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:  قال االمام عيل بن ايب طالب
ُه َسيأيت َعَليُكم ِمن َبعدي َزماٌن َليَس فيِه َش ٌء  »و إِنَّ
َأخَفى ِمَن احَلقِّ وال َأظَهَر ِمَن الباِطِل وال َأكَثَر ِمَن 
ماِن  الَكِذِب َعَل اهلِل وَرسوِلِه وَليَس ِعنَد َأهِل َذِلَك الزَّ
ِسلَعٌة َأبوَر ِمَن الِكتاِب إِذا ُتيل َحقَّ ِتالوِتِه وال َأنَفَق 
َف َعن َمواِضِعِه وال يف الِبالِد َش ٌء َأنَكَر  ِمنُه إِذا ُحرِّ
ِمَن امَلعروِف وال َأعَرَف ِمَن امُلنَكِر فالِكتاُب يوَمِئٍذ 
وَأهُلُه َطريداِن َمنفياِن وصاِحباِن ُمصَطِحباِن يف 
َطريٍق واِحٍد ال يؤوهِيام ُمؤو فالِكتاُب وَأهُلُه يف َذِلَك 
نَّ  ماِن يف الّناِس وَليسا فيِهم وَمَعُهم وَليسا َمَعُهم أِلَ الزَّ
الَلَة ال تواِفُق اهُلَدى وإِِن اجَتَمعا فاجَتَمَع الَقوُم  الضَّ
ُة  َأِئمَّ م  ُ كانَّ اجَلامَعِة  َعَل  قوا  وافرَتَ الُفرَقِة  َعَل 
الِكتاِب وَليَس الِكتاُب إِماَمُهم َفَلم يبَق ِعنَدُهم ِمنُه 
ُه وَزبَرُه وِمن َقبُل ما  إاِّل اسُمُه وال يعِرفوَن إاِّل َخطَّ
وا ِصدَقُهم َعَل اهلِل  لوا ِبالّصاحِلنَي ُكلَّ ُمثَلٍة وَسمَّ َمثَّ

يَئِة«. ِفريًة وَجَعلوا يف احَلَسَنِة ُعقوَبَة السَّ
يقول:    اهلل رسول  سمعت  »ايّن   : وقال
كيف أنتم اذا لبستكم فتنة يربو فيها الّصغري وهيرم 
سّنة  ويّتخذونا  عليها  الّناس  جيرى  الكبري  فيها 
فإذا غري منها ش ء قيل قد غريت الّسّنة وقد أتى 

رية«. الّناس منكرا، ثّم تشتّد البلية وتسبى الذُّ
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5 .................................................... مقدمة املركز

6 ......................................... من الغدير إىل عاشوراء
أوال: والية عيل  يوم الغدير يف 18 من ذي احلجة سنة 10هـ 
6 ..................... ضامنة اهلداية والعمل بالسنة النبوية: 

 ثانيا: االنقالب عىل األعقاب بعد وفاة النبي  إعراٌض عن 
النبي  واتباع سنن  والية عيل  ومن ثم تضييٌع لسنة 
أخرى حلت حملها وهي سرية الشيخني وتربية مسلمة الفتوح 
9 .................................... عليها )11-26هـ(. 

النصف  وهداية  النبوية  للسنة  اإلحيائية    عيل هنضة  ثالثا: 
ووالية    النبي سنة  إىل  الفتوح  مسلمة  من  الرشقي 
14 .................... عيل  )سنة 27 إىل 40هجرية(:
رابعا: 41 هـ ـ 50 هـ صلح اإلمام احلسن  يعالج االنشقاق 
سنة  إىل  الفتوح  مسلمة  من  الغريب  النصف  وهيدي  األموي 
19 ............................  ووالية عيل  النبي
اىل  10هـ   اآلنفة   الزمنية  الفرتة   مفاصل  يف  األمر  وخالصة   
23 ................................................ 50هـ: 
خامسا: 50 إىل 60هـ معاوية يغدر باحلسن  ويفرض سرية 
  النبي الشيخني ويضل اجليل اجلديد من األمة عن سنة 
ويربيه عىل لعن عيل  بوصفه ملحدا يف الدين وعىل تويل 
28 ........................ بني أميه بوصفهم هداة إىل اهلل. 
سادسا: 60 إىل 61 هـ هنضة احلسني  إلحياء األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وهداية اجليل الذي أضله معاوية. وحترير 
من    عيل بمرشوع  لتنطلق  أميه  بني  سيطرة  من  الكوفة 
34 ................................................ جديد. 
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مقدمة املركز
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني 
والصالة والسالم عىل ارشف األنبياء واملرسلني 

وحممد وآل  الطاهرين.
وبعد.. القارئ الكريم فهذا بحث للعالمة 
 السيد سامي البدري حتت عنوان »من الغدير 
إىل عاشوراء« كتبه يف سنة 1435ه  ونرش أول 
مرة يف صحيفة )احلسني وارث( يف العدد األول 
نفس السنة، ونرش مرة ثانية يف كتاب بحوث يف 
النهضة احلسينية 1438ه  ـ   الذي طبعته العتبة 
احلسينية املقدسة. ونظرا ملفردات البحث القيمة 
التي احتوى عليها البحث حول ارتباط الغدير 
فجر  كراسات  ضمن  نرشه  نعيد  بعاشوراء 

عاشوراء اإللكرتونية حتت رقم 32.
د. السيد حسني البدري
وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
19حمرم احلرام 1443 هجرية
املوافق لـ 2021/8/28



6

 من الغدير 
إىل عاشوراء

أوال: والية عيل  يوم الغدير يف 18 من ذي 
احلجة سنة 10هـ ضامنة اهلداية والعمل 

بالسنة النبوية: 

يمثل النص عىل عيل  بالوالية يف حادثة 
الغدير اللبنة األخرية يف بناء املجتمع اإلسالمي 
عىل عهد النبي  وذلك حني بني  ألمته 
كَملُت لَُكم 

