  وبغضًا للعرب واملسلمني، فقد اهت 
السخائم من ذميم اخلصال وقبيح الفعال، متسرتًا بظالل األدب والسمر واملذاكرة واملؤانسة، كأن ذلك 

 ([.944«])قهاال حيصل إال بشتم سلف هذه األمة اجمليدة يف اترخيها وُخلُ 

  وقال أنور اجلندي: ركز التغريب والغزو الثقايف على كتايب )األغاين( و)ألف ليلة وليلة( تركيزاً شديداً، 
هبدف رفعهما إىل مرتبة املراجع األساسية اليت يعتمد عليها يف تصوير اجملتمع اإلسالمي، مع جتاهل 

وثوق هبا: أما األول، فكاتبه شعويب عدو عيوب الكتابني اليت حتول دون اعتمادها يف املصادر امل
 لإلسالم، وأما الثاين، فهو كتاب لقيط ليس مؤلف.

أما كتاب األغاين، فهو موسوعة يف بضع وعشرين جملداً، وضعها أبو فرج األصفهاين ليسامر هبا األمراء 
والفارغني من املرتفني يف أمسار الليل، ومل يقصد هبا إىل العلم أو التاريخ، وكان األصفهاين يف نفسه 

عًا إىل خصوم املسلمني والباطنية إنسااًن رافضًا جملتمع املسلمني والعرب، وله والء ابملولد والفكر يمي
والرافضة وغريهم، ومل يكن عمله هذا إال نوعًا من احلرب العنيفة اليت شنتها الشعوبية على اإلسالم 
واملسلمني، رغبة يف هدم فكرهم كوسيلة إىل هدم جمتمعهم، وقد حرص التغريب وأصحابه نظرية النقد 

ساطعة على هذا الكتاب وإحيائه، واعتباره مرجعًا يف األديب الغريب الوافدة على إلقاء األضواء ال
الدراسات األدبية ومصدراً لتصوير اجملتمع اإلسالمي، وكان الدكتور طه حسني جزاه هللا مبا هـو أهله من 

 أبرز من دعوا إىل

ذلك وأحلوا عليه، فقد عمد إىل األغاين نفسها، فأصدر اعتمادًا على قصصها أحكامًا زائفة على 
املسلمني واترخيهم، أراد هبا املسامهة يف عملية التغريب الضخمة، واليت كانت جتري يف جمتمع 

 ([.945الثالثينيات من هذا القرن])



وقال: على أن أقل مواجهة لسرية األصفهاين تكشف عن أنه كان من الشعوبيني، وقد عرف ابلتحايل 
ؤرخاً، وأكَّدوا أن كتابه ال يصلح ألن يكون واإلغراق، وأثبت كثري من الباحثني واملؤرخني أنه مل يكن م

مادة اتريخ، وإمنا هو يماع لقصص وجدها يف الكتب واألسواق، وأراد هبا أن يسجل لألغاين واملغنني، 
وهو جانب واحد يف حياة اجملتمع اإلسالمي احلافل ابجلوانب السياسية واالجتماعية والفقهية والصوفية، 

ريه ومؤرخيه ابالحنراف، ودمغه املؤرخ اليوسفي بشهادة هي يف نظر وقد شهد عليه الكثري من معاص
العلماء كمصدر موثوق به، إذ قال: إن أاب الفرج أكذب الناس، ألنه كان يدخل سوق الوراقني وهي 
عدة من الدكاكني مملوءة ابلكتب، فيشرتي منها شيئًا كثريًا يف الصحف وحيملها إىل بيته، مث تكون 

([، وذكر عنه صاحب معجم األدابء قوله: كان شأنه يف معاقرة اخلمر، وحب 946ا])رواايته كلها منه
الغلمان، ووصف النساء شأن الشعراء واألدابء الذين كانوا يف عصره أو قبله، حيث يقدم دهاقني 
اخلمارين، وجلهم من النصارى واليهود والصابئني واجملوس، وقد عرف مبعاقرته للخمر، ومل تكن له عناية 

 ([...947تنظيف جسمه وثيابه ])ب

مث قال أنور اجلندي: ولست أدري كيف يصلح مثل هذا الكتاب مرجعًا يف نظر الباحثني، أو ميكن أن 
يؤمتـن على رأي أو قول؟! ولقد عودتنا مناهج الفكر اإلسالمي أن ننظر إىل كاتبه، فإن وجدانه كرمياً 

منه، وإال رفضنا ما يقدمه ولو كان صادقًا يف أمينًا موضع تقدير الناس ابلصدق واحلق، قبلنا 
 ([.948بعضه])

مث قال حتت عنوان: كتاب جمنون وخالعة، ما نصه: فقد كان األصفهاين مسرفاً، أشنع يف اإلسراف يف 
امللذات والشهوات، وقد كان هلذا اجلانب يف تكوينه اخللقي أثر ظاهر يف كتابه، فإن كتاب األغاين 

العة واجملون، وهو حني يعرض للكتاب والشعراء يهتم بسرد اجلوانب الضعيفة أحفل كتاب أبخبار اخل
يف أخالقهم الشخصية، ويهمل اجلوانب اجلدية إمهااًل ظاهرًا يدل على أنه كان قليل العناية بتدوين 
 أخبار اجلد والرزانة والتجمل واالغتسال، وهذه الناحية من األصفهاين أفسدت كثريًا من اراء املؤلفني

 الذين اعتمدوا عليه، ونظرة فيما كتبه جرجي زيدان يف

كتابه اتريخ اداب اللغة العربية، وما كتبه طه حسني يف حديث األربعاء تكفي لالقتناع أبن االعتماد 
على كتاب األغاين جرَّ هذين الباحثني إىل احلط من أخالق اجلماهري يف عصر الدولة العباسية، ومحلها 

العصر كان عصر فسق وشك وجمون، وال شك أن إكثار األصفهاين من تتبع على احلكم أبن ذلك 



سقطات الشعراء وتلمس هفوات الكتاب جعل يف كتابه جو ًا مشبعًا أبوزار اإلمث، والغواية، وأذاع يف 
 ([.949الناس فكرة خاطئة هي اقرتان العبقرية ابلرتف والطيش])

لرواايت األغاين قيمة اترخيية، وأن يبنوا على أساسها ما إن اخلطر كل اخلطر أن يطمئن الباحثون إىل أن 
يثريون من حقائق التاريخ، ولقد كان من أخطر أعمال التغريب هو توجيه الباحثني إىل اختاذ األغاين 
مصدراً لدراسة اجملتمع اإلسالمي، بينما قصر عند جانب واحد هو جانب اللهو، ومل يتعرض للجوانب 

تمع وهي متعددة، ومن هنا يوحي حني االعتماد عليه كمصدر أن احلياة األخرى اجلادة يف اجمل
 اإلسالمية يف القرن الثاين اهلجري كانت هلواً، وهو ما صرح به طه حسني وردَّه الكثريون وكشفوا زيفه..

كذلك اعتمد املستشرق المنس على كتاب األغاين يف كتابه )اتريخ بين أمية(، وكذلك ما أورده 
هوزن يف كتابه )الدولة العربية وسقوطها(، وحياول جبور عبد النور أن يدافع عن األصفهاين املستشرق فل

فيسأل: أفمن الضروري إن كان املؤرخ فاسقًا أو مسرفًا يتتبع اإلسراف يف اللذات والشهوات أن ال 
ان يكون مؤرخاً، وأال يكون صادقًا فيما يروي أو يقول أو يكتب؟ وحنن نقول له: نعم، يف فكر 

اإلسالمي، فإن مل يكن يف الفكر الغريب كذلك، فهذا أمر اخر، إن فكران اإلسالمي وضع قواعد 
البحث والنقد والعلم على أساس االرتباط اجلذري بني علم الباحث وشخصيته، فإن كان منحرفًا يف 

نقبل له  حياته، مضطراًب يف شخصيته، بعيدًا عن األخالق والدين، فنحن نرفضه مصدرًا علميًا وال
شهادة، واألصفهاين بشهادة اجلميع من أنصاره وخصومه على السواء مهدور الرأي ساقط الشهادة، 
وإن فسقه الشخصي قد أدخل كثريًا من هواه على ما أورده، فضاًل عن احنرافه الفكري والعقائدي 

علمياً، ولكنه من كتب  واالجتماعي مما يفسد اراءه إفساداً، ابإلضافة إىل أن كتاب األغاين ليس مرجعاً 
التسلية والسمر اليت كتبت لتزجية فراغ بعض املرتفني، ومن هنا فإنه ال يصلح أساسًا كمصدر للعلم أو 

([. ولقد كان هلذا الكتاب أثر كبري يف تشويه اترخينا ولذلك 950مرجعًا للبحث يف األدب والتاريخ])
 وجب التحذير منه.

 ـ هنج البالغة: 2

 سامهت يف تشويه اتريخ الصحابة ابلباطل كتاب هنج البالغة، فهذا الكتابمن الكتب اليت 

مطعون يف سنده ومتنه، فقد يمع بعد أمري املؤمنني بثالثة قرون ونصف بال سند، وقد نسبت الشيعة 
اإلماميَّة أتليف هنج البالغة إىل الشريف الرضي؛ وهو غري مقبول عند احملدثني لو أسند، خصوصًا فيما 



بدعته؛ فكيف إذا مل يسند كما فعل يف النهج؟ وأما املتهم ـ عند احملدثني ـ بوضع النهج فهو أخوه  يوافق
 ([، فقد حتدث العلماء فيه فقالوا:951علي])

  قال ابن خلكان يف تريمة الشريف املرتضى: وقد اختلف الناس يف كتاب هنج البالغة اجملموع من  
 عنه هل يمعه؟ أم يمع أخيه الرضي؟ وقد قيل: إنه ليس من  كالم اإلمام علي بن أيب طالب رضي هللا

 ([. وهللا أعلم.952كالم علي، وإمنا الذي يمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه])

رتضى أيب طالب علي بن حسني بن موسى املوسوي املتوىف سنة 
ُ
هـ: هو 436  وقال الذهيب يف تريمة امل

اإلمام علي رضي هللا عنه، وال أسانيد لذلك، وبعضها  جامع كتاب هنج البالغة املنسوبة ألفاظه إىل
ابطل، وفيه حق، لكن فيه موضوعات حاشا اإلمام من النطق هبـا، ولكن أين املنصف؟! وقيل: بل يَمُْع 

([. وقال أيضاً: ويف تواليفه سبُّ أصحاب رسول هللا )ص(، فنعوذ ابهلل 953أخيه الشريف الرَّضي])
قال أيضًا يف تريمته: وهو املتهم بوضع كتاب هنج البالغة، وله مشاركة ([، و 954من علم ال ينفع])

قوي ة يف العلوم، ومن طالع كتابه هنج البالغة، جزم أبنه مكذوب على أمري املؤمنني علي  رضي هللا عنه، 
ففيه الس بُّ الص راح واحلط على السيدين أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، وفيه من التناقض واألشياء 
الركيكة والعبارات اليت من له معرفة بنفس القرشيني الصحابة، وبنفس غريهم مم ن بعدهم من املتأخرين، 

 ([.955جزم أبن الكتاب أكثره ابطل])

  وقال ابن تيمية:.. وأيضاً، فأكثر اخلطب اليت ينقلها صاحب هنج البالغة، بذلك الكالم، ولكن 
هي صدق وال هي مدح، ومن قال: إن كالم علي وغريه هؤالء وضعوا أكاذيب وظنوا أهنا مدح، فال 

من البشر فوق كالم املخلوق، فقد أخطأ، وكالم النيب )ص( فوق كالمه، وكالمها خملوق.. وأيضاً 
فاملعاين الصحيحة اليت توجد يف كالم علي  موجودة يف كالم غريه، لكن صاحب هنج البالغة وأمثاله 

من كالم علي، ومنه ما حُيكى عن علي  أنه تكلَّم به، ومنه ما هو   أخذوا كثريًا من كالم الناس فجعلوه
البيان »كالم حق   يليق به أن يتكلم به، ولكن هو يف نفس األمر من كالم غريه، وهلذا، يوجد يف كالم 

جيعله عن « هنج البالغة»للجاحظ وغريه من الكتب كالم منقول عن غري علي ، وصاحب « والتبيني
 منقولة يف كتاب هنج البالغة لو علي، وهذه اخلطب

كانت كلها عن علي من كالمه، لكانت موجودة قبل هذا املصنَّف، منقولة عن علي  ابألسانيد 
ال يُعرف قبل هذا ُعلم أن هذا  « بل أكثرها»وبغريها، فإذا َعرف من له خربة ابملنقوالت أن كثريًا منها 

، وما إسناده؟ وإال كذب، وإال فليبني ِّ الناقل هلا يف أي كتاب ذكر  ذلك، ومن الذي نقله عن علي 



فالدعوة اجملردة ال يعجز عنها أحد، ومن كان له خربة مبعرفة طريقة أهل احلديث ومعرفة االاثر واملنقول 
ابألسانيد وتبني  صدقها من كذهبا، َعلِّم أن هؤالء الذين ينقلون مثل هذا عن علي  من أبعد الناس عن 

 ([.956بني صدقها وكذهبا])املنقوالت، والتمييز 

  وقال العالمة املقبلي: أخرج البخاري عن علي رضي هللا عنه أنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإين 
أكره اخلالف حىت يكون الناس يماعة أو أموت كما مات أصحايب. قال: وكان ابن سريين يرى عامة 

محه هللا، فإن كل قلب سليم، وعقل غري ما يروون عن علي رضي هللا عنه كذابً، وصدق ابن سريين ر 
زائغ عن الطريق القومي، وُلب   تدرب يف مقاصد سالكي الصراط املستقيم، يشهد بكذب كثري مما يف 
هنج البالغة الذي صار عند الشيعة عديل كتاب هللا مبجرد اهلوى الذي أصاب كل عرق منهم ومفصل، 

إىل علي برواية تسوغ عند الناس، وجادلوا عن  وليتهم سلكوا مسلك جالميد الناس، وأوصلوا ذلك
 ([.957رواهتا، ولكن، مل يبلغوا هبا مصنفها])

وميكن تلخيص أهم ما الحظه القدامى واحملدثون على هنج البالغة للتشكيك بصحة نسبته لإلمام علي 
 مبا يلي:

 اية وسنداً.  خلوُّه من األسانيد التوثيقية اليت تعزز نسبة الكالم إىل صاحبه متناً ورو 

   كثرة اخلطب وطوهلا، ألن هذه الكثرة وهذا التطويل مم ا يتعذر حفظه وضبطه قبل عصر التدوين.

  رصد العديد من األقوال واخلطب يف مصادر وثيقة منسوبة لغري علي رضي هللا عنه، وصاحب النهج 
 يثبتها له.

ه مبا ال يليق به وال هبما، وتنايف ما ُعرف   اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول اخللفاء الراشدين قبل
اليت « الشقشقية»عنه من توقريه هلما ابألسانيد الصحيحة، ومن أمثلة ذلك ما جاء خبطبته املعروفة بـ 

 يظهر فيها حرصه الشديد على اخلالفة، رغم ما ُشهر عنه من التقش ف والزهد.

ثرة ال تت فق مع البعد عن التكل ف الذي   شيوع السجع فيه، إذ رأى عدد من األدابء أن هذه الك
ُعرف به عصر اإلمام علي رضي هللا عنه، مع أن السجع العفوي اجلميل مل يكن بعيدًا عن روحه 

 ومبناه.

 

  الكالم املنمَّق الذي تظهر فيه الصناعة األدبية اليت هي من َوْشي العصر العباسي وزخرُفه، ما جند يف 
 حل والنمل، والزرع والسحاب وأمثاهلا.وصف الطاووس واخلف اش، والن



  الصيغ الفلسفية واملقاالت الكالمية اليت وردت يف ثناايه، واليت مل تُعرف عند املسلمني إال يف القرن 
الثالث اهلجري، حني تريمت الكتب اليواننية والفارسية واهلندية، وهي أشبه ما تكون بكالم املناطقة 

 ([.958والراشدين])واملتكلمني منه بكالم الصحابة 

إن هذا الكتاب جيب احلذر منه يف احلديث عن الصحابة، ومن أراد االستفادة منه فعليه أن يعرض 
املسائل العقائدية وحديثه عن الصحابة واألحكام اليت فيه على كتاب هللا وسنة رسول هللا )ص( ؛ فما 

 يلتفت إليه. وافق الكتاب والسنة، فال مانع من االستئناس به، وما خالف فال

لقد نقل صاحب كتاب الواثئق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي خطبًا ورسائل وحوارات 
للحسن بن علي بن أيب طالب مع معاوية رضي هللا عنه واملتعلقة خبالفته وعهده أكثرها ال 

الكتب اليت ال ([، واعتمد على مصادر ضعيفة واهية، كاألغاين وهنج البالغة وغريها من 959يصح])
ميكن لطالب علم حيرتم احلقيقة العلمية واملوضوعية واحليادية أن يعتمد عليها يف البحث التارخيي اجلاد 

 الذي يراد به وجه هللا تعاىل.

 

      

 
 
 
 

 املبحث الثاين

 أهم صفاته وحياته يف اجملتمع

 

 أوالً ـ أهم صفاته:

عنهما تعترب شخصية قيادي ة، وقد اتصف رضي إن شخصية احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا 
فات: إميانه العظيم ابهلل واليوم االخر، والعلم  هللا عنه بصفات القائد الر ابين، فمن أهم هذه الص ِّ
، والثقة ابهلل، والقدوة، والص ِّدق، والكفاءة، والشَّجاعة، واملروءة، والزُّهد، وحب التضحية،  الشرعيُّ

ة، واحللم والصَّرب، وعلو اهلمَّة، واحلزم، واإلرادة القويَّة، والعدل، والقدرة على والت واضع، وقبول النصيح
فات، وبسبب ما أودع هللا فيه من صفات القيادة الرابنية استطاع  حل ِّ املشكالت، وغري ذلك من الص ِّ



جهوده  أن يقدم مشروعه اإلصالحي مع قدرته على التنفيذ، والتغلب على العوائق يف الطريق، وتو جت
فات اليت  حناول تسليط األضواء عليها هي:  الفذة بوحدة األمة. ومن أهم تلك الص ِّ

 ـ العلم: 1

ترىبَّ احلسن يف بيت النبوة، فتأثر َبده )ص( ووالدته السيدة فاطمة يف طفولته، واستفاد من والده العلم 
هللا عنه يعلم الناس كتاب هللا، ومن الغزير، فقد اهتم به اهتمامًا كبرياً، وكان أمري املؤمنني علي رضي 

بينهم أبناؤه، ومنهم أمري املؤمنني احلسن، واحلسني، فتعلموا منه منهجه لبيان احلكم الشرعي وطريقته يف 
االستنباط، واليت كانت مالحمها: االلتزام بظاهر القران الكرمي، محل املطلق على املقيد، ومحل اجململ 

واملنسوخ، والنظر يف لغة العرب، وفهم النص بنص اخـر، والسؤال عن على املفسر، والعلم ابلناسخ 
مشكله، والعلم مبناسبة االايت، وختصيص العام، ومعرفة عادات العرب وأحواهلم، وقوة الفهم وسعة 
اإلدراك، وكان القران الكرمي لذلك اجليل ومنهم احلسن بن علي هو املنهج الرتبوي، ومع هدي النيب 

ت القرانية الكرمية اليت مسعها من والده أمري املؤمنني علي أثرها يف علمه وصياغة )ص( فكانت لالاي
 شخصيته، فقد تطهَّر قلبه وزكت نفسه، وتفاعلت معه روحه، فأبصر احلقائق الكربى يف عامل الوجود.

وكان من شيوخه الذين حفظ عليهم القران الكرمي: عبد هللا بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرمحن 
لسُّلمي، مقرىء الكوفة، وكان ألبيه صحبة، روى عن علي رضي هللا عنه وعبد هللا ابن مسعود وعثمان ا

 بن عفان، وقد أخذ القراءة عنه عاصم وعطاء واحلسن واحلسني رضي هللا عنهم،

 وكان يقرأئ عشرين اية ابلغداة وعشرين اية ابلعشي، وكان فقيهاً، وتويف يف الكوفة يف خالفة عبد امللك
([، وعن عبد هللا بن املبارك عن عطاء بن السائب قال: 960بن مروان، وكان ثقة كثري احلديث])

دخلنا على أيب عبد الرمحن السُّلمي وهو يقضي ـ أي: ينزع ـ يف املسجد، فقلنا له: لو حتولت إىل الفرش 
الة ما دام يف ال يزال أحدكم يف ص»([. قال: حدثين فالن: أن النيب )ص( قـال: 961فإنه أوثر])

«. املالئكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارمحه»([، ويف رواية ابن سعد: 962«])مصال ه ينتظر الصالة
([. وكان منهجه رمحه هللا يف 963قال أبو عبد الرمحن السُّلمي: فأريد أن أموت وأان يف مسجدي])

ثنا الذين كانوا يقرئوننا تعليم القران الكرمي منهج الصحابة الكرام، فعن أيب عبد الرمحن  السُّلمي قال: حد 
م كانوا إذا تعلَّموا من النيب )ص( عشر  القران ـ كعثمان بن عف ان، وعبد هللا بن مسعود، وغريمها: أهنَّ
اايت، لـم يتجاوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم، والعمل، قالوا: فتعلَّمنا القران والعلم، والعمل يميعاً، 

([. ويعترب أبو عبد الرمحن السُّلمي شيخ احلسن بن علي 964يبقون مد ة يف حفظ السُّورة]) وهلذا كانوا



([، وقد سار احلسن بن علي 965يف القران الكرمي من أشهر تالميذ عثمان بن عفان رضي هللا عنه])
 على نفس الطريقة يف حفظ وفهم والعمل ابلقران الكرمي.

 لكون واحلياة واجلنة والنار:  نظرة أمري املؤمنني احلسن هلل وا

قد عرف احلسن من خالل القران الكرمي وتربية والده أمري املؤمنني علي من هو اإلله الذي جيب أن 
يعبده، فأصبحت نظرة احلسن بن علي إىل هللا عز وجل ـ والكون، واحلياة، واجلن ة والنَّار، والقضاء 

 تمدة مـن القران الكرمي وهدي النيب )ص( .والقدر، وحقيقة اإلنسان، وصراعه مع الشيطان؛ مس

  فاهلل سبحانه وتعاىل منزٌَّه عن النقائص، موصوف ابلكماالت اليت ال تتناهى؛ فهو سبحانه واحد ال 
 شريك له، ومل يتخذ صاحبة وال ولداً.

 ([.966  وأنَّه سبحانه حد د مضمون هذه العبودية، وهذا الت وحيد يف القران الكرمي])

لَّذِّي َخَلقَ  ظرته للكون، فقد استمد ها من قول هللا تعاىل:  وأما ن اأَلْرَض يفِّ  }ُقْل أَإِّنَُّكْم لََتْكُفُروَن ابِّ
َي مِّْن فـَْوقَِّها َواَبَرَك فِّيهَ  َر فِّيَها يـَْوَمنْيِّ َوجَتَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا َذلَِّك َربُّ اْلَعاَلمِّنَي   َوَجَعَل فِّيَها َرَواسِّ ا َوَقدَّ

م  َسَواًء لِّلسَّائِّلِّنَي  مُثَّ اْستَـَوى إِّىَل السََّماءِّ َوهِّيَ  ُدَخاٌن فـََقاَل هَلَا َولِّأَلْرضِّ اْئتَِّيا َطْوًعا أَْو   أَقـَْواتـََها يفِّ أَْربـََعةِّ َأايَّ
َنا طَائِّعِّنَي  فـََقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَوات  يفِّ يـَْوَمنْيِّ َوَأْوَحى يفِّ ُكل ِّ مَسَاء  أَْمَرَها وَ  نـْيَا َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ َزيَـّنَّا السََّماَء الدُّ

ْفظًا َذلَِّك تـَْقدِّيُر ا  [.12ـ  9]فصلت: ْلَعزِّيزِّ اْلَعلِّيمِّ    مبََِّصابِّيَح َوحِّ

  وأما هذه احلياة مهما طالت، فهي إىل زوال، وأن  متاعها مهما عظم، فإنه قليل حقري، قال تعاىل: 
نـَْيا َكَماء  أَنـْزَْلَناُه مَِّن السََّماءِّ فَاْختَـَلَط بِّهِّ نـََباُت اأَلْرضِّ ممَِّّا أَيْكُ  َا َمَثُل احْلََياةِّ الدُّ ُل النَّاُس َواألَنـَْعاُم َحىتَّ }إِّمنَّ

َها َأاَتَها أَْمُراَن لَْيالً  أَْو نـََهارًا َفَجَعْلَناَها  إَِّذا َأَخَذتِّ اأَلْرُض ُزْخرُفـََها َوازَّيَـَّنْت َوَظنَّ أَْهُلَها أَنَـُّهْم قَادُِّروَن َعَليـْ
ُل اآلاَيتِّ لِّ  أَلْمسِّ َكَذلَِّك نـَُفص ِّ يًدا َكَأْن ملَْ تـَْغَن ابِّ  [.24]يونس: َقْوم  يـَتَـَفكَُّروَن    َحصِّ

  وأما نظرته إىل اجلنة، فقد استمدها من خالل االايت الكرمية فأصبح هذا التصور مهيمناً على نفسه، 
فريى املتتب ِّع لسرية احلسن بن علي رضي هللا عنهما عمق استيعابه لفقه القدوم على هللا عز وجل، وشد ة 

وأما مفهوم القضاء والقدر فقد استمدَّه من كتاب هللا، وتعليم رسول هللا خوفه من عذاب هللا، وعقابه، 
يبَـَنا إِّالَّ َما َكَتَب اَّللَُّ لََنا  )ص( له، فقد رسخ مفهوم القضاء والقدر يف قلبه كما قال تعاىل: }ُقْل َلْن ُيصِّ

ُنوَن      [.51 ]التوبة:ُهَو َمْواَلاَن َوَعَلى اَّللَِّّ فـَْليَـتَـوَكَّلِّ اْلُمْؤمِّ



راع بني اإلنسان    وعرف احلسن بن علي رضي هللا عنهما من خالل القران الكرمي حقيقة الص ِّ
والشيطان، وأن هذا العدو  أييت لإلنسان من بني يديه، ومن خلفه، وعن ميينه، وعن مشاله يوسوس له 

 انتصر عليه يف حياته.ابملعصية، ويستثري فيه كوامن الشهوات، فكان مستعيناً ابهلل على عدو ِّه إبليس و 

  وتعل م من خطيئة ادم ضرورة توكُّل املسلم على رب ِّه، وأمهية التوبة، واالستغفار يف حياة املؤمن، وضرورة 
االحرتاز من احلسد، والكرب، وأمهية التخاطب أبحسن الكالم مع الصَّحابة لقول هللا تعاىل: }َوُقْل 

ْنَسانِّ َعُدواا ُمبِّينًا    لِّعَِّبادِّي يـَُقوُلوا الَّيتِّ هَِّي َأْحسَ  نَـُهْم إِّنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِّإلِّ ُن إِّنَّ الشَّْيطَاَن يـَنـْزَُغ بـَيـْ
 [.53]اإلسراء: 

لقد أكرم املوىل ـ عز وجل ـ احلسن بن علي رضي هللا عنهما ابلعيش مع القران الكرمي، فعاش به، 
ص( ، وأصبح من أئمة اهلدى، الذين يرمسون واستمد أصوله، وفروعه من كتاب هللا، وهدي رسول هللا )

للنَّاس خطَّ سريهم، ويتأسَّى النَّاس أبقواهلم، وأفعاهلم يف هذه احلياة، وكان رضي هللا عنه من أهل القران، 
ولذلك كانت خطبه ابلقران الكرمي؛ فقد روي عنه رضي هللا عنه أبنه خطب يوم اجلمعة فقرأ سورة 

([، وقد كان من هدي الرسول )ص( فقد قرأ سورة ق حىت 967ها])إبراهيم على املنرب حىت ختم
 ختمها، فقد روى مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما

([، وروى ابن 968أخذت إال من لسان رسول هللا يقرؤها كل يوم يمعة على املنرب إذا خطب الناس])
ي وهو قائم، « تبارك»دِّ    يوم اجلمعة ماجه عن أيب بن كعب قال: قرأ رسول هللا }ق َواْلُقْرآنِّ اْلَمجِّ

فذكران أبايم هللا، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزين فقال: مىت أنزلت هذه السورة؟ فإين مل أمسعها إىل االن، 
([، وهلذا قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا يف بيان هدي النيب )ص( يف 969فأشار إليه أن اسكت])

([، ولذلك كان احلسن بن علي رضي هللا 970خيطب ابلقران]) خطبته: كان النيب )ص( كثريًا ما
ه الناس ابايت القران الكرمي ويتلوها عليهم، ملتزمًا ابملنهج النبوي يف قراءته للقران إبتقان  عنهما يوج ِّ
وتركيز وتدبر وخشوع، وحتسني للصوت، فتهتز هلا القلوب وتذرف هلا الدموع. وإذا حاولنا أن نتأمل يف 

 اهيم عليه السالم اليت قرأها على املنرب كاملة نالحظ أبن أهم مواضيعها هي:سورة إبر 

ـ إثبات أصول العقيدة من اإلميان ابهلل وابلرسل وابلبعث واجلزاء وإقرار التوحيد، والتعريف ابإلله احلق 
إىل  خالق السَّموات واألرض، وبيان اهلدف من إنزال القران الكرمي، وهو إخراج الناس من الظلمات

اد مهمة الرُّسل ودعوهتم يف أصول االعتقاد والفضائل وعبادة هللا واإلنقاذ من الضالل.  النُّور، واحتَّ



ـ الوعد والوعيد: ذمُّ الكافرين ووعيدهم على كفرهم وهتديدهم ابلعذاب الشديد، ووعد املؤمنني على 
 (.31ـ  28، واالايت 23، واالية 2أعماهلم الطَّي ِّبة ابجلنان )االية 

 (.4ـ احلديث عن إرسال الرُّسل بلغات أقوامهم، لتسهيل البيان والتفاهم )االية: 

ـ تسلية الر سول )ص( ببيان ما حدث للرُّسل السابقني مع أقوامهم: قوم نوح وعاد ومثود والذين من 
 (.18ـ  13( واالايت )12ـ  9بعدهم، والتذكري بعقاهبم، كما يف االايت )

هم لعبادة ـ ابتداء من بني ق صص بعض األنبياء املتقدمني عليهم الس الم مبحاورة موسى لقومه ودعوته إايَّ
 (.8ـ  5هللا تعاىل )االايت 

ـ دعوات إبراهيم عليه السَّالم بعد بناء البيت احلرام ألهل مكة ابألمان والر زق وتعلُّق القلوب ابلبيت 
على ما وهبه من األوالد بعد الكرب، وتوفيقه وذري ته  احلرام، وجتنيبه وذريَّته عبادة األصنام، وشكره ربه

 (.41ـ  35إلقامة الصَّالة، وطلبه املغفرة له ولوالديه وللمؤمنني )االايت 

 (.23ـ  19ـ بيان مشهد من مشاهد احلوار بني أهل النار يف عامل االخرة )االايت 

 

لشجرة الطيبة والشَّجرة اخلبيثة )االايت ـ ضرب األمثال لكلمة احلق واإلميان وكلمة الباطل والضَّالل اب
 (. 27ـ  24

 (.52ـ  42ـ التذكري أبهوال القيامة وهتديد الظاملني وبيان ألوان عذاهبم )االايت: 

ـ  51([ )االايت: 971ـ بيان احلكمة من أتخري العذاب ليوم القيامة، وهو ما ختمت به السورة])
52.) 

سورة إبراهيم عليه السالم واليت خطب هبا احلسن بن علي رضي  هذه أهم املواضيع اليت اشتملت عليها
هللا عنهما على املنرب خلطبة اجلمعة. كما كان احلسن بن علي رضي هللا عنهما إذا أوى إىل فراشه قرأ 
سورة الكهف، وقد استهلت السورة ببيان وصف القران أبنه قيم مستقيم ال اختالف فيه وال تناقض يف 

نه جاء للتبشري، مث لفت النظر إىل ما يف األرض من زينة ويمال وعجائب تدل داللة لفظه ومعناه، وأ
واضحة على قدرة هللا تعاىل، وحتدثت السورة عن ثالث قصص من روائع قصص القران الكرمي؛ وهي: 
قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى مع اخلضر، وقصة ذي القرنني، أما قصة سورة الكهف )اآلايت 

، ورمز سام  للتضحية ابلوطن واألهل واألقارب واألصدقاء واألموال يف سبيل ( فهي م26ـ  9 ثال عال 
العقيدة الصحيحة واتباع اهلدى، فقد فر  هؤالء الشباب الفتية املؤمنون بدينهم من بطش امللك الوثين، 

حسياً للناس على  واحتموا يف غار يف اجلبل، فأانمهم هللا ثالمثئة وتسع سنني قمرية، مث بعثهم ليقيم دليالً 



قدرته على البعث، وأتبع هللا تعاىل القصة أبمر النيب )ص( ابلتواضع وجمالسة الفقراء املؤمنني وعدم الفرار 
ْ نـَْفَسَك َمَع الَّذِّيَن َيْدُعوَن َربَـُّهْم   [. مث 28]الكهف: إىل جمالسة األغنياء لدعوهتم إىل الدين: }َواْصربِّ

إظهار احلق، وذكر ما أعده هلم من العذاب الشديد يف االخرة: }َوُقلِّ احلَْقُّ هدد هللا تعاىل الكفار بعد 
ـ  30[ وقارن ذلك مبا أعده سبحانه من جنات عدن للمؤمنني الصاحلني )29]الكهف: مِّْن َرب ُِّكْم  

31.) 

لم، ( فكانت مثاًل للعلماء يف التواضع أثناء طلب الع78ـ  60وأما قصة موسى مع اخلضر يف االايت )
وأنه قد يكون عند العبد الصاحل من العلوم يف غري أصول الدين وفروعه ما ليس عند األنبياء، بدليل 

( 99ـ  83قصة خرق السفينة، وحادثة قتل الغالم، وبناء اجلدار، وأما قصة ذي القرنني يف االايت )
ومشارق األرض  فهي عربة للحكام والسالطني، إذ إن هذا امللك متكن من السيطرة على العامل،

 ومغارهبا، وبنائه السد العظيم بسبب ما اتصف به من التقوى والعدل والصالح.

وختللت هذه السورة أمثلة ثالثة ابرزة رائعة مستمدة من الواقع، إلظهار أن احلق ال يقرتن ابلسلطة 
قارنة بني الغين ( للم44ـ  32والغىن، وإمنا يرتبط ابإلميان، وأول هذه األمثلة: قصة أصحاب اجلنتني )

 املغرت مباله، والفقري املعتز إبميانه، لبيان حال فقراء املؤمنني وحال أغنياء

( إلنذار الناس بفنائها وزواهلا. وأردف ذلك إبيراد بعض 46ـ  45املشركني. واثنيها: مثل احلياة الدنيا )
اجأة الناس بصحائف مشاهد القيامة الرهيبة من تسيري اجلبال، وحشر الناس يف صعيد واحد، ومف

( للموازنة بني التكرب 53ـ  50(. واثلثها: قصة إبليس وإابئه السجود الدم )49ـ  47أعماهلم )
والغرور، وما أدى إليه من طرد وحرمان وحتذير الناس من شر الشيطان، وبني العبودية هلل والتواضع، وما 

رب األمثال للناس للعظة والذكر، حقق من رضوان هللا تعاىل، وأردف ذلك بيان عناية القران بض
 (.57ـ  54وإيضاح مهام الرسل للتبشري واإلنذار والتحذير من اإلعراض عن اايت هللا )

ـ  100وختمت السورة مبوضوعات ثالثة: أوهلا: إعالن تبديد أعمال الكفار وضياع مثرهتا يف االخرة )
(. واثلثها: أن 108ـ  107عيم األبدي )(. واثنيها: تبشري املؤمنني الذين عملوا الصاحلات ابلن106

 (.110ـ  109([ )972علم هللا تعاىل ال حيده حدود وال هناية])

وكانت اخر ايـة يف السورة وبعدمـا بني املوىل عز وجل كمال كالمه ، أمر تعاىل حممدًا )ص( ابلتواضع 
َا ثْـُلُكْم يُوَحى إِّيَلَّ أمنَّ َا َأاَن َبَشٌر مِّ ٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِّقاَء َرب ِّهِّ فـَْليَـْعَمْل َعَمالً  فقال: }ُقْل إِّمنَّ إِّهَلُُكْم إَِّلٌه َواحِّ

ًا َواَل ُيْشرِّْك بِّعَِّباَدةِّ رَب ِّهِّ َأَحًدا     [، أي: قل اي حممد هلم: ما أان إال بشر مثلكم 110]الكهف: َصاحلِّ



ا علمين هللا، إال أن هللا تعاىل أوحى إيلَّ يف البشرية، ليس يل صفة املَلكية أو األلوهية، وال علم يل إال م
أنه ال إله إال هللا الواحد األحد الصمد، فال شريك له يف ألوهيته، فمعبودكم الذي جيب أن تعبدوه هو 
معبود واحد ال شريك له: أي: فمن امن بلقاء هللا، وطمع يف ثواب هللا على طاعته، فليتقرب إليه 

ادة، وليجتنب الشرك بعبادة هللا أحدًا من خملوقاته، سواء أكان شركاً بصاحل األعمال، وليخلص له العب
ظاهرًا كعبادة األواثن، أو ادعاء غري هللا تعاىل، أو النذر للمخلوقني، أو اعتقاد أن اخللق ينفعون أو 
 يغريون مبا ال يقدر عليه إال هللا، أو صرف أنواع العبودية من خوف أو رجاء أو حب لغري هللا مما ال

([، والرايء هو الشرك األصغر، فقد 973ينبغي إال هلل، أم شركاً خفياً كفعل شيء رايء أو مسعة وشهرة])
ٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لِّ  َا إِّهَلُُكْم إَِّلٌه َواحِّ ثْـُلُكْم يُوَحى إِّيَلَّ أمنَّ َا َأاَن َبَشٌر مِّ َقاَء رَب ِّهِّ فـَْليَـْعَمْل قال رسول هللا }ُقْل إِّمنَّ

ًا َواَل ُيْشرِّْك بِّعَِّباَدةِّ رَب ِّهِّ َأَحًدا    :  َعَمالً  قالوا: وما « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر»َصاحلِّ
الرايء، يقول هللا يوم القيامة إذا جزي الناس أبعماهلم: اذهبوا إىل »الشرك األصغر اي رسول هللا؟ قال: 

([. وقد يمعت االية الكرمية 974«])جزاءالذين كنتم تراؤون يف الدنيا، فانظروا هل جتدون عندهم 
شرطي قبول األعمال: اتباع الرسول )ص( وهو قوله: ، واإلخالص هلل وهو قوله: }فـَْليَـْعَمْل َعَماًل 

ًا َوالَ ُيْشرِّْك بِّعَِّباَدةِّ َرب ِّهِّ َأَحًدا     َصاحلِّ

 

بتمعُّن وتدبُّر، فكانت هلا إن هذه املعاين الكرمية واالايت العزيزة كان احلسن بن علي يقرؤها كل يوم 
أتثريها على نفسه ويف حياته. كما كان للحسن بن علي رضي هللا عنهما اهتمام ابلسرية النبوية 
الشريفة، فقد كانت من ثقافة ذلك اجليل تعلم السرية النبوية، فقد قال إمساعيل بن حممد بن سعد بن 

علينا ويقول: هذه ماثر اابئكم فال تضيعوا  أيب وقاص: كان أيب يعلمنا مغازي رسول هللا )ص( يعدها
([. وقال علي بن احلسن: كنا نُعلم مغازي رسول هللا كما نعلم السورة من 975ذكرها])
 ([.976القران])

وأما السنة النبوية، فقد كان والده أمري املؤمنني علي أكثر اخللفاء الراشدين رواية ألحاديث رسول هللا 
وفاته عن بقية اخللفاء، وكثرة الرواة عنه، وانتشار طلبة العلم من التابعني  )ص( ، وهذا راجع إىل أتخر

الذين كانوا يكثرون السؤال، ووقوع األحاديث اليت تقتضي البالغ والرواية، يف أمور أخرى فنقلوا عنه ما 
 بلغهم أبمانة ونزاهة، وقد استفاد منه ابنه احلسن استفادة عظيمة.

)ص( ، واحلسن صغري كما هو معلوم، فعقل عن رسول هللا أحاديث  أما مـن جده )ص( فقد تويف
 وأموراً ذكرها منسوبة لرسول هللا )ص( قد بينتها فيما مضى.



وكان احلسن رضي هللا عنه حيث أوالده على طلب العلم، فقد دعا بنيه وبين أخيه فقال: اي بينَّ وبين 
أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار اخرين، فتعل موا العلم فمن مل يستطع منكم أن يرويه أو 

قال أمري املؤمنني علي  ([، وكان رضي هللا عنه خطيباً مفوهاً، فقد977حيفظه فليكتبه وليضعه يف بيته])
رضي هللا عنه للحسن ذات يوم: قم فاخطب الناس اي حسن. قال: إين أهابك أن أخطب وأان أراك، 

([، مث نزل 978فتغيب عنه حيث يسمع كالمه وال يراه، فقام احلسن فحمد هللا وأثىن عليه وتكلم])
ُ مسِّيعٌ   [.34عمران: ]آل َعلِّيٌم     فقال علي: }ُذر ِّيًَّة بـَْعُضَها مِّْن بـَْعض  َواَّللَّ

وقد ورث احلسن من جده )ص( ووالده رضي هللا عنه اخلطابة والفصاحة والبالغة وقوة البيان، وقد 
روءة، فقال: اي 

ُ
ذكرت كتب التاريخ: أن عليًا رضي هللا عنه سأل ابنه ـ يعين: احلسن ـ عن أشياء من امل

دفع املنكر ابملعروف. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشرية ُبين  ما السَّداُد؟ قال: اي أبيت السَّداُد 
([ قال: 979ومحل اجلريرة. قال: فما املروءة؟ قال: العفاف وإصالح املرءِّ ماَله. قال: فما الد ِّقَُّة؟])

 ([. قال: فما اللُّْؤم؟ قال: إحراز املرءِّ نفسه،980النظر يف اليسري ومنع احلقري])

السماحة؟ قال: البذل يف العسر واليسر. قال: فما الشُّح ؟ قال: أن ترى ما يف  وبذله عِّْرسه. قال: فما
يديك شرفًا وما أنفقته تلفاً. قال: فما اإلخاء؟ قال: الوفاء يف الشدة والرخاء. قال: فما اجُلنب؟ قال: 

ادة يف الدنيا اجلرأة على الصديق والن كول على العدو. قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة يف التقوى، والزه
هي الغنيمة الباردة، قال: فما احللم؟ قال: كظم الغيظ وَمْلُك النفس. قال: فما الغىن؟ قال: رضا النفس 
مبا قسم هللا هلا وإن قلَّ، فإمنا الغىن غىن النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شره النفس يف كل شيء. قال: 

؟ قال: الفزع عند املصدوقة]) : فما اجلرأة؟ قال: موافقة األقران. قال: فما ([. قال981فمـا الذلُّ
الُكْلفة؟ قال: كالمك فيما ال يـَْعنِّيك. قال: فما اجملد؟ قال: أن تعطي يف الُغرم وأن تعفو عن اجلُرم. 

([ قال: معاداتك 982قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب كلَّ ما اسرتعيته. قال: فما اخلُرُق؟])
: فما الثناء؟ قال: إتيان اجلميل وترك القبيح. قال: فما احلزم؟ قال: إمامك ورفعك عليه كالمك. قال

طول األانة والرفق ابلوالة، واالحرتاس من الناس بسوء الظن هو احلزم. قال: فما الشَّرف؟ قال: موافقة 
فلة؟ قال: اإلخوان، وحفظ اجلريان. قال: فما السََّفُه؟ قال: اتباُع الدُّانة، ومصاحبة الُغواة. قال: فما الغ

ترُكك املسجد وطاعتك املفسد. قال: فما احلرمان؟ قال: تركك حظَّك وقد ُعرض عليك. قال: فما 
([ هو 983السَّي ُِّد؟ قال: األمحق يف املال، املتهاون بعرضه، ُيْشَتُم فال جييب، املتحزن أبمر العشرية])

 السيد.



أشد من اجلهل، وال مال أعود من العقل،  ال فقر»مث قال عليٌّ: اي بين مسعت رسول هللا )ص( يقول: 
وال وحدة أوحش من العجب، وال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري، وال حسب كحسن 
، وال عبادة كالتفكر، وال إميان كاحلياء، ورأس اإلميان الصرب، وافة احلديـث  اخللق، وال ورع كالكف ِّ

لسفه، وافة العبادة الفرتة، وافة الظُّرف الصَّلف، وافة الشجاعة الكذب، وافة العلم النسيان، وافة احللم ا
مث قال علي: اي ُبينَّ، ال تستخفَّنَّ «. البغي، وافة السماحة املن، وافة اجلمال اخليالء، وافة احلب ِّ الفخر

ك، برجل تراه أبداً؛ فإن كان أكرب منك فُعدَّ أنه أبوك، وإن كـان مثلك فهو أخوك، وإن كان أصغر من
 فاحسب أنه ابنك. فهذا ما ساءل عليٌّ ابنه عن أشياء من املروءة.

قال القاضي أبو الفرج: ففي هذا اخلرب من احلكمـة وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه وحفظه ووعاه، 
وعمل به، وأد ب نفسه ابلعمل عليه، وهذهبا ابلرجوع إليه، وتتوفر فائدته ابلوقوف عنده ، وفيما رواه 

  املؤمنني وأضعافـه عن النيب ِّ )ص( ما ال غىن لكل لبيب عليم،أمري

([ من وفق 985([ حكيم عن حفظه وأتمُّله، واملسعود من ُهدي لتقبُّله، واجملدود])984ومدرة])
 ([.986المتثاله وتقبله])

ومثل وقد علق ابن كثري على هذا األثر فقال: ولكنَّ هذا األثر وما فيه من احلديث املرفوع ضعيف، 
هذه األلفاظ يف عبارهتا ما يدل على ما يف بعضها من الن كارة، على أنه ليس مبحفوظ وهللا 

([. وما دامت األمور اليت ذكرهتا مع الكتاب والسنة ال تتعارض وال تبىن عليها عقيدة أو 987أعلم])
 عبادة وإمنا تدعو إىل مكارم األخالق، فال مانع من االستئناس هبا.

املؤمنني علي ابنه احلسن: كم بني اإلميان واليقني؟ فقال احلسن رضي هللا عنه: أربع  وقد سأل أمري
أصابع. فقال أمري املؤمنني علي: وكيف؟ فقال احلسن: اإلميان: كل ما مسعته أذانك وصدقه قلبك، 

 ([.988واليقني: ما رأته عيناك، فأيقن به قلبك، وليس بني العني واألذن إال أربع أصابع])

([، وسئل عن الصمت فقال: هو سرت العني، أو زين 989أقواله: حسن السؤال نصف العلم])ومن 
([، ومن علمه: أنه أوصى بتعلم اللغة 990العرض، وفاعله يف راحة، وجليسه يف أمان])

([، وأتكيده على تعلم اللغة العربية أتكيد على ضرورة تطبيق القواعد العلمية يف القراءة 991العربية])
قراءة االايت القرانية، ألن اللغة العربية هي اللغة اليت أنزل هللا هبا القران كتابة ولفظاً، وخاطب  وخاصة

هبا شرائع دينه وفرائض ملته، وهبا بلغ الرسول )ص( رسالته وعلم هبا سنته النبوية الشريفة املطهرة، وهبا 
أئ من تعلمها، وإال كان جاهالً ألفت الكتب الدينية والكتب العلمية وكتب احلكمة. فـال بد للناش



ابلدين منقوصًا يف العلم، إضافة إىل ما متتاز به هذه اللغة من الفصاحة والبيان، والطالوة على اللسان، 
([. ومن األمور اليت تؤكد متكن احلسن بن علي من اللغة العربية، 992واحلالوة يف األمساع واالذان])

عمرو بن العالء: ما رأيت أفصح من احلسن بن علي رضي  فقد كان يعد من فصحاء العرب، فقد قال
 ([.993هللا عنهما])

 

وقد كان للحسن بن علي تالميذ جنباء منهم: ابنه احلسن، واملسيب بن جنبة، وسويد ابن غفلة، والعالء 
ى بن بن عبد الرمحن، والشعيب، وهبرية بن يرمي، واألصبغ بن نباته، وجابر ابـن خالد، وأبو احلوراء، وعيس

مأمون بن زرارة ويقال: ابن املأموم، وأبو حيىي عمري بن سعيد الن خعي، وأبو مرمي قيس الثقفي، وطحرب 
العجلي، وإسحاق بن يسار والد حممد بن إسحاق، وسفيان بن الليل، وعمر بن قيس 

ة مبقاصد ([. ويظهر غزارة علمه، ودقة فقهه يف علم املصاحل واملفاسد، ومعرفته العميق994الكوفيون])
 الشريعة يف تقدميه وحدة األمة وحفظ الدماء على املصلحة اخلاصة من ملك الدنيا عندما تنازل ملعاوية.

 ـ عبادته: 2

كان احلسن بن علي رضي هللا عنهما من اجملتهدين يف العبادة، ومارس مفهوم العبادة الشامل يف 
، وتربية الزهراء اليت جاءت إىل أبيها عليه حياته، فقد رضع لبان العبادة مع ما رضعه من معدن النبوة

الصالة والسالم لتطلب خادماً، فدهلا على ما هو أفضل من ذلك؛ أال وهو التسبيح والتحميد والتهليل 
فأطل على احلياة يف بيت « أال تقومان تصليان؟»والتكبري، وقال هلا ولزوجها يف الليل ومها يف الفراش: 

تقى، واحللم والصرب، وانغمس يف هذه املفاهيم واملثل واملبادأئ حىت غدا مثاالً الزهد والعبادة، والورع وال
 من مثلها، ومثاالً هبا يضرب، يشهد له بذلك معاصروه من الصحابة األبرار. ومن عاشره من األخيار.

يا   فقد كان احلسن بن علي رضي هللا عنهما عابدًا مبعرفة، مقباًل على هللا بيقني، مدبرًا عن الدن
وشواغلها برضا واطمئنان، وهلذا كان إذا توضأ وفرغ من الوضوء تغري لونه، فقيل له يف ذلك فقال: حق 

([، وقد ذكر ابن سعد قوله: ما رأيت أخوف 995من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغري لونه])
ما اقرتب العبد من ([، فكل996من احلسن بن علي وعمر بن عبد العزيز؛ كأن النار مل ختلق إال هلما])

مواله، وتعرف على أمسائه وصفاته، ونعوت كماله، ازدادت هيبته وإجالله له وخوفه منه؛ فهو سبحانه 
َك وتعاىل يداول األايم بني الناس قال تعاىل: }ُقلِّ اللَُّهمَّ َمالَِّك اْلُمْلكِّ تـُْؤيتِّ اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِّع اْلُملْ 

ُر إِّنََّك َعَلى ُكل ِّ َشْيء  َقدِّيٌر    ممَِّّْن َتَشاُء َوتُ  [. 26عمران: ]آل عِّزُّ َمْن َتَشاُء َوُتذِّلُّ َمْن َتَشاُء بَِّيدَِّك اخْلَيـْ
يقلب الدول، فيذهب بدولة، وأييت أبخرى، والرسل من املالئكة ـ عليهم السالم ـ بني صاعد إليه 



االايت، انفذة حبسب إرادته، فما شاء كان كما ابألمر، وانزل من عنده به، وأوامره متعاقبة على تعاقب 
يشاء يف الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غري زايدة وال نقصان، وال تقدم وال أتخر، وأمره 

 وسلطانه انفذ يف السماوات وأقطارها، ويف األرض وما

ها وحيدث فيها ما عليها، ويف البحار، ويف اجلو ويف سائر أجزاء العامل وذراته، يقلبها، ويصرف
ْقَدارُُه أَْلفَ 997يشاء])  ([، قال تعاىل: }يَُدب ُِّر اأَلْمَر مَِّن السََّماءِّ إِّىَل اأَلْرضِّ مُثَّ يـَْعرُُج إِّلَْيهِّ يفِّ يـَْوم  َكاَن مِّ

[. فهو سبحانه ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السماوات، 5]السجدة: َسَنة  ممَِّّا تـَُعدُّوَن    
يف قرار البحار، وال حتت أطباق اجلبال، قال تعاىل: }َوعِّْنَدُه َمَفاتُِّح اْلَغْيبِّ اَل يـَْعَلُمَها إِّالَّ ُهَو َويـَْعَلُم وال 

بِّس  إِّالَّ  َواَل ايَ َما يفِّ اْلبَـر ِّ َواْلَبْحرِّ َوَما َتْسُقُط مِّْن َوَرَقة  إِّالَّ يـَْعَلُمَها َواَل َحبَّة  يفِّ ظُُلَماتِّ اأَلْرضِّ َواَل َرْطب  
[، فاستشعار عظمة هللا وجالله، ومعرفة أمسائه وصفاته تولد عند العبد 59]األنعام: يفِّ كَِّتاب  ُمبِّني     

([: }َوَّللَِِّّّ َيْسُجُد َمْن يفِّ 998خشية وخوفًا ومهابة من هذا اإلله العظيم الذي خيضع له كل شيء])
ْلُغُدو ِّ َواآلَصالِّ    السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ َطْوًعا وََكْرًها َوظِّ   [.15]الرعد: اَلهُلُْم ابِّ

  وكان احلسن بن علي رضي هللا عنهما إذا َصلَّى الَغداَة يف مسجد رسول هللا )ص( جيلس يف مصالَّه 
يذكر هللا حىت ترتفع الشمس، وجيلس إليه من جيلس من سادات الناس يتحد ثون عنده، مث يقوم فيدخل 

 ([.999ل ِّم عليهن، ورمبا أحتفنه، مث ينصرف إىل منزله])على أمهات املؤمنني فُيس

إن من السعداء الذين تصل ِّي عليهم املالئكة، أولئك الذين جيلسون بعد أداء الصالة يف مصالَّهم، ومما 
يدل على ذلك ما يلي: روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )ص( : 

([. اللهم اغفر 1000أحدكم ما دام يف مصالَّه الذي صل ى فيه، ما مل حيدث]) املالئكة تصل ِّي على»
([، وإن جلس ينتظر الصالة صل ت عليه املالئكة، وصالهتم عليه: اللهم اغفر 1001له، اللهم ارمحه])

([. وروى اإلمام أمحد عن عطاء ابن السائب قال: دخلت على أيب عبد 1002«])له، اللهم ارمحه
لمي، وقد صل ى الفجر، وهو جالس، فقلت: لو قمت إىل فراشك كان أوطأ لك. فقال: الرمحن الس

من صل ى الفجر مث جلس يف ُمصال ه »مسعت عليًا رضي هللا عنه يقول: مسعت رسول هللا )ص( يقول: 
صلت عليه املالئكة، وصالهتم عليه: اللهمَّ اغفر له، اللهم ارمحه. ومن ينتظر الصالة صل ت عليه 

 ([.1003«])ئكة، وصالهتم عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارمحهاملال

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا: هل املكوث يف املنزل بعد صالة الفجر لقراءة القران حىت 
 تطلع الشمس، مث يصل ي ركعيت الشروق، له نفس األجر الذي حيصل ابملكوث يف



ري وأجر عظيم، لكن ظاهر األحاديث الواردة يف ذلك أنه ال املسجد؟ فأجاب: هذا العمل فيه خري كث
حيصل له نفس األجر الذي وعد به إال من جلس يف مصال ه يف املسجد، لكن لو صل ى يف بيته صالة 
الفجر ملرض أو خوف، مث جلس يف مصال ه، يذكر هللا أو يقرأ القران حىت ترتفع الشمس، مث يصلي 

يف األحاديث، لكونه معذوراً حني صل ى يف بيته، وهكذا املرأة إذا جلست ركعتني؛ فإنه حيصل له ما ورد 
يف مصال ها بعد صالة الفجر تذكر هللا أو تقرأ القران حىت ترتفع الشمس، مث تصلي ركعتني، فإنه حيصل 

 ([.1004هلا ذلك األجر الذي جاءت به األحاديث])

يف البكور، ويرغبنا يف ترك النوم يف ذلك الوقت إن احلسن بن علي رضي هللا عنهما يعلمنا أمهية الذكر 
من خالل سريته الرابنية، ولقد حتدث ابن القيم عن أمهية الذكر يف البكور فقال: ومن املكروه عندهم: 
النوم بني صالة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسري يف ذلك الوقت عند السالكني مزية 

مل يسمحوا ابلقعود ذلك الوقت حىت تطلع الشمس، فإنه أول النهار عظيمة حىت لو ساروا طول ليلهم 
ومفتاحه، ووقت نزول األرزاق، وحصول القسم، وحلول الربكة، ومنه ينشأ النهار، وينسحب حكم 

([، ولشرف هذا الوقت، 1005يميعه على حكم تلك احلصة، فيجب أن يكون نومها كنوم املضطر])
د الرتغيب الشديد يف إحيائه ابلذكر، فعن أنس ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال وألمهيته يف السري إىل هللا، جن

من صلى الفجر يف يماعة، مث قعد يذكر هللا تعاىل حىت تطلع الشمس، مث صلى »رسول هللا )ص( : 
([. قال ابن رجب: ملا كان احلج من أفضل 1006«])ركعتني كانت كأجر حجة وعمرة اتمة اتمة اتمة

تتوق إليه ملا وضع هللا يف القلوب من احلنني إىل ذلك البيت املعظم، وكان كثري من  األعمال والنفوس
الناس يعجز عنه وال سيما كل عام، شرع هللا لعباده أعمااًل يبلغ أجرها أجر احلج، فيتعوض بذلك 

 ([.1007العاجزون يف التطوع])

غداة، وحلظة ابلعشي، وحلظة يف السحر، ويقول األستاذ البنا: أيها األخ العزيز، أمامك كل يوم حلظة ابل
تستطيع أن تسمو فيها كلها بروحك الطهور إىل املأل األعلى، فتظفر خبري الدنيا واالخرة وأمامك مواسم 
الطاعات، وأايم العبادات، وليايل القرابت اليت وجهك إليهـا كتابك الكرمي، ورسولك العظيم، فاحرص 

غافلني ومن العاملني ال من اخلاملني، واغتنم الوقت، فالوقت  أن تكون فيها من الذاكرين ال من ال
 ([.1008كالسيف، ودع التسويف فال أضرَّ منه])

   وكان احلسن بن علي رضي هللا عنهما يقول إذا طلعت الشمس: مسع سامع حبمد هللا



جمد ال األعظم ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، مسع سامع حبمد هللا األ
 ([.1009شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير])

وقد الزم احلسن بن علي ما ثبت عن رسول هللا )ص( من أوراد وأذكار وأدعية، وكان حيث الناس على 
الصلوات يف املساجد، وكان يقول: من أدمن االختالف إىل املساجد رزقه هللا إحدى خصال: أخاً 

سترتة له، أو علمًا مستطرفاً، أو كلمة تدل على هدى، أو يرتك الذنوب خشية أو مستفاداً، ورمحة م
 ([.1010حياء])

وكان رضي هللا عنه من أهل القيام، فقد كان رضي هللا عنه أيخذ نصيبه من القيام يف أول الليل، وكان 
مة يف إيقاظ ([، فقيام الليل من الوسائل امله1011احلسني رضي هللا عنه أيخذه من اخر الليل])

اإلميان، جرهبا الصاحلون فوجدوا هلا أبلغ األثر يف إحياء القلوب، وقـال ابن احلاج يف املدخل: ويف قيام 
الليل من الفوائد يملة، فمنها: أنه حيط الذنوب كما حيط الريح العاصف الورق اليابس من الشجرة، 

السماء يرتاءى مثل الكوكب الدري ألهل  ومنها: أنه ينور القلب، ومنها: أن موضعه تراه املالئكة من
األرض، ونفحة من نفحات قيام الليل تعود على صاحبها ابلربكات واألنوار والتحف اليت يعجز عنها 

شرف املؤمن صالته »([. إن قيام الليل شرف املؤمن كما قال رسول هللا )ص(: 1012الوصف])
ومهما كثرت دعاوي احملبة طولب أصحاهبا  ([،1013«])ابلليل، وعزه استغناؤه عما يف أيدي الناس

ابلدليل، وشهدت عليهم ساعات الليل، فالبينة على من ادعى، فأهل القيام هم األشراف بني الناس، 
أما أهل النوم والغفلة ـ من أمثالنا ـ فقد فضحتهم تلك الساعات، فأسقطت ذكرهم، وأدنت 

قيام الليل، فبالليل يتم الغرس، غرس بذور  ([، ومن سرية احلسن بن علي نتعلم أمهية1014شرفهم])
اإلخالص والصدق، وعلى قدر غرسك سيكون اخلري يف قلبك، وكلما ازدادت مساحته، ازداد توايل 

رًا يـُْؤتُِّكْم َخيـْرًا   ُ يفِّ قـُُلوبُِّكْم َخيـْ  [.70]األنفال: اهلدااي عليه من كل جانب: }إِّْن يـَْعَلمِّ اَّللَّ

الشكر اليت كان ميارسها احلسن بن علي رضي هللا عنهما، فشكر هللا ـ عز  إن قيام الليل من أهم صور
وجل ـ على نعمه اليت ال تعد وال حتصى غاية من غاايت العبودية، والشكر عمل، والعبد الشكور هو 

 الذي يظهر عليه أثر النعمة، وأبلغ أثر للنعمة ينبغي أن يظهر على العبد هو زايدة الذل

ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِّيًبا إِّلَْيهِّ مُثَّ 1015م لويل النعم])واالنكسار والتعظي ([، يقول تعاىل: }َوإَِّذا َمسَّ اإلِّ
لَّ َعْن َسبِّ  َي َما َكاَن َيْدُعو إِّلَْيهِّ مِّْن قـَْبُل َوَجَعَل َّللَِِّّّ أَْنَداًدا لُِّيضِّ ْنُه َنسِّ رَِّك يلِّهِّ ُقْل مَتَتَّْع بُِّكفْ إَِّذا َخوَّلَُه نِّْعَمًة مِّ



َرَة َويـَرْ  ًدا َوقَائًِّما حَيَْذُر اآلخِّ ُجو َرمْحََة رَب ِّهِّ ُقْل قَلِّياًل إِّنََّك مِّْن َأْصَحابِّ النَّارِّ  أَمَّْن ُهَو قَانٌِّت آاَنَء اللَّْيلِّ َساجِّ
َا يـََتذَكَُّر أُوُلو األَلْ   [.9ـ  8]الزمر: َبابِّ    َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّيَن يـَْعَلُموَن َوالَّذِّيَن الَ يـَْعَلُموَن إِّمنَّ

فاالايت الكرمية تتحدث عن صنفني من الناس، أنعم هللا عليهما بنعمة: األول مرَّ بتجربة شديدة، وكان 
يف ضيق وهم فدعى هللا بصدق ففرج مهه، وكشف كربه، لكنه أعرض عن شكره، وعاد إىل غي ِّه، أما 

لتضرع هلل ـ عز وجل ـ ويـَُعق ِّب القـران على االخر فقد سار يف طريق الشكر بطول القنوت ابلليل، وا
[، ال يستوي الذين 9]الزمر: احلالتني بقوله تعاىل: }ُقْل َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّيَن يـَْعَلُموَن َوالَّذِّيَن اَل يـَْعَلُموَن  

 ([، قال الشاعر:1016يعلمون حق الشكر على النعم والذين ال يعلمون ذلك])

 الناطقون أبصدق األقوال  ـمالقانتـون املخبتـون لرهب

 بتالوة وتضـرع، وسؤال  حييون ليلهـم بطـاعة رهبـم

 مثـل اهنمال الوابل اهلط ال  وعيوهنم جتري بفيض دموعهم

 لعدوهم من أشجع األبطال  يف الليل رهبان وعند جهادهم

 ([1017وهبـا أشـعة نوره املتاليل])   بوجوههم أثـر السجـود لرهبم

  وكان احلسن بن علي رضي هللا عنه كثري احلج، فقد قال عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: ما  
ندمت على شيء فاتين يف شبايب إال أين مل أحج ماشياً، ولقد حج احلسن بن علي مخسـًا وعشرين 

خلف ومُيسك حجة ماشياً، وإن النجائب لُتقاد معه، ولقد قاسم هللا ماله ثالث مرات، حىت إنه يعطي ا
([، فهذا مثل من لزوم ما ال يلزم شرعاً يقوم به احلسن بن علي رضي هللا عنهما، حيث 1018النعل])

الزم احلج ماشيًا مخسًا وعشرين حجَّة، وهذا يدل على فضيلة املشي يف احلج، كما يؤيد ذلك ندم ابن 
ن على ذلك على ما فيه من عباس رضي هللا عنهما على عدم قيامه بذلك أايم شبابه، ومداومة احلس

مشقة تدل على قوة إميانه ورغبته الصادقة يف املزيد من األعمال الصاحلة، واملقصود ابملشي من احلج 
([، ومن 1019من مكة إىل عرفة مث من عرفة إىل مكة، وليس املقصود أن حيج احلاج ماشياً من بلده])

احة إىل البيت احلرام، كلما مسحت ظروفنا وتيسر سرية احلسن بن علي رضي هللا عنهما نتعلم أمهية السي
 اتبعوا بني احلج والعمرة، فإن متابعة»حالنا، قال )ص( : 

([، ولذلك حج احلسن ماشياً 1020«])بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد
إين أستحيي من ريب ([، وقال: 1021وجنائبه تقاد إىل جانبه مخسًا وعشرين مرة يف بعض الرواايت])



([، وكان رضي هللا عنه كثري الصمت، متعبدًا على منهج 1022عز وجل أن ألقاه ومل أمشِّ إىل بيته])
 جده )ص(.

 ـ زهده: 3

فهم احلسن رضي هللا عنه من خالل معايشته للقران الكرمي ومالزمته لوالده أمري املؤمنني علي رضي هللا 
الدنيا دار ابتالء واختبار، فقد ترىب على كتاب هللا واستوعب عنه، ومن تفكره يف هذه احلياة أبن 

االايت اليت حتدثت عن الدنيا وأخربتنا خبستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، وكان رضي هللا عنه يقرأ 
نـَْيا َكَماء  أَنـْزَ  ْلَناُه مَِّن السََّماءِّ كل يوم سورة الكهف ومير على قوله تعاىل: }َواْضرِّْب هَلُْم َمَثَل احْلََياةِّ الدُّ

يًما َتْذُروُه الر ِّاَيُح وََكاَن اَّللَُّ َعَلى ُكل ِّ َشْيء  ُمْقَتدِّرًا   ا ْلَماُل َواْلبَـُنوَن فَاْختَـَلَط بِّهِّ نـََباُت اأَلْرضِّ فََأْصَبَح َهشِّ
ٌر عِّْنَد َرب َِّك ثـَوَ  َاُت َخيـْ نـَْيا َواْلَباقَِّياُت الصَّاحلِّ ٌر أََماًل   زِّيَنُة احْلََياةِّ الدُّ [؛ فهذا 46، 45]الكهف:  ااًب َوَخيـْ

املثل يدل على حقارة الدنيا وقلة بقائها، ومصري ما فيها من النعيم والرتف إىل اهلالك، وملا بني  تعاىل أن 
الدنيا سريعة االنقراض والزوال، بني  أن املال والبنني زينة احلياة الدنيا يف عرف الناس، وكل ما كان من 

([؛ 1023دنيا فهو سريع االنقضاء واالنقراض، فيقبح ابلعاقل االفتخار به أو الفرح بسببه])زينة ال
ٌر أََماًل    أي: أن أعمال اخلري وأفعال الطاعات،   َاُت َخيـٌْر عِّْنَد َرب َِّك ثـََوااًب َوَخيـْ }َواْلَباقَِّياُت الصَّاحلِّ

اء واألذكار أفضل ثواابً، وأعظم قربة عند كالصلوات والصدقات، واجلهاد فـي سبيل هللا، ومساعدة الفقر 
هللا، وأبقى أثراً، إذ ثواهبا عائد على صاحبها، وخري أماًل حيث ينال صاحبها يف االخرة كل ما كان 

 ([.1024يؤمله يف الدنيا])

وترىب احلسن بن علي على منهج جده )ص( الذي كان أعرف اخللق ابلدنيا ومقدارها، إذ هو القائل 
([، وقال 1025«])انت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماءلو ك»)ص( : 
([، 1026«])ما الدنيا يف االخرة إال مثل ما جيعل أحدكم أصبعه يف اليم ِّ فلينظر مبا ترجع»)ص(: 

 ([، وقد أتثر أمري املؤمنني احلسن بن علي1027«])الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر»وقال )ص( : 
 رضي هللا

عنه ابلرتبية القرانية والنبوية، فكان من أصدق النَّماذج اإلسالمية يف الزهد، فقد ضرب لنا أروع األمثلة 
 يف الزهد وإليك التفصيل:



إن حرص املرء على الشرف وامللك أشد من حرصه على املال، كما أن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها، 
رض أضرُّ على العبد من طلب املال، وضرره أعظم والزهد فيه والرايسة على الناس، والعلو يف األ

 أصعب، فإن املال يبذل يف طلب الرايسة والشرف، واحلرص على الشرف على قسمني:

اً، وهو يف الغالب مينع خري االخرة  أحدمها: طلب الشرف ابلوالية السلطان واملال، وهذا خطر جد 
َرُة جَنَْعُلَها لِّلَّذِّيَن اَل يُرِّيُدوَن ُعُلواا يفِّ اأَلْرضِّ َوالَ وشرفها وكرامتها وعز ها. قال تعاىل: }تِّلْ  اُر اآلخِّ َك الدَّ

[. وقلَّ من حيرص على رايسة الدنيا بطلب الوالايت فـَيـَُوفَُّق، 83]القصص: َفَساًدا َواْلَعاقَِّبُة لِّْلُمتَّقِّنَي    
اي عبد الرمحن ال »مسُرة رضي هللا عنه:  ([، كما قال )ص( لعبد الرمحن بن1028بل يُوَكُل إىل نفسه])

تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكِّْلت إليها، وإن أُعطيتها عن غري مسألة أُعنت 
([، وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: إنكم ستحرصون على اإلمارة وستكون ندامة 1029«])عليها

 ([.1031مة])([، وبئست الفاط1030يوم القيامة فنعمت املرضعة])

إن حبَّ املال والرايسة واحلرص عليهما يفسد دين املرء، حىت ال يبقى منه إال ما شاء هللا، فقد قال 
ما ذئبان جائعان أُرسال يف غنم أبفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف »)ص( : 

([، 1033ع اهلوى])([. وأصل حمبة املال والشرف حبُّ الدنيا، وأصل حب ِّ الدنيا اتبا 1032«])لدينه
قال وهب بن ُمنب ِّه: من اتباع اهلوى الرغبة يف الدنيا، ومن الرغبة فيها حبُّ املال والشرف، ومن حب 

نـَْيا 1034املال والشرف استحالل احملارم]) ([. ولذلك قال تعاىل: }َفَأمَّا َمْن طََغى  َوآثـََر احْلََياَة الدُّ
يَم هَِّي اْلَمْأَوى   َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِّهِّ َونـََهى النـَّْفَس َعنِّ اهْلََوى  فَإِّنَّ اجْلَنََّة هَِّي اْلَمْأَوى     فَإِّنَّ اجلَْحِّ

 [.41ـ  37]النازعات: 

كما أن النفس حتب الرفعة والُعُلوَّ على أبناء جنسها ومن هنا نشأ الكرُب واحلسد، ولكنَّ العاقل ينافس 
ه رضوان هللا وقربه وجواره، ويرغب عن العلو ِّ الفاين الزائل الذي يعقبه يف العلو الدائم الباقي الذي في

غضب هللا وسخطه واحنطاط العبد وسفوله وبعده عن هللا وطرده عنه، فهذا العلوُّ الثاين الذي يَُذمُّ وهو 
. وأما العلوُّ األول واحلرص عليه، فهو  العتو والتكرب يف األرض بغري احلق ِّ

[. وقال احلسن: إذا رأيت 26]املطففني: اىل: }َويفِّ َذلَِّك فـَْليَـتَـَناَفسِّ اْلُمتَـَنافُِّسوَن    حممود قال هللا تع
الرَُّجل ينافسك فـي الدنيا فنافسه يف االخرة، وقال وهيب بن الورد: إن استطعت أن ال يسبقك إىل هللا 

لو ِّ يف منازهلا واحلرص على ([. ففي درجات االخرة الباقية ُيشرُع التنافس وطلب الع1035أحد فافعل])
ذلك ابلسَّعي يف أسبابه، وأن ال يقنع اإلنسان منها ابلدون مع قدرته على العلو ِّ،ـ وأما العلوُّ الفاين، 



املنقطع الذي يُعقب صاحبه غدًا حسرة وندامة وذلة وهوااًن وصغارًا فهو الذي يـُْنَشُر الزهد فيه 
 ([.1036واإلعراض عنه])

م والفهم العميق نتعلمه من سرية احلسن بن علي رضي هللا عنهما؛ فقد ترك امللك وهذا الفقه العظي
والسلطان رغبة فيما عنـد هللا وحقنًا لدماء املسلمني، فقد تركها وهو يف قوة ومنعة، فقد قال: كانت 

([. 1037يماجم العرب بيدي، يساملون من ساملت، وحياربون من حاربت، فرتكتها ابتغاء وجه هللا])
وقال يف رواية أخرى:.. ولكن خشيت أن جييء يوم القيامة سبعون ألفًا أو مثانون ألفاً، أو أكثر أو 

([؟!، لقد ابيع احلسن بن 1038أقلُّ، كلهم تنضح أوداجهم دماً، كلهم يستعدي هللا فيم ُهرِّيق دمه])
ا ملعاوية وقال: ال يهرق ([، فزهد يف اخلالفة، فلم يُردها وسل مه1039علي بعد وفاة علي تسعون ألفاً])

([. وقال يف رواية: ما أحببت أن أيل من أمة حممد مثقال حبة من 1040على يدي حمجمة دم])
 ([.1041خردل يهراق فيه حمجمة من دم، قد علمت ما ينفعين مم ا يضرين، فاحلقوا بطيَّتكم])

 ـ إنفاقه وكرمه وجوده: 4

س الكرمية اليت جتسدت يف شخصية احلسن بن علي رضي من األخالق القرانية واليت تتَّصف هبا النفو 
هللا عنهما: خلق الكرم واجلود، وكثرة اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل، وكان تنويه القران الكرمي أبهل الكرم 
عظيماً، وقد كان هذا التنويه من أول القران الكرمي، حيث يقول سبحانه يف مستهل ِّ اثين سورة بعد 

ُنونَ  الَّذِّينَ    ل ِّْلُمتَّقِّنيَ  ُهًدى فِّيهِّ  َرْيبَ  الَ  اْلكَِّتابُ  لِّكَ ذَ    امل} البسملة: ْلَغْيبِّ  يـُْؤمِّ  َوممَِّّا الصَّالةَ  َويُقِّيُمونَ  ابِّ
َناُهمْ  ـ  1]البقرة: مث وصفهم }أُولَئَِّك َعَلى ُهَدًى مِّْن َرهب ِِّّْم َوأُولَئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن         يُنفُِّقونَ  َرَزقـْ

أتثر أمري املؤمنني احلسن ابلقيم القرانية والنبوية، والرتبية العملية يف حضن أمري املؤمنني علي، [، وقد 5
وانعكس ذلك على نفسيته، وترك لنا ااثرًا ابرزة دالة على أتصل خلق اجلود والكرم واإلنفاق يف 

 شخصيته العظيمة، فقد كان على

وقد شبَّ وكرب يف بيت أكرم الكرماء سيدان جانب عظيم من السخاء واجلود، وكيف ال يكون كذلك 
رسول هللا )ص( الذي كان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر، وقد تسلسلت إليه هذه اخللة الكرمية 
وتشربتها نفسه يف طفولته، وأخبار كرمه وجوده أصبحت مضرب األمثال، وقدوة العظماء من 

 ([.1042الرجال])

([، وقال سعيد 1043احلسن بن علي الرجل الواحد مبئة ألف])منها: قال حممد بن سريين: رمبا أجاز 
بن عبد العزيز، مسع احلسُن رجاًل إىل جانبه يدعو هللا أن ميلكه عشرة االف درهم، فقام إىل منزله فبعث 



([، وذكروا: أنه رأى غالمًا يف حائط من حوائط املدينة أيكل من رغيف لقمة، ويطعم  1044إليه])
قال له: ما محلك على هذا؟ فقال: إين أستحيي من أن اكل وال أطعمه، فقال له كلبًا هناك لقمة، ف

احلسن: ال تربح مكانك حىت اتيك، فذهب إىل سيده فاشرتاه، واشرتى احلائط الذي هو فيه، فأعتقه 
 ([.1045وملَّكه احلائط، فقال له الغالم: اي موالي قد وهبت احلائط للذي وهبتين له])

عبدي: انطلقنا حجاجًا فدخلنا املدينة، فدخلنا على احلسن بن علي، فحدثناه وقال أبو هارون ال
مبسريتنا، وحالنا، فلما خرجنا بعث إىل كل واحد منا أبربعمئة، فرجعنا، فأخربانه بيساران، فقال: ال تردوا 

اهي مالئكته عليَّ معرويف، فلو كنت يف غري هذه احلال لكان هذا لكم يسرياً، أما إين مزودكم، إن هللا يب
([، فهذا احلسن بن علي رضي هللا عنهما قد أعطى أولئك احلجاج ذلك املال 1046بعباده يوم عرفة])

مع ظهور يسارهم، فكيف احلال لو كانوا حمتاجني، وحينما أظهروا له عدم حاجتهم مل يقبل منهم رد 
ينس أن يزودهم مبا هو خري  ذلك املال، وهذا دليل على قوة الدافع يف نفسه حنو السخاء واجلود، ومل

 ([.1047من ذلك، حيث ذك رهم بفضل يوم عرفة الذي يباهي هللا تعاىل به مالئكته عليهم السالم])

وعن عبد هللا بن عبيد هللا بن عمري قال: قال ابن عباس عن احلسن بن علي: ولقـد قاسم هللا ماله 
ذا مثال عزيز يف الكرم، حيث قسم ([. وه1048ثالث مرات، حىت إنه يعطي اخلف وميسك النعل])

احلسن بن علي رضي هللا عنهما ماله قسمني ثالث مرات، فكان يتصدق بنصف ماله، ولقد كان 
 دقيقاً يف حماسبته نفسه وكأنه يؤدي واجباً من الواجبات، حيث كان يعطي اخلف وميسك

سه قدوة للمسلمني يف النعل مع أن أحدمها ال يغين عن االخر، وأنه يف عمله هذا قد جعل من نف
 ([.1049أعمال اخلري واإلحسان])

([، 1051([، وعدَّ رضي هللا عنه من األجواد])1050فقد كان رضي هللا عنه من أسخى أهل زمانه])
ومن أخبار جوده: أن معاوية بن أيب سفيان بعث إليه مبئة ألف فقسمها بني جلسائه، فأصاب كل 

خبار كرمه: أنه دخل على أسامة بن زيد وهو جيود بنفسه ([، ومن أ1052واحد منهم عشرة االف])
ويقول: واكرابه واحزانه، فقال له احلسن: وما الذي أحزنك اي عم ، فقال له: أي ابن رسول هللا عليَّ 
دين مقداره ستون ألف درهم وال أمتكن من رده، فقال احلسن رضي هللا عنه: سأردها عنك، فقال له 

 ([.1053بن النيب ، إن هللا أعلم حيث جيعل رسالته]) أسامة: فك هللا رهانك اي



وكان الناس يشهدون للحسن رضي هللا عنه بكرمه، ودليل ذلك: أن إعرابيًا قدم إىل املدينة يستعطي 
الناس، فقيل له: عليك ابحلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما، أو عبد هللا بن جعفر، أو 

 ([.1054لعاص، فأكرمه وأعطاه ما أراد])سعيد بن العاص، فلقي سعيد بن ا

ومن كرم احلسن رضي هللا عنه: أنه قيل له: من أحسن الناس عيشاً؟ فقال: من أشرك الناس يف عيشه، 
([. ولقد سئل احلسن بن علي 1055وقيل له: من شر الناس؟ فقال: من ال يعيش يف عيشه أحد])

كنت على فاقة، فقال: إين هلل سائاًل، وفيه راغب، رضي هللا عنهما: ألي شيء نراك ال ترد سائاًل وإن  
، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى  وإن هللا تعاىل عودين عادة، عودين أن يفيض نعمه علي 

 ([.1056إن قطعت عاديت أن مينعين عادته])

قريب أو بعيد؛  وكان احلسن رضي هللا عنه يف سخائه وإيثاره ال مييز بني غين وفقري، أو صغري وكبري، أو
([ 1057ألن النفس اليت تراتح للبذل والعطاء، وجبلت على الكرم والسخاء لذهتا يف إسعاد الناس])

ابتغاء مرضاة هللا وطلبًا للمثوبة واألجر؛ جتد راحتها يف ذلك. وكأن الشاعر حافظ إبراهيم كان يعين 
 احلسن عندما قال:

 وبة وتالقطرب الغريب أب  إين لتطربين اخلـالُل كرميةً 

 

ـزة املشتاق  ويهزُّين ذكُر املروءة والندى  بني الشمائل هِّ

م األرزاق  فإذا ُرزِّقَت خليـقة حممودة  فقد اصطفاك مقس ِّ

 علم وذاك مكارم األخالق  فالناس هذا حظه مال، وذا

وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: أنه خطب الناس مث قال: إن ابن أخيكم احلسن ابن علي قد  
يمع مااًل، وهو يريد أن يقسمه بينكم، فحضر الناس، فقام احلسن فقال: إمنا يمعته للفقراء، فقام 

 ([.1058نصف الناس، مث كان أول من أخذ منه األشعث بن قيس])

تعلم: أن بداية انطالق النفس إىل رضاء هللا، وختلُّصها من جواذب األرض، ومن سرية احلسن بن علي ن
وتطهريها من الشح بدوام اإلنفاق يف سبيل هللا حىت يصري سجية من سجاايها، فتزهد يف املال وخيرج 

ْوا حبه من القلوب، فال يفرح صاحبه بزايدته وال حيزن على نقصانه، مصداقًا لقوله تعاىل: }لَِّكْياَل أَتْسَ 
ُ الَ حيِّبُّ ُكلَّ خُمَْتال  َفُخور      َا آاَتُكْم َواَّللَّ  [.23]احلديد: َعَلى َما فَاَتُكْم َوالَ تـَْفَرُحوا مبِّ

 كما أن للصدقة أثراً عظيماً يف تزكية النفوس، فإن هلا فوائد أخرى عظيمة يف الدنيا واالخرة؛ منها:

   فهي أفضل استثمار للمال:



من تصدق بعدل مترة من كسب طيب، »ضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا )ص( : عن أيب هريرة ـ ر 
وال يقبل هللا إال الطيب، فإن هللا يقبلها بيمينه، مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فُلوَّه حىت يكون 

 ([.1059«])مثل اجلبل

   وهي حجاب من النار:

اي عائشة استرتي من النار ولو بشق مترة، »)ص( :  عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت: قال رسول هللا
 ([.1060«])فإهنا تسد من اجلائع مسدها من الشبعان

   وهي ظل لصاحبها يوم القيامة:

كل امرأئ يف ظل صدقته »عن عقبة بن عامر ـ رضي هللا عنه ـ قال: مسعت رسول هللا )ص( يقول: 
 ([.1061«])حىت يُقضى بني الناس

 

 العذاب وقد ترد احلقوق بني الناس:  والصدقة تدفع 

اي معشر النساء تصدقن وأكثرن »عن أيب سعيد اخلدري ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا )ص( : 
([. قال ابن 1062«])االستغفار، فإين رأيتكن أكثر أهل النار، إنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشري

 ([.1063وأهنا تكفر الذنوب بني املخلوقني])حجر: ويف هذا احلديث: أن الصدقة تدفع العذاب، 

وأما يف الدنيا ففوائدها كثرية وجمزية، وجاءت األحاديث اليت تؤيد تلك الفوائد، فهي دواء للمرضى، 
وتدفع البالء، وتيسر األمور، وجتلب الرزق، وتقي مصارع السوء، وتطفأئ غضب الرب، وتزيل أثر 

 ([.1064الذنوب])

 عالقة وثيقة ابلسري إىل هللا؛ فهو وسيلة مؤثرة غاية التأثري، كما أنه من الوسائل إن لإلنفاق يف سبيل هللا
احملورية يف إحياء القلب وإيقاظ اإلميان، ولنا يف جود وكرم وإنفاق احلسن بن علي أسوة وقدوة حسنة؛ 

دخل من فإن اإلنفاق يف سبيل هللا من أعظم أبواب اجلنة، وهو مفتوح للموسرين أكثر من غريهم، 
خالله سادات األمة اجلنة، مثل عثمان وعبد الرمحن بن عوف واحلسن وغريهم، فعلى أغنياء املسلمني 
يف العصر احلديث أن يقتحموا هذا الباب فيدعموا قضااي اإلسالم العادلة، ومشاريع الدعوة إليه مبا 

وإغاثة احملتاجني، وال يبخلوا يستطيعون، فيكسبون رضا هللا ودخول اجلنة، واملسامهة يف نصرة دين هللا 
 فيضيق هللا عليهم.

 ـ حلمه: 5



كان بني احلسن بن علي ومروان بن احلكم كالم، فأقبل عليه مروان فجعل يغلظ له، واحلسن ساكت، 
فامتخط مروان بيمينه، فقال احلسن رضي هللا عنه: وحيك أما علمت أن اليمني للوجه والشمال للفرج، 

([. وما سكوت احلسن رضي هللا عنه، إال ملا كان حلق ِّ نفسه، فلما 1065أف  لك، فسكت مروان])
([، وملا مات رضي هللا عنه، 1066خالف مروان السنة، غضب هلل وللسنة، وأابن له الصواب فيها])

بكى مروان بن احلكم يف جنازته، فقال له احلسني: أتبكيه وقد كنت جتر ِّعه ما جتر ِّعه؟! فقال: إين كنت 
 ([.1067إىل أحلم من هذا، وأشار إىل اجلبل]) أفعل ذلك

 وذكر ابن عائشة: أن رجالً من أهل الشام، قال: دخلت املدينة على ساكنها أفضل الصالة

والسالم، فرأيت رجاًل راكبًا على بغلة، مل أَر أحسن وجهًا وال مستاً، وال ثوابً، وال دابة منه، فمال قليب 
بن علي بن أيب طالب، فامتأل قليب بغضًا له، وحسدت علياً: أن  إليه فسألت عنه، فقيل: هذا احلسن

يكون له ابن مثله، فصرت إليه، فقلت: أأنت ابن علي ابن أيب طالب؟ قال: أان ابنه، قلت: فعل بك 
وأببيك، أسبهما، فلما انقضى كالمي، قال يل: أحسبك غريباً، قلت: أجل، قال: مر بنا فإن احتجت 

ن احتجت إلـى مال اسيناك، أو إىل حاجة عاوانك، قال: فانصرفت عنه، وما على إىل منزل أنزلناك، وإ
 ([.1068األرض أحب إيلَّ منه، وما فكرت فيما صنع وصنعت إال شكرته وخزيت نفسي])

وهذه املواقف الكرمية اليت نتعلم منها احللم من سرية احلسن بن علي رضي هللا عنهما، وكيفية كسب 
إليهم والرتفق هبم والصرب على اذاهم وحمبة اخلري هلم، وقد يغلب على كثري منهم  املخالفني، ابإلحسان

ْلُعْرفِّ َوَأْعرِّْض َعنِّ اجْلَاهِّلِّنَي     اجلهل وعدم معرفة احلقائق، تطبيق لقول هللا تعاىل: }ُخذِّ اْلَعْفَو َوْأُمْر ابِّ
الذروة والغاية يف حلمه وعفوه  [ واقتداء َبده )ص( ، فقد بلغ عليه الصالة والسالم199]األعراف: 

بت إليه، إضافة إىل اإليذاء من مشركي العرب: كامرأة  وضبط نفسه إزاء التخرصات واملفرتايت اليت ُنسِّ
([، ووصفت السيدة عائشة 1069أيب هلب، وأيب جهل، وأيب بن خلف، وغريهم من سفهاء مكة])

لسيئة السيئة، ولكن يعفو رضي هللا عنها ُخُلق رسول هللا )ص( فقالت: وال جيزي اب
([، وعنها أيضًا قالت: ما ضرب رسول هللا )ص( شيئًا قط بيده، وال امرأة وال 1070ويصفح])

خادماً، إال أن جياهد يف سبيل هللا، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إال أن ينتهك شيئًا من 
 ([.1071حمارم هللا فينتقم هلل عز وجل])



من كظم غيظًا ـ وهو قادر على أن »ي هللا عنه: أن رسول هللا )ص( قال: وعن معاذ بن أنس رض
([ 1073([ دعاه هللا يوم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خُيريَّ من أي احلور العني])1072ينفذه])
 ويف صفة احللم يقول الشاعر:([«. 1074شاء])

 تك أخرقا ([ إغراء فال1075ويف اخلرق])  ويف احللم ردع للسفيه عن األذى

 

 ([1076كما نـدم املغبـون ملـ ا تفرَّقا])    فتنـدم إذ ال تنفعنـك ندامـة

 ـ تواضعه: 6

مر  احلسن بن علي رضي هللا عنهما على يماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه األرض كسريات من 
اخلبز كانوا قد التقطوها من الطريق، وهم أيكلون منها، فدعوه إىل مشاركتهم فأجاهبم إىل ذلك وهو 

مهم وكَساهم يقول: إن هللا ال حيب املتكربين. وملا فرغ من تناول الطعام دعاهم إىل ضيافته، فأطع
([، ومن مواقف تواضعه، أنه مر  على صبيان يتناولون الطعام، 1077وأغدق عليهم من إحسانه])

فدعوه ملشاركتهم، فأجاهبم إىل ذلك مث محلهم إىل منزله فمنحهم بربه ومعروفه، وقال: اليد هلم ألهنم مل 
ضع من صفات عباد الرمحن، ([، فصفة التوا1078جيدوا غري ما أطعموين، وحنن جند مما أعطيناهم])

[، والتواضع 63]الفرقان: قال هللا تعاىل وتبارك: }َوعَِّباُد الرَّمْحَانِّ الَّذِّيَن مَيُْشوَن َعَلى اأَلْرضِّ َهْوانً  
ْنُكْم َعْن دِّينِّهِّ َفَسْوفَ   عالمة من عالمات حب هللا للعبد، قال تعاىل: }اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ مِّ

نِّنَي أَعِّزَّة  َعَلى اْلَكافِّرِّيَن جُيَاهُِّدونَ  يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ َواَل خَيَاُفوَن  أَيْيتِّ اَّللَُّ بَِّقْوم  حيِّبـُُّهْم َوحيِّبُّونَُه أَذِّلَّة  َعَلى اْلُمْؤمِّ
ٌع َعلِّيٌم     ُ َواسِّ [؛ فمن سرية احلسن بن علي 54]املائدة: َلْوَمَة الَئِّم  َذلَِّك َفْضُل اَّللَِّّ يـُْؤتِّيهِّ َمْن َيَشاُء َواَّللَّ

 رضي هللا عنهما نتعلم صفة التواضع، قال الشاعر:

 على صفحات املاء وهو رفيع  ([ لناظر1079تواضع تكن كالنجم الح])

 ([1080على طبقات اجلو وهو وضيع])  وال َتُك كالدخان يعلو بنفسه

 ـ سيادته: 7

م وسيادته وجاللة قدره، على مرأى ومسمع من الناس يف ولقد أعلن رسول هللا )ص( مكانة هذا اإلما
قال ابن عبد الرب: «. إن ابين هذا سيد»غري مرة، وقد تواترت الرواايت بقوله )ص( عن احلسن: 

إن ابين هذا سيد، وعسى هللا »وتواترت االاثر الصحاح عن النيب )ص( : أنه قال يف احلسن بن علي: 
([، وجاء من حديث جابر بن عبد 1081«])يمتني من املسلمنيأن يبقيه حىت يصلح بني فئتني عظ

إن ابين هذا ـ يعين: احلسن ـ سي ِّد، وليصلحنَّ هللا به بني فئتني من »هللا: قال رسول هللا )ص( : 



([، وعن سعيد بن أيب سعيد قال: كنا مع أيب هريرة جلوساً، فجاء حسن بن علي 1082«])املسلمني
 فرددان عليه، وأبو هريرة ال يعلم، فمضى، فقلنا: اي أاب هريرة هذا حسنبن أيب طالب فسلم علينا، 

بن علي قد سلم علينا، فقام فلحقه، فقال: اي سيدي، فقلت له: تقول اي سيدي؟ قال: إين مسعت 
([، وعن جابر بن عبد هللا أنه قال: من سرَّه أن ينظر إىل 1083«])إنه لسيد»رسول هللا )ص( يقول: 

([، وعن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول 1084اجلنة فلينظر إىل احلسن بن علي])سيد شباب أهل 
 ([«.1085احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة])»هللا )ص( : 

وقد نقل إلينا خرب سيادة احلسن واحلسني يف اجلنة يمع غفري من الصحابة، وما ذلك إال إلعالن رسول 
([، وقد أثبتت األايم ومرور الشهور واألعوام 1086افل جامعة])هللا )ص( بذلك مرة بعد مرة، أو يف حم

على رسوخ صفة السيادة يف احلسن، وقد بلغت ذروهتا يف توفيق هللا له يف عقد الصلح مع معاوية، 
ويمع األمة على كلمة سواء، فقـد كان احلسن سيداً جلياًل، ويعلمنا احلسن أبن السيادة ال تكون ابلقهر 

و إهدار األموال واحلرمات، بل السيادة بصيانتها وإزالة البغضاء والشحناء، فصلحه وسفك الدماء، أ
وحقنه لدماء املسلمني بلغ فيه ذروة السيادة اليت ال يستطيعها من فكر ابلقوة وهو ميلك طرفاً منها، وقد 

ني صاحل احلسن معاوية وحوله األلوف؛ فيهم من هو طامع مدسوس، ولكن فيهم الكثري من املخلص
األوفياء، فما أراد أن تراق بسببه قطرة دم، أو خيدش مسلم يف هذا السبيل، وإن الرائسة لألقوام إن مل 
تكن لصيانتها وحياطتها وحفظها، وترقيتها، فهي نوع من الطاغوت األعمى والتهور األمحق، واملغامرة 

أصحاهبا إىل غضب هللا، ولعنة  واملقامرة اليت جتلب معها الدمار واخلراب، واإلذالل واليباب، وينتهي
التاريخ، وهل تدافع أمواج الدماء البشرية عرب العصور والقرون إال من احلرص على الرائسة والسلطان 

 ([؟!.1087والتكالب على الدنيا])

 ـ صفاته اخلَْلقية: 8

العينني  كان احلسن بن علي رضي هللا عنهما سيدًا وسيمًا يميالً، أبيض اللون مشراًب حبمرة، أدعج
سهل اخلدين، كث اللحية، كأن عنقه إبريق فضة، عظيم الكراديس بعيد ما بني املنكبني، ليس ابلطويل 

([، ومن بركات هللا سبحانه 1088وال ابلقصري، من أحسن الناس وجهاً، جعد الشعر، حسن البدن])
 ([ .1089وتعاىل على احلسن: أنه كان أشبه الناس َبده )ص(])

 

 ياة احلسن بن علي يف اجملتمع:اثنياً ـ من ح



ترك لنا احلسن بن علي مواقف متميزة من حياته يف اجملتمع اإلسالمي الراشدي، فقد كان حريصًا على 
تصحيح املفاهيم وقضـاء حوائج الناس، وخمالطتهم ابحلسىن، وإرشادهم ابملواعظ، واحلكم النادرة، وغري 

 ذلك. وإليك تفصيل ما أيملت:

 قد الرجعة:ـ تفنيده ملعت 1

، قلت للحسن: إن الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث قبل يوم القيامة، قال: كذبوا  عن عمرو بن األصم ِّ
([، وكان أول 1090وهللا، ما هؤالء ابلشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوَّجنا نساءه، وال اقتسمنا ماله])

ق مبوته، وكانت عقيدة الرجعة خاصة من قال ابلرجعة ابن سبأ، إال أنه قال أبنه غاب وسريجع ومل يصد
برجعة اإلمام عند السبئية الكيسانية وغريها، ولكنها صارت عند االثين عشرية عامة لإلمام وكثري من 
الناس، ويشري اآللوسي إىل أنَّ حتول مفهوم الرجعة عند الشيعة الرافضة من رجعة اإلمام فقط إىل ذلك 

([، وأما املفهوم العام ملبدأ الرجعة عند االثين عشرية فهو 1091املعىن العام كان يف القرن الثالث])
 يشمل ثالثة أصناف:

  ـ األئمة االثين عشر، حيث خيرج املهدي من خمبئه، ويرجع من غيبته، وابقي األئمة حييون بعد موهتم 
 ويرجعون هلذه الدنيا.

