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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

لزه فهازح حسزنًح إن هللا  نزدد) قل ال أسألكم عليه أجرًا إال المودة فى القربى ، ومن يقترف حسنة 
 0غفور شكور ( 

 
 قرآن كريم
 
 

 
                  ) إن ابنززززززززززى عززززززززززحا سزززززززززززهد وليززززززززززل هللا أن ي ززززززززززل  بزززززززززززه بززززززززززهن ف تززززززززززهن ع يمتزززززززززززهن                                  

 0 المسلمهن (من 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 حدهث شريف رواه البخحرى 
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 مقدمة
 

ن السززززززززبع ر ززززززززى هللا عنززززززززه                                         سززززززززأبززززززززى محمززززززززد الحالززززززززى سززززززززهدى أمهززززززززر المزززززززز منهن 
أحمززززززززد اليززززززززال هللا الززززززززحى ال إلززززززززه اال عززززززززو ، وأ ززززززززلى وأسززززززززلم علززززززززى موالنززززززززح رسززززززززو                                         

                      هللا  جزززززدال  الم ززززز فى  الزززززحى  سزززززمحال  مزززززن ابتكزززززحره حسزززززنح ، ولزززززم  يكزززززن  حلزززززال  االسزززززم         
الجمهزززززل ميروفزززززح مزززززن قبزززززل ، كمزززززح نسزززززبال اليزززززه بزززززحلنبوة ، وان كنززززز  مزززززن  زززززل  أبيزززززال                            

االمززززززحم علززززززى ، ولقبززززززال بحلسززززززهد ، فنلزززززز  بززززززحلال كلززززززه شززززززرفح لززززززم هنلززززززه ميززززززال اال أخززززززوال                                
ى رسزززززززو  هللا وآلزززززززه و زززززززحبه                          االمزززززززحم الحسزززززززهن ،  زززززززلوا  هللا وسززززززز مه علزززززززى سزززززززهد

 وأدواجه ، ور وان هللا على من اقتفى أثره الى هوم الدهن وبيد .
فقززززززززززد و ززززززززززفال الوا ززززززززززفون ، فقززززززززززحلوا انززززززززززال  كنزززززززززز  أشززززززززززبه النززززززززززح  برسززززززززززو  هللا                                         

يمزززززح ، خ هبزززززح ، فحرسزززززح ،                            زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، ونشزززززأ  عفزززززح كريمزززززح ، حليمزززززح ، عل
عحبززززززززدا ، داعززززززززدا ، راشززززززززد الززززززززرأى ، ولقززززززززد  ززززززززورال للنززززززززح  أخززززززززوال االمززززززززحم الحسززززززززهن                           

 نال مع حدنه عليال ، ووحشته  بفراقال  هر ى هللا عنه ، حهن قح  فى تأب
 عنزززززززد مزززززززداح                              )  رحمزززززززال هللا أبزززززززح محمزززززززد ، ان كنززززززز  لنح زززززززرا للحززززززز  ، وتززززززز ثر هللا 

البح زززززل ، فزززززى مكزززززحن التقيزززززة بحسزززززن الرويزززززة ، وتستشزززززف جلهزززززل ميزززززح م الزززززدنيح بيزززززهن                                                          
      حززززززححرة ، وتقززززززب  علهاززززززح بهززززززد  ززززززحعرة ، وتززززززرد  مززززززح هريززززززده  أعززززززدا ال بأيسززززززر الم نززززززة                      

عليززززززال ، وأنزززززز  ابززززززن سزززززز لة النبززززززوة ، ور ززززززيع لبززززززحن الحكمززززززة ، فززززززحلى رو  وريحززززززحن                            
                  وجنزززززة نيزززززيم ، أع زززززم هللا لنزززززح ولكزززززم ا جزززززر عليزززززه ، ووعززززز   لنزززززح ولكزززززم  السزززززلوة وحسزززززن                              

 .  االسحء عليه (
حسززززززهدى  السززززززبع ، فززززززى محتززززززدال ، وفززززززى اسززززززمال ، وفززززززى                             فززززززأى  شززززززرف  أحززززززح  بززززززال  ي

 رسمال ، وفى خ حلال  ، وقديمح  قحلوا   
 لي      على      هللا      بمستنكر          

 أن   هجمع     اليحلم    فى    واحد                                             
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    سهدى  السبع  الكريم    
 

كززززززززحن مززززززززن بركززززززززح  أخيززززززززال االمززززززززحم الحسززززززززهن ، أن دفينززززززززى الززززززززى الكتحبززززززززة عنززززززززال ،                                        
الزززززحى نشزززززره                             ح  كزززززحد القزززززراء ي ليزززززون علزززززى كتزززززحبى ) االمزززززحم الحسزززززهن بزززززن علزززززى (فمززززز

                               5افزززززززز  ) المو  1385مززززززززن شززززززززوا   15المجلزززززززز  ا علززززززززى للشزززززززز ون االسزززززززز مية فززززززززى 
( ، حتزززززى ألحزززززوا علزززززى فزززززى الكتحبزززززة عنزززززال ، وعزززززح أنزززززح حا ألبزززززى رغبزززززتام                              1966فبراهزززززر 

سززززززيهدا بززززززال كمززززززح سززززززيد  بززززززه ، فسزززززز م هللا عليكمززززززح وعلززززززى سززززززح ر سززززززحدتى آ  البهزززززز                               
االكبزززززززحر واالعجزززززززح  ، مزززززززح أكبزززززززر الحززززززز  وان زززززززف                                  ورحمتزززززززه وبركحتزززززززه ، ولكمزززززززح منزززززززى 

 أعله المن فون . 
 

 سهدى  السبع الكريم       
 

لقززززززززد وقفزززززززز  علززززززززى تحريخززززززززال اليززززززززح ر ، فرأهزززززززز  أن الينحيززززززززة الربحنيززززززززة قززززززززد عيأتززززززززال                                      
البززززززحكرة أححدهززززززث عززززززن جززززززدال  ززززززلى                                ن تكززززززون امحمززززززح كززززززحم  ، فوعهزززززز  فززززززى  فولتززززززال 

هللا عليززززززه وسززززززلم ، أخززززززحعح عنززززززال الززززززرواة ، مززززززع أنززززززال لززززززم تيحشززززززره أكثززززززر مززززززن سززززززبية                                 
 أعوام ون ف . 

     ورأهتززززززززززال م دمززززززززززح  بيززززززززززال ، تيززززززززززرف  مززززززززززن بحززززززززززره الداخززززززززززر وترتززززززززززوى ، ويمززززززززززدال                               
بمكنززززززون الالززززززىء والززززززدرر ، وعززززززو الززززززحى تربززززززى مززززززن  ززززززبحه فززززززى حجززززززر رسززززززو  هللا                                   

 ززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، فأخزززززح عنزززززه الكتزززززح  والحكمزززززة ، فزززززحمت   علمزززززح ونزززززورا ، وقزززززح                          
ح مززززن آيززززة فززززى كتززززح                                 فززززى ثقززززة بززززحا   أهاززززح النززززح  سززززلونى قبززززل أن تفقززززدونى ، فززززوهللا مزززز

 فى جبل . أم سال فىهللا ندل  اال وأنح أعلم أبلهل ندل  أم بناحر أم 
                        ورأهتززززززززال ميلمززززززززح للنززززززززح  وللنحشزززززززز ة مززززززززن أعززززززززل بهتززززززززال ، وممززززززززح علمززززززززال هللا . فكنزززززززز            

  مة من بيدال .ا   محم ، وكحنوا عممنام اإل
أهتززززززززال عحبززززززززدا ، حا عمززززززززة خحرقززززززززة فززززززززى عبززززززززحدال ، حتززززززززى كأنززززززززال ق يزززززززز  الززززززززدنيح                                     ور  

الززززززى ا خززززززرة ، وعحهنزززززز  اليهزززززز  ، فرأهزززززز  أن ا مززززززر جززززززد ال عززززززد  فيززززززه ، فشززززززد حلززززززال                                   
                             بلززززززال  شززززززيح علززززززى قززززززدميال وا  مززززززن عدمززززززال ، حتززززززى حججزززززز  بهزززززز  هللا عشززززززرين مززززززرة مح

نزززززززى أسزززززززتحى أن أحعززززززز  الزززززززى بهززززززز  هللا                                       بزززززززهن هزززززززديال ، وتقزززززززو  توا زززززززيح ا ، إ تقزززززززحد
 الحرام راكبح ، فمح أع م الاهبة ، ومح أكبر الامة . 
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                          وراهتززززززززززال  وفيززززززززززح بوالززززززززززديال وأعلززززززززززال و ززززززززززحبال و ززززززززززح  أبويززززززززززال ، متززززززززززأثرا بقززززززززززو              

 جدال الم  فى  لى هللا عليه وسلم   حسن الياد من االيمحن . 
ح رغ  النزح  فزى م زحعرتال موراهتال حسن اليشرة  دواجال على كثرتان ، وعن  را ر ، وعو 

ديه أن هنحدى فى النزح  اال هدوجزوال  نزال رجزل  منحمع كثرة   قال ، حتى انه حهن أمر أبوال 
ن شحء أمسزال للمنحدى   ندوجه فإ              وا يقولون                        م  ق ، كحن

 وان شحء سر  . 
وقزززززززززد انتقزززززززززد كثزززززززززرة دواجزززززززززال بيززززززززز  الجازززززززززح  ، ومزززززززززح درى أنزززززززززه ال تامزززززززززة مزززززززززع                                                         

ر ميحههرنززززززززح ، فقززززززززد                              الحزززززززز   ، ومززززززززح درى أن دمززززززززحنكم غهززززززززر دمحننززززززززح ، وميززززززززحههركم غهزززززززز
كززززززززحن تيززززززززدد الززززززززدواب فززززززززى أيززززززززحمكم مستحسززززززززنح ، لززززززززربع الي ززززززززبيح  واالكثززززززززحر مززززززززن                                 
الزززززززحرارى المقزززززززحتلهن ، ولززززززز ن كزززززززحن التيزززززززدد مسزززززززتحبح ليهزززززززركم فقزززززززد كزززززززحن فزززززززيكم أعزززززززل                                  

حبح ،  ن سزززززز لة النبززززززى  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم أمززززززحن ورحمززززززة                                                البهزززززز  أكثززززززر اسززززززتحب
 عزززززل ا ر  ، وكهزززززف  ال  وعزززززم ال زززززحعرون الم ازززززرون ، الزززززحهن هبثزززززون الازززززدى بزززززهن                                           

 النح  بحلقو  واليمل والحح  .
ح  ، ودينزززززززززة هللا التزززززززززى أخزززززززززرب ليبزززززززززحده ، لت ازززززززززر للنزززززززززح                                       ورأهتزززززززززال تحزززززززززل ال هبززززززززز 

نيمززززززة هللا عليززززززال وغنززززززحال عززززززنام ، حتززززززى لقززززززد كنزززززز  تلززززززب  بززززززرن  الخززززززد وسززززززبنجونه                                                         
 ) بحل و ( من جلود الثيحل  ، وترك  الخهل المسومة .

رأهتزززززززززال مواسزززززززززيح المنكزززززززززو  فزززززززززى سزززززززززحعة اليسزززززززززرة ، وان تبحعزززززززززد عنزززززززززه أحبحبزززززززززه                                         و  
فقزززززززد خرجززززززز  مزززززززع أبيزززززززال ومزززززززع أخيزززززززال ، تزززززززود  ال زززززززححبى الجلهزززززززل ، أبزززززززح حر ر زززززززى                              

                                                هللا عنززززززه ، وعززززززو خززززززحرب الززززززى الربززززززحة ممززززززح أثززززززر فززززززى نفسززززززه فخززززززح بكم قززززززح   رحمكززززززم 
                                             مهللا أعززززززززل بهزززززززز  النبززززززززوة ، مززززززززحلى بحلمدهنززززززززة سززززززززكن وال شززززززززجن غهززززززززركم ، احا رأهززززززززتك

 حكر  بكم رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم  . 
                                                  ورأهتززززززززززال سززززززززززخيح ، تي ززززززززززى بسزززززززززز ا  وبيهززززززززززر سزززززززززز ا  ، ورآال قبلززززززززززى أبززززززززززوال فززززززززززى

سززززززززخح ال وجززززززززودال فو ززززززززفال قززززززززح      ززززززززحح  جفنززززززززة وخززززززززوان ، فتززززززززى مززززززززن فتيززززززززحن                                   
 قريش .

ورأهتزززززززززال حلزززززززززو الحزززززززززدهث ، عزززززززززف اللسزززززززززحن ، ال ت زززززززززدر عنزززززززززال الكلمزززززززززح  النحبيزززززززززة                                             
 كن  تأخح أمورال بحلروية ف  هحع  عنال الرشد بي   أو تسر  ، كل كمح 
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حلزززززال فزززززى عهبزززززة ووقزززززحر يحسززززز  حسزززززحبامح  زززززحح  السزززززل حن فزززززى عرشزززززه ، حتزززززى لقزززززد                              
 قح  ميحوية   وهللا مح راهته جحلسح عندى اال خف  مقحمه  . 

 عززززززززززنان ، تززززززززززدورعن                                    ورأهتززززززززززال وا زززززززززز  لسززززززززززهداتنح أماززززززززززح  المزززززززززز منهن ، ر ززززززززززى هللا
كززززززل هززززززوم ، وتبززززززرعن وتاززززززدى الززززززهان ، فمزززززز   علززززززهان بيزززززز  الفززززززرا  الكبهززززززر الززززززحى                                

 لرفه  ا ع   .ه هللا  لخلفه جدال  لى هللا عليه وسلم حهن اختحر 
مزروان ، وعزو ممزن جزرعكم اليزين ، ان  ورأهتال حليمح ، حلمح شحد به خ ومال ، حتى لقد قزح  

 كحن هودن بحلجبح   . الحلم
ورأهتزززززززززال جزززززززززحدا فزززززززززى مواقزززززززززف الجزززززززززد ، فزززززززززححا رأهززززززززز  مزززززززززح يمززززززززز  كرامتزززززززززال دأر                                           

 فى وجه خ مال د هر ا سود ، ال ترعبال س وته ، وال  ي دال  سل حنه .
ليززززززززه نفسززززززززال ، وعززززززززى نفزززززززز   ززززززززحعرة                                    وراهتززززززززال تثبزززززززز  عنززززززززد رأيززززززززال ، احا ا مأنزززززززز  ا 

فكنزززززز  تيتززززززد بززززززه وتيتززززززد ، وتقززززززف حيحلززززززه مززززززدافيح ، حتززززززى مززززززع أبيززززززال الززززززحى تحبززززززه                                 
 وأخيال الحى تيده .

               ورأهتزززززززال خفززززززز  هللا فزززززززى دمزززززززحء المسزززززززلمهن ، فلزززززززم تزززززززرد أن تلزززززززى أمزززززززر أمزززززززة محمزززززززد                     
وتززززراق فززززى سززززبهل حلززززال محجمززززة دم ، كمززززح قلزززز  حززززهن تنحدلزززز  عززززن الخ فززززة لميحويززززة ،                             

 على الرغم من ميحر يال فى حلال من أعلال وأن حرال المخل هن .
                        ورأهتزززززززال ملكززززززز  الزززززززدنيح ودعزززززززد  فهازززززززح ، فحققززززززز  مزززززززح قزززززززح  بزززززززه ال زززززززوفية الزززززززحهن                            

أخززززززحوا عززززززن أبيززززززال الميرفززززززة ، فقززززززد قززززززحلوا   لززززززي  الدعززززززد أن تتززززززرال الززززززدنيح مززززززن هززززززدال                            
وعزززززى فزززززى قلبزززززال ، بزززززل الدعزززززد ان تتركازززززح مزززززن قلبزززززال وعزززززى فزززززى هزززززدال ، وعزززززو مزززززح كزززززحن                              

 منال بف ل هللا .
  ، حزززززززززززهن شزززززززززززكو  إلزززززززززززى أخيزززززززززززال االمزززززززززززحم                                            ورأهتزززززززززززال تزززززززززززدرأ الحزززززززززززدود بحلشزززززززززززباح 

زززززز قهته غززززززدرا ومزززززز  بززززززه فقززززززح  لززززززال أخبرنززززززى مززززززن سززززززقحال ،                                       الحسززززززهن ، السززززززم الززززززحى س 
                        فقلززززز  لتقتلزززززه ، قزززززح  نيزززززم ، فقلززززز  مزززززح أنزززززح بمخبزززززرال ، ان يكزززززن  زززززححبى الزززززحى أ زززززن ،               

فزززززحا أشززززززد نقمززززززة ، واال فمززززززح أحززززز  أن يقتززززززل بززززززى بززززززرىء ، فكنززززز  رجززززززل السزززززز م مززززززرة                               
أخزززززرى فزززززى مزززززوا ن تيلزززززى فيزززززه ال زززززدور حقزززززدا وانتقحمزززززح مزززززن ا عزززززداء ، فمزززززح أع ززززززم                                

 الور  . 
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فزززززززززرأوا مزززززززززحجر علزززززززززهام ، وعلزززززززززى حراريازززززززززم ،                                                                                        ولهززززززززز  اليهززززززززز  انكشزززززززززف لخ زززززززززومكم ،
وعلززززززى ا مززززززة االسزززززز مية ، ال مززززززع فززززززى ملززززززال الززززززدنيح ، فكززززززحنوا تركززززززوا الحزززززز   علززززززه ،                                 

أودارعم ، حزززززززهن تأتونزززززززه أنزززززززتم خفحفزززززززح ، لكزززززززم                                         ولزززززززم هزززززززردوا علزززززززى هللا هزززززززوم القيحمزززززززة بززززززز
 ال عليكم .

وقززززززززد ي ززززززززن الززززززززبي  ، انززززززززال خحلفزززززززز  سيحسززززززززة أبيززززززززال ، فجنحزززززززز  للسززززززززلم وحززززززززحر                                         
                          أبزززززوال ، ولزززززو دقززززز  البححزززززث ، لزززززرأى أن أبزززززحال كزززززحن رجزززززل السززززز م ، وقزززززد كزززززحن هنشزززززده    

ويححولزززززززه مزززززززح وسزززززززيه الجازززززززد ، حتزززززززى مزززززززع الخزززززززوارب الزززززززحهن  زززززززلوا السزززززززبهل ، فمزززززززح                                  
قحتزززززل كزززززرم هللا وجازززززه خ زززززومه ، اال  بيزززززد أن ب زززززرعم ون ززززز  لازززززم وأقزززززنيام ، ولكزززززن                             

هجزززززد بزززززدا مزززززن حزززززربام ، اسزززززتيمحال                                ا عزززززواء  زززززم  آحانازززززم عزززززن سزززززمح  الحززززز  ، فلزززززم
لحقززززززه ، و ززززززيحنة لسززززززل حنه ، ولززززززو أنززززززه كززززززحن أراق دمززززززحءعم ق ززززززرة ق ززززززرة ، واستأ ززززززل                             

 شأفتام ،  مح كحن آثمح  ، وقد أعحر من أنحر .
عزززززززوه                               وكزززززززحلال كزززززززحن أخزززززززوال االمزززززززحم الحسزززززززهن ، رجزززززززل سززززززز م ، ولكزززززززن خ زززززززومه أكر  

ه ، والتززززززحري  خهززززززر                                 عززززززن نفسززززززه ، وشززززززرف دهنززززززه ، وكرامززززززة أمتززززززعلززززززى القتززززززح  دفحعززززززح 
 شحعد .

 زززززززد الزززززززى مخحلفتزززززززه                                       ميحويزززززززة ، لزززززززم تخزززززززحلف أبزززززززحال ، ولزززززززم تقوانزززززززال حزززززززهن سزززززززحلم   
 زززززرف غهزززززر  رفزززززه ، فقزززززد بزززززحن لزززززال غزززززدر أ زززززححبال بيقزززززهن ،                             بزززززل اجتازززززد  رأيزززززال فزززززى

حزززززززهن اعتزززززززدوا عليزززززززال و ينزززززززوال ، ونابزززززززوا عسزززززززكرال ، فكهزززززززف كنززززززز  تقبزززززززل أن تكزززززززون                                
حا كززززززحن ابززززززن عمززززززال                                 مززززززأمور وأنزززززز  ا مهززززززر ، أو أن تكززززززون تحبيززززززح وأنزززززز  المتبززززززو  ، وا 

عبهزززززد هللا بزززززن عبزززززح  تزززززرال لزززززواءال ، وانحزززززحد لميحويزززززة لزززززي  حهزززززث اشزززززترى منزززززه حمتزززززه                                  
بحلمزززززح  ، فقزززززد كزززززحن الشزززززراء مزززززن غهزززززره أعزززززون علزززززى ميحويزززززة وأرخززززز  ، ومزززززح ا زززززدق                                                     

 عنزززه حزززهن قزززح    ان فتنزززة الزززدنيح  يززز  علزززى النفزززو                          أمهزززر المززز منهن عثمزززحن ر زززى هللا
  ييحناح الحى ال تجدى فيه الحهلة أو المححولة .

اززدا ، وكنزز  أنزز  فززى سززلمال    بيززد  ا سززتيداد تولقززد كززحن أبززوال فززى حربززه بيززد المسززحلمة مج 
لاح خل  مزن ا عزواء اقفكم كللقتح  مجتادا ، وكحن أخوال فى قتحله مكرعح مجتادا ، حلال بأن مو 

تريزدون خهزر ا مزة ، وحفزن الزدهن الزحى قزحم فزى بهزتكم ، كنزتم را  الدنهويزه ، و النفسية وا غز
 لليحلمهن . حمح فكحن قيحمه ر 
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وعلزززززززززى  زززززززززدكم ، كزززززززززحن خ زززززززززومكم ، وانزززززززززى أقزززززززززيم الشزززززززززاحدة ا ، فقزززززززززد تلبسزززززززززوا                                     
الحزززززز  ، وحززززززحدوا عززززززن ال ززززززرا  المسززززززتقيم ، ولزززززز ن كحنزززززز                                باززززززوى النفززززززو  ، فجززززززحنبوا

حرمززززززة ال ززززززححبة واجبززززززة علززززززى كززززززل مسززززززلم ، فحرمززززززة آ  البهزززززز  اوجزززززز  ، خح ززززززة وان                            
               الحزززز  كززززحن علززززى الززززدوام فززززى جززززحنبام كمززززح كززززحنوا عززززم علززززى الززززدوام فززززى جحنزززز  الحزززز  ،                      

 ال شباة فى حلال ، وتو ي  الوا حح  من المشك   كمح يقولون .
فزززززززززححا كحنززززززززز  قزززززززززريش قزززززززززد ححجززززززززز  اليزززززززززر  وا م زززززززززحر بزززززززززحلنبوة ، فبنزززززززززو عحشزززززززززم                                         

             كززززززحنوا أولززززززى مززززززن بنززززززى أميززززززة بحلخ فززززززة ، ال بحلقرابززززززة فحسزززززز  ، ولكززززززن بحلسززززززب  فززززززى                  
االسزززززز م ، والسززززززب  فززززززى الجاززززززحد ، حلززززززال الززززززى اليلززززززم والززززززور  ، وعززززززو امززززززر ال يسززززززبقام                                                       

فيزززززه سزززززحب  ، وال  هلحقازززززم الحزززززز  ، بزززززحعتراف بنزززززى أميزززززة أنفسززززززام ، ولزززززم هنزززززل أمهززززززر                                          
عثمزززززحن الخ فزززززة علزززززى أنزززززه امزززززوى ، بزززززل نحلازززززح بسزززززبقه وجازززززحده وسزززززخح ه ،                                                      المززززز منهن 

  وعززززى سززززجحيح شخ ززززية لززززه مهدتززززه عززززن قومززززه مززززن بنززززى أميززززة  ،  وحززززهن كززززحن عثمززززحن                                                              
لزززززهن ، وفزززززى المازززززحجرين الاجزززززرتهن ، كزززززحن ميحويزززززة وأبزززززوه مزززززن ألزززززد                                      فزززززى السزززززحبقهن ا و 
 أعداء االس م . 

واحا كززززززززززحن المازززززززززززحجرين وا ن زززززززززززحر واعزززززززززززل بزززززززززززدر ، قزززززززززززد بزززززززززززحييوا االمزززززززززززحم علزززززززززززى                                      
ح بازززحه البييزززة ،  ن عزززز الء                            بحلخ فزززة فزززى المدهنزززة  ، فقزززد كزززحن ميحويزززة فزززى دمشززز  ملدمززز

عززززم الزززززحهن بززززحييوا أبزززززح بكززززر وعمزززززر وعثمززززحن ، والتزززززدم ميحويززززة ببييزززززتام ، فمززززح بحلزززززه لزززززم                                
هلتززززززدم ببييززززززتام عززززززحه المززززززرة ، ومززززززح بززززززح  عمززززززرو بززززززن اليززززززح  يشززززززحركه الخ ه ززززززة فززززززى                               

خ ززززومة التززززى قحمزززز  علززززى ال لزززز  بززززدم عثمززززحن ، وكززززحن  عمززززرو مززززن المحر ززززهن علززززى                          ال
عثمزززززحن حتزززززى قزززززح    كنززززز  القزززززى الراعزززززى فأحر زززززه علزززززى عثمزززززحن ، وحزززززهن علزززززم بقتزززززل                               

رو                                عثمززززحن فززززر  وقززززح    انززززح أبززززو عبززززد هللا مززززح نكززززأ  قرحززززة إال  أدمهتاززززح ، كمززززح كززززن عمزززز
أو  مززززن أشزززززحر علزززززى عثمززززحن بزززززحعتدا  الخ فزززززة ، وثززززحر فزززززى وجازززززه وقح يززززه علزززززى مززززز                               

مزززززن النزززززح  وقزززززح  لزززززه ، اتززززز  هللا يزززززح عثمزززززحن فقزززززد ركبززززز  أمزززززورا وركبنحعزززززح ميزززززال ، فمزززززح                                   
 . تبحكى عمرو على عثمحن

انزززززززه مزززززززن ال زززززززححبة ،                        ة وأعو واحا كنزززززززح م زززززززحلبهن بحفزززززززن حرمزززززززة ال زززززززححبة ، فميحويززززززز 
م زززززحلبون بكزززززف الزززززنف  عزززززن الازززززوى قبزززززل غهزززززرعم مزززززن ا جيزززززح  التزززززى تلزززززهام ، حتزززززى                              

                             لقزززززد قزززززح  عبزززززد هللا بزززززن مسزززززيود ر زززززى هللا عنزززززه حزززززهن نزززززد  قولزززززه تيزززززحلى ) مزززززنكم مزززززن  
 هريد الدنيح ومنكم من هريد ا خرة ( مح كن  أحس  أن أحدا من أ حح 
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رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم هريززززززد الززززززدنيح حتززززززى ندلزززززز  عززززززحه ا  يززززززة ، ويقززززززو                                
يزززززح عزززززن                              اليزززززحرفون تيقهبزززززح علزززززى قولزززززه حلزززززال   فكزززززحن ابزززززن مسزززززيود فزززززى عزززززحا المقزززززحم فحن

 الدنيح . 
واحا كززززززززحن خ ززززززززومكم قززززززززد اتخززززززززحوا دم عثمززززززززحن  ،  ر ززززززززى هللا عنززززززززه  ،  تكززززززززأة لاززززززززم                                  

فززززى مززززوقفام مززززن أبيززززال كززززرم هللا وجاززززه ، فمززززححا  ززززنيوا عززززم لقتلززززة عثمززززحن حززززهن  ززززحر                         
ومززززززح بززززززحلام لززززززم يقت ززززززوا مززززززن الثززززززوار، ومززززززح بززززززحلام غنمززززززو                                 لاززززززم الملززززززال والسززززززل حن ،

 ملال الدنيح ، وأر وا ورثة عثمحن بحلفتح  ، وببي  كلمح  . 
لقززززززد خح ززززززم أبززززززحال  لحززززززة  والدبهززززززر  ،  وعحونتامززززززح أم المزززززز منهن عح شززززززة ، ر ززززززوان                              

الززززززى الحزززززز  بيززززززد أن تبززززززهن لاززززززم ، فحنسززززززح  الدبهززززززر عززززززن                              هللا علززززززهام ، ولكززززززنم رجيززززززوا 
الميركزززززززة ، وجززززززززدد البييزززززززة  بيززززززززال  لحزززززززة وعززززززززو هلفزززززززن أنفحسززززززززه ا خهزززززززرة ، و لبزززززززز                                    

              سززززززهدتنح عح شززززززة مززززززن أبيززززززال المنت ززززززر فززززززى واقيززززززة الجمززززززل اليفززززززو فيفززززززح ، ودعزززززز  لززززززه                    
بززززززززحلميفرة ، وتززززززززردد حلززززززززال عبززززززززد هللا بززززززززن الدبهززززززززر علززززززززى مجلزززززززز  أخيززززززززال الحسززززززززهن ،                                    

يسززززززمع منززززززه ، ويأخززززززح عنززززززه ، وكززززززأن لززززززم  تكززززززن  بهززززززنكم وبهززززززنام خ ززززززومة ، وال قتززززززح                                 
 سحب   . 

ح حربززززززززح شززززززززيواء                                  ونفززززززززورا ، وأعلنازززززززز دوناززززززززم اال كهززززززززدا أمززززززززح ميحويززززززززة ، فززززززززأبى مززززززززن  
 ززززززلى المسززززززلمون بنحرعززززززح ، فززززززى  ززززززفهن حززززززهن  كززززززحن التحكززززززيم ، وق ززززززة التحكززززززيم ،                           

                                                   ف  أبزززززو موسزززززى مزززززع عمزززززرو علزززززى                                        تكحنززززز  أخزززززدى ، علزززززم هللا ، مزززززن ق زززززة الحزززززر  ، فزززززح
                      شززززىء ، وأعلنززززه أبززززو موسززززى فززززى بززززراءة ، ونكززززث عمززززرو فززززى خدييززززة ، فخلززززع عليززززح كمززززح                                                          

ميحويززززززة                                 خليزززززه أبززززززو موسزززززى ، ولززززززم هخلزززززع ميحويززززززة ، كمززززززح كزززززحن االتفززززززحق ، بزززززل ثبزززززز 
 بيهر ح  من كتح  أو سنة .

ولززززززم يكززززززن ميحويززززززة  حلزززززز  خ فززززززة ، ولززززززو أنززززززه حززززززر  علززززززى قيززززززحم الخ فززززززة لززززززرأى                                      
    أن أبزززززحال كزززززحن أحززززز  بازززززح وأعلازززززح لكنزززززه كزززززحن هازززززدف الزززززى ملزززززال ا كحسزززززرة والقيح زززززرة                          

وكزززززززحن المجتمزززززززع قزززززززد فزززززززتن بدخزززززززرف الزززززززدنيح ، وليبززززززز  ا مزززززززوا  والمنح ززززززز  بأف زززززززدة                                 
النزززززح  وحزززززهن رأى الملزززززال قزززززد اسزززززتوث  لزززززه ، ورثزززززه البنزززززه هديزززززد مزززززن بيزززززده ، فخزززززرب                                 

ر ته أنزززز                          عززززن مبززززدأ الشززززورى ، وعززززو مززززن أقززززد  حقززززوق  ا مززززة ، كمززززح خززززرب عمززززح شزززز
عليززززه فززززى شززززرو  ال ززززل  ، أمززززح مستشززززحره عمززززرو فقززززد ورثززززه ميحويززززة م ززززر وخراجاززززح .                            

 كمح شر  عليه عمرو حهن وقف الى جواره ه ادره . 
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          فكهزززززززف بزززززززحا أجزززززززحرى مزززززززن يقزززززززو  ان ميحويزززززززة كزززززززحن مجتازززززززدا ، وعزززززززل كزززززززحن مجتازززززززدا                   
حزززززهن أمزززززر والتزززززه أن يسزززززبوا أبزززززحال وأعلزززززال  علزززززى المنزززززحبر ع نيزززززة علزززززى مسزززززمع مزززززن                                 

 النح  وأنتم الحهن خلدكم بف لكم كتح  هللا الكريم .
أو كهزززززززف أجزززززززحرى مزززززززن يقزززززززو  انزززززززه كزززززززحن مجتازززززززدا ، وقزززززززد قتزززززززل حجزززززززر بزززززززن عزززززززدى                                      

حنززززز  ، وعزززززو مزززززن أ زززززحح  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم وأحزززززد المجحعزززززدهن                                      بززززز  
فززززززى الفتوحززززززح  االسزززززز مية ، كمززززززح قتززززززل أ ززززززحح  حجززززززر ، وكززززززحن ميحويززززززة هنززززززدم علززززززى                                      

را ، فزززززأنى ال أعلزززززم                           قتزززززل حجزززززر ويقزززززو    مزززززح قتلززززز  أحزززززدا اال علمززززز  فزززززيم قتلتزززززه اال حجززززز
فززززززيم قتلتززززززه ، وقززززززد خززززززحلف ميحويززززززة  فززززززى قتززززززل  حلززززززال ال ززززززححبى ربززززززه ، كمززززززح خززززززحلف                             

 مح شر ته أن  عليه فى ال ل  من تأمهن أ ححبال وأ حح  أبيال .
                                                             أو كبزززززززف  أجزززززززحرى  مزززززززن يقزززززززو  انزززززززه كزززززززحن مجتازززززززدا ، وقزززززززد ألحززززززز  ميحويزززززززة ديزززززززحدا  

     ) ادعززززززوعم                    م عززززززو عبهززززززد ، وهللا تيززززززحلى يقززززززو    بززززززحبى سززززززفيحن ، وكززززززحن لديززززززحد أ  ميلززززززو 
 .  بح ام عو أقسع عند هللا (

                         أو كهززززززززف أجززززززززحرى مززززززززن يقززززززززو  انززززززززه كززززززززحن مجتاززززززززدا ، وقززززززززد أخززززززززح البييززززززززة البنززززززززه             
هديزززززززد ، نحبزززززززحا الشزززززززورى وراء  ازززززززره مزززززززع اشزززززززتاحر هديزززززززد بفسزززززززقه وفجزززززززوره ، وكزززززززحن                                 

أخززززززوال االمززززززحم الحسززززززهن علمززززززح خفحقززززززح علززززززى  اززززززر ا ر  ، هتمنززززززى النززززززح  امحمتززززززه ،                                                         
ويززززززة هجاززززززل  أن اسززززززتخ ف هديززززززد فيززززززه خززززززروب عززززززن حززززززدود هللا ، وفيززززززه                           ولززززززم يكززززززن ميح

خزززززروب علزززززى شزززززرو  ال زززززل  ، فقزززززد عزززززر  عليزززززال ميحويزززززة أن يكزززززون ا مزززززر لزززززال مزززززن                               
 بيده ، فأبه  أن  اال أن يكون ا مر شورى بهن المسلمهن . 

كززززززززززح خحلززززززززززدا علززززززززززى الززززززززززدمن لبنززززززززززى سززززززززززفيحن ،                                       ولقززززززززززد أراد ميحويززززززززززة أن ه سزززززززززز  مل
ولكزززززن قزززززدر هللا أن يمزززززو  هديزززززد فزززززى شزززززبحبه بيزززززد أعزززززوام أربيزززززة مزززززن حكمزززززه بزززززل أقزززززل ،                                            

                                           ثززززم تحززززو  الملززززال سززززرييح الززززى مززززروان وبنيززززه ، ولززززم يكززززن حلززززال ليسززززر ميحويززززة ، خح ززززة      
ح ابززززن                                  بييززززة هديززززد وقززززح  لززززه   فززززأقم ا مززززر يززززوأن مززززروان عحر ززززه ميحر ززززة شززززدهدة فززززى 

أبززززززى سززززززفيحن واعززززززدأ مززززززن تززززززأمهرال ال ززززززبيحن ، واعلززززززم أن لززززززال فززززززى قومززززززال ن ززززززرا  وأن                                      
 منحوأتال ودرا . لام على

ومزززززززح كزززززززحن أق زززززززر الملزززززززال فزززززززى بنزززززززى أميزززززززة بيزززززززد حلزززززززال فقزززززززد انتزززززززد  اليبحسزززززززهون                                        
 ملكام الى غهر رجية بيد ستهن سنة من مقتل االمحم الحسهن ، وبيد ان كحن
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                            عبززززززد هللا بززززززن الدبهززززززر انتززززززد  مززززززنام الخ فززززززة علززززززى أكثززززززر بزززززز د االسزززززز م فززززززى  ززززززدر       
 دولتام حتى قحتلوه وغلبوه وقتلوه .

وقززززززززد يسززززززززر امززززززززرى فززززززززى دراسززززززززة موقززززززززف ميحويززززززززة بيزززززززز  اعلززززززززه مززززززززن ا مززززززززويهن                                 
المن ززززفهن ، فقززززد اب ززززل بدعززززة السزززز  علززززى المنززززحبر ، امهززززر المزززز منهن ا مززززوى عمززززر بززززن                                

 اليديد ر ى هللا عنه فكحن عمله عحا شاحدة  د ميحوية فى بح له .عبد 
وحززززززهن تنززززززحد  ميحويززززززة الثززززززحنى بززززززن هديززززززد عززززززن الخ فززززززة ) التززززززى بقززززززى فهاززززززح أربيززززززهن                                

هومزززززح بيزززززد مزززززو  أبيزززززه ( خ ززززز  خ بزززززة دلزززززد  بازززززح دولزززززة بنزززززى أميزززززة ومكزززززن لخ فزززززة                              
هللا بزززززن الدبهزززززر ، وقزززززح  ميحويزززززة الثزززززحنى فزززززى تلزززززال الخ بزززززة يكشزززززف عزززززن ميحويزززززة                                 عبزززززد 

 ا و  و هديد  
) أهاززززززح النززززززح  ، ان جززززززدى ميحويززززززة ، نززززززحد  ا مزززززززر اعلززززززه ، ومززززززن عززززززو احزززززز  بزززززززه                                     

، وعزززززو علزززززى بزززززن أبزززززى  حلززززز  ،                          منزززززه ، لقرابتزززززه مزززززن رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم
عهنززززززح بحنوبززززززه ،                                                                       حتززززززى أتتززززززه منهتززززززه ، ف ززززززحر فززززززى قبززززززره ر  وركزززززز  بكززززززم مززززززح تيلمززززززون ،

                          وأسزززززززهرا بخ حيزززززززحه ، ثزززززززم قلزززززززد أبزززززززى ا مزززززززر فكزززززززحن غهزززززززر أعزززززززل لزززززززحلال ، وركززززززز  عزززززززواه        
واخلفززززززه ا مززززززل ، وق ززززززر عنززززززه ا جززززززل ، و ززززززحر فززززززى قبززززززره رعهنززززززح بحنوبززززززه ، وأسززززززهرا                               

بجرمزززززه ، وان مزززززن أع زززززم ا مزززززور علهنزززززح لسزززززوء م زززززرعه وبززززز   منقلبزززززه ، وقزززززد قتزززززل                                    
م ، وأبزززززززح  الحزززززززرم ، وخزززززززر  الكيبزززززززة ومزززززززح                                     عتزززززززرة رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززل

 .  فشأنكم أمركم ( –لمتحمل تبيحتكم أنح بحلمتقلد وال بح
وتلزززززززززال شزززززززززاحدة أخزززززززززرى علزززززززززى ميحويزززززززززة ا و  مزززززززززن حفهزززززززززده ، فزززززززززحن  ينزززززززززوا فزززززززززى                                        

 ه ا ولهن .شاحدتنح نحن ا خرين ، فتلال شاحدة أعل
أمززززززح عمززززززرو بززززززن اليززززززح  ، فقززززززد عززززززحون ميحويززززززة ، وعززززززحدى أعززززززل البهزززززز  ، وشززززززاد                                          

بنفسززززه علززززى نفسززززه ، وعززززو يحت ززززر ، فنززززدم علززززى مززززح فززززر  منززززه ، فقززززد روى عنززززه ابززززن                            
منزززززى حتزززززى تر زززززى ،                                   عبزززززح  ر زززززى هللا عنامزززززح أنزززززه حزززززهن احت زززززر قزززززح    اللازززززم خزززززح

اللازززززم أمززززززر  في ززززززهنح ، وناهزززززز  فركبنززززززح ، فززززز  بززززززرىء فأعتززززززحر  ، وال قززززززوى فحنت ززززززر ،                            
 ولكن ال اله اال هللا ، يقو  ابن عبح  فجيل هرددعح حتى فح  .

سززززززززحوىء كمززززززززح                                      وانززززززززى أقززززززززو  بيززززززززد أن سززززززززرد  كحرعززززززززح لميحويززززززززة وعمززززززززرو تلززززززززال الم 
نقلاززززززح ثقزززززززحة المزززززز رخهن   ربنزززززززح اغفزززززززر لنززززززح والخواننزززززززح الززززززحهن سزززززززبقونح بحاليمزززززززحن ، وال                                     

 تجيل فى قلوبنح غ  للحهن آمنوا ، ربنح انال رءوف رحيم .  
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 أهاح السبع  الكريم   
 

             ن الززززززدنيح وأعلاززززززح ، يحهززززززر ا لبززززززح  ، لكننززززززح أخززززززحنح عززززززنكم                        مززززززح وقززززززع لكززززززم مزززززز نان كززززززح
ن كزززززحن مزززززرا ،  فزززززحلال  مزززززن ع مزززززح  اليقزززززهن بزززززحا ، ولقزززززد قزززززح                           الر زززززح بحلمقزززززدور ، وا  

 أخوال االمحم الحسهن   فإحا أراد مح نكره فيمح يح  ر هنح  .
أن أفيززززززززززح  هللا كلاززززززززززح حسززززززززززنة ، وان خحلفزززززززززز  عوانززززززززززح ،  ن                                كمززززززززززح أخززززززززززحنح عززززززززززنكم  

حكمززززة هللا دقزززز  فخفهزززز  عززززن اليقززززو  ، عززززحا فززززى بززززح ن ا مززززر ، أمززززح فززززى  ززززحعره ، فقززززد                             
                    علززززززل تلمهززززززحال وابززززززن اخيززززززال االمززززززحم علززززززى ديززززززن اليحبززززززدهن مززززززح وقززززززع لكززززززم خهززززززر تيلهززززززل             

 حهن قح    
 لي     هنجزززلى  ب سززه   عتب   على  الدنيح  فقل   الى  متى         أكحبدعمزح 

 الييش  غززهر  محلل     أكل  شزريف  من عززلى   نجحره        حززرام  علهززه
 لزززى مى  عنززحد  منززح  لقنى  عافقحل   نيم  يح  ابن  الحسهن  رمهتكم        بس

فأشزززززززحر الزززززززى مزززززززح كزززززززحن قحلزززززززه أبزززززززوال أمهزززززززر المززززززز منهن علزززززززى كزززززززرم هللا وجازززززززه وعزززززززو                                    
هخح زززززز  الززززززدنيح   اليززززززال عنززززززى يحدنيززززززح ، الززززززى تير زززززز  ، أم الززززززى تشززززززوق  ، عهاززززززح                                    

 غرى غهرى ، لقد   لقتال  ث ثح ال رجية فهاح .
 
 السبع  الكريم    أهاح  
لقززززززد خفزززززز   هللا فززززززى دمززززززحء المسززززززلمهن ، فحف زززززز  دمززززززحء خ ززززززومال ، كمززززززح حف زززززز                          

دمززززحء ان ززززحرال ، و ززززحلح  ميحويززززة ، وتنحدلزززز  لززززه عززززن خ فززززة كحنزززز  فززززى هززززدال ببييززززة                       
فحمززززززحتوال                      شززززززرعية ، فاززززززل خززززززحفوا هللا فززززززى دمح ززززززال ، كزززززز  وهللا بززززززل خززززززحنوا وا خززززززحفوا ،

مسززززززمومح ، فمززززززح أبيززززززد المززززززدى بهنززززززال وبهززززززنام ، حززززززهن حر ززززززوا علززززززى دنيززززززح سززززززرعحن                                   
 مح دال  عنام ، وحر   ان  على اخرى تدوم وال تدو  .

