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  االنفال: 61
املقدمة:

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل 

أرشف االنبياء واملرسلني محمد واله الطاهرين. 

وبعد فهذه خالصة مسرية يف القراءة الجديد ة عن 

صلح االمام الحسن  مع معاوية التي انتفحت 

عليها بفضل الله عزوجل منذ عرشين سنة تقريبا 

وكان ملفها مفتوحا طوال هذه املدة بحثا وتحقيقا 

وتفكريا وحوارا، ويف اعتقادي ان ملفها سوف يبقى 

مفتوحا اىل ما شاء الله تعاىل، وهذه الخالصة متثل 

اخر ما نضج لدي من افكار حول املوضوع كتبتها 

يوم السابع من صفر سنة 1432هجرية )يوم 

(  وهي بعنوان »صلح  شهادة الحسن الزيك 

الحسن الخلفيات والنتائج قراءة جديدة«. ومن 

رام التفصيل  عليه مراجعة كتابنا املفصل بعنوان 

»االمام الحسن  يف مواجهة االنشقاق االموي«.

السيد سامي البدري 

النجف االرشف /12صفر الخري /1432هجرية
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صلح احلسن  مع معاوية نظري صلح 
النبي  مع قريش:

  مع معاوية نظري صلح النبي  صلح الحسن

مع قريش يف الخلفيات واالهداف والنتائج، روى 

الصدوق يف علل الرشائع عن أيب سعيد عقيصا قال: 

»قلت للحسن بن عيل ابن أيب طالب : يا ابن 

رسول الله مل داهنت معاوية وصالحته؟ قال: يا أبا 

سعيد علة مصالحتي ملعاوية علة مصالحة رسول 

الله   لبني ضمرة وبني أشجع، وألهل مكة حني 

انرصف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية 

وأصحابه كفار بالتأويل«)1(.

ويف رأينا ان هذه الرواية حاكمة عىل الروايات 

التي تقول ان سبب الصلح هو غدر او ضعف اهل 

الكوفة والشواهد كثرية عىل ذلك كام سيتضح من 

خالل البحث،  والدرس الذي نستخلصه من سبب 

صلح النبي  مع قريش يف الحديبية مل يكن مل يكن 

ضعف اهل املدينة وال غدرهم بالنبي  بل كان 

السبب هو ان  الحرب بني النبي  وقريش مل تعد 

تحسم املوقف، مضافا اىل انها انتجت فكرا اعالميا 

)1(  علل الرشائع 211/1،
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قدمته قريش للقبائل العربية اقنتعتهم به انها 

عىل الحق ومحمد  عىل الباطل وجندت عشـرة 

االف مقاتل يف غزوة الخندق، وروح هذا الفكر 

االعالمي هو ان محمدا ال يعظم البيت الحرام وال 

يحرتم زواره وان شغلها وان رسالتها يف الحياة تعظيم 

البيت واحرتام زواره، وليس من شك فان هذا الفكر 

االعالمي ال ميكن ازالته بالحرب بل سوف يتكرس 

  اكرث فيام لو استمرت الحرب ومن هنا بادر النبي

اىل الصلح وفرضه عىل قريش بكل وسيلة ولو ادى 

ذلك اىل التنازالت الكبرية، وهكذا كان االمر وتنازل 

النبي  عىل سمته كرسول الله يف وثيقة الصلح 
وكتب »هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله...«)1(

وتنازل يف قبال ارصار قريش »ان ال يدخل مكة 

هذه السنة ويدخلها يف السنة املقبلة«.

»وان ال يستقبل احدا من قريش اسلم اال باذن 

وليه«.

وقد ادت هذه التنازالت اىل ان يشك بالنبوة عدد 

من الصحابة فيهم عمر بن الخطاب)2(. 

)1(  سرية ابن هشام 332/3.
)2(  تاريخ الطربي 637/2، وانظر للتفصيل كتاب السرية النبوية للبدري 

ص166-161.
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  وقد سمى الله تعاىل هذا الصلح مع اطار التنازل 

الذي حصل بالفتح املبني، كام يف قوله تعاىل ﴿إِنَّا َفتَْحنا 

لََك َفتْحاً ُمِبيناً﴾ الفتح )1(، ملاذا؟ الن هذا الصلح فضح 

قريشا عند احالفها وكشف عن كذبها، وفتح القلوب 

ملحمد  وكشف عن صدقه فقد كانت تقول لهم 

ان محمدا ال يحرتم بيت الله وانه يقطع الطريق 

عىل زوار البيت، واذا بصلح الحديبية يكشف ان 

قريشا هي التي تصد عن البيت وان محمدا يعظم 

البيت مبا مل يعظم احد البيت مثله اذ جاء بأصحابه 

والهدي معهم ثم منعتهم قريش وذبحوا الهدي 

خارج  الحرم. 

واالمر نفسه بني الحسن  ومعاوية، فان 

 عىل انه   يقود مرشوع ابيه عيل  الحسن 

محيي سنة النبي  التي عتم عليها واماتتها قريش 

املسلمة بعده.

ومعاوية يقول ألهل الشام ان عليا  مفسد يف 

. دين محمد

  كانت وسيلة معاوية إلقناع أهل الشام بان عليا

. مفسدا يف الدين احاديث  الكذب عىل النبي

)1( انظر كتب التفسري.
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    واعتقد اهل الشام بذلك وحاربوا عليا

خمس سنوات عىل اساس ذلك االعالم الكاذب ضد 

عيل ونهضته االحيائية لسنة النبي   بل استطاع 

ا ن يحول جيش الشام محاربا لشيعة عيل  والبالد 

التابعة له عىل طريقة حرب العصابات مبالغة منه 

يف تطويق عيل ، ويف مثل هذه الحال فان الحرب 

مع معاوية واهل الشام ال تحل املشكلة متاما، كام 

مل تحل الحرب املشكلة بني النبي  والقبائل التي 

. حشدتها ضد النبي

  ان افضل مدخل واقربه لفهم مرشوع عيل

االحيايئ لسنة النبي  هو دراسة حالة املسلمني 

السياسية و الفكرية والدينية سنة 26هجرية.