األئمة االثين »صحاهبا الشرعيني   ـ والة املسلمني الذين اغتصبوا اخلالفة ـ يف زعمهم الباطل ـ من أ
، فيبعث خلفاء املسلمني ويف مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان.. ومن قبورهم يرجعون هلذه «عشرية

الدنيا ـ كما يزعم الشيعة اإلماميَّة ـ لالقتصاص منهم أبخذهم اخلالفة من أهلها، فتجري عليهم عمليات 
 التعذيب والقتل والصلب.

منهم: من حمض اإلميان حمضاً، وهم الشيعة عمومًا ـ على حد زعمهم ـ وألن    ـ عامة الناس، وخيص
اإلميان خاص ابلشيعة كما تتفق على ذلك رواايهتم وأقوال شيوخهم، ومن حمض الكفر حمضًا وهم كل 

([. وهلذا قالوا يف تعريف الرجعة: إهنا رجعة كثري من األموات إىل 1092الناس ما عدا املستضعفني])
([، وعودهتم إىل احلياة بعد املوت يف صورهم اليت كانوا 1093قبل يوم القيامة])الدنيا 
 ([.1094عليها])

وقد خالف الشيعة اإلماميَّة علماء أهل البيت ممن ساروا على اهلدى واحلق: كتاب هللا وسنة رسوله يف 
 معتقد الرجعة، وعلى رأسهم احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما، وجعلوا



الرجعة من أصول املذهب الشيعي الرافضي، فمن رواايهتم اليت اختلقها الرواة الكذبة: ليس منا من مل 
([، 1096([، وقال ابن اببويه يف االعتقادات: واعتقادان يف الرجعة أهنا حق])1095يؤمن بَكرَّتِّنا])

ال الطربسي واحلر ([، وق1097وقال املفيد: واتفقت اإلمامية على وجوب رجعة كثري من األموات])
([، وأهنا من ضرورايت 1098العاملي، وغريمها من شيوخ الشيعة: أبهنا موضع إيماع الشيعة اإلمامية])

 ([.1099مذهبهم، وأهنم: مأمورون ابإلقرار ابلتوحيد والنبوة واإلمامة والقيامة])

الكرمي، وابطلة بداللة اايت إن فكرة الرجعة عند الشيعة اإلماميَّة بعد املوت خمالفة صرحية لنص القران 
ًا فِّيَما تـَرَْكُت   ُعونِّ   َلَعل ِّي أَْعَمُل َصاحلِّ عديدة من كتاب هللا سبحانه وتعاىل، قاَل تعاىل: }قَاَل َرب ِّ اْرجِّ

َعُثوَن     [. فقوله 100ـ  99]املؤمنون: َكالَّ إِّنَـَّها َكلَِّمٌة ُهَو قَائُِّلَها َومِّْن َورَائِّهِّْم بـَْرزٌَخ إِّىَل يـَْومِّ يـُبـْ
َعُثوَن   1100سبحانه: صريح يف نفي الرجعة مطلقاً]) ([، وقال تعاىل: }َومِّْن َورَائِّهِّْم بـَْرزٌَخ إِّىَل يـَْومِّ يـُبـْ

اَيتِّ َرب َِّنا َوَنُكوَن مَِّن الْ  تَـَنا نـَُردُّ َواَل نَُكذ َِّب ِبِّ   َبْل َبَدا هَلُْم ُمْؤمِّنِّنيَ َوَلْو تـََرى إِّْذ ُوقُِّفوا َعَلى النَّارِّ فـََقاُلوا اَيلَيـْ
ْن قـَْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا لَِّما نـُُهوا َعْنُه َوإِّنَـُّهْم َلَكاذِّبُوَن     [. فهؤالء 28ـ  27]األنعام: َما َكانُوا خُيُْفوَن مِّ

يميعًا يسألون الرجوع عند املوت، وعند العرض على اجلبار جلَّ يف عاله، وعند رؤية النار جيابون، ملا 
من قضائه: أهنم ال يرجعون، ولذلك عد أهل العلم القول ابلرجعة إىل الدنيا بعد املوت من أشد سبق 

 ([.1101مراحل الغلو يف بدعة التشيع])

، وقد جاء يف مسند أمحد: أن عاصم بن  وقد مر  معنا موقف احلسن بن علي من رواية عمرو بن األصم ِّ
للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علياً  ضمرة ـ وكان من أصحاب علي رضي هللا عنه ـ قال

يرجع. قال احلسن: كذب أولئك الكذابون، ولو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه وال قسمنا 
([، والقول ابلرجعة بعد املوت على الدنيا جملازاة املسيئني وإاثبة احملسنني ينايف طبيعة هذه 1102مرياثه])

َل  الدنيا، وأهنا ليست دار جزاء، قال تعاىل: َا تـَُوفَـّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َفَمْن ُزْحزَِّح َعنِّ النَّارِّ َوأُْدخِّ }َوإِّمنَّ
نـَْيا إِّالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِّ      [.185عمران: ]آل اجْلَنََّة فـََقْد فَاَز َوَما احْلََياُة الدُّ

رجعة خاصة بعلي، كما أنه ينفي وقوع وقد كان البن سبأ اليهودي دور التأسيس ملبدأ الرجعة، إال أهنا 
 املوت عليه أصالً كحال االثين عشرية مع مهديهم الذي يزعمون وجوده، وعقيدة

الرجعة عند الشيعة اإلمامية خالف ما علم من الدين ابلضرورة من أنه ال حشر قبل يوم القيامة، وأن 
ا أهنا خالف االايت واألحاديث املتواترة هللا كلما توعد كافرًا أو ظاملًا إمنا توعده بيوم القيامة، كم

([. هذا من حيث النقل، وأما من حيث 1103املصرحة أبنه ال رجوع إىل الدنيا قبل يوم القيامة])



العقل: فإن هللا جعل الدنيا دار ابتالء، وجعل االخرة دار جزاء، فلماذا يرجعهم للدنيا ليحاسبهم فيها 
خرة أعظم وأشد ملن احنرف عن دينه، ومل حيدث أن أرجع هللا مع وجود االخرة؟! علمًا أبن عذاب اال

 أحداً من األموات ليحاسبه يف الدنيا يف اتريخ البشرية كلها.

 ـ قضاء حوائج الناس: 2

جاء رجل إىل احلسن بن علي رضي هللا عنهما، فذكر له حاجته، فخرج معه حلاجته، فقال: أما إين قد  
دأت حبسني فقال: لوال اعتكايف خلرجت معك. فقال احلسن: كرهت أن أعنيك يف حاجيت، ولقد ب

([، وجاء يف رواية أخرى: أنه ترك 1104لقضاء حاجة أخ يل يف هللا أحب  إيل  من اعتكاف شهر])
 ([.1105الطواف وخرج يف حاجة إنسان له حاجة عند شخص معني])

 عنهما ـ: إن حوائج الناس وجاء من كالم احلسن ـ وذكر بعض الكت اب أنه من كالم احلسني رضي هللا
([ نقماً، واعلموا أن املعروف مكسب محداً 1106إليكم، من نعم هللا عليكم، فال متلوا النعم فتحور])

ومعقب أجراً، فلو رأيتم املعروف رجاًل، رأيتموه حسنًا يمياًل يسر الناظرين ويفوق العاملني، ولو رأيتم 
 ([.1108تنفر عنه القلوب واألبصار])([ مشوهاً، 1107اللؤم، رأيتموه مسجاً])

وذكر صاحب كتاب الشهب الالمعة يف السياسة النافعة: أن رجاًل رفع إىل احلسن بن علي رضي هللا 
عنهما رقعة فقال: قد قرأهتا، حاجتك مقضية، فقيل له: اي بن بنت رسول هللا )ص( ، لو نظرت إىل 

أسأل عن ذل مقامه بني يدي حىت رقعته وراجعته على حسب ما فيها، فقال: أخاف أن 
 ([.1109أقرأها])

وهذه املواقف تدل على حسن أخالقه وعظمتها، مع تواضع كبري، وال نستغرب ذاك من سيدان احلسن، 
 فهو القائل: مكارم األخالق عشرة: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء

لى اجلار، ومعرفة احلق للصاحب، السائل، وحسن اخللق، واملكافأة ابلصنائع، وصلة الرحم، والرتحم ع
 ([.1110وقرى الضيف، ورأسهن احلياء])

 ([.1111وأيضاً قوله: أشد من املصيبة سوء اخللق])

وهذه املواقف الكرمية للحسن رضي هللا عنه تطبيق لتوجيهات رسول هللا )ص( ، فعن عبد هللا بن 
من أحب الناس إلـى هللا؟ قال:  دينار، عن بعض أصحاب رسول هللا )ص( قال: قيل: اي رسول هللا،

أنفعهم للناس. وإن أحب األعمال إىل هللا سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كْرابً، أو تقضي عنه »
ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، وألْن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة، أحبُّ إيلَّ م ْن أن أعتكف شهرين يف 



يُثبَتها له، ثبَّت هللا قدمه يوم تزل فيه األقدام، وإنَّ  مسجد.. ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجة حىت
ُد العمل، كما يفسد اخللُّ العسل ([. وعن مسلمة بن خملد: أن النيب )ص( 1112«])سوء اخلُُلقِّ ليـُْفسِّ

من سرت مسلمًا يف الدنيا سرته هللا يف الدنيا واالخرة، ومن جن ى مكرواًب فك هللا عنه ُكربًة من  »قال: 
 ([.1113«])القيامة، ومن كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته كرب يوم

 ـ زواجه من بنت طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنهم: 3

([، فقال: قد أتيتك 1114عن شعيب بن يسار: أن احلسن بن علي أتى ابنًا لطلحة بن عبيد هللا])
: إن معاوية كتب إيل ([، قال1115حلاجة وليس يل مرد، قال: وما هي؟ قال: تزوجين أختك])

خيطبها على يزيد، قال: مايل مردٌّ إذ أتيتك فزوجها إايي، مث قال: ادخل أبهلك، فبعث إليها حبلة مث 
ها فاختارت حسناً، فأقر ها مث خلف  ها، فخري  دخل هبا، فبلغ ذلك معاوية، فكتب إىل مروان: أْن خري 

 ([.1116عليها بعده حسني])

 ور:ـ زواجه من خولة بنت منظ 4

عـن ابن أيب مليكة، قال: تزوج احلسن بن علي خولة بنت منظور، فبات ليلة على سطح 
 ([، فشدت مخارها برجله والطرف االخر خبلخاهلا، فقام من الليل فقال: ما هذا؟ قالت:1117أجم])

([ على العرب، 1119([ فتسقط، فأكون أشأم سخلة])1118خفت أن تقوم من الليل بوسنك])
([. فقال ابن عمر: مل نر أاب حممد منذ أايم، فانطلقوا بنا إليه، 1120ام عندها سبعة أايم])فأحبها، فأق

فأتوه، فقالت له خولة: أحتبسهم حىت هنيأئ هلم غداًء؟ قال: نعم، قال ابن عمر: فابتدأ احلسن حديثاً 
 ([.1121أهلاان ابالستماع إعجاابً به حىت جاءان الطعام])

 نني:ـ ال يرى أمهات املؤم 5

كان احلسن واحلسني ال يراين أمهات املؤمنني. فقال ابن عباس: إنَّ رؤيتهن حالل هلما، وعلق الذهيب 
 ([. وهذا يدل على شدة حيائه.1122فقال: احلل متيقن])

 ـ الغرية يف النسب النبوي: 6

لعة، دخل سيدان احلسن بن علي رضي هللا عنهما السُّوق حلاجة يقضيها، فساوم صاحب دكان يف س
فأخربه ابلسعر العام، مث علم أنه احلسن بن علي رضي هللا عنهما سبط رسول هللا )ص( ، فنقص يف 
السعر إجالاًل له وإكراماً، ولكن احلسن بن علي رضي هللا عنهما مل يقبل منه ذلك، وترك احلاجة، 

 ([.1123وقال: إنين ال أرضى أن أستفيد من مكانيت من رسول هللا يف شأي اتفه])



وهذا احلال كان مصاحباً ألهل البيت ممن ساروا على كتاب هللا وسنة رسوله )ص(؛ فهذا زين العابدين 
بن علي بن احلسني، يقول عنه جويرية بن أمساء ـ وهو من أخص خدمه: ما أكل علي بن احلسني 

ك، فقال: ([، وكان إذا سافر كتم نفسه، فقيل له يف ذل1124بقرابته من رسول هللا )ص( درمهًا قط])
([. وكذلك روي عن أيب احلسن علي الرضا 1125أان أكره أن اخذ برسول هللا )ص( ماال أعطي به])

بن موسى الكاظم، فقد قيل: إنه كان إذا سافر كتم نفسه، فقيل له يف ذلك، فقال: أان أكره أن اخذ 
 ياَرى أشد الغرية يف([، فهؤالء السادة من أهل البيت كانوا غ1126برسول هللا )ص( ماال أعطي به])

الرحم اليت كانت تصلهم برسول هللا )ص( ، فما كانوا يستغلون هذه النسبة ملصاحل دنيوية، شأن أبناء 
أسر الزعماء الدينيني يف الدايانت األخرى، ممن ينالون تقديساً زائداً يف كل حال، ويعاملون من أتباعهم  

الدنيا أبمسائهم، وبناء قصور الفخر على  كشخصيات تفوق البشر، وكانوا بعيدين عن كسب حطام
عظامهم واستغنائهم وعز ة نفوسهم، تصور سريهتم وسلوكهم تصويراً خيتلف متامًا عن سرية الطبقة احملرتفة 
ابلدين من الربامهة والكهنة يف الدايانت وامللل األخرى، فإهنا تعترب ذات قدسية وعظمة عن طريق 

عاش وحتقيق حاجات احلياة إىل بذل شيء مـن اجلُهد الوالدة، فهي ال حتتاج لكسب امل
 ([.1127والسعي])

 ـ صالته على األشعث بن قيس: 7

مات األشعث بن قيس بعـد مقتل أمري املؤمنني علي أبربعني ليلة، وصلى عليه احلسن ابن 
([، وقد ذهبت بعض الرواايت الضعيفة 1129([، وهو زوج بنت األشعث بن قيس])1128علي])
رط األشعث بن قيس يف دم أمري املؤمنني، وهذا ليس عليه دليل، وذلك ألن األشعث ابن قيس إىل تو 

عند استعراض دوره يف خالفة علي رضي هللا عنه جنده خملصًا وفياً، فهو أول من حارب أهل الشام 
عنه: أن  أثناء القتال على املاء، وأظهر العداوة للخوارج منذ نشأهتم، فهو الذي أبلغ عليًا رضي هللا

اخلوارج يقولون: إن عليًا اتب من خطيئته ورجع عن التحكيم، وقاتل علي اخلوارج يف النهروان، وقد 
حرص كل احلرص على أن يوطد عالقته بعلي وال بيته، فزوج ابنته من احلسن بن علي رضي هللا 

ه إىل ابب عنهما، وعندما أراد احلسن أن يبين هبا قامت كندة وجعلت أرديتها بسطًا من ابب
، ومل 1130األشعث]) ([، وقد مات األشعث بعد مقتل علي، وصلى عليه احلسن بن علي كما مر 

ينقل عن ال علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم أهنم اهتموا األشعث هبذه التهمة، أو كشفوا أحدًا من 



رًا لقتلى ال األشعث هبذا السبب، ويظل قتل علي عماًل من تدبري اخلوارج، جاء يف األرجح أث
 ([.1131النهروان])

 ـ معاملته ملن يسيء إليه: 8

قدم رجل من املدينة وكان يبغض علياً، فقطع به فلم يكن له زاد وال راحلة، فشكا ذلك إىل بعض أهل 
املدينة، فقال له: عليك ابحلسن بن علي، فقال له الرجل: ما لقيت هذا إال  يف حسن وأيب حسن؟ 

 رياً إال منه، فأاته فشكا إليه، فأمر له بزاد وراحلة، فقالفقيل له: فإنك ال جتد خ

الرجل: هللا أعلم حيث جيعل رسالته، فقيل للحسن: أاتك رجل يبغضك ويبغض أابك فأمرت له بزاد 
 ([.1132وراحلة، قال: أفال أشرتي عرضي منه بزاد وراحلة])

 ـ من أدبه يف اجملالس: 9

النصراف، فجاءه فقري فرحب به والطفه، وقال له: إنك كان ذات يوم جالسًا يف مكان، فأراد ا
 ([ .1133جلست على حني قيام منا أفتأذن يل ابالنصراف؟ قال: نعم اي بن بنت رسول هللا )ص(])

 ـ حسن خلقه بني الناس: 10

عن عمري بن إسحاق قال: ما تكلم عندي أحد كان أحبَّ إيلَّ إذا تكلَّم أال يسكت من احلسن ابن 
مسعت منه كلمة فحش قط إال مرة، فإنه كان بني احلسني بن علي وبني عمرو بن عثمان  علي، وما

خصومة، فقال احلسن: ليس له عندان إال ما َرغِّم أنفه. فهذه أشد كلمة فحش مسعتها منه 
 ([.1134قط])

 ([:1135ـ مالعبته ابملداحي]) 11

نت إذا أصبت مدحاته فكان قال سليمان بن شديد: كنت أالعب احلسن واحلسني ابملداحي، فك
يقول يل: حيل لك أن تركب بضعة من رسول هللا )ص( ! وإذا أصاب مدحايت قال: أما حتمد ربك أن 

 ([ ؟!.1136يركبك بضعة من رسول هللا )ص(])

 ـ بعده عن فضول الكالم: 12

كان احلسن بن علي أكثر دهره صامتاً، فإذا قال بذَّ القائلني، فاحلسن بن علي يعلمنا االبتعاد عن 
ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه، وال »فضول الكالم وهذا عن هدي النيب )ص( ، فقد قال: 

خر فليقل من كان يؤمن ابهلل واليوم اال»([، وقال )ص(: 1137«])يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه



([، وسئل الرسول )ص( عن 1139«])من صمت جنا»([، وجاء عنه: 1138«])خريًا أو ليصمت
 أكثر ما يدخل الناس

([، وقد سأل معاذ النيب )ص( عن العمل الذي يدخله اجلنة 1140«])الفم والفرج»النار؟ فقال: 
قال: بلى « ك مبالك ذلك كل ِّه؟أال أخرب »ويباعده من النار، فأخربه برأسه وعموده وذروة سنامه مث قال: 

فقال: وإان  ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ «. ُكفَّ عليك هذا»اي رسول هللا، فأخذ بلسان نفسه، مث قال: 
ثكلتك أمك اي معاذ! وهل َيُكبُّ الناس يف النار على وجوههم ـ أو على مناخرهم ـ إال حصائد »فقال: 

 ([.1141«])ألسنتهم

لناس أحد يكون لسانه منه على ابل إال رأيت ذلك صالحًا يف سائر ويقول ابن عبيد: ما من ا
([، وكان ابن الكاتب يقول: إذا سكن اخلوف يف القلب مل ينطق اللسان إال مبا 1142عمله])
([، وقال األوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة: أما بعد: فإنه من أكثر ذكر 1143يعنيه])

ري، ومن عدَّ كالمه من عمله قل كالمه إال فيما ينفعه، املوت رضي ابلدنيا ابليس
 ([فاحلسن بن علي كان يعد كالمه من عمله، ولذلك أكثر الصمت.1144والسالم])

 ـ إكرام احلسن بن علي أسامة بن زيد رضي هللا عنهم: 13

ال يل: إنه عن حرملة ـ موىل أسامة ـ قال: أرسلين ابن زيد إىل علي ِّ بن أيب طالب رضي هللا عنه، وق
سيسألك ويقول لك: ما خلَّف صاحبك؟ فقل له: يقول لك: لو كنت يف شْدق األسد ألحببت أن 
أكون معك فيه، ولكن هذا أمر مل أَره، قال: فأتيت عليًا فلم يعطين شيئاً، فذهبت إىل حسن وحسني 

 ([.1145وعبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهم ـ فأوقروا يل راحليت])

 علي واليهودي الفقري: ـ احلسن بن 14

اغتسل احلسن رضي هللا عنه وخرج من داره يف بعض األايم وعليه حلة فاخرة ووفرة ظاهرة وحماسن 
سافرة، فعرض له يف طريقه شخص من حماويج اليهود وعليه مسح من جلود، قد أهنكته العلة، وركبته 

قفاه، فاستوقف احلسن رضي هللا  القلة والذلة، ومشس الظهرية قد شوت شواه وهو حامل جرة ماء على
الدنيا سجن املؤمن وجنة »عنه وقال: اي بن بنت رسول هللا، سؤال، قـال: ما هو؟ قال: جدك يقول: 

([. وأنت مؤمن وأان كافر. فما أرى الدنيا إال جنة لك تتنعم هبا، وما أراها إال سجناً 1146«])الكافر
 ع احلسن كالمهعلي  قد أهلكين ضرها وأجهدين فقرها، فلما مس



قال له: اي هذا لو نظرت إىل ما أعد هللا يل يف االخرة لعلمت أين يف هذه احلالة ابلنسبة إىل تلك يف 
سجن، ولو نظرت إىل ما أعد هللا لك يف االخرة من العذاب األليم لرأيت أنك االن يف جنة 

ع مفحم؛ حيث ([. لقد كان احلسن بن علي حاضر البديهة، فأجاب َبواب مقن1147واسعة])
أوضح له: أن حالته اليت يشكو منها إمنا هي كاجلنة ابلنسبة إىل عذاب االخرة الذي أعد للكافرين، 
وأن حالة احلسن اليت ظنها نعيمًا إمنا هي كالسجن ابلنسبة إىل نعيم اجلنة الذي أعد 

 ([.1148للمتقني])

 ـ احرتام وتقدير ابن عباس للحسن واحلسني رضي هللا عنهم: 15

قال مدرك أبو زايد: كنا يف حيطان ابن عباس، فجاء ابن عباس وحسن وحسني فطافوا يف البستان، 
فنظروا مث جاؤوا إىل ساقية فجلسوا على شاطئها، فقال يل حسن: اي ُمدرك أعندك غداء؟ قلت: قد 

درك ما خبزان، قال: إئت به. قال: فجئته خببز وشيء من ملح جريش وطاقيت بقل، فأكل مث قال: اي مُ 
أطيب هذا؟ مث أتى بغدائه، وكان كثري الطعام طي به ـ فقال: اي ُمدرك ايمع يل غلمان البستان، قال: 
فقدم إليهم فأكلوا ومل أيكل، فقلت: أال أتكل؟ فقال: ذاك أشهى عندي من هذا، مث قاموا فتوضؤوا، مث 

بداب ة احلسني فأمسك له ابن قد مت دابة احلسن فأمسك له ابن عباس ابلركاب وسوَّى عليه، مث جيء 
عباس ابلركاب وسوَّى عليه، فلما مضيا قلت: أنت أكرب منهما متسك هلما وتسو ي عليهما؟ فقال: اي 
ُلكع أتدري من هذان؟ هذان ابنا رسول هللا )ص(، هذا مما أنعم هللا علي  به أن أمسك هلما وأسو ي 

 ([.1149عليهما؟])

عباس للحسن واحلسني دليل على حمبته هلما ومعرفة فضلهما، كما يدل وهذا االحرتام والتقدير من ابن 
على فضل ابن عباس فال يعرف الفضل ألهل الفضل إال أهله. وقد كان أمري املؤمنني علي يعامل عمه 
العباس والد عبد هللا معاملة قل  نظريها يف االحرتام والتقدير؛ فعن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال: 

أيب العباس، فعاده عليٌّ، فوجدين أضبط رجليه، فأخذمها من يدي، وجلس موضعي وقال: أان اعتلَّ 
أحقُّ بعم ِّي منك، إن كان هللا عز وجل قد توىفَّ رسول هللا )ص( وعم ِّي محزة وأخي جعفراً فقد أبقى يل 

ُو أبيه، وبرُّه به كِّرب ِّه أببيه، اللُهمَّ هـب لعم ِّي ع نـْ افيتك، وارفع له درجته، واجعله العباس. عمُّ الرجل صِّ
 ([.1150عندك يف عل ِّي ِّني])

 ـ ثناء عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما على احلسن: 16



قال عبد هللا بن عروة: رأيت عبد هللا بن الزبري قعد إىل احلسن بن علي يف غداة من الشتاء ابردة، قال: 
 ، فقمت إليه فقلت: اي عم ! قال:فوهللا ما قام حىت تفس خ جبينه عرقاً، فغاظين ذلك

ما تشاء؟ قال: قلت: رأيتك قعدت إىل احلسن بن علي، فأقمت إليه حىت تفسخ جبينك عرقاً، قال: اي 
 ([.1151بن أخي إنه ابن فاطمة، ال وهللا ما قامت النساء عن مثله])

 ـ بني احلسن واحلسني رضي هللا عنهما: 17

: دار بني احلسن واحلسني كالم فتقاطعا، فقيل للحسني: لو ذكر ابن خلكان )بصيغة التمريض( وقيل
أتيت أخاك فهو أكرب منك سناً، فقال: فإن الفضل للمبتدأئ وأان أكره أن يكون يل الفضل على 

 ([.1152أخي، فبلغ ذلك احلسن فأاته])

 ـ أكرم الناس أابً وأماً وجداً وجدة وخاالً وخالة وعماً وعمة: 18

عمرو بن العاص ويماعة من األشراف ـ: من أكرم الناس أاًب وأماً، وجدًا وجد ة، قال معاوية ـ وعنده 
وخااًل وخالة، وعمًا وعم ة؟ فقام النعمان بن العجالن الزُّرقاين، فأخذ بيد احلسن فقال: هذا أبوه علي، 

ب، وأمه فاطمة، وجده رسول هللا )ص( ، وجدته خدجية، وعم ه جعفر، وعمته أم  هاين بنت أيب طال
 ([.1153وخاله القاسم، وخالته زينب])

 ـ حمبة الناس له وألخيه احلسني، وازدحامهم عليهما يف البيت احلرام: 19

قال أبو سعيد: رأيت احلسن واحلسني صليا مع اإلمام العصر، مث أتيا احلجر فاستلماه، مث طافا أسبوعاً 
قال: فحطمهما الناس حىت مل يستطيعا  وصليا ركعتني، فقال الناس: هذان ابنا بنت رسول هللا )ص( ،

([، ورد  الناس عن احلسن ـ 1154أن ميضيا، ومعهما رجل من الركاانت، وأخذ احلسني بيد الركاين])
وكان جيله، وما رأيتهما مر ا ابلركن الذي يلي احلجر من جانب احلجر إال استلماه، قال: قلت أليب 

ُبوع قطعته الصالة؟ قال: ال بل طافا أسُبوعاً ([: فلعله بقي عليهما بقية من أس1155سعيد])
 ([.1156اتماً])

 اثلثاً ـ من أقواله وخطبه ومواعظه اليت حفظها عنه الناس:

ـ قال احلسن بن علي: هالك الناس يف ثالث: الكرب واحلرص واحلسد، فالكرب هالك الدين، وبه لُعن  1
سد رائد السوء، ومنه قتل قابيل إبليس، واحلرص عدو النفس، وبه أخرج ادم من اجلنة، واحل

 ([.1157هابيل])

 



فهذه األمراض القلبية حذر منها احلسن بن علي رضي هللا عنهما، وهي من أشد األمراض علة وإليك 
 بعض البيان:

 أ ـ مرض الكرب: قول احلسن: فالكرب هالك الدين وبه لُعن إبليس:

لة نفسه، والنظر إىل االخرين بعني االحتقار، الكرب نقيض التواضع، وهو استعظام النفس واستكبار حا
وهو من عظيم االفات، وعنه تتشعَّب أكثر البليات، يستوجب به من هللا عز وجل سرعة العقوبة 
والغضب؛ ألن الكرب ال حيق إال هلل عز وجل، وال يليق وال يصلح ملن دونه، إذ كل من سواه عبد 

تكرب أن يقصمه هللا عز وجل وحيقره ويصغره، إذ تعدى مملوك، وهو املليك اإلله القادر، فيستحق امل
 ([.1158قدره، وتعاطى ما ال يصلح ملخلوق])

 ـ عالمات الكرب:

وللكرب عالمات يف الظاهر تدل عليه، فمنها: حب التقدم على الناس، وإظهار الرتفُّع عليهم، وحب 
ليه كالمه وإن كان ابطالً، واالمتناع التصدر يف اجملالس، والتبخرت يف املشية، واالستنكاف من أن يرد ع

من قبوله، واالستخفاف بضعفاء املسلمني ومساكينهم، ومنها تزكيته لنفسه والثناء عليها، والفخر 
ابالابء والتبجح ابلنسب، والتكرب ابملال والعلم، والعمل والعبادة، واجلمال والقوة، وكثرة األتباع واألنصار 

 ([.1159والعشرية، وحنو ذلك])

   الوقاية والعالج من هذا املرض:

  أن ُيسائل املسلم نفسه، وأن يراقب قلبه، هل هو متكرب؟ هل مييل إىل التكرب؟ فإن وجد نفسه مياالً 
إىل التواضع، كارهًا التكرب وأهله، فليحمد هللا عز وجل على ما أنعم عليه وأفضل، وإال عاتب نفسه، 

والعبادة والصيام والطاعة، وحرماهنا من كثري من الراحة واللهو وحاسبها وجاهدها، وعاقبها بكثرة الذكر 
 والرغبات املباحة حىت تعود إىل رشدها، وتبتعد عن طريق غيها، وتشفى من مرضها.

  وأن يضع املسلم نصب عينيه حقيقة هذا املرض ونتائجه يف الدنيا واالخرة، وحكمه يف الشريعة، 
ان والسنة والواقع، وقصص الصاحلني وحياهتم، فهذا القران الكرمي وعقابه يف الدنيا واالخرة، ومن القر 

َدَم  يظهر أن الكرب من صفات الشيطان، قال تعاىل فـي إبليس اللعني: }َوإِّْذ قـُْلَنا لِّْلَمالَئَِّكةِّ اْسُجُدوا آلِّ
 [.34 ]البقرة:َفَسَجُدوا إِّالَّ إِّْبلِّيَس َأىَب َواْسَتْكبَـَر وََكاَن مَِّن اْلَكافِّرِّيَن    

رُّوَن َوَما يـُْعلُِّنوَن إِّنَُّه اَل حيِّبُّ   واملتكرب ال حيبه هللا، كما قال تعاىل: }اَل َجَرَم َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلُم َما ُيسِّ
 [.23]النحل: اْلُمْسَتْكربِِّّيَن    

 



اَّللََّ اَل حيِّبُّ ُكلَّ خُمَْتال  َفُخور     وقال سبحانه: }َواَل ُتَصع ِّْر َخدََّك لِّلنَّاسِّ َواَل مَتْشِّ يفِّ اأَلْرضِّ َمَرًحا إِّنَّ 
 [.18]لقمان: 

واخليالء والفخر من أوصاف املتكرب، واملتكرب متعرض ألن يطبع هللا على قلبه، كما قال تعاىل: }الَّذِّيَن 
َد الَّذِّيَن آَمُنوا َكَذلَِّك َيْطَبُع اَّللَُّ َعَلى ُكل ِّ جُيَادُِّلوَن يفِّ آاَيتِّ اَّللَِّّ بَِّغرْيِّ ُسْلطَان  َأاَتُهْم َكبـَُر َمْقًتا عِّْنَد اَّللَِّّ َوعِّنْ 

 [.35]غافر: قـَْلبِّ ُمَتَكرب ِّ  َجبَّار     

فإن تكرب ابلعلم والعبادة وهو أعظم افات التكرب، فعليه أن يعلم أن حجة هللا على أهل العلم أكثر من 
يعصي هللا عز وجل عن علم فجنايته  غريهم، وأنه حيتمل من اجلاهل ما ال حيتمل من العامل، وابلتكرب

أفحش وخطره أعظم، وإن تكرب من جهة النسب، فليعلم أن هذا تعزز بكمال غريه، مث يعلم أابه 
وجد ه، فإن أابه القريب نطفة قذرة، وأابه البعيد تراب، ومن اعرتاه الكرب ابجلمال، فلينظر إىل ابطنه نظر 

، ومن اعرتاه من جهة القوة، فليعلم أنه لو امله عرق عاد أعجز العقالء، وال ينظر إىل ظاهره نظر البهائم
من عاجز، ومن تكرب بسبب الغىن فلينظر ملن هو أغىن منه: قارون وهامان وما حل هبما، من كل ذلك 
جيد نفسه أصغر من أن يتكرب، وما عليه إال أن يتواضع فريفعه هللا ويعزه، ويعلو شأنه ويرضى هللا عنه 

خرة، وأن يعترب ابالخرين ممن ذكروا يف القران الكرمي أو السنة الشريفة، أو من قصص يف الدنيا واال
وا، فما كان مصريهم وماهلم وخزيهم يف الدنيا واالخرة؟ يعترب منهم فيقي  األقدمني واحلاضرين ممن تكربَّ

يكسب من نفسه من التكرب ويعاجلها إن مرضت، وأن يصاحب املتواضعني من الصاحلني لينتفع منهم و 
أخالقهم وأقواهلم وطريقة معاملتهم لالخرين، ويبتعد عن املتكربين وال جيالسهم، حىت ال يكسب منهم 

 ([.1160ما يضره يف الدنيا واالخرة، أو يتأثَّر هبم فينساق يف أهوائهم وضالالهتم])

 ب ـ احلرص: قول احلسن: واحلرص عدو النفس وبه ُأخرج ادم من اجلنة:

ما ذئبان جائعان أُرسال يف غنم أبفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف »)ص( : قال رسول هللا 
([، فهذا مثل عظيم جدًا ضربه النيب )ص( لفساد دين املسلم ابحلرص على املال 1161«])لدينه

والشرف يف الدنيا، وأنَّ فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبني جائعني ضاريني ابات يف الغنم 
قد غاب عنها رِّعاؤها لياًل، فهما أيكالن يف الغنم ويفرتسان فيها، ومعلوم أنه ال ينجو من الغنم من 
إفساد الذئبني املذكورين واحلالة هذه إال قليل، فأخرب النيبُّ )ص( أنَّ حرص املرء على املـال والشرف 

ن مساوايً وإما أكثر. يشري إىل أنه إفساد لدينه ليس أبقلَّ من إفساد الذئبني هلذه الغنم، بل إما أن يكو 



ال يسلم من دين املسلم مع حرصه على املال والشرف يف الدنيا إال القليل، فهذا املثل العظيم يتضمن 
 غاية التحذير من شر ِّ احلرص على املال والشرف يف الدنيا.

 

 ـ حال من حرص على يمع املال:

 فأما احلرص على املال فهو على نوعني:

شدة حمبة املال مع شدة طلبه من وجوهه املباحة، واملبالغة يف طلبه، واجلدُّ يف حتصيله    أحدمها:
واكتسابه من وجوهه مع اجلهد واملشقة، وقد ورد أن سبب احلديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع،  

([ من حديث عاصم بن عدي  رضي هللا عنه قال: اشرتيت مئة سهم من 1162كما أخرجه الطرباين])
ا أبفسد يف طلب »هام خيرب، فبلغ ذلك النيبَّ )ص( فقال: س ما ذئبان ضاراين َضالَّ يف غنم أضاعها رهبُّ

([. وقـد علق ابن رجب ـ رمحه هللا ـ على احلديث فقال: ولو مل 1163«])املسلم املال والشرف لدينه
مُيك ِّن صاحبه فيه يكن يف احلرص على املال إال تضييع العمر الشريف يف الذي ال قيمة له، وقد 

اكتساب الدرجات العلى والنعيم املقيم، فضيَّعه ابحلرص يف طلب رزق مضمون مقسوم ال أييت منه إال 
ما ُقد ِّر وُقسم، مثَّ ال ينتفع به، بل يرتكه لغريه، ويرحتل عنه، فيبقى حسابه عليه ونفعه لغريه، فيجمع ملن 

ك ذماً للحرص، فاحلريص يضيع زمانه الشريف، وخياطر ال حيمده، ويقدم على َمْن ال يعذره، لكفاه بذل
 بنفسه اليت ال قيمة هلا يف األسفار وركوب األخطار جلمع مال ينتفع به غريه، كما قيل:

 ([1164خمافة فقر فالذي فعل الفقر])  ومن ينفق األايم يف يمع ماله

وال حتسدنَّ أحدًا على رزق  وقال ابن مسعود رضي هللا عنه: اليقني أن ال ترضي الناس بسخط هللا، 
، وال ترده كراهة كاره، فإن  رُص حريص  هللا، وال تلومنَّ أحداً على ما مل يؤتك هللا، فإن  الرزق ال يسوقه حِّ

 ([.1165هللا بقسطه جعل الروح والفرح يف اليقني والر ِّضا. وجعل اهلمَّ واحلزن يف الشك والس خط])

حلرص املرء على الدنيا أخوف عليه عندي مـن أْعَدى أعدائه. وكان عبد الواحد بن زيد حيلف ابهلل 
وكان يقول: اي إخواته! ال تغبطوا حريصاً على ثروته وسعته يف مكسب وال مال، وانظروا له بعني املقت 
. وكان يقول: احلرص حرصان: حرص فاجع،  له يف اشتغاله اليوم مبا يرديه غدًا يف املعاد، مثَّ يتكربَّ

أما النافع فحرص املرء على طاعة هللا، وأما احلرص الفاجع، فحرص املرء على وحرص انفع، ف
 ([.1166الدنيا])



وكتب بعض احلكماء إىل أخ له كان حريصًا على الدنيا: أما بعد: فإنك أصبحت حريصًا على الدنيا 
رومًا وال ختدمها وهي خترُجك من نفسها ابألعراض واألمراض واالفات والعلل، كأنك مل تر حريصًا حم

 زاهداً مرزوقاً. وقال بعض احلكماء: أطول الناس مهاً احلسود، وأهنؤهم

عيشًا القنوع، وأصربهم على األذى احلريص، وأخفضهم عيشًا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العامل 
 ([. قال الشاعر:1167املفرِّط])

 مبن تـرى إالَّ قليـال  احلرص داء قد أضـرَّ 

ُه ذليال])   كم من حريص طامع  ([1168واحلرص صريَّ

 وقال الشاعر حممود الورَّاق: 

 عـن األحبـة ال يدرون ابحلال  وانزح الـدار ال ينفك مغرتابً 

 ال خيطر املوت من حرص على ابل  مبشرق األرض طوراً مث مغرهبا

 إنَّ القنـوع الغِّىَن ال كثرة املـال  ولو قنعت أاتك الرزق يف دعة

 وقال أيضاً: 

 يطلـب الدنيـا حريصاً جاهدا  املتعب جهـداً نفسه أيهـا

 ([1169فاجعـلِّ اهلمنيِّ مهـاً واحـدا])  ال لك الدنيا وال أنَت هلـا

  وأما النوع الثاين من احلرص على املال: أن يزيد على ما سبق ذكره يف النوع األول، حىت يطلب املال  
هِّ  من الوجوه احملر مة ومينع احلقوق الواجبة، فهذا من الشح ِّ املذموم، قال هللا تعاىل: }َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفسِّ

ويف سنن أيب داود: عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه، [. 16]التغابن: َفُأولَئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن    
اتقوا الشحَّ فإنَّ الشحَّ أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم ابلقطيعة فقطعوا، وأمرهم »عن النيب )ص( قال: 

 ([.1170«])ابلبخل فبخلوا، وأمرهم ابلفجور ففجروا

َبُه على أن أيخذ األشياء من غري وقال طائفة من العلماء: الشُّحُّ: هو احلرص الشديد الذي حيمل صاحِّ 
ل ِّها، ومينعها حقوقها]) ([، والبخل: هو إمساك اإلنسان ما يف يده. والش حُّ تناول ما ليس له 1171حِّ

ظلماً وُعْدواانً من مال أو غريه. حىت قيل: إنه رأس املعاصي كل ِّها، وهبذا فسََّر ابن مسعود رضي هللا عنه 
([، وقد يستعمل الشُّح مبعىن البخل وابلعكس، ولكنَّ األصل 1172])وغريه من السلف الشحَّ والبخل

هو التفريق بينهما على ما ذكرانه، ومىت وصل احلرص على املال إىل هذه الدرجة نقص بذلك الدين 



واإلميان نقصًا بي ِّناً، فإن منع الواجبات وتناول احملرمات ينقص هبما الدين واإلميان بال ريب حىت ال 
 ([.1173إال القليل])يبقى منه 

 

وأما حرص املرء على الشرف فهو أشد إهالكًا من احلرص على املال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة 
فيها، والرايسة على الناس، والُعُلو ِّ يف األرض، أضرُّ على العبد من طلب املال، وضرره أعظم، والزهد فيه 

 أصعب، فإن املال يبذل يف طلب الرايسة والشرف.

 رص على الشرف. قسمني:واحل

اً، وهو يف الغالب، مينع خري االخرة  دَّ أحدمها: طلب الشرف ابلوالية والسلطان واملال، وهذا خطر جِّ
َرُة جَنَْعُلَها لِّلَّذِّيَن اَل يُرِّيُدوَن ُعُلواا يفِّ اأَلْرضِّ وَ  اُر اآلخِّ الَ وشرفها وكرامتها وعزَّها، قال تعاىل: }تِّْلَك الدَّ

[، وقلَّ من حيرص على رايسة الدنيا بطلب الوالايت فُيوفَُّق، 83]القصص: ْلَعاقَِّبُة لِّْلُمتَّقِّنَي    َفَساًدا َوا
اي عبد الرمحن ال تسأل »بل يُوَكُل إىل نفسه، كما قال )ص( لعبد الرمحن بن مسرة رضي هللا عنه: 

مسألة أُعنت  اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِّلت إليها، وإن أُعطيتها من غري
([. واعلم أنَّ احلرص على الشرف يستلزم ضررًا عظيمًا قبل وقوعه: يف الس عي يف 1174«])عليها

أسبابه، وبعد وقوعه: ابحلرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الوالية من الظُّلم والتكرب، وغري ذلك من 
 ([.1175املفاسد])

ابألمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش  وأما القسم الثاين: طلب الشرف والعلو ِّ على الناس
من األول، وأقبح فساداً وخطراً، فإن العلم والعمل والزهد إمنا يطلب به ما عند هللا من الدرجات الُعلى 

 ([.1176والنعيم املقيم، والُقرب منه، والزُّلفى لديه])

   عالج مرض احلرص:

 كون ابلزهد، وفيه أسباب عديدة؛ منها:وأما طريقة العالج من احلرص املذموم، في

 ـ نظر العبد إىل سوء عاقبة الشرف يف الدنيا ابلوالية واإلمارة ملن ال يؤدي حقها يف االخرة.

 ـ نظر العبد إىل عقوبة الظاملني واملتكربين، ومن ينازع هللا رداء الكربايء.

 خرة، فإن من تواضع هلل رفعه هللا.ـ نظر العبد إىل ثواب املتواضعني هلل يف الدنيا ابلرفعة يف اال

ـ وليس هو يف قدرة العبد، ولكنه من فضل هللا ورمحته ما يعو ِّض هللا عباده العارفني به الزاهدين فيما 
ُلُه هللا هلم يف الدنيا من شرف التقوى وهيبة اخللق هلم يف الظاهر، ومن  يغين املال والشرف، مما يعج ِّ



عة يف الباطن، وهي احلياة الطيبة اليت وعدها هللا ملن عمل صاحلاً من ذكر أو حالوة املعرفة واإلميان والطا
 أنثى وهو مؤمن، وهذه احلياة الطيبة مل يذقها امللوك يف

نيا وال أهل الرايسات، واحلرص على الشرف كما قال إبراهيم بن أدهم رمحه هللا: لو يعلم امللوك  الدُّ
يه ابلسيوف. ومن رزقه هللا ذلك اشتغل به عن طلب الشرف وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدوان عل

[، وقال: 26([، قال تعاىل: }َولَِّباُس التـَّْقَوى َذلَِّك َخيـٌْر  ]األعراف: 1177الزائل، والرايسة الفانية])
ا حيذران من [. فاحلسن بن علي رضي هللا عنهم10]فاطر: }َمْن َكاَن يُرِّيُد اْلعِّزََّة فَلِّلَّهِّ اْلعِّزَُّة يمِّيًعا  

 ([.1178احلرص املذموم، ولذلك قال: احلرص عدو النفس وبه أخرج ادم من اجلنة])

 ج ـ احلسد: قال احلسن: واحلسد رائد السوء، ومنه قـََتَل قابيل هابيل:

احلسد نقيض احلب الذي هو متين اخلري لالخرين، فهو متين زوال النعمة عن احملسود، وهو مرض مهلك 
ر هللا عز وجل نبيه )ص( ابالستعاذة من شر احلاسد، كما أمره ابالستعاذة من شر مذموم وقبيح، أم

د  إَِّذا َحَسَد     ال حتاسدوا، »[، وقد قال )ص( : 5]الفلق: الشيطان، فقال تعاىل: }َومِّْن َشر ِّ َحاسِّ
 ([.1179«])وال تقاطعوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخواانً 

يطلع عليكم االن من هذا الفج رجل من »كنا يومًا جلوسًا عند رسول هللا )ص( فقال: وقال أنس:  
قال: فطلع علينا رجل من األنصار ينفض حليته من وضوئه، قد عل ق نعليه يف يده الشمال، « أهل اجلنة

فسلم، فلما كان الغد قال )ص( مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل، وقاله يف اليوم الثالث فطلع ذلك 
جل، فلما قام النيب )ص( تبعه عبد هللا بن عمرو بن العاص فقال له: إين الحيت أيب، فأقسمت أن الر 

ال أدخل عليه ثالاثً، فإن رأيت أن أتويين إليك حىت متضي الثالث فعلت، فقال: نعم، فبات عنده 
، ومل يقم إال لصالة ثالث ليال، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غري أنه إذا انقلب عن فراشه ذكر هللا تعاىل

الفجر، قال: غري أين ما مسعته يقول إال خرياً، فلما مضت الثالث، وكدت أن أحتقر عمله، فقلت: اي 
عبد هللا! مل يكن بيين وبني والدي غضب وال َهْجر، ولكين مسعت رسول هللا )ص( يقول كذا وكذا، 

بلغ بك ذاك؟ فقال: ما هو إال ما فأردت أن أعرف عملك، فلم أرك تعمل عماًل كثرياً، فما الذي 
رأيت، فلما وليت دعاين فقال: ما هو إال ما رأيت، غري أين ال أجد على أحد من املسلمني يف نفسي 
غشًا وال حسدًا على خري أعطاه هللا إايه. قال عبد هللا: فقلت له: هي اليت بلغت بك، وهي اليت ال 

 ([.1180نطيق])



العداوة والبغضاء والعجب وحب الرايسة، وخبث النفس وخبلها، وغريها واحلسد له أسباب كثرية؛ منها: 
من أمراض القلب األخرى، فاحلسد جامع االفات واألمراض، وهو من أشدها مذهبًا للدين واإلميان 

 واحلب واإلخاء، وهو مفسدة وأي مفسدة، ويكثر احلسد بني أقوام تكثر

بني األقران، واألمثال واإلخوة وبين العم، وأصحاب املهن  بينهم األسباب اليت ذكرانها، ويقع ذلك غالباً 
واألعمال، وبني العلماء والتجار، ألن سبب التحاسد توارد األغراض على مقاصد حيصل فيها فيثور 
التنافر والتباغض، فأصل احلسد التزاحم على غرض واحد، ومنشأ يميع ذلك حب الدنيا، والدنيا هي 

 ([.1181)اليت تضيق على املتزامحني]

   عالج مرض احلسد:

 هناك عدة أدوية تقي وتعاجل من مرض احلسد منها:

ـ العلم أبن مرض احلسد ضرر على احلاسد يف الدين والدنيا، وأنه ال يضر احملسود يف الدين وال يف 
الدنيا، وأن النعمة ال تزول عن احملسود حبسد احلاسد، فماذا يستفيد احلاسد من حسده إال البغض 

مل واحلسرة واالنفعال وذهاب الدين والدنيا؟! فكيف يريد احلاسد زوال نعمة أنعمها هللا عز وجل واأل
على احملسود؟! فاهلل أحب أن ينعم على عبده، واحلاسد حيب زواهلا؛ فقد أحب ما كره هللا، وكره ما 

 .أحب هللا، وهذا داء مزيل لإلميان، ألن صاحبه مل حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري

ـ التذكر الدائم ملساوأئ هذا املرض يف الدين والدنيا، وبغض هللا عز وجل له وكراهية النيب )ص( له، 
والنتيجة اليت يناهلا احلاسد يف الدنيا واالخرة ، كل ذلك يساعد على فهم حقيقة احلسد، والوقاية منه 

 والبعد عنه وطلب العالج.

ع احلاسدين، ونتائج حسدهم، كل ذلك يساعد على ـ العربة من االايت واألحاديث والقصص وواق
 الوقاية والعالج من هذا املرض اخلطري.

ـ حماسبة النفس ومعاتبتها عند كل فكرة حسد تعرض عليه، وحماولته كف نفسه عن احملسود، بل الثناء 
 عليه، والدعاء له ابحلفظ والزايدة، وال مانع من أن يتمىن لنفسه مثل ذلك دون حسد االخرين.

ـ الرضا بعطاء هللا ومنحه، والقناعة بذلك، واإلميان أبن الرزق والعطاء والفضل من هللا يؤتيه من يشاء 
وكيفما يشاء، وال أحد يستطيع أن يزيل نعمة أنعمها هللا على عبد من عباده، وأنه ال ينال عطاء هللا إال 

ء، فلَِّم ال يقف العبد على الباب الذي بفضل هللا وإرادته، وال ميلك العبد إال الرضا والدعاء وااللتجا
َ يبتعد عن املرض الذي جيلب الشر؟]) ([ فاحلسن بن علي رضي هللا عنه حيذران 1182جيلب اخلري؟ وملِّ



([، عندما حسد أخاه 1183من احلسد ولذلك قال: واحلسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل])
 على تقبل هللا منه، ومل يتقبل منه هو.

 

: إن أاب ـ مق 2 ام الرضا بني احلسن وأيب ذر: قال أبو العباس حممد بن يزيد املرب ُِّد: قيل للحسن بن علي  
ذر   يقول: الفقر أحبُّ إيلَّ من الغىن، والس قم أحبُّ إيلَّ من الصحة، فقال: رحم هللا أاب ذر  ، أما أان 

غري احلالة اليت اختارها هللا له، وهذا  فأقول: من اتَّكل على حسن اختيار هللا له مل يتمنَّ أن يكون يف
 ([.1184حد الوقوف على الر ِّضا مبا تصرَّف به القضاء])

إن احلسن بن علي رضي هللا عنه يف حديثه هذا يصف لنا شيئًا من أعمال القلوب، وهذا دليل على 
اجلوارح، فإنَّ كل واحد معرفته هبذا العمل العزيز، فالرضا من أعمال القلوب، نظري اجلهاد من أعمال 

 ([.1185منهما ذروة سنام اإلميان])

فالرضا مثرة من مثار احملبة ـ هلل عز وجل ـ، وهو أعلى مقامات املقر بني، وحقيقته غامضة على األكثرين. 
وهو ابب هللا األعظم، ومسرتاح العارفني، وجنة الدنيا، فجدير مبن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه، وأن 

ل بغريه منه. ورضا هللا على العبد أكرب من اجلنة وما فيها، ألن الرضا صفة هللا، واجلنة خلقه، ال يستبد
َناتِّ َجنَّات  72]التوبة: قال تعاىل: }َورِّْضَواٌن مَِّن اَّللَِّّ َأْكبَـُر   نِّنَي َواْلُمْؤمِّ [، بعد قوله: }َوَعَد اَّللَُّ اْلُمْؤمِّ

لِّدِّيَن فِّيَها َوَمَساكَِّن طَي َِّبًة يفِّ َجنَّاتِّ َعْدن  َورِّْضَواٌن مَِّن اَّللَِّّ َأْكبَـُر َذلَِّك ُهَو جَتْرِّي مِّْن حَتْتَِّها األَنـَْهاُر َخا
[. وهذا الرضا جزاء من رضاهم عنه يف الدنيا، وملا كان هذا اجلزاء أفضل 72]التوبة: اْلَفْوُز اْلَعظِّيُم    

والغم ِّ وشتات القلب، وَكْسف البال، وُسوء  اجلزاء، كـان سبُبه أفضل األعمال، والسخط ابب اهلم ِّ 
احلال، والظن ِّ ابهلل خالف ما هو أهله، والرضا خيل صه من ذلك كل ه، ويفتح له ابب جنة الدنيا قبل 
جنة االخرة، فالرضا يوجب له الطمأنينة وبَرد القلب وسكونه وقراره، والسُّخط يُوجب اضطراب قلبه، 

والسُّخط يوجب تلون العبد، وعدم ثباته مع هللا، فإنه ال يرضى إالَّ مبا وريبته وانزعاجه، وعدم قراره، 
يالئم طبعه ونفسه، واملقادير جتري دائمًا مبا يالئمه وما ال يالئمه، وكل ما جرى عليها منه ما ال يالئمه 

م أسخطه، فال تثبت له قدم على العبودية، فإذا رضي عن ربه يف يميع احلاالت استقرت قدمه يف مقا
 العبودية، فال يُزيل التلوُّن عن العبد شيء مثل الرضا.

والرضا يفر ِّغ القلب هلل، والسُّخط يُفر ِّغ القلب من هللا، فإن  من مأل قلبه من الرضا، مأل هللا صدره غىًن 
ضد  ذلك وأمنًا وقناعة، وفر غ قلبه حملب ته واإلانبة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظُّه من الرضا امتأل قلبه ب

واشتغل عم ا فيه سعادته وفالحه، وبداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من يملة املقامات، وهنايته من يملة 



األحوال وليست مكتسبة، فأوَّله مقام، وهنايته حال، وقد مدح هللا أهله وأثىن عليهم وندهبم إليه، فدل  
 ذلك على أن ه مقدور هلم.

 

م اإلميان من رضي ابهلل راًب وابإلسالم ديناً، ومبحمد ذاق طع»وقد قال رسول هللا )ص( : 
من قال حني يسمع املؤذن: وأان أشهد أن ال إله إال هللا »([، وقال رسول هللا )ص( : 1186«])رسوالً 

وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، رضيت ابهلل رابً، ومبحمد رسواًل، وابإلسالم ديناً. 
 ([.1187«])دم من ذنوبهغفر هللا له ما تق

قال ابن القيم: وهذان احلديثان عليهما مدار مقامات الدين، وإليهما ينتهي. وقد تضم نا الرضا بربوبيته 
سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله، واالنقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه 

للسان، وهي من أصعب األمور عند احلقيقة األربعة، فهو الصديق حق اً، وهي سهلة ابلدعوى وا
واالمتحان، والسيما إذا جاء ما خيالف هوى النفس ومرادها، من ذلك تبني  أن الرضا كان لسانه به 

 انطقاً، فهو على لسانه ال على حاله.

اب قوى ـ فالرضا إبهليته: يضمن الرضا مبحبته وحده، وخوفه، ورجائه، واإلانبة إليه، والتبتُّل إليه، واجنذ
 اإلرادة واحلب  كلها إليه، فعل الراضي مبحبوبه كل  الرضا، وذلك يتضم ن عبادته واإلخالص له.

ـ والرضا بربوبي ته: يتضم ن الرضا بتدبريه لعبده، ويتضم ن إفراده ابلتوكل عليه، واالستعانة به، والثقة به، 
ضمن رضاه مبا يؤمر به، والثاين: يتضم ن واالعتماد عليه، وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به، فاألول: يت

 رضاه مبا يُقدَّر عليه.

ـ وأما الرضا بنبي ه رسواًل: فيتضمن كمال االنقياد له، والتسليم املطلق إليه؛ حبيث يكون أوىل به من 
نفسه، وأن يكون متميزاً مبكانته عن غريه من البشر فال يشاركه أحٌد مكانته وال خصوصيته، فال يتلق ى 

ى إال من مواقع كلماته، وال حياكم إال إليه، وال حيك م عليه غريه، وال يرضى حبكم غريه البتة، وال يف اهلد
شيء من أمساء الرب  وصفاته وأفعاله، وال يف شيء من أذواق حقائق اإلميان ومقاماته، وال يف شيء من 

فإن عجز عنه كان  أحكام ظاهره وابطنه، وال يرضى يف ذلك حبكم غريه، وال يرضى إال حبكمه،
حتكيمه غريَه من ابب غذاء املضطر إذا مل جيد ما يعيُنُه إال من امليتة والدم، وأحسن أحواله: أن يكون 

 من ابب الرتاب، الذي إمنا يُتيمَّم به عند العجز عن استعمال املاء الطهور.



يبق يف قلبه حرج من وأما الرضا بدينه: فإذا قال، أو حكم، أو أمر، أو هنى: رضي كل الرضا، ومل 
حكمه، وَسلَّم له تسليماً، ولو كان خمالفًا ملراد نفسه أو هواها أو قْول ُمقل ِّده وشيخه وطائفته 

([1188..]) 

 

وقال:.. فإن الرضا اخر التوك ل، فمن رسخ قدمه يف التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا والبد ، 
وصعوبته عليها ـ مل يُوجبه هللا على خلقه، رمحة هبم، وختفيفاً  ولكن لعزَّته وعدم إجابة أكثر النفوس له،

عنهم، لكن ندهبم إليه، وأثىن على أهله، وأخرب أن ثوابه رضاه عنهم، الذي هو أعظم وأكرب وأجل من 
اجلنان وما فيها، فمن رضي عن رب ِّه رضي هللا عنه، بل رضا العبد عن هللا من نتائج رضا هللا عنه، فهو 

وعني من رضاه عن عبده: رضا قلبه، أوجب له أن يرضى عنه، ورضًا بعده وهو مثرة رضاه حمفوف بن
عنه، ولذلك كان الرضا ابب هللا األعظم، وجنة الدنيا، ومسرتاح العارفني، وحياة احملب ني، ونعيم 

 العابدين، وقـُر ة عيون املشتاقني.

 ـ كيف حتقق الرضا؟:

م ما جعل هللا رضاه فيه، فإنه يوصله إىل مقام الرضا والبد. إن من أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلز 
قيل ليحىي بن معاذ: مىت يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يُعامل به 

 ربَّه، فيقول: إن أعطيتين قبلت، وإن منعتين رضيت، وإن تركتين عبدت، وإن دعوتين أجبت.

صحة العلم الواصل إىل القلب، فإذا ابشر القلب حقيقة العلم، أد اه إىل الرضا،  وقال اجلنيد: الرضا هو
كالرجاء واخلوف، فإن  الرضا واحملبة حاالن من أحوال أهل اجلنة، ال يفارقان « الرضا واحملبة»وليس 

قان أهل اجلنة املتلب ِّس هبما يف الدنيا، وال يف الربزخ، وال يف االخرة، خبالف اخلوف والرجاء، فإهنما يفار 
حبصول ما كانوا يرجونه، وأْمنهم مما كانوا خيافونه، وإن كان رجاؤهم ملـا ينالون من كرامته دائماً، لكن ه 
، بل هو رجاء واثق بوعد صادق، من حبيب قادر، فهذا لون ورجاؤهم يف  ليس رجاًء مشواًب بشك  

يار هللا للعبد أنَّه اختار له األفضل، الدنيا لون. وقال ابن عطاء: الرضا سكون القلب إىل قدمي اخت
 ([.1189فريضى به])

وقال بعض العارفني: من يتوكل على هللا، ويرضى بقدر هللا، فقد أقام اإلميان، وفرغ يديه ورجليه لكسب 
اخلري، وأقام األخالق الصاحلة اليت ُتصلح للعبد أمره، والرضا يفتح ابب ُحسن اخللق مع هللا تعاىل ومع 

إن حسن اخللق من الرضا، وسوء اخللق من السخط، وحسن اخللق يبلغ بصاحبه درجة الصائم الناس، ف
القائم، وسوء اخللق أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب، والرضا يُثمر سرور القلب ابملقدور يف 



ع يميع األمور، وطيب النفس وسكوهنا يف كل حال.. وهلذا مسَّى بعض العارفني الرضا: حسن اخللق م
هللا، فإنه يوجب ترك االعرتاض عليه يف ملكه، وحذف فضول الكالم اليت تقدح يف حسن 

 ([.1190ُخلقه])

 

 قال الشاعر:

 والدهر ذو دول والرزق مقسوم   العبد ذو ضجر والرب ذو قدر

 ويف اختيار سواه اللَّْوُم والشُّومُ   واخلري أيمع يف ما اختار خالقنا

 وقال الشاعر: 

 ليلتمسوك حاالً بعـد حـال  كرام إليـك يوماً إذا ارحتل ال

 حبلمك عـن حـلول وارحتال  فإنَّ رحالنا حطـت لرتضـى 

 إليـك ُمَعرَّضني بـال اعتالل  أخننا فـي فنائـك اي إهلـي

 ([1191إلـى تدبريان اي ذا املعايل])  فُسْسَنا كيف شئت وال تكلنا

ري املؤمنني احلسن بن علي رضي هللا عنهما عندما فهذه بعض املعاين يف مقام الرضا توضح قول أم 
قال: من اتكل على حسن اختيار هللا له، مل يتمنَّ أن يكون يف غري احلالة اليت اختار هللا له، وهذا حد 

 ([.1192الوقوف على الرضا مبا تصرَّف به القضاء])

خ يل كان من أعظم الناس يف ـ قال أمري املؤمنني احلسن بن علي رضي هللا عنهما: إين أخربكم عن أ 3
غُر الدنيا يف عينه، كان خارجاً عن سلطان بطنه، فال يشتهي ما  عيين، وكان عظيم ما عظَّمه يف عيين صِّ
ال جيد، وال يكثر إذا وجد، وكان خارجاً من سلطان فرجه، فال يستخف له عقله وال رأيه، وكان خارجاً 

املنفعة، كان ال يسخط وال يتربم، كان إذا جامع العلماء من سلطان اجلهلة، فال ميد يدًا إال على ثقة 
يكون على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان إذا ُغلِّب على الكالم مل يُغَلب على الصمت،  
كان أكثر دهره صامتاً، فإذا قال بذَّ القائلني، كان ال يشارك يف دعوى، وال يدخل يف مراء، وال يديل 

قول ما ال يفعل، ويفعل ما ال يقول تفضاًل وتكرماً، كان ال يغفل عن إخوانه، حبجة حىت يرى قاضيًا ي
وال يستخص  بشيء دوهنم، كان ال يلوم أحداً فيما يقع الُعذر مبثله، كان إذا ابتدأه أمران ال يَرى أيهما 

، نظر فيما هو أقرب إىل هواه فخالفه])  ([.1193أقرب إىل احلق ِّ



وتعليم للناس حنو صفات كرمية وأخالق محيدة، وهذا منهج سلوكي رفيع  ففي هذا األثر ترشيد وتوضيح
ينبغي أن نريب عليه أنفسنا وأبناءان حىت يتحول إىل واقع ملموس يف احلياة. ونستفيد من ذلك األثر 

 دروساً وعرباً منها:

([: وال تصغر 1194عينه])أ ـ قول احلسن رضي هللا عنه: وكان عظيم ما عظمه يف عيين صغر الدنيا يف 
 الدنيا إال يف عني من عرف حقائق األمور، واستقر عنده التصور الصحيح عن هللا واحلياة والكون

واجلنة والنار، والقضاء والقدر، واستوعب بعمق فقه القدوم على هللا تعاىل فعمل للباقي وترفع عن 
ا مزرعة لالخرة، ولذلك حتر ر من سيطرة الدنيا الفاين، وأيقن أن الدنيا دار اختبار وابتالء، وعليه فإهن

بزخارفها، وزينتها، وبريقها، وخضع وانقاد وأسلم نفسه لربه ظاهرًا وابطناً، وكان وصل إىل حقائق 
 استقرت يف قلبه ساعدته على الزهد يف هذه الدنيا. ومن هذه احلقائق:

كن يف الدنيا  »سبيل، كما قال النيب )ص(:    اليقني التام أبننا يف هذه الدنيا أشبه ابلغرابء أو عابري
 ([.1195«])كأنك غريب، أو عابر سبيل

  إن هذه الدنيا ال وزن هلا وال قيمة عند رب العزة، إال ما كان منها طاعة هلل تبارك وتعاىل، إذ يقول 
([، 1196«])لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»النيب )ص(: 
 ([.1197«])الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله، أو عاملاً أو متعلماً »وقال )ص(: 

ابلسب ابة « بعثت أان والساعة كهاتني»  إن عمرها قد قارب على االنتهاء، إذ يقول )ص(: 
فرتة الطفولة والنوم  ([. وتبدأ قيامة اإلنسان مبوته، والعمر قصري، فإذا استثنينا منه1198والوسطى])

 والكدر فكم يصفى لنا منه.

َا َهذِّهِّ احْلََياُة الدُّنَيا َمَتاٌع    إن االخرة هي الباقية، وهي دار القرار، كما قال مؤمن ال فرعون: }اَيقـَْومِّ إِّمنَّ
ثْـَلهَ  َرةِّ هَِّي َداُر اْلَقرَارِّ  َمْن َعمَِّل َسي َِّئًة َفاَل جُيَْزى إِّالَّ مِّ ًا مِّْن ذََكر  َأْو أُنـَْثى َوُهَو َوإِّنَّ اآلخِّ ا َوَمْن َعمَِّل َصاحلِّ
َساب      [، فإذا استقرت هذه 40ـ  39]غافر: ُمْؤمٌِّن َفُأولَئَِّك َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة يـُْرَزُقوَن فِّيَها بَِّغرْيِّ حِّ

 احلقائق يف قلب األخ املسلم تصغر الدنيا يف عينه.

رجًا من سلطان بطنه، فال يشتهي ما ال جيد وال يكثر إذا ب ـ قول احلسن رضي هللا عنه: كان خا
([، ففي هذا التوجيه دعوة إىل ترك فضول الطعام، ألنه داع  إىل أنواع كثرية من الشر، 1199وجد])

فإنه حيرك اجلوارح إىل املعاصي، ويثقلها عن الطاعات؛ وحسبك هبذين شراً، فكم من معصية جلبها 
ن طاعة حال دوهنا، فمن ُوقِّي شر بطنه فقد وقِّي شراً عظيماً، والشيطان الشبع وفضول الطعام، وكم م



([، ولذلك حذران ربنا سبحانه من اتباع 1200أعظم ما يتحكم من اإلنسان إذا مأل بطنه من الطعام])
وساوسه ومكائده اليت تؤدي إىل طغيان شهوة البطن وعدم االكتفاء ابحلالل، فقال تعاىل: }اَيأَيُـَّها 

]البقرة: اُس ُكُلوا ممَِّّا يفِّ اأَلْرضِّ َحاَلاًل طَي ًِّبا َواَل تـَتَّبُِّعوا ُخطَُواتِّ الشَّْيطَانِّ إِّنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِّنٌي    النَّ 
168.] 

 

كما أرشد سبحانه إىل االعتدال يف الطعام والشراب لئال يؤدي ذلك إىل تسلط شهوة البطن واحنرافها، 
[. فاألمور اليت تدل 31]األعراف: ْشرَبُوا َواَل ُتْسرُِّفوا إِّنَُّه اَل حيِّبُّ اْلُمْسرِّفِّنَي    قال تعاىل: }وَُكُلوا َوا

على تسلط شهوة البطن: أن يُكثر صاحبها مـن الطعام والشراب فوق احلاجة، ويبالغ يف الشبع ويفرط 
وذلك فيما رواه فيه، وقد أشار النيب )ص( إىل أخطار هذا اإلسراف وضرره على اجلسد والنفس، 

ما مأل ادمي »الرتمذي عن مقدام بن معدي كرب رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا )ص( يقول: 
وعاء شرًا من بطنه، حبسب ابن ادم أكالت يُقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، وثلث 

 ([.1201«])لشرابه، وثلث لنفسه

ذي ينبغي التمسك به يف اإلقالل من الطعام والشراب، ويف هذا احلديث النبوي بيان للمنهج السوي ال
وعدم اإلسراف يف شهوة البطن؛ ألن هذا اإلسراف يؤدي إىل الشر الكبري، وليس املقصود ابلشر هنا 
ما يتعلق أبمراض املعدة فحسب، وإمنا املقصود أيضًا الشر الذي يصيب النفس حينما تعتاد الشرَه يف 

ق هبما، فيتحول الطعام من وسيلة للغذاء وتقوية البدن إىل غاية وهدف الطعام والشراب، وشدة التعل
يسعى صاحبه من أجله، ويصبح ذلك السعي شغله الشاغل حىت تصبح مهته مصروفة إليه، فمهما 

([، فطغيان 1202شبعت بطنه ال تشبع نفسه، ألن شهوة البطن أضحت عنده مقياس السعادة])
حسب؛ ألن كثرة األكل عرض ظاهري هلذا املرض، وإمنا حقيقة شهوة البطن ال يعين كثرة األكل ف

املرض يف َشَره النفس وماد ِّيتها وحتول الطعام من وسيلة إىل غاية حىت يصبح اإلنسان كالبهائم اليت 
ها شهواهتا، ويف ذلك يقول هللا عز وجل: }َوالَّذِّيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َوأَيُْكُلوَن َكَما أَتُْكلُ  األَنـَْعاُم  تسري ِّ

 [.12]حممد: َوالنَّاُر َمْثوًى هَلُْم    

الكافر أيكل يف سبعة أمعاء، »وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن النيب )ص( قال: 
 ([.1203«])واملؤمن أيكل يف معى واحد

العبادة، والكافر خبالف ومعىن هذا احلديث: أن من شأن املؤمنني التقليل من األكل لالشتغال أبسباب 
ذلك كله؛ ألنه اتبع لشهوة نفسه مسرتسل فيها غري خائف من تبعات احلرام، وإن أكل قلياًل فليس 



ذلك لزهده يف الدنيا، وإمنا ملراعاة الصحة ورايضة اجلسم، فهو لشدة حرصه على الدنيا ومتسكه هبا  
اًل، وأما املؤمن فإنه أيكل يف معى واحد، كأنه أيكل يف سبعة أمعاء، كما تقول: فالن أيكل الدنيا أك

فالرسول )ص( يضرب املثل يف هذا احلديث للمؤمن وزهده يف الدنيا وللكافر وحرصه 
 ([.1204عليها])

 

وقد ذكر النووي ـ رمحه هللا ـ توجيهاً اخر هلذا احلديث فقال: قيل: املراد ابلسبعة سبع صفات: احلرص، 
 ([.1205وء الطبع، واحلسد، والسمن])والشره، وطول األمل، والطمع، وس

وقد قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ: واملفسد له من ذلك نوعان: أحدمها: ما يفسده لعينه وذاته كاحملرمات، 
والثاين: ما يفسده بقدرهِّ وتعدي حده؛ كاإلسراف يف احلالل والشبع املفرط، فإنه يثقله عن الطاعات، 

ولتها حىت يظفر هبا، فإذا ظفر هبا شغله مبزاولة تصرفها ووقاية ضررها، ويشغله مبزاولة مؤنة البطنة وحما
والتأذي بثقلها، وقوى عليه مواد الشهوة، وطرق جماري الشيطان ووسعها، فإنه جيري من ابن ادم جمرى 
الدم، فالصوم يضيق جماريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقها ويوسعها، ومن أكل كثرياً شرب كثرياً فنام  

 ([.1206رياً فخسر كثرياً])كث

ج ـ قول احلسن رضي هللا عنه: وكان خارجًا من سلطان فرجه، فال يستخف له عقله وال 
([، فاحلسن رضي هللا عنه يدعو إىل التحكم يف شهوة الفرج، وال يكون إشباعًا إال مبا 1207رأيه])

لقلب وضعف اإلميان، فكلما شرَع املوىل عز وجل، ألن طغياهنا يرتتب عليه نتائج خطرية، كقسوة ا
متادت شهوة الفرج يف الطغيان ازداد القلب قسوة وظلمة ووحشة، ابتداء من النظر إىل ما حرم هللا، مث 
االختالط بني اجلنسني وما يتبعه من تَرجُّل النساء وختنث الرجال، وما ينتج عنه من هتوين أمر الفاحشة 

املرض من القلب، وتبتعد عنه حقيقة اإلميان، ومصداق والتمهيد هلا حىت يقع فيها، وعندها يتمكن 
ال يزين الزاين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو »ذلك قول رسول هللا )ص(: 

([. قال البخاري ـ رمحه هللا ـ عند روايته هلذا احلديث: أي ال يكون هذا مؤمنًا اتماً، 1208«])مؤمن
 وال يكون له نور اإلميان.

إذا زن العبد خرج منه اإلميان، فكان فوق »ريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )ص( : وعن أيب ه
([. فأصحاب الكبائر ينزع منهم 1209«])رأسه كالظُّلة، فإذا أخرج من ذلك العمل رجع إليه اإلميان

لزن أو نـور اإلميان، ويضعف تعظيم الرب سبحانه من قلوهبم، إذ لو استشعر من أتى الكبائر مثل ا



السرقة أو شرب اخلمر وغري ذلك، فال بد أن يذهب ما يف قلبه من تلك اخلشية واخلشوع والنور، وإن 
 ([.1210بقي أصل التصديق يف قلبه، وهذا من اإلميان الذي ينزع منه عند فعل الكبرية])

 ه ِّدومن نتائج طغيان شهوة الفرج: كثرة الوقوع يف املعاصي، فاملعصية ولو كانت صغرية مت

الطريق ألختها حىت تتابع املعاصي، ويهون أمرها، وال يدرك صاحبها خطرها، فالنظرة تؤدي إىل الفكرة، 
مث يتولد اخلاطر يف القلب وتتحرك الشهوة، وقد يؤدي ذلك إىل العزم على اقرتاف الفاحشة، فإن 

 من األبواب املوصلة إليه. تيسرت أسباهبا وقع فيها، وهلذا كانت النظرة مقدمة من مقدمات الزن، وابابً 

ُكتب على ابن ادم نصيبه من الزن، »روى مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب )ص( قال: 
مدرك ذلك ال حمالة، فالعينان زانمها النظر، واألذانن زانمها االستماع، واللسان زانه الكالم، واليد زانها 

([، 1211«])ويتمىن، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبهالبطش، والرجل زانها اخلُطا، والقلب يهوى 
وهكذا تتدرج املعاصي يف تسرهبا إىل قلب العبد وأتثريها عليه، حىت ال يبايل هبا وال يقدر على مفارقتها 

 ([.1212ويطلب ما هو أكثر منها])

يعز على العبد  ويف ذلك يقول ابن القيم ـ رمحه هللا ـ: إن املعاصي تزرع أمثاهلا، ويولد بعضها بعضًا حىت
مفارقتها واخلروج منها.. حىت تصري هيئات راسخة وصفات الزمة وملكات اثبتة، ولو عطل اجملرم 
املعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره حىت يعاودها، حىت إن كثرياً من الفسَّاق 

 ([.1213األمل مبفارقتها]) ليواقع املعصية من غري لذة جيدها، وال داعية إليها إال ملا جيده من

ومن نتائج طغيان شهوة الفرج: ذهاب احلياء، فإذا اعتاد العبد على مقارفة االاثم نتيجة لطغيان شهوته، 
سيصل إىل حال ال يبايل فيه ابطالع الناس على أفعاله القبيحة، بل إن كثرياً من هؤالء خيربون الناس مبا 

 ([.1214ن احلياء])يفعلونه ويتباهون به؛ ألهنم انسلخوا م

وهكذا جند أن التهاون يف وقاية شهوة الفرج من االحنراف ولو كان يسرياً، سيؤدي شيئًا فشيئًا إىل ما 
هو أخطر، وحىت ال يقع املرء فريسة طغيان الشهوة اليت يصعب التخلص من شرورها، وتؤدي يف النهاية 

ضافة إىل ما يصيبه من األمراض النفسية إىل طمس قلب صاحبها وانسالخه من األخالق الفاضلة، ابإل
 ([، فقد شرع اإلسالم تدابري وقائية تقي من طغيان شهوة الفرج؛ منها:1215واجلسدية])

   غض البصر وسرت العورة:

 ألن الطريق الذي تنفذ منه سهام الشهوة إىل القلب هو البصر، ولذلك أمر هللا عباده بغض ِّ 



ْم البصر عم ا حر م عليهم، وسرت عورا نِّنَي يـَُغضُّوا مِّْن أَْبَصارِّهِّ هتم عمن ال حيل هلم، قال تعاىل: }ُقْل لِّْلُمْؤمِّ
َا َيْصنَـُعوَن     [، وقال رسول هللا )ص( : 30]النور: َوحَيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذلَِّك أَزَْكى هَلُْم إِّنَّ اَّللََّ َخبِّرٌي مبِّ

املرأة، وال يفضي الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد،  ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل، وال املرأة إىل عورة»
 ([.1216«])وال تفضي املرأة إىل املرأة يف الثوب الواحد

يقول ابن القيم ـ رمحه هللا: قد جعل هللا سبحانه العني مراة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب 
النظرة تفعل يف القلب ما يفعل ([. ويقول أيضاً: 1217شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق شهوته])

السهم يف الرمي ة، فإن مل تقتله جرحته، وهي مبنزلة الشرارة من النار تُرمى يف احلشيش اليابس، فإن مل 
 حُترقه كلَّه أحرقت بعضه، وقد قيل:

 ومعظم النار من ُمستصغر الشرر  كل احلوادث مبداها مـن النظر 

 هام بال قوس وال َوتر فتـك الس  كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها 

 يف أعني الغيد موقوف على اخلطر   واملرء مـا دام ذا عيـن يُقل ِّبـها

 ([1218ال مرحباً بسرور عـاد ابلضرر])  َيُسـرُّ مقلتـه مـا ضـر  مهجته 

   حترمي االختالط واألمر حبجاب النساء: 

ُّ ُقْل وقد ورد يف بيان ذلك اايت قرانية وأحاديث نبوية عديدة، ومنها:  قوله تعاىل: }اَيأَيُـَّها النَّيبِّ
نِّنَي يُْدنِّنَي َعَلْيهِّنَّ مِّْن َجالَبِّيبِّهِّنَّ َذلَِّك أَْدَن َأْن يـُْعَرْفَن  َك َوبـََناتَِّك َونَِّساءِّ اْلُمْؤمِّ ْزَواجِّ ََ َفاَل يـُْؤَذْيَن وََكاَن ألِّ

يًما     َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ مِّْن َورَاءِّ  [. وقوله تعاىل: }َوإَِّذا59]األحزاب: اَّللَُّ َغُفورًا َرحِّ
َجاب  َذلُِّكْم َأْطَهُر لُِّقُلوبُِّكْم َوقـُُلوهبِِّّنَّ    [.53]األحزاب: حِّ

إايكم والدخول »وروى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه: أن رسول هللا )ص( قال: 
([. واحلمو: أخو 1219«])احلمو املوت»مو؟ قال: فقال رجل من األنصار: أفرأيت احل«. على النساء

الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج كابن األخ والعم وابنه وحنوهم ممـن ليس مبحرم، وقوله )ص( : احلمو 
املوت. معناه: أن اخلوف منه أكثر من غريه لتمكنه من الوصول إىل املرأة واخللوة من غري أن ينكر عليه 

 [.(1220خبالف األجنيب])

ال خيلونَّ رجل ابمرأة إال ومعها ذو حمرم، »وعـن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن رسول هللا )ص( قال: 
 ([. كما ورد التشديد والوعيد يف أحاديث عديدة من1221«])وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم



إاثرة الشهوات واحنرافها، تشبه الرجال ابلنساء، وتشبه النساء ابلرجال يف اللبس واحلركة، ملا يف ذلك من 
لعن رسول هللا )ص( املتشبهني من الرجال »روى البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: 

 ([.1222«])ابلنساء، واملتشبهات من النساء ابلرجال

   ـ الرتغيب يف الصيام لتسكني الشهوة:

فعليه أن يقي نفسه من تسلط  إذا مل يتيسر الزواج ومل جيد املرء املقدرة عليه لسبب من األسباب؛
الشهوة، وذلك ابملبادرة إىل الصيام ملا فيه من تسكني الشهوة وختفيف وطأهتا، وقد ورد يف اإلرشاد إىل 
ذلك احلديث الذي رواه الشيخان عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )ص( : 

ج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل اي معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزو »
([، أي: أن الصوم يقطع الشهوة، ويُلحق بذلك التقليل 1223«])يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء

من األغذية احملركة للشهوة لكي يكسر من حدهتا ويضعف أتثريها، فإذا مل حيرص املرء على هذه التدابري 
لشهوة ومسومها ال بد أن تنفذ إىل القلب ما دام على أهبة االستعداد الوقائية ومل يلتزم هبا، فإن سهام ا

لقبول هذا االحنراف، وعندها سيتمادى يف مرضه، وتتمادى الشهوة يف طغياهنا يومًا بعد يوم حىت يقع 
([، فقول احلسن بن علي رضي هللا عنهما: كان خارجًا من سلطان 1224صاحبه يف محأة الرذيلة])

 ([، دعوة صرحية إىل كبح طغيان شهوة الفرج.1225له عقله وال رأيه]) فرجه، فال يستخفُّ 

د ـ قول احلسن بن علي رضي هللا عنهما: كان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرص منه أن 
([: ويف هذا احرتام للعلماء وتقديرهم واالستفادة منهم، فتوقريهم واحرتامهم من السنة، 1226يتكلم])

ليس منا من مل يرحم صغريان ويوقر كبريان، وأيمر ابملعروف وينه عن املنكر، »هللا )ص( : يقول رسول 
 ([.1227«])ويعرف لعاملنا حقه

لقد كان سلف هذه األمة حيرتمون علماءهم احرتامًا كبرياً، ويتأدبون معهم، ولقد أكثر أهل العلم من 
حلديث معه مما هو مذكور بتوسع يف كتب الكالم عن أسلوب التعامل مع العامل يف جملسه، وأسلوب ا

اداب العامل واملتعلم، ومن أيمع ما ُروي يف ذلك ما قاله علي ابن أيب طالب ـ رضي هللا عنه ـ: إن من 
 حق العامل أال  تكثر عليه السؤال، وال تعنته يف اجلواب، وأن ال تُلِّحَّ عليه

، وال تغتابن عنده أحداً، وإن زلَّ قبلت معذرته، إذا كسل، وال أتخذ بثوبه إذا هنـض، وال تفشني  له سراً 
وعليك أن توقره وتعظمه هلل ما دام حيفظ أمر هللا، وال جتلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم 

([. وقال: من حق العامل عليك إن أتيته: أن تسل ِّم عليه خاصة، وعلى القوم عامة، 1228إىل خدمته])



ك، وال تغمز بعينيك، وال تقل: قال فالن خالف قولك، وال أتخذ بثوبه، وجتلس قدامه، وال تشر بيدي
 ([.1229وال تلح عليه يف السؤال؛ فإنه مبنزلة النخلة املرطبة ال يزال يسقط عليك منهـا شيء])

وقال عبد الرمحن بن مهدي ـ رمحه هللا ـ: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه يف العلم فهو 
، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه يف العلم علَّمه وتواضع له، وإذا لقي من هو قرينه يف يوم غنيمة

 ([.1230العلم ذاكره ودارسه])

ولقد ضرب السلف الصاحل أبلغ املثل يف احلرص على الطلب، والسعي يف األخذ عن أهل العلم 
ساقها اخلطيب البغدادي وغريه يف  واالستماع إليهم، واحرتامهم وتقديرهم؛ تشهد لذلك قصصهم اليت

 هذا اجملال.

هـ  قول احلسن بن علي رضي هللا عنهما: كان أكثر دهره صامتاً، فإذا قال بذَّ القائلني، كان ال يشارك 
([: فاحلسن بن علي رضي هللا عنهما يدعو إىل التقليل من 1231يف دعوى، وال يدخل يف مراء])
إذا أصبح العبد فـإن األعضاء ُكلها ُتكف ُِّر اللسان، تقول: اتَّق هللا »يث: الكالم، ومنابذة املراء، ويف احلد

 ([.1232«])فينا، فإمنا حنن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا

وقد كان السلف حياسب أحدهم نفسه يف كالمه، ألن اللسان أيسر حركات اجلوارح وهي أضرُّها على 
([، والكالم 1233 عنه ميسك بلسانه ويقول: هذا أوردين املوارد])العبد، وكان الصديق رضي هللا

أسريَك، فإذا أخرج من فيك صرت أنت أسريه، وهللا عند لسان كـل قائل: }َما يـَْلفُِّظ مِّْن قـَْول  إِّالَّ َلَدْيهِّ 
 [.18]ق: َرقِّيٌب َعتِّيٌد    

رى: افة الكالم، وافة السكوت، ويف اللسان افتان عظيمتان؛ إن خلص من إحدامها لـم خيلص من األخ
وقد يكون كل منهما أعظم إمثًا من األخرى يف وقتها، فالساكت عن احلق شيطان أخرس، عاص  هلل، 

 مراء، مداهن؛ إذا مل خيف على نفسه، واملتكلم ابلباطل شيطان انطق،

ـ وهم أهل  عاص  هلل، وأكثر اخللق منحرف يف كالمه وسكوته؛ فهم بني هذين النوعني، وأهل الوسط
الصراط املستقيم ـ كفُّوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه يف االخرة، فال ترى 
أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بال منفعة، فضاًل عن أن تضره يف اخرته، وإن العبد ليأيت يوم 

، وأييت بسيئات أمثال اجلبال، فيجد القيامة حبسنات أمثال اجلبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلَّها
([، فليس الكالم مأموراً به على اإلطالق، وال 1234لسانه قد هدمها من كثرة ذكر هللا وما اتَّصل به])

السكوت كذلك، بل ال بد من الكالم ابخلري والسكوت عن الشر، وكان السلف كثريًا ما ميدحون 



، ولذلك يقع فيه الناس كثرياً، فكانوا يعاجلون الصمت عن الشر، وعما ال يعين لشدته على النفس
 ([.1235أنفسهم، وجياهدوهنا على السكوت عما ال يعنيهم])

قال الفضيل بن عياض ـ رمحه هللا ـ: ال حج، وال رابط، وال جهاد أشد من حبس اللسان. وقال: سجن 
 ([.1236اللسان سجن املؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك، أصبحت يف غم شديد])

([ ال يرى أيهما أقرب إىل 1237ـ قول احلسن بن علي رضي هللا عنهما: كان إذا ابتدأه أمران])و 
، نظر فيما هو أقرب إىل هواه فخالفه:  احلق ِّ

فاحلسن رضي هللا عنه، حيث على خمالفة اهلوى، واهلوى: ميالن النفس إىل ما تستلذه من الشهوات من 
من األسباب اليت ألجلها خالفت كثري من األمم أنبياءها،  ([، ويعترب اهلوى1238غري داعية الشرع])

فاستكربوا ومل يقبلوا احلق واهلدى والنور الذي جاءهتم به أنبياؤهم، عليهم السالم. قال تعاىل: }َلَقْد 
َا  يثَاَق َبينِّ إِّْسرَائِّيَل َوأَْرَسْلَنا إِّلَْيهِّْم ُرُساًل ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل مبِّ بُوا َأَخْذاَن مِّ اَل تـَْهَوى أَنـُْفُسُهْم َفرِّيًقا َكذَّ

[، كما أن هللا تعاىل أمر نبيه داود عليه السالم مبخالفة اهلوى، قال 70]املائدة: َوَفرِّيًقا يـَْقتـُُلوَن    
حلَْق ِّ َواَل تـَتَّ  لََّك َعْن تعاىل: }اَيَداُووُد إِّانَّ َجَعْلَناَك َخلِّيَفًة يفِّ اأَلْرضِّ فَاْحُكْم بـَنْيَ النَّاسِّ ابِّ بِّعِّ اهْلََوى فـَُيضِّ

َا َنُسوا يـَْوَم احلَِّسابِّ    لُّوَن َعْن َسبِّيلِّ اَّللَِّّ هَلُْم َعَذاٌب َشدِّيٌد مبِّ  [.26]ص:  َسبِّيلِّ اَّللَِّّ إِّنَّ الَّذِّيَن َيضِّ

 ويقول ابن تيمية ـ رمحه هللا ـ: ونفس اهلوى ـ وهو احلب والبغض الذي يف النفس ـ ال يالم عليه، فإن
([، وقال يف موضع اخر: وجمرد احلب والبغض هوى، 1239ذلك قد ال ميلك، وإمنا يالم على اتباعه])

 ([.1240لكن احملرم اتباع حب ه وبغضه بغري هدى من هللا])

 إن العالج الناجع والبلسم الشايف ملن ابتلي بشيء من اهلوى، إلزام النفس ابلكتاب والسنة،

وتربية النفس ابستمرار على التقوى واخلشية من هللا تعاىل، واهتام النفس واتباع منهج السلف الصاحل، 
وحماسبتها دائمًا فيما يصدر منها، وعدم االغرتار أبهوائها وتزييناهتا وخداعها، واإلكثار من استشارة 
أهل العلم واإلميان واستجالء ارائهم حول ما يريد أن يقوله ويفعله، وكذلك ترويض النفس على 

اح االخرين وتقبُّل االراء الصحيحة الصائبة وإن كانت خمالفة ملا يف النفس، وتعويدها على استنص
الرتيث وعدم االستعجال يف إصدار األحكام وإمضاء األعمال، واحلذر من ردود األفعال اليت قد يكون 

ع إىل هللا فيها إفراط وتفريط وغلو أو تقصري، وجهل وبغي وعدوان، وإكثار املرء من الدعاء والتضر 
تعاىل أبن جينبه اتباع اهلوى ومضالت الفنت، ويسأله تعاىل أن يوفقه لقول كلمة احلق يف الغضب 

وأسألك كلمة احلق يف الرضا »والرضا، ويكثر الدعاء الذي علمه رسول هللا )ص( ألمته: 



اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال »([. وقوله )ص( : 1241«])والغضب
 ([.1242«])هواءواأل

ـ قال احلسن رضي هللا عنه: جيوز أن يظن السوء مبن علم السوء منه، وبدت عليه أدلته، وليس ينبغي  4
([: ومفهوم هذه احلكمة احلسنية: أن 1243أن يظن به السوء مبجرد الظن، فإن الظن يكذب كثرياً])

فاته، وسلوكه ومواقفه وأقواله ما يشري املؤمن الكيس الفطن جيوز له ظن السوء مبن علم من أحواله، وتصر 
إىل السوء به، فإن اإلنسان يظهر بعض ما يف نفسه على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وبعض 
مواقفه، وهذا الظن ال يبىن عليه عقاب أو جزاء على الشخص املشكوك فيه بطبيعة احلال، ولكن 

طة من أمثال هؤالء، حىت ال يقع اإلنسان املقصد من قول احلسن رضي هللا عنه االحرتاز واحلذر واحلي
املسلم يف مصائب وويالت بسبب حسن الظن أبمثال هؤالء، ومن عاشر الناس علم خطورة الثقة فيمن 
له سوابق من سوء الظن وقرائن تدل على ذلك، وأما جمرد ظن السوء ابملسلم بال دالئل وال قرائن قوية 

يُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اْجَتنُِّبوا َكثِّريًا مَِّن الظَّن ِّ إِّنَّ بـَْعَض الظَّن ِّ إِّمْثٌ  فال ينبغي للمسلم، فقد قال تعاىل: }اَيأَ 
[. قال بعض العلماء يف قوله تعاىل: . هو: أن تظنَّ أبهل اخلري سوءاً، فأم ا أهل السوء 12]احلجرات: 

بـَْعَض الظَّن ِّ إِّمْثٌ  :  ([، وقال رسول هللا }إِّنَّ 1244والفسوق فلنا أن نظن هبم مثل الذي ظهر لنا])
 ([.1245«])إايكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث»

وعد ابن حجر سوء الظن ابملسلم من الكبائر الباطنة حيث قال: .. وذلك أن  من حكم بشر   على 
 غريه مبجرد الظن محله الشيطان على احتقاره، وعدم القيام حبقوقه، والت واين يف إكرامه،

يف عرضه، وكل هذا مهلكات، وكل من رأيته يسيء الظ نَّ ابلناس، طالباً إلظهار معايبهم وإطالة اللسان 
ـ فاعلم أن  ذلك خلبث ابطنه وسوء طوي ته، فإن املؤمن يطلب املعاذير لسالمة ابطنه، واملنافق يطلب 

 ([.1246العيوب خلُبث ابطنه])

وز أن يظن السوء مبن علم السوء منه، فهذه إطاللة موجزة على قول احلسن بن علي رضي هللا عنه: جي
 ([ كثرياً.1247وبدت عليه أدلته، وليس ينبغي أن يظن به السوء مبجرد الظن، فإن الظن يكذب])

ـ قول احلسن بن علي رضي هللا عنهما: وهللا ما تشاور قوم قط إال هداهم هللا ألفضل ما  5
هم بضرورة التشاور فيما بينهم يف يميع ([: فاحلسن رضي هللا عنه حيث الناس ويوصي1248حيضرهم])

أمورهم، وقد مارس الرعيل األول الشورى وتعلمها من هدي الرسول )ص( واخللفاء الراشدين، وقد 
شاور احلسن أخاه احلسني وابن عمه عبد هللا بن جعفر وغريهم من قادة دولته يف الصلح مع معاوية 



من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال يستشري  رضي هللا عنهم كما سيأيت بيانه، وتعترب الشورى
 ([.1249أهل العلم والدين ـ من األحكام ـ فعزله واجب، هذا ما ال خالف فيـه])

وقال اجلصاص احلنفي ـ رمحه هللا ـ يف تفسريه أبحكام القران معقبًا على قوله تعاىل: }َوأَْمُرُهْم ُشوَرى 
نَـُهْم   على جاللة موقع الشورى لذكرها مع اإلميان، وإقامة الصالة،  [: وهذا يدل38]الشورى: بـَيـْ

([. قال الطاهر بن عاشور: جمموع كالم اجلصاص يدل على أن 1250ويدل على أننا مأمورون هبا])
 ([.1251مذهب أيب حنيفة وجوهبا])

كانت   وقال النووي ـ رمحه هللا ـ: واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول هللا )ص( أم
سنة يف حقه كما يف حقنا؟ والصحيح عندهم وجوهبا، وهو املختار، قال هللا تعاىل: }َوَشاوِّْرُهْم يفِّ 

[، واملختار الذي عليه يمهور الفقهاء وحمققو األصول: أن األمر 159عمران: ]آل اأَلْمرِّ  
 ([.1252للوجوب])

 فإن هللا تعاىل أمر هبا نبيه )ص( ، فقال وقال ابن تيمية رمحه هللا: ال غىن لويل األمر عن املشاورة؛

ُهْم َواْستَـْغفِّْر هَلُْم َوَشاوِّْرُهْم يفِّ اأَلْمرِّ فَإَِّذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّّ إِّنَّ اَّللََّ   حيِّبُّ تعاىل: }فَاْعُف َعنـْ
 [.159عمران: ]آل اْلُمتَـوَك ِّلِّنَي    

تساهم يف إقامة اجملتمع املسلم، وقد شرع نظام الشورى إن الشورى من قواعد النظام اإلسالمي اليت 
حلكم ابلغة ومقاصد عظيمة، وملا فيها من املصاحل الكبرية، والفوائد اجلليلة اليت تعود على األمة والدولة 

 واجملتمع ابخلري والربكة ومن ذلك:

ويره، وتعزيز عوامل احلب ـ الشورى نوع من احلوار املفتوح، ومن أحسن األساليب لتوعية الرأي العام وتن
والثقة بني احلاكم واحملكومني، والقائد واملقودين، والرئيس واملرؤوسني، وهو خري أسلوب يف احلكم لعزل 
الشكوك، ونفي اهلواجس، وإزالة األوهام، ووقف اإلشاعات اليت تنمو عادة يف ظل االستبداد، وتنشر 

 يف عتمة الغوغائية.