                 اهاززح السززبع الكززريم   كززحلال حر زز  ، وأنزز  تلفززن أنفحسززال ا خهززرة ، علززى السزز م والو ززحم ، 
كيازززززززدال دا مزززززززح ،  فأو زززززززه  اخزززززززحال االمزززززززحم الحسزززززززهن إن هزززززززدفنال الزززززززى جنززززززز  جزززززززدال                             

الم ززززز فى  ززززززلى هللا عليززززززه وسزززززلم ، فززززززحن ابززززززوا فزززززز   يقزززززحتلام ، ولهززززززدفنال الززززززى جنزززززز                          
 . أمال السهدة الدعراء ، فحلى جنة الخلد ور وان من هللا أكبر 
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وأشاد بحا أن الميتدهن عليكم ، والسحفكهن دمحءكم الدكية ، قزد اسزرفوعلى انفسزام ، وجزحودوا 
الحى عزو ادنزى بحلزحى عزو خهزر ، ولقزد  زدق لواالحد فى السرف ، فبحعوا الزدهن بحلزدنيح واسزتبد

ى تحهه  أن ان ر الزلو كن  قحتل الحسهن ثم دخل  الجنة السيقو     ابراعيم النجفى حهن كحن
 هللا  لى هللا عليه وسلم .وجه رسو  

ولززززززز ن كزززززززحن ابزززززززن عبزززززززح  ر زززززززى هللا عنامزززززززح قزززززززح    او  ح  دخزززززززل علزززززززى اليزززززززر                                      
ىء                           عززززو مززززو   الحسززززن ، فقززززد قززززح  ديززززد بززززن ارقززززم ر ززززى هللا عنززززه بيززززد حلززززال عنززززدمح جزززز

ليززززهن ابززززن ديززززحد    انززززتم يززززح ميشززززر اليززززر  اليبهززززد                               أخيززززال االمززززحم الحسززززهن الززززى البززززرأ
بيزززززد الهزززززوم ، قتلزززززتم ابزززززن فح مزززززة وأمزززززرتم ابزززززن مرجحنزززززة ، فازززززو يقتزززززل خيزززززحركم ويسزززززتيمل                          

 شراركم . 
 
 سهدى السبع الكريم    

              وحهززززززززد                          حقززززززززح لقززززززززد فقززززززززد المسززززززززلمون بفقززززززززدكمح امززززززززحمهن كززززززززحن منامززززززززح فززززززززى دمحنززززززززه 
                 ر  الززززززى اعززززززل السززززززمحء ، وكفززززززى باززززززح خسززززززحرة هجززززززل عناززززززح                 نسززززززجه ، وأحزززززز  أعززززززل ا  

تهنزززززززح مزززززززن يقهزززززززنكم ونزززززززوركم وب غزززززززتكم مزززززززن مثزززززززل مزززززززح قحلزززززززه أخزززززززوال                                    اليزززززززداء ، اال يأ
واسززززززيح اختززززززال ال ززززززحعرة السززززززهدة دينزززززز  ر ززززززى هللا عنززززززه حززززززهن راى                                االمززززززحم الحسززززززهن م

 علياح فى واقية كرب ء المش ومة حهث قح  لاح  
اتزززززززززز  هللا ، وتيززززززززززدى بيززززززززززداء  هللا ،  واعلمززززززززززى أن  أعززززززززززل ا ر  يموتززززززززززون ، وأعززززززززززل                                

حلززززززال اال وجززززززه هللا ، أبززززززى خهززززززر منززززززى ، وأمززززززى                              السززززززمحء ال هبقززززززون ، وان كززززززل شززززززىء ع
خهزززززر منزززززى  ، وأخزززززى خهزززززر منزززززى  ،  ولزززززى ولكزززززل مسزززززلم برسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه                                                

 وسلم أسوة . 
 
 سهدى  السبع  الكريم   
الكتهززززززز  ، فلتيفزززززززر لسزززززززميال                                          لززززززز ن عجزززززززد  بيزززززززحنى عزززززززن الوفزززززززحء بحقزززززززال فزززززززى عزززززززحا  

وتحبيززززززال عجززززززده ، ورحززززززم هللا أبززززززوى فقززززززد سززززززميحنى بحسززززززمال ، فحسززززززيدانى بحمززززززة  ززززززحر                            
لززززززى منززززززال ومززززززن سززززززهدى رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ، ومززززززح أعنززززززأنى باززززززح ،                                

نززززززززى كززززززززحلال محزززززززز  لسززززززززحدتى آ  البهزززززززز  الكززززززززرام وأقززززززززو  مززززززززح قززززززززح  أسززززززززتححى                                          كمززززززززح أ
 على عقل فى الاحمه المشرق من ك م  ويل  . الشه  اليحرف بحا 
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 زززمه   ومامززح  أالم   على   حباززززم                فلس   الفتى    خح ف    ال
 زززور  الميح ى               بحكرعمزززززو     أ بح   عح مهاحا  م   نفسى  فت

 سزززواء   ر ززحال أو  ال  مزه      لى          فهززح   عححرى   ثززم   يح  عزحح
 فحنى  أحززز    بنى  فح مززززه     فقل   مح   تشحء   وكن   مح  تشززحء           

ى الخلفززززززززززززحء الراشززززززززززززدهن ،                                         ليفززززززززززززة الخززززززززززززحم  ، فززززززززززززوالسزززززززززززز م عليززززززززززززال ، أهاززززززززززززح الخ
كم                         علهززززهن ، ورحمززززة هللا وبركحتززززه علززززي وفززززى أمززززراء المزززز منهن ، والتحيززززح  ال هبززززح  لززززال فززززى

 اعل البه  انه حمهد مجهد .
                           والززززززززى كززززززززل محزززززززز  لسززززززززحدتى آ  البهزززززززز  الكززززززززرام ، ونح ززززززززر للحزززززززز  واعلززززززززه . اقززززززززدم        

نفززززززع                               وقحر ززززززة ، وراجيززززززح أن هالكتهزززززز  ،  حميززززززح فززززززى دعززززززوة  ززززززحلحة مززززززن كززززززل قززززززحرىء 
 هللا به ، ومح توفيقى اال بحا عليه توكل  واليه أنه  . 

 
 الم لف                                                                                 

حسن المل حوى 
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 البزززززح  ا و                    
 تحريخه  الشخ ى                      

 
 

 *  نسبه                         * جاحده             
 * علمززه                      * أسرته                   
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 نسبه الشريف  ر ى هللا عنه   
هن االمزززززززززحم ابزززززززززو محمزززززززززد الحسزززززززززن السزززززززززبع خزززززززززحم  الخلفزززززززززحء                                      عزززززززززو أمهزززززززززر المززززززززز من

الراشززززدهن ر ززززى هللا عنززززه ، وأبززززوه امهززززر المزززز منهن علززززى بززززن ابززززى  حلزززز  رابززززع الخلفززززحء                      
                الراشزززززززدهن كزززززززرم هللا وجازززززززه ، وامزززززززه السزززززززهدة فح مزززززززة الدعزززززززراء بنززززززز  موالنزززززززح رسزززززززو                

 هللا  لى هللا عليه وسلم ، وعى سهدة نسحء اليحلمهن  را . 
قحلزززززز  أم الف ززززززل   يززززززح رسززززززو  هللا رأهزززززز  كززززززأن ع ززززززوا مززززززن أع ززززززح ال فززززززى بهتززززززى ،                                   

           قززززح  رأهزززز  خهززززرا ، تلززززد فح مززززة غ مززززح فتر ززززييه بلززززبن قززززثم ، فولززززد  الحسززززن فأر ززززيته                 
 0بلبن ابناح قثم 

) وأم الف ززززززززل عززززززززى السززززززززهدة لبحبززززززززة بنزززززززز  الحززززززززحرث الا ليززززززززة  أو  امززززززززرأة أسززززززززلم                                    
بيززززززد السززززززهدة خدهجززززززة بمكززززززة ، وعززززززى دوب سززززززهدنح اليبززززززح  بززززززن عبززززززد الم لزززززز  ، يقززززززح                                

ونزززززة أم المززززز منهن ، وخحلزززززة سزززززهدنح خحلزززززد بزززززن                               لازززززح لبحبزززززة الكبزززززرى ، أخززززز  السزززززهدة ميم
زززززززق  الولهزززززززد ، وكزززززززحن النبزززززززى  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم هدورعزززززززح ، وي   ل عنزززززززدعح ، وكحنززززززز                               ه 

 0من المنجبح  ، ولد  لليبح  ستة رجح  ، أحدعم القثم ( 
وسزززززززلم ، كمزززززززح شزززززززرف أخزززززززحه االمزززززززحم                                         وقزززززززد شزززززززرفه جزززززززده الم ززززززز فى  زززززززلى هللا عليزززززززه 

أبززززززح عبززززززد هللا الحسززززززهن السززززززبع بززززززأن نسززززززبامح اليززززززه بززززززحلنبوة ، وان كحنززززززح مززززززن  ززززززل                                  
 0على كرم هللا وجاه 

                             روى الترمزززززززززحى مزززززززززن حزززززززززدهث أسزززززززززحمة بزززززززززن ديزززززززززد قزززززززززح     رقززززززززز  النبزززززززززى  زززززززززلى                
هللا عليزززززه وسزززززلم فزززززى بيززززز  الححجزززززة فقزززززح    عزززززحان ابنزززززحى وابنزززززح ابنتزززززى ، اللازززززم انزززززى                               

 0أحبامح ، فأحبامح وأح  من يحبامح 
 لززززززحلال يقززززززح  لكززززززل مززززززن السززززززب هن الحسززززززن والحسززززززهن   يززززززح ابززززززن الم زززززز فى ، وكحنززززززح                             

   فزززززحن بزززززه فيقزززززو  كزززززل                                                                                               ن بأبوتزززززه  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم وياتر زززززوان هللا علهامزززززح ييتزززززدا
            ) يزززح أبززز  ( فزززححا عتزززف الحسزززن بأبيزززه علزززى قزززح  لزززه                 منامزززح لزززه  زززلى هللا عليزززه وسزززلم 

يززززح أبززززح الحسزززززهن   واحا عتززززف الحسزززززهن بأبيززززه قزززززح  لززززه   يزززززح أبززززح الحسزززززن ، فلمززززح انتقزززززل                          
                              فهززززز  ا عززززز  كحنزززززح يقزززززوالن  بهامزززززح ) يزززززح أبززززز  (جزززززدعمح  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم الزززززى الر 

ه قزززززززح  فزززززززى الحسزززززززن                                   كمزززززززح روى عنزززززززه  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم مزززززززن وجزززززززوه أنززززززز 0
 والحسهن   انامح سهدا شبح  أعل الجنة ، لحلال كحن  أمامح تنحدهامح فتقو    
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يزززززح حسزززززنحن مزززززرة ويزززززح حسزززززهنحن مزززززرة أخزززززرى ، مزززززن بزززززح  المزززززدب التيلهززززز  ، ور زززززى هللا                         
 عنام أجميهن . 

  االمحم على كرم هللا وجاه   
                                   30ة الثحلززززززززث مززززززززن رجزززززززز  سززززززززنة يززززززززولززززززززد االمززززززززحم علززززززززى  فززززززززى الكيبززززززززة هززززززززوم الجم 

                                      40مززززن رم ززززحن سززززنة  21مززززن عززززحم الفهززززل ، وتززززوفى شززززاهدا  قبززززل فجززززر لهلززززة الجميززززة 
 عز وعو ابن ث ث وستهن .

أشزززززززار مزززززززن أن تزززززززحكر وكفزززززززحه شزززززززرفح أن                                وف زززززززح له كزززززززرم هللا وجازززززززه فزززززززى االسززززززز م 
                   رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم قززززززحم خ هبززززززح فززززززى النززززززح  وكززززززحنوا قززززززد شززززززكوا اليززززززه                       

                  .             ، فزززززوهللا انزززززه لجزززززيش فزززززى حا  هللا () أهازززززح النزززززح  ال  تشزززززكوا  عليزززززح عليزززززح فقزززززح    
                   وحززززززهن آخززززززى النبززززززى  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم بززززززهن الماززززززحجرين وا ن ززززززحر قززززززح  لززززززه                

 ويحله من شرف  كبهر  . ) أن  أخى (
وقزززززد خلفزززززه رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم  فزززززى أعزززززل بهتزززززه فزززززى المدهنزززززة حزززززهن                                 

هللا عليززززه وسززززلم الززززى غززززدوة تبززززوال ، فبكززززى كززززرم هللا وجاززززه وقززززح  يززززح رسززززو                       خززززرب  ززززلى 
هللا تخلفنززززززى علززززززى النسززززززحء وال ززززززبيحن ،  نززززززه كززززززحن يشززززززتحق للجاززززززحد فززززززى سززززززبهل هللا                               

 فيقحتل أعداء هللا ، ف ه   لى هللا عليه وسلم خح ره وقح  له   
تكزززززززززون منزززززززززى بمندلزززززززززة عزززززززززحرون مزززززززززن موسزززززززززى اال أنزززززززززه ال نبزززززززززى                                        أمزززززززززح تر زززززززززى أن 

 بيدى .
وفزززززززى خهبزززززززر قزززززززح   زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم     ع زززززززهن الرايزززززززة غزززززززدا رجززززززز  يحززززززز                                                    

      ى قزززززح  عمزززززر ر زززززى                                حتزززززال زززززححبة ، هللا ورسزززززوله ويحبزززززه هللا ورسزززززوله ، فت زززززحو  لازززززح 
رة اال حلزززززززال الهزززززززوم ، فقزززززززح   زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم                                حهللا عنزززززززه ، مزززززززح أحببززززززز  اال مززززززز

 فززززع الرايززززة اليززززه ، ففززززت                                 دادعززززوا لززززى عليززززح ، فأتززززحه وبززززه رمززززد ، فب زززز  فززززى عهنيززززه ، و 
 هللا عليه .

وروى أبززززززززو بكززززززززر االنبززززززززحرى فززززززززى أمحليززززززززه ، ان عليززززززززح عليززززززززه السزززززززز م جلزززززززز  الززززززززى                                               
 عمر فى المسجد ، وعنده نح  ، فلمح قحم عر  واحد بحكره ، ونسبه الى 
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عمززززود                           التيززززه واليجزززز  زززززز فقززززح  عمززززر   حزززز  لمثلززززه أن هتيززززه وهللا لززززوال سززززيفه ، لمززززح قززززحم
 0االس م ، وعو بيد أق ى ا مة وحو سحبقتاح وحو شرفاح 

وقزززززززد كزززززززحن عبزززززززدهللا بزززززززن عبزززززززح  تلمهزززززززحا المحمنزززززززح علزززززززى كزززززززرم هللا وجازززززززه ، وعزززززززرف                                  
                   ،       ليلززززم حتززززى و ززززف بأنززززه ) حبززززر ا مززززة وترجمززززحن القززززرآن (ابززززن عبززززح  بززززحلتبحر فززززى ا

ولمززززح سزززز ل ابززززن عبززززح    أهززززن علمززززال مززززن علززززم ابززززن عمززززال ، قززززح  كنسززززبة ق ززززرة مززززن                                  
 0الم ر الى البحر المحيع

وقززززززد قززززززح  لزززززززه عمززززززر ر ززززززى هللا عنزززززززه   ال ابقززززززحنى هللا بززززززأر  لسززززززز  باززززززح يززززززح أبزززززززح                                   
 0لوال على لالال عمر  الحسن ، كمح قح   

وقزززززززد قزززززززح  أبزززززززو عبهزززززززدة ر زززززززى هللا عنزززززززه ، ارتجزززززززد االمزززززززحم علزززززززى بزززززززن أبزززززززى  حلززززززز                                         
كزززززرم هللا وجازززززه تسزززززع كلمزززززح  ق زززززع ا  مزززززح  عزززززن االلتحزززززحق بواحزززززدة مزززززنان ، ثززززز ث                                  

 0ىحالد اليلم وث ث ففى المنحجحة وث ث فى 
فأمزززززح التزززززى فزززززى المنحجزززززحة فازززززى قولزززززه   كفزززززحنى عزززززدا أن تكزززززون لزززززى ربزززززح ، وكفزززززى بزززززى                                

 0فخرا أن أكون لال عبدا ، أن  لى كمح أح  ، فوفقنى لمح تح  
      وأمززززززززح التززززززززى فززززززززى اليلززززززززم فاززززززززى قولززززززززه   المززززززززرء مخبززززززززوء تحزززززززز  لسززززززززحنه ، فتكلمززززززززوا                               

 0تيرفوا ، مح  ح  امر  عرف قدره 
وأمززززززح التززززززى فززززززى ا د  فاززززززى قولززززززه أنيززززززم علززززززى مززززززن شزززززز   تكززززززن أمهززززززره ، واسززززززتين                                   

 0عمن ش   تكن ن هره ، واحتج الى من ش   تكن أسهره 
                       وروى أبززززززو الفززززززرب فززززززى كتززززززح  ا غززززززحنى أن ابززززززن عبززززززح  سززززززمع ق ززززززهدة ليمززززززر بززززززن            

أبززززززى ربييززززززة مززززززرة واحززززززدة فحف اززززززح وأعحدعززززززح ومززززززح سززززززمياح قززززززع اال تلززززززال المززززززرة  ززززززفحح                                                 
) أى مززززرورا ( ثززززم أنشززززدعح مززززن آخرعززززح الززززى أولاززززح مقلوبززززة فقززززح  لززززه بي ززززام مززززح رأهزززز                              

ننزززززى مزززززح رأهززززز  قزززززع أحكزززززى مزززززن علزززززى بزززززن أبزززززى  حلززززز  عليزززززه                                                 أحكزززززى منزززززال قزززززع فقزززززح  لك
 0الس م 

وال يفوتززززززززال أن االمززززززززحم عليززززززززح كززززززززرم هللا وجاززززززززه ، تربززززززززى مززززززززن  فولتززززززززه فززززززززى حجززززززززر                                    
اسززززززتمع الزززززززى                                    رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ، فشززززززملته بركحتززززززه مززززززن ال ززززززبح ، و 

مززززح يقولززززه ابززززن أبززززى حدهززززد فززززى شززززر  ناززززج الب غززززة فززززى منحقزززز  امحمنززززح علززززى كززززرم هللا                                
 وجاه   
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) اجتمززززززززززززع ليلززززززززززززى بززززززززززززن أبززززززززززززى  حلزززززززززززز  مززززززززززززن  ززززززززززززفح  الكمززززززززززززح  ، ومحمززززززززززززود                                                 
ح ل والخزززززززز   ، وسززززززززنحء الحسزززززززز  ، وبززززززززحح  الشززززززززرف ، مززززززززع الف ززززززززرة النقيززززززززة ،                                                          الشززززززززم

 0والنف  المر ية ، مح لم هتايأ ليهره من أفحاح الرجح  
          ) تحززززززززدر مززززززززن أكززززززززرم المنحسزززززززز  ، وانتمززززززززى الززززززززى أ هزززززززز  ا عززززززززراق ، فززززززززأبوه ، أبززززززززو                       

 حلززززز  ، ع زززززيم المشزززززهخة مزززززن قزززززريش ، وجزززززده عبزززززد الم لززززز  ، أمهزززززر مكزززززة ، وسزززززهد                              
الب حززززززحء ، ثززززززم عززززززو قبززززززل حلززززززال مززززززن عحمززززززح  بنززززززى عحشززززززم وأعيززززززحنام وبنززززززو عحشززززززم                                       

لززززززززى اليززززززززحلم ،                                                 ودينززززززززة الززززززززدنيح وح مززززززززح و ززززززززفام الجززززززززححن ) ملزززززززز  ا ر  (كززززززززحنوا ، ك
كززززززززل جززززززززوعر كززززززززريم ، وسززززززززر كززززززززل                       والسززززززززنحم ا  ززززززززخم ، والكحعززززززززل ا ع ززززززززم ، ولبززززززززح

عن ززززززززر شززززززززريف ، وال هنززززززززة البي ززززززززحء ، والميززززززززر  المبززززززززحرال ، والن ززززززززح  الوثهزززززززز  ،                           
 0يلم وميدن الفام ، وينبو  ال

    ) وأخزززززززززت  بقرابتزززززززززه القريبزززززززززة مزززززززززن الرسزززززززززو  عليزززززززززه ال ززززززززز ة والسززززززززز م ، فكزززززززززحن                              
تززززززه اليززززززه ، كمززززززح كززززززحن كحتزززززز  وحيززززززه ، وأقززززززر                                 ر ابززززززن عمززززززه ، ودوب ابنتززززززه وأحزززززز  عت

 0جوامع كلمه ( و، وأحف ام لقوله  النح  الى ف ححته وب غته
أسزززززززلم علزززززززى هديزززززززه  زززززززبيح ، قبزززززززل أن يمززززززز  قلبزززززززه عقهزززززززدة  سزززززززحبقة ، او هخزززززززحلع                                 ) ٍ 

عقلززززه شززززو  مززززن شززززرال مززززوروث ، والدمززززه فتيززززح يحفيززززح ، فززززى غززززدوه ورواحززززه ، وسززززلمه                       
                         الزززززززدهن ، وثقزززززززف            ، واتسزززززززم ب زززززززفحته ، وفقزززززززه عنزززززززه وحربزززززززه ، حتزززززززى تخلززززززز  بأخ قزززززززه

مزززززززح نزززززززد  بزززززززه الزززززززرو  ا مزززززززهن ،  فكزززززززحن مزززززززن أفقزززززززه أ زززززززححبه واق زززززززحعم وأحف ازززززززم                                
واوعززززززحعم ، وادقاززززززم فززززززى الفتيززززززح ، وأقززززززربام الززززززى ال ززززززوا  ، وحتززززززى قززززززح  فيززززززه عمززززززر                                       

 .  (بقه  لمي لة لي  لاح أبو الحسن ال 
) وكحنززززززز  حيحتزززززززه كلازززززززح مفيمزززززززة بح حزززززززداث ، مله زززززززة بج  زززززززل ا مزززززززور ، فيلزززززززى عازززززززد                               

الرسززززززو  عليززززززه السزززززز م ، نح ززززززل المشززززززركهن والهاززززززود ، فكززززززحن فززززززحر  الحلبززززززة ومسززززززير                          
أحززززززداث                                         المهززززززدان ،  ززززززله  النبززززززع جميززززززع الفزززززز اد . . وفززززززى أيززززززحم خ فتززززززه كحنزززززز  لززززززه 

أخززززززرى ، لقززززززى فهاززززززح مززززززح لقززززززى مززززززن تفززززززرق الكلمززززززة ، واخززززززت ف الجمحعززززززة وانف ززززززحم                                  
 اليروة ، مح  وى أ حليه على الام وا سى ، وال   قلبه بحلحدن والشجن . 
حزززززززن وخ زززززززو  ،                                             وفزززززززى كزززززززل مزززززززح لقزززززززى مزززززززن أحزززززززداث وأمزززززززور ، ومزززززززح  زززززززحدف مزززززززن م

بلزززززززززززى النزززززززززززح  وخبزززززززززززرعم ، وتف زززززززززززن لم زززززززززززحوى نفوسزززززززززززام ، واستشزززززززززززف مزززززززززززح وراء                                      
 م حعرعم ، فكحن اليحلم المجر  الحكيم ، والنحقد ال هرفى الخبهر . 
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، سزززززززززليم الزززززززززحوق .                                    ) وكزززززززززحن ل هزززززززززف الحززززززززز  ، نقزززززززززى الجزززززززززوعر ، و زززززززززحء الزززززززززنف  
مسززززززززتقيم الززززززززراى ، حسززززززززن ال ريقززززززززة ، سززززززززريع البدهاززززززززة ، حح ززززززززر الخززززززززح ر ، حززززززززوال                                        

 قلبح ، عحرفح بمامح  ا مور ا دارا واهرادا . 
لززززززى                                                          ) سززززززامح  ززززززح بح مززززززن مرامززززززى هللا عن كمززززززح و ززززززفه الحسززززززن الب ززززززرى   بززززززل كززززززح

عزززززززدوه ، وربزززززززحنى عزززززززحه ا مزززززززة ، وحا ف زززززززلاح وسزززززززحبقتاح ، وحا قرابتازززززززح مزززززززن رسزززززززو                                   
               هللا  زززلى هللا عليزززه وسزززلم . لزززم يكزززن بحلن ومزززة عزززن أمزززر هللا ، وال بحلملومزززة فزززى دهزززن هللا ،              

وال بحلسزززززززروقة لمزززززززح  هللا ، أع زززززززى القزززززززرآن عدا مزززززززه ، ففزززززززحد منزززززززه بريزززززززح  مونقزززززززة ،                                     
 .  م مشرقة ، حاال على بن أبى  حل  (واع 

عززززززززحا ، وقززززززززد كززززززززحن امحمنزززززززززح علززززززززى كززززززززرم هللا وجازززززززززه ، أو  عحشززززززززمى مززززززززن أبزززززززززوين                               
ن ، فحجتميززززز  لزززززه  زززززفح  بنزززززى عحشزززززم التزززززى اشزززززتاروا بازززززح مثزززززل الشزززززجحعة ،                           عحشزززززمهه

والكززززززرم ، والوفززززززحء ، والمززززززروءة ، والززززززحكحء واليفززززززة والترفززززززع عززززززن الززززززدنحيح ، حلززززززال الززززززى                                         
أبزززززردعم امحمنزززززح                             ر مزززززن رجزززززحالتام ، و هززززز  بازززززح كثتالقزززززوة الجسزززززدية التزززززى مهزززززدتام واخززززز

علززززززى وأبنززززززح ه ، وخزززززز  الززززززى جحنزززززز  تلززززززال ال ززززززفح  بززززززنف  الاززززززى ، والاززززززحم قدسززززززى                               
فتفجزززززززر  مزززززززن قلبزززززززه عهزززززززون اليلزززززززم والحكمزززززززة فزززززززى ب غزززززززة را يزززززززة ، وبيزززززززحن محكزززززززم                                     

حى يأخزززززحون عنزززززه حتزززززى قزززززح  سزززززهد ال زززززوفية فزززززى القزززززرن                             وييزززززده اليزززززحرفون امزززززحمام الززززز
الثحلززززززث االمززززززحم أبززززززو القحسززززززم الجنهززززززد ر ززززززى هللا عنززززززه فززززززى شززززززأنه   لززززززو لززززززم تشززززززيله                                    

 الحرو   فحدنح فى علمنح عحا ميحنى جلهلة حاال امر  أع ى علم اللدنى .
كزززززززرم هللا وجازززززززه أ زززززززيرأخوته ، وأكبزززززززر منزززززززه جيفزززززززر وعقهزززززززل                                وكزززززززحن امحمنزززززززح علزززززززى 

و حلزززز  ، وبززززهن كززززل مززززنام وأخيززززه عشززززر سززززنهن ، ولمززززح أ ززززح  القحززززع قريشززززح ، أعززززح                        
       رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم بيميزززززززه حمزززززززدة واليبزززززززح  أن هخففزززززززوا عزززززززن أبزززززززى                         

 حلزززززز  عبززززززأه ، فأخززززززح  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم عليززززززح ، وأخززززززح اليبززززززح   حلبززززززح ، وأخززززززح                                
 حمدة جيفرا .

 ومن شير امحمنح على الحى هتحدث فيه  بنيمة هللا عليه قوله    
 محمززززد   النبى   أخى    و ززارى              وحمزززدة سهد الشاداء عمى 

 ززززر  الحى       يمسى   وي حى              ي هر  مززع  الم  كة ابن أمى فوجي
 مشززو   لحماح  بدمى ولحمى       وبن    محمد   سززكنى  وعززززرسى          
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 فمن  منزززكم  له  سززام كسامى       أحمد   ابنززحى  منازززح       وسب ح  
 أوان   حلمى     يهرا   مززح   بلي            سبقتكمززو الى االسزززز م   را   

 و زززله  ال زز ة وكن   فردا              فمن  منززكم  له  هزززوم  كهزومى 
وقزززززززد  زززززززل كزززززززرم هللا وجازززززززه ححف زززززززح لبنيحنزززززززه المكزززززززهن الزززززززحى كزززززززحن لزززززززه فزززززززى شزززززززبحبه                              

رجززززززل فكأنززززززه أمسززززززال بنفسززززززه                                 حتززززززى نززززززحعد السززززززتهن ، حتززززززى انززززززه كززززززحن يمسززززززال بززززززحرا  ال
فزززززز  يسززززززت يع أن هتززززززنف  ، واشززززززتار عنززززززه أنززززززه لززززززم ي ززززززحر  أحززززززدا اال  ززززززرعه ، ولززززززم                                

          هبزززززززززحرد أحزززززززززد اال قتلزززززززززه ، وقزززززززززد هدحزززززززززد  الحجزززززززززر ال زززززززززخم ال هدحدحزززززززززه اال رجزززززززززح  ،                        
هزززززى بقلبزززززه ا شزززززداء ، وقزززززد عجززززز  ال زززززححبة مزززززن أنزززززه رفزززززع                            ح  الكبهزززززر فييويحمزززززل البززززز

بززززح  الح زززززن فزززززى خهبززززر بهزززززد واحزززززدة فشزززز  علزززززى عشزززززرا  مززززنام أن هرفيزززززوه جمحعزززززة ،                             
                                            فكلمزززززوه فزززززى حلزززززال فحبتسزززززم وقزززززح    انمزززززح عزززززو عزززززون هللا ومزززززدده ، وكزززززحلال كزززززحن ي زززززي           

 ال يحة فتنخلع لاح قلو  الشجيحن . 
ولقزززززززززد قتزززززززززل فزززززززززى موقيزززززززززة الخنزززززززززدق  ، عمزززززززززرو بزززززززززن ود ، فزززززززززحر  شزززززززززبه الجديزززززززززرة                                        

              اليربيزززززة ، الزززززحى قزززززدره ا زززززححبه واعزززززدا ه بزززززحلف رجزززززل ، فكحنززززز  اخززززز  عمزززززرو تواسزززززى               
 نفساح وتقو   

 لو   كحن   قحتل  عمززرو غهر  قحتله              بكهته  أبزززدا  مح دم  فى   ا بد 
 لكزززن قحتززله من ال ن هر  لززه             وكحن   هدعى  ابوه  بي ززة الزبلد 

                               وكزززززززحن امحمنزززززززح علزززززززى فزززززززى واقيزززززززة الخنزززززززدق فتزززززززى نحشززززززز ح ، فكحنززززززز  شزززززززجحعته مزززززززن        
أنززززززدر الشززززززجحعح  التززززززى عرفاززززززح التززززززحري  ، وفززززززى فززززززت  مكززززززة اسززززززتجحر رجزززززز ن بأختززززززه                                        

نززززززى قززززززد                                      أخوعززززززح علززززززى ليقتلامززززززح ، فقحلزززززز  لززززززه ا أم عززززززحنىء فأجحرتامززززززح ، ودخززززززل دارعززززززح
بقتلامزززززح  ن رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم كزززززحن أعزززززدر دمامزززززح ،                                                          أجرتامزززززح ، فازززززم 

فأمسززززززك  بهززززززده وعززززززو قززززززحب  سززززززيفه فلززززززم يسززززززت ع  أن يفززززززال هززززززده مناززززززح اال بيززززززد أن                                   
لرسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه                                 أفلزززززز  منززززززه الززززززرج ن عززززززحربهن ، فززززززحعب  تشززززززكو أخحعززززززح 

        وسزززززززلم ، وسزززززززمع شزززززززكواعح امحمنزززززززح علزززززززى وعزززززززو ي زززززززحال ، فقزززززززح  لرسزززززززو  هللا  زززززززلى                                       
          هللا لقزززززد قب ززززز  علزززززى هزززززدى فلزززززم اسزززززت ع منازززززح فكحكزززززح                          هللا عليزززززه وسزززززلم ، يزززززح رسزززززو 

حتزززززى افلززززز  الزززززرج ن فقزززززح   زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم م هبزززززح خح رعزززززح ، قزززززد أجرنزززززح مزززززن                                               
أجززززر  يزززززح ام عزززززحنىء ، ثزززززم قزززززح  المحمنزززززح علززززى   ال سزززززبهل لزززززال علهامزززززح ، وعقززززز   زززززلى                                  

 كلام أبو  حل  لكحنوا شجيحنح . هللا عليه وسلم   لو ولد النح  
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 السهدة فح مة الدعراء ر ى هللا عناح  
كحنززززززز  السزززززززهدة فح مزززززززة ر زززززززوان هللا علهازززززززح أثهزززززززرة عنزززززززد أبهازززززززح الم ززززززز فى  زززززززلى                                   

    هللا عليززززززه وسززززززلم ، فكحنزززززز  أحزززززز  بنحتززززززه اليززززززه ، ولقبزززززز  بززززززحلدعراء ، وولززززززد  والكيبززززززة                    
تبنززززززى ، والنبززززززى  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ابززززززن خمزززززز  وث ثززززززهن ، وقززززززد توفهزززززز  بيززززززد                                   

أبهازززززززززززززح بسزززززززززززززتة أشزززززززززززززار وكحنززززززززززززز  فزززززززززززززى الث ثزززززززززززززهن مزززززززززززززن عمرعزززززززززززززح ، وحلزززززززززززززال                                                          
مزززززززن الاجزززززززرة .                                   لهلزززززززة الث ثزززززززحء لزززززززث ث خلزززززززون مزززززززن شزززززززار رم زززززززحن سزززززززنة عشزززززززرة

   وجزززززززحء فزززززززى ال زززززززحح  عزززززززن المسزززززززور بزززززززن مخرمزززززززة ، سزززززززمي  رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا                                                       
                     ) فح مزززززة ب زززززية منزززززى ، هريبنزززززى محرابازززززح ويززززز حهنى        عليزززززه وسزززززلم علزززززى المنبزززززر يقزززززو    

 . مح آحاعح (
  ) ان                                                                                  ح   زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم لفح مزززززززززة ، وعزززززززززن علزززززززززى كزززززززززرم هللا وجازززززززززه ، قززززززززز 

 . هللا هر ى لر حال ويي   لي بال (
                                                                وحزززززززدث  السزززززززهدة عح شزززززززة ر زززززززى هللا عنازززززززح قحلززززززز    أقبلززززززز  فح مزززززززة تمشزززززززى كزززززززأن 

مشززززهتاح مشززززية رسززززو  هللا  ززززلى هللا عليززززه وسززززلم فقززززح    مرحبززززح بززززحبنتى ، ثززززم أجلسززززاح                             
            ، فقلزززززز                            كعززززززن يمهنززززززه فأسززززززر الهاززززززح حززززززدهثح فبكزززززز  ، ثززززززم أسززززززر الهاززززززح حززززززدهثح ف ززززززح

مزززززح رأهززززز  كزززززحلهوم فرحزززززح اقزززززر  مزززززن حزززززدن ، فسزززززألتاح عمزززززح قزززززح  ، فقحلززززز  مزززززح كنزززززز                       
 فشززززززى سززززززر رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ، فلمززززززح قززززززب  سززززززألتاح ، فززززززأخبرتنى                             

ه                             أسزززززر الزززززى فقزززززح  ان جبريزززززل كزززززحن ييحر زززززنى بزززززحلقرآن فزززززى كزززززل سزززززنة مزززززرة ، وانزززززأنزززززه 
عحر ززززززنى اليززززززحم مززززززرتهن ، ومززززززح أراه اال وقززززززد ح ززززززر أجلززززززى ، وانززززززال أو  أعلززززززى لحوقززززززح                            
بززززززى ، ونيززززززم السززززززلف أنززززززح لززززززال فبكهزززززز  ، فقززززززح  أال تر ززززززهن أن تكززززززونى سززززززهدة نسززززززحء                            

 اليحلمهن ف حك  .
ال مززززززززع قززززززززو  الم  كززززززززة لمززززززززريم علهاززززززززح السزززززززز م ) ان هللا                           أقززززززززو    وال هتيززززززززحر  حلزززززززز 

ا زززز فحال و اززززرال وا زززز فحال علززززى نسززززحء اليززززحلمهن ( ، فززززحن مززززريم علهاززززح السزززز م كحنزززز                       
 م ززززز فحة علزززززى نسزززززحء اليزززززحلمهن فزززززى دمحنازززززح ، وامزززززح سزززززهدتنح الدعزززززراء فم ززززز فحه علزززززى                        

 0نسحء اليحلمهن جمييان ، وحلال ف ل هللا ه تيه من يشحء 
وكزززززززحن  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم ، احا قزززززززدم مزززززززن سزززززززفر قبزززززززل ابنتزززززززه فح مزززززززة ، وكزززززززحن                                                           

  لى هللا عليه وسلم يأتى الى بح  فح مة بيد دواجاح من االمحم على ، فيأخح 
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البززززززح  ، ويقززززززو  السزززززز م علززززززيكم أعززززززل البهزززززز  ، ال زززززز ة ، ال زززززز ة ، انمززززززح                               بي ززززززحدتى
 0هريد هللا لهحع  عنكم الرج  أعل البه  وي اركم ت اهرا

وكزززززززحن  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم ، احا قزززززززدم مزززززززن السزززززززفر ، بزززززززدأ بحلمسزززززززجد ، ف زززززززلى                                     
 0، ثم ثنى ببه  فح مة ر ى هللا عناح ، ثم يأتى بهو  نسح ه فيه ركيتهن 

تهن ، وكززززززحن قززززززد خ باززززززح                                                   نوقززززززد تززززززدوب باززززززح االمززززززحم علززززززى فززززززى أو  محززززززرم سززززززنة سزززززز
                أبزززززو بكزززززر وعمزززززر فلزززززم هجبامزززززح رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم فقزززززح  عمزززززر   أنززززز                     

لازززززح يزززززحعلى ، فقزززززح  مزززززحلى مزززززن شزززززىء اال درعزززززى أرعنازززززح فدوجازززززح رسزززززو  هللا  زززززلى هللا                          
عليزززززه وسزززززلم ليلزززززى ، فلمزززززح بلزززززي حلزززززال فح مزززززة بكززززز  ، فزززززدخل علهازززززح رسزززززو  هللا  زززززلى                                                       

لزززززال تبكزززززهن يحفح مزززززة ،  فزززززوهللا لقزززززد أنكحتزززززال أكثزززززرعم علمزززززح ،                             هللا عليزززززه وسزززززلم فقزززززح   مح
واف زززززلام حلمزززززح ، واولازززززم سزززززلمح ، وفزززززى روايزززززة أخزززززرى قزززززح  لازززززح دوجزززززال هللا ورسزززززوله                                 

 بوحى هللا تيحلى  .  نف ح  خح رعح  ن دواجاح كح
ر اليزززززززززحرف بزززززززززحا سزززززززززهدى الشزززززززززه  أحمزززززززززد                                    والزززززززززى دواجازززززززززح بزززززززززوحى مزززززززززن هللا يشزززززززززه

رف بززززززحا سززززززهدى عبززززززد السزززززز م الحلززززززوانى  ( ر ززززززى                                          حالحلززززززوانى  )  والززززززد شززززززهخى اليزززززز
 هللا عنامح ، ق هدة  ويلة و ريفة فى مد  آ  البه  ر ى هللا عنام فيقو    

 أن  تجلى  عروسح لحهدر               فيح شرفح  أ حى  به الكون مفترا  أتى الوحى 
 لهان    بنيه    المجد    ن م    عكحا               نبىحلادى فح ر  وحهدر والدعرا 

وعزززززززى السزززززززهدة فح مزززززززة بنززززززز  أسزززززززد بزززززززن                                         –أقزززززززو  ، وقزززززززد كحنززززززز  أم امحمنزززززززح علزززززززى  
ن عبزززززد منزززززحف التزززززى كفنازززززح رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم فزززززى قمي زززززه                             عحشزززززم بززززز

ر ززززززززى هللا عناززززززززح ، سززززززززمته حززززززززهن و ززززززززيته حهززززززززدرة والحهززززززززدرة عززززززززو ا سززززززززد ليكززززززززون                                   
 وبه اشتار . عليح () مشحباح السم أبهاح ، فسمحه أبوه اسمه 

عزززززززززن وفزززززززززحة السزززززززززهدة فح مزززززززززة الدعزززززززززراء فقحلززززززززز  ، مر ززززززززز                                     وقزززززززززد حزززززززززدث  أم رافزززززززززع
فح مززززة ، فلمززززح كززززحن الهززززوم الززززحى توفهزززز  فيززززه قحلزززز  لززززى يززززح أمززززه ، اسززززكبى لززززى غسزززز  ،                        

              فحغتسززل  كأحسززن مزززح كحنزز  تيتسززل ، ثزززم لبسزز  ثيحبززح لازززح جززددا ، ثززم قحلززز  اجيلززى فراشزززى           
وسززززززززع البهزززززززز  ، فح زززززززز جي  عليززززززززه ، واسززززززززتقبل  القبلززززززززه ، وقحلزززززززز  يززززززززح أمززززززززه انززززززززى                                   

مقبو ززززة السززززحعة ، وقززززد اغتسززززل  فزززز  يكشززززفن لززززى أحززززد كنفززززح فمحتزززز  ، فجززززحء علززززى ،                               
 فأخبرته فححتملاح ودفناح بيسلاح حلال . 
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وقززززززززد حززززززززدن كززززززززرم هللا وجاززززززززه لفقززززززززدعح حدنززززززززح شززززززززدهدا ، وقززززززززح  فيمززززززززح عززززززززدى بززززززززه                                
 نفسه . 

 وان   افتقحدى   فح مح   بيد  احمد                 دلهل علززى اال هدوم  خلهل 
                        وال غرابززززززززة فيمززززززززح أكرمزززززززز  بززززززززه عنززززززززد وفحتاززززززززح ، فاززززززززى  ززززززززفية رسززززززززو  هللا  ززززززززلى              

هللا عليزززززه وسزززززلم ، وعزززززى أم ا  مزززززة فزززززى عزززززحه ا مزززززة ، وعزززززى بنززززز  أم المززززز منهن السزززززهدة                          
خدهجزززززززة التزززززززى أقرأعزززززززح هللا السززززززز م ، واالسزززززززيحد اع زززززززحء ، كمزززززززح قزززززززح  اليزززززززحرفهن مزززززززن                                  

 اليلمحء 
 زززززززى هللا عنازززززززح ، أى النزززززززح  أحززززززز  الزززززززى رسزززززززو                                    وقزززززززد سززززززز ل  السزززززززهدة عح شزززززززة ر 

هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسززززززلم قحلززززز  فح مززززززة ، فقهزززززل مزززززن الرجززززززح   ، قحلززززز  دوجاززززززح ، ان                           
 كحن مح علم   وامح قوامح .