َ
والية عيل  كام قال تعاىل: ﴿ايلوَم أ

تَممُت َعلَيُكم نِعَميت ورَضيُت لَُكُم اإِلسالَم 
َ
ديَنُكم وأ

دينا﴾ وكوهنا امتدادا لوالية اهلل ووالية رسوله 
  وضامنة ملن أراد ان حيافظ عىل طاعة النبي
ومن ثم املحافظة عىل اهلداية وعدم الوقوع يف 
طيعوا اهلَل واطيعوا الرَّسوَل 

َ
الضالل، قال تعاىل ﴿قُل أ

َّوا فانَّما َعلَيهِ ما ُحَِّل وَعلَيُكم ما ُحِّلُتم وان تُطيعوهُ  فان تَول
تَهَتدوا وما َعَ الرَّسوِل إاِل ابلَالُغ الُمبنُي﴾ النور/54، 
والضمري يف قوله تعاىل ﴿وان تُطيعوهُ تَهَتدوا﴾ يعود 
يعصوه  ان  فاهنم  ذلك  وبخالف  الرسول  إىل 
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يضلوا وهيلكوا، قال تعاىل ﴿فََكيَف إِذا ِجئنا ِمن 
ٍة بَِشهيٍد وِجئنا بَِك َع هُؤالءِ َشهيدا 41 يوَمئٍِذ يودُّ  مَّ

ُ
ِ أ

ُكّ
رُض﴾ 

َ
األ بِِهُم  تَُسوى  لَو  الرَّسوَل  وَعَصوا  َكَفروا  يَن  الَّ

النساء/42-41. 
الغدير  يوم  الوالية  فريضة  كانت  هنا  ومن 

لعيل  افضل الفرائض.
روى زرارة عن أيب جعفر  قال: 

»بين اإلسالم على مخسة أشياء: على الصالة 
والزكاة واحلج والصوم والوالية.

قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل ؟ 
فقال: الوالية أفضل، ألهنا مفتاحهن والوايل 

هو الدليل عليهن... 
مث قال ذروة األمر وسنامه ومفتاحه وباب 
األشياء ورضا الرمحن الطاعة لإلمام بعد معرفته، 
إن اهلل عز وجل يقول: »من يطع الرسول فقد 
أطاع اهلل ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا« 
أما لو ان رجال قام ليله وصام هناره وتصدق 
جبميع ماله وحج مجيع دهره ومل يعرف والية ويل 
اهلل فيواليه ويكون مجيع أعماله بداللته إليه، ما 
كان له على اهلل عز وجل حق يف ثوابه وال كان من 
أهل اإلميان، مث قال: أولئك املحسن منهم يدخله 
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اهلل اجلنة بفضل رمحته«. 
وقوله  »ومل يعرف والية ويل اهلل فيواليه 
ان  أي   : إليه...«  بداللته  أعامله  مجيع  ويكون 
وجهها  عىل  العبادات  هذه  ملعرفة  الطريق 
الصحيح هو اإلمام مضافا إىل ان اعتقاد الوالية 
هو بنفسه رشط يف قبول العمل كالنية رشط يف 
صحة الصالة مثال، والرس يف ذلك اهنا مما أمر به 
الرسول  ثم اإلمام  هو باب مدينة علم 
من  اال    الرسول علم  يعرف  فال  الرسول 

خالله وال يأمر اال بام أمر به الرسول.
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 ثانيا: االنقالب عل األعقاب بعد وفاة 
النبي  إعراٌض عن والية عيل  ومن 

ثم تضييٌع لسنة النبي  واتباع سنن أخرى 
حلت حملها وهي سرية الشيخني وتربية 

مسلمة الفتوح عليها )11-26هـ(. 

بكر  أيب  بني  السقيفة  يف  احلوار  يكشف 
عىل  االنقالب  حالة  واضح  بشكل  واألنصار 

األعقاب حني قال هلم أبو بكر:
»لن يعرف هذا األمر إال هلذا احلي من قريش 

هم أوسط العرب نسبا ودارا.
 ومل تعرف العرب هذا األمر اال هلذا احلي من 

قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا«.)1( 
لقريش  تدين  العرب  ان  ذلك:  من  ومراده 
مكة،  وهي  دارا  افضلهم  فهم  الدين،  أمر  يف 

وافضلهم نسبا ألهنم رصيح إسامعيل. 
وليس من شك ان هذه امليزة لقريش قد كانت 
يف اجلاهلية وقد انتحلت لقب )آل اهلل( بعد موت 
عبد املطلب وقد كان هذا اللقب خاصا به منذ 

قصة الفيل. 
وملا جاء اإلسالم هدم مكانة قريش الدينية 

)1( مسند امحدج1ص56.
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شان  من  ورفع  إبراهيم  دين  حرفت  التي 
حممد  وأهل بيته ؛ قال النبي  »إن اهلل 
عز وجل اختار العرب مث اختار منهم النضر بن 
كنانة مث اختار منهم قريشا مث اختار من قريش بين 
هاشم مث اختارين من بين هاشم« وقال تعاىل ﴿إِنَّما 
هَل ابلَيِت ويَطّهَِرُكم 

َ
يريُد اهلُل يلذهَِب َعنُكُم الرِّجَس أ

أهل  حمبة  وأوجب  األحزاب/33.  تَطهريا﴾ 
بيته  وقرن اّتباعهم باّتباع كتاب اهلل وجعل 
ذلك أمانا من الضاللة. ومن الواضح ان منطق 
ورجع    النبي بيت  أهل  جتاوز  قد  السقيفة 
  حيتج باستحقاق قريش لإلمامة بعد النبي
بمكانتها يف اجلاهلية، وهذا هو االنقالب املشار 
ٌد إاِل رَسوٌل قَد َخلَت ِمن  إليه يف قوله تعاىل ﴿و ما ُمَمَّ
عقابُِكم وَمن 