يشعر كل فرد أن له دوراً يف حياة اجملتمع واجلماعة، والشورى تتيح الفرصة ـ تقضي مبادأئ اإلسالم أبن 
أمام كل فرد لكي يقدم ما يستطيع من جهود وأفكار واراء ومهارات خلري اجملتمع، كما تتيح الفرصة 

 أمام كل فرد ليعرب عن رأيه يف الشؤون العامة.



د األمة، وفيها إشعار الفرد بقيمته الذاتية، ـ إن الشورى متنح الدفء العاطفي،والتماسك الفكري ألفرا
وقيمته الفكرية، وقيمته اإلنسانية، وتدفع أفراد اجملتمع حنو االجتهاد واإلبداع والرضا، وتتفجر الطاقات 

 وتنكشف املواهب املغمورة يف األمة.

 من ـ إن الشورى تساهم يف عالج ضروب الكبت الضاغطة، وكوامن األحقاد الدفينة، وتطيح بكثري
 الكظوم اخلفية، تدفع رعااي الدولة للعطاء واحلرص على ترسيخ النظام، وصدق الوالء.

ـ ويف نظام الشورى تذكري لألمة أبهنا هي صاحبة السلطان، وتذكري لرئيس الدولة أبنه وكيل عنها يف 
 مباشرة احلكم والسلطان.

( وهذه املزية أرجح املزااي املتقدمة، وهذا أهم ـ ويف املشاورة امتثال ألمر هللا هبا، واقتداء برسول هللا )ص
([. فاحلسن بن علي رضي هللا عنهما حيث الناس على االهتمام 1253العوامل يف جناح نظام الشورى])

ابلشورى وممارستها وتطبيقها، ولذلك قال: وهللا ما تشاور قوم قط إال هداهم هللا ألفضل ما 
 ([.1254حيضرهم])

رضي هللا عنهما يف بعض مواعظه للمسلمني: اي بن ادم عفَّ عن حمارم هللا  ـ قال احلسن بن علي 6
 تكن عابداً، وارض مبا قسم هللا لك تكن غنياً، وأحسن جوار من جاورك تكـن مسلماً،

وصاحب الناس مبثل ما حتب أن يصاحبوك مبثله تكن عاداًل. إنه كان بني أيديكم قوم جيمعون كثرياً، 
لون بعيداً، أصبح يمعهم بوراً وعملهم غروراً ومساكنهم قبوراً. اي بن ادم إنك مل تزل ويبنون مشيداً، وأيم

يف هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فجد مبا يف يدك ملا بني يديك فإن املؤمن يتزود والكافر 
َر الزَّادِّ التـَّْقَوى  1255يتمتع])  [.197: ]البقرة([، وتال هذه االية: }َوتـََزوَُّدوا فَإِّنَّ َخيـْ

([: فهذا 1256أ ـ وهذا شرح موجز هلذه اخلطبة احلسنية اي بن ادم عفَّ عن حمارم هللا تكن عابداً])
توجيه من احلسن بن علي حيثُّ فيه الناس على االبتعاد عن احملرمات، ويعترب احلسن بن علي من ترك 

تعرضه لسخط هللا وعقابه وغضبه،  احملرمات فهو العابد، فالوقوع يف احملرمات توقع اإلنسان يف الغفلة و 
كما أن الوقوع يف احملرمات والغفلة عن طاعة هللا سببان ملفاسد كثرية وأضرار بليغة يف الدنيا واالخرة، 
يقول ابن القيم: قلة التوفيق، وفساد الرأي، وخفاء احلق، وفساد القلب، ومخول الذكر، وإضاعة الوقت، 

 ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، وحمق الربكة يف الرزق ومضرة اخللق، والوحشة بني العبد وبني
والعمر، وحرمان العلم، ولباس الذل، وإهانة العدو، وضيق الصدر، واالبتالء بقرانء السوء الذين 
يفسدون القلب، ويضي ِّعون الوقت، وطول اهلم والغم، وضنك املعيشة، وكسف البال، كل هذه األشياء 



الغفلة عن ذكر هللا كما يتولد الزرع من املاء، واإلحراق من النار، وأضداد هذه تتولد تتولد من املعصية و 
([، فالبعد عن احملرمات طريق للطاعات، فيصبح املسلم عابداً، ولذلك قال 1257من الطاعة])

 ([.1258احلسن: عف عن حمارم هللا تكن عابداً])

 ([:1259ب ـ وارَض مبا قسم هللا لك تكن غنياً])

دث احلسن رضي هللا عنه عن الرضا مبا كتبه هللا على العبد، وأن الرضا يؤدي إىل الغىن ابهلل سبحانه يتح
([. 1260وتعاىل، والرضا عن هللا سبحانه وتعاىل معناه: أن ال يكره العبد ما جيري به قضاء هللا تعاىل])

اإلميان ابلقضاء والقدر أحد وأعاله: سرور القلب، وسكينة النفس إىل قضاء هللا وقدره خريه وشره، و 
األركان الستة، حلوه ومره، وهذا القسم من الرضا من أجـل األخالق اإلميانية ألنه: اخذ بزمام مقامات 

 الدين كلها، إذ هو روحها وحياهتا، فإنه روح التوكل وحقيقته،

وهو أيضًا يفتح ([، 1261وروح اليقني، وروح احملبـة، ودليل صحة حمبة احملب، وروح الشكر ودليله])
ابب حسن اخللق مـع هللا تعاىل ومع الناس، فإن حسن اخللق من الرضا، وسوء اخللق من السخط، بل 
إن بعض العلماء عرف الرضا حبسن اخللق مع هللا، قال: ألنه يوجب ترك االعرتاض عليه يف ملكه، 

هللا تعاىل وقدَّره وحذف فضول الكالم الذي يقدح يف حسن خلقه ... فال يسمى شيئًا قط قضاه 
 ([.1262ابسم مذموم، إذا مل يذمه هللا تعاىل، ألنه ينايف الرضا])

ولذلك كان هذا النوع من الرضا حمل عناية القران الكرمي يف التحدث عنه ابايت كثرية يقول فيـها عز 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه   َي اَّللَُّ َعنـْ على مقامات اإلميان ملا [، مما يدل على أنه من أ100]التوبة: وجل: }َرضِّ

يعنيه من كمال اخلُلق مع اخلالق جلَّ وعال، لكل ما يقضيه هللا عز وجل يف خلقه وكونه وتشريعه، 
فيقبله العبد بكل سرور واطمئنان وانشراح نفس، فال جيد يف نفسه حرجاً مم ا قضاه هللا تعاىل له من خري 

 على ما قضاه يف الكون من تدبري وخلق وفناء بداية، أو شر ـ بل يرضى مبُر القضاء الذي قدره له ـ، وال
ملا يعلمه من حكمته سبحانه يف تدبريه امللكوت كله، وال على ما شرعه لعباده من تشريع على ألسنة 
رسله، ويف حمكم كتابه، ألنه كله هو احلق واهلدى ـ فصاحب هذا اخللق يتلقى كل ذلك ابحملبة والسرور 

ه يف كل ذلك، لعلمه أن هللا عز وجل حكيم يف فعله وتدبريه وقضائه، ودود مع على مراد هللا الذي قضا
 ([.1263عباده ال يفعل هلم إال حمض اخلري مهما بدا ألنفسهم خالفه])

وقد كان جد  احلسن )ص( القدوة املثلى واألسوة احلسنة، فقد بنيَّ لنا )ص( كيف كان رضاه عن هللا 
من متاعب يف النفس أو املال أو البنني أو األقارب؟ فكان )ص( على  تعاىل فيما يبتليه به يف احلياة



ذلك النحو من الرضا كمااًل ومتاماً، سواء فيما انله من األذية يف نفسه من جراء دعوته إىل هللا تعاىل يف 
 مكة أو يف الطائف أو يف املدينة، ولقد بلغت به األذي ة أن جرت عليه عدة حماوالت اغتيال فلم تفلح،

فلم يزد على تقرير احملاولني ما أرادوه، مث العفو عنهم، وأما رضاه مبا كان عليه من القلة يف املال، فلم 
اللهم اجعل »تعرف البشرية رضًا مثله، حيث بلغ به يف حاله ذاك، أن جعل يدعو هللا تعاىل ويقول: 

ن ولد النيب )ص( الرضيع ([، وأما يف فقد األوالد فلما مات خال احلس1264«])رزق ال حممد قواتً 
إبراهيم عليه السالم عن مثانية عشر شهراً، وقد رزق به على الكِّرَب وبعد موت أبنائه الذكور من قبل، مل 
يتزعزع رضاه عليه الصالة والسالم لقضاء هللا وقدره، بل أعلن رضاه بذلك، وقال فيما رواه عنه أنس 

 القلبإن العني تدمع، و »بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ: 

 ([.1265«])حيزن، وال نقول إال مبا يرضي ربنا، وإان بفراقك اي إبراهيم حملزونون

وأما أقاربه )ص( فقد ُصرعوا حوله بني يديه يف الدفاع عنه وعن دعوته، فلم يتربم لذلك، بل جاء أنه 
 ([ رضي هللا عنه ـ الذي1266قال يف حق عمه أسد هللا وأسد رسوله: محزة بن عبد املطلب])

ا متثيل: فنظر إىل منظر مل ينظر إىل منظر أوجع للقلب منـه، نظر إليه، وقد  استشهد أبحد، وُمث َِّل به أميَّ
ُمث ِّل به، فما زاد على أن قال: رمحة هللا عليك، إن كنت ما علمتك إال َوُصواًل للرحم، فعواًل للخريات، 

 ([.1267 يف بطون السباع])وهللا لوال حزن من بعدك عليك لسرين أن أتركك حىت حيشرك هللا

ومع ما كان عليه )ص( من كمال الرضا عن هللا تعاىل يف كل أحواله، فقد كان دائب الدعاء أن يرزقه 
وأسألك »... ([، فكان من دعائه )ص( : 1268هللا تعاىل املزيد من الرضا والثبات الدائم عليه])

إىل وجهك، والشوق إىل لقائك، وأعوذ بك من  الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد املوت، ولذة النظر
 ([.1269«])ضراء مضرة، وفتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين

ومل تقتصر أقواله )ص( يف الرضا على ما كان يعرب ِّ به عن نفسه من ذلك اخللق العظيم، بل كذلك كان 
األجر والثواب عند هللا، ليحض أمته عليه، وذلك كما يف ينوه هبذا اخللق العظيم، ويبني ما له من عظيم 

من قال حني يسمع املؤذن: وأان أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممداً »قوله )ص( : 
([. 1270«])عبده ورسوله، رضيت ابهلل رابً، ومبحمد )ص( نبياً ورسواًل، وابإلسالم ديناً، غفر له ذنبه

ط النيب )ص( هذا الدعاء أبمر يتكرر يوميًا مخس مرات، ليصبح هذا الدعاء ويالحظ هنا كيف رب
ذاق طعم اإلميان من رضي ابهلل رابً، »ومضمونه شيئاً راسخاً يف نفس املؤمنني واملؤمنات، وقوله )ص( : 

([. فقد بنيَّ يف هذين احلديثني عظيم خلق الرضا عن 1271«])وابإلسالم ديناً، ومبحمد )ص( رسوالً 



 تعاىل، حيث أابن أن هذا اخللق سبب ملغفرة الذنوب، وشهد له يف احلديث االخر أنه مما يوجد هللا
حالوة اإلميان، وذلك ألن صاحب هذا اخللق يعلم أنه ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن 

ياة يف السراء ليصيبه، وأن تدبري هللا تعاىل له خري من تدبريه لنفسه، فيعيش قرير العني يف هذه احل
 والضراء، حيمد هللا تعاىل على اخلري وغريه، ألن ذلك كله

فعل هللا تعاىل وتصرفه يف ملكه، وأي راحة للمرء أكثر من أن يعيش يف هذه احلياة على هذا 
 ([.1272النحو؟])

مبا  فاحلسن بن علي رضي هللا عنهما حث  على هذا اخللق بلسان احلال ولسان املقال، فقد قال: وارضَ 
 ([.1273قسم هللا لك تكن غنياً])

 ([:1274ج ـ قوله: وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً])

فاحلسن رضي هللا عنه حيث املسلمني على حسن اجلوار، فحق اجلار على جاره من أعظم احلقوق، قال 
ْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَسااًن َوبِّذِّي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساكِّ  نيِّ َواجْلَارِّ ذِّي اْلُقْرىَب َواجْلَارِّ اجْلُُنبِّ  وقال تعاىل: }َوابِّ

([ وذلك لشدة الوصية 1275«])ما زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورثه»النيب )ص( : 
 به وأتكيدها ، ومن حقوق اجلوار وادابه يف اإلسالم أمور منها:

كان يؤمن ابهلل واليوم االخر فال يؤذِّ ـ عدم إيذائه أبي شيء من قول أو عمل: فقد قال )ص( : من  
([. فيجب على اإلنسان أن يكف أذاه عن جاره، وسواء كان ابلقول، أو ابلفعل، أو 1276جاره])

 ابإلشارة، فأذية اجلار حمرمة على كل حال.

من كان يؤمن ابهلل واليوم االخر فليحسن »ـ اإلحسان إليه دائماً: وبكل صورة ممكنة، كما قال )ص( : 
 جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم االخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم االخر، فليقل إىل

([. ونظرًا لألمهية الكربى اليت يعطيها اإلسالم للجار ربط الرسول )ص( 1277«])خرياً، أو ليسكت
نبوي مع جرياننا يف بني صدق اإلميان ابهلل واليوم االخر واإلحسان للجار، ولو طبقنا هذا التوجيه ال

 جمتمعاتنا لتحولت هذه اجملتمعات إىل جمتمعات متعاونة ومتكاتفة، ولعاش أهلها حياة طيبة.

ـ حتم ل أذى اجلار والصرب عليه: وكما قيل: ليس حسن اجلوار بكف ِّ األذى عن اجلار، ولكن بتحمل 
ابإلحسان. فإنه هبذا يغلق  أذاه. فينبغي للمسلم أن يصرب على أذى جاره، وأن يتحمله، وأن يقابله

 الباب أمام نزغ الشيطان.

 ليس املؤمن ابلذي يشبع وجاره جائع»ـ مواساته ابلطعام وال سيما إذا كان فقرياً: قال )ص( : 



إذا طبخ أحدكم قدرًا فليكثر مرقها، مث ليناول جاره »([، وقال )ص( : 1278«])إىل جنبه
لمات ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن اي نساء املس»([، وقال )ص( : 1279«])منها
([. فينبغي لكل مسلم أن يتنبه إىل هذا األدب الرفيع، وأال يهمله، فإن له أثرًا عظيماً 1280«])شاة

على اجلار، وهو دليل على اتصاف اجملتمع املسلم ابلرتاحم، والتعاطف، والتكافل بني 
اجات اجلار ما أمكن من مالبس وأدوية ([، ويفهم من احلديث احلرص على سد احتي1281أفراده])
 وغريها.

ـ مشاركته الفرح واحلزن: فإذا كان عند جاره مناسبة سار ة فينبغي له أن يذهب إليه، وأن يشاركه ويقامسه 
فرحه، ما مل يكن فيه معصية، وإذا حل ت به انزلة فينبغي له أن حيضره، وأن يشاركه ويقامسه حـزنه، 

، ويشد من أزره. وكل هذا من حق املسلم أصالً على أخيه املسلم، واجلار أوىل ويواسيه ابلكلمة الصاحلة
 هبذه احلقوق من غريه.

ـ أن يعرض عليه البيت قبل غريه إذا أراد التحو ل عنه: فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعرضها على جاره 
من كانت له أرض »قبل غريه، فقد يرغب يف شرائها، وكذلك أي أرض أو عقار، وقد قال )ص( : 

([. وهذا أطيب خلاطره ولقلبه، وإذا فرط الناس يف هذا 1282«])فأراد بيعها فليعرضها على جاره
 األمر فإهنم يفتحون ابابً للمشاحنات واملنازعات والعداوات، فاهلل املستعان.

بغرس هذه  ـ أال مينع جاره من غرس خشبة يف جداره: إذا احتاج اجلار إىل ذلك، فينبغي أن يسمح له
ال مينع جار جاره أن يغرس خشبة يف »اخلشبة، وال مينعه من االنتفاع هبا، فقد قال )ص( : 

([. مث قال أبو هريرة: ما يل أراكم عنها معرضني؟ وهللا ألرمني هبا بني أكتافكم. أي: 1283«])جداره
يث كل ([. ويفهم من احلد1284ألصرحن وألحدثن هبا بينكم مهما ساءكم ذلك وأوجعكم])

 مساعدة حيتاجها اجلار، وال يرتتب عليها ضرر جلاره، فاإلسالم حيث  على تقدميها.

ـ تعظيم حرمة اجلار وعدم خيانته: ال إبفشاء سره، وال هبتك عرضه، وال ابلفجور أبهله، فإنه من أقبح 
يل: ق«. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»الكبائر، قال )ص( ملا سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: 

 ([، بل ينبغي أن حيفظه يف نفسه وماله1285«])أن تزاين حليلة جارك»مث أي؟ قال: 

وهللا ال يؤمن ـ ثالاًث ـ: الذي ال أيمن جاره »وعرضه، حىت أيمنه جاره، فقد قال )ص( : 
([. ولذلك كان احلسن بن علي رضي هللا عنهما 1287([. أي: غدره وخيانته])1286«])بوائقه



مواعظه وخطبه حبسن اجلوار، واإلحسان إىل اجلار، فقد قال: وأحسن جوار من يوصي الناس يف 
 ([.1288جاورك تكن مسلماً])

د ـ قوله: وصاحب الناس مبثل ما حتب أن يصاحبوك مبثله تكن عاداًل: فاحلسن رضي هللا عنه حيث 
وخلة   املسلمني على إنصاف الناس ومصاحبتهم ابلعدل وعدم ظلمهم، فاإلنصاف خصلة شريفة،

كرمية، يدل على نفس مطمئنة، وأفق واسع، ونظر يف العواقب بعيد، ويعرف أبنه: استيفاء احلقوق 
([، وقال ابن القيم يف 1290([، واستخراجها ابأليدي العادلة، والسياسة الفاضلة])1289ألرابهبا])

هم، وأن تعاملهم إنصاف الناس: أن تؤدي حقوقهم، وأال تطالبهم مبا ليس لك، وأال حتملهم فوق وسع
مبا حتب أن يعاملوك به، وأن تعوضهم مم ا حتب أن يعوضوك منه، وأن حتكم هلم أو عليهم مبا حتكم به 

([. اإلنصاف والعدل توءمان نتيجتهما ُعُلوُّ اهلمَّة،وبراءة الذ ِّمَّة ابكتساب 1291لنفسك أو عليها])
 ([.1292الفضائل، واجتناب الرَّذائل])

بحانه وتعاىل ابإلنصاف، وهنى أن حيملنا بغضنا للُكفَّار على عدم اإلنصاف،فقال عز  وقد أمران هللا س
ْلقِّْسطِّ َواَل جَيْرَِّمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوم   َعَلى َأالَّ تـَْعدُِّلوا وجلَّ: }اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّامِّنَي َّللَِِّّّ ُشَهَداَء ابِّ

َا تـَْعَمُلوَن    اْعدُِّلوا ُهَو أَقـَْرُب لِّلتـَّ  [. قال ابن تيمية ـ رمحه هللا 8]املائدة: ْقَوى َواتَـُّقوا اَّللََّ إِّنَّ اَّللََّ َخبِّرٌي مبِّ
ـ: فنهى أن حيمل املؤمنني بغضهم للكفار على أالَّ يعدلوا، فكيف إذا كـان البغض لفاسق، أو مبتدع، 

حيمله ذلك على أالَّ يعدل مع مؤمن، وإن كان  أو متأو ِّل من أهل اإلميان؟ فهو أوىل أن جيب عليه أالَّ 
([. وقال ابن كثري ـ رمحه هللا ـ: أي: ال حيملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن 1293ظاملًا له])

العدل واجب على كل ِّ أحد يف كل أحد يف كل حال، وقال لبعض السلف: ما عاملت من عصى هللا 
 ([.1294فيك مبثل أن تطيع هللا فيه])

دِّ احْلَرَامِّ َأْن تـَْعَتُدوا وقال   سبحانه وتعاىل: }َوالَ جَيْرَِّمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوم  َأْن َصدُّوُكْم َعنِّ اْلَمْسجِّ

([ احلق إىل 1295[. قال أبو عبيدة والفراء: أي ال يكسبنكم بغـض قـوم أن تعتدوا])2]املائدة: 
رء ابإلنصاف، فهو من صفات الرابنيني ([ فما أيمل أن يتحل ى امل1296الباطل، والعدل إىل الظلم])
 ([.1297الذين ال يرجون إال احلق])

 قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ:

 ([1298يلَق الردى مبذم ة وهوان])  وتعرَّ من ثوبني من يلبسهما

 ثوب التعصب بئست الثوابن  ثوب من اجلهل املركب فوقه



 ([1299فان])زينت هبا األعطاف والكت  وحتلَّ ابإلنصاف أفخر حلة

 وقال املتنيب: 

 بني الرجال ولو كانوا ذوي رحم   ومل تزل قلة اإلنصاف قاطعة

ومن إنصاف العباد إنصافهم يف األموال واملعامالت، واحلجج واملقاالت، وقد عاب هللا سبحانه وتعاىل  
ٌل لِّْلُمطَف ِّفِّنَي الذين يبخسون الناس أشياءهم، وأوعدهم ابخلسارة واهلالك، فقال سبحانه وتعاىل: }َويْ 

ُروَن     [. قال 3ـ  1]املطففني:  الَّذِّيَن إَِّذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاسِّ َيْستَـْوُفوَن  َوإَِّذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزنُوُهْم خُيْسِّ
ابن سعدي ـ رمحه هللا ـ: دلت االية الكرمية على أن اإلنسان كما أيخذ من الناس الذي له، جيب عليه 

كل ما هلم من األموال واملعامالت، بل يدخل يف عموم هذه احلجج واملقاالت، فإنه كما أن أن يعطيهم  
املتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما حيرص على ما له من احلجج، فيجب عليه ـ أيضًا ـ أن 

يف هذا يبني ما خلصمه من احلجج اليت ال يعلمها، وأن ينظر يف أدلة خصمه كما ينظر يف أدلته هو، و 
([، وتواضعه من كربه، وعقله من 1300املوضع يعرف إنصاف اإلنسان من تعصبه واعتسافه])

([. فما أيمل قول احلسن بن علي رضي هللا عنهما: وصاحب الناس مبثل ما حتب أن 1301سفهه])
 ([.1302يصاحبوك مبثله تكن عاداًل])

معون كثريًا ويبنون مشيداً، وأيملون بعيداً، هـ  قول احلسن رضي هللا عنه: إنه كان بني أيديكم قوم جي
 أصبح يمعهم بوراً وعملهم غروراً ومساكنهم قبوراً، اي بن ادم إنك مل تزل يف

هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فجد مبا يف يدك ملا بني يديك، فإن املؤمن يتزود والكافر 
َر الزَّ   [.197]البقرة: ادِّ التـَّْقَوى  يتمتع، وتال هذه االية }َوتـََزوَُّدوا فَإِّنَّ َخيـْ

فاحلسن رضي هللا عنه يصف صنفاً من الناس منغمساً يف الدنيا وزينتها، مشغوالً ابجلمع والبناء، ومصاابً 
مبرض طول األمل، فهذا حال أغلب الناس إال من رحم ريب، فإذا املوت أييت بغتة، فلم ينتفعوا مبا 

عنه حيذ ِّر الناس من يمعوا، فأصبحت أعماهلم ضائعة، ومساكنهم خالية، فاحلسن بن علي رضي هللا 
االغرتار هبذه الدنيا، وحيث هم على الزهد فيها، وإمنا ينشأ الزهد لليقني ابلتفاوت بني الدنيا واالخرة، قال 

ٌر لَِّمنِّ اتَـَّقى َواَل ُتْظَلُموَن فَتِّياًل     َرُة َخيـْ نـْيَا قَلِّيٌل َواآلخِّ [. والقران 77]النساء: تعاىل: }ُقْل َمَتاُع الدُّ
املؤمن على الزهد يف الدنيا والرغبة يف االخرة، وقد بنيَّ هللا سبحانه وتعاىل أن الكفار هم الذين يريب ِّ 

نـَْيا َوَيْسَخُروَن مَِّن الَّذِّيَن آَمنُ  وا يغرتون بزينة الدنيا وزخرفها، فقال تعاىل: }زُي َِّن لِّلَّذِّيَن َكَفُروا احْلََياُة الدُّ
َساب     َوالَّذِّيَن اتَـَّقْوا فـَْوقـَُهْم  ُ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِّغرْيِّ حِّ  [.212]البقرة: يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َواَّللَّ



وقد بنيَّ القران الكرمي يف كثري من املواضع: أن الدنيا حقرية ال جيب أن تشغل املرء عن طلب االخرة، 
 َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن  مُثَّ َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن  َكالَّ منها قوله تعاىل: }َأهْلَاُكُم التََّكاثـُُر  َحىتَّ ُزْرمُتُ اْلَمَقابَِّر 

يَم  مُثَّ لَتَـَرُونَـَّها َعنْيَ اْلَيقِّنيِّ   مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَوْ   َمئِّذ  َعنِّ النَّعِّيمِّ   َلْو تـَْعَلُموَن عِّْلَم اْلَيقِّنيِّ  لَتَـَرُونَّ اجلَْحِّ
ونعيمها وزهرهتا عن طلب االخرة وابتغائها، ومتادى بكم  [، أي: أشغلكم حب الدنيا8ـ 1]التكاثر: 

 ([.1303ذلك حىت جاءكم املوت وزرمت املقابر وصرمت من أهلها])

يقول ابن » وروى اإلمام أمحد، عن عبد هللا بن الشخري قال: انتهيت إىل رسول هللا )ص( وهو يقول: 
ُر    ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو ادم: مايل مايل، وما لك من مالك }َأهْلَاُكُم التََّكاثُـ 

يقول العبد: مايل مايل، وإمنا له من ماله »([. وقال رسول هللا )ص( : 1304«])تصدقت، فأمضيت؟
ثالث: ما أكل فأفىن، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب واتركه 

يتبع امليت ثالث »رسول هللا )ص( : ([، وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال 1305«])للناس
([، 1306«])، فريجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فريجع أهله وماله ويبقى عمله

 وعن

يهرم ابن ادم وتبقى معه اثنتان: احلرص »أنس رضي هللا عنه: أن النيب )ص( قال: 
درمهاً: ملن هذا الدرهم؟ فقال الرجل:  ([، وقال األحنف بن قيس ملا رأى يف يد رجل1307«])واألمل

 يل، فقال: إمنا هو لك إذا أنفقته يف أجر، أو ابتغاء شكر، مث أنشد األحنف متمثالً قول الشاعر:

 ([1308فإذا أنفقته فاملال لك])   أنت للمال إذا أمسكته 

َعنِّ النَّعِّيمِّ    أنعم هللا به عليكم  ويف قوله تعاىل: أي: مث لتسألن يومئذ عن شكر }مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمئِّذ   
([. وقال 1309من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك، ما إذا قابلتم به نعمة من شكره وعبادته])

نـَْيا لِّنَـْفتِّنَـهُ  ُهْم َزْهَرَة احْلََياةِّ الدُّ نـْ نَـْيَك إِّىَل َما َمتـَّْعَنا بِّهِّ أَْزَواًجا مِّ َورِّْزُق َرب َِّك َخيـٌْر  ْم فِّيهِّ تعاىل: }َواَل مَتُدَّنَّ َعيـْ
َها الَ َنْسأَُلَك رِّْزقًا حَنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاقَِّبُة لِّلتـَّ  ْ َعَليـْ لصَّاَلةِّ َواْصَطربِّ  131]طه: ْقَوى    َوأَبـَْقى  َوْأُمْر َأْهَلَك ابِّ

 [.132ـ 

قال ابن كثري ـ رمحه هللا ـ: يقول تعاىل لنبيه حممد )ص( : ال تنظر إىل هؤالء املرتفني وأشباههم ونظرائهم 
وما هم فيه من النعيم، فإمنا هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختربهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور، 

ُهْم َزْهَرَة احْلََياةِّ وقال جماهد: يعين: األغنياء، فقد ااتك هللا خرياً مما ااتهم. وهلذ نـْ ا قال: ، فكان }أَْزَواًجا مِّ
ٌر َوأَبـَْقى    أزهد الناس يف الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت له  نـَْيا لِّنَـْفتِّنَـُهْم فِّيهِّ َورِّْزُق رَب َِّك َخيـْ الدُّ



ا يفتح إن أخوف ما أخاف عليكم م»ينفقها هكذا وهكذا يف عباد هللا، ومل يدخر لنفسه شيئاً، قال: 
([. وقال 1310«])بركات األرض»قالوا: وما زهرة الدنيا اي رسول هللا؟ قال: « هللا لكم من زهرة الدنيا

قتادة والسدي: )زهرة احلياة( يعين: زينة احلياة الدنيا. وقال قتادة: لنبتليهم. وقوله: أي: استنقذهم من 
لصَّاَلةِّ ïاىل: }لِّنَـْفتِّنَـُهْم فِّيهًِّ  عذاب هللا إبقام الصالة، واصرب أنت على فعلها، كما قال تع َوْأُمْر َأْهَلَك ابِّ

َهاً   ْ َعَليـْ [. وقوله: يعين: إذا أقمت 6]التحرمي: اَيأَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهلِّيُكْم اَنرًا  ïَواْصَطربِّ
َوَمْن يـَتَّقِّ اَّللََّ ïرِّْزقًا حَنُْن نـَْرزُُقَكً   الصالة أاتك الرزق من حيث ال حتتسب. كما قال تعاىل: }اَل َنْسأَُلكَ 

ُب   [، وهلذا قال: }اَل َنْسأَُلَك رِّْزقًا حَنُْن 3ـ  2]الطالق: جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا   َويـَْرزُْقُه مِّْن َحْيُث اَل حَيَْتسِّ
 نـَْرزُُقَك 

األنبياء إذا نزل هبم أمر فزعوا  وقال الثوري: ال نسألك رزقاً: أي ال نكلفك الطلب. وقال اثبت: وكانت
من  »([. وعن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا )ص( يقول: 1311إىل الصالة])

كانت الدنيا مهه؛ فر ق هللا عليه أمره، وجعل فقره بني عينيه، ومل أيته من الدنيا إال ما كتب له، ومن  
 ([. وقوله:1312«])لبه، وأتته الدنيا وهي راغمةكانت االخرة نيته يمع له أمره، وجعل غناه يف ق

 ([.1313أي: وحسن العاقبة يف الدنيا واالخرة؛ }َواْلَعاقَِّبُة لِّلتـَّْقَوى    اجلنة ملن اتقى.. انتهى])

وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: اضطجع رسول هللا )ص( على حصري، فأثر يف جنبه، فلما 
رسول هللا، أال اذنتنا فبسطنا شيئاً يقيك منه، فتنام عليه، فقال: استيقظ جعلت أمسح عنه، فقلت: اي 

ما يل وللدنيا، ما أان والدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف، فقال حتت شجرة، مث »
 ([.1314«])تركها

وقد كان الصحابة رضي هللا عنهم سائرين على هنج النيب )ص( ؛ فقد كانوا أزهد الناس وأرغبهم يف 
وا إىل الدنيا بعني أهنـا فانية، وإىل االخرة أهنا ابقية، فتزودوا من الدنيا زاد الراكب، ونظروا االخرة، فنظر 

إىل االخرة بقلوهبم، فعلموا أهنم سينظرون إليها بقلوهبم وأعينهم، وملَّا علموا أهنم سريحتلون منها أببداهنم 
 فأحبوا ما أحبَّ هلم، وكرهوا ما كره هلم. تعبوا قلياًل، وتنعموا كثرياً، كـل ذلك بتوفيق موالهم الكرمي،

قال ابن مسعود رضي هللا عنه للتابعني: ألنتم أكثر عماًل من أصحاب رسول هللا )ص( ، ولكنهم كانوا 
خرياً منكم، كانوا أزهد يف الدنيا وأرغب يف االخرة. فكان يف التابعني من هو أكثر قياماً وصياماً وعبادة 

م، ولكن الصحابة رضي هللا عنهم سبقوا أبحواهلم اإلميانية من الزهد واليقني، من الصحابة رضي هللا عنه
وصدق التوكل على هللا عز وجل، وال شك يف أن الصحابة رضي هللا عنهم تعلموا الزهد من رسول هللا 



 )ص( ، فقد كان النيب )ص( مير عليه اهلالل مث اهلالل مث اهلالل، ثالث أهلة يف شهرين، وال يُوقد يف
 ([.1315بيت من أبياته انر])

وأما قول احلسن بن علي رضي هللا عنهما: فإن املؤمن يتزود والكافر يتمتع وتال هذه االية: }َوتـََزوَُّدوا 
َر الزَّادِّ التـَّْقَوى   [. ففيها دعوة للتقوى، وااللتزام هبا، والتقوى: أن تعمل بطاعة 197]البقرة: فَإِّنَّ َخيـْ

ترجو ثواب هللا، وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا ختاف عقاب هللا، واملطلوب  هللا على نور من هللا
من العبد أن يتعلق قلبه ابهلل وحده حمبة له، وإخالصًا له يف عبادته، ورغبة فيما عنده من نعيم أعده 

 للمتقني، فخوفاً من سخطه وعقابه وعذابه.

رج من كل ضيق، والرزق من حيث ال حيتسب العبد ، وللتقوى مثار حيتاج إليها كل مسلم، منها: املخ
ُب    [.4ـ  2]الطالق: قال تعاىل: }َوَمْن يـَتَّقِّ اَّللََّ جَيَْعْل َلُه خَمَْرًجا   َويـَْرزُْقُه مِّْن َحْيُث الَ حَيَْتسِّ

 [.282]البقرة: ومنها: تيسري العلم النافع، قال تعاىل: }َواتَـُّقوا اَّللََّ َويـَُعل ُِّمُكُم اَّللَُّ  

 [.29]األنفال:  ومنها: إطالق نور البصرية، قال تعاىل: }إِّْن تـَتـَُّقوا اَّللََّ جَيَْعْل َلُكْم فـُْرقَااًن 

 

ومنها: حمبة هللا عز وجل وحمبة مالئكته والقبول يف األرض، قال تعاىل: }بـََلى َمْن َأْوىَف بَِّعْهدِّهِّ َواتَـَّقى 
 [.76]ال عمران:     فَإِّنَّ اَّللََّ حيِّبُّ اْلُمتَّقِّنيَ 

إذا أحب هللا العبد قال جلربيل: قد »وعن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا )ص( : أنه قال: 
أحببت فالاًن فأحبه. فيحبه جربيل عليه السالم، مث ينادي يف أهل السماء، إن هللا قد أحب فالانً 

 ([.1316)«]فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف األرض

 َ ومنها: نصرة هللا عـز وجل وأتييده وتسديده ، وهي املعية املقصودة بقول هللا عز وجل: }َواتَـُّقوا اَّللَّ
[؛ فهذه املعية هي معية التأييد والنصرة والتسديد، وهي 194]البقرة: َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَّقِّنَي    

ه، ومعيته للمتقني والصابرين، وهي تقتضي التأييد واحلفظ واإلعانة،  معية هللا عز وجل ألنبيائه وأوليائ
[، وأما 46]طه: كما قال تعاىل ملوسى عليه السالم وهارون: }اَل خَتَافَا إِّنَّينِّ َمَعُكَما َأمْسَُع َوأََرى    

ُتْم   وله: }َواَل َيْسَتْخُفوَن مَِّن اَّللَِّّ [، وق4]احلديد: املعية العامة مثال قوله تعاىل: }َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنـْ
[. واملعية العامة تستوجب من العبد احلذر 108]النساء: َوُهَو َمَعُهْم إِّْذ يـُبَـي ُِّتوَن َما الَ يـَْرَضى مَِّن اْلَقْولِّ  

 واخلوف ومراقبة هللا عز وجل.

ى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيهِّْم بـَرََكات  ومنها: الربكات من السماء واألرض، قال تعاىل: }َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقرَ 
 [.96]األعراف:  مَِّن السََّماءِّ َواأَلْرضِّ 



ومنها: البشرى يف احلياة الدنيا، وهي الرؤاي الصاحلة وثناء اخللـق وحمبتهم ، قال تعاىل: }َأاَل إِّنَّ َأْولَِّياَء 
رَةِّ اَّللَِّّ اَل َخْوٌف َعَلْيهِّْم َواَل ُهْم حَيْزَ  نـَْيا َويفِّ اآلخِّ نُوَن  الَّذِّيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن  هَلُُم اْلُبْشَرى يفِّ احْلََياةِّ الدُّ

[، والبشرى يف احلياة: ما بشر هللا 64ـ  62]يونس: اَل تـَْبدِّيَل لَِّكلَِّماتِّ اَّللَِّّ َذلَِّك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِّيُم    
([. وعنه 1317«])الرؤاي الصاحلة من هللا»كتابه، وعن النيب )ص( :   املؤمنني املتقني يف غري مكان من

([. 1318«])الرؤاي الصاحلة»قالوا: وما املبشرات؟ قال: «. مل يبق من النبوة إال املبشرات»)ص( : 
وعن أيب ذر رضي هللا عنه قال: قلت لرسول هللا )ص( : الرجل يعمل العمل هلل وحيبه الناس، فقال: 

 ([. وقد رأينا من املوفقني ثناء الناس على أعماهلم يف الدنيا.1319«])رى املؤمنتلك عاجل بش»

ًئا إِّنَّ اَّللََّ  ُوا َوتـَتـَُّقوا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشيـْ  ومنها: احلفظ من كيد األعداء ومكرهم، قال تعاىل: }َوإِّْن َتْصربِّ
َا يـَْعَمُلوَن حمِّيٌط     تعاىل إىل السالمة من شر األشرار وكيد الفجار [. يرشدهم 120عمران: ]آل مبِّ

ابستعمال الصرب والتقوى، والتوكل على هللا الذي هو حميط أبعدائهم، فال حول وال قوة هلم إال به، وهو 
 ([.1320الذي ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن])

 

ذِّيَن َلْو تـَرَُكوا مِّْن َخْلفِّهِّْم ُذر ِّيًَّة ومنها: حفظ الذرية الضعاف بعناية هللا تعاىل ، قال تعاىل: }َوْلَيْخَش الَّ 
ْم فـَْليَـتـَُّقوا اَّللََّ َوْليَـُقوُلوا قـَْواًل َسدِّيًدا     َعافًا َخاُفوا َعَلْيهِّ [. ويف االية إشارة إىل إرشاد 9]النساء: ضِّ

ت املسلمني الذين خيشون ترك ذرية ضعاف ابلتقوى يف سائر شؤوهنم حىت حُيفظ أبناؤهم، ويدخلون حت
حفظ هللا وعنايته، ويكون يف إشعارها هتديد بضياع أوالدهم إن فقدوا تقوى هللا، وإشارة إىل أن تقوى 
األصول حتفظ الفروع، وأن الرجال الصاحلني حيفظون يف ذريتهم الضعاف كما يف االية: }َوأَمَّا اجلَِّداُر 

ًا  َفَكاَن لُِّغاَلَمنْيِّ يَتِّيَمنْيِّ يفِّ اْلَمدِّيَنةِّ وََكاَن حتَْ  ٌز هَلَُما وََكاَن أَبُومُهَا َصاحلِّ [. فإن 82]الكهف: َتُه َكنـْ
 ([.1321الغالمني حفظا بربكة أبيهما يف أنفسهما وماهلما])

َن  َا يـَتَـَقبَُّل اَّللَُّ مِّ ومنها: سبب قبول األعمال اليت هبا سعادة العباد يف الدنيا واالخرة، قال تعاىل: }إِّمنَّ
 [.27]املائدة: اْلُمتَّقِّنَي    

ومنها: سبب النجاة من عذاب الدنيا، قال تعاىل: }َوأَمَّا مَثُوُد فـََهَديـَْناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اهْلَُدى 
َنا الَّذِّيَن آَمُنوا وََكانُوا  ُبوَن   َوجَنَّيـْ َا َكانُوا َيْكسِّ ـ  17]فصلت:  يـَتـَُّقوَن   َفَأَخَذتْـُهْم َصاعَِّقُة اْلَعَذابِّ اهْلُونِّ مبِّ

18.] 

ومنها: تكفري السيئات وهو سبب النجاة من النار، وعظم األجر، وهو سبب الفوز بدرجة اجلنة، قال 
 [.5]الطالق: تعاىل: }َوَمْن يـَتَّقِّ اَّللََّ ُيَكف ِّْر َعْنُه َسي َِّئاتِّهِّ َويـُْعظِّْم َلُه َأْجرًا    



ا وأهلها، بل ما أعد هللا اجلنة إال ألصحاب هذه الرتبة العلية ومنها: مرياث اجلنة، فهم أحق الناس هب
[. فهم الورثة 63]مرمي: واجلوهرة البهية. قال تعاىل: }تِّْلَك اجْلَنَُّة الَّيتِّ نُورُِّث مِّْن عَِّبادِّاَن َمْن َكاَن َتقِّياا    

بل حيشرون إليها ركبااًن مع الشرعيون جلنة هللا عز وجل، وهم ال يذهبون إىل اجلنة سريًا على أقدامهم، 
أن هللا عز وجل يقر ِّب إليهم اجلنة، حتية هلم ودفعًا ملشقتهم، كما قال تعاىل: }َوأُْزلَِّفتِّ اجْلَنَُّة لِّْلُمتَّقِّنَي 

َر بَعِّيد       [.85]مرمي: [، وقال تعاىل: }يـَْوَم حَنُْشُر اْلُمتَّقِّنَي إِّىَل الرَّمْحَانِّ َوْفًدا    31]ق: َغيـْ

حلسن رضي هللا عنه حيث املسلمني على التقوى حرصًا منه على أن ينال املسلمني هذه الثمار يف فا
([ }َوتـََزوَُّدوا 1322الدنيا واالخرة، ولذلك قال: فإن املؤمن يتزود والكافر يتمتع، وتال هذه االية: ])

َر الزَّادِّ التـَّْقَوى    [.197]البقرة: فَإِّنَّ َخيـْ

 

      

 
 
 
 

 لثالثاملبحث ا

 من أهم الشخصيات يف خالفة احلسن بن علي

 

كانت الظروف اليت أعقبت وفاة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه صعبة ومعقدة، إذ ال 
زالت احلرب قائمة مع معاوية بن أيب سفيان، ويف هذه الظروف ابيع أهل الكوفة احلسن بن علي رضي 

م، ولذلك مل يكن لدى احلسن رضي هللا عنه متسع من الوقت 660هـ/ 40هللا عنهما ابخلالفة عام 
إلجراء تغيريات إدارية، أو تغيري الوالة، فأقر عمال أبيه على والايهتم، عدا الكوفة، فقد وىل عليها املغرية 

 ([.1324([ بعد ما سار إىل معاوية بدالً من واليها السابق هاين بن النخعي])1323بن نوفل])

([، وقد كان عامالً 1325ن، فقد استمر سعد بن مسعود الثقفي عاماًل عليها])أما على املدائ
([، وقد استبقاه احلسن إابن 1326للخليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه على ذات املدينة])

 خالفته واستمر يشغل منصبه اإلداري إىل هناية عهد احلسن بن علي رضي هللا عنهما وتنازله ملعاوية.



لبصرة فقد جاء يف بعض الرواايت، أبن عبد هللا بن عباس كان واليًا عليها من قبل اخلليفة أما على ا
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وبقي عليها لغاية عقد الصلح مع معاوية بن أيب سفيان، مث خرج من 

 ([، متفرغاً للعلم والتعليم.1327البصرة معتزالً السياسة قاصداً مكة املكرمة])

([، وكان علي رضي هللا عنه قد بعثه إىل فارس 1328ية فارس فقد كانت لزايد بن أيب سفيان])أما وال
([، مث واله رضي هللا عنه 1329لتأديب بعض املتمردين فيها، فظفر هبم ومتكن من القضاء عليهم])
 ([.1330بعد ذلك على فارس فاستمرت واليته لغاية عقد الصلح مع معاوية])

 ضي هللا عنه العمال أنفسهم الذين كانوا يعملون لوالده اخلليفة علي ابن أيبكما أبقى احلسن ر 

([، وكذلك استبقى شريح بن 1331طالب رضي هللا عنه، فقد استبقى عبيد هللا بن أيب رافع كاتباً])
([، وكانت من 1333([، وأبقى معقل بن قيس الرايحي على الشرطة])1332احلارث قاضي الكوفة])

هد خالفته، شقيقه احلسني بن علي رضي هللا عنهما، وهذا سنفرد له كتاابً خاصًا به أهم شخصيات ع
إبذن هللا تعاىل، ومن أهم شخصيات عهده أيضاً: قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي، وعبيد هللا بن 
العباس بن عبد املطلب اهلامشي، وعبد هللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي، وقد رأيت أن أترجم 

 يات الثالثة األخرية.للشخص

 أوالً ـ قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنه:

هو قيس بن سعد بن عبادة بن ُدليم بن حارثة بن أيب خزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة 
بن كعب، األمري اجملاهد، أبو عبد هللا سي ِّد اخلزرج وابن سيَّدهم، أيب اثبت، األنصاري اخلزرجي 

([، كان من فضالء الصحابة وأحد دهاة 1334ب رسول هللا )ص( وابن صاحبه])الساعدي، صاح
العرب وكرمائهم، وكان من ذوي الرأي الصائب واملكيدة يف احلرب، مع النجدة والشجاعة، وكان 

 ([.1335شريف قومه غري مدافع، ومن بيت سيادهتم])

كان سهل بن ُحنيف، وقيس ابن   له عدة أحاديث عن رسول هللا )ص(، منها: عن ابن أيب ليلى قال:
ا هو من أهل األرض، فقاال: إن  رسول هللا  سعد قاعدين ابلقادسية، فمرت هبما جنازة فقاما، فقيل: إمنَّ

([. ويف هذا 1336«])أليست نفساً »)ص( مر ت به جنازة فقام، فقيل: إمنا هي جنازة يهودي، فقال: 
 احلديث تكرمي اإلنسان من حيث هو إنسان.

 عم ار، عن قيس بن سعد قال: أمران النيب )ص( أن نصوم عاشوراء قبل أن ينزل صيام وعن أيب
 ([.1337رمضان، فلم ا نزل صيام رمضان مل أيمران ومل ينهنا، وحنن نفعله])



وعن حممد بن شرحبيل، عن قيس بن سعد قال: أاتان رسول )ص( فوضعنا له ماء فاغتسل، مث أتيناه 
 ([.1338، فكأين أنظر إىل أثر الورس على ُعكنه])مبلحفة ورسية، فالتحف هبا

 ([،1339روى عنه أنس، وثعلبة بن أيب مالك، وأبو ميسرة، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعروة])

وعبد هللا بن مالك اجليشاين، وأبو عم ار اهلمداين، وميمون بن أيب شبيب، وعريب بن مُحيد اهلمداين، 
 ([.1341[، وقد حد ث قيس بن سعد ابلكوفة والشام ومصر])(1340والوليد بن عَبَدة واخرون])

([، وكانت أمُّه بنت 1342كان قيس ضخمًا حسنًا طوياًل، إذا ركب احلمار خطت رجاله األرض])
([، وكان موقعه من رسول هللا )ص( ، كصاحب 1343عم ِّ أبيه، وامسها: فكيهة بنت عبيد بن ُدليم])

([، وشهد مع 1344يف بعض الغزوات، واستعمله على الصدقة]) الشرطة من األمري، ومحل لواءه )ص(
 ([، وشارك يف بعض السرااي منها:1345رسول هللا )ص( املشاهد])

 ( ـ سرية أيب عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنه إىل سيف البحر:1

إلضعاف تعترب سرية أيب عبيدة رضي هللا عنه إىل سيف البحر، استمراراً لسياسة النيب )ص( العسكرية، 
قريش وحماصرهتا اقتصاداًي على املدى الطويل، فقد بعث )ص( أاب عبيدة بن اجلراح يف ثالمثئة راكب 
قَِّبل الساحل لريصدوا عريًا لقريش، وعندما كانوا ببعض الطريق فين الزاد، فأمر أبو عبيدة أبزواد اجليش 

رياً نصيب الواحد منهم مترة واحدة، فجمع، فكان قدر مزود متر يقوهتم منه كل يوم قلياًل، حىت كان أخ
وقد أدرك اجلنود صعوبة املوقف فتقبلوا هذا اإلجراء بصدور رحبة دون تذم ر أو ضجر، بل إهنم سامهوا 

([، يقول 1346يف خطة قائدهم التقشُّفية، فصاروا حياولون اإلبقاء على التمرة أكرب وقت ممكن])
نا منصها كما ميص الصيب، مث نشرب عليها من املاء جابر رضي هللا عنه أحد أفراد هذه السرية: ك

([، وقد سأل وهب بن كيسان جابرًا رضي هللا عنه: ما تغين مترة؟ 1347فتكفينا يومنا إىل الليل])
([، وقد اضطر ذلك اجليش إىل أكل ورق الشجر، قال 1348فقال: لقد وجدان فقدها حني فنيت])

([، فسمي 1350([، مث نبله ابملاء فنأكله])1349بط])جابر رضي هللا عنه: وكنا نضرب بعصينا اخل
 ([، وقد أثر هذا املوقف يف قيس بن سعد بن1351ذلك اجليش جيش اخلبط])

([، مث حنر 1352عبادة رضي هللا عنهما وكان أحد جنود هذه السرية، فنحر للجيش ثالث جزائر])
 ([.1353ثالث جزائر، مث حنر ثالث جزائر، مث إن أاب عبيدة هناه])

وقد جاء ما فعله قيس بن سعد من كرم وجود مفصاًل يف اتريخ ابن عساكر، فعن داود بن قيس، 
وإبراهيم بن حممد األنصاري وخارجة بن احلارث، قالوا: بعث )ص( أاب عبيدة يف سرية فيها املهاجرون 



سعد أمن واألنصار، ثالمثئة رجل إىل ساحل البحر، إىل حني، فأصاهبم جوع شديد، فقال قيس بن 
يشرتي مين مترًا َبزر، يوفيين اجلزر هاهنا وأوفيه التمر ابملدينة،... فوجد رجاًل من جهينة فقال قيس: 
بعين جزراً أوفيك أوسقة من متر ابملدينة، قال اجلهين: وهللا ما أعرفك، فمن أنت؟ قال: أان ابن سعد بن 

، فابتاع منه مخس جزائز كلَّ جزور بوسق عبادة بن دليم، قال اجلهين: ما أعرفين بنسبك، وذكر كالماً 
من متر، فشرط عليه البدوي متر دخرة مصلبة من متر ال ُدليم، يقول قيس: نعم، قال: فأشهد له نفراً 
، فكان فيمن أشهد عمر بن  من األنصار، ومعهم نفر من املهاجرين، قال قيس: أشهد من حتب 

([: وهللا ما  1354ه، إمنا املال ألبيه، قال اجلهين])اخلطاب، قال عمر: ما أشهد، هذا يدين وال مال ل
كان سعد لُيخين اببنه يف أوسقة من متر، وأرى وجهًا حسنًا وفعااًل شريفاً... وأخذ قيس اجلزر فنحرها 
هلم يف مواطن ثالثة كل يوم جزوراً، فلما كان اليوم الرابع هناه أمريه، وقال: تريد أن ختفر ذم تك وال مال 

 .([1355لك])

وجاء يف رواية أخرى:..... أقبل أبو عبيدة ومعه عمر، فقال: عزمت عليك أن ال تنحر؛ أتريد أن ختفر 
ذمتك؟ قال قيس: اي أاب عبيدة، أترى أاب اثبت يقضي ديون الناس وحيمل الكل، ويطعم يف اجملاعة ال 

له، وجعل عمر يقول:  يقضي عين أوسقة من متر لقوم جماهدين يف سبيل هللا، فكاد أبو عبيدة أن يلني
اعزم، فعزم عليه وأىب أن ينحر، وبقيت جزوران، فقدم هبما قيس املدينة ظهرًا يتعاقبون عليهما، وبلغ 
سعدًا فقال: ما صنعت يف جماعة القوم؟ قال: حنرت، قال: أصبت، قال: مث ماذا؟ قال: حنرت، قال: 

؟ قال: هُنيُت، قال: من هناك؟ قال: أبو أصبت، قال: مث ماذا؟ قال: حنرت، قال: أصبت، قال: مث ماذا
عبيدة أمريي، قال: ومث؟ قال: زعم أنه ال مال يل، وأن املال ألبيك، فقلت: أيب يقضي عن األابعد، 
وحيمل الكلَّ، ويطعم الطعام يف اجملاعة وال يصنع هذا يب، قال: فلك أربع حوائط أدانها حائط منه جتذ  

 ي مع قيس فأوفاه أوسقته ومحله وكساه.([ وسقاً، وقدم البدو 1356مخسني])

 

وجاء يف رواية: أن األعرايب قال: وهللا ما مثل أبيك ضيعت وال تركت بغري مال، فأبوك سيد من 
سادات قومك، هناين األمري أن أبيعه، فقلت: مل؟ قال: ال مال له، فلما انتسب عرفته وتقدمت، ملا 

إنك غري مدبر، وال معرفة لديك، فأعطى ابنه يومئذ أعرف أنك تسمو إىل معايل األخالق وجسيمها، و 
 ([.1357أمواالً عظاماً])

 ويف هذه القصة قيم ودروس وعرب كثرية، منها:

 أ ـ ضرورة الصرب ألصحاب الدعوة؛ ألهنم سيمرون مبشاق عظيمة.



ه قيس، ب ـ أمهية تربية األبناء على الكرم واملروءة ومكارم األخالق، وهذا واضح يف تربية سعد البن
 وإعطائه األموال العظيمة تشجيعاً له للمضي يف طريق املرءوة والكرم.

ج ـ أمهية وجود املال الصاحل للعبد الصاحل، فلو مل يكن لسعد مال كثري مل يستطع قيس املسامهة يف حل 
 أزمة اجملاعة.

جمداً إال بفعال، وال فعال د ـ وكان قيس بن سعد رضي هللا عنهما يقول: اللهم هب يل محداً وجمداً ، ال 
 ([.1358إال مبال ، اللهم ال يصلحين إال القليل])

 ( ـ يف فتح مكة:2

([، وهو واضع رأسه تواضعًا هلل، 1359دخل رسول هللا )ص( مكة وعليه عمامة سوداء بغري إحرام])
يقرأ سورة حني رأى ما أكرمه هللا به من الفتح، حىت إن ذقنه ليكاد ميس واسطة الرحل، ودخل وهو 

([، وعندما 1361([، مستشعرًا بنعمة الفتح وغفران الذنوب، وإفاضة النصر العزيز])1360الفتح])
دخل مكة فاحتًا ـ وهي قلب جزيرة العرب ومركزها الروحي والسياسي ـ رفع كل شعار من شعائر العدل 

رسول هللا )ص( ومل  ([، وهو ابن موىل1362واملساواة، والتواضع واخلضوع، فأردف أسامة بن زيد])
يردف أحدًا من أبناء بين هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثري، وكان ذلك صبح يوم اجلمعة لعشرين 

([، وقد حرص النيب )ص( على أتمني اجلبهة 1363ليلة خلت من رمضان، سنة مثان من اهلجرة])
عبادة أليب سفيان اليوم يوم الداخلية يف مكة عند دخوله يوم الفتح، ولذلك عندما بلغه مقولة سعد بن 

 هذا يوم يعظم هللا فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه»امللحمة، اليوم نستحل الكعبة، قال )ص( : 

([، وأخذ الراية من سعد بن عبادة وسلمها البنه قيس بن سعد، وهبذا التصرف 1364«])الكعبة
س الوقت مل يُثره، وال أاثر احلكيم حال دون أي احتمال ملعركة جانبية هم يف غىًن عنها، ويف نف

األنصار، فهو مل أيخذ الراية من أنصاري ويسلمها ملهاجر، أو أنصاري اخر بل أخذها من أنصاري 
([، 1365وسلمها البنه، ومن طبيعة البشر أن ال يرضى اإلنسان أبن يكون أحد أفضل منه إال ابنه])

طأ، وأسلوبه يف التعامل مع النفوس، فلم ويف هذه احلادثة تظهر حكمة النيب )ص( يف كيفية تصحيح اخل
 يرتك خطأ سعد مير ويف نفس الوقت راعى نفسيته، فصحح خطأ سعد وأعطى الراية ابنه.

 ( ـ يف عهد الصديق رضي هللا عنه:3

كانت أواصر النسب بني الصديق وقيس بن سعد بن عبادة من القوة مبكان، فقد تزوج قيس رضي هللا 
([، وقد ذكر ابن عبد الرب خربًا حكم عليه 1366فة أخت أيب بكر الصَّديق])عنه قريبة بنت أيب قحا



ابلصحة حيث قال:... تويف ـ سعد بن عبادة ـ عن محل مل يعلم به، فلما ُولد ـ وقد كان سعد رضي هللا 
عنهما قسم ماله يف حني خروجه من املدينة بني أوالده فكل م أبو بكر وعمر رضي هللا عنه يف ذلك 

، وسأاله أن ينقض ما صنع سعد من تلك القِّسمة، فقال: نصييب للمولود، وال أغري  ما صنع أيب قيساً 
 ([.1367وال أنقصه ـ خرب صحيح من رواية الثقات])

وهذا اخلرب الصحيح يبني بطالن الرواية الباطلة اليت تنسب لسيد األنصار العمل على شق عصا 
جهاد وإيثار للمهاجرين والطعن إبسالمه من خالل ما املسلمني، والتنكر لكل ما قدمه من نصرة و 

ينسب إىل سعد بن عبادة من قول: ال أابيعكم حىت أرميكم مبا يف كنانيت، وأخضب سنان رحمي، 
وأضرب سيفي، فكان ال يصلي بصالهتم، وال جيمع َبماعتهم، وال يقضي بقضائهم، وال يفيض 

 ([.1368إبفاضتهم، حىت هلك أبو بكر])

ت هذه الرواية الباطلة للطعن بوحدة املهاجرين واألنصار وصدق أخوهتم، فالراوي صاحب فقد استغل
([؛ وال سيما يف املسائل اخلالفية، وهو لوط بن حيىي أبو 1369هوى وهو إخباري اتلف ال يوثق به])

مؤرخي خمنف مرتوك، ومل يعتد أبيب خمنف ويعترب بروايته ويعتمد عليها سوى الشيعة؛ فقد كان من أعظم 
 ([، وزعمت رواية أخرى يف غاية1370الشيعة على قول ابن القمي])

الضعف أبن سعدًا عاش حىت عهد عمر، حيث قالت:.. فلما ويل عمر، لقيه فقال: إيه اي سعد: 
فقال: إيه اي عمر، فقال عمر: أنت صاحب ما أنت صاحبه؟ قال: نعم. وقد أفضى إليك هذا األمر، 

إلينا منك، وقد أصبحت كارهًا جلوارك. قال: من كره ذلك حتول عنه. فلم  وكان صاحُبك وهللا أحبَّ 
 ([.1371يلبث إال قليالً حىت انتقل إىل الشام. فمات حبوران])

إن الرواية الصحيحة تبني أبن سعد بن عبادة مات يف خالفة الصديق كما مر  معنا، كما أن سعد بن 
 أعقاب النقاش الذي دار يف سقيفة بين ساعدة، إذ إنه عبادة رضي هللا عنه ابيع أاب بكر ابخلالفة يف

نزل عن مقامه األول يف دعوى اإلمارة وابيع للصديق ابخلالفة، وكان ابن عمه بشري بن سعد األنصاري 
أول من ابيع الصديق رضي هللا عنه يف اجتماع السقيفة، ومل يثبت النقل الصحيح أية أزمات، ال بسيطة 

أي انقسام أو فرق لكل منها مرشح يطمع يف اخلالفة كما زعم بعض كتاب وال خطرية، ومل يثبت 
التاريخ، ولكن األخوة اإلسالمية ظلت كما هي، بل ازدادت توثقًا كما يثبت ذلك النقل الصحيح، ومل 
يثبت النقل الصحيح اتمرًا حدث بني أيب بكر وعمر وأيب عبيدة الحتكار احلكم بعد وفاة رسول 

 ([.1373. فهم كانوا أخشى هلل وأتقى أن يفعلوا ذلك]) ([ )ص(1372هللا])



وقد حاول بعض الكت اب من املؤرخني من أصحاب األهواء أن جيعلوا من السيد الكبري الشريف: أيب 
([ سعد ابن عبادة رضي هللا 1374قيس األنصاري  اخلزرجي الساعدي املدين، النقيب سيد اخلزرج])

خالفة ابلشر، ويدير هلا املؤامرات، ويستعمل يف الوصول إليها كل عنه؛ منافسًا للمهاجرين يسعى لل
أساليب التفرقة بني املسلمني. هذا الرجل ـ الذي هو والد قيس ـ إذا راجعنا اترخيه وتتبعنا مسلكه، 
وجدان مواقفه مع الرسول )ص( جتعله من الصفوة األخيار الذين مل تكن الدنيا أكرب مههم، وال مبلغ 

النقيب يف بيعة العقبة الثانية، حىت جلأت قريش إىل تعقبه قرب مكة، وربطوا يديه إىل عنقه علمهم، فهو 
وأدخلوه مكة أسرياً، حىت أنقذه منهم جبري بن مطعم بن عدي؛ حيث كان جيريهم يف املدينة، وهو من 

وكرم، ([، وحظي مبقام أهل بدر ومنزلتهم عند هللا، وكان من بيت جود 1375الذين شهدوا بدراً])
وشهد له بذلك رسول هللا )ص(، وكان رسول هللا )ص( يعتمد عليه ـ بعد هللا ـ وعلى سعد بن معاذ  
كما يف غزوة اخلندق عندما استشارهم يف إعطاء ثلث مثار املدينة لعيينة بن حصن الفزاري، فكان رد 

 رة ومعلومة.([ التضحية؛ فمواقف سعد مشهو 1376سعد بن عبادة يدل على عمق اإلميان وكمال])

 

فهذا الصحايب اجلليل صاحب املاضي اجمليد يف خدمة اإلسالم والصحبة الصادقة لرسول هللا ال يثبت 
وال يعقل أنه كان يريد أن حييي العصبية اجلاهلية يف مؤمتر السقيفة؛ لكي حيصل يف غمار هذه الفرقة 

اجع من أنه ـ بعد بيعة أيب بكر ـ  على منصب اخلالفة، كما أنه مل يثبت ومل يصح ما ورد يف بعض املر 
([، كأمنا انفصل سعد بن عبادة رضي 1377كان ال يصلي بصالهتم وال يفيض يف احلج إبفاضتهم])

([، فهذا ابطل وحمض افرتاء، فقد ثبت من خالل الرواايت 1378هللا عنه عن يماعة ا ملسلمني])
السقيفة، فذكر فضل األنصار وقال: ولقد الصحيحة أن سعداً ابيع أاب بكر، فعندما تكلم أبو بكر يوم 

لو سلك الناس وادايً، وسلكت األنصار واداًي أو شعباً؛ لسلكت وادي »علمتم أن رسول هللا قال: 
([. مث  ذكر سعد بن عبادة بقول فصل وحجة ال ترد فقال: 1379«])األنصار، أو شعب األنصار

قريش والة هذا األمر، فرب الناس تبع »ولقد علمت اي سعد أن رسول هللا )ص( قال وأنت قاعد: 
([، فتتابع القوم 1380قال سعد: صدقت حنن الوزراء وأنتم األمراء])«. لربهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم

 ([.1381على البيعة وابيع سعد])

وهبذا تثبت بيعة سعد بن عبادة، وهبا يتحقق إيماع األنصار على بيعة اخلليفة أيب بكر، وال يعود أي 
لرتويج لرواية ابطلة، بل سيكون ذلك مناقضًا للواقع واهتامًا خطرياً، أن ينسب لسيد األنصار معىن ل

العمل على شق عصا املسلمني، والتنكر لكل ما قدمه من نصرة وجهاد، وإيثار للمهاجرين، والطعن 



وأما متنه إبسالمه من خالل ما ينسب إليه من قول ثبت بطالنه، وقد بينا أن إسناده يف غاية الضعف، 
فهو يناقض سرية سعد بن عبادة! وما يف عنقه من بيعة على السمع والطاعة، وملا روي عنه من 

 ([.1382فضائل])

هذا وقد كان لسعد وصية أوصى هبا ابنه جاء فيها: اي بين أوصيك بوصي ة فاحفظها، فإن أنت ضيعتها 
صالة امرأئ مود ع ترى أنك ال تعود،  فأنت لغريها من اإلمرة أضيع، إذا توض أت فأمت الوضوء، مث صل

ك وكل شيء يعتذر  ك وطلب احلوائج إليهم فإنه فقر حاضر، وإايَّ وأظهر اليأس من الناس، فإنه غىن، وإاي 
 ([.1383منه])

 ( ـ يف عهد علي رضي هللا عنه:4

 استشهد عثمان رضي هللا عنه، وعلى مصر حممد بن أيب حذيفة مغتصباً للوالية فيها، ومل

يقر ه عثمان عليها، وبعد وفاة عثمان أقره علي على مصر فرتة من الوقت مل تطل، حيث وجه معاوية 
([، وقد ذكر 1384جيشاً إىل نواحي مصر، فظفر مبحمد بن أيب حذيفة فقبض عليه مث سجن وقتل])

عليٌّ قيس بن أن علياً مل يعني حممد بن أيب حذيفة على مصر، وإمنا تركه عـلى حـاله، حىت إذا قتل عني 
([، فقال له: سر إىل مصر وليتكها، واخرج إىل رحلك وايمع 1385سعد األنصاري على والية مصر])

إليه ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حىت أتتيها ومعك جند، فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك، 
مة واخلاصة، فإن الرفق فإذا أنت قدمتها إن شاء هللا، فأحسن إىل احملسن واشتد على املريب، وارفق ابلعا

 ([.1386مين])

وقد ظهر ذكاء قيس وحسن تصرفه يف العديد من املواقف؛ فإنه حني توجه إىل مصر كان فيها جمموعة 
ممن غضبوا ملقتل عثمان، وجمموعة ممن اشرتكوا يف قتله ولقد لقيته خيل من مصر قبل دخوله إليها 

فأان أطلب من أوى إليه فانتصر به هلل، قالوا: من ([ عثمان، 1387فقالوا: من أنت؟ قال: من فألة])
، فمضى حىت دخل مصر، وهذا املوقف الذي لقيس هو الذي  أنت؟ قال: قيس بن سعد، قالوا: امضِّ
مكنه من دخول مصر، مث أعلن بعد ذلك أنه أمري، ورمبا لو أنه أعلن هلؤالء األجناد أنه أمري ملنعوه من 

هه علي إىل الشام فمنعته أجناد الشام من دخوهلا حينما علموا دخول مصر أصاًل، كما حدث ملن وج
 ([.1388أنه قد بعث أمرياً على الشام])

وحينما وصل قيس بن سعد إىل الفسطاط صعد املنرب وخطب يف أهل مصر، وقرأ عليهم كتاابً من علي 
فريقني؛ فريق ([، وهنا انقسم أهل مصر إىل 1389بن أيب طالب رضي هللا عنه وطلب البيعة لعلي])



دخل يف بيعة علي وابيعوا قيساً، وفريق توقف واعتزل، وكان قيس ابن سعد حكيمًا مع الذين ابيعوا 
([، ومل يكتف بذلك 1390والذين امتنعوا، حيث مل جيربهم على البيعة وكف عنهم وتركهم يف حاهلم])

فأكرمهم وأحسن بل إنه بعث هلؤالء أعطياهتم يف مكان اعتزاهلم، ووفد عليه قوم منهم 
([، فساعدت تلك املعاملة الطيبة على جتنب الصدام هبم، وابلتايل ساعدته على هدوء 1391إليهم])

 األوضاع مبصر، حىت استطاع قيس أن ينظم األمور فيها، فوزع األمراء ونظم أمور اخلراج

ضي يميع ([، وبذلك استطاع أن يرتب والية مصر، وأن يسرت 1392وعنيَّ رجاالت على الشرطة])
 ([.1393األطراف فيها])

وأصبح قيس بن سعد يف هذا املوقع يشكل ثقاًل سياسياً وخطراً عسكرايً على معاوية ابن أيب سفيان يف 
الشام، ونظرًا لقرب مصر من الشام ولرتتيب قيس هلا وتنظيمها، وما اشتهر عن قيس من حزم ودهاء، 

ن مصر، ولذلك فإنه أخذ يراسل قيس بن سعد وخوف معاوية من حركات عسكرية مناوئة له خترج م
يف مصر مهددًا له، ويف الوقت نفسه حياول إغراءه ابالنضمام إليه، وكانت إجاابت قيس على تلك 
الرسائل إجاابت ذكية حبيث مل يستطع معاوية أن يفهم موقف قيس وما ينوي عمله، وقد تعددت 

 ([.1394بينهما الرسائل])

يعية من الرسائل بني معاوية وقيس بن سعد اليت ذكرها أبو خمنف يف كتب وقد انتشرت الرواايت الش
التاريخ ، وهي ابطلة ال تصح، فقد انفرد هبا هذا الرافضي التالف الذي ضعفه رجال اجلرح والتعديل، 

 هبا ويف منت تلك الرواية الساقطة غرائب؛ من أبرزها ما يلي:

، فأحدث أحدااثً، فوجدت أ ـ خطاب علي إىل أهل مصر مع قيس بن سعد وف يه: مث ويل بعدمها وال 
عليه األمة مقااًل فقالوا، مث نقموا عليه فغريوا، وهذا يعين أن الذين قاموا على عثمان رضي هللا عنه، 
رجال األمة، وأن األمة قد غريت هذا املنكر بقتل عثمان، وعلي رضي هللا عنه برأئ من هذا القول، 

عثمان هم أوابش الناس، وأن قتله ظلم وفجور، وأقواله تدل على ذلك، ومنها وهو يعلم أن الذين قتلوا 
 ([.1395ما رواه ابن عساكر: أن حممد ابن احلنفية قال: ما مسعت علياً ذاكراً عثمان بسوء قط])

ب ـ وأخرج احلاكم وابن عساكر أن عليًا رضي هللا عنه قال: اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد 
لي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي، وجاؤوين للبيعة فقلت: وهللا إين ألستحيي من هللا أن أابيع طاش عق

، وإين ألستحيي من «أال أستحيي ممن تستحيي منه املالئكة»قوماً قتلوا رجاًل قال له رسول هللا )ص(: 
يسألونين البيعة،  هللا أن أابيع وعثمان قتيل على األرض مل يدفن بعد، فانصرفوا فلما دفن رجع الناس



فقلت: اللهم إين مشفق مما أقدم عليه، مث جاءت عزمية فبايعت، فلما قالوا: أمري املؤمنني؛ فكأمنا صدع 
 ([ بعربة، وقد أرسل احلسن1396قليب وانسكب])

([، وقد 1397واحلسني رضي هللا عنهما للدفاع عن عثمان رضي هللا عنه، وأقواله يف هذا املعىن كثرية])
 ([.1398يف كتايب )تيسري الكرمي املنان يف سرية أمري املؤمنني عثمان بن عفان(]) يمعتها

جـ  قول قيس بن سعد: أيها الناس إان قد ابيعنا خري ما نعلم بعد نبينا )ص( ، وهذا مردود، إذ إن 
الثابت تفضيل أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، على بقية الصحابة على علي رضي هللا عنه، كما صح 
عن علي نفسه: أنه صرح بذلك، وهذا ال يشك فيه أحد يف ذلك الزمان من الصحابة وغريهم، وعليه 
فال يصح نسبة هذا الكالم لقيس بن سعد رضي هللا عنه وال لغريه من الصحابة، ومل يشتهر هذا إال 

على تفضيل  ([، قال ابن تيمية: الشيعة املتقدمون كلهم متفقون1399عند الشيعة الروافض املتأخرين])
 ([.1400أيب بكر وعمر])

واألدلة يف تفضيل أيب بكر وعمر كثرية، منها ما رواه ابن عمر رضي هللا عنهما قال: كنا خنري بني الناس 
([، واألحاديث 1401يف زمن النيب )ص( ، فنخري أاب بكر مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان])

مر كما مر معنا يف الرواايت الصحيحة السابقة أن ([، ومشهورة، وحقيقة األ1402يف ذلك كثرية])
 معاوية طلب من أمري املؤمنني تسليمه قتلة عثمان ومل يتهم أمري املؤمنني علياً به.

د ـ رسالة معاوية إىل قيس بن سعد: وإشارته فيها إىل كون علي طرفًا يف قتل عثمان، وهذا ال يصح 
راءة علي رضي هللا عنه كما يف الفقرة السابقة، وهذا ال صدوره من معاوية، ذلك أن األمر واضح فيه ب

جيهله معاوية رضي هللا عنه فضاًل أن يُقِّرَّه لقيس بن سعد رضي هللا عنهما، وهذا حممد بن سريين من  
كبار التابعني ومن الذين عاصروا ذلك اجملتمع يقول: لقد قتل عثمان وما أعلم أحدًا يتهم عليًا يف 

ول أيضاً: لقد قتل عثمان يوم قتل وإن الدار يومئذ لغاصة، فيهم عبد هللا بن ([، ويق1403قتله])
([، 1404عمر، وفيهم احلسن بن علي يف عنقه السيف، ولكن عثمان عزم عليهم أن ال يقاتلوا])

وأخرج ابن أيب شيبة بسند رجاله ثقات عن حممد بن احلنفية أن عليًا قال: لعن هللا قتلة عثمان يف 
 ([،1406([، والنصوص الصحيحة يف هذا املعىن كثرية جداً])1405بل والرب والبحر])السهل واجل

 ([.1407مما يؤكد اشتهار كراهية علي رضي هللا عنه لقتل عثمان])

هـ  وأما ما أورده من اهتام معاوية لألنصار يف دم عثمان، فهذا ال يصح من معاوية، وهو يعلم أن الذي 
صار، فقد أخرج ابن سعد بسند صحيح: أن زيد بن اثبت رضي هللا عنه جاء قام ابلدفاع يميعاً هم األن



إىل عثمان رضي هللا عنه وهو حمصور فقال: هذه األنصار ابلباب يقولون: إن شئت كنا أنصار هللا 
 ([.1408مرتني، قال: فقال عثمان: أما القتال فال])

، فهذا من الكذب الذي ال يعقل و ـ ما ذكره من اختالق معاوية كتااًب على لسان قيس بن سعد
صدوره من معاوية، ذلك أن العرب كانوا يعدون الكذب من أقبح الصفات اليت يتنزه عنها الرجال 
الكرام، وهذه قصة أيب سفيان وهو يومئذ على الشرك فيما أخرجه البخاري يف قصة سؤال هرقل عن 

([، 1409ن يؤثروا علي كذابً لكذبت عنه])رسول هللا )ص( ، يقول أبو سفيان: فوهللا لوال احلياء من أ
فهذه منزلة الكذب عند العرب، وعند املسلمني أشد وأخزى، وال يقول قائل: هذه خدعة، واحلرب 
خدعة، فإن اخلدعة ليس معناها الكذب، كما هو معلوم من كالم العرب، ومعاوية رضي هللا عنه 

 ([.1410أحذق من أن يفعل هذا])

الكثرية بني قيس ومعاوية وعلي رضي هللا عنهم هبذا التسلسل وهبذه الدقة تدخل ز ـ رواية هذه الكتب 
 الشك والريبة على القارأئ جلهالة املطلع والناقل هلا.

يقول الدكتور حيىي اليحىي: إن والية قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنهما على مصر من قبل أمري 
([، وكل من ترجم لقيس مل يذكر 1411جممع عليه]) املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أمر

([، أي اليت ذكرها أبو خمنف يف روايته ـ وحىت مؤرخو مصر املعتربون مل يذكروا 1412هذه التفاصيل])
([، هذا وقد نقل رواية أيب خمنف من الطربي بعد حذف واختصار كل من: ابن األثري، 1413ذلك])

([، وقد أخرج الكندي أيضًا عن عبد الكرمي 1414ردي])وابن كثري، وابن خلدون، وابن تغري ب
احلارث قال: ملا ثقل مكان قيس على معاوية كتب إىل بعض بين أمية ابملدينة: أن جزى هللا قيس بن 
سعد خرياً، واكتموا ذلك، فإين أخاف أن يعزله علي إن بلغه ما بينه وبني شيعتنا، حىت بلغ عليًا فقال 

 عراق وأهل املدينة: بد ل قيس وحتو ل، فقال علي: وحيكم إنه ملمن معه من رؤساء أهل ال

يفعل، فدعوين، قالوا: لتعزلنه فإنه قد بد ل، فلم يزالوا به حىت كتب إليه: إين قد احتجت إىل قربك، 
([، وقد رجح هذه الرواية الدكتور اليحىي يف كتابه القيم 1415فاستخلف على عملك واقدم])

 ريخ الطربي( قال:)مروايت أيب خمنف يف ات

 ـ إهنا من رواية مصري ثقة، وهو أعلم بقطره من غريه.

 ـ أخرجها مؤرخ مصري.

 ـ خلو ها من الغرائب.



 ـ متنها مما يتفق مع سرية أولئك الرجال.

ـ بينت ترد د علي يف عزل قيس حىت أحل عليه الناس، فاستبقاه عنده، وهكذا القائد ال يفرط ابلقيادات 
 ([.1416ن])احلاذقة وقت احمل

هذا وقد تدخل بعض الناس لإلفساد بني علي وقيس بن سعد لكي يعزله، ويف هناية املطاف طلب 
بعض مستشاري علي منه أن يعزل قيساً، وصدقوا تلك اإلشاعات اليت قيلت فيه، وأحلوا يف عزله، 

ذا ([. كان ه1417فكتب إليه علي: إين قد احتجت إىل قربك فاستخلف على عملك واقدم])
([،على أكثر 1418الكتاب مبثابة عزل لقيس عن والية مصر، وقد عني علي مكانه األشرت النخعي])

األقوال، وقد التقى علي ابألشرت قبل سفره إىل مصر، فحدثه حديث أهل مصر وخربه خرب أهلها، 
ما أمه ك وقال: ليس هلا غريك، اخرج رمحك هللا فإين إن مل أوصك اكتفيت برأيك، واستعن ابهلل على 

فاخلط الشدة ابللني، وارفق ما كان الرفق أبلغ ، واعزم ابلشدة حني ال يغين عنك إال 
 ([.1419الشدة])

قد توجه األشرت إىل مصر ومعه رهط من أصحابه، إال أنه حينما وصل إىل أطراف حبر القلزم ـ البحر 
سل فمات منها، وقد اهتم األمحر ـ مات قبل أن يدخل مصر، وقد قيل: إنه سقي شربة مسمومة من ع

([، والتهمة املوجهة إىل معاوية يف قتل 1420أانس من أهل اخلراج أهنم مسوه بتحريض من معاوية])
([، وابن 1421األشرت ابلسم ال تثبت من طريق صحيح، واستبعد ذلك ابن كثري])

 ([،1422خلدون])

 قول.([، وملت إىل هذا ال1423وسار على هنجهم الدكتور حيىي اليحىي])

هذا وقد مات األشرت قبل أن يباشر عمله يف مصر، ومع ذلك فإن املصادر تتحدث عنه كأحد والة 
([، وقد سبق حملمد بن 1424مصر لعلي بن أيب طالب، وقد ويل بعده على مصر حممد بن أيب بكر])

إىل  أيب بكر: أن عاش يف مصر يف عهد عثمان ، وتدل الرواايت على أن حممد بن أيب بكر قد وصل
مصر قبل أن يغادرها الوايل األول قيس بن سعد، وقد دارت حماورة بني قيس بن سعد وحممد بن أيب 
بكر، قدم فيها قيس عدة نصائح حملمد، خصوصًا فيما يتعلق ابلناس الغاضبني ملقتل عثمان، والذين مل 

ملؤمنني، وليس عزله إايي يبايعوا عليًا بعده، وقد قال قيس: اي أاب القاسم إنك قد جئت من عند أمري ا
مبانعي أن أنصح لك وله، وأان من أمركم هذا على بصرية، ودع هؤالء القوم ومن انضم إليهم ـ يقصد 
الذين مل يبايعوا عليًا وال غريه ـ على ما هم عليه، فإن أتوك، فاقبلهم، وإن ختلفوا عنك فال تطلبهم، 



د املرضى وتشهد اجلنائز فافعل، فإن هذا ال وأنزل الناس على قدر منازهلم، وإن استطعت أن تعو 
([. مث رجع قيس إىل املدينة، وبعدها التحق أبمري املؤمنني علي رضي هللا عنه 1425ينقصك])

 ابلكوفة، وشهد معه معركة صفني وهو القائل يومها:

 مع النيب وجربيل لنا مدد  هذا اللواء الذي ُكنـا حنـفُّ به

 أن ال يكون له من غريهم أحد  ([ عيبته 1426ما ضر  من كانت األنصار])

 ([1427ابملشرفية حىت يفتح البلد])  قوم إذا حاربوا طالت أُكفُُّهمُ 

وبقي مع أمري املؤمنني علي حىت قتل. فصار مع احلسن وسار يف مقدمته إىل معاوية، فلما ابيع احلسن  
([، وأقبل على 1428 ـ دخل قيس يف بيعة معاوية، وعاد إىل املدينة])معاوية ـ وسيأيت تفصيلها إبذن هللا

 ([.1429العبادة])

 ([:1430( ـ قول قيس: إان ال نعود يف شيء أعطيناه])5

عن موسى بن أيب عيسى: أن رجاًل استقرض من قيس بن سعد بن عبادة ثالثني ألفاً، فلما ردَّها عليه 
 ([.1431شيء أعطيناه]) أىب أن يقبلها وقال: إان ال نعود يف

 

6([  ([:1432( ـ قول قيس: لقد سألتِّ فأحسنتِّ

جاءت عجوز قيس بن سعد بن عبادة قد كان يعرفها، فقال هلا: كيف أنت؟ فقالت: أمحد هللا إليك 
، ألمألن عليك بيتك فأراً، فأمر هلا بدقيق كثري،  ، فقال: لقد سألتِّ فأحسنتِّ ما يف بييت فأرة تدب 

([ وقد ذكرها ابن عبد الرب وقال: مشهورة 1433إليه معها، وانصرفت]) وزيت وما حيتاج
 ([.1434صحيحة])

 ([:1435( حال الرجل الذي متىن قيس أن يعمل مثله])7

قال قيس بن سعد: متن يت أن أكون يف حال رجل رأيته، أقبلنا من الشام، فإذا حنن خبباء، فقلنا: لو 
لم نلبث أن جاء رجل بذود  له، فقال المرأته: من هؤالء؟ فقالت: نزلنا هاهنا، فإذا امرأة يف اخلباء، ف

قوم نزلوا بك، فجاء بناقة فضرب عرقوبيها مث قال: دونكم، وقال: اي هؤالء احنروها، قال: فنحرانها 
فأصبنا من أطايبها، فلما كان من الغد جاءان أبخرى، فضرب عرقوبيها، وقال: اي هؤالء احنروها، قال: 

، قال: فقلت ألصحايب: إن فنحرانها، ف قلنا: اللحم عندان كما هو، قال: إان  ال نطعم أضيافنا الغاب 
هذا الرجل إن أقمنا عنده مل يبق عنده بعري، فارحتلوا بنا، وقلت لقي مي: ايمع ما عندك، قال: ليس إال 

ه، مث سران، فلم أربعمئة درهم، قلت: هاهتا، وهات كسويت، فجمعناها فقلت: ابدروه، فدفعناه إىل امرأت



نلبث أن رأينا شخصاً، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ال ندري، فدان، فإذا رجل على فرس جير  رحمه، فإذا 
صاحبنا، فقلت: وا سوأاته استقل وهللا ما أعطيناه، قال: فدان، فقال: دونكم متاعكم، فخذوه، فقلت: 

ين  وهللا مل أذهب حيث تذهبون، فخذوه، وهللا ما كان إال  ما رأيت، ولقد يمعنا ما كان عندان، قال: إ
 ، قلنا: فال أنخذه، قال: وهللا ألميلن  عليكم برحمي ما بقي منكم رجل أو أتخذونه، قال: فأخذانه فوىل 

 ([ ـ أي: الضيافة.1436وقال: إان  ال نبيع القَِّرى])

 ( هل أسخى الناس قيس بن سعد، أم عبد هللا بن جعفر، أم عرابة األوسي؟:8

ثالثة يف األجواد، فقال رجل: أسخى الناس عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب، وقال اخر:  امرتى
أسخى الناس يف عصران هذا قيس بن سعد بن عبادة، وقال الثالث: أسخى الناس عرابة األوسي، 
فتالحوا وأفرطوا وكثر ضجيجهم يف ذلك بفناء الكعبة، فقال هلم رجل: قد أكثرمت، فال عليكم، ميضي  

منكم إىل صاحبه، يسأله حىت ينظر ما يعطيه، وحنكم على العيان، فقام صاحب عبد هللا بن كل 
 جعفر، فصادفه وقد وضع رجله يف غرز راحلته، يريد ضيعة له، فقال له:

اي بن عم رسول هللا )ص( . قال: قل ما تشاء، قال: ابن سبيل ومنقطع به، قال: فأخرج رجله من 
على الناقة، وخذ ما يف احلقيبة، وال حتد عن السيف، فإنه من سيوف  الغرز وقال: ضع رجلك واستوِّ 

، وفيها أربعة االف  علي بن أيب طالب، وامض لشأنك قال: فجاء ابلناقة واحلقيبة فيها مطارف خز 
 دينار، وأعظمها وأجلها خطراً السيف.

ئم فما حاجتك ومضى صاحب قيس بن سعد بن عبادة فلم يصادفه وعاد، فقالت له اجلارية: هو ان
إليه؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به، قالت: فحاجتك أيسر من إيقاظه، هذا كيس فيه سبعمئة دينار، ما 
يف دار قيس مال يف هذا اليوم غريه، وامض إىل معاطن اإلبل إىل موالان بغالمينا، فخذ راحلة مرح لة، 

ته، فخربته املوالة مبا صنعت، وما يصلحها، وعبداً، وامض لشأنك، فقيل: إن قيسًا انتبه من رقد
فأعتقها، وقال هلا: أال نبهتين فكنت أزيده من عروض ما يف منزلنا، فلعل ما أعطيته مل يقع حبيث ما 

 أراد.

ومضى صاحب عرابة األوسي إليه فألفاه وقد خرج من منزله يريد الصالة، وهو متوك ى، على عبدين، 
تشاء، قال: ابن سبيل ومنقطع به، قال: فخل ى عن  وقد ُكف  بصره فقال: اي عرابة، قال: قل ما

العبدين، مث صف ق بيده اليمىن على اليسرى، مث قال: أوه وهللا ما أصبحت وال أمسي وقد تركت احلقوق 



لعرابة من مال، ولكن خذمها فهما حر ان، وإن شئت فأعتق، وإن شئت فخذ، وأقبل يلتمس احلائط 
 بيده، قال: فأخذمها وجاء هبما.

ل: فحكم الناس على ابن جعفر قد جاد مبال  عظيم، وإن ذلك ليس مبستنكر له إال أن السيف قا
أجل ها، وأن قيسًا أحد األجواد حك م مملوكة يف ماله بغري علمه، واستحسانه ما فعلته وعتقه هلا، وما 

ن قيم ذلك ([، وم1437تكلم به، وأيمعوا على أن أسخى الثالثة عرابة األوسي ألنه جهد من ُمقل ])
 العصر الواضحة املعامل التنافس يف الكرم واجلود وفعل اخلري.