                                 وعزززززززن أبززززززززى بكزززززززر ال ززززززززده  ر ززززززززى هللا عنزززززززه قززززززززح    راهززززززز  رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا 
         عليزززززه وسزززززلم خزززززيم خيمزززززة ، وعزززززو متكزززززىء علزززززى قزززززو  عربيزززززة ، وفزززززى الخيمزززززة علزززززى                                                                

            ) ميشزززززر المسزززززلمهن  انزززززح سزززززلم لمزززززن سزززززحلم أعزززززل                       وفح مزززززة والحسزززززن والحسزززززهن فقزززززح    
الخيمزززززززة ، حزززززززر  لمزززززززن حزززززززحربام ، ولزززززززى لمزززززززن والازززززززم ، ال يحزززززززبام اال سزززززززيهد الجزززززززد                                      

 .    ام اال  شقى الجد ردىء الوالدة ( ه  المولد ، وال هبي 
             وفززززززى عززززززحه المنحسززززززبة ، ناززززززدى السززززززحدة القززززززراء الق ززززززهدة التززززززى جززززززحد  باززززززح قريحززززززة                   

الشزززززززحعر المسزززززززلم اليبقزززززززرى السزززززززهد محمزززززززد اقبزززززززح  شزززززززحعر البحكسزززززززتحن الي زززززززيم ، فزززززززى                                    
السززززززهدة الدعززززززراء وآلاززززززح وقززززززد ترجماززززززح مززززززن الفحرسززززززية الززززززى اليربيززززززة  ززززززديقى الي مززززززة                                  

 الشه  ال حوى شي ن   
 نى  لمززريم سهرة            بقه   على   و   المدى  حكراعح نس   المسزززي   ب

 والمجد يشرق  من ث ث م زززززحلع             فى  ماد  فح مة   فمززح  أع عح 
 عى بن  من ، عى دوب من ،  عى أم من            منحا   هدانى  فى  الفخزحر أبحعزح 

 عحدى  الشيو  احا  تروم  عداعزح    عى وم ززة  من نور عهن   الم  فى           
 عو  رحمة   لليحلمهن  وكيبزززة    الز            آمح   فى  الدنهززح وفى أخراعزح

 مززن  أيقن  الف زر النيحم  بززروحه             وكأنه  بيزد البززلى أحيحعزززح 
 فى  جدهد  ح عح  وأعززحد     تحري     الحيحة جدهززدة              مثل اليزرا     

 ولدوب  فح مة  بسزززورة   عزل أتى            تحب  يفزززوق الشم  عند  ححعح 
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 أسد   بح ن   هللا   هرمى   المشك                  ب ززقيح  يمحو   س ور    دجحعح   
 تهززحعح  أهززوانه  كززو   وكنزد ثزرا ه                سهف   غزززدا  بيمهنه    

 فى  رو   فح مزة  نمح  غ نحن لم               هنجبامزززح  فى النهزرا    سزواعح 
 فأمهر قحفززلة   الجاززحد  وق   دا                رة    الو حم   واالتحزززحد  ابنحعزح

 حسن  الحى   حن  الجمحعة   بيدمزح               أمسى   تفزززرقاح يحل    عززراعح 
 وحسن  عز عح   حم  ألفتاززح مة  ثم أ ززب   فى الديح               ر امزال   االمحتر 

 وحسهن  فى  االبرار  واالحززرار مح              أدكى    شززمح له   ومزح  أنداعززاح
 فتيلموا   رى  اليقهن   مزن    الحسهن             احا  الحززوادث    أ لم     بدجحعزح 

نداعزززح ا مازح    حززرية  االيمزززحن     مزن               زبر الحسزهن   وقزد   أجززح   وتيلمزوا
 زح  و زفحعح عر   حسنازازو هلدن للشم  ال يحء               وللج

 اال  االماح                 فام  احا بليزوا   الرقى    زداعحمح سزززهرة  االبنززحء   
                                       *     *     * 

مزززر      المنهززززر   خ حعزززح لمززح  الق      هترسززم    زوة   ل ماززح    وقززززدوة           عززى  أسززز
 ق    لتلال  النف   فى   شزززكواعح  ر       تحب  خلف رححباح     المحشكح 

 جزدواعحجحد   لتنقزززحه   برعن خمززحرعح              يح  سززح   أهن نداال  من  
نور   تازح   النزحر  قد   جزز له             ومنى  الكواك    ان  تنزززح     زيحعح    جيلز  

 من ال بر الجمهزززل  غحاءعح             ورأ   ر ح   الدوب    الكريم  ر حعح  
                                       *     *      * 

 زززح              هدعح  تد  عززلى  الشزيهر رححعزح فمازح   هردد  آى  ربال   بهنمز
 بل   وسزززحدتاح   لىء    دمياززح              من   زو   خشهتاح  ومزن  تقزواعح  

 ل هروى   فى   الجنزحن  ربحعزح  جبريل   نحو  اليرش   هرفع   دميازح              كحل
 زه  ونحن  فداعح  وحززدود   شرعت     لوال وقززوفى  عنززد  أمر الم  فى         

  واف   حززو     ريحاح              وغمزر   بحلقبزز     ه   ثراعح  تلم ه   لل
 

 مولد االمحم الحسن ر ى هللا عنه   
 

روى ابززززززززززن  حدهززززززززززد بسززززززززززنده فززززززززززى شززززززززززر  ناززززززززززج الب غززززززززززة ، ان االمززززززززززحم الحسززززززززززن                                                 
عليززززززه السزززززز م ولززززززد للن ززززززف ا و  مززززززن شززززززار رم ززززززحن سززززززنة ثزززززز ث مززززززن الاجززززززرة ،                              

 .  ه رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم )  حسنح  (وسمح
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                وروى االمززززززحم أحمززززززد بسزززززززنده عززززززن علززززززى كزززززززرم هللا وجاززززززه ، قززززززح  لمزززززززح ولززززززد الحسزززززززن            
مح سمهتموه  ، قح  هللا  لى هللا عليه   و سلم فقح  أرونى  ابنى فجحء رسو   سمهته ) حربح (

سمهته حربح فجحء رسو  هللا  زلى هللا الحسهن فلمح ولد    قل  ) حربح ( قح  بل عو  ) حسن (
فلمح ولزد الثحلزث  قل  ) حربح ( قح    بل عو ) حسهن ( عليه وسلم فقح  أرونى ابنى مح سمهتوه

النبززى  ززلى                                                        ) حربززح ( فجززحء    سززمهته 
                قزززززززززح                                                   ح  أرونزززززززززى ابنزززززززززى مزززززززززح سزززززززززمهتموه ، قلززززززززز  ) حربزززززززززح (هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم فقززززززززز
                        ثزززززم قزززززح  سزززززمهتام بأسزززززمحء ولزززززد عزززززحرون شزززززبر شزززززبهر مشزززززبر .      بزززززل عزززززو ) محسزززززن (

وروى حلزززززززال الحزززززززدهث ابزززززززن االثهزززززززر فزززززززى أسزززززززد اليحبزززززززة فزززززززى ترجمزززززززة الحسزززززززهن ، كمزززززززح                                
رواه االمززززززحم أحمززززززد اال أسززززززمحء ولززززززد عززززززحرون ، ثززززززم قززززززح  وعززززززن عمززززززران بززززززن سززززززليمحن                              

 كونح فى الجحعلية  . قح  الحسن والحسهن من أسمحء اعل الجنة ، لم ي
) ان هللا جيززززززل حريززززززة كززززززل نبززززززى فززززززى  ززززززلبه ،                               وقززززززد جززززززحء فززززززى الحززززززدهث الشززززززريف    

 . لى (وجيل حريتى فى  ل  ع
  

 هوم سحبيه ر ى هللا عنه   
 

     عززززززززن جززززززززحبر أن النبززززززززى  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم عزززززززز  عززززززززن الحسززززززززن والحسززززززززهن                               
وختنامزززززززح لسزززززززبية أيزززززززحم ، واليقيقزززززززة حبيحزززززززة تزززززززحب  لزززززززي يم منازززززززح الفقزززززززراء شزززززززكرا ا                                  

 تيحلى الحى وع  المولود .
وروى جيفززززززززر بزززززززززن محمزززززززززد عليزززززززززه السزززززززز م ، ان فح مزززززززززة علهازززززززززح السززززززززز م حلقززززززززز                                   

 شيرعمح فت دق  بودنه ف ة .حسنح وحسهنح هوم سحبيامح ، وودن  
 وكحن  السهدة الدعراء ترق  الحسن وتقو  فى  ر    
 أشززبه     أبحال      يح   حسززن               واخلزع عززن الحز    الرسزززن  

 واعبزززد  الازززح  حا  منزززن               وال         تززوا   حا   االحزززن 
 

 شكله ر ى هللا عنه   
 
ى البخزززززززحرى عزززززززن عقبزززززززة بزززززززن الحزززززززحرث قزززززززح     زززززززلى  بنزززززززح أبزززززززو بكزززززززر الي زززززززر ،                                رو  

ثزززززم خزززززرب ، فزززززرأى الحسزززززن بزززززن علزززززى هليززززز  ، فأخزززززحه فحملزززززه علزززززى عنقزززززه وعزززززو يقزززززو                              
 بحبى شبيه بحلنبى ، ولي  شبهاح بيلى ، وعلى ي حال . 
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عزززززززرى عزززززززن أنززززززز  قزززززززح    لزززززززم يكزززززززن أشزززززززبه برسزززززززو                                       وفزززززززى الترمزززززززدى عزززززززن  ريززززززز  الد 
 هللا  لى هللا عليه وسلم من الحسن . 

 
 القحبه ر ى هللا عنه  

هلقزززززززز  ر ززززززززى هللا عنززززززززه بألقززززززززح  كثهززززززززرة وعززززززززى   التقززززززززى وال هزززززززز  والدكززززززززى والززززززززولى                           
قد روى البخحرى عن أبى فشارعح السبع ، وأع عح السهد ،والسبع والسهد ، وامهر الم منهن ، وا

وسزلم علزى المنبزر والحسزن بزن علزى ميزه وعزو  علز  بكرة ر ى هللا عنه رأه  النبزى  زلى هللا
ي ل  بزه بزهن ) ان ابنى عحا سهد . وليل هللا أن مرة ، ويقو    النح  مرة ، وعليه  يقبل على

فزى الولزد ، وا سزبح   ع   ، والسبع  فى اللية ولزدوكحلال السب من المسلمهن (ف تهن ع يمتهن 
بنزززززززى اسزززززززرا هل تقحبزززززززل القبح زززززززل عنزززززززد اليزززززززر  ، فكأنزززززززه ر زززززززى هللا عنزززززززه أمزززززززة وحزززززززده                              

 فى  خ ح  الخهر . 
                  وقززززززح   ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم فيززززززه وفززززززى أخيززززززه االمززززززحم الحسززززززهن ر ززززززى هللا عنامززززززح              

 .  وعن حويامح   ) انامح سهدا  شبح  أعل الجنة (
 

 كنهته ر ى هللا عنه   
يكنززززززززززى ر ززززززززززى هللا عنززززززززززه بززززززززززأبى محمززززززززززد ، كنززززززززززحه بززززززززززحلال رسززززززززززو  هللا  ززززززززززلى هللا                                         

 عليه وسلم ، كمح جحء فى تاحه  االسمحء . 
 

 ه  مكحنته ر ى هللا عنه عند جده  لى هللا عليه وآل
           روى البخزززززززززحرى عزززززززززن أسزززززززززحمة ، كزززززززززحن النبزززززززززى  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم هجلسزززززززززنى                       

وقزززززززد مزززززززر عليزززززززال                                             والحسزززززززن بزززززززن علزززززززى فيقزززززززو  ) اللازززززززم انزززززززى أحبامزززززززح فأحبامزززززززح (
 بحلسهد .مح رواه البخحرى عندمح لقبه رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم 

وجزززززززحء فززززززززى كتزززززززح  اال ززززززززحبة عززززززززن عبزززززززد هللا بززززززززن الدبهززززززززر ، انزززززززح أحززززززززدثكم بأشززززززززبه                                  
اعلززززززه بززززززه واحززززززبام اليززززززه ، الحسززززززن بززززززن علززززززى ، رأهتززززززه هجززززززىء وعززززززو سززززززحجد فهركزززززز                                        

، ولقززززززد راهتززززززه                                    رقبتززززززه أو قززززززح   اززززززره ، فمززززززح هنززززززد  حتززززززى يكززززززون عززززززو الززززززحى هنززززززد  
 هجىء وعو راكع فيفرب له بهن رجليه حتى هخرب من الجحن  ا خر .

وروى البخززززززززززحرى ومسززززززززززلم بسززززززززززندعمح عززززززززززن البززززززززززراء أنززززززززززه قززززززززززح  رأهزززززززززز  رسززززززززززو                                            
 .  و  ) اللام أنى أحبه فأحبه (يق هللا  لى هللا عليه وسلم والحسن بن على على  عحتقه
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وروى الترمحى بسنده فزى  زحيحه عزن ابزن عبزح  ر زى هللا عنامزح انزه قزح  كزحن رسزو  هللا 
 زززززززززززززلى هللا عليزززززززززززززه وسزززززززززززززلم حزززززززززززززحم  الحسزززززززززززززن بزززززززززززززن علزززززززززززززى علزززززززززززززى عحتقزززززززززززززه                                                      

                    ) ونيزززززم                             ى هللا عليزززززه وسزززززلم فقزززززح  النبزززززى  زززززل فقزززززح  رجزززززل نيزززززم المركززززز  ركبززززز  يزززززح غززززز م
 . الراك  عو (

والبنزززززززوة التزززززززى شزززززززرفه بازززززززح موالنزززززززح رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم فزززززززى قولزززززززه                                
                            ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ان ابنززززززى عززززززحا سززززززهد وقولززززززه انمززززززح عمززززززح ابنززززززحى وابنززززززح ابنتززززززى      

                        اللازززززم انزززززى أحبامزززززح فححبامزززززح وأحززززز  مزززززن يحبامزززززح ، اهزززززدعح القزززززرآن الكزززززريم فزززززى آيزززززة                                                         
                المبحعلززززززة ) فمززززززن ححجززززززال فيززززززه مززززززن بيززززززد مززززززح جززززززحءال مززززززن اليلززززززم فقززززززل تيززززززحلوا نززززززد                   

أبنحءنزززززززح وابنزززززززحءكم ونسزززززززحءنح ونسزززززززحءكم وانفسزززززززنح وانفسزززززززكم ثزززززززم نبتازززززززل فنجيزززززززل لينزززززززة                                  
 هللا على الكححبهن ( .

فقزززززززد جزززززززحء  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم بحلحسزززززززن والحسزززززززهن وفح مزززززززة تمشزززززززى خلفزززززززه                                  
ان أنززززززح دعززززززو  فززززززحمنوا ، وقززززززد أبززززززى اعززززززل نجززززززران                            وعلززززززى خلفاززززززح وعززززززو يقززززززو  لاززززززم 

                      ) تفسزززززززهر  االمزززززززحم         ام عزززززززحا  هللا ور زززززززوا بزززززززدفع الجديزززززززة المبحعلزززززززة خشزززززززية ان ي زززززززهب
 . القر بى (

             وعنزززززززد أحمزززززززد مزززززززن  ريززززززز  عبزززززززد الزززززززرحمن بزززززززن مسزززززززيود عزززززززن أبزززززززى عريزززززززرة قزززززززح                           
خزززززرب علهنزززززح رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم وميزززززه الحسزززززن والحسزززززهن عزززززحا علزززززى                             

عحتقزززززه ، وعززززززحا علزززززى عحتقززززززه ، وعززززززو هلزززززثم عززززززحا مزززززرة وعززززززحا مززززززرة حتزززززى انتاززززززى الهنززززززح                               
 .   ( أحبنى ومن أبي امح فقد أبي نى ) من أحبامح فقد فقح    

وروى ال برانزززززززززى عزززززززززن جيفزززززززززر بزززززززززن محمزززززززززد عزززززززززن أبيزززززززززه ، ان النبزززززززززى  ززززززززززلى هللا                                       
عليززززززه وسززززززلم بززززززحيع الحسززززززن والحسززززززهن وعبززززززد هللا بززززززن عبززززززح  وعبززززززد هللا بززززززن جيفززززززر                                   

 وعم  يحر لم هبليوا ، قح  ولم هبحيع  يهرا اال منح . 
  

 مكحنة االمحم الحسن عند ابيه ر ى هللا عنامح  
 
كززززززززحن امحمنززززززززح علززززززززى كززززززززرم هللا وجاززززززززه ييززززززززد الحسززززززززن والحسززززززززهن ميززززززززدة خح ززززززززة ،                                

لمكحنتامزززززح مزززززن رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، حتزززززى أنزززززه كزززززحن ي زززززن بامزززززح فزززززى                                       
   هنق زززززززع بموتازززززززح نسزززززززل رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم فزززززززى                                     الحزززززززر  خشزززززززية أن 

  ححبه   املكوا عنى عحهن ل   هادانى ا ر  ، فكحن ه خرعمح ويقو   
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 نى أخشى أن هنق ع بموتامح نسزل رسزو  هللا  زلى هللا عليزه وسزلم فزى ا ر  ، بهنمزح كزحن 
مززززززن أبهامززززززح محمززززززد بززززززن الحنيفيززززززة ويقززززززو  لززززززه تقززززززدم ، وأراد                              هززززززدفع الرايززززززة  خهامززززززح 

الدسحسززززززون أن يسززززززتيلوا حلززززززال اسززززززتي ال سززززززه ح فقززززززحلوا لمحمززززززد لززززززم ييززززززرر بززززززال أبززززززوال                           
                       فزززززززى الحزززززززر  ويززززززز خر الحسزززززززن والحسزززززززهن فقزززززززح  فزززززززى نفززززززز  دكيزززززززة  زززززززحعرة ، وعقزززززززل          

 نمح عمح عهنحه وأنح يمهنه فاو هدفع عن عهنيه بيمهنه .راشد راج    ا
وكزززززززحن االمزززززززحم علزززززززى كزززززززرم هللا وجازززززززه ، يف زززززززر فزززززززى رم زززززززحن عنزززززززد ابنزززززززه االمزززززززحم                                     

                      الحسزززززن هومزززززح وعنزززززد أبنزززززه االمزززززحم الحسزززززهن هومزززززح ،  وعنزززززد ابزززززن أخيزززززه عبزززززد هللا بزززززن                   
 جيفر هومح .

وكززززززززززحن أ ززززززززززحح  االمززززززززززحم علززززززززززى كززززززززززرم هللا وجاززززززززززه ييلمززززززززززون مكحنززززززززززة السززززززززززب هن                                     
الكزززززززريمهن عنزززززززد أبهامزززززززح ، فأعزززززززدى أحزززززززد أ زززززززححبه مزززززززرة لكزززززززل منامزززززززح عديزززززززة ، ولزززززززم                                   

يززززة ، فخشززززى أبززززوه أن هتززززأثر فززززى نفسززززه ، فو ززززع                                       هاززززد شززززه ح  خهامززززح محمززززد بززززن الحنيف
 هده على عحتقه وقح  مخح بح له وم هبح خح ره   

 ومح   شر   الث ثة    ام     عمرو               ب زززححبال  الحى   لم   ت بحهنزح
لحنفيزززززززززة                                                        ففاززززززززم  الرجززززززززل االشززززززززحرة ، وقززززززززدم عديزززززززززة أخززززززززرى  خهامززززززززح محمززززززززد بززززززززن ا

ر زززززى هللا عزززززنام اجميزززززهن ، وقزززززد كزززززحن محمزززززد شزززززدهد القزززززوى ،  حتزززززى انزززززه كزززززحن هلزززززوى                                 
 الحدهد ف  يقيمه غهره ، ومن شحبه أبحه فمح  لم . 

 
 مكحنته ر ى هللا عنه عند اج ء ال ححبه   

للسزززززززززززززب هن مكحنتامزززززززززززززح الخح زززززززززززززة عنزززززززززززززد أجززززززززززززز ء ال زززززززززززززححبة  نازززززززززززززم                                               كزززززززززززززحن 
        ر ززززززززوان هللا علززززززززهام ، كززززززززحنوا يحبززززززززون بحزززززززز  رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم                                    

  ون ببي ه .ويبي
 ززززززززده  ر ززززززززى هللا عنززززززززه كززززززززحن                                  وقززززززززد مززززززززر علززززززززى القززززززززحرىء اليديززززززززد ان امحمنززززززززح ال 

 يحمل الحسن على عحتقه ويقو  بحبى شبيه بحلنبى لي  شبهاح بيلى . 
وقزززززززد فززززززززر  أمهززززززززر  المزززززززز منهن عمززززززززر  للحسززززززززن والحسززززززززهن علهامززززززززح السزززززززز م مثززززززززل                                  

فززززززى اعززززززل بززززززدر ممززززززن                                                   فري ززززززة أعززززززل بززززززدر ، فقززززززد روى ابززززززن الجززززززودى   أدخززززززل عمززززززر 
لزززززززم يح زززززززروا بزززززززدرا أربيزززززززة   الحسزززززززن والحسزززززززهن  وابزززززززو حر وسزززززززلمحن ففزززززززر  لكزززززززل                                      

 واحد خمسة آالف . 
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                       وقزززززززح  أمهزززززززر المززززززز منهن عمزززززززر لقومزززززززه مزززززززن بنزززززززى عزززززززدى   وهللا مزززززززح أدركنزززززززح الف زززززززل          
فزززززززى الزززززززدنيح اال بمحمزززززززد وال نرجزززززززوا مزززززززن  نرجزززززززو مزززززززن  ا خزززززززرة وثوابازززززززح اال بمحمزززززززد                             

 ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم ، فاززززززززو شززززززززرفنح ، وقومززززززززه أشززززززززرف اليززززززززر  ، ثززززززززم ا قززززززززر                                  
 فح قر  .

  
 فى أعل البه  مقحم االمحم الحسن ر ى هللا عنه 

كززززززززززحن االمززززززززززحم ر ززززززززززى هللا عنززززززززززه عمهززززززززززد أعززززززززززل البهزززززززززز  بيززززززززززد أبيززززززززززه ، وقززززززززززد                                               
اختلززززززززف اليلمززززززززحء فززززززززى اعززززززززل البهزززززززز  اخت فززززززززح كبهززززززززرا كمززززززززح يسززززززززتد  مززززززززن المراجززززززززع                                   

أعززززززززل البهزززززززز  أورده                                                                                         الواسززززززززية ، ول مززززززززحم الجزززززززز   السززززززززهو ى بحززززززززث مسززززززززتفي  فززززززززى
ف زززززهلة  ززززززديقى ال ززززززحل  الي مززززززة الشززززززه  أحمزززززد فامززززززى فززززززى رسززززززحلته المبحركززززززة عززززززن                                                      

  عنامح .السهدة دين  بن  االمحم على ر ى هللا
 وانى أنقل منه فى اهجحد مح يحتى   
رقزززززززم قزززززززح    قزززززززحم  زززززززلى هللا عليزززززززه                                     اخزززززززرب مسزززززززلم والنسزززززززح ى عزززززززن ديزززززززد بزززززززن أ -1 

وسزززززلم خ هبزززززح فقزززززح  احكزززززركم هللا فزززززى اعزززززل بهتزززززى ث ثزززززح ، فقهزززززل لديزززززد بزززززن أرقزززززم   ومزززززن                           
أعزززززل بهتزززززه ، مزززززن حزززززرم علزززززهام ال زززززدقة بيزززززده ، قهزززززل ومزززززن عزززززم ،                                       أعزززززل بهتزززززه   قزززززح   

 قح  آ  على ، وآ  عقهل ، وآ  جيفر ، وآ  اليبح  . 
ان أوالد بنزززززززززززززززح  االنسزززززززززززززززحن ال هنسزززززززززززززززبون اليزززززززززززززززه ، وان كزززززززززززززززحنوا ميزززززززززززززززدودهن                                         -2

 و ى  والد اوالد ف ن هدخل فيه ولد البن  . فى حريته ، حتى لو ا
ان أوالد البنزززززززززززززززززززح  ال يشزززززززززززززززززززحركون اوالد الحسزززززززززززززززززززن والحسزززززززززززززززززززهن علزززززززززززززززززززهام                                         -3

السززززز م فزززززى انازززززم هنسزززززبون الزززززى النبزززززى  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، وقزززززد فزززززرق الفقازززززحء                                              
مززززن يسززززمى ولززززد للرجززززل وبززززهن مززززن هنسزززز  اليززززه ، ولاززززحا قززززحلوا لززززو قززززح    وقفزززز                                        بززززهن

علززززززى اوالدى دخززززززل ولززززززد البنزززززز  ، ولززززززو قززززززح  ، وقفزززززز  علززززززى مززززززن هنسزززززز  الززززززى مززززززن                                    
 أوالدى لم هدخل ولد البن  .

هللا عليزززززززه وسزززززززلم أنزززززززه هنسززززززز  اليزززززززه                                            وقزززززززد حكزززززززر الفقازززززززحء مزززززززن خ ح  زززززززه  زززززززلى  
أوالد بنحتززززززززه ، ولززززززززم هززززززززحكروا حلززززززززال فززززززززى أوالد بنززززززززح  بنحتززززززززه ، فحلخ و ززززززززية لل بقززززززززة                               

 والد فح مة علهاح الس م ا ربية هنسبون اليه  لى هللا عليه وسلم . يليح فقع ، فأال
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امح اوالد دينز   –ليه وسلم عفهنسبون اليه  لى هللا  –د الحسن والحسهن هنسبون الهامح وأوال
وأم كلثززوم فهنسززبون الززى أبززهام عبززد هللا بززن                                            جيفززر 

                                وعمزززززززززر بزززززززززن الخ زززززززززح  ، ال الزززززززززى ا م وال الزززززززززى النبزززززززززى  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم ،                       
 ناززززززززززم أوالد بنزززززززززز  بنتززززززززززه ،  ال أوالد بنتززززززززززه ، وانمززززززززززح خززززززززززرب أوالد فح مززززززززززة وحززززززززززدعح                                 
للخ و زززززززززية التزززززززززى ورد الحزززززززززدهث بازززززززززح ، وعزززززززززو مق زززززززززور علزززززززززى حريزززززززززة الحسزززززززززن                                 

 والحسهن .
                     رال عزززززززن جزززززززحبر قزززززززح  قزززززززح  رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا            فقزززززززد أخزززززززرب الحزززززززحكم فزززززززى المسزززززززتد 

فزززززحن ر                             بنزززززى فح مزززززة انزززززح ولهامزززززح وع زززززبتامح () لكزززززل بنزززززى ام ع زززززبة اال اعليزززززه وسزززززلم 
             الزززززززى لفزززززززن الحزززززززدهث ، كهزززززززف خززززززز  االنتسزززززززح  والتي ززززززز  بحلحسزززززززن والحسزززززززهن دون                             

 اختهامح ،  ن اوالد اختهامح انمح هنسبون إلى آبح ام .
ولازززززززززحا جزززززززززرى السزززززززززلف والخلزززززززززف  علزززززززززى ان ابزززززززززن الشزززززززززريفة ال يكزززززززززون شزززززززززريفح ،                                                                   

                                                                 ولزززززززو كحنززززززز  الخ و زززززززية عحمزززززززة فزززززززى بنحتزززززززه وان نزززززززدلن ، لكزززززززحن ابزززززززن كزززززززل شزززززززريفة     
 شريفح تحرم عليه ال دقة وان لم يكن أبوه كحلال كمح عو ميلوم . 

ولاززززززززحا  حكززززززززم  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم البنززززززززى فح مززززززززة دون غهرعمززززززززح مززززززززن بنحتززززززززه                                       
ى هللا عليزززززه وسزززززلم  ، لزززززم تيقززززز  حكزززززرا ، حتزززززى                                       ن اختازززززح دينززززز  بنززززز  رسزززززو  هللا  زززززل

يكززززززون كحلحسززززززن والحسززززززهن فززززززى حلززززززال ، وأنمززززززح اعقبزززززز  بنتززززززح عززززززى امحمززززززة بنزززززز  أبززززززى                                 
                            اليح زززززى بزززززن الربيزززززع ، فلزززززم يحكزززززم لازززززح رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم بازززززحا الحكزززززم              

مزززززع وجودعزززززح فزززززى دمنزززززه ، فزززززد  علزززززى أن أوالدعزززززح ال هنسزززززبون اليزززززه  نازززززح بنززززز  بنتزززززه ،                                
وأمززززززح عززززززى فكحنزززززز  تنسزززززز  اليززززززه بنززززززحء علززززززى أوالد بنحتززززززه هنسززززززبون اليززززززه ، ولززززززو كززززززحن                                     

لى هللا عليزززززززه وسزززززززلم ولزززززززد حكزززززززر لكزززززززحن حكمزززززززه حكزززززززم                               لدينززززززز  ابنزززززززه رسزززززززو  هللا   ززززززز
 الحسن والحسهن فى أن ولده هنسبون اليه  لى هللا عليه وسلم .

وشزززززززززززرف حريزززززززززززة السزززززززززززب هن عزززززززززززحم ، ال فزززززززززززرق فيزززززززززززه بزززززززززززهن اوالد حكورعمزززززززززززح ،                                         -4
ى هللا عليزززززززه وسزززززززلم ، كتحبزززززززح وسزززززززنة واجمحعزززززززح ،                                        واوالد انحثامزززززززح ،  بزززززززوة النبزززززززى  زززززززل
 واليال مح وقع بهن الحجحب والشيبى  

فزززززززى م حلززززززز  السززززززز و  فزززززززى منحقززززززز  آ  الرسزززززززو  ، لمحمزززززززد بزززززززن  لحزززززززة ، قزززززززح  ،                                          
 هللا عليه وسلم ، وكحن  قد نقل ان الشيبى كحن يمهل الى آ  الرسو   لى
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ال هزززززززززحكرعم اال وعزززززززززو يقزززززززززو    عزززززززززم أبنزززززززززحء رسزززززززززو  هللا  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم                                   
 وحريته . 

فنقزززززززل عنزززززززه حلزززززززال الزززززززى الحجزززززززحب بزززززززن هوسزززززززف ، وتكزززززززرر حلزززززززال عنزززززززه ، وكثزززززززر نقلزززززززه                            
ه ، فحسزززززتدعحه الحجزززززحب هومزززززح ، وقزززززد                           عنزززززه ، فأغ زززززبه حلزززززال مزززززن الشزززززيبى ، ونقزززززم عليززززز

اجتمززززززع لديززززززه أعيززززززحن الم ززززززرين ، الكوفززززززة والب ززززززرة ، وعلمح عمززززززح وقرا عمززززززح  ، فلمززززززح                                   
           دخززززل الشززززيبى لززززم هاززززش لززززه ، وال وفززززحه حقززززه مززززن الززززرد عليززززه ، فلمززززح جلزززز  قززززح  لززززه                            

يززززح شززززيبى ، مززززح امززززر بلينززززى عنززززال ، فيشززززاد عليززززال بجالززززال ، قززززح  مززززح عززززو يززززح امهززززر                                    
قززززززززززح  الززززززززززم تيلززززززززززم ، أن أبنززززززززززحء الرجززززززززززل ، عززززززززززل هنسززززززززززبون اال اليززززززززززه ، وا نسززززززززززح                                                  

  عززززن أبنززززحء علززززى اناززززم أبنززززحء رسززززو  هللا  ززززلى                                ال تكززززون اال بح بززززحء ، فمززززح بحلززززال تقززززو
هللا عليه وسلم وحريته ، وعل لام ات ح  برسزو  هللا  زلى هللا عليزه وسزلم اال بزحمام فح مزة ، 

 والنس  ال يكون بحلبنح  ، وانمح يكون يح بنحء . 
، ووقززززززززع                                                                                                     فززززززززح رق الشززززززززيبى سززززززززحعة ، حتززززززززى بززززززززحلي الحجززززززززحب فززززززززى االنكززززززززحر عليززززززززه

 انكحره فى مسحميه ، والشيبى سحك  .
فقززززززززح  ، يززززززززح أمهززززززززر ، مززززززززح أراال تكلمنززززززززح اال بكزززززززز م مززززززززن هجاززززززززل كزززززززز م هللا وسززززززززنة                                    

 ليه وسلم ، او يير  عنامح .نبيه  لى هللا ع
فزززززززحدداد الحجزززززززحب غ زززززززبح ، وقزززززززح  ألمثلزززززززى تقزززززززو  عزززززززحا ، يزززززززح ويلزززززززال ، قزززززززح  نيزززززززم ،                                        

 ع الء عم قراء  الم رين ، حملة الكتح  اليديد .
                       ) يزززززززح بنزززززززى آدم ، يزززززززح بنزززززززى اسزززززززرا هل ، وعزززززززن ابزززززززراعيم             ى ألزززززززي  قزززززززد قزززززززح  هللا تيزززززززحل 

 ومن حريته عيسى .
وعزززززززل كزززززززحن ات زززززززح  عيسزززززززى بحلث ثزززززززة اال بحمزززززززه ، وقزززززززد  ززززززز  النقزززززززل عزززززززن رسزززززززو                                                         

 هللا  لى هللا عليه وسلم ، عحا ابنى سهد شبح  أعل الجنة .
 فخجل الحجحب ، وعحد هتل ف الشيبى . 
         يزززززززززر  ابزززززززززن حدهزززززززززد ، عنزززززززززد شزززززززززرحه لقزززززززززو  أمحمنزززززززززح علزززززززززى كزززززززززرم                                   عزززززززززحا وقزززززززززد ت 

) وكهزززززززف هتزززززززحه بكزززززززم ، وكهزززززززف تيمازززززززون ، وفزززززززيكم عتزززززززره                                 هللا وجازززززززه فزززززززى آ  البهززززززز  
                                لسزززززززنة ال زززززززدق ، فزززززززأندلوعم بأحسزززززززن      أ مزززززززة الحززززززز  ، وأعززززززز م الزززززززدهن وأنبزززززززيكم ، وعزززززززم 

 .     ن ، وردوعم ورود الايم الي حش  (منحد  القرآ
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 الى أن قح  كرم هللا وجاه مشهرا الى ف له على رعهته  
)) قزززززززززززززد ركزززززززززززززد  فزززززززززززززيكم رايزززززززززززززة االيمزززززززززززززحن ، ووفقزززززززززززززتكم علىحزززززززززززززدود  الحززززززززززززز                                            

مزززززززززن عزززززززززدلى ، وفرشزززززززززتكم الميزززززززززروف مزززززززززن قزززززززززولى                                             والحزززززززززرام ، والبسزززززززززتكم اليحفيزززززززززة
 وفيلى ، وراهتكم كرا م االخ ق فى نفسى (( .

قزززززززح  ابزززززززن أبزززززززى حدهزززززززد فزززززززى شزززززززرحه   وعتزززززززرة رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم                                   
أناززززززززم رع ززززززززه وان بيززززززززدوا ،                                        أعلززززززززه ا دنززززززززون ونسززززززززله ، ولززززززززي  ب ززززززززحي  مززززززززن قززززززززح  

وانمزززززح قزززززح  أبزززززو بكزززززر هزززززوم السزززززقيفة أو بيزززززده نحزززززن عتزززززرة رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه                                  
    وسززززلم وبي ززززته التززززى فق زززز  عنززززه ، علززززى  ريزززز  المجززززحد ،  ناززززم بحلنسززززبة الززززى ا م ززززحر                    

عتززززززرة ال فززززززى الحقيقززززززة ، فززززززأراد ابززززززو بكززززززر أناززززززم عتززززززرة أجززززززداد علززززززى  ريزززززز  حززززززحف                              
 الم حف .

ثزززززززم اسزززززززت رد ابزززززززن أبزززززززى حدهزززززززد قزززززززح     وقزززززززد بزززززززهن رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه                                       
، فقززززح  عترتززززى أعززززل بهتززززى ،                                                                  وسززززلم عترتززززه مززززن عززززى لمززززح قززززح    انززززى تززززحرال فززززيكم الثقلززززهن 

وبزززززهن مقززززززحم آخززززززر مززززززن أعزززززل بهتززززززه حهززززززث  ززززززر  علزززززهام كسززززززحء ، وقززززززح  حززززززهن ندلزززززز                                         
ى                                 ) انمززززززح هريززززززد هللا لهززززززحع  عززززززنكم الززززززرج  أعززززززل البهزززززز  ( ، اللاززززززم عزززززز الء أعززززززل بهتزززززز

 فأحع  الرج  عنام .
فززززززحن قلزززززز  فمززززززن عززززززى اليتززززززرة التززززززى عنحعززززززح أمهززززززر المزززززز منهن بك مززززززه ، قلزززززز  نفسززززززه                                     

وولزززززززداه ، وا  زززززززل فزززززززى الحقيقزززززززة نفسزززززززه  ن ولديزززززززه تحبيزززززززحن لزززززززه ونسزززززززبتامح اليزززززززه                                     
مزززززع وجززززززوده ، كنسززززززبه الكواكززززز  الم ززززززه ة مززززززع  لززززززو  الشزززززم  المشززززززرقة ، وقززززززد نبززززززه                                

 النبى  لى هللا عليه وسلم وآله على حلال بقوله   وأبوكمح خهر منكمح .
           وعزززززززحا الزززززززحى يقولزززززززه ابزززززززن أبزززززززى حدهزززززززد ، هزززززززحكرنح مزززززززح قحلزززززززه ا عزززززززور الشزززززززنى فزززززززى                                 

 ززززفهن ل مززززحم علززززى وكززززحن مززززن أن ززززحره ال ززززحدقهن ، فقززززد جززززحء فززززى شززززر  ناززززج الب غززززة                          
أنزززززه قزززززح    داد هللا يزززززح أمهزززززر المززززز منهن فزززززى سزززززرورال وعزززززداال ، ن زززززر  بنزززززور هللا فقزززززدم                           

أنززززززززز  االمزززززززززحم ،                                              رجزززززززززحال واخزززززززززر  رجزززززززززحال ، عليزززززززززال ان تقزززززززززو  ، وعلهنزززززززززح أن نفيزززززززززل ، 
وقزززززد قلززززز                                      –يينزززززى حسزززززنح وحسزززززهنح علهامزززززح السززززز م  –فزززززحن علكززززز  فازززززحان مزززززن بيزززززدال 

 فى حلال شيرا              
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 زر  أبح  حسزززن  أن  شزززم   النازحر          وعزززحان فى الحززحدثح  القمز
 وأن   وعززحان  حتى   الممزززززح           بمنزززدلة  السززمع  بيد  الزب ر 
 وأنتم    أنح    لززززكم   سززززورة          تق ززززر عناززح  أكف  البشزر 
 هخبرنح    النززززح  عن ف ززززلكم          وف ززززلكم  الهززوم فزوق الخبر 

 
  ف ل أعل البه  ووجو  محبتام 

 
أخززززززرب البخززززززحرى فززززززى تحريخززززززه عززززززن الحسززززززن بززززززن علززززززى علهامززززززح السزززززز م قززززززح  قززززززح                                   

رسزززززززززو  هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم   )) لكزززززززززل شزززززززززىء أسزززززززززح  ، وأسزززززززززح  اإلسززززززززز م حززززززززز                                   
 أ حح  رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم ، وح  أعل بهته (( .

عززززززززن ابززززززززى بكززززززززر ال ززززززززده  ر ززززززززى هللا عنززززززززه   ارقبززززززززوا محمززززززززدا                                 وأخززززززززرب البخززززززززحرى  
  لى هللا عليه وسلم فى اعل بهته .

ن ابزززززززززن عبزززززززززح  ر زززززززززى هللا عنامزززززززززح                                      عزززززززززوأخزززززززززرب الترمزززززززززحى وحسزززززززززنه وال برانزززززززززى  
لمزززززح ييززززحوكم بزززززه مززززن نيمزززززه ،                            قززززح    قززززح  رسزززززو  هللا  ززززلى هللا عليزززززه وسززززلم أحبززززوا هللا 

 واحبونى لح  هللا ، واحبوا اعل بهتى لحبى .
وأخزززززززرب النرمزززززززحى وحسزززززززنه ، والحززززززززحكم عزززززززن ديزززززززد بززززززززن أرقزززززززم ، ر زززززززى هللا عنززززززززه ،                                     

مسزززززكتم                                       أنزززززه قزززززح    قزززززح  قزززززح  رسزززززو  هللا عليزززززه وسزززززلم  ، )) أنزززززى تزززززحرال فزززززيكم مزززززح ان ت
بزززززه لزززززن ت زززززلوا بيزززززدى ، كتزززززح  هللا ، وعترتزززززى أعزززززل بهتزززززى ، ولزززززن هتفرقزززززح حتزززززى هزززززردا                               

 على الحو  فحن روا كهف تخلفونى فهامح (( .
                         الترمزززززززززحى و زززززززززححه والنسزززززززززح ى والحزززززززززحكم عزززززززززن الم لززززززززز  بزززززززززن                و وأخزززززززززرب أحمزززززززززد 

ربييززززة ر ززززى هللا عنززززه قززززح    قززززح  رسززززو  هللا  ززززلى هللا عليززززه وسززززلم   )) وهللا ال هززززدخل                        
 قل  امرىء مسلم ايمحن حتى يحبكم ا ولقرابتى ( . 

                                وأخززززززرب ابززززززن المنززززززحر وابززززززن أبززززززى حززززززحتم وابززززززن مردويززززززه فززززززى تفحسززززززهرعم ، وال برانززززززى                
فززززى الميجززززم الكبهززززر ، عززززن ابززززن عبززززح  لمززززح ندلزززز  عززززحه االيززززة   ) قززززل ال أسززززحلكم عليززززه                              
أجززززززرا اال المززززززودة فززززززى القربززززززى ( ، وقززززززحلوا يززززززح رسززززززو  هللا   مززززززن قرابتززززززال عزززززز الء الززززززحهن                              

 على وفح مة وولداعمح (( .   وجب  علهنح مودتام ))
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وأخززززززززرب ال برانززززززززى فززززززززى ا وسززززززززع عززززززززن عبززززززززد هللا بززززززززن جيفززززززززر ر ززززززززى هللا عنامززززززززح                                       
قززززززح  سززززززمي  رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم يقززززززو  )) يززززززح بنززززززى عحشززززززم انززززززى قززززززد                               

ء ، وسزززززززحلته أن هازززززززدى  زززززززحلكم ، ويززززززز من                                                         سزززززززأل  هللا لكزززززززم أن هجيلكزززززززم نجزززززززداء رحمزززززززح
خززززززززززح فكم ، ويشززززززززززبع جززززززززززح يكم ، والززززززززززحى نفسززززززززززى بهززززززززززده ، ال هزززززززززز من احززززززززززد حتززززززززززى                                         

                            يحززززززززززبكم بحبززززززززززى ، أترجززززززززززون ان تززززززززززدخلوا الجنززززززززززة بشززززززززززفحعتى ، وال هرجوناززززززززززح بنززززززززززو        
 عبد الم ل  (( . 

وأخزززززززرب البزززززززدار عزززززززن عبزززززززد هللا بزززززززن الدبهزززززززر ، ر زززززززى هللا عنامزززززززح ، أن النبزززززززى  زززززززلى                                                 
     هللا عليززززه وسززززلم قززززح    )) مثززززل أعززززل البهزززز  مثززززل سززززفهنة نززززو  ، مززززن ركباززززح نجززززح ، ومززززن                        

 تركاح غرق (( .
واخززززززززرب ابززززززززن جريززززززززر فززززززززى تفسززززززززهره عززززززززن عبززززززززح  ر ززززززززى هللا عنامززززززززح فززززززززى قولززززززززه                                                                

تيززززززحلى ) ولسززززززوف يي يززززززال ربززززززال فتر ززززززى ( قززززززح  مززززززن ر ززززززح محمززززززد اال هززززززدخل أحززززززد                                 
 من أعل بهته النحر .

رب الززززززدهلمى عززززززن علززززززى عليززززززه السزززززز م قززززززح    قززززززح  رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه                               وأخزززززز 
  وسززززززلم   )) أربيززززززة أنززززززح لاززززززم شززززززفيع هززززززوم القيحمززززززة ، المكززززززرم لززززززحريتى ، والقح ززززززى لاززززززم                                                       

مح ا ززززز روا اليزززززه ، والمحززززز  لازززززم بقلبزززززه                                                         الحزززززوا ج ، والسزززززحعى لازززززم فزززززى أمزززززورعم عنزززززد
 ولسحنه (( . 