َ
و قُتَِل انَقلَبُتم َع أ

َ
فان ماَت أ

َ
قَبلِهِ الرُُّسُل أ

اهلُل  وَسيجزي  َشيئا  اهلَل  يُضَّ  فَلَن  َعقَِبيهِ  َع  ينَقلِب 
الّشاكِريَن﴾ آل عمران/144، بصيغة االستفهام 
اإلنكاري للتوبيخ، ومعنى انقلبتم عىل أعقابكم 
أي ارتددتم ورجعتم إىل خلفكم وهي اجلاهلية، 
  أي رصتم أهل جاهلية، وقد اخربنا النبي
اهنم سوف ينقلبون بعده ويرتدون عىل أدبارهم 
فال  الكوثر  حوض  عن  فيحلؤون  القهقرى 
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 : خيلص منهم اال كهمل النًّعم. وقد روي عنه
»يا أهل املقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما 
أصبح فيه الناس لو تعلمون ما جناكم اهلل منه 
أقبلت الفنت كقطع الليل املظلم يتبع أوهلا آخرها 

اآلخرة شر من األوىل«. )1( 
: عنه  وروى عيل

فيها  يربو  فتنة  لبستكم  إذا  أنتم  »كيف 
الصغري ويهرم فيها الكبري، جيري الناس عليها 
ويتخذوهنا سنة، فإذا غري منها شيء قيل: قد 

غريت السنة وقد أتى الناس منكرا«. 
لقد بويع اخلليفتان من قريش ورفعا شعار 
»حسبنا كتاب اهلل« يف قبال السنة النبوية حيث 
ترصفوا فيها باجتهاداهتم منعا وكتامنا وتغيريا 
وسمي ذلك ب »سرية الشيخني« وبويع عثامن 
عىل التقيد هبا. وفتحت البالد رشقا وغربا عىل 

ذلك. 
بعد  جرى  ما  يرشح    عيل اإلمام  قال 

 : النبي
 »إّنما بدء وقوع الفنت أهواء تّتبع وأحكام 
تبتدع خيالف فيها حكم اهلّل يتوّلى فيها رجال 

)1( مسند امحد 489/3.
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رجاال، اال اّن احلّق لو خلص مل يكن اختالف، ولو 
اّن الباطل خلص مل خيف على ذى حجى، لكّنه 
يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان 
فيجتمعان فيجّلالن معا فهنا لك يستوىل الّشيطان 
اهلّل  من  هلم  سبقت  اّلذين  وجنا  أوليائه،  على 

احلسىن«. 
»اّني مسعت رسول اهلل  يقول: كيف أنتم 
اذا لبستكم فتنة يربو فيها الّصغري ويهرم فيها 
الكبري جيرى الّناس عليها ويّتخذوهنا سّنة فاذا 
غري منها شي ء قيل قد غريت الّسّنة وقد أتى 

رية«.  الّناس منكرا، مّث تشتّد البلية وتسىب الذُّ
بيته  أهل  من  ناس  وحوله  بوجهه  اقبل  ثّم 

وخاّصته وشيعته فقال: 
 »قد عملت الوالة قبلي أعماال خالفوا فيها 
رسول اهلّل صّلى اهلّل عليه وآله وسّلم متعّمدين 

خلالفه ناقضني لعهده مغريين لسّنته«. 
و كان من ابرز معامل تغيري السنة: املنع من نرش 
أحاديث النبي  يف أهل بيته ، والنهي عن 
السؤال عن تفسري القرآن حتريم متعة احلج ومتعة 
النساء ومعاقبة املخالف وتغيري مقام إبراهيم، 
واحدة،  بتطليقة  الثالث  التطليقات  وامضاء 



13

وإحداث الطبقية يف املناكح، والعطاء، وحرص 
احلكم ببطون قريش، وفسح املجال ملسلمة أهل 
الكتاب ان يبثوا قصص التوراة ومواعظهم بني 

املسلمني، ومسائل أخرى كثرية. 
وكان نتيجة ذلك: ان َجِهَل مسلمُة الفتوح 
أهل البيت، وسنن النبي ، وتولوا اخللفاء 
من قريش بصفتهم اهنم يقودون إىل اهلل، وتثقفوا 
أهل  ُمسلمة  اليهم  نقلها  التي  التوراة  بثقافة 
الكتاب حني فسح هلم املجال اخللفاء من قريش 

وهي ثقافة قد أصاهبا الكثري من التحريف. 
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ثالثا: نضة عيل  اإلحيائية للسنة النبوية 
وهداية النصف الرشقي من مسلمة الفتوح 

إىل سنة النبي  ووالية عيل  )سنة 27 إىل 
40هجرية(:

الذي  أنا  الناس،  »أيها    قال اإلمام عيل
فقأت عني الفتنة ومل يكن ليجترئ عليها غريي. 
وأمُي اهلل لو مل أكن فيكم ملا قوتَل أهُل اجلمل وال 
أهُل صفني وال أهُل النهروان. وأمي اهلل لوال أن 
العمل حلدثتكم مبا قضى اهلل  تتكلموا وتدعوا 
على لسان نبيه صلى اهلل عليه وآله ملن قاتلهم 
مستبصرا يف ضاللتهم عارفا باهلدى الذي حنن 

عليه«. 
 )الفتنة( هي التي أشار اليها النبي  بقوله: 

»كيف أنتم إذا لبستكم فتنة...«. 
وقوله  »ومل يكن ليجرتئ عليها غريي« أي 
مل يكن األنصار وال مسلمة الفتوح ليستطيعوا ان 
يقفوا أمام عملية تعطيل السنن وحتريفها من قبل 
قريش احلاكمة باسم اإلسالم وال مسلمة الفتوح 
من قبيل حتريم متعة احلج والعقوبة عليها، فانه 
ليس يقدر ان حييي متعة احلج ويعلن لالمة اهنا 
التحريم رأي شخيص من  النبي  وان  سنة 



15

  الذي عينه النبي  عمر ثم عثامن اال عيل
؛ وجعل واليته  تعاىل  اهلل  بأمر  األمة  وليا عىل 
كواليته . الذي كلفه بالنهضة إلحياء سنته 
من بعده وهداية مسلمة الفتوح إليها، روي عن 
ِ قَوٍم 

