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واحلمد هلل  لرحيم،  بسم اهلل الرمحن امن الشيطان الرجيم،  السميع العليم  باهلل  عوذ  أ

العاملني وسل رب  اهلل  وصىل  ونب،  سيدنا  عىل  الطاهرين،  م  الطيبني  بيته  وآل  حممد  ينا 

 . م يوم الدين عىل أعدائهم أمجعني إىل قيا نة اهلل ولع

ف علي  ام اإلم  عناحلديث  وبعد،  طويل احلسني  حديث  السالم  يف  ولكن    ؛الذيل  ه 

ا إحيث    ؛ ا هلتعرض  ال   تد أرنقطة    عليه السالم حياته   الباحثني  كثري من  ند  مغفولة ع  ّن 

 يح ذلك: توضو ني، طباء واملتكلمواخل

   :ع إىل عدة أدواريمكن أن توز   الم سليه ال عني م احلس حياة اإلما مدة  أن   

   ىل اهلل عليه وآله. يف زمان الرسول ص :األولالدور 

 ليه السالم.  املؤمني ع أمري يف زمان :ور الثاينالد

   لسالم.  ليه ايف زمان اإلمام احلسن ع :الدور الثالث

   . إىل آخر أيام معاوية سالم ال  ليه إلمام احلسن عدة اشها  دبع :الدور الرابع

   ته عليه السالم. ، إىل شهادبعد موت معاوية :الدور اخلامس

أن   و جدًا  الواضح  ه من  األخري  الدور  س    الدور   وهذا  األضواءالذي  عليه    لطت 

أكثر  والباحامل  عند  أن    ؛ثني ؤرخني  عليتدابكان  فيه    باعتبار  احلسني  اإلمام  حركة  ه  اء 

معاوية  كربالء  يفالعظمى  ة  فاجعال  وقوع و  ،السالم  فبعد موت  وي  ل سأر،  إىل  ايل  زيد 

أن  أشخاص  املدينة  من  البيعة  احلسني ومنه  ،يأخذ  اإلمام  عم  هنا  و   ،(1) السالمليه    من 

 

 : ويل يزيد يف باري  خيى الكويف يف األقال هشام بن حممد الكلبي عن أيب خمنف لوط بن حي  (1) 

الوليد بن عتبة بن أيب سفيانهالل رجب سنة ستني املدينة  النعامن بن، وأمري  ،  بشري  ، وأمري الكوفة 

حني ويل   ةمل يكن ليزيد ه  ، و، وأمري مكة عمرو بن سعيد بن العاصوأمري البرصة عبيد اهلل بن زياد

معاوية عىل  أبوا  الذين  النفر  بيعة  ليزيد  إال  فكالبيعة  امل،  نائب  إىل  بنتب  الوليد  اهلل  :  عتبة  دينة  بسم 
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احلسني ع اإلمام  السالمبدأت ّنضة  يف ليه  كانت  وقد  من  ،  انتقل  حيث   شهر رجب 

   .املدينة إىل مكة ومنها إىل كربالء 

احلد هذا  س  فث  وألهي ة  هذاألضواء  ت  ط  ل  قد  الدور عىل  بشهادته    ا  انتهى  الذي 

 أرض كربالء.  عليه السالم يف  

من  واحد  انب  ج  حدة مننقطة وال  ض ريد أن نتعر  ن  يف هذا الوقت املخترص   ونحن

الأدوار حياته عمن    اً واحد  اً دورص  خت  التي   اجلوانب الرابع    ،سالمليه  أال وهو الدور 

 آخر أيام معاوية. إىل  ليه السالم ن عام احلسبعد شهادة اإلمتدأ بي االذ

املؤرخني أول عنهدور مغف هو  رنا  كام ذكو أّن  نفسهم ، حتى عند  إذ  مل يتعرضوا  ،  م 

ن  إال إىل  من  ولكن    ؛قليلة   تف    نستفيد  أن  الن يمكن  تلك  ضة  ل عىل ّندي  ما ف  ت  بعض 

ى حتتاج  وهذه الدعو  ،ناسثها يف الأن يب  سالمليه الة أراد اإلمام احلسني عة ثقافي  فكري  

ف عىل لا ب  بط ترت  : إىل بيان مقدمة وهي    جتاه   -  لطة  السا توىل  معند-معاوية    ه علف  ما   تعر 

البيت   اعأهل  و ىل إنسبة  الوب  لسالمليهم  العقائدي  اجلانب  احلقيقي    اإلسالم  جانب 

 

من عباد اهلل    كان عبداً   معاوية  ا بعد فإن  ، أم  من يزيد أمري املؤمنني إىل الوليد بن عتبة  ،الرمحن الرحيم

ومكن وخوله  واستخلفه  اهلل  بأجلله  أكرمه  ومات  بقدر  فعاش  فرمحه،  حمموداً اهلل  ،  عاش  فقد   ،  

 .والسالم تقياً  اً ومات بر  

كأَّن وك إليه يف صحيفة  الفأرةتب  أذن  أم  ا  فخذ حسيناً :  بعد  بن  ا  اهلل  وعبد  عمر  بن  اهلل    وعبد 

 .  ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسالم شديداً  الزبري بالبيعة أخذاً 

ر  ، فبعث إىل مروان فقرأ عليه الكتاب واستشاره يف أم وكرب عليه  ع بهفلام أتاه نعي معاوية فظ

النفر فقهؤالء  أال،  أن:  البيعة  رى  إىل  معاوية  بموت  يعلموا  أن  قبل  رضبت  تدعوهم  أبوا  فإن   ،

 . ..أعناقهم

    . 157/  8ية والنهاية: البدا انظر:
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البيت ع أهل  يف  السالم؛املتمثل  النبي صّن  أل  ليهم  ورثة  هم  علاهلل  ىل م  وآله  م  وه   يه 

ل ويمثلون  لون القرآن حق التمثيذين يمثفهم ال  اهلل عليه وآله؛ىل  مح  لة رسالة النبي ص

 اإلسالم حق التمثيل. 

نعرفوأل أن  املهم   جل  ع  الدور  احلسني  اإلمام  به  قام  السالمالذي    ذلكيف    ليه 

ة  لك عىل روايف ذ نعتمد  ، وسمعاوية   ا قام هب  األعامل التيينبغي أن نتعرف عىل    الوقت

 : أهل السنة 

 :  (1)احلديد املعتزيلأيب  واه ابنور ما راألم من مجلةف 

، وال منسوب  وهو غري متهم عىل معاوية  -  ( املوفقيات)وروى الزبري بن بكار يف  »

واالنحراف عنه    ،مال لسعليه ا، ملا هو معلوم من حاله من جمانبة عيل  إىل اعتقاد الشيعة

 :  طرف بن املغرية بن شعبة: قال امل  -

معاوية  أيب عىل  فيتحدث معه يأتيه   ، فكان أيبدخلت مع  ثم  ،  إيل  ،  فيذكر    ينرصف 

 

د أن نشري إىل أن   (1)  ابن   ينقل عنني فح ؛، ويوهم القارئأن خيلط األوراقاول حيهناك من  نو 

ا ع  اً أمر  حلديدأيب  البيت  بأهل  اخيتص  عوول يق  سالملليهم  أن  ن  معتزيلنه  كونه    ،ه  عدم  إىل  إشارة  يف 

السنة   ألن  ؛ يعي املذهبال ش املذهب سني   أن ه يعني اً معتزلي  كونهوهنا اخللط إذ أن   حمسوبًا عىل السنة،

   .األشاعرةمدرسة املعتزلة و سة مدري هالسابق  العرص  يفدارس وأهم مدرستني هلم عدة م

ة  ختتلف مدرس  تنة يف عدة جماالت وإن كانبيت عقائد السثكبري يف ت  هلا دورزلة  ملعتومدرسة ا

يتوزع إىل واحد، وساس السني املقابل للشيعي  ولكن يف األ  ؛اعرة يف نقاطاملعتزلة عن مدرسة األش

ايض عبد اجلبار  القكابر املعتزلة حاول أن ينقض عقائد الشيعة مثل  أبل بعض    ؛معتزلة وإىل أشاعرة