حالة املسلمني الفكرية والدينية 
والسياسية سنة 26هجرية:

اما الحالة السياسية: فتعرف من رئيس الدولة 

ووالته عىل االمصار:

رئيس الدولة عثامن بن عفان بن ين ايب العايص بن 

امية بن عبد شمس.

سكرتريه الخاص مروان بن الحكم بن العاص بن 

امية بن عبد شمس )ابن عمه(.
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واىل الشام الكربى معاوية بن ايب سفيان بن حرب 

بن امية بن عبد شمس)ابن عمه(.

وايل الكوفة الوليد بن عقبة بن ايب معيط بن بن 

عمرو بن امية بن عبد شمس، ثم خالد بن سعيد بن 

العايص بن سعيد بن العايص بن امية بن عبد شمس 

والد عمرو بن سعيد االشدق. )اوالد عمه( 

واىل البرصة:عامر بن ربيعة من حبيب بن عبد 

شمس وهو ابن خال عثامن وحبيب بن عبد شمس 

هو اخو امية بن عبد شمس. )فهو ابن عمه( 

وايل مرص عبد الله بن ايب رسح اخو عثامن من 

الرضاعة وهو من بني عامر احدى بطون قريش.

اما الحالة الفكرية والدينية: فانها استمرار لسرية 

الشيخني، وهي السرية التي بويع عثامن عليها 

ليكرسها يف الدولة وتتمثل هذه السرية بامور هي:

املنع من نشـر احاديث النبي  يف حق اهل بيته 

واولهم عيل  كحديث الثقلني وحديث الغدير 

وحديث املنزلة وغريها.

املنع حج التتمع مبعنى ادخال العمرة يف الحج 

كفريضة ملن يكن اهله حارضي املسجد الحرام. 

وجعل الحج مفردا بالعمرة يف اشهر الحج.
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تحريم متعة النساء وهو افضل عالج لتطهري 

املجتمع من الزنا كام قال عيل   »لوال تحريم عمر 

للمتعة ما زنا اال شقي« .

اسناد الوعظ واالرشاد وبيان قصص االنبياء 

اىل كعب االحبار وعن طريقه ترسب القصص 

االرسائييل اىل املجتمع االسالمي.

ايجاد ا لطبقية يف املجتمع بتفضيل بعضهم عىل 

بعض يف العطاء.

ويف ضوء ذلك فان الدولة االسالمية يف زمن عثامن 

ميكننا تسميتها الدولة االوىل لبني امية.

 وقد كان املسلمون من اهل الحجاز واليمن 

والجزيرة العربية من عمر15سنة اىل عمر 30 سنة 

ومن غريهم ممن دخل االسالم من اهل العراق 

والبالد الرشقية واهل الشام وافريقيا ال يعرفون 

خلفاء للنبي  يقودونهم اىل الله تعاىل اال الخلفاء 

من قريش وال يعرفون من االسالم اال سرية الشيخني 

 . وهم يعتقدون ان هذا هو دين محمد

 وسابقته يف االسالم وموقعه فيه  اما عيل 

وواليته التي امر بها الله تعاىل واهل بيته الذي قال 

عنهم النبي  »اين تركت فيكم ما ان متسكتم به 
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لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعرتيت اهل بيتي«، 

فانهم جاهلون به اال اذا سمعه  احدهم من ايب ذر 

او سلامن او حذيفة رسا.

ويف ضوء حديث الثقلني فان مسلمة الفتوح 

والجيل الجديد من ابناء الصحابة بل اغلب جيل 

صغار الصحابة هم مسلمون ضالون اضلهم من 

فرض عليهم سرية الشيخني.

ما هو مرشوع عيل ؟
ادخر النبي  اهل بيته  وعيل اولهم إلنقاذ 

االمة من ضاللها »يا عيل انت الهادي بك يهتدي 

املؤمنون بعدي«)1( فام هو مرشوع عيل  إلحياء 

سنة النبي  وانقاذ االمة من ضاللة بني امية 

االوىل ؟

كان عيل  يرتقب الفرصة السانحة لنهضته ومل 

تكن هناك فرصة افضل من فرصة انشقاق بطون 

من قريش عىل عثامن ووالته من بني امية، اذ رات 

هذه البطون انها حرمت من امتيازات السلطة 

)1(  الفصول املهمة يف معرفة األمئة تحقيق الغريري - ابن الصباغ  

املاليك - ج 1 - ص 574، وقد رواه ابن جرير يف تفسريه والفخر الرازي  

والثعلبي وغريهم. 
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وصارت حكرا عىل بني امية فأخذت تبدي تذمرها 

من عثامن وتحرش عليه اهل االمصار مستغلة 

اخطاء والته من شباب بني امية وتاريخهم اليسء 

مع النبي ، واستحكم انشقاق قريش عىل عثامن 

سنة 27 هـ حني كان اخر من انضاف اىل  املتمذمرين 

واملنشقني عىل عثامن هو عبد الرحمن بن عوف.

وقرر عيل  يف موسم حج سنة 27 هـ ان يحج 

ويعلن عن حج  التمتع ويتحرك اصحابه لنرش 

حديث النبي  يف اهل بيته كحديث الثقلني 

وحديث الغدير وغريهام.

وهكذا كان االمر وانطلق ا بو ذر الذي ادخره 

ث هو واملقداد واخرين  النبي  لهذه املرحلة يحدِّ

من اصحاب النبي  باحاديثه يف حج التمتع وحق 

اهل بيته ، واضطهدتهم السلطة نفيا وسجنا.