نَت ُمنِذٌر ولُِكّ
َ
ابن عباس، قال: ملا نزلت ﴿إِنَّما أ

هاٍد﴾ وضع  يده على صدره، فقال: »أنا املنذر 
ولكل قوم هاد«، وأومأ بيده إىل منكب علي، 
فقال: »أنت اهلادي يا علي، بك يهتدي املهتدون 

بعدي«. 
وقوله »وأيم اهلل لو مل أكن فيكم ملا قوتل أهل 
النهروان«:  أهل  وال  صفني  أهل  وال  اجلمل 
والرس يف ذلك ان الذي يقود معركة اجلمل هي 
وصحابة  والزبري  وطلحة  عائشة  املؤمنني  أم 
يروهنم  الفتوح  مسلمة  كان  آخرون  قرشيون 
الدين، وكذلك أهل صفني  أولياء نعمتهم يف 
أما أهل النهروان فهم القراء وأصحاب اجلباه 
  السود من العبادة ولكنهم بالقياس إىل عيل
فانه اكثر عبادة منهم، واسبقهم طرا إىل التصديق 
بالنبي ، مضافا إىل ذلك فان عليا كانت لديه 
عهود من النبي بقتال هذه األصناف. وقد اخرب 
يَن آَمنوا َمن يرتَدَّ  يها الَّ

َ
القرآن بذلك يف قوله تعاىل ﴿ يا أ
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ذِلٍَّة 
َ
ِمنُكم َعن دينِهِ فََسوَف يأيت اهلُل بَِقوٍم حيِبُُّهم ويِحّبونَُه أ

ٍة َعَ الاكفِريَن جياهِدوَن يف َسبيِل اهللِ وال  ِعزَّ
َ
َعَ الُمؤِمننَي أ

خيافوَن لَوَمَة الئٍِم ذلَِك فَضُل اهللِ يؤتيهِ َمن يشاُء واهلُل واِسٌع 
َعليٌم﴾ املائدة/ 54، وقوله »من يرتد منكم عن 
دينه« أي من ينقلب عىل عقبيه، وهم الذين قال 
عنهم النبي  يف أحاديث احلوض »فيحلؤون 
عن احلوض فأقول أي رب أصحايب فيقال انك 
ال تدري ما احدثوا بعدك اهنم ال يزالون مرتدين 
على ادبارهم القهقرى...« قوله ﴿فسوف يأت اهلل 
بقوم حيبهم ويحبونه﴾ قال الطربيس يف جممع البيان 
»هم أمري املؤمنني عيل عليه السالم وأصحابه، 
حني قاتل من قاتله من الناكثني، والقاسطني، 
واملارقني، وروي ذلك عن عامر، وحذيفة، وابن 
عباس، وهو املروي عن أيب جعفر، وأيب عبد اهلل 

عليه السالم«. 
باهلدى  قوله »مستبرصا يف ضاللتهم عارفا 
تغيريهم  هي  )ضاللتهم(  عليه«  نحن  الذي 
ومتعة  احلج  متعة  بتحريمهم  النبوية  للسنة 
وغريها  إبراهيم  مقام  مكان  وتغيريهم  النساء 
وبدعهم يف صالة الرتاويح والطالق والوضوء 
  والصالة وغريها. و»اهلدى الذي عليه عيل
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وأصحابه« هو عملهم بالسنة النبوية وتقيدهم 
هبا. 

قال مالك االشرت خيطب يف أصحابه يف معركة 
»إن  والقتال:  االستبسال  عىل  حيثهم  صفني 
هؤالء القوم واهلل لن يقارعوكم إال عن دينكم، 
ليطفئوا السنة، وحييوا البدعة، ويدخلوكم يف أمر 

قد أخرجكم اهلل منه حبسن البصرية«.)1(
أي  دينكم«  عن  اال  يقارعوكم  »لن  وقوله 
يقاتلونكم ألجل ان يردوكم عن دينكم القهقرى 
ويدخلوكم يف ضاللتهم التي أخرجكم اهلل منها، 
وقوله »بحسن البصرية« يشري إىل قوله تعاىل ﴿قَد 
بَصَ فَلَِنفِسهِ وَمن َعيم 

َ
جاَءُكم بَصائُِر ِمن َرّبُِكم َفَمن أ

نا َعلَيُكم ِبَفيٍظ﴾ األنعام/104، وقد 
َ
َفَعلَيها وما أ

ابرص أصحاب عيل  احلق مع عيل  الن 
شعاره »ما كنت ألدع سنة رسول اهلل لقول احد 
من الناس« وأولئك شعارهم حسبنا كتاب اهلل 
باجتهاداهتم  غريوها  وقد  السنة  عن  مفصوال 

وآرائهم. 
حني  النبوية  السنة  إحياء  يف    عيل نجح 
هنض سنة 27هـ وإحياء حج التمتع وأحاديث 

)1( ابن مزاحم املنقري، وقعة صفني ص251.



18

النبي  يف أهل بيته وانكشف للناس يف 
مدى  االسالمية  البالد  من  الرشقي  النصف 
خمالفة السلطة القرشية لسنة النبي ، وصارت 
وبرز  اإلحيائية،  النهضة  هذه  مركز  الكوفة 
عيل  يف النصف الرشقي من جمتمع مسلمة 
الفتوح إماما ووليا هاديا كام نصبه النبي  يف 
الغدير يدعو إىل سنة النبي ، وبرز معاوية يف 
الشام قائدا يدعو إىل سرية الشيخني وتطبيقات 

عثامن هلا. 
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رابعا: 41 هــ  50 هـ صلح اإلمام احلسن  يعالج 
االنشقاق األموي وهيدي النصف الغريب 