وأخزززززززرب الزززززززدهلمى عزززززززن أبزززززززى سزززززززيهد ر زززززززى هللا عنزززززززه قزززززززح    قزززززززح  رسزززززززو  هللا  زززززززلى                                    
 ( .هللا عليه وسلم )) اشتد غ   هللا على من آحانى فى عترتى (

واخززززززرب أبززززززو نيززززززيم فززززززى الحليززززززة عززززززن عثمززززززحن بززززززن عفززززززحن ر ززززززى هللا عنززززززه قززززززح  قززززززح                                                           
رسززززو  هللا  ززززلى هللا عليززززه وسززززلم )) مززززن أولززززى رجزززز  مززززن بنززززى عبززززد الم لزززز  ميروفززززح                         

 ته فأنح أكحف ه عنه هوم القيحمة (( .فى الدنيح ، فلم يقدر الم لبى على مكحفأ
وأخززززززززرب الترمززززززززحى والحززززززززحكم والبايقززززززززى فززززززززى شززززززززي  االيمززززززززحن عززززززززن عح شززززززززة ر ززززززززى                                             

             هللا عنازززززح   مرفوعزززززح   )) سزززززتة ليزززززنام هللا ، وكزززززل نبزززززى مجزززززح  ، الدا زززززد فزززززى كتزززززح  هللا ،                                        
ووالمكزززززززززح  بقزززززززززدر هللا ، والمتسزززززززززلع بزززززززززحلجبرو  فييزززززززززد بزززززززززحلال مزززززززززن أح  هللا ، ويزززززززززح                                                     

مزززززن اعزززززد هللا ، والمسزززززتحل لحزززززرم هللا ، والمسزززززتحل مزززززن عترتزززززى مزززززح حزززززرم هللا ، والتزززززحرال                                             
 (( .   لسنتى
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وأخزززززرب الزززززدهلمى عزززززن علزززززى عليزززززه السززززز م قزززززح    قزززززح  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه                               

وسززززززلم ، خهززززززر النززززززح  اليززززززر  ، وخهززززززر اليززززززر  قززززززريش ، وخهززززززر قززززززريش بنززززززو عحشززززززم ،                                               
د ، أمح القرآن الكريم فقد قح  تيحلى ) قزل ال اسزألكم ونكتفى بمح تقدم من الححدهث مراعحة ل هجح

 لتلال االية سهدى محهى الدهن بن عربى فى قوله   جرا اال المودة فى القربى ( ويشر عليه أ
 أرى  ح    اعل  البه    عندى  فري ة             على رغم  أعل  البيد  هورثنى   القربح 

 على  عديه  اال  المودة   فى   القربى     اءه        الخل    منح   جد    فمح    اختحر  خهر
 
 

 منحق    االمحم  الحسن  ر ى هللا عنه                          
 دعده ر ى هللا عنه   

 جززززززحء فززززززى كتززززززح  االسززززززتييح  البززززززن عبززززززد البززززززر أن االمززززززحم الحسززززززن ر ززززززى هللا عنززززززه                                                      
كزززززحن حليمزززززح ورعزززززح فح ززززز  ، دعزززززحه وروعزززززه وف زززززله الزززززى أن تزززززرال الملزززززال والزززززدنيح رغبزززززة                                                       

فيمزززززح عنزززززد هللا  ، وقزززززح  وهللا مزززززح احببززززز  منزززززح علمززززز  مزززززح هنفينزززززى وي زززززرنى أن ألزززززى                                 
 لم ، على ان هاراق فى حلال محجمة دم .أمر أمة محمد  لى هللا عليه وس

أقززززززززو  ، وعززززززززحا الززززززززحى وقززززززززع مززززززززن امحمنززززززززح الحسززززززززن ر ززززززززى هللا عنززززززززه فززززززززى تنحدلززززززززه                                      
    عززززززن الخ فززززززة ، وعززززززو يملززززززال الجهززززززوش الجززززززرارة التززززززى يحززززززحر  باززززززح ان شززززززحء ، كززززززحن                                                           
 اهثززززززززحرا ا تيززززززززحلى ، وحقنززززززززح لززززززززدمحء المسززززززززلمهن ، وعززززززززو الدعززززززززد بيهنززززززززه ، وقززززززززد قززززززززح                                                           

ال زززززوفية اليزززززحرفون بحززززز  لزززززي  الدعزززززد أن تتزززززرال الزززززدنيح مزززززن هزززززدال وعزززززى فزززززى قلبزززززال ،                              
 فى هدال .  بل الدعد أن تتركاح من قلبال وعى

 
 خوفه من هللا تيحلى  

 
حا علمززززززز  كهزززززززف كزززززززحن هخزززززززحف مقزززززززحم ربزززززززه ، لزززززززم تيجززززززز  لتركزززززززه الخ فزززززززة ، مزززززززع                                           وا 

أباتاززززززح وسززززززل حناح ، فقززززززد روى عنززززززه أن رجزززززز  سززززززميه هنززززززحجى ربززززززه ويبكززززززى ، فقززززززح                                              
عززززززززحا  هللا وعنزززززززدال أسززززززززبح  النجززززززززحة ، ابزززززززن رسززززززززو  هللا ، وشززززززززفحعته                                      لزززززززه   اتخززززززززحف

  لى هللا عليه وسلم ، ورحمة هللا التى وسي  كل شىء  . 
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فقززززززح  االمززززززحم الحسززززززن أمززززززح أنززززززى ابززززززن رسززززززو  هللا ، فززززززحا يقززززززو    ) فززززززححا نفزززززز  فززززززى                              
سززززززح  بهززززززنام (  وأمززززززح الشززززززفحعة فاززززززو سززززززبححنه يقززززززو    ) منززززززحا الززززززحى                              ال ززززززور فزززززز  ان

يشززززززفع عنزززززززده اال بححنززززززه (  وأمزززززززح الرحمززززززة التزززززززى وسززززززي  كزززززززل شززززززىء فزززززززحا يقزززززززو                                        
 ) فسأكتباح للحهن هتقون ( فكهف االمحن يح أخح الير  . 

  
 عنه    عبحدته ر ى هللا

كززززززحن ر ززززززى هللا عنززززززه هجحعززززززد نفسززززززه فززززززى اليبززززززحدة جاززززززحدا كبهززززززرا ، فقززززززد حززززززج خمزززززز                             
عشززززرة مززززرة وقهززززل عشززززرين مززززرة محشززززيح علززززى قدميززززه ونجح بززززه تقززززحد بززززهن هديززززه ، وكززززحن                                   

 . يقو  انى أستحى من ربى عد وجل لن ألقحه ولم امش الى بهته
 
 جوده ر ى هللا عنه    

كزززززززززحن ر زززززززززى هللا عنزززززززززه جزززززززززوادا ، ال هزززززززززرد سزززززززززح   ، وال يقزززززززززو   حزززززززززد ال ، قزززززززززع ،                                            
وقزززززد خزززززرب عزززززن محلزززززه ا مزززززرتهن ، وقحسزززززم هللا تيزززززحلى ثززززز ث مزززززرا  ، حتزززززى انزززززه كزززززحن                                  

 .يي ى ني  ويمسال ني  
وقزززززززد قهزززززززل ل مزززززززحم الحسزززززززن ر زززززززى هللا عنزززززززه ،  ى شزززززززىء نزززززززراال ال تزززززززرد سزززززززح   ،                                 

ن كنززززززز  علزززززززى فحقزززززززة ، فقزززززززح  ، انزززززززى ا سزززززززح ل ، وفيزززززززه راغززززززز  ، وأنزززززززح اسزززززززتحى أن                                   وا 
ى أن يفززززززززي                                               أكززززززززون سززززززززح   ، وأرد سززززززززح   ، وان هللا تيززززززززحلى عززززززززودنى عززززززززحدة ، عززززززززودن

نيمززززه علززززى ، وعودتززززه أن أفززززي  علززززى النززززح  ، فأخشززززى ان ق يزززز  اليززززحدة أن يمنينززززى                           
 اليحدة ، وأنشد يقو    

                                          احا   مززززح  أتززززحنى   سزززززح ل  قلزززز   مرحبزززززح           بمزززززززن  ف زززززله  فززززر  علززززى  ميجززززل        
 ومن   ف له   ف ل  على  كل فح ل            واف ل    ايحم    الفتى    حهن      يسح   

  
وقزززززززززد و زززززززززفه ابزززززززززوه بزززززززززحلكرم والمسزززززززززحلمة ، فقزززززززززد روى ابزززززززززو جيفزززززززززر محمزززززززززد بزززززززززن                                         

مي  امهززززززر المزززززز منهن عليززززززه السزززززز م   أنززززززح                               حبهزززززز  عززززززن المسززززززه  الفززززززدارى ، قززززززح  سزززززز
أحززززززدثكم عنززززززى وعززززززن أعززززززل بهتززززززى ، أمززززززح عبززززززد هللا ابززززززن أخززززززى ) أى ابززززززن جيفززززززر دوب                                                   

                                        السززززززهدة دينزززززز  ( ف ززززززحح  لاززززززو  وسززززززمح  ، وأمززززززح الحسززززززن ف ززززززحح  جفنززززززة وخززززززوان               
 فتى من فتيحن قريش ، ولو التق  حلقتح الب  ن ) مثل ي ر  ل مر احا 
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اشزززززتد وجزززززحد الحزززززد ( لزززززم ييزززززن عزززززنكم شزززززه ح فزززززى الحزززززر  ، وأمزززززح أنزززززح وحسزززززهن فزززززنحن                                        
 منكم وأنتم منح . 

 عهبته ر ى هللا عنه   
ر ززززززززى هللا عنزززززززه حا عهبززززززززة ووقززززززززحر ، حتزززززززى لقززززززززد كززززززززحن ميحويزززززززة وعززززززززو فززززززززى                                   كزززززززحن  

 سل حنه هاحبه ويخشحه  و ر   لجلسح ه بحلال .                  
وال تيجزززززززز  مززززززززن حلززززززززال ، فقززززززززد حززززززززدث   دينزززززززز  بنزززززززز  أبززززززززى رافززززززززع فقحلزززززززز  ، أتزززززززز                                    

 م بحبنهاززززززح إلززززززى رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم فززززززى شززززززكوة                                        فح مززززززة علهاززززززح السزززززز
) مر ززززززه ( الززززززحى تززززززوفى فيززززززه ، فقحلزززززز  يززززززح رسززززززو  هللا عززززززحان ابنززززززحال فورثامززززززح شززززززه ح                                   

                                                  فقززززززح    أمززززززح حسززززززن فززززززحن لززززززه عهبتززززززى وسزززززز ددى ، وأمززززززح حسززززززهن فززززززحن لززززززه جراءتززززززى  
 وجودى .

وعززززززحا بفسززززززر لززززززال مززززززح قحلززززززه ابززززززن عبززززززح  ر ززززززى هللا عنامززززززح حززززززهن مززززززح  االمززززززح م                                  
الحسززززززن   أو  ح  دخززززززل علززززززى اليززززززر  مززززززو  الحسززززززن عليززززززه السزززززز م ، وأنزززززز  تززززززدرال                               

عبززززح  عززززحه أى مكحنززززة كحنزززز  ل مززززحم الحسززززن فززززى المجتمززززع وأى فززززرا                               مززززن كلمززززة ابززززن
 كحن يمل ه فى النح  .

 
 نقش خحتمه ر ى هللا عنه   
 كحن نقش خحتمه ر ى هللا عنه    )) اليدة ا ((  .  
 
 جراته فى مواقف الجد   
فيززززززززه ، انمززززززززح                                         وال ت ززززززززن أن حبززززززززه للمسززززززززحلمة كززززززززحن عززززززززن  ززززززززيف منززززززززه ، أو جززززززززبن 

سززززززززحلم ابتيززززززززحء ر ززززززززوان هللا ، ودفيززززززززح عززززززززن ا مززززززززة ، ويقززززززززو  ا  ززززززززولهون ، دفززززززززع                                 
 ال رر مقدم على جل  المنفية .

            لززززززحلال كززززززحن مززززززع مسززززززحلمته ، ي ززززززون كرامتززززززه ، بجززززززد  ال ييززززززرف الاززززززد  ، وبحميززززززة                 
عحشززززززمية ، ال تيززززززرف التززززززردد ، وتلززززززال عززززززدة المزززززز من التززززززى يحباززززززح هللا ورسززززززوله ، وقززززززد                               

أعجززززززز  رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم حزززززززهن أنشزززززززده النحبيزززززززة الجيزززززززدى مزززززززن                                          
 ق هدة  ويلة  
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 يكن   له           بوادر تحمى   فززوه أن هزززكدرا   وال خهر  فى  حلم  احا  لم
       ودعزززززززززح لزززززززززه رسزززززززززو  هللا  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم وقزززززززززح  ال يف ززززززززز  هللا فزززززززززحال ،                                                                 

 فيسر  وي  ولم تقع له سن ، واليال مث  من جرأءة االمحم الحسن .
أبززززززى حدهزززززززد بسززززززنده عزززززززن ابززززززن عبزززززززح  ر ززززززى هللا عنامزززززززح قززززززح    دخزززززززل                                روى ابززززززن  

الحسزززززن بزززززن علزززززى ، علزززززى ميحويزززززة ، بيزززززد عزززززحم الجمحعزززززة ، وعزززززو جزززززحل  فزززززى مجلززززز                              
                      ززززه  ، فجلزززز  عنززززد رجليززززه ، فتحززززدث ميحويززززة مززززح شززززحء أن هتحززززدث ، ثززززم قززززح  عجبززززح                 

ليح شزززززة ، تزززززدعم أنزززززى فزززززى غهزززززر مزززززح أنزززززح أعلزززززه ، وأن الزززززحى أ زززززبح  فيزززززه لزززززي  لزززززى                               
بحززززز  ، ومحلازززززح ولازززززحا ، ييفزززززر هللا لازززززح ، انمزززززح  كزززززحن هنزززززحدعنى فزززززى عزززززحا ا مزززززر أبزززززو                      

 عحا الجحل  وقد استأثر هللا به .
و عجززززززز  حلزززززززال يزززززززح ميحويزززززززة ، قزززززززح  أى وهللا ، قزززززززح  أفززززززز  أخبزززززززرال                                               فقزززززززح  الحسزززززززن   أ 

بمزززززح عزززززو أعجززززز  مزززززن عزززززحا ، قزززززح  مزززززحعو ، قزززززح  جلوسزززززال فزززززى  زززززدر المجلززززز  وأنزززززح                                      
 عند رجليال .

ح ، قزززززززح  ان ليلزززززززى                                    ف زززززززحال ميحويزززززززة وقزززززززح  يزززززززح ابزززززززن أخزززززززى ، بلينزززززززى أن عليزززززززال دهنززززززز 
                       دهنزززح ، قزززح  كزززم عزززو ، قزززح  مح زززة ألزززف ، قزززح  قزززد أمرنزززح لزززال بث ثمح زززة ألزززف ، مح زززة منازززح                                                  

مكرمززززززح                                         لززززززدهنال ، ومح ززززززة تقسززززززماح فززززززى أعززززززل بهتززززززال ، ومح ززززززة لخح ززززززة نفسززززززال ، فقززززززم
 واقب   لتال  .

فلمززززززح خزززززززرب الحسزززززززن عليزززززززه السززززززز م ، قزززززززح  هديززززززد بزززززززن ميحويزززززززة ، تزززززززحا مزززززززح رأهززززززز                                              
                            رجزززززز  اسززززززتقبلال بمززززززح اسززززززتقبلال بززززززه ، ثززززززم أمززززززر  لززززززه بثلثمح ززززززة ألززززززف ، قززززززح  يززززززح بنززززززى                      

 ان الح  حقام ، فمن أتحال منام فححث له . 
           أقززززززو  ، وانمززززززح كحنزززززز  دهززززززون االمززززززحم الحسززززززن تأتيززززززه مززززززن كثززززززرة بحلززززززه للمحتززززززحجهن ،                                                           

 زززززححبه ويزززززدفع                                   وقزززززد بلزززززي مزززززن سزززززمححته ومروءتزززززه أنزززززه كزززززحن يشزززززترى البسزززززتحن مزززززن أ
لاززززم الززززثمن ، فززززححا علززززم أناززززم فززززى ححجززززة اليززززه رده الززززهام ثحنيززززة بزززز  مقحبززززل ، وال يسززززترد                              

 الثمن الحى كحن دفيه . 
                      وكززززززززحلال جحبززززززززه ميحويززززززززة بأشززززززززد ممززززززززح تقززززززززدم ، حززززززززهن قززززززززحم ميحويززززززززة خ هبززززززززح علززززززززى                       

 المنبر فتاكم على أمهر الم منهن على وقح    ومن على   فقح  االمحم الحسن 
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فحمززززززززد هللا عليززززززززه ثززززززززم قززززززززح    ان هللا لززززززززم هبيززززززززث نبيززززززززح اال جيززززززززل لززززززززه عززززززززدوا مززززززززن                                     
وأنزززززح ابزززززن                          المسزززززلمهن قزززززح  تيزززززحلى )) وكزززززحلال جيلنزززززح لكزززززل نبزززززى عزززززدوا مزززززن المجزززززرمهن (( 

خدهجزززززززة ، وجزززززززدى رسزززززززو  هللا وجزززززززدال عقبزززززززة بزززززززن ربييزززززززة ، فليزززززززن هللا ا منزززززززح حسزززززززبح                               
وأخملنزززززززح حكزززززززرا ، وأقزززززززدمنح كفزززززززرا ، وأشزززززززدنح نفحقزززززززح ، ف زززززززح  أعزززززززل المسزززززززجد آمزززززززهن ،                                 

 مندله . فق ع ميحوية ك مه وفر الى 
 مكحرم أخ قه ر ى هللا عنه   

يقزززززززو  عمهزززززززد الزززززززد  اليربزززززززى الزززززززدكتور  زززززززه حسزززززززهن فزززززززى كتحبزززززززه )) علزززززززى وبنزززززززوه ((                                  
كزززززحن االمزززززحم الحسزززززن ر زززززى هللا عنزززززه عزززززح  الزززززرو  ، حلزززززو الحزززززدهث ، كزززززريم الميحشزززززرة                         

، ويحبززززززه أترابززززززه مززززززن شززززززبح  قززززززريش وا ن ززززززحر                               حسززززززن ا لفززززززة ، محببززززززح الززززززى النززززززح  
لازززززحه الخ زززززح  ، ولمكحنزززززه مزززززن النبزززززى  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، ويحبزززززه عحمزززززة النزززززح                                 

 لكل عحا ولسخح ه وجوده ، واع ح ه المح  حهن يسح  وحهن ال يسأ  . 
ن مشززززززززززاورا بززززززززززحلحلم ، حتززززززززززى انززززززززززه لمززززززززززح                                            وروى ابززززززززززن حدهززززززززززد بسززززززززززنده انززززززززززه كززززززززززح

              مززززززح  عليززززززه السزززززز م وأخرجززززززوا جنحدتززززززه حمززززززل مززززززروان بززززززن الحكززززززم سززززززريره فقززززززح  لززززززه                                                              
ه وكنززززززز  بزززززززح م  تجرعزززززززه                                 االمزززززززحم الحسزززززززهن عليزززززززه السززززززز م ، تحمزززززززل الهزززززززوم جنحدتززززززز
 اليين ، قح  نيم ، كن  أفيل حلال بمن هوادن حلمه الجبح   .

وعزززززززرف ر زززززززى هللا عنزززززززه بحسزززززززن عشززززززززرته  دواجزززززززه ، فكزززززززحن يمسزززززززكان بميززززززززروف                           
                       ويسزززززززززرحان بححسزززززززززحن ، وعلزززززززززى دواجزززززززززه و  قزززززززززه ، كزززززززززحن النزززززززززح  هرغبزززززززززون فزززززززززى        

م ززززززحعرته ، حتززززززى لقززززززد روى أن أبززززززحه كززززززرم هللا وجاززززززه أمززززززر منحديززززززح هنززززززحدى فززززززى أعززززززل                              
الكوفززززززة ، ال تدوجزززززززوا الحسززززززن فحنزززززززه م ززززززز ق ، قززززززحلوا ، فمزززززززح مززززززر المنزززززززحدى بأحزززززززد اال                              

 0 ل   قح  ، بل ندوجه ، فمح ر ى أمسال ومح كره
وييهزززززززززز  بيزززززززززز  ق ززززززززززحر االدراال ، كثززززززززززرة دواجززززززززززه و  قززززززززززه ، ر ززززززززززى هللا عنززززززززززه ،                                  

مزززززززع أن دمزززززززحنام غهزززززززر دمحننزززززززح ، وقزززززززد كزززززززحن الزززززززدواب فزززززززى دمزززززززحنام هزززززززربع الي زززززززبيح                              
 ، وعو ويديد فى قوة القبح ل ، وكحن تيدد الدواب أمرا مألوفح بل ومستحبح 



 41 

فززززز  بهززززز  النبزززززوة أكثزززززر اسزززززتجبحبح ، ولزززززي  مزززززع الحززززز   تامزززززة ، ومزززززح أحزززززوب المجتمزززززع                              
ال مززززززة الاززززززدى ، الززززززحهن يمشززززززون بززززززهن النززززززح  بنززززززور االيمززززززحن ، الززززززحى هرثونززززززه مززززززن                                  

لحة ، و ززززززدق امحمنززززززح                             عززززززرقام ال ززززززحعر الم اززززززر ، وينمونززززززه فززززززى به ززززززتام التقيززززززه ال ززززززح
علززززى كززززرم هللا وجاززززه حهنمززززح قززززح  فززززى السززززحدة آ  البهزززز  ا  اززززحر   أهززززن الززززحهن دعمززززوا                        

أناززززززم الراسززززززخون فززززززى اليلززززززم دوننززززززح ، كززززززحبح وبييززززززح علهنززززززح ، ان رفينززززززح هللا وو ززززززيام ،                                         
أع حنزززززززززح وحزززززززززرمام ، وأدخلنزززززززززح وأخزززززززززرجام ، بنزززززززززح يسزززززززززتي ى الازززززززززدى ، ويسزززززززززتجلى                                  و 

 0اليمى 
 و دق الفددق الشحعر رحمه هللا حهن قح  فهام   

 ان عد أعل التقى كحنوا أ متام           أو قهل من خهر أعل ا ر  قهل عمو   
 

 علمه ر ى هللا عنه  
 ززززززززحبة البززززززززن حجززززززززر أن االمززززززززحم الحسززززززززن عليززززززززه السزززززززز م روى                                     جززززززززحء فززززززززى كتززززززززح  اال

عزززززن النبزززززى  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم أححدهزززززث حف ازززززح عنزززززه ، وروى الحسزززززن أي زززززح عزززززن                      
                        أبيززززززه وأخيززززززه الحسززززززن وخحلززززززه عنززززززد بززززززن أبززززززى عحلززززززة ) أخززززززو السززززززهدة فح مززززززة  ماززززززح ،                     

وروى عنزززززززه ابنزززززززه الحسزززززززن وعح شزززززززة أم المززززززز منهن وابزززززززن أخيزززززززه علزززززززى بزززززززن الحسزززززززهن                                  
)) ديززززززن اليحبززززززدهن (( وابنززززززحه عبززززززد هللا والبززززززحقر ، وعكرمززززززة وابززززززن سززززززهرين وجبهززززززر بززززززن                              

 0نفهر وغهرعم 
هللا  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم تركزززززززززه  زززززززززيهرا ) دون                                    أقزززززززززو  ، ولززززززززز ن كزززززززززحن رسزززززززززو  

الثحمنززززززة ( فحنززززززه كززززززحن مززززززن الززززززحكحء بحهززززززث وعززززززى وحززززززدث ، وقززززززد قززززززحم علززززززى تربهتززززززه                                  
                وثقحفتزززززززه اليلميزززززززة بيزززززززد جزززززززده أبزززززززوه االمزززززززحم علزززززززى كزززززززرم وجازززززززه ، وكزززززززحن فزززززززى اليلزززززززم                   

بحززززرا داخزززززرا ، حتزززززى قزززززح  ابزززززن عبزززززح  الزززززحى أخزززززح اليلزززززم عنزززززه ، لقزززززد أع زززززى علزززززى بزززززن                              
 0أبى  حل  تسية أعشحر اليلم ، وايم هللا لقد شحرككم فى اليشر اليحشر 

                   وقززززززد مززززززر عليززززززال أن أمهززززززر المزززززز منهن عليززززززح عليززززززه السزززززز م نشززززززأ فززززززى االسزززززز م منززززززح             
 فولتزززززه ، وتربزززززى فزززززى حجزززززر النبزززززى  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، وغزززززرف علمزززززه مزززززن بحزززززر                           

النبززززززوة ا  ززززززفى حتززززززى امززززززت  ، و ززززززحر كمززززززح قززززززح  االمززززززحم الحسززززززن الب ززززززرى ، ربززززززحنى                              
 فيقو    أهاح النح  ،عحه ا مة ، وكحن هتحدث بنيمة ربه فى ثقة به تيحلى 
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سززززززلونى قبززززززل ان تفقززززززدونى ، فززززززوهللا مززززززحمن آيززززززة فززززززى كتززززززح  هللا عززززززد وجززززززل ، اال وأنززززززح                                 
أعلزززززم أبلهزززززل ندلززززز  أم بنازززززحر ، أم فزززززى سزززززال أم فزززززى جبزززززل ، وقزززززد مزززززر عليزززززال أن أمهزززززر                                         

 ن اال لفتزززززواه وكزززززحن يقزززززو    لزززززوال علزززززى لالزززززال عمزززززر  .                               المززززز منهن عمزززززر كزززززحن ال ي مززززز
لززززززحلال كززززززحن علززززززم االمززززززحم الحسززززززن موروثززززززح وميروفززززززح مززززززن المنبززززززع ا  ززززززفى ، فكززززززحن                                

          علمزززززح خحل زززززح ، حزززززر  عليزززززه ونفزززززع بزززززه ، وقزززززدره قزززززدره ، حتزززززى روى عنزززززه أنزززززه كزززززحن                   
يقزززززززو  لبنيزززززززه وبنزززززززى أخيزززززززه االمزززززززحم الحسزززززززهن   تيلمزززززززوا اليلزززززززم ، فزززززززحن لزززززززم تسزززززززت ييوا                                      
حف زززززززه فزززززززحكتبوه ، و زززززززيوه فزززززززى بهزززززززوتكم ، وسزززززززتدلال أقوالزززززززه وخ بزززززززه علزززززززى رسزززززززو                                     

 علمه وقوة من قه وعم  ف ححته .
الكزززززززززريم بيززززززززز  ا مثلزززززززززة التزززززززززى تزززززززززد  علزززززززززى  زززززززززفحء حعنزززززززززه ،                               ونزززززززززحكر للقزززززززززحرىء 

 وح ور بدهاته ، وعلو فكره ، ورسو  علمه ، ر ى هللا عنه  
 
 فى ميرفة هللا    - 1

 
سزز ل ر ززى هللا عنززه ، بززم عرفزز  ربززال ، فقززل   بفسزز  اليديمززة ، وق ززر المشززه ة ، و ززيف  

 ودان .ا ركحن ، وتحويل الححال  وا  
  
 فى الق حء والقدر   -2
 
كتززززززززز  الحسزززززززززن الب زززززززززرى الزززززززززى االمزززززززززحم الحسزززززززززن بزززززززززن علزززززززززى ر زززززززززى هللا عنامزززززززززح                                      

 يسأله عن الق حء والقدر ، فكت  االمحم الحسن بن على يقو   
                    مزززززززن لزززززززم هززززززز من بق زززززززحء هللا وقزززززززدره ، خهزززززززره وشزززززززره ، فقزززززززد كفزززززززر ، ومزززززززن حمزززززززل               

حنبززززززززه علززززززززى ربززززززززه فقززززززززد فجززززززززر ، وان هللا تيززززززززحلى ال ي ززززززززح  اسززززززززتكراعح ، وال يي ززززززززى                                
بيلبززززززة ،  نززززززه تيززززززحلى محلززززززال لمززززززح ملكاززززززم ، وقززززززحدر علززززززى مززززززح أقززززززدرعم ، فززززززحن عملززززززوا                                

لززززم يفيلززززوا فلززززي  عززززو الززززحى أجبززززرعم                             بحل حعززززة لززززم يحززززل بهززززنام وبززززهن مززززح عملززززوا ، فززززحن
علزززززى حلزززززال ، ولزززززو أجبزززززر الخلززززز  علزززززى ال حعزززززة  سزززززقع عزززززنام اليقزززززح  ، ولزززززو أعملازززززم                               
   فززززحن حلززززال عجززززد فززززى القززززدرة ، ولكززززن هللا لززززه فززززهام المشززززه ة التززززى غهباززززح عززززنام ، فززززحن                              

 عملوا بحل حعة فله المنة علهام ، وان عملوا بحلمي ية فله الحجة علهام . 
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واتمحمزززززززح للفح زززززززدة فزززززززى القزززززززدر نزززززززحكر أن رجززززززز  سزززززززأ  أمهزززززززر المززززززز منهن  علىزززززززح كزززززززرم                                              
                        هللا وجاززززه عززززن القززززدر ، فقززززح   ريزززز  دقهزززز  ال تمشززززى فيززززه ، فقززززح  يززززح أمهززززر المزززز منهن

أخبرنززززى عززززن القززززدر فقززززح  بحززززر عمهزززز  ال تخزززز  فيززززه ، فقززززح  يززززحامهر المزززز منهن أخبرنززززى                                                  
عزززن القزززدر ، فقزززح  سزززر خفزززى ال نفشزززيه ، فقزززح  يزززح أمهزززر المززز منهن أخبرنزززى عزززن القزززدر ،                            

  تيزززززحلى خلقزززززال كمزززززح يشزززززحء أو كمزززززح شززززز   ، فقزززززح  كمزززززح شزززززحء   قزززززح  ألزززززال                                  فقزززززح  ان هللا
مشزززززززه ة مزززززززع هللا ، أو فزززززززوق مشزززززززه ة هللا ، أو دون مشزززززززه ته هللا ، أمزززززززح ان قلززززززز  مزززززززع                            

                             مشزززززززه ته فقزززززززد ادعهززززززز  الشزززززززركة ميزززززززه ، وان قلززززززز  دون مشزززززززه ته ، اسزززززززتينه  عزززززززن     
 مشه ته ، وان قل  فوق مشه ته ،كحن  مشه تال غحلبة على مشه ته .

 
 بهنه وبهن سح ل     -3
 
جزززززززززحء رجزززززززززل يسزززززززززأله ، ولزززززززززم يكزززززززززن عنزززززززززده مزززززززززح يي يزززززززززه ، فحسزززززززززتحيح أن هزززززززززرده                                  

الرجزززززل مزززززححا ،                                                   فقزززززح  للرجزززززل ، أال أدلزززززال علزززززى شزززززىء يح زززززل لزززززال منزززززه  البزززززر ، فقزززززح 
قزززززززززح  ان ابنزززززززززة الخليفزززززززززة محتززززززززز  فأحعززززززززز  وقزززززززززل لزززززززززه   الحمزززززززززد ا الزززززززززحى سزززززززززترعح                                      

 بوقوفال على قبرعح ، ولم هاتكاح بوقوفاح على قبرال .
مياح حعزززززززز  عنزززززززززه                                     فززززززززحع  الرجزززززززززل وعززززززززدى الخليفزززززززززة باززززززززحه التيديزززززززززة ، فلمززززززززح سززززززززز 

الحززززززدن ، وامززززززر للرجززززززل بجززززززح دة ، وقززززززح  لززززززه   بززززززحا عليززززززال ، أك مززززززال عززززززحا ، فقززززززح                                   
بزززززززل كززززززز م الحسزززززززن بزززززززن علزززززززى ، فقزززززززح   زززززززدق  ، انازززززززم ميزززززززدن الف زززززززححة ، وأمزززززززر                                            

 بجح دة أخرى . له
 
 تحية الميتسل   -4
 
ومزززززززن ل ح فزززززززه أنزززززززه كزززززززحن هومزززززززح خحرجزززززززح مزززززززن الحمزززززززحم ، فقزززززززح  لزززززززه رجزززززززل  زززززززح                                     

اسزززززتحمحمال ، فقزززززح  يزززززحلكع ومزززززح ت زززززنع ا سززززز  عنزززززح ، قزززززح  الرجزززززل ،  زززززح  حمحمزززززال ،                              
البززززززززدن ، قززززززززح  ،  ززززززززح  حميمززززززززال ، قززززززززح                                       فقززززززززح  احا  ززززززززح  الحمززززززززحم احن فمززززززززح راحززززززززة

ويحزززززال ، أمزززززح تيلزززززم أن الحمزززززيم عزززززو اليزززززرق ، قزززززح  فكهزززززف أقزززززو  ، قزززززح    قزززززل  زززززح                                         
          مززززح  اززززر منززززال ، و اززززر مززززح  ززززح  ، ودخززززل مززززرة غززززدهرا يسززززتحم ، وعليززززه بززززرد متوحشززززح                  

بزززززه ، فلمزززززح خزززززرب سزززززألوه ، فقزززززح  انمزززززح تسزززززتر  ممزززززن هرانزززززى وال أراه ، يينزززززى مزززززن ربزززززى                             
 والم  كة  . 
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 بهنه وبهن هاودى     - 5
 

ورآه مزززززززززززرة رجزززززززززززل هازززززززززززودى فزززززززززززى أبازززززززززززى بزززززززززززدة وأجمزززززززززززل دى ، وكزززززززززززحن الهازززززززززززودى                                     
ثيززززح  رثززززة ، فقززززح  للحسززززن ر ززززى هللا عنززززه ، الززززي  قززززد قززززح  نبززززيكم                             فززززى ححلززززة سززززه ة ، و 

الززززززدنيح سززززززجن المزززززز من ، وجنززززززة الكززززززحفر ، عززززززحا حززززززحلى ، وعززززززحا ححلززززززال ، فقززززززح  ر ززززززى                                
                     هللا عنززززززه ، لززززززو راهزززززز  مززززززح وعززززززدنى هللا مززززززن الثززززززوا  ، ومززززززح أعززززززد لززززززال مززززززن اليقززززززح            

 ليلم  أنال فى الجنة ، وأنح فى السجن  . 
 

 اهثحره  هللا تيحلى   
 

كزززززززحن االمزززززززحم الحسزززززززن ر زززززززى هللا عنزززززززه رجزززززززل السززززززز م بحززززززز  ، وعزززززززو حزززززززهن سزززززززحلم                                   
 انمح سحلم ابتيحء مر حة هللا ، ال خوف النح  ، وال خوف الحر  . 

ه فزززززززى المسزززززززحلمة حزززززززهن أشزززززززحر عليزززززززه المسزززززززه  الفزززززززدارى أن                               وقزززززززد شزززززززر  وجازززززززة ن زززززززر 
هزززززنق   زززززحيفة ال زززززل  الزززززحى أبرمزززززه مزززززع ميحويزززززة ، وسزززززيأتيال نبزززززأه فيمزززززح بيزززززد فقزززززح                              

                           ر زززززى هللا عنزززززه   يزززززح مسزززززه  ، انزززززى لزززززو أرد  بمزززززح فيلززززز  الزززززدنيح ، لزززززم يكزززززن ميحويزززززة                 
بأ زززززززبر عنزززززززد اللقزززززززحء وال أثبززززززز  عنزززززززد الحزززززززر  منزززززززى ، ولكنزززززززى ارد   ززززززز حكم وكزززززززف                               

بي ززززززكم عززززززن بيزززززز  ، فحر ززززززوا بقززززززدر هللا وق ززززززح ه ، حتززززززى يسززززززتري  بززززززر أو يسززززززترا                                        
 من فحجر . 

 
  عنه   ثبحته فى الرأى ر ى هللا

 
عنززززززززززدمح رأى ، ر ززززززززززى هللا عنززززززززززه ، بنززززززززززور هللا ، أن يسززززززززززلم ا مززززززززززر لميحويززززززززززة بيززززززززززد                                     

أن بقززززى فززززى الخ فززززة سززززبية أشززززار استشززززحر أعلززززه وخح ززززته ، فمززززنام مززززن ر ززززى رأيززززه                          
 ح له .ومنام من خحلفام ، وقد ر ى رأيه عبد هللا بن جيفر ودع

وحزززززززهن عزززززززر  رأيززززززززه علزززززززى أخيززززززززه االمزززززززحم الحسزززززززهن ، رأى أن هبززززززززهن لزززززززه أسززززززززبح                                        
 رأيه ، وكأنمح كحن يح  بميحر ة االمحم الحسهن مقدمح .

    فقززززززززح  االمززززززززحم الحسززززززززن  خيززززززززه االمززززززززحم الحسززززززززهن   أى أخززززززززى انززززززززى رأهزززززززز  رأيززززززززح ،                                     
 وأح  أن تتحبينى عليه فقح  مح عو    قح  ، رأه  أن أعمد الى المدهنة فحندلاح ،
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وأخلززززززى بززززززهن ميحويززززززة وبززززززهن عززززززحا الحززززززدهث  ، فقززززززد  حلزززززز  الفتنززززززة ، وسززززززفك  فهاززززززح                                  
 الدمحء ، وق ي  ا رححم ، وع ل  السبل ، وع ل  الثيور  .

أعهززززززززحال بززززززززحا أن تكززززززززح  عليززززززززح فززززززززى قبززززززززره ، وت ززززززززدق                                 فقززززززززح  االمززززززززحم الحسززززززززهن    
ميحويزززززة ، فقزززززح  الحسزززززن عليزززززه السززززز م   وهللا مزززززح أرد  أمزززززرا اال خزززززحلفتنى الزززززى غهزززززره ،                                

 وهللا لقد عمس  أن أقحفال فى به  فأ هنه عليال حتى أق ى أمرى  .
الحسززززززززهن غ ززززززززبه ، قززززززززح  فززززززززى اد  رفيززززززززع ، أنزززززززز  أكبززززززززر ولززززززززد                                     فلمززززززززح راى االمززززززززحم 

علزززززززى ، وأنززززززز  خليفتزززززززى ، وأمرنزززززززح  مزززززززرال تبزززززززع ، فحفيزززززززل مزززززززح بزززززززدالال ، وعكزززززززحا ثبززززززز                                 
                          االمزززززحم الحسزززززن عنزززززد رأيزززززه ، وتحققززززز  علزززززى هزززززده ميجزززززدة رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه          

 وسلم حهن قح    
 )) ان ابنى عحا سهد وليل هللا ان ي ل  به بهن ف تهن ع يمتهن من المسلمهن ((  . 

 
 اج   االمحم الحسهن  ل محم الحسن ر ى هللا عنامح   

 
                                            وال ت ززززززززززن أن االمززززززززززحم الحسززززززززززهن ر ززززززززززى هللا عنززززززززززه ، حززززززززززهن عززززززززززحر  رأى االمززززززززززحم                        
الحسززززن فززززى ال ززززل  ، انززززه كززززحن يسززززتاهن برأيززززه ، انمززززح عززززى وجاززززح  ن ززززر ، فززززى مسززززح ل                       

كبهززززززززرة ، تت ززززززززل بحل ززززززززحل  اليززززززززحم ، وتختلززززززززف فهاززززززززح ا راء ، وكززززززززل منامززززززززح مجتاززززززززد                                   
ن رأى كزززززززل منامزززززززح لزززززززي  مشزززززززوبح بازززززززوى الزززززززنف  الزززززززحى                                    فيمزززززززح رآه ولزززززززه أجزززززززره ،   

ي زززززززل  زززززززححبه عزززززززن سزززززززبهل هللا ، بزززززززل عزززززززو رأى خزززززززحل  لوجزززززززه هللا ، وقزززززززد اختلزززززززف                                
         السزززززحدة ال زززززححبة حزززززهن استشزززززحرعم  زززززلى هللا عليزززززه ةسزززززلم فزززززى اسزززززرى بزززززدر ، فمزززززنام                    

مززززززززن رأى أخززززززززح الفديززززززززة ، ومززززززززنام مززززززززن راى قتززززززززل ا سززززززززرى ، وأقززززززززر هللا اجتاززززززززحدعم                                                
حهزززززث لززززززم هنززززززد  وحزززززى فقززززززح  تيززززززحلى   )) فكلزززززوا ممززززززح غنمززززززتم حززززز ال  هبززززززح (( وكززززززحنوا                                    

ن نززززززد  قولززززززه تيززززززحلى ) مززززززح كززززززحن لنبززززززى أن                                   قززززززد تحرجززززززوا مززززززن ا كززززززل مززززززن الفديززززززة حززززززه
 يكون له أسرى حتى هثخن فى ا ر  ، تريدون عر  الدنيح وهللا هريد ا خرة ( . 
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ويشزززززززاد بزززززززحج   االمزززززززحم الحسزززززززهن  خيزززززززه االمزززززززحم الحسزززززززن كلمزززززززة التزززززززأبهن الرا يزززززززة                                    
امحمنزززززح الحسزززززهن ر زززززى هللا عنزززززه علزززززى قبزززززره مزززززع أنزززززه كزززززحن فزززززى موقزززززف                                 التزززززى قحلازززززح 

 الحدن الحى يشت  الفكر وييقد اللسحن ، وقد أوردنحعح فى المقدمة .
 

 ن حم أوقحته ر ى هللا عنه   
 

                   قززززززح  الززززززدكتور  ززززززه حسززززززهن فززززززى كتحبززززززه )) علززززززى وبنززززززوه (( ان االمززززززحم الحسززززززن ر ززززززى            
هللا عنزززززززه كزززززززحن ي زززززززب  في زززززززلى ال زززززززب  ويجلززززززز  فزززززززى مكحنزززززززه حتزززززززى احا ارتفيززززززز                                                     

         الشزززززم  ،  زززززحف بأمازززززح  المززززز منهن ، دا زززززر لازززززن ، متحزززززدثح الزززززهان ، هبزززززرعن ويبررنزززززه                                                        
 ويادى الهان ويادهن اليه ، ثم يفر  لبي  شحنه .

فزززززززححا  زززززززله  ال ازززززززر ، جلززززززز  للنزززززززح  فزززززززى المسزززززززجد ، فأ زززززززح  الجلزززززززو  ، يسزززززززمع                                     
               مزززززنام ، ويقزززززو  لازززززم ، ييلزززززم مزززززن احتزززززحب مزززززنام لليلزززززم ، ويززززز د  مزززززن احتزززززحب مزززززنام                                         
لززززز د   ، ويسزززززمع مزززززن شزززززهو  ال زززززححبة مزززززح يفهزززززده علمزززززح وأدبزززززح ، وكزززززحن فزززززى أثنزززززحء                                         

حلززززززال كلززززززه احا حكززززززر السززززززل حن   ، أو حكززززززر السززززززل حن  عنززززززده ، ييززززززرف الخهززززززر ، وينكززززززر                                                       
 أرق لفن واعحبه .الشر ، فى 

ولكنزززززززه كزززززززحن يشزززززززتد حتزززززززى هبلزززززززي القسزززززززوة ، ان حكزززززززر أبزززززززوه بيهزززززززر مزززززززح يحززززززز  ، أو                                     
لقززززززى مززززززن بيززززززى أبززززززحه اليوا ززززززل ، أو سززززززيى بمكززززززروه ، وكززززززحن بيززززززد عززززززحا كلززززززه يحسززززززن                                     

 نيح . كمح أحسن هللا اليه ، وال هن  ن هبه من الد
 

 وفح ه بحعله و حبه ر ى هللا عنه   
 

كزززززززحن ر زززززززى هللا عنزززززززه وفيزززززززح  علزززززززه وا زززززززححبه أحسزززززززن الوفزززززززحء ، حتزززززززى انزززززززه شزززززززر                                   
علززززززى ميحويززززززة اال هزززززز حى أحززززززد مززززززنام ، ولمززززززح أراد ميحويززززززة أن يسززززززتثنى أحززززززدا مززززززنام                                              

قززززززي  بززززززن سززززززيد ( عززززززدده االمززززززحم الحسززززززن بحليززززززدو  عززززززن ال ززززززل  ، فح زززززز ر                               ) مثززززززل
 ميحوية أن هند  عند رغبته . 

ولمزززززززح أراد ديزززززززحد أن يسزززززززىء الزززززززى بيززززززز  أ زززززززحح  االمزززززززحم الحسزززززززن كحتززززززز  االمزززززززحم                                 
 الحسن ميحوية فأمر ديحدا أن يكف عنام  .
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 جاحده  ر ى  هللا   عنه  فى  سبهل  هللا                         
 

 جاحده فى فت  شمح  افريقيح   -1
 
كزززززحن ر زززززى هللا عنزززززه عزززززو وأخزززززوه االمزززززحم الحسزززززهن فزززززى المزززززدد الزززززحى أرسزززززله أمهزززززر                            

                            عزززززز لنجزززززدة عبزززززد هللا بزززززن السزززززر  وعزززززو                26المززززز منهن عثمزززززحن بزززززن عفزززززحن فزززززى سزززززنة 
 ييدو شمح  أفريقيح  . 

 
 جاحده فى فت   برستحن     -2

كمززززززززح كحنززززززززح ر ززززززززوان هللا علهامززززززززح فززززززززى الجنززززززززد القززززززززحتلهن عنززززززززدمح غززززززززدا سززززززززيهد بززززززززن                             
 عز  .  30اليح   برستحن بأمر أمهر الم منهن عثمحن ر ى هللا عنه سنة 

 
 لم منهن عثمحن ر ى هللا عنه  الدفح  عن امهر ا– 3

وكزززززززحن عزززززززو وأخزززززززوه االمزززززززحم الحسزززززززهن أو  المزززززززدافيهن عزززززززن أمهزززززززر المززززززز منهن عثمزززززززحن                                                     
ر ززززززى هللا عنززززززه حززززززهن عحجمززززززه الثززززززوار ، فقززززززد أمرعمززززززح أبوعمززززززح أن يحميززززززحه بسززززززيفهامح                          

ع الثززززززوار أن هززززززدخلوا عليززززززه مززززززن البززززززح  فتسززززززوروا عليززززززه الززززززدار                            ففيزززززز  ، ولززززززم يسززززززت 
 وقتلوه ، وكحم أمر هللا قدرا مقدورا  . 