 ، وفوجئ املتذمرون من قريش بنهضة عيل

ولكنهم آثروا السكوت النهم مشغولون بالتحريش 

ضد عثامن، ثم استطاع الثائرون من قريش ان يقتلوا 

عثامن بعد حصاره، ولكن الجامهري املسلمة بدال 

  من ان تبايع طلحة او الزبري هرعت اىل بيت عيل

تطلب منه ان تبايعه، ورفض  يف بادئ االمر ثم 
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استجاب لهم يف املسجد وبويع يف اروع مشهد يصفه، 

: قال

»وبسطتم يدي فكففتُها، ومددمتوها فقبضتُها، 

ثم تداككتم عيل تداكَّ اإلبل الِهيم عىل حياضها يوم 

ِورِدها، حتى انقطعت النعُل، وسقط الرداء، وُوِطَئ 

الضعيف...«.

 ثم قال يف كالم آخر: »وبلغ من رسور الناس ببيعتهم 

ياَي أن ابتهَج بها الصغرُي، وهَدج إليها الكبري،  إ

وتحامَل نحوها العليل، وحرست إليها الكعاب« )1(. 

وانطلق عيل  يواصل مرشوعه االحيايئ لسنة 

النبي  عرب االجراءات التالية.

1.الغى الطبقية يف العطاء.

2. الغى سرية الشيخني كقانون تحكم به الدولة 

وترك ملن يعتقد بها ان يعمل بها يف حجة او صالته 

وغريها.

3. منَع من تداول القصص االرسائييل التي تشوه 

)1(  التداك االزدحام الشديد. واإلبل الِهيم: العطاش. وهدج إليها 

الكبري: مىش مشياً ضعيفاً مرتعشا، واملضارع يهدج بالكرس، وتحامل 

نحوها العليل تكلف املىش عىل مشقة. وحرست إليها الكعاب: كشفت 

عن وجهها حرصاً عىل حضور البيعة، والكعاب: الجارية التى قد نهد 

ثديها، )رشح نهج البالغة - ابن أيب الحديد ج 13 ص 3(.



12

سرية االنبياء.

4. رفَد املجتمع بخطب يف الوعظ واالرشاد والعلوم 

بالله تعاىل والفقه ما انىس )كعبا( ومدرسته.

5. حَث كل صحايب سمع من النبي  حديثا ان 

يرويه.

6. شجَع عىل تفسري القرآن.

7. شجَع عىل تدوين العلم.

ويف ضوء ذلك  تأسس جمهور لعيل  من اهل 

البالد املفتوحة مع االنصار الذين آزروا عليا  يف 

مرشوعه واظهروا ما لديهم من احاديث نبوية يف 

. حق عيل

وصار النصف الرشقي من البالد االسالمية عىل 

فئتني يف الفكر والتعبد:

فئة تتعبد بسرية الشيخني يف صالتها وحجها وصالة 

الرتاويح.

فئة تتعبد بطريقة النبي  التي احياها العمل 

بها عيل  بدءا بحج التمتع وغريه.

مرشوع معاوية:
رأى معاوية يف مرشوع عيل  لو استمر سوف 

ينهي مرشوع قريش وانجازات دولة بني امية االوىل 
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ويحيي سنة محمد  ويؤسس دولة بني هاشم 

   وال محمد

ومن هنا خطط للوقوف امامه ووأده واعادة 

دولة بني امية االوىل التي مهد لها واسس مضمونها 

الفكري الشيخان الكبريان وليس له اال أن يدوس 

عىل جراحه فيغض الطرف عن قتلة عثامن من 

قريش ويجمع قريش عىل موقف موحد ملواجهة 

عيل  يف مرحلتني:  

األوىل: ان يقتطع الشام عن عيل  وهي بعد مل 

تبايع لعيل  ومل تستقبل أي وال جديد من طرفه.

الثانية: ان يقتطع العراق عىل الرغم من انه بايع 

عليا ، وذلك بإقناع طلحة والزبري عىل نكث البيعة 

والذهاب اىل البرصة ثم الكوفة وهذا ان تم فان 

جناحي موارد دولة عيل  قد قطعا ويصبح من 

السهل بعد ذلك تطويق عيل  وقتاله يف املدينة.

ونفذ طلحة والزبري وعائشة الركن الثاين واستلام 

البرصة غدرا بسهل بن حنيف وايل عيل  عىل 

البرصة وجاء عيل  ونرصه اهل الكوفة واسرتد  

البرصة من عائشة وطلحة والزبري ورجع اىل الكوفة 

واتخذها مقرا وانطلق اىل الشام ليسرتدها من 
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معاوية وكاد عيل  ان يهزم معاوية يف صفني لوال 

ارصار املتعبدين بسرية عمر ذوي الجباه السود ممن 

مل يعتقد بإمامة عيل  املنصوصة وكان هذا النوع 

من الناس يف جيش عيل  يقاتل معاوية ال عىل 

بصرية. بخالف مالك االشرت واصحابه الذين كانوا 

يقاتلون عىل بصرية كان يخطب مالك يف اصحابه 

ويقول: 

»إن هؤالء القوم والله لن يقارعوكم إال عن دينكم، 

ليطفئوا السنَّة، ويحيوا الِبدعة، ويدخلوكم يف أمر 

قد أخرجكم الله منه بحسن البصرية«)1(.