 ( ـ خرب منسوب إىل قيس ال يصح إثباته:9

بعث قيصر إىل معاوية بن أيب سفيان: أن ابعث إيل  سراويل أطول رجل من العرب، فقال لقيس بن 
هبا فألقاها إىل معاوية، فقال سعد: ما أظننا إال  قد احتجنا إىل سراويلك، قال: فقام فتنح ى فجاء 

 معاوية: رمحك هللا، ما أردت إىل هذا؟ أال ذهبت إىل منزلك مث بعثت هبا إلينا؟ فقال قيس:

ا  سراويل قيس والوفود شهود  أردت هبا كي يعلم الناس أهن 

 سراويل عادي منته مثود  وأن ال يقولوا غاب قيس وهذه 

 إال  سيد ومسود وما الناس  وإين من احلي  اليماين لسيدٌ 

 

 شديد وخلقي يف الرجال مديد  فكدهم مبثلي إن مثلي عليهم

قال: فأمر معاوية أطول رجل يف اجليش فوضعها على أنفه فوقعت ابألرض، قال: فدعا معاوية  
 بسراويل، فلما جيء هبا قال له قيس: نح ِّ عنك ثيابك هذه، فقال معاوية:

 صحاب التبابنيواليثربيون أ  أما قريش فأقوام مسرولة

 فقال قيس: 

 ([1438كما قريش هم أهل السخاخني])  تلك اليهود اليت يعين ببلدتنا

وجاء يف رواية أخرى: أن قيصر كتب إىل معاوية: إين ِّ قد وجهت إليك رجلني: أحدمها أقوى رجل  
ببالدي، واالخر أطول رجل يف أرضي، وقد كانت امللوك تتجارى يف مثل هذا، وتتحاجى به، فأخرج 

ارى إليهما ممن يف سلطانك من يقاوم كل  واحد منهما، فإن غلب صاحباك محلت إليك من املال وأس
املسلمني كذا وكذا، وإن غلب صاحباي هادنتين ثالث سنني، فلما ورد كتاب قيصر على معاوية أمه ه 
وشاور فيه أصحابه، فقيل له: أما األيد فادع ملناهضته إما حممد ابن احلنفية وإما عبد هللا بن الزبري، 

ال حممد للرومي: ما تشاء؟ فقال: فأحضر حممد بن علي واأليد الرومي حاضر، فأخربه مبا دعاه له، فق



فقال: جيلس كل  واحد منا ويدفع يده على صاحبه، فمن قلع صاحبه من موضعه أو رفعه عن مكانه 
فقد فلح عليه، ومن عجز عن ذلك وقهره صاحبه قضي ابلغلبة له، فقال حممد: هذا لك، فاخرت أينا 

رسه وجيتهد يف إزالته عن موضعه يبدأ ابجللوس، فقال له: اجلس أنت، فجلس وأعطاه يديه، فجعل ميا
فلم يتحرك حممد، وظهر عجز الرومي ملن حضر، فقال له حممد: اجلس االن، فجلس وأخذ بيده فما 
لبث أن اقتلعه ورفعه يف اهلواء مث ألقاه على األرض، فسر  معاوية وحاضروه من املسلمني. وقال معاوية 

أان أخلع سراويلي ويلبسها هذا العلج، فإن ما لقيس بن سعد والرومي الطوال: تطاوال، فقال قيس: 
بيننا يبني بذلك، مث خلع سراويله، وألقاها إىل الرومي فلبسها، فبلغت ثدييه وانسحب بعضها يف 
األرض، فاستبشر الناس بذلك، وجاءت األنصار إىل قيس فقالت له: تبذَّلت بني يدي معاوية، ولو  

 ه؟! فقال:كنت مضيت إىل منزلك وبعثت ابلسراويل إلي

 سراويل قيس والوفود شهود  أردت لكيما يعلم الناس أهنا

 سراويل عادي  منته ومثود  وأن ال يقولوا غاب قيس وهذه

 وما الناس إال سي د ومسود  وإين من القوم اليمانني سي دٌ 

 ([1439وابع به أعلو الرجال مديد])  وفضلين يف الناس أصلي ووالدي

 

حافظ األندلس الشهري: َخربُه يف السراويل عند معاوية كذِّب وزور خمتلق قال أبو عمر بن عبد الرب 
ليس هلا إسناد، ال يشبه أخالق قيس، وال سريته يف نفسه ونزاهته، وهي حكايٌة مفتعلة وشعر 

 ([.1440مزوَّر])

 ( ـ دهاة العرب حني اثرت الفتنة:10

شهاب: وكان يعد ون دهاة العرب كان قيس بن سعد بن عبادة من ذوي الرأي من الناس، قال ابن 
حني اثرت الفتنة مخسة رهط، يقال هلم: ذوو رأي العرب يف مكيدهتم: معاوية بن أيب سفيان، وعمرو 
بن العاص، وقيس بن سعد، واملغرية بن شعبة، ومن املهاجرين: عبد هللا بن بُديل اخلُزاعي، وكان قيس 

عتزاًل ابلطائف وأرضها حىت حكم احلكمان واجتمعوا وابن بديل مع علي رضي هللا عنه، وكان املغرية م
 ([.1442([، وكان قيس يقول: لوال اإلسالم ملكرت مكراً ال تطيقه العرب])1441أبذرح])

 ([:1443( ـ لوددان أن نشرتي لقيس حلية أبموالنا])11



يف وجوههم شعرة  ذكر الزبري بن بكار: أن قيس بن عبادة، وعبد هللا بن الزبري، وشرحياً القاضي، مل يكن
وال شيء من حلية، وذكر غري الزبري أن األنصار كانت تقول: لوددان أن نشرتي لقيس بن سعد حلية 

 ([.1444أبموالنا. وكان مع ذلك يميالً رضي هللا عنه])

 ( ـ قول قيس: مل ترين قل  عو ادي؟12

املدينة، من أراد القرض فليأتِّ ابع قيس بن سعد مااًل من معاوية بتسعني ألفاً، فأمر منادايً، يف أهل 
منزل سعد، فأقرض أربعني أو مخسني وأجاز الباقي، وكتب على من أقرضه صك اً، فمرض مرضًا قلَّ 
عو اده، فقال لزوجته قريبة بنت أيب قحافة أخت أيب بكر: اي قريبة مل ترين قل  عو ادي؟ قالت: للذي لك 

([. وجاء يف رواية... فمرض واستبطأ عوَّاده، 1445عليهم من الدين، فأرسل إىل كل  رجل بصك ه])
فقيل له: إهنم يستحيون من أجل دينك، فأمر منادايً ينادي: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو له، 

 ([.1446فأاته الناس حىت هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه])

 

 ( ـ قيس بن سعد يطعم الناس يف أسفاره:13

الناس يف أسفاره مع النيب )ص( ، وكانت له صحفة يدار هبا حيث دار، كان قيس بن سعد يطعم 
 ([.1447وكان إذا أنفذ ما معه يستدين، قال: وكان ينادي يف كل يوم: هلمُّوا إىل اللحم، والثريد])

 ( ـ خرب ال يصح بني قيس ومعاوية رضي هللا عنهما:14

إن ظهران عليك قتلناك، وإن ظهرت علينا قال معاوية لقيس بن سعد: إمنا أنت حرب من أحبار يهود، 
نزعناك، فقال: إمنا أنت وأبوك صنمان من أصنام اجلاهلية، دخلتما يف اإلسالم ُكرهًا وخرجتما منه 

 ([، قال الذهيب: هذا منقطع، واملنقطع من أنواع الضعيف.1448طوعاً])

 ( ـ وفاة قيس بن سعد رضي هللا عنهما:15

([، 1450([، والذهيب])1449وذهب إىل ذلك خليفة بن خياط]) مات يف أواخر خالفة معاوية،
([، ووافق ابن حجر خليفة 1451هـ يف خالفة عبد امللك]) 85وقال ابن حبان مات سنة 

([. وقال ابن عبد الرب:.. لزم قيس املدينة، وأقبل على العبادة حىت مات هبا سنة 1452والذهيب])
 ([.1453خر خالفة معاوية، وكان رجالً طواالً ُسناطاً])ستني هجرية، وقيل: سنة تسع ومخسني يف ا

 اثنياً ـ عبيد هللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي، أبو حممد:



([ ، وأمه أم الفضل 1454هو عبيد هللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي، ابن عم رسول هللا )ص(])
ُرَوْيبة بن عبد هللا بن هالل بن عامر بن لبابة الكربى بنت احلارث بن حزن بن َبري بن اهلَزم بن 

 ([.1456([، وأخو عبد هللا، وكثري، والفضل، وقـَُثم، ومعبد، ومت ام])1455صعصعة])

 ( ـ أوالده وزوجاته:1

 ([ بنت قطن بن احلارث بن1457ُولد لعبيد هللا بن العباس: حممد وبه كان يكىن، وأمه الفرعة])

([، والعالية، تزوجها علي ابن عبد هللا بن 1458ن عامر. والعباس])حزن بن َُبري بن اهلُزم بن هالل ب
العباس بن عبد املطلب، فولدت له حممد بن علي، ويف ولده اخلالفة من بين العباس وميمونة، وأمهم 

([، ولبابة، وأم حممد، وأمها عمرة بنت َعْريب 1459عائشة بنت عبد هللا من مذجح])
([، 1461وقثم، وأمهما أم حكيم بنت قارظ بن خالد الكنانية]) ([، وعبد الرمحن1460احلمريي])

 ([.1462وعبد هللا وجعفر وأم  كلثوم وعمرة وأم العباس، وأمهم أم ولد])

 ( ـ عمره ورؤيته لرسول هللا )ص(:2

([، فكان رسول هللا )ص( 1463كان عبيد هللا بن العباس أصغر سنًا من عبد هللا بن العباس بسنة])
([، وقيل: له رؤية، وله حديث 1464ن اثنيت عشرة سنة، وقد رأى النيب )ص( ومسع منه])قبض وهو اب

عن النيب )ص( يف سنن النسائي: أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النيب )ص( تشتكي زوجها أنه ال 
 يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها، فقال: اي رسول هللا هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن

([. وأورده 1465«])ليس ذلك حىت تذوقي عسيلته»ترجع إىل زوجها األول فقال رسول هللا )ص( : 
أمحد من طريق هشيم لنفس اإلسناد، ورجاله ثقات، إال أنه ليس بصريح أبن عبيد هللا شهد 

([ خمتصرًا عن عبيد هللا والفضل ابين العباس، 1467([، وأورده اهليثمي يف اجملمع])1466القصة])
([، وقال الذهيب عن حديثه يف سنن النسائي: 1468وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح])

([. وحد ث عنه: ابنه عبد هللا، وعطاء، وابن سريين، وسليمان بن يسار، 1469حكمه أبنه مرسل])
 ([.1470وغريهم، وكان أمرياً، شريفاً، جواداً، مُمدَّحاً])

 

 عبد هللا وعبيد هللا وكثرياً بين العباس:أ ـ كان رسول هللا )ص( يصف 

عن عبد هللا بن احلارث قال: كان رسول هللا )ص( يصفُّ عبد هللا وعبيد هللا، وكثريًا بين العباس، مث 
فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره فيقب ِّلهم «. من سبق إيلَّ فله كذا»يقول: 

 ([.1471ويلزمهم])



 لعباس من قثم:ب ـ كان عبيد هللا أحب إىل ا

قال عبد هللا بن جعفر: لو رأيتين وقُثمًا وعبيد هللا بن العباس وحنن صبيان نلعب، إذ مرَّ النيبُّ )ص( 
، فحملين أمامه. وقال لُقَثم: ارفعوا إيلَّ هذا، فحمله وراءه، قال: وكان «ارفعوا إيلَّ هذا»على دابة فقال: 

 ([.1472استحيا من عمه أن محل قثماً وترك عبيد هللا])عبيد هللا أحبَّ إىل العباس من قـَُثم، فما 

 ( ـ استعمال أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه عبيد هللا على اليمن:3

استعمل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عبيد هللا بن العباس على اليمن، وأمَّره على 
ثني، فلما كان سنة مثان وثالثني بعثه أيضاً على املوسم، فحج  ابلناس سنة ست وثالثني وسنة سبع وثال

املوسم، وبعث معاوية يف ذلك العام يزيد بن شجرة الر هاوي ليقيم احلج، فاجتمعا فسأل كل واحد 
منهما صاحبه أن ُيسلم له، فأىب، واصطلحا على أن يصل ي ابلناس شيبة بن عثمان، ويف هذا اخلرب 

ه لُقثم ابن العباس، وقال خليفة: يف عام أربعني بعث معاوية اختالف بني أهل السري، منهم من جعل
ُبسر بن أرطأة العامري إىل اليمن، وعليها عبيد هللا بن العباس، فلم يزل عليها حىت قتل علي رضي هللا 

 ([.1473عنه])

 ( ـ بسر بن أرطأة وحقيقة قصة مقتل ولدي عبيد هللا:4

ابين عبيد هللا بن العباس قتلهما بسر بن أرطأة ابليمن،  تذكر بعض كتب التاريخ أبن عبد الرمحن وقثم
وقتل أيضًا بعض أنصار علي رضي هللا عنهم هناك مث رجع على الشام، وكان أمري املؤمنني قد وجه 

([ 1474جارية بن قدامة السعدي، قيل: ففعل مثلما فعل بسر، وقتل بعض حميب عثمان يف اليمن])
 ([.1475ر عند أهل السري، ويف صحته عندي نظر])قال ابن كثري: وهذا اخلرب مشهو 

 وال شك أن قتل األبرايء مل حيصل يف تلك املرحلة حىت يف أايم البصرة وصفني عندما قامت

احلرب بني الطرفني، فكيف يقتل األطفال واألبرايء يف مرحلة اهلدنة، لذلك ال ميكن قبول هذه األعراف 
 ([.1476هم])املناقضة ألعراف املسلمني وقيمهم ودين

كما أن رواية قتل بسر بن أرطأة للطفلني، ذكرها ابن سعد من طريق الواقدي وهو مرتوك، وذكره 
([، ذكر عن زايد البكائي عن عوانة قال: أرسل معاوية.. وهذا إسناد منقطع 1477الطربي يف اترخيه])

 يف ([، وذكر ابن عبد الرب1478على ما يف عوانة بن احلكم األخباري من كالم])
([ قصة قتله البن عبيد هللا بن عباس من طريق هشام الكليب عن أيب خمنف ومها 1479االستيعاب])

([، فأما هشام بن حممد بن السائب الكليب، اتفقوا على غلوه يف التشيع، قال اإلمام 1480مرتوكان])



وقال ابن  ([.1481أمحد: من حيدث عنه؟! ما ظننت أحدًا حيدث عنه وقال الدارقطين: مرتوك])
([، وقال 1483([، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة])1482حبان: كان غاليًا يف التشيع])

([، وأما أبو خمنف، لوط بن حيىي، قال عنه ابن عدي: شيعي حمرتق، 1484الذهيب: الرافضي النسابة])
، ومل ([1486([، وعده ابن تيمية يف الشيعة وقال عنه: مرتوك كذاب])1485صاحب أخبارهم])

([، 1487يذكر قتل بسر لشيعة علي ابليمن أو احلجاز املؤرخ الثقة خليفة بن خياط يف اترخيه])
([، وإمنا ذكر خرب بعث معاوية له لالستيالء على اليمن واحلجاز، وكذلك البخاري 1488وطبقاته])

أة العامري ([، وال يصح أبدًا قتل بسر بن أرط1490([، واحلاكم يف املستدرك])1489يف الكبري])
 البين عبيد هللا ابليمن، ويرى أهل الشام أبن بسر بن أرطأة مسع من النيب )ص( .

 وهو أحد الذين بعثهم عمر بن اخلطاب مدداً إىل عمرو بن العاص لفتح مصر، على اختالف

ة، فيه، فيمن ذكره فيهم، قال: كانوا أربعة: الزبري، وعمري بن وهب، وخارجة ابن حذافة، وبسر بن أرطأ
واألكثرون يقولون: الزبري، واملقداد، وعمري بن وهب، وخارجة بن حذافة، وهو أوىل 

 ([.1491ابلصواب])

 ولبسر بن أرطأة عن النيب )ص( حديثان:

 ([.1492«])ال تقطع األيدي يف املغازي»أحدمها: 

ها، وأجران من اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كل»والثاين: يف الدعاء: أن رسول هللا )ص( كان يقول: 
نيا وعذاب االخرة  ([.1493«])خزي الدُّ

وأمام البحث النزيه ال يصح مقتل ولدي عبيد هللا بن العباس على يدي بسر بن أرطأة العامري، وما 
ترويه كتب التاريخ واألدب يف الشعر املنسوب إىل عائشة بنت عبد هللا والدة الطفلني من شعر ليس له 

 ا أهنا قالت:أساس من الصحة، حيث زعمو 

 كالدُّرتني تشظَّى عنهما الصََّدف  هامن أحسن اببين  اللذين مها

 مسعي وعقلي فقليب اليوم خُمتطف  هامن أحسن اببينَّ اللذين مها

 من مْيلِّهم ومن اإلمث الذي اقرتفوا  حد ثُت بسراً وما صد قُت ما زعموا

 مشحوذة وكذاك اإلمث يُقرَتفُ   أحنى على ودجي ابين مرهفة



([. 1494فزعموا أهنا وسوست، فكانت تقف يف املوسم تنشد هذا الشعر، وهتيم على وجهها]) 
وكذلك الشعر املنسوب لعبيد هللا بن العباس ـ ليس له أساس من الصحة، فقد ذكر املؤرخون أبنه دخل 

 على معاوية يف خالفته، وبعد حديث أنشأ عبيد هللا بن عباس يقول:

 من تقيسون بعبد املطلب  ايبن صخر وابن حرب  تبني  

 عظَّموا املرء وخر وا للركب  من إذا رأت قريش وجهه

 مث ت الفدية رأس يف العرب  صاحب الفيل وساقي زمزم

 فيه امللك لكم أجرى احلقب  وهدى اخران اخركم

 بني ُبسر وبين فهر نسب  إن ُبسراً قتل ابينَّ وما

 لعجبإن  هذا من بواء ا  فاقتل العبَد بفرخي هاشم

 ونضار القوم فينا كالغرب  أجعل الفضة فينا ذهباً 

 سب ب القتل وللقتل سبب  ال يقر  العني إال  قتل من

 

 ([1495ُقطب الش ر وللشر  قطب])  ذاك ما ذاك ابن حرب إنه

 وزعموا أن معاوية رضي هللا عنه رد عليه يف أبيات منها: 

 الن سبغري ُجرم قاطعاً منك   إن ُبسراً قتل ابنيك على

 وعلى ُبسر من هللا الغضب  أنزل هللا ببسر أبسه

 ضربة تذهب منه ما ذهب  أضرب العبد على ايفوخه

 ([1496ليس هذا من مناف بعجب])  يف مقيل الدهر من ضعف به

( ـ قول عبيد هللا: وهللا هلو أسخى منا وأجود، وإمنا أعطيناه بعض ما منلك وجاد هو علينا واثران على 5
 ([:1497وولده]) مهجة نفسه

خرج عبيد هللا بن العباس يف سفر له، ومعه موىل له، حىت إذا كان يف بعض الطريق رفع هلما بيت 
أعرايب، قال: فقال ملواله: لو أان  مضينا فنزلنا هبذا البيت وبتنا به؟ قال: فمضى، وكان عبيد هللا رجالً 

لقد نزل بنا رجل شريف، وأنزله األعرايب، مث إن  يمياًل جهرياً، فلما راه األعرايب أعظمه وقال المرأته:
([ اليت 1498األعرايب، أتى امرأته فقال: هل من عشاء لضيفنا هذا؟ فقالت: ال، إال هذه السَُّومية])

حياة ابنتك من لبنها. قال: ال بد من ذحبها: قالت: أفتقتل ابنتك؟ قال: وإن ! قال: مث إنه أخذ الشاة 
 والشفرة وجعل يقول:



نيَّهاي  ََ  إن توقظيها تنتحب َعليَّه  جاريت ال توقظي الُب

 ([ 1499وتنزع الشَّفرة من يديَّه]) 

مث ذبح الشاة، وهي أ منها طعاماً، مث أتى به عبيد هللا ومواله، فعشامها وعبيد هللا يسمع كالم األعرايب  
نعم، مخسمئة دينار فضلت المرأته وحماورهتما، فلما أصبح عبيد هللا قال ملواله: هل معك شيء؟ قال: 

من نفقتنا. قال: ادفعها إىل األعرايب. قال: سبحان هللا! أتعطيه مخسمئة دينار وإمنا ذبح لك شاة مثنها 
مخسة دراهم؟ قال: وحيك ! وهللا هلو أسخى من ا وأجود، إمنا أعطيناه بعض ما منلك، وجاد هو علينا 

وية، فقال: هلل درُّ عبيد هللا ! من أي بيضة خرج؟ واثران على مهجة نفسه وولده. قال: فبلغ ذلك معا
 ([ وجاء يف رواية: عبيد هللا معلم اجلود، وهو وهللا كما قال احلطيئة:1500ومن أي عش درج؟!])

 

 وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البىن

 ([1501ا وال كدُّوا])وإن أنعموا ال كد رُوه  وإن كانت النُّعمى عليهم جزوا هبا

 ( ـ بني عبد هللا بن جعفر واحلسن بن علي وعبيد هللا بن العباس رضي هللا عنهم:6

قال أبو الزاند: قيل: أي هؤالء الثالثة أسخى: عبد هللا بن جعفر، أو احلسن بن علي، أو عبيد هللا بن 
ًا أعطى اجلزيل وغري اجلزيل من العباس؟ فقال: ما رأينا أحدًا أعطى اجلزيل من احلسن، وما رأينا أحد

عبد هللا بن جعفر، وما مرران أببيات عبيد هللا بن العباس يف ساعة قط إال رأينا عنده قواًت رطباً، قال: 
وكان ينحر كل يوم جزورًا يف جمزرته، وبه مسيت جمزرة ابن عباس، قال: فقلت اجلُزر حىت بلغت مخسة 

بد هللا بن جعفر على ذلك وقال ال يقوم هلذا مال، فقال: وهللا ال عشر ديناراً وعشرين ديناراً، فعاتبه ع
 ([.1502أدع ذلك أبداً])

 ( ـ ضيوف جاؤوا لبيت عبيد هللا بدون موعد:7

أراد رجل ابملدينة أن يسوء عبيد هللا بن العباس بن عبد املطلب، ويضار  به، فجعل أييت وجوه أهل 
لعباس: تغد وا عندي، فجاء الناس حىت ملؤوا عليه الدار، وعبيد املدينة، فيقول: قال لكم عبيد هللا بن ا

هللا غافل، فقال: ما شأن الناس؟ قال: جاءهم رسولك أن يتغد وا عندك، فعلم ما أريد به، فأمر ابلباب 
([، والعسل واملوز فشغلهم، وأمر 1503فأغلق، وأرسل إىل السوق يف أنواع الفاكهة، وذكر األُترج ])

خت وُشويت، فلم يفرغوا من الفاكهة حىت أتوا ابلطعام حىت صدروا عنه. فقال عبيد هللا: ابألطعمة فطب
 ([.1504أموجود هذا كل ما شئت؟ فقالوا: نعم: قال: ما أابيل من أاتين])

 ( ـ امرأة أصيبت يف بيتها:8



ما فقعدت بني قدمت امرأة إىل البصرة يف سنة شهباء ومعها ابنان هلا، فلم أيت عليها احلول حىت دفنته
 قربيهما فقالت:

 قريبني مين  واملزار بعيد فللهِّ عيـناي اللـ ذان نرامهـا

 وشك ا سواد القلب، فهو عميد  مها تركا عيين  ال ماء فيهما

 وال يسأالن الر كب: أين يريد؟  مقيمان ابلبيداء ال يربحاهنا

أتته، فقالت له: اي بن عم رسول هللا فقيل هلا: لو أتيت عبيد هللا بن العباس فقصصت عليه القصة، ف 
 )ص( إين أصبحت ال عند قريب حيميين، وال عند عشرية تؤويين، وإين سألت عن

املرجى سببه، املأمول انئله، املعطى سائله، فأُرشدت إليك، فاعمل يب واحدة من ثالث: إما أن تقيم 
 ([.1505يفعل بك]) أودي، أو حتسن صليت، أو تردَّ يب إىل أهلي، فقال عبيد هللا: كل  

 ( ـ اجلمال والفقه والسخاء يف دار العباس:9

ذكر أبو العباس أمحد الطربي املكي يف كتابه يف تراجم ال بيت رسول هللا )ص( )ذخائر العقىب يف 
مناقب ذوي القرىب(: ... وكان يقال: من أراد اجلمال والفقه والسخاء فليأت دار العباس، اجلمال 

 ([.1506لعبد هللا، والسخاء لعبيد هللا])للفضل، والفقه 

 ( ـ خريي الدنيا واالخرة يف دار ابن عباس:10

 من أراد الدنيا واالخرة فعليه بدار العباس بن عبد املطلب:

دخل أعرايب دار العباس بن عبد املطلب ويف جانبها عبد هللا بن عباس ال يرجع يف شيء ُيسأل عنه، 
ن العباس يطعم كل من دخل، فقال األعرايب: من أراد الدنيا واالخرة فعليه ويف اجلانب االخر عبيد هللا ب

([، وعن مصعب بن 1507بدار العباس بن عبد املطلب، هذا يفيت ويفق ه الناس، وهذا يُطعم الطعام])
عبد هللا، قال: قال بعض أهل العلم: كان عبد هللا يوسعهم علماً، وكان عبيد هللا يوسعهم 

 ([.1509وكان عبيد هللا يتجر])([ 1508طعاماً])

 ( ـ حكيم املعضالت وتيار الفرات:11

كان عبد هللا بن عباس يُسم ى حكيم املعضالت، وكان عبيد هللا يسمى تيار الفرات، وكان يطعم كل 
، فقال عبيد هللا لغالم له: اي ُبين   يوم، فقال له أبوه: اي ُبين  مالك تغد ي وال تعشي؟ إذا غد يت فعش ِّ

 ([.1510غدوة واحنر عشية]) احنر

 ( ـ ما قيل يف جوده من شعر:12



كان معاوية يقول: إن عبيد هللا بن عباس عل م قريشًا اجلود، وكان عبيد هللا أجود العرب، وقد قال فيه 
 شاعر من قريش:

 تكن أتتيه من شيم الكرام  وعل مها عبيد هللا ما مل

 امنفى عنها هبا لوم اللئ  وورثها مكارم اثبتات

 

 ([1511ُقصي واهلمام بن اهلمام])  وصية هاشم وبين أبيه

 ( ـ صيامه يوم عرفة:13

عن عبد هللا بن عباس: أنه دعا أخاه عبيد هللا يوم عرفة إىل طعام، فقال: إين صائم. فقال: إنكم أئمة 
 ([.1512يُقتدى بكم، قد رأيت رسول هللا )ص( دعا حبالب يف هذا اليوم فشرب])

 لعلم:( ـ طلبه ل14

قيل لعبيد هللا بن العباس: مل تطلب العلم؟ قال: إذا نشطت فهو لذ يت، وإذا اغتممت 
 ([.1513فسلويت])

 ( ـ إحسانه لعجوز وأوالدها الثالثة:15

م ر  عبيد هللا بن العباس بقرب عجوز هلا أوالد، فأكرمتهم وأحسنت وفادهتم، فأراد عبيد هللا أن يصلح 
ما اجتمعوا عند عبيد هللا أدانهم من جملسه، وقال: إين  مل أبعث إليكم وال من شأهنم وحيسن إليهم، فل

إىل أمكم ملا تكرهون، قالوا: فما بعد هذا؟ قال: أحب أن أصلح من أمركم، وأمل  من شعثكم، قالوا: إن  
هذا قل  ما يكون إال  عن سؤال أو مكافأة لفعل قدمي، قال: ما هو لشيء من ذلك، ولكن جاورتكم يف 
هذه الليلة، وخطر ببايل أن أضع بعض مايل فيما حُيب هللا عز وجل، قالوا: اي هذا، إن الذي حيب هللا 
ال حيب لنا إن كنا يف خفض  من العيش، وكفاف من الرزق، فإن كنت هذا أردت فوجهه حنو من 

فأمر هلم يستحق ه، وإن كنت أردت النوال مبتداًئ مل يتقدمه سؤال فمعروفك مشكور، وبر ك مقبول، 
، وقال: ما ظننت أن يف  عبيد هللا بعشرة االف درهم، وعشرين انقة، وحو ل أثقاله إىل البغال والدواب 
العرب والعجم من يشبه هذه العجوز وهؤالء الفتيان. فقالت العجوز لفتياهنا: ليقل كل واحد منكم 

 شيئاً من الشعر يف هذا الشريف، ولعل ي أن أعينكم فقال الكبري:

 وطيب الفعال وطيب اخلرب  عليك بطيب الكالم شهدتُ 

 وقال األوسط: 

 فعال كرمي عظيم اخلطر  ترب عت ابجلود قبل السؤال



 وقال األصغر: 

 أبن يسرتقَّ رقاب البشر  وحق  ملن كان ذا فْعلهُ 

 وقالت العجوز: 

 

 ([1514ُوُوقيت ُسوء الر دى واحلدر])  فعم رك هللا من ماجد

 ( ـ وفاته:16 

([: مات 1516([ والفسوي])1515اختلف يف حتديد سنة وفاته على عدة أقوال: قال البخاري])
([، وقال أبو 1519([: وغريه سنة مثان ومخسني])1518([، وقال خليفة])1517زمن معاوية])

([، وقيل تويف أايم يزيد، وهو األكثر، 1520عبيد، وأبو حسان الز ايدي: مات سنة سبع ومثانني])
([، ولنا يف وفاة إخوة عبيد هللا عربة وذكرى 1521ته ابملدينة، وقيل: ابليمن، واألول أصح])وكان مو 

ألصحاب القلوب احلية، فعبد هللا بن عباس، دفن ابلطائف، واستشهد معبد إبفريقية، واستشهد قثم 
َما َتْدرِّي ([، وعبيد هللا ابملدينة، وكلهم أبناء أب واحد وأم واحدة، قال تعاىل: }وَ 1522بسمرقند])

ي ِّ أَْرض  مَتُوُت إِّنَّ اَّللََّ َعلِّيٌم َخبِّرٌي     ُب َغًدا َوَما َتْدرِّي نـَْفٌس أبَِّ  [.34]لقمان: نـَْفٌس َماَذا َتْكسِّ

 اثلثاً ـ عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب اهلامشي رضي هللا عنهما:

لعامل، أبو جعفر القرشي هو عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، السيد ا
، احلبشي املولد، املدين الدار، اجلواد بن اجلواد ذي اجلناحني]) ([، وأمه أمساء بنت 1523اهلامشيُّ

عميس اخلثعمية أخت ميمونة بنت احلارث ألمها، ولدت عبد هللا بن جعفر ابحلبشة وهو أول من ولد 
([، مث ولد للنجاشي بعدما ولدت 1525([، وولدت هناك: حممدًا وعوانً])1524هلا من املسلمني])

أمساء ابنها عبد هللا أبايم ابٌن، فأرسل إىل جعفر: ما مسيت ابنك؟ قال: عبد هللا. فسم ى النجاشي ابنه 
عبد هللا، وأخذته أمساء بنت عميس، فأرضعته حىت فطمته بلنب عبد هللا بن جعفر، ونزلت أمساء بذلك 

 ة أييت أمساء بعد فيخربهاعندهم منزلة، فكان من أسلم من احلبش

([، وقد تزوجت أمساء بعد استشهاد جعفر، أاب بكر الصديق، فولدت حممداً، مث 1526خربهم])
([، فيكون عبد هللا بن جعفر أخا حممد بن أيب بكر الصديق، 1527تزوجها علي فولدت له حيىي])

هللا بن جعفر اخر من رأى  ([، ويعترب عبد1528وحيىي بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم ألمهم])
 ([.1529النيب )ص( من بين هاشم وفاة])

 ( ـ أوالده وأزواجه:1



ولد لعبد هللا بن جعفر: جعفر األكرب وبه كان يكىن، وأمه األُم ِّي ة، وتكىن أم عمرو بنت خراش 
([، وعلي وعون األكرب، وحممد وعباس، وأم كلثوم وأمهم زينب بنت علي بن أيب 1530العبسية])

([ ، وحسني َدرَج، وعون وعون األصغر قتل مع 1531الب، وأمها فاطمة بنت رسول هللا )ص(])ط
([، وأمهما يمانة بنت املسيب بن جنبة بن ربيعة بن عوف من بين 1532احلسني بن علي ال بقية له])

بن ([، وأبو بكر وعبيد هللا، وحممد، وأمهم اخلوصاء بنت َخَصفة بن ثقف بن عابدين 1533فزارة])
([، وصاحل ال بقية له. وحيىي وهارون ال 1534عدي بن احلارث بن تيم هللا بن ثعلبة بن بكر بن وائل])

بقية هلما، وموسى ال بقية له، وجعفر وأم أبيها وأم حممد، وأمهم ليلى بنت مسعود بن خالد، ومحيد 
بن أيب بكر بن كالب  واحلسن ألم ولد، وجعفر، وأاب سعيد، وأمهما أم احلسن بنت كعب بن عبد هللا

([، ومعاوية وإسحاق وقثم ال بقية له، وأم عون ألمهات أوالد 1535بن ربيعة بن عامر بن صعصعة])
 ([.1536شىت])

 ( ـ جميء جعفر بن أيب طالب أبسرته من احلبشة إىل املدينة:2

عه قدم جعفر بن أيب طالب وصحبه من مهاجري احلبشة على رسول هللا )ص( يوم فتح خيرب، وم
زوجته أمساء وأوالده عبد هللا، وعون وحممد، وفرح لقدومه رسول هللا )ص( فرحًا عظيماً، وكان رسول 

 هللا )ص( قد أرسل يف طلبهم من النجاشي: عمرو بن أمية الضمري، فحملهم يف سفينتني

ن ووافق قدومهم عليه يوم فتح خيرب، وقد رافق جعفر يف قدومه أبو موسى األشعري ومن بصحبته م
األشعريني، فعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: بلغنا خمرج النيب )ص( وحنن ابليمن، فخرجنا 
مهاجرين إليه أان وأخوان يل أان أصغرهم أحدهم أبو بردة، واالخر أبو رهم، إما قال: يف بضع، وإما 

قتنا سفينتنا إىل النجاشي قال: يف ثالثة ومخسني أو اثنني ومخسني رجاًل من قومي، فركبنا السفينة، فأل
 ([.1537ابحلبشة، فوافقنا جعفر بن أيب طالب، فأقمنا يميعاً، فوافقنا النيب )ص( حني افتتح خيرب])

 ( ـ لكم أنتم أهل السفينة هجراتن:3

فعن أيب موسى:... كان أانس يقولون لنا سبقناكم ابهلجرة، ودخلت أمساء بنت عميس على حفصة 
وكانت هاجرت إىل النجاشي فيمن هاجر ـ فدخل عمر على حفصة وأمساء  زوج النيب )ص( زائرة ـ

عندها، فقال حني رأى أمساء: من هذه؟ قالت أمساء: ابنة عميس. قال عمر: احلبشية هذه؟ البحرية 
هذه؟ قالت أمساء: نعم ! قال عمر: سبقناكم ابهلجرة، فنحن أحق برسول هللا منكم، فغضبت وقالت:  

رسول هللا يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. وكنا يف أرض البعداء البغضاء ابحلبشة،  كال وهللا، كنتم مع



وذلك يف هللا ويف رسول هللا، وامي هللا ال أطعم طعامًا وال أشرب شرااًب حىت أذكر ما قلت لرسول هللا 
ليس وأسأله، وهللا ال أكذب وال أزيغ وال أزيد عليه، فلما جاءت النيب )ص( قالت: كذا وكذا. قال: 

([، فأخذت 1538أبحق يب منكم، وله وألصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم ـ أهل السفينة ـ هجراتن])
([، كما 1539أمساء والدة عبد هللا بن جعفر هذا الوسام ووزعته على يميع أعضاء الوفد حيث كانوا])

ال أعظم يف نفوسهم قالت: أيتوين أرسااًل يسألونين عن هذا احلديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح و 
([ ، وقد أشركهم النيب )ص( مغامن خيرب بعد أن استأذن من الصحابة 1540مما قال هلم النيب )ص(])

 ([.1541رضي هللا عنهم الذين شاركوا يف فتحها])

 ( ـ استشهد جعفر بن أيب طالب يف مؤتة:4

دخل رسول هللا )ص(  عن حيىي بن أيب يعلى، قال: مسعت عبد هللا بن جعفر يقول: أان أحفظ حني
على أمي فنعى هلا أيب، فأنظر إليه وهو ميسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تـُْهرقان الدموع حىت تقطر 

اللهم  إن جعفرًا قد قدم إىل أحسن الثواب، فاخُلْفه يف ذريته أبحسن ما خلفت أحداً »حليته، مث قال: 
 قالت: بلى أبيب أنت وأمي،، مث قال: اي أمساء! أال أبشرك؟ «من عبادك يف ذريته

قال: إن هللا جعل جلعفر جناحني يطري هبما يف اجلنة. قالت: أبيب أنت وأمي اي رسول هللا، فأْعلم الناس 
بذلك، فقام رسول هللا )ص( وأخذ بيدي ميسح رأسي حىت رقا على املنرب، وأجلسين أمامه على الدرجة 

ال إن جعفراً قد استشهد، وقد ُجعل له جناحان يطري أ»... السفلى، واحلزن يعرف عليه، فتكلم فقال: 
مث نزل رسول هللا )ص( فدخل بيته وأدخلين معه، وأمر بطعام فصنع ألهلي، وأرسل إىل «. هبما يف اجلنة

أخي فتغدينا عنده وهللا غداء طيبًا مباركاً، َعَمدْت َسْلَمى خادُِّمه إىل شعري فطحنته مث 
 ([.1543تغديت أان وأخي معه])([، مث أنضجته.. ف1542نس فته])

 ( ـ ال تبكوا أخي بعد اليوم:5

قال عبد هللا بن جعفر: إن النيب )ص( أاتهم بعدما أخربهم بقتل جعفر بعد ثالثة، فقال: ال تبكوا أخي 
بعد اليوم، مث قال: إئتوين ببين أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال: ادعوا يل احلالق فأمره، فحلق 

، مث أخذ «أما حممد فشبه عمَّنا أيب طالب، وأما عبد هللا؛ فشبه َخلقي وُخُلقي: »رؤوسنا، مث قال
قال: فجاءت أُمُّنا، « اللهم اخلف جعفراً يف أهله، وابرك لعبد هللا يف صفقته»بيدي، فأشاهلا. مث قال: 

ىن العيلة: ([. مع1544فذكرت يُتمنا. فقال: العيلة ختافني عليهم وأان وليهم يف الدنيا واالخرة؟!])
 الفقر.



 ( ـ محل النيب )ص( له على دابته:6

عن عبد هللا بن جعفر قال: كان النيب )ص( إذا قدم من سفر تـُُلقَّي ابلصبيان من أهل بيته، قال: وإنَّه 
قدم من سفر ُفسبَِّق يب إليه، قال: فحملين بني يديه. قال: مث ُأيت أبحد ابين فاطمة ـ إما حسن وإما 

 ([.1545خلفه. قال: فدخلنا املدينة ثالثة على الدابة])حسني ـ فأردفه 

 ( ـ دعاء النيب )ص( له:7

عن عمرو بن حريث: أن رسول هللا )ص( مر  بعبد هللا بن جعفر وهو يلعب مع الغلمان أو الصَّبيان 
([، وعن عبد هللا بن جعفر: أن رسول 1546«])اللهم  ابرك لعبد هللا يف بيعته أو يف صفقته»فقال: 

 ([.1547«])اللهم  اخلف جعفراً يف ولده» )ص( مسح على رأسه ثالاثً كلَّما مسح قال: هللا

 ( ـ ذكر بيعته للنيب )ص(:8

 عن هشام بن عروة، عن أبيه عبد هللا بن الزُّبري وعبد هللا بن جعفر ابيعا النيب )ص( ومها ابنا سبع

([، والصحيح أن عبد هللا بن 1548عهما])سنني، وأن رسول هللا )ص( ملا رامها تبسَّم وبسط يده فباي
 ([.1549الزبري ولد عام اهلجرة])

 ( ـ تفقد رسول هللا )ص( ألبناء جعفر:9

ما شأن أجسام بين أخي ضارعة »قال جابر بن عبد هللا: إن النيب )ص( قال ألمساء بنت عميس: 
فـََعرَضْت « ومباذا؟»ال: ([، أفأرقيهم؟ ق1550قالت: ال، ولكن تسرع إليهم العني])« أتصيبهم حاجة؟

 ([ ومعىن ضارعة: الضارع: النحيف الضاوي اجلسم.1551«])أرقيهم»عليه، فقال: 

 ( ـ علمتين أمساء شيئاً أمرها رسول هللا )ص( أن تقول عند الكرب:10

عن عبد هللا بن جعفر، قال: علمتين أمي أمساء بنت عميس شيئًا أمرها رسول هللا )ص( أن تقول عند 
 ([.1552«])هللا هللا ريب ال أشرك به شيئاً »الكرب: 

 ( ـ شكوى اجلمل لرسول هللا )ص(:11

عن عبد هللا بن جعفر قال: أردفين رسول هللا )ص( ذات يوم خلفه، فأسر إيلَّ حديثًا ال أحدث به 
([، أو 1553أحدًا أبداً، وكان رسول هللا )ص( أحب ما استرت به يف حاجته هدفاً])

([ خنل. زاد يزيد بن هارون يف هذا احلديث هبذا اإلسناد: فدخل يومًا حائطًا من 1554حائش])
([ وذرفت عيناه، فمسح رسول 1555ألنصار ـ يعين: النيب )ص( ـ فإذا يمل قد أاته فجرجر])حيطان ا

من صاحب هذا »([، فسكن، فقال رسول )ص( : 1557([، وذفـْرَاه])1556هللا )ص( َسراَتَه])



أما تتقي هللا يف هذه البهيمة اليت »، فجاء فىت من األنصار فقال: هو يل اي رسول هللا. قال: «اجلمل؟
 ([.1558«])مل َكَكها هللا، إنه شكا إيل  أنك جُتيُعُه وُتْدئُبه

([ ، وقد ثبتت صحبته لرسول هللا، وروى 1559هذا وكان عمره عشر سنني عند موت النيب )ص(])
 عن النيب )ص( أحاديث، وروى عن أمه أمساء بنت عميس، وعم ه علي بن أيب طالب، وروى عنه

، وحممد بن علي بن احلسني، والقاسم بن حممد، وعروة بن الزبري، بنوه، إمساعيل، وإسحاق، ومعاوية
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وعبد هللا بن ُمليكة، وعبد هللا بن شد اد بن اهلاد، والشعيب، 
وعباس بن سهل بن سعد، ومور ق العْجلي، وخالد بن سارة، وحممد بن عبد الرمحن بن أيب رافع 

 [.(1560الفِّْهمي])

 ( ـ سالم ابن عمر على عبد هللا بن جعفر:12

قال الشعيب: كان ابن عمر إذا سل م على عبد هللا بن جعفر، قال: السالم عليك اي بن ذي 
 ([.1561اجلناحني])

 ( ـ حرص أمري املؤمنني علي على تعليم عبد هللا بن جعفر:13

هللا عنه: أال أعلمك كلمات مل أعلمهن  عن عبد هللا بن شداد: أن عليًا قال لعبد هللا بن جعفر ـ رضي
([، فقل: ال إله إال هللا وحده ال 1562حسنًا وال حسيناً، إذا سألت هللا مسألة فأردت أن تنجح])

([. وقد صاحب عبد 1563شريك له العلي العظيم، ال إله إال هو وحده ال شريك له احلليم الكرمي])
 ([.1564ان أحد أمرائه يوم صفني])هللا بن جعفر عم ه علياً رضي هللا عنهم، وك

 رابعاً ـ من أخبار كرمه وجوده:

([، وكان يقال 1565كان عبد هللا بن جعفر جواداً، ظريفاً، حليماً، عفيفاً، سخيًا يسم ى حبر اجلود])
([، ويقال: إنه مل يكن يف اإلسالم أسخى منه ـ أي: يف عصره ـ ويقولون: إن 1566له قطب السخاء])

يف اإلسالم عشرة، فأجواد أهل احلجاز: عبد هللا بن جعفر، وعبيد هللا بن عباس بن عبد أجود العرب 
املطلب، وسعيد بن العاص، وأجود أهل الكوفة: عتاب بن ورقاء أحد بين رابح بن يربوع، وأمساء بن 

رة: خارجة بن حصن الفزاري، وعكرمة ابن ربعي الفياض أحد بين تيم هللا بن ثعلبة، وأجواد أهل البص
عمرو بن عبيد بن معمر، وطلحة بن عبد هللا بن خلف اخلزاعي، مث أحد بين مليح وهو طلحة 
الطلحات، وعبيد هللا ابن أيب بكرة، وأجواد أهل الشام: خالد بن عبد هللا بن خالد بن أسد بن أيب 



مسلم يبلغ العاص بن أمية ابن عبد مشس، وليس يف هؤالء كلهم أجود من عبد هللا بن جعفر، ومل يكن 
 مبلغه يف اجلود، وعوتب يف ذلك فقال: إن هللا عو دين عادة،

([، وعن علي بن حسني عن 1567وعودت الناس عادة، فأان أخاف إن قطعتها قطعت عين])
([، وهذا من تواضع احلسني 1568احلسني رضي هللا عنه قال: علمنا عبد هللا بن جعفر السخاء])

احلسن القدح املعل ى يف اجلود والكرم واإلنفاق، وإليك بعض أخبار جود رضي هللا عنه، وإال فله وألخيه 
 عبد هللا ابن جعفر يف الكرم واجلود.

 ـ ما عندان ما نصلك ولكن عليك اب بن جعفر: 1

ُلك، ولكن عليك  ذكر أن أعرابيًا وقف يف املوسم على مروان ابملدينة، فسأله فقال: ما عندان ما نصِّ
األعرايب فإذا ثـََقُله قد سار، وراحلة ابلباب عليها متاُعه وسيف معلق، فخرج عبد اببن جعفر، فأاته 

 هللا، فأنشأ األعرايب يقول:

 صالهتم للمسلمني طهور  أبو جعفر من أهل بيت نبوة

 وأنت على ما يف يديك أمري  أاب جعفر ضن  األمري مباله

 يطريجناحان يف أعلى اجلنان   أاب جعفر اي بن الشهيد الذي له

 ([1569فال ترتكين ابلفالة أدور])  أاب جعفر ما مثلك اليوم أرجتي

فقال: اي أعرايب سار الث قل، فعليك الراحلة مبا عليها، وإايك أن خُتدع عن السيف، فإين أخذته أبلف  
 ([.1570دينار])

 ـ وهل أعطيناه إال ما يبلى ويفىن، وأعطاان مدحاً يـُْروى وثناء يبقى: 2

ـ أحد الشعراء ـ فأعطاه إباًل وخياًل وثيااًب وداننري ودراهم، فقيل له: تُعطي هلذا األسود مدحه ُنصيب 
مثل هذا؟ فقال: إن كان أسود َفشْعرُه أبيض، ولقد استحق مبا قال أكثر مما انل، وهل أعطيناه إال ما 

لعبد هللا بن جعفر مع يبلى ويفىن، وأعطاان مدحًا يروى وثناًء يبقى، وقد قيل: إن هذا اخلرب إمنا جرى 
 ([ ومن شعره يف عبد هللا بن جعفر:1571عبيد هللا بن قيس الرقيات])

 ([1572رأى املال ال يبقى فأبقى له ذكرا])  وما كنت إال كاألغر بن جعفر

 ومن شعره أيضاً يف عبد هللا بن جعفر: 

 سواء عليها ليُلها وهنارُها  نفدت يب الشهباء حنو ابن جعفر

 جتود له كفُّ قليل غرارُها  قد يعلم هللا أنه  يزور امرءاً 

 



 لكان قليالً يف دمشق قرارها  فوهللا لوال أن تزور ابن جعفر

 عليك كما أثىن على الروض جارُها  أتيتك أثين ابلذي أنت أهله

 وجل ل أعال الر ق تني حبارُها  ذكرتك إذ فاض الفرات أبرضنا

 ([1573من املعروف أنت منارها])طريٌق   فإن مت  مل يوصل صديق ومل تقم

وقال مصعب بن عبد هللا: قال عبد امللك بن مروان: أي وحيك اي بن قيس أما اتقيت حني تقول يف  
 ابن جعفر:

 جيود له كف  قليل غرارها  أتت رجالً قد يعلم هللا أنه

أال قلت: قد يعلم الناس، ومل تقل: قد يعلم هللا، قال له ابن قيس: قد وهللا علمه هللا وعلمته، وعلمه  
 ([.1574الناس])

 وقال الشماخ بن ضرار ميدح عبد هللا بن جعفر:

 ونعم مأوى طارق إذا أتى  إنك اي بن جعفر نعم الفىت

 ([1575شتهى])صادف زاداً وحديثاً ما ا  َوُربَّ ضيف طرق احليَّ ُسرى

 وجاء أعرايب إىل عبد هللا بن جعفر وهو حمموم، فأنشأ يقول: 

 للجـود واملكرماتِّ من قلقـكْ   كم لوعة  للندى وكم قلق

 يف نومك املعرتي ويف أرقِّكْ   ألبسك هللا منه عافيةً 

 أخرج ذم  الفِّعال من عنقك  أخرج من جسمك السُّقام كما

 ([.1576فأمر له مبئة ألف دينار]) 

 وذات يوم كان عبد هللا بن جعفر يف سفر له فمر  بفتيان يوقدون حتت قدر هلم فقام إليه أحدهم فقال:

 عليك السالم أاب جعفر  أقول له حني ألفيته

 فوقف وقال: وعليك السالم ورمحة هللا، فقال: 

 وقد عف ين زمن منكر  وهذي ثيايب قد أخلقت

 ويعينك على زمنك، فقال: قال: فهذي ثيايب مكاهنا، وعليه جب ة خز    

 ويف البيت منها الذي يذكر  فأنت كرمي بين هاشم

 

 ([ .1577قال: اي بن أخي، ذاك رسول هللا )ص(])



وكتب رجل إىل عبد هللا بن جعفر رقعـة فجعلها يف ثين الوسادة اليت يتكأئ عليها، فقلب عبد هللا 
ل مكاهنا كيسًا فيه مخسة االف دينـار، فجاء الوسادة، فنظر ابلرقعة، فقرأها فردها يف موضعها، وجع

 الرجل فدخل عليـه، فقال: اقلب املرفقـة فانظر ما حتتها فخذه، فأخذ الرجل الكيس وخرج وأنشأ يقول:

 أنه عندك مستور حقري  زاد معروفك عندي عظماً 

 ([1578وهو عند هللا مشهور كبري])  تتناساه كأن مل أتته

 هللا بن الزبري وعبد هللا بن جعفر:ـ ديون الزبري بني عبد  3 

أسلف عبد هللا بن جعفر الزبري ألف ألف، فلما تويف، قال ابن الزبري لعبد هللا بن جعفر: إين وجدت يف  
كتب أيب أن  له عليك ألف ألف دِّرهم، قال: هو صادق، فاقبضها إذا شئت، مث لقيه بعد فقال: إمنا 

([. قال الذهيب: هذه احلكاية 1579قال: ال أريد ذلك]) ومهت عليك، املال لك عليه، قال: فهو له،
([، وجاء يف رواية ابن عساكر عندما قال عبد هللا بن الزبري لعبد هللا 1580من أبلغ ما بلغنا يف اجلُود])

بن جعفر: ال أريد ذاك، قال ابن جعفر: فاخرت إن شئت فهو له، وإن كرهت ذلك فلك فيه نظرة ما 
فبعين من ماله ما شئت، قال: أبيعك، ولكين أقوَّم، فقو م األموال مث أاته فقال:  شئت، فإن مل تُرد ذلك

ك أحد، فقال له ابن جعفر: حيضران احلسن واحلسني فيشهدان لك، قال ما  أحب أن ال حيضرين وإاي 
أحب أن حيضران أحد، قال: انطلق فمضى معه، فأعطاه خرااًب وسباخًا ال عمارة له، وقوَّمه عليه حىت 
إذا فرغ قال عبد هللا لغالمه: ألقِّ يل يف هذا املوضع مصل ى، فألقى له يف أغلظ موضع من تلك املواضع 
مصل ى، فصل ى ركعتني وسجد، فأطال السجود يدعو، فلما قضى ما أراد من الدعاء قال لغالمه: أحفر 

: أما دعائي وإجابة يف موضع سجودي، فحفر، فإذا عني، فمأل نبطها فقال له ابن الزبري: أقلين، قال
 ([.1581هللا إايي فال أقيلك فصار ما أخذ منه أعمر مما يف يدي ابن الزبري])

 ([:1582ـ لئن وهللا ُوعِّدان نعيم االخرة، فقد عجلَت نعيم الدنيا]) 4

 عن حممد بن عبيد هللا بن أيب مليكة، عن أبيه، عن جده، قال: دخل ابن عم ار ـ وهو يومئذ

ز ـ على خنـاس يعرتض منـه جاريـة، فعرض عليـه جارية أبكثر مما كان معه من الثمن، فقيـه أهل احلجـا
وكانت حسنـة الوجـه جداً ، فعلَِّق هبا، وأخذه أمر عظيم، وراه النخَّاس فتباعد عليـه يف الثمن، واستـُْهرتِّ 

 بذكرها فمشى إليـه عطاء وطاوس وجماهد يعذلونه، فكان جوابه أن قال:

 فما أابيل أطار اللوم أو وقعا  أقوام أجالُِّسهميلومين فيكِّ 



قال: فبلغ خربه عبد هللا بن جعفر، فبعث إىل موىل اجلارية، فاشرتاها منه أبربعني ألف درهم، وأمر قي مة  
جواريه أن تزينها وحتليها ففعلت، وقدم املدينة، فجاءه الناس يسل مون عليه، وجاءه جلة أهل احلجاز 

أراد أن ينهض استجلسه فقال له ابن فقال: مايل ال أرى ابن أيب عمار زائراً؟ فأخرب الشيخ، فأاته، فلما 
ُخ  والعصب والعظم، فقال له: أتعرفها إن رأيتها؟ 

جعفر: ما فعل حبُّك فالنة، قال: يف اللحم والدم وامل
قال جعلت فداك، هي مصورة يف ُنصب عيين عند كل خطرة وفكرة، قال: وهللا ما نظرت إليها منذ 

 احلُلي واحللل فقال: هي هذه؟ فأنشأ يقول:ملكتها، اي جارية أخرجيها، فأخرجت ترفل يف 

 والنفس مشغولة أيضاً بذكراها  هي اليت هام قليب من تذك رها

قال: فشأنك هبا، فخذها، فبارك هللا لك فيها، قال: جعلت فداك، لقد تفض لت بشيء ما كان  
يتفضل به إال هللا ـ على حد ِّ زعمها ـ فلما وىل  هبا قال: اي غالم امحل معها مئة ألف درهم، كي ال يهتم  

الته، وهللا جعلت فداك، هبا، وال تغتم به، فبكى ابن عم ار ـ سروراً، مث قال: هللا يعلم حيث جيعل رسا
 ([.1583لئن كان هللا وعدان نعيم االخرة، لقد َعجَّلت نعيم الدنيا])

 ـ ما غلبنا ابلسخاء إال الشيخ الُعذري: 5

عن بُديح موىل عبد هللا بن جعفر قال: خرجت مع عبد هللا بن جعفر يف بعض أسفاره، فنزلنا إىل 
رجل من بين عذرة، قال: فبينا حنن كذلك، إذا حنن  جانب خباء من َشْعر، قال: وإذا صاحب اخلباء

أبعرايب قد أقبل يسوق انقة، حىت وقفت علينا مث قال: أي قوم أبغوين شفرة، فناولناه الشفرة، فوجأ يف 
لُبتها وقال: شأنكم هبا، قال: وأقمنا اليوم الثاين، وإذا حنن ابلشيخ الُعذري، يسوق انقة أخرى، فقال: 

ة، قال: فقلنا: إن  عندان من اللحم، قال: فقال: أحبضريت أتكلون أي قوم أبغوين شفر 
([، انولين الشفرة، فوجأ يف لَُبتها، مث قال: شأنكم هبا، وبقينا اليوم الثالث، فإذا حنن 1584الغاب])

ابلُعذري يسوق أخرى حىت وقف علينا، فقال: أْي قوم أبغوين شفرة، قال: فقلنا: إن معنا من اللحم ما 
ال: أحبضريت أتكلون الغاب، إين ألحسبكم قومًا لئاماً، انولوين الشفرة، فوجأ يف لبَّتها مث قال: ترى، ق

شأنكم هبا، قال: وأخذان يف الرحيل، فقال ابن جعفر جلارية: ما معك؟ قال: رزمة ثياب وأربعمئة 
 دينار، قال: اذهب هبا إىل الشيخ الُعذري، قال:

فقال: اي هذه خذي هدية ابن جعفر، قالت: إان قوم ال نقبل على  فذهب هبا، فإذا جارية يف اخلباء،
([ أجراً، قال فجاء إىل ابن جعفر، فأخربه، فقال: ُعد إليها فإن هي قبلت، وإال فارم هبا 1585قرى])

على ابب اخليمة، فعادوها فقالت: اذهب عنا ابرك هللا فيك، فإان قوم ال نقبل على قراان أجراً، فوهللا 



شيخي فراك هاهنا لتلقني  منه أذى، قال: فرمى ابلرزمة والص رة على ابب اخلباء، مث ارحتلنا فما لئن جاء 
ران إال قلياًل حىت إذا حنن بشخص يرفعه السراب مرة ويضعه أخرى، فلما دان منا إذا حنن ابلشيخ  سِّ

فاه هل يلتفت، فهيهات العذري ومعه الصرة والرزمة، فرمى بذلك إلينا مث وىل  مدبراً، فجعلنا ننظر يف ق
 ([.1586قال: فكان ابن جعفر يقول: ما غلبنا ابلس خاء إال الشيخ الُعْذري])

 ـ ما مسعت أبعجب من هذا: 6

خرج عبد هللا بن جعفر حاجاً، حىت إذا كان ببعض الطريق تقدم ثقله على راحلة له، فانتهى إىل أعرابية 
أصحابه، فلما رأته قد نزل، قامت إليه، فقالت: إيل جالسة على ابب اخليمة، فنزل عن راحلته ينتظر 

بوَّأك هللا مساكن األبرار، قال: فأُعجب مبنطقها، فتحول إىل ابب اخليمة، فألقت إليه وسادة من أدم، 
فجلس عليها، مث قامت على ُعَنيزة هلا يف كسر اخليمة، فما شعر حىت قدمت منها عضواً، فجعل 

نزلوا، فأتتهم ابلذي بقي عندها من العنز، فطعموا وأخرجوا ُسَفرهم،  ينهش، وأقبل أصحابه فلما رأوه
فقال عبد هللا: ما بنا إىل طعامكم حاجة سائر اليوم، فلما أراد أن يرحتل دعا مواله الذي كان يلي 
نفقته فقال: هل معك من نفقتنا شيء؟ قال: نعم، قال: وكم هو؟ قال: ألف دينار، قال: أعطِّها 

لنفقتك ابقيها، قال: فدفعه إليها، فأبت أن تقبل، فلم يزل عبد هللا يكل مها وهي مخسمئة واحتبس 
([، فطلب إليها عبد هللا حىت قبلت، فود عها وارحتل هو 1587تقول: أي وهللا أكره عذل بعلي])

طلق وأصحابه، فلم يلبث أن استقبله أعرايب يسوق إباًل له، فقال عبد هللا: ما أراه إال  احملذور، فلو ان
بعضكم فعلم لنا علمه مث حلَِّقنا، فانطلق بعض أصحابه راجعًا متنكرًا حىت نزل قريبًا منه، فلما أبصرت 

 املرأة األعرايب مقبالً قامت إليه تـََفد اه وتقول: أبيب أنت وأمي:

ته ملا رأيت مهابة  عليه فقلت: املرء من ال هاشم  تومسَّ

 ن ملوك أعاظمملوُك ملوك  م  وإال فمن ال املرار فإهنم

 ([1588فأذحبها فعَل امرأئ غري اندم])  فقمت إىل َعْنز  بقية أعنز

 يساوي حُلَيم العنز مخس دراهم  يعو ضين منها غناُه ومل يكن

 ،  فأظهرت له الداننري، وَقص ت عليه القصة، فقال: بئس لعمرو هللا معقل األضياف، كنتِّ

وهللا قد كرهت ذلك، وخفت العْذل، قال: وهذه؛ مل  أبعتِّ معروفك مبا أرى من األحجار؟ قالت: إين
ختايف العار، وخفت الَعْذل؟ كيف أخذ الركُب؟ فأشارت إىل الطريق، قال: وهذا يعين: الرجل الذي 
أرسله عبد هللا، فقال: أسرجي يل فرسي، قالت: تصنع ماذا ؟ قال: أحلُق القوم، فإن سلموا يل معرويف 



 أن تفعل فتسوءهم، فأقبل عليها ضرابً، وقال: ركنت إىل إحماق وإال حاربتهم، قالت: أنشدك هللا
املعروف؟ قال: وركب فرسه، وأخذ رحمه، فجعل الرجل صاحب عبد هللا يسري معه ويقول له: ما أراك 
تدرك القوم، فقال: وهللا آلتينهم ولو بلغوا كذا وكذا، فلما رأى الرجل أنه غري منته ، قال: على رِّْسلك، 

القوم وأخربهم خربك، فتقدم الرجل، فأخرب ابن جعفر، وقص  عليه القصة، فقال: عبد هللا:  أُدرك لك
قد كانت حذرة من املشؤوم، فقال: فرهَِّقهم، فسل م عليه ابن جعفر وأخربه حبسن صنيع املرأة، فقال: 

ى عبد هللا ذلك وهللا ما رأيت ذلك بتمامه، فلم يزل يكلمه، وسأله، فأىب األعرايب إال  رد ها، فلما رأ
قال: لننظر ما عنده، ما حنب  أن يرجع إلينا شيء قد أمضيناه، قال فقام من بني يديه، فتنحى، فصل ى 
ركعتني مث قام فركب فرسه، وأخرج قوسه ونبله، فقال له عبد هللا: ما هااتن الركعتان؟ قال: استخرت 

؟ قال: عزم يل عليه رشداً أو تـُْرجعون فيها ريب عز وجل يف حماربتكم، وقال: فعلى ما عزم لك من ذلك
أحجاركم وتسلمون لنا معروفنا، فقال له عبد هللا: نفعل، فأمر ابلداننري فُقبضت، فوىل  األعرايب منصرفاً، 
فقال له عبد هللا: أال نزودك طعاماً؟ قال: احلي  قريب فهل من حاجة؟ قال: نعم، قال: وما هي؟ قال: 

استضحك األعرايب، ووىل  منصرفاً، فقدم عبد هللا بن جعفر بعد ذلك على املرأة ختربها بسوء فعلك، ف
 ([ هذا.1589يزيد بن معاوية، فحدَّثه حديث األعرايب، فقال يزيد: ما مسعت أبعجب من])

 ـ إن هللا ال حيب املسرفني: 7

دجاجة  جاءت امرأة إىل عبد هللا بن جعفر بدجاجة مسموطة يف مِّْكَتل  فقالت: أبيب أنت، هذه ال
كانت مثل بُنيَّيت اكل من بيضها وُتؤنسين، فاليت أن ال أدفنها إال يف أكرم موضع أقدر عليه، وال وهللا 
ما يف األرض موضع أكرم من بطنك، قال: خذوها منها، وامحلوا إليها من احلنطة كذا، ومن التمر كذا، 

، إن هللا ال حيب وأعطوها من الد راهم كذا، فعد د شيئاً، فلما رأت ذاك قالت: أبيب
 ([.1590املسرفني])

 ـ كساد سلعة جملوبة إىل سوق املدينة: 8

 ([،1591جلب رجل من أهل البصرة سكراً إىل املدينة، فكسد عليه، فذكر لعبد هللا، فأمر قهرمانه])

ن ([، ويف رواية قالوا للرجل: إئت عبد هللا ب1593([ إايه])1592أن يشرتيه فيدعو الناس فـَيُنهبُهم])
جعفر، فأاته فاشرتاه منه بده داورده، وقال: من شاء أخذ، فقال الرجل: اخذ معهم؟ قال: 

 ([.1594خذ])

 ـ إنفاقه ماالً وصله من يزيد بن معاوية: 9



وجَّه يزيد بن معاوية إىل عبد هللا بن جعفر مااًل جلياًل هدية، ففرَّقه يف أهل املدينة، ومل يُدخل منزله منه 
 يقول عبيد هللا بن قيس الرقي ات:شيئاً، ويف ذلك 

 ([1595رأى املال ال يبقى فأبقى له ذكرا])  وما كنت إال كاألغرَّ ابن جعفر

([، وعلق الذهيب فقال: ما ذاك 1596وعندما وفد عبد هللا بن جعفر على يزيد، أمر له أبلفي ألف]) 
 ([.1597بكثري، جائزة ملك الدنيا ملن هو أوىل ابخلالفة منه])

 دعاء أعرايب لعبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما:ـ  10

قال أعرايب لعبد هللا بن جعفر: ال ابتالك هللا ببالء يعجز عنه صربك، وأنعم هللا عليك نعمة يعجز عنها 
 ([.1598شكرك])

 ـ ذاك مايل جدت به: 11

ئي عبد هللا بن جعفر )مياكس( يف درهم، فقيل له: متاكس يف درهم وأنت جتود من ا َُ ملال بكذا أو  ُر
 ([.1599كذا؟ فقال: ذاك مايل ُجْدُت به، وهذا عقلي خبلت به])

 ـ هذا رجل أراد أن يبخل الناس، أمطر املعروف مطراً: 12

 ذكر بعض أهل العلم، أن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما أنشد:

 حىت ُيصاب هبا طريق املقَنع  إن  الصنيعة ال تكون ضيعةً 

فقال حممد بن عبد هللا املهراين: هذا رجل أراد أن يبخل الناس، أمطر املعروف مطراً، فإن صادفَت  
 ([.1600موضعاً فذاك ما أردَت، إالَّ رجع إليك])

 ـ إمنا اجلواُد الذي يُبدأئ املعروف: 13

 بذلقال عبد هللا بن جعفر ذي اجلَناحني: ليس اجلواد الذي يعطي بعد املسألة، ألن الذي ي

 ([.1601السائل من وجهه وكالمه أفضل مما يبذل من انئله، وإمنا اجلواد الذي يُبدأئ املعروف])

 ـ إان ال أنخذ على املعروف مثناً: 14

أن ُدْهقااًن من أهل السَّواد كلَّم ابن جعفر يف أن يكلم أمري املؤمنني عليًا يف حاجة، فكل مه فيها، 
أربعني ألفاً، فقالوا: أرسل الدُّهقان الذي كل مت له، فقال للرسول: قل فقضاها له، فبعث إليه الدُّهقان 

 ([.1603([، ويف رواية:.. إان ال أنخذ على املعروف مثناً])1602له: إان  أهل بيت ال نبيع املعروف])

 ـ هو والناس يف ماله شركاء: 15



قال: كان ليس له ما دون الناس،  قيل ملعاوية بن عبد هللا بن جعفر: ما بلغ من كرم عبد هللا بن جعفر؟
هو والناس يف ماله شركاء، كان من سأله أعطاه، ومن استمنحه شيئًا منحه، ال يرى أنه يقتصر 

 ([.1604فيقتصر، وال يرى أنه حيتاج فيدخر])

 خامساً ـ من أخبار عبد هللا بن جعفر مع معاوية:

، وكان كبري الشأن كرمياً، جواداً، يصلح كان عبد هللا بن جعفر يفُِّد على معاوية، وعلى عبد امللك
 ([، وكانت عالقته مبعاوية متميزة وقوية، حىت إنه مس ى أحد أوالده مبعاوية.1605لإلمامة])

وعن أابن بن تغلب، قال: ذكر لنا أن عبد هللا بن جعفر قدم على معاوية وكانت له وفادة يف كل سنة، 
([، وقد ذكرت كتب األدب والتاريخ رواايت 1606يُعطيه ألف ألف درهم، ويقضي له مئة حاجة])

 بني معاوية، وابن جعفر ال تثبت وال تصح وهي كثرية:

منها: ما قال حيىي بن سعيد بن دينار: بينما عبد هللا بن جعفر ذات ليلة عند معاوية 
([، بدمشق، إذ ورد على معاوية كتاب َغم ه من حسني بن علي، فضرب به األرض، 1607ابخلضراء])

مث قال: من يعذرين من ابن أيب تراب، وهللا هلممت أن أفعل به وأفعل. قال: فجعل عبد هللا بن جعفر 
جييبه بنحو مما يشتهي ويداريه حىت قام، فانصرف، قال: وكانت بينهما خوخة، فلما صار على منزله 

 دعا برواحله فقعد عليها وخرج من ساعته متوجهاً إىل املدينة، قال: ودخل معاوية

([ بنت قرظة مغتماً، فقال: ماذا صنعت الليلة اببن جعفر، فحشت عليه وأمسعته 1608على امرأته])
يف ابن عمه ما يكره، وحال ابن جعفر حاله وحبه لنا ومودته إايان. فقالت: بئس وهللا ما صنعت، ما 

فقام فتوضأ وقال:  أقبح ما أتيت إليه؛ فبات ليلته مغتمًا يتذكر صنيعه به وال أيخذه النوم حىت أسحر،
وهللا ال ينب هه من فراشه غريي، فمشى إليه، فدخل فإذا ليس فيه أحد، فسأل عنه فقيل له: رحل إىل 
املدينة ساعة خرج من عندك، فبعث يف إثره، وقال: أدركوه فردوه ولو دخل منزله، فلحقوه فردوه إليه، 

([، مررت 1609ووهبت لك كل شيء]) فجعل معاوية يعتذر إليه منه تلك الليلة، وقال: قد أقطعتك
به يف مسريك، قال: وقد كان، إببل وغنم كثرية ملعاوية فأمر هبا فقبضها وذهب ما كان يف 

 ([.1610نفسه])

هذا اخلرب ال يصح؛ ألن إسناده ضعيف منقطع، فيحىي بن سعيد بن دينار السعدي، شيخ للواقدي، 
 احلصر. ([، فهذا األثر على سبيل املثال ال1611جمهول])

 وتذكر كتب التاريخ واألدب مساجالت شعرية بني معاوية وعبد هللا بن جعفر:



منها: عن يونس بن ميسرة بن حليس يقول: بلغ معاوية أن عبد هللا بن جعفر أصابه خفٌق وجهد هذا 
 أو حنوه، فكتب إليه ببيتني من شعر:

 مفاقره أعف  من القُنوع  ملال املرء يصلحه فيغين

 من األايم كالنَّهر الشروع  نوائب تعرتيهيسد به 

 وكتب إليه أيمره ابلقصد ويرغبه فيه، وينهاه عن السَّفر ويعيبه عليه، قال: فأجابه عبد هللا بن جعفر: 

 إذا ما أاتين بني انري وجَمْزري  سلي الطارق املعرت اي أم خالد

 وأبذل معرويف هبم دون ُمنَكري  أأبسط وجهي أنه أول القِّرى

 أخوك إذا ما ضي ع العِّرض يشرتي  د أشرتي عرضي مبايل وما عسىوق

 كرمي ومايل سارح مال مقرت  يؤدي إيل الليل إتيان ماجد  

 ([.1612فأعجب معاوية ما كتب إليه، وبعث أبربعني ألف دينار عوانً له على دينه]) 

 سادساً ـ ابن جعفر ومساع الغناء:

 عبد هللا بن جعفر مساعه للغناء، وانشغالهنسبت كثري من كتب التاريخ واألدب إىل 

ابجلواري ؛ وهذا ال يصح ، وال يثبت ، وإمنا جاءت رواايت ضعيفة ، فقد ذكـر ابن عساكر رواية 
مطولة، عن يماعة من مشايخ قريش من أهل املدينة قالوا، وذكر فيها قصة املغنية عم ارة، وأنه كان جيد 

عمر بن عبد ([، وقال أبو 1614([، وذكر ابن كثري القصة بصيغة قيل])1613هبا وجدًا شديداً])
([، وأما الذهيب فلم يذكر يف تقريره أي 1615الرب: ويقال: .... وكان ال يرى بسماع الغناء أبساً])

([، فهذه أقوال ال سنام هلا وال خطام، وبعضها مشكوك يف أصله، وعليه ال 1616إسناد يعتمد عليه])
ن له معهن قصص من احلب ميكنين التسليم أبن عبد هللا بن جعفر كان يستمع لغناء اجلواري وكا

 والغرام، كما تزعم الرواايت.

 سادساً ـ وفـاتـه:

([ نسبة إىل السيل اجلحاف مبكة، ألن ه 1617تويف عبد هللا بن جعفر سنة مثانني، وهو عام اجُلَحاف])
جحف على كل شيء مر  به، ومحل احلج اج من بطن مكة واجلمال مبا عليها، والرجال والنساء ال 

([، وغرق خلق كثري، وقيل: إنَّه ارتفع 1618أن يُنقِّذهم منه، وبلغ املاء إىل احلجون]) يستطيع أحد
([، وقيل: إنه تويف سنة أربع أو مخس ومثانني، وهو ابن مثانني سنة، 1619حىت كاد أن يُغطي البيت])



([، 1620])هـ، وصل ى عليه أابن بن عثمان وهو يومئذ أمري املدينة 80ورجح ابن عبد الرب وفاته عام 
 يف عهد عبد امللك بن مروان، وقد وضع على قربه بيتني من الشعر جاء فيها:

 لقاؤك اليُرجى وأنت قريب  مقيم إىل أن يبعث هللا خلقه

 ([1621وتُنسى كما تُبلى وأنت حبيب])  تزيد بلًى يف كل يوم وليلة

 

      

 
 
 
 

 املبحث الرابع

 همصلح احلسن بن علي مع معاوية رضي هللا عن

 

بويع احلسن رضي هللا عنه بيعة عامة، وابيعه األمراء الذين كانوا مع والده، وكل الناس الذين ابيعوا ألمري 
املؤمنني علي رضي هللا عنه، وابشر سلطته كخليفة، فرتب العمال وأم ر األمراء وجند اجلنود وفرق 

([، وكان يف وسعه أن خيوض 1622العطااي، وزاد املقاتلة يف العطاء مئة مئة فاكتسب بذلك رضاءهم])
حراًب ال هوادة فيها ضد معاوية، وكانت شخصيته الفذة من الناحية السياسة والعسكرية واألخالقية، 
والدينية تساعد على ذلك، مع وجود عوامل أخرى، كوجود قيس بن سعد بن عبادة، وحامت بن عدي 

القيادية الشيء الكثري، إال أن احلسن بن الطائي وغريهم من قادة املسلمني الذين هلم من القدرات 
علي، مال إىل السلم والصلح حلقن الدماء، وتوحيد األمة، ورغبة فيما عند هللا وزهده يف امللك وغري 

 ذلك من األسباب اليت سيأيت بياهنا وتفصيلها.

ه وبيده وقد قاد احلسن بن علي مشروع اإلصالح الذي تو ج بوحدة األمة، وظل زمام املوقف يف جانب
ويد أنصاره، وكانت جبهته العسكرية قوية كما جاء يف رواية البخاري وقد عرب عن ذلك عمرو بن 

([، وقال احلسن بن علي:  1623العاص عندما قال: إين ألرى كتائب ال تويل حىت تقتل أقراهنا])
 ([.1624كانت يماجم العرب بيدي حتارب من حاربت وتسامل من ساملت])

ن مرهوب اجلانب ملا احتاج معاوية رضي هللا عنه إىل أن يفاوضه ويوافق على ما طلب ولو مل يكن احلس
من الشروط والضماانت، ولكان عرف ضعف جانب احلسن واحنالل قوته عن طريق عيونه، ولدخل 



الكوفة من غري أن يكلف نفسه مفاوضة أحد أو ينزل على شروطه، ومطالبه ، وتفوُّق جانب معاوية 
 ([.1625مِّرَاء فيه ، فهل صاحل احلسن معاوية هلذا السبب؟]) على احلسن ال

 قال ابن تيمية يف منهاج السنة:

 فقد كان مبقدور احلسن أن يقاتل معاوية مبن كان معه وإن كان أقل ممن كان مع معاوية،

صنيع الذين قاتلوا خصومهم على قلةِّ من كان معهم من األعوان واألنصار، ولكن احلسن كان ذا خلق 
 ([.1626جينح إىل السلم وكراهة الفتنة ونبذ الفرقة، جعل هللا به رأب الصدع، ويمع الكلمة])

وكان رضي هللا عنه ميلك رؤية إصالحية واضحة املعامل، خضعت ملراحل، وبواعث، وتغلب على 
العوائق، وكتبت فيها شروط، وترتبت عليها نتائج، وأصبح هذا الصلح من مفاخر احلسن بن علي رضي 
هللا عنهما على مر العصور وتوايل األزمان، حىت قال الدكتور خالد الغيث حفظه هللا: كان احلسن 
رضوان هللا عليه يف صلحه مع معاوية رضي هللا عنه، وحقنه لدماء املسلمني، كعثمان يف يمعه للقران، 

علماً من أعالم ([، وال أدل على ذلك يف كون هذا الفعل من احلسن يعد 1627وكأيب بكر يف الردة])
النبوة، واحلجة يف ذلك ما أخرجه البخاري من طريق أيب بكرة رضي هللا عنه قال: رأيت النيب )ص( 

إن ابين هذا »على املنرب، واحلسن بن علي على جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: 
([. إن صلح احلسن مع 1628«])سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني

 معاوية رضي هللا عنه من األحداث العظام يف اتريخ األمة اإلسالمية.

 وقد أسهم يف تبوُّءِّ هذا احلدث هلذه املنزلة عدة أسباب منها:

 ـ كونه علماً من أعالم النبوة. 1

 الفرقة. ـ إن من مثار هذا الصلح حقن دماء املسلمني ويمع كلمتهم على إمام واحد بعد سنوات من 2

ـ كون احلسن رضي هللا عنه أول خليفة يتنازل عن منصبه وخيلع نفسه طواعية، وبدون أي ضغوط،  3
 ومن مركز قوة ال من مركز ضعف، من أجل إصالح ذات بني املسلمني.

 ـ كون احلسن رضي هللا عنه اخر خلفاء مرحلة النبوة. 4

التاريخ واألدب وغريها من املصادر أبخبار من هذه األسباب وغريها امتألت كتب العقيدة والسنة و 
صلح احلسن مع معاوية رضي هللا عنهما، والقارأى لتلك املصادر مبا فيها اتريخ الطربي ـ يالحظ كثرة 
رواايت الصلح وتضارهبا مع بعضها، واختالط ضعيفها بصحيحها، وتشابه بعض أحداثها، يضاف إىل 



لوقوع احلدث، مع أن التسلسل الزمين جملرايت الصلح يعد ذلك عدم مراعاة املصادر للرتتيب الزمين 
 ([.1629ابلغ األمهية لفهم احلدث])

 ولقد قام األخ الكرمي الدكتور خالد الغيث َبهد كبري يف دراسة تلك املصادر واستخراج

الرواايت الصحيحة منها، واعتمدها يف ترتيب أحداث الصلح ترتيبًا زمنياً، كما استفاد من بعض 
الرواايت الضعيفة املتوافقة مع الرواايت الصحيحة ـ وفقًا للمنهج الذي بينه يف رسالته املعروفة، مبروايت 

([، ولقد استفدت من 1630خالفة معاوية يف اتريخ الطربي من أجل استكمال تفاصيل احلدث])
 ذلك اجلهد الرائع، والرتتيب املبدع، والتسلسل اجلميل جملرايت الصلح.

 هم مراحل الصلح:أوالً ـ أ

 املرحلة األوىل:

دعوة الرسول )ص( للحسن أبن يصلح هللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني، فتلك الدعوة املباركة 
([، فقد قال )ص( 1631اليت دفعت احلسن رضي هللا عنه إىل اإلقدام على الصلح بكل ثقة وتصميم])

([، فلم تكن 1632«])ئتني عظيمتني من املسلمنيإن ابين هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني ف: »
نبوءة رسول هللا )ص( عن احلسن بن علي أنه سيصلح هللا به بني فئتني من املسلمني جمرد إنباء يسمعه 
احلسن واملسلمون ويصدقونه كالنبوءات النبوية األخرى، بل كانت الكلمة املوجهة الرائدة للحسن بن 

ه وتصرفاته ومنهج حياته، ال بد  أهنا حلَّت يف قرارة نفسه، واستولت علي رضي هللا عنهما يف اجتاهات
على مشاعره، وامتزجت بلحمه ودمه، واعتربها كوصي ة من الرسول )ص( ـ وهو نبيه وجدُّه ـ يتكلم هبذه 
الكلمات رأى السرور يف أسارير وجهه، والربيق يف عينيه )ص( ، فتمسك هبا كهدف من أهداف 

 ألعلى له يف مستقبله.حياته، وكاملثل ا

وقد ظهرت ااثر هذه النبوءة يف يميع حركاته وسكناته، حىت يف احلديث مع والده الكبري الذي حيبه 
حب  األبناء الرَبَرة لالابء العِّظام الذين خصهم هللا مبواهب ومناقب، قل ما يشاركهم فيها أفراد األمة، 

وجيل ه إجالل العارفني واملعجبني، وقد أشار على أبيه وكان من أعرف الناس هبا حُبكم البنو ة والصحبة، 
علي  بن أيب طالب بعد مقتل عثمان أن يعتزل الناس إىل حيث شاء من األرض، حىت تثوب إىل العرب 
عوازب أحالمها، وقال له: لو كنت يف ُجحر َضب  الستخرجوك منها فبايعوك دون أن تعرض نفسك 

الشام، وعزم على التجه ز، وخرج من املدينة وهو عازم على أن يقاتل هلم، وملا عزم عليٌّ على قتال أهل 



مبن أطاعه من عصاه، جاء إليه احلسن بن علي وقال: اي أبتِّ دع هذا؛ فإن فيه سفك دماء املسلمني 
 ([.1633ووقوع االختالف بينهم])

ؤدي ما يدين هلل به من ولكن  عليًا مل يقبل ما أشار به احلسن، ومل يكن ليرتك الناس يف فتنة دون أن ي
 أمر مبعروف وهني عن منكر، وردَّ األمر إىل نصابه، واحلق  إىل أصحابه ولُكل   وجهة هو

([، وكان علي رضي هللا عنه مصيبًا يف رأيه، وقد ظهرت املعجزة النبوية، وبلغت ذروهتا 1634مول يها])
 اإلمام الفذ  سيداً جلياًل. برتبية احلسن بن علي الرتبية اإلسالمية الرابنية، من كون هذا

وليست السيادة ابلقهر وسفك الدماء، أو إهدار األموال واحلرمات، بل السيادة بصيانتها وإزالة 
البغضاء والشحناء، فصلحه وحقنه لدماء املسلمني بلغ فيه ذروة السيادة، اليت ال يستطيعها من فكر 

وحوله األلوف فيهم من هو طامع مدسوس،  ابلقوة وهو ميلك طرفًا منها، وقد صاحل احلسن معاوية
ولكن فيهم الكثري الكثري من املخلصني األوفياء، فما أراد أن تراق بسببه قطرة دم، أو خيدش مسلم يف 
هذا السبيل، وإن الرائسة لألقوام إن مل تكن لصيانتها، وحياطتها وحفظها، وترقيتها فهي نوع من 

امرة واملقامرة اليت جتلب معها الدمار واخلراب، واإلذالل الطاغوت األعمى والتهور األمحق، واملغ
والسباب وينتهي أصحاهبا إىل غضب هللا، ولعنة التاريخ، وهل َتداَفع أمواج الدماء البشرية عرب العصور 

 ([؟!!.1635والقرون إال من احلرص على الرائسة والسلطان والتكالب على الدنيا ])

وامللك والرائسة، ولو أرادها ألدار احلرب الطحون سنني وسنني، ولكنه   لقد كان احلسن زاهداً يف الدنيا
كان ينظر إىل الدار االخرة، ويريد حفظ دماء أمة حممد )ص( ، قال احلسن البصري: فلما ويل احلسن 

([. وكان يعلنها صرحية ويفتخر بذلك ويعتز بتنفيذه للوصية 1636ما أهريق يف سببه حمجمة دم])
([، فقد أصلح هللا ابحلسن بني أهل العراق واألمة كلها، 1637ه مسلك الرتبية اإلميانية])النبوية، وسلوك

فجعل النيب )ص( اإلصالح من فضائل احلسن، مع أن احلسن نزل عن األمر وسلم األمر إىل معاوية، 
ما أمر به  فلو كان القتال هو املأمور به دون ترك اخلالفة ومصاحلة معاوية مل ميدحه النيب )ص( على ترك

وفعل ما مل يؤمر به، وال مدحه على ترك األوىل وفعل األدن، فعلم أن الذي فعله احلسن هو الذي كان 
 ([.1638حيبه هللا ورسوله ال القتال])

 املرحلة الثانية:



شرط البيعة الذي وضعه احلسن رضي هللا عنه أساسًا لقبوله مبايعة أهل العراق له، ذلك الشرط الذي 
([، فعن ميمون بن مهران، قال: إن 1639أهنم يساملون من يسامل وحياربون من حيارب])نص على 

 احلسن بن علي بن أيب طالب ابيع أهل العراق بعد علي على بيعتني، ابيعهم على اإلمرة،

([، ويف رواية أخرى، من طريق 1640وابيعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا مبا رضي به])
ب، قال: مسعت احلسن بن علي يقول: وهللا ال أابيعكم إال على ما أقول لكم، قالوا: ما خالد بن ُمصرَّ 

([، ويستفاد من الروايتني ابتداء احلسن 1641هو؟ قال: تساملون من ساملت وحتاربون من حاربت])
([، 1642رضي هللا عنه يف تبييته لنية الصلح قبل استخالفه، وذلك حتقيقًا منه لنبوة املصطفى])

وأدخل احلسن رضي هللا عنه بشرطه يف عقلية العراقيني أبن خيار السلم قابل للنقاش واألخذ والعطاء، 
وليس فيه تقدمي إرادة الس لم على احلرب، فهو يشتمل عليهما معاً، وإن كان يوحي ابلسلم، وهذا دليل 

خالفة ملا كانت مصلحة على عبقريته وحسن قيادته، ومعرفته ابألمور، كما أنه رضي هللا عنه تقدم لل
 اإلسالم واملسلمني يف ذلك.

 املرحلة الثالثة:

وقوع احملاولة األوىل الغتيال احلسن رضي هللا عنه بعد أن كشف عن نيته يف الصلح مع معاوية رضي 
هللا عنه، وهذه احملاولة يبدو أهنا قد جرت بعد استخالفه بقليل، وهو ما أشارت إليه الرواايت التالية: ما 

([: أن احلسن بن علي ملا استخلف حني قتل 1643رجه ابن سعد يف طبقاته من طريق أيب يميلة])أخ
علي، فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه خبنجر ـ وزعم حصني بن عبد الرمحن السلمي أنه بلغه 
أن الذي طعنه رجل من بين أسد ـ وحسن ساجد، قال حصني: وعمي أدرك ذلك، قال: فيزعمون أن 
الطعنة وقعت يف وركه، فمرض منها أشهراً مث برأئ، فقعد على املنرب فقال: اي أهل العراق اتقوا هللا فينا، 
َا يُرِّيُد اَّللَُّ لُِّيْذهَِّب َعْنُكُم الر ِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِّ  فإان أمراؤكم وضيفانكم، أهل البيت الذين قال هللا: }إِّمنَّ

[. قال: فما زال يقول ذلك حىت ما رؤي أحد من أهل املسجد 33حزاب: ]األَويَُطه ِّرَُكْم َتْطهِّريًا    
 ([.1645([ بكاء])1644إال وهو خين])

([، قال: مسعت احلسن بن علي 1646وما أخرجه ابن سعد يف طبقاته من طريق هالل بن يساف])
ن أهل البيت الذين وهو خيطب وهو يقول: اي أهل الكوفة، اتقوا هللا فينا فإان أمراؤكم وإان أضيافكم، وحن

 قال هللا: قال: فما رأيت يوماً قط أكثر ابكياً من يومئذ

 

 املرحلة الرابعة:



خروج احلسن رضي هللا عنه َبيش العراق من الكوفة إىل املدائن، وإرساله للقوة الضاربة من اجليش وهي 
عد يف طبقاته ([، وقد أشار ابن س1647شرطة اخلميس إىل مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عبادة])

إىل ذلك يف الرواية اليت أخرجها من طريق الشعيب، قال: ابيع أهل العراق بعد علي بن أيب طالب 
احلسن بن علي، مث قالوا له: سر إىل هؤالء القوم الذين عصوا هللا ورسوله؛ ارتكبوا العظيم 

إىل أهل الشام، وجعل ([ الناس أمورهم، فإان نرجو أن ميكن هللا منهم، فسار احلسن 1648وابتزوا])
 ([.1649على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة يف اثين عشر ألفاً، وكانوا يسمون شرطة اخلميس])

من خالل الرواية السابقة يتضح أن أهل العراق هم الذين دفعوا احلسن رضي هللا عنه إىل اخلروج لقتال 
 رمحه هللا بقوله: ومل يكن يف نية احلسن أهل الشام من غري رغبة منه، وهذا األمر قد أشار إليه ابن كثري

أن يقاتل أحداً، ولكن غلبوه على رأيه، فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً مل ُيسمع مبثله، فأم ر احلسن بن علي، 
قيس بن سعد بن عبادة، على املقدمة يف اثىن عشر ألفًا بني يديه، وسار هو ابجليوش يف أثره قاصداً 

([، وقد أظهر احلسن حنكة كبرية 1650دائن نزهلا وقد م املقدمة بني يديه])بالد الشام، فلما اجتاز ابمل
دلت على سعة أفقه ودهائه وبصريته، عندما مل يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية مبيله إىل مصاحلة 
معاوية وتسليمه األمر؛ ألنه يعرف خفتهم وهتورهم، فأراد أن يقيم من مسلكهم الدليل على صدق 

([، وكان 1651فيهم، وعلى سالمة ما اجته إليه، فوافقهم على املسري حلرب معاوية وعبأ جيشه])نظرته 
خروج احلسن بن علي من الكوفة إىل املدائن على ما رجحه الدكتور خالد الغيث يف شهر صفر من 

 ([.1652هـ])41السنة التالية وهي سنة 

 املرحلة اخلامسة:

وتوجه إىل العراق بعد أن وصل خرب خروج احلسن من الكوفة إىل  خرج معاوية رضي هللا عنه من الشام
املدائن َبيوشه، يقول ابن سعد يف طبقاته: وأقبل معاوية يف أهل الشام يريد احلسن حىت نزل جسر 

([. مث أضاف قائالً: فأقبل من جسر منيح إىل مسكن يف مخسة أايم وقد دخل يوم 1653منيح])
 وج معاوية وكان ذلك بعد مساعه خلروج احلسن َبيوشه،([، وقد أتخر خر 1654السادس])

وكان معاوية قد أصيب إصابة بليغة من جراء حماولة االغتيال اليت تعرض هلا من قبل اخلارجي الربك بن 
عبد هللا التميمي، حني خرج لصالة الفجر، وهي احملاولة اليت نفذت يف نفس فجر اليوم الذي اغتيل 

هـ على الصحيح  40هو فجر يوم اجلمعة السابع عشر من شهر رمضان سنة فيه علي رضي هللا عنه، و 
 ([.1655املشهور من األقوال])



وقد أشار اخلالَّل إىل شدة إصابة معاوية رضي هللا عنه يف الرواية اليت أخرجها من طريق جندب قال:  
شي إىل جانبه، كنا مع سعد بن أيب وقاص يف ركب فنزل سعد ونزلت واغتنمت نزوله قال: فجعلت أم

([ 1656فحمدت هللا وأثنيت عليه وقلت: إن معاوية طعن طعنًا بيَّنًا ال أراها إال قاتلته، وإن الناس])
قاتلون بقية أصحاب الشورى، وبقية أصحاب رسول هللا )ص( ، فأنشدك هللا إن وليت شيئًا من 

مد سعد هللا وأثىن عليه مث أمرهم، أو تشق عصاهم وأن تفرق يمعهم، أو تدعوهم إىل أمر مهلكة. فح
قال: أما بعد؛ فو هللا ال أشق عصاهم وال أُفـَرَّق يمعهم، وال أْدُعُهم إىل أمر هلكة حىت أيتوين بسيف 

 ([.1657يقول: اي سعد هذا مؤمن فدعه، وهذا كافر فاقتله])

ضى يف اجليش، وبينما احلسن يف املدائن، إذ اندى مناد  من أهل العراق إن قيسًا قد قتل، فسرت الفو 
وعادت إىل أهل العراق طبيعتهم يف عدم الثبات، فاعتدوا على سرادق احلسن وهنبوا متاعه حىت إهنم 
انزعوه بساطاً كان حتته، وطعنوه وجرحوه، وهنا حدثت حادثة هلا داللة كبرية؛ فقد كان وايل املدائن من 

يب عبيد ابن مسعود، وكان شاابً، فقال قبل علي: سعد بن مسعود الثقفي، فأاته ابن أخيه املختار بن أ
له: هل لك يف الغىن والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق احلسن، وتستأمن به إىل معاوية، فقال له 

([، فلما 1658عمه: عليك لعنة هللا، أثب على ابن بنت رسول هللا )ص( ، فأوثقه بئس الرجل أنت])
، وال نصر يُرجى على أيديهم، وهذه كانت قناعته من رأى احلسن صنع أصحابه أيقن أنه ال فائدة منهم

 ([، فدفعه ذلك إىل قطع خطوات أوسع واالقرتاب أكثر من الصلح.1659البداية])

 املرحلة السادسة:

تبادل الرسل بني احلسن ومعاوية، ووقوع الصلح بينهما رضوان هللا عليهما، فقد سجل اإلمام البخاري 
ات احلرجة من اتريخ األمة املسلمة حني التقى اجلمعان، يمع أهل رمحه هللا يف صحيحه تلك اللحظ

 الشام ويمع أهل العراق، وذلك يف الرواية اليت أخرجها من طريق احلسن

البصري، قال: استقبل ـ وهللا ـ احلسن بن علي معاوية بكتائب أمثال اجلبال، فقال عمرو بن العاص: 
فقال له معاوية ـ وكان وهللا خري الرجلني ـ: أي عمرو، وإن  إين ألرى كتائب ال تويل حىت تقتل أقراهنا،

([ 1660قتل هؤالء هؤالء، وهؤالء هؤالء، من يل أبمور الناس، َمْن يل بنسائهم، من يل بضيعتهم؟])
فبعث إليه رجلني من قريش من بين عبد مشس ـ عبد الرمحن بن مسرة، وعبد هللا ابن عامر بن كريز؛ 

الرجل فاعرضا عليه، وقوال له، واطلبا إليه. فأتياه، فدخال عليه، فتكلما، وقاال له، فقال: اذهبا إىل هذا 
 وطلبا إليه.



([، وإن هذه األمة قد 1661فقال هلما احلسن بن علي: إان بنو عبد املطلب قد أصبنا من هذا املال])
يل عاثت يف دمائها قاال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك قال: فمن 

([، فما سأهلما شيئًا إال قاال: حنن لك به، فصاحله فقال 1663([ قاال: حنن لك به])1662هبذا؟])
احلسن، أي البصري: ولقد مسعت أاب بكرة يقول: رأيت رسول هللا )ص( على املنرب ـ واحلسن ابن علي 

هللا أن يصلح به بني  إىل جنبه ـ وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابين هذا سيد، ولعل
([، وقد حتدث ابن حجر رمحه هللا عن الفوائد املستنبطة من رواية 1664فئتني عظيمتني من املسلمني])

 الصلح فقال:

 ( ـ ويف هذه القصة من الفوائد علم من أعالم النبوة.1

فيما عند هللا ملا راه ( ـ ومنقبة للحسن بن علي، فإنه ترك امللك ال لقلة، وال لذلة، وال لعلة، بل لرغبته 2
 من حقن دماء املسلمني، فراعى مصلحة الدين ومصلحة األمة.

( ـ وفيها رد على اخلوارج الذين كانوا يكفرون عليًا ومن معه، ومعاوية ومن معه، بشهادة النيب )ص( 3
 ابلطائفتني أبهنم من املسلمني.

 املسلمني. ( ـ وفيها فضيلة اإلصالح بني الناس، وال سيما يف حقن دماء4

( ـ وداللة على رأفة معاوية ابلرعية، وشفقته على املسلمني، وقوة نظره يف تدبري امللك، ونظره يف 5
 العواقب.

 

( ـ وفيه والية املفضول اخلالفة مع وجود األفضل؛ ألن احلسن ومعاوية ويل كل منهما اخلالفة، وسعد 6
 بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد يف احلياة ومها بدراين.

( ـ وفيه جواز خلع اخلليفة نفسه، إذا رأى يف ذلك صالحًا للمسلمني، والنزول عن الوظائف الدينية 7
والدنيوية ابملال، وجواز أخذ املال على ذلك وإعطائه، بعد استيفاء شرائطه، أبن يكون املنزول له أوىل 

ن املبذول من بيت املال من النازل، وأن يكون املبذول من مال الباذل؛ فإن كان يف والية عامة وكا
 ([.1665اشرتط أن تكون املصلحة يف ذلك عامة])

كما أخرج ابن سعد رمحه هللا رواية ال تقل أمهية عن رواية البخاري يف الصلح، وتعد مكملة هلا، وهي 
([: إن معاوية كان يعلم أن احلسن أكره الناس للفتنة؛ فلما تويف 1666من طريق عمرو بن دينار])

ىل احلسن، فأصلح الذي بينه وبينه سراً، وأعطاه معاوية عهداً إن حدث به حدث واحلسن علي بعث إ
([: 1668([، وليجعلن هذا األمر إليه، فلما توثق منه احلسن، قال ابن جعفر])1667حي لُيَسمَّينَّه])



س، ([، واجل1669وهللا إين جلالس عند احلسن إذ أخذت ألقوم فجذب بثويب وقال: اقعد اي َهناه])
فجلست قال: إين قد رأيت رأايً وأحب أن تتابعين عليه، قال: قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد 
إىل املدينة فأنزهلا وأخلي بني معاوية، وبني هذا احلديث، فقد طالت الفتنة، وسقطت فيها الدماء، 

جعفر: جزاك هللا عن  وقطعت فيها األرحام، وقطعت السبل، وُعطَّلت الفروج ـ يعين الثغور ـ فقال ابن
أمة حممد، فأان معك على هذا احلديث، فقال احلسن: ادع يل احلسني، فبعث إىل احلسني فأاته فقال: 

 اي أخي قد رأيت رأايً وإين أحب أن تتابعين عليه.

قال: ما هو؟ قال: فقص  عليه الذي قال البن جعفر، قال احلسني: أعيذك ابهلل أن تكذب علياً يف قربه 
معاوية. قال احلسن: وهللا ما أردت أمراً قط إال خالفتين إىل غريه، وهللا لقد مهمت أن أقذفك وتصدق 

يف بيت فأطينه عليك حىت أقضي أمري. قال: فلما رأى احلسني غضبه قال: أنت أكرب ولد علي، 
 ([، ويالحظ على رواييت1670وأنت خليفته، وأمران ألمرك تبع، فافعل ما بدا لك])

ن سعد اتفاقهما على أن معاوية رضي هللا عنه كان صاحب املبادرة يف االتصال ابحلسن البخاري واب
 ([.1671رضي هللا عنه وعرض الصلح عليه])

   َمنِّ املبادر إىل الصلح احلسن أم معاوية؟

وهنا قد يسأل سائل: من املبادر إىل الصلح، أهو احلسن رضي هللا عنه ـ الذي ورد حديث الرسول يف 
قه، والذي كاد أن يقتل يف احملاولة األوىل الغتياله بسبب شرط البيعة الذي اشرتطه على أهل الصلح حب

 العراق، والذي يفهم منه عزمه على صلح معاوية ـ أم معاوية رضي هللا عنه؟

وجواب ذلك: أن الرغبة يف الصلح كانت موجودة لدى الطرفني، فقد سعى احلسن رضي هللا عنه إىل 
منذ اللحظات األوىل ملبايعته، مث جاء معاوية فأكمل ما بدأه احلسن، فكان عمل  الصلح، وخطط له 

([، والقدح املعلَّى يف السعي يف 1672كل واحد منهما مكماًل لالخر رضوان هللا عليهم أيمعني])
 جناح الصلح للحسن.