من مسلمة الفتوح إىل سنة النبي  ووالية 
  عيل

استشهد عيل  عىل يد اخلوارج وبايع أهل 
العراق احلسن بن عيل سبط رسول اهلل  عىل 
الكتاب والسنة، وبايع أهل الشام معاوية عىل 
سرية الشيخني وتطبيقات عثامن هلا. ثم عرض 
معاوية عىل اإلمام احلسن  صيغة من الصلح 
هي ان يبقى كل واحد عىل بلده وان جيمد القتال، 
ورأى اإلمام احلسن  انَّ إجابة معاوية عىل 
ذلك سوف يكرس االنشقاق يف األمة، ويبقى 
أهل الشام عىل جهلهم بسنة النبي  ووالية 
عيل  اهلادية، ومل جيد احلسن  طريقا لتفهيم 
ليختلط  الدولة  بتوحيد  اال  بذلك  الشام  أهل 
اجلميع،  أمان  مع  البعض  بعضهم  مع  الناس 
بتنازله  اال  ذلك  حتقيق  إىل  طريق  من  وليس 
عرض  ثم  ومن  ملعاوية،  احلكم  عن  املرشوط 
لتكون  العراق  حكم  يسلمه  ان  معاوية  عىل 
األمة موحدة برشط ان حيكم بالكتاب والسنة 
احلكم  يكون  وان  الشيخني،  سرية  دون  فقط 
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للحسن  من بعده وان حدَث حدٌث باحلسن 
فيكون األمر للحسني  وليس ملعاوية ان يعهد 
إىل احد من بعده، ورشوط أخرى تضمن لشيعة 

عيل  حقوقهم. وطار معاوية فرحا بذلك. 
وصار  سنوات  عرش  للناس  األمان  وحتقق 
كل واحد منهم يتعبد بالطريقة التي يعتقد هبا، 
فهناك من حيج حج التمتع وهناك من يمتنع عنه 
فيحج حج االفراد، وعرف وجوه أهل الشام من 
  خالل استضافات معاوية لوجوه شيعة عيل
يف العراق وحواراته معهم يف بالطه كام عرف 
عامة أهل الشام من خالل مواسم احلج والعمرة 
واختالطهم مع العراقيني أحاديث النبي  يف 
أهل بيته. منها حديثه  يوم الغدير: »من 
كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله«. وحديث املنزلة. وحديث الكساء. كام 
عرفوا أخبار حج التمتع التي حاولت السلطات 
التعتيم  الكاذب  األموي  واإلعالم  القرشية 
إحياء  باجتاه    عيل حركة  ووصف  عليها 
حج التمتع باإلفساد يف الدين، وعرفوا أنَّ عليا 
قد أحيا احلج الذي جاء به النبي  وهو حج 
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تتصل  كثرية  أخرى  أخباًرا  عرفوا  كام  التمتع. 
بسنن النبي  التي عملت قريش املسلمة عىل 

تغيريها أو التعتيم عليها.
وعرفوا وصف رضار له بل سمعوه منه يف 
قائال:  يصفه  أن  منه  طلب  حني  معاوية  بالط 
يقول  الِقوى،  شديَد  املدى،  بعيَد  واهلِل  »كان 
ُر العلُم من جواِنِبه،  فصال، وحيكم عدال، يتفجَّ
من  يستوحُش  نواحيه،  من  احِلكَمُة  وتنِطُق 
الدنيا وَزهرهتا، ويأنُس بالليِل ووحشِته، غزيَر 
ما  اللِّباس  من  يعِجُبه  الفكرة،  طويَل  الَعربة، 
َقُصر، ومن الطعام ما َخُشن. كان فينا كأِحِدنا، 
استفتيناه، وحنن  إذا  وينبُئنا  إذا سألناه،  جييُبنا 
واهلِل مع تقريِبه إيانا وُقرِبه مّنا ال نكاد نكلِّمه 
م أهَل الدين ويقرِّب املساكني. ال  هيبًة له. يعظِّ
يطمع الَقوي يف باطله، وال ييَأُس الضعيُف من 
عدله، وأشهُد لقد رأيُته يف بعض مواقفه، وقد 
أرخى الليُل سدوَله، وغارت جنوُمه، قابضا على 
ليم، ويبكي بكاء احلزين،  حليته، يتملمُل متلمَل السَّ
ِت أم إيل  ويقول: يا دنيا ُغّري غريي، أيب َتعرضَّ
َتشوفِت. هيهات هيهات قد باينُتك ثالثا ال رجعة 
يل فيها، فُعمرك قصري وخطرك حقري. آه من قلة 
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الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق«. وشهدوا 
من معاوية بعد هذا الوصف نزف دموعه عىل 
حليته وقوله: رحم اهلل أبا حسن كان واهلل كذلك. 
وسمعوا جواب رضار حني سأله معاوية: عن 
حزنه عىل عيل. قال: حزن من ذبح ولدها يف 
بالوفاء  للعراقيني  معاوية  وشهد  حجرها)1(. 

لعيل وبفقههم وجرأهتم. 
وهكذا جتانست رؤية املسلمني لعيل  من 
خالل انتشار األحاديث النبوية فيه ومن خالل 
  النبي سنة  فيها  أحيا  التي  العملية  سريته 
مع  ذلك  يف  متساوين  الفتوح  مسلمة  وصار 
الغدير  جمتمع الصحابة سنة عرش هجرية يوم 
ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حي عن بينة. 