نجح معاوية يف الركن االول من الخطة واقتطع 

الشام عن عيل ، واستطاع ان يستغل جهلهم 

بحديث النبي  يف حق عيل ، وبوالئهم له 

بحكم كونه امريا عليهم منذ سنة 18هجرية ملا مات 

)1(  وقعة صفني -ابن مزاحم املنقري -ص 251، وقوله ريض الله عنه 

)ويدخلوكم يف أمر قد أخرجكم الله منه بحسن البصرية (  هذا االمر 

هو اعتقادهم امامة عيل بالنص.فهو يحتاج اىل حسن بصرية من 

االنسان ليفارق عقيدة بامامة قريش ويدخل يف امامة عيل.وال من ليس 

ماواِت  ْن ِمْن آيٍَة ِف السَّ يِّ
َ
له حسن بصرية يكون  مصداقا لقوله تعاىل ﴿َوَكأ

وَن َعلَيْها َوُهْم َعنْها ُمْعِرُضوَن ﴾ )105(  يوسف/105،  ْرِض َيُمرُّ
ْ
َواأل

واحاديث النبي  يف عيل  مبناسة الغدير وغريه ايات الهية النه ال 

ينطق عن الهوى.



15

اخوه يزيد احد القادة القرشيني الذين عينهم ابو 

بكر لفتح الشام  جعله عمر مكانه ثم اضاف اليه 

عثامن بقية بالد الشام.وكان الشاميون يعتربونه 

احد اولياء النعمة عليهم وكان الشاميون الذي 

يقاتلون معه يعتقدون به وبخاصة وان الفئة التي 

تحمل عمر 15 سنة اىل عمر 30 سنة كانوا ما بني قد 

ولد يف امارته او ترىب تحت منربه ومرب والته وسرية 

الشيخني هي الدين عنده وعندهم. واضاف إعالمه 

اىل ذلك ان عليا  هو قاتل عثامن وانه غريَّ دين 

الشيخني ودينهام هو دين محمد   فهو مفسد 

يف دين محمد   وهكذا ترىب اهل الشام يف ظل 

معاوية عىل ان عليا  مفسدا يف الدين يجب لعنه 

الرباءة منه بل قتله وقتال شيعته وان معاوية وارث 

قريش واملؤهل إلحياء مرشوع قريش الذي حكم 

اربع وعرشين سنة.

االمة االسالمية سنة 39هجرية:
وهكذا شهدت االمة واهل البالد املفتوحة رشقا 

وغربا سنة 39 هجرية مرشوعني:

االول: ميثل مرشوع النبوة ما عدى ان شخص 

محمد  غري موجود وامنا بديله شخص اخر هو 
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كنفسه وهو عيل  وهو وصيه. 

مركز هذا املرشوع العراق والكوفة ويدين بهذا 

املرشوع اغلب سكان النصف الرشقي من مسلمة 

الفتوح واالنصار مع خمسة افراد من قريش فقط. 

شعاره العمل بكتاب الله وسنة النبي، ودعوة 

النصف الغريب للعودة اليها. يقود هذا املرشوع 

بعد عيل  ولده الحسن  وصيه وويص جده 

. النبي

الثاين: ميثل مرشوع قريش التي حكمت اربعا 

وعرشين سنة وانتجت مضمونا فكريا وترشيعيا 

خليطا من االسالم والجاهلية واإلرسائيليات، ارتبط 

بعنوان سرية الشيخني مع مالحظة ان االنصار هذه 

املرة ليسوا فيه بل هم مع عيل  اال انفار منهم مع 

معاوية كالنعامن بن بشري، راس املرشوع ووريثه هو 

معاوية ومركزه الشام ويتدين بهذا  املرشوع اغلب 

سكان النصف الغريب من مسلمة الفتوح وقبائل 

قريش كلها اال خمسة نفر. شعاره العمل بسرية 

الشيخني املؤسسني وقتال عيل وشيعته بتهمة دم 

عثامن وهو برئ منه براءة الذئب من دم يوسف.
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شهادة عيل  وبيعة اهل العراق 
احلسن  وبيعة اهل الشام معاوية:

بايع العراقيون الحسن  حاكام وهو قبل ذلك 

راس يف مرشوع ابيه ووصيه عليه اماما هاديا بنص 

من جده النبي  وبايع اهل الشام معاوية حاكام 

وهو قبل ذلك راس يف مرشوع قريش عني به الخليفة 

الثاين عناية خاصة وكان يحاسب عامله اال معاوية 

فان كان يقول له »اما انت فال امرك وال انهاك«، 

وكذلك عني به الخليفة الثالث ملا كانا يتوسامن فيه 

من دهائه.

مبادرة معاوية بالصلح:
خطط معاوية لصلح مؤقت يريح به جيشه 

املتعب بعد خمس سنوات من الحرب ثم يعد الكرَّة 

ان كانت هناك اليها بحسب الظرف واملصلحة، 

فبادر الحسَن  بذلك  بان توقف الحرب ويكون 

العراق ألهل العراق وقد اختاروا الحسن  حاكام، 

والشام ألهل الشام وقد اختاروا معاوية حاكام ، 

فان استجاب الحسن  فهو املطلوب وان رفض 

فسوف يكون الحسن  ملوما من شعبه ايضا الن 

رفض الصلح وقد دعا اليه القرآن يف قوله تعاىل  ﴿ َوإِْن 
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ِميُع  نَُّه ُهَو السَّ ْ َعَ اهلِل إِ ا َوتََوكَّ
َ
ِم فَاْجنَْح ل

ْ
ل َجنَُحوا لِلسَّ

َعِليُم﴾ األنفال/61امر واجب االتباع.
ْ
ال

موقف احلسن  من اطروحة معاوية 
للصلح:

من الرضوري جدا ان نتعرف عىل طريقة تفكري 

الحسن  بقضية الصلح التي عرضها معاوية فام 

هي االصول التي يستحرضها الحسن  يف فكره 

بل ويستحرضها ايضا أي رجل مخلص من رجاالت 

جيشه وهم كرث.