رد   السيدعل  وقد  راملر  فالرشي  يه  اهللتىض  ذلك  محه  ال  ؛يف  كتب  عقائد ا قحيث  نقض  يف  جملدًا  يض 

    . يه السيد املرتىض بأربعة جملداتاإلمامية ورد  عل
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وعقله منه معاوية  يرى  بام  ويعجب  العشاء،  عن  فأمسك  ليلة  ذات  جاء  إذ  ورأيته  ،   ،

 ؟  منذ الليلة امً أراك مغتيل   : ما ، فقلت فينا  ، وظننت أنه ألمر حدثفانتظرته ساعة مغتامً 

 . مفر الناس وأخبثه ، جئت من عند أك ي: يا بنالفق

 ؟  : وما ذاكقلت

بهلقا  خلوت  وقد  له  قلت  سناً إن    : :  بلغت  قد  املؤمنني  ك  أمري  أظهرت  يا  فلو   ،

خرياً عدالً  وبسطت  كربت   كفإن    ،  هاشمقد  بني  من  إخوتك  إىل  نظرت  ولو   ،  ،

عندهم  ما  فواهلل  أرحامهم  يشالي   فوصلت  وإن  ختافه  ء وم  مما   ،  لك  ذلك  ذكره    يبقى 

   . وثوابه

، فام  ! ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل اءهقب! أي ذكر أرجو  : هيهات هيهات فقال

ذكره هلك  حتى  هلك  أن  قائل عدا  يقول  أن  إال  بكر،  أبو  عد  .:  أخو  ملك  ،  ي ثم 

  . : عمر ائلول ق، إال أن يق ، فام عدا أن هلك حتى هلك ذكرهر عرش سننيفاجتهد وشم  

 ( ، فأي  ل اهلل رسو  حممداً   رات : ) أشهد أن  به كل يوم مخس م بشة ليصاح  ابن أيب ك  وإن  

 . (1)«دفناً  ! ال واهلل إال دفناً ، وأي ذكر يدوم بعد هذا ال أبا لكعميل يبقى

   : نالحظ هنا

ذا   هأن    د عىل ، وأك  ينقل هذه الرواية عن راو  زبريي    املعتزيل  أن  ابن أيب احلديد    -  1

املحسوبني  ليس من  ال الرواي  املؤمنني عليه  أمري  له  ؛سالم  عىل  لذلك    ؛بل هو جمانب 

بن أيب احلديد  حية الالعبارة الرص  منهذا واضح  و  ،راويةل اهلذه     نقله متهم  يف  ريغ  إن هف

مل   قا يف ذلك  معاوية » ل:  ا  متهم عىل  الشيعة وهو غري  اعتقاد  مل، وال منسوب إىل  ا هو  ، 

   .« راف عنهالنح ، وايه السالم ه من جمانبة عيل علحال  معلوم من

 

     .130  - 129 / 5 :رشح ّنج البالغة   (1)
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   .وخطري  ألن ما سينقله أمر مهم  األمر  ىل هذا حلديد عيد ابن أيب اوأما سبب تأك

املطر  الرواية  هذه  إن    –  2 الزبري عن  بنينقلها  و   ف  بن شعبة  املغحال  املغرية،  رية 

السالمذ  إ  ؛معلوم  عليهم  البيت  أهل  أعداء  من  عىل أن ه  بل  أن    بعض  ؛  من  الروايات  ه 

الزه  السيدة  رضب  من  السالمرامجلة  عليها  فه(1) ء  جمانب،  عليه  ألمري    و  املؤمنني 

 سالم. ال

ة من  عىل الكوفغرية كان واليًا  امل  ي أن  طة مل يرش إليها ابن أيب احلديد وههنا نق   -  3

معاوية    ل ب  ق   وأراد  يعزأمعاوية،  ال ن  ما له من  لسبب  املغري،  والية  بوقد علم  -  ذلك ة 

الدهو من  ع  -اةهو  طرح  من  وهو  معاوية  إىل  جيعل  فسافر  أن  للع  اً يزيدليه  ،  دهوليًا 

غرضه   معا يعر أن  وكان  أن  ف  املخلصنيوية  من  األ  ه  وأدخل  اإلله،  هبذمة  ا  سالمية 

 

واله   :صار()باخت  أسد الغابة  ، قال ابن األثري يف، أسلم عام اخلندقاملغرية بن شعبة الثقفي  (1)

، ثم  واله الكوفة فلم يزل عليها  هد عليه بالزنى فعزلهاب البرصة ومل يزل عليها حتى ش  عمر ابن اخلط

فأقر   قتل عمر  ثم  عزلهحتى  عليها  عثامن  البرصة،  ه  ديوان  ل من وضع  أو  ل من رشى يف  وهو  وأو   ،

 . لكوفةبا  50، تويف سنة عطى يرفأ حاجب عمر شيئًا حتى أدخله إىل دار عمرأاإلسالم 

 . 407/  4الغابة: د انظر: أس

ه:  ن املجتبى عليه اوقد ورد يف احتجاج اإلمام احلس ا أنت يا مغرية وأم  لسالم عىل املغرية ما نص 

، وشهد  وأنت الزاين وقد وجب عليك الرجم  ب، ولنبيه مكذ  ، ولكتابه نابذك هلل عدو! فإن  بن شعبة

وذلك ملا أعد   والصدق باألغاليط ،ع احلق باألباطيل، ودفرمجك ، فأخرعليك العدول الربرة األتقياء

األليم  اهلل لك العذاب  الدنيا من  احلياة  اآلخرة أخزى، واخلزي يف  ولعذاب  الذي رضبت    وأنت،  ، 

منك لرسول اهلل   استدالالً   ،عليه وآله حتى أدميتها وألقت ما يف بطنهافاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل  

يا    :اهلل صىل اهلل عليه وآله  حلرمته وقد قال هلا رسول  كاً ، وانتها منك ألمرهصىل اهلل عليه وآله وخمالفة  

 ... ك إىل النارواهلل مصري   .فاطمة أنت سيدة نساء أهل اجلنة

 .  413/  1جاج: انظر: االحت
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 . (1) رتاح يف نفق مظلماإلق

  ت قعو   قد  -احلوار الذي وقع بني معاوية واملغرية  أي-  ؛تي نقلناها احلادثة ال  هذهو

 وية. ة بني املغرية ومعا اشتدت فيها العالق يف هذه األيام التي 

 

 :  ةما نص   ذكر ابن األثري يف أحداث سنة ستة ومخسني (1)

له من املغرية  تداء ذلك وأو  وكان اب،  عهد أبيهويف هذه السنة بايع الناس يزيد بن معاوية بوالية  

شعبة العاص  فإن    ؛ بن  بن  سعيد  عوضه  ويستعمل  الكوفة  عن  يعزله  أن  أراد  ذلك    ، معاوية  فبلغه 

  .الرأي أن أشخص إىل معاوية فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للوالية :فقال

إليه وصل  وقال ألصحابه حني  معاوية  إىل  اآل  :فسار  أكسبكم  مل  الإن  وإمارة  والية  فعل  أ  ن 

أبداً  عىل  ومىض  ،ذلك  دخل  له  حتى  وقال  وآلهإن    :يزيد  النبي  أصحاب  أعيان  ذهب  قد  وكرباء   ،ه 

أسناّنم وذوو  رأياً وإن    ، قريش  وأحسنهم  أفضلهم  من  وأنت  أبناؤهم  بقي  بالسن   ام  ة وأعلمهم 

   .والسياسة وال أدري ما يمنع أمري املؤمنني أن يعقد لك البيعة

 . نعم  :قال  ؟ذلك يتم ىأو تر :قال

   .ما يقول يزيد  :فأحرض املغرية وقال له ،أبيه وأخربه بام قال املغرية زيد عىلفدخل ي

ويف يزيد منك    ،ختالف بعد عثامنيا أمري املؤمنني قد رأيت ما كان من سفك الدماء واإل  :فقال