)1(ابن عبد الرب يف االستيعاب، ج2ص52.
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 وخالصة األمر يف مفاصل الفرتة  الزمنية 
اآلنفة  10هـ  اىل 50هـ: 

1. ان املسلمني يف غدير خم /وهم مائة ألف 
أو يزيدون/ يف الثامن عرش من ذي احلجة سنة 
  10 للهجرة قد سمعوا مبارشة وصية النبي
يف قوله: »يوشك ان ادعى فأجيب اين تارك فيكم 
الثقلني ما ان متسكتم هبام لن تضلوا كتاب اهلل 
وعرتيت أهل بيتي، ثم قال اهلل موالي وأنا موىل 
املؤمنني ثم أخذ بيد عيل فرفعها وقال: فمن كنت 
مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من وااله وعاد 
من عاداه«. وفهموا منها ان وليهم اهلل عز وجل 
ورسوله  وعيل  وان طاعة عيل  هي 
طاعة النبي  وان طاعة النبي  هي طاعة 
القرآن يدعو  اهلل عز وجل، وبعبارة أخرى ان 
إىل طاعة أوامر اهلل عز وجل وال تعرف الكثري 
منها اال من خالل سنة النبي  فيجب إطاعة 
هذه  إدامة  وان  اهلداية،  تكون  وهبا    النبي
باتباع عيل ، الن عليا  باب  تتم  اهلداية 
  مدينة العلم املتقيد حرفيا باتباع أوامر النبي
كان  ثم  ومن  عليها،  املنصوص  طهارته  مع 
النبي  يدعو ملن يتبع عليا  بان يتواله اهلل 
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عز وجل وملن خيالف عليا  بان يعاديه اهلل عز 
وجل، كام عرفوا ان اإلسالم قد هدم الطبقية 
الدينية القرشية ورفع شعار ﴿ان أكرمكم عند اهلل 
اتقاكم﴾ وساوى بينهم يف احلقوق املدنية، فالكل 
سواء يف العطاء واملؤمن كفئ املؤمنة فال اعتبار 

لألحساب واألنساب. 
2. يف أواخر صفر سنة 11هجرية أي بعد 
قريش  نقضت  الغدير  واقعة  من  يوما  سبعني 
  املسلمة ومن معها من األنصار عهد النبي
  منه بنص  بعده  الويل  بصفته    عيل يف 
واجتمعوا يف سقيفة بني ساعدة والنبي  بعد 
يتداولون من يكون خلفا له وغلبت  ملا يدفن 
بقول أيب بكر: »ان هذا األمر  قريش األنصار 
لن تعرفه العرب يف غري قريش« مع ان اإلسالم 
جاء هبدم مكانة قريش يف اجلاهلية وشيد بيت 
النبي  وعرتته، وهكذا ارتدوا عىل ادبارهم 
  النبي سنن  وغريوا  اجلاهلية  إىل  القهقرى 
وفتحت البالد رشقا غربا عىل الضالل، وتربى 
ُمسلمة الفتوح عىل تويل سرية الشيخني بدال من 
سنة النبي  وُنيس أمر أهل بيته، فربزت 
الطبقية الدينية من جديد لقريش وأضيفت اليها 
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الطبقية السياسية وصار الذي يليهم يف الفضل 
وولوهم  الفتح  جنود  وجعلوهم  العرب  هم 
اخلدمية  األعامل  وتركوا  الصغرى  الواليات 

واملهنية ألهل املدن بشكل عام. 
3. هنض عيل  سنة 27هجرية واحيا حج 
التمتع وحديث الغدير ثم بويع يف 18 من ذي 
احلجة سنة 35هـ بعد ان قتلت قريش اخلليفة 
عثامن الختالفها معه وانشقاقها عليه. وألغى 
العطاء  يف  بينهم  وساوى  الناس  بني  الطبقية 
طبقة  هم  كانوا  حيثام  واملسلمون  والزواج، 

واحدة: اكرمهم عند اهلل اتقاهم. 
حرب  عىل  واتباعها  قريش  اجتمعت   .4
عيل  يف اجلمل وصفني والنهروان، واستشهد 
عيل  وقد انفتح النصف الرشقي من البالد 
االسالمية عىل عيل  بصفته إمام اهلدى هيدي 
إىل سنة النبي  فاخذ بقوله من شاء ان يتخذ إىل 
ربه سبيال وصارت الكوفة مركز اهلداية، وبقيت 
شعار  معاوية  رفع  وقد  الضاللة  مركز  الشام 
سرية الشيخني مع لعن عيل  والرباءة منه مع 
لتكريس  القصاصون  أحاديث كذب وضعها 
الدين  يف  مفسدون  وشيعته    عليا ان  رؤية 
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والدين هيدر دماءهم وحيل أمواهلم، ثم حول 
معاوية جيش الشام إىل رسايا تغري عىل أطراف 

الكوفة تنهب وتقتل وترشد. 
5. استشهد عيل  سنة 40 هجرية، وبايع 
أهل العراق وأهل احلجاز واليمن وإيران وما 
اهلادي  اإلمام  واالها ولده احلسن  بصفته 
بعد النبي ، وبايع أهل الشام وأهل مرص وما 
واالها معاوية / بصفته ثقة عمر وعثامن /عىل 
سرية الشيخني، ثم بادر معاوية يف عرض الصلح 
كل  حيكم  بان  الدماء  وحقن    احلسن عىل 
أطراف البالد التي بايعته ورأى احلسن  ان 
ذلك سوف يكرس االنشقاق يف األمة وجهلها 
بسنة النبي  وأحاديثه  يف عيل  مضافا 
إىل تكريس الطبقية الدينية والسياسية فعرض 
جتعل  أخرى  صيغة  معاوية  عىل    احلسن
احلكم واحدا عىل الكتاب والسنة فقط، وعىل 
ِذكِر عيل  وترك لعنه وأمان الناس، وحريتهم 
يف التعبد، والرواية عن النبي . واستجاب 
معاوية عرش سنوات وصار مسلمة الفتوح يف 
الرشق والغرب سنة 50هـ كمجتمع الصحابة 
سنة 10هجرية بلحاظ حديث الغدير ومعرفة 
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والية عيل اهلادية إىل سنة النبي  وان اخللفاء 
كانوا قد غريوا سنن النبي  عن عمد. 

6. استطاع عيل  بنهضته مدة ثامن سنوات 
  وحكومته مدة مخس سنوات وابنه احلسن
ثالث  مدة  أي  سنوات  عرش  مدة  بصلحه 
وعرشين سنة ان ينرشا سنة النبي  يف جمتمع 
مسلمة الفتوح وحيررا الناس من الطبقية املقيتة 
  لقريش املسلمة ويعاجلا فتنتها، كام نرش النبي
سنته يف جمتمع الصحابة خالل ثالث وعرشين 
سنة ويعالج فتنة قريش املرشكة وطبقيتها الدينية 
بعد موت عبد املطلب حني غريت دين إبراهيم. 