 
 جاحده مع أبيه فى ميحرال الجمل و فهن والخوارب   -4

                                   وح ززززززززر عززززززززو وأخززززززززوه االمززززززززحم الحسززززززززهن وأخوعمززززززززح  بهامززززززززح محمززززززززد بززززززززن الحنفيززززززززة                             
ميززززززحرال الجمززززززل ، و ززززززفهن ، والخززززززوارب ، مززززززع أبززززززهام ، وعلززززززى الززززززرغم مززززززن أن أمهززززززر                         

المزززز منهن عليززززح كززززحن هنحززززى الحسززززن والحسززززهن علززززى القتززززح  ، خشززززية أن هنق ززززع بموتامززززح                                      
عليززززززه وسززززززلم فززززززى ا ر   فحنامززززززح شززززززحركح فززززززى الحززززززرو                          نسززززززل رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا

 مشحركة فيلية ، كمح يستد  من تحري  تلال الميحرال .
  

 مشحركته  بيه الراى فى المسح ل اليحمة  
لمززززززززح توجززززززززه  لحززززززززة والدبهززززززززر وميامززززززززح السززززززززهدة عح شززززززززة ر ززززززززى هللا عززززززززنام الززززززززى                                 

، كمزززززززح سزززززززترى مزززززززن التفح زززززززهل فيمزززززززح بيزززززززد ، جزززززززحء االمزززززززحم الحسزززززززن  بيزززززززه                                     الب زززززززرة 
 أمهر الم منهن على ر ى هللا عنامح ، بيد   ة ال ب  فقح  له   
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      قززززززد أشززززززر  عليززززززال في ززززززهتنى ، تقتززززززل غززززززدا بمي ززززززية ال نح ززززززر لززززززال فهاززززززح ، فسززززززأله                                       
 ومح الحى أشر  به في هتال .

قزززززززح  االمزززززززحم الحسزززززززن   أشزززززززر  حزززززززهن أحزززززززيع بيثمزززززززحن ر زززززززى هللا عنزززززززه ، أن نخزززززززرب                                  
 من المدهنة فيقتل ولس  باح .

            ثززززززم أشززززززر  هززززززوم قتززززززل اال  تبززززززحيع  حتززززززى تأتيززززززال وفززززززود اليززززززر  ، وبييززززززه أعززززززل كززززززل                                     
 م ر ، فحنام لن يق يوا أمرا دونال فأبه  .

ثززززززززم أشززززززززر  حززززززززهن فيززززززززل عززززززززحان الززززززززرج ن ) أى  لحززززززززة والدبهززززززززر ( مززززززززح فيزززززززز  ، ان                                  
  تجلزززز  فززززى بهتززززال حتززززى ي زززز لحح فززززحن كززززحن الفسززززحد كززززحن علززززى هززززد غهززززرال ، في ززززهتنى                                             

 فى حلال كله . 
فلززززززززم يززززززززأنف  أمهززززززززر المزززززززز منهن أن يسززززززززحجل ابنززززززززه االمززززززززحم الحسززززززززن الززززززززراى ليقنيززززززززه                             

 ويري   دره فقح  له  
أمززززززح قولززززززال  لززززززو خرجزززززز  مززززززن المدهنززززززة حززززززهن أحززززززيع بيثمززززززحن ، فززززززوهللا لقززززززد أحززززززيع                                     

 بنح كمح أحيع به .
ال تبززززززززحيع حتززززززززى تززززززززحتى بييززززززززة ا م ززززززززحر ، فززززززززحن االمززززززززر امززززززززر اعززززززززل                                     وأمززززززززح قولززززززززال 

 المدهنة وكرعنح أن ي يع عحا ا مر  .
وأمززززززززح قولززززززززال حززززززززهن خززززززززرب  لحززززززززة والدبهززززززززر فززززززززحن حلززززززززال كززززززززحن وعنززززززززح علززززززززى أعززززززززل                                      

 االس م  .
لزززززززى بمزززززززح قزززززززد لدمنزززززززى ، ومزززززززن تريزززززززدنى ،                                وأمزززززززل قولزززززززال اجلززززززز  فزززززززى بهتزززززززال فكهزززززززف  

أتريززززد أن أكززززون مثززززل ال ززززبع التززززى يحززززح  باززززح ، ويقززززح  لاززززح دبززززح  ، دبززززح  . . ليسزززز                             
حا لزززززم أن زززززر فيمزززززح لدمنزززززى مزززززن ا مزززززر                                                                                         عنزززززح  حتزززززى  يحزززززل  عرقوبحعزززززح ثزززززم تخزززززرب   ،   وا 

 ويينهنى ،  فمن هن ر فيه ،  فكف عنى أى بنى ، 
وعززززززززحا المثزززززززززل هريززززززززال حسزززززززززن اسزززززززززتمح  أبيززززززززه لرأيزززززززززه وحسززززززززن ميحملتزززززززززه واقنحعزززززززززه                                    

لمززززززح قحرعاززززززح بحجتززززززه                                              بحلحجززززززة دون است ززززززيحر رايززززززه ، ولززززززوال انززززززه راى ودنززززززح  را ززززززه ، و 
 اليلوية القوية ، وفوق كل حى علم عليم . 
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 أدواجه وأوالده ر ى هللا عنه  
نقزززززززل ابزززززززن حدهززززززززد عزززززززن المزززززززدا نى قززززززززح    كزززززززحن الحسزززززززن كثهززززززززر التزززززززدوب ، تززززززززدوب                                     

ولزززززد  لزززززه الحسزززززن بزززززن الحسزززززن ، وتزززززدوب أم اسزززززح                             خولزززززة بنززززز  من زززززور القداديزززززة ، ف
بنزززز   لحززززة بززززن عبهززززد هللا فولززززد  لززززه ابنززززح سززززمحه  لحززززة ، وتززززدوب أم بشززززر بنزززز  أبززززى                              
  مسزززززيود االن زززززحرى فولزززززد  لزززززه ديزززززن بزززززن الحسزززززن ، وتزززززدوب جيزززززدة بنززززز  ا شزززززيث بزززززن                             
قززززي  وعززززى التززززى سززززقته السززززم ، وتززززدوب عنززززد ابنززززة سززززاهل بززززن عمززززر ، وحف ززززة ابنززززة                             

عبزززززد الزززززرحمن بزززززن أبزززززى بكزززززر ، وتزززززدوب أمزززززراة مزززززن كلززززز  ، وتزززززدوب أمزززززرأة مزززززن بنزززززح                                
نازززززح                          علقمزززززة بزززززن درارة ، وامزززززراة مزززززن بنزززززى شزززززهبحن مزززززن آ  عمزززززحم بزززززن مزززززرة ، فقهزززززل لزززززه ا

تزززززززرى رأى الخزززززززوارب ف لقازززززززح ، وقزززززززح  انزززززززى أكزززززززره أن أ زززززززم الزززززززى نحزززززززرى جمزززززززرة مزززززززن                           
 جمر جانم  .

وجززززززززحء  فززززززززى كتززززززززح  الحسززززززززن والحسزززززززززهن ل سززززززززتحح محمززززززززد ر ززززززززح أن أوالد االمزززززززززحم                                     
 الحسن عم السحدة   

 ديد  -1
   الحسن -2
 القحسم  -3

 أبو بكر  -4

 عبد هللا  -5

 عمرو -6

 عبد الرحمن  -7

 الحسهن الملق  بح شرم  -8

 محمد  -9

 ييقو   -10

 اسمحعهل     -11   

وقزززززززززح  أ زززززززززحح  السزززززززززهر أن  اليقززززززززز  ال زززززززززحي  الموجزززززززززود لزززززززززان مزززززززززن الحسزززززززززن                                      
 السبع لديد والحسن  بن الحسن ) المثنى ( ال غهر  . 
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و الفززززززرب فززززززى ا غززززززحنى بسززززززنده عززززززن عززززززوف بززززززن خحرجززززززة قززززززح  ، وهللا انززززززى                                  وروى أبزززززز
لينززززد عمزززززر بزززززن الخ زززززح  ر زززززى هللا عنزززززه فزززززى خ فتزززززه ، اح أقبزززززل رجزززززل هتخ زززززى  رقزززززح                                 

نززز  ،                        النزززح  ، حتزززى قزززحم بزززهن هزززدى عمزززر ، فحيزززحه  بتحيزززة الخ فزززة فقزززح  لزززه عمزززر مزززن أ
قزززززح  أنزززززح امزززززر  ن زززززرانى ، أنزززززح امزززززر  القزززززي  بزززززن عزززززدى الكلبزززززى ، قزززززح  فمزززززح تريزززززد ،                                     

قزززززززح  أريزززززززد االسززززززز م فير زززززززه عليزززززززه عمزززززززر ر زززززززى هللا عنزززززززه فقبلزززززززه ، ثزززززززم دعزززززززح لزززززززه                                       
   سززززززلم بحلشززززززحم مززززززن ق ززززززحعة فززززززأدبر الشززززززه  واللززززززواء                                                                                      بززززززرم  ، فيقززززززد لززززززه علززززززى مززززززن أ

هاتزززززد علزززززى رأسزززززه ، قزززززح  عزززززوف فزززززوهللا مزززززح رأهززززز  رجززززز  لزززززم ي زززززل ا ركيزززززة قزززززع أمزززززر                                 
 على جمحعة من المسلمهن قبله  .

ونازززززز  علززززززى بززززززن أبززززززى  حلزززززز   ر ززززززوان هللا عليززززززه مززززززن المجلزززززز  ، وميززززززه ابنززززززحه                                
                الحسززززززن والحسززززززهن علززززززهام السزززززز م ، حتززززززى أدركززززززه فأخززززززح بثيحبززززززه ، فقززززززح  لززززززه يززززززحعم ،                                                          

ابززززن عزززم رسززززو  هللا  زززلى هللا عليززززه وسزززلم و ززززاره ، وعززززحان                             أنزززح علززززى بزززن أبززززى  حلززز  ، 
 ابنحى الحسن والحسهن من ابنته ، وقد رغبنح فى  ارال فأنكحنح  .

     فقززززززح  قززززززد أنكحتززززززال يززززززح علززززززى المحيززززززحة بنزززززز  امززززززرىء القززززززي  ، وانكحتززززززال يززززززح حسززززززن                                                        
سززززززلمى بنزززززز  امززززززرىء القززززززي  ، وأنكحتززززززال يززززززح حسززززززهن الربززززززح  بنزززززز  امززززززرىء القززززززي                            

) أم السززززززززهدة سززززززززكهنة ( وقززززززززح  عشززززززززحم الكلبززززززززى كحنزززززززز  الربززززززززح  مززززززززن خيززززززززحر النسززززززززحء                                                  
ح حمزززززززززح                                                واف زززززززززلان ، فخ بززززززززز  بيزززززززززد قتزززززززززل الحسزززززززززهن فقحلززززززززز    مزززززززززح كنززززززززز   تخززززززززز

 بيد رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم  .
وجزززززززحء فزززززززى تزززززززحري  االمزززززززحم علزززززززى ديزززززززن اليحبزززززززدهن لف زززززززهلة الي مزززززززة الشزززززززه  أحمزززززززد                                                    

سززززن بززززن علززززى  ر ززززى                               فامززززى   انززززه ر ززززى هللا عنززززه تززززدوب مززززن السززززهدة فح مززززة بنزززز  الح
 هللا عنه ، وعى التى خلفاح من دوجته أم اسح  بن   لحة . 

ولمززززززززح ح ززززززززر  االمززززززززحم الحسززززززززن الوفززززززززحة ، دعززززززززح أخززززززززحه االمززززززززحم الحسززززززززهن وأو ززززززززحه                                             
تخزززززرجن مزززززن بهزززززوتكم ،                                       بازززززح ، وقزززززح  لزززززه يزززززح أخزززززى ، انزززززى أر زززززى عزززززحه المزززززرأة لزززززال فززززز  

فزززززززححا انق ززززززز  عزززززززدتاح فتدوجازززززززح ، وقزززززززد نفزززززززح االمزززززززحم الحسزززززززهن الو زززززززية وتدوجازززززززح                                              
 فأعق  مناح فح مة بن  الحسهن التى تدوجاح ابن أخيه الحسن بن الحسن .

عززززززززن السززززززززهدة فح مززززززززة بنزززززززز  الحسززززززززن التززززززززى                                                 ويحززززززززدث االمززززززززحم جيفززززززززر ال ززززززززحدق 
تدوجاززززح االمززززحم علزززززى ديززززن اليحبززززدهن فيقزززززو   كحنزززز   ززززديقة لزززززم تززززدرال فززززى آ  الحسزززززن                             

 امرأة سواعح  . 



 51 

                    وفزززززززى الكزززززززحفى بسزززززززنده عزززززززن أبزززززززى ال زززززززبح  عزززززززن أبزززززززى جيفزززززززر محمزززززززد البزززززززحقر قزززززززح      
كحنززززززز  أمزززززززى قحعزززززززدة عنزززززززد جزززززززدار فت زززززززد  الجزززززززدار وسزززززززمينح عزززززززدة  شزززززززدهد فقحلززززززز                               
بهززززززدعح ، ال وحزززززز  الم زززززز فى  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم مززززززح أحن هللا لززززززال فززززززى السززززززقو  ،                           

 دهنحر .فبقى ميلقح فى الجو حتى جحدته ، فت دق أبى عناح بمح ة 
وجززززززززززحء فززززززززززى كتززززززززززح  ا غززززززززززحنى ان أو  أدواب السززززززززززهدة سززززززززززكهنة بنزززززززززز  الحسززززززززززهن                           

 كحن عبد هللا بن الحسن بن على . 
 مشحعد مبحركة بحلقحعرة من س لة االمحم الحسن ر ى هللا عنه    

                    ومزززززززن المشزززززززحعد المبحركزززززززة التزززززززى هرتحدعزززززززح الزززززززدوار بحلقزززززززحعرة مشزززززززاد سزززززززهدى حسزززززززن        
ا نززززززوار ، ومشززززززاد السززززززهدة نفيسززززززة ابنتززززززه ر ززززززى هللا عنامززززززح وعززززززن سززززززح ر اإلشززززززراف .                         

 منحق  سهدى حسن االنور ر ى هللا عنه   
كزززززحن ر زززززى هللا عنزززززه شزززززه  بنزززززى عحشزززززم فزززززى دمحنزززززه ، وجزززززحء فزززززى تحريخزززززه أنزززززه روى                              

ا بلززززج بززززن الحسززززن بززززن علززززى ، وابززززن عمززززه عبززززد هللا بززززن الحسززززن بززززن                            عززززن أبيززززه ديززززد 
 الحسن ، وعن عكرمة وغهرعم .

وقزززززززد واله أبزززززززو جيفزززززززر المن زززززززور امزززززززحرة المدهنزززززززة المنزززززززورة ، ثزززززززم عدلزززززززه وحبسزززززززه ،                            
حبسززززه الززززى أن ولززززى                                                    لوشززززحية كححبززززة اتامززززوه فهاززززح أنززززه يسززززيى للخ فززززة ، واسززززتمر فززززى 

 المادى الخ فة اليبحسية ، فحمر بحخراجه ورد اليه محله .
وكزززززززحن ر زززززززى هللا عنزززززززه ، متوا زززززززيح ا مزززززززع علزززززززوه قزززززززدره ومن زززززززبه ، وقزززززززد دخزززززززل                                   

ن ديزززززد فزززززرد ، فكزززززره منزززززه حلزززززال وقزززززح  لزززززه                                عليزززززه احزززززد الشزززززيراء فأنشزززززده   هللا فزززززرد وابززززز
بفيزززززززال  ا ثلززززززز  أال قلززززززز    هللا فزززززززرد وابزززززززن ديزززززززد عبزززززززد ، ونزززززززد  عزززززززن سزززززززرير االمزززززززحرة                                               

 وأل   خده بح ر  ، يسب  ا تيحلى .
 ه أحد الشيراء   وكحن ر ى هللا عنه سخيح بمحله ، حتى قح  في 

 فحسبزززى من   مززودته ن هبى     ديد     لى     ديقح            احا   أمسى    ابن
ومززززززززن وفح ززززززززه بأبيززززززززه ، أن أبززززززززحه مززززززززح  واالمززززززززحم حسززززززززن ا نززززززززور  ززززززززيهر ، وتززززززززرال                                     

 ه أبوه دهنح قدره أربية آالف دهنحر فحلف  سهدى ا نور أال ي ل رأس
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سززززززقف  اال سززززززقف مسززززززجد رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم أو بهزززززز  رجززززززل يكلمززززززه                                           
فزززززى ححجزززززة ، حتزززززى يق زززززى دهزززززن أبيزززززه فزززززوفى بنزززززحره ، وأدى الزززززدهن أداه لحززززز  ا بزززززوة .                                         

مزززززززززززن الزززززززززززحكور  تسزززززززززززية ،                                وقزززززززززززد خلزززززززززززف  سزززززززززززهدى ا نزززززززززززور ر زززززززززززى هللا عنزززززززززززه ، 
ومززززززن البنززززززح  اثنتززززززهن أم كلثززززززوم ، وقززززززد تززززززدوب باززززززح أبززززززو اليبحسززززززى السززززززفح  ، الخليفززززززة                           

اليبحسزززززى ، والسزززززهدة نفيسزززززة وقزززززد تدوجززززز  مزززززن ابزززززن عمازززززح سزززززهدى اسزززززح  المززززز تمن                               
  حدق .ابن سهدى جيفر ال

وغلبزززززززز  شززززززززارة السززززززززهدة نفيسززززززززة علززززززززى سززززززززح ر اخوتاززززززززح وحلززززززززال ف ززززززززل هللا ه تيززززززززه                                    
 من يشحء .

 منحق  السهدة نفيسة ر ى هللا عناح   
أمازززززززح أم ولزززززززد ، أمزززززززح اخواتازززززززح فزززززززأمام السزززززززهدة دينززززززز  بنززززززز  الحسزززززززن بزززززززن الحسزززززززن                                    

 ى هللا عن الجميع  . ابن على ر 
وجززززززززحء فززززززززى تحفززززززززة ا شززززززززراف ، أن االمززززززززحم ديززززززززد بززززززززن الحسززززززززن ر ززززززززى هللا عنززززززززه ،                                    

كززززززحن يأخززززززح بهززززززد ولززززززده حسززززززن ا نززززززور ، والززززززد السززززززهدة نفيسززززززة ، ويززززززدخل الززززززى قبززززززر                                                
سزززززلم ويقزززززو  يزززززح سزززززهدى يزززززح رسزززززو  هللا عزززززحا ولزززززدى                                              جزززززده الم ززززز فى  زززززلى هللا عليزززززه و 

 الحسن ، أنح عنه را  ، ثم هرجع وين رف .
فلمزززززززح كزززززززحن فزززززززى بيززززززز  الليزززززززحلى ، أخحتزززززززه سزززززززنة مزززززززن النزززززززوم ، فزززززززراى فزززززززى نومزززززززه                                                     

وسززززززلم وعززززززو يقززززززو  لززززززه   يززززززح ديززززززد اننززززززى را  عززززززن ولززززززدال                                      النبززززززى  ززززززلى هللا عليززززززه 
 الحسن بر حال عنه ، والح  سبححنه وتيحلى را  عنه بر حى عنه .

فلمزززززززح ولزززززززى الحسزززززززن المدهنزززززززة كزززززززحن هزززززززحع  الزززززززى قبزززززززر جزززززززده رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا                                  
ابنتزززززه السزززززهدة نفيسزززززة ، وعمزززززح بزززززداخل المقزززززحم الشزززززريف ،                            عليزززززه وسزززززلم ، ويأخزززززح بهزززززد 

ويقززززززو  يززززززح سززززززهدى يززززززح رسززززززو  هللا ، اننززززززى را  عززززززن بنتززززززى نفيسززززززة ، ويرجززززززع آهبززززززح                           
         الزززززززى داره ، فمزززززززح دا  يكزززززززرر حلزززززززال ويقولزززززززه حتزززززززى رأى النبزززززززى  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم                       

فززززى المنززززحم يقززززو  لززززه   يززززح حسززززن اننززززى را  عززززن ابنتززززال نفيسززززة بر ززززحال عناززززح ، والحزززز                             
 سبححنه وتيحلى را  عناح بر حى عناح  . 
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وقد مكن هللا السهدة نفيسة ، فحف   القرآن الكريم ، وألم  بتفسهره وتأويله ، وشيف  بحزدهث 
ه وسلم ، فألم  بحلسنة ، ورو  من الحدهث وا ثزحر الكثهزر عزن جدعح الم  فى  لى هللا علي

أبهاززح ، و آ  بهتاززح  ، وعلمززحء وقتاززح ، وبخح ززة االمززحم محلززال بززن أنزز  بحلمدهنززة ، ومسززلم بززن 
خحلززد الدنجززى بمكززة . واخززح  كززحلال بحززن وافززر مززن الفقززه واليلززم ، حتززى لقبزز  بنفيسززة اليلززم ، 

جزحء الزى م زر كمزح سزميه منازح جمازرة مزن علمزحء  وسمع مناح الحدهث االمحم الشزحفيى حزهن
وقتاح ، مثل حى النون الم رى وعبد هللا بن الحكم وولداه محمد وعبد الرحمن ، وعبد الزرحمن 
البوي ى ، والربييحن المرادى والجهدى وحرملزة ، ومزن أ زحح  االمزحم الشزحفيى ر زى هللا عنازح 

ت وم النازحر ، وتقزوم اللهزل ، وكحنز  وعزى  وعنام . وكحن  ر ى هللا عناح ، عحبدة ، نحسكة ،
بحلمدهنة المنورة ال تفحرق حرم جدعح الم  فى  لى هللا عليه وسلم . وقد حج  الزى بهز  هللا 
الحززرام ث ثززهن حجززة ، أكثرعززح محشززية ، وكززحلال تتيلزز  بأسززتحر الكيبززة وتقززو    الاززى وسززهدى 

حجبزال عنزى . وقحلز  بنز  اخهازح وموالى ، متينى وفرحنى بر حال عنى ، ف  تسب  لى سببح ي
دين  بن  يحهى ر ى هللا عنامح   خدم  عمتى نفيسه اربيهن سنه ، فمح راهتاح نحم  اللهل ، 
وال اف ر  بناحر . فقل  لاح   امح ترفقهن بنفسال ، فقحل  كهف ارف  بنفسزى ، وقزدامى عقبزح  

 ال يق يان اال الفح دون . 
 ولون فى او  عاده ، قحل  لام متى هرك  ، فقزحلوا  وحهن اشتكى الهاح النح   لم احمد بن 

 فى غد ، فكتب  رقيه ووقف  فى  ريقه وقحل  له  
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يزززززززززح احمزززززززززد بزززززززززن  ولزززززززززون فلمزززززززززح راعزززززززززح عرفازززززززززح ، وترجزززززززززل عزززززززززن فرسزززززززززه ، واخزززززززززح                                           
 مناح الرقيه ، فححا فهاح مكتو    

، وخززززززززززززولتم فيسززززززززززززفتم ، ودر  علزززززززززززززيكم                                             ملكززززززززززززتم فأسززززززززززززرتم ، وقززززززززززززدرتم فقاززززززززززززرتم   
االرداق فق يززززززززتم ، وقززززززززد علمززززززززتام ان سززززززززاحم االسززززززززححر نحفززززززززحة وسززززززززيمح مززززززززن قلززززززززو                                                     

                             اجيتموعززززززززززززح ، واجسززززززززززززحم اعريتموعززززززززززززح مززززززززززززح شزززززززززززز تم فحنززززززززززززح  ززززززززززززحبرون ، وجززززززززززززوروا            
فحنززززززح بزززززززحا مسززززززتجهرون ، وا لمزززززززوا فحنززززززح مزززززززنكم مت لمززززززون ، وسزززززززبيلم الززززززحهن  لمزززززززوا                                      

 أى منقل  هنقلبون .
        فرجززززززع أحمزززززززد بزززززززن  ولزززززززون عززززززن  لمزززززززه ، وعزززززززد  مزززززززن حلززززززال الهزززززززوم فزززززززى حكمزززززززه ،                                              

ومزززززززن أراد المديزززززززد مزززززززن تحريخزززززززه الححفزززززززل ، فلهراجزززززززع رسزززززززحلة الي مزززززززة الشزززززززه  أحمزززززززد                                    
 فامى وعنواناح كريمة الدارين ، وجدى هللا الم لف على مجاوده خهرا كثهرا . 

 القحسم بن الحسن بن على   -2
     وعو أخو أبى بكر المقتو  قبله  بيه وأمه         

وروى أبززززززززو الفززززززززرب بسززززززززنده حمهززززززززد بززززززززن مسززززززززلم قززززززززح    خززززززززرب الهنززززززززح غزززززززز م ،                                                   
كزززززأن وجازززززه شزززززقة قمزززززر ، فزززززى هزززززده السزززززهف ، وعليزززززه قمزززززي  وأدار ونيززززز ن ، قزززززد                                             

ى فقززززح  عمززززرو بززززن سززززيهد بززززن نفهززززل                           انق ززززع شسززززع أحززززدعمح ، مززززح أنسززززى أناززززح اليسززززر 
ا ددى   وهللا  شززززززدن عليززززززه ، فقلززززززز  لززززززه سززززززبححن هللا ، ومزززززززح تريززززززد مززززززن حلزززززززال ،                           

يكفيززززززال قتلززززززه عزززززز الء ، الززززززحهن تززززززراعم قززززززد احتوشززززززوه مززززززن كززززززل جحنزززززز  ، قززززززح  وهللا                             
ولززززى وجاززززه حتززززى  ززززر  رأ  اليزززز م بحلسززززهف ، فوقززززع اليزززز م                        شززززدن عليززززه ، فمززززح

لوجاززززززه ، و ززززززح  يحعمززززززحه ، قززززززح  فززززززوهللا لتجلززززززى الحسززززززهن كمززززززح هتجلززززززى ال ززززززقر ،                                           
             ثزززم شزززد شزززدة اللهزززث احا غ ززز  ، ف زززر  عمزززرا بحلسزززهف فحتقزززحه بسزززحعده فأ نازززح ) أى           

 ق ياح ( من لدن الرف  ، ثم تنحى عنه ، وحمل  خهل عمر بن سيد فحستنفحوه 
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مززززن الحسززززهن ، ولمززززح حملزززز  الخهززززل اسززززتقبلته ب ززززدورعح ، وجحلزززز  فتو أتززززه فلززززم هززززرم                                  
                  فلمززززززح تجلزززززز  اليبززززززرة ، احا بحلحسززززززهن علززززززى رأ      –لينززززززة هللا وأخززززززداه  –حتززززززى مززززززح  

اليززززز م وعزززززو يفحززززز  برجليزززززه ، وحسزززززهن يقزززززو  بيزززززدا لقزززززوم قتلزززززوال ، خ زززززمام فيزززززال                       
 هوم القيحمة رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم .

ثززززززم قززززززح  ، عززززززد علززززززى عمززززززال أن تززززززدعوه فزززززز  هجهبززززززال ، أو هجهبززززززال ثززززززم ال تنفيززززززال                             
ه ، وقزززل نح زززره ، ثزززم احتملزززه علزززى  زززدره ، وكزززأنى أن زززر الززززى                   اجحبتزززه هزززوم كثزززر واتزززر 

رجلزززززى اليززززز م تخ زززززحن فزززززى ا ر  ، حتزززززى ألقزززززحه مزززززع ابنزززززه علزززززى بزززززن الحسزززززهن ،                                 
فسززززززأل  اليزززززز م فقززززززحلوا عززززززو القحسززززززم بززززززن الحسززززززن بززززززن علززززززى  ززززززلوا  هللا علززززززهام                 

 أجميهن . 
 د هللا بن الحسن بن على  عب -3
وأمززززززه بنزززززز  السززززززلهل بززززززن عبززززززد هللا ، أخززززززى جريززززززر بززززززن عبززززززد هللا البجلززززززى ، وقهززززززل                                

ان أمزززه أم ولزززد ، وروى أبزززو الفزززرب عزززن أبززززى جيفزززر بزززن محمزززد ان حرملزززة بزززن كحعززززل                          
 ا سدى قتله .

 ف ححة اليلويهن وشجحعتام   
وقززززززد ورث امحمنززززززح علززززززى حريتززززززه الف ززززززححة ، كمززززززح ورثاززززززم الشززززززجحعة ، فلززززززم تقززززززف                        

ف ززززححتام أو شزززززجحعتام عنزززززد الشزززززبح   والشزززززهو  بزززززل كحنززززز  فزززززى النحشززززز هن مزززززنام ،                        
 ونكتفى فى التدلهل على حلال بحلمثلهن ا تههن  

ن اليحبززززززدهن ، ولززززززم يكززززززن قززززززد بلززززززي                      المثززززززل ا و    لمززززززح أدخززززززل االمززززززحم علززززززى ديزززززز 
 الحلم ، على الهديد فى دمش  قح  له هديد  

يزززززززح علزززززززى ، أبزززززززوال الزززززززحى ق زززززززع رحمزززززززى ، وجازززززززل حقزززززززى ، ونزززززززحدعنى سزززززززل حنى ،                            
 ف نع هللا به مح قد رأه  .

ى ا ر                                     فقزززززح  سزززززهدى ديزززززن اليحبزززززدهن ردا عليزززززه   ) مزززززح أ زززززح  مزززززن م زززززهبة فزززززز 
 وال فى أنفسكم اال فى كتح  من قبل أن نبرأعح ( .

 فقح  هديد البنه خحلد أردد عليه فمح درى خحلد مح هرد عليه .     
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المثزززززل الثزززززحنى   دعزززززح هديزززززد عمزززززرو بزززززن الحسزززززن وعزززززو غززززز م  زززززيهر فقزززززح  ليمزززززرو                          
تززززززى ) يينززززززى خحلززززززدا ابنززززززه ( قززززززح  ال ولكززززززن أعنززززززى سززززززكهنح وأع ززززززه                          أتقحتززززززل عززززززحا الف

سزززكهنح ، ثزززم أقحتلزززه ، فقزززح  لزززه هديزززد وأخزززحه و زززمه اليزززه   شنشزززنة أعرفازززح مزززن أخزززدم ،                                      
                       عززززززل تلززززززد الحيززززززة اال حيززززززة . أقززززززو  وكززززززح  وهللا هديززززززد ، ولززززززو أن ززززززف لقززززززح  ان حاال  

الشززززززبل مززززززن حاال ا سززززززد ، ومززززززح عحشزززززز  الحيززززززح  وال توالززززززد  اال فززززززى بنززززززى أميززززززة                    
 حتى أبحدعح هللا بيدله فحسترا  النح  مناح .

    ولقززززززد قززززززح  ميحويززززززة هومززززززح البززززززن عبززززززح    لمززززززححا ت ززززززحبون يززززززح بنززززززى عحشززززززم فززززززى                                               
 أب حركم فقح  ومح أبد  مح قح    كمح ت حبون أنتم يحبنى أمية فى ب ح ركم .                                     

 
 ف  ء بنى أميه  

 
ومززززن آيززززح  هللا الدالززززة علززززى أنززززه هخززززت  برحمتززززه مززززن يشززززحء أن ث ثززززة مززززن بنززززى                                

م عززززن قززززومام وعززززم   سززززهدنح عثمززززحن بززززن عفززززحن                                    أميززززة امتززززحدوا بحلف ززززل فززززى االسزززز 
ر ززززى هللا عنززززه ، وسززززهدتنح أم المزززز منهن ، ام حبهبززززة بنزززز  أبززززى سززززفيحن ، دوب النبززززى                                       

                                  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، وعمزززززح مزززززن السزززززحبقهن ا ولزززززهن ومزززززن أ زززززحح  الاجزززززرتهن ،        
وسززززهدنح عمززززر بززززن عبززززد اليديززززد بززززن مززززروان الخليفززززة الداعززززد اليززززحد  الززززحى قلززززد فززززى                               

ورعزززززه جزززززده  مزززززه سزززززهدنح عمزززززر بزززززن الخ زززززح  ر زززززى هللا عزززززنام أجميزززززهن ، فاززززز الء                                              
أميزززززة ، ونشزززززهد بف زززززل هللا علزززززهام ،  ننزززززح انمزززززح نريزززززد الحززززز                            نسزززززتثنهام مزززززن بنزززززى 

 واالن حف ، وال تدر  وادرة ودر أخرى . 
لززززززحلال ال تيجزززززز  أن هرثززززززى السززززززهد الشززززززريف الر ززززززى أبززززززو الحسززززززن ، عمززززززر بزززززززن                                

 عبد اليديد فيقو    
 ليهن                فتى   من   أمهزززة    لبكهتززال يح   بن عبد  اليديد لو بك   ا 
 غهززر  أنى  أقززو  انال قد  ب             وان  لم  ي زز   ولم  هززدال بهتال   
 أن   ندعتنح عززن  السز  والقحف           فلززو   أمكززن  الجززداء  جديتال  

الززززردى لفدهتزززال فازحا الشزريف مزن   ولو أننى ملززك   دفيزززح لمح نحلال           من  زززحرق 
سحدا  بنى عحشم هن ف الح  وأعله ، على الرغم                                من أنزه 

 موتور من بنى أمية ، والح  ييلوا وال ييلى عليه .  
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            وسززززززيأتيال نبززززززأ بدعززززززة السزززززز  التززززززى بززززززدأعح ميحويززززززة وأمززززززر والتززززززه باززززززح ، وأب لاززززززح                         
عمززززر بززززن عبززززد اليديززززد ،  ناززززح كحنزززز  مززززن المنكززززرا  التززززى سززززحهر فهاززززح ميحويززززة عززززوى                           

نفسزززززه ، ومزززززح مثزززززل االمزززززحم علزززززى بحلزززززحى يسززززز  ع نيزززززة علزززززى أسزززززمح  المسزززززلمهن                                    
 المدهنهن له بحلف ل فى حمحية الدهن  . 

 
 االمحم على  أعل الشحم وس 

 
ولقزززززد قزززززح  المسزززززيودى   ارتقزززززى بأعزززززل الشزززززحم ا مزززززر فزززززى  حعزززززة ميحويزززززة الزززززى أن                              

 جيلوا لين على سنة هنشأ علهاح ال يهر ويالال علهاح الكبهر . 
وقزززززززد حزززززززدث بي زززززززام أنزززززززه قزززززززح  لرجزززززززل مزززززززن دعمزززززززحء أعزززززززل الشزززززززحم وأعزززززززل الزززززززراى                             

  مززززن أبززززو تززززرا  عززززحا الززززحى هلينززززه االمززززحم فززززوق المنبززززر ، قززززح  أراه ل ززززح مززززن                                       فززززهام 
 ل و  الير  ، فحن ر الى أى حد بلي بام السفه وبلي  بام اليفلة . 

  
 اليبحسهون وا  احد بنى الحسن   

 
ح أ ززززززحبام                                  ولهزززززز  الززززززب ء الززززززحى أ ززززززح  اليتززززززرة ال ززززززحعرة النبويززززززة ، وقززززززف عنززززززد مزززززز

علززززى أهززززدى بنززززى أميززززة ، لكززززنام حاقززززوا مززززن مززززرارة اال زززز احد والحززززب  والقتززززل أيززززحم                     
اليبحسزززززههن مزززززح يفتززززز  ا كبزززززحد ، مزززززع أن النزززززح  حزززززحربوا مزززززع اليبحسزززززههن علزززززى أنازززززم                                   

علويزززة ، حتزززى احا تمززز  لازززم اليلبزززة ، آثزززروا بازززح أنفسزززام ،                               ييملزززون علزززى اقحمزززة خ فزززة
 وجيلوعح ملكح ع ودا وارثح موروثح .

وال تسززززززززع مثززززززززل عززززززززحا الكتهزززززززز  للتف ززززززززي   ، فلهرجززززززززع الهاززززززززح مززززززززن شززززززززحء فززززززززى                                    
وقززززززع فززززززى  ززززززدر الدولززززززة                                         المراجززززززع الكبهززززززرة ، واكتفززززززى بحالشززززززحرة الززززززى قلهززززززل ممززززززح 

 اليبحسية . 
  

 ابو اليبح  يحسن ميحملة عبد هللا بن الحسن واخيه الحسن بن الحسن   
 

وي خززززززح ممززززززح رواه أبززززززو الفززززززرب فززززززى مقحتززززززل ال ززززززحلبههن أن أبززززززح اليبززززززح  لمززززززح تززززززولى                           
بززززن الحسززززن بززززن الحسززززن ، وأخززززوه الحسززززن بززززن الحسززززن                                        الخ فززززة وفززززد اليززززه عبززززد هللا
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فو ززززززلامح ، اال أنززززززه حكززززززر  ليبززززززد هللا ابنيززززززه محمززززززدا وابززززززراعيم ، وقززززززح  مززززززح خلفامززززززح                          
 ومنيامح أن يفدا الى أمهر الم منهن ، وكرر له حلال مرا   . 
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 كح ن اال مح كت  هللا فقح  ال وهللا ، مح عو 
قزززززززح    يزززززززح امهزززززززر المززززززز منهن ، ففزززززززيم تنيي زززززززال علزززززززى عزززززززحا الشزززززززه  نيمتزززززززال التزززززززى                                           

 اولهته وايحنح ميه . 
 ا  احد بنى الحسن ايحم المن ور   

            قززززززززح  أبززززززززو الفززززززززرب مقحتززززززززل ال ززززززززحلبههن ، كززززززززحن أبززززززززو جيفززززززززر المن ززززززززور قززززززززد  لزززززززز                  
محمزززززدا وابزززززراعيم )) ولزززززدى عبزززززد هللا بزززززن الحسزززززن بزززززن الحسزززززن (( فلزززززم يقزززززدر علهامزززززح ،                               
فحززززززب  عبززززززد هللا بززززززن الحسززززززن وأخوتززززززه ، وجمحعززززززة مززززززن أعززززززل بهتززززززه بحلمدهنززززززة ، ثززززززم                               

تززززززل عززززززدة مززززززنام فززززززى                                   أح ززززززرعم الززززززى الكوفززززززة ، فحبسززززززام باززززززح ، فلمززززززح  اززززززر محمززززززد ق
 الحب  .    
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وكززززززززحن عبززززززززد هللا بززززززززن الحسززززززززن بززززززززن الحسززززززززن شززززززززه  بنززززززززى عحشززززززززم والمقززززززززدم فززززززززهام                                           
            وكززززحن م ززززي  بززززن الدبهززززر يقزززززو  انتاززززى كززززل حسززززن الزززززى عبززززد هللا بززززن الحسززززن . كزززززحن                 

يقزززززح  مزززززن أحسزززززن النزززززح  فيقزززززح  عبزززززد هللا بزززززن الحسزززززن ، ويقزززززح  مزززززن أف زززززل النزززززح                                   
 فيقح  عبد هللا بن الحسن ويقح  من أقو  النح  فيقح  عبد هللا بن الحسن .                                           

 
  ح  عمر بن عبد اليديد    البه   

وروى أبزززززززو الفزززززززرب كزززززززحلال بسزززززززنده عزززززززن سزززززززيهد بزززززززن ابزززززززحن  القرشزززززززى ، قزززززززح  كنززززززز                                           
عنزززززد عمزززززر بزززززن عبزززززد اليديزززززد ، فزززززدخل عليزززززه عبزززززد هللا بزززززن الحسزززززن وعزززززو هوم زززززح شزززززح                             

، ثزززززززم                                     فزززززززى ادار ورداء فرحززززززز  بزززززززه وأدنزززززززحه وحيزززززززحه ، وأجلسزززززززه الزززززززى جنبزززززززه و زززززززححكه 
غمززززززد عكنززززززة مززززززن عكززززززن ب نززززززه ، ولززززززي  فززززززى البهزززززز  هوم ززززززح اال أمززززززوى ، فلمززززززح قززززززحم                                  

قزززززحلوا لزززززه   مزززززح حملزززززال علزززززى غمزززززد ب زززززن عزززززحا الفتزززززى قزززززح    أنزززززى أرجزززززو بازززززح شزززززفحعة                             
 محمد  لى هللا عليه وسلم .

  
 قسوة المن ور فى ميحملة آ  البه   

قززززززحرن بززززززهن عززززززحا الززززززحى يقولززززززه الرجززززززل الززززززور  عمززززززر بززززززن عبززززززد اليديززززززد  ر ززززززى هللا                                
عنزززززه وعزززززو أمزززززوى ، وبزززززهن الزززززحى فيلزززززه أبزززززو جيفزززززر وعزززززو عحشزززززمى ، فقزززززد قهزززززدعم فزززززى                             

دهنززززززة الززززززى الكوفززززززة حملززززززوا علززززززى ا قتززززززح                                   ا غزززززز   وحبسززززززام وحززززززهن حملززززززوا مززززززن الم
وعزززززززم فزززززززى القهزززززززود الثقزززززززح  حتزززززززى كحنززززززز  دينززززززز  بنززززززز  عبزززززززد هللا بزززززززن الحسزززززززن تقزززززززو                                                    

                   متحسززززززرة علزززززززى مزززززززح تزززززززرى مزززززززن تيزززززززحهبام واعبرتزززززززحه مزززززززن الحدهزززززززد واليبزززززززحء والمححمزززززززل             
 الميراه . 

 
 على بن الحسن وورعه  

وكزززززحن مزززززن بهزززززنام علزززززى بزززززن الحسزززززن بزززززن الحسزززززن بزززززن الحسزززززن ، وكزززززحنوا فزززززى  ززززز م                                  
السززززززززجن ال هززززززززدرون اللهززززززززل مززززززززن الناززززززززحر وال ييرفززززززززون أوقززززززززح  ال ززززززززلوا  اال بززززززززأجداء                                

قر عززززح ر ززززى هللا عنززززه ، وقززززد تززززوفى وعززززو سززززحجد فززززى حززززب  أبززززى جيفززززر ،                                    مززززن القززززرآن ي
فقززززح  عمززززه عبززززد هللا أيق ززززوا ابززززن أخززززى ، فززززحنى أراه قززززد نززززحم فززززى سززززجوده قززززح  فحركززززوه                               

 فححا عو قد فحرق الدنيح  . 
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ههن فقززززززحلوا   كحنزززززز  حلزززززز  أقيحدنززززززح                                  وحززززززدث عنززززززه مززززززن كززززززحن ميززززززه مززززززن أعلززززززه الحسززززززن

قزززززززد اتسزززززززي  فكنزززززززح احا أردنزززززززح  ززززززز ة  أو نومزززززززح جيلنحعزززززززح عنزززززززح ، فزززززززححا خفنزززززززح دخزززززززو                                
             الحززززززرا  أعززززززدنحعح ، وكززززززحن علززززززى بززززززن الحسززززززن ال يفيززززززل فقززززززح  لززززززه عمززززززه   يززززززح بنززززززى                                 
مززززح يمنيززززال أن تفيززززل قززززح  ال وهللا ، ال أخليززززه أبززززدا حتززززى اجتمززززع حتززززى أنززززح وأبززززو جيفززززر                                  

 عند هللا ، فيسأله لم قهدنى به .
فلمزززززززح أدخلزززززززوا السزززززززجن قزززززززح  علزززززززى بزززززززن                                 –قزززززززحلوا وكزززززززحن عزززززززدد المحبوسزززززززهن ثمحنيزززززززة  

 للام ان كحن عحا من سخع منال علهنح فأشدد حتى تر ى .الحسن   ا
 فقح  عبد هللا بن الحسن   مح عحا هرحمال هللا . 
 