تكون وال    ،سفك دماءت    وال  ، منك  وخلفاً   ،للناس  فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفاً   ؛خلف

   ؟ومن يل هبذا :قال .فتنة

   .وليس بعد هذين املرصين أحد خيالفك ،ويكفيك زياد أهل البرصة ،أكفيك أهل الكوفة :قال

  ى.ونر ىث مع من تثق إليه يف ذلك وترفارجع إىل عملك وحتد   :قال

  ؟مه :فقالوا ،عه ورجع إىل أصحابهفود  

ال يرتق    وفتقت عليهم فتقاً   ،ة حممد أم    ىلغرز بعيد الغاية علقد وضعت رجل معاوية يف    :قال

   .أبداً 

      .  504/  3امل يف التاريخ: نظر: الكا
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كة  هي احلر  ،«دفناً   ال واهلل إال دفناً »الكلمة األخرية التي قاهلا معاوية وهي:  إن     -4

 . وذكروها املؤرخون سط رها قد أراد أن يقوم هبا وة التي م  امله

متعددة  و تأرخيية  نصوص  من  ذلك  بيتضح  معا تفيد  أي وأن   أة  يمحوراد  مجيع    ن 

يث ال  بح  ؛م بيت عليهم السالل أهل الالم، وفضائه السفضائل أمري املؤمنني عيل علي

روايات  تلقوا  خين  أثني  من املحد  -  ملقابليف ا  -  طلب  قد، و ذكر أصالً   ا يبقى هل  يريد أن

السالم  يف غري عليه  املؤمنني  ينظرون  ؛هبا   احيدثو أن  و  ،الصحابةمن    ،أمري  إىل    بحيث 

يف    ونروي و  السالم   ليه اإلمام عيل ع  شأن  يف   ه روايات النبي صىل اهلل عليه وآل  ني مضام

هذا الفعل هو    أن  ب، وكان يعتقد  بنفس تلك املضامني  يف أحد الصحابة  اتمقابلها رواي

يمح  ع  والذي  البيت  أهل  السالم ذكر  اإلسالم  ،ليهم  ذكر  اهلل  ألّن    ؛ وبالتايل  سالم  م 

اإل هم  لإلسالققي احل  د ادمتعليهم  األرض،   م، ي  عىل  املتجسد  اإلسالم  هم  ومن    بل 

 :  فقد رويما جرى بينه وبني سمرة  عىل ذلك  ؤرخونالتي يذكرها امل  األمثلة

هذه اآلية نزلت يف    أن    ييرو   معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى   أن  »

 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍُّّٱ  :السالم ه  ليع  عيل بن أيب طالب

 يت  ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
يف   اآلية الثانية نزلت ، وأن  (1)َّيق  ىق يف ىف يثىث نث  مث زث رث

ملج تعاىلمابن  قوله  وهي   يي ىي ني مي  زي  ري ٰىُّٱ:  ، 

يقبل  ،(2) َّجئ يقبلفلم  فلم  درهم  ألف  مائتي  له  فبذل  فلم  ،  ألف  ثالثامئة  له  فبذل   ،

 .(3) «وى ذلك رف، بلفق ألف  له أربعامئة  ، فبذل يقبل 

 

    .205 - 204سورة البقرة:  (1) 

    .207سورة البقرة:  (2) 

     .72 /  4 :رشح ّنج البالغة  (3) 
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 معني  جمرد طلب معاوية  ري مل يكن  ر اخلطاألم  أن    من املهم أن نلتفت إىلو
؛  من راو 

معاوية ام  وإن   تكون   أراد  املختلقات   أن  عند   هذه  عامة  املسلمني  ثقافة  فصاروا    ، مجيع 

الكت   يف  الصبيان  حتى  هبا  من صغرهم  ؛ ابحيدثون  ذلك  يتعلمون  وينشأون    ، بحيث 

 املؤرخ:  ائني  ن املديد ع، وهذا ما ينقله ابن أيب احلدحرفملنكر االف عىل هذا

   : ( قالحداث األوروى أبو احلسن عيل بن حممد بن أيب سيف املدايني يف كتاب )»

  برئت الذمة ممن روى شيئاً   له بعد عام اجلامعة أن  كتب معاوية نسخة واحدة إىل عام  

   . تراب وأهل بيته  من فضل أيب

منه ويقعون فيه    أونيرب و  ياً منرب يلعنون عل  وعىل كل    (1) كورة  كل  فقامت اخلطباء يف  

ب أهل  أشد    ، يتهويف  أهل    الناس بالءً   وكان  لكثرة من هبا من    حينئذ  شيعة عيل  الكوفة 

السالم  ع  عليه  سميةفاستعمل  بن  زياد  الشيعة    وضم    ( 2) ليهم  يتتبع  فكان  البرصة  إليه 

 

   .، والصقع واجلمع كور : املدينةالكورة (1) 

 .  كور() 810/  2الصحاح: انظر: 

السالم، واستطاع معاوية    ني عيل عليهمن حياته مع أمري املؤمنة  يف فرتة  زياد ابن سمي    كان  (2) 

ه كل يدعي أن    شستة من قري  اعتبار أن  ؛ بدهدة عنواستامله من جهة عقدة النقص املوجو  ،أن يستميله

وابنه أحل،  وأقد  بأيب سفيان  معاوية  األمرعقه  هذا  عن  أيب  لن  ابن  قال  أبو»احلديد:  ،  جعفر    وروى 

  ، فلام  أعامل فارس واصطنعه لنفسه  قطعة من  : كان عيل عليه السالم قد وىل زياداً حممد بن حبيب قال

ع يف  زياد  بقي  السالم  عليه  عيل  جانبه  ، وخافملهقتل  ناحيتهمعاوية  وعلم صعوبة  من  ،  وأشفق   ،

 . مماالته احلسن بن عيل عليه السالم

إليه امل  :فكتب  أمري  أمن  بن  معاوية  عبيدؤمنني  بن  زياد  إىل  أم  يب سفيان  بعد،  فإن  ا  قد،  عبد    ك 

النعمة النقمة كفرت  واستدعيت  وإن  ،  الكفر  من  بك  أوىل  الشكر  كان  ولقد  لترضب    ،  الشجرة 

وتتفر  بعرقها  إن  ع من أصلها ،  لك    -ك  ،  بل ال أب  أم لك  أن  وأهلكت  قد هلكت  -ال  ك  ، وظننت 

، وال كل ذي رأى ينصح  ذي لب يصيب رأيه  كل   ! ما ، هيهاتسلطاين، وال ينالك  خترج من قبضتي
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! يف مشورته أمري  واليوم  عبد  أمس  بن سميةخط    .  يا  مثلك  ارتقاها  ما  فخذ  ة  هذا  كتايب  أتاك  وإذا   ،

والبيعة بالطاعة  فإن    ،الناس  اإلجابة  حقنتإك  وأرسع  فدمك  تفعل  تداركتن  ونفسك  وإال ،   ،

  متش   ،إال أوتى بك إال يف زمارة  مربوراً   . وأقسم قسامً ين سعونلتك بأهو  ضعف ريشبأ  اختطفتك

حيث كنت فيه   ، وأردك إىل، وأبيعك عبداً من أرض فارس إىل الشام حتى أقيمك يف السوق  حافياً 

 .. والسالموخرجت منه

:  ثم قال  . فحمد اهللنرب، ومجع الناس وصعد امل شديداً    ورد الكتاب عىل زياد غضب غضباً فلام  

، ومن أنفق ماله يف  األحزاب  ، ورئيس، ومظهر اخلالف ومرس النفاقأسد اهلله األكباد وقاتلة  ابن آكل

الرياح قزعاً ، وعام  ال ماء فيها   يرعد ويربق عن سحابه جفل  إطفاء نور اهلل كتب إيل   ،   قليل تصريها 

هب إىل غري  ، ولكن ذ إشفاق عىل تنذر وتعذر ! كال أفمن ،والذي يدلني عىل ضعفه هتدده قبل القدرة

بن بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه  ا، كيف أرهبه وبيني وبينه بني صواعق هتامة وقعقع ملن ربى، مذهب