 املرحلة السابعة:

   حماولة أخرى الغتيال احلسن رضي هللا عنه:

لصلح بني احلسن ومعاوية رضي هللا عنهما، شرع احلسن رضي هللا عنه يف هتيئة بعد جناح مفاوضات ا
نفوس أتباعه على تقبل الصلح الذي مت، فقام فيهم خطيبًا ليبني هلم ما مت بينه وبني معاوية، وفيما هو 



خيطب هجم عليه بعض عسكره حماولني قتله، لكن هللا سبحانه وتعاىل أجناه كما أجناه من قبل، وقد 
 أورد البالذري خطبة احلسن اليت ألقاها يف أتباعه، وحماولة قتله رضي هللا عنه فقال:

إين أرجو هللا أن أكون أنصح خلقه خللقه، وما أان حمتمل على أحد ضغينة، وال حقداً، وال مريدًا به 
 انظر لكم خرياً غائلة، وال سوءاً، أال وإن ما تكرهون يف اجلماعة خري لكم مما حتبون يف الفرقة، أال وإين

 من نظركم ألنفسكم، فال ختالفوا أمري، وال تردوا علي، غفر هللا يل ولكم.

فنظر بعض الناس إىل بعض وقالوا: عزم وهللا على صلح معاوية، وضعف وخار، وشدوا على فسطاطه، 
أيب جعال فدخلوه، انتزعوا مصاله من حتته، وانتهبوا ثيابه، مث شد عليه عبد الرمحن بن عبد هللا بن 

([ عن عاتقه، فبقي متقلدًا سيفه َفُدهِّش مث رجع ذِّْهُنُه، فركب فرسه، 1673األزدي، فنزع مطرفه])
 وأطاف به الناس، فبعضهم يعجزه ويضعفه، وبعضهم ينحي أولئك منه، ومينعهم منه.

 

سد، وانطلق رجل من بين أسد بن خزمية من بين نضر بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أ
([، فقعد له 1675([، وكان يرى رأي اخلوارج ـ على مظلم ساابط])1674يقال له: اجلراح بن سنان])

([، وكان معه وقال: 1676فيه ينتظره، فلما مر احلسن دان من دابته فأخذ بلجامها، مث أخرج معواًل])
ه شقًا كاد أشركت اي حسن كما أشرك أبوك من قبل، وطعنه ابملعول يف أصل فخذه، فشق يف فخذ

يصل إىل العظم، وضرب احلسن وجهه، مث اعتنقا وخرا إىل األرض، ووثب عبد هللا بن اخلضل 
([، أبنفه 1678([، فنزع املعول من يد اجلراح، وأخذ ظبيان بن عمارة التميمي])1677الطائي])

دائن... مث فقطعه، وضرب بيده إىل قطعة اجرة فشدخ هبا وجهه ورأسه حىت مات، ومُحل احلسن إىل امل
إن سعد بن مسعود أتى احلسن بطبيب، وقام عليه حىت برِّأى وحوله إىل أبيض 

 ([.1680([])1679املدائن])

وقد يعرتض بشأن خطبة احلسن رضي هللا عنه، وأهنا وردت عند البالذري وأيب حنيفة الدينوري قبل 
 صلح احلسن ومعاوية رضي هللا عنه.

بخاري من وصف جليش احلسن، يفيد قوة جيش احلسن ومتاسكه وجواب ذلك: أن ما ورد يف رواية ال
مما يعين أن جيش العراق قد قابل جيش الشام وهو يف أحسن حاالته املادية واملعنوية، وحيث إن جيش 
أهل العراق قد اضطرب حاله بعد خطبة احلسن فإن هذا يعين انتفاء مقابلة جيش العراق جليش الشام 

رب للواقع أن خطبة احلسن يف معسكره كانت بعد التقاء اجليشني العراقي بعد اخلطبة، لذا فإن األق
([، هذا ابإلضافة إىل أن 1681والشامي، وبعد وقوع الصلح بني احلسن ومعـاوية رضي هللا عنهما])



خطبة احلسن هذه كانت مدخاًل ومتهيدًا منه رضي هللا عنه إلخبار أتباعه ابلصلح الذي مت بينه وبني 
 ا ما تبينه الرواايت التالية:معاوية وهذ

([: إن احلسن بن علي قام بعد وفاة علي 1682ما أخرجه ابن سعد من طريق رايح بن احلارث])
 رضي

هللا عنه ، فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: إن كل ما هو ات قريب، وإن أمر هللا واقع، وإن كره الناس، 
يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه حمجمة من دم، وإين وهللا ما أحببت أن أيل من أمر أمة حممد ما 

([، وقد يقول قائل: إن هذه 1684([])1683قد علمت ما يضرين مما ينفعين، فاحلقوا بطيتكم])
الرواية قد قيلت يف الكوفة، وليست يف املدائن، واجلواب على ذلك: أن أمحد بن حنبل أخرج الرواية 

([، وفيها: أن الناس اجتمعوا إىل احلسن 1685صحيح])نفسها من طريق رايح بن احلارث وإبسناد 
([.. مث ذكر بقية رواية ابن سعد، وحيث إن هذه اخلطبة قد قيلت يف 1686بن علي ابملدائن ])

املدائن فإن األرجح أهنا قيلت بعد صلح احلسن مع معاوية رضي هللا عنهما ـ حيث يرد بشأهنا ما ورد 
ي ـ بل لعلها كانت جزءًا من خطبة احلسن اليت أوردها البالذري، بشأن خطبة احلسن اليت عند البالذر 

 وأسفرت عن اضطراب معسكر احلسن.

وقد بقيت اإلشارة إىل موقف احلسن رضي هللا عنه جتاه ما حصل له يف معسكره، وهو ما أخرجه ابن 
([، قال: يمع احلسن بن علي رؤوس أصحابه يف قصر 1687سعد من طريق هالل بن خباب])

([، عنكم إال لثالث خصال لذهلت: 1688دائن، فقال: اي أهل العراق، لو مل تذهل نفسي])امل
مقتلكم أيب، ومطعنكم بغليت، وانتهابكم ثقلي، أو قال: ردائي عن عاتقي، وإنكم قد ابيعتموين أن 

ل فدخل تساملوا من ساملت وحتاربوا من حاربت، وإين قد ابيعت معاوية فامسعوا له وأطيعوا ، قال: مث نز 
 ([.1689القصر])

 ( ـ موقف شرطة اخلميس من الصلح:1

أما موقف شرطة اخلميس ـ وهم مقدمة جيش العراق إىل مسكن ـ من الصلح، فقد أخرج احلاكم عن 
([، قال: كنا يف مقدمة جيش احلسن بن علي اثين عشر ألفاً، تقطر أسيافنا من 1690أيب الَغريف])

([، فلما أاتان صلح احلسن بن علي ومعاوية  1691نا أبو العمَّرطة])احلدة على قتال أهل الشام، وعلي
ا كسرت ظهوران من احلرد])  ([ والغيظ، فلما قدم احلسن بن علي على الكوفة، قام1692كأمن 



([، فقال: السالم عليك اي مذل املؤمنني، فقال 1693إليه رجل منا يكىن أاب عامر سفيان بن الليل])
([، 1694أاب عامر، مل أذلَّ املؤمنني، ولكين كرهت أن أقتلهم يف طلب امللك])احلسن: ال تقل ذلك اي 

ويبدو أن أاب العم رطة كان أمريًا على جمموعة من جيش اخلميس يف املقدمة، وكان فيهم أبو الغريف، 
ألنه من الثابت أن جيش اخلميس كان عليه قيس بن سعد رضي هللا عنه، كما أن الرواايت الصحيحة 

كر أي وجود لعبيد هللا بن العباس على جيش اخلميس، مما يثري الشك حول وجود عبيد هللا بن ال تذ 
([، وال يلتفت إىل الرواايت الساقطة واملوضوعة اليت تزعم أن 1695العباس يف العراق يف هذه الفرتة])

 عبيد هللا خان احلسن مقابل رشاوى مالية من معاوية.

دخول يف الصلح، واعتزل مبا أطاعه مث شرح هللا صدره، ودخل يف أما قيس بن سعد فقد تردد يف ال
الصلح وابيع معاوية رضوان هللا عليهم أيمعني، ويف الرواايت التالية بيان موقف قيس حني جاءه خرب 

([، أنه قال:.. فبعث احلسن ابلبيعة 1696الصلح، أخرج ابن حجر من طريق حبيب بن أيب اثبت])
احلسن إىل قيس بن سعد، فقال قيس بن سعد يف أصحابه فقال: اي أيها إىل معاوية، فكتب بذلك 

الناس، أاتكم أمران، البد لكم من أحدمها: دخول يف الفتنة، أو قتل مع غري إمام، فقال الناس: ما 
 ([.1697هذا؟ فقال: احلسن بن علي، قد أعطى البيعة معاوية، فرجع الناس، فبايعوا معاوية])

ة إىل دخول قسم كبري من شرطة اخلميس يف الصلح فور مساعهم نبأ وقوع الصلح تشري الرواية السابق
بني احلسن ومعاوية رضي هللا عنهما، ولكنها ال تذكر دخول قائدهم قيس ابن سعد يف الصلح، وقد 
أشار ابن كثري رمحه هللا إىل ذلك بقوله: وبعث احلسن بن علي إىل أمري املقدمة قيس بن سعد: أن 

، فأىب قيس بن سعد قبول ذلك، وخرج من طاعتهما يميعاً، واعتزل مبن أطاعه، مث راجع يسمع ويطيع
([، كما حتدث ابن أيب شيبة عن موقف قيس بن سعد رضي هللا عنه ـ 1698األمر، فبايع معاوية])

ومن اتبعه من شرطة اخلميس ـ من الصلح، فقال: عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: كان قيس بن 
ادة مع احلسن ابن علي رضي هللا عنه على مقدمته، ومعه مخسة االف قد حلقوا رؤوسهم سعد بن عب

بعدما مات علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه ، وتبايعوا على املوت، فلما دخل احلسن يف بيعة معاوية 
أىب قيس أن يدخل، وقال ألصحابه: ما شئتم، إن شئتم جالدت بكم حىت ميوت األعجل منا، وإن 

 أخذت لكم أماانً، فقالوا: خذ لنا أماانً، شئتم

فأخذ هلم كذا وكذا، وأال يعاقبوا بشيء، وأنه رجل منهم، ومل أيخذ لنفسه خاصة شيئًا فلما ارحتل حنو 
([، ويف الرواية السابقة ـ على 1699املدينة ومضى أبصحابه جعل ينحر هلم كل يوم جزورًا حىت بلغ])



سل األحداث ـ إشارة لعدد الذين اتبعوا قيسًا من اجملموع الكلي ما فيها من تقدمي وأتخري يف تسل
 ([.1700لتعداد شرطة اخلميس الذي هو اثنا عشر ألفاً])

 ( ـ مواقف أمراء علي رضي هللا عنه من الصلح:2

اتسمت مواقف أمراء علي رضي هللا عنه من الصلح ابلتباين والتفاوت، حيث قبله بعضهم وكرهه 
 ا يلي تبيان لتلك املواقف:بعضهم االخر، وفيم

 أ ـ موقف القبول واالستحسان، وأييت يف مقدمة هؤالء عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه.

ب ـ موقف الرفض مث القبول، وأييت يف مقدمة هؤالء قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنهما، وزايد 
 بن أبيه.

 ه له، هؤالء ينقسمون إىل قسمني:ج ـ وهناك فريق اثلث دخل يف الصلح وهو كار 

قسم يرى أن الصلح ملزم له يف ظل حياة احلسن رضي هللا عنه فقط، وميثل هؤالء حجر ابن عدي  -
 رضي هللا عنه.

قسم يرى أن الصلح ملزم له يف ظل حياة احلسن ومعاوية رضي هللا عنهما، أو االخر موت منهما،  -
 هما.وميثل هؤالء احلسني بن علي رضي هللا عن

 املرحلة الثامنة:

تنازل احلسن بن علي عن اخلالفة، وتسليمه األمر إىل معاوية رضوان هللا عليهم أيمعني: بعد أن أجنى 
هللا سبحانه وتعاىل احلسن بن علي من الفتنة اليت وقعت يف معسكره، ترك املدائن وسار إىل الكوفة، 

قالوا: وملا أراد احلسن املسري من املدائن إىل وقد حتدث البالذري عن مسري احلسن إىل الكوفة فقال: 
([، بكتاب الصلح، وقد أعطاه فيه 1702([، وابن مسرة])1701الكوفة، حني جاءه ابن عامر])

معاوية ما أراد، خطب فقال يف خطبته: وعسى أن تكرهوا شيئًا وجيعل هللا فيه خريًا كثرياً، وسار إىل 
 ([، ويف1704ضي هللا عنه من مسكن إىل النخيلة])([، بعد ذلك سار معاوية ر 1703الكوفة])

ذلك يقول البالذري: قالوا: وشخص معاوية من مسكن إىل الكوفة ونزل بني النخيلة ودار 
 ([.1705الرزق])

مث خرج احلسن رضي هللا عنه من الكوفة إىل النخيلة ليقابل معاوية رضي هللا عنه ويسلم األمر له، فعن 
([، قال: شهدت احلسن بن علي رضي هللا عنه ابلنخيلة حني 1707يب])([، عن الشع1706جمالد])

صاحله معاوية رضي هللا عنه، فقال معاوية: إذا كان ذا فقم فكلم وأخرب الناس أنك قد سلمت هذا 



األمر يل، ورمبا قال معاوية: أخرب الناس هبذا األمر الذي تركته يل، فقام فخطب على املنرب فحمد هللا 
([ التُّقى، وإن أمحق 1708ـ قال الشعيب: وأان أمسع ـ مث قال: أما بعد فإن أكيس الكيس])وأثىن عليه 

احلمق الفجور، وإن هذا األمر الذي اختلفت فيه أان ومعاوية إما كان حقاً يل تركته ملعاوية إرادة صالح 
([ }َوإِّْن 1709هذه األمة وحقن دمائهم، أو يكون حقاً كان المرأئ كان أحق به مين ففعلت ذلك ])

ني     َنٌة َلُكْم َوَمَتاٌع إِّىَل حِّ  أَْدرِّي َلَعلَُّه فِّتـْ

([، 1712([، وأبو نعيم األصفهاين])1711([، واحلاكم])1710كما أخرج هذه الرواية ابن سعد])
([، كلهم بنحو رواية الطرباين من طريق الشعيب، كذلك 1714([، وابن عبد الرب])1713والبيهقي])

بيعة أمحد بن حنبل من طريق أنس بن سريين، قال: قال احلسن بن علي يوم كلم معاوية: أخرج رواية ال
([ رجل جده نيب غريي، وإين رأيت أن أصلح بني أمة حممد )ص( ، 1715ما بني جابلص وجابلق])

 ([.1716وكنت أحقهم بذاك، أال إان قد ابيعنا معاوية وال أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني])

رواية ابن سعد من طريق عمرو بن دينار، وفيها:.. فقام احلسن فقال: أيها الناس، إين كنت  وجاء يف
أكره الناس ألول هذا احلديث، وأان أصلحت اخره لذي حق أديت إليه حقه أحق به مين، أو حق 

 جدت به لصالح أمة حممد، وإن هللا قد والك اي معاوية هذا احلديث خلري يعلمه

َنٌة َلُكْم  عندك أو لشر يعلمه فيك مث نزل. وأما الرواية اليت تشري أن عمرو بن العاص }َوإِّْن أَْدرِّي َلَعلَُّه فِّتـْ
ني     األعور السُّلمي قالوا ملعاوية ملا ابيع احلسن بن علي معاوية قالوا له: لو أمرت  َوَمَتاٌع إِّىَل حِّ

ناس، فقال معاوية: ال تفعلوا؛ فوهللا ([ عن املنطق فيزهد فيه ال1717احلسن فصعد املنرب فتكلم؛ عيي])
لقد رأيت رسول هللا )ص( ميصُّ لسانه وشفته، ولن يـَْعَي لسان مصه النيب )ص( أو شفتني، فأبوا على 
معاوية، فصعد احلسن املنرب فحمد هللا وأثىن عليه.. فهذه رواية ابطلة من حيث اإلسناد واملنت، 

 معاوية مبن جيهل القدرات البالغية واخلطابية للحسن.([ وليس 1718فإسنادها ضعيف ومتنها منكر])

وجاء يف رواية البالذري أن احلسن دخل بقيس على معاوية ليبايعه، فعن جرير بن حازم، قال مسعت 
حممد بن سريين يقول: ملا ابيع احلسن معاوية، ركب احلسن إليه إىل عسكره، وأردف قيس بن سعد بن 

، قال الناس: جاء قيس، جاء قيس، فلما دخال على معاوية، ابيعه عبادة خلفه، فلما دخال املعسكر
احلسن، مث قال لقيس: ابيع. فقال قيس بيده: هكذا. وجعلها يف حجره ومل يرفعها إىل معاوية، ومعاوية 
على السرير، فربك معاوية على ركبتيه، ومد  يده حىت مسح على يد قيس، وهي يف حجره قال ـ جرير 

 ([.1719لنا حممد بن سريين صنيعه، وجعل يضحك، وكان قيس رجالً جسيماً])بن حازم ـ: وحكى 



وبتنازل احلسن بن علي عن اخلالفة ومبايعته معاوية رضوان هللا عليهم أيمعني تنتهي بذلك فرتة خالفة 
خالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت هللا »النبوة وهي ثالثون سنة، واحلجة يف ذلك قول الرسول )ص( : 

اخلالفة يف أميت ثالثون سنة، مث ملك بعد »([، وقال )ص( : 1720«])لك، أو ملكه من يشاءامل
([. وقد علق ابن كثري على هذا احلديث فقال: وإمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن 1721«])ذلك

نة من علي، فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية يف ربيع األول من سنة إحدى وأربعني، وذلك كمال ثالثني س
موت رسول هللا )ص( ، فإنه تويف يف ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة، وهذا من دالئل النبوة 

([، وبذلك يكون احلسن بن علي رضي 1722لسيدان حممد صلوات هللا وسالمه عليه وسلم وتسليماً])
 ([.1723هللا عنه خامس اخللفاء الراشدين])

 

 ـ أهم أسباب ودوافع الصلح:

اك عوامل وأسباب متعددة سامهت يف دفع أمري املؤمنني احلسن للصلح مع معاوية رضي هللا كانت هن
 عنهما؛ فمنها:

 أوالً ـ الرغبة فيما عند هللا وإرادة صالح هذه األمة:

قال احلسن بن علي رضي هللا عنهما؛ ردًا على نفري احلضرمي عندما قال له: إن الناس يزعمون أنك 
كانت يماجم العرب بيدي، يساملون من ساملت، وحياربون من حاربت، فرتكتها تريد اخلالفة. فقال:  

 ([.1724ابتغاء وجه هللا])

وقال يف خطبته اليت تنازل فيها ملعاوية:... إما كان حقًا يل تركته ملعاوية إرادة صالح هذه 
، واحلرص على ([، إن استحضار احلسن رضي هللا عنه إرادة وجه هللا تعاىل وتقدمي ذلك1725األمة])

إصالح ذات البني من أسباب الصلح ودوافعه عند احلسن بن علي رضي هللا عنهما، فمكانة الصلح يف 
اإلسالم عظيمة، وهو من أجل األخالق االجتماعية، إذ به يرفع اخلالف وينهي املنازعة اليت تنشأ بني 

 املتنازعني، لكونه يرضي طريف النزاع ويقطع املتعاملني مادايً أو اجتماعياً، ويعود بسببه الُودُّ واإلخاء بني
دابر اخلصام، ولذلك كان الصلح من أمسى املطالب الشرعية لتتحقق به األخوة اليت ينشدها هلم 

ُنوَن إِّْخَوٌة َفَأْصلُِّحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم   َا اْلُمْؤمِّ [، 10]احلجرات: ويصفهم هبا، كما يف قوله عز وجل: }إِّمنَّ
([، ولذلك اعتىن القران الكرمي ابلصلح  1726ليت يذهبها اخلالف والتنازع فيما بينهم])وهي األخوة ا

 كثرياً، أمراً به، وترغيباً فيه، وتنويهاً به وأبهله وإليك البيان.

 ( ـ األمر ابإلصالح:1



َوالرَُّسولِّ فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوَأْصلُِّحوا ففي مثل قوله سبحانه وتعاىل: }َيْسأَُلوَنَك َعنِّ األَنـَْفالِّ ُقلِّ األَنـَْفاُل َّللَِِّّّ 
ُتْم ُمْؤمِّنِّنَي     [.1]األنفال:  َذاَت بـَْينُِّكْم َوَأطِّيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه إِّْن ُكنـْ

نَـُهَما فَإِّْن بـََغْت إِّْحَدامُهَا َعَلى ا تَـتَـُلوا َفَأْصلُِّحوا بـَيـْ نِّنَي اقـْ أُلْخَرى فـََقاتُِّلوا الَّيتِّ وقوله: }َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ مَِّن اْلُمْؤمِّ
طُوا إِّنَّ اَّللََّ حيِّ  ْلَعْدلِّ َوأَْقسِّ نَـُهَما ابِّ َا تـَْبغِّي َحىتَّ َتفِّيَء إِّىَل أَْمرِّ اَّللَِّّ فَإِّْن فَاَءْت َفَأْصلُِّحوا بـَيـْ طِّنَي  إِّمنَّ بُّ اْلُمْقسِّ

ُنوَن إِّْخَوٌة فََأْصلُِّحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَـُّقوا اَّللََّ   [.10ـ  9]احلجرات:  َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن    اْلُمْؤمِّ

فرتى أن هللا تعاىل أمر عباده أبن يصلحوا ذات بينهم ملا بينهم من اإلخاء، كما صرح به يف اية 
ُنوَن إِّْخَوٌة َفَأْصلُِّحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم  احلجرات حيث قال: َا اْلُمْؤمِّ إذ بيَّنت هذه االية عل ِّيَّة األمر  }إِّمنَّ

 ابإلصالح بني املؤمنني بصيغة القصر، املفيدة حلصر حاهلم يف حال األخوة، مبالغة يف تقرير

هذا احلكم بني املسلمني، ملا بينهم من انتساب إىل أصل واحد وهو اإلميان الذي هو منشؤه البقاء 
ُنوَن إِّْخَوٌة األبدي يف اجلنات، فأشارت يملة: ، إىل وجوب اإل َا اْلُمْؤمِّ  صالح بني }إِّمنَّ

ومن هذه األوامر القرانية يُعلم أن اإلصالح بني الناس ليس من انفلة القول، بل هو تكليف إهلي 
للقادرين عليه، حىت ال تفسد أواصر األخوة اإلميانية بني املؤمنني، وهو مع ذلك من التعاون على الرب 

والنهي عن املنكر الل ذْين أمر هللا تعاىل هبما يف غري ما اية، ومعلوم أن والتقوى، ومن األمر ابملعروف 
هذين من الواجبات الشرعية التكليفية على املؤمنني يف عالقتهم االجتماعية، فكل هذه األمور حتت ِّم 

ابلود  على املسلم القيام ابإلصالح بني املسلمني بل وبني الناس عام ه، ولتستقر احلياة االجتماعية عامرة
 ([، كانت هذه األوامر دافعة للحسن بن علي رضي هللا عنهما للسعي يف اإلصالح.1727واإلخاء])

 ( ـ الرتغيب يف القيام ابإلصالح:2

ولقد رتب هللا تعاىل على القيام به فضاًل كبريًا وأجرًا عظيماً، يناله القائم بذلك ابتغاء مرضات هللا 
َخيـَْر يفِّ َكثِّري  مِّْن جَنَْواُهْم إِّالَّ َمْن أََمَر بَِّصَدَقة  َأْو َمْعُروف  أَْو إِّْصاَلح   تعاىل، كما قال هللا جل شأنه: }الَ 

[. ووعد 114]النساء: بـَنْيَ النَّاسِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذلَِّك اْبتَِّغاَء َمْرَضاةِّ اَّللَِّّ َفَسْوَف نـُْؤتِّيهِّ َأْجرًا َعظِّيًما    
يًما القائمني به مغفرة ورمحة، كما يف يده قول هللا جل ذكره: }َوإِّْن ُتْصلُِّحوا َوتـَتـَُّقوا فَإِّنَّ اَّللََّ َكاَن َغُفورًا َرحِّ

[ فإن يف هذه االية إشارة إىل مغفرة هللا ورمحته للمصلحني، كما أذن به ختم االية 129]النساء:    
عاىل: }َفَمْن َخاَف مِّْن ([، ومثل هذه االية قوله ت1728بصفيت املغفرة والرمحة هلل سبحانه وتعاىل])

يٌم    نَـُهْم َفاَل إِّمْثَ َعَلْيهِّ إِّنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحِّ [، فإن فيها من 182]البقرة:  ُموص  َجنَـًفا َأْو إِّمْثًا َفَأْصَلَح بـَيـْ
اإلشارة إىل مغفرته ورمحته سبحانه للمصلح ما يف سابقتها، بداللة نفي اإلمث، وتذييلها بصفيت املغفرة 



نَي 1729محة، وهي إشارة جليَّة])والر  يُع َأْجَر اْلُمْصلِّحِّ ([، وقد وصف سبحانه نفسه بقوله: }إِّانَّ اَل ُنضِّ
 [.170]األعراف:    

 ( ـ التنويه ابلصلح والقائمني عليه:3

وتكرار هذا الوعد يدل على علو شأن اإلصالح بني الناس عند هللا تعاىل، ولذلك أجزل للقائم به تلك 
لكرمية واألجر العظيم، وقد دل  على ذلك أيضًا تنويه هللا تعاىل به مبثل قوله سبحانه: }َوالصُّْلُح املثوبة ا
[، فإن وصفه ابخلريية دليل على علو منزلته عند هللا تعاىل، وذلك ملا له من عظيم 128]النساء: َخيـٌْر  

 ماألثر يف إصالح ذات البني بني الناس، الذي طاملا تشوف الشارع احلكي

إليه يف اجملتمعات اإلنسانية، وملا له من داللة على كرمي أخالق القائم به أو الراضي عنه، وهلذا كان من 
أبرز أخالق الرسل عليهم الصالة والسالم، كما قال هللا تعاىل على لسان شعيب عليه السالم: }إِّْن 

ْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوفِّيقِّي إِّالَّ  َّللَِّّ َعَلْيهِّ تـَوَكَّْلُت َوإِّلَْيهِّ أُنِّيُب    ]هود:  أُرِّيُد إِّالَّ اإلِّ [، كما قال 88ابِّ
يهِّ َهاُروَن اْخُلْفينِّ يفِّ  خِّ ََ على لسان موسى وهو خياطب أخاه هارون عليهما السالم: }َوقَاَل ُموَسى ألِّ

دِّيَن     ري ذلك من االايت، واإلصالح [ إىل غ142]األعراف: قـَْومِّي َوَأْصلِّْح َواَل تـَتَّبِّْع َسبِّيَل اْلُمْفسِّ
يف مثل هاتني االيتني عام فيشمل اإلصالح يف الدين والدنيا، ومنه اإلصالح بني الناس عند حدوث 

 ([.1730املقتضى لذلك من نزاع وحنوه ممَّا ال خيلو منه جمتمع من اجملتمعات البشرية])

ح، وقد تتبع خطوات جده )ص( يف فهذا املقصد القراين الكرمي، كان دافعًا للحسن بن علي يف الصل
احلرص على الصلح، فقد كان النيب )ص( جيهد نفسه يف اإلصالح ما استطاع إىل ذلك سبياًل، فقد 

([، حىت تراموا ابحلجارة، فأخرب رسول هللا )ص( بذلك 1731حدث ذات يوم أن أهل قباء اقتتلوا])
نيب )ص( مل يتواَن عن الذهاب ([، فانظر كيف أن ال1732«])اذهبوا بنا نصلح بينهم»فقال: 

م اخلالف، ويعيد الوائم قبل أن يستفحل األمر  لإلصالح بني املسلمني حينما بدر الشقاق بينهم لَيحسِّ
 ([.1733ويتسع اخلرق على الراقع])

وألمهية الصلح بني الناس وفضله أجاز اإلسالم الكذب فيه إذا كان القصد من ذلك اإلصالح بني 
ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خريًا أو يقول »ال )ص( : املتخاصمني، فقد ق

ال حيل الكذب إال يف ثالث: الرجل حيدث امرأته »([، وقال رسول هللا )ص( : 1734«])خرياً 
([، وما ذلك إال لعظم خطر 1735«])لريضيها، والكذب يف احلرب، والكذب ليصلح بني الناس

إايكم وسوء ذات البني فإهنا »هم كما بينه )ص( : اخلالف بني املسلمني وفساد ذات بين



([ أي: اخلصلة اليت من شأهنا أن حتلق، أراد أهنا خصلة سوء تذهب الدين كما 1736«])احلالقة
 ([.1737تذهب املوسى الشعر])

أال أخربكم أبفضل من درجة الصيام »ولقد بني عليه الصالة والسالم ما للصلح من أجر عظيم بقوله: 
 إصالح ذات البني، فإن فساد ذات»قالوا: بلى اي رسول هللا! قال: « والصدقة؟والصالة 

([، ولذلك كان من أمله الكبري ورجائه العظيم يف نسله املبارك احلسن 1738«])البني هي احلالقة
بط ـ رضي هللا عنه ـ أن يصلح هللا به فساد ذات البني الذي أعلمه هللا حبدوثه يف أمته بعد وفاته،  الس ِّ

فمن حديث أيب بكرة رضي هللا عنه قال: رأيت رسول هللا )ص( على املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه 
إن ابين هذا سيد، ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني »وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: 

ملثوبة وإرادته ([، فرغبة احلسن بن علي رضي هللا عنهما يف األجر وا1739«])عظيمتني من املسلمني
 لإلصالح دفعته هلذا الصلح املبارك.

 اثنياً ـ إن ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني:

إن دعوة الرسول )ص( أبن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني دفعت احلسن إىل التخطيط 
ليت يف الطريق، فقد كان هذا احلديث الكلمة واالستعداد النفسي للصلح، والتغلب على العوائق ا

املوجهة الرائدة للحسن يف اجتاهاته وتصرفاته ومنهج حياته، فقد حلت يف قرارة نفسه، واستولت على 
مشاعره وأحاسيسه، واختلطت بلحمه ودمه، ومن خالل هذا التوجيه واستيعابه وفهمه له بىن مشروعه 

من نتائجه، فاحلديث النبوي كان دافعاً أساسياً وسبباً مركزايً يف اإلصالحي، وقسم مراحله، وكان متيقناً 
 اندفاع احلسن لإلصالح.

 اثلثاً ـ حقن دماء املسلمني:

قال احلسن رضي هللا عنه:... خشيت أن جييء يوم القيامة سبعون ألفاً، أو أكثر أو أقلُّ، كلهم تنضح 
([ وقال رضي هللا عنه: أال إن أمر هللا واقع 1740أوداجهم دماً، كلهم يستعدي هللا فيما ُهرِّيَق دمه!])

إذ ليس له دافع وإن كره الناس، إين ما أحببت أن أيل من أمة حممد مثقال حبة من خردل يهراق فيه 
 ([.1742([ ])1741حمجمة من دم، قد علمت ما ينفعين مم ا يضرين أحلقوا بطيت كم])

الفة وتسليمه األمر إليه:.. إما كان حقًا يل تركته ملعاوية وقال يف خطبته اليت تنازل فيها ملعاوية عن اخل
 ([.1743إرادة صالح هذه األمة وحقن دمائهم])



تلحظ من كالم سيدان احلسن رضي هللا عنه شدة خوفه من هللا تعاىل ذلك اخلوف الذي دفعه إىل 
إِّنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِّعوَن يفِّ الصلح، وقد مدح هللا أنبياءه عليهم السالم وأولياءه مبخافتهم هللا تعاىل: }

عِّنَي      [، وقال90]األنبياء: اخْلَيـْرَاتِّ َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاشِّ

ُلوَن َما أََمَر اَّللَُّ بِّهِّ َأْن يُوَصَل َوخَيَْشْوَن َربَـُّهْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احلَِّسابِّ     فاخلوف سبحانه: }َوالَّذِّيَن َيصِّ
احملمود من هللا حيث على العلم، ويكدر يميع الشهوات، ويزعج القلب عن الركون إىل الدنيا، ويدعوه 
إىل التجايف عن دار الغرور، دون احلديث النفسي الذي ال يؤثر يف الكف عن املعاصي، واحلث على 

 ([.1744فعل الطاعات، ودون الوصول إىل اليأس املوجب للقنوط])

لي رضي هللا عنهما أراد أن حيقن دماء املسلمني قربة إىل هللا عز وجل، وخشي على نفسه فاحلسن بن ع
من حساب هللا يوم القيامة يف أمر الدماء، ولو أدى به األمر إىل ترك اخلالفة فكان ذلك دافعًا له حنو 

من  الصلح، فاحلسن بن علي رضي هللا عنهما يعلم خطورة سفك الدماء بني املسلمني، ألن ذلك
أخطر األمور اليت هتز كيان البشرية، ولذلك ورد حترميه والوعيد عليه، وحتديد عقوبته يف كثري من 
نصوص الكتاب والسنة، والقتل أول ما يقضى فيه بني الناس يوم القيامة، مما يدل على عظم شأن قتل 

 النفس واالعتداء على حرمة اإلنسان.

أول ما يقضى بني »رضي هللا عنه قال: قال النيب )ص( : فقد روى البخاري عن عبد هللا بن مسعود 
([، فأمر الدماء عظيم يوم القيامة، والعمل على حفظها يف الدنيا من 1745«])الناس يف الدماء

 مقاصد الشريعة، ولذلك حرص احلسن على الصلح حفظاً لدماء املسلمني.

ي هللا عنه، ابلنفس عناية فائقة، لقد عنيت الشريعة اإلسالمية اليت فهمها واستوعبها احلسن رض
فشرعت من األحكام ما جيلب املصاحل هلا، ويدفع املفاسد عنها، وذلك مبالغة يف حفظها وصيانتها، 
ودرء االعتداء عليها ألنه بتعرض األنفس للضياع واهلالك يُفقد املكلف الذي يتعبد هللا سبحانه وتعاىل، 

ود من األنفس اليت عنيت الشريعة حبفظها: هي األنفس وذلك بدوره يؤدي إىل ضياع الدين، واملقص
([، وهلذا ملا قيل للحسن من بعض املعرتضني على 1746املعصومة ابإلسالم؛ اجلزية أو األمان])

([. ويف رواية ابن سعد:... إين اخرتت 1747الصلح: اي عار املؤمنني، قال: للعار خري من النار])
 ([.1748العار على النار])

ن احلسن بن علي كان يناقش أتباعه ويبني هلم دوافعه ويرتقي هبم حنو قناعته، ومل يكن ممن ونلحظ أ
تقوده اجلماهري، ومهه ما يطلبه املستمعون، وإمنا شق طريقه وفق تصوراته وفهمه حلقائق األمور، وأنى 



صلحة املسلمني، بنفسه أن يتأثر بضغط عوام الناس ما دامت اخلطوات اليت يسري هبا فيها رضا هللا، وم
 وهذا درس كبري لكثري من القيادات اإلسالمية، يف كون القائد هو

 الذي يقود عامة الناس ويرتقي هبم حنو أهدافهم، ويف مثل ظروف احلسن عادة يكون الزعماء بني أمور:

 أ ـ ما تطلبه اجلماهري.

 ب ـ من ال يهتم وال يرد على أحد.

 ابجلماهري.ج ـ عمل الصواب واحلق واالرتقاء 

ونرى احلسن بن علي اختار الطريق الثالث، وهو عمل الصواب واحلق واالرتقاء ابجلماهري حنو األهداف 
السامية اليت رمسها، ولذلك قام بتقدمي رؤية واضحة وخطوات تنفيذية عرب مراحل ومتهيدات ووضع 

 و الصواب وهللا أعلم.شروط وتغلب على العوائق، واهتم  إبقناع املخالفني لوجهة نظره، وهذا ه

 رابعاً ـ حرصه على وحدة األمة:

قام احلسن بن علي خطيبًا رضي هللا عنهما يف إحدى مراحل الصلح فقال: أيها الناس، إين قد 
([، وإين انظر لكم كنظري لنفسي، وأرى رأايً فال تردوا 1749أصبحت غري حمتمل على مسلم ضغينة])

([، وقد حتقق بفضل هللا 1750عة أفضل مما حتبون من الُفرقة])علي رأيي، إن الذي تكرهون من اجلما
مث حرص احلسن على وحدة األمة ذلك املقصد العظيم، فقد ارأتى رضي هللا عنه أن يتنازل عن اخلالفة 
حقنًا لدماء املسلمني، وجتنبًا للمفاسد العظيمة اليت ستلحق األمة كلها يف املال إذا بقي مصرًا على 

مرار الفتنة، وسفك الدماء، وقطع األرحام، واضطراب السبل، وتعطيل الثغور وغريها ، موقفه، من است
وقد حتققت ـ حبمد هللا ـ وحدة األمة بتنازله عن عرض زائل من أعراض الدنيا، حىت مس ي ذلك العام عام 

تصرفات، ([، وهذا يدل على فقه احلسن يف معرفته العتبار املاالت ومراعاته نتائج ال1751اجلماعة])
وهلذا الفقه مظاهره يف كتاب هللا وشواهده، فقد رتب املوىل عز وجل احلكم على مقتضى النتائج 

 والشواهد، ومثال ذلك:

 ـ النهي عن سب املشركني: 1

[. 108االية ألنعام: ]اقال تعاىل: }َواَل َتُسبُّوا الَّذِّيَن َيْدُعوَن مِّْن ُدونِّ اَّللَِّّ فـََيُسبُّوا اَّللََّ َعْدًوا بَِّغرْيِّ عِّْلم   
رغم أن سبَّ اهلة املشركني أمر جائز ملا فيه من إهانة الباطل ونصرة احلق إال أن الشارع احلكيم مل يقف 
نظره واعتباره عند هذه الغاية القريبة، بل نظر إىل نتيجة هذا العمل املشروع، وما سينجر عنه من ااثر 

اً لذريعة سب هم هللغري مشروعة، مث قضى بعدم سب  اهلة املشركني   سدَّ



تعاىل انتقامًا الهلتهم، وانتصاراً لباطلهم، إذ إن  املصلحة اليت ستحصل من إهانة اهلتهم أهون بكثري من 
مفسدة سبهم لربَّ العاملني؛ واملفسدة إذا أربت على املصلحة ُقدَّم درُء املفسدة على جلب 

 ([.1752املصلحة])

 القراءة:ـ النهي عن اجلهر واملخافته يف 2

َا َوابـَْتغِّ بـَنْيَ َذلَِّك َسبِّياًل     [ حيث هنى 110]اإلسراء: قال تعاىل: }َواَل جَتَْهْر بَِّصالَتَِّك َواَل خُتَافِّْت هبِّ
املوىل عز وجل سبحانه نبيه )ص( عن اجلهر ابلقراءة يف الصَّالة؛ التفااتً إىل مال ذلك إذا مسع املشركون 

([، يقول ابُن عباس رضي هللا 1753هللا تعاىل وشتم دينه وكالمه]) قِّراءته؛ فيحملهم ذلك على سبَّ 
عنهما يف سبب نزول هذه االية: إن  الكف ار ـ يعين مبك ة، حني كان )ص( متخفيًا ـ كانوا إذا مسعوا 
القران سب وه ومن أنزله، ومن جاء به؛ فقال هللا تعاىل لنبيَّه )ص( : أي: بقراءتك فيسمع املشركون 

 القران، عن أصحابك فال يسمعون، فيسب وا

 ـ خرق اخلضر للسفينة: 3

ْم َملٌِّك قال تعاىل: }أَمَّا السَّفِّيَنُة َفَكاَنْت لَِّمَساكِّنَي يـَْعَمُلوَن يفِّ اْلَبْحرِّ َفَأَرْدُت َأْن أَعِّيبَـَها وََكاَن َورَاَءهُ 
لغري بغري حق   من األمور احملظورة [. االعتداء على ملك ا79]الكهف: أَيُْخُذ ُكلَّ َسفِّيَنة  َغْصًبا    

على وجه القطع يف الش رع، لكن نا رأينا اخلضر عليه السالم يهوي على السفينة ابخلرق الذي هو يف 
ظاهر احلال تعييٌب، وإحلاق للخسارة أبهلها؛ ومل ا أنكر عليه موسى عليه السالم فِّْعله، وقر ره ابجلميل 

ني أركبومها بغري أجرة؛ بني  له أن هذه املفسدة مل تُرتكب إال  ملا فيها الذي أسداه إليهما أهل السَّفينة ح
من دفع مفسدة أعظم وهي غصب السفينة وذهاهبا يملة؛ حيث إن  وراءهم َملكًِّا أيخذ كل سفينة 
ساملة من العيوب غصباً، وال شك أن  ارتكاب ضرر يسري يف احلال إذا كان فيه دفع ملفسدة أعظم يف 

 أمراً حمموداً؛ والشريعة جارية على مالحظة النتائج ودفع املفاسد العظيمة املتوقعة يف االجل؛ املال؛ يعترب
حىت وإن كان ذلك ابرتكاب مفاسد أقل  منها يف احلال، مث إن  مفسدة خرق السفينة وتعيبها ميكن 

 ([.1754تداركها ابإلصالح؛ بينما ذهاب ذات السفينة إذا حتقق؛ مل يتعل ق بعودهتا أمل])

 

ـ ومن مظاهر اعتبار املال يف السنة النبوية وشواهده، دفع أعظم املفسدتني أبدانمها، كاالمتناع عن  4
 قتل املنافقني:

فعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: كنا يف غزاة، فكسع رجل من املهاجرين رجاًل من األنصار، 
ما »هاجرين؛ َفَسمَعها رسول هللا )ص( ، قال: فقال األنصاري: اي لألنصار، وقال املهاجري: اي للم



فقالوا: كسع رجل من املهاجرين رجاًل من األنصار، فقال األنصاري: اي لألنصار؛ وقال « هذا؟
؛ قال جابر: وكانت األنصار حني «دعوها فإهنا منتنة»املهاجري: اي للمهاجرين؛ فقال النيبُّ )ص( : 

بعد؛ فقال عبد هللا بن أيب: أو قد فعلوا؟ وهللا لئن رجعنا إىل  قدم النيب )ص( أكثر، مث كثر املهاجرون
املدينة ليخرجن األعز منها األذل، فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: دعين اي رسول هللا! أضرب 

([، إن 1755«])دعه؛ ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه»عنق هذا املنافق؛ قال النيب )ص( : 
ستئصاهلم فيه مصلحة ظاهرة للمسلمني، وتطهري لصفهم من أن تندس  إليه عناصر قتل املنافقني وا

التخذيل واإلفساد؛ لكن مل ا كان يف ذلك هزُّ الثقة ابملسلمني وزرع لقالة السوء عنهم حبيث ينتشر يف 
أصبح الناس: أن النيب )ص( يعامل الذين يعتنقون دينه ابلقتل والت صفية اجلسدية، فإن األمر يتغ ري، و 

الت غاضي عن قتلهم مصلحة أعلى وأوىل من املصاحل األخرى اليت تتأتى من استئصاهلم، ورغم أن بقاء 
املنافقني فيه من املفاسد احملق قةِّ ما ال ينكره عاقل؛ إال أن  يف القضاء عليهم مفسدة أعظم من مفسدة 

 ([.1756فسدة الصغرى])بقائهم؛ لذا اقتضت حكمة املصطفى )ص( أن ُتدفع املفسدة العظمى ابمل

ومن هدي النيب )ص( يف اعتبار املاالت ومراعاة نتائج التصرفات، ترك جتديد الكعبة على قواعد 
إبراهيم، وهو ما ثبت من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها قالت: قال يل رسول هللا )ص( : 

إبراهيم ـ فإن قريشًا حني بنت  لوال حداثة عهد قومك ابلكفر، لنقضت الكعبة وجلعلتها على أساس»
ا كانت الكعبة املشرفة متثل مهوى أفئدة املؤمنني، 1757«])البيت استقصرت ـ وجلعلت هلا َخْلفاً 

َ
([ ، مل

وجملى اتريخ النبوَّات األوىل، كان األصل أن تبقى على ما تركها عليه األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم 
بنائها يف اجلاهلية؛ مل يكن معها من املال احلالل ما يكفي إلعادة البناء ـ لكن  قريشاً حني أرادت جتديد 

إىل ما كان عليه، فانتهت هلا االستطاعة إىل تشييدها على الن حو الذي كانت عليه يف عهد املصطفى، 
وقد كانت نفُس النيب )ص( تستشرف إىل تدارك ما قصرت عنه نفقه قريش غري أنه ترك املصلحة 

إعادة بناء البيت على قواعده األصلي ة اليت أسَّسها إبراهيم عليه السالم، خشية اهتزاز ُحرمة احملققة يف 
 البيت من النفوس، وخوف نفور الناس من

 ([.1758اإلسالم العتقادهم أن ذلك جرأة على الكعبة واعتداء على ُحرمتها])

ت ومراعاة التصرفات، كان نتيجة إن احلسن بن علي رضي هللا عنه يف فهمه العميق لفقه اعتبار املاال
طبيعية لرتبيته على القران الكرمي وسنة سيد املرسلني، فقد كان مستوعبًا ملقاصد الشريعة قادرًا على 
التطبيق بني هدي الشريعة والواقع الفعلي الذي عاشه، فكانت اجتهاداته فريدة، يف جمال السياسة 



يق وحدة األمة وتالحم صفها، وقوة شوكتها، وإعادة الشرعية، فتحت للمسلمني افاقًا رحبة يف حتق
دورها احلضاري، وهذا الفقه الدقيق والفهم العميق حنن يف أشد احلاجة لفهمه والعمل به يف حياتنا 

 املعاصرة.

فاحلسن بن علي يعلمنا أصاًل عظيمًا من أعظم أصول اإلسالم؛ احملافظة على اجلماعة؛ وهو االعتصام 
وأن ال يتفرقوا ـ وهو من أعظم أصول اإلسالم، ومما عظمت وصية هللا تعاىل به يف   حببل هللا يميعاً،

كتابه، ومما عظم ذمه ملن تركه من أهل الكتاب وغريهم، ومما عظمت به وصية رسول هللا )ص( يف 
([؛ فقد قام احلسن ابن علي مبحاربة التفرق واالختالف، وعمل 1759مواطن عامة وخاصة])

َْبلِّ اَّللَِّّ يمِّيًعا َواَل تـََفرَُّقواً  ابلتوجيهات القر  ُموا حبِّ انية اهلادفة لتوحيد األمة قال تعاىل: إىل قوله: }َواْعَتصِّ
ï ِّيٌم  يـَْوَم تـَبـَْيضُّ َواَل َتُكونُوا َكالَّذِّيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا مِّْن بـَْعدِّ َما َجاَءُهُم اْلبَـي َِّناُت َوأُولَئَِّك هَلُْم َعَذاٌب َعظ

ُتْم َتْكُفُروَن ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَّذِّيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بـَْعَد إِّميَانُِّكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَِّ  ا ُكنـْ
 [.106ـ  103عمران: ]آل    

 خامساً ـ مقتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه:

 احلسن بن علي إىل الصلح ما رو ع به من مقتل أبيه، فقد ترك ومن األسباب اليت دعت أمري املؤمنني
ذلك فراغًا كبرياً يف جبهة العراق، وأث ر اغتياله على نفسية احلسن رضي هللا عنه، فرتك فيها حزانً وأسى 
شديدين، فقد قتل هذا اإلمام العظيم بدون وجه حق، ومل يرعى اخلوارج سابقته يف اإلسالم وال فضائله 

ة، وال خدماته اجلليلة اليت قدمها لإلسالم، فقد كانت حياته حافلة ابلقيم واملثل والعمل على العظيم
تكريس أحكام الشريعة على مستوى الدولة والشعب، لقد كان عليٌّ رضي هللا عنه معلمًا من معامل 

ابلفراغ الكبري  اهلُدى وفارقًا بني احلق والباطل، فكان من الطبيعي أن يتأثر املسلمون لفقده ويشعروا
الذي تركَه، فقد كان وقع مصيبة مقتله على املسلمني عظيماً، فجل لهم احلزن، وفاضت ماقيهم ابلدموع 
وهلجت ألسنتهم ابلث ناء والرتحم عليه رضي هللا عنه، وكان مقتله سببًا يف تزهيد احلسن يف أهل العراق 

حبته، فأضلتهم الفنت واألطماع، واحنرفوا عن أولئك الذين غمرهتم مكارم أخالق أمري املؤمنني وشرف ص
الصراط املستقيم، ونستثين من أولئك الصادقني املخلصني لدينهم وخليفتهم الر احل العظيم رضي هللا 
عنه وأرضاه؛ فقد كان مقتله ضربة قوية وجهت لعهد اخلالفة الراشدة، وكانت من أسباب زواهلا فيما 

 بعد.

 

 هللا عنه:سادساً ـ شخصية معاوية رضي 



إن تسليم احلسن بن علي اخلالفة إىل معاوية مع أن معه أكثر من أربعني ألفًا ابيعوه على املوت، فلو مل 
([، فمعاوية رضي هللا عنه مل يتزع م أهل 1760يكن أهاًل هلا ملا سلمها السبط الطيب إليه، وحلاربه])

 ائل يمَّة، وإليك شيئاً منها:الشام من فراغ، فقد ذكر املرتيمون هلذا الصحايب الكرمي فض

 ـ من القران الكرمي: 1

اشرتك معاوية رضي هللا عنه يف غزوة حنني، قال تعاىل: }مُثَّ أَنـَْزَل اَّللَُّ َسكِّينَـَتُه َعَلى َرُسولِّهِّ َوَعَلى 
نِّنَي َوأَنـَْزَل ُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها َوَعذََّب الَّذِّيَن َكَفُروا َوَذلَِّك َجزَاءُ   [.26]التوبة: اْلَكافِّرِّيَن     اْلُمْؤمِّ

ومعاوية رضي هللا عنه من الذين شهدوا غزوة حنني، وكان من املؤمنني الذين أنزل هللا سكينته عليهم مع 
 ([ .1761النيب )ص(])

 ـ من السُّنة:2

([ 1762الل هم اجعله هادايً])»دعاء الر سول )ص( ملعاوية رضي هللا عنه، ومن ذلك قوله )ص( : 
اللهَّم عل م معاوية الكتاب، واحلساب، وقه »([. وقوله )ص( : 1764«])([، واهد به1763مهدايً])
أول جيش من أميت يغزون البحر قد »([. وقال رسول هللا )ص(: 1765«])العذاب
مث قال النيب  «. أنت فيهم»([. قالت أم  حرام: قلت: اي رسول هللا! أان فيهم؟ قال: 1766«])أوجبوا

فقلت ـ أي: أم حرام ـ: أان «. ([ مغفور هلم1767أو ل جيش من أمَّيت يغزون مدينة قيصر])»)ص( : 
([: يف هذا احلديث منقبة ملعاوية؛ 1769([. قال املهلب])1768«])ال»فيهم اي رسول هللا؟ قال: 

 ([.1770ألن ه أوَّل من غزا البحر])

 

 ـ نظرات أهل العلم على معاوية رضي هللا عنه. 3

 ء عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما:أ ـ ثنا

قيل البن عباس رضي هللا عنهما: هل لك يف أمري املؤمنني معاوية، فإن ه ما أوتر إال بواحدة، قال: إن ه 
 ([.1771فقيه])

 ب ـ ثناء عبد هللا بن املبارك على معاوية رضي هللا عنه:

نظر إليه شزرًا اهتمناه على القوم، يعين: قال عبد هللا بن املبارك: معاوية عندان حمنة، فمن رأيناه ي
 ([.1772الصحابة])

 ج ـ ثناء أمحد بن حنبل:



سئل اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ: ما تقول رمحك هللا فيمن قال: ال أقول: إن معاوية كاتب الوحي، وال 
ذا قول سوء  ([ قال أبو عبد هللا: ه1773أقول: إنَّه خال املؤمنني، فإنَّه أخذها ابلسَّيف غصباً؟])

 ([.1774رديء ، جتانبون هؤالء القوم، وال جيالسون، ونبني ِّ أمرهم للناس])

 د ـ ثناء القاضي ابن العريب ِّ على معاوية رضي هللا عنه:

حتدَّث ابن العريب ِّ عن اخلصال اليت اجتمعت يف معاوية رضي هللا عنه، فذكر منها:... قيامه حبماية 
([، وقد علق حمب 1775وإصالح اجلند، والظهور على العدو، وسياسة اخللق])البيضة، وسدَّ الثغور، 

الدَّين اخلطيب على هذا النصَّ بقوله: وقد بلغ من مهَّته ـ يعين معاوية ـ وعظيم عنايته بذلك أنه أرسل 
من احلدود  يهد ِّد ملك الرُّوم وهو يف معمعة القتال مع عليا يف صف ِّني، وقد بلغه: أنَّ ملك الرُّوم اقرتب

([، ويف ذلك يقول ابن كثري: وطمع يف معاوية ملك الرُّوم بعد أن كان قد 1776يف جنود  عظيمة])
أخشاه، وأذله، وقهر جنده، ودحاهم، فلمَّا رأى ملك الروم اشتغال معاوية حبرب علي   تدان إىل بعض 

نتهِّ وترجع إىل بالدك اي لعني، البالد يف جنود عظيمة، وطمع فيه، فكتب معاوية إليه: وهللا لئن مل ت
ألصطلحنَّ أان وابن عمَّي عليك، وألخرجنَّك من يميع بالدك، وألضيَّقنَّ عليك األرض مبا رحبت؛ 

 ([.1777فعند ذلك خاف ملك الرُّوم، وبعث يطلب اهلدنة])

 

 هـ  ثناء ابن تيميَّة على معاوية رضي هللا عنه:

ه ابلتواتر: أنَّه أم ره النيب )ص( ، كما أم ر غريه، وجاهد معه، قال عنه ابن تيمي ة: فإن معاوية ثبت عن
مه النيب )ص( يف كتابة الوحي، وواله عمر بن اخلطاب الذي كان من  وكان أمينًا له ابلوحي، وما اهتَّ

 ([.1778أخرب الناس ابلرجال، وقد ضرب هللا احلقَّ على لسانه وقلبه، ومل يتَّهمه يف واليته])

 كثري عليه:و ـ ثناء ابن  

قال عنه ابن كثري: وأيمعت الر عااي على بيعته يف سنة إحدى وأربعني... فلم يزل مستقاًل ابألمر يف هذه 
املد ة إىل هذه السَّنة اليت كانت فيها وفاته، واجلهاد يف بالد العدو قائم، وكلمة هللا عالية، والغنائم ترِّد 

، وصفح، وعفو، وقال أيضاً: كان  إليه من أطراف األرض، واملسلمون معه يف راحة   وعدل 
([. وقال عنه أيضاً:  1780([، وقوراً، رئيساً، سيَّدًا يف الناس، كرمياً، عاداًل، شهماً])1779حليماً])

 ([.1781كان جيَّد السرية، حسن التَّجاوز، يميل العفو، كثري السرت رمحه هللا تعاىل])

 ـ روايته للحديث: 4



نه من الذين انلوا شرف الرَّواية عن رسول هللا )ص( ، ومرد ذلك إىل مالزمته يعدُّ معاوية رضي هللا ع
لرسول هللا )ص( بعد فتح مكة، لكونه صهره، وكاتبه، رضي هللا عنه هذا وقد روى معاوية رضي هللا عنه 

ري مئة وثالاًث وستني حديثًا عن رسول هللا، اتفق له البخاري ومسلم على أربعة أحاديث، وانفرد البخا
 ([.1782أبربعة، ومسلم خبمسة])

وكانت سرية معاوية رضي هللا عنه مع الر عية يف واليته من خري سري الوالة، مم ا جعل الن اس حيبونه، وقد 
خيار أئمتكم ـ حكامكم ـ الذين حتبُّوهنم، وحيبونكم وتصلون »ثبت يف الصَّحيح عن النَّيب  )ص( قال: 

يكم، وشرار أئمَّتكم الذين تبغضوهنم، ويبغضونكم، تلعنوهنم عليهم ـ تدعون هلم ـ ويصلُّون عل
 ([.1783«])ويلعنونكم

 ـ قول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب على إمارته: 5

عن سفيان بن الليل قال: قلت للحسن بن علي ملا قدم الكوفة إىل املدينة: اي مذل املؤمنني، قال: ال 
 األايم والليايل حىت ميلك معاوية، فعلمتتقل ذلك، فإين مسعت أيب يقول: ال تذهب 

([. ويف رواية: عن علي رضي هللا 1784أن  أمر هللا واقع، فكرهت أن هتراق بيين وبينه دماء املسلمني])
عنه، قال: ال تكرهوا إمارة معاوية، فوهللا لئن فقدمتوه لرتون رؤوسًا تندر عن كواهلها كأهنا 

 قدرة معاوية على اإلمارة. ([، فهذه ااثر تشري إىل1785احلنظل])

كما أن أسلوب معاوية يف التفاوض والتعامل مع احلسن أوجد قواسم مشرتكة للوصول إىل اإلصالح، 
وإن كان املهندس الفعلي ملشروع اإلصالح هو احلسن بن علي، إال أن شخصية معاوية وسعة أفقه 

كان رضي هللا عنه يتأد ب إىل احلسن   ورحابة صدره، وما أبداه من املرونة ساعد على جناح الصلح، وقد
ويكرمه ويروي فضائل أهل البيت، فهذا يدل على إيثاره احلق مع املنازعة واملخاصمة اليت سبقت بقدر 

([، وقد أخرج أمحد يف مسنده عن معاوية قال: كان رسول هللا ميص  لسان 1786احلق سبحانه])
 ([ .1787مصها رسول هللا )ص(])احلسن وشفتيه، وإنه لن يعذب هللا لساانً أو شفة 

وكان رضي هللا عنه صرحيًا مع نفسه معرتفًا بذنوبه، طالبًا مغفرة ربه، وطامعًا يف رمحته وحلمه، فعن ابن 
شهاب، عن عروة: أن املسور أخربه: أنه قدم على معاوية، فقال: اي مِّْسَور ما فعل طعنك على األئمة؟ 

ه. قال: لتَكل ِّمين بذات نفسك مما تعيب علي ؟ قال: فلم أترك قال: دعنا من هذا، وأحسن فيما جئنا ل
شيئًا إال بينته، فقال: ال أبرأ من الذنب، فهل تعدُّ لنا مما نلي من اإلصالح يف أمر العامة، أم تعدُّ 
الذنوب، وترتك اإلحسان؟ قلت: نعم. قال: فإان نعرتف هلل بكل ذنب، فهل لك من ذنوب يف 



يَّتِّك ختشاها؟  قال: نعم. فما جيعلك هللا برجاء املغفرة أحق  مين، فوهللا ما أيل من اإلصالح أكثر خاص ِّ
مما تلي، وال ُأَخريَّ بني هللا وبني غريه إالَّ اخرتت هللا على سواه، وإين لعلى دين يقبل فيه العمل، وجُيزى 

وية إال صلَّى فيه ابحلسنات، قال: فعرفت أنه قد خصمين، قال عروة: فلم أمسع املسور ذكر معا
 ([ ـ أي: دعا له ـ.1788عليه])

واحلديث عن معاوية ابلتفصيل سوف أييت إبذن هللا تعاىل، إن أعطاان هللا القوة ويسر األسباب مبنه 
وكرمه وجوده يف حديثنا عن الدولة األموية، ومع هذه الني ة املبيتة للحديث عن معاوية رضي هللا عنه 

ذه القصة اليت تبني خوفه وخشيته من هللا تعاىل، فعندما كان يروى يف ابلتفصيل، فال مينع من ذكر ه
جملسه حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا )ص( ، يف أن أول من تسعر هبم النار يوم 

 القيامة، من أمة حممد )ص( : القارأئ املرائي، واملنفق املرائي، واجملاهد املرائي،

اي أاب هريرة أولئك الثالثة أول خلق هللا تسعر هبم النار »قال أليب هريرة: وبنيَّ رسول هللا )ص( ذلك و 
([، فكان معاوية يقول عندما يسمع هذا احلديث: فقد فعل هؤالء هذا؛ فكيف 1789«])يوم القيامة

مبن بقي من الناس؟ فقال الراوي: مث بكى معاوية بكاء شديداً، حىت ظننا أنه هالك، مث أفاق ومسح 
نـَْيا َوزِّينَـتَـَها نـَُوف ِّ إِّلَْيهِّْم 1790وقال: صدق هللا، ورسوله: ]) عن وجهه، ([ }َمْن َكاَن يُرِّيُد احْلََياَة الدُّ

َرةِّ إِّالَّ النَّاُر َوَحبَِّط  َما َصنَـُعوا فِّيَها أَْعَماهَلُْم فِّيَها َوُهْم فِّيَها اَل يـُْبَخُسوَن  أُولَئَِّك الَّذِّيَن لَْيَس هَلُْم يفِّ اآلخِّ
 [.16ـ  15]هود: طٌِّل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن    َوابَ 

إن شخصية معاوية رضي هللا عنه واترخيه يف خدمة اإلسالم كان عاماًل مهماً يف جناح الصلح، وال نزعم 
أبنه من طبقة اخللفاء الراشدين، املهديني ولكنه من امللوك العادلني، كما أن سريته غنية ابلفقه السياسي 

سكري، واالقتصادي واالجتماعي، وهذا حيتاج إىل دراسة متأنية لعصره ونسأل هللا أن واإلداري والع
 يوفقنا إىل ذلك.

 سابعاً ـ اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة:

كان خلروج اخلوارج أثر يف إضعاف جيش أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه، كما أن احلروب يف اجلمل 
العراق للحرب ونفورهم منها، وخاصة أهل الشام يف صفني،  وصفني والنهروان، تسببت يف ملل أهل

فإن حرهبم ليس كحرب غريهم، فمعركة صفني الطاحنة مل تفارق خميلتهم، فكم يت مت من األطفال 
ورم لت من النساء، بدون أن يتحقق مقصودهم، ولوال الصلح أو التحكيم الذي رحب به أمري املؤمنني 

يبة على العامل اإلسالمي ال يتخيل أاثرها السيئة، فكان هذا علي وكثري من أصحابه لكانت مص



التخاذل عن املسري مع علي رضي هللا عنه إىل الشام مرة أخرى أحب إىل فريق منهم، ومتيل إليه 
 ([.1791نفوسهم وإن كانوا يعلمون أن علياً على حق])

روج فرقة تغايل يف تعظيم أمري ومن املعضالت اليت أوهنت جانب أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه ، خ
املؤمنني علي وترفعه إىل مقام األلوهية، حىت بدا للبعض أن هذا رد فعل للخوارج الذين يتربؤون من علي 

([، ولكن هؤالء كان مقصدهم سيئاً؛ وهو إدخال معتقدات فاسدة على املسلمني 1792ويكفرونه])
([، ولقد تصدى هلم أمري املؤمنني 1793ط])هلدم الدين وإضعاف املسلمني عامة وليس جيش علي فق

 علي رضي هللا عنه ـ كما بي نا ـ حبزم وقوة، وال شك أن مباينة اخلوارج وقتلهم أضعف جانب علي كثرياً.

 

مث تتابعت الفتوق على علي من بعد، فخرج اخلريت بن راشد، وقيل امسه احلارث بن راشد يف قومه من 
ى األهواز، فدعا إىل خلع علي، فأجابه خلق كثري واحتوى على بين انجية، وكان من والة علي عل

 ([.1794البالد وجىب األموال، فبعث إليه علي جيشاً بقيادة معقل بن قيس الرايحي فهزمه وقتله])

وطمع أهل اخلراج يف انحية علي يف كسر اخلراج، وانتفض أهل األهواز، وال بد أن عليًا واجه من أجل 
الية والعسكرية، وقد روي عن الشعيب يف هذا اخلصوص قوله: ملا قتل علي ذلك بعض الصعوابت امل

أهل النهروان، خالفه قوم كثري، وانتفضت عليه أطرافه، وخالفه بنو انجية، وقدم ابن احلضرمي البصرة، 
وانتفض أهل األهواز، وطمع أهل اخلراج يف كسره، وأخرجوا سهل بن حنيف عامل علي بن أيب طالب 

([ وقد استلم احلسن رضي هللا عنه اخلالفة، وجيش العراق مضطرب وأهل الكوفة 1795من فارس])
 مرتددون يف أمرهم.

وقد جاء يف اجملتىب البن دريد: قام احلسن بعد موت أبيه فقال: وهللا ما ثناان عن أهل الشام شك وال 
يبت السالمة ابلعداوة، والص رب ابجلزع، وكنتم يف منتدبكم ندم، وإمنا كنا نقاتلهم ابلسالمة والصرب، فشِّ

إىل صفني دينكم أمام دنياكم، فأصبحتم ودنياكم أمام دينكم، أال وإان لكم كما كنا، ولستم لنا كما  
كنتم، أال وقد أصبحتم بني قتيلني؛ قتيل بصفني تبكون عليه، وقتيل ابلنهروان تطلبون أثره، فأما الباقي 

ة دعاان إىل أمر ليس فيه عز وال َنَصفة، فإن أردمت املوت فخاذل، وأما الباكي فثائر، أال وإن معاوي
رددانه عليه، وإن أردمت احلياة قبلناه اليوم من كل جانب: التقية التقية. فلما أفردوه أمضى 

 ([.1796الصلح])

وإين وإن كنت أشك يف صحة نسبة هذه اخلطبة، ولكنها تصور نفسية سيدان احلسن وأتباعه، مما عجل 
 ([ رضي هللا عنه.1797وبني معاوية]) ابلصلح بينه



وقد حتدث احلسن عن ما فعله به بعض أهل العراق وما قدموا إليه من اإلساءات واإلهاانت، وأظهر 
القول وجهر به فقال: أرى وهللا معاوية خريًا يل من هؤالء يزعمون أهنم يل شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا 

قن به دمي وامن به يف أهلي خري من أن يقتلوين فيضيع أهل مايل، وهللا ألن أخذ من معاوية عهداً أح
بييت وأهلي، وهللا لو قاتلت معاوية ألخذوا بعنقي حىت يدفعوا يب إليه سلماً، وهللا لئن أسامله وأان عزيز 
خري من أن يقتلين وأان أسري، أو مين عليَّ فيكون منة على بين هاشم اخر الدهر، وملعاوية ال يزل مين هبا 

 ([.1798به على احلي منا وامليت])وعق

 

وقال أيضاً: عرفت أهل الكوفة وبلوهتم، وال يصلح يل من كان منهم فاسداً، إهنم ال وفاء هلم وال ذمة يف 
 ([.1799قول وال فعل إهنم خمتلفون ويقولون لنا إن قلوهبم معنا، وإن سيوفهم ملشهورة علينا])

لوه أببيه، وبعد أن حاولوا قتله وأهنبوا متاعه، وقد عرب عن فاحلسن مل يعد يثق أبهل الكوفة بعد ما فع
([ عنكم إال لثالث خصال 1800ذلك يف خطبته عندما قال: اي أهل العراق، لو مل تذهل نفسي])

 ([.1801لذهلت: مقتلكم أيب، ومطعنكم بغليت، وانتهابكم ثقلي، أو قال: ردائي عن عاتقي])

قال: كرهُت الدنيا، ورأيت أهل الكوفة قوماً ال يَثُِّق هبم أحد وقيل للحسن: ما محلك على ما فعلت؟ ف
أبدًا إال ُغلب، ليس أحد منهم يوافق اخر يف رأي وال هوى، خمتلفني ال ني ة هلم، يف خري وال شر، لقد 

 ([.1802لقي أيب منهم أموراً عظاماً، فليت شعري ملن يصلحون بعدي])

ويته كما أنه هناك فصائل منه على استعداد للقتال؛ وهذا ليس على إطالقه فجيش احلسن ميكن تق
 على رأسهم قيس بن سعد اخلزرجي وغريه من القادة.

 اثمناً ـ قوة جيش معاوية رضي هللا عنه:

ويف اجلانب االخر كان معاوية رضي هللا عنه يعمل بشىت الوسائل سرًا وعالنية على إضعاف جانب 
استغل ما أصاب جيشه من تفكك وخالف، فأرسل جيشاً أهل العراق منذ عهد علي رضي هللا عنه ف

إىل مصر بقيادة عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنه ـ سيطر عليها وضمها إليه، وقد ساعده على ذلك 
 عدة عوامل منها:

 ـ انشغال أمري املؤمنني علي ابخلوارج. 1

كن على قدر من الدهاء  ـ عامل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه على مصر حممد بن أيب بكر مل ي 2
كسلفه قيس بن سعد بن عبادة الساعدي األنصاري، فدخل يف حرب مع املطالبني بدم عثمان، ومل 

 يسايسهم كما كان يصنع الوايل السابق فهزموه.



 ([.1803ـ اتفاق معاوية مع املطالبني بدم عثمان يف مصر يف الرأي فساعده يف السيطرة عليها]) 3

 أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه، وقرهبا من الشام. ـ بعد مصر عن مركز 4

 ـ طبيعتها اجلغرافية؛ فهي متصلة أبرض الشام عن طريق سيناء ومتثل امتداداً طبيعياً، وقد 5

أضافت مصر قوة كبرية ملعاوية رضي هللا عنه قوة بشرية واقتصادية كبرية، وكذلك أرسل أمري املؤمنني 
 ([.1804علي من يصدها])

معاوية رضي هللا عنه على استمالة كبار أعيان القبائل وعمال علي رضي هللا عنه ـ فقد حاول وعمل 
سحب قيس بن سعد رضي هللا عنه عامل علي على مصر إليه فلم يستطع، ولكنه استطاع أن يثري 

([، وكان عزل سعد بن قيس مكسباً كبرياً ملعاوية، كما 1805شك حاشية علي ومستشاريه فيه فعزله])
([، وقد 1806حاول سحب زايد بن أبيه عامل علي رضي هللا عنه على فارس ففشل يف ذلك])

استطاع معاوية رضي هللا عنه أن يؤثر على بعض األعيان والوالة بسبب ما مينيهم ويعدهم، وملا يروه من 
من قبل  علو أمره وتفرق أمر علي رضي هللا عنه، حىت إنه قال يف إحدى خطبة: أال إن بسرًا قد اطلع

معاوية، وال أرى هؤالء القوم إال سيظهرون عليكم ابجتماعهم على ابطلهم، وتفرقكم عن حقكم، 
وبطاعتهم أمريهم ومعصيتكم أمريكم، وأبدائهم األمانة وخبيانتكم، استعملت فالاًن فقتل وغدر ومحل 

و ائتمنت أحدهم على املال إىل معاوية، واستعملت فالاًن فخان وغدر ومحل املال إىل معاوية، حىت ل
 ([.1807قدح خشيت على عالَّقته، اللهم إين أبغضتهم وأبغضوين، فأرحهم مين وأرحين منهم])

واستمر معاوية رضي هللا عنه يف االتصال ابألعيان والزعماء يف العراق حىت بعد مقتل أمري املؤمنني علي 
ت على قوة جبهته؛ منها: طاعة رضي هللا عنه ، فقد اجتمعت ملعاوية رضي هللا عنه عوامل ساعد

اجليش له، اتفاق الكلمة عليه من أهل الشام، خربته اإلدارية يف والية الشام، وثبات مصادره املالية، 
 وعدم حترجه يف دفع األموال من أجل حتقيق أهدافه اليت يراها مصلحة لألمة.

   ـ شروط الصلح:

إىل حصول الصلح وفق شروط وضعها الطرفان، حتدثت الكتب التارخيية واملصادر احلديثية وأشارت 
وقد تناثرت تلك الشروط بني كت اب التاريخ، وحاول بعض العلماء يمعها وترتيبها، واستئناسًا إىل ما 
وصلوا إليه حناول ترتيبها على وفق ما وصل إليه اجتهادي مع التعليق على كل مادة من مواد الصلح مبا 

 يناسبها:

  وسنة نبيه وسرية اخللفاء:أوالً ـ العمل بكتاب هللا



ورواية البخاري ذكرت: أن احلسن ما سأل الوفد )عبد الرمحن بن مسرة وعبد هللا بن عامر( شيئاً إال قاال 
 له: حنن لك به، والتذكري ابلعمل بكتاب هللا وسنة نبيه وسرية اخللفاء الراشدين

التذكري واإللزام ملعاوية ابلسري على كتاب هللا وسنة يتناسب مع احلالة اليت مت  فيها الصلح، وهو نوع من 
رسوله وسرية اخللفاء الراشدين، وال نوافق ما ذهب إليه بعض املؤرخني ومنهم أستاذي وشيخي الدكتور 
حممد بطاينة يف كون إيراد ذلك ضمن شروط الصلح تعريض من الرواية مبعاوية واهتامه مبجافاة ذلك، مما 

 ([.1808شرط من شروط الصلح بني اجلانبني])ينفي أن يكون هذا ال

وقد ذكر هذا الشرط جمموعة من العلماء منهم ابن حجر اهليثمي حيث ذكر صورة الصلح بني احلسن 
ومعاوية وجاء فيها:.. صاحله على أن ُيسلم إليه والية املسلمني، وأن يعمل فيهم بكتاب هللا وسنة 

([، وحىت بعض كتب الشيعة ذكرت هذا الشرط، وهذا 1809رسوله وسرية اخللفاء الراشدين املهديني])
دليل على توقري احلسن بن علي أليب بكر وعمر وعثمان وعلي إىل حد جعل من أحد الشروط على 
معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه: أنه يعمل وحيكم يف الناس بكتاب هللا وسنة رسوله، وسرية اخللفاء 

([ ـ ففي هذا الشرط ضبط 1811األخرى: اخللفاء الصاحلني]) ([ ـ ويف النسخة1810الراشدين])
 لدولة معاوية يف مرجعيتها ومنهجها يف احلياة، ونفهم من هذا الشرط أموراً منها:

 ـ مصادر التشريع يف عهد اخلالفة الراشدة:1

 أ ـ القران الكرمي:

حلَْق ِّ لِّتَ  يًما قال تعاىل: }إِّانَّ أَنـْزَْلَنا إِّلَْيَك اْلكَِّتاَب ابِّ َا أَرَاَك اَّللَُّ َواَل َتُكْن لِّْلَخائِّنِّنَي َخصِّ ْحُكَم بـَنْيَ النَّاسِّ مبِّ
 [.105]النساء:    

فهو املصدر األول الذي يشتمل على يميع األحكام الشرعية اليت تتعلق بشؤون احلياة، كما يتضمن 
لقران الكرمي للمسلمني  مبادأئ أساسية وأحكامًا قاطعة إلصالح كل شعبة من شعب احلياة، كما بني ا

 كل ما حيتاجون إليه من أسس تقوم عليها.

 ب ـ السنة املطهرة:

هي املصدر الثاين الذي يستمد منه الدستور اإلسالمي أصوله، ومن خالهلا ميكن معرفة الصيغ التنفيذية 
وا اَّللََّ ([، وقد أمر املوىل عز وجل بطاعة الرسول )ص( حيث قال: }ُقْل َأطِّيعُ 1812ألحكام القران])

[. وقد بني املوىل عز وجل خطورة 32عمران: ]آل َوالرَُّسوَل فَإِّْن تـََولَّْوا فَإِّنَّ اَّللََّ اَل حيِّبُّ اْلَكافِّرِّيَن    



َنٌة أَْو  يبَـُهْم فِّتـْ من خيالف أمر الرسول )ص( ، قال تعاىل: }فـَْلَيْحَذرِّ الَّذِّيَن خُيَالُِّفوَن َعْن أَْمرِّهِّ َأْن ُتصِّ
ي  [.63]النور: بَـُهْم َعَذاٌب أَلِّيٌم    ُيصِّ

 

َنة   ونفي اخليار عن املؤمنني إذا صدر حكم عن رسول هللا )ص( ، قال تعاىل: }َوَما َكاَن لُِّمْؤمِّن  َواَل ُمْؤمِّ
ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخلِّيَـَرُة مِّْن أَْمرِّهِّْم    [.36]األحزاب: إَِّذا َقَضى اَّللَّ

مر املوىل عز وجل ابلرد إىل الرسول عند النزاع، قال تعاىل: }فَإِّْن تـََناَزْعُتْم يفِّ َشْيء  فـَُردُّوُه إِّىَل اَّللَِّّ وقد أ
[.وجعل الرد إىل الرسول )ص( عند النزاع من موجبات اإلميان ولوازمه قال 59]النساء: َوالرَُّسولِّ  

رِّ  تعاىل: }فـَُردُّوُه إِّىَل اَّللَِّّ َوالرَُّسولِّ إِّ  َّللَِّّ َواْلَيومِّ اآلخِّ ُنوَن ابِّ ُتْم تـُْؤمِّ  [.59]النساء: ْن ُكنـْ

 فكان من الطبيعي أن تكون السنة املطهرة من مصادر التشريع يف عهد اخلالفة الراشدة.

إن دولة اخلالفة الراشدة خضعت للشريعة، وكانت سيادة الشريعة اإلسالمية فيها فوق كل تشريع وفوق  
رة مضيئة مشرقة على أن الدولة اإلسالمية دولة شريعة، خاضعة بكل أجهزهتا كل قانون، وأعطت صو 

([. ففي عهد 1813ألحكام هذه الشريعة، واحلاكم فيها مقيد أبحكام ال يتقدم وال يتأخر عنها])
اخلالفة الراشدة ويف جمتمع الصحابة، الشريعة فوق اجلميع، خيضع هلا احلاكم، واحملكوم، وهلذا قيد 

عته اليت طلبها من األمة بطاعة هللا ورسوله، فقال: أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله، فإن الصديق طا
 ([.1814عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم])

 ـ أمهية سنة اخللفاء الراشدين: 2

كان احلسن بن علي رضي هللا عنه كما مر  معنا ـ مستوعبًا لعهد اخلالفة الراشدة، وقد ذكران أهم 
العرب والفوائد اليت استفاد منها من عهد الصديق والفاروق وذي النورين، ووالده علي رضي هللا الدروس و 

عنهم أيمعني، فالعهد الراشدي تتجلَّى أمهيته بصلته ابلعهد النبوي وقربه منه، فكان العهد الراشدي 
النبوي، وتطبيقه حبذافريه  امتداداً للعهد النبوي، مع احملافظة الكاملة والتامة على يميع ما ثبت يف العهد

وتنفيذه بنصه ومعناه، والسري يف ركابه واالستمرار يف االلتزام به، كما أن العهد الراشدي وضع 
التنظيمات اجلديدة املتعلقة مبؤسسات الدولة لرتسيخ دعائمها ومواجهة املستجدات املتنوعة، على 

عددة استفادت الدولة واألمة أصول قواعد الشورى. وحدثت اجتهادات جديدة يف جماالت مت
اإلسالمية منها، ويكفي للربهان على أمهية عهد اخلالفة الراشدة للحكام املسلمني إىل أن يرث هللا 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من »األرض ومن عليها قول رسول هللا )ص(: 
 ([.1816«])عدي: أيب بكر وعمراقتدوا ابللذين من ب»([، وقول رسول هللا )ص(: 1815«])بعدي



 
 

 ـ من معامل اخلالفة الراشدة: 3

أ ـ كان خلفاء الرسول عليه الصالة والسالم ينطلقون من حكمهم وتصرفاهتم ورعايتهم ألمور الدولة 
 ومعاجلتها لألحداث من اإلسالم، وابسم اإلسالم، وشورى من املسلمني.

فسه عليهم، أو بفرضه من قبل من سبقه يف رائسة الدولة، ب ـ مل يتولَّ أحد منهم أمر املسلمني بفرض ن
بدءاً من أيب بكر وانتهاء بعلي، بل كان كل ذلك بشورى من املسلمني، ولكن هذه الشورى قد اختذت 

 صوراً متعددة، مما يدل على أن اإلسالم مل يفرض كيفية معينة الختيار اخلليفة، بل إن ذلك مرتوك.

من الشورى تتم مبايعة اخلليفة علناً، وال يُلتفت ملا قد حيصل من خمالفة  ج ـ بعد االختيار املنبثق
البعض، فالعربة مبا تراه غالبية األمة وسوادهم األعظم، مث إذا حصلت البيعة ال جيوز نقضها إال حني 

 يكون كفراً بواحاً.

، وانتهاء بشؤون السياسة د ـ األمة مسؤولة عن حماسبة اخلليفة يف كل تصرفاته، بدءًا من الشؤون املالية
واحلكم والوالية، ولكن ذلك ضمن أطر حددها اإلسالم، ويتم ذلـك عن طريق أهل احلل والعقد ، وال 
جيوز لألمة أن تثور بشكل غوغائي ألن ذلـك يؤدي إىل الفتنة وانتشار اإلشاعات كما حدث يف فتنة 

مـة يف مراقبته قر ره اخللفاء الراشدون ([، ومبدأ حماسبة احلاكم وحق األ1817عثمان رضي هللا عنه])
أبقواهلم وأفعاهلم؛ فأبو بكر رضي هللا عنه يقول: فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت 

([، وقال: إين أخاف 1819([، وعمر يقول: أحب الناس إيل من رفع إيلَّ عيويب])1818فقو ِّموين])
ثمان: إن وجدمت يف كتاب هللا أن تضعوا ([. وما قاله ع1820أن أخطأئ فال يردين أحد منكم هتيباً])
([، وقال علي رضي هللا عنهم يميعاً: إن هذا أمركم ليس 1821رجلي يف القيد فضعوا رجلي يف القيد])

 ([.1822ألحد فيه حق إال من أمرمت، إال أنه ليس يل أمر دونكم])

على احلكام، ومل ينكره أحد، وقد جرى العمل يف عهد اخللفاء الراشدين على التسليم لألمة حبق الرقابة 
 ([، كما أن إيماع الصحابة ـ حكاماً وحمكومني يف عهد1823فدل ذلك على اإليماع])

 ([.1824اخلالفة الراشدة له معىن واحد وهو الفهم الصحيح للكتاب، والطريق السليم للعمل ابلسنة])

حتت شعار: املصاحل املرسلة، ويف هـ  للخليفة أن يقوم مبا يراه من إجراءات تنظيمية فيما ال نص فيه 
 ظالل الشورى حسب ما يراه مناسباً لتحقيق املصلحة العامة.



كما فعل أبو بكر يف يمع القران، وكما فعل عمر يف أرض السواد وقضاايه التنظيمية، كديوان اجلند 
 واخلراج، وعثمان يف نسخه للمصحف وتوزيعه على األمصار.

ئها أمر طبيعي، ولكن يف ظالل األخوة والتناصح والبحث عن و ـ اختالف علماء األمة وعظما
مصلحة األمة، فتفاوت العقول يؤدي إىل تفاوت االراء واختالف وجهات النظر، كما حصل يف سقيفة 
بين ساعدة، وحروب الردة ويمع القران، وجيب أن ال يصل ذلك إىل تفرق األمة وتنازعها، فذلك مؤد   

 ([ .1825كم يف ذلك كتاب هللا وسنة نبيه )ص(])إىل الفشل، ال حمالة، واحل

ز ـ ميكن اختزال مالمح اخلالفة الراشدة يف النظام السياسي إىل املرجعية العليا للكتاب والسنة: حكم 
الشريعة، دولة القانون؛ ولكنه السماوي، والتطبيق الشامل له احلاكم منتخب، احلاكم أجري، بيت املال 

م الشورى الشاملة، وله الية تراضي بني أفراد اجملتمع، األمة فاعلة ومشاركة يف لألمة وليس للحاكم، نظا
 األحداث.

وأما يف البناء االجتماعي: متيز عهد اخلالفة الراشدة يف جممله ابإلعداد النفسي اإلمياين، وقوة الوازع 
الداخلي، وحماربة العنصرية؛ واإلعداد الشامل لإلنسان املسلم، ومحاية حقوق اإلنسان عموماً، ومحاية 

ميع حكامًا وحمكومني، فهذه هي الوحدة الداخلية، ومحاية حدود الدولة، واملسؤولية احلضارية على اجل
املفاهيم األساسية يف الدولة اإلسالمية واليت أصبحت منوذجًا ومقياسًا لكل العصور، وعربَّ عنه 

([، 1826املسلمون بلفظ اخلالفة الراشدة متييزًا له عن أي شكل اخر من أشكال احلكم األخرى])
عنهم؛ العمل بكتاب هللا وسنة نبيه  ولذلك اشرتط احلسن بن علي يف صلحه مع معاوية رضي هللا

 )ص( وسرية اخللفاء الراشدين.

 اثنياً ـ األموال:

ذكر البخاري يف صحيحه: أن احلسن قال لوفد معاوية عبد الرمحن بن مسرة، وعبد هللا بن عامر بن  
([. 1827كريز: إان بنو عبد املطلب قد أصبنا من هذا املال.. فمن يل هبذا؟ قاال: حنن لك به])

 احلسن يتحدث عن أموال سبق أن أصاهبا هو وغريه من بين عبد املطلب، يريد احلسن: أن الف

 ([.1828يطالبهم معاوية، وال ذكر ألموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه من قادم])

([، وذكر 1829وذكر ابن أعثم أن احلسن قال: أما املال فليس ملعاوية أن يشرتط يل يفء املسلمني])
ر الطربي برواية عوانة بن احلكم: أن أهل البصرة حالوا بني احلسن وبني خراج داراَبرد، وقالوا: أبو جعف

([، واملعلوم أن جباية اخلراج من مهام الدولة، وال عالقة مباشرة بني احلسن وأهل البصرة 1830فيئنا])



ت إىل يف هذا اجلانب، ولكن الرواية أشارت إىل أن خراج داراَبرد مل يكن يف األموا ل اليت صري 
 ([.1831احلسن])

وُروي أن احلسن قال ملعاوية: إن علي  عَِّدات وُديوانً، فأطلق له من بيت املال حنو أربعمئة ألف أو 
([، وذكر ابن عساكر: ُيسل م له بيت املال فيقضى منه ديونه ومواعيده اليت عليه، 1832أكثر])

([، وذهب بعض املؤرخني إىل أن 1833هل بيته])ويتحمل منه هو ومن معه عيال أهل أبيه وولده وأ
إبقاءه ما يف بيت املال معه )مخسة ماليني درهم(، استبقاه ألولئك احملاربني الذين كانوا معه، يوز ِّعه 

([، وال شك أن توزيع األموال على بعض 1834بينهم، ويبقى ملعيشته له وألهل بيته وألصحابه])
 .اجلنود يساعد يف ختفيف شدة التوتر

إن الذي جاء يف رواية البخاري هو الذي أميل إليه، فاألمر ال يكون جتاوز طلب العفو عن األموال 
 ([.1835اليت أصاهبا احلسن واله يف األايم اخلالية])

وأما الرواايت اليت تشري أبن جيري معاوية للحسن كل عام مليون درهم، وأن حيمل إىل أخيه احلسني 
([، وكأن 1836مليوين درهم يف كل عام ويفضل بين هاشم يف العطاء والصالت على بين عبد مشس])
وال يعتمد عليها، احلسن ابع اخلالفة ملعاوية، فهذه الرواايت، وما قيل حوهلا من حتليل وتفسري ال تقبل، 

 ([.1837ألهنا تصور إحساس احلسن مبصاحل األمة يبدو ضعيفاً أمام مصاحله اخلاصة])

 وأما حقه من العطاء فليس احلسن فيه بواحد من دون املسلمني، وال مينع أن يكون حظه منه

 ([.1838أكثر من غريه، ولكنه ال يصل إىل ُعشر معشار ما ذكرته الرواايت])

 ماء:اثلثاً ـ الد

ويتضمَّن اتفاق الصلح بني اجلانبني أن الناس كلهم امنون ال يؤخذ أحد منهم هبفوة أو أحنة، ومما جاء 
يف رواية البخاري أن احلسن قال لوفد معاوية: ... وأن هذه األمة عاثت يف دمائها، فكفل الوفد 

 ([.1839للحسن العفو للجميع فيما أصابوا من الدماء])

زهري ذكرت أن عبيد هللا بن عباس قائد جيش احلسن ملا علم مبا يريد احلسن من ولكن الرواية عن ال
معاوية، بعث إىل معاوية يسأله األمان، وشرط لنفسه على األموال اليت قد أصاب، مث خرج إليهم ليالً 
وحلق هبم، وأن قيس بن سعد الذي خل فه على اجليش تعاهد واجليش على قتال معاوية حىت يشرتط 

([، وقد حاول املستشرق فلهوزن أن يلصق 1840علي وملن كان اتبعه على أمواهلم ودمائهم])لشيعة 
هذه التهمة الباطلة بعبد هللا بن عباس، وذكر أن قائد اجليش كان عبد هللا بن عباس، واستند فلهوزن يف 



عباس، وأن ذلك إىل أن االسم الذي ورد يف بعض النسخ املخطوطة من اتريخ الطربي هو عبد هللا بن 
االختالف بني املخطوطات يف عبد هللا وعبيد هللا ليس مرجعه إىل الناسخ وإمنا إىل الرواة الذين مل يريدوا 
أن يلحق هذا العار بعبد هللا بن عباس جد العباسيني، وأما أخوه عبيد هللا فلم يروا أبساً من التخلي عن 

 ([.1841الدفاع عنه])

قائد اجليش كان احلسن بن علي، وإن قائد مقدمته كان دقيس بن سعد، واحلقيقة التارخيية تقول: إن 
([، إال يف الرواايت الضعيفة، 1842وال ذكر لعبد هللا بن عباس أو أخيه عبيد هللا يف هذا اجلانب])

([، وابن 1843واليت ال يقوم عليها دليل، كما أنه مما ورد عند أيب حنيفة الدينوري يف األخبار الطوال])
([: أن قطيب الرحى يف اجليش كاان 1845([، وابن أعثم يف الفتوح])1844 املطالب العالية])حجر يف

 ([.1846احلسن بن علي وقيس بن سعد، وال ذكر لعبد هللا بن عباس وعبيد هللا بن عباس])

 وأتكيد فلهوزن على أن عبد هللا بن عباس كان قائداً للجيش ال عبيد هللا، واحتجاجه على ذلك

ق اإلشارة إليه؛ خيالفه ما نقله زايد بن عبد هللا البكائي عن عوانة بن احلكم الذي ال يتهم مبحاابة مبا سب
العباسيني قال: إن عبيد هللا بن عباس كان واليًا لعلي على اليمن، وملا بلغه مسري بسر بن أرطأة إليه 

لكوفة، وذلك عام أربعني استخلف على اليمن عبيد هللا بن عبد املدائن احلارثي وهرب إىل علي اب
للهجرة، وأرسل علي بن أيب طالب جيشًا إىل اليمن يتعقب جيش بسر، وقتل علي يف نفس العام، ومل 

 ([.1847يرد ما يشري إىل أن عبيد هللا بن عباس ترك الكوفة إىل اليمن])

ائد جيش احلسن وسواء كان قائد اجليش عبد هللا بن عباس أو عبيد هللا أو غريمها فإن دواعي اتصال ق
مبعاوية وطلب األمان منه غري قائمة، فجيش احلسن قوي وممتنع كما جاء عند البخاري، واالتصاالت 
بني احلسن وقيادته موجودة نقاًل وعقالً، واحلسن ويل األمر ورأسه، وقد جرت املفاوضات بينه وبني وفد 

العباس وغريهم من بين عبد املطلب معاوية، وأخذ األمان ألتباعه ومن كان يف جانبه فضاًل عن بين 
بشأن الدماء واألموال، وأعلم احلسن قيادته ابلصلح وتنازله عن اخلالفة ملعاوية، وأمرمها ابلدخول يف 
اجلماعة ومبايعة معاوية، وملا رأى قيس ومن معه أهنم مل يعودوا مع إمام مفرتض الطاعة، تركوا القتال 

([ ولكن يف رواية الزهري ثناء على قيس دون احلسن 1848)وابيعوا معاوية، ودخلوا يف اجلماعة]
 ([.1849وولدي العباس من غري ما ضرورة])

إن احلسن بن علي اشرتط على معاوية: أن ال يطلب أحدًا من أهل املدينة واحلجاز والعراق 
([، 1851([، والذي يالحظه املؤرخ: أنه من ذلك الوقت ترك الطلب بدم عثمان])1850بشيء])



مت  االتفاق على عدم مطالبة أحد بشيء كان يف أايم علي، وهي قاعدة ابلغة األمهية حتول دون  وقد
([، وقد مت  1852االلتفات إىل املاضي، وتركز على فتح صفحة جديدة تركز على احلاضر واملستقبل])

ما كان بني التوافق املبين على االلتزام والشرعية؛ حيث مت  الصلح على أساس العفو املطلق عن كل 
الفريقني، قبل إبرام الصلح، وابلفعل مل يعاقب معاوية أحدًا بذنب سابق؛ وأتسس بذلك صلح احلسن 
على اإلحسان والعفو، أتليفًا لقلوب اجلماعة، خاصة وأنه كان ابخليار، وهذا هو العمل العظيم الذي 

األمن وحفظ الدماء يف  قام به احلسن؛ حيث أعاد لألمة وحدهتا وحلمتها من جديد، وقد مت  بسط
 عهد معاوية إىل حد كبري، وقد اجتهد يف قضااي سيأيت بياهنا وتفصيلها يف حمله إبذن هللا تعاىل.

 

 رابعاً ـ والية العهد، أم ترك األمر شورى بني املسلمني:

([، وإن 1853قيل: ومما اتفق اجلانبان عليه من الشروط: أن يكون األمر من بعد معاوية للحسن])
([، ولكن ابن أعثم 1854اوية وعد إن حدث به حدث واحلسن حي لُيَسم ِّيَّنه وليجعلن األمر إليه])مع

روى يف هذا اخلصوص عن احلسن: أنه قال: أما والية األمر من بعده، فما أان ابلراغب يف ذلك، ولو 
 ([.1855أردت هذا األمر مل أسلمه])

.. بل يكون األمر من بعده شورى بني وجاء يف نص الصلح الذي ذكره ابن حجر اهليثمي:.
([ وعند التدقيق يف رواايت طلب احلسن اخلالفة بعد معاوية، جند أهنا تتناىف مع أنفة 1856املسلمني])

وقوة وكرم احلسن، فكيف يتنازل عن اخلالفة حقنًا لدماء املسلمني وابتغاء مرضات هللا، مث يوافق على 
وتشرئب عنقه للخالفة مرة أخرى، والدليل على أن هذا غري  أن يكون اتبعًا يتطلب أسباب الدنيا،

صحيح ما ذكر جبري بن نضري قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس يزعمون أنك تريد اخلالفة، 
فقال: كانت يماجم العرب بيدي يساملون من ساملت، وحياربون من حاربت، فرتكتها ابتغاء مرضات 

 ([.1857هللا])

من أبناء الصحابة أو الصحابة مل يذكروا خالل بيعة يزيد شيئًا من ذلك، فلو   ومن املالحظ أن أحداً 
كان األمر كما تذكر الرواايت عن والية عهد احلسن بعد معاوية، الختذها احلسني بن علي رضي هللا 
عنه حجة، ولكن مل نسمع شيئًا من ذلك على اإلطالق مما يؤكد على أن مسألة خالفة احلسن ملعاوية 

اس هلا من الصحة، ولو كان احلسن رضي هللا عنه أسند إليه منصب والية العهد يف الشروط ال أس
لكان قريباً بعد معاوية من إدارة الدولة أو توىل إحدى األقاليم الكربى، ال أن يذهب إىل املدينة وينعزل 



عن طريق عن إدارة شؤون احلكم، كما أن روح ذلك العصر يشري إىل مبدأ اختيار األمة للحاكم 
 الشورى هو األصل.