 سبية يموتون من آ  البه  فى السجن   

وحززززززززززدث عبززززززززززد هللا عززززززززززن فح مززززززززززة ال ززززززززززيرى ) بنزززززززززز  االمززززززززززحم الحسززززززززززهن وعززززززززززى أم                                       
فح مزززززة بنزززززز  رسزززززو  هللا  ززززززلى هللا عليزززززه وسززززززلم                                 عبزززززد هللا ( عزززززن أبهاززززززح عزززززن جززززززدتاح

وآلزززززه   )) هزززززدفن مزززززن ولزززززدى سزززززبية بشزززززح د الفزززززرا  لزززززم يسزززززبقام ا ولزززززون وال هزززززدركام                        
         ا خززززززرون (( ، فقلزززززز  نحززززززن ثمحنيززززززة قززززززح  عكززززززحا سززززززمي  فقززززززح  فلمززززززح فتحززززززوا البززززززح                             
وجززززززدوعم مززززززوتى اال واحززززززدا ، قززززززح  الززززززحى نجززززززح مززززززنام أ ززززززحبونى وبززززززى رمزززززز  وسززززززقونى                             

محء وأخرجونى فيش  . قحلوا واستمر حبسام ستهن لهلة ، وقد  جر مرة عبزد هللا بزن الحسزن 
                              ززززجرة فقززززح  ليلززززى بززززن الحسززززن   يززززحعلى اال تززززرى مززززحنحن فيززززه مززززن الززززب ء ، أال ت لزززز    

 الى ربال عد وجل أن هخرجنح من عحا ال ه  والب ء . 
 قح  فسك  عنه  وي  ثم قح   

      يززززززح عززززززم ، ان لنززززززح فززززززى الجنززززززة درجززززززة لززززززم نكززززززن نبلياززززززح اال باززززززحه البليززززززة ، أو بمززززززح                                                           
 بززززى جيفززززر فززززى النززززحر مو ززززيح لززززم يكززززن لهبليززززه حتززززى هبلززززي منززززح                          عززززو أع ززززم مناززززح ، وان

مثزززززل عزززززحه البليزززززة أو أع زززززم منازززززح ، فزززززحن تشزززززأ أن ت زززززبر فمزززززح أوشزززززال فيمزززززح أ زززززحبنح أن                            
               نمززززو  فنسززززتري  مززززن عززززحا اليززززم كززززأن لززززم يكززززن منززززه شززززىء ، وان تشززززأ أن نززززدعو ربنززززح                

عززززد وجززززل أن هخرجززززال مززززن عززززحا اغززززم ، وبق ززززر بززززأبى جيفززززر غحهتززززه التززززى لززززه فززززى النززززحر                            
 فيلنح . 
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قززح    ال بززل أ ززبر . فمززح مكثززوا اال ث ثززح حتززى قب ززام هللا اليززه ، قززح  أبززو الفززرب وتززوفى علززى                  
، لسززززبع بقززززهن مززززن المحززززرم سززززنة سزززز                            ابززززن الحسززززن وعززززو ابززززن خمزززز  وأربيززززهن سززززنة 

 وأربيهن ومح ة .
وي خززززززح ممززززززح قحلززززززه أبززززززو الفززززززرب فززززززى مقحتززززززل ال ززززززحلبههن أنززززززه كززززززحن فززززززى الحززززززب  مززززززع                              

          عبزززززد هللا بزززززن الحسزززززن بزززززن الحسزززززن أوالد اخوتزززززه السزززززحدة   عبزززززد هللا بزززززن الحسزززززن بزززززن                        
الحسززززززن بززززززن الحسززززززن ) أخززززززو السززززززهد علززززززى المتقززززززدم حكززززززره ( ، واليبززززززح  بززززززن الحسززززززن                                   
ابزززززن الحسزززززن بزززززن الحسزززززن ، واسزززززمحعهل بزززززن ابزززززرعيم بزززززن  الحسزززززن بزززززن الحسزززززن ويقزززززح                                 

بزززن محمزززد بزززن عبزززد هللا                            لزززه  بزززح  بزززح ، ومحمزززد ابزززراعيم بزززن الحسزززن بزززن الحسزززن ، وعلزززى
ابززززن الحسززززن بززززن الحسززززن ، وكززززحن مززززع عزززز الء كززززحلال أخززززوعم  ماززززم محمززززد محمززززد بززززن                      

 عبد هللا بن عمرو بن عثمحن بن عفحن ، ر ى هللا عنام أجميهن .
                                وقزززززززح  أبزززززززو الفزززززززرب كزززززززحن اليبزززززززح  بزززززززن الحسزززززززن بزززززززن الحسزززززززن بزززززززن الحسزززززززن  أحزززززززد       

 ن بنى عحشم وفيه يقو  ابن عرمة  فتيح
 زززمهر  القلززز   وسواسزززح لمززززح تير ززز   للححجززززح  واعتلجززز                 عنزززدى  وعزززحد    

 بززرا كريمح  لثو   المجد   لبحسزح         ح  وم درعح     سيه  أبيى لححج
 فحعتم   خهر   شبح    النح   عبحسح           للحسزززنى ووفقنى     عززدانى  هللا   
 وعن  حسهن  جرى  لم  هجر أحنحسزح  وقززد   من أبى  حسن           قد    النبى   

وحزززززززززهن أخزززززززززحوا اليبزززززززززح  الىحلسزززززززززجن قحلززززززززز  امزززززززززه وعزززززززززى عح شزززززززززة بنززززززززز   لحزززززززززة                                               
 ال وهللا مح كن  فى الدنيح حية . دعونى أشمه شمة وأ مه  مه  فقحلوا

وقزززززح  أبزززززو الفزززززرب بسزززززنده عزززززن عبزززززد الزززززرحمن بزززززن أبزززززى المزززززوالى وكزززززحن فزززززى السزززززجن                               
 مع بنى الحسن   كهف كحن  برعم على محعم فيه  

                      قززززززح    كززززززحنوا  ززززززبراء وكززززززحن فززززززهام رجززززززل مثززززززل سززززززبيكة الززززززحع  كلمززززززح أوقززززززد علهاززززززح                      
النزززززحر ادداد  خ  زززززح ، وعزززززو اسزززززمحعهل بزززززن ابزززززراعيم ، كأنزززززه كلمزززززح اشزززززتد عليزززززه الزززززب ء                       

 ادداد  برا . 
قزززززززح  أبزززززززو الفزززززززرب وكزززززززحن السزززززززب  فزززززززى حزززززززب  عبزززززززد هللا بزززززززن الحسزززززززن وأعلزززززززه ، ان                                  

                سززززززمية الماززززززدى حتززززززى كززززززحن يقززززززح  محمززززززد بززززززن             اليززززززوام لاجزززززز  بمحمززززززد بززززززن عبززززززد هللا ت
عبززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززد هللا الماززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززدى،
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 المن ور وموقفه من محمد بن عبدهللا  
وقزززززف أبزززززو جيفزززززر المن زززززور مزززززن محمزززززد بزززززن عبزززززدهللا علزززززى النقي زززززهن ، فقزززززد كزززززحن                                 

بحييززززه بحلخ فززززة مززززرتهن ، كحنزززز                       هجلززززه قبززززل أن هت لززززع أبززززو جيفززززر للخ فززززة ، ال بززززل أنززززه 
أحزززززداعمح بمكزززززة فزززززى المسزززززجد الحزززززرام ولمزززززح خزززززرب محمزززززد بزززززن عبزززززد هللا مزززززن المسزززززجد                           

الحزززززرام أمسزززززال لزززززه أبزززززو جيفزززززر بحلركزززززح  وقزززززح  أمزززززح انزززززه ان أف زززززى اليزززززال ا مزززززر نسزززززه                               
 لى عحا الموقف .

وقزززززززد روى أبزززززززو الفزززززززرب بسزززززززنده أن جمحعزززززززة مزززززززن بنزززززززى عحشزززززززم اجتميزززززززوا بزززززززح بواء ،                                   
وفززززززهام ابززززززراعيم بززززززن محمززززززد بززززززن علززززززى بززززززن عبززززززد هللا بززززززن اليبززززززح  ، وأبززززززو جيفزززززززر                                

د                                            المن زززززور ، و زززززحل  بزززززن علزززززى ، وعبزززززد هللا بزززززن الحسزززززن بزززززن الحسزززززن ، وابنزززززحه محمززززز
 وابراعيم ، ومحمد بن عبد هللا بن بن عمرو بن عثمحن .

فقززززززح   ززززززحل  بززززززن علززززززى   قززززززد علمززززززتم أنكززززززم الززززززحهن تمززززززد النززززززح  أعهززززززنام الززززززهام ،                              
مزززززن                            وقزززززد جميكزززززم هللا فزززززى عزززززحا المو زززززع ، فحعقزززززدوا بييزززززة لرجزززززل مزززززنكم تي ونزززززه ايحعزززززح 

 أنفسكم وتواثقوا على حلال حتى يفت  هللا وعو خهر الفحتحهن .
فقزززززززززح  أبزززززززززو جيفزززززززززر    ى شزززززززززىء تخزززززززززدعون أنفسزززززززززكم ، ووهللا لقزززززززززد علمزززززززززتم مزززززززززح                                                        

هريززززززززد                                               –ى النزززززززح  الززززززززى أ ززززززززو  أعنحقزززززززح وال أسززززززززر  اجحبززززززززة مززززززززنام الزززززززى عززززززززحا الفتزززززززز
 محمد بن عبد هللا .

قزززززززززحلوا قزززززززززد  زززززززززدق  ، ان عزززززززززحا لازززززززززو الزززززززززحى نيلزززززززززم ، فبزززززززززحييوا جمييزززززززززح محمزززززززززدا                                       
 ومسحوا على هده .

 قل  المن ور من محمد بن عبد هللا   
مززززززد بززززززن عبززززززدهللا عززززززن مجلسززززززه ،  ن                                  لززززززحلال كززززززحن أبززززززو جيفززززززر قلقززززززح مززززززن تخلززززززف مح 

لززززه بييززززة فززززى عنزززز  أبززززى جيفززززر ، وانتاززززى بززززه ا مززززر الززززى أن يشززززدد علززززى عبززززد هللا بززززن                               
                 الحسزززززن ويقزززززو  لزززززه   أهزززززن ابنزززززال   قزززززح  ال أدرى ، قزززززح  لتزززززأتهنى بزززززه ، فقزززززح  عبزززززد هللا                      

لزززو كزززحن تحززز  قزززدمى مزززح رفيتامزززح عنزززه ، قزززح  يزززح ربيزززع ، قزززم بزززه الزززى الحزززب  ، فحزززب                                                    
 وحب  مع أعله كمح تقدم . 
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وقززززززد حززززززدث سززززززهدى الحسززززززن بززززززن ديززززززد قززززززح    دخلنززززززح علززززززى عبززززززد هللا ابززززززن الحسززززززن                                
بززززن الحسزززززن ، بيثنززززح اليزززززه ربزززززح  ) والززززى المدهنزززززة ( بكلمززززة فزززززى أمزززززر ابنيززززه ، فزززززححا بزززززه                                                     ا

علزززززى حقهبزززززة فزززززى بهززززز  فيزززززه تزززززبن ، فزززززتكلم القزززززوم حتزززززى احا فرغزززززوا مزززززن ك مازززززم أقبزززززل                                                 
بزززززن أخزززززى وهللا لبلهتزززززى أع زززززم مزززززن بليزززززة ابزززززراعيم  زززززلى هللا عليزززززه                                                 علزززززى فقزززززح    يزززززح ا

        وسززززلم ، ان هللا عززززد وجززززل أمززززر ابززززراعيم أن هززززحب  ابنززززه ، وعززززو ا  حعززززة ، قززززح  ابززززراعيم                                                  
المبزززززهن ( وانكزززززم ج تمزززززونى تكلمزززززونى  فزززززى  أن آتزززززى بزززززحبنى عزززززحا                                                    ) ان عزززززحا لازززززو الزززززب ء 

    الرجززززل فيقتلامززززح ، وعززززو ا جززززل وعززززد مي ززززية ، فززززوهللا يززززح ابززززن أخززززى لقززززد كنزززز  علززززى                                                        
 ، وانى على مح ترى أ ه  نومح .فراشى فمح يأتهنى النوم 

قزززززززح  أبزززززززو الفزززززززرب ، وكزززززززحن محمزززززززد وابزززززززراعيم يأتيزززززززحن أبحعمزززززززح ميتمزززززززهن فزززززززى عه زززززززة                                     
             ا عزززززززرا  ، فيسزززززززتأحنحنه فزززززززى الخزززززززروب فيقزززززززو  ال تيجززززززز  حتزززززززى تملكزززززززح ، ويقزززززززو    ان                                                         

 منيكمح أبو جيفر أن تييشح كريمهن ، ف  يمنيكمح ان تموتح كريمهن . 
 ف ح ل محمد بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن  

قزززززح  أبزززززو الفزززززرب كزززززحن يقزززززح  لزززززه  زززززري  قزززززريش ،  نزززززه  لزززززم تقزززززم عنزززززه أم ولزززززد فزززززى                                                   
داتزززززه وكزززززحن أعزززززل بهتزززززه يسزززززمونه المازززززدى ،  ويقزززززدرون أنزززززه                                            جميزززززع آبح زززززه وأماحتزززززه وج

الززززززحى جززززززحء فززززززى الروايززززززة ، وكززززززحن علمززززززحء آ  أبززززززى  حلزززززز  هززززززرون فيززززززه أنززززززه الززززززنف                                                  
ع  أنزززززه كزززززحن هزززززدعى                                           الدكيزززززة وأنزززززه المقتزززززو  بأحجزززززحر الديززززز  ، ) وجزززززحء فزززززى مزززززروب الزززززح

الزززززنف  الدكيزززززة لدعزززززده ونسزززززكه ( . وكزززززحن مزززززن أف زززززل أعزززززل بهتزززززه ، وأكبزززززر أعزززززل دمحنزززززه                                             
              فززززززى علمززززززه بكتززززززح  هللا ، وحف ززززززه لززززززه ، وفقاززززززه فززززززى الززززززدهن ، وشززززززجحعته ، وجززززززوده ،                   

وبأسززززززززه ، وكززززززززل أمززززززززر هجمززززززززل بمثلززززززززه ، حتززززززززى لززززززززم يشززززززززال أحززززززززد أنززززززززه الماززززززززدى ،                                       
وشزززززح  حلزززززال لزززززه فزززززى اليحمزززززة ، وبحييزززززه رجزززززح  مزززززن بنزززززى عحشزززززم جمييزززززح مزززززن آ  أبزززززى                                      

  حل  ، وآ  اليبح  ، وسح ر بنى عحشم .
 ازززززر مزززززن جيفزززززر بزززززن محمزززززد ) أى ال زززززحدق ( قزززززو  فزززززى أنزززززه ال يملزززززال ،                                           قزززززحلوا ثزززززم 

وأن الملززززززززال يكززززززززون فززززززززى بنززززززززى اليبززززززززح  ، فززززززززحنتباوا مززززززززن حلززززززززال  مززززززززر لززززززززم يكونززززززززوا                                    
 ي ميون فيه . 

ن محمزززززززد كزززززززحن                                                 أقزززززززو    وقزززززززد علمززززززز  ممزززززززح  حليتزززززززه ، أن كززززززز م سزززززززهدى جيفزززززززر بززززززز
 هن ر فيه بنور الب هرة ، وكحن ر ى هللا عنه نور من ربه ، بل لقد أح 
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أن محمززززززززدا وابززززززززراعيم سززززززززيقت ن وال هليززززززززحن الخ فززززززززة ، وقززززززززد قززززززززح   بهامززززززززح ان عززززززززحا                                     
يينزززززى السزززززفح  ثزززززم لاززززززحا                               –الزززززى ابنيزززززال وانمزززززح عزززززو لازززززحا ا مزززززر وهللا لزززززي  اليزززززال وال 

ال هزززززززدا  فزززززززهام حتزززززززى هززززززز مروا ال زززززززبيحن                                –يينزززززززى المن زززززززور ثزززززززم لولزززززززده مزززززززن بيزززززززده 
                          ويشزززززززززحوروا النسزززززززززحء ، وكزززززززززحن أبوعمزززززززززح يسزززززززززتبيد قولزززززززززه ، فكزززززززززحن ا مزززززززززر  زززززززززر  ،                           

فتززززززولى أبززززززو اليبززززززح  السززززززفح  الخ فززززززة ومززززززن بيززززززده أبززززززو جيفززززززر المن ززززززور ، لززززززحلال                             
            قزززززززحلوا ان أبزززززززح جيفزززززززر المن زززززززور عزززززززو الزززززززحى سزززززززمحه ) ال زززززززحدق ( فحشزززززززتار بجيفزززززززر                                                               

ال زززززحدق ، حهزززززث تحقززززز  للمن زززززور مزززززن كشزززززفه مزززززح كزززززحن بيهزززززدا عزززززن ت زززززديقه وكزززززحن                                  
 0المن ور احا حدث عنه قح    قح  لى ال حدق جيفر بن محمد كحا وكحا 

                     عززززززحا وقززززززد قززززززح  أبززززززو الفززززززرب أنززززززه عنززززززد مقتززززززل الولهززززززد بززززززن هديززززززد ، واخززززززت ف كلمززززززة                                 
بنززززززى مززززززروان خرجزززززز  دعززززززحة بنززززززى عحشززززززم الززززززى النززززززواحى ، فكززززززحن أو  مززززززح ي ارونززززززه                                                   

ف زززززل علزززززى بزززززن أبزززززى  حلززززز  وولزززززده ، ومزززززح لحقازززززم مزززززن القتزززززل والخزززززوف والتشزززززريد ،                                          
 0 مر ادعى كل منام الو ية لمن هدعوا اليه فححا استت  لام ا

     ثزززززززززم قزززززززززح  ، فلمزززززززززح  ازززززززززر  الزززززززززدعوة لبنزززززززززى اليبزززززززززح  وملكزززززززززوا ، حزززززززززر  السزززززززززفح                                                                     
                                     والمن زززور علزززى ال فزززر بمحمزززد وابزززراعيم لمزززح فزززى أعنزززحقام مزززن البييزززة لمحمزززد ، فتواريزززح ،        

حر ، وال لززززز  هدعجامزززززح مزززززن نححيزززززة الزززززى أخزززززرى ، حتزززززى                          تفلزززززم هزززززداال هنزززززتق ن فزززززى االسزززززت
 0 ارا فقت  ،  لوا  هللا علهامح ور وانه 

 ويقو  ابن عرمة فى محمد بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن  
نرجززززززو عواقبامززززززح فززززززى آخززززززر الززززززدمن                                                             ال والززززززحى أنزززززز  منززززززه نيمززززززة سززززززلف  

ح القتززززززززززززززحم ييشززززززززززززززى أوجززززززززززززززه الاجززززززززززززززن                                                  ا  مززززززززززززززح غهززززززززززززززر  وجاززززززززززززززه أم ماجنززززززززززززززة
                    وكززززززززحن سززززززززهدى جيفززززززززر ال ززززززززحدق ر ززززززززى هللا عنززززززززه ، احا رأى محمززززززززد بززززززززن عبززززززززد هللا          

تيرغززززر  عهنززززحه ثززززم يقززززو    بنفسززززى عززززو ، ان النززززح  يقولززززون فيززززه انززززه الماززززدى وأنززززه                      
وكززززززحن سززززززهدى جيفززززززر ال ززززززحدق مشززززززاورا فززززززى دمحنززززززه بكشززززززف كثهززززززر مززززززن                           0المقتززززززو  

مزززززن علمزززززه                         ا مزززززور اليهبيزززززة ، وهللا هخزززززت  برحمتزززززه مزززززن يشزززززحء ) وال يحي زززززون بشزززززد
 0اال بمح شحء ( 

ونكتفززززززززى باززززززززحا القززززززززدر ممززززززززح جززززززززرى للسززززززززحدة بنززززززززى الحسززززززززن فززززززززى  ززززززززدر الدولززززززززة                                         
 توخحه فى الكته  ومنناليبحسية حتى ال هخرب بنح ا مر عن االهجحد الحى 
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ي  ال بززززززرى وغهرعمززززززح مززززززن المراجززززززع                        أراد المديززززززد فلهرجززززززع الززززززى مقحتززززززل ال ززززززحلبهن وتززززززحر 
 ويرحم هللا دعب  الخداعى حهن كحن يقو    0الواسية 

 أرى أمية ميحورين ان قتلوا            وال أرى لبنى اليبح  من عحر 
       ال يق ززززززد أن ييززززززحر بنززززززى أميززززززة عززززززحرا شززززززرعيح ، انمززززززح هريززززززد أناززززززم ييززززززحرعم فززززززى                        ووعزززززز

عززززززوى نفوسززززززام ، وقززززززد غلززززززبام علززززززى الحزززززز  ف ززززززلوا وأ ززززززلوا عززززززن سززززززواء السززززززبهل ،                                      
ولززززززم يكززززززن لبنززززززى اليبززززززح  وعززززززم مززززززن بنززززززى عحشززززززم أن يقلززززززدوعم فززززززى مسززززززلكام ال ززززززح                              

 0الم ل 
ف ززززززله وعلمززززززه ،                                   وأكززززززحدأجدم أنززززززه لززززززو قززززززحم عبززززززد هللا بززززززن عبززززززح  مززززززح تقززززززدم ، علززززززى

أحززززززززدا مززززززززن الحسززززززززنههن أو الحسززززززززهنههن ، فقززززززززد دخززززززززل مززززززززرة ميحويززززززززة بيززززززززد مزززززززززو                                         
سززززهدنح الحسززززن عليززززه السزززز م فقززززح  لززززه ميحويززززة أنزززز  شززززه  بنززززى عحشززززم ، فقززززح    أمززززح                                

 حززززززى فزززززز  ) يق ززززززد سززززززهدنح الحسززززززهن عليززززززه السزززززز م ( ، وأهززززززن السززززززفح                                  وأبززززززو عبززززززد هللا
وكزززززحن                            –وأبزززززو جيفزززززر المن زززززور مزززززن جزززززدعم عبزززززد هللا بزززززن اليبزززززح  فزززززى اليلزززززم والف زززززل 

  0أمر هللا قدرا مقدورا 
بيززززززح  مززززززن ق ززززززهدة                             وفززززززى منحسززززززبة حكززززززرى دعبززززززل زززززززز رحمززززززه هللا زززززززز نقت ززززززف بيزززززز  أ

بهتززززح ( أنشززززدعح فززززى خراسززززحن بززززهن هززززدى سززززهدى االمززززحم علززززى الر ززززح                                             120لززززه  ويلززززة ) 
ابززززن سززززهدى موسززززى الكززززح م وتحسززززر فهاززززح علززززى مززززح أ ززززح  آ  البهزززز  مززززن اال زززز احد                           

 القتل ونوه بف لام وتمسال بحبام   واالغترا  و 
 فأجزري  دمزع ا عزهن بحليبرا     عرفزح                  حكر    محزل الربزع من  

 وفل  عزرى  زبرى وعحج   بحبتى                 رسززوم دهزحر أقفززر  وعرا  
  ح  مزدار   آهزح  خزل   مزن تز وة                 ومند  وحززى مقزفر  الير 

     رسو   هللا   بحلخهززف  من منى                 وبحلبه    والتيريف    والجزمرا  
 متى عازدعح بحل زوم  وال لوا   التزى خزف أعلاح                قزفح  نسزأ  الزدار

 وأهزن ا لى شز   بزام غربزة النوى                فأمسزهن فى  ا قز حر   ميتربح  
 جززر  فهززام أسرتى وثقحتى عوأمززن أجل  حزبام                 زحء الدارأحز  ف

 وعزم   أعزل  مزهراث النزبى احا انتموا                وعو خزهر سزحدا  وخهر حزمحة 
 اليثرا    وت مززن  منزام  دلة  تزدى  بفيززحلام              يقأ ززمة   عززد   
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 وب هرة               ودد حززبام هزح ر  فزى حسزنحتى فزيح  ر   دد  قلزبى عدى 
 لقد  أمزن   نفسزى  بام فى حيحتاح                وانى  الرجزو ا مززن  بزيد وفحتى 
 ألم  تزر  أنزى  مزن ث ثهن  حجة                أرو   وأغزدو  دا ززم   الحسزرا  

 وأهدهاززمو مزن   فهز ام     فرا    أرى فززه ام فى غززهرعم متقسمح             
 ونحدى منزحدى الخزهر     بحل زلوا  حر فى ا ف   شحرق              سأبكهزامو مزح  

 ومزح    لزيتى   وحززحن غروبزاح             وبحللززهل     أبكززهام و    بحليدوا 
 قلززبى   اثرعم   حسرا لقزز ع     رجوه فى الهوم أو غد            فلزوال  الحى   أ 
 فزيح نفز   هبى ثم يح نف  فح برى              فيززهر بيززهد كزل  مزح عزو آ   

 مز مال  فى  أعزل  النزبى   فحنازم               أحزبحى مزح عحشزوا   وأعزل  ثقحتى 
 را  تخزهرتام   رشزدا    مزر ى  فحنام               على كزل حزح  خزهرة   الخهز

 فهززحر  ددنى من يقهنى  ب ززهرة                ودد  حبزام  يح ر  فى حسززنحتى 
 وقد قحلوا أنه عندمح بلي فهاح قوله  

احا وتززززززززروا مززززززززدوا الززززززززى أعززززززززل وتززززززززرعم                أكفززززززززح عززززززززن ا وتززززززززحر منقب ززززززززح                                              
ى عليه ، واسزتيحد حلزال البهز  ث ثزح ، وفىكزل مزرة ييمزى عليزه بكى سهدى على الر ح حتى أغم

آالف درعززم م ززروبة بحسززمه فززى حه عشززرة فلمززح أفززحق ، قززح  لززه أحسززن  ثزز ث مززرا  ، وأع زز
هبييزه أو  عليه ث ثون ألفح ثمنح له فزأبى وحلزف أاله فير  خراسحن ، كمح أع حه ثوبح من ثيحب

ل اليزراق بزح   كزل قحلوا كحلال أنه حهن قزدم دعبزليكون فى كفنه فأع وه ، و يي وه بي  الثو  
 0درعم بيشرة دراعم ، اشتراعح منه الشيية 

وقزززززد  لززززز  منزززززه المزززززأمون انشزززززحد تلزززززال الق زززززهدة وقزززززح  لزززززه لزززززال ا مزززززحن فززززز  تخزززززف ،                                
 0ف حر هنشدعح والمأمون هبكى حتى أخ ل  ) تبلل  ( لحهته 

 لى ر ى هللا عنه  وفحة االمحم الحسن بن ع
قزززززح  أبزززززو الفزززززرب ، كحنززززز  وفحتزززززه عليزززززه السززززز م بيزززززد عشزززززر سزززززنهن خلززززز  مزززززن امزززززحرة                                 

مزززززن الاجززززرة ، وقززززح  أبزززززو الفززززدا وابزززززن ا ثهززززر ال زززززحي                                 50ميحويززززة ، وحلززززال فزززززى سززززنة 
 عز  49أنه توفى فى سنة 
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 ه الس م يمو  مسمومح   االمحم الحسن علي
     قزززززززززح  أبزززززززززو الفزززززززززرب   د  ميحويزززززززززة السزززززززززم ل مزززززززززحم الحسزززززززززن حزززززززززهن أراد أن ييازززززززززد                                                                 

الززززى هديززززد بيززززده ، وكززززحلال د  ميحويززززة السززززم لسززززيد بززززن أبززززى وقززززح  ، فمحتززززح منززززه فززززى                               
 0م متقحربة أيح

قزززززززح  أبزززززززو الفزززززززرب   وكزززززززحن الزززززززحى تزززززززولى حلزززززززال مزززززززن الحسزززززززن دوجتزززززززه جيزززززززدة بنززززززز                                       
ا شزززززيث بزززززن قزززززي  لمزززززح  بحلزززززه لازززززح ميحويزززززة فقزززززد أرسزززززل الهازززززح انزززززى مدوجزززززال بهديزززززد                                

ف درعزززززم ، فقبلززززز                               ابنزززززى ، علزززززى أن تسزززززمى الحسزززززن بزززززن علزززززى وبيزززززث الهازززززح بمح زززززة ألززززز
وسزززززم  الحسزززززن ، فسزززززوغاح المزززززح  ولزززززم هدوجازززززح مزززززن هديزززززد ، فخلزززززف علهازززززح رجزززززل مزززززن                                              

آ   لحززززززة فأولززززززدعح ، فكززززززحن احا وقززززززع بهززززززنام وبززززززهن ب ززززززون قززززززريش كزززززز م عهززززززروعم ،                                     
 0وقحلوا يح بنى مسمة ا دواب 

وروى أبزززززززو الفزززززززرب بسزززززززنده عزززززززن عمهزززززززر بزززززززن اسزززززززح  ، قزززززززح  كنززززززز  مزززززززع الحسزززززززن                                 
والحسزززززززهن فزززززززى الزززززززدار ، فزززززززدخل الحسزززززززن المخزززززززرب ، ثزززززززم خزززززززرب فقزززززززح  سزززززززقه  السزززززززم                               

كبزززززدى ، فجيلززززز  أقلبازززززح                           مزززززرارا مزززززح سزززززقهته مثزززززل عزززززحه المزززززرة ، ولقزززززد لف ززززز  ق يزززززة مزززززن
بيزززززود ميزززززى ، فقزززززح  لزززززه الحسزززززهن   مزززززن سزززززقحكه ، فقزززززح  ومزززززح تريزززززد منزززززه ، أتريزززززد أن                            

تقتلززززززه ، ان يكززززززن عززززززو فززززززحا أشززززززد نقمززززززة منززززززال ، وان لززززززم يكززززززن عززززززو فمززززززح أحزززززز  أن                                              
 0ى برئ ه خح ب

 رأى الدكتور  ه حسهن فى ق ة السم  
ويقززززززززززو  عمهززززززززززد ا د  اليربززززززززززى الززززززززززدكتور  ززززززززززه حسززززززززززهن تيليقززززززززززح علززززززززززى ق ززززززززززة                                          

 السم  
) ولسززززززززز  أق زززززززززع بزززززززززأن ميحويزززززززززة قزززززززززد د  الزززززززززى الحسزززززززززن مزززززززززن سزززززززززمه ، ولكنزززززززززى                                             

بأنزززززه لزززززم يفيزززززل ، فقزززززد عزززززرف المزززززو  بحلسزززززم فزززززى أيزززززحم ميحويزززززة علزززززى                               ال أق زززززع كزززززحلال 
نحززززززو غريزززززز  مريزززززز  فقززززززد مززززززح  ا شززززززتر زززززززز فيمززززززح يقززززززو  الم رخززززززون مسززززززمومح فززززززى                           

           ريقززززه الزززززى واليزززززة م زززززر ، فخل ززززز  م زززززر لميحويزززززة ، وقزززززح  ميحويزززززة وعمزززززرو ) ان هللا                
لجنززززززدا مززززززن عسززززززل ( ومززززززح  عبززززززد الززززززرحمن بززززززن خحلززززززد بززززززن الولهززززززد مسززززززمومح بحمزززززز                                           

فزززززى خبزززززر  ويزززززل ، ومزززززح  الحسزززززن  بزززززهن عزززززحهن الزززززرجلهن مسزززززمومح كزززززحلال فزززززى أكبزززززر                         
  0 ال ن ، وخل   الخ فة لميحوية وابنه هديد (
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لزززززززرغم مزززززززن أن جميزززززززع الم زززززززحدر اليربيزززززززة تقزززززززو  أن الحسزززززززن مزززززززح                                   أقزززززززو  وعلزززززززى ا
مسززززززمومح فززززززحن دا ززززززرة الميززززززحرف االسزززززز مية وعززززززى مززززززن  ززززززنع المستشززززززرقهن ، دعمزززززز                                         

                    كححبزززززززة أنزززززززه مزززززززح  بمزززززززر  السزززززززل الفرا زززززززه فزززززززى الشزززززززاوة ، وعزززززززحا دأ  المستشزززززززرقهن       
فيمزززززززح يكتبزززززززون ، فزززززززحنام يحزززززززحولون دا مزززززززح أن ي زززززززيفوا الثقزززززززة فزززززززى أ مزززززززة المسزززززززلمهن                                                        

       وسززززززززلفام ال ززززززززحل  ، وعهاززززززززح  أن يحجبززززززززوا نززززززززور الشززززززززم  بززززززززأكفام ، ويززززززززأبى هللا اال                                                
 أن هتم نوره ولو كره الكحفرون . 

 ميحوية يشم  بمو  االمحم الحسن  
وفزززززززد عبزززززززد هللا بزززززززن عبزززززززح  علزززززززى ميحويزززززززة ، قزززززززح  فزززززززوهللا انزززززززى لفزززززززى المسزززززززجد اح                                        

                                كبزززززر ميحويزززززة فزززززى الخ زززززراء ، فكبزززززر أعزززززل الخ زززززراء ثزززززم كبزززززر أعزززززل المسزززززجد بتكبهزززززر                  
أعززززززل الخ ززززززراء ، فخرجزززززز  فحختززززززه بنزززززز  قر ززززززة بززززززن عمززززززرو بززززززن نوفززززززل مززززززن خوخززززززة                                                             

لاززززح فقحلزززز    سززززرال هللا يززززح أمهززززر المزززز منهن ، مززززح عززززحا الززززحى بليززززال فسززززرر  بززززه ، قززززح                             
حسززززززن بززززززن علززززززى ، فقحلزززززز  انززززززح ا وانززززززح اليززززززه راجيززززززون ، ثززززززم بكزززززز  وقحلزززززز                                                          مززززززو  ال

مزززززح  سزززززهد المرسزززززلهن وابزززززن بنززززز  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم فقزززززح  ميحويزززززة                                              
 لال أع   ن هبكى عليه  .نيمح وهللا مح فيل  انه كحن كح

ثزززززززم بلزززززززي الخبزززززززر ابزززززززن عبزززززززح  ر زززززززى هللا عنامزززززززح فزززززززرا  فزززززززدخل علزززززززى ميحويزززززززة ،                                                          
فقزززززح  ميحويزززززة   علمززززز  يزززززح ابزززززن اليبزززززح  أن الحسزززززن قزززززد تزززززوفى ، قزززززح  ألزززززحلال كبزززززر  ،                                              

 قح  نيم ، قح  ابن عبح   
وهللا مززززززززززح موتززززززززززه بحلززززززززززحى هزززززززززز خر أجلززززززززززال وال حفرتززززززززززه بسززززززززززحدة حفرتززززززززززال ، ولزززززززززز ن                                        

أ ززززززبنح بززززززه فقززززززد أ ززززززبنح بسززززززهد ا و زززززززيحء ، فجبززززززر هللا تلززززززال الم ززززززهبة ورفززززززع تلزززززززال                                                    
 حال يح ابن عبح  مح كلمتال اال وجدتال ميدا .اليبرة ، فقح  وي

 وقد قح  أحد الشيراء فى شمحته ميحوية    
 أ زب    الزهوم   ابن عزززند شحمزتح               ززحعر النخوة اح مززح  الحسن 
 هززح ابن عزند ان تحق كززأ  ا لزردى             تال فزى الدعزر كشىء لزم  هزكن

 تشمززز   بزه            كزل حزى للمنحهزززح مزززرتان  لس   بحلززبحقى فز   
ولزززززززززم تكزززززززززن شزززززززززمحتة ميحويزززززززززة بمزززززززززو  االمزززززززززحم الحسزززززززززن مسزززززززززتيربة ، فقزززززززززد شزززززززززم                                             

 أبيه االمحم على كمح سترى فيمح بيد .  فى من قبل
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حلززززززززال                                     وقززززززززد نسزززززززز  بيزززززززز  الززززززززرواة د  السززززززززم الززززززززى هديززززززززد ، وليلاززززززززم راعززززززززوا فززززززززى 
 ززززززحبة ميحويززززززة فززززززأرادوا أن هجنبززززززوه قتززززززل الززززززنف  التززززززى حززززززرم هللا اال بززززززحلح  ، ولكنززززززال                             

سززززززتيلم بيززززززد حززززززهن أنززززززه قتززززززل حجززززززر بززززززن عززززززدى وعو ززززززححبى جلهززززززل ، وقتززززززل ميززززززه                                
كزززززززحنوا مزززززززن محبزززززززى االمزززززززحم علزززززززى وبنيزززززززه ، وقزززززززد                                             أ زززززززحح  حجزززززززر ال لزززززززحن  اال أنازززززززم 

    قزززززززح  تيزززززززحلى لرسزززززززوله داود عليزززززززه السززززززز م  وال تتبزززززززع الازززززززوى في زززززززلال عزززززززن سزززززززبهل                                                              
لززززززوف فززززززى الجمززززززل و ززززززفهن                            هللا ( ، ود  عنززززززال الززززززدمحء التززززززى سززززززحل  مززززززن عشززززززرا  اال 

والميزززززحرال التزززززى ترتبززززز  علزززززى بييزززززة هديزززززد ، وقزززززد ترتبززززز  كلازززززح علزززززى موقزززززف ميحويزززززة                                
 من االمحم على وابنيه ، ولم يكن له عحر شرعى فيه . 

 
 االمحم الحسن هو ى ان هدفن الى جن  جده   لى هللا عليه وسلم   

 
روى أبزززززززززززو الفزززززززززززرب بسزززززززززززنده أن االمزززززززززززحم الحسزززززززززززن عليزززززززززززه السززززززززززز م أرسزززززززززززل الزززززززززززى                                      

السزززززهدة عح شزززززة ر زززززى هللا عنازززززح أن تزززززأحن لزززززه أن هزززززدفن مزززززع النبزززززى  زززززلى هللا عليزززززه                                               
فلمزززززح سزززززمي  بزززززحلال بنزززززو                               وسزززززلم فقحلززززز  نيزززززم مزززززح كزززززحن بقزززززى اال مو زززززع قبزززززر واحزززززد ، 

أميزززززززة   اشزززززززتملوا بحلسززززززز   عزززززززم وبنزززززززو عحشزززززززم للقتزززززززح  ، وقحلززززززز  بنزززززززو أميزززززززة   وهللا                                     
 ال هدفن مع النبى  لى هللا عليه وآله أبدا .

                                           فبلزززززززي حلزززززززال الحسزززززززن فحرسزززززززل الزززززززى أعلزززززززه ، أمزززززززح احا كزززززززحن عزززززززحا فززززززز  ححجزززززززة لزززززززى 
         فيززززه   ادفنززززونى الززززى جحنزززز  أمززززى فح مززززة ، فززززدفن الززززى جنزززز  أمززززه فح مززززة علهاززززح السزززز م                                                       

                                بززززززحلبقيع ، و ززززززلى عليززززززه سززززززيهد بززززززن اليززززززح  وكززززززحن أمهززززززر بحلمدهنززززززة ، قدمززززززه االمززززززحم             
 الحسهن لل  ة على أخيه وقح  لوال أناح سنة مح قدمتال .

 
 و ية االمحم الحسن الخيه الحسهن   
 
لمززززززززح ح ززززززززر  االمززززززززحم الحسززززززززن الوفززززززززحة قززززززززح   خيززززززززه االمززززززززحم الحسززززززززهن ر ززززززززى هللا                                     

 عنامح  
تيزززززززحلى ، لمزززززززح قزززززززب  رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه                                       يزززززززح أخزززززززى ، ان أبحنزززززززح رحمزززززززه هللا  

وسززززززلم استشززززززرف لاززززززحا ا مززززززر ورجززززززح أن يكززززززون  ززززززححبه ، ف ززززززرفه هللا عنززززززه وولهاززززززح                                          
 أبو بكر ، فلمح ح ر  أبح بكر الوفحة ، تشوف الهاح أي ح ف رف  عنه الى 
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ر ، فلمزززززح احت زززززر عمزززززر ، جيلازززززح شزززززورى بزززززهن سزززززتة عزززززو أحزززززدعم فلزززززم يشزززززال أنازززززح                                    عمززززز
ال تيززززدوه ، ف ززززرف  عنززززه إلززززى عثمززززحن ، فلمززززح علززززال عثمززززحن ، بويززززع ، ثززززم نززززود  حتززززى                                    

 جرد السهف ، و لباح فمح  فح له شىء مناح  .
ح أرى أن هجمزززززززززع هللا فهنزززززززززح أعزززززززززل البهززززززززز  النبزززززززززوة والخ فزززززززززة ، فززززززززز                                     وانزززززززززى وهللا مززززززززز 

أعرفنززززززززال اسززززززززتخفال سززززززززفاحء أعززززززززل الكوفززززززززة فززززززززأخرجوال ، وقززززززززد كنزززززززز   لبزززززززز  الززززززززى                                                 
 عليززززه وسززززلم ،                                 عح شززززة احا مزززز  أن تززززأحن لززززى فززززأدفن فززززى بهتاززززح مززززع رسززززو  هللا  ززززلى هللا

فقحلزززززز  نيززززززم ، وأنززززززى ال أدرى ليززززززل حلززززززال كززززززحن مناززززززح حيززززززحء ، فززززززححا أنززززززح مزززززز  فح لزززززز                                    
حلززززال الهاززززح ، فززززحن  حبزززز  نفسززززاح فززززحدفنى فززززى بهتاززززح ، ومززززح أ ززززن اال القززززوم سززززيمنيونال                                   

 أرد  حلال ، فحن فيلوا ف  تراجيام فى حلال وادفنى فى بقيع اليرقد  . احا
قزززززززحلوا ، ولمزززززززح بلزززززززي أبزززززززح عريزززززززرة أن مزززززززروان منزززززززع أن هزززززززدفن االمزززززززحم  الحسزززززززن مزززززززع                                                             

هزززززدفن                               جزززززده  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، قزززززح  وهللا مزززززح عزززززو اال  لزززززم ، يمنزززززع الحسزززززن أن 
مززززع رسززززو  هللا  ززززلى هللا عليززززه وسززززلم ، انززززه البززززن رسززززو  هللا ، ثززززم ان لزززز  الززززى االمززززحم                                                  

    الحسززززززهن ونحشززززززده هللا وقززززززح  لززززززه   ألززززززي  قززززززد قززززززح  أخززززززوال ان خفزززززز  أن يكززززززون قتززززززح                                 
 فردونى الى مقبرة المسلمهن  .

قززززززح  ثيلبززززززة بززززززن أبززززززى محلززززززال   شززززززاد  الحسززززززن هززززززوم مززززززح  ودفززززززن فززززززى البقيززززززع ،                                        
فلقزززززد رأهزززززز  البقيزززززع لززززززو  رحززززز  فيززززززه ابززززززرة مزززززح وقيزززززز  اال علزززززى رأ  انسززززززحن ) لشززززززدة                               

 الدححم (  . 
ه أحززززززد مززززززن بنززززززى أميززززززة اال سززززززيهد بززززززن اليززززززح  ، وكززززززحن هوم ززززززح                                       ولززززززم يشززززززاد جنحدتزززززز

أمهززززرا علزززززى المدهنزززززة فتركزززززوه فشزززززاد دفنزززززه فزززززى المقبزززززرة وقزززززح  عزززززى السزززززنة ، وخحلزززززد بزززززن                                 
                                      الولهزززززززد بزززززززن عقبزززززززة ، نحشزززززززد بنزززززززى أميزززززززة هتركزززززززوه يشزززززززحعد الجنزززززززحدة ، فتركزززززززوه فشزززززززاد 

 دفنه  .
وانزززززززززال لتيجززززززززز  كهزززززززززف ال يشزززززززززيع بنزززززززززو أميزززززززززة جنزززززززززحدة االمزززززززززحم الحسزززززززززن ، وعزززززززززو                                       

الززززززحى سززززززحلمام وحقززززززن دمززززززحءعم ودمززززززحء المسززززززلمهن وليلاززززززم خززززززحفوا سزززززز وة ميحويززززززة                                       
ن أعززززززل المدهنززززززة خرجززززززوا لتشززززززهييه حتززززززى لززززززو  رحزززززز  فززززززى البقيززززززع                                            وعززززززح قززززززد رأهزززززز  أ

 فحمة الدجى  .   ابرة مح وقي  اال على رأ  انسحن ، وعكحا يف   ال ب
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 رثحء أخيه محمد بن الحنفية   
                                 مزززززر علزززززى القزززززحرىء اليديزززززد مزززززح رثزززززحه بزززززه االمزززززحم الحسزززززهن ر زززززى هللا عنزززززه ، وعزززززحال  

 مح رثحه به أخوه  بيه محمد بن الحنفية ر ى هللا عنام أجميهن   
لززززززززززز ن عزززززززززززد  حيحتزززززززززززال ، لقزززززززززززد عزززززززززززد  وفحتزززززززززززال ، ولزززززززززززنيم الزززززززززززرو  رو  ت زززززززززززمنه                                       

                                            كفنززززززال ، ولززززززنيم الكفززززززن كفززززززن ت ززززززمن بززززززدنال ، وكهززززززف ال تكززززززون عكززززززحا ، وأنزززززز  عقزززززز       
 الازززززززدى  ، وخلزززززززف أعزززززززل التقزززززززوى  ، وخزززززززحم  أ زززززززحح  الكسزززززززحء ، غزززززززحتال بزززززززحلتقوى                                                                

            أكزززززززف الحززززززز  ، وأر زززززززيتال ثزززززززدى االيمزززززززحن ، وربهززززززز  فزززززززى حجزززززززر االسززززززز م ، ف بززززززز                           
 حيح ومهتح ، وان كحن  أنفسنح غهر سخية بفراقال ، رحمال هللا أبح محمد .