وصار عيل  يف جمتمع مسلمة الفتوح رمزا 
للهداية إىل ُسنة النبي  كام كان موقعه زمن 
النبي  رشيك النبي يف رمزية اهلداية إىل دين 
إبراهيم »اال ان موضعي من رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم بعد وفاته كموضعي منه أيام 
حياته« »انا من رسول اهلل كالصنو من الصنو 

والذراع من العضد«. 
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  خامسا: 50 إىل 60هـ معاوية يغدر باحلسن
ويفرض سرية الشيخني ويضل اجليل اجلديد 

من األمة عن سنة النبي  ويربيه عل لعن 
عيل  بوصفه ملحدا يف الدين وعل تويل 

بني أميه بوصفهم هداة إىل اهلل. 

  مل يكن معاوية لتخفى عليه أهداف احلسن
من وراء الصلح، ولكنه اضمر الغدر ثم إحياء 
  سرية الشيخني يف احلكم مع إضافة لعن عيل
معاوية  شأن  رفع  مع  بسوء  اال  ذكره  وطمس 

ويزيد ووصفهم اهنم اهلداة بعد اخللفاء الثالثة. 
  احلسن خطة  نجاح  معاوية  يطِق  ومل 
وظهور آثارها خالل عرش سنوات يف األمة كلها 
فقد برز احلسن يف مدينة جده مرجعا دينيا وإماما 
يف عمل اخلري ال يدانيه احد يف عرصه، قال حممد 
بن إسحاق: »ما بلغ احد من الشرف بعد رسول 
اهلل  ما بلغ احلسن بن علي . كان يبسط له 
على باب داره فإذا خرج وجلس انقطع الطريق 
فما مير احد من خلق اهلل اال جلس إجالال له فاذا 
علم قام ودخل بيته فيمر الناس. ونزل عن راحلته 
يف طريق مكة فمشى فما من خلق اهلل احد اال نزل 
ومشى حىت سعد بن أيب وقاص فقد نزل ومشى 
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إىل جنبه«)1(. 
لقد أحيا احلسن  سرية أبية عيل  ومتيزه 
يقول  كان  الذي  اخلري  أعامل  وكل  العلم  يف 

»ينحدر عين السيل وال يرقى إيل الطري«. 
  وأدرك معاوية انه اذا تويف وتسلم احلسن
بعده حكم األمة سوف لن يبقى له وال للثالثة من 
قبله اثر يف املجتمع إال الذكر السيِّئ، فقرر معاجلة 
  باحلسن الغدر  إال  أمامه  وليس  املوقف، 
فدس له السم ثم نقض رشوطه رشطا رشطا 
لعن  وأعاد  احلكم  يف  الشيخني  سرية  واحيا 
عيل  يف األمة بصفته مفسدا يف الدين، ويريد 
به سرية اخلليفتني التي أدخلت يف الدين قهرا عىل 
األمة، وهو واقع حال هنضة عيل  فقد كشف 
لالمة ان سرية الشيخني هي آراء شخصية خالف 
هبا الشيخان سنة النبي  فتخىل عنها من ختىل 
زمن النبي  وبقي من شاء ان يبقى عليها، واي 
إفساد يف دين اخلليفتني اكثر من هذا واستعار 
معاوية دور عيل  اإلحيائي للسنة، فتقمصه 
يف إحياء سرية الشيخني واصفا عليا  بام كان 
عيل يصف اخللفاء من قبله به، قال أبو عثامن 

)1( املجليس، بحار االنوار ج43 ص254 نقال عن املناقب.
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خطبة  آخر  يف  يقول  كان  معاوية  أن  اجلاحظ 
اجلمعة: »اللهم إن أبا تراب احلد يف دينك، وصد 
عن سبيلك فالعنوه لعنا وبيال، وعذبه عذابا أليما 
وكتب بذلك إىل اآلفاق، فكانت هذه الكلمات 

يشارهبا على املنابر«.)1( 
  وأضاف إىل ذلك املنع من نرش فضائل عيل
ومعاقبة املمتنع اشد عقوبة، ووضع أحاديث يف 

فضائل الشيخني وعثامن ومعاوية ويزيد. 
قضاته  إىل  معاوية  »كتب  املدائني:  قال 
ووالته يف األمصار ان ال جييزوا الحد من شيعة 
ويتحدثون  فضله  يروون  الذين    علي
مبناقبه شهادة. مث كتب أيضا: انظروا من قامت 
عليه البينة انه حيب عليا وأهل بيته فاحموه من 
الديوان. مث كتب كتابا آخر من اهتمتموه ومل تقم 
عليه بينة فاقتلوه !. مث كتب: )أن برئت الذمَّة ممَّن 
روى شيئا من فضل أيب تراب وأهل بيته( مث كتب 
إىل ُعّماله: »إنَّ احلديث يف عثمان قد َكُثر وَفشا يف 
كل ِمصر ويف كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتايب 
هذا فادعوا الناس إىل الرواية يف فضائل الصحابة 
واخللفاء األولني وال تتركوا خربا يرويه أحد من 

)1(  رشح النهج 56/4.
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املسلمني يف أيب تراب إال وتأتوين له يف الصحابة 
ة أيب  فإنَّ هذا أحبُّ إىلَّ وأقرُّ لعيين وأدحض ِلُحجَّ
تراب وشيعته وأشدُّ عليهم من مناقب عثمان 
وفضله«. فُقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار 
كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة هلا. 
حىت انتقلت تلك األخبار واألحاديث إىل أيدي 
والبهتان  الكذب  يستحلون  الذين ال  الديانني 
فقبلوه ورووها وهم يظنون إهنا حق، ولو علموا 
إهنا باطلة ملا رووها وال تدينوا هبا«)1(. وتربى 
رشق  املسلمني  من  اجلديد  اجليل  ذلك  عىل 