  ، ألريته ، أو ندبني إليه، واهلل لو أذن يل فيهعمه يف مائة ألف من املهاجرين واألنصار  بنابن  اوآله و

بعد ذلك إن شاء    رة، واملشوجلمع غداً ، وا. دونه الكالم اليوم، وألسعطته ماء اخلردلراً الكواكب ّنا 

 . ثم نزل . اهلل

كالغريق    ، فوجدتككتابك يا معاوية وفهمت ما فيه  ، فقد وصل إيل  ا بعد : أم  وكتب إىل معاوية

بالطحلب فيتشبث  املوج  الضفادعيغطيه  بأرجل  ويتعلق  طمعاً ،   ،  . احلياة  النعمن  إ  يف  يكفر  ،  ام 

 . عى يف األرض فساداً النقم من حاد اهلل ورسوله وس يويستدع

يغسلها   ، ألثرت لك خمازي ال، وخويف أن أدعى سفيهاً ا سبك يل فلو ال حلم ينهاين عنكفأم  

أنك ختتطفني بأضعف    ا زعمك، وأم  بن مجاعةا بن سمية فأنت  اة فإن كنت  ا تعيريك يل بسمي  وأم  ،  املاء

وتتنريش سع،  بأهون  بازياً ياولني  رأيت  فهل  صغري  ،  بذئب    ،القنابر   يفزعه  سمعت  هل  أكله  أم 

اآلخروف فامض  لطيتك!  ون  جهدك ا،  تكره  جتهد  بحيث  إال  أنزل  فيام  فلست  إال  أجتهد  وال   ،

 . والسالم . الطالع إليه ،، وستعلم أينا اخلاضع لصاحبهيسوءك

غم  فلام   معاوية  عىل  زياد  كتاب  ورد  وأحزنه  بن شعبةه  املغرية  إىل  وبعث  به،  فخال  يا  وقال  ،   :

،  ، وكن يل أكن لكاملجتهد  برأي  ، وأرش عيل  ، فانصحني فيهير أهنريد مشاورتك يف أممغرية إين أ

 .  ي، وآثرتك عىل ولدفقد خصصتك برسي
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املاء إىل احلدورأ  اعتك؟ واهلل لتجدين يف طذاك  : فامقال املغرية الرونق يف مىض من  ، ومن ذي 

 .  الشجاع كف البطل

إن  قال مغرية  يا  بفارس    زياداً   :  أقام  األفقد  كشيش  لنا  رجلاعييكش  وهو  الرأي  ،  ، ثاقب 

العزيمة الفكرمايض  رمى، جوال  إذا  اآل، مصيب  منه  كنت  ،ن، وقد خفت  كان صاحبه   ما  إذ  آمنه 

 ؟ إصالح راية ، فكيف السبيل إليه وما احليلة يفسناً ، وأخشى مماالته ححياً 

، فلو الطفته  املنابر  ذكر وصعودرجل حيب الرشف وال  زياداً   ، إن  : أنا له إن مل أمتقال املغرية

 . إليه وأنا الرسول فأكتب ، لكان لك أميل وبك أوثق، وألنت له الكتاباملسألة

  ن  إا بعد ف، أم  إىل زياد بن أيب سفيانة بن أيب سفيان  : من أمري املؤمنني معاويفكتب معاوية إليه

العطبرب    املرء مطارح  يف  اهلوى  وام طرحه  بهن  إ،  املرضوب  للمرء  الرحاملثل  ك  قاطع  وواصلم،   ، 

يبالعدو ظنك  سوء  ومحلك  يل.  وبغضك  قرابتي،  عققت  أن  عىل  رمحي،  وقطعت  نسبي   وبتت  ، 

، أطلب  وشتان ما بيني وبينك  س صخر بن حرب أباك وأيب، وليك لست أخي، حتى كأن  وحرمتي

 :تعرق الرخاوة من قبل النساء ، فكن  وأنت تقاتلني ! ولكن أدركك بدم ابن أيب العاص

 العراءكتاركــــــــــة بيضــــــــــها بــــــــــ

 

 وملحفـــــة بـــــيض أخـــــرى جناحـــــا 

الثواب  ،، وأن أصل رمحك، وال أؤاخذك بسوء سعيكقد رأيت أن أعطف عليك  يف    وأبتغي 

أن  ، فاعلم أبا املغريةأمرك القوم فترضب،  بالسيف حتى انقطع متنه ملا    ك لو خضت البحر يف طاعة 

الثور الرصيع وقد  من    إىل بني هاشم  عبد شمس أبغض   يبن  ، فإن  ازددت منهم إال بعداً  الشفرة إىل 

،  غريه  بريش، وال تكن كاملوصول  بقومك   ، واتصلإىل أصلك  -رمحك اهلل    -أوثق للذبح ، فارجع  

، فقد أصبحت عىل  ، فدعه عنكما فعل بك ذلك إال اللجاج  . ولعمريفقد أصبحت ضال النسب

أمرك من  ووضوحبينة  حجتك  ،  جانبيمن  أحببت  فإن  ووث،  يب،  بإمرقت  فإمرة  كرهت  ة،  وإن   ،

 .. والسالموال يل ففعل مجيل ال عيل   ، ومل تثق بقويلجانبي

،  فدفع إليه الكتاب   به وأدناه ولطف به رآه زياد قر  ، فلام  كتاب حتى قدم فارسفرحل املغرية بال

أطلع    ! فإين  : حسبك يا مغريةقال   فرغ من قراءته وضعه حتت قدمه ثم ، فلام  فجعل يتأمله ويضحك

 .  وأرح ركابك ، فقم، وقد قدمت من سفرة بعيدةريكعىل ما يف ضم
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، وال  نظر لنفسكا، ووصل أخاك  ،، وأرجع إىل قومك: أجل فدع عنك اللجاج يرمحك اهللقال

 تقطع رمحك !  

زياد ويلإين    :قال  أناة  روي     رجل صاحب  أمري  عيل  ةيف  تعجل  فال  ت،  وال  بش،  حتى    ءبدأين 

 . أبدأك

الن مجع  بعدثم  ث  اس  أو  قالالثة يومني  ثم  عليه  وأثنى  اهلل  فحمد  املنرب  فصعد  الناسي  أ:  ،  : ا 

البالء اندفع عنكم  ادفعوا  العافية لكمما  منذ ، وارغبوا إىل اهلل يف دوام  الناس  أمور    ، فقد نظرت يف 

اليومان    ، ولقد أفنىيد يذبحون، يف كل ع، وفكرت فيهم فوجدهتم كاألضاحيقتل عثامن  -هذان 

، وعىل بصرية ماما، وتابع  ه طالب حق، كلهم يزعم أن  ا ينيف عىل مائه ألفم  -م اجلمل وصفني  يو

أمره األمن  كان  فإن  اجلنة،  يف  واملقتول  فالقاتل  هكذا  كالمر  كذلك  ،  األ  ؛ليس  أشكل  ،  مرولكن 

يف    ! وقد نظرتبسالمة دينه  ئمر، فكيف إلأكام بد  مر خلائف أن يرجع األ، وإين  والتبس عىل القوم

، فقد محدت  العافية وسأعمل يف أموركم ما حتمدون عاقبته ومغبته دت أحد العاقبتنيأمر الناس فوج

 . ثم نزل طاعتكم إن شاء اهلل

يا معاوية مع املغرية بن شعبة وفهمت ما  : أم  وكتب جواب الكتاب ا بعد ، فقد وصل كتابك 

  ، ولو وال يغفل حسباً   ،ممن جيهل معروفاً ك إىل الصلة ولست  فك احلق ، ورد  الذي عر    فاحلمد هلل،  فيه

ك إن كنت  ولكن   ، وكثر اخلطاب، لطال الكتاب، واحتمله اجلوابأردت أن أجيبك بام أوجبته احلجة

،  والً ، فستزرع يف قلبي مودة وقب براً   ، وأردت بذلكة حسنة، وني  كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح 