 ثم أنشد يقو   
 سلهزز       وخدال   ميفور    وأن     م    ت ه     مجحلسى         أأدعن   رأسى   أ

    شحء    منال    لاهاحوقد    من   ال    دن   من   غهر     مح ه      الم ءأأشر    مح
 ق ه       ومح اخ ر فى أر   الحجحد          سأبكيال  مززح نحح   حمزززحمة  أيكة 

 غزري      أال كل  من   تح    الترا    الحجحد    تحو زه               غري    وأكنحف
 رثحء رجح  من ولد ابى سفيحن بن الححرث   

 قح   وقحم رجل من ولد أبى سفيحن بن الححرث بن عبد الم ل  ف
ان أقزززززززززدامكم قزززززززززد نقلززززززززز  ، وان أعنزززززززززحقكم قزززززززززد حملززززززززز  الزززززززززى عزززززززززحا القبزززززززززر ، وليزززززززززح                                          

  مزززززن أوليزززززحء هللا ، لهبشزززززر نبزززززى هللا  بمقدمزززززه ، وتفزززززت  أبزززززوا  السزززززمحء لروحزززززه ، وتبزززززتاج                                                  
ويزززأن  بزززه سزززحدة أعزززل الجنزززة مزززن أمتزززه ، ويزززوحش أعزززل الحجزززى                                                      الحزززور اليزززهن بلقح زززه ،

 والدهن فقده ، رحمة هللا عليه ، وعنده تحتس  الم هبة به . 
 رثحء شحعر النجحشى   

 وممح قحله الشحعر النجحشى فى رثحء االمحم الحسن عليه الس م    
 ه   وال تسزززأمى            بززيد  بززكحء الززميو  الثحكززل جيززدة  بززكي

 لززم     يسبل    الستر   على   مثله           فى  ا ر   من  ححف   ومن    نحعل 
 أعنى  الحى  أسزززلمنح علززززكه            للززدمن    المستخرب    المزززححل 
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 ورثحء  شحعر  آخر   فقح    
 م    لال    من    سلوة             تفزززرب   عنال   غلهل    الحزدن تأ    فزززك

 بمزززو    النبى   وقزتل   الو ى            وقتل  الحسزززهن وسززم   الحسن 
 رثحء سليمحن بن قته  

روى أبززززززززو الفززززززززرب بسززززززززنده عززززززززن محمززززززززد بززززززززن علززززززززى بززززززززن حمززززززززدة أن سززززززززليمحن بززززززززن                                
 فى رثحء االمحم الحسن    قتة قح  

 يح  كح   هللا   مززن  نيى   حسنزززح         لزززي   لتززكحه    نييه   ثززمن  
 كنزز   خلهلى   وكزن      خززحل تى         لززكل  حى  مزن  أعزله  سزززكن 

 أجززو    فى   الدار   ال  أراال    وفى           الززدار  أنح   جزززوارعم   غزبن 
 عدن      وبهنام     وا   وبهنى   لتام   منزززال    له    أنامززو             أ حبد
 

أقزززززو  و زززززدق  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم حزززززهن قزززززح  ) الخ فزززززة بيزززززدى ث ثزززززون ثزززززم                                                         
مزززززحم الحسزززززن عليزززززه                           ت زززززهر ملكزززززح ع زززززودا (  ، وقزززززد كملززززز   الث ثزززززون  سزززززنة بخ فزززززة اال

السزززززز م ، ثززززززم  ززززززحر  ملكززززززح  ع ززززززودا ، لززززززم تنسززززززن فيززززززه خ فززززززة الراشززززززدهن ، و ززززززدق                                      
    امحمنزززززح علزززززى بزززززن أبزززززى  حلززززز  حزززززهن رأى النزززززح  هجنحزززززون الزززززى الزززززدنيح فقزززززح    أردتكزززززم                                            

 ا ، وتريدوننى  نفسكم  .
 من حكم االمحم  الحسن عليه الس م   
ونسزززززززرى  قلززززززززي  عززززززززن القززززززززحرىء اليديززززززززد بزززززززبي  مززززززززن الحكززززززززم التززززززززى فززززززززح  باززززززززح                                    

قلزززززز  االمززززززحم الحسززززززن عليززززززه السزززززز م ، وال تيجزززززز  مززززززن علززززززو مسززززززتواعح فحنززززززه شززززززبل                                 
االمززززززحم علززززززى كززززززرم هللا وجاززززززه ، وسززززززترى  و ززززززهته لززززززه ، وتيززززززرف مناززززززح كهززززززف كحنزززززز                              

 عنحية أبيه بتربهته  .
 قح  االمحم الحسن ر ى هللا عنه   حسن الس ا  ن ف  اليلم .  
 وقح    من بدأ بحلك م  قبل  الس م ف  تجهبوه  . 
، وديزززززززن اليزززززززر  ، وفحعلزززززززه فزززززززى                                         وسززززززز ل عزززززززن ال زززززززم  فقزززززززح  ، عزززززززو سزززززززر اليزززززززى  

 راحة ، وجليسه فى أمن  . 
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وقهزززززززل لزززززززه   ان أبزززززززح حر يقزززززززو    الفقزززززززر أحززززززز  الزززززززى مزززززززن الينزززززززى ، والسزززززززقم أحززززززز                                      
حسززززن                          الززززى مززززن ال ززززحة ، فقززززح  رحززززم هللا أبززززح حر ، أمززززح أنززززح فززززأقو    مززززن اتكززززل علززززى 

 0اختيحر هللا ، لم هتمن أنه فى غهر الححلة التى اختحرعح هللا له 
 وكحن ر ى هللا عنه يقو   

يززززززززح ابززززززززن آدم ، عززززززززف عززززززززن محززززززززحرم هللا تكززززززززن عحبززززززززدا ، وار  بمززززززززح قسززززززززم هللا لززززززززال                                    
، و ززززززحح  النززززززح  بمثززززززل                                       تكززززززن غنيززززززح ، وأحسززززززن جززززززوار مززززززن جززززززحورال تكززززززن مسززززززلمح 

 0مح تح  أن ي ححبوال به تكن عحدال 
           وقززززززد سززززززأله أبززززززوه هومززززززح فقززززززح  لززززززه   يززززززح بنززززززى مززززززح السززززززداد ، فقززززززح    دفززززززع المنكززززززر                                                            

 0بحلميروف 
 0  ا  نح  اليشهرة واحتمح  الجريرة  قح  فمح الشرف ، قح 

 0قح  فمح السمح  ، قح  البح  فى اليسر واليسر 
 0قح  فمح الل م ، قح    احراد المرء محله وبح  عر ه 

 0قح  فمح الجبن ، قح    الجراءة على ال ده  والنكو  عن اليدو 
 0قح  فمح الينى ، قح    ر ى النف  بمح قسم هللا لاح وان قل 

 0حالحلم ، قح    ك م اليين وملال النف  قح  فم
 0قح  فمح المنية ، قح    شدة البأ  ومنحدعة أعد النح   

 0قح  فمح الح  ، قح    الفد  عند ال دمة 
 0قح  فمح الكلفة ، قح  ك مال فيمح ال يينيال 

 0قح  فمح المجد ، قح    ان تي ى فى اليرم وتيفو فى الجرم  
 0تيحن الجمهل وترال القبي  قح  فمح الس دد ، قح    ا

 0قح  فمح السفه ، قح  اتبح  الدنحءة ومحبة اليواية 
 0قح  فمح اليفلة ، قح    ترال المسجد و حعة المفسد  

وكززززززحن ر ززززززى هللا عنززززززه يقززززززو    ال أد  لمززززززن ال عقززززززل لززززززه ، وال مززززززودة لمززززززن العمززززززة                                   
ورأ  اليقزززززل ميحشزززززرة النزززززح  بحلجمهزززززل ، وبحليقزززززل                                                                  لزززززه ، وال حيزززززحء لمزززززن ال دهزززززن لزززززه ،

   0تدرال الداران جمييح 
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وكززززززززحن يقززززززززو    عزززززززز ال النززززززززح  فززززززززى ثزززززززز ث   فززززززززى  الكبززززززززر والحززززززززر  والحسززززززززد ،                                 
والحززززززر  عززززززدو الززززززنف  وبززززززه أخززززززرب أدم                                       فززززززحلكبر عزززززز ال الززززززدهن وبززززززه ليززززززن ابلززززززي  ، 

  د السوء ومنه قتل قحبهل عحبهلامن الجنة ، والحسد ر 
 وكحن ر ى هللا عنه كثهرا محهتمثل 

 يح أعل لحا  دنيح ال بقحء لاح               ان اغترارا ب ل دا ل حم         
 اال أن ترجزززززززززو نوالزززززززززه ، أو تخزززززززززحف هزززززززززده                                 وقزززززززززح  ر زززززززززى هللا عنزززززززززه   ال تزززززززززأ  رجززززززززز 

، أو تسزززززتفهد مززززززن عملزززززه ، أو ترجززززززو بركتزززززه ودعززززززحءه ، أوت زززززل رحمززززززح بهنزززززال وبهنززززززه .                                     
              وقزززززززح  أي زززززززح عليزززززززه السززززززز م   علزززززززم النزززززززح  علمزززززززال وتيلزززززززم علزززززززم غهزززززززرال ، فتكزززززززون                        

 وقد انفق  علمال علم  .
 

وقزززززززح  عليزززززززه السززززززز م   دخلززززززز  علزززززززى أمهزززززززر المززززززز منهن وعزززززززو هجزززززززود بنفسزززززززه لمزززززززح                                          
 زززززززربه ابزززززززن ملجزززززززم ، فجدعززززززز  لزززززززحلال فقزززززززح  أتجزززززززد  ، فقلززززززز  وكهزززززززف  جزززززززد  وأنزززززززح                                       

فقزززززززح  أال أعلمزززززززال خ زززززززحال أربيزززززززح ان أنززززززز  حف زززززززتان نلززززززز                                      أراال فزززززززى ححلزززززززال عزززززززحه ،
 النجحة ، وان ان   ييتان فحتال الداران . 

يزززززززززح بنزززززززززى ال غنزززززززززى أكبزززززززززر مزززززززززن اليقزززززززززل ، وال فقزززززززززر مثزززززززززل الجازززززززززل ، وال وحشزززززززززة                                             
 ن الخل  .أشد من اليج  ، وال عيش الح من حس
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                                        ال يسززززززززت يع القززززززززحرئ أن هززززززززتفام تززززززززحري  االمززززززززحم الحسززززززززن السيحسززززززززى مززززززززن غهززززززززر أن     
يقزززززف علزززززى مزززززوجد لتزززززحري  أبيزززززه االمزززززحم علزززززى كزززززرم هللا وجازززززه ،  ن ا مزززززحمهن الحسزززززن                     

والحسززززززهن علهامززززززح السزززززز م ، شززززززحركح أبحعمززززززح فززززززى سززززززلمه وحربززززززه ، وعح ززززززرا خ وبززززززه                                                    
بيزززززز  عليززززززه خ بززززززح بيززززززد خ زززززز  ، تلززززززال الخ ززززززو  التززززززى تاززززززد الجبززززززح  مززززززن                                                                     التززززززى تتح

عولاززززززززح ، كمززززززززح انامززززززززح عحشززززززززرا ميززززززززه أ ززززززززححبه وأن ززززززززحره ، وقززززززززحت  ميززززززززه أعززززززززداءه                                                            
مززززززح كززززززحن الززززززحى وقززززززع لامززززززح بيززززززد قتززززززل أبهامززززززح حلقززززززح  فززززززى سلسززززززلة                                               وخ ززززززومه ، وان

 0واحدة هت ل أولاح بآخرعح 
 ونوجد تحري  أمهر الم منهن االمحم على كرم هللا وجاه فنقو    

                           انتازززززز  الثززززززورة علززززززى أمهززززززر المزززززز منهن عثمززززززحن بززززززن عفززززززحن ر ززززززى هللا عنززززززه بمقتلززززززه ،       
وكزززززحن الثزززززوار قزززززد وفزززززدوا الزززززى المدهنزززززة المنزززززورة مزززززن م زززززر والكوفزززززة والب زززززرة ، وقزززززد                              

قتلززززززوه بيززززززد أن حح ززززززروه فززززززى داره أربيززززززهن هومززززززح ، ولززززززم هززززززحكروا لززززززه أيحديززززززه البي ززززززحء                        
ه أن جهوشزززززززه  زززززززحن  عهبزززززززة الدولزززززززة                        علزززززززى االسززززززز م والمسزززززززلمهن ، ولزززززززم هزززززززحكروا لززززززز

االسزززززز مية بيززززززد مقتززززززل أمهززززززر المزززززز منهن عمززززززر ر ززززززى هللا عنززززززه ، وغززززززد  بززززززرا وبحززززززرا                                   
وأمنززززز  سززززز مة الدولزززززة  ،  و زززززمن  بززززز دا كثهزززززرة فزززززى الشزززززرق واليزززززر  الهازززززح ، كمزززززح                                    

لزززززم هزززززحكروا لزززززه انزززززه جمزززززع الم زززززحف الشزززززريف علزززززى ترتهبزززززه الحزززززحلى ، وعلزززززى القزززززراءة                           
اليحلبزززززززة فزززززززى دمحنزززززززه ، حتزززززززى ال هختلزززززززف المسزززززززلمون فيقزززززززو  عززززززز الء قرآننزززززززح ويقزززززززو                                          

 0ثهن المدفقهن أول ال قرآننح ، وعحا من أمجد ا عمح  وأجر اح بشاحدة البحح
لكززززززززن الفتنززززززززة كحنزززززززز   ززززززززمحء عميززززززززحء ، وقززززززززحم باززززززززح الززززززززدعمحء وحركاززززززززح الهاززززززززودى                                       

المنزززززحف  عبزززززد هللا بزززززن سزززززبأ الميزززززروف بزززززحبن السزززززوداء ، وكزززززحن مزززززن رأى امحمنزززززح علزززززى                                
حن أمهززززززززر المزززززززز منهن عثمززززززززحن                                      أن يقحتززززززززل دفحعززززززززح عززززززززن الخليفززززززززة المح ززززززززور ، واسززززززززتأ

               فززززى القتززززح  لكنززززه لززززم يقبززززل كمززززح سززززترى ، وخشززززى أن تقززززوم بززززهن المسززززلمهن حززززر  أعليززززة                                                        
ر                                       تززززززززراق فهاززززززززح الززززززززدمحء ، فززززززززآثر أن ي ززززززززحى بنفسززززززززه وال يكززززززززون سززززززززببح فززززززززى حزززززززز

 0شيواء 
ن زززززززرة أمهزززززززر المززززززز منهن عثمزززززززحن ، بكزززززززل مزززززززح ملكزززززززز                                              يزززززززنولزززززززم هتخزززززززل االمزززززززحم على

هزززززززداه ، فكزززززززحن يمزززززززده بزززززززحلرأى النح ززززززز  ا مزززززززهن ، وأرسزززززززل ولديزززززززه االمزززززززحمهن الحسزززززززن                                
 ن فقحمح بسيفامح على بحبه لهدفيح الثوار من اقتححمه ، وحهن منع والحسه
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الثزززززوار المزززززحء عزززززن  أمهزززززر  المززززز منهن  عثمزززززحن أرسزززززل امحمنزززززح علزززززى قزززززر  المزززززحء علزززززى                             
 عجل .

                             وكززززززحن موقززززززف امحمنززززززح علززززززى مززززززن عززززززحه الفتنززززززة فززززززى غحيززززززة الدقززززززة ، فززززززحلثوار كززززززحنوا                          
هلجزززززأون اليزززززه ويلزززززوحون بزززززه ، وأمهزززززر المززززز منهن عثمزززززحن كزززززحن هراجيزززززه ويشزززززحوره المزززززرة                                 

بيزززززد المزززززرة ، وكلمزززززح عزززززم أمهزززززر المززززز منهن عثمزززززحن أن ييمزززززل بزززززرأى امحمنزززززح علزززززى ، كزززززحن                          
مززززززح قززززززدر هللا أن يكززززززون مززززززن استشززززززاحد أمهززززززر                             مززززززروان يشززززززككه ويخوفززززززه ، حتززززززى وقززززززع

المززززز منهن عثمزززززحن ، حهزززززث تسزززززور الثزززززوار عليزززززه الزززززدار مزززززن الخلزززززف مزززززن بهززززز  مجزززززحور                                   
       حزززززد ا ن زززززحر وقتلزززززوه ، وقزززززد حزززززدن لقتلزززززه سزززززهدنح علزززززى ، ول زززززم ابنزززززه الحسزززززن علزززززى                         

 وجاه  نح منه أنام دخلوا من البح  .
وبقهزززززززز  المدهنززززززززة خمسززززززززة أيززززززززحم بيززززززززد االستشززززززززاحد يحكماززززززززح اليززززززززحفقى بززززززززن حززززززززر                                         

 دعيم الثوار ، وعم هلتمسون من هجهبام الى  القيحم بحلخ فة  .
ة                                        وكززززززحن عزززززززوى أعززززززل م زززززززر مززززززع االمزززززززحم علزززززززى ، وعززززززوى أعزززززززل الب ززززززرة مزززززززع  لحززززززز 

 ابن عبهد هللا ، وعوى أعل الكوفة مع الدبهر بن اليوام  . 
وكززززززحن الم ززززززريون هلحززززززون علززززززى االمززززززحم علززززززى ، وعززززززو هاززززززر  مززززززنام الززززززى الحي ززززززحن                               

                                ) البسززززززززحتهن ( ، وي لزززززززز  الكوفهززززززززون الدبهززززززززر فزززززززز  هجدونززززززززه ، والب ززززززززريون ي لبززززززززون 
  لحة ف  هجهبام .

فقزززززززززحلوا فيمزززززززززح بهزززززززززنام ، ال نزززززززززولى أحزززززززززد مزززززززززن عززززززززز الء الث ثزززززززززة ، فم زززززززززوا الزززززززززى                                   
سزززززيد بزززززن أبزززززى وقزززززح  ،  فقزززززحلوا انزززززال مزززززن أعزززززل الشزززززورى ، فلزززززم يقبزززززل مزززززنام ، ثزززززم                              

 فحبى علهام ، فححروا فى أمرعم  . راحوا الى ابن عمر
ثزززززززم قزززززززحلوا   ان نحزززززززن رجينزززززززح  الزززززززى أم زززززززحرنح بقتزززززززل عثمزززززززحن مزززززززن غهزززززززر أمزززززززرة ،                                                      

اختلزززززف النززززززح  فزززززى أمززززززرعم ولزززززم نسززززززلم ، فرجيززززززوا الزززززى االمززززززحم علزززززى والحززززززوا عليززززززه ،                                  
شززززززتر بهززززززده فبحييززززززه وبحييززززززه النززززززح  ، وكلاززززززم يقززززززو  ال ي ززززززل  لاززززززح اال علززززززى                                   فأخززززززح ا 

ع نيززززززززززة فززززززززززى                              وقززززززززززد أرادوا أن هبززززززززززحييوه فززززززززززى داره ، فززززززززززأبى اال أن تكززززززززززون البييززززززززززة
                                 المسززززززجد ، وقززززززح  لززززززو تخلززززززف عنززززززى بززززززدرى واحززززززد مززززززن أعززززززل بززززززدر ال أقبززززززل الخ فززززززة ، 

 فبحييه الماحجرين وا ن حر وأعل بدر ولم هتخلف عنه بدرى واحد  . 
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فلمزززززززح كزززززززحن هزززززززوم الجميزززززززة ، و زززززززيد المنبزززززززر ، بحييزززززززه مزززززززن  لزززززززم هبحييزززززززه بزززززززح م                                                 
 وكحن أو  من بحييه  لحة ، ثم الدبهر .

حلزززززززال أن الخ فزززززززة جحءتزززززززه منقزززززززحدة راغمزززززززة ، ولزززززززم يكزززززززن غهزززززززره                                           وأنززززززز  تزززززززرى مزززززززن 
ي ززززززل  لاززززززح علززززززى الشززززززرو  التززززززى شززززززر اح الثززززززوار ، لززززززحلال كززززززحن ، كززززززرم هللا وجاززززززه ،                           

  حدقح حهن قح    أن اليحمة لم تبحيينى لسل حن غحل  ، وال لير  حح ر .
ءة االمززززززززحم علززززززززى مززززززززن دم أمهززززززززر المزززززززز منهن عثمززززززززحن أو زززززززز  مززززززززن الوا زززززززز                                                 وبززززززززرا 

وأ اززززر مززززن ال ززززحعر ، ولززززو كززززحن أمهززززر المزززز منهن عثمززززحن يشززززال فيززززه ولززززو قلززززي  مززززح فززززد                                   
 مززززززور ، ف ززززززرف                          اليززززززه كلمززززززح تحرجزززززز  عليززززززه ا مززززززور ، وقززززززد سززززززحعده فززززززى تفززززززريج ا

النززززززح  عززززززن االلتفززززززحف حززززززو   لحززززززة ، وأع ززززززحعم ا مززززززوا  مززززززن بهزززززز  المززززززح  ، حتززززززى                                                            
                 ا زززز ر حززززهن لززززم هجززززد المفتززززح  أن يكسززززر البززززح  لييجززززل لاززززم الي ززززحء فتسززززكن ثززززأرتام ،                          

                  وقزززد سزززر عملزززه عزززحا امهزززر المززز منهن عثمزززحن ر زززى هللا عنزززه ، وقزززد كزززحن علزززى يقزززهن مزززن                                                       
  اخزززز   امحمنززززح علززززى ووفح زززززه ، هززززدلال علززززى حلزززززال أنززززه أت ززززل بزززززه فززززى آخريززززح  أيحمزززززه                              

فقززززززح    ان أمززززززر النززززززح  ارتفززززززع فززززززى شززززززأنى فززززززوق قززززززدره ودعمززززززوا أناززززززم ال هرجيززززززون                                            
 دون دمى ، و مع فى من ال هدفع عن نفسه  

 فحن كن  مأكوال فكن خهر آكل . . واال فأدركنى ولمح أمدق  .  
شززززززر عززززززن الخليفززززززة بكززززززل                                      وقززززززد حززززززحو  امحمنززززززح علززززززى ، كززززززرم هللا وحاززززززه ، أن هززززززدفع ال

مززززززح ملكززززززز  هزززززززداه ، حتزززززززى غلززززززز  ق زززززززحء هللا ، فقزززززززد روى شزززززززداد بزززززززن أو  أن االمزززززززحم                               
عليزززززح خزززززرب مزززززن داره حزززززهن أحزززززح  الثزززززوار بهززززز  عثمزززززحن عليزززززه السززززز م ميتمزززززح بيمحمزززززة                              

 زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم متقلزززززدا سزززززيفه ، أمحمزززززه الحسزززززن وعبزززززد هللا بزززززن عمزززززر                                                رسزززززو  هللا
 فى نفر من الماحجرين وا ن حر حتى حملوا على النح  وفرقوعم .

                  ثززززززم دخلززززززوا علززززززى الخليفززززززة ، فسززززززلم عليززززززه االمززززززحم علززززززى ، وقززززززح  بيززززززد تماهززززززد وجهززززززد                       
   ال أرى القززززززززوم اال قحتليززززززززال فمرنززززززززح فلنقحتززززززززل ، فقززززززززح  الخليفززززززززة   أنشززززززززد هللا رجزززززززز  رأى                                                    

ا حقزززززح  وأقزززززر أن لزززززى عليزززززه حقزززززح ، أن هاريززززز  فزززززى سزززززبهلى مزززززلء محجمزززززة مزززززن دم ،                                   
 دمه فى ، فأعحد على القو  ، فحعد الخليفة عليه الجوا  .أو هاري  

ثزززززززم خزززززززرب االمزززززززحم علزززززززى مزززززززن عنزززززززده الزززززززى المسزززززززجد ، وح زززززززر  ال ززززززز ة فنزززززززحدوه                                               
 يح أبح الحسن تقدم بحلنح  ، فقح    ال أ لى بكم واالمحم مح ور 
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ف الزززززززى مندلزززززززه ، وتزززززززرال ابنيزززززززه                                  ولكنزززززززى أ زززززززلى وحزززززززدى ، ثزززززززم  زززززززلى وحزززززززده وان زززززززر 
الحسزززززززن والحسزززززززهن مزززززززع أبنزززززززحء دمزززززززرة ال زززززززححبة فزززززززى حراسزززززززة دار الخليفزززززززة ، اال أن                                 
الثززززززوار تسززززززوروا الززززززدار مززززززن دار مجززززززحورة وقتلززززززوا الخليفززززززة كمززززززح مززززززر القززززززو  ، فمززززززح                                 
شزززززاهدا ، ولزززززو شزززززحء لسزززززفال دمزززززحء الثزززززوار قبزززززل أن يمسزززززوه بسزززززوء ، بمحلزززززه مزززززن واليزززززة                               

 وسل حن علهام ، ولكن هللا غحل  على أمره .    
أقززززززززو  ومززززززززن عجزززززززز  أن هززززززززتام ميحويززززززززة وأعوانززززززززه االمززززززززحم علززززززززى بقتززززززززل عثمززززززززحن                                                      

ى هللا عنزززززه ، وقزززززد بزززززح  جازززززد مسزززززت ح  فزززززى ن زززززرته وحمحهتزززززه حتزززززى أنزززززه عازززززد                         ر ززززز
الززززى  ولديززززه الحسززززن والحسززززهن أن يقفززززح مززززدافيهن عنززززه بسززززيفهامح مززززع أنززززه كززززحن ي ززززن                        

                 بامزززززززح خشزززززززية أن هنق زززززززع بموتامزززززززح نسزززززززل رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم فزززززززى                 
ا ر  ، ولززززم يحززززرال ميحويززززة سززززحكنح فززززى ن ززززرة عثمززززحن عليززززه السزززز م ، وكززززحن ميحويززززة                     
متمكنززززززح فززززززى والهتززززززه بحلمززززززح  والرجززززززح  ، وكززززززحن حح ززززززرا المزززززز تمر الززززززحى عقززززززده أمهززززززر                   

و بزززززن                                       المززززز منهن عثمزززززحن مزززززن مستشزززززحريه للتفكزززززر فزززززى  لبزززززح  الثزززززوار ، كمزززززح كزززززحن عمزززززر 
اليززززززح  حح ززززززرا حلززززززال المزززززز تمر ورأوا رأى اليززززززهن خ ززززززر الثززززززورة علززززززى الخليفززززززة ، ولكززززززن                          
ميحويززززة كززززحن هت لززززع فززززى نفسززززه الززززى الخ فززززة احا أق ززززى عثمززززحن عناززززح ، وكززززحن عمززززرو                           

ه عززززن واليززززة م ززززر فكززززحن يحززززر  عليززززه ، ال بززززل انززززه                    موتززززورا مززززن عثمززززحن حهززززث عدلزززز
أو  مزززززن أشزززززحر عليزززززه بزززززحعتدا  الخ فزززززة فزززززأبى عثمزززززحن اعتدالازززززح وقزززززح  ال أنزززززد  قمي زززززح                

ألبسززززززنيه هللا ، كمززززززح أبززززززى أن هخززززززرب مززززززن المدهنززززززة وقززززززح  ، ال أتززززززرال جززززززوار رسززززززو  هللا                       
 وسلم . لى هللا عليه 

 موقية الجمل   
ولكن مح الحهلة فى ميحل ة الميحل هن من خ زوم االمزحم علزى ، فقزد رمزوه   بزدم عثمزحن دورا  

 تيجهدا له فى بداية خ فته  .ح  ( منام وباتحنح و لبوه بتسليم قتلته أو القود ) الق 
مزر ، وعزم لزم ييترفزوا أمح القتلة فلم يكونوا ميروفهن على وجزه التحدهزد ، وأمزح القزود فلزولى ا  

 بوالهته ومن كحن منام بحييه عد  عن بييته .
حلال بأن  لحة والدبهر ، تيل  بمقتزل عثمزحن ، بيزد أن كزحن بحييزح أمهزر المز منهن عليزح ، علزى  

 م  من الماحجرين وا ن حر ، كمح تيلل بمقتل عثمحن
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ر عقزززززززدوا                         ميحويزززززززة حزززززززهن أبزززززززى هبزززززززحيع ،  مزززززززع أن المدهنزززززززة مزززززززن المازززززززحجرين وا ن زززززززح
 مهزززززززر المزززززززز منهن علزززززززى البييززززززززة ، والنزززززززح  تبززززززززع لازززززززم سززززززززح ر ا ق زززززززحر وا م ززززززززحر                               

وجززززززرى ا مززززززر علززززززى حلزززززززال فززززززى خ فززززززة سززززززحدتنح أبزززززززى بكززززززر وعمززززززر وعثمززززززحن ر زززززززى                           
 هللا عنام  .

مززززززن الززززززحكحء بحهززززززث ال تن لززززززى عليززززززه حهلززززززة                      وكززززززحن االمززززززحم علززززززى ر ززززززى هللا عنززززززه ، 
خ ززززززززومه ، لكنززززززززه كززززززززحن ييحمززززززززل هللا فززززززززى عبززززززززحده ، فهخشززززززززحه سززززززززبححنه وال هخشززززززززى                                          

النح  ، فوسع خ ومه بحلحلم والماحدنة ، واالقنح  قبل أن هجزرد فزهام سزيفه ، لييزحره هللا فزى 
 من والية وسل حن علهام  . قتحلام بمحله

وكزززززحن لميحويزززززة أكبزززززر  زززززلع فزززززى تلزززززال الفتنزززززة المشززززز ومة ، فحنزززززه كتززززز  مزززززن الشزززززحم                         
ل لحززززة ولقبززززه بززززأمهر المزززز منهن ولززززم يكززززن حلززززال جززززح دا منززززه ، فززززحن بييززززة أعززززل المدهنززززة ،                                     

  ميحويززززززة ، وعززززززو بحلشززززززحم ، كمززززززح لدمتززززززه بييززززززة                       وقززززززد بززززززحييوا االمززززززحم عليززززززح ، قززززززد لدمزززززز
 الخلفحء قبله ، كمح أن ميحوية حر   لحة على منحوأة أمهر الم منهن على  . 

وقزززززززززد  لززززززززز   لحزززززززززة والدبهزززززززززر أن يشزززززززززركامح أمهزززززززززر المززززززززز منهن علزززززززززى ميزززززززززه أو أن                              
مح فززززززى الخ فززززززة فلززززززي  بززززززح مر ال بييززززززى ،                            هولهامززززززح الب ززززززرة والكوفززززززة ، أمززززززح اشززززززراكا

فحلخ فززززززة لززززززه وحززززززده ، وأمززززززح الواليززززززة ، فحناززززززح كحنزززززز  تمكنامززززززح مززززززن منحوأتززززززه ، وكحنزززززز                                 
     اليززززززراق مززززززو ن المززززززح  والرجززززززح  ، كمززززززح أناززززززح قريبززززززة الجززززززوار مززززززن بزززززز د الشززززززحم التززززززى                      

 أت  مناح منحوأة ميحوية .
وقززززززززد اسززززززززتأحن  لحززززززززة والدبهززززززززر أمهززززززززر المزززززززز منهن عليززززززززح فززززززززى الخززززززززروب الىمكززززززززة  ،                             

وقززززززحال لززززززه ، اننززززززح نريززززززد اليمززززززرة ، فقززززززح  لامززززززح انكمززززززح ال تريززززززدان اليمززززززرة بززززززل تريززززززدان                                                
 اليدرة  .

أفلززززززز   لحزززززززة والدبهزززززززر فزززززززى اقنزززززززح  السزززززززهدة عح شزززززززة ر زززززززى هللا عنازززززززح فزززززززى                              وقزززززززد  
ح مززززن أبنززززحء عمومتاززززح ،                                     ميززززالخززززروب ميامززززح الززززى اليززززراق ، وتأههززززدعح ، وكززززحن  لحززززة تمي

ح ابززززززن                                    وكززززززحن الدبهززززززر دوجززززززح  ختاززززززح السززززززهدة أسززززززمحء بنزززززز  أبززززززى بكززززززر ، وكززززززحلال رجحعزززززز
أختاززززح عبززززد هللا بززززن الدبهززززر ، وكززززحن ربهبززززح لاززززح مززززن  فولتززززه ، بززززل اناززززح كحنزززز  تكنززززى بززززه                          
ويقززززززح  لاززززززح ) أم عبززززززد هللا ( وموالنززززززح رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم عززززززو الززززززحى                        

 .  اختحر لاح عحه الكنية 
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خزززززززرب  لحززززززززة والدبهززززززززر بجيشززززززززامح الززززززززى الب زززززززرة ، وخرجزززززززز  مززززززززع الجززززززززيش السززززززززهدة                               
عح شززززة ، وحزززززهن اختلفززززح فزززززى ال ريزززز  أهامزززززح يكزززززون امحمززززح قزززززدم  ابززززن اختازززززح عبزززززد هللا                              

 ابن الدبهر ف لى بحلنح  . 
ى هللا عليززززززه وسززززززلم فحنززززززه قززززززح  مززززززرة                                               وقززززززد تحققزززززز  فززززززى ال ريزززززز  ميجززززززدة للنبززززززى  ززززززل 

لسززززززززهدتنح أماززززززززح  المزززززززز منهن   أهززززززززتكن  ززززززززححبة الجمززززززززل ا حززززززززد  ، تنبحاززززززززح كزززززززز                              
          الحززززوأ  ، ثززززم ن ززززر الززززى الشززززهدة عح شززززة وقززززح  لاززززح اخشززززى أن تكونهاززززح يززززح حمهززززراء  .                   

فقزززززززززززد نبحززززززززززز  كززززززززززز   الحزززززززززززوا  ، وكحنززززززززززز  سزززززززززززهدتنح عح شزززززززززززة تركززززززززززز  الجمزززززززززززل                                      
الحزززززززد  ، ولمزززززززح علمززززززز  بزززززززحلال عمززززززز  بزززززززحلرجو  ، فزززززززحتى لازززززززح عبزززززززد هللا بزززززززن الدبهزززززززر                             

ه                              بجمحعززززززة مززززززن البززززززدو شززززززادوا دورا بززززززأن عززززززحه الجاززززززة ليسزززززز  الحززززززوا  ، وكحنزززززز  عززززززح
 بكل أسف ، أو  شاحدة دور وقي  ا االس م  .

فسزززززززحر  مزززززززع الجزززززززيش مكحوبزززززززة ومخدوعزززززززة ، ر زززززززى هللا عنازززززززح ، وكزززززززحن مزززززززح قزززززززدر                                    
                    هللا مزززززن التحزززززحم جزززززيش  لحزززززة والدبهزززززر بقزززززوا  أمهزززززر المززززز منهن علزززززى فزززززى الب زززززرة فزززززى                  

الواقية التى عرف  بواقية الجمل نسبة الى الجمل الحى كحن  تركبه أم الم منهن عح شزة ر زى 
 هللا عناح  . 

وكحن من عحدة أمهر الم منهن على ، أن هبدأ بحقنح  خ ومه قبل أن هبدأعم بحلقتح  كمزح قزدمنح  
. 
ى                                            نح  زززززززززحفحتفنزززززززززحدى الدبهزززززززززر مزززززززززن  زززززززززفوفام ، وقزززززززززح  لزززززززززه   أتزززززززززحكر انزززززززززال هومززززززززز 

وعزززززززحنقتنى بح زززززززرة رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم فقزززززززح  لزززززززال أتحبزززززززه ، فقلززززززز                                 
كهزززززف ال أحبزززززه وعزززززو اخزززززى وابزززززن خزززززحلى ، فقزززززح  لزززززال   أمزززززح انزززززال سزززززتقحتله وأنززززز   زززززحلم                                    

فقزززززح  الدبهزززززر   لقزززززد احكرتنزززززى مزززززح انسزززززحنيه الزززززدعر ، لزززززو حكزززززر  حلزززززال محخرجززززز                                         لزززززه ،
وهللا ال أقحتلزززززال ابزززززدا ، وانسزززززح  مزززززن الميركزززززة ، فيهزززززره ابنزززززه عبزززززد الللزززززه بزززززن الدبهزززززر ،                                  

حكرنزززززى مزززززح أنسزززززحنيه الزززززدعر ،                            وقزززززح  لزززززه تيهرنزززززح نسزززززحء قزززززريش ، فقزززززح  يزززززح بنزززززى لقزززززد أ
 اليحر وال النحر  . 

عززززززززحه نفزززززززز  الدبهززززززززر ، نفزززززززز  كريمززززززززة ، رجحعززززززززة للحزززززززز  ، والرجززززززززو  الززززززززى الحزززززززز                                             
اولززززززززززززززززززززززززززززززززززززى مززززززززززززززززززززززززززززززززززززن التمززززززززززززززززززززززززززززززززززززحدى فززززززززززززززززززززززززززززززززززززى البح ززززززززززززززززززززززززززززززززززززل  .  
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يركزززززززززززة فزززززززززززى وادى                         وقزززززززززززدر هللا ، أن يقتزززززززززززل الدبهزززززززززززر ر زززززززززززى هللا عنزززززززززززه خزززززززززززحرب الم

الجرمززززززود ،  نززززززح مززززززن قحتلززززززه أن حلززززززال هر ززززززى االمززززززحم عليززززززح ، فززززززحع  بززززززرأ  الدبهززززززر                       
الزززززى االمزززززحم علزززززى ، ي لززززز  منزززززه أجزززززره ، فقزززززح  لزززززه أمزززززح انزززززى سزززززمي  رسزززززو  هللا  زززززلى                       

 هللا عليه وسلم بشر قحتل الدبهر بحلنحر  .
والتحمزز  القززوا  بي ززاح بززبي  ، وكززحن القتززح  عنيفززح حززو  الجمززل ، فأمرامحمنززح علززى بيقززر  

ملزة أم المز منهن فقحلز  ميح الجمل فيقر ، وتم الن زر  مهزر المز منهن علزى خ زومه ، وأكزرم 
فقزح  غفزر هللا لزال ، فقحلز  ر زى هللا    ملكز  فأسزج  ،ر ى هللا عنازح لزه   يزح ابزن أبزى  حلز

 ر لال  .عناح له   وغف
ة عح شززززززززة أشززززززززد النززززززززدم لخروجاززززززززح وقحلزززززززز  ، لززززززززو لززززززززم أسززززززززر                             دوقززززززززد نززززززززدم  السززززززززه 

مسززززززهرى حلززززززال لكززززززحن أحزززززز  مززززززن أن يكززززززون لززززززى سززززززتة عشززززززر حكززززززرا مززززززن رسززززززو  هللا                              
حلز  لهتنزى مزح قك لى هللا عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحزحرث بزن عشزحم ) فقيزه المدهنزة (

 وتقو  ) وقرن فى بهوتكن (  .ا مح تبكى م  قبل عحا الهوم بيشرين عحمح ، وكحن  كثهر 
والسززززززززهدة عح شززززززززة أم رحيمززززززززة بأبنح اززززززززح ، وال شززززززززال أناززززززززح تألمزززززززز  حززززززززهن رأ  قريبززززززززح                             

                      مززززن عشززززرين ألززززف نفزززز  مززززن أبنح اززززح المزززز منهن يموتززززون فززززى تلززززال الميركززززة ، والف تززززحن    
مززززن المزززز منهن وعنززززدمح تركزززز  ر ززززى هللا عناززززح الب ززززرة الززززى المدهنززززة ، ودعاززززح النززززح  ،                            
فقحلززززز  لازززززم انزززززه لزززززن يكزززززن قزززززع بهنازززززح وبزززززهن االمزززززحم علزززززى اال مزززززح يكزززززون بزززززهن المزززززرأة                            

 وأحمح اح ) أعل الدوب (  .
 سهدة عح شة ، وعى نف  كريمة أوابة  .وتلال نف  ال 
أمح  لحة ، فقد  ربه مروان بن الحكم فقتله ، واعجز  أهازح القزحرىء الكزريم مزن حلهزف يقتزل  

رأى أن هثزأر منزه ليثمزحن حهزث كزحن الثزوار تزه ، ولكنزه حليفه ، فحن  لحة كحن مروان تحز  راه
  .ر ة خهرا من عحه فى الثأر منهمروان أنه ربمح ال يملال فورأى  هلتفون حو   لحة بحلمدهنة

وكحنززززززز  نفززززززز   لحزززززززة نفسزززززززح كريمزززززززة كزززززززحلال ، فحنزززززززه رأى رجززززززز  قريبزززززززح منزززززززه وعزززززززو                           
هجززززود بنفسززززه ، فسززززأله مززززن أى الفززززريقهن أنزززز  ، قززززح  مززززن فريزززز  أمهززززر المزززز منهن علززززى ،                    

 منهن  حلززززال ، قززززح  أبزززززى هللا أن                        فقززززح  أبليززززه انززززى مبحييزززززه ، فلمززززح بلززززي الرجززززل أمهزززززر المزززز
 هدخل  لحة الجنة اال وبييتى فى عنقه  . 
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وقززززززد تزززززززأثر أمهزززززززر المززززززز منهن علزززززززى حزززززززهن رأى  لحزززززززة قتزززززززي  ، ونفززززززز  التزززززززرا  عزززززززن                         
 وجاه وقح    أعدد على بأن أراال مجندال تح  السمحء أبح محمد  .

ل أولزززززى المآسزززززى التزززززى قحمززززز  فزززززى وجزززززه أمهزززززر المززززز منهن علزززززى                                           وكحنززززز  واقيزززززة الجمززززز 
هزززززز  أن خ ززززززومه فهاززززززح                                أفززززززى بدايززززززة خ فتززززززه ،  وقززززززد جحءتززززززه مززززززن الحجززززززحد ، لكنززززززال ر 

                             كزززززحنوا حوى نفزززززو  كريمزززززة رجحعزززززة الزززززى الحززززز  غهزززززر متمحديزززززة فزززززى البح زززززل ، وال عجززززز   
ف لحززززززة والدبهززززززر مززززززن اليشززززززرة المبشززززززرين بحلجنززززززة ، وأم المزززززز منهن ندلزززززز  براءتاززززززح فززززززى                  

القززززززرآن الكززززززريم ) أول ززززززال لاززززززم ميفززززززرة وردق كززززززريم ( . وعلززززززى الززززززرغم مززززززن أن االمززززززحم                      
ع ، حتززززى انززززه كززززحن يقززززو                            عليززززح تمزززز  لززززه اليلبززززة ، فحنززززه كززززحن شززززدهد التززززألم لمززززح وقزززز

وود  لزززززو أنزززززى مززززز  قبزززززل عزززززحا الهزززززوم بيشزززززرين عحمزززززح ، كمزززززح كزززززحن يقزززززو  لزززززو عرفززززز                            
 أن ا مر هبلي بنح مح بلي مح دخل  فيه  . 

 االمحم الحسن كحن هرى بقحء ابيه بحلمدهنة   
أبزززززززززوه المدهنزززززززززة ، ويرحزززززززززل الزززززززززى                              لزززززززززم يكزززززززززن مزززززززززن رأى االمزززززززززحم الحسزززززززززن أن هتزززززززززرال 

اليززززززراق للقززززززحء  لحززززززة والدبهززززززر وعح شززززززة ر ززززززى هللا عززززززنام ، وكززززززحن يف ززززززل أن هبقززززززى                             
أبزززززززوه مجزززززززحورا لرسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم ، وكزززززززره لزززززززه أن هزززززززحع  الزززززززى دار                     

م زززززيية ، حتزززززى لقزززززد بكزززززى االمزززززحم الحسزززززن حزززززهن رأى ركزززززح                                                                       غربزززززة ويتيزززززر  للمزززززو  ب
 أبيه ه م اليراق ، فقح  له أبوه   انال لتحن حنهن الجحرية .