ـ سبُّ أمري املؤمنني علي بني معاوية واحلسن: تذكر كتب التاريخ أنه اشرتط على معاوية أال ُيسبَّ عليٌّ 
وهو يسمع: وكأن احلسن عفا عن سب علي رضي هللا عنه وهو ال يسمع، ولذلك قال أستاذي 

([، وقد 1858بني احلسن ومعاوية]) وشيخي الدكتور حممد بطاينة: فقد ال تكون هذه القضية حبثت
 اهتم الشيعة اإلماميَّة معاوية رضي هللا عنه حبمل الناس على سب علي ولعنه فوق منابر

املساجد، فهذه الدعوة ال أساس هلا من الصحة، والذي يقصم الظهر أن الباحثني قد التقطوا هذه 
ند املتأخرين من املسلمات اليت ال الفرية على هواهنا دون إخضاعها للنقد والتحليل، حىت صارت ع

جمال ملناقشتها، ومل يثبت قط يف رواية صحيحة، وال يعو ل على ما جاء يف كتب الدمريي واليعقويب وأيب 
([ من احرتام 1859الفرج األصفهاين، علمًا أبن التاريخ الصحيح يؤكد خالف ما ذكره هؤالء])

ألطهار، فحكاية لعن علي على منابر بين أمية ال تتفق مع وتقدير معاوية ألمري املؤمنني علي وأهل بيته ا
 منطق احلوادث، وال طبيعة املتخاصمني.

فإذا رجعنا إىل الكتب التارخيية املعاصرة لبين أمية، فإننا ال جند فيها ذكرًا لشيء من ذلك أبداً.. وإمنا 
أن يسيئوا إىل مسعة بين أمية يف جنده يف كتب املتأخرين الذين كتبوا اترخيهم يف عصر بين العباس، بقصد 

نظر اجلمهور اإلسالمي، وقد كتب ذلك املسعودي الشيعي الرافضي يف مروج الذهب وغريه من كتاب 
الشيعة الروافض، وقد تسربت تلك األكذوبة إىل كتب اتريخ أهل السنة وال يوجد فيها رواية صحيحة 

د من اجلرح، واملنت من االعرتاض، ومعلوم صرحية، فهذه دعوة مفتقرة إىل صحة النقل، وسالمة السن
وزن مثل هذه الدعوى عند احملققني والباحثني، فكيف هبا وقد صدرت من الروافض احلاقدين، ومعاوية 
رضي هللا عنه منزه عن مثل هذه التهم، مبا ثبت من فضله يف الدين، وكان حممود السرية يف األمة، أثىن 

بعني، وشهدوا له ابلدين والعلم، والعدل واحللم، وسائر خصال عليه بعض الصحابة ومدحه خيار التا
 ([.1860اخلري])

 ([.1861ـ فعن عمر بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ قال ملا وال ه الشام: ال تذكروا معاوية إال خبري]) 1

لو ـ وعن علي رضي هللا عنه قال بعد رجوعه من صفني: أيها الناس ال تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم  2
 ([.1862فقدمتوه رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأهنا احلنظل])



([ من معاوية، فقيل: وال 1863ـ وعن ابن عمر أنه قال: ما رأيت بعد رسول هللا )ص( أسود]) 3
 ([.1864أبوك؟ قال: أيب عمر ـ رمحه هللا ـ خري من معاوية، وكان معاوية أسود منه])

([. ويف صحيح 1865رجاًل كان أخلق ابمللك من معاوية])ـ وعن ابن عباس قال: ما رأيت  4
 البخاري: أنه قيل البن عباس: هل لك يف أمري املؤمنني معاوية؛ فإنه ما أوتر إال بواحدة، قال:

([، وذكر عند ابن عباس معاوية، فقال: هلل تالد ابن هند ما أكرم حسبه، وأكرم 1866إنه فقيه])
 ([.1867 قط، وال ابألرض ضن اً منه أبحسابنا وحسبه])مقدرته، وهللا ما شتمنا على منرب

([، وما 1868ـ وعن عبد هللا بن الزبري: أنه قال: هلل در ابن هند، يعين: معاوية، إان كنا لنفرقه]) 5
الليث على براثنه أبجرأ منه، فيتفارق لنا، وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل األرض أبدهى منه 

 لوددت أان متعنا به ما دام يف هذا اجلبل حجر، وأشار إىل أيب قبيس. فيتخادع لنا، وهللا

ـ وعن الزهري قال: عمل معاوية بسرية عمر بن اخلطاب سنني ال خيرم منها شيئاً، واالاثر عن 6
 الصحابة والتابعني، واتباعهم كثرية وإمنا ذكران جزءاً منها.

 ققون يف السري والتاريخ، ونقاد الرجال:كما أثىن على معاوية ـ رضي هللا عنه ـ العلماء احمل

ـ يقول ابن تيمية ـ رمحه هللا ـ: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه األمة، فإن األربعة قبله   1
([. وقال: فلم يكن أحد من ملوك 1869كانوا خلفاء نبوة، وهو أول امللوك، كان ملكه ملكاً ورمحة])

 ([.1870وال كان الناس زمان ملك من امللوك خرياً منهم يف زمان معاوية])املسلمني خرياً من معاوية، 

ـ وقال ابن كثري يف تريمة معاوية رضي هللا عنه: وأيمعت الرعااي على بيعته يف سنة إحدى وأربعني.. 2
قائم، فلم يزل مستقاًل ابألمر يف هذه املدة إىل هذه السنة اليت كانت فيها وفاته، واجلهاد يف بالد العدو 

وكلمة هللا عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف األرض، واملسلمون معه يف راحة وعدل، وصفح 
 ([.1871وعفو])

 ([.1872ـ وقال ابن أيب العز احلنفي: وأول ملوك املسلمني معاوية، وهو خري ملوك املسلمني]) 3

قال: معاوية من خيار امللوك ([. و 1873ـ وقال الذهيب يف تريمته: أمري املؤمنني ملك اإلسالم]) 4
 ([.1874الذين غلب عدهلم على ظلمهم])

وإذا ثبت هذا يف حق معاوية ـ رضي هللا عنه ـ فإنه من أبعد احملال على من كانت هذه سريته، أن حيمل 
الناس على لعن علي ـ رضي هللا عنه ـ على املنابر، وهو من هو يف الفضل، وهذا يعين: أن أولئك 

 لعلم من بعدهم الذين أثنوا عليه ذلك الثناء البالغ، قد مالؤوه على الظلمالسلف وأهل ا



([، وإن هذا من البهتان العظيم ألولئك العلماء من الصحابة 1875والبغي، واتفقوا على الضالل])
والتابعني ومن سار على هنجهم من العلماء الرابنيني، ومن علم سرية معاوية ـ رضي هللا عنه ـ يف امللك، 

ما اشتهر به من احللم والصفح، وحسن السياسة للرعية ظهر له أن ذلك من أكرب الكذب عليه، فقد و 
 ([ وإليك بعض األمثلة.1876بلغ معاوية ـ رضي هللا عنه ـ يف احللم مضرب األمثال، وقدوة األجيال])

 ـ قال عبد امللك بن مروان وقد ذكر عنده معاوية: ما رأيت مثله يف حلمه واحتماله 1
 ([.1877وكرمه])

ـ وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحداً أعظم حلماً، وال أكثر سؤدداً، وال أبعد أانة، وال ألني خمرجاً،  2
 ([.1878وال أرحب ابعاً ابملعروف من معاوية])

ـ ونقل ابن كثري: أن رجاًل أمسع معاوية كالمًا سيئًا شديداً، فقيل له: لو سطوت عليه؟ فقال: إين  3
 ([.1879حيي من هللا أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعييت])ألست

([ ، 1880ـ وقال رجل ملعاوية: ما رأيت أنذل منك، فقال معاوية: بلى من واجه الرجال مبثل هذا]) 4
فهل يعقل بعد هذا أن يسع حلم معاوية رضي هللا عنه ، سفهاء الناس وعامتهم اجملاهرين له ابلسب 

ؤمنني، مث أيمر بعد ذلك بلعن اخلليفة الراشد علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه والشتائم، وهو أمري امل
على املنابر، وأيمر والته بذلك يف سائر األمصار والبلدان؟! ويبقى هذا السب إىل أن أييت عمر بن 

 ([.1881عبد العزيز رمحه هللا فيلغي ذلك؟! واحلكم يف هذا لكل صاحب عقل وفهم ])

اإلماميَّة على تلك الفرية من صحيح مسلم فليس فيه ما يدل على زعمهم، فعن وأما ما استدل به 
عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه، قال: أمر معاوية بن أيب سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب 
أاب تراب؟ فقال: أم ا ما ذكرت ثالاًث قاهلن له رسول هللا )ص( فلن أسبه، ألن تكون يل واحدة منهن 

 ([. قال النووي: قول معاوية هذا ليس فيه تصريح أبنه أمر سعداً 1882يل  من محر النعم])أحب إ

بسبه، وإمنا سأله عن السبب املانع له من السب. كأنه يقول: هل امتنعت تورعًا أو خوفاً، أو غري 
، ذلك، فإن كان تورعاً وإجالاًل له عن السب فأنت مصيب حمسن، وإن كان غري ذلك فله جواب اخر

ولعل سعداً قد كان يف طائفة يسبون فلم يسب معهم، وعجز عن اإلنكار، أو أنكر عليهم، فسأله هذا 
 السؤال.

قالوا: وحيتمل أتوياًل اخر: أن معناه: ما منعك أن ختطئه يف رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا 
 ([؟!1883واجتهادان وأنه أخطأ])



م معلقاً على وصف ضرار الصُّدائي لعلي ـ رضي هللا عنه ـ وثنائه وقال أبو العباس القرطيب صاحب املفه
عليه حبضور معاوية، وبكاء معاوية من ذلك وتصديقه لضرار فيما قال: وهذا احلديث يدل على معرفة 
معاوية بفضل علي رضي هللا عنه، ومنزلته، وعظيم حقه، ومكانته، وعند ذلك يبعد عن معاوية أن 

ا كان معاوية موصوفًا به من العقل والدين، واحللم وكرم األخالق، وما يروى عنه يصرح بلعنه وسب ه، مل
من ذلك فأكثره كذب ال يصح، وأصح ما فيها قوله لسعد بن أيب وقاص: ما مينعك أن تسب أاب 
تراب؟ وهذا ليس بتصريح ابلسب، وإمنا هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك، أو 

قد ظهر من جوابه، وملا مسع ذلك معاوية، سكن وأذعن، وعرف احلق من نقيضه، كما 
([، قال الدكتور إبراهيم الرحيلي صاحب الكتاب النفيس القيم )االنتصار للصحب 1884ملستحقه])

واالل من افرتاءات السماوي الضال(: والذي يظهر يل يف هذا وهللا أعلم: أن معاوية إمنا قال ذلك على 
د، وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي ـ رضي هللا عنه ـ ؛ فإن معاوية ـ رضي سبيل املداعبة لسع

هللا عنه ـ كان رجاًل فطنًا ذكياً، حيب مطارحة الرجال واستخراج ما عندهم، فأراد أن يعرف ما عند 
ـ البن سعد يف علي ـ رضي هللا عنه ـ فألقى سؤاله هبذا األسلوب املثري. وهذا مثل قوله ـ رضي هللا عنه 

عباس: أنت على ملة علي؟ فقال له ابن عباس وال على ملة عثمان، أان على ملة رسول هللا 
([ . فظاهر: أن قول معاوية هنا البن عباس جاء على سبيل املداعبة، فكذلك قوله 1885)ص(])

نه أن لسعد هو من هذا الباب، وأما ما ادعى اإلماميَّة من األمر ابلسب؛ فحاشا معاوية رضي هللا ع
 ([، واملانع من هذا عدة أمور:1886يصدر منه مثل ذلك])

ـ أن معاوية نفسه ما كان يسب عليًا ـ رضي هللا عنه ـ كما تقدم حىت أيمر غريه بسبه، بل كان  1
 معظماً له، معرتفاً لـه ابلفضل والسبق إىل اإلسالم ، كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه.

 رد من غري وجه: أن أاب مسلم اخلوالين ويماعة معه دخلوا علىأ ـ قال ابن كثري: وقد و 

معاوية فقالوا له: هل تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: وهللا إين ألعلم أنه خري مين وأفضل، وأحق ابألمر 
 ([.1887مين])

معاوية ب ـ ونقل ابن كثري أيضاً، عن جرير بن عبد احلميد عن املغرية قال: ملا جاء خرب قتل علي إىل 
جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟! فقال: وحيك إنك ال تدرين ما فقد الناس من 

([، فهل يسوغ يف عقل ودين أن يسب معاوية علياً، بل وحيمل الناس 1888الفضل والفقه والعلم])
 ([ !!.1889على سبه وهو يعتقد فيه هذا])



ضي هللا عنه تعرض لعلي رضي هللا عنه بسب أو شتم أثناء ـ أنه ال يعرف بنقل صحيح: أن معاوية ر  2
حربه له يف حياته، فهل من املعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته، فهذا من أبعد ما يكون عند 

 أهل العقول، وأبعد منه أن حيمل الناس على سبه وشتمه.

الدهاء، فلو أراد محل الناس على سب ـ أن معاوية رضي هللا عنه كان رجاًل ذكيًا مشهورًا ابلعقل و  3
علي ـ حاشاه ذلك ـ أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه ، وهو من هو يف 
الشجاعة والفضل والورع، مع عدم دخوله يف الفتنة أصاًل؛ فهذا ال يفعله أقل الناس عقاًل وتدبرياً، 

 فكيف مبعاوية.

انفرد ابخلالفة بعد تنازل احلسن بن علي رضي هللا عنه ـ له، واجتمعت ـ أن معاوية ـ رضي هللا عنه ـ  4
عليه الكلمة ودانت له األمصار ابمللك، فأي نفع له يف سب علي؟ بل احلكمة وحسن السياسة 
تقتضي عدم ذلك، ملا فيه من هتدئة النفوس، وتسكني األمور، ومثل هذا ال خيفى على معاوية ـ رضي 

 له األمة حبسن السياسة والتدبري. هللا عنه ـ الذي شهدت

ـ أنه كان بني معاوية ـ رضي هللا عنه ـ بعد استقالله ابخلالفة وأبناء علي من األلفة والتقارب، ما هو  5
([، ومن ذلك: أن احلسن واحلسني وفدا على معاوية 1890مشهور يف كتب السري، والتاريخ])

أحد قبلي، فقال له احلسني: ومل تعط أحدًا أفضل فأجازمها مبئيت ألف. وقال هلما: ما أجاز هبما 
([، ودخل مرة احلسن على معاوية فقال له: مرحبًا وأهاًل اببن بنت رسول هللا )ص( ، 1891منا])

([. وهذا مما يقطع الكذب ما يد عى يف حق معاوية من محله الناس على 1892وأمر له بثالمثئة ألف])
 وبني أوالده من هذه األلفة واملودة واالحتفاء سب علي، إذ كيف حيصل هذا مع ما بينه

 ([.1893والتكرمي، وهبذا يظهر احلق يف هذه املسألة، وتتجلى احلقيقة])

كما أن ذلك اجملتمع يف عمومه مقيد أبحكام الشرع حريصًا على تنفيذها، ولذلك كانوا أبعد الناس 
ليس املؤمن »رضي هللا عنه ـ مرفوعًا ـ: عن الطعن والل عان والقول الفاحش والبذيء، فعن ابن مسعود 

([ وقد هنى رسول هللا )ص( عن سب 1894«])ابلطعان وال ابللع ان وال ابلفاحش وال البذيء
ال »األموات املشركني؛ فكيف مبن يسب أولياء هللا املصلحني، فعن عائشة رضي هللا عنها ـ مرفوعاً: 

 ([.1895«])تسبوا األموات؛ فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا

وبعد أن مت  الصلح تنازل احلسن عن اخلالفة ـ ومت  بيان ذلك يف حديثنا عن املراحل، وبذلك طويت 
صفحة من اخلالف والفرقة، واجتمعت الكلمة، وصار معاوية خليفة جممعًا عليه، قيل: عام أربعني 



([، وخليفة بن 1898([ والواقدي])1897([، ولكن ابن إسحاق])1896للهجرة])
([، جيعلون ذلك عام واحد وأربعني للهجرة، وخيتلفون يف الشهر الذي وقع فيه الصلح 1899])خياط

([، ومضى 1900من ذلك العام أهو ربيع األول أو ربيع االخر، أو يمادى األوىل، أو يمادى االخرة])
 ([.1901معاوية يقود مسرية األمة من غري أن جيعل للفتنة وأحداثها سبياًل])

 ة من قتلة عثمان:ـ موقف معاوي

وقد يسأل سائل عما فعل معاوية بقتلة عثمان بعد صريورة اخلالفة إليه وجييب ابن قتيبة يف عيون 
األخبار قائالً: إن معاوية بن أيب سفيان ملا قدم بعد عام اجلماعة، دخل دار عثمان بن عفان، 

بنة أخي، إن الناس  فصاحت عائشة بنت عثمان بن عفان وبكت واندت أابها، فقال معاوية: اي
أعطوان طاعة، وأعطيناهم أماانً، وأظهران هلم حلمًا حتته غضب، وأظهروا لنا ذاًل حتته حقد، ومع كل 
إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه، فإن نكثناهم نكثوا بنا، وال ندري أعلينا تكون أم لنا، ألن تكوين 

 ([.1902ناس])ابنة عم أمري املؤمنني خري من أن تكوين امرأة من عرض ال

 والذي يعتد به من كالم ابن قتيبة ما جاء عن العهود واملواثيق اليت أبرمت بني معاوية

واحلسن، وقضت ابلصلح بني الناس، ووضع احلرب، وحقن الدماء، وعدم هتييج النفوس، وإضافة إىل 
ها ذهبت ذلك فإن السنوات اخلمس اليت احتضنت املعارك يف اجلمل وصفني والنهروان ومصر وغري 

أبولئك الذين ترددت أمساؤهم بتهمة قتل عثمان، ومع ذلك فإن مسألة قتل عثمان ظلت حاضرة يف 
 ذهن اخللفاء من بين أمية ونواهبم يف األغلب.

([ كما أن الصحابة الذين ابيعوا معاوية 1903وأما انتصار بين أمية لعثمان كان حقيقة ال شبهة فيها])
ل أن يرضوا بسب علي على منابر الدولة األموية وال يتكلم منهم أحد أو رضي هللا عنهم يميعًا يستحا

أيمروا ابملعروف وينهوا عن املنكر وإليك أمساؤهم، فقد روي عن األوزاعي أنه قال: أكدت خالفة 
معاوية عدة من أصحاب رسول هللا )ص( منهم: سعد، وأسامة، وجابر، وابن عمر، وزيد بن اثبت، 

بو سعيد اخلدري، ورافع بن خديح، وأبو أمامة، وأنس بن مالك، ورجال أكثر مما ومسلمة بن خملد، وأ
مسيت أضعافًا مضاعفة، كانوا مصابيح اهلدى، وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله، وأخذوا عن 
رسول هللا أتويله، ومن التابعني هلم إبحسان إن شاء هللا، منهم: عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث، 
وسعيد بن املسيب، وعروة بن الزبري، وعبد هللا بن حمرييز يف أشباه له، مل ينزعوا يده عن جمامعة يف أمة 

 ([ .1904حممد )ص(])



   ـ من نتائج الصلح:

 أوالً ـ توح د األمة حتت قيادة واحدة:

ور، سجل يف ذاكرة األمة عام اجلماعة وأصبح هذا احلدث من مفاخرها اليت تزهو به على مر العص
وتوايل الدهور، فقد التقت األمة على زعامة معاوية، ورضيت به أمريًا عليها، وابتهج خيار املسلمني 
هبذه الوحدة اجلامعة، بعد الفرقة املشتتة، وكان الفضل يف ذلك هلل مث للسيد الكبري مهندس املشروع 

اجلماعة من عالمة نبوة اإلصالحي العظيم احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما، ويعد عام 
 املصطفى )ص( وفضيلة ابهرة من فضائل احلسن.

وال يلتفت إىل ما قاله العقاد يف عام اجلماعة يف هجومه اخلاطأئ على املؤرخني الذين مس وا سنة إحدى 
وأربعني هجرية بعام اجلماعة، فقد قال: فليس أضل ضالاًل، وال أجهل جهاًل من املؤرخني الذين مسوا 

دى وأربعني هجرية بعام اجلماعة؛ ألهنا السنة اليت استأثر فيها معاوية ابخلالفة فلم يشاركه أحد سنة إح
فيها، ألن صدر اإلسالم مل يعرف سنة تفرقت فيها األمة كما تفرقت يف تلك السنة، ووقع فيها الشتات 

 ([.1905بني كل فئة من فئاهتا كما وقع فيها])

 

يد يف حكمه اخلاطأئ بل سبقه إليه كثري من مؤرخي الشيعة اإلماميَّة، والعقاد رمحه هللا مل أيتِّ َبد
ويكفي معاوية فخرًا أن كل الصحابة األحياء يف عهده ابيعوه، فقد ابيع معاوية جمٌّ غفري من صحابة 

([ ، ويف ذلك يقول ابن حزم: فبويع احلسن مث ُ سلَّم األمر إىل معاوية، ويف 1906رسول هللا )ص(])
صحابة من هو أفضل منهما بال خالف ممن أنفق قبل الفتح وقاتل، وكلهم أوهلم عن اخرهم ابيع بقااي ال

 ([.1907معاوية، ورأى إمامته])

ونتعلم من فقه احلسن وموقف الصحابة من بيعة معاوية فهمهم العميق الايت النهي عن االختالف، 
رَاطِّي ُمْسَتقِّيًما فَاتَّبِّ  ُعوُه َوالَ تـَتَّبُِّعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق بُِّكْم َعْن َسبِّيلِّهِّ َذلُِّكْم َوصَّاُكْم بِّهِّ قال تعاىل: }َوَأنَّ َهَذا صِّ

[، فالصَّراط املستقيم هو: القران، واإلسالم، والفطرة اليت فطر هللا 153]األنعام: َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن    
داثت، قال جماهد: يعين: البدع، والشُّبهات، النَّاس عليها، والسُّبل هي: األهواء، والفرق، والبدع، واحمل

 والضالالت

وهنى هللا سبحانـه وتعاىل هذه األمـة عم ا وقعت فيه األمم السابقة من االختالف والتفرق من بعد ما 
مِّْن بـَْعدِّ جاءهتم الب ِّينات، وأنزل هللا إليهم الكتب، فقال سبحانه: }َواَل َتُكونُوا َكالَّذِّيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا 

[. وهنى األم ة أن تكون من 105عمران: ]آل َما َجاَءُهُم اْلبَـي َِّناُت َوأُولَئَِّك هَلُْم َعَذاٌب َعظِّيٌم    



املشركني، الذين فر قوا دينهم ، وكانوا شيعـًا ، فقال عز من قائل: }َفأَقِّْم َوْجَهَك لِّلد ِّينِّ َحنِّيًفا فِّْطَرَة اَّللَِّّ 
َْلقِّ اَّللَِّّ َذلَِّك الد ِّيُن اْلَقي ُِّم َوَلكِّنَّ َأْكثـََر النَّاسِّ اَل يـَْعَلُموَن  ُمنِّيبِّنيَ الَّيتِّ َفطََر النَّ  َها اَل تـَْبدِّيَل خلِّ  إِّلَْيهِّ اَس َعَليـْ

ْم َواتَـُّقوُه َوأَقِّيُموا الصَّاَلَة َواَل َتُكونُوا مَِّن اْلُمْشرِّكِّنَي  مَِّن الَّذِّيَن فـَرَُّقوا دِّينَـُهْم وََكانُوا شِّ  َا َلَدْيهِّ ْزب  مبِّ يَـًعا ُكلُّ حِّ
 [.32ـ  30]الروم: َفرُِّحوَن    

وأخرب سبحانه وتعاىل: أن الرسول )ص( بريء من الذين يفر قون دينهم ويكونون شيعاً 
ُهْم يفِّ َشْيء  1908وأحزاابً]) نـْ يَـًعا َلْسَت مِّ َا أَْمرُُهْم  ([، وقال تعاىل: }إِّنَّ الَّذِّيَن فـَرَُّقوا دِّينَـُهْم وََكانُوا شِّ إِّمنَّ

َا َكانُوا يـَْفَعُلوَن     [، وقد أمر هللا تعاىل ابالعتصام حببله قال تعاىل: 159]األنعام: إِّىَل اَّللَِّّ مُثَّ يـُنَـب ِّئـُُهْم مبِّ
َْبلِّ اَّللَِّّ يمِّيًعا َوالَ تـََفرَُّقوا  ُموا حبِّ  }َواْعَتصِّ

صلحه مع معاوية مقصد عظيم من مقاصد لقد حتقق بفضل هللا تعاىل مث بنجاح احلسن بن علي يف 
الشريعة من وحدة املسلمني واجتماعهم وهذا املقصد من أهم أسباب التمكني لدين هللا تعاىل، وحنن 
مأمورون ابلتواصي ابحلقَّ والتواصي ابلصرب، فال بدَّ من تضافر اجلهود بني الدُّعاة، وقادة احلركات 

 ة العلم إلصالح ذات البنياإلسالمي ة، وبني علماء املسلمني، وطلب

إصالحًا حقيقيًا ال تلفيقياً، ألن أنصاف احللول تفسد أكثر ممَّا تصلح وقد حتدث الشيخ عبد الرمحن 
السعدي عن اجلهاد املتعلَّق ابملسلمني بقيام األلفة، واتفاق الكلمة وبعد أن ذكر االايت، واألحاديث 

الة على وجوب تعاون املسلمني ووحدهتم، قا ل: فإن من أعظم اجلهاد السَّعي يف أتليف قلوب الد 
ينيَّة والدنيوية]) ([، إن األخذ ابألسباب حنو 1909املسلمني، واجتماعهم على دينهم، ومصاحلهم الدَّ

أتليف قلوب املسلمني، وتوحيد صفَّهم من أعظم اجلهاد، ألن هذه اخلطوة مهمة جدًا يف إعزاز 
ع رهبم، وهذا من فقه اخللفاء الراشدين، ويتجلَّى يف أهبى صورة يف املسلمني، وإقامة دولتهم، وحتكيم شر 

تنازل احلسن بن علي رضي هللا عنه ملعاوية رضي هللا عنهما من أجل وحدة األمة، وحفظ دمائها، 
 واألجر واملثوبة عند هللا.

 اثنياً ـ عودة الفتوحات إىل ما كانت عليه:

من مقاصد اإلسالم الكربى ومن الوسائل اليت استخدمت يف إن دعوة الناس للدخول يف دين هللا تعاىل 
عهد الراشدين حركة الفتوحات املباركة، وتعد الفتنة اليت أدت إىل استشهاد عثمان رضي هللا عنه أكرب 
معوق أصاب الدعوة اإلسالمية بعد حركة الردة أايم أيب بكر رضي هللا عنه، حيث أدى استشهاد 

جتاه سيوف املسلمني إىل بعضهم يف فتنة كادت تعصف ابألمة اإلسالمية عثمان إىل توقف اجلهاد، وا



لوال أن تداركتها رمحة هللا ـ سبحانه وتعاىل بصلح احلسن بن علي رضي هللا عنهما مع معاوية رضي هللا 
([، وفيما 1910عنه، وقد امتألت املصادر ابلنصوص اليت تبني أثر الفتنة يف احنسار حركة اجلهاد])

 ها:يلي بعض

ـ عن احلسن بن علي رضي هللا عنهما أنه قال: قد رأيت أن أعمد على املدينة فأنزهلا وأخلي بني  1
معاوية وبني هذا احلديث، فقد طالت الفتنة، وسقطت فيها الدماء، وقطعت فيها األرحام، وقطعت 

 ([.1911السبل، وُعط ِّلت الفروج ـ يعين الثغور])

إبسناده، قال: ملا قبل عثمان، واختلف الناس، مل تكن للناس غازية، ـ ما أخرجه أبو زرعة الدمشقي  2
 ([.1912وال صائفة، حىت اجتمعت األمة على معاوية])

ـ قول أيب بكر املالكي: فوقعت الفتنة.. واستشهد عثمان رضي هللا عنه، وويل بعده علي رضي هللا  3
 ([.1913عنه]) عنه، وبقيت إفريقية على حاهلا إىل والية معاوية رضي هللا

 

فمن نتائج الصلح: عودة حركة الفتوحات إىل ما كانت عليه، وأصبحت يف عهد معاوية ثالث جبهات 
 رئيسية هي:

 ـ جبهة الروم:1

وتعترب هذه اجلبهة من أهم اجلبهات، وأخطرها، نظرًا لقوة الروم، وجماورهتم لبالد املسلمني، هذا فضالً 
رية على درجة كبرية من التنظيم واخلربة، مما دفع املسلمني حلرب عن امتالكهم جليوش برية وأساطيل حب

 الروم يف الرب والبحر معاً.

 ـ جبهة املغرب:2

وهذه اجلبهة ترتبط َببهة الروم برابط وثيق، وذلك لوجود مستعمرات رومية على بالد املغرب كان هلا 
 أثر كبري يف عرقلة حركة الفتوحات اإلسالمية يف املنطقة.

 ([:1914جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر])ـ  3

([ 1915تعترب سجستان وخراسان من أوائل البالد اليت انتقضت على املسلمني بعد استشهاد عثمان])
رضي هللا عنه. وقد ترك معاوية رضي هللا عنه معامل واضحة يف سياسته اجلهادية أوردها خليفه بن خياط 

ناق الروم، فإنكم تضبطون بذلك يف اترخيه حيث قال: كان اخر ما  أوصاهم به معاوية أن ُشد وا خِّ
 ([، وقد سلك معاوية خطوات لتحقيق هذه السياسة يف أثناء خالفته:1916غريهم من األمم])

 أ ـ الرتكيز على عمليات الصوائف والشوايت، من أجل حتقيق عدة أهداف منها:



   استنزاف قوى الروم.

 الروم وجعلهم يف حالة دفاع مستمر.  انتزاع زمام املبادرة من 

   إرغام الروم على توزيع قواهتم حبيث ال يستطيعون القيام هبجمات حامسة وقوية ضد الدولة اإلسالمية.

ب ـ مهايمة الروم يف عقر دارهم وحماصرة عاصمتهم، وما يرتت ب على ذلك من إضعاف معنوايهتم، 
 وقذف الرعب يف قلوهبم.

حري للروم عن طريق فتح اجلزر الواقعة يف حبر الشام، وما يرتتب على ذلك من ج ـ تقليص النفوذ الب
حرمان سفن الروم من قواعدها البحرية، وأما سياسة معاوية رضي هللا عنه يف جبهة املغرب فكانت  

 كالتايل.

 

صياً، حيث  ـ أوىل معاوية رضي هللا عنه جبهة املغرب اهتماماً خاصاً، متث ل ابرتباط هذه اجلبهة به شخ 1
هـ، وهي السنة اليت ُضمت  47كان معاوية رضي هللا عنه املرجع املباشر لقادة هذه اجلبهة إىل سنة 

 فيها جبهة املغرب إىل وايل مصر.

ـ عمل معاوية رضي هللا عنه على إقامة قاعدة جهادية متقدمة يف قلب بالد املغرب تكون عزَّاً  2
 ([.1917القريوان])لإلسالم واملسلمني وذلك ببناء مدينة 

 وأما سياسة معاوية رضي هللا عنه يف جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر فكانت:

ـ استعانة معاوية رضي هللا عنه بفاتح سجستان وخراسان أايم عثمان رضي هللا عنه، وهو عبد هللا بن  1
 عامر رضي هللا عنه، وتكليفه إبعادة فتحها مرة أخرى.

ت احلكم اإلسالمي، ونشر دعوة اإلسالم يف هذه املنطقة عن طريق إسكان مخسني ـ العمل على تثبي 2
([. فلوال هللا سبحانه وتعاىل مث تنازل احلسن بن علي 1918ألفًا من العرب بعياالهتم يف خراسان])

ملعاوية ما عادت حركة اجلهاد والفتوحات إىل ما كانت عليه، فمن نتائج الصلح حتقيق هذا املقصد 
ي العظيم، فالوحدة بني املسلمني على كتاب هللا وسنة رسوله هلا مثار طيبة يف دنيا املسلمني، فلو الشرع

استوعبت األمة عمومًا وقيادهتا خصوصًا هذا املقصد العظيم وطبقتها يف حياهتا لكان حاهلا يف صعود 
 وارتقاء.

 اثلثاً ـ تفرغ الدولة للخوارج:

مية للخوارج، فقد استطاع معاوية أن يضعف من شوكتهم وقوهتم، من نتائج الصلح: تفرغ الدولة اإلسال
وتصد ى حلركة فروة بن نوفل األشجعي، وحركة املستورد بن ُعلف التيمي، وحركة حيان بن ظبيان 



([، وأما حركة يزيد الباهلي وسهم اهلجيمي، وحركة 1919السلمي، وهذه احلركات ظهرت يف الكوفة])
 ([.1920، وغريهم فكانت ابلبصرة])قريب األزدي وزحاف الطائي

ولسنا يف حمل تفصيل هذا الصراع بني الدولة اإلسالمية واخلوارج، ولكننا يف حمل تقرير نتيجة طبيعية من 
نتائج الصلح، وهي التضييق والتصدي للخوارج، ولذلك اتسمت حركة اخلوارج يف عهد معاوية رضي 

م، وكانت أشبه ما يكون بعمليات انتحار يماعي، ألهنم هللا عنه؛ ابلعشوائية واالرجتال وقلة التنظي
خيرجون بفئات قليلة ال تلبث أن تستأصل، افتقارهم إىل قيادة واعية وحمنكة تستطيع استثمار شجاعتهم 

 وفروسيتهم لتحقيق أهدافهم، تكرارهم ألخطاء

ناظرة يف دعوهتم، بعضهم وعدم استفادة كل حركة من جتربة سابقتها، استبعادهم ألسلوب احلوار وامل
وحماولة فرض فكرهم على اجملتمع املسلم ابلقوة، اختالط الدوافع الدينية اليت دعتهم للخروج ـ بزعمهم ـ 
مع دوافع العصبية اجلاهلية يف حركاهتم، واملتمث ِّلة خبروج بعضهم أثرًا ملن قتل من أصحاهبم، شعورهم 

ناعهم أن قتال أهل القبلة أوىل من جهاد الكفار، عدم ابلغربة داخل اجملتمع املسلم، ونفورهم منه، واقت
حبثهم عن أرض جديدة لنشر دعوهتم، واقتصارهم على بعض مدن العراق، وخاصة الكوفة 

 ([، فمن نتائج الصلح امللموسة التضييق على حركة اخلوارج.1921والبصرة])

 ـ انتهاء عهد اخلالفة الراشدة:

اج النبوة بتنازل احلسن بن علي ملعاوية رضي هللا عنهم، فقد قال انتهى عهد اخلالفة الراشدة على منه
تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها هللا إذا شاء، أن يرفعها، مث »رسول هللا )ص( : 

تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء أن تكون، يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكاً 
ن ما شاء هللا أن تكون، مث يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، مث تكون ملكًا جرباًي فتكون ما عاض ًا فتكو 

مث « شاء هللا أن تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج النبوة
، أو خالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت هللا امللك»([. وقد بنيَّ رسول هللا )ص( فقال: 1922سكت])

اخلالفة يف أميت ثالثون سنة، مث ملك بعد »([، وقوله )ص( : 1923«])ملكه من يشاء
([، وإمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن، فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية يف ربيع األول من 1924«])ذلك

ول سنة سنة إحدى وأربعني، وذلك كمال ثالثني سنة من موت رسول هللا )ص( ، فإنه تويف يف ربيع األ
إحدى عشرة من اهلجرة، وهذا من دالئل النبوة لسيدان حممد صلوات هللا وسالمه عليه وسلم 

([ وبذلك تكون مرحلة خالفة النبوة قد انتهت بتنازل احلسن رضي هللا عنه عن 1925تسليماً])



إىل ([؛ فاحلديث النبوي الكرمي أشار 1926هـ]) 41اخلالفة ملعاوية يف شهر ربيع األول من سنة 
 مراحل اترخيية وهي:

 ـ عهد النبوة. 1

 ـ عهد اخلالفة الراشدة. 2

 

 ([.1927ـ عهد امللك العضوض]) 3

 ـ عهد امللك اجلربي. 4

 ـ مث تكون خالفة على منهاج النبوة. 5

([ وجيوز تسمية 1928وقد بني رسول هللا )ص( أبنه ستكون خالفة نبوة ورمحة، مث يكون ملك ورمحة])
اخللفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكاً، ومل يكونوا خلفاء األنبياء، بدليل ما رواه البخاري من أتوا بعد 

كانت بنو إسرائيل »ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا )ص( قال: 
لوا: فما قا«. يسوسهم األنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وستكون خلفاء فتكثر

وفوا ببيعة األول، فاألول، مث أعطوهم حقهم، فإن هللا سائلهم عما »أتمران؟ قال: 
([، فقوله: فتكثر دليل على من سوى الراشدين فإهنم مل يكونوا كثرياً، وأيضًا قوله: 1929«])اسرتعاهم

أعطوهم حقهم، فإن ف»دل على أهنم خيتلفون؛ والراشدون مل خيتلفوا، وقوله: « وفوا بيعة األول فاألول»
دليل على مذهب أهل السنة؛ يف إعطاء األمراء حقهم من املال « هللا سائلهم عما اسرتعاهم

([، فمعاوية رضي هللا عنه أفضل ملوك هذه األمة، والذين كانوا قبله خلفاء نبوة، وأما 1930واملغنم])
لرمحة واحللم ونفع املسلمني، ما هو فكانت خالفته ملكاً، وكان ملكه ملكًا ورمحة، وكان يف ملكه من ا

([، ومعاوية رضي هللا عنه وإن كان عاملًا ورعًا عداًل، دون 1931يعلم أنه كان خريًا من ملك غريه])
اخللفاء األربعة يف العلم والورع والعدل، كما ترى من التفاوت بني األولياء؛ بل املالئكة واألنبياء، فإمارته 

ة وتسليم احلسن ـ رضي هللا عنه ـ إال أهنا ليست على منهاج خالفة وإن كانت صحيحة إبيماع الصحاب
من قبله، فإنه توسع يف املباحات، وحترز عنها اخللفاء األربعة، وأما رجحان اخللفاء األربعة يف العبادات 

 ([.1932واملعامالت فظاهر مما ال سرتة فيه])

ة وإن كانت حتولت إىل ملك، فإن وقد حدد ابن خلدون مدى التغري الذي حدث، فقرر أن اخلالف
معاين اخلالفة قد بقيت ـ بعضها ـ، وإمنا كان التغري يف الوازع، فبعد أن كان دينًا انقلب عصبية وسيفاً: 



يقصد بذلك أنه بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع الدين، واخلالفة شورى، صار احلكم مستندًا إىل 
 : مقاصدها وأهدافها بقيت؛ أي:العصبية والقوة، ولكن معاين اخلالفة؛ أي

أن غاايت هذا امللك كانت ال تزال حتقيق مقاصد الدين واحلكم وفق الشريعة اإلسالمية ابلعدل وتنفيذ 
 ([.1933الواجبات اليت أيمر هبا اإلسالم: أي أن احلكم أو امللك استمر إسالمياً وشرعياً])

أن اخلالفة قد وجدت بدون امللك أوالً، مث وخلص األدوار اليت مرت هبا اخلالفة فقال: فقد تبني 
التبست معانيها واختلطت ابمللك، مث انفرد امللك حيث افرتقت عصبية اخلالفة، وهللا مقدر الليل 

([: فالدور األول الذي يشري إليه هو عصر اخللفاء الراشدين، وهو عصر اخلالفة 1934والنهار])
اخللفاء األمويني والعباسيني ـ وال مينع كذلك العثمانيني ـ، اخلالصة أو الكاملة، والدور الثاين هو عصر 

وهذا عصر اخلالفة املختلطة ابمللك أو امللك املختلط ابخلالفة: أي الذي حيقق يف الوقت مقاصد 
اخلالفة، أما الدور الثالث فهو عصر امللك احملض الذي صار يقصد لذات امللك واألغراض الدنيوية، 

فة أو معانيها الدينية، فهذا وصف أو تفسري ابن خلدون املؤرخ الفقيه للتطور وانفصل عن حقيقة اخلال
 ([.1935الذي حدث واألدوار اليت مرت هبا اخلالفة])

إن اخلالفة احلقيقية أو الكاملة أو خالفة النبوة استمرت ثالثني عاماً، وهو عصر اخللفاء الراشدين، مث 
ة جيب أن يراعى هذا التحديد، وهو أن اخلالفة مل تنته أو حتولت إىل ملك، ولكن لكي نعرب عن احلقيق

تذهب كلية، وإمنا بقيت معانيها أو مقاصدها، وأن التغيري حصل يف األساس الذي قامت عليه، أما 
حقيقتها فقد بقيت، فالتغري إذن مل يكن كليًا ولكن جزئياً: أي أن اخلالفة يف العصر األول كانت هي 

لية، مث نقصت عن املثال من وجه أو بعض الوجوه، لكن معظم عناصره بقيت، فهي اخلالفة الكاملة املثا
([، والرأي العام يف اإلسالم يتمسك ابملثال، أو 1936خالفة أقل يف الرتبة أو خالفة خمتلطة ابمللك])

نه إذا  خالفة النبوة، أو اخلالفة الكاملة، وهي تلك اليت تقوم على الشورى واالختيار التام من األمة، وأ
كانت الظروف الواقعية والعوامل االجتماعية قد حتمت أو أدت إىل هذا التطور، فإن حتمل ذلك أو 
قبوله ال يكون إال مؤقتًا أو من ابب الضرورة، ولكن يلزم أن يكون املثل الكامل حاضرًا دائمًا يف فكر 

قيق املثل الكامل، ولذا فإن الرأي العام، ومبجرد أن تزول تلك العوامل والظروف جتب العودة إىل حت
الكتاابت اإلسالمية األصيلة ظلت ملتزمة ومتشبثة ابملثال الكامل، وال تستخلص مبادئها إال منه، 
وتفرق بني اخلالفة وهي اخلالفة احلقيقية الشرعية، واخلالفة الواقعية اليت بعدت قلياًل أو كثريًا عن 

 ([.1937احلقيقة])

 



 األمر ـ أي اخلالفة ـ إىل امللوك ونواهبم من الوالة والقضاة واألمراء ليس وقد ذكر ابن تيمية: أن مصري
لنقص فيهم فقط، بل لنقص يف الراعي والرعية يميعاً، فإنه كما تكونوا يول  عليكم، وقد قال هللا تعاىل: 

ولة اخللفاء [، لقد ذهبت د129]األنعام: ([ }وََكَذلَِّك نـَُويل ِّ بـَْعَض الظَّالِّمِّنَي بـَْعًضا  1938])
الراشدين، وصار ملكًا ظهر النقص يف األمراء، وكذلك يف أهل العلم والدين ويمهور الصحابة انقرضوا 
ابنقراض خالفة اخللفاء األربعة، حىت إنه مل يبق من أهل بدر إال نفر قليل، ويمهور التابعني إبحسان 

لك، ويمهور اتبعي التابعني انقرضوا يف انقرضوا يف أواخر عصر أصاغر الصحابة يف إمارة الزبري وعبد امل
 ([.1939أواخر الدولة األموية، وأوائل الدولة العباسية])

 ـ هل معاوية رضي هللا عنه يعترب أحد اخللفاء االثين عشر؟:

إن هذا األمر ال »عن جابر بن مسرة رضي هللا عنه: دخلت مع أيب على النيب )ص( ، فسمعته يقول: 
، قال: فقلت أليب: ما «اثنا عشر خليفةينقضي حىت ميضي فيهم  ، قال: مث تكلم بكالم خفي عليَّ

ال يزال اإلسالم عزيزاً إىل اثين »([، ويف رواية أخرى عن جابر: 1940«])كلهم من قريش»قال، قال: 
ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إىل »([ ويف رواية أخرى عنه: 1941«])عشر خليفة.. كلهم من قريش

([، زاد أبو داود يف سننه، إبسناده عن جابر رضي هللا 1942«])خليفة... كلهم من قريش اثين عشر
مث يكون »عنه قال: فلما رجع إىل منزله، أتته قريش فقالوا: مث يكون ماذا؟ قال: 

 ([.1944([])1943«])اهلرج

فة صاحلًا يقيم وقد شرح ابن كثري هذا احلديث فقال: ومعىن هذا احلديث البشارة بوجود اثين عشر خلي
احلق ويعدل فيهم، وال يلزم من هذا تواليهم وتتابع أايمهم، بل قد وجد منهم أربعة على نسق؛ وهم: 
اخللفاء األربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بال شك عند 

 حمالة، والظاهر أن منهم املهدي األئمة، وبعض بين العباس، وال تقوم الساعة حىت تكون واليتهم ال
املبشَّر به يف األحاديث الواردة بذكره... ـ وليس هذا ابملنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده مث ظهوره من 

([؛ فإن ذلك ليس له حقيقة وال وجود ابلكلية، بل هو من هوس العقول 1945سرداب سامراء])
 السخيفة، وتوهم اخلياالت الضعيفة ـ وليس املراد

هبؤالء اخللفاء االثين عشر األئمة االثين عشرة الذين يعتقد فيهم االثنا عشرية من الروافض جلهلهم وقلة 
 ([.1946عقلهم])



وإضافة ملن ذكرهم ابن كثري نضيف خامس اخللفاء الراشدين أمري املؤمنني احلسن رضي هللا عنه، وقد 
نتظر يف كتايب )أمسى املطالب يف سرية أمري انقشت معتقد أهل السنة والشيعة اإلمامية يف املهدي امل

املؤمنني علي بن أيب طالب شخصيته وعصره(، فمن أراد التفصيل فلريجع إليه مشكوراً، وابلنسبة ملرحلة 
اخللفاء االثين عشر فإنه استناداً إىل الوجه الذي ذكره ابن كثري، فإن هذه املرحلة متتاز أبن مداها الزمين 

رى كلها، وخلفاء هذه املرحلة يكون ظهورهم يف األمة متتابعًا ومتفرقًا ـ وهذا من يتخلل املراحل األخ
رمحة هللا سبحانه وتعاىل هبذه األمة ـ ويبدأ ظهورهم من وفاة الرسول )ص( ـ أي: خبالفة أيب بكر رضي 

 [.(1947هللا عنه، وتكتمل هذه املرحلة بظهور اخرهم يف اخر الزمان حيث يعقب خالفته اهلَرْج])

وقد ذكر ابن كثري أن من خلفاء هذه املرحلة عمر بن عبد العزيز رمحه هللا، وملا كان معاوية رضي هللا 
عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز؛ فهذا يعين دخول معاوية رضي هللا عنه يف خلفاء هذه املرحلة، هذا 

 وهللا تعاىل أعلم. وقد تقدم بيان شيء من فضائل معاوية رضي هللا عنه.

 هل احلسن بن علي رضي هللا عنهما تنازل ملعاوية من موقف قوة أو موقف ضعف؟:

 تنازل احلسن بن علي رضي هللا عنهما ملعاوية من موقف قوة، وهناك دالئل ُتشري إىل ذلك؛ منها:

 ـ الشرعية اليت كان ميلكها احلسن:1

املؤمنني علي رضي هللا  هـ، وذلك بعد استشهاد أمري 40فقد كانت بيعته يف شهر رمضان من سنة 
عنه، وقد اختري احلسن بعده اختيارًا شورايً، وأصبح اخلليفة الشرعي على احلجاز واليمن والعراق، وكل 
األماكن اليت كانت خاضعة لوالده، وقد استمر يف خالفته ستة أشهر، وتلك املدة تدخل ضمن اخلالفة 

الثون سنة، مث تصري ملكاً، فقد روى الرتمذي الراشدة اليت أخرب عنها رسول هللا )ص( أبن مدهتا ث
اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد »إبسناده إىل رسول هللا )ص( ؛ حيث قال: 

 ([.1948«])ذلك

وقد علق ابن كثري على هذا احلديث فقال: إمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي، فإنه نزل عن 
 نة إحدى وأربعني، وذلك كمال ثالثني سنة مناخلالفة ملعاوية يف ربيع األول من س

موت رسول هللا )ص( ؛ فإنه تويف يف ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة، وهذا من دالئل النبوة 
([. وبذلك يكون احلسن بن علي 1949لسيدان حممد صلوات هللا وسالمه عليه وسلم تسليماً])

 ([.1950خامس اخللفاء الراشدين])



شرعية احلسن ابخلالفة كثري من علماء أهل السنة، منهم: أبو بكر بن وقد حتدث عن 
([، 1954([، وشارح الطحاوية])1953([، وابن كثري])1952([، والقاضي عياض])1951العريب])

 ([.1956([، وابن حجر اهليثمي])1955واملناوي])

لة إعالمية منظمة يف ولو أراد احلسن أن يتعب معاوية حبكم أن الشرعية معه ألمكن ذلك، ولرتب مح
أوساط أهل الشام، لكسب ثقتهم، أو على األقل زعزعة موقف معاوية بينهم، فقد كان ميلك قوًة 

 معنوية ونفوذاً روحياً ال يستهان به حبكم الشرعية اليت يستند إليها، ولكونه حفيد الرسول )ص( .

 ـ تقييم احلسن بن علي للموقف وقدراته القيادية: 2

له نفري بن احلضرمي: إن الناس يزعمون أنك تريد اخلالفة، فقال: كانت يماجـم العرب فعندما قال 
([. فهذه شهادة 1957بيـدي ، يساملون من ساملت ، وحياربون من حاربت ، فرتكتها ابتغاء وجه هللا])

من احلسن رضي هللا عنه، أبنه كان يف وضع قوي، وأبن أتباعه على استعداد حملاربة من يريد أو 
مساملتهم، كما كان رضي هللا عنه ميلك من امللكات اخلطابية والفصاحة البيانة، وصدق العاطفة وقوة 
التأثري، والقرابة من رسول هللا )ص( ما جيعله أكثر قوة ومتاسكاً، ودليلنا على ذلك، ما قام به من 

قد ثبط الناس وهناهم استنفار أهل الكوفة للخروج مع والده، وكان أبو موسى األشعري رضي هللا عنه 
عن اخلروج والقتال والفتنة، وأمسعهم ما مسعه من رسول هللا )ص( من التحذير من االشرتاك يف 

([، فقد أرسل علي رضي هللا عنه قبل احلسن حممد بن أيب بكر، وحممد بن جعفر، 1958الفتنة])
 ولكنهما مل ينجحا يف مهمتهما، وأرسل علي بعد ذلك هاشم بن

([، وأتبعه علي بعبد هللا بن 1959وقاص، ففشل يف مهمته لتأثري أيب موسى عليهم]) عتبة بن أيب
([، وكان للحسن أثر واضح، فقد قام يف 1960عباس، فأبطؤوا عليه، فأتبعه بعمار بن ايسر واحلسن])

ر من الناس خطيبًا وقال: أيها الناس، أجيبوا دعوة أمريكم، وسريوا إىل إخوانكم، فإنه سيوجد هلذا األم
([، أمثل يف العاجلة وخري يف العاقبة، فأجيبوا دعوتنا 1961ينفر إليه، وهللا ألن يليه أولو النهى])

([ وابتليتم. ولىب كثري من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار واحلسن إىل 1962وأعينوان على ما ابتلينا به])
سى األشعري كان واليًا على ([، وال ننسى أن أاب مو 1963علي ما بني الستة إىل سبعة االف رجل])

الكوفة، ومن قيادات العراق احملبوبني من عهد عمر، وهو من هو يف علمه وزهده ومكانته عند الناس، 
 ومع ذلك فقد استطاع احلسن أن يكسب أهل الكوفة لصفه وخرجوا معه.

 ـ أن صف احلسن بن علي كان ميلك من القيادات الكبرية: 3



د هللا بن جعفر، وقيس بن سعد بن عبادة ـ وهو من دهاة العرب ـ وعدي كأخيه احلسني، وابن عمه عب
بن حامت، وغريهم؛ فلو أراد اخلالفة ألعطى اجملال لقياداته للتحرك حنو تعبئة الناس والدخول يف احلرب 

 مع معاوية، وعلى األقل يكون خليفًة على دولته إىل حني.

 عراق ومعرفة نفوسهم:ـ كانت له قدرات خاصة يف التعامل مع أهل ال 4

ولذلك زاد هلم يف العطاء منذ بداية خالفته، كما أن مهمته اليت قادها يف جناح مشروعه اإلصالحي  
كانت أصعب من حربه ملعاوية، ومع ذلك تغلب على الكثري من العوائق اليت واجهته، فقد حاولوا 

عليها كلها وحقق األهداف اليت  قتله، ورفض بعض الناس الصلح وغري ذلك من العوائق، إال أنه تغلب
رمسها من حقن الدماء، ووحدة األمة، وأمن السبيل، وعودة حركة الفتوح... إخل، مما يدل على قدراته 

 القيادية الفذ ة.

 ـ تقييم عمرو بن العاص، ومعاوية لقوات احلسن رضي هللا عنه: 5

بكتائب أمثال اجلبال، فقال عمرو بن فقد جاء يف البخاري: استقبل وهللا احلسن بن علي معاوية 
العاص: إين أرى كتائب ال ُتويل حىت تقتل أقراهنا. فقال معاوية ـ وكان خري الرجلني ـ: أي عمرو، إن 
قتل هؤالء هؤالء من يل أبمور الناس؟ من يل بنسائهم؟ من يل بضيعتهم؟ فبعثت إليه رجلني من قريش 

 بد هللا بن عامر بن كريز ـ فقال:من بين عبد مشس ـ عبد الرمحن بن مسرة وع

 ([.1964اذهبا إىل هذا الرجل، فاعرضا عليه، وقوال له، واطلبا إليه])

أ ـ فعمرو بن العاص رضي هللا عنه القائد العسكري الشهري والسياسي احملنك والذي عركته احلروب، 
 يقول: إين أرى كتائب ال تويل حىت تقتل أقراهنا.

 عنه، فتقييمه للموقف العسكري: أبنه ال يستطيع أحد أن ينتصر وحيقق ب ـ وأما معاوية رضي هللا
حسمًا عسكراًي إال بعد خسائر فادحة للطرفني، وال يستطيع معاوية حىت لو كان هو املنتصر أن 
يتحمل تركة احلرب من أرامل وأيتام وقتل خري املسلمني، وما يرتتب على ذلك من مفاسد كربى 

 صادية وأخالقية لألمة اإلسالمية وغريها.اجتماعية وسياسية واقت

ج ـ ولذلك اختار معاوية رضي هللا عنه شخصيتني كبريتني من أصحاب رسول هللا )ص( ومن أصحاب 
 النفوذ يف اجملتمع اإلسالمي، وهلم حضور واحرتام عند احلسن رضي هللا عنه، ومها من قريش:

بن عبد مناف، أبو سعيد القرشي العبشمي    عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد مشس
([، وهو 1965األمري: أسلم عبد الرمحن يوم الفتح وكان أحد األشراف، نزل البصرة، وغزا سجستان])



اي عبد الرمحن، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أعطيتها عن غري مسألة »الذي قال له رسول هللا )ص( : 
([. وله يف مسند بقي بن خملد أربعة عشر 1966«])ليهاأعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إ

حديثاً، وحدث عنه: ابن عباس، وسعيد بن املسيب، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وحي ان بن عمري، وابن 
سريين، واحلسن، وأخوه سعيد بن أيب احلسن، ومحيد بن هالل، وقيل: كان امسه عبد كالل، فغريه 

الرمحن، مات ابلبصرة سنة مخسني، وقيل: تويف سنة إحدى ([ )ص( إىل عبد 1967رسول هللا])
([، فعبد الرمحن بن مسرة صحايب جليل جماهد له مكانته يف ذلك العهد، وشارك يف 1968ومخسني])

الفتوحات، وتوىل إمارة جيوش الفتح يف عهد عثمان، وفتح سجستان صلحًا مث افتتح فيما بعد ُبست 
 ([.1969تان فافتتحهما يميعاً، وبعث ابلغنائم إىل ابن عامر])وما يليها، ومضى إىل كابل وزابلس

   عبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصيَّ القرشي

([، 1971([: ولد يف عهد رسول هللا )ص( ، وذلك يف السنة الرابعة من اهلجرة])1970العبشمي])
نة السابعة للهجرة عمرة القضاء، ودخل مكة، محل إليه عبد وعندما اعتمر الرسول الكرمي )ص( يف السَّ 

هذا ابن »هللا بن عامر، قال ابن حجر: ... فتلمَّظ وتثاءب، فتفل رسول هللا )ص( يف فيه، وقال: 
، وجعل يتفل يف فيه، ويعوَّذه، فجعل يبتلع ريق النيب «هذا أشبهنا»قالوا: نعم، فقال: « السُّلمية؟

([. وقد تريمت له يف كتايب 1972، فكان ال يعاجل أرضاً إال ظهر له املاء])«سقيٌّ إنَّه مل»)ص(، فقال: 
([، 1973عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه عند حديثي عن مؤسسة الوالة يف عهد ذي النورين])
([، 1974وهو الرجل الذي له من احلسنات واحملبة يف قلوب الناس ما ال يُنكر كما يقول ابن تيمية])

([. 1975فيه الذهيب: وكان من كبار أمراء العرب، وشجعاهنم، وأجوادهم، وكان فيه رفق وحلم])وقال 
 وهو ممن اعتزل القتال يف اجلمل وصفني.

فالشخصيتان اللتان أرسلهما معاوية رضي هللا عنه تدل على حرصه على جناح الصلح مع احلسن أبي 
ضي هللا عنهما ويد أنصاره، وكانت جبهته مثن ممكن، وقد ظل زمام املوقف بيد احلسن بن علي ر 

العسكرية قوية كما مر  معنا يف رواية البخاري والرواايت األخرى، وأما ما تعرض له احلسن رضي هللا عنه 
من حماولة القتل واالعتداء فإنه يعود إىل أسباب تتصل بظروف القتال والصلح مع معاوية، حقيقة أو 

رجفون وقتل الرجل الذي قام ابالعتداء عليه، وتقدم هو من بعد ذلك إشاعة كما مر معنا، وقد هزم امل
واجتمع مبعاوية، ولو مل يكن احلسن مرهوب اجلانب ملا احتاج معاوية إىل أن يفاوضه ويوافق على ما 
طلب من الشروط والضماانت، ولكان عرف ضعف جانب احلسن واحنالل قوته عن طريق عيونه، 



([، وقد  1976لف نفسه مفاوضة أحد أو ينزل على شروطه ومطالبه])ولدخل الكوفة من غري أن يك
كان مبقدور احلسن أن يقاتل معاوية، مبن كان معه من األنصار واألعوان ولكن احلسن كان ذا خلق؛ 
جينح للسلم ويكره الفتنة وينبذ الفرقة، وقد رأب هللا به الصدع، ويمع الكلمة، وقد كان رسول هللا )ص( 

إن ابين هذا سيد، ولعل هللا يصلح به بني فئتني عظيمتني من »إىل ذلك فقال: ([ 1977أشار])
 ([.1978«])املسلمني

 

 ـ احلسن والزهد يف امللك:

فاحلسن بن علي رضي هللا عنهما قدوة للمسلمني يف الرتفع عن حطام الدنيا وطلب ما عند هللا تعاىل 
ي من األمور الثقيلة على النفس البشرية، واحتساب األجر واملثوبة، فالزهد يف املناصب والكراس

فاإلخوان واألصحاب واألقارب يتقاتلون على الكراسي واملناصب، فانظر إىل التاريخ القدمي واحلديث 
ترى العجب العجاب، فالزهد يف الرائسة أقل ما يكون يف دنيا الناس، وكم من أانس زهدوا يف املال 

م الزعامة والرائسة واملناصب ينهزمون، فالزهد يف الرايسة أقل ما والنساء وغريها من األمور، ولكنهم أما
يكون يف دنيا الناس، وقيل: أبنه اخر ما ينزع من صدور الصاحلني وأتمل مقولة سفيان الثوري، فقد 
قال: ما رأيت الزهد يف شيء أقل منه يف الرايسة؛ ترى الرجل يزهد يف املطعم واملشرب واملال والثياب، 

([. إايك وحب الرايسة، فإن الرجل تكون الرايسة أحب إليه 1979حامى عليها وعادى])فإن نوزع 
من الذهب والفضة، وهو ابب غامض ال يبصره إال البصري من العلماء السماسرة، فتفقد نفسك 

([، فاحلسن بن علي 1980واعمل بنية، واعلم أنه قد دن من الناس أمر يشتهي الرجل أن ميوت])
ك املناصب والكراسي إذا كان تركها رضاء هلل، ومصلحة لألمة، وحقنًا لدمائها، وعمالً يعلمنا كيف نرت 

على توحيدها، ومن األمور اليت تساعدان على الزهد يف الدنيا: قصر األمل، وذكر املوت، وزايرة القبور، 
 وكان احلسن بن علي مكتوب على خامته:

 انزل بك اي فىتإن املنية   قـد م لنفسك ما استطعت من التُّقى

 ([1981أحباب قلبك يف املقابر والبلى])  أصبحت ذا فرح كأنك ال ترى 

لقد كان احلسن بن علي من زهاد عصره، وانل يف مقام الزهد القدح املعلى، فقد ترك الدنيا وحطامها  
ه هللا واشتغل برضا هللا تعاىل، وكان له يف ذلك شغل عن طلب املنزلة عند اخللق، ومع هذا فقد أعطا

املنزلة يف قلوب اخللق والشرف عندهم، وإن كان ال يريد ذلك وال يقف معه، بل يهرب منه أشد اهلرب 



َاتِّ َسَيْجَعُل  ُلوا الصَّاحلِّ خشية أن يقطعه اخللق عن احلق جل جالله، قال تعاىل: }إِّنَّ الَّذِّيَن آَمُنوا َوَعمِّ
 قلوب عباده. [. أي: يف96]مرمي: هَلُُم الرَّمْحَاُن ُوداا    

إن هللا إذا أحب عبدًا اندى: اي جربيل إين أحب فالانً، فيحبه جربيل، مث حيبه أهل »ويف احلديث: 
، وبكل حال فطلب شرف االخرة حيصل معه ([«1982السماء، مث يوضع له القبول يف األرض])

 االخرة، والشرف يف الدنيا، وإن مل يرده صاحبه ومل يطلبه، وطلب شرف الدنيا ال جيامع شرف 

 جيتمع معه، والسعيد من اثر الباقي على الفاين قال أبو الفتح الُبسيتُّ:

 يتشوقان خللطة وتالقي  أمران مفرتقان لست ترامها

 ([1983فدع الذي يفىن ملا هو ابقي])  طلب املعاد مع الرايسة والُعلى

ان وامللك والشهرة ابتغاء إن احلسن بن علي رضي هللا عنهما يعلمنا كيف نزهد يف اجلاه والسلط 
مرضات هللا تعاىل؛ فاحلسن رضي هللا عنه ازداد رفعة وسيادة بتنازله يف الدنيا، وأصبح رمزًا لنكران 
الذات ومعلمًا لإليثار ومدرسة وفخرًا لألمة عرب األجيال يف تقدميه مصلحة األمة يف وحدهتا وحفظ 

اه يف قلوب الكثريين مداها، وأصبحوا دمائها على أي مصلحة أخرى، ولقد بلغت شهوة حب اجل
يتنافسون على بلوغها، ويبذلون من أجلها األموال والطاقات، ويتحايلون على الوصول إليها ابحليل 

 واخلداع، ويقدموهنا على شهوة حب املال؛ وذلك لألسباب التالية:

مل أو العابد الذي تقرر له جاه ـ ألن التوصل ابجلاه إىل املال أيسر من التوصل ابملال إىل اجلاه، فالعا 1
 يف القلوب؛ لو أراد اكتساب املال لبذل له الناس من أمواهلم وأعماهلم ما حيقق له ذلك.

ـ أن املال معرض للتلف أو الزوال ويتطرق إليه اخلطر، أما اجلاه فإنه إذا دخل القلوب ملكها واستقر  2
 نظرة الناس إىل صاحب اجلاه.فيها، فال متتد إليه األخطار إال إذا حصل ما يغري 

ـ أن ملك القلوب يسري ويتزايد من غري حاجة إىل تعب ومقاساة، فالناس إذا أعجبوا بشخص  3
 ([.1984أكثروا مدحه واحلديث عنه، وانتشر صيته بينهم])

وهناك تداخل كبري بني شهويت حب النفس وحب اجلاه، وينتج عن هذا التداخل املعقد أمراض نفسية؛ 
الرايء، والكرب، والتعايل على الناس، واإلعجاب ابلنفس، وحب املدح بني الناس، واألاننية، منها: 

والشح، واحلسد، وكثرة الغضب، والذل، واملداهنة؛ وهي يف احلقيقة حمرمات قلبية حتتاج جملاهدة وتربية 
 سلوكية على كتاب هللا وسنة رسوله )ص( .



الدنيا، وجيعل من ذلك شغله الشاغل، فإنه سيبذل هلم كما أن من حيرص على بلوغ اجلاه عند أهل 
([، ويف ذلك يقول ابن 1985من دينه وكرامته لكي ينال ما يطمح إليه، ويذل هلم ليكسب رضاهم])

تيمية رمحه هللا: وكذلك طالب الرايسة والعلو يف األرض قلبه رقيق ملن يعينه عليها، ولو كان يف الظاهر 
يف احلقيقة يرجوهم وخيافهم فهو يف الظاهر رئيس مطاع، ويف احلقيقة عبد  مقدمهم واملطاع فيهم، فهو

 ([.1986مطيع هلم])

 

وهذا كالم خطري على القيادات اإلسالمية أن تستوعبه وتتحرر من رقة القلب ولينه أمام مطالب 
ابملبادأئ  اجلماهري، عندما تكون مطالبهم ال ختدم دين هللا وشرعه، فاحلسن بن علي يعلمنا االستعالء

والقيم على حظوظ النفس اخلفية، فقد تعر ض هلجوم كاسح من بعض أتباعه الذين ال يريدون الصلح 
مع معاوية، ومع هذا رد عليهم ردًا يمياًل وحاول االرتقاء هبم، وبنيَّ هلم دوافعه اليت دفعته للتنازل 

 UH,DMد

ابرًا راشدًا ممدوحًا ، وليس جيد يف نفسه لقد كان احلسن رضي هللا عنه يف صلحه مع معاوية مصيبًا 
([، وكان رضي هللا عنه يرد على 1987حرجًا وال تلو مًا وال ندماً، بل هو راض  بذلك مستبشر به])

منتقديه أبدب جم وحجة ظاهرة، فعندما قال له أبو عامر سفيان بن الليل: السالم عليك اي ُمذل 
أاب عامر لست مبُذل املؤمنني، ولكين كرِّْهت أن أقتُلهم على املؤمنني، فقال له احلسن: ال تقل هذا اي 

([، فقول احلسن رضي هللا عنه: العار 1989([ وعندما قال هلم: العار خري من النار])1988امللك])
خري من النار؛ يفتح لنا افاقًا واسعة يف فقه القدوم على هللا تعاىل، فقد كان رضي هللا عنه عاماًل به يف 

 وعباً ألبعاده، يظهر ذلك يف سكناته وحركاته واختياراته رضي هللا عنه وأرضاه.حياته، مست

 ـ من حياة احلسن يف املدينة بعد الصلح:

ترك احلسن الكوفة بعد تنازله ملعاوية ورجع مبن معه من أصحابه وبين هاشم إىل املدينة واستقر هبا، 
اوية رضي هللا عنه، وكانت زعامتهم عند احلسن وكان اهلامشيون حمل اإلجالل والتكرمي واالحرتام من مع

بن علي رضي هللا عنه، وكانت املدينة يف تلك الفرتة يسكنها عدد كبري من علماء الصحابة، يضاف 
إليهم عدد من التابعني ممن تتلمذ على الصحابة العلماء، وساروا بسريهتم وهنجوا هنجهم، وهؤالء كانوا 

ومن غري املهاجرين واألنصار، وقد جعل هؤالء القوم مههم العبادة خليطًا من املهاجرين واألنصار، 
وتعليم الناس، ورواية ما حفظوه من أحاديث رسول هللا )ص(، وكانوا يدخلون فيما دخلت فيه األمة، 
وال ينزعون يداً من يماعة؛ ومن هؤالء: عبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن العباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد 



([. كانت أجواء املدينة خريًا على احلياة العلمية، حيث تفرغ 1990وجابر بن عبد هللا])اخلدري، 
طالب العلم فيها لرواية احلديث، وتفسري القران، واستنباط األحكام الفقهية، فقصدها الناس من أجل 

 ([.1991العلم، فقد كان هبا اهلدوء واالطمئنان الذي يساعد على العلم والبحث])

 

 العالقة بني احلسن ومعاوية رضي هللا عنهما بعد الصلح:ـ  1

كان احلسن بن علي يقدم على معاوية يف خالفته، فقدم عليه ذات مرة، فقال له معاوية: ألجيزنك 
 ([.1992َبائزة ما أجزت هبا أحداً قبلك، وال أجيز هبا أحداً بعدك، فأعطاه أربعمئة ألف، فقبلها])

سن بن علي كان يفد كل سنة إىل معاوية، فيصله مبئة ألف درهم، فقعد سنة وجاء يف رواية: ... أن احل
عنه ومل يبعث إليه معاوية بشيء، فدعا بدواة ليكتب إليه فأغفى قبل أن يكتب، فرأى النيب )ص( يف 
منامه كأنه يقول: اي حسن أتكتب إىل خملوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك؟! قال: فما أصنع اي 

قد كثر ديين؟ قال: قل: اللهم إين أسألك من كل أمر ضعفت عنه قويت وحيليت، ومل تنته إليه رسول هللا و 
رغبيت، ومل خيطر ببايل، ومل يبلغه أملي، ومل جيرِّ على لساين من اليقني الذي أعطيته أحدًا من املخلوقني 

تبهت، وقد حفظت األولني واملهاجرين واالخرين إال  خصصتين، اي أرحم الرامحني. قال احلسن: فان
الدعاء، فكنت أدعو به، فلم يلبث معاوية أن ذكرين، فقيل له: مل يقدم السنة، فأمر له مبئيت ألف 

 ([.1993درهم])

وجاء يف رواية: أبن الدعاء الذي علمه رسول هللا للحسن يف املنام هو: الله م اقذف يف قليب رجاءك، 
. الله م! ما ضعفت عنه قويت وقصر عنه عملي، ومل وأقطع رجائي عم ا سواك حىت ال أرجو أحدًا غريك

تنته إليه رغبيت، ومل تبلغه مسأليت ومل جيرِّ على لساين مما أعطيت أحدًا من األولني واالخرين من اليقني 
فخص ين به اي رب العاملني. قال: فوهللا ما أحلحت به ُأسبوعًا حىت بعث إيل  معاوية أبلف ألف 

د هلل الذي ال ينسى من ذكره، وال خيي ب من دعاه، فرأيت النيب )ص( يف ومخسمئة ألف، فقلت: احلم
املنام فقال: اي حسن كيف أنت؟ فقلت: خبري اي رسول هللا، وحدثته حديثي فقال: اي ُبين هكذا من 

 ([.1994رجا اخلالق، ومل يرُج املخلوق])

 ـ صالت معاوية للحسن واحلسني وابن الزبري رضي هللا عنهم: 2

اوية للحسن بن علي مبئة ألف، فذهب هبا إليه فقال ملن حوله: من أخذ شيئًا فهو له. وأمر أمر مع
للحسني بن علي مبئة ألف فذهب هبا إليه وعنده عشرة فقسمها عليهم عشرة االف عشرة االف. وأمر 

 ([.1995لعبد هللا بن جعفر مبئة ألف])



أهاًل اببن بنت رسول هللا )ص( ، وإذا تلقى عبد وكان معاوية إذا تلقى احلسن بن علي قال له: مرحباً و 
 هللا بن الزبري قال له: مرحباً اببن عمة رسول هللا )ص( ، وأمر للحسن بن علي بثالمثئة

([، وجاءت بعض الرواايت بسند حسن أبن معاوية كان 1996ألف، لعبد هللا بن الزبري مبئة ألف])
([، ولقد 1997حاجاته، وكان يغدق عليه العطاء])دائم الوصل للحسني، ويسارع يف تلبية مطالبه و 

 ([.1998اعرتف الشيعة أنفسهم بعطااي معاوية للحسن واحلسني وعبد هللا بن جعفر])

ويبدو أن صالت احلسني مبعاوية كانت طيبة، واستمرت العالقات بني الطرفني تتسم بكل احرتام 
د خروجهما من الكوفة واستقرارمها يف املدينة، وتقدير، ومل تنقطع عالقة أهل الكوفة ابحلسن واحلسني بع

بل استمرت العالقة بني اجلانبني عن طريق الرسائل اليت يبعث هبا الكوفيون ابستمرار، ولقد كانت تلك 
الرسائل ـ كما يبدو ـ حتمل دعوة ملعارضة احلكم القائم، كما حتمل أتكيدًا أبحقيتهما يف اخلالفة، 

كانت تلك الكتب لتؤثر على احلسن بل أعطته انطباعًا وتصورًا واضحاً واستنهاض مهمهم إليها، وما  
([، 1999عن أهل التشيع يف الكوفة، وأهنم أهل شر وفتنة، وال يريدون اجتماع األمة ووحدة كلمتها])

([ من الكتب فقال: اي جارية هات املخضب، 2000قال يزيد ابن األصم: جاءت احلسن إضبارة])
ى الكتب يف املاء، فلم يفتح منها شيئًا ومل ينظر إليها، فقلت: اي أاب حممد: ممن فصب فيه املاء، وألق

هذه الكتب؟ قال: من أهل العراق من قوم ال يرجعون إىل حق وال يقصرون عن ابطل، أما إين لست 
 ([.2001أخشاهم على نفسي ولكين أخشاهم على ذلك وأشار إىل احلسني])

الشيعة يف دار سليمان بن صرد وكتبوا إىل احلسني كتااًب ابلتعزية يف وملا تويف احلسن بن علي اجتمعت 
وفاة احلسن، وقالوا يف كتاهبم: إن هللا قد جعل فيك أعظم اخللق ممن مضى، وحنن شيعتك املصابة 

([، فرد احلسني على كتاهبم: إين 2002مبصيبتك، احملزونة حبزنك، واملسرورة بسرورك، املنتظرة ألمرك])
يكون رأيي رأي أخي رمحه هللا يف املوادعة، ورأي أخي يف جهاد الظلمة رشدًا وسداداً، ألرجو أن 

فالصقوا ابألرض، وأخفوا الشخص، واكتموا اهلوى، واحرتسوا يف األضناء ما دام ابن هند حياً، فإن 
 ([.2003حيدث به حدث وأان حي أيتكم رأيي إن شاء هللا])

 ه من املسلمني بعد وفاة احلسن مكانة ال تنكر، وأصبحولقد كانت مكانة احلسني رضي هللا عن

هناك شعور قوي أبن املرشح الوحيد بعد وفاة معاوية للخالفة هو احلسني بن علي رضي هللا عنهما، 
وقد كان يزوره كبار أهل احلجاز وزعماء الكوفة وهم ال يشكون يف أنه سيكون اخلليفة بعد 

لكوفيني على طلب احلسني فقط، بل إهنم طلبوا من حممد ابن ([، ومل تقتصر حماوالت ا2004معاوية])



احلنفية القدوم عليهم، فانتبه إىل خطورة أهل الكوفة عليه وعلى ال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، 
فأخذ حيذر احلسني من االجنرار وراءهم وتصديق مزاعمهم، ومما قاله للحسني: إن القوم يريدون أن 

 ([.2005ماءان])أيكلوا بنا ويشيطوا د

ولقد أاثرت تلك الرسائل املتبادلة بني احلسني وأهل الكوفة، خماوف بين أمية يف املدينة ، فكتبوا إىل 
([، وال ميكن أن 2006معاوية يستشريونه بشأن احلسني: فكتب إليهم أبن ال يتعرَّضوا له مطلقاً])

ربط بني احلسني وبني الكوفيني، وهلذا فقد ختفى تلك الرسائل على معاوية، وال العالقات الوثيقة اليت ت
طلب معاوية من احلسني: أن يتقي هللا عز وجل، وأن ال يشق عصا املسلمني، ويذكره ابهلل يف أمر 

([. ولقد كان احلسن واحلسني رضي هللا عنهما خملصني لعهدمها، والتزما بيعتهما 2007املسلمني])
 م يف ظل حياة احلسن ومعاوية، وكذلك بعد وفاة أخيه.ملعاوية، وكان احلسني يرى أن الصلح له ملز 

 ـ هل يصح اهتام معاوية بسم  احلسن بن علي رضي هللا عنهما؟: 3

ذكرت بعض الرواايت: أن احلسن بن علي تويف متأثراً ابلسم الذي وضع له، وقد اجتهت أصابع االهتام 
موسى سرية علي تتهم جعدة  حنو زوجة احلسن: جعدة بنت األشعث بن قيس أمري كندة، فهذه أم

([ وترفع أخرى حنواً 2008أبهنا دست السم للحسن، فاشتكى منه شكاة، فكان يوضع حتته طست])
([، وحاول البعض من 2010([. وهذه رواية إسنادها ال يصح وهي ضعيفة])2009من أربعني يوماً])

وزعموا أن يزيد بن معاوية أرسل إىل األخباريني والرواة أن يوجد عالقة بني البيعة ليزيد ووفاة احلسن، 
جعدة بنت قيـس: أن مسي حسناً؛ فإين سأتزوجك، ففعلت، فلما مات احلسن بعثت جعدة إىل يزيد 

([؟! ويف سندها يزيد بن عياض، 2011تسأله الوفاء، فقال: إان وهللا مل نرضك له أفنرضاك ألنفسنا])
 ([.2012ابن جعدية؛ كذبه مالك وغريه])

 

هذه الرواية جاءت يف مقاتل الطالبيني، إبسناده عن أمحد بن عبد هللا بن عمار، وهو من  وقريبًا من
([، ويف أسانيده أيضًا عيسى بن مهران رافضي كذاب، قال عنه اخلطيب: من 2013رؤوس الشيعة])

([ بسند عن اهليثم بن عدي: أن الذي بعث هلا 2015([. وذكر البالذري])2014شياطني الرافضة])
([، وقد 2016ة مبئة ألف هي هند بنت سهيل بن عمرو زوجة احلسن، واهليثم بن عدي كذاب])معاوي

شربت هذه الرواايت يف كتب السنة بدون متحيص، مع العلم أن أسانيد تلك الرواايت 
([، وأما كتب الشيعة اإلماميَّة يف اهتام معاوية يف قتل احلسن ابلس م فحد ِّث وال حرج، 2017ضعيفة])
م رواايت صحيحة يعتمد عليها، والقوم متخص ِّصون يف الكذب والبهتان وإلصاق التهم وليس هل



الباطلة، والرواايت الظاملة يف الطعن يف الصحابة وخصوصًا معاوية، وقد حتدث العلماء احملققون عن 
 هذه التهمة الباطلة فقالوا:

حمال من وجهني: أحدمها: أنه ما   أ ـ قال ابن العريب: فإن قيل: دس على احلسن من مسَّه، قلنا: هذا
كان ليتقي من احلسن أبسًا وقد سلَّم األمر، الثاين: أنه أمر مغيب ال يعلمه إال هللا، فكيف حتملونه 
بغري بي ِّنة على أحد من خلقه، يف زمن متباعد، ومل نثق فيه بنقل انقل، بني أيدي قوم ذوي أهواء، ويف 

صاحبه ما ال ينبغي، فال يقبل منها إال الصايف، وال يسمع حال فتنة  وعصبية، ينسب كل واحد إىل 
 ([.2018فيها إال من العدل الصميم])

ب ـ وقال ابن تيمية: وأما قوله: معاوية سم  احلسني، فهذا مما ذكره بعض الناس، ومل يثبت ذلك ببينة 
ل به قول بال شرعية، أو إقرار معترب، وال نـَْقل جيزم به، وهذا مما ال ميكن العلم به، فالقو 

([. وقد جاء عن ابن تيمية يف رده عن اهتام معاوية بسم  احلسن، وأنه أمر األشعث بن 2019علم])
قيس بتنفيذ هذه اجلرمية، وكانت ابنته حتت احلسن؛ ما يدل على قدرة ابن تيمية للنقد العلمي القوي 

هذا ظنًا حمضاً، والنيب )ص( قال: للرواايت التارخيية؛ حيث قال: وإذا قيل: إن معاوية أمر أابها كان 
مث إن األشعث بن قيس مات سنة أربعني، وقيل: سنة « إايكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث...»

إحدى وأربعني، وهلذا مل يذكر يف الصلح الذي كان بني معاوية واحلسن بن علي يف العام الذي كان 
 محا يسمى عام اجلماعة وهو عام واحد وأربعني، وكان األشعث

احلسن ابن علي، فلو كان شاهدًا لكان يكون له ذكر يف ذلك، وإذا كان قد مات قبل احلسن بنحو 
 ([؟!.2020عشر سنني؛ فكيف يكون هو الذي أمر ابنته])

 ([؟!.2021ج ـ وقال الذهيب: قلت: هذا ال يصلح فمن الذي اطلع عليه])

إىل جعدة بنت األشعث: أن مُسَّي احلسن د ـ وقال ابن كثري: روى بعضهم: أن يزيد بن معاوية بعث 
وأان أتزوجك بعده، ففعلت، فلما مات احلسن بعثت إليه، فقال: إان وهللا مل نرضك للحسن أفنرضاك 
ألنفسنا؟! وعندي: أن هذا ليس بصحيح، وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق األوىل 

 ([.2022واألحرى])

دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت األشعث، فهو من  هـ  وقال ابن خلدون: وما نقل من أن معاوية
 ([.2023أحاديث الشيعة وحاشا ملعاوية من ذلك])



و ـ الدكتور يميل املصري: وقد علق على هذه القضية بقوله:... مث حدث افتعال قضية سم احلسن من 
 نلمس هلا أثرًا يف قبل معاوية أو يزيد.. ويبدو أن افتعال هذه القضية مل يكن شائعًا انذاك، ألننا ال

 ([.2024قضية قيام احلسني، أو حىت عتاابً من احلسني ملعاوية])

وقد انقش الدكتور خالد الغيث يف كتابه )مروايت معاوية يف اتريخ الطربي( اجلانب الطيب يف املروايت 
أخرج  اليت حتدثت عن وفاة احلسن، وفيما يلي النصوص اخلاصة ابجلانب الطيب يف هذه املسألة. فقد

ابن سعد إبسناده: أن احلسن رضي هللا عنه: دخل كنيفاً له، مث خرج فقال:... وهللا لقد لفظت الساعة 
([، وأخرج 2025طائفة من كبدي، قلبتها بعود كان معي، وإين سقيت السم مراراً فلم أسَق مثل هذا])

إين مل ُأسق مثل هذه، إين ابن سعد إبسناده: أن احلسن رضي هللا عنه قال: إين سقيت السم غري مرة و 
([، وأخرج ابن سعد إبسناده، قال: كان احلسن بن علي سقي السم مراراً، كل 2026ألضع كبدي])

 ([.2028([ كبده])2027ذلك يفلت منه، حىت كان املرة األخرية اليت مات فيها، فإنه كان خيتلف])

 

أ. د كمال الدين حسني الطاهر، وقد عرضت النصوص املتعلقة ابجلانب الطيب يف هذه املسألة على 
([ من أي نزف دموي سائل، مما يرجح عدم إعطائه أي مادة  2029أجاب بقوله: مل يشتكِّ املريض])

كيميائية )أو سم ( ذات قدرة على إحداث تثبيط لعوامل ختثر الدم، فمن املعروف أن بعض 
تثبيط التصنيع الكبدي لبعض  الكيميائيات، والسموم، تؤدي إىل النزيف الدموي، وذلك لقدرهتا على

العوامل املساعدة على ختثر الدم، أو ملضادات أتثرياهتا يف عملية التخثر؛ ولذلك فإن تعاطي هذه املواد 
سيؤدي إىل ظهور نزف دموي يف مناطق متعددة من أعضاء اجلسم مثل العني، واألنف، والفم واجلهاز 

ائل، منفرداً أو خملوطًا مع الرباز، وال يظهر يف شكل املعدي ـ املعوي ـ؛ خيرج الدم بشكل نزف دبري س
يمادات أو قطع دموية، صلبة كانت أو إسفنجية، أو يف شكل قطع من الكبد، ولذلك يستبعد إعطاء 

 ([.2030ذلك املريض أحد املواد الكيميائية، أو السموم ذات القدرة على إحداث نزيف دموي])

رت الرواايت إىل أهنا قطع من الكبد، يقول أ.د كمال الدين وعن طبيعة قطع الدم املتجمد اليت أشا
حسني الطاهر: هنالك بعض أنواع سرطاانت، أو أورام اجلهاز املعدي املعوي، الثابتة أو املتنقلة عرب 
األمعاء، أو بعض السرطاانت املخاطية اليت تؤدي إىل النزف الدموي املتجم ِّد، املخلوط مع اخلالاي، 

املعدي ـ املعوي ـ، وقد خترج بشكل يمادات ـ قطع من الكبد كما يف الرواايت ـ، وبطاانت اجلهاز 
 ([.2031ولذلك فإين أرجح أن ذلك املريض قد يكون مصاابً أبحد سرطاانت، أو أورام األمعاء])



وهذا التحليل الطيب اعتمد رواايت ضعيفة، وابلتايل يصعب التسليم ابلنتيجة اليت وصل إليها، وابلنسبة 
م  احلسن رضي هللا عنه، فنحن ال ننكر هذا، فإذا ثبت أنه مات مسمومًا فهذه شهادة له وكرامة يف لس

 ([.2032حقه])

وأما اهتام معاوية وابنه فهذا ال يثبت من حيث السند، كما مر معنا، ومن حيث املنت، وهل جعدة بنت 
سارع لتنفيذ هذه الرغبة من األشعث بن قيس حباجة إىل شرف أو مال ـ كما تذكر الرواايت. حىت ت

يزيد، وابلتايل تكون زوجة له؟! أليست جعدة ابنة أمري قبيلة كندة كافة وهو األشعث بن قيس؟! مث 
أليس زوجها وهو احلسن بن علي أفضل الناس شرفًا ورفعة بال منازعة؟! إن أمه فاطمة، وجده الرسول 

ة املبشرين ابجلنة ورابع اخللفاء الراشدين، إذاً )ص( وكفى به فخراً، وأبوه علي بن أيب طالب أحد العشر 
 ما هو الشيء الذي تسعى إليه جعدة وحتصل عليه حىت تنفذ

([؟! إن هناك الكثري الذين هم أعداء للوحدة اإلسالمية، وزادهم غيظاً 2033هذا العمل اخلطري])
م أمان لألمة، فهو إمام وحنقًا ما قام به احلسن بن علي، كما أن قناعتهم قوية أبن وجوده حيًا صما

ألفتها، وابلتايل حىت تضطرب األحداث وتعود الفنت إىل ما كانت عليه فال بد من تصفيته وإزالته، 
فاملتهم األول يف نظري هم السبئية أتباع عبد هللا ابن سبأ؛ الذين وجه هلم احلسن صفعة قوية عندما 

تلوا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وهم الذين تنازل ملعاوية وجعل حدًا للصراع، مث اخلوارج الذين ق
 ([.2034طعنوه يف فخذه، فرمبا أرادوا االنتقام من قتالهم يف النهروان وغريها])

 ـ رؤية احلسن بن علي يف املنام واقرتاب أجله: 4

عن عمران بن عبد هللا بن طلحة، قال: رأى احلسن بن علي كأن بني عينيه مكتوب: ، فاستبشر به 
ل بيته، فقصوها على سعيد بن املسيب فقال: إن صدقت رؤايه فـََقلَّ ما بقي من أجله، فما بقي إال وأه

 أايماً 

 ـ األايم األخرية من حياة احلسن: 5

ويف حياته ابملدينة سقي السم مراراً، مث ملا كانت املرة األخرية جاء الطبيب فقال: هذا رجل قد قطع 
 بن إسحاق: دخلت أان ورجل من قريش على احلسن بن علي، ([، وقال عمري2035السمُّ أمعاءه])

فقام فدخل املخرج، مث خرج فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي أقلبها هبذا العود، ولقد سقيت السم 
مراراً، وما سقيت السم مرة هي أشد من هذه، قال: وجعل يقول لذلك الرجل: سلين قبل أن ال 

يك هللا، قال: فخرجنا من عنده، مث عدان إليه من غد وقد أخذ يف تسألين، قال: ما أسألك شيئاً، يعاف



السَّْوق ـ أي: نزع املوت ـ فجاء حسني حىت قعد عند رأسه، فقال: أي أخي! من صاحبك؟ قال: تريد 
قتله؟ قال: نعم، قال: لئن كان صاحيب الذي أظن؛ هلل أشد يل نقمة، وإن ملن يكنه، ما أحب أن تقتل 

 [.(2036يب بريئاً])

 أـ وصية احلسن للحسني رضي هللا عنهما:

قال ابن عبد الرب: وروينا من وجوه: أن احلسن بن علي ملا حضرته الوفاة قال للحسني أخيه: اي أخي! 
إنَّ أابان رمحه هللا تعاىل ملا قبض رسول هللا )ص( استشرف هلذا األمر، رجاء أن يكون صاحبه، فصرفه 

حضرت أبو بكر الوفاة تشوف هلا أيضاً، فصرفت عنه، إىل عمر، فلما  هللا عنه، ووليها أبو بكر، فلما
 احتضر عمر جعلها شورى بني ستة هو أحدهم، فلم يشك أهنا ال تعدوه،

فصرفت عنه إىل عثمان فلما هلك عثمان بويع، مث نوزع حىت جر د السيف وطلبها، فما صفي له شيء 
البيت، النبوة واخلالفة، فال أعرفنك ما استخفك سفهاء  منها، وإين وهللا ما أرى أن جيمع هللا فينا أهل

([، ومل يذكر ابن عبد الرب أسانيده يف الرواية، وأما املنت ففيه نكارة، كما أنه 2037الكوفة فأخرجوك])
ينايف ما ثبت عن علي رضي هللا عنه يف تقدميه أليب بكر وعمر يف اخلالفة، وقد بينت ذلك يف كتيب عن 

 ضي هللا عنهما.أيب بكر وعمر ر 

 ب ـ تفكره يف ملكوت السماء واحتسابه نفسه عند هللا:

ملا ُحضر احلسن بن علي قال: أخرجوين إىل الصَّْحنِّ حىت أنظر يف ملكوت السموات ـ يعين االايت ـ، 
. قال:  فأخرجوا فِّراشه، فرفع رأسه، فنظر فقال: الله م إين أحتسب نفسي عندك، فإهنا أعزُّ األنفس عليَّ

([. وجاء يف رواية: اللهم إين أحتسب نفسي 2038ان مما صنع هللا له أنه احتسب نفسه عنده])فك
([ ، ويظهر يف هذا املوقف العظيم واملشهد 2039عندك، فإين مل أَصْب مبثلها، غري رسول هللا )ص(])

ات تتفجر الرهيب صدق توجه احلسن هلل وحده املتفرد ابلكربايء والعظمة واجلربوت، ويف هذه العبار 
معاين اخلضوع والتذلل هلل عز وجل، مع كمال الرجاء وتعلق قلبه ابهلل وحده، فال ينبغي أن تتعلق قلوبنا 

 بغري هللا عز وجل.