، ولقد قمت يوم قرأت يه العطبالنفس تأبى ما ف  فإن    وفساد نية  ام أردت مكيدة ومكراً وإن كنت إن  

مقاماً  املدرة   كتابك  اخلطيب  به  أهل ورد وال صدرفرتكت من حرض  ،يعبأ  بمهمه    ؛، ال  كاملتحريين 

 ...، وكتب يف أسفل الكتابأمثال ذلك قدير ، وأنا عىلهبم الدليل ضل  

سأله... ما  مجيع  معاوية  بهفأعطاه  وثق  ما  يده  بخط  إليه  وكتب  الشام،  ،  إليه  فقربه   ،فدخل 

 . ، ثم استعمله عىل العراقه عىل واليته، وأقر  وأدناه

الشام مجع الناس   ا أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه: مل  وروى عيل بن حممد املدائني قال

يه  ، ومحد اهلل وأثنى علمرقاته  معه فأجلسه بني يديه عىل املرقاة التي حتت  ، وأصعد زياداً وصعد املنرب 

   .نده شهادة فليقم هبا ، فمن كان ع زياد  قد عرفت نسبنا أهل البيت يف، إين  الناسا : أي  ثم قال
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أيامألن    ؛ وهو هبم عارف منهم  كان  السال  ه  عليه  فقتلهم حتت كل حجر ومعيل  در  م 

ووأ األيدي  وقطع  وصلبهمخافهم  العيون  وسمل  النخل    األرجل  جذوع  عىل 

   . بق هبا معروف منهمدهم عن العراق فلم ي ورش   (1) وطرفهم

بيته    يزوا ألحد من شيعة عيل  جي  ال  أله يف مجيع اآلفاق  إىل عام    وكتب معاوية  وأهل 

  .شهادة

أن   إليهم  م    وكتب  وحمبيه انظروا  عثامن  شيعة  من  قبلكم  والذين    وأهل  ن  واليته 

  ي كرموهم واكتبوا يل بكل ما يروأم و قبه فأدنوا جمالسهم وقربوه يروون فضائله ومنا 

 

، فقام أبو مريم السلويل  به قبل موته   سمعوا ما أقر    م ، وأّن  ه أبن أيب سفيانفقام ناس فشهدوا أن  

اجلاهلية    وكان مخاراً   - أشهدفقال  -يف  أن    :  املؤمنني  أمري  ق  يا  سفيان  بالطائفأبا  علينا  فأتاين   ،دم 

له حلامً  قال  ،وطعاماً   ومخراً   فاشرتيت  يفلام أكل  أبا مريم:  بغياً ا  فأتيت بسمي  ، أصب يل  ،  ة، فخرجت 

 ؟  ، فهل لك، وقد أمرين أن أصيب له بغياً أبا سفيان ممن قد عرفت رشفه وجوده ن  إ: فقلت هلا 

 .  ه أتيته، ووضع رأسذا تعشىفإ - وكان راعياً  -ن عبيد بغنمه اآل يء، جينعم فقالت :

  ، فلم تزل عنده، فدخلت معهءت جتر ذيلها ، فلم نلبث أن جا إىل أيب سفيان فأعلمته  فرجعت

 ؟ : كيف رأيت صاحبتك، فقلت له ملا انرصفتحتى أصبحت

 .ذفر يف إبطيها  ، لوال: خري صاحبةقال

 .تم أمك، فتش، ال تشتم أمهات الرجال: يا أبا مريم فقال زياد من فوق املنرب

ا : أي  ثم قال ، فحمد اهلل وأثنى عليهناس، وأنصت ال كالم معاوية ومناشدته قام زيادفلام انقىض

ما سمعتم  ن  إالناس   قالوا  قد  والشهود  أدرمعاوية  ولست  من   ي ،  هذا  والشهود    حق  وهو   ! باطله 

   .« ، ووال مشكور ثم نزلام عبيد أب مربور ن  إ، وأعلم بام قالوا

     . 187 - 182 /  16لبالغة: انظر: رشح ّنج ا
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 .  هرجل منهم واسمه واسم أبيه وعشريتكل 

مل   ومناقبه  عثامن  أكثروا يف فضائل  ذلك حتى  معاوية من  ففعلوا  إليهم  يبعثه  كان  ا 

والص   وي  الكسا الت  والقطائع  واحلباء  الء  مفيضه يف  واملوايلعرب  يف    ، نهم  ذلك  فكثر 

وتن  كل   والدنيا  مرص  املنازل  يف  جيافسوا  عامالً   ءيفليس  الناس  من  مردود    من  أحد 

   .عه به وشف  ال كتب اسمه وقر  إن فضيلة أو منقبة يف عثام  يل معاوية فريوعام  

رص  احلديث يف عثامن قد كثر وفشا يف كل م   أن    : لهثم كتب إىل عام    فلبثوا بذلك حيناً 

هذاويف كتايب  جاءكم  فإذا  وناحية  وجه  كل  الرواية     إىل  الناس  فضائل    فادعوا  يف 

األولني وال أحد    ترتكوا خرباً   الصحابة واخللفاء  املس  يرويه  أيب من  ال  إتراب    لمني يف 

الصحابة يف  له  بمناقض  إيل    ن  إف  وتأتوين  أحب  أيب أولعيني    وأقر    هذا  حلجة    دحض 

 .  ناقب عثامن وفضلهمن م تراب وشيعته وأشد عليهم 

صحابة مفتعلة ال حقيقة هلا  خبار كثرية يف مناقب الأت رئت كتبه عىل الناس فرويفق  

املنابر وأ  هذا امل  ي الناس يف رواية ما جير  د  وج     ي  لقجرى حتى أشادوا بذكر ذلك عىل 

م   فعل    علمي  إىل  صبياّنم  الكتاتيب  من  موا  روووغلامّنم  حتى  الواسع  الكثري  ه  ذلك 

القرآن وتع يتعلمون  كام  وخد   ،لموه  ونساءهم  بناهتم  علموه  وحشمهم  وحتى  مهم 

 .  شاء اهلل فلبثوا بذلك ما 

ه  ن  أانظروا من قامت عليه البينة    :له نسخة واحدة إىل مجيع البلدان عام  ثم كتب إىل

الديوان وأسقط   ب علياً حي   بيته فاحموه من  ع ذلك بنسخة  وشف    ، وا عطاءه ورزقهوأهل 

ال من اهتأخرى   البال متوه بمواالة هؤالء  ء أشد  قوم فنكلوا به واهدموا داره فلم يكن 

بالعر منه  أكثر  بالوال  سيام  وال  إن  اق  حتى  عليه  كوفة  عيل  شيعة  من  السالم    الرجل 

    يليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلق
ال حيدثه حتى  ه وخياف من خادمه ومملوكه وإليه رس 

   .عليه  من  ت  كية ل  يامن الغليظيأخذ عليه األ
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و الفقهاء  ذلك  عىل  ومىض  منترش  وهبتان  موضوع  كثري  حديث  القضاة  فظهر 

فون الذين يظهرون  ة القراء املراءون واملستضعيف ذلك بلي  الناس  والوالة وكان أعظم  

ويق  والهتم  عند  بذلك  ليحظوا  األحاديث  فيفتعلون  والنسك  جمالسهم  اخلشوع  ربوا 

والضي األموال  به  إىل    ،نازلملوا  اع ويصيبوا  واألحاديث  األخبار  تلك  انتقلت  حتى 

ا  ها وهم يظنون أّن  هتان فقبلوها ورووذين ال يستحلون الكذب والبانني الأيدي الدي  

 .  ا باطلة ملا رووها وال تدينوا هبا ّن  أحق ولو علموا  

ء والفتنة  يل عليه السالم فازداد البالمر كذلك حتى مات احلسن بن عفلم يزل األ

 .(1) « ال وهو خائف عىل دمه أو طريد يف األرضإ قبيل بق أحد من هذا الفلم ي

   . (2) ة تبني  الوضع يف هذه الفرتةويام أهل السن  همتان يرثيقتان من هنا و إذ

قد  و ما  مهامً نا  منبعد  سؤاالً  احلسني  وهوأال    ،طرح  اإلمام  حركة  هي  ما  عليه  : 