 بعبارة موجزة هو احد منظومة  الحسن 

االمامة الهادية بعد النبي  مهمتها املحافظة 

إِْن يَْكُفْر بِها هُؤالِء 
عىل الرشيعة وهداية الناس ﴿فَ

يَن  ِ
َّ

وئِلَك ال
ُ
نا بِها قَْوماً لَيُْسوا بِها بِكافِِريَن  )89(  أ

ْ َفَقْد َوكَّ

ْجراً إِْن ُهَو 
َ
ْسئَلُُكْم َعلَيِْه أ

َ
َُّ فَِبُهداُهُم اْقتَِدهْ قُْل ال أ َهَدى اهلل

عالَِمنَي )90(﴾ األنعام/89-90، وقد نهض 
ْ
رى لِل

ْ
 ِذك

َّ
إِال

ابوه عيل  مبرشوع الهداية بعد النبي  واسسه 

يف قبال قريش املسلمة التي اضلت االمة وكفرت 

بالتأويل.كام كفرت قريش املرشكة بالتنزيل.وهو 

  االن عىل راس هذا املشـروع، ان مهمة الحسن

االساسية هي كيف يوصل مرشوع ابيه اىل النصف  
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الثاين من االمة التي مل تقف عند حالة كونها جاهلة 

بعيل  وهو الهادي بعد النبي  بل تعتقد به يف 

ضوء اعالم معاوية انه مفسد يف الدين تجب الرباءة 

منه، ومل تقف عند العقيدة فقط بل تحولت اىل 

جيش يهمه قتل من هو عىل دين عيل  بل من 

يتصل بعيل  بنسب امل يقتل برس طفلني لعبيد 

الله بن عباس!.

يفكر الحسن  كيف يفتح قلوب اهل الشام 

عىل الحقيقة ليعرفوا معاوية عىل حقيقته مفسدا 

يف الدين ويعرفوا عليا  هاديا اىل دين الله بأمر 

الله ورسوله، والحرب ال ميكن ان تفتح القلوب.

كام ان صيغة معاوية التي عرضها للصلح ال تحقق 

ذلك بل سوف تكرس انغالق القلوب عىل ما انعقدت 

  عليه من الحقد واملعلومات الكاذبة ضد عيل

واالعتقاد مبعاوية هاديا مهديا وتكرس انشقاق 

االمة وتعجل من سقوطها عىل يد اعدائها.

ليس امام الحسن  اال صيغة واحدة هي اشبه 

بقصة تينك االمرأتني اللتني تنازعتا يف وليد عند ابيه 

عيل  وارصت كل واحدة منهام انه لها، فقال 

عيل  اذن اقسمه بينكام وصاح عىل قنرب ان يأتيه 
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بالسيف فسكتت املدعية ورصخت االم قائلة ال 

تقسمه فان القسمة تهلكه ومتيته وانا اهب حقي 

لها ليعيش ولدي، وهكذا عرف الناس من هي االم 

الحقيقة ومن هي االم الزائفة.

اراد معاوية ان يكرس انشقاق االمة لتهلكها 

الحروب ويقوى عليها االعداء املرتبصون بها من 

الروم وغريهم،  

  ان يكرس مرشوع ابيه عيل  ويريد الحسن

إلحياء سنة النبي  يف االمة، وان يفضح معاوية 

عند اهل الشام بانه كاذب وان عليا  مظلوم وان 

الحق معه وانه امام الهدى وخليفة النبي  بنص 

. من الله ورسوله

وال يحقق للحسن  ما يريد اال ان يتنازل عىل 

امللك برشوط تضمن له كل ما يريد  من مرشوع 

الهداية وهنا يكمن سخاء الحسن  حني يجود 

مبلك يسيل له لعاب الرجال ويشرتي به اقامة 

الحجة اإللهية ويكشف عن امامته وامامة ابيه 

الهادية ويحق دماء املسلمني جميعا.

وهكذا كان االمر فقد رد الجواب ملعاوية اين 

  اسلمك العراق تضمه اىل الشام لرتجع امة النبي
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واحدة تحفظ فيها القبلة والكتاب برشوط اكتبها 

لك وتلتزمها.

طار معاوية فرحا النه مل يكن ليخطر بباله ذلك، 

ثم فكر يف نفسه وما عسـى ان تكون الشـروط، اين 

التزمها لفرتة معينة كائنة ما تكون وانكثها بعد حني 

ويتم يل كل يشء مام اريد وبعث للحسن  بأوراق 

بيضاء عليها توقيعه ليكتب فها ما اراد  من رشوط.

وهل خيفى عىل احلسن  تفكري 
معاوية؟ 

  ال لن يخفى عليه ذلك ولكن املسالة عند الحسن

ليست مسالة امللك والحكم املدين ينتظر ان يرجع 

اليه بعد معاوية بل هي مسالة الرسالة واقامة الحجة 

بإظهار صدق عيل  وامامته االلهية من خالل 

نرش احاديث النبي  يف حقه وهذه سوف تكون 

محفوظة اىل االبد بضميمة اخيه الحسني  فانه 

سيواصل املرشوع ويعالج السلبيات املتوقعة وهذا 

  هو الرتابط الوثيق بني خطة الحسن والحسني

يف مواجهة الضالل االموي.
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وكتب احلسن   رشوطه و منها: 
 .)1(   1. أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله

2. وأن يكون األمر للحسن  من بعده )2(، فإن 

.)3(  حدث فللحسني  حدث بالحسن

3. وأن يرتك سب أمري املؤمنني  والقنوت عليه 

بالصالة وأن ال يذكر علياً  إال بخري)4(..

الت عىل  ل بني هاشم يف العطاء والصِّ 4. وأن يفضِّ

بني عبد شمس )5(.

5. أن ال يأخذ أحداً من أهل العراق بإحنة، وأن يؤمن 

األسود واألحمر ويَحتمل ما يكون من هفواتهم )6(. 

وأن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله يف شامهم 

وعراقهم وتهامهم وحجازهم )7(. 