كما أنه وهو يودع هذه الدنيا ال ينسى عبادة التفكر يف ملكوت السموات وما فيها من املخلوقات 
ويلِّ األَْلَبابِّ املتنوعة، قال تعاىل: }إِّنَّ يفِّ َخْلقِّ السَّ  َُ َماَواتِّ َواأَلْرضِّ َواْختِّاَلفِّ اللَّْيلِّ َوالنـََّهارِّ آَلاَيت  ألِّ

 [.190عمران: ]آل    



مث نظر إىل نفسه اليت هي أعز األنفس عليه غري رسول هللا )ص( ، فاحتسبها عند هللا تعاىل: }َويفِّ 
ُروَن     ُكْم أََفاَل تـُْبصِّ التأمل والتفكر يف الكون والنفس واايت هللا املنظورة [؛ فإن 21]الذارايت: أَنـُْفسِّ

داع  قوي لإلميان، ملا يف هذه املوجودات من عظمة هللا اخلالق الدالة على قدرة خالقها وعظمته؛ وما 
فيها: من احلسن واالنتظام، واإلحكام الذي حيري ِّ األلباب، الدال على سعة علم هللا، ومشول حكمته؛ 

املنافع والنعم الكثرية اليت ال تعد وال حتصى، الدالة على سعة رمحة هللا، وجوده وما فيها من أصناف 
وبره، وذلك كله يدعو إىل تعظيم مبدعها، وابرئها، وشكره واللهج بذكره؛ وإخالص الدين له، وهذا هو 

 ([.2040روح اإلميان وسره])

هبا من كل الوجوه، وأهنا ال تستغين عنه وإذا أتمَّلنا يف خملوقات هللا كلها، جندها مضطرة وحمتاجة إىل ر 
 طرفة عني، خصوصاً ما تشاهده يف نفسك من أدلة االفتقار وقوة االضطرار، وذلك

يوجب للعبد كمال اخلضوع وكثرة الدعاء والتضرع إىل هللا: يف جلب ما حيتاجه من منافع دينه ودنياه، 
ربه، وكمال الثقة بوعده، وشدة الطمع يف بره ودفع ما يضره يف دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على 

 ([.2041وإحسانه، وهبذا يتحقق اإلميان، ويقوى التعبد؛ فإن الدعاء مخ العبادة وأصلها])

فاحلسن بن علي رضي هللا عنهما أتقن عبادة التفكر وهو يف حلظاته األخرية من هذه احلياة الدنيا، 
امل للعبادة، فقد احتسب نفسه عند ربه، وهكذا يفهم وعلمنا معىن عظيمًا وكبريًا يف املفهوم الش

الصحابة معاين االحتساب عند هللا، وكان معاذ رضي هللا عنه قد أجاب أاب موسى األشعري عندما قال 
له: فكيف تقرأ اي معاذ؟ قال: أانم أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب هللا، 

([، فاألكل ويماع الرجل ألهله، إذا احتسبه املسلم عند 2042ميت])فأحتسب نوميت كما أحتسب قو 
هللا فيه األجر واملثوبة من هللا تعاىل، واحلسن بن علي حيتسب نفسه عند هللا، ويودع الدنيا بعبادة التفكر 
 وعبادة االحتساب يف املصائب، فقد كان رضي هللا عنه لسان حاله قول هللا تعاىل: }ُقْل إِّنَّ َصاَليتِّ 

نَي    ]األنعام: َوُنُسكِّي َوحَمَْياَي َومَمَايتِّ َّللَِِّّّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي  اَل َشرِّيَك لَُه َوبَِّذلَِّك أُمِّْرُت َوَأاَن َأوَُّل اْلُمْسلِّمِّ 
 [.163ـ  162

ج ـ اي أخي إين أدخل يف أمر من أمر هللا مل أدخل يف مثله قط، وأرى خلقًا من خلق هللا مل أر مثله 
 ([:2043قط])

([: ملا اشتد ابحلسن بن علي الوجع جزع، فدخل عليه رجل فقال له: اي أاب 2044قال أبو نعيم])
حممد، ما هذا اجلزع؟! ما هو إال أن تفارق روُحك جسدك، فتقدم على أبويك علي   وفاطمة، وعلى 



ب وإبراهيم، َجدَّْيك النيبَّ )ص( وخدجية، وعلى أعمامك محزة وجعفر، وعلى أخوالك القاسم والطي
 ([.2045وعلى خاالتك رقية وأمَّ كلثوم وزينب. قال: ُفسرََّي عنه])

ويف رواية: أن القائل له ذلك احلسني، وأن احلسن قال له: اي أخي، إين أدُخُل يف أمر من أمر هللا مل 
أدخل يف مثله قط ، وأرى خلقًا من خلق هللا مل أَر مثله قط. قال: فبكى احلسني رضي هللا 

 ([.2047([. ويف رواية: اي أخي إين أقدم على أمر عظيم وهول مل أقدم على مثله قط])2046])عنه

 

إي وهللا، وقد بنيَّ املوىل عز وجل يف كتابه وسنة رسوله تفصيل مسرية اإلنسان منذ خروج روحه إىل أن 
اخلامتة، فال يدري يستقر أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار، ولذلك كان السلف خيافون من سوء 

أحد مباذا خُيتم له؟ فاألعمال ابخلواتيم، واملؤمنون خيافون من سوء اخلامتة عند كل خطوة وعند كل 
َلٌة   [، وخيافون من سكرات املوت، 60]املؤمنون: حركة، وهم الذين وصفهم هللا تعاىل: }َوقـُُلوبـُُهْم َوجِّ

اللهم  هو ن علي سكرات »قول: وقبض الروح، ومعرفة املصري، وكان رسول هللا )ص( ي
ومع اخلوف من سكرات املوت يكون أيضًا اخلوف من صورة ملك املوت، ([«. 2048املوت])

([، يقول القرطيب: وأما مشاهدة ملك املوت ـ عليه 2049ودخول الروع واخلوف منه على القلب])
عنه لعظم هوله، وفظاعة رؤيته،  السالم ـ وما يدخل على القلب منه من الروع والفزع، فهو أمر ال يـَُعرب

([. ومع اخلوف الذي ينبغي أن يالزمنا 2050وال يعلم حقيقة ذلك إال الذي يتبدَّى له، ويطلع عليه])
من سكرات املوت وصورة ملكه فإن األمر اخلطري الذي من شأنه أن يزيدان خوفًا على خوفنا هو: 

ممن تقول هلم املالئكة: }َأالَّ  ]فصلت:  ظهور نتيجة امتحان الدنيا يف ذلك الوقت؛ فهل سنكون
ا َعَذاَب [؟ أم سنكون: }َوَلْو تـََرى إِّْذ يـَتَـَوىفَّ الَّذِّيَن َكَفُروا اْلَمالَئَِّكُة َيْضرِّبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْداَبَرُهْم َوُذوُقو 30

 [؟50احْلَرِّيقِّ    ]األنفال: 

فقالت «. ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءهمن أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه، »قال النيب )ص( : 
ليس ذاك، ولكن املؤمن إذا حضره املوت ُبشَّر برضوان من هللا »عائشة: إانَّ لنكره املوت، فقال: 

وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء هللا، وأحب هللا لقاءه، وإن الكافر إذا حضره 
يس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء هللا، وكره هللا املوت ُبشر بعذاب هللا وعقوبته، فل

 ([.2051«])لقاءه

إذا خرجت روح العبد املؤمن تلقاها »وعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا )ص( : 
ملكان يصعدان هبا ـ فذكر من طيب رحيها ـ ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل األرض 



ك، وعلى جسد كنت تعمرينه، فيُنطلق به إىل ربه مث يقول: انطلقوا به إىل اخر األجل، صلى هللا علي
وإن الكافر إذا خرجت روحه ـ فذكر من نتنها ـ ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل 

 ([ وللقرب ضمة وضغطة ال ينجو منها2052األرض، فيقال: انطلقوا به إىل اخر األجل])

إن للقرب ضغطة لو جنا أحد منها لنجا سعد بن »رسول هللا )ص( : كما قال «. أحد
حفرة من حفرجهنم أو روضة من رايض » ([، والقرب ـ كما قال )ص( : 2053«])معاذ
 ([.2054«])اجلنة

السَّاَعةِّ َشْيءٌ  وأمامنا احلشر وجميء الساعة وقيام القيامة، قال تعاىل: }اَيأَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم إِّنَّ زَْلزََلةَ 
[، فاجلميع 6[، إنه يوم عصيب: }يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِّرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي    ]املطففني: 1]احلج: َعظِّيٌم    

([: }َذلَِّك يـَْوٌم جَمُْموٌع لَُه 2055سيحشر بداية من أيب البشر حىت اخر إنسان تقوم عليه الساعة])
[، وقد حتدث القران الكرمي والرسول عليه الصالة والسالم 103]هود: ٌد    النَّاُس َوَذلَِّك يـَْوٌم َمْشُهو 

على أهوال يوم القيامة، قال تعاىل: }َكالَّ إَِّذا دُكَّتِّ اأَلْرُض دَكاا دَكاا  َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفاا َصفاا 
ْنَسا ََهنََّم يـَْوَمئِّذ  يـََتذَكَُّر اإلِّ ىيَء يـَْوَمئِّذ  َبِّ ََيايتِّ     َوجِّ َتينِّ َقدَّْمُت حلِّ ]الفجر: ُن َوَأنَّ لَُه الذ ِّْكَرى  يـَُقوُل اَيلَيـْ

يؤتى َبهنم هلا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك »[. وقال )ص( : 24ـ  21
([، ولذلك قال احلسن بن 2057([ فيا لـه من مشهد مهيب تنفطر منه القلوب])2056«])جيروهنا

([، ولذلك خشي على نفسه الزكية أن حتاسب بني 2058عنهما: العار خري من النار])علي رضي هللا 
 ([.2059«])أول ما يُقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء»يدي هللا يوم القيامة، وقد قال )ص(: 

رأسه جييء املقتول ابلقاتل يوم القيامة انصيته و »ومن مشاهد يوم القيامة املفزعة قول رسول هللا )ص(: 
([ نعم 2060«])بيده، وأوداجه تشخُب دماً، فيقول: اي رب سل هذا فيم قتلين؟ حىت يُدنيه من العرش

إهنا أهوال عليها قادمون، فإذا كان سيد شباب أهل اجلنة خيشى على نفسه يف دخوله على أمر من أمر 
فيجب أن نعترب ونعمل ملثل هللا مل يدخل يف مثله قط، فكيف أبمثايل وأمثالك اي أيها القارأئ الكرمي، 

 هذا املوقف العصيب، نسأل هللا أن يرمحنا ويعفو عنا برمحته وعفوه، إنه كرمي حليم وودود رحيم.

 ـ دفنه يف البقيع: 6

ملا احتضر احلسن بن علي قال للحسني: ادفنوين عند أيب ـ يعين: النيب )ص( ـ إال أن ختافوا الدماء، فإن 
 دماً، ادفنوين عند مقابر املسلمني، فلما قبض تسلح احلسني ويمع مواليه، خفتم الدماء فال هتريقوا يف  

 فقال له أبو هريرة: أنشدك هللا وصية أخيك؛ فإن القوم لن يدعوك حىت



يكون بينكم دماء. وكان مروان بن احلكم قد عارض دفنه يف جوار النيب )ص( وقال: ال يدفن هناك 
بن عبد هللا، وابن عمر، وعبد هللا بن جعفر، واملسور بن خمرمة  أبداً، فلم يزل به أبو هريرة، وجابر

 ([.2061وغريهم، حىت رجع، مث دفنوه يف بقيع الغرقد َبانب أمه الزهراء البتول])

وقد اختلطت الرواايت الضعيفة يف حادثة دفن احلسن بن علي رضي هللا عنهما، ووجد أصحاب 
قد زعم بعضهم أبن السيدة عائشة رفضت دفن احلسن َبانب األغراض جمااًل للدس والتشويه والتزوير، ف

رسول هللا )ص( وأيب بكر وعمر وقالت: ال يكون هلم رابع أبداً، وإنه لبييت أعطانيه رسول هللا )ص( يف 
 ([.2062حياته. فإن هذا ال يثبت وإسناده مظلم])

، ولكن كره ذلك انس وقد أثبت ابن تيمية أبن السيدة عائشة أذنت للحسن أبن يدفن يف حجرهتا
اخرون، ورأو أن عثمان ـ رضي هللا عنه ـ ملا مل يدفن فيها فال يدفن فيه غريه، وكادت تقوم 

([، وما تزعمه كتب التاريخ أبن أابن بن عثمان بن عفان قال: إن هذا هلو العجب 2063فتنة])
ملؤمنني املظلوم الشهيد العجاب، يدفن ابن قاتل عثمان مع رسول هللا وأيب بكر وعمر، ويدفن أمري ا

 ([.2065([، فهذا إسناده ضعيف جداً، ويف متنه نكارة])2064ببقيع الغرقد])

وهناك رواايت ذَكرت اعرتاض مروان بن احلكم على دفن احلسن َبانب النيب )ص(، إال أن أسانيدها 
وإمنا الرواية  ([،2066ضعيفة، وقد ذكرها الدكتور حممد صامل السُّلمي يف حتقيقه لكتاب الطبقات])

الصحيحة يف هذا املقام هي ما رواه أبو حازم؛ حيث قال: ملا احتضر احلسن، قال للحسني: ادفنوين 
عند أيب ـ يعين: النيب )ص( ـ إال أن ختافوا الدماء، فإن خفتم الدماء فال هتريقوا يفَّ دماً، ادفنوين عند 

اليه، فقال أبو هريرة: أنشدك هللا ووصية مقابر املسلمني، قال: فلما قبض؛ تسلح احلسني ويميع مو 
أخيك، فإن القوم لن يدعوك حىت يكون بينكم دماً، قال: فلم يزل به حىت رجع. قال: مث دفنوه يف بقيع 

([، فقال أبو هريرة: أرأيتم لو جيء اببن موسى ليدفن مع أبيه فُمنَِّع أكانوا قد 2067الغرقد])
 ([.2069: فهذا ابن نيب هللا قد جيء به ليدفن مع أبيه])([ قال: فقالوا: نعم، قال2068ظلموه؟])

 

وقد صلى على احلسن بن علي سعيد بن العاص وكان يبكي، وكان مرضه الذي مات فيه أربعني 
([، وقد قدم احلسني بن علي سعيد بن العاص للصالة على احلسن، ألنه كان واليًا على 2070يوماً])

ومل يقاتل مع معاوية، وقد ويل إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وفيه يقول  املدينة ملعاوية، وقد اعتزل الفتنة
 الفرزدق:



([ ([ 2073إذا ما األمر ذو احلداثن])  ([ من قُريش2072([ اجلحاجح])2071ترى الُغر 
 ([2074عاال])

م يرون به هالال])  قياماً ينظرون إىل سعيد  ([2075كأهنَّ

عثمان لكتابة املصحف لفصاحته، وشبه هلجته بلهجة رسول وقد كان سعيد بن العاص أحد من ندبه  
 ([ .2076هللا )ص(])

ووقف أبو هريرة على مسجد رسول هللا يبكي وينادي أبعلى صوته: اي أيها الناس مات اليوم حب 
([، وقد اجتمع الناس جلنازته، حىت ما كان البقيع يسع أحدًا من 2077رسول هللا )ص( فابكوا])

 ([.2079ولو طرحت إبرة ما وقعت إال على رأس إنسان]) ([،2078الزحام])

وقد كان احلسن رضي هللا عنه، حليمًا ورعًا فاضالً، دعاه ورعه إىل ترك امللك والدنيا رغبة فيما عند 
هللا، وقال عنه الذهيب: وكان هذا اإلمام سيدًا وسيماً، يمياًل عاقالً، رزيناً، جواداً، ممدَّحاً، خرياً، ديناً، 

([، فرمحة هللا ورضوانه على هذا السيد اجلليل، ويمعنا هللا به مع 2080اً، حمتشماً، كبري الشأن])ورع
النبيني والصديقني، والشهداء والصاحلني. ففي سريته عربة ملن اعترب، وتبصرة ملن اد كر، ورحم هللا العالمة 

 حممد إقبال إذ قال:

 ات سواهاينجبهما يف النريَّ   يف روض فاطمة منا غصنان مل

 الوائم واالحتاد ابناها  فأمري قافلة اجلهاد وقطب دائرة

 أمسى تفرقها حيلُّ ُعراها  حسن الذي صان اجلماعة بعدما

 

 ([2081إمام ألفتها وحسن ُعالها])  ترك اإلمامة مث أصبح يف الداير

 ـ التحقيق يف سنة وفاته وعمره: 6 

([، وقيل: سنة 2082سنة تسع وأربعني من اهلجرة])كانت وفاة احلسن بن علي على أكثر االراء يف 
([ وقد رجح الدكتور خالد الغيث أبن وفاة 2084([، وقيل: سنة إحدى ومخسني])2083اخلمسني])

([، وإليه أميل، وقال جعفر 2086([، وهو قول البخاري])2085هـ]) 51احلسن بن علي يف سنة 
، وعلق الذهيب بقوله: وغلط من نقل عن ([2087بن الصادق: عاش احلسن سبعًا وأربعني سنة])

([، وقال الدكتور خالد الغيث: تويف وعمره مثان 2088جعفر أن عمره مثان ومخسون سنة])
([، وأكد ما ذهب إليه بقول ابن عبد الرب: إن والدة احلسن بن علي: يف النصف من 2089وأربعون])

([، وبذلك جزم ابن 2090شهر رمضان سنة ثالث من اهلجرة، هذا أصح ما قيل يف ذلك])



هـ. وهللا  51([، وبذلك يكون عمر احلسن عند وفاته مثاين وأربعني سنة، وأنه تويف سنة 2091حجر])
 ([.2092تعاىل أعلم])

وهكذا خرج احلسن بن علي من الدنيا شهيداً رضي هللا عنه، أبيدي الغدر واخليانة، بعد أن قدم عمالً 
ساهم يف وحدة األمة، وأعاد دورها احلضاري يف نشر دين هللا يف  جلياًل ومشروعًا إصالحيًا فريداً 

االفاق، وستظل األمة اإلسالمية مدينة هلذا السيد اجلليل الذي محل لواء الوحدة واأللفة، وحفظ 
الدماء، وساهم يف اإلصالح بني الناس، وقدم َبهاده الرائع، وبصربه اجلميل، مثااًل يقتدى به على مر 

الدهور وتوايل األزمان، فمواقفه الشاخمة واستعالؤه الكبري على حطام الدنيا، حفظها لنا العصور، وكر  
 التاريخ ومل هتملها الليايل ومل تفصلها عنا حواجز الزمن وال أسوار القرون.

      

 
 
 

م الساعة العاشرة إال 11/4/2004هـ، املوافق  1425صفر  21هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يف 
 ليالً.ربع 

والفضل هلل من قبل ومن بعد وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل املتواضع، ويشرح صدور 
َك هَلَا ُ لِّلنَّاسِّ مِّْن َرمْحَة  َفالَ ممُْسِّ  العباد لالنتفاع به ويبارك فيه مبنه وكرمه وجوده، قال تعاىل: }َما يـَْفَتحِّ اَّللَّ

َل َلُه مِّ  ْك َفالَ ُمْرسِّ  [.2]فاطر:  ْن بـَْعدِّهِّ َوُهَو اْلَعزِّيُز احلَْكِّيُم   َوَما مُيْسِّ

وال يسعين يف هناية هذا الكتاب إال أن أبتهل إىل هللا وأتضرع إليه بقلب خاشع منيب، معرتفًا إبنعامه 
وفضله وكرمه وجوده وتوفيقه، وأسأله سبحانه أبمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعل عملي لوجهه 

يت، وأن يثيب إخواين خالصًا ولعباده انفعاً، وأن يثيبين على كل حرف كتبته، وجيعله يف ميزان حسنا
الذين أعانوين بكافة ما ميلكون من أجل إمتام هذا اجلهد املتواضع، ونرجو من كل مسلم يطَّلع على هذا 
الكتاب أن ال ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه من دعائه، قال تعاىل: }َرب ِّ 

ْلينِّ بَِّرمْحَتَِّك يفِّ َأْوزِّْعينِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّيتِّ أَ  ًا تـَْرَضاُه َوأَْدخِّ نـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحلِّ
 [.19]النمل: عَِّبادَِّك الصَّاحلِِّّنَي    

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، واخر دعواان: أن احلمد هلل 
 رب العاملني.



 عفو ربه ومغفرته ورمحته ورضوانه الفقري إىل
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 172ـ هنج البالغة 2

 

 176املبحث الثاين: أهم صفاته وحياته يف اجملتمع

 176أواًل: أهم صفاته

 176ـ العلم 1

 185ـ عبادته 2



 190ـ زهده 3

 192ـ إنفاقه وكرمه وجوده 4

 196ـ حلمه 5

 198ـ تواضعه 6

 198ـ سيادته 7

 199ـ صفاته اخلَْلقية  8

 200اثنياً: من حياة احلسن بن علي يف اجملتمع

 200ـ تفنيده ملعتقد الرجعة 1

 202ـ قضاء حوائج الناس 2

 203ـ زواجه من بنت طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنهم 3

 203ـ زواجه من خولة بنت منظور 4

 204أمهات املؤمنني  ـ ال يرى 5

 204ـ الغرية يف النسب النبوي 6

 205ـ صالته على األشعث بن قيس 7

 206ـ معاملته ملن يسيء إليه 8

 206ـ من أدبه يف اجملالس 9

 206ـ حسن خلقه بني الناس 10

 206ـ مالعبته ابملداحي 11

 206ـ بعده عن فضول الكالم 12

 207ـ إكرام احلسن بن علي أسامة بن زيد  13

 207ـ احلسن بن علي واليهودي الفقري 14

 208ـ احرتام وتقدير ابن عباس للحسن واحلسني رضي هللا عنهما  15

 208ـ ثناء عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما على احلسن 16

 209ـ بني احلسن واحلسني رضي هللا عنهما  17

 

 209وعمة ـ أكرم الناس أابً وأماً وجداً وجدة وخاالً وخالة وعماً  18



 209ـ حمبة الناس له وألخيه احلسني وازدحامهم عليهما يف البيت احلرام 19

 

 اثلثاً: من أقواله وخطبه ومواعظه اليت حفظها عنه الناس مع شرحها والتعليق

 209عليها 

 244املبحث الثالث: من أهم الشخصيات يف خالفة احلسن بن علي 

 245 أواًل: قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنه

 262اثنياً: عبيد هللا بن عباس بن عبد املطلب 

 271اثلثاً: عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنهما 

 287املبحث الرابع: صلح احلسن بن علي مع معاوية رضي هللا عنهما

 289ـ أهم مراحل الصلح

 289املرحلة األوىل

 290املرحلة الثانية

 291املرحلة الثالثة

 292الرابعةاملرحلة 

 292املرحلة اخلامسة

 293املرحلة السادسة

 296املرحلة السابعة

 298ـ موقف شرطة اخلميس من الصلح 1

 300ـ مواقف أمراء علي رضي هللا عنه من الصلح  2

 301املرحلة الثامنة

 303ـ أهم أسباب ودوافع الصلح 

 303أواًل: الرغبة فيما عند هللا وإرادة صالح هذه األمة

 303ر ابإلصالح ـ األم 1

 304ـ الرتغيب يف القيام ابإلصالح 2

 304ـ التنويه ابلصلح والقائمني عليه 3

 306اثنياً: إن ابين هذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني 



 306اثلثاً: حقن دماء املسلمني

 308رابعاً: حرصه على وحدة األمة 

 311خامساً: مقتل أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه

 312ساً: شخصية معاوية رضي هللا عنهساد

 316سابعاً: اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة 

 318اثمناً: قوة جيش معاوية

 

 319ـ شروط الصلح

 319أواًل: العمل بكتاب هللا وسنة نبيه وسرية اخللفاء 

 323اثنياً: األمـوال

 325اثلثاً: الدماء

 327املسلمنيرابعاً: والية العهد أم ترك األمر شورى بني 

 327ـ سب أمري املؤمنني علي بني معاوية واحلسن

 333ـ موقف معاوية من قتلة عثمان

 334ـ من نتائج الصلح

 334أواًل: توحد األمة حتت قيادة واحدة 

 336اثنياً: عودة الفتوحات إىل ما كانت عليه 

 338اثلثاً: تفرغ الدولة للخوارج

 339ـ انتهاء عهد اخلالفة الراشدة 

 342معاوية رضي هللا عنه يعترب أحد اخللفاء االثين عشر؟  ـ هل

 343ـ هل احلسن بن علي تنازل ملعاوية من موقف قوة أم من موقف ضعف؟ 

 343ـ الشرعية اليت كان ميلكها احلسن 1

 344ـ تقييم احلسن بن علي للموقف وقدراته القيادية  2

 348ـ احلسن والزهد يف امللك

 350دينة بعد الصلح ـ من حياة احلسن يف امل

 351ـ العالقة بني احلسن ومعاوية بعد الصلح  1



 351ـ صالت معاوية للحسن واحلسني وابن الزبري رضي هللا عنهم  2

 353ـ هل يصح اهتام معاوية بسم  احلسن بن علي؟  3

 357ـ رؤية احلسن بن علي يف املنام واقرتاب أجله 4

 357ـ األايم األخرية من حياة احلسن  5

 357ـ وصية احلسن للحسني أ

 358ب ـ تفكره يف ملكوت السماء واحتسابه نفسه عند هللا 

 361ـ دفنه يف البقيع  6

 364ـ التحقيق يف سنة وفاته وعمره 7

 366ـ فهرس املراجع واملصادر 

 383ـ فهرس الكتاب

 

 ( حديث حسن.397ـ  6/395[سنن الرتمذي مع شرحها ، حتفة األحوذي )1ـ]

 

 (.11/134والنهاية ) [البداية2ـ]

 .155( ، مروايت خالفة معاوية ، خالد الغيث، ص 1/105[ماثر اإلانفة )3ـ]

 ( إسناده حسن.2/744[فضائل الصحابة )4ـ]

 (.2/515( ، سنن أيب داود )3/779[صحيح سنن أيب داود )5ـ]

 (.12/201[شرح النووي على صحيح مسلم )6ـ]

 .545[شرح الطحاوية، ص 7ـ]

 (.11/134والنهاية )[البداية 8ـ]

 [املصدر السابق نفسه.9ـ]

 (.2/397[الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة )10ـ]

 (.2/748[عقيدة أهل السنة يف الصحابة )11ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.12ـ]

 



 ( حسن صحيح.5/44( ، سنن الرتمذي )4/201[سنن أيب داود )13ـ]

 

 (.3/246)[سري أعالم النبالء 14ـ]

 [املصدر السابق نفسه.15ـ]

 .71(، الدوحة النبوية، ص 1/23[نسب قريش )16ـ]

 .69[الذرية الطاهرة للدواليب، ص 17ـ]

 (.1/226[الطبقات )18ـ]

 

 ( إسناد احلديث صحيح.15/410(، صحيح ابن حبان )118،  1/98[مسند أمحد )19ـ]

 .16 [احلسن بن علي ودوره السياسي ، فيتخان كردي، ص20ـ]

 (.2/306[البخاري )21ـ]

 (.2132[مسلم رقم )22ـ]

 

 .33[تسمية املولود ، بكر عبد هللا أبو زيد، ص 23ـ]

 .36،  35[املصدر السابق نفسه ، ص 24ـ]

 .39[تسمية املولود، ص 25ـ]

 

 .47[املصدر السابق نفسه ، ص 26ـ]

 [املصدر السابق نفسه.27ـ]

فيه عاصم بن عبيد هللا ، ضعفه ابن معني وقال  ( إسناده ضعيف5105[سنن أيب داود )28ـ]
 (.2530البخاري: منكر احلديث كما يف الكاشف )

 (.2/385[حجة هللا البالغة )29ـ]

 .4548( رقم 5/196[البخاري )30ـ]

 .608( رقم 1/170[املصدر السابق نفسه )31ـ]

 

، حتقيق  54ود البن القيم، ص [منهج الرتبية النبوية للطفل ، حممد سويد، نقالًً عن حتفة املود32ـ]
 فواز أمحد زمريل.



 .66[موسوعة تربية األجيال املسلمة ، نصر العنقري، ص 33ـ]

 (.286( رقم )1/237[مسلم )34ـ]

 [شرح النووي على صحيح مسلم.35ـ]

 .68[موسوعة تربية األجيال املسلمة، ص 36ـ]

 

 .64[منهج الرتبية النبوية، ص 37ـ]

 ( إسناده مرسل.1/231اخلامسة ) [الطبقات ، الطبقة38ـ]

 .72[موسوعة تربية األجيال ص 39ـ]

 [يؤذن: يشعر.40ـ]

 (.2/385[حجة هللا البالغة )41ـ]

 ، ويف إسناده ضعف.2841[سنن أيب دواد يف األضاحي رقم 42ـ]

 ( ابب كم يعق عن اجلارية. إسناده صحيح.7/166[سنن النسائي )43ـ]

 اده ضعف.(، ويف إسن6/392[سنن أمحد )44ـ]

 ، حسن غريب إسناده ليس متصالً.1519[سنن الرتمذي رقم 45ـ]

 

 .55[حتفة املودود البن القيم ، ص 46ـ]

 [اخللوق: ضرب من الطيب.47ـ]

 .207[ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب ، أليب العباس الطربي ، ص 48ـ]

 ذهيب.( صحيح على شرط الشيخني، وأقره ال4/238[املستدرك للحاكم )49ـ]

 [اخلتان: لغة قطع القلفة، أي: اجللدة اليت على رأس الذكر.50ـ]

 ( إسناده ضعيف.8/324[سنن البيهقي )51ـ]

 .6297( رقم 7/184[البخاري )52ـ]

 .257[مسلم رقم 53ـ]

 

 .153[املصدر السابق نفسه، ص 54ـ]

 .75[موسوعة تربية األجيال ص 55ـ]



 .69[منهج الرتبية النبوية للطفل، ص 56ـ]

 [يف رواية أخرى: لطمته بيدها.57ـ]

 ( وصححه ووافقه الذهيب ، وهناك من ضعفه.1/166[املستدرك )58ـ]

 (.8/277[الطبقات البن سعد )59ـ]

 [املصدر السابق نفسه.60ـ]

 

 (.3/2162[موسوعة عظماء حول الرسول ، خالد العك )61ـ]

 .31[سرية ال بيت النيب األطهار ، جمدي فتحي، ص 62ـ]

 .610[االستيعاب، رقم الرتيمة 63ـ]

 (.8/450[اإلصابة يف متييز الصحابة )64ـ]

 (.4/1908[االستيعاب يف معرفة األصحاب )65ـ]

 .1661[البخاري ، كتاب احلج رقم 66ـ]

 .763[البخاري رقم 67ـ]

 (.8/451[اإلصابة يف متييز الصحابة )68ـ]

 (.4/1908[االستيعاب يف معرفة األصحاب )69ـ]

 

 (.460إىل  2/445حياة اإلمام احلسن بن علي )[70ـ]

 (.3/138[ميزان االعتدال )71ـ]

 (.4/252[لسان امليزان )72ـ]

 (.5/339[املصدر السابق نفسه )73ـ]

 (.11/341[البداية والنهاية )74ـ]

 

 (.1/246[قوت القلوب )75ـ]

عند حفص بن عبد [هند بنت سهيل بن عمرو بن عبد مشس، أسلم أبوها عام الفتح وكانت 76ـ]
زمعة، وولدت له، مث خلف عليها عبد الرمحن بن عتاب، مث عبد هللا بن عامر، مث خلف عليها حسن 

 .420بن علي، هكذا يف نسب قريش، ص 



[عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد كان والده وايل مكة لرسول هللا )ص( وكان عبد الرمحن مع علي 77ـ]
 .193نساب قريش ص يوم اجلمل وقتل يف املعركة انظر أ

[الُعذرة: البكارة، وقال ابن األثري: العذرة ما للبكر من االلتحام قبل االفتضاض، وجارية عذراء: 78ـ]
بكر مل ميسها رجل، ويقال: فالن أبو عذرهتا إذا كان أول من افرتعها وافتضها. لسان العرب، مادة: 

 (.4/551عذر )

من بين عبد مشس، ابن خال عثمان بن عفان، ولد على  [عبد هللا بن عامر بن كريز بن ربيعة،79ـ]
عهد النيب )ص( ، وجزم ابن حبان أن له رؤية للنيب )ص( ، وقد ذكرت سريته يف كتايب عثمان بن 

 .319عفان، ص 

[احمللل هو: الذي يتزوج امرأة قد ابنت من زوجها األول بقصد حتليلها للزوج األول، وقد جاء 80ـ]
 .1897انظر: اإلرواء، رقم « لعن هللا احمللل واحمللل له»احلديث:  النهي عن ذلك كما يف

 (.1/303[الطبقات الكربى، الطبقة اخلامسة من الصحابة )81ـ]

 .352[ديوان املرتوكني والضعفاء، ص 82ـ]

 [حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر، روت عن عمتها عائشة وخالتها أم سلمة.83ـ]

 

 (.1/385هـ. تقريب التهذيب )70ب من اتبعي أهل املدينة، تويف [عاصم بن عمر بن اخلطا84ـ]

 [الَعَضُه والعَِّضُه والعضيهة: البهيتة؛ وهي: اإلفك والبهتان.85ـ]

 [العقيق: وادي بناحية املدينة فيه مزارع وبساتني.86ـ]

 (.1/307[الطبقات الكربى: الطبقة اخلامسة من الصحابة )87ـ]
 (.1/305[املصدر السابق نفسه )88ـ]

 (.1/301[املصدر السابق نفسه )89ـ]

 [املصدر السابق نفسه.90ـ]

 (.2/246[قوت القلوب )91ـ]

 

 (.2/451[حياة اإلمام احلسن )92ـ]

 (.11/197[البداية والنهاية )93ـ]

 



 (.2/452[حياة اإلمام احلسن بن علي )94ـ]

 (.7/400[دائرة املعارف )95ـ]

 (.2/455)[حياة اإلمام احلسن بن علي 96ـ]

 

(، الدوحة النبوية 3/279، وسري أعالم النبالء ) 39،  98[يمهرة أنساب العرب البن حزم، ص 97ـ]
 .100الشريفة، ص 

 (.319،  5/318[طبقات ابن سعد )98ـ]

 .312[سرية ال بيت النيب األطهار ، جمدي فتحي السيد، ص 99ـ]

 

 (.320،  5/319[طبقات ابن سعد )100ـ]

 (.334،  1/331( ، اإلصابة )8/152والنهاية )[البداية 101ـ]

 ، إسناده حسن.1361[فضائل الصحابة رقم 102ـ]

 

 (.10/279[حتفة األحوذي )103ـ]

 (.4/193هـ ، األعالم ) 76[قتل عبيد هللا عام 104ـ]

 .3748[الومسة: شجر ابليمن خيضب بورقه ، البخاري رقم 105ـ]

 إسناده حسن. ،1197( رقم 2/985[فضائل الصحابة )106ـ]

 ( إسناده صحيح.1/98[مسند أمحد )107ـ]

 .133[التبيني يف أنساب القرشيني، البن قدامة املقدسي، 108ـ]

 .105[الشيعة وأهل البيت، ص 109ـ]

 

 .185(، ونساء أهل البيت منصور عبد احلكيم، ص 7/425[أسد الغابة )110ـ]

 (.8/168[اإلصابة يف متييز الصحابة )111ـ]

 .136بيني يف أنساب القرشيني، ص [الت112ـ]

 .23[اجلوهرة يف نسب النيب )ص( وأصحابه من املرتضى للندوي ، ص 113ـ]

 

 (.2/494[اإلصابة يف متييز الصحابة )114ـ]



 .24[املرتضى للندوي، ص 115ـ]

 .24[املرتضى، ص 116ـ]

 .25[املصدر السابق نفسه، ص 117ـ]

 (.318ـ  9/317[اإلصابة يف متييز الصحابة )118ـ]

 .27(، املرتضى، ص 4/259/260[اإلصابة )119ـ]

 .31[الدوحة النبوية الشريفة، ص 120ـ]

 (.4/281[االستيعاب )121ـ]

 

 .42، الذرية الطاهرة للدواليب، ص 31[الدوحة النبوية الشريفة، ص 122ـ]

 [املصدر السابق نفسه.123ـ]

 (.2/296[سرية ابن هشام )124ـ]

 (.4/44( ، مستدرك احلاكم )8/32)[طبقات ابن سعد 125ـ]

 [وركت: أي اضطجعت ، يقال: ورك يرك وروكاً: إذا اضطجع ، أي كأنه وضع وركه يف األرض.126ـ]

 [اإلرم: األحجار اليت تنصب عالمات يف الطرق واملفاوز، واجلمع: أرام وإرم.127ـ]

 .38[الدوحة النبوية الشريفة، ص 128ـ]

 

 (.472[سري أعالم النبالء )129ـ]

 .69[اتريخ اإلسالم للذهيب ، املغازي، ص 130ـ]

 [الشنة هي: السقاء البايل.131ـ]

 [اإلداوة: مطهرة يتوضأ منها.132ـ]

 

 .70[التاريخ اإلسالمي للذهيب ، املغازي ص 133ـ]

 (.1/154[دالئل النبوة للبيهقي )134ـ]

 .41[الدوحة النبوية الشريفة، ص 135ـ]

 [املصدر السابق نفسه.136ـ]

 (.9/216[جممع الزوائد للهيثمي )137ـ]



 (.8/34( ، طبقات ابن سعد )2/648[مسلم ، كتاب اجلنائز )138ـ]

 

 .543[املصدر السابق نفسه، رقم 139ـ]

 .43( سنده ضعيف ، الدوحة النبوية الشريفة، ص 261،  6/101[مسند أمحد )140ـ]

 [اجلزع: هو اخلرز اليماين ، واحدته جزعة.141ـ]

( ، الدوحة النبوية الشريفة، 4/245( ، االستيعاب البن عبد الرب )8/40قات ابن سعد )[طب142ـ]
 .43ص 

 (.4/242، تفسري القرطيب )44[الدوحة النبوية الشريفة، ص 143ـ]

 

 (.4/1952[االستيعاب )144ـ]

 .45، الدوحة النبوية الشريفة، ص  53[الذرية الطاهرة للدواليب، ص 145ـ]

 (.8/36)[الطبقات 146ـ]

 .45[الدوحة النبوية الشريفة، ص 147ـ]

 .46[املصدر السابق نفسه، ص 148ـ]

(، وفيه زهري بن العالء وهو ضعيف ، الذرية 436،  22/435[املعجم الكبري للطرباين )149ـ]
 .76الطاهرة للدواليب، رقم 

 .46[الدوحة النبوية الشريفة، ص 150ـ]

 
 ( صحيح.4/49ـ مستدرك احلاكم )

 .47فيه ضعف، الدوحة النبوية، ص  110ابن ماجه رقم  ـ سنن
(، قال اهلامشي: فيه حممد بن عبد هللا يروي عن املطلب ومل أعرفه، 9/81ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد )

 وبقية رجاله ثقات.
 .1285( رقم 3/208ـ البخاري، كتاب اجلنائز )

 .3063، االستيعاب رقم 1253ـ البخاري رقم 
 .3563(، االستيعاب رقم 39، 38/ 8)ـ الطبقات 



(، جممع الزوائد 4/489(، اإلصابة )4/487(، االستيعاب البن عبد الرب )8/38ـ طبقات ابن سعد )
 .49( الدوحة النبوية الشريفة ص 2/380(، عيون األثر البن سيد الناس )9/217)
 
 (.4/365( ، اإلصابة )5/520[أسد الغابة )151ـ]

 (.8/26سعد )[الطبقات البن 152ـ]

 (.2/118( ، سري أعالم النبالء )43،  2/39[حلية األولياء )153ـ]

 ( إسناده حسن.3/160[دالئل النبوة للبيهقي )154ـ]

 [مخيل: القطيفة.155ـ]

 [األدم: اجللد.156ـ]

، مسند فاطمة الزهراء وما ورد يف فضلها ، 667[إذخر: نبات ، صحيح السرية النبوية، ص 157ـ]
 .189فؤاد أمحد زمريل، ص حتقيق: 

 

 .138،  137(، نقالً عن الشيعة وأهل البيت، ص 1/359[كشف الغمة لألربلي )158ـ]

 إسناده صحيح. 342( رقم 2/955[فضائل الصحابة )159ـ]

 [للعرس: أي للعروس.160ـ]

 ( إسناده صحيح.2/858( ، فضائل الصحابة )1153[املعجم الكبري للطرباين )161ـ]

 [الضفاطون: احلمالون واملكارون الذين جيلبون الدقيق من اخلارج.162ـ]

 

 .41( ، املرتضى للندوي، ص 7/328[كنز العمال )163ـ]

 .41( ، املرتضى للندوي، ص 7/133[املصدر السابق نفسه )164ـ]

 [املدر: يعين الطني اليابس ، تريد بل ه: يعين ابملاء.165ـ]

 عها على أجرة.[فقاطعتها: أي اتفقت م166ـ]

 [ذنوب: دلو.167ـ]

[جملت: تقرَّحت من العمل ، وتكوَّن بني اجللد واللحم فيها ماٌء إبصابة انر ، أو مشقة ، أو 168ـ]
 معاجلة الشيء اخلشن.

 [يعين: بسطهما وضمهما.169ـ]



 . إسناده ضعيف النقطاعه.1135( ، املوسوعة احلديثية ، مسند أمحد 1/320[صفة الصفوة )170ـ]

 (.50،  19/49[التاريخ اإلسالمي للحميدي )171]ـ

 للشامي. 255[انظر: معني السرية ص 172ـ]

 

 [سنوت: استقيت.173ـ]

 [أي: اسأليه خادماً.174ـ]

 (.2/99السرية النبوية للصَّالَّيب ) 2727[مسلم رقم 175ـ]

 [تطوي: طوى من اجلوع ، فهو خايل البطن جائع مل أيكل.176ـ]

 .2727، مسلم رقم  7053 [البخاري رقم177ـ]

 (.4/2092[مسلم )178ـ]

 .56( ، الدوحة النبوية، ص 5/275[مسند أمحد )179ـ]

 

 .56( يف سنده أبو فروة الرهاوي مضعف ، الدوحة النبوية، ص 4/376[االستيعاب )180ـ]

 .5217، صحيح سنن أيب داود رقم  2450[مسلم رقم 181ـ]

 (.3/979األلباين ، صحيح سنن أيب داود ) ، وصححه 5217[سنن أيب داود رقم 182ـ]

 ( حسن صحيح.2/25[مسند الطيالسي )183ـ]

 (.1/136[أمسى املطالب يف سري أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )184ـ]

 .4173[البخاري رقم 185ـ]

 .5230[املصدر السابق نفسه ، رقم 186ـ]

 ، إسناده صحيح. 1327( رقم 2/756[فضائل الصحابة )187ـ]

 ( صحيح اإلسناد، ووافقه الذهيب.3/155[املستدرك ، كتاب معرفة الصحابة )188ـ]

 .4358[البخاري رقم 189ـ]

 

 .137( ، العقيدة يف أهل البيت، ص 248،  13/247[عارضة األحوذي )190ـ]

 ( صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب.161،  3/160[املستدرك )191ـ]

 .136 [العقيدة يف أهل البيت، ص192ـ]



 (.3/745، صححه األلباين، املشكاة ) 1325( رقم 2/255[فضائل الصحابة )193ـ]

 إسناده حسن لغريه. 1332[املصدر السابق نفسه ، رقم 194ـ]

 (.4/252[البخاري ، كتاب فضل الصحابة )195ـ]

 .6726[املصدر السابق نفسه ، رقم 196ـ]

 .1759[مسلم رقم 197ـ]

 

 .1758مسلم رقم  ، 6730[البخاري رقم 198ـ]

 .6729[املصدر السابق نفسه ، رقم 199ـ]

 .1758[مسلم رقم 200ـ]

 .6726[البخاري رقم 201ـ]

 (.1/199[أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي )202ـ]

 (.6/301[السنن الكربى للبيهقي )203ـ]

 (.5/253[البداية والنهاية )204ـ]

 .434[االنتصار للصحب واآلل، ص 205ـ]

 

 .175، رقم  4240[البخاري رقم 206ـ]

 .434[االنتصار للصحب واآلل، ص 207ـ]

 .6077[البخاري رقم 208ـ]

 (.12/73[املفهم )209ـ]

 .2450[مسلم رقم 210ـ]

 .108[أابطيل جيب أن متحى من التاريخ، ص 211ـ]

 

 .77[الشيعة وأهل البيت، ص 212ـ]

 (.4/378[االستيعاب )213ـ]

 .255، كتاب سليم بن قيس، ص  77البيت، ص [الشيعة وأهل 214ـ]

 يف سنده ضعيف. 68[املختصر من كتاب املوافقة، ص 215ـ]



 .1759[مسلم رقم 216ـ]

 

 (.1/164[حياة اإلمام احلسن بن علي ، ابقر القرشي )217ـ]

 (.236،  1/235[ديوان حممد إقبال األعمال الكاملة ، سيد عبد املاجد غوري )218ـ]

 

، الدوحة النبوية 45ن علي سريته ودوره السياسي واإلداري ، فتيخان كردي، ص[احلسن ب219ـ]
 .72الشريفة، ص

، قام الشيخ عثمان اخلميس بتخريج احلديث، وحكم على درجته 8168[سنن النسائي رقم 220ـ]
 .312أبنه حسن لذاته، يف رسالته أحاديث بشأن السبطني، ص 

 ان اخلميس ، حديث حسن.، عثم293[أحاديث بشأن السبطني، ص 221ـ]

 ( سنده صحيح.331،  2/249[مسند أمحد )222ـ]

 .74[الدوحة النبوية الشريفة، ص 223ـ]

 .2422[مسلم رقم 224ـ]

 

( ، مث قال: 3/254، سري أعالم النبالء ) 3734( ، سنن الرتمذي رقم 1/77[مسند أمحد )225ـ]
 (.3/117إسناده ضعيف ، واملنت منكر، وأورده يف امليزان )

يف األدب، وقال البوصريي يف الزوائد:  3666( ، سنن ابن ماجه رقم 4/172[مسند أمحد )226ـ]
 (.3/255إسناده صحيح ، رجاله ثقات. انظر: سري أعالم النبالء )

( ، اتريخ دمشق 5/288، املسند ) 215[ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب، ص 227ـ]
(14/26.) 

 ( ، إسناده صحيح.254،  3/253( ، سري أعالم النبالء )174ـ  3/173[مستدرك )228ـ]

(، ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب، ص 15/415[اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )229ـ]
216. 

 .2318[مسلم رقم 230ـ]

 (.3/259( ، إسناده صحيح ، سري أعالم النبالء )4/93[مسند أمحد )231ـ]

 احلاكم ووافقه الذهيب. ( ، وصححه3/163[املستدرك )232ـ]



 

 ( إسناده ضعيف.52160[الشريعة لآلجري )233ـ]

[املصدر السابق نفسه ، إسناده ضعيف فيه مسروح أبو شهاب: تكلم فيه ، قال العقيلي: ال 234ـ]
يتابع عليه ـ أي على هذا احلديث ـ وقال ابن أيب حامت: سألت أيب عن مسروح وعرضت عليه بعض 

ىل التوبة من حديث ابطل رواه عن الثوري. وقال ابن حبان: ال جيوز االحتجاج حديثه فقال: حيتاج إ
 (.4/97( ، امليزان )3/19خبربه ملخالفته األثبات يف كل ما يروي. اجملروحني )

( إسناده ضعيف فيه حممد بن عيسى بن حبان املدائين. قال الدارقطين: 5/2161[الشريعة )235ـ]
 ضعيف مرتوك.

 (.5/2162السابق نفسه )[املصدر 236ـ]

 [خباء فاطمة: أي بيتها.237ـ]

 [لكع: يريد به الصغري ، وإذا قيل للكبري ، فمعناه: قليل العلم.238ـ]

[السخاب: القالدة ، ويمعه ُسَخب ، ويصنع من القرنفل والعود والسُّك وغري ذلك ، وقيل: 239ـ]
 خيط فيه خرز.

 (.1883ـ  4/1882[مسلم )240ـ]

 .2423قم [مسلم ر 241ـ]

 

 .179[منهج الرتبية اإلسالمية للطفل، ص 242ـ]

 .184[منهج الرتبية النبوية، ص 243ـ]

 .43، الدوحة النبوية الشريفة، ص  3644[سنن ابن ماجه رقم 244ـ]

 

 (.3/379[مستدرك احلاكم )245ـ]

 .185[منهج الرتبية النبوية للطفل، ص 246ـ]

 (.3/458النبالء )، سري أعالم  2428[مسلم رقم 247ـ]

 .186[منهج الرتبية النبوية للطفل، ص 248ـ]

 



(، وفيه أمحد بن راشد اهلاليل وهو 9/182، ويف اجملمع )2677( رقم 3/65[معجم الطرباين )249ـ]
 (.1/39ضعيف ، ضعفه الذهيب يف املغين )

 .187[منهج الرتبية النبوية للطفل، ص 250ـ]

 إسناده حسن.( 3/266[سري أعالم النبالء )251ـ]

[سري أعالم النبالء فيه انقطاع ضعيف جداً، وقوله: إيها: معناه التحريض والتشجيع 252ـ]
 (.3/284واالستحسان، واألصل فيها أهنا للكف. انظر: سري أعالم النبالء )

 .216إىل  209[منهج الرتبية النبوية للطفل، ص 253ـ]

 .216[املصدر السابق نفسه، ص 254ـ]

 3544(، أخرجه البخاري رقم 1/245ت الكربى ، الطبقة اخلامسة من الصحابة )[الطبقا255ـ]
 إسناده صحيح.

 

 .3750[البخاري رقم 256ـ]

 ( إسناده صحيح.1/247[الطبقات ، الطبقة اخلامسة من الصحابة )257ـ]

 ( إسناده ضعيف.1/247[املصدر السابق نفسه )258ـ]

 [أي: رأى النيب )ص( يف املنام.259ـ]

 (.1/125[تفيئه: أي حتركه مييناً ومشااًل. انظر: لسان العرب )260ـ]

 (.1/248[الطبقات ، الطبقة اخلامسة )261ـ]

 ( إسناده حسن.1/248[املصدر السابق نفسه )262ـ]

 ( إسناده ضعيف.1/249[املصدر السابق نفسه )263ـ]

 .263[الصحيح املسند من فضائل الصحابة للعدوي، ص 264ـ]

 .221ئر العقىب يف مناقب ذوي القرىب، ص [ذخا265ـ]

 

. قال الشيخ عثمان اخلميس: يف ضوء دراسة 287[األحاديث الواردة بشأن السبطني، ص 266ـ]
 .289إسناد احلديث تبني أنه ضعيف جداً ملكان حممد بن محيد وإبراهيم بن علي، ص 

 ( مرسل، وفيه زمعة بن صاحل وهو لني.9/176[جممع الزوائد )267ـ]

 .102[التبيني يف أسباب القرشيني، ص 268]ـ



 (.5/2146[الشريعة لآلجري )269ـ]

( احلديث فيه املنهال بن عمرو، تكلم فيه بعضهم لرتك شعبة له ولكنه 5/391[مسند أمحد )270ـ]
مقبول احلديث على الصحيح، مث هو قد توبع من قبل عدي بن اثبت وعاصم، ومها وإن كان يف 

إال أنه ميكن أن يقوي بعضهما بعضاً. انظر: األحاديث الواردة بشأن السبطني،  الطريقني عنهما كالم
 .176ص 

 ، حسن لغريه.182[األحاديث الواردة بشأن السبطني، ص 271ـ]

 

 ( إسناده حسن.5/2144[الشريعة لالجري )272ـ]

 .211[األحاديث الواردة بشأن السبطني، ص 273ـ]

 لعلل للخالل، البن املقدسي.، املنتخب من ا124[السؤال رقم 274ـ]

 (.8/208[البداية والنهاية )275ـ]

 (.3/283[سري أعالم النبالء )276ـ]

 .212[األحاديث الواردة بشأن السبطني، ص 277ـ]

 .3753[البخاري رقم 278ـ]

 .6964[صحيح ابن حبان رقم 279ـ]

 .2157[الشريعة لآلجري، ص 280ـ]

 ناده حسن.إس 2157[املصدر السابق نفسه ، ص 281ـ]

 

 (.3/244( ، والبخاري بنحوه )5/51[مسند أمحد )282ـ]

 (.1/437[االستيعاب )283ـ]

 .3746[البخاري ، فضائل الصحابة رقم 284ـ]

 (.3/417[النهاية يف غريب احلديث )285ـ]

 (.1/277[حتفة األحوذي )286ـ]

 .3746[البخاري ، فضائل الصحابة رقم 287ـ]

 

 (.13/66)[فتح الباري 288ـ]



، وقال اهليثمي  2596( وقال: صحيح ، وأقر ه الذهيب والطرباين رقم 3/169[مستدرك احلاكم )289ـ]
 (: رجاله ثقات.9/178يف اجملمع )

( ، مناقب احلسن ، وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية 422،  15/421[صحيح ابن حبان )290ـ]
 وذكر إسناده وقال: ال أبس به.

(، الدوحة النبوية 3/24( ، واملعجم الكبري )9/183هذه األحاديث يف جممع الزوائد ) [رواايت291ـ]
 .81الشريفة، ص 

 [هام ة: كل ذات سم يقتل كاحلية وغريها.292ـ]

 .3371[الم ة: هي اليت تصيب ما نظرت إليه بسوء ، البخاري رقم 293ـ]

 حديث حسن صحيح. 2060[سنن الرتمذي رقم 294ـ]

 

 .248رتبية النبوية للطفل، ص [منهج ال295ـ]

 .80مقدمة مسند بقي بن خملد، ص  139[الدوحة النبوية الشريفة، ص 296ـ]

 (.1/164[مسند أمحد )297ـ]

 

 (.7/346[حتفة األشراف مبعرفة األطراف للمزي )298ـ]

 .140[الدوحة النبوية الشريفة، ص 299ـ]

 [املصدر السابق نفسه.300ـ]

 (.3/246)[سري أعالم النبالء 301ـ]

 .369[تلقيح أهل األثر يف عيون التاريخ والسريالبن اجلوزي، ص 302ـ]

( حتقيق: أمحد شاكر ، مسند أهل البيت، حتقيق: عبد هللا الليثي 3/167[مسند أمحد )303ـ]
 .142، الدوحة النبوية، ص  25األنصاري، ص 

 ( قال أمحد شاكر: إسناده صحيح.3/168[املصدر السابق نفسه )304ـ]

 

 ( إسناده صحيح.168،  3/167[مسند أمحد )305ـ]

 [املصدر السابق نفسه.306ـ]

 ( إسناده ضعيف النقطاعه.169،  3/167[مسند أمحد )307ـ]



 ( إسناده صحيح.169،  3/167[مسند أمحد )308ـ]

 .1072[مسلم رقم 309ـ]

 

 (.187ـ  7/183[شرح النووي على صحيح مسلم )310ـ]

(، نيل األوطار 2/153(، املنتقى للباجي )274ـ  2/272البن اهلمام )[شرح فتح القدير 311ـ]
(4/172.) 

 (.256ـ  3/255[اإلنصاف للمرداوي )312ـ]

 .143[التبيني يف أنساب القرشيني، ص 313ـ]

 .3140[البخاري كتاب فرض اخلمس رقم 314ـ]

( ، 6/244نووي )( ، اجملموع لل2/69( ، األم للشافعي )2/71[معامل السنن للخطايب )315ـ]
 .181العقيدة يف أهل البيت، ص 

 

 .2980[سنن أيب داود ، اإلمارة رقم 316ـ]

 .4137[سنن النسائي رقم 317ـ]

 .1072[مسلم رقم 318ـ]

 .181[العقيدة يف أهل البيت، ص 319ـ]

 (.112ـ  4/111[املغين البن قدامة )320ـ]

 (.2/91[حاشية ابن عابدين )321ـ]

 (.453ـ  1/452( ، حاشية الدسوقي )1/232) [بلغة املسالك322ـ]

هـ:  375[هو: حممد بن عبد هللا بن حممد صاحل أبو بكر التميمي شيخ املالكية يف العراق تويف 323ـ]
 (.86ـ  3/85انظر: شذرات الذهب )

 (.2/153[املنتقى للباجي )324ـ]

 (.246ـ  6/244[اجملموع للنووي )325ـ]

 

 ( قال ابن كثري حديث حسن اإلسناد.2/313)[تفسري ابن كثري 326ـ]

 (.2/291( ، وكشاف القناع للبهويت )3/255[اإلنصاف للمرداوي )327ـ]



 .186( ، العقيدة يف أهل البيت، ص 104[االختيارات )328ـ]

 ( إسناده صحيح. قاله أمحد شاكر.3/170[مسند أمحد )329ـ]

 [املصدر السابق نفسه.330ـ]

 ( إسناده صحيح. قاله أمحد شاكر.3/171نفسه )[املصدر السابق 331ـ]

 

 .327( ، سرية عائشة ، سليمان الندوي، ص 13،  1/12[إعالم املوقعني )332ـ]

 [أي: ال ينفك حزن عن حزن يعقبه.333ـ]

[يمع شدق ابلكسر: طرف الفم، أي أنه يستعمل يميع فمه للتكلم وال يقتصر على حتريك 334ـ]
 الشفتني كفعل املتكربين.

[أي: بكلمات قليلة احلروف جامعة ملعان  كثرية ، وقيل: اجلوامع القواعد الكلية احملتوية على 335]ـ
 الفروع املتكثرة.

 [الفاصل بني احلق والباطل.336ـ]

 [اجلايف: الغليظ الطبع، السيأئ اخللق، العدمي الرب.337ـ]

نواع املهابة والوقار واجلاللة. [املهني: مل يكن غليظ اخللق وال ضعيفه بل كان معتداًل من أ338ـ]
 [صغرت وقلت.339ـ]

 [املأكول واملشروب، فع ال مبعىن املفعول من الذوق.340ـ]

 [أي: وال يغضبه أيضاًً ما كان له عالقة ابلدنيا.341ـ]

 [جد يف اإلعراض وابلغ فيه.342ـ]

 [معظمه أو أكثره.343ـ]

 

 ن غري قهقهة.[من افرت : ضحك ضحكاً حسناً حىت بدت أسنانه م344ـ]

 [أي: الربد.345ـ]

 [أي: عظيماً يف نفسه.346ـ]

 [أي: املعظم يف الصدور والعيون.347ـ]

 [يتألأل: أي يستنري.348ـ]

 [مسيح القدمني: أملسهما.349ـ]



 [ينبو: يتباعد ويتجاىف.350ـ]

 رتاً.[أي: رفع رجله عن األرض رفعاً ابئناً بقوة ال كمن ميشي اختياالً ويقارب خطاه تبخ351ـ]

[يملة مؤكدة ملا قبلها، وهو بكسر الفاء املشددة بعدها، أي: ميشي مائالً إىل سنن املشي ال إىل 352ـ]
 طرفيه، يُقال: يتكفأ؛ أي: يتمايل إىل قدام.

 [أي: سريعها.353ـ]

 [أي: حمل منحدر.354ـ]

 [أي: ال يسارق النظر.355ـ]

 يقال: حلظه وحلظ إليه.[وهي مفاعلة من اللحظ وهو النظر ابللحاظ، 356ـ]

 .13[خمتارات من أدب العرب أليب احلسن الندوي، ص 357ـ]

 [أي: وال املتكلف به، أي: مل يكن الفحش له خلقياً وال كسبياً.358ـ]

 [صاخباً: صي احاً.359ـ]

 [صفح عنه: أعرض عنه وتركه ، اببه: فتح.360ـ]

 ل.[فلى يفلي فلياًْء رأسه أو ثوبه: نقامها من القم361ـ]

 

 [بشره: بكسر الباء؛ طالقة الوجه وبشاشته.362ـ]

 [يتفقد: يتعرف ويطلب من غاب منهم.363ـ]

 [يوهيه: يضعفه.364ـ]

 [العتاد: هو العدة والتأهب مما يصلح لكل ما يقع، اعتد  وعتد وأعتِّدة.365ـ]

 [املواساة: املداراة ، وهي إصالح أحوال الناس ابملال والنفس.366ـ]

 [املواساة واملؤازرة: املعاونة.367ـ]

 [فاوضه: عامله يف حاجة أو خالطه.368ـ]

 [وال تؤبن: هو العيب والتهمة، أي: ال تقذف وال تعاب.369ـ]
 [وال تنثى: ال تشاع وال تذاع.370ـ]

 [فلتاته: زالته ومعائبه على تقدير وجود وقوعها، يمع فلتة.371ـ]

 [متعادلني: متساوين.372ـ]

 .15تارات من أدب العرب أليب احلسن الندوي، ص [خم373ـ]



[أي: سريع العطف، كثري اللطف، يميل الصفح، وقيل: قليل اخلالف، وقيل: كناية عن 374ـ]
 السكون والوقار واخلشوع واخلضوع.

 [الغليظ: السيأئ اخللق، اخلشن الكالم.375ـ]

 أشده.[اسم فاعل من ابب املفاعلة من الشح، وهو البخل، وقيل: 376ـ]

 

 [أي: ال جييب أحداً فيما ال يشتهي، بل يسكت عنه عفواً وتكرماً.377ـ]

 [اجلدال.378ـ]

 [أمالوا رؤوسهم وأقبلوا أببصارهم إىل صدورهم.379ـ]
 [أي: حديث أفضلهم أو كأول تكلمهم، أي: ال عن ماللة وسامة.380ـ]

 [اإلرفاد: اإلعطاء واإلعانة.381ـ]

غري جماوز به عن حد مثله، وال مقصر به عما رفعه هللا إليه من علو  [أي: من مقارب يف مدحه382ـ]
 مقامه.

 [اللسان.383ـ]

 [الطبيعة.384ـ]

 نقالً عن الشمائل للرتمذي. 16[خمتارات من أدب العرب أليب احلسن الندوي، ص 385ـ]

(، واملرحل: نقش فيه تصوير 7/401[كساء من خز أو صوف أو كتان. لسان العرب )386ـ]
 حال.الر 

 .187[حقبة من التاريخ، ص 387ـ]

 

 .107[مسلم رقم 388ـ]

 [مرط: يعين كساء..389ـ]

 [وهو املوش ى املنقوش عليه صور رحال اإلبل.390ـ]

 .3788[سنن الرتمذي، كتاب املناقب، رقم: 391ـ]

 .176[مث أبصرت احلقيقة، ص 392ـ]

 [املصدر السابق نفسه.393ـ]

 



 .203د جلي، ص [دراسات عن الفرق، د. أمح394ـ]

 .35[أوائل املقاالت للمفيد، ص 395ـ]

 (.2/302[أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )396ـ]

 .177[مث أبصرت احلقيقة، ص 397ـ]

 

 ، إسناده فيه ضعف وله طرق قوية.1994( رقم 2/727[فضائل الصحابة )398ـ]

 .177[مث أبصرت احلقيقة، ص 399ـ]

 ، إسناده حسن.1170( رقم 2/852ل الصحابة )[فضائ400ـ]

 .178[مث أبصرت احلقيقة، ص 401ـ]

 

 .386[اإلمامة والنص ، فيصل نور ، ص 402ـ]

 .391[املصدر السابق نفسه، ص 403ـ]

 .393[مث أبصرت احلقيقة، ص 404ـ]

 

 .181[املصدر السابق نفسه ، ص 405ـ]

 

 .182[مث أبصرت احلقيقة، ص 406ـ]

 .387أهل السنة بني الفرق ، حممد بن عبد هللا، ص [وسطية 407ـ]

 .3787[سنن الرتمذي ، كتاب مناقب أهل البيت، رقم 408ـ]

 

 ، صححه األلباين. 3787[سنن الرتمذي ، كتاب مناقب أهل البيت، رقم 409ـ]

 .182[مث أبصرت احلقيقة، ص 410ـ]

 (.2/314[أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي )411ـ]

 .387[اإلمامة والنص، ص 412ـ]

 ( سنده فيه ضعف.3/633[زاد املعاد )413ـ]

 (.638ـ  3/629[زاد املعاد )414ـ]

 



 (.2/547[السرية النبوية أليب شهبة )415ـ]

 [املصدر السابق نفسه.416ـ]

 [املصدر السابق نفسه.417ـ]

 (.336إىل  2/334[أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي )418ـ]

 .3383[البخاري ، رقم 419ـ]

 

 .65[مسؤولية األب ، عدانن اب حارث، ص 420ـ]

[مقدمة ابن خلدون نقاًل عن موسوعة تربية األجيال املسلمة ، لنصر بن حممد العنقري، ص 421ـ]
86. 

 

 .26[اإلمام الزهري ، شر اب، ص 422ـ]

 

 (.5/93( ، البخاري )1/23[نسب قريش )423ـ]

 .114[لطائف املعارف، ص 424ـ]

 (.4/323[سرية ابن هشام )425ـ]

 .38[العواصم من القواصم، ص 426ـ]

 

 .4452[البخاري ، كتاب املغازي، رقم 427ـ]

 .160[استخالف أيب بكر الصديق، يمال عبد اهلادي، ص 428ـ]

 (.7/218[دالئل النبوة للبيهقي )429ـ]

 .26،  25[دولة ـ جمدي محدي، ص 430ـ]

 .160صديق، ص [استخالف أيب بكر ال431ـ]

 .242،  241[البخاري ، رقم 432ـ]

 

 (.9/21[التاريخ اإلسالمي )433ـ]

 .40[عصر اخلالفة الراشدة للعمري، ص 434ـ]

 .40[عصر اخلالفة الراشدة للعمري، ص 435ـ]



 [أي: عند قليل.436ـ]

 [أي: خيرجوننا من أمر اخلالفة.437ـ]

 

به ، واحملكك: الذي حيتك به كثريًا ، أراد أن  [اجلزيل: عود ينصب لإلبل اجلَْرىَب لتحتك438ـ]
 يستشفي برأيه ، وعذيق النخلة: أي الذي يعتمد عليها.

 .6830[البخاري ، كتاب احلدود، رقم 439ـ]

 [يعين: سعد بن عبادة اخلزرجي رضي هللا عنه.440ـ]

 ( ، صحيح لغريه.1/5[مسند أمحد )441ـ]

 صحيح، وأقره الذهيب.( قال احلاكم: حديث 3/66[املستدرك )442ـ]

 (.1/216، الرايض النضرة ) 108[األنصار يف العصر الراشدي، ص 443ـ]

 

 .187إىل  136[االنشراح ورفع الضيق بسرية أيب بكر الصديق، ص 444ـ]

 .74إىل ص  71[انظر: اإلسالم وأصول احلكم ، حممد عمارة، ص 445ـ]

 [األنصار يف العصر الراشدي.446ـ]

 (.139إىل  1/123احلسن بن علي، ابقر شريف القرشي ) [انظر: حياة447ـ]

 .53، 51، 50[استخالف أيب بكر، يمال عبد اهلادي، ص 448ـ]

 

 (.2/550[عقيدة أهل السنة يف الصحابة )449ـ]
 (.3/207[اتريخ الطربي )450ـ]

 (.2/550[عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة )451ـ]

 (.131ـ  10/130[اتريخ بغداد )452ـ]

 .66[اإلابنة عن أصول الداينة، ص 453ـ]

 .361[كتاب اإلرشاد، ص 454ـ]

 .65[اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، ص 455ـ]

 .163[اخلالفة واخللفاء الراشدون، ص 456ـ]

 .67، 66[املصدر السابق نفسه، ص 457ـ]



 

 .256 [دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة ، للشجاع ، ص458ـ]

 (.9/28[التاريخ اإلسالمي )459ـ]

 (.6/306[البداية والنهاية )460ـ]

 (.6/305[املصدر السابق نفسه )461ـ]

 [املصدر السابق نفسه.462ـ]

 [املصدر السابق نفسه.463ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.464ـ]

 ، صححه األلباين.3462[سنن أيب داود رقم 465ـ]

 .(6/305[البداية والنهاية )466ـ]

 .4019[صحيح ابن ماجة، لأللباين، رقم 467ـ]

 .183[االنشراح ورفع الضيق يف سرية أيب بكر الصديق، ص 468ـ]

 (.1/187[أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )469ـ]

 [العيبة: وعاء من خوص وحنوه ينقل فيه الزرع احملصود، ووعاء من أدم يكون فيه املتاع.470ـ]

 .97[املرتضى للندوي، ص 471ـ]

 

 (.315ـ  6/314[البداية والنهاية )472ـ]

 .97[املرتضى للندوي، ص 473ـ]
 .48[املختصر من كتاب املوافقة بني أهل البيت والصحابة، للزخمشري، ص 474ـ]

 ( يف سنده ضعف.1/83[فضائل الصحابة )475ـ]

 ( صحيح أمحد شاكر.127، 110، 1/106[مسند أمحد )476ـ]

 (.3/162[منهاج السنة )477ـ]

 ( إسناده ضعيف.208، 7/207[الطرباين يف األوسط )478ـ]

 .71(، الشيعة وأهل البيت، ص 4/64[اتريخ الطربي )479ـ]

 



 ( املصدر السابق نفسه.3/20[الطبقات )480ـ]

 [املصدر السابق نفسه.481ـ]

 فاري.نقالً عن أصول مذهب الشيعة للق 428[اإلرشاد للجويين، ص 482ـ]

 .72[الشيعة وأهل البيت، ص 483ـ]

 [املصدر السابق نفسه.484ـ]

 .22[خالفة علي بن أيب طالب، وترتيب وهتذيب كتاب البداية والنهاية، للسُّلمي، ص 485ـ]

 

 (.2/228[اتريخ اليعقويب )486ـ]

 (.6/308[البداية والنهاية )487ـ]

 (.2/226[الكامل البن األثري )488ـ]

 .83بني األصالة واملعاصرة، ص [الشورى 489ـ]

 (.4/45[اتريخ الطربي )490ـ]

 

 (.4/46[املصدر السابق نفسه )491ـ]

 (.4/46[املصدر السابق نفسه )492ـ]

 [املصدر السابق نفسه.493ـ]

 [وال متثلوا: يقال: مثلت ابحليوان أمثل به مثالً؛ إذا قطعت أطرافه وشوَّهت به.494ـ]

 [فحصوا: حلقوا.495ـ]

 [فأخفقوهم: من أخفق فالانً، أي صرعه.496ـ]

 (.4/46[اتريخ الطربي )497ـ]

 [ابل: منطقة يف جنوب بالد األردن اليوم.498ـ]
 (.4/47[اتريخ الطربي )499ـ]

 [املصدر السابق نفسه.500ـ]

 .101( ، اتريخ خليفة بن خياط، ص 4/47[اتريخ الطربي: )501ـ]

 

 .20، ص [عهد اخللفاء الراشدين للذهيب502ـ]



 .14[قصة بعث أيب بكر جيش أسامة، د. فضل إهلي، ص 503ـ]

 (.2/227[الكامل البن األثري )504ـ]

 (.4/2295[مسلم )505ـ]

 .24[قصة بعث أيب بكر جيش أسامة، ص 506ـ]

 

 .27[املصدر السابق نفسه ص 507ـ]

 (.214،  5/213[البداية والنهاية )508ـ]

 (.4/45[اتريخ الطربي )509ـ]

، قصة جيش أسامة، ص  227[االنشراح ورفع الضيق بسرية أيب بكر الصديق للص ال يب، ص 510ـ]
227. 

 .227[اتريخ خليفة بن خياط، ص 511ـ]

 

 .44[قصة بعث أيب بكر جيش أسامة، ص 512ـ]

 (.8/146[فتح الباري )513ـ]

 .46[قصة بعث أيب بكر جيش أسامة، ص 514ـ]

 .52[املصدر السابق نفسه، ص 515ـ]

 .66[املصدر السابق نفسه، ص 516ـ]

 

 .70[قصة بعث أيب بكر جيش أسامة ، ص 517ـ]

 .80[املصدر السابق نفسه، ص 518ـ]

 .269[اتريخ الدعوة إىل اإلسالم، ص 519ـ]

 [ومل تكلم: تصاب ابجلروح.520ـ]

 .107[الصديق ـ هليكل ابشا، ص 521ـ]

 

 .107[عبقرية الصديق ـ للعقاد ص 522ـ]

 .168الردة، د. علي العتوم، ص [حركة 523ـ]



 .86[الشورى بني األصالة واملعاصرة، ص 524ـ]

 (.6034؛ مشكاة املصابيح )70[املرتضى أليب احلسن الندوي، ص 525ـ]

 .87[الشورى بني األصالة واملعاصرة، ص 526ـ]

 [العقال: هو احلبل الذي يعقل به البعري.527ـ]

 .6924[البخاري رقم 528ـ]

 

 .365إىل  329اح ورفع الضيق يف سرية أيب بكر، ص [االنشر 529ـ]

 .45إىل  454[االنشراح ورفع الضيق يف سرية أيب بكر ، ص 530ـ]

 

 .336[اتريخ الدعوة اإلسالمية، ص 531ـ]

 (.1/133(، اإلصابة )7/105؛ كنز العمال )11[املرتضى، ص 532ـ]

 (.1/106[املرجع السابق نفسه؛ اإلصابة )533ـ]

 

 .118؛ املرتضى، ص 35، 24أليب يوسف، ص  [اخلراج534ـ]

 (.14/6[اتريخ دمشق الكبري )535ـ]

 ( إسناده صحيح.14/567[أخرجه ابن أيب شيبة، املصنف )536ـ]

 (.1/140[عقائد الثالثة والسبعني فرقة أليب حممد اليمين )537ـ]

 

 (. 140/  1نقالً عن عقائد الثالثة والسبعني )  26[دالئل اإلمامة، ص538ـ]

 (. 279/ 1[امليزان للذهيب ) 539ـ]

 (.2/47[هتذيب التهذيب )540ـ]

 .224[حقبة من التاريخ، ص541ـ]

 . 252[خمتصر التحفة االثين عشرية، ص542ـ]

( صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، وقال  142/ 3[إسناده حسن، أخرجه احلاكم يف املستدرك ) 543ـ]
( وقال: أورده الطرباين يف الكبري 173/ 3جممع الزوائد ) الذهيب متعقباً: منقطع ؛ وأورده اهليثمي يف

 واألوسط، ورجاله رجال الصحيح غري احلسن بن سهل، وهناك من ضعفه.



 [املدائن: بلدة بينها وبني بغداد ستة فراسخ، فتحت على يد سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه.544ـ]

 

 .161[مقامات العلماء للغزايل، ص 545ـ]

 .1102اب يف معرفة األصحاب، ص [االستيع546ـ]

 .99[علي بن أيب طالب مستشار أمني للخلفاء الراشدين، ص 547ـ]

 .99[املصدر السابق نفسه ، ص 548ـ]

 .529[فقه السرية النبوية للبوطي، ص 549ـ]

 

 .140[املختصر من كتاب املوافقة، ص 550ـ]

 (.12/29[املصنف البن أيب شيبة )551ـ]

 .3685[البخاري، رقم 552ـ]

 .383[اتريخ اخلالفة الراشدة ، حممد كنعان، ص 553ـ]

 .133(؛ الشيعة وأهل البيت، ص 2/213[اتريخ اليعقويب )554ـ]

 

 .133؛ الشيعة وأهل البيت، ص 143[الفصول املهمة، ص 555ـ]

 .133[الشيعة وأهل البيت، ص 556ـ]

 .134[املصدر السابق نفسه، ص 557ـ]

 .135ص [املصدر السابق نفسه، 558ـ]

 .230[اذهبوا فأنتم الرافضة، عبد العزيز الزبريي، ص 559ـ]

 .57[النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلمث والعقاب، حملمد عبد الواحد املقدسي، ص 560ـ]

 

 .491، 490[الرايض النضرة يف مناقب العشرة، ص 561ـ]

 .79[أضواء البيان يف اتريخ القران، لصابر أبو سليمان، ص 562ـ]

 

 .274[تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان للصَّاليب، ص563ـ]

 .161[اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب للعاين، ص 564ـ]

 .122[أوليات الفاروق للقرشي، ص 565ـ]



 

 .124[املصدر السابق نفسه، ص 566ـ]

 (.7/142[البداية والنهاية )567ـ]

 .98[اخللفاء الراشدون للخالدي، ص 568ـ]

 .213[اخلالفة واخللفاء الراشدون للبهنساوي، ص 569ـ]

 .648[أشهر مشاهري اإلسالم يف احلرب والسياسة، ص 570ـ]

 (.3/364[الطبقات البن سعد )571ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.572ـ]

 (.3/1480[مسلم )573ـ]

 (.5/226[اتريخ الطربي )574ـ]

 [املصدر السابق نفسه.575ـ]

 .175ف يف اتريخ الطَّربي، د. حيىي ص [مروايت أيب خمن576ـ]

 (.3/342[الطبقات البن سعد )577ـ]

 .176[مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي ص 578ـ]

 (.5/325[اتريخ الطربي )579ـ]

 

 (.5/225[املصدر السابق نفسه )580ـ]

 [املصدر السابق نفسه.581ـ]

 (.2/97[املدينة النبوية فجر اإلسالم والعصر الراشدي )582ـ]

 [املصدر السابق نفسه.583ـ]

 

 (.258، 1/227[نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ للقامسي )584ـ]

 .127[أوليَّات الفاروق، ص 585ـ]

 

 .63، 62[عثمان بن عفان، لصادق عرجون، ص 586ـ]

 .2700[البخاري، كتاب فضائل أصحاب النَّيب، رقم 587ـ]



 

: أي: انتصف.588ـ]  [اهبارَّ

 .7207[البخاري، كتاب األحكام، رقم 589ـ]

 ، وهناك خالف يف حتديد اتريخ البيعة.37[شهيد الدَّار، ص 590ـ]

 [فقال: أي عبد الرمحن خماطباً عثمان.591ـ]

 .7207[البخاري، كتاب األحكام، رقم 592ـ]

 .26[التمهيد والبيان، ص 593ـ]

 

 .71، 70ن، ص [عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه ـ لصادق عرجو 594ـ]

 (.255( ص )10[جملة البحوث اإلسالمية، العدد )595ـ]

 (.1/86[سري أعالم النبالء )596ـ]

 .278[دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة، ص 597ـ]

 

 (.14/246[الذريعة إىل تصانيف الشيعة )598ـ]

 (.3/67، 3/63[الطبقات الكربى )599ـ]

 .(3/340[املصدر السابق نفسه )600ـ]

 (.19، 5/18[أنساب األشراف )601ـ]

 [املصدر السابق نفسه.602ـ]
 (.58، 50، 49/ 9[شرح هنج البالغة )603ـ]

 .73(، عثمان بن عفان للصَّالَّيب ، ص 9/15[شرح هنج البالغة )604ـ]

 .322[أثر التشيع على الر ِّواايت التارخيية، ص 605ـ]

 

 (.4018( رقم )3/220[صحيح سنن الرتمذي )606ـ]

 .3780[البخاري، كتاب مناقب األنصار، رقم 607ـ]

 (. 272، 271/  6[منها ج السنة النبوية ) 608ـ]

 (. 127/  3[الطبقات الكربى ) 609ـ]



 .178، 177[مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي، ص 610ـ]

 .79، 78[اخللفاء الرَّاشدون، أمني القضاة، ص 611ـ]

 

 (.7/152)[البداية والنهاية 612ـ]

 .68[اإلابنة عن أصول الداينة، ص 613ـ]

 (.1/139[عقيدة السَّلف وأصحاب احلديث ضمن الرسائل املنريية )614ـ]

 

 (.1/556(؛ اجلهاد والقتال هليكل )9ـ  1/8[رايض النفوس )615ـ]

ف ؛ الشر 41[ليبيا من الفتح العريب حىت انتقال اخلالفة الفاطمية للدكتور صاحل مصطفى، ص 616ـ]
 .19والتسامي حبركة الفتح اإلسالمي للصَّالَّيب، ص 

 

 .401[دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة، ص 617ـ]

 .402[املصدر السابق نفسه، ص 618ـ]

 

 ( سنده صحيح.15/225[مصنف ابن أيب شيبة )619ـ]

 .169؛ اتريخ خليفة، ص 328[اتريخ دمشق، تريمة عثمان، ص 620ـ]

 (.1/129عثمان )[فتنة مقتل 621ـ]

 (.129/ 1[املصدر السابق نفسه )622ـ]

 (.1/329[املصدر السابق نفسه )623ـ]

 (.5/379[اتريخ الطربي )624ـ]

 

 (.7/191(؛ البداية والنهاية )5/132[فتنة مقتل عثمان )625ـ]

 .410[تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان للص الَّيب، ص 626ـ]

 (.5/359)[اتريخ الطربي 627ـ]

 [املصدر السابق نفسه.628ـ]

 (.1/334[حتقيق مواقف الصحابة )629ـ]

 .169[اتريخ خليفة بن خياط، ص 630ـ]



 (.7/191(؛ البداية والنهاية )1/335[حتقيق مواقف الصحابة )631ـ]

 (.7/175[املصدر السابق نفسه )632ـ]

 [املصدر السابق نفسه.633ـ]

 

 (.1/335[حتقيق مواقف الصحابة )634ـ]

 .229، 238[عثمان بن عفان اخلليفة الشاكر الصابر، ص 635ـ]

 .85[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد علي، ص 636ـ]

 (.3/515[سري أعالم النبالء )637ـ]

 ( أمحد شاكر.1/396(؛ املسند )1/167[فتنة مقتل عثمان )638ـ]

 

 (.4/1208[اتريخ املدينة البن شبة )639ـ]

 .46نضرة نقالً عن احلسن بن علي ودوره السياسي، ص [الرايض ال640ـ]

 ( بسند صحيح.8/128[الطبقات البن سعد )641ـ]
 .174[اتريخ خليفة، ص 642ـ]

 إسناده قوي. 461ـ  46[اتريخ اإلسالم للذهيب، ص 643ـ]

 .403[اتريخ دمشق، ص 644ـ]

 (. 76/  5[أنساب األشراف للبالذري ) 645ـ]

 .87( نقالً عن خالفة علي، ص  1/125حاد واملثاين )[ابن أيب عاصم: اال646ـ]

 ( إسناده صحيح.15/209[مصنف ابن أيب شيبة )647ـ]

 

 .87[خالفة علي بن أيب طالب علي عبد احلميد ، ص 648ـ]

 (.7/202[البداية والنهاية )649ـ]

 .189شرب، ص ؛ حق اليقني، عبد هللا 129[العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط، ص 650ـ]

 (.3/103[املستدرك )651ـ]

 (.4/406[مناهج السنة )652ـ]

 (.3/3، إسناده حسن؛ الطبقات ) 130[العقيدة يف أهل البيت ، ص 653ـ]



 (.18إىل  2/14[حتقيق مواقف الصحابة )654ـ]

 [املصدر السابق نفسه.655ـ]

 

 [العلج: كل جاف شديد من الر جال.656ـ]

 .148ن عفان، ص [شهيد الدار عثمان ب657ـ]

 (.15/148[شرح النَّووي ِّ على صحيح مسلم )658ـ]

 (.206ـ  2/189[منهاج السنَّة )659ـ]
 (.1/12[دول اإلسالم للذهيب )660ـ]

 (.1/40(؛ شذرات الذهب )1/482[حتقيق مواقف الصحابة )661ـ]

 .450[تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان للصَّالَّيب، ص 662ـ]

 .424[التمهيد والبيان، ص 663ـ]

 (.5/400[اتريخ الطربي )664ـ]

 (.2/18[حتقيق مواقف الصحابة )665ـ]

 .466إىل  451[عثمان بن عفان للصَّالَّيب، ص 666ـ]

 

 (.3/31[الطبقات البن سعد )667ـ]

 (.2/677[عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام )668ـ]

 (.3/31[الطبقات الكربى )669ـ]

نقاًل عن عقيدة أهل السنة يف  78ـ  77القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين، ص [منهاج670ـ]
 (.2/689الصحابة )

 (.1/346، مقاالت اإلسالميني )78[اإلابنة عن أصول الداينة، ص 671ـ]

 .361ـ  360[كتاب اإلمامة والرد على الرافضة، ص 672ـ]

 .287ـ  286[كتاب أصول الدين، ص 673ـ]

 .193ص [االعتقاد، 674ـ]

 

 .363، 362[كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، ص 675ـ]



 (.2/692(؛ عقيدة أهل السنة )2/246[لوامع األنوار البهية لإلسفراييين )676ـ]

 .154[ االقتصاد يف االعتقاد، ص 677ـ]

 .142[العواصم من القواصم، ص 678ـ]

 .23[الوصية الكربى، ص 679ـ]

 (.7/72اري )[فتح الب680ـ]

 (.2/693[عقيدة أهل السنة يف الصحابة الكرام )681ـ]

 .161(، األنصار يف العصر الراشدي، ص 2/283[الثقات البن حبان )682ـ]

 [اإلحالة السابقة نفسها.683ـ]

 [اإلحالة السابقة نفسها.684ـ]

 .183[استشهاد عثمان ووقعة اجلمل، ص 685ـ]

 

 (.5/481[املصدر السابق نفسه، )686ـ]
 .163(، األنصار يف العصر الراشدي، ص 3/237[الطبقات )687ـ]

 كم.  240[شرق املدينة املنورة تبعد 688ـ]

 .143(؛ خالفة علي بن أيب طالب، ص 2/45[أنساب األشراف )689ـ]

 (: خن: أخرج الصوت من خياشيمه.5/482[اتريخ الطربي )690ـ]

 [دابب، كقطام: دعاء الضبع للضبع.691ـ]

 

 (. 5/460[اتريخ الطربي ) 692ـ]

 (. 156/  2[حتقيق مواقف الصحابة ) 693ـ]
 (. 1718/ 2[أحكام القران البن العريب ) 694ـ]

 .546[شرح الطحاوية، ص 695ـ]

 

 ( إسناده حسن.15/12(؛ مصنف ابن أيب شيبة )5/514[اتريخ الطربي )696ـ]

 (. 486/  3سري أعالم النبالء ) ، 44[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد؛ ص 697ـ]

 (. 109/ 1(؛ التاريخ الصغري )  25/ 13[فتح الباري ) 698ـ]



 (. 516/ 5[اتريخ الطربي ) 699ـ]

 [أولو النهى: أصحاب العقول.700ـ]

 (.5/516[اتريخ الطربي )701ـ]

 ( بسند صحيح إىل الزهري.457ـ  5/456[مصنف عبد الرزاق )702ـ]

 (.5/519[اتريخ الطربي )703ـ]

 

 [املقصود: االنقياد التام لسياسة أمري املؤمنني علي يف التعامل مع قتلة عثمان.704ـ]

 (.5/521(؛ اتريخ الطربي )7/739[البداية والنهاية )705ـ]

 (.5/525[اتريخ الطربي )706ـ]

 (.5/539[اتريخ الطربي )707ـ]

 (.5/525[املصدر السابق نفسه )708ـ]

 (.5/526سه )[املصدر السابق نف709ـ]

 (.2/120(، حتقيق مواقف الصحابة )5/527[املصدر السابق نفسه )710ـ]

 

 (.5/526[اتريخ الطربي )711ـ]

 (.5/527[اتريخ الطربي )712ـ]

 (.5/541[املصدر السابق نفسه )713ـ]

 .194[عبد هللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم، ص 714ـ]

 (.13/56[فتح الباري )715ـ]

 

 .546[شرح العقيدة الطحاوية، ص 716ـ]

 .233[التمهيد، ص 717ـ]

 .299[تثبيت دالئل النبوة للهمذاين، ص 718ـ]

 .157، 156[العواصم من القواصم، ص 719ـ]

 

 (.158، 4/157[الفصل يف امللل والنحل )720ـ]



 .195(؛ عبد هللا بن سبأ للعودة، ص 1/37[العرب )721ـ]

 .195(؛ عبد هللا بن سبأ للعودة، ص 1/15)[اتريخ اإلسالم 722ـ]

 [املصدر السابق نفسه.723ـ]

 .196[اتريخ الدول، ص 724ـ]

 (.12/109[الوايف ابلوفيات للصفدي )725ـ]

 (.3/367[مروج الذهب )726ـ]

 .190، 187[اتريخ خليفة، ص 727ـ]

 .215[استشهاد عثمان ووقعة اجلمل، ص 728ـ]

 مرسل.بسند  86[اتريخ خليفة، ص 729ـ]

 

 .186[املصدر السابق نفسه، ص 730ـ]

 (.555إىل  5/542[اتريخ الطربي )731ـ]

 إسناده منقطع، وهو حسن إال قتادة. 186[اتريخ خليفة بن خياط، ص 732ـ]

 (.13/62(؛ فتح الباري )7/546[مصنف ابن أيب شيبة )733ـ]

 .202[استشهاد عثمان ووقعة اجلمل، ص 734ـ]

( واإلسناد حسن لغريه؛ 104، 375، 3/103(؛ املستدرك )15/261بة )[مصنف ابن أيب شي735ـ]
 .169خالفة علي بن أيب طالب، ص 

 (.7/258[البداية والنهاية )736ـ]

 

 [سرائري وأحزاين اليت متوج يف جويف.737ـ]

 .528[اتريخ اإلسالم، عهد اخللفاء الراشدين، ص 738ـ]

 (.2/920[فضائل الصحابة )739ـ]

 (.7/261والنهاية )[البداية 740ـ]

 .164( إسناده حسن؛ خالفة علي، عبد احلميد، ص 3/105[الطبقات )741ـ]

 [أقيد: قود: القتل ابلقاتل.742ـ]

 (.7/261[البداية والنهاية )743ـ]



 (.377ـ  3/376( بسند حسن، املستدرك )3/224[الطبقات )744ـ]
 ( بسند حسن. 337/  2[سنن سعيد بن منصور ) 745ـ]

 

 .111[كتاب أهل البغي من احلاوي الكبري للماوردي، ص 746ـ]

 (.5/581[اتريخ الطربي )747ـ]

 .222[املنتقى من منهاج االعتدال، ص 748ـ]

 (.1/80[الفنت ، لنعيم بن محاد )749ـ]

 [املصدر السابق نفسه.750ـ]

 ( نعيم بن محاد.1/81[الفنت )751ـ]

 

 .217[أحداث وأحاديث فتنة اهلرج، ص 752ـ]

 .223، 222[املنتقى من منهاج االعتدال، ص 753ـ]

 (.2/177[سري أعالم النبالء )754ـ]

 ( إسناده صحيح.7/472[املصنف البن أيب شيبة )755ـ]

 

 .160[استشهاد عثمان ووقعت اجلمل، خالد الغيث، ص 756ـ]

 ( رجاله ثقات.3/224[سري أعالم النبالء )757ـ]

 .110خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد، ص (؛ 4/39[هتذيب اتريخ دمشق )758ـ]

 (. 24/  1[صحيح سنن ابن ماجه ) 759ـ]

 

 حديث صحيح. 24045[مسند أمحد ابقي مسند األنصار، رقم 760ـ]

 .112[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد، ص 761ـ]

 (.8/129(؛ البداية والنهاية )13/92[فتح الباري )762ـ]
 .160فسه ، استشهاد عثمان، ص [املصدر السابق ن763ـ]

 .112[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد علي، ص 764ـ]

 

 .90[عقيدة اإلمام ابن قتيبة، علي العلياين، ص 765ـ]



 (.2/144(؛ حتقيق مواقف الصحابة )3/357[لسان امليزان )766ـ]

 (.2/144[حتقيق مواقف الصحابة )767ـ]

 

 (.55ـ  1/54[اإلمامة والسياسة )768ـ]

 .91[عقيدة اإلمام ابن قتيبة للعلياين، ص 769ـ]

 .32[خمتصر التحفة االثين عشرية لآللوسي، ص 770ـ]

 .93[عقيدة اإلمام ابن قتيبة، ص 771ـ]

 (.1/113[اإلمامة والسياسية )772ـ]

 

 (.2/145[حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة )773ـ]

 .162[العواصم من القواصم، ص 774ـ]

 [املصدر السابق نفسه.775ـ]

 .115[ملع األدلة يف عقائد أهل السنة واجلماعة، ص 776ـ]

 (.2/622[الصواعق احملرقة )777ـ]

 (.2/150[حتقيق مواقف الصحابة )778ـ]

 

 (.3/151[سري أعالم النبالء )779ـ]

 (.3/236) 3018[صحيح سنن الرتمذي لأللباين رقم 780ـ]

 إسناده صحيح. (2/913[فضائل الصحابة )781ـ]
 (.2/151[حتقيق مواقف الصحابة )782ـ]

 (.2/256[تفسري القرطيب )783ـ]

 (.2/152؛ حتقيق مواقف الصحابة )32[صفني البن مزاحم، ص 784ـ]

 

 نقالً عن اتريخ الطربي. 36[تنزيه خال املؤمنني معاوية، ص 785ـ]

 .38[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 786ـ]

 .250علي بن أيب طالب، عبد احلميد، ص [خالفة 787ـ]



 ( سند حسن.15/303[مصنف ابن أيب شيبة )788ـ]

 .251(؛ خالفة علي، ص 329، 1/331[اتريخ دمشق )789ـ]

 .169، تنزيه خال املؤمنني، ص 251[خالفة علي، عبد احلميد، ص 790ـ]

 (.2/232نقالً عن حتقيق مواقف الصحابة )  165[األخبار الطوال، ص 791ـ]

 

 .323[هنج البالغة، ص 792ـ]

 (.2/934[أصول مذهب الشيعة )793ـ]

 .2916[مسلم، رقم 794ـ]

 [املصدر السابق نفسه.795ـ]

 ( وقال فيه: ورواه الطرباين وفيه معشر وهو لني.7242؛ جممع الزوائد )211[خالفة علي، ص 796ـ]

 ور.[الدحض: الزلق، والداحض: من ال ثبات له وال عزمية يف األم797ـ]
 ( بسند صحيح.11/240[مصنف عبد الرزاق )798ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.799ـ]

 (. 139ـ  138/  11[مسند أمحد ) 800ـ]

 .325[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد، ص 801ـ]

 (.2/223[التذكرة )802ـ]

 .215[ معاوية بن أيب سفيان، الغضبان، ص 803ـ]

 .603و بن العاص للغضبان، ص (؛ عمر 1/170[أسباب األشراف )804ـ]

 .447[البخاري، رقم 805ـ]

 (.3/1140[االستيعاب )806ـ]

 (. 1/421[سري أعالم النبالء )807ـ]

 

 .5916[مسلم، رقم 808ـ]

[واملقصود ابلنواصب هي أحد طوائف أهل البدع اليت أصيبت يف معتقدها بعدم التوفيق 809ـ]
هلم الشيطان اعتقاد عدم حمبة رابع اخللفاء الراشدين وأحد لالعتقاد السديد يف الصحابة، فقد زيَّن 



األئمة املهديني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، ومحلهم على التدين ببغضه وعداوته والقول فيه مبا 
[فتح 810هو بريء منه، كما تعدى بغضهم إىل غريه من أهل البيت كابنه احلسني بن علي وغريه. ـ]

 (.1/646الباري )

 (.13/92[املصدر السابق نفسه )811ـ]

 (.2/38[هتذيب األمساء واللغات )812ـ]

 (.6/220[البداية والنهاية )813ـ]

 (. 277/  7[البداية والنهاية ) 814ـ]

 (.8/209[سري أعالم النبالء )815ـ]
 (.4/1717[أحكام القران )816ـ]

 

 (.4/437[جمموع الفتاوى )817ـ]

 (.450ـ  4/449[املصدر السابق نفسه )818ـ]

 (.6/87[فتاوى ومقاالت متنوعة )819ـ]

 (.4/1710[األساس يف السنة )820ـ]

 

 (. 727/  2[عقيدة أهل السنة يف الصحابة ) 821ـ]

 (. 1717/  4؛ أحكام القران ) 170ـ  169[العواصم من القواصم، ص 822ـ]

 (. 745/  2[مسلم ) 823ـ]

 (.13/318[البخاري مع شرحه يف فتح الباري )824ـ]

 (.7109[البخاري، كتاب الفنت، رقم )825ـ]

 

 (.13/66؛ فتح الباري )198[االعتقاد للبيهقي، ص 826ـ]

 (.2/746[مسلم )827ـ]

 (.6/62[اتريخ الطربي )828ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.829ـ]



 (.3/1128[االستيعاب )830ـ]

 (.6/62[اتريخ الطربي )831ـ]

 (.6/63[املصدر السابق نفسه )832ـ]

 [املصدر السابق نفسه.833ـ]

 

 (.6/64[اتريخ الطربي )834ـ]

 

 .633، 632[الشُّهب الالمعة يف السياسة النافعة البن رضوان، ص 835ـ]

 ( بسند حسن.2/560[فضائل الصحابة )836ـ]

 .439؛ خالفة علي ، عبد احلميد، ص 94[احملن البن أيب العرب، ص 837ـ]

 (.3/35[الطبقات )838ـ]

 (.6/64الطربي ) [اتريخ839ـ]

 (.5/245[منهاج السنة )840ـ]

 (.6/64[اتريخ الطربي )841ـ]

 .440[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد، ص 842ـ]

 

 .215(؛ األخبار الطوال، ص 3/39[طبقات ابن سعد )843ـ]

 .654[اتريخ اإلسالم، عهد اخللفاء الراشدين، ص 844ـ]

 حيح. فال ينصرف: يرجع.( إسناده ص2/737[فضائل الصحابة )845ـ]

 [املصدر السابق نفسه.846ـ]

 (.8/133[البداية والنهاية )847ـ]

 

 (.3/1108[االستيعاب )848ـ]

 (.3/1107[املصدر السابق نفسه )849ـ]

 [سدوله: سدلته.850ـ]

 [متلمل السليم: يعين امللدوغ، كانت العرب تسميه كذلك للتفاؤل بربئه.851ـ]



 (.3/1108)[االستيعاب 852ـ]

 [أجيف الباب: رُد وأغلق.853ـ]

 (.8/133[البداية والنهاية )854ـ]

 [املصدر السابق نفسه.855ـ]

 

 ( ، حتقيق د. إحسان عباس.38ـ  3/35[الطبقات )856ـ]

 [أي: لتخضنب حليته من دم رأسه.857ـ]

 ( حسن لغريه.2/325(؛ مسند أمحد )9/139[جممع الزوائد )858ـ]

 (.4/538( )4/5ُعرتَته: هنلك أقرابءه. لسان العرب )[نبري 859ـ]

 .581[وكيع بن اجلراح: ثقة حافظ عابد، التقريب: 860ـ]

 ( حسن لغريه. املوسوعة احلديثية.2/325[مسند أمحد )861ـ]

 (.3/204[كشف األستار عن زوائد البزار )862ـ]

 

 (.6/73[اتريخ الطربي )863ـ]

 .(6/77[املصدر السابق نفسه )864ـ]
 (.1/286،287[الطبقات، حتقيق د. حممد السلمي )865ـ]

 (.1/316،317[املصدر السابق نفسه )866ـ]

 ، مروايت خالفة معاوية.34[فرق الشيعة للنوخبيت، ص 867ـ]

 .8[اإلمامة والنص، فيصل نور، ص 868ـ]

 

 (.2/800[أصول الشيعة اإلمامية )869ـ]

 (.17ـ  2/16[أصول الكايف )870ـ]

 

 ، كتاب الوصااي.1471بخاري، رقم [ال871ـ]

 (.1/190[بذل اجملهود يف إثبات مشاهبة الرافضة لليهود )872ـ]

 .4447[البخاري، كتاب املغازي، رقم: 873ـ]



 .6830[البخاري، كتاب احلدود، رقم 874ـ]

 .238[اإلمامة والرد على الرافضة، حتقيق: علي انصر فقيهي، ص 875ـ]

 

 .1978(، رقم 3/1567[مسلم )876ـ]

 (.5/221[البداية والنهاية )877ـ]

 (.13/151[شرح صحيح مسلم )878ـ]

 ، وقال البيهقي يف دالئل النبوة: سنده حسن.184[االعتقاد، ص 879ـ]

 [املصدر السابق نفسه، إسناده جيد.880ـ]

 (.2/620[عقيدة أهل السنة يف الصحابة )881ـ]

 .65ص [خالفة علي بن أيب طالب، علي عبد احلميد، 882ـ]

 

 (.4/161(؛ الفصل )8/362[املنهاج )883ـ]

 (.7/50[املنهاج )884ـ]

 (.2/800[أصول الشيعة اإلمامية )885ـ]

 .186[رجال الكشي، ص 886ـ]

 هـ.1367، عام 862، العدد 5[جملة الفتح، ص 887ـ]

 (.2/803[أصول الشيعة اإلمامية )888ـ]

 (.2/805ية )(، أصول الشيعة اإلمام1/259[حبار األنوار )889ـ]

 

 (.2/806[أصول الشيعة )890ـ]

 [املصدر السابق نفسه.891ـ]

 .193[خمتصر التحفة، ص 892ـ]

 (.2/807[أصول الشيعة اإلمامية )893ـ]

 (.2/11[منهاج السنة )894ـ]

 (.2/808[أصول الشيعة اإلمامية )895ـ]

 [ال تصرب له وال تطيق احتماله.896ـ]



 [أغامت: غطيت ابلغيم.897ـ]

 .236، ص 92[هنج البالغة، خطبة رقم 898ـ]

 

 .158[مث أبصرت احلقيقة، ص 899ـ]

 .526ص  6[هنج البالغة، كتاب إىل معاوية، رقم 900ـ]

 .161[مث أبصرت احلقيقة، ص 901ـ]

 (.2/814، أصول الشيعة )248[احلكومة اإلسالمية للخميين، ص 902ـ]

 

 .18، 17إىل والية الفقيه، ص [تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى 903ـ]

 (.8/127[البخاري، كتاب األحكام، ابب االستخالف )904ـ]

 (.2/1453[مسلم، كتاب اإلمارة، ابب الناس تبع لقريش )905ـ]

 (.2/1453[املصدر السابق نفسه )906ـ]

 [املصدر السابق نفسه.907ـ]

 (.4/471[سنن أيب داود، كتاب املهدي )908ـ]

 (.13/211(؛ فتح الباري )4/472ق نفسه )[املصدر الساب909ـ]

 

 (.2/815[أصول الشيعة اإلمامية )910ـ]

 .533(؛ املنتقى، ص 4/210[منهاج السن ة )911ـ]
 (.2/816[أصول الشيعة اإلمامية )912ـ]

 [املصدر السابق نفسه.913ـ]

 [املصدر السابق نفسه.914ـ]

 [املصدر السابق نفسه.915ـ]

 (.2/816[أصول الشيعة )916ـ]

 (.4/206[منهاج السنة )917ـ]

 (.2/1453[مسلم )918ـ]

 



 (.4/211[منهاج السنة )919ـ]

 (.2/818[أصول الشيعة )920ـ]

 (.2/743[عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة )921ـ]
 (، حديث حسن.397ـ  6/395[سنن الرتمذي مع شرحها حتفة األحوذي )922ـ]

 (.11/134[البداية والنهاية )923ـ]
 .155(؛ مروايت خالفة معاوية، خالد الغيث، ص 1/105[ماثر اإلانفة )924]ـ

 (، إسناده حسن.2/744[فضائل الصحابة )925ـ]

 (.2/515(؛ سنن أيب داود )3/879[صحيح سنن أيب داود )926ـ]

 (.4/1720[أحكام القران البن العريب )927ـ]

 

 (.12/201[شرح النووي على صحيح مسلم )928ـ]

 (.11/134[البداية والنهاية )929ـ]

 [املصدر السابق نفسه.930ـ]

 .545[شرح الطحاوية، ص 931ـ]

 (.7/94[البخاري )932ـ]

 (.2/409[فيض القدير )933ـ]

 (.2/397[الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة )934ـ]

 (.2/397)[الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة 935ـ]

 (.2/748[عقيدة أهل السنة يف الصحابة )936ـ]

 

 .52ـ  51[مقاتل الطالبيني أليب الفرج األصفهاين، ص 937ـ]

 (.1/121[األغاين أليب الفرج األصفهاين )938ـ]

 .95إىل  90[الواثئق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي، حممد ماهر محادة، ص 939ـ]

 

 (.41، 7/40[املنتظم )940ـ]

 (.3/123[ميزان االعتدال )941ـ]



 .187[موضوعية فيليب حيت ِّ يف كتابه اتريخ العرب املطول، ص 942ـ]

 (.2/30؛ كتب حذر منها العلماء )235[أبو الفرج األصفهاين، ص 943ـ]

 

 (.31، 2/30[كتب حذر منها العلماء )944ـ]

 

 .13ـ  10[السيف اليماين، ص 945ـ]

 .264ص [السيف اليماين، 946ـ]

 

 (.2/38، كتب حذر العلماء منها )100[مؤلفات يف امليزان، ص 947ـ]

 (.2/38[كتب حذر العلماء منها )948ـ]

 (.5/153[معجم األدابء )949ـ]
 .103إىل  100[مؤلفات يف امليزان، ص 950ـ]

 

 (.2/40، نقالً عن كتب حذر العلماء منها )103إىل  100[املصدر السابق نفسه، ص 951ـ]

 .103إىل  100[مؤلفات يف امليزان، ص 952ـ]

 

 .53[األدب اإلسالمي، انيف معروف، ص 953ـ]

 (.3/134[الوفيات )954ـ]

 (.1/200(؛ امليزان )2/250[كتب حذر منها العلماء )955ـ]

 (.590، 17/589[سري أعالم النبالء )956ـ]

 (.4/223(؛ لسان امليزان )3/124[ميزان االعتدال )957ـ]

 

 (.2/256(؛ كتب حذر العلماء منها )56ـ  8/55نهاج السنة )[م958ـ]

 (.2/251، كتب حذر العلماء منها )237[العلم الشامخ، ص 959ـ]

 

 .55، 54[األدب اإلسالمي، ص 960ـ]

 .100إىل  76[الواثئق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي، ص 961ـ]



 

 (.2/173) (، الطبقات184ـ  5/183[هتذيب التهذيب )962ـ]

 [أوثر: أوطأ.963ـ]

 .142ـ  141، ص 420[كتاب الزهد، رقم 964ـ]

 (.6/174/175[الطبقات الكربى )965ـ]

 (.13/177[الفتاوى )966ـ]

 .25[تيسري الكرمي املن ان يف سرية عثمان بن عفان، ص 967ـ]

 .16إىل  10[منهج الرسول يف غرس الروح اجلهادي ة، ص 968ـ]

 

 ( إسناده ضعيف.1/278حتقيق السُّلمي: )[الطبقات، 969ـ]

 

 .873[مسلم، رقم 970ـ]

 ، إسناده حسن.1111[سنن ابن ماجه، رقم 971ـ]

 (.1/43[زاد املعاد )972ـ]

 

 (.199،  13/198[التفسري املنري )973ـ]

 

 (.199،  198،  16/197[التفسري املنري )974ـ]

 (.16/43[التفسري املنري )975ـ]

 (، إسناده حسن.429ـ  5/428)[مسند أمحد 976ـ]

 

 (.2/242[البداية والنهاية )977ـ]

 (.1/6[املصدر السابق نفسه، السرية النبوية للصَّالَّيب )978ـ]

 (، إسناده حسن. حتقيق: السُّلمي.1/292[الطبقات )979ـ]

 (، إسناده ضعيف مرسل.1/276[املصدر السابق نفسه )980ـ]

 (.2/127[الدقة: احلقارة. النهاية )981ـ]

 [احلقري هنا: الشيء اليسري.982ـ]



 

 [املصدوقة: احلملة الصادقة ليس هلا مكذوبة.983ـ]

 [اخلرق: اجلهل واحلمق.984ـ]

 [املتحزن أبمر العشرية: املهتم أبمرهم.985ـ]

 

 [املدرة: زعيم القوم وخطيبهم واملتكلم عنهم.986ـ]

 [اجملدود: احملظوظ.987ـ]

 (.11/202[البداية والنهاية )988ـ]

 [املصدر السابق نفسه؛ الطرباين الكبري، حديث موضوع.989ـ]

 .127[التبيني يف أنساب القرشيني، ص 990ـ]

 .38؛ احلسن بن علي، رسالة ماجستري، ص 122[نور األبصار للشبلنجي، ص 991ـ]

 .38نقالً عن احلسن بن علي، رسالة ماجستري، ص  67[من أقوال الصحابة، ص 992ـ]

 (، نقالً عن احلسن بن علي.2/82السعادة، أمحد مصطفى ) [مفتاح993ـ]

 ، للماوردي.350[نصيحة امللوك، ص 994ـ]

 (.4/132[الكامل يف التاريخ )995ـ]

 

 (.14/5[اتريخ دمشق )996ـ]

 (.2/69[وفيات األعيان )997ـ]

 (.5/398[الطبقات الكربى )998ـ]

 

 [اإلميان أوالً فكيف نبدأ به، جمدي اهلاليل.999ـ]

 .76[املصدر السابق نفسه، ص 1000]ـ

 (.194، 11/193[البداية والنهاية )1001ـ]

 [أي: حداثً حقيقياً، أي: ما مل يبطل وضوءه.1002ـ]
 ، صححه أمحد شاكر.8106[مسند أمحد، رقم 1003ـ]

 ، حسنه أمحد شاكر.1218[املصدر السابق نفسه ، رقم 1004ـ]



 ، حس ن إسناده أمحد شاكر.(306ـ  2/305[املصدر السابق نفسه )1005ـ]

 

 (.404ـ 11/403[جمموعة فتاوى ومقاالت متنوعة، ابن ابز )1006ـ]

 .248[هتذيب مدارج السالكني، ص 1007ـ]

 .586[سنن الرتمذي ، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح، رقم 1008ـ]

ص  ، البدر يف احلث على صالة الفجر، الدكتور عماد علي،351[لطائف املعارف، ص 1009ـ]
86. 