 ؟ة يف قبال ذلك العقائدي   م السال

أن   يعتقد  ا  م  حيث  تياراً م  و  ترب  السالم  عليهم  البيت  أهل  مذهب    بالتايل ضدضد 

أن  ال  و  ،اإلسالم املهمة بسيط،    حاجز ب  اجلارف  التياري صد   يمكن  النقطة    التي   وهنا 

أريخ  الت  عرب   ا تنوصلة التي  من النامذج املهم  ف  ق فيها ن نحق  أو  ،أن نويل العناية هبا ينبغي  

هنو- يكون  اإلمامامأع  من  أخرىنامذج  اك  قد  السالم  ل  تصلنا   عليه    اإلمام   أن    -مل 

ىل  غ فيه أحاديث النبي صليبل    ؛ناية فائقةبعمكانًا وزمانًا  ر  قد اختا     ليه السالماحلسني ع

عليه أم   آلهو  اهلل  عيف  املؤمنني  البي  السالم ليه  ري  أهل  عويف  السالملت  وكذلكيهم   ،  

 . خطط له معاويةالذي  يل السك ذلصدًا ل هذا فعله ونيك لهم، لنازلة فياآليات ا

 

    . 46 - 44 /  11 :رشح ّنج البالغة  (1) 

    . لسالماعليه  ة اإلمام احلسنشهادد استيالء معاوية عىل احلكم إىل بعما فرتة أي:  (2) 
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  ولعل   ؛ةمعاوي  ني  آخر سنة من س  الذي هو  اختار الزمان  أن ه عليه السالم قد  نجد  ف

من   اإلخاملراد  الس  تيارهذا  ملعاوية    نة هلذه  يمكن  ال  ما  حتى  مقابل  يف  شيئًا  يفعل  أن 

 . ة و  بق قى هو من يباألخري    أن   عىل  العادةجرت   قدو ؛ مليه الساليريده اإلمام احلسني ع

 املكانان  كمني، وع املسلفيه اجتام  أن    ثحي  ؛ ذلك الزمان أيام احلج  مناختار  قد  و

   . تمعوناملسلمني جم ن  إحيث  ؛ يف منى يدبالتحد

ع  بطل  قدو احلسني  السالم  اإلمام  الوقت ليه  هذا  كل  أ  املهم  يف  له  جيمعوا  ن 

، فاجتمع  معوا ن جيت طلب من املسلمني أكام  وسم،  حرض امل   منمؤ كل  و ،صحايب مؤمتن

ايب،  ، فيهم مائتا صحعىل رواية  جل أكثر من سبعامئة ر   السالم   ه لييف رسادق اإلمام ع

أخرى رواية  ومل  ويف  اـ ألف،  هلم  جتا  قال  سن-معوا  الحقاً كام  النص  أن    -نقل  ني  : 

إن ص ثم طلب منهم  فكذب  -وحاشاه-ن كذبت  إدقت فصدقوين وسأقول قوالً  وين، 

يب  هقوذا صد  إ ث بجك  ذل  ثواأن  النازلة يف أمري املع اآليمفحد    السالم   هؤمنني علييات 

الم  اإلمام عليه الس  ؤكد قول يالصحايب املوجود  وكان  الم،   أهل البيت عليهم السويف

من  ني  ثحديقول    يعالتاب  وكان  ىل اهلل عليه وآله،اهلل صرسول  بقوله أن ه سمع ذلك من  

   .به بذلك قأث

التي وردت من  بجميع    السالمعليه  اإلمام احلسني    ثهم حد    كام الفضائل  روايات 

عليها    راءأو يف السيدة الزه  ،السالم  عليه   املؤمننييف أمري  ىل اهلل عليه وآلهصالرسول  

  ةل ذلك يقول الصحابكيف  و  سالم،الليهام  احلسن واحلسني عمامني  اإل أو يف    السالم،

م  نعم ذلك  النبي صىل سمعنا  وآلن  عليه  اهلل  ال  ه،   قوه  صد    أن بعد  و  ون.تابعيوكذلك 

 .ويثقونهم ومن يأمتنون به طلب منهم أن يبثوا ذلك يف عشائر

ي ـ مل  ه أن    مهام  وهو:  مرا  أ  هنا نالحظ   الرواية  فإن   رواية   برواية  ئة راو  سبعام  قوما  هذه 

املحدبح  تكون  تعبري  متواترة ثني  سب  التي  ؛ رواية  الرواية  اجلم يو ري  أي  الغفري    ا 
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   .جتامعهم عىل الكذب اال فيهم الكذب و حيتمل  ي اللذوالعدد الكثري ا

ن نبحث حتى  أتفيد العلم واليقني، فال نحتاج    -بتعبري العلامء-ترة  املتوا رواية  وال

   . ثنانإو أا واحد اد يروي حيف مقابل الرواية التي تعترب خرب آوهي  عن سندها،

بفب قام  الذي  الفعل  اإلهذا  عه  احلسني  السالم مام  التي  -ائل  فضال   صلأو   قد  ليه 

   . حو متواتربنو ، القادمة األجيالىل إ  -حموها  معاوية  أراد

الشافعي  »حكي  امل  يفرس    ا موهذا   إدريس  الشافعي  إمام -عن حممد بن  ،  -املذهب 

: ما أقول يف حق من أخفت أولياؤه  عليه السالم  عن عيل   ه قال يف جواب من سألهأن  

 .  (1) «بني ذين ما مأل اخلافقنيع من ، وشا فضائله حسداً  ، وأخفت أعداؤه خوفاً  فضائله

به ما    نتائج حد  أهذا  و رويت    الروايات   ن  أحيث    السالم؛ ليه  ع  ام احلسني م اإل   قام 

  ن  أنالحظ هل السنة أكتب  بحث يفن فحنيوهلذا  فقط؛  واحد  راو  طريق عن متواترة ال 

ء  كابر علامأمن    الذي هو بي  الذه   حتى أن  اتر  ومت يقورد بطرقد   -مثاًل -  حديث الغدير 

حياول قدر  والذي  سالم  لاملؤمني عليه ا   مريعاند ألاملوهو    ؛ ة يف احلديث والرجالالسن 

كتبه  من يتتبع  و  املؤمنني عليه السالم   أمريدت يف  رف الروايات التي ون يضع  أكان  ماإل

 .(2) ذلكيعرف 

 

 . 136/  2حلية األبرار:  (1) 

 ؛ من كنت مواله  طرق حديث :، ويف جزء  ث الطريوقد مجعت طرق حدي..:  قال الذهبي    (2) 

  [ وآله]  ه لعهد النبي األمي صىل اهلل عليه: إن  عن عيل قال  ما أخرجه مسلم   ، وأصح منهاموهو أصح

إيل   مؤمن  هإن    :وسلم  إال  منافقال حيبك  إال  يبغضك  وال  الثالثة.  ،  أشكل  أحب    ،وهذا  ال  فقد  قوم  ه 

 . أعلم ، فاهللصباو، وأبغضه بجهل قوم من النخالق هلم

 .169/  17ء: انظر: سري أعالم النبال

أخربنا   ،، أخربنا احلسن بن صباحأخربنا إسامعيل بن عبد الرمحنيف نفس هذا الكتاب:    روىو 
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اهلل  رسول    احلديث متواتر أتيقن أن    وصدر»:  قال ير  د غث اليد جاء حلما  عنده  ولكن 

 . (1) «سنادفزيادة قوية اإل اللهم وال من واالها وأم   ،وسلم قاله [ وآله] ىل اهلل عليه ص

بني  و وجود  ؛التواتر  قد  كثرية  بسبب  كثرية  ،أسانيد  كثرية    ،وروايات    ندع وكتب 

ابن أيب داود    ن  أغه  بل  ملا ..و» :  ي الطرب  يقول يف ترمجة حممد بن جرير هو  ، فها هل السنة أ

:  . قلت عمل كتاب الفضائل وتكلم عىل تصحيح احلديث   غدير خم حديث  م يف  تكل  

 . (2) «طرق احلديث البن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق من رأيت جملداً 