وافتضح معاوية عند اهل الشام بانه كان كاذبا 

يف اعالمه ضد عيل  وكان متجنيا عليه، بل عرفوا 

اإلمام الهادي الذي شهدت له آيات الكتاب وأحاديث 

)1(  املدائني فيام رواه عنه ابن أيب الحديد يف رشح النهج: 8/4.
)2(  تاريخ الخلفاء للسيوطي / 194 واإلصابة 2 / 59 اإلمامة والسياسة 

.150 /
)3(  عمدة الطالب البن عنبة /67.

)4(  األصفهاين مقاتل الطالبيني / 26، رشح النهج: 4 / 15.
)5(  األخبار الطوال للدينوري / 218.

)6(  األخبار الطوال / 218.
)7(  ابن األعثم الكويف: 4 / 160.
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النبي   كام شهد له من عارشه. 

ووصلتهم كلامته  وتظلمه حني كان يقول:

»اللهم إين أستعديك عىل قريش ومن أعانهم، 

فانهم قطعوا رحمي، وصغّروا عظيم منزلتي، 

واكفأوا إنايئ، واجمعوا عىل منازعتي حقا كنت أوىل  

به من غريي،... فنظرت فإذا ليس يل رافد وال ذاب 

وال مساعد إال أهل بيتي، فضننت بهم عن املنية، 

فاغضيت عىل القذى، وجرعت ريقي عىل الشجا 

وصربت من كظم الغيظ عىل أمرِّ من العلقم، وآمل 

للقلب من حز الشفار«  )1(.

    وقوله    يف رسالته ألخيه عقيل: 

»فإن قريشاً قد اجتمعت عىل حرب أخيك اجتامعها 

عىل حرب رسول الله   قبل اليوم، وجهلوا حّقي، 

وا يف إطفاء  وجحدوا فضيل، ونصبوا يل الحرب، وَجدُّ

نور الله، اللهم فاجِز قريشاً عني بفعالها، قد قطعت 

.)2(»... رحمي وظاهرت عيلَّ

ووصلهم قول رسول الله   فيه يوم الغدير: من 

كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من وااله وعاد 

)1(  كالم: 217 نهج البالغة الخطبة: 172.
)2(  االمامة والسياسة ج1: 56، انساب االرشاف ج2: 75 االغاين ج15: 46 

نهج البالغة ج3: 68 حمهرة رسائل العرب ج1: 595.
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من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله.

وحديث املنزلة »يا عيل انت مني مبنزلة هارون 

من موىس اال انه ال نبي بعدي«.

وحديث الكساء ملا نزلت اية التطهري جمع 

النبي  عليا وفاطمة والحسن والحسني وجللهم 

بكساء خيربي وقال »اللهم هؤالء اهل بيتي.... «

  ووصلتهم أخبار حج التمتع عىل عهد النبي

  وكيف منعت منه قريش وكيف احياه عيل 

ووصفه معاوية بانه إفساد يف الدين زورا وبهتانا 

فعرفوا أنَّ علياً  قد احيا دين النبي  ومل يفسده 

بل الذي افسد فيه هم قريش املسلمة وبنو امية.

   ووصلتهم أخبار أخرى كثرية تتصل بسنن النبي

التي عملت قريش املسلمة عىل تغيريها أو التعتيم 

عليها.

ووصلهم وصف رضار لعيل  بل سمعوه منه يف 

بالط معاوية حني طلب منه أن يصف عليا   وارص 

عليه فنهض  قائالً:

»كان _عيل _ واللِه بعيَد املدى، شديَد الِقوى، 

لعلُم من  ُر ا ، ويحكم عدال، يتفجَّ يقول فصالً

جوانِِبه، وتنِطُق الِحكَمُة من نواحيه، يستوحُش 
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من الدنيا وزَهرتها، ويأنُس بالليِل ووحشِته، غزيَر 

الَعربة، طويَل الفكرة، يُعِجبُه من اللِّباس ما قرَُص، 

ومن الطعام ما َخُشن. كان فينا كأِحِدنا، يجيبُنا إذا 

سألناه، وينبئُنا إذا استفتيناه، ونحن واللِه مع تقريِبه 

إيانا وقُرِبه مّنا ال نكاد نكلِّمه هيبًة له. يعظِّم أهَل 

الدين ويُقرِّب املساكني. ال يطمع الَقويُّ يف باطله، 

وال ييئَُس الضعيُف من عدله، وأشهُد لقد رأيتُه يف 

بعض مواقفه، وقد أرخى الليُل سدولَه، وغارت 

ليم،  نجوَمه، قابضاً عىل لحيته، يتملمُل متلمَل السَّ

ويبيك بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا ُغرِّي غريي، أيب 

فِت.  ِت أْم إيلَّ تَشوَّ تَعرضَّ

هيهات هيهات قد باينتُك ثالثاً ال رجعة يل فيها، 

فُعمرك قصري وخطرك حقري. آه من قلة الزاد وبعد 

السفر ووحشة الطريق«.

وشهدوا من معاوية بعد هذا الوصف نزف 

دموعه عىل لحيته وقوله: »رحم الله أبا حسن كان 

والله كذلك«. 

 وسمعوا جواب رضار حني سأله معاوية: عن مدى 

. حزنه عىل عيل
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قال:»حزن من ذبح ولدها يف حجرها«)1(.

وشهد الناس احلسن   يف سريته 
 : الشخصية إمامًا أيضا عىل سمت أبيه

وشهد الناس خالل هذه السنوات العرش من ولده 

  أيضا إماماً هادياً عىل سمت أبيه   الحسن

وعرفوا عنه أنه حج خمسة عرش أو عرشين حجة 

ماشياً والنجائب تقاد بني يديه)2(.