األرض وغرهبا إال من رحم ربك. 
وأخريا فرض عىل األمة بيعة ولده يزيد خليفة 
يقودهم إىل اهلل ويشفع هلم عنده مستعريا ما جرى 
وهاديا  إماما    عيل تعيني  من  خم  غدير  يف 

وشفيعا يقودهم إىل اهلل ونصب خيمة لبيعته. 
تربى اجليل اجلديد من عمر 15 سنة إىل عمر 
ثالثني سنة عىل ان أئمة اهلدى هم اخللفاء الثالثة 
  عيل بلعن  مقرونا  معاوية  ثم  قريش  من 

بوصفه رمز الضاللة. 
ثم انضاف اليهم يزيد سنة 56هـ حني أخذت 

)1( ابن أيب احلديد رشح هنج البالغة ج11ص45ـ46.
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له البيعة من غالبية الناس من كل األعامر. 
بني  يف  السامري  نظري  بذلك  معاوية  صار 
إرسائيل حني صنع هلم العجل وقال هلم هذا 
إهلكم واله موسى. كذلك معاوية قال لالمة هذا 
يزيد خليفتكم خليفة اهلل عليكم وعليكم وعىل 
بيعته  مبايعته ومن مات من دون    احلسني
مات ميتة جاهلية. ومل يكن عند يزيد إثارة من 
علم وال سابقة من جهاد وال تأييد اهلي ليكون 
قائدا إىل اهلل، بل حب أبية له دفعه إىل ترشيحه 
هلذا املوقع قال معاوية وقد رضبه اللقو »أخشى 
ان تكون عقوبة عجلت يل ولوال هواي يف يزيد 

ألبصرت رشدي«. 
وقد انبأ أمري املؤمنني عيل  عن فتنة بني أميه 
بام عنده من أخبار نبوية عنها بكلامت كثرية منها: 

قال أمري املؤمنني : »اال وان أخوف الفنت 
عندي عليكم فتنة بين أمية، فإهنا فتنة عمياء 
مظلمة: عمت خطتها، وخصت بليتها، وأصاب 
البالء من عمي  فيها، واخطأ  ابصر  البالء من 
عنها.... ترد عليكم فتنتهم شوهاء خمشية، وقطعا 
جاهلية، ليس فيها منار هدى، وال علم يرى حنن 
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أهل البيت منها مبنجاة«.)1(
َبعدي  َعَليُكم ِمن  ِإنَُّه َسيايت  وقال : »و 
َزماٌن َليَس فيِه َشي ٌء َأخَفى ِمَن احَلقِّ وال َأظَهَر ِمَن 
الباِطِل وال َأكَثَر ِمَن الَكِذِب َعَلى اهلِل وَرسوِلِه 
ِمَن  َأبوَر  ِسلَعٌة  ماِن  الزَّ َذِلَك  َأهِل  ِعنَد  وَليَس 
الِكتاِب ِإذا ُتلي َحقَّ ِتالوِتِه وال َأنَفَق ِمنُه ِإذا 
َف َعن َمواِضِعِه وال يف الِبالِد َشي ٌء َأنَكَر ِمَن  ُحرِّ
امَلعروِف وال َأعَرَف ِمَن املُنَكِر فالِكتاُب يوَمِئٍذ 
وَأهُلُه َطريداِن َمنفياِن وصاِحباِن ُمصَطِحباِن يف 
َطريٍق واِحٍد ال يؤويِهما ُمؤو فالِكتاُب وَأهُلُه يف 
ماِن يف الّناِس وَليسا فيِهم وَمَعُهم وَليسا  َذِلَك الزَّ
الَلَة ال تواِفُق اهُلَدى وِإِن اجَتَمعا  َمَعُهم أِلَنَّ الضَّ
فاجَتَمَع الَقوُم َعَلى الُفرَقِة وافَتَرقوا َعَلى اجَلماَعِة 
ُة الِكتاِب وَليَس الِكتاُب ِإماَمُهم َفَلم  كانَُّهم َأِئمَّ
ُه  يبَق ِعنَدُهم ِمنُه ِإاّل امُسُه وال يعِرفوَن ِإاّل َخطَّ
وَزبَرُه وِمن َقبُل ما َمثَّلوا ِبالّصاِلحنَي ُكلَّ ُمثَلٍة 
وا ِصدَقُهم َعَلى اهلِل ِفريًة وَجَعلوا يف احَلَسَنِة  وَسمَّ

يَئِة.«..  ُعقوَبَة السَّ

)1( هنج البالغة /اخلطبة 93.
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سادسا: 60 إىل 61 هـ نضة احلسني  إلحياء 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهداية 

اجليل الذي أضله معاوية. وحترير الكوفة من 
  سيطرة بني أميه لتنطلق بمرشوع عيل

من جديد. 

كان احلسني  هو املعد إهليًا يف مواجهة فتنة 
معاوية وضاللته كام كان أبوه عيل  من َقبل 
معد إهليًا ليقف أمام ضاللة قريش املسلمة حني 
قال : »أنا فقأت عني الفتنة ومل يكن ليجترئ 

عليها غريي«.
 : وقد جاء يف الزيارة قال اإلمام الصادق

»اللهم إين أشهد ان هذا احلسني وليك وابن 
بكرامتك،  الفائز  صفيك  وابن  وصفيك  وليك 
األنبياء  بالشهادة... وأعطيته مواريث  أكرمته 
الدعاء  يف  فأعذر  خلقك،  على  حجة  وجعلته 
ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك 
من اجلهالة وحرية الضاللة، وقد توازر عليه من 
غرته الدنيا وباع حظه باألرذل األدىن وشرى 
يف  وتردى  وتغطرس  األوكس  بالثمن  آخرته 
هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك 
أهل الشقاق والنفاق ومحلة األوزار املستوجبني 
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للنار فجاهدهم فيك صابرا حمتسبا، حىت سفك يف 
طاعتك دمه واستبيح حرميه، اللهم ! فالعنهم لعنا 

وبيال وعذهبم عذابا أليما«. 
وتناولنا تفصيل ذلك يف بحوثنا حول النهضة 

احلسينية. 

***
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