فقد أخرجه الرتمذي    من كنت مواله فعيل مواله حديث    ا م  أو»ويقول ابن حجر:  

الطرق    ، والنسائي   كتا   وقد  جداً وهو كثري  ابن عقدة يف  وكثري من    ، دب مفر استوعبها 

 .  (3) «أسانيدها صحاح وحسان

،  ن ينكره أ  مكن للسني  ي بحيث ال    متواتراً وصول حديث    ةي  كيفيبني لنا  ال  هذا مثو

 . األطفال يقبلها حتىالتي ال  كلامت يف الداللة بال شلجأون للنقا في

يف غري واحد   الوارد -ألفاظه الف  باخت- ثقلني حديث ال كهناك أمثلة كثرية أخرى و

السالصح  من بالصحةوتة  اح  فيها  امللتزم  العامل    .متواتراً   عندهم  الكتب  يستطيع  فال 

 

رفاعة اخللعيابن  أخربنا  النحاس،  ابن  أبو حممد  أخربنا  دران  ، حدثنا ،  بن  بن جعفر  ، حدثنا حممد 

الطيب بن  قتيبةاحلسن  حدثنا  حدث،  هالل   ا ن،  بن  األعمش،  معىل  سعن  أيب  عن  جابر  فيان،  عن   ،

أبا بكر وعمر مؤمن  ال  :مرفوعاً  ما   ومتن،  . معىل ترك  ، وال حيبهام منافقيبغض  احلديث حق لكنه 

 . صح مرفوعاً 

 .  216/  16نبالء: انظر: سري أعالم ال

   .  233/  5البداية والنهاية:  (1) 

 .  711/  2تذكرة احلفاظ:  (2) 

   .61/  7الباري:  حفت (3) 
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   .سندهيف قش ن ينا أ ه السني الذي حيرتم عقله وسن 

دعا  ف،  أطيارً   آله هدي إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وأ  حيث    ؛ وكذلك حديث الطري

خلق:  بقوله  بأحب  ائتني  معياللهم  يأكل  إليك  عيل ،  ك  امل  فجاء  علؤمنني أمري  يه   

احلديثوقد  ،  السالم  هذا  كتبهم  اً متواتر  ورد  الرتمذي  ؛ يف  وصحيح  كصحيح   ،

ابن كثري وهو    أن    حتى وغريها،  ،  للحاكم  ويف املستدرك ،  وصحيح ابن حبان  ، النسائي

ومعروف  أ تيمية  ابن  تالمذة  من  وتلميذ  النزعة  ألهل موي  ع  بمعاداته  هم  يلالبيت 

هل  السالم  كتا   الطريحديث  ذكر    م وجمانبته  والنهاية  بيف  البداية  طريقاملقرابة    يف ه  ؛  ئة 

   .(1) متواتر هن  أمع   ه ن يضعفأحاول   هلكن 

   رص.  ا املختيسعنا ذكرها يف هذثرية مهمة غري ماذكرنا، ال  كحاديث أوهكذا 

وإن   ت متواترة  ردو  قد  يف فضائلهم عليهم السالم   كثرية  اً حاديثأن  أ نالحظ  وعليه  

م   يفة  هم  امل  األسباب  أحد االمام احلسني عق وذلك هو  السالمف    ( نى م  مؤمتر )يف    ليه 

احلاد  سليم  ثةوإليك نص  لنا  نقلها  قيس:    التي  بسنة  »بن  معاوية  موت  قبل  كان  فلام 

 .  بن جعفر معه حج احلسني بن عيل عليه السالم وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل

  يهم وشيعتهم منوموال، رجاهلم ونسائهم  السالم بني هاشم  فجمع احلسني عليه 

 . ن األنصار ممن يعرفه احلسني عليه السالم وأهل بيته ، وم  منهم حج  

رسالً  أرسل  أحدا  :  ثم  تدعوا  اهلل    ممن حَج   ال  اهلل صىل  رسول  أصحاب  من  العام 

 . املعروفني بالصالح والنسك إال أمجعوهم يل عليه وآله

أ بمنى  إليه  رجل فاجتمع  سبعامئة  من  رساد  كثر  يف  عامتقهوهم  م،  التابعنيهم    ن 

 

الفائدة    (1)  اإل لعموم  دراسة وحتكتاب  طالع عىليمكن  الطري  آل  : حديث  نزار  للشيخ  ليل، 

 . سنبل
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 . ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وآله وغريهم 

 ، فإنَ ا بعدأم  :  ، ثم قالفحمد اهلل وأثنى عليه   فقام فيهم احلسني عليه السالم خطيباً 

 أريد أن أسألكم  ين  ، وإالطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم  هذا

 .   وإن كذبت فكذبوينقويند  فص  صدقت  ، فإنءيش عن

ا سريتم مقامي  ـ ، ملقرابتي من نبيكم  أسألكم بحق اهلل عليكم وحق رسول اهلل وحق 

ودعوتم  مقالتي  ووصفتم  الناس    هذا  من  آمنتم  من  قبائلكم  من  أنصاركم  يف  أمجعني 

به ماووثقتم  إىل  فادعوهم  حقنا  ،  من  فإين  تعلمون  األمر  ،  هذا  يدرس  أن  أختوف   

 .ولو كره الكافرون ، واهلل متم نوره ويغلبهب احلق ويذ

رسول    ا قاله مم    ، وال شيئاً ها أنزل اهلل فيهم من القرآن إال تاله وفرس  مم    وما ترك شيئاً 

رواه إال  بيته  وأهل  نفسه  وأمه ويف  وأخيه  أبيه  وآله يف  عليه  اهلل  وكل  اهلل صىل  ذلك    ، 

   .، قد سمعنا وشهدنا اللهم نعم  :ةالصحاب يقول

 .  أصدقه وأئتمنه من الصحابة اللهم قد حدثني به من  :ي  التابعويقول 

 . ثتم به من تثقون به وبدينهأنشدكم اهلل إال حَد : فقال

 :  : فكان فيام ناشدهم احلسني عليه السالم وذكرهم أن قالقال سليم

له   عليه وآأخا رسول اهلل صىل اهللعيل بن أيب طالب كان    أتعلمون أنَ أنشدكم اهلل  

آ أصحابهحني  نفسهخى بني  وبني  بينه  فآخى  الدنيا    :وقال   ،  وأنا أخوك يف  أخي  أنت 

 ؟  واآلخرة

 . : اللهم نعمقالوا

اهلل:  قال أنَ أنشدكم  تعلمون  هل  موضع    ،  اشرتى  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول 

عة له وجعل عارشها يف وسطها  تس ،  ، ثم ابتنى فيه عرشة منازلفابتناه  ازلهمسجده ومن
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 .يبأل

، فقال صىل اهلل  ، فتكلم يف ذلك من تكلمباب شارع إىل املسجد غري بابه  كل    سدَ ثم  

وآله بابه  ما   :عليه  وفتحت  أبوابكم  وفتح    ؛أنا سددت  أبوابكم  بسد  أمرين  اهلل  ولكن 

 .  بابه

غريهالناس    ثم ّنى  املسجد  يف  يناموا  و أن  املسجد  يف  وكان جينب  منزل ،  يف    منزله 

   ؟، فولد لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وله فيه أوالدوآله عليه رسول اهلل صىل اهلل 

 . : اللهم نعمقالوا

  ة قدر عينه يدعها من منزله إىلعمر بن اخلطاب حرص عىل كو    أفتعلمون أنَ :  قال

عليهاملسجد فأبى  فقال ،  وآله  عليه  اهلل  ثم خطب صىل  إنَ .  موسى   :  أمر  يبني    اهلل  أن 

  طاهرا    اهلل أمرين أن أبني مسجدا    ه وإنَ غري هارون وابنيو ه غريه  ال يسكن  طاهرا    مسجدا  

   ؟أخي وابنيه ال يسكنه غريي وغري 

 . : اللهم نعمقالوا

أتعلمون أنَ أنشدكم اهلل:  قال ا  ،  هلل عليه وآله نصبه يوم غدير خم  رسول اهلل صىل 