 .248م؛ اإلميان أواًل، ص  1951سنة  8نقالً عن جملة الدعوة العدد  18[الرقائق، ص 1010ـ]

 

 (، حتقيق: السلمي، إسناده صحيح.1/291[الطبقات )1011ـ]

 .27(؛ احلسن بن علي، ص 3/5[عيون األخبار )1012ـ]

 ( للعفاين.1/403؛ رهبان الليل )171[الزهد البن حنبل، ص 1013ـ]

 .172[اإلميان أواًل، ص 1014ـ]

 .1903؛ السلسلة الصحيحة، رقم 3701[صحيح اجلامع، رقم 1015ـ]

 .173[اإلميان أواًل، ص 1016ـ]

 

 .174[اإلميان أواًل، ص 1017ـ]

 175[املصدر السابق نفسه ، ص 1018ـ]

 (.1/365[رهبان الليل )1019ـ]

 (.3/260[سري أعالم النبالء )1020ـ]

 (.19/221اإلسالمي )[التاريخ 1021ـ]

 

 .249[اإلميان أواًل، ص 1022ـ]

 (.14/72[اتريخ ابن عساكر )1023ـ]

 (.14/71[املصدر السابق نفسه )1024ـ]

 (.15/259[التفسري املنري )1025ـ]



 (.15/261[املصدر السابق نفسه )1026ـ]

 صحيح غريب. 4110[سنن الرتمذي رقم 1027ـ]

 .2858[مسلم رقم 1028ـ]

 .2856در السابق نفسه ، رقم [املص1029ـ]

 

 .33[ما ذئبان جائعان البن رجب، ص 1030ـ]

 .6622[البخاري، رقم 1031ـ]

 [مثل ضربه لإلمارة وما يصل إىل الرجل من املنافع فيها واللذات.1032ـ]

 .7148[مثل ضربه للموت الذي يهدم عليه تلك اللذات ويقطع منافعها عنه، البخاري، رقم 1033ـ]

 ، حسن صحيح.3218حسان يف تقريب صحيح ابن حبان، رقم [اإل1034ـ]

 .71[شرح حديث: ما ذئبان جائعان، البن رجب، ص 1035ـ]

 .71[املصدر السابق نفسه، ص 1036ـ]

 

 .72[املصدر السابق نفسه، ص 1037ـ]

 .73[املصدر السابق نفسه، ص 1038ـ]

 (.11/206[البداية والنهاية )1039ـ]

 (.14/104)[اتريخ دمشق 1040ـ]

 (.14/98[املصدر السابق نفسه )1041ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1042ـ]

 (.14/89[بطيتكم: طية الشيء ـ جهته ونواحيه، اتريخ دمشق )1043ـ]

 

 .84[الدوحة النبوية الشريفة، ص 1044ـ]

 (.6/234[هتذيب الكمال )1045ـ]

 (.3/260[سري أعالم النبالء )1046ـ]

 (.11/196ة )[البداية والنهاي1047ـ]

 (.3/261[سري أعالم النبالء )1048ـ]



 (.17/136[التاريخ اإلسالمي )1049ـ]

 (.3/260[سري أعالم النبالء )1050ـ]

 

 (.17/137[التاريخ اإلسالمي )1051ـ]

 .32؛ احلسن بن علي، ص 55[احملاسن واملساوأى، ص 1052ـ]

 ، مل تنشر.32[احلسن بن علي، رسالة ماجستري، ص 1053ـ]

 .32[البداية والنهاية، نقالً عن احلسن بن علي، ص 1054ـ]

 .57[احملاسن واملساوأئ، ص 1055ـ]

 (.1/95[غاية املرام، عز الدين القريشي )1056ـ]

 (.227، 2/226[اتريخ اليعقويب )1057ـ]

 ، للماوردي.438[نصيحة امللوك، ص 1058ـ]

 .84[الدوحة النبوية الشريفة، ص 1059ـ]

 

 (، إسناده صحيح.1/278)[الطبقات 1060ـ]

 [صحيح متفق عليه، والفلو: الفرس أول ما يولد.1061ـ]
 .855[صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباين، رقم 1062ـ]

 .822[املصدر السابق نفسه ، رقم 1063ـ]

 

 [متفق عليه.1064ـ]

 (.1/536[فتح الباري )1065ـ]

 .189إىل  188[اإلميان أوالً كيف نبدأ به، ص 1066ـ]

 (.3/260[سري أعالم النبالء )1067ـ]

 .87[الدوحة النبوية الشريفة، ص 1068ـ]

 (.6/235[هتذيب الكمال )1069ـ]

 

 (.68،  2/67[وفيات األعيان )1070ـ]



 .139[األخالق بني الطبع والتطبع، فيصل احلاشدي، ص 1071ـ]

 .1640 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، رقم2016[رواه الرتمذي، رقم 1072ـ]

 .2328[مسلم، رقم 1073ـ]

 [ومنه العفو عند املقدرة.1074ـ]

 [احلور: نساء شديدات سواد العيون وبياضها.1075ـ]

 (.2/6518؛ حس نه األلباين صحيح اجلامع )4777[سنن الرتمذي، رقم 1076ـ]

 [اخلرق: اجلهل ضدُّ الر ِّفق.1077ـ]

 

 .151[األخالق بني الطبع والتطبع، ص 1078ـ]

 (.1/291[حياة اإلمام احلسن بن علي )1079ـ]

 (.5/437[صالح األمة يف علو اهلمة )1080ـ]

 . الح: ظهر وبرز.128[األخالق بني الطبع والتطبع، ص 1081ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1082ـ]

 (.7/94[البخاري ، فضائل الصحابة )1083ـ]

 .2597[الطرباين يف الكبري، رقم 1084ـ]

 

 (، وقال احلاكم: صحيح، وأقر ه الذهيب.3/169)[املستدرك 1085ـ]

 (.9/178(؛ جممع الزوائد )422،  15/421[صحيح ابن حبان )1086ـ]

 ( ، وقد صح هذا احلديث من أوجه كثرية.3/166[مستدرك احلاكم )1087ـ]

 .81[الدوحة النبوية الشريفة، ص 1088ـ]

 .94[املصدر السابق نفسه، ص 1089ـ]

 .105( ، أخبار الدول، ص 3/49بالء )[سري أعالم الن1090ـ]

 .24[احلسن بن علي، فتيخان كردي، ص 1091ـ]

 

 (.3/263[سري أعالم النبالء )1092ـ]

 (.3/237(؛ ضحى اإلسالم، أمحد أمني )5/27[روح املعاين )1093ـ]



 (.2/1105[أصول الشيعة اإلمامية )1094ـ]

 فحة: أعظم دليل على الرجعة.(، وضع عنواانً يف أعلى الص2/76[تفسري القمي )1095ـ]

 .95[أوائل املقاالت، ص 1096ـ]

 

 (.2/1103[أصول الشيعة اإلمامية )1097ـ]

 .90[االعتقادات، ص 1098ـ]

 .51[أوائل املقاالت، ص 1099ـ]

 (.5/52[جممع البيان )1100ـ]

 (.4/334(؛ جممع البحرين )3/28[القاموس )1101ـ]

 .201[خمتصر التحفة، ص 1102ـ]

 (.2/1124[أصول الشيعة اإلمامية )1103ـ]

 (، قال أمحد شاكر: إسناده صحيح.2/312[مسند أمحد )1104ـ]

 

 (.2/1124[أصول الشيعة اإلمامية )1105ـ]

 (.14/76[اتريخ دمشق الكبري )1106ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1107ـ]
 [فتحور: ترجع.1108ـ]

 (.2/197[مسج: قبيح. لسان العرب )1109ـ]
 .441[الشهب الالمعة يف السياسة النافعة، ص 1110ـ]

 .439[الشهب الالمعة يف السياسة النافعة، ص 1111ـ]

 

 .31، احلسن بن علي، ص 68[من أقوال الصحابة، حممد خورشيد، ص 1112ـ]

 (.2/227[اتريخ اليعقويب )1113ـ]

  الصحيح اجلامع.، وحسَّن األلباين إسنادُه يف906[سلسلة األحاديث الصحيحة رقم 1114ـ]

 ، حديث صحيح.18936[مصنف عبد الرزاق، رقم 1115ـ]

 [هو إسحاق بن طلحة.1116ـ]



 [هي أم إسحاق.1117ـ]

 (، إسناده ال أبس به.1/292[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1118ـ]

 (.1/307[املصدر السابق نفسه )1119ـ]

 

 [الوسن: قيل: النوم الثقيل، وقيل: أول النوم.1120ـ]

[سخلة: السخلة: ولد الشاة من املعز والضأن ذكرًا كان أو أنثى، ويطلق على املولود احملبب 1121ـ]
 لوالديه، واملراد: أشأم امرأة.

[املعلوم من السنة: أن الرجل إذا تزوج امرأة على زوجته فإنه يقيم عندها سبعة أايم متواصلة إذا  1122ـ]
 يعود إىل القسم بينهن، وخولة عندما تزوجها احلسن مل تكن كانت بكراً، وثالثة أايم إذا كانت ثيباً، مث

بكراً؛ حيث سبقه عليها حممد بن طلحة بن عبيد هللا كما يف يمهرة أنساب العرب البن حزم، ص 
، وحقها: ثالث ليال ال سبعاً. وهذا ما يؤكد ضعف الرواية، فإن إسنادها ضعيف جداً، وهذه 258

 نكارة يف املنت تؤكد الضعف.
 ( إسناده ضعيف.308، 1/307[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1123ـ]

 (.3/265[سري أعالم النبالء )1124ـ]

 .228[املرتضى للندوي، ص 1125ـ]

 .228[البداية والنهاية، نقالً عن املرتضى للندوي، ص 1126ـ]

 (.2/434[وفيات األعيان )1127ـ]
 [املصدر السابق نفسه.1128ـ]

 

 .228، ص [املرتضى للندوي1129ـ]

 (.3/444[الكامل يف التاريخ )1130ـ]

 (.2/300[هتذيب التهذيب )1131ـ]

 (.6/23(؛ الطبقات )394ـ  3/393[هتذيب الكمال )1132ـ]

 .52[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، بطاينة، ص 1133ـ]

 

 (.14/76[اتريخ ابن عساكر )1134ـ]



 .73إسناده ضعيف، اتريخ اخللفاء، ص (، حتقيق: السُّلمي، 1/281[الطبقات )1135ـ]

 (.11/198[البداية والنهاية )1136ـ]

[املداحي: هي أحجار أمثال القَِّرَصة، كانوا حيفرون حفرة ويدحون فيها بتلك األحجار، فإن 1137ـ]
وقع احلجر فيها غلب صاحبها، وإن مل يقع ُغلب. وهي لعبة يلعب هبا أهل مكة، وقد سئل ابن 

 املراماة واملسابقة هبا فقال: ال أبس به.املسيب عن 
 (.1/294[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1138ـ]

 .2841[السلسلة الصحيحة، رقم 1139ـ]

 .6136[البخاري، رقم 1140ـ]

 .6367[صحيح اجلامع، رقم 1141ـ]

 

 .669[السلسلة الصحيحة، رقم 1142ـ]

 [سنن الرتمذي، وقال: حديث صحيح.1143ـ]

 (.3/372فوة )[صفة الص1144ـ]

 (.4/323[املصدر السابق نفسه )1145ـ]

 (.5/133[سري أعالم النبالء )1146ـ]

 .237[ذخائر العقىب، ص 1147ـ]

 .4113[مسلم وابن ماجه، رقم 1148ـ]

 

 .32[احلسن واحلسني، حممد رشيد رضا، ص 1149ـ]

 .33[احلسن واحلسني رضي هللا عنهما، ص 1150ـ]

 (.14/69[اتريخ ابن عساكر )1151ـ]

 .337[ذخائر الُعقىب، ص 1152ـ]

 

 (.14/70[اتريخ ابن عساكر )1153ـ]
 (.2/69[وفيات األعيان )1154ـ]

 (.14/70[اتريخ ابن عساكر )1155ـ]



[كأنه منسوب إىل ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلب، الذي 1156ـ]
 من القاموس وشرحه.صارعه النيب )ص( مرتني، كما يف مادة ركن 

 [القائل: الراوي، وهو عمارة بن معاوية الد هين.1157ـ]

 (.14/69[اتريخ ابن عساكر )1158ـ]

 .31[علموا أوالدكم حب ال بيت النيب )ص( ، ص 1159ـ]

 

 .342[منهج اإلسالم يف تزكية النفس، ص 1160ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1161ـ]

 

 .346س، ص [منهج اإلسالم يف تزكية النف1162ـ]

 ، حسن صحيح.3218[اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، رقم 1163ـ]

 

 .855(، رقم 1/470[الطرباين يف األوسط )1164ـ]

 ، حسن صحيح.3218[اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، رقم 1165ـ]

 .23[ما ذئبان جائعان البن رجب، ص 1166ـ]

 .26[املصدر السابق نفسه، ص 1167ـ]

 .26ئبان جائعان، ص [ما ذ1168ـ]

 

 .27[املصدر السابق نفسه، ص 1169ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1170ـ]

 .29[ما ذئبان جائعان البن رجب ، ص 1171ـ]

 ، صححه األلباين. 1698(، رقم 2/324[سنن أيب داود )1172ـ]

 .31[ما ذئبان جائعان ص 1173ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1174ـ]

 نفسه.[املصدر السابق 1175ـ]

 

 .6622[البخاري، رقم 1176ـ]



 .43،  35[ما ذئبان جائعان، ص 1177ـ]

 .47[املصدر السابق نفسه، ص 1178ـ]

 

 .76، 75[ما ذئبان جائعان، ص 1179ـ]

 .131[علموا أوالدكم حب ال بيت النيب )ص( ، ص 1180ـ]

 .6065[البخاري، رقم 1181ـ]

 (، إسناده صحيح.3/166[مسند أمحد )1182ـ]

 

 .340[منهج اإلسالم يف تزكية النفس، ص 1183ـ]

 .241[منهج اإلسالم يف تزكية النفس، ص 1184ـ]

 .31[علموا أوالدكم حمبة ال بيت النيب )ص( ، ص1185ـ]

 

 (.11/199[البداية والنهاية )1186ـ]

 (.2/214[مدارج السالكني )1187ـ]

 

 (.1/62) 43[مسلم، رقم 1188ـ]

 (.1/290) 386[مسلم، رقم 1189ـ]

 (.492،  4/491(؛ صالح األمة يف علو اهلم ة )173ـ  2/172[مدارج السالكني )1190ـ]

 

 (.175ـ  2/174[مدارج السالكني )1191ـ]

 (، نقالً عن مدارج السالكني.4/512[صالح األمة )1192ـ]

 

 (.4/529[صالح األمة يف علو اهلم ة )1193ـ]

 (.11/199[البداية والنهاية )1194ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1195ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1196ـ]

 



 ، وهو حديث صحيح.2333[الرتمذي ، كتاب الزهد، رقم 1197ـ]

 .2320[الرتمذي ، كتاب الزهد، رقم 1198ـ]

 ، وقال: حسن غريب. 2322[املصدر السابق نفسه ، رقم 1199ـ]

 .135ـ  132[مسلم ، كتاب الفنت وأشراط الساعة، رقم 1200ـ]

 (.11/199[البداية والنهاية )1201ـ]

 .93[جهاد النفس، علي الدهامي، ص 1202ـ]

 

 ، حديث حسن صحيح.380[الرتمذي، كتاب الزهد، رقم 1203ـ]

 .109[أمراض النفس، د. أنس كرُزون، ص 1204ـ]

 .2060[مسلم، رقم 1205ـ]

 (. 539ـ  538/  9[فتح الباري شرح البخاري ) 1206ـ]

 

 (. 23/  14ووي على صحيح مسلم ) [شرح الن1207ـ]

 (.459ـ  1/458[مدارج السالكني )1208ـ]

 (.11/199[البداية والنهاية )1209ـ]

 .57(؛ مسلم، رقم 8/13[البخاري، كتاب احلدود )1210ـ]

 ( ووافقه الذهيب.1/22[صححه احلاكم يف املستدرك )1211ـ]

 .29[كتاب اإلميان، البن تيمية، ص 1212ـ]

 

 .2657، رقم [مسلم1213ـ]

 .121[أمراض النفس، ص 1214ـ]

 .60ـ  59[اجلواب الكايف، ص 1215ـ]

 .122[أمراض النفس، ص 1216ـ]

 .123[املصدر السابق نفسه ، ص 1217ـ]

 

 .338[مسلم، رقم 1218ـ]



 .109[روضة احملبني، ص 1219ـ]

 .114[املرجع السابق نفسه، ص 1220ـ]

 .2172[مسلم، رقم 1221ـ]

 (.14/153النووي على صحيح مسلم )[شرح 1222ـ]

 .1341[مسلم، رقم 1223ـ]

 

 (.7/55[البخاري، كتاب اللباس )1224ـ]

 .400[مسلم، رقم 1225ـ]

 .126[أمراض النفس، ص 1226ـ]

 (.11/199[البداية والنهاية )1227ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1228ـ]

 .1913؛ صححه ابن حبان، رقم 1986[سنن الرتمذي، رقم 1229ـ]

 

 (.1/129[جامع بيان العلم وفضله )1230ـ]

 (.1/146[املصدر السابق نفسه )1231ـ]

؛ قواعد يف التعامل مع العلماء، عبد الرمحن بن معال 206[احملدث الفاصل للرامهرمزي، ص 1232ـ]
 .86اللوحيق، ص 

 (.11/199[البداية والنهاية )1233ـ]
 (.1/5136صحيح اجلامع )، حسنه األلباين يف ال2407[الرتمذي، رقم 1234ـ]
 .76[جهاد النفس، ص 1235ـ]

 

 .379[الداء والدواء البن القيم، ص 1236ـ]

 .77[جهاد النفس، ص 1237ـ]

 [جامع العلوم واحلكم.1238ـ]

 (.11/199[البداية والنهاية )1239ـ]

 .257[التعريفات للجرجاين، ص 1240ـ]



 (.28/131[الفتاوى )1241ـ]

 (.28/133نفسه )[املصدر السابق 1242ـ]

 

 (، صححه األلباين.3/55[النسائي، كتاب السهو، ابب الدعاء بعد الذكر )1243ـ]

 (.3/183[سنن الرتمذي وصححه األلباين، كما يف صحيح سنن الرتمذي )1244ـ]

 .173[الشهب الالمعة يف السياسة النافعة للمالقي، ص 1245ـ]

 .243[األخالق بني الطبع والتطبع، ص 1246ـ]

 .2563، مسلم، رقم 5143[البخاري، رقم 1247ـ]

 

 .114[الزواجر، ص 1248ـ]

 .173[الشهب الالمعة يف السياسة النافعة، ص 1249ـ]

 .183[هتذيب الرايسة، وترتيب السياسة للقلعي، ص 1250ـ]

 (.3/379[احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )1251ـ]

 (. 386/  3[أحكام القران للجصاص ) 1252ـ]

 (. 149/  4[التحرير والتنوير ) 1253ـ]

 (.4/76[شرح النووي على مسلم )1254ـ]

 

 .34، 33[الشورى بني األصالة واملعاصرة لعز الدين التميمي، ص 1255ـ]

 .183[هتذيب الرايسة وترتيب السياسة، ص 1256ـ]

 

 .28؛ احلسن بن علي، ص 121[نور األبصار، الشبلنجي، ص 1257ـ]

 .121سابق نفسه، ص [املصدر ال1258ـ]

 .32[الفوائد، ص 1259ـ]

 .121؛ نور األبصار، ص 28[احلسن بن علي، ص 1260ـ]

 .28[املصدر السابق نفسه، ص 1261ـ]

 .197[املفردات للراغب، ص 1262ـ]

 



 (.2/218[مدارج السالكني )1263ـ]

 (.2/220[املصدر السابق نفسه )1264ـ]

 (.1/96والسنة )[أخالق النيب )ص( يف القران 1265ـ]

 .1055[البخاري، الرقائق، رقم 1266ـ]

 

 .2315[مسلم، رقم 1267ـ]

 (.3/8[طبقات ابن سعد )1268ـ]

( عزاه ابن كثري إىل البزار، وقال عنه بعد إيراده له بسنده: هذا 2/592[تفسري ابن كثري )1269ـ]
ق مرسالً. ( عن ابن إسحا3/171إسناد فيه ضعف؛ وذكره بنحوه ابن هشام يف سريته )

 (.1/100[أخالق النيب )ص( يف القران والسنة )1270ـ]

 ( من حديث عمار بن ايسر إسناده حسن.3/55[سنن النسائي، يف السهو )1271ـ]

 .386[مسلم، رقم 1272ـ]

 .2758[املصدر السابق نفسه ، رقم 1273ـ]

 

 (. 101/ 1[أخالق النيب يف القران والسنة ) 1274ـ]

 .121؛ نور األبصار، ص 28، ص [احلسن بن علي1275ـ]

 .28[املصدر السابق نفسه، ص 1276ـ]

 .6015[البخاري ، رقم 1277ـ]

 .6018[البخاري ، رقم 1278ـ]

 .48[مسلم ، رقم 1279ـ]

 

 .148(؛ السلسلة الصحيحة، رقم 4/167[املستدرك )1280ـ]

 .676(؛ صحيح اجلامع لأللباين، رقم 8/165[جممع الفوائد )1281ـ]

 .1030مسلم، رقم [1282ـ]

 (. 299/  1[موسوعة االداب اإلسالمية ) 1283ـ]

 .2022؛ صحيح ابن ماجه، رقم 2493[سنن ابن ماجه، رقم 1284ـ]



 .2463[البخاري، رقم 1285ـ]

 (.1/301[موسوعة االداب اإلسالمية )1286ـ]

 .86[مسلم، رقم 1287ـ]

 

 .6016[البخاري، رقم 1288ـ]

 (.1/301اإلسالمية )[موسوعة االداب 1289ـ]

 .121؛ نور األبصار، ص 28[احلسن بن علي، ص 1290ـ]

 [أرابب: أصحاب، مفرده رب.1291ـ]

 .228[األخالق بني الطبع والتطبع، ص 1292ـ]

 ( بتصرف. 407/  2[زاد املعاد )1293ـ]

 .64[التَّوفيق على مهَّمات التعريف للمناوي، ص 1294ـ]

 (. 38/  1[االستقامة ) 1295ـ]

 (. 7/  2[تفسري ابن كثري ) 1296]ـ

 

 [تعتدوا: تتجاوزوا.1297ـ]

 (.6/45[تفسري القرطيب )1298ـ]

 .229[األخالق بني الطبع والتطبع، ص 1299ـ]

 [اهلوان: اخلزي والعار.1300ـ]

 [األعطاف: يمع عطف ، وهو اجلانب.1301ـ]

 [االعتساف: أشد الظلم.1302ـ]

 .915[تفسري ابن سعدي، ص 1303ـ]

 .28[احلسن بن علي، ص 1304ـ]

 

 .9[معىن الزهد واملقاالت وصفة الزاهدين أليب سعيد البعري، ص 1305ـ]
 .2958[مسلم، رقم 1306ـ]

 .2959[املصدر السابق نفسه ، رقم 1307ـ]



 .6514[البخاري، رقم 1308ـ]

 

 .1047[مسلم، رقم 1309ـ]

 .10[معىن الزهد واملقاالت وصفة الزاهدين، ص 1310ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1311ـ]

 .6427[البخاري، رقم 1312ـ]

 .11[معىن الزهد واملقاالت وصفة الزاهدين، ص 1313ـ]

 .6510؛ وصححه األلباين ، صحيح اجلامع،  4105[سنن ابن ماجه، رقم 1314ـ]

 

 ، أليب ذر القلموين بتصرف.62[ففروا إىل هللا، ص 1315ـ]

 .5668وصححه األلباين صحيح اجلامع، رقم ؛  2377[سنن الرتمذي، رقم 1316ـ]

 .2972؛ مسلم، رقم  6567[البخاري، رقم 1317ـ]

 

 .6937[مسلم، كتاب الرب والصلة، رقم 1318ـ]

 .6986[البخاري، كتاب الرؤاي، رقم 1319ـ]

 .6990[البخاري، رقم 1320ـ]

 (.4/2034[مسلم، )1321ـ]

 (.1/329[تفسري القران العظيم )1322ـ]

 

 (.5/47اسن التأويل للقامسي )[حم1323ـ]

 .121؛ نور األبصار، ص  28[احلسن بن علي، ص 1324ـ]

 

 .81ـ 80[التبيني يف أنساب القرشيني، ص 1325ـ]

 .85[اتريخ خليفة بن خياط، نقالً عن احلسن بن علي، فتيخان، ص 1326ـ]

 (.2/266(؛ هناية األرب )5/214[أنساب األشراف )1327ـ]

 (.4/50بري للبخاري )[التاريخ الك1328ـ]

 .86[احللة السرياء للقضاعي نقالً عن احلسن بن علي، ص 1329ـ]



 .86[احلسن بن علي، ص 1330ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1331ـ]

 .86(؛ احلسن بن علي، ص 3/15[مروج الذهب )1332ـ]

 

 .87(؛ احلسن بن علي، ص 1/66[حماضرة األبرار، البن العريب )1333ـ]

 .80لتاريخ البن الكمازروين، ص [خمتصر ا1334ـ]

 (.5/223[هناية األرب )1335ـ]

 (.3/102[سري أعالم النبالء )1336ـ]

 (.4/450[أسد الغابة )1337ـ]

 .1312[البخاري، رقم 1338ـ]

 (.3/422[مسند أمحد )1339ـ]

 (.52/271[العكن: يمع عكنة، وهي الطي يف البطن من السمن، اتريخ دمشق )1340ـ]

 (.5/361[اإلصابة )1341ـ]

 

 (.3/102[سري أعالم النبالء )1342ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1343ـ]

 (.5/360[اإلصابة )1344ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1345ـ]

 (. 11/354[البداية والنهاية )1346ـ]

 (.5/360،361[اإلصابة )1347ـ]

 .118[السرااي والبعوث النبوية، ص 1348ـ]

 (.13/84على مسلم ) [شرح النووي1349ـ]

 (.8/77[فتح الباري )1350ـ]

[شرح 1352[اخلبط: ضرب الشجر ابلعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط خبط. ـ]1351ـ]
 (.13/84النووي )

 (.8/78[فتح الباري )1353ـ]



 

 [يمع جزور، واجلزور: البعري، أو خاص ابلناقة.1354ـ]

 (.8/78[فتح الباري )1355ـ]

 سلمه وخيفر ذمته.[أي: ي1356ـ]

 (.52/280[اتريخ ابن عساكر )1357ـ]

 (.52/280[اتريخ ابن عساكر )1358ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.1359ـ]

 (.52/284[اتريخ ابن عساكر )1360ـ]

 .1358[مسلم، رقم 1361ـ]

 ، كتاب املغازي.4281[البخاري، رقم 1362ـ]

 .396[صورة وعرب من اجلهاد النبوي يف املدينة، ص 1363ـ]

 .4289[البخاري، رقم 1364ـ]

 .337[السرية النبوية أليب احلسن الندوي، ص 1365ـ]

 

 .4280( رقم 5/108[البخاري، كتاب املغازي، )1366ـ]

 .196[قيادة الرسول السياسية والعسكرية، ص 1367ـ]

 (.11/355[البداية والنهاية )1368ـ]

 (.3/1289[االستيعاب )1369ـ]

 ( ال يفيض إبفاضتهم: أي يف احلج.4/42)[اتريخ الطربي 1370ـ]

 (.3/2992[ميزان االعتدال يف نقد الرجال )1371ـ]

 .46، 45[مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي: د. حيىي اليحىي، ص 1372ـ]

 

(، إسنادها يف غاية الضعف ألن الواقدي مرتوك، وحممد بن 1/277[سري أعالم النبالء )1373ـ]
 ، والزبري بن منذر مستور.صاحل التمار صدوق خيطأئ

 .53، 51، 50[استخالف أيب بكر ـ يمال عبد اهلادي، ص 1374ـ]



 .144[أبو بكر الصديق، للصالَّيب، ص 1375ـ]

 (.3/270[سري أعالم النبالء )1376ـ]

 (.2/594[االستيعاب يف معرفة األصحاب )1377ـ]

 .48[اخلالفة واخللفاء الراشدون، سامل البهنساوي، ص 1378ـ]

 

 .49[املصدر السابق نفسه، ص 1379ـ]
 [املصدر السابق نفسه.1380ـ]

 .7244[البخاري، كتاب التمين، رقم 1381ـ]

 .18؛ مسند أمحد، رقم  1156[السلسلة الصحيحة، رقم 1382ـ]

 (.3/223، اتريخ الطربي ) 102[األنصار يف العصر الراشدي، ص 1383ـ]

 .103، 102[املصدر السابق نفسه، ص 1384ـ]

 (.22/181[اتريخ ابن عساكر )1385ـ]

 

 (.2/9؛ الوالية على البلدان )43، 42[والة مصر للكندي، ص 1386ـ]

 (.1/94؛ النجوم الزاهرة )44[والة مصر، ص 1387ـ]

 (.2/354[الكامل يف التاريخ )1388ـ]

 (.11/531[الفألة: اجلماعة املنهزمون، لسان العرب )1389ـ]

 (، نقالً عن هناية األرب يف اتريخ العرب للنويري.2/10) [الوالية على البلدان1390ـ]

 (.4/39[هتذيب اتريخ دمشق )1391ـ]

 .44[والة مصر، ص 1392ـ]
 [املصدر السابق نفسه.1393ـ]

 

 (.1/98(؛ النجوم الزاهرة )2/11[الوالية على البلدان )1394ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1395ـ]

 (.2/11البلدان ) (؛ الوالية على2/355[الكامل )1396ـ]

 .395[اتريخ ابن عساكر، تريمة عثمان، ص 1397ـ]



 (، صحيح على شرط الشيخني.2/355[املستدرك )1398ـ]

 

 .211[مروايت أيب خمنف، د. حيىي اليحىي ، ص 1399ـ]

 .409، 407[عثمان بن عفان للصَّالَّيب، ص 1400ـ]

 .211[مروايت أيب خمنف، ص 1401ـ]

 (.1/111[منهاج السنة )1402ـ]

 .3697[البخاري، رقم 1403ـ]

 .212[مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي، ص 1404ـ]

 .212؛ مروايت أيب خمنف، ص 395[اتريخ ابن عساكر، تريمة عثمان ص 1405ـ]

 .350[املصدر السابق نفسه، ص 1406ـ]

 (.15/268[املصنف )1407ـ]
 .395[اتريخ ابن عساكر تريمة عثمان، ص 1408ـ]

 

 .213[مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي، ص 1409ـ]

 (، سنده صحيح.3/70[الطبقات )1410ـ]

 .7[البخاري، رقم 1411ـ]

 .214[مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي، ص 1412ـ]

 (.3/12؛ سري أعالم النبالء )274؛ فتوح مصر، ص 201[اتريخ خليفة، ص 1413ـ]

 (.3/102(؛ سري أعالم النبالء )1/177بغداد ) (؛ اتريخ52/ 6[طبقات ابن سعد )1414ـ]

 (.7/251(؛ البداية والنهاية )1/97[النجوم الزاهرة ) 1415ـ]

 .210[مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي، ص 1416ـ]

 

 ، وفيها املدائين، وهو صدوق، وبقية رجاهلا ثقات، إال أهنا مرسلة.46ـ  45[والة مصر، ص 1417ـ]

 .210نف يف اتريخ الطربي، ص [مروايت أيب خم1418ـ]

 .46ـ  45[والة مصر، ص 1419ـ]

 (. 2/12، الوالية على البلدان )229[فتوح البلدان، ص 1420ـ]



 (.1/103[النجوم الزاهرة )1421ـ]

 (.4/34(؛ سري أعالم النبالء )1/104[املصدر السابق نفسه ) 1422ـ]

 (.8/303[البداية والنهاية )1423ـ]

 (.4/112خلدون )[اتريخ ابن 1424ـ]

 

 .224[مروايت أيب خمنف، ص 1425ـ]

 (.1/106[النجوم الزاهرة )1426ـ]

 (.22/181[اتريخ ابن عساكر )1427ـ]

 [عيبة الرجل: موضع سره.1428ـ]

 [املشرفية: سيوف منسوبة إىل املشارف، وهي قرى من أرض اليمن.1429ـ]

 (.4/452[أسـد الغابة )1430ـ]

 (.3/1290)[االستيعاب 1431ـ]
 (.3/1291[املصدر السابق نفسه )1432ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1433ـ]

 

 (.52/286[اتريخ دمشق )1434ـ]

 (.52/286[اتريخ دمشق )1435ـ]

 (.3/1292[االستيعاب )1436ـ]

 (.52/285[اتريخ دمشق )1437ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1438ـ]

 

 (.52/286[اتريخ دمشق )1439ـ]

 

 (.294ـ  52/293مشق )[اتريخ د1440ـ]

 (.52/294[اتريخ دمشق )1441ـ]

 

 (.3/1293[االستيعاب )1442ـ]



 (.52/288[اتريخ دمشق )1443ـ]

 (.52/287[املصدر السابق نفسه )1444ـ]

 (.3/1292[االستيعاب )1445ـ]

 (.3/1292[املصدر السابق نفسه )1446ـ]

 (.52/284[اتريخ دمشق )1447ـ]

 .(3/1293[االستيعاب )1448ـ]

 

 (.52/283[اتريخ دمشق )1449ـ]

 (.3/111[سري أعالم النبالء )1450ـ]

 (.5/361[اإلصابة )1451ـ]

 (.3/112[سري أعالم النبالء )1452ـ]
 (.5/361[اإلصابة )1453ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1454ـ]

الذقن، وما [السناط: ابلكسر، وابلضم: ال حلية له أصاًل، أو اخلفيف العارض. أو حليته يف 1455ـ]
 ابلعارضني شيء.

 (.3/512(؛ سري أعالم النبالء ) 1/214[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1456ـ]

 (. 1/212[الطبقات، حتقيق: السُّلمي ) 1457ـ]

 (.3/513[سري أعالم النبالء )1458ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1459ـ]

 

 (. 1/212[الطبقات، حتقيق: السُّلمي ) 1460ـ]

 السابق نفسه. [املصدر1461ـ]

 (.1/213[املصدر السابق نفسه ) 1462ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1463ـ]

 (.1/214؛ الطبقات )31[نسب قريش، ص 1464ـ]

 (.3/1009[االستيعاب )1465ـ]



 (.1/214[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1466ـ]

 هللا.(، وقد حترف يف املطبوع من عبيد هللا إىل عبد 6/148[سنن النسائي )1467ـ]

 (، رجاله ثقات إال أنه ليس بصريح أبن عبيد هللا شهد القصة.1/214[مسند أمحد )1468ـ]

 ( رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.4/340[اجملمع )1469ـ]

 (.3/513[سري أعالم النبالء )1470ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1471ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1472ـ]

 

 .1836، رقم (1/459[مسند أمحد )1473ـ]

 (، إسناده حسن.2/14( ؛ الطبقات ، حتقيق: الس لمي )39/353[اتريخ دمشق )1474ـ]

 (.3/1009[االستيعاب )1475ـ]

 (.6/55[اتريخ الطربي )1476ـ]

 (.7/334[البداية والنهاية )1477ـ]

 

 .575[اإلنصاف، د. حامد، ص 1478ـ]

 (.1/213السُّلمي )(؛ الطبقات، حتقيق: 5/139[اتريخ الطربي )1479ـ]

 (. 1/213[الطبقات، حتقيق: السُّلمي ) 1480ـ]

 (.1/89[االستيعاب )1481ـ]
 (.1/213[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1482ـ]

 (.1/343(؛ تذكرة احلفاظ )3/91[اجملروحني البن حبان )1483ـ]

 (.3/91[اجملروحني ) 1484ـ]

 (.10/102[سري أعالم النبالء )1485ـ]

 (.1/343ة احلفاظ )[تذكر 1486ـ]

 (.6/2110[الكامل يف ضعفاء الرجال )1487ـ]

 (.5/82[منهاج السنة )1488ـ]

 .198[اتريخ خليفة، ص 1489ـ]



 .27[طبقات ابن خياط، ص 1490ـ]

 (.2/123[التاريخ الكبري يف البخاري )1491ـ]

 (.03/591[املستدرك ) 1492ـ]

 

 (.1/88[االستيعاب )1493ـ]

 (، احلديث الصحيح.4/181[مسند أمحد )1494ـ]

 (، سنده حسن.4/181[مسند أمحد )1495ـ]

 (.1/89[االستيعاب )1496ـ]

 

 (.355،  39/354[اتريخ دمشق )1497ـ]

 (.39/355[املصدر السابق نفسه )1498ـ]

 (.3/543[أسد الغابة )1499ـ]

 [السومية: تصغري سائمة.1500ـ]

 (.3/543[أسد الغابة )1501ـ]

 نفسه. [املصدر السابق1502ـ]

 

 (.29/360[اتريخ دمشق )1503ـ]

 (، إسناده ضعيف.2/23( ، الطبقات )39/357[اتريخ دمشق )1504ـ]

 [األترج: شجر يعلو ، ذكي الرائحة ، حامض كالليمون الكبار.1505ـ]

 (.39/357[اتريخ دمشق )1506ـ]

 

 (.39/358[املصدر السابق نفسه )1507ـ]

 .943[ذخائر العقىب، ص 1508ـ]

 (.39/356[اتريخ دمشق )1509ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1510ـ]

 (.4/331[اإلصابة )1511ـ]



 (.4/331( ، اإلصابة )39/356[اتريخ دمشق )1512ـ]

 

 (.39/355[املصدر السابق نفسه )1513ـ]

 (، سنده صحيح.4/331[اإلصابة )1514ـ]

 (.39/364( ، اتريخ دمشق )4/332[اإلصابة )1515ـ]

 

 (.39/364( ، اتريخ دمشق )4/332بة )[اإلصا1516ـ]

 .73[البخاري يف اترخيه الصغري، ص 1517ـ]

 (.3/322[املعرفة والتاريخ )1518ـ]

 .147هـ، ص  100ـ  81[اتريخ اإلسالم ، حوادث سنة 1519ـ]

 .225[يف اترخيه، ص 1520ـ]

 .147هـ، ص  100ـ  81[اتريخ اإلسالم ، حوادث سنة 1521ـ]

 السابق نفسه.[املصدر 1522ـ]

 (.3/544[أسد الغابة )1523ـ]

 (.39/350[اتريخ دمشق )1524ـ]

 (.3/456[سري أعالم النبالء )1525ـ]

 (.4/36[اإلصابة )1526ـ]

 (.2/7[الطبقات، للسُّلمي )1527ـ]

 

 (.2/7[الطبقات ، للسُّلمي )1528ـ]

 (.4/37[اإلصابة )1529ـ]

 (.3/199[أسد الغابة )1530ـ]

 (.12/300والنهاية )[البداية 1531ـ]

 ( حتقيق السُّلمي.2/6[الطبقات الكربى )1532ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1533ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1534ـ]



 [املصدر السابق نفسه.1535ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1536ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1537ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1538ـ]

 

 .253، معني السرية، ص 4231، 4230رقم [البخاري، كتاب املغازي، 1539ـ]

 .4231[البخاري، كتاب املغازي، رقم 1540ـ]

 .535[فقه السرية للغضبان، ص 1541ـ]

 .2503، 2502[مسلم، رقم 1542ـ]

 (.3/96[الصراع مع اليهود أليب فارس )1543ـ]

 

 (.9/328[نسفته: نـَقَّت اجليد من الرديء، لسان العرب )1544ـ]

 (، إسناده ضعيف جداً، وله شواهد.2/8حتقيق: السُّلمي )[الطبقات، 1545ـ]

 ( من طريق وهب بن جرير، عن أبيه هبذا اإلسناد وهو قوي.1/24[مسند أمحد )1546ـ]

 .2428[مسلم، رقم 1547ـ]

 (، رجاهلما ثقات.9/286(؛ جممع الزوائد )3/458[سري أعالم النبالء )1548ـ]

 بن جرير عن أبيه هبذا اإلسناد، وهو قوي. ( من طريق وهب1/204[مسند أمحد )1549ـ]

 

 (، يف سنده إمساعيل بن عياش ضعيف عن غري أهل بلده.567ـ  3/566[املستدرك )1550ـ]

 (.4/38[اإلصابة )1551ـ]

[الرقية: 1553[ما يصيب املرء إذا نظر إليه عدو أو حسود، فأثرت فيه فمرض بسببها. ـ]1552ـ]
 االفة كاحلمى والصرع وغري ذلك.العوذة اليت يرقى هبا صاحب 

 (، إسناده ضعيف.2/11[الطبقات، حتقيق: السلمي )1554ـ]

 [اهلدف: كل بناء مرتفع مشرف.1555ـ]

 [احلائش: النخل امللتف اجملتمع.1556ـ]

 (.1/255[اجلرجرة: صوت البعري عند الفجر، النهاية يف غريب احلديث )1557ـ]



 [سراته: أي ظهره.1558ـ]

 (.1/161رَاه: ذفر البعري: أصل أذنيه، النهاية يف غريب احلديث )[وذِّف1559ـ]

( إسناده صحيح. 14،  2/13[تدئبه: تكده وتتعبه. الطبقات، حتقيق السلمي )1560ـ]
 (.4/37[اإلصابة )1561ـ]

 

 (.29/169[اتريخ دمشق )1562ـ]
 (.7/62(، أخرجه البخاري )3/459[سري أعالم النبالء )1563ـ]

 جنح فالن وأجنح، إذا أصاب طلبته وأجنحت حاجته.[تنجح: 1564ـ]

 (، إسناده صحيح.2/16[الطبقات، للسُّلمي )1565ـ]

 (.4/37[اإلصابة )1566ـ]

 (.3/881[االستيعاب )1567ـ]

 (.4/37[اإلصابة )1568ـ]

 

 (.882،  3/288[االستيعاب )1569ـ]

 (.29/187[اتريخ دمشق )1570ـ]

 (.31ص  80ـ  61يات )[اتريخ اإلسالم ، حوادث ووف1571ـ]

 (.3/459[سري أعالم النبالء )1572ـ]

 (، وقد ذكر أن امسه عبد هللا.3/882[االستيعاب )1573ـ]

 (.4/38[اإلصابة )1574ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.1575ـ]

 (.29/185[اتريخ دمشق )1576ـ]

 (.4/39[اإلصابة )1577ـ]

 (.29/194[اتريخ دمشق )1578ـ]

 

 (.29/199السابق نفسه )[املصدر 1579ـ]



 (.29/189[املصدر السابق نفسه )1580ـ]

 (.431، ص  61/80[اتريخ اإلسالم ، حوادث ووفيات )1581ـ]

 .431[املصدر السابق نفسه، ص 1582ـ]

 (.29/187[اتريخ دمشق )1583ـ]

 (.3/461[سري أعالم النبالء )1584ـ]

 

 (.29/195[اتريخ دمشق )1585ـ]

 نت؛ كغب  ، وأغب القوم: جاءهم يوماً وترك يوماً كغب عنهم.[أغب اللحم: أن1586ـ]

 

 [قِّرى: ضيافة.1587ـ]

 (.29/190[اتريخ دمشق )1588ـ]

 [البعل: الزوج.1589ـ]

 (.29/192[اتريخ دمشق )1590ـ]

 

 (.29/193[اتريخ دمشق )1591ـ]

 .432ـ  43(، ص 61/80[اتريخ اإلسالم )1592ـ]

 وهو كاخلازن واحلافظ ملا حتت يده.[القهرمان: كلمة فارسية، 1593ـ]

 

 [ينهبهم إايه: أي يعطيه هلم نـُْهىب بدون مثن.1594ـ]

 (.2/19[الطبقات، للسُّلمي )1595ـ]

 (.29/193[اتريخ دمشق )1596ـ]

 (.4/38[اإلصابة )1597ـ]

 (.3/457[سري أعالم النبالء )1598ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1599ـ]
 (.29/201[اتريخ دمشق )1600ـ]

 (، واملماكسة: هي حماولة تنزيل السعر من البائع.29/201[املصدر السابق نفسه )1601ـ]



 (.29/201[اتريخ دمشق )1602ـ]

 

 (.29/200[املصدر السابق نفسه )1603ـ]

 (.29/186[املصدر السابق نفسه )1604ـ]

 (.29/187[املصدر السابق نفسه )1605ـ]

 (.29/198[املصدر السابق نفسه ) 1606ـ]

 (.3/458[سري أعالم النبالء )1607]ـ

 (.3/459[املصدر السابق نفسه )1608ـ]

 [قصر معاوية بدمشق.1609ـ]

 

 [هي فاختة بنت قرظة بنت عمرو بن نوفل بن عبد مناف.1610ـ]

 [املراد: كل شيء منلكه.1611ـ]

 ( حتقيق: الس لمي، إسناده ضعيف منقطع.20، 2/19[الطبقات )1612ـ]

 (.2/19ابق نفسه )[املصدر الس1613ـ]

 (.29/200[اتريخ دمشق )1614ـ]

 

 (.29/195[املصدر السابق نفسه )1615ـ]

 (.12/301[البداية والنهاية )1616ـ]

 (.3/881[االستيعاب )1617ـ]

 (.3/462[سري أعالم النبالء )1618ـ]

 (.2/25[نسبة إىل سيل اجلحاف. الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1619ـ]

 (.2/215أبعلى مكة. معجم البلدان )[احلجون: جبل 1620ـ]

 (.12/296[البداية والنهاية )1621ـ]

 (.3/881[االستيعاب )1622ـ]

 (.29/200[اتريخ دمشق )1623ـ]

 



 .55، مقاتل الطالبيني، ص 67[اتريخ العراق يف ظل احلكم األموي، ص 1624ـ]

 .2704[البخاري، كتاب الصلح، 1625ـ]

 لى شرط الشيخني.(، صحيح ع3/170[املستدرك )1626ـ]

 .61، 60[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني ، بطاينة، ص 1627ـ]

 

 .61(، دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 4/536[منهاج السنة )1628ـ]

 .134[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، خالد الغيث، ص 1629ـ]

 .7109[البخاري، رقم 1630ـ]

 .125ية يف اتريخ الطربي، ص [مروايت خالفة معاو 1631ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.1632ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1633ـ]

 .7109[البخاري، رقم 1634ـ]

 .198(؛ نقالً عن املرتضى للندوي، ص 230ـ  7/229[البداية والنهاية )1635ـ]

 

 .198[املرتضى للندوي، ص 1636ـ]

 .94[الدوحة النبوية الشريفة، ص 1637ـ]

 .95(؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص 6/443[دالئل النبوة للبيهقي )1638ـ]
 .95([الدوحة النبوية الشريفة، ص 1639])ـ

 (.28/300[الفتاوي )1639ـ]

 .156[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1640ـ]

 

 (، إسناده حسن.1/316،317[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1641ـ]

 (، إسناده صحيح.387، 1/386السابق نفسه )[املصدر 1642ـ]
 .111[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1643ـ]

 (.5/427[ميسرة بن يعقوب، أبو يميلة الطهوي الكويف، ذكره ابن حبان يف ثقاته )1644ـ]



 .1541[اخلنني: البكاء يف األنف، القاموس احمليط، ص 1645ـ]

 (.1/323ي )[الطبقات، حتقيق: السُّلم1646ـ]

[هالل بن يساف األشجعي، أخرج له البخاري حديثه معلقاً، ومسلم، واألربعة: التقريب، ص 1647ـ]
576. 

 (، إسناده صحيح.1/381[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1648ـ]

 

 (.1/321[املصدر السابق نفسه )1649ـ]

 [االبتزاز: أخذ الشيء َبفاء وقهر.1650ـ]

 (، إسناده ال أبس به.321ـ  1/319لسُّلمي )[الطبقات، حتقيق: ا1651ـ]

 (.11/132[البداية والنهاية )1652ـ]

 .101[العامل اإلسالمي يف العصر األموي، د. عبد الشايف حممد، ص 1653ـ]

 .130[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1654ـ]

 (.1/321[جسر منيح: قرية يف اجلزيرة الفراتية، الطبقات، الس لمي )1655ـ]

 (.1/323[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1656ـ]

 

 (.11/131[البداية والنهاية )1657ـ]

 [يقصد اخلوارج.1658ـ]

 ، إسناده صحيح.475، 474[السنة للخالل، حتقيق: د. الزاهراين، ص 1659ـ]

 .101(، نقالً عن العامل اإلسالمي يف العصر األموي، ص 5/159[اتريخ الطربي ) 1660ـ]

 .101[العامل اإلسالمي يف العصر األموي، ص 1661ـ]

 

[قال ابن حجر رمحه هللا: يشري ـ يقصد معاوية ـ إىل أن رجال العسكرين معظم من يف 1662ـ]
اإلقليمني، فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حاهلم بعدهم وذراريهم، واملراد بقوله: ضيعتهم؛ األطفال 

 رهم، ألهنم إذا تركوا ضاعوا لعدم استغالهلم أبمر املعاش.والضعفاء مس وا مبا يؤول إليه أم

[أي: فرقنا منه يف حياة علي وبعده ما رأينا يف ذلك صالحه، فنبه على ذلك خشية أن يرجع 1663ـ]
 (.70، 13/69عليه مبا تصرف فيه. الفتح )



 (.13/70[أي: من يضمن يل الوفاء من معاوية. الفتح )1664ـ]

 (.13/70ألن معاوية كان فوض هلما ذلك الفتح ) [أي: حنن نضمن،1665ـ]

 .7109[البخاري، رقم 1666ـ]

 

 (.72،  13/71[فتح الباري )1667ـ]

هـ، أخرج له  126[عمرو بن دينار املكي اجلمحي موالهم، ثقة ثبت، من الطبقة الرابعة مات 1668ـ]
 .421الستة. التقريب، ص 

نتعرض لشروط الصلح، إبذن هللا، سوف نبني أن [أي: يرشحه للخالفة من بعده، وعندما 1669ـ]
 األمر الذي استقر هو أن يكون بعد وفاة معاوية شورى بني املسلمني.

 [أي: عبد هللا بن جعفر.1670ـ]

 [اي َهناه: اي رجل.1671ـ]

 (.331، 1/330[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1672ـ]

 

 .138[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1673ـ]

 .141[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1674ـ]

 .1075[مطرفه: أي: رداءه. الفريوز اابدي، القاموس احمليط، 1675ـ]

 

[اجلراح بن سنان األسدي له سابقة يف الشر، حيث كان من الذين هبتوا سعد بن أيب وقاص 1676ـ]
دعا عليهم سعد، فكان له من سوء اخلامتة رضي هللا عنه. وسعوا يف عزله يف الكوفة أايم خالفة عمر، ف

 (.4/141نصيب، الطربي )

[ساابط املدائن: موضع على الضفة الغربية لنهر دجلة، ومظلم: موضع هناك، معجم البلدان 1677ـ]
(3/166()5/152.) 
 .1340[معواًل: حديده ينقر هبا الصخر، القاموس احمليط، ص 1678ـ]

 هـ. 65قائد التوابني الذين طالبوا بدم احلسني  [عبد هللا بن اخلضل الطائي،1679ـ]

 [ظبيان بن عمارة، يروي عن علي من اتبعي أهل الكوفة.1680ـ]

 .9[يسمى القصر األبيض، يقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، الروض املعطار، ص 1681ـ]



 .142[أنساب األشراف للبالذري ، خمطوطة نقالً عن مروايت خالفة معاوية، ص 1682ـ]

 .142[مروايت خالفة معاوية رضي هللا عنه، ص 1683ـ]

 .211[رايح بن احلارث: ثقة، التقريب، ص 1684ـ]

 

 (.15/2[بطيتكم: أي بوجهتكم، لسان العرب )1685ـ]

 (.1/317[الطبقات، حتقيق: السلمي )1686ـ]

 (.2/773[فضائل الصحابة )1687ـ]

 [املصدر السابق نفسه، إسناده صحيح.1688ـ]

 .575[هالل بن خباب العبدي، صدوق، التقريب: 1689ـ]

 (.11/259[تذهل نفسي: تسلو نفسي، لسان العرب )1690ـ]

 (.1/324[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1691ـ]

 .370[عبيد هللا بن خليفه اهلمداين املرادي، صدوق، رمي ابلتشيع، التقريب: 1692ـ]
هـ، اتريخ الطربي  51حركة حجر بن عدي سنة  [امسه عمري بن يزيد الكندي، شارك يف1693ـ]
 .146(، مروايت معاوية، ص 5/259)
 .353[احلََرد: الغضب. القاموس احمليط، ص 1694ـ]

 

 هـ. 66[من الذين شاركوا املختار الثقفي يف الطلب بدم احلسني 1695ـ]

 (.3/175[املستدرك )1696ـ]

 .114[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1697ـ]

 .150[حبيب بن أيب اثبت بن دينار األسدي: التقريب 1698ـ]

 (، هذا اإلسناد صحيح.319ـ  4/317[املطالب العالية )1699ـ]

 (.8/16[البداية والنهاية )1700ـ]

 

 (.8/16[البداية والنهاية )1701ـ]

 (.7/472[مصنف ابن أيب شيبة )1702ـ]

 [هو عبد هللا بن عامر رضي هللا عنه.1703ـ]



 [هو عبد الرمحن بن مسرة.1704ـ]

 .150، نقالً عن مروايت معاوية، ص 447[أنساب األشراف، خمطوط 1705ـ]

 (.5/278[النخيلة موضع قرب الكوفة على مست الشام ، معجم البلدان )1706ـ]

 

 .150[أنساب األشراف نقالً عن معاوية، ص 1707ـ]

 [جمالد بن سعيد اهلمداين، فيه كالم.1708ـ]

 [عامر الشعيب ثقة.1709ـ]

 (.16/201[أكيس: أعقل، والكيس العقل لسان العرب )1710ـ]

 ( إسناده حسن.3/26[املعجم الكبري )1711ـ]

 (.1/329[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1712ـ]

 (.3/175[املستدرك )1713ـ]

 (.2/37[حلية األولياء )1714ـ]

 (.6/444[دالئل النبوة )1715ـ]

 (.389ـ  1/388ب )[االستيعا1716ـ]

 [جابلص وجابلق: مدينتان، إحدامها ابملشرق واألخرى ابملغرب.1717ـ]

 (، إسناده صحيح.2/769[فضائل الصحابة )1718ـ]

 

ر يف الكالم، فلم يستطع البيان. 1719ـ] [عيي: العِّيُّ: خالف البيان، وعيي يف املنطق عيا: أي حصِّ
 (.113ـ5/112لسان العرب )

 (، إسناده ضعيف ومتنه منكر.1/325حتقيق السلمي )[ الطبقات، 1720ـ]

 ، إسناده صحيح.154[أنساب األشراف نقالً عن مروايت خالفة معاوية، ص 1721ـ]

 (.3/879(؛ صحيح سنن أيب داود األلباين )12/259[سنن أيب داود مع شرح عون املعبود )1722ـ]

قال الرتمذي: هذا حديث  (،397ـ 6/395[سنن الرتمذي مع شرحها حتفة األحوذي )1723ـ]
 حسن صحيح.

 (.8/6[البداية والنهاية )1724ـ]

 .155(؛ مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1/105[ماثر اإلانفة )1725ـ]



 

 (.11/206[البداية والنهاية )1726ـ]

 ( إسناده حسن.3/26[املعجم الكبري للطرباين )1727ـ]

 (.2/969لسنة )[أخالق النيب )ص( يف القران وا1728ـ]

 

 (.2/971[املصدر السابق نفسه )1729ـ]

 (.2/971[أخالق النيب )ص( يف القران والسنة )1730ـ]

 (.2/971[أخالق النيب )ص( يف القران والسنة )1731ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.1732ـ]

 [أي: فعلوا فعالً يودي هبم إىل القتل من مضاربة ابأليدي والعصي.1733ـ]

 .2690[البخاري، كتاب الصلح، رقم 1734ـ]

 (.2/979[أخالق النيب )ص( يف ضوء القران والسنة )1735ـ]

 .4900[البخاري، كتاب األدب، رقم 1736ـ]

 .4900(، رقم 13/263[سنن أيب داود مع عون املعبود )1737ـ]

 ، قال عنه الرتمذي: صحيح غريب من هذا الوجه.2508[سنن الرتمذي، رقم 1738ـ]

 (.6/668[جامع األصول البن األثري )1739]ـ

 

 ، وقال الرتمذي: حديث صحيح.2509[سنن الرتمذي، رقم 1740ـ]

 .7109[البخاري، رقم 1741ـ]

 (.11/206[البداية والنهاية )1742ـ]

 [بطيتكم: جهتكم ونواحيكم.1743ـ]

 (.14/89[اتريخ دمشق )1744ـ]

 ه حسن.(، إسناد3/26[املعجم الكبري للطرباين )1745ـ]

 

 .117؛ اإلميان أواًل، ص 363[جامع العلوم واحلكم، ص 1746ـ]

 .6864[البخاري، كتاب الدايت، رقم 1747ـ]



 .211(؛ مقاصد الشريعة لليويب، ص 9/148[روضة الطالبني )1748ـ]

 (.14/88[اتريخ دمشق )1749ـ]
 (، إسناده ضعيف جداً.1/329[الطبقات، حتقيق السُّلمي )1750ـ]

 

 [الضغينة: احلقد.1751ـ]

 .200[األخبار الطوال، ص 1752ـ]

 .167[اعتبار املاالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص 1753ـ]

 

 .124[املصدر السابق نفسه، ص 1754ـ]

 .125[اعتبار املاالت، ص 1755ـ]

 .224،  223[أسباب النزول للواحدي، ص 1756ـ]

 .126[اعتبار املاالت، ص 1757ـ]

 

 .4905ري ، كتاب التفسري، رقم [البخا1758ـ]

 .139ـ  138[اعتبار املاالت، ص 1759ـ]

 .1585[البخاري ، كتاب احلج ، رقم 1760ـ]

 

 .149ـ  148[اعتبار املاالت ومراعاة نتائج التصرفات، ص 1761ـ]

 .27[رسالة األلفة بني املسلمني ، البن تيمية، ص 1762ـ]

 

 .57اوية، ص [الناهية عن طعن أمري املؤمنني مع1763ـ]

 .23[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي ، خالد الغيث، ص 1764ـ]

 [هادايً للناس ، أو داالا على اخلري.1765ـ]

 [مهدايً: أي مهتدايً يف نفسه.1766ـ]

 (.3/236[صحيح سنن الرتمذي لأللباين )1767ـ]

 (، إسناده حسن.7/249[موارد الظمان )1768ـ]

 (.6/121علوا فعالً وجبت هلم به اجلنة، فتح الباري )[أوجبوا: أي: ف1769ـ]



 [مدينة قيصر: يعين القسطنطينية.1770ـ]

 .2924[البخاري، رقم 1771ـ]

 هـ. 435[املهلب بن أمحد األندلسي، مصنَّف شرح صحيح البخاري، تويف 1772ـ]

 (.6/120[فتح الباري )1773ـ]

 

 (.7/130[فتح الباري )1774ـ]

 .28خالفة معاوية، ص [مروايت 1775ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1776ـ]

 (.2/434[السُّنة للخالَّل، حتقيق: عطيه الزهراين )1777ـ]

 .211، 210[العواصم من القواصم، ص 1778ـ]

 .31[مروايت خالفة معاوية، ص 1779ـ]

 (.8/119[البداية والنهاية )1780ـ]

 

 (.3/129(؛ سري أعالم النبالء )4/472[الفتاوى )1781ـ]

 [أفرد ابن أيب الدنيا، وأبو بكر بن أيب عاصم تصنيفاً يف حلم معاوية.1782ـ]
 (.8/118[البداية والنهاية )1783ـ]

 (.8/126[املصدر السابق نفسه )1784ـ]

 .23[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1785ـ]

 .65[مسلم ، كتاب اإلمارة، رقم 1786ـ]

 

 (.12/105)[اتريخ دمشق 1787ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1788ـ]

 .57[الناهية عن طعن أمري املؤمنني معاوية، ص 1789ـ]

 ، إسناده صحيح.16848[املسند، رقم 1790ـ]

 (.3/392[سري أعالم النبالء )1791ـ]

 



 .1713[رواه الرتمذي واحلاكم عن أيب هريرة ، وصححه األلباين، رقم 1792ـ]

 (.2/52ملالحم )[النهاية يف الفنت وا1793ـ]

 .345[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد علي، ص 1794ـ]

 ، مصطفى حلمي.16، 15[نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي، ص 1795ـ]

 .350[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد، ص 1796ـ]

 

 (.47ـ  6/27[اتريخ الطربي )1797ـ]

 (.6/53[اتريخ الطربي )1798ـ]

 (.3/269النبالء ) [سري أعالم1799ـ]

 .93[الدوحة النبوية الشريفة، ص 1800ـ]

 .148، نقالً عن االحتجاج للطربسي، ص 379[الشيعة وأهل البيت، ص 1801ـ]

 

 .376[املصدر السابق نفسه، ص 1802ـ]

 (.11/259[تذهل نفسي: تسلو نفسي، لسان العرب )1803ـ]

 سن.(، إسناده ح1/324[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1804ـ]

 (.2/448[الكامل يف التاريخ )1805ـ]

، سنده 351(؛ خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد، ص 3/839[الطبقات البن سعد )1806ـ]
 صحيح.

 

 بدون سند. 198[اتريخ خليفة، ص 1807ـ]

 (.526ـ  2/525[االستيعاب )1808ـ]

 .46ـ  45[والة مصر، ص 1809ـ]

 (، سنده منقطع وله شواهد.1/125[التاريخ الصغري للبخاري )1810ـ]

 

 .68[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1811ـ]

 (.2/399[الصواعق احملرقة )1812ـ]



 .54[الشيعة وأهل البيت ص 1813ـ]

 .54(، نقالً عن الشيعة وأهل البيت، ص 2/212[منتهى اآلمال )ج 1814ـ]

 .432[فقه التمكني يف القران الكرمي للصَّالَّيب، ص 1815ـ]

 

 .227[نظام احلكم يف اإلسالم، ص 1816ـ]

 (.6/306[البداية والنهاية )1817ـ]

 (، حسن صحيح.5/44( ، الرتمذي )4/201[سنن أيب داود )1818ـ]

 (.3/200[صحيح سنن الرتمذي لأللباين )1819ـ]

 

 .13[اخللفاء الراشدون أعمال وأحداث، د. أمني القضاة، ص 1820ـ]

 (.6/305)[البداية والنهاية 1821ـ]

 .231[الشيخان أبو بكر وعمر من رواية البالذري، ص 1822ـ]

 .198؛ نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين، ص 231[املصدر السابق نفسه، ص 1823ـ]

 ، ثبت إسناده إىل عثمان.524[مسند أمحد املوسوعة احلديثية، رقم 1824ـ]

 (.5/449،457[اتريخ الطربي )1825ـ]

 .378لسيادة يف الفقه اإلسالمي، فتحي عبد الكرمي، ص [الدولة وا1826ـ]

 

 (.1/345[علي بن أيب طالب، للصَّالَّيب )1827ـ]

 (.1/345[علي بن أيب طالب، للصَّاليب )1828ـ]

 .70[الذاكرة التارخيية لألمة، د. قاسم حممد، ص 1829ـ]

 .2704[البخاري، كتاب الصلح، رقم 1830ـ]

 

 .64اخللفاء األمويني، ص [دراسة يف اتريخ 1831ـ]

 (.3/293[الفتوح )1832ـ]

 (. 5/165[اتريخ الطربي )1833ـ]

 .64[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1834ـ]



 .7[اتريخ اإلسالم، عهد معاوية، ص 1835ـ]

 (.14/90[اتريخ دمشق )1836ـ]

 .268[يف التاريخ اإلسالمي، شوقي أبو خليل، ص 1837ـ]

 .64ريخ اخللفاء األمويني، ص [دراسة يف ات1838ـ]

 .218[األخبار الطوال، ص 1839ـ]
 .63[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1840ـ]

 

 .63[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1841ـ]

 (.2/963[البخاري، كتاب الصلح )1842ـ]

 (.164ـ 5/163[اتريخ الطربي )1843ـ]

 .106ـ103[اتريخ الدولة العربية، ص 1844ـ]

 (.160ـ5/159[اتريخ الطربي )1845ـ]

 .217[األخبار الطوال، ص 1846ـ]

 (.319، 4/318[املطالب العالية )1847ـ]

 (.3/289[الفتوح )1848ـ]

 .66[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1849ـ]

 

 .66(، دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 140ـ5/139[اتريخ الطربي )1850ـ]

 .67[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1851ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1852ـ]

 .127[التبيني يف أنساب الُقرشيني، ص 1853ـ]

 .482[اخللفاء الراشدون للنجار، ص 1854ـ]

 .341[الدور السياسي للصفوة يف صدر اإلسالم، ص 1855ـ]

 

 (. 13/70[فتح الباري )1856ـ]

 (.3/264[سري أعالم النبالء )1857ـ]



 (.293/  4، 3[الفتوح )1858ـ]

 (.2/299[الصواعق املرسلة )1859ـ]

 (.11/206[البداية والنهاية )1860ـ]

 .68[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1861ـ]

 

 ، كالم احملقق د. أمحد أبو الشباب.18[احلسن واحلسني، حممد رضا، ص 1862ـ]

 رحيلي.، لل367[االنتصار للصحب واآلل، ص 1863ـ]

 (.8/25[البداية والنهاية )1864ـ]

 (.8/134[البداية والنهاية )1865ـ]

 (.3/229[من السيادة، ومسي سيداً ألنه يسود سواد الناس. لسان العرب )1866ـ]

 (.2/152(؛ سري أعالم النبالء )1/443[السنة للخالل )1867ـ]

 (.8/137[البداية والنهاية )1868ـ]

 

 .3765[البخاري، رقم 1869ـ]

 (.129، 62/128[اتريخ دمشق )1870ـ]

 [الَفَرق: اخلوف والفزع.1871ـ]

 (.4/478[جمموع الفتاوى )1872ـ]

 (.6/232[منهاج السنة )1873ـ]

 (.8/122[البداية والنهاية )1874ـ]

 .722[شرح العقيدة الطحاوية ص 1875ـ]

 (.3/120[سري أعالم النبالء )1876ـ]
 .371 [املصدر السابق نفسه ص1877ـ]

 

 (.8/138[البداية والنهاية )1878ـ]

 .371[املصدر السابق نفسه ص 1879ـ]

 (.8/138[البداية والنهاية )1880ـ]



 (.8/138[البداية والنهاية )1881ـ]

 (.8/138[البداية والنهاية البن كثري )1882ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1883ـ]

 .372[االنتصار للصحب واالل، ص 1884ـ]

 (.4/1871، كتاب فضائل الصحابة )[مسلم1885ـ]

 

 (.15/175[شرح صحيح مسلم )1886ـ]

 (.6/278[املفهم للقرطيب )1887ـ]

 (.1/94( الكربى، شرح أصول اعتقاد لاللكائي )1/355[اإلابنة البن بطة )1888ـ]

 .374[االنتصار للصحب واالل، ص 1889ـ]

 

 (.8/133[املصدر السابق نفسه )1890ـ]

 (.8/133للصحب واآلل، )[االنتصار 1891ـ]

 .375[املصدر السابق نفسه ، ص 1892ـ]

 .376[االنتصار للصحب واآلل ، ص 1893ـ]

 (.8/139[البداية والنهاية )1894ـ]

 (.8/140[املصدر السابق نفسه )1895ـ]

 

 .377[االنتصار للصحب واالل، ص 1896ـ]

 .320قم ، صححه األلباين يف الصحيحة، ر 47[صحيح ابن حبان، رقم 1897ـ]

 .6516[البخاري، رقم 1898ـ]

 .69(؛ دراسة يف اخللفاء األمويني، ص 3/26[املعجم الكبري للطرباين )1899ـ]

 (، تريمة احلسن بن علي.2/299[هتذيب التهذيب )1900ـ]

 .69[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1901ـ]

 .203[اتريخ خليفة، ص 1902ـ]

 .69ء األمويني، ص [دراسة يف اتريخ اخللفا1903ـ]



 [املصدر السابق نفسه.1904ـ]

 .70[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1905ـ]

 

 .70[دراسة يف اتريخ اخللفاء األمويني، ص 1906ـ]

(، نقاًل عن أثر العلماء يف احلياة السياسية يف الدولة األموية، عبد هللا 8/33[البداية والنهاية )1907ـ]
 .83اخلرعان، ص 

 .125[معاوية بن أيب سفيان، للعقاد ص 1908ـ]

 

 .167[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1909ـ]

 (.5/6[الفصل )1910ـ]

 .227[تفسري جماهد، ص 1911ـ]

 .49[دراسات يف األهواء والفرق والبدع، انصر العقل، ص 1912ـ]

 

 .5[وجوب التعاون بني املسلمني، ص 1913ـ]

 .309معاوية، ص [مروايت خالفة 1914ـ]

 (.1/331[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )1915ـ]

 .310[مروايت خالفة معاوية، ص 1916ـ]

 (.1/27[رايض النفوس )1917ـ]

 

 [يقصد مبصطلح ما وراء النهر: تلك البالد الواقعة وراء هنر جيحون.1918ـ]

 .314[مروايت خالفة معاوية، ص 1919ـ]

 .230[اتريخ خليفة، ص 1920ـ]

 

 .363[مروايت خالفة معاوية، ص 1921ـ]

 .365ـ  364[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي ص 1922ـ]

 .196ـ  179[املصدر السابق نفسه، ص 1923ـ]

 .208إىل  197[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 1924ـ]



 

 .210،  209[املصدر السابق نفسه ص 1925ـ]

 لسلة األحاديث الصحيحة.(، س272ـ4/371[مسند أمحد )1926ـ]

 (.3/879(؛ صحيح سنن األلباين )12/259[سنن أيب داود شرح عون املعبود )1927ـ]

 (، حديث حسن.397ـ  6/395[سنن الرتمذي شرح حتفة األحوذي )1928ـ]

 (.8/16[البداية والنهاية )1929ـ]

 .165[مروايت خالفة معاوية ص 1930ـ]

 

 نف وظلم.[العضوض: الشديد فيه عسف وع1931ـ]
 (.35/14( األشربة ، الفتاوى )2/114[سنن الدارمي )1932ـ]

 .3455[البخاري، رقم 1933ـ]

 (.35/15[الفتاوى )1934ـ]

 (.4/292[الفتاوى )1935ـ]

 .78[الناهية عن طعن أمري املؤمنني معاوية، ص 1936ـ]

 

 ، نقالً عن املقدمة.194[النظرايت السياسية للريس، ص 1937ـ]

 .195[مقدمة ابن خلدون ، النظرايت السياسية، ص 1938ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1939ـ]

 .196[املصدر السابق نفسه، ص 1940ـ]

 .197[املصدر السابق نفسه، ص 1941ـ]

 

 (.35/15[الفتاوى )1942ـ]

 (.10/207[الفتاوى )1943ـ]

 (.12/502[صحيح مسلم على شرح النووي )1944ـ]

 بق نفسه.[املصدر السا1945ـ]

 (.12/203[صحيح مسلم على شرح النووي )1946ـ]



 .268[هرج الناس: وقعوا يف فتنة واختالط وقتل، القاموس احمليط، ص 1947ـ]

 (.3/807(؛ صحيح سنن األلباين ) 11/249[سنن أيب داود مع شرحها عون املعبود )1948ـ]

 [سامراء: مدينة بني بغداد وتكريت على شرقي دجلة.1949ـ]

 

 (.2/34[التفسري )1950ـ]

 .165[مروايت خالفة معاوية، ص 1951ـ]

 (، حديث حسن.397ـ  6/395[سنن الرتمذي مع شرحها حتفة األحوذي )1952ـ]

 

 (.11/134[البداية والنهاية )1953ـ]

 .155(؛ مروايت خالفة معاوية، ص 1/105[ماثر اإلانفة )1954ـ]

 (.4/172[أحكام القران البن العريب )1955ـ]

 (.12/201[شرح النووي على صحيح مسلم )1956ـ]

 (.11/134[البداية والنهاية )1957ـ]

 .545[شرح الطحاوي، ص 1958ـ]

 (.2/4099[فيض القدير )1959ـ]

 (.2/397[الصواعق احملرقة )1960ـ]

 (.11/206[البداية والنهاية )1961ـ]

 إسناده حسن.(، 15/12(؛ مصنف ابن أيب شيبة )5/514[اتريخ الطربي )1962ـ]

 

 (.3/486، سري أعالم النبالء )144[خالفة علي بن أيب طالب، عبد احلميد؛ ص 1963ـ]

 (.2/60(؛ علي بن أيب طالب للصَّالَّيب )13/53[فتح الباري )1964ـ]

 (. أولو النهى: أصحاب العقول.5/516[اتريخ الطربي )1965ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1966ـ]

 ( بسند صحيح إىل الزهري.457ـ  5/456) [مصنف عبد الرزاق1967ـ]

 

 .2704[البخاري، كتاب الصلح، رقم 1968ـ]



 (.2/571[سري أعالم النبالء )1969ـ]

 .1652[مسلم، كتاب اإلميان، رقم 1970ـ]

 (.2/572[سري أعالم النبالء )1971ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1972ـ]

 (.26/289،290[اتريخ دمشق )1973ـ]

 

 (.8/91والنهاية ) [البداية 1974ـ]

 (.5/272[هتذيب التهذيب )1975ـ]

 (.5/272(؛ هتذيب التهذيب )5/31[الطبقات )1976ـ]
 .302[عثمان بن عفان للصَّالَّيب ص 1977ـ]

 (.190، 3/189[منهاج السنة )1978ـ]

 (.3/21[سري أعالم النبالء )1979ـ]

 .61[دراسة يف اتريخ خلفاء الدولة األموية ص 1980ـ]

 .61املصدر السابق نفسه ص [1981ـ]

 .7109[البخاري رقم 1982ـ]

 

 (.7/262[سري أعالم النبالء )1983ـ]

 .142( ؛ فقه الفنت ، عبد هللا بن شعبان، ص 6/376[حلية األولياء )1984ـ]

 (.14/86[اتريخ دمشق )1985ـ]

 .2637[مسلم، رقم 1986ـ]

 

 .77[أمراض النفس ، د. أنس كرزون، ص 1987ـ]

 .77[أمراض النفس ، د. أنس كرزون، 1988ـ]

 .92إىل  78[املصدر السابق نفسه، ص 1989ـ]

 .49ـ  48[العبودية البن تيمية، ص 1990ـ]

 



 (.12/141[البداية والنهاية )1991ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1992ـ]

 (.12/204[املصدر السابق نفسه )1993ـ]

 .84لعصر األموي شر اب، ص (؛ املدينة يف ا6/80[اتريخ الطربي )1994ـ]

 .62[املدينة يف العصر األموي، شر اب، ص 1995ـ]

 

 (.3/269[سري أعالم النبالء )1996ـ]
 (.14/8[اتريخ دمشق )1997ـ]

 [املصدر السابق نفسه.1998ـ]

 (.62/133[اتريخ دمشق )1999ـ]

 

 [املصدر السابق نفسه.2000ـ]

مواقف املعارضة يف خالفة يزيد بن معاوية،  ( بسند حسن،11/94[مصنف ابن أيب شيبة )2001ـ]
 .177ص 

، والكايف يف الفروع، كتاب احلقيقة، ابب األمساء 376[انظر جالء العيون للمجلسي، ص 2002ـ]
(، وقد فصل الدكتور 2/823(؛ شرح ابن أيب احلديد )22/334(؛ األمايل للطوسي )6/19والكىن )

 .177يف خالفة يزيد حول احلسني، ص حممد الشيباين يف كتابه: مواقف املعارضة 

 .178[مواقف املعارضة يف خالفة يزيد بن معاوية، ص 2003ـ]

 (.4/479[إضبارة: اإلضبارة: احلُزمة من الصُُّحف ، لسان العرب )2004ـ]

(: ورجاله 6/243( إبسناد حسن؛ معجم الطرباين، وقال يف اجملمع )2/756[املعرفة والتاريخ )2005ـ]
 غري عبد هللا بن احلكم بن أيب زايد، وهو ثقة.رجال الصحيح 

 .222، 221( إبسناد يمعي؛ األخبار الطوال، ص 3/152[أنساب األشراف )2006ـ]

 .179(، مواقف املعارضة، ص 3/152[املصدر السابق نفسه )2007ـ]

 

د، ( إبسناد يمعي، نقاًل عن مواقف املعارضة يف خالفة يزي3/152[املصدر السابق نفسه )2008ـ]
 .179ص 



 (. يشيطوا دماءان: يسفكوا دماءان.5/356[الطبقات البن سعد )2009ـ]

 .179(؛ مواقف املعارضة، ص 3/152[أنساب األشراف )2010ـ]

 .180[املصدر السابق نفسه ص 2011ـ]

 [طست: إانء معلوم.2012ـ]

 (، إسناده ضعيف.1/338[الطبقات ، حتقيق: السُّلمي )2013ـ]

 بق نفسه.[املصدر السا2014ـ]

 (، ويف السند يزيد بن عياض كذبه مالك وغريه.6/453[هتذيب الكمال )2015ـ]

 .604[تقريب التهذيب، 2016ـ]

 

 (.1/118[ميزان االعتدال )2017ـ]

 (.4/406[لسان امليزان )2018ـ]

 (، فيه اهليثم بن عدي بن كالب.3/59[أنساب األشراف )2019ـ]

 .122[مواقف املعارضة، ص 2020ـ]

 .393[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي، ص 2021ـ]

 .221ـ220[العواصم من القواصم، ص 2022ـ]

 (.4/469[منهاج السنة النبوية )2023ـ]

 

 .266[املنتقى من منهاج االعتدال، ص 2024ـ]

 .40[اتريخ اإلسالم، عهد معاوية، ص 2025ـ]

 (.8/43[البداية والنهاية )2026ـ]

 (.2/527خلدون )[اتريخ ابن 2027ـ]

 .395؛ مروايت خالفة معاوية، ص 482[أثر أهل الكتاب يف الفنت واحلروب األهلية، ص 2028ـ]
 (، إسناده ضعيف.1/335[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )2029ـ]

 (، إسناده ضعيف.1/338[املصدر السابق نفسه )2030ـ]

 حىت إن كبده تقطع وتنزل من املخرج.[خيتلف: املراد يرتدد على احلمام مما به من األمل، 2031ـ]

 (، إسناده ضعيف.1/339[الطبقات ، حتقيق: السُّلمي )2032ـ]



 

 . املراد ابملريض: احلسن بن علي.396[مروايت خالفة معاوية، ص 2033ـ]

 .396[مروايت خالفة معاوية، ص 2034ـ]

 .397[املصدر السابق نفسه، ص 2035ـ]

 (.4/42[منهاج السنة )2036ـ]

 

 .123[مواقف املعارضة يف خالفة يزيد بن معاوية، ص 2037ـ]

 .124[مواقف املعارضة يف خالفة يزيد بن معاوية، ص 2038ـ]

 (، إسناده منقطع ، عمران مل يدرك احلسن.1/334[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )2039ـ]

 .98، 97[الدوحة النبوية الشريفة، ص 2040ـ]

 (، إسناده ضعيف.1/335[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )2041ـ]

 

 (.1/391[االستيعاب )2042ـ]

 (.11/209[البداية والنهاية )2043ـ]

 (.1/762[صفة الصفوة )2044ـ]

 .239؛ والوسطية يف القران الكرمي للصَّالَّيب، ص 49[شجرة اإلميان للسعدي، ص 2045ـ]

 

 .239؛ الوسطية للصَّالَّيب، ص 51[التوضيح والبيان لشجرة اإلميان، ص 2046ـ]

 .4342[البخاري، كتاب املغازي، رقم 2047ـ]

 (.11/210[البداية والنهاية )2048ـ]

 [هو الفضل بن دكني.2049ـ]

 (.11/210[البداية والنهاية )2050ـ]

 (.14/109[اتريخ دمشق )2051ـ]

 (.1/148(؛ سكب العربات )6/254[هتذيب الكمال )2052ـ]

 

 .978[الرتمذي، كتاب اجلنائز، رقم 2053ـ]

 .94[اإلميان أواًل، ص 2054ـ]



 (.1/113[التذكرة )2055ـ]

 .6507[البخاري، رقم 2056ـ]

 .504[صحيح مسلم، صحيح اجلامع، رقم 2057ـ]

 

 (، رجاله رجال الصحيح.6/55[مسند أمحد )2058ـ]

 ، حديث غريب.2578[سنن الرتمذي، رقم 2059ـ]

 .96[اإلميان أوالً فكيف نبدأ به، ص 2060ـ]

 .8001، كتاب صفة النار، صحيح اجلامع، رقم [مسلم2061ـ]

 .390[رحلة إىل الدار االخرة، ص 2062ـ]

 (.12/204[البداية والنهاية )2063ـ]
 .2577[أخرجه البخاري، ومسلم، وأمحد عن مسعود، صحيح اجلامع، رقم 2064ـ]

 .8031[رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، رقم 2065ـ]

 

 .98[الدوحة النبوية الشريفة، ص 2066ـ]

 (.3/276[سري أعالم النبالء )2067ـ]

 (.27/222[الفتاوى )2068ـ]

 (، إسناده ضعيف جداً.1/355[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )2069ـ]

 [املصدر السابق نفسه.2070ـ]

 يد الرواايت.(، فقد بني ضعف أسان364، 357، 1/356[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )2071ـ]

 [الغرقد: مقربة أهل املدينة، والغرقد: كبار العوسج، وبه مسيت املقربة.2072ـ]

 (، إسناده صحيح.1/340[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )2073ـ]

 [املصدر السابق نفسه.2074ـ]

 

 (.3/190[املستدرك على الصحيحني )2075ـ]

: يمع غِّر: وهو األبيض الغرة.2076ـ]  [الُغر 

 [اجلحاجح: يمع جحجاح: السيد السمح الكرمي.2077ـ]



 [احلداثن: ما حيدث من نوائب الدهر.2078ـ]

 [عال: أثقل وقدح.2079ـ]

 (.3/445[سري أعالم النبالء )2080ـ]
 (.3/448،449[املصدر السابق نفسه )2081ـ]

 .98(؛ الدوحة النبوية الشريفة، ص 12/211[البداية والنهاية )2082ـ]

 (.12/211بداية والنهاية )[ال2083ـ]

 (، إسناده ضعيف.1/351[الطبقات، حتقيق: السُّلمي )2084ـ]

 (.3/253[سري أعالم النبالء )2085ـ]

 

 .99[الدوحة النبوية الشريفة ص 2086ـ]

 (.6/256(، هتذيب الكمال )3/64، أنساب األشراف )209[اتريخ خليفة ص 2087ـ]

 (.7/120ء، فتح الباري )[اإلنباء أببناء وتواريخ اخللفا2088ـ]

 .402[مروايت خالفة معاوية يف اتريخ الطربي ص 2089ـ]

 [املصدر السابق نفسه.2090ـ]

 (.3/277[سري أعالم النبالء )2091ـ]

 [املصدر السابق نفسه.2092ـ]

 [املصدر السابق نفسه.2093ـ]

 .402[مروايت خالفة معاوية ص 2094ـ]

 (.1/384[االستيعاب )2095ـ]

 (.2/68إلصابة )[ا2096ـ]

 .402[مروايت خالفة معاوية ص 2097ـ]

 