وهذا حفيده من ابنته اإلمام الصادق   يصف 

  قال حدثني أيب عن أبيه  عبادة جده الحسن

 :  أن الحسن بن عيل بن أيب طالب

»كان أعبد الناس يف زمانه، وأزهدهم وأفضلهم، 

وكان إذا حج حج ماشيا، ورمبا مىش حافيا، 

وكان إذا ذكر املوت بىك، وإذا ذكر القرب بىك، وإذا 

ذكر البعث والنشور بىك، وإذا ذكر املمر عىل الرصاط 

)1(   قال ابن ايب الحديد  رشح نهج البالغة ج 81   ص 22: بعد ان اورد 

وصف رضارا: إن الرياىش روى خربه، ونقلته أنا من كتاب عبد الله بن 

إسامعيل بن أحمد الحلبي يف  التذييل عىل نهج البالغه  ص 225.
)2(  قال عبد الله بن العباس: ما ندمت عىل شئ فاتني يف شبايب إال أين مل 

أحج ماشيا، ولقد حج الحسن بن عيل خمسة وعرشين حجة ماشيا وإن 

النجائب لتقاد معه. )املجموع للنووي ج91/7، ويف رواية عيل بن زيد 

بن جدعان قال حج الحسن خمس عرشة حجة ماشيا.)تاريخ دمشق 

. )243/13
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بىك، وإذا ذكر العرض عىل الله تعاىل ذكره شهق 

شهقة يغىش عليه منها. 

وكان إذا قام يف صالته ترتعد فرائصه بني يدي ربه 

عز وجل، 

وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب 

السليم، وسأل الله تعاىل الجنة، وتعوذ به من النار، 

وكان ال يقرأ من كتاب الله عز وجل: ﴿يا أيها الين 

آمنوا﴾  إال قال: لبيك اللهم لبيك، ومل ير يف يشء من 

أحواله إال ذاكرا لله سبحانه، 

وكان أصدق الناس لهجة، وأفصحهم منطقا« )1(.

انتشار سنة النبي  لدى أهل البالد 
املفتوحة رشقًا وغربًا بفضل مرشوع 

: وصلح احلسن  عيل
  وهكذا انترشت ثقافة الوالء ألهل البيت

التي أسسها الكتاب والسنة يف مسلمة الفتوح 

رشقا وغربا وعادوا أمة واحدة يف الواقع السيايس 

تحكمهم دولة واحدة هي دولة الكتاب والسنة 

فقط من دون اجتهادات الخليفتني وعىل مستوى 

واحد من املعرفة بحديث الغدير وحديث الثقلني 

)1(  األمايل الشيخ الصدوق ص 244.



28

وحديث املنزلة وغريها من النصوص التي تؤسس 

األمامة اإللهية ألهل البيت   وأولهم عيل  أخذ 

بها من شاء وتركها من شاء، شأنهم شأن املعارصين 

 َ يِن قَْد تَبَنيَّ للنبي . عمالً بقاعدة ﴿ال إِكْراَه يِف الدِّ

   البقرة/256 التي أسسها النبي  ﴾ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ

يف املعتقد.

وكانت الفرتة التي استغرقتها نهضة عيل   من 

   أيام الحج سنة 27 هجرية إىل وفاة ولده الحسن

   مسموماً نهاية سنة 50 هـ إلحياء سنة النبي

ونرشها كثقافة يف األمة اإلسالمية ثالث وعرشون 

سنة، وهي نظري الفرتة التي استغرقتها مهمة نرش 

احكام االسالم مبا فيها والية عيل   منذ بعثة 

النبي   إىل يوم الثامن عرش من ذي الحجة يوم بلغ 

النبي   أمته يف غدير خم بوالية عيل   اإللهية. 

وكانت السنوات من سنة 40 هجرية اىل سنة 

50 هجرية من اروع سنوات االمة االسالمية عىل 

االطالق بعد سنوات النبوة وسنوات عيل  عليه 

حني بويع.
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ظالمة اإلمام احلسن  وظالمة شيعته 
يف الكوفة عىل يد األمويني والعباسيني:

   مل تطب نفس معاوية أن يحقق الحسن

وشيعة ابيه يف العراق تلك املكاسب العظيمة عىل 

مستوى الرسالة واألمة مكاسب جعلت أصحابها 

يفوزون بالذكر الطيب أبد الدهر، فقابلهم بالحقد 

والغدر الذي وشجت عليه اصوله حيث دس السم 

إىل  الحسن    ليتخلص منه سنة خمسني للهجرة، 

ورفع شعار لعن عيل   من جديد وأعاد إعالمه 

الكاذب والروايات الكاذبة ضده   ليقدمه مرة 

أخرى للناس والجيل الجديد إماما مفسداً يف دين 

النبي  ، وافتعل أحاديث اخرى بحق معاوية  

لتجعل منه امام هدى  نظري الحديث املنسوب إىل 

النبي :»اللهم اجعله/أي معاوية / هاديا مهديّاً 

واهِد به«  )1(.

ونهض العراقيون شيعة عيل  آمرين باملعروف 

ناهني عن املنكر الجديد يقودهم قادتهم يف 

الخري حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي 

)1(  مسند احمد 216/4، جامع الرتمذي 687/5، املعجم االوسط 

380/1، اآلحاد واملثاين 358/2، مسند الشاميني 181/1.
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ونظراؤهام فقتل وسجن منهم آالالف وهجر 

منهم أضعافهم وخذلتهم األمة يف الواليات األخرى 

فلم تساندهم بحركة مامثلة وصدق عليهم قول 

الحسني   »الناس عبيد الدنيا والدين لعق عىل 

السنتهم يحوطونهم ما درَّت معايشهم فإذا ُمحِّصوا 

  من  يانون«، وطلب الحسني  بالبالء قل الدَّ

شيعته أبيه يف العراق بعد أن قتل حجر وأصحابه 

أن ينسحبوا من امليدان ويكونوا أحالس بيوتهم  

ليكونوا عدته يف  اإلصالح الفكري والجهادي الذي 

سوف يقوده بعد موت معاوية.