   ؟ د الغائبليبلغ الشاه : وقال فنادى له بالوالية

 . : اللهم نعمقالوا

  : رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال له يف غزوة تبوك  ، أتعلمون أنَ هللكم اأنشد:  لا ق

 ؟  بمنزلة هارون من موسى وأنت ويل كل مؤمن بعدي أنت مني

 . عم: اللهم نقالوا

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني دعا النصارى من   ، أتعلمون أنَ أنشدكم اهلل: قال

   ؟ وبصاحبته وابنيهإال به  املباهلة مل يأت   أهل نجران إىل
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 . : اللهم نعمقالوا

  ألدفعه إىل رجل  :، ثم قاله دفع إليه اللواء يوم خيرب، أتعلمون أنَ أنشدكم اهلل:  قال

   ؟فتحها اهلل عىل يديه، كرار غري فرار يهه وحيب اهلل ورسول  سول  حيبه اهلل ور

 . اللهم نعم : قالوا

غ عني إال أنا  ال يبل    : يه وآله بعثه برباءة وقالاهلل صىل اهلل علرسول    أتعلمون أنَ :  قال

 ؟ أو رجل مني 

 . : اللهم نعمقالوا

مه هلا ثقة  ة قط إال قد  زل به شد  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مل تن  أتعلمون أنَ :  قال

 ؟  ادعوا يل أخيو  ، يا أخي : باسمه قط إال أن يقول هه مل يدع، وأن  به

 . م: اللهم نعقالوا

بينه وبني جعفر وزيد  أنَ أتعلمون  :  قال ، فقال  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قىض 

   ؟ن ومؤمنة بعدي، وأنت ويل كل مؤمأنت مني وأنا منك  ،يا عيل:له

 . : اللهم نعمقالوا

أنَ :  قال له من رسول  أتعلمون  اهلل صىل اهلل عليه وآله كل يوم خلوة وكل  ه كانت 

   ؟ هاه وإذا سكت أبداأعط ، إذا سألهليلة دخلة

 . : اللهم نعمقالوا

أنَ :  قال وآله فض    أتعلمون  اهلل عليه  اهلل صىل  قال  رسول  له عىل جعفر ومحزة حني 

وأكثرهم    وأعظمهم حلام    ، أقدمهم سلام  زوجتك خري أهل بيتي  : عليها السالم  لفاطمة

 ؟  علام  

 . نعم : اللهم قالوا
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أنَ :  قال اهلل علي  أتعلمون  قالرسول اهلل صىل  وآله  آدم وأخي عيل  أنا  :  ه  ولد  سيد 

، وابناي احلسن واحلسني سيدا شباب أهل  وفاطمة سيدة نساء أهل اجلنة  ،سيد العرب

 ؟اجلنة

 . : اللهم نعمقالوا

جربئيل يعينه    وأخربه أنَ   رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمره بغسله  أتعلمون أنَ :  قال

   ؟عليه

 . اللهم نعم : قالوا

اهلل    أنَ   أتعلمون :  قال خطبهارسول  خطبة  آخر  يف  قال  وآله  عليه  اهلل  ا  أي    :صىل 

 ؟  ، فتمسكوا هبام لن تضلوا فيكم الثقلني كتاب اهلل وأهل بيتي ، إين تركتالناس

 . : اللهم نعمقالوا

ي   ة ويف أهل بيته من  أيب طالب عليه السالم خاص  أنزله اهلل يف عيل بن    ع شيئاً د  فلم 

اللهم    : ، فيقول الصحابةيه وآله إال ناشدهم فيه نبيه صىل اهلل علوال عىل لسان    ن القرآ

 .  ، قد سمعنا نعم

 . ، فالن وفالنثنيه من أثق بهاللهم قد حد   :ويقول التابعي  

 :  م قد سمعوه صىل اهلل عليه وآله يقولثم ناشدهم أّن  

  فقال له  ،بني وهو يبغض عليا  حي  ، ليسفقد كذب  ه حيبني ويبغض عليا  من زعم أن  

اقائل يا رسول  من أحبه فقد أحبني ومن    ،ه مني وأنا منه: ألنَ ؟ قال، وكيف ذلكهلل : 

 ؟ فقد أبغض اهلل ، ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني أحبني فقد أحب اهلل

   .، قد سمعنا اللهم نعم :فقالوا
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 . (1) «وتفرقوا عىل ذلك

 رين. له الطيبني الطاهنا حممد وآىل سيدنا ونبيواحلمد هلل رب  العاملني، وصىل اهلل ع

 

وحتقيق   املحارضة  هذه  تقرير  من  الفراغ  فيها كان  الواردة  يفالنصوص  يوم    ، 

 هـ   1442/ شوال /   27 بتاريخ ربعاءاأل

 . ميثم آل سنبل

 اجلش بالقطيف 

 

      .324سليم بن قيس: كتاب  (1) 
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 مصادر التحقيق

 

   عاىل. سبحانه وت ، كتاب اهلل القرآن الكريم 

طالبأل،  اإلحتجاج -1 أيب  بن  عيل  بن  أمحد  منصور  رسه  الطربيس  يب    ، قدس 

ومال اخلرسا   حظات تعليقات  باقر  حممد  النجف    النعامن  مطابع  ،نالسيد 

 . م  1966  -  1386    األرشف

الغابة  -2 الكرم ل،  يف معرفة الصحابة  أسد  الدين أيب احلسن عيل بن أيب  حممد    عز 

 . هتران  انتشارات اسامعيليان، بابن األثري عروف الشيباين املبن حممد 

والنهاية -3 الفداء أل  ، البداية  الدمشقيإسام  يب  كثري  بن  حققه  ،  ه   774  ت   عيل 

    . دار احياء الرتاث العريب،  عيل شريي ق حواشيه ودقق أصوله وعل  

احلفاظ -4 الذهبي   يب أل،  تذكرة  حممد  الدين  شمس  اهلل  ،  ه   748املتوىف    عبد 

حتت إعانة وزارة    لقديمة املحفوظة يف مكتبة احلرم املكيصحح عن النسخة ا

 . لعريب حياء الرتاث اإ  ،نديةلحكومة العالية اهلاملعارف ل

األبرار  -5 السالم  حلية  عليهم  األطهار  وآله  حممد  أحوال  العلم    تأليف ،  يف 

 . قدس رسه  العالمة السيد هاشم البحراين

حققه وخرج  ،  ه  748   وىف املت   الذهبي شمس الدين حممد  ل ،  سري أعالم النبالء -6

وعل األرنؤوط    عليه  قأحاديثه  العرقسويسحممد  و  شعيب  مؤسسة    ،  نعيم 

 . م  1981 - ه  1401الطبعة األوىل  الرسالة

،  حممد أبو الفضل إبراهيم   بتحقيق ،  املعتزيل    البن أيب احلديد ، رشح ّنج البالغة -7

 . م   1959 - ه  1379 الطبعة األوىل ، دار احياء الكتب العربية
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العربية   الصحاح -8 وصحاح  اللغة  اجلوهري إل،  تاج  محاد  بن    قيقحت ،  سامعيل 

  -  ه   1376   القاهرة  الطبعة األوىل   دار العلم للماليني، ور عطارأمحد عبد الغف

 . م  1956

دار  ،  شهاب الدين ابن حجر العسقالينل،  رشح صحيح البخاري  فتح الباري -9

 . الثانية الطبعة  ،لبنان –بريوت   للطباعة والنرش  املعرفة

التاريخ  -10 ال،  الكامل يف  أيب  بن  احلسن عيل  أيب  الدين  بن حممد  لكرمعز    حممد 

  _  ه   1385  بريوت   ،  للطباعة والنرش  دار صادر   ،  بابن األثري  الشيباين املعروف 

 . م  1965

،  ـه  76  ت لتابعي الكبري سليم بن قيس اهلاليلل ، يلكتاب سليم بن قيس اهلال -11

 .نجاينالز حممد باقر األنصاري  حتقيق