ثم نهض الحسني  وواجه غدر معاوية وانقذ 

الجيل الجديد من االمة الذي ارداه بضاللته.

قال االمام الصادق يف جده الحسني : »انه قد 

اعذر يف الدعاء وبذل مهجته يف الله ليستنقذ عباده 

من الضاللة والجهالة والشك واالرتياب والعمى اىل 

باب الهدى«.

وتحركت االمة ضد بني امية وتربا منهم من برصَّته 

نهضة الحسني  وشهادته وفتحته عىل باب الوالء 

ألهل البيت  من جديد وسقط الحكم االموي 

عىل يد العباسيني سنة 132هـ وانفتحت االمة عىل 
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الوالء لبني هاشم وعظيمهم عيل وولديه الحسن 

والحسني  وعىل علامء ذريتهم االمام عيل بن 

الحسني واالمام الباقر واالمام الصادق، وعىل 

القادة السياسيني منهم زيد ويحيى وامتدادهام 

الحسنيون.

ومل يرق للعباسيني هذا االنفتاح والوالء املطبق 

وبخاصة وقد اضمروا منذ ثالثني سنة عىل يد ابيهم 

محمد بن عيل بن عبد الله بن العباس سياسة 

االنفصال عن ذرية الحسن والحسني ، واسسوا 

 ، دعوتهم عىل تقديم بني العباس عىل ذرية عيل

ومن ثم خطط ابو جعفر املنصور بعد ان قىض عىل 

حركة االخوين الحسنيني محمد وابراهيم ولدي 

عبد الله بن الحسن بن الحسن  لرتبية االمة عىل 

  الوالء للعباسيني خاصة ومالحقة شيعة عيل

املوالني للحسنيني ولالمام الصادق  فجدد بذلك 

انقالب معاوية عىل الحسن  وشوه سرية ابيهم 

املصلح العظيم بإعالم كاذب، كام شوه سرية العراقيني 

وبخاصة الكوفيني ومل يكن لعيل  وولده انصار 

غريهم يف معركته مع خصومه )1( كام شوه نشأة 

)1(  اوردنا نصوصا كثرية يف كراسة اهل الكوفة بني حقد االمويني 
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التشيع الهل البيت  حني اخرتع االعالم العبايس 

انه من وضع شخص يهودي من اليمن اسلم عىل 

عهد عثامن واظهر القول بالوصية، استقر يف الكتب 

إىل اليوم وتناقلته األجيال كأنه حقيقة تاريخية ال 

تقبل النقاش.

وجاء املسرشقون ليستندوا اىل هذا الركام الكاذب 

 من  من الروايات العباسية ليعرفوا الحسن 

خاللها بانه شخصية منهارة غري جديرة بالقيادة او 

غري جديرة بان تكون ابنا لعيل ، وان العراقيني 

متخاذلون وليسوا اهل ملرشوع الدولة. وان التشيع 

مؤسسه يهودي اسمه عبد الله بن سبأ )1(.

واخريا:
فإنَّ الذي نأمله من هذه القراءة الجديدة لصلح 

اإلمام الحسن  مع معاوية هو أن تحرك البحث 

العلمي التاريخي من جديد وبخاّصة وهي تتصل 

بأخطر فرتة من فرتات التاريخ اإلسالمي املبكر.

وهي تكشف عن العمق اإلسرتاتيجي املتميز 

  يف التفكري والتخطيط السليم لإلمام الحسن

والعباسيني وثناء اهل البيت  
)1(   انظر املوسوعة االسالمية تحت كلمة الحسن بن عيل، وبخصوص 

عبد الله بن سبأ انظر كتاب مقاالت االسالميني /762. 
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العمق الذي يستهدف الهداية وحفظ الرسالة أوال، 

ويعرب عن نفس كبرية، وتضحية باملصالح الخاّصة ال 

يتمتع بها إالّ األنبياء.

كام تكشف عن وعي العراقيني لذلك العمق 

  حني تجاوبوا معه وآمنوا به وحققوا للحسن

حسن ظنِّه بهم أنهم حفظة حوزته وذماره.  وحققوا 

لعيل  أيضا ُحسن ظنِّه بهم حني كان يفاخر بدينهم 

يف رسالته إىل معاوية قائالً: »وما  أهل الشام باحرص 

عىل الدنيا من أهل العراق عىل اآلخرة« وكان أبرز 

َمعلَم لهذا التديُّن واإلميان بالوالية اإللهية ألهل 

البيت   هو تسليمهم لقرار الحسن  بالتنازل 

املرشوط عن السلطة املدنية، وحركتهم النشيطة 

يف نرش أخبار السرية املشـرقة لعيل  وأحاديث 

النبي   يف حقه وحق أهل بيته   ثم دفعهم 

الثمن غالياً يف مواجهة نقض معاوية لعهده. 

وقد آن األوان للباحثني اإلسالميني من العراقيني 

  فضال عن غريهم ممن يهمه تاريخ االمئة

وانجازاتهم الرائعة أن ينفضوا عن تاريخهم املرشق 

غبار إعالم بني العباس الكاذب الذي امتد إىل كل 

كتب التاريخ والثقافة، ويعقدوا مؤمترات علمية 
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تدرس املصادر التاريخية والثقافية واألدبية األقدم 

فاألقدم للكشف عن األخبار التي حققت للخليفة 

املنصور أهدافه املاكرة وعن املداهنني والوضاعني 

الذي سايروه يف ذلك ثم إبراز الحقيقة املظلومة 

الضائعة تحت أنقاض القرون واالستفادة من 

دروسها وعربها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني 
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