      أمززززززززح أبززززززززوه فكززززززززحن هززززززززرى أن اليززززززززراق مززززززززو ن المززززززززح  والرجززززززززح  ، وكززززززززحن أبززززززززوه مززززززززن                       
أشززززد النززززح  مززززي  الززززى السززززلم مززززع المسززززلمهن ، كمززززح تبززززهن مززززن ت ززززرفحته مززززع خ ززززومه ،                    

حتززززززززى مززززززززع الخززززززززوارب ، اال أن المقززززززززدر غلزززززززز  علززززززززى تقززززززززدهره ، فكحنزززززززز  الحززززززززرو  ،                          
                  حلزززززال الزززززى أن االمزززززحم عليزززززح كزززززحن هتوقزززززع وثبزززززة علزززززى اليزززززراق مزززززن ميحويزززززة فكزززززحن هزززززرى      

 أن يكون قريبح من الشحم لمقحبله تلال الوثبة  . 
 أمهر الم منهن على كحن ي ن بحلحسن والحسهن عن القتح    

وكززززززحن امحمنززززززح علززززززى ي ززززززن بحلحسززززززن والحسززززززهن عززززززن القتززززززح  فززززززى واقيززززززة الجمززززززل ،                           
ى أخشززززززى أن هنق ززززززع                         وقززززززح    ززززززححبه   املكززززززوا عنززززززى عززززززحهن ، لزززززز   هاززززززدانى ،  نزززززز

 بموتامح نسل رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم  فى ا ر  ، ودفع الراية البنه  
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محمزززززد بزززززن الحنفيزززززة وعزززززو أخوعمزززززح  بهامزززززح ، وأبلزززززى محمزززززد فزززززى الميركزززززة بززززز ء ع يمزززززح                    
 حتى قح  قح لام محدحح له   

 النبى      محمدا    الخهل  مثله           على    وسمحال    أبوال  الحى   لم  هرك      
 حرو   فهن    

ال ، ورا   ززحهتاح عشززرا    أمززح المأسززحة الثحنيززة ، فجحءتززه مززن بزز د الشززحم ، وكحنزز  أشززد عزز
وابنزه فزى  زف أمهزر المز منهن ، او وكن  ترى الرجل فى  ف ميحوية  لوف من الفريقهن ،ال ا

  ف أخيه .ى  ف غهر فترى ا خوين ، كل منامح 
وقززززززد حززززززحو  أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى كيحدتززززززه أن ييززززززحلج ا مززززززر بحالقنززززززح  والمراسززززززلة ،                                          

 ولكن أبى ميحوية اال عنحدا ، وشد أدره فى موقف الينحد عمرو بن اليح  . 
 الخ فة والملال      
اال أنه فزى الحقيقزة كزحن ي زبوالى الملزال ، الزحى تايزأ  وقد تيلل ميحوية  حعرا بمقتل عثمحن ، 

وا نزله المجتمع ، حهث فتح  خهرا  الدنيح علزى النزح  ،                                   ففت
باح ، وجنحوا الى دخرفاح ، و دق هللا تيحلى اح يقو    ) ك  بل                       تحبون 

 اليحجلة وتحرون ا خرة (  .
ن الزززززززززور  أيزززززززززحم رسزززززززززو  هللا  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم وأيزززززززززحم الخلفزززززززززحء الث ثزززززززززة                               ا 

مززززززن بيززززززده ، حجززززززد النززززززح  عززززززن االفتتززززززحن بمززززززحدة الززززززدنيح ، وان كززززززحنوا قززززززد استشززززززرفوا                           
                                  لازززززح فزززززى أخريزززززح  أيزززززحم عثمزززززحن ر زززززى هللا عنزززززه ، نتهجزززززة التسزززززح  الفتوحزززززح  واخزززززت 

اليززززززززر  بيهززززززززرعم فززززززززى الززززززززب د التززززززززى فتحوعززززززززح واتسززززززززح  تجززززززززحرتام التززززززززى در  علززززززززهام                           
 أمواال وافرة لم يكن لام باح عاد . 

وكحن االمحم على هريد أن ييهزد النزح  الزى سزهرتام ا ولزى فزى الزور  والدعزد ، و زر  بنفسزه  
 مح ت بوا اليه نفوسام من المح  والجحه  . لى لام ، وكحن ميحوية هدفع بام ا المثل ا على
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وعززززززززحا يفسززززززززر لززززززززال مززززززززح كززززززززحن يحززززززززحره الخليفززززززززة ا و  سززززززززهدنح أبززززززززو بكززززززززر ال ززززززززده                                      
       ر زززززى هللا عنزززززه حزززززهن أو زززززى أمهزززززر المززززز منهن عمزززززر بيزززززد أن اسزززززتخلفه علزززززى النزززززح  ،                   

 وقح  له فى و هته   
)) احززززززززززحر عزززززززززز الء النفززززززززززر مززززززززززن أ ززززززززززحح  رسززززززززززو  هللا  ززززززززززلى هللا عليززززززززززه وسززززززززززلم                         

الززززززززحهن انتفخزززززززز  أجززززززززوافام و محزززززززز  أب ززززززززحرعم ، وأحزززززززز  كززززززززل امززززززززرىء نفسززززززززه وان                                   
لزززززم أنازززززم لزززززن هدالززززززوا                                مزززززنام الحهزززززرة عنزززززد دلززززززة واحزززززدة مزززززنام ، فحيزززززحال أن تكونززززززه ، واع

 منال خح فهن مح خف  هللا ((  .
 بهن سيحستى عمر وعثمحن    

وقزززززززززد التزززززززززدم أمهزززززززززر المززززززززز منهن عمزززززززززر عزززززززززحه الو زززززززززية ، فحجزززززززززر علزززززززززى أ زززززززززحح                                                  
حتززززززى لقززززززد كززززززحنوا يسززززززتأحونه                                        رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم أن هبرحززززززوا المدهنززززززة ،

فززززززى الخززززززروب للقتززززززح  ، فكززززززحن لاززززززم   كفززززززحكم شززززززرف الجاززززززحد مززززززع رسززززززو  هللا  ززززززلى                                
 هللا عليه وسلم  .

              أمززززززززح أمهززززززززر المزززززززز منهن عثمززززززززحن فقززززززززد غهززززززززر تلززززززززال السيحسززززززززة ، وسززززززززم    ززززززززحح                         
رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم أن ي زززززززربوا فزززززززى ا ر  ، فحتسزززززززي  تجزززززززحرتام ،                                    

وكثزززززر  أمزززززوالام ، وليلزززززه كزززززحن مزززززدفوعح فززززززى حلزززززال التيههزززززر بمزززززح رآه مزززززن مللازززززم مززززززن                               
عمزززر هلحزززن فزززى أخريزززح  أيحمزززه ملزززل                               شزززدة أمهزززر المززز منهن عمزززر ، وكزززحن أمهزززر المززز منهن

قزززززريش منزززززه ويتمنزززززى لزززززو تزززززرال الخ فزززززة ، بزززززل انزززززه تمنزززززى المزززززو  و لبزززززه مزززززن هللا فزززززى                              
 ر فحستجح  له  .هرجوعه من الحج ا خ

 رسح ل متبحدلة بهن االمحم على وميحوية     
ر فززززززى الرسززززززحلتهن التززززززحلهتهن المتبززززززحدلتهن بززززززهن أمهززززززر                         وعلززززززى  ززززززوء مززززززح تقززززززدم ، ان زززززز 

المزززززز منهن علززززززى كززززززرم هللا وجاززززززه وميحويززززززة ، لتززززززرى المشززززززحدة وا ززززززحة بززززززهن ال ززززززدق                                 
                      والميحل زززززة ، أو بزززززهن الزززززدهن والزززززدنيح ، أو بزززززهن الخ فزززززة التزززززى يمثلازززززح أمهزززززر المززززز منهن             

علزززززززى ، والملززززززززال الززززززززحى هنشززززززززده ميحويززززززززة ، الززززززززحى الززززززززف ح ززززززززحرة الشززززززززحم ، ورخززززززززحء                                 
 الييش ، ورأى ملوال الرومحن المححورين فى أباة ملكام ، وسية م حعرعم . 
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                           كتزززززز  أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى إلززززززى ميحويززززززة بيززززززد واقيززززززة الجمززززززل ) وقززززززد سززززززبقته كتزززززز        
 كثهرة من المدهنة المنورة (   

سززززززز م عليزززززززال ، أمزززززززح بيزززززززد فزززززززحن بييتزززززززى بحلمدهنزززززززة لدمتزززززززال وأنززززززز  بحلشزززززززحم ،  نزززززززه                                            
            بزززززحيينى الزززززحهن بزززززحييوا أبزززززح بكزززززر  وعمزززززر وعثمزززززحن علزززززى مزززززح بوييزززززوا عليزززززه ، فلزززززم  يكزززززن                      

للشزززززززحعد أن هختزززززززحر ، وال لليح ززززززز  أن هزززززززرد ، وانمزززززززح الشزززززززورى للمازززززززحجرين وا ن زززززززحر ،                         
فززززززححا اجتميززززززوا علززززززى رجززززززل وسززززززموه أمحمززززززح ، كززززززحن حلززززززال ا ر ززززززح ، وان خززززززرب عززززززن                           

سزززززززبهل                          أمززززززرعم ردوه الززززززى مززززززح خزززززززرب عنززززززه ، فززززززحن أبززززززى قزززززززحتلوه علززززززى اتبحعززززززه غهززززززر 
 الم منهن وواله مح تولى ، وا  ه جانم وسحء  م هرا  . 

وان  لحززززززززة والدبهززززززززر ، بحييززززززززحنى ، ثززززززززم نق ززززززززح بييتامززززززززح ، وكززززززززحن نق ززززززززامح كردعمززززززززح                       
    فجحعززززززدتامح ، بيززززززد مززززززح أعززززززحر  الهامززززززح ، حتززززززى جززززززحء الحزززززز  ، و اززززززر أمززززززر هللا وعززززززم                   

 كحرعون .
فحدخزززززززل فيمزززززززح دخزززززززل فيزززززززه المسزززززززلمون ، فزززززززحن أحززززززز  ا مزززززززور الزززززززى قبولزززززززال اليحفيزززززززة                                        

وقززززززد أكثززززززر  فززززززى قتلززززززة عثمززززززحن ، فززززززحن رجيزززززز  عززززززن رأيززززززال وخ فززززززال ، ودخلزززززز  فيمززززززح                            
م علزززززى كتزززززح  هللا  .                         دخزززززل فيزززززه المسزززززلمون ، ثزززززم ححكمززززز  القزززززوم الزززززى ، حملتزززززال وايزززززحع

فازززززززى خدعزززززززة ال زززززززبى عزززززززن اللزززززززبن                              –يينزززززززى الخ فزززززززة  –وأمزززززززح تلزززززززال التزززززززى تريزززززززدعح 
وليمزززززززرى لززززززز ن ن زززززززر  بيقلزززززززال دون عزززززززواال لتجزززززززدننى أبزززززززرأ قزززززززريش مزززززززن دم عثمزززززززحن،                           

ميحويززززة وأبززززحه أ لقززززح مززززن ا سززززر هززززوم فززززت                          واعلززززم أنززززال مززززن ال لقززززحء ) يشززززهر الززززى أن 
مكزززززة ، حزززززهن قزززززح  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم لقزززززريش مزززززح ت نزززززون أنزززززى فحعزززززل                                        

       بكززززززم ، قززززززحلوا أ  كززززززريم وابززززززن أ  كززززززريم فقززززززح  فززززززى سززززززمححته النبويززززززة احعبززززززوا فززززززحنتم                      
ال لقززززززززحء ( ، الززززززززحهن ال تحززززززززل لاززززززززم الخ فززززززززة وال هززززززززدخلون فززززززززى الشززززززززورى  . وقززززززززد                                 

بيثززززززز  اليزززززززال والزززززززى مزززززززن قبلزززززززال ، جريزززززززر بزززززززن عبزززززززد هللا ، وعزززززززو مزززززززن أعزززززززل االيمزززززززحن                             
 والاجرة ، فبحييه وال قوة اال بحا  .

س م عليال ، أمح بيد فليمرى لو بحييال الحهن حكر  ، وأنز  بزرىء مزن  وقد رد ميحوية قح      
دم عثمزززززززحن ، لكنززززززز  كزززززززأبى بكزززززززر وعمزززززززر وعثمزززززززحن ، ولكنزززززززال أغريززززززز  بزززززززدم عثمزززززززحن ،                        

 وخحل  االن حر ، فأ حعال الجحعل ، وقوى بال ال يهف  . 
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ن ، فززحن فيلزز  كحنزز  شززورى بززهن وقززد أبززى أعززل الشززحم اال قتحلززال حتززى تززدفع الززهام قتلززة عثمززح
المسززززززززززززززلمهن ، وانمززززززززززززززح كززززززززززززززحن الحجززززززززززززززحديون عززززززززززززززم الحكززززززززززززززحم علززززززززززززززى النززززززززززززززح                                            
والحززززززز  فزززززززهام ، فلمزززززززح فزززززززحرقوه كزززززززحن الحكزززززززحم علزززززززى النزززززززح  أعزززززززل الشزززززززحم ، وليمزززززززرى                                           

لزززززززى  لحزززززززة والدبهزززززززر ، وان كحنزززززززح بحييزززززززحال                                     مزززززززح حجتزززززززال علزززززززى أعزززززززل الشزززززززحم كحجتزززززززال ع
 0فلم أبحييال أنح 

فأمززززززززح ف ززززززززلال فززززززززى االسزززززززز م ، وقرابتززززززززال مززززززززن رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم                                              
 0فلس  أدفيه 

 تيقه  على رسحلة ميحوية   
ميحويززززززززة كززززززززل ميحل ززززززززة ، وانززززززززى  عجزززززززز  كهززززززززف                                      وعززززززززح أنزززززززز  تززززززززرى ميززززززززى مززززززززن رد 

ت ززززززدر مثززززززل عززززززحه الرسززززززحلة مززززززن رجززززززل  ززززززححبى ، وقززززززد  ززززززمناح مبززززززحدئ خ هززززززرة ،                                     
                             ال يقززززززوم أى مناززززززح علززززززى حجززززززة  ززززززحيحة ، وقززززززد أعززززززدر فهاززززززح حقوقززززززح كثهززززززرة ، واليززززززال                        

 مح أراه فهاح من ا بح هل  
أوال    انزززززززه اتازززززززم أمهزززززززر المززززززز منهن بزززززززدم عثمزززززززحن والتحزززززززري  عليزززززززه ، وعزززززززو عكززززززز                                  

 0مح وقع ، وقد مر عليال أنه دفع عنه بكل الوسح ل حتى غل  عليه ق حء هللا 
جرين وا ن ززززززززحر ، مززززززززدعيح  علززززززززهام أن                                            ثحنيززززززززح   انززززززززه أسززززززززقع اليدالززززززززة عززززززززن الماززززززززح

الحزززززز  فززززززحرقام الززززززى أعززززززل الشززززززحم ، وعززززززحا محزززززز  افتززززززراء علززززززى أ ززززززحح  رسززززززو  هللا                                                        
بييززززة                                          ززززلى هللا عليززززه وسززززلم  ، وعلززززى أعززززل بززززدر الززززحهن لززززم هتخلززززف واحززززد مززززنام عززززن

أمهزززززر المززززز منهن علزززززى كزززززرم هللا وجازززززه ، ور زززززحء هللا علزززززى أعزززززل بزززززدر ثحبززززز  ، واالمزززززحم                                    
 على من أبردعم  .

                         ثحلثزززززززززح    ان ميحويزززززززززة ييتزززززززززرف بف زززززززززل االمزززززززززحم علزززززززززى فزززززززززى االسززززززززز م بقولزززززززززه ، وال                        
يتزززززززرف بزززززززه فزززززززى فيلزززززززه ، فلزززززززو كزززززززحن  زززززززحدقح فيمزززززززح يقزززززززو  ، لوقزززززززف منزززززززه المقزززززززر                                    ي

بف ززززله ، ولكنززززه خح ززززمه ، وفجززززر فززززى خ ززززومته ، ولززززم يقززززف فززززى الخزززز ف ميززززه عنززززد                                                 
ل فززززززت  للبح ززززززل أبوابززززززح أخززززززرى ، فتسززززززلم قتلززززززة عثمززززززحن                                   دم عثمززززززحن الززززززحى هدعيززززززه ، بزززززز

ال يكفزززززززى ، وشزززززززورى الحجزززززززحديهن واليزززززززراقههن ال تكفزززززززى ،  نازززززززم ليسزززززززوا علزززززززى حززززززز  ،                           
 وانمح أعل الشحم عم أعل الح  وحدعم  . 
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حززززززرب أو تززززززأثم  ، وال                               ت وعكززززززحا  ي ززززززحر  بح ززززززل المب لززززززهن حزززززز  المحقززززززهن فززززززى غهززززززر 
 حو  ةوال قوة اال بحا . 
 الحر  بيد المسحلمة   

ولمززززززح لززززززم هجززززززد االقنززززززح  ال ززززززحدق  شززززززه ح ، دحززززززف أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى بجيشززززززه                                 
                                      مززززززن الكوفززززززة الززززززى  ززززززفهن ووجززززززد ميحويززززززة علززززززى المززززززحء ، فنحززززززحه عنززززززه بقتززززززح  بيززززززد

           أن أبززززى ميحويززززة أن هخلززززى السززززبهل الززززى المززززحء ، وعززززو موقززززف غهززززر انسززززحنى مززززن ميحويززززة                                                       
        فززززززحن رسزززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم  علمنززززززح أن نحسزززززززن فززززززى ال يزززززززحم والشزززززززرا                  

 للحهوان فكهف بحالنسحن  .
وأهززززززن موقززززززف ميحويززززززة الززززززحى هنززززززحفى االنسززززززحنية مززززززن موقززززززف أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى                          

فحنززه حزززهن غلزز  ميحويزززة علززى المزززحء لززم ييحملزززه بحلمثززل بزززل سززم  لجزززيش ميحويززة بحلمزززحء ،                              
فيزززززل مزززززح كزززززحن ملومزززززح فزززززى ليزززززة الحزززززر  ، والبزززززحدى                                       ولزززززم يقحبزززززل السزززززه ة بحلسزززززه ة ، ولزززززو

 أ لم  .
ثززززززم  وقززززززع قتززززززح  شززززززدهد بززززززهن جززززززيش اليززززززراق وعلززززززى رأسززززززه أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى ،                              

                   وبزززززهن جزززززيش الشزززززحم ، وعلزززززى رأسزززززه ميحويزززززة ، والحززززز  كفزززززة الن زززززر  مهزززززر المززززز منهن            
فزززززى لهلزززززة الاريزززززر  التزززززى بلزززززي القتزززززح  فهازززززح أشزززززده ، وعزززززم ميحويزززززة بزززززحلفرار مادومزززززح ،                               

لزززززوال ان عمزززززروبن اليزززززح  أشزززززحر عليزززززه بخدعزززززة رفزززززع الم زززززححف علزززززى أسزززززنة الرمزززززح                           
 كحشحرة الى  ل  التحكيم بهن الفريقهن  .

 التحكيم       خدعة  
وعلززززززى الززززززرغم  مززززززن أن أمهززززززر المزززززز منهن بززززززهن لجيشززززززه أناززززززح خدعززززززة وبززززززهن لاززززززم أن                             
خ ززززززززومام ليسززززززززوا أعززززززززل دهززززززززن مززززززززأمون ، اال أناززززززززم ركبززززززززوا  رءوسززززززززام ، وأسززززززززتحوح                              

لهتراجززززززززع                              دوا أمهززززززززرعم  ، و لبززززززززوا أن هرسززززززززل أمززززززززره ل شززززززززترنززززززززعلززززززززهام الشززززززززي حن فيح
ويوقززززززف القتززززززح  ، وكززززززحن ا شززززززتر قززززززد دخززززززل عسززززززكر ميحويززززززة متقززززززدمح منت ززززززرا ، ولمززززززح                            
رجزززززززح ا شزززززززتر أن يمازززززززل سزززززززحعة واحزززززززدة يكسززززززز  فهازززززززح الن زززززززر علزززززززى أتمزززززززه ، تمزززززززرد                             

ح فززززززى سززززززحغة الجززززززد التززززززى تجزززززز  فهاززززززح                               جززززززيش أمهززززززر المزززززز منهن ودادوا عتززززززوا وعقوقزززززز
ال حعزززززة ، كمزززززح هجززززز  فهازززززح اتحزززززحد الكلمزززززة  ،  وو زززززل  بازززززم اليقزززززوق  أنازززززم  عزززززددوه                             

 بتسليمه لميحوية أو قتله كمح قتل عثمحن  ، وجدهر بحلحكر  أن فكرة رفع  
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رو بزززززن اليزززززح  بزززززل انازززززح أ ززززز  مزززززن ابتكزززززحر                                               الم زززززححف ، لزززززم تكزززززن مزززززن ابتكزززززحر عمززززز 
أمهزززززر المززززز منهن علزززززى فازززززو الزززززحى رفيازززززح  مزززززن قبزززززل فزززززى ميركزززززة الجمزززززل ، وعنزززززه أخزززززح                                              

 الفكرة عمرو فى ميحرال  فهن  .
 االشي  بن قي  وموقفه المشهن    
                       عند ززززززح أكززززززره أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى قبززززززو  التحكززززززيم الززززززحى لززززززم يكززززززن فززززززى محلززززززه ،                                                              و  

وكززززززحن علززززززى رأ  اليززززززحقهن المشززززززحقهن ، االشززززززي  بززززززن قززززززي  الززززززحى خ زززززز  فززززززى قومززززززه                                
   من كندة قح   

قززززززد رأهززززززتم يززززززح ميشززززززر المسززززززلمهن  مززززززح كززززززحن فززززززى هززززززومكم عززززززحا المح ززززززى ، ومززززززح قززززززد                                     
فنزززززى فيزززززه مزززززن اليزززززر  ، فزززززوهللا لقزززززد بليززززز  مزززززن السزززززن مزززززح شزززززحء هللا أن أبلزززززي ، فمزززززح                                

ان لزززززم نتواقزززززف غزززززدا                             رأهززززز  مثزززززل عزززززحا الهزززززوم قزززززع ، اال فلهبلزززززي الشزززززحعد اليح ززززز  ، انزززززح
لفنهزززززز  اليززززززر  ، و ززززززيي  الحرمززززززح  ، أمززززززح وهللا ال أقززززززو  عززززززحه المقحلززززززة خوفززززززح مززززززن                           

 الحر  ، ولكنى رجل مسن أخحف على النسحء والحرارى غدا احا فنهنح  .
، وقزززززززد                                                 ثشزززززززيالويحززززززز  للقزززززززحرىء أن ييجززززززز  لمثزززززززل عزززززززحا الموقزززززززف المشزززززززهن مزززززززن ا 

كززززززحن ا شززززززتر متقززززززدمح  بجنززززززده داخززززززل عسززززززكر ميحويززززززة ، وكحنزززززز  رو  عسززززززكر الشززززززحم                                 
قزززززد  زززززيف  حزززززهن قتلزززززوا عمزززززحر بزززززن يحسزززززر ال زززززححبى  ، وكزززززحن رسزززززو  هللا  زززززلى هللا                               

م قزززززح  لزززززه    تقتلزززززال الف زززززة البحغيزززززة ، وكزززززحن عمزززززحر ر زززززى هللا عنزززززه يقحتزززززل                                 عليزززززه وسزززززل
بامززززززة ال تيززززززرف الكلززززززل ) رغززززززم شززززززهخوخته ( فززززززى  ززززززف أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى ، بززززززل                                 

                            كززززززحن هززززززده اليمنززززززى هوم ززززززح  وقززززززد جززززززحء فززززززى الحززززززدهث الشززززززريف   ) ان الجنززززززة تشززززززتحق
 الى أربع ، عمحر وعلى وسلمحن وب   (  .

 تحري  االشيث    
ويزززززززدو  عزززززززن القزززززززحرىء اليجززززززز  ، احا وقزززززززف علزززززززى تزززززززحري  ا شزززززززيث بزززززززن قزززززززي  ،                                   

                فقززززززد كززززززحن حلززززززال الرجززززززل علززززززى رأ  كنززززززدة وكززززززحن ي مززززززع فززززززى الملززززززال ، ثززززززم ارتززززززد بيززززززد                
النبززززززى  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم  ، فححربززززززه سززززززهدنح أبززززززو بكززززززر وح ززززززره فززززززى الح ززززززن ،                               

حتززززززى استسززززززلم علززززززى أن يسززززززلم بدمززززززه ودم عشززززززرة مززززززن أ ززززززححبه ، وجززززززحء تح بززززززح الززززززى                                    
 .    سهدنح أبى بكر ، فقبل توبته ودوجه أخته أم فروة
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 اكراه امهر الم منهن على اختيحر ابى موسى االشيرى فى التحكيم    
ولهزززززززز  ا شززززززززيث تززززززززرال  مهززززززززر المزززززززز منهن أن هختززززززززحر الحكززززززززم الززززززززحى ي مزززززززز ن الززززززززى                          
وعيزززززه و زززززحة رأيزززززه ، حزززززهن اختزززززحر ميحويزززززة عمزززززرو بزززززن اليزززززح  مزززززن جحنبزززززه للزززززتحكم ،                         

المزززززز منهن علززززززى أن يقحبلززززززه بيبززززززد هللا بززززززن عبززززززح  مززززززن جحنبززززززه ، اال أن                            فززززززأراد أمهززززززر
ا شزززززيث عزززززحر  وقزززززح    أنزززززح ر زززززهنح بزززززأبى موسزززززى ا شزززززيرى ، فقزززززح  أمهزززززر المززززز منهن                           

                                     انزززززه لزززززي  لزززززى بثقزززززة ، وقزززززد فزززززحرقنى وخزززززح  النزززززح  عنزززززى )) كزززززحن حلزززززال فزززززى واقيزززززة             
الجمزززززل (( ثزززززم عزززززر  حتزززززى أمنتزززززه بيزززززد أشزززززار ولكزززززن عزززززحا ابزززززن عبزززززح  نوليزززززه حلزززززال ،                                         

قززززززحلوا ال نريززززززد اال رجزززززز  عززززززو منززززززال ومززززززن ميحويززززززة سززززززواء ، لززززززي  الززززززى واحززززززد منكمززززززح                                  
 . بأدنى من ا خر

وعزززززززززو يحسزززززززززد ا شزززززززززتر علزززززززززى                                               -قزززززززززح  فزززززززززحنى أجيزززززززززل ا شزززززززززتر فقزززززززززح  ا شزززززززززيث   
وعزززززززل سزززززززير االر  غهزززززززر االشزززززززتر أو  قزززززززح  وعزززززززل نحزززززززن اال فزززززززى                              –مكحنتزززززززه وب  زززززززه 

 حكم ا شتر  .
أبهززززززززتم اال أبززززززززح موسززززززززى .                                   فلمززززززززح رأى االمززززززززحم ا ززززززززرارعم وقلززززززززة أن ززززززززحره ، قززززززززح  قززززززززد 

 قحلوا نيم  ،  فح نيوا مح بدالكم  .
 تيقه  للي مة اليقحد    

واليزززززززززززال مزززززززززززح ييقززززززززززز  بزززززززززززه المرحزززززززززززوم عبزززززززززززح  اليقزززززززززززحد علزززززززززززى موقزززززززززززف حلزززززززززززال                                             
 ا شيث فى كتحبه ) عبقرية  االمحم على  (   

)  فازززحا  رجزززل مزززن الدعمزززحء  ،  الم زززحعهن فزززى  جزززيش  علزززى ،  لزززم  هزززد  مزززن وسزززيه                                            )   
شزززززه ح لتيلهززززز  حزززززد  ميحويزززززة علزززززى حدبزززززه  ، واسزززززتكثر عليزززززه أن يكزززززون الحكزززززم الزززززحى                                               

 حة رأيه  .هختحره ن هرا له ، م منح بحقه و 
وال  ح زززززززل فزززززززى البحزززززززث عزززززززن عزززززززحا الخزززززززحالن ال زززززززري  ، أكزززززززحن عزززززززو ال مزززززززع فزززززززى                                        

الملزززززال بيزززززد فشزززززل علزززززى ، أم النقمزززززة علزززززى ا شزززززتر النخيزززززى فزززززى مكحنتزززززه وب  زززززه ، أم                                                       
 ة  على منفية م جله ومكحفأة موعودة  (  .التوا   بهنه وبهن ميحوي

 رأى للم لف   
وأنززززززى أقززززززو  تيقيمززززززح علززززززى كزززززز م الي مززززززة اليقززززززحد ، انززززززى أرجزززززز  االحتمززززززح  الثحلززززززث                                           

 خهر ، وأستند فى ترجيحى عحا الى مح يأتى   الوعو ا
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، وقززززززززد دسزززززززز  لززززززززه السززززززززم                           أ( ان  االمززززززززحم الحسززززززززن ، كمززززززززح علمزززززززز  مززززززززح  مسززززززززمومح 
دوجتزززززززه جيزززززززدة بنززززززز  ا شزززززززيث بزززززززن قزززززززي  ، فكمزززززززح خزززززززح  أبوعزززززززح أمهزززززززر المززززززز منهن                             

عليح  ،  قتلز  عزى دوجازح لمزح  أع زى لازح ، ووعزد بدواجازح مزن هديزد ، فزوفى لازح المزح  ولزم 
 يأمنوعح علىحيحة هديد . 
ترى فيمح بيد ، اشترى بمحله حمة عبهد هللا بن عبح  وكحن  حح  لزواء   ( ان ميحوية كمح س

ميحوية ن ف المح  الحى وعده به فزورا ، ، ودفع له فى جيش أمهر الم منهن الحسن بن على 
 ووعده بدفع الن ف الثحنىيندمح هدخل ميحوية الكوفة  .

                         وقززززززززد تززززززززرال عبهززززززززد هللا بززززززززن عبززززززززح  لززززززززواءه وانحززززززززحد الززززززززى  ززززززززف ميحويززززززززة ، ممززززززززح  
ا زززززز ر قززززززي  بززززززن سززززززيد بززززززن عبززززززحدة أن ي ززززززلى بحلنززززززح  بدلززززززه ، واحا كززززززحن ميحويززززززة                               

قززززززززد اشززززززززترى حمززززززززة عبهززززززززد هللا بززززززززن عبززززززززح  وعززززززززو  ززززززززميم بنززززززززى عحشززززززززم فشززززززززراء                                   
 غهره  أيسر وأرخ   .  

وسززززززززجل التززززززززحري  موقفززززززززح مخديززززززززح لكززززززززل مززززززززن                         وقززززززززد حعزززززززز  المززززززززح  وحعزززززززز  الرجززززززززح   
 ميحوية وعبهد هللا بن عبح   . 

تزززززم لزززززه ا مزززززر ،                                نجزززززز ( ان ميحويزززززة أغزززززرى عمزززززرو بزززززن اليزززززح  بخزززززراب م زززززر كلازززززح ا
حكزيم   يمزرو فزى أمزر التلفوقف الى جنبه عمرو الى ناحية الشو  ، وسترى موقفح غهزر مشزرف 

 ، خحن فيه أمحنة هللا  ، و حل  المسلمهن اليحم ،
 أقو  حلال على أسف بحلي منى ، وال أست ع أن ادارى مح تواتر  ا خبحر ال حيحة به  . 
 امهر الم منهن ي ف فسحد جيشه    
عحا ونرجع لمح فيه فنقو  انه لم هخف على امحمنح علزى كزرم هللا جازه خبزث أن زحره وال فسزحد  

      حفخح بام ق نيحتام
أهاح النح  ، المجتمية أبدانام  ، المختلفة أعوا عم  ، ك مكم هوعى ال زم ال ز   ، وفيلكزم  

وال اسزترا  قلز  مزن قحسزحكم . . الزى أن قزح   دعحكم ،  ي مع فيكم ا عداء ، مح عد  دعوة من
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                         )أ ززززززززززززبح  وهللا ال أ ززززززززززززدق قززززززززززززولكم ، وال أ مززززززززززززع فززززززززززززى ن ززززززززززززركم ، وال أوعززززززززززززد     
اليززززززدو بكززززززم ، مززززززح بززززززحلكم مززززززح دوا كززززززم ، مززززززح  ززززززبكم ، القززززززوم رجززززززح  أمثززززززحلكم ، أقززززززوال                          

 ر ور   ، و ميح  فى غهر ح   ( .هبيهر علم  ، وغفلة  من غ
 عمرو هخد   أبح موسى    
(                            ثززززززززززم ان الحكمززززززززززهن اجتميززززززززززح فززززززززززى دومززززززززززة الجنززززززززززد  ) بززززززززززهن اليززززززززززراق والشززززززززززحم  

ميحويززززززة ،                                   ووتشززززززحوروا ، وبيززززززد جززززززدا  وأخززززززح ورد اتفقززززززح علززززززى خلززززززع الززززززدعيمهن علىزززززز
وقدم عمرو أبح موسى لييلن القرار الحى اتفقح عليه ، وكزحن أبزن عبزح  حزحره  مزن كهزد عمزرو 

مزرو أوال  ،                            لكنزه وغدره  ، وقح  له ان اتفقتمح على شىء فلييلنه ع
 لم يسمع ن   ابن عبح  ، وتقدم أبو موسى لييلن القرار فقح  بيد  تماهد   

)) . . أهاززززح النززززح  ، انززززح قززززد ن رنززززح فززززى أمززززر عززززحه ا مززززة   ، فلززززم نززززر أ ززززل   مرعززززح                    
، وعززززززو أن نخلززززززع                                            وال ألززززززم لشززززززيثاح مززززززن أمززززززر قززززززد أجمززززززع رأهززززززى ورأى عمززززززرو عليززززززه 

عليح وميحوية ، ونستقبل ا مة باحا ا مر  ، فهولوا منام من أحبوا علهام وأنى قد خلي  عليزح 
 لاحا ا مر أع   (  .ليكم من رأهتموه وميحوية فحستقبلوا أمركم  ،  وولوا ع

 وت ه عمرو فقح  بيد تماهد    
ن عزززززززحا قزززززززح  مزززززززح قزززززززد سزززززززميتم وخلزززززززع  زززززززححبه ، وأنزززززززح أخلزززززززع  زززززززححبه كمزززززززح                         ) . . ا 

خليزززززه ، وأثبززززز   زززززححبى ميحويزززززة فحنزززززه ولزززززى عثمزززززحن بزززززن عفزززززحن ، ر زززززى هللا عنزززززه  ،                                 
 ال حل  بدمه  وأح   بمقحمه  ( .

 ابو موسى وعمرو هتبحدالن الشتح م    
وسززززززززى و ززززززززح  بززززززززه     محلززززززززال ال وفقززززززززال هللا  ، غززززززززدر  وفجززززززززر  ،                         في زززززززز  أبززززززززو م 

 انمح مثلال مثل كل  ان تحمل عليه هلاث أو تتركه هلاث  .
فحبتسززززززززم عمززززززززرو ، وعززززززززو يقززززززززو   ، أنمززززززززح مثلززززززززال كمثززززززززل الحمززززززززحر يحمززززززززل أسززززززززفحرا                                 

انتاز  المأسزحة بازحه المادلزة ، أو أنتاز  المادلزة بازحه وكمح قح  الي مزة اليقزحد  رحمزه هللا   
 أسحة  . مال
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 موقية الناروان                         
 

 فتنة الخوارب  
وبيد التحكيم  ، داد ال هن بلة  ، فقحم  بسب  التحكيم فتنة الخوارب ، وان حف  مأسزحة ثحلثزة  

 راء شوقى حهن قح   له     على عحت  أمهر الم منهن على، ويرحم هللا أمهر الشي
 يح جب   تأبى  الجبح   مح  حمل                          

و زززززززدق موالنزززززززح رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم  حزززززززهن قزززززززح     أشزززززززدكم بززززززز ء                       
 ا نبيحء  ثم  ا وليحء  ثم  ا مثل فح مثل  .

لحكمزهن قزد حكمزح بيهزر مزح أنزد  هللا  ،  وقزد كفزر وقد قح  الخوارب فيمزح بهزنام  ، ان عزحهن ا  
ونحززن   علزى الحز   مززن بزهن عززحا نام  ، اخواننزح  حزهن ر ززوا  بامزح  وحكمزوا  الرجززح  فزى دهز

 الخل   . 
وحزززززززحو  أمهزززززززر المززززززز منهن علزززززززى كيحدتزززززززه أن يسزززززززحلمام ويقزززززززنيام ليلازززززززم هرشزززززززدون  ،                                

بلززززززي باززززززم الاززززززو  الززززززى أن كفززززززروا االمززززززحم وأ ززززززححبه  ،                             لكززززززنام كززززززحنوا متاوسززززززهن ،  و 
 ورأوا أن ييحملوعم فى الحر  والسلم  على أنام  كفحر  .

السز م فزى السزححة رايزة  وعلى الرغم من موقفام الشح ن عحا ، فقد رفع أمهر الم منهن عليزه  
الرايزة                                       م الهاح الفى رجل ونحدى  ،  مزن  التجزأ الزى عزحه

فاو آمن ،  وقح    ححبه ال تبدأوعم بحلقتح  حتى هبزدأوكم  ، ف زح                  الخزوارب  
 زززييتام  ال حكزززم  اال ا  وان  كزززره  المشزززركون  ، وعزززى ال زززيحة التزززى               عقززز  

مشاورة فقزح     ) كلمزة  حز   أريزد  بازح  بح زل  علهاح أمهر الم منهن عليه الس م   بكلمته ال
. ) 
وعند ززززززح لززززززم هجززززززد أمهززززززر المزززززز منهن منح ززززززح مززززززن قتززززززحلام  فززززززى  موقيززززززة الناززززززروان  ،                          

 فمح عى  اال  سحعة  ، حتى  قتل  منام  أربية آالف وبقى منام نحو أربيمح ة 
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مهززززززر المزززززز منهن فحملززززززوا  الززززززى                            ا ززززززهبوا  بجززززززرا  وعجززززززدوا عززززززن القتززززززح  ، فززززززأمر باززززززم أ
 عشح رعم  ، لهن روا من فيه رم  فهدركوه بي ب  .  

 ومححا  بيد  قتح   الخوارب                      
 ا شيث ييوق الحر  مرة أخرى  

فت زدى   وأراد أمهر الم منهن ، كرم هللا وجاه ، أن يسهر الى الشحم لهلقزى جزيش  ميحويزة  ،  
فزى الفر زة السزحنحة  لليلبزة  له ا شيث  بزن قزي   مزرة أخزرى  ،  كمزح ت زدى  لزه  مزن قبزل

 وقح   له  على مسمع من النح     
)) يززززززززح أمهززززززززر المزززززززز منهن  ، نفززززززززد   نبحلنززززززززح ، وكلزززززززز  سززززززززهوفنح  ،  ون ززززززززل  أسززززززززنة                              

بأحسززززن عززززدتنح  ، وليززززل أمهززززر المزززز منهن                           رمححنززززح  ، فززززأرجع بنززززح  الززززى  مقرنززززح  ،  لنسززززتيد 
 ه أوفى لنح على عدونح  ((  . نهديد فى عدتنح عدة من علال منح  ، فح

وتسززلل الجنززد مززن ميسززكرعم ، والح مززن الح بحلمززدن القريبززة  مززنام وأيقززن أمهززر المزز منهن  أن  
م                                     القزززززززززززززززوم مرقزززززززززززززززوا مزززززززززززززززن هزززززززززززززززده  ، وال  حعزززززززززززززززة لزززززززززززززززه علزززززززززززززززهام  احا دعزززززززززززززززحع

 للقتح   . 
 جيش  ميحوية  فى  حعته     

وعلززززززى عكسززززززه كززززززحن ميحويززززززة  ، فززززززحن جنززززززده كززززززحنوا فززززززى  حعتززززززه ، وأعحنززززززه الخززززززوارب                           
         غهزززززر عحمزززززدهن  ، فحزززززحربوا  أمهزززززر المززززز منهن ولزززززم يحزززززحربوه  ، و لبزززززوا التوبزززززة مزززززن أمهزززززر                

 الم منهن ولم ي لبوعح من ميحوية  .
واسززززززززتمر ميحويززززززززة فززززززززى ارسززززززززح  بيوثززززززززه وسززززززززرايحه  ، فلززززززززم تززززززززنق  سززززززززنتحن حتززززززززى                                       

كحنزززززز  ميززززززه م ززززززر والمدهنززززززة ومكززززززة  ،  وبقززززززى امهززززززر المزززززز منهن فززززززى ق ززززززح  الكوفززززززة                              
 ، ويوج   شرا  من أقر  المقربهن اليه  . بح سح منيدال عن النح  

ولس   أجد فى و ف أعل اليراق وموقفام  من أمهر المز منهن  ابلزي  مزن  ك مزه عزو حزهن  
 خح بام قح     

أخ قكززم  دقززحق  ،  ومززح كم دعززحق  ، ودهززنكم  نفززحق  ،  وعاززدكم  شززقحق القززح م بززهن أ اززركم  
 حمة من ربه   . مرتان  بحنبه  ، والشحخ  عنكم متدارال  بر 
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 اغتيح  أمهر الم منهن غدرا                      
 الخوارب ييدرون بأمهر الم منهن    

ثززززززم كززززززحن مززززززح قززززززدره هللا  مززززززن اغتيززززززح  أمهززززززر المزززززز منهن  علززززززى كززززززرم هللا وجاززززززه  غززززززدرا                      
 بهد أحد الخوارب  فمح   شاهدا  را يح  مر يح  . 

لخوارب  عم    عبد الرحمن  بزن ملجزم  ، والبزرال  بزن عبزد هللا  ، وعمزرو حلال  بأن ث ثة من ا
بززززززززززززززن بكززززززززززززززر  التميمززززززززززززززى  ، وعززززززززززززززم مززززززززززززززن غزززززززززززززز ة  الخززززززززززززززوارب الموتززززززززززززززورين  ،                               

اجتميزززززوا وتزززززحاكروا  القتلزززززى مزززززن المسزززززلمهن عحمزززززة  ، وألقزززززوا  ودر عزززززحه الزززززدمحء كلازززززح                                   
علزززززى ث ثزززززة مزززززن الكفزززززحر أو أ مزززززة ال ززززز   ) فزززززى رأهازززززم  السزززززفيه  (  وعزززززم علزززززى بزززززن                              

أبى  حل   ، وميحوية  بن أبزى سزفيحن  ، وعمزرو بزن اليزح  فقزح   ابزن ملجزم     أنزح أكفزيكم 
                              علزززززززززى بزززززززززن أبزززززززززى  حلززززززززز   ، وقزززززززززح  البزززززززززرال ،  أنزززززززززح اكفزززززززززيكم ميحويزززززززززة بزززززززززن أبزززززززززى                   

 سفيحن  ،  وقح  عمرو بن بكر أنح أكفيكم  عمرو بن اليح   .
فأمح عمرو بزن اليزح  فقزد اشزتكى ب نزه فلزم هخزرب مزن لهلتزه تلزال ، وأمزر خحرجزة بزن ححافزة   

وعو يحسبه عمرو بن  اليح  ، فقح  عمرو بن بكر   حح  شر ته أن ي لى بحلنح  ، فقتله
 خحرجة ، وأمر بقتله .هللا    ، أردتنى وأرادعمرو بن اليح

 وأمح ميحوية ف ربه البرال بن عبد هللا  ، فوقي  ال ربة على الهته  فيولج وشفى  . 
وأمزززززح أمهزززززر المززززز منهن علزززززى ف زززززربه ابزززززن ملجزززززم فزززززى جبهنزززززه بسزززززهف مسزززززموم  ، وعزززززو                              

 خحرب ل  ة الفجر فمح  بيد أيحم  .
عه أو ى كرم هللا وجاه ، أال يمثل أعله بقحتله ، وقح  لام ) يح بنزى  عبزد الم لز  ال ومن ور  

أمهر الم منهن  ، قتل أمهر الم منهن  ، اال ال ل ألفهنكم تخو ون دمحء المسلمهن  ، تقولون قت
 يقتلن أحد اال قحتلى  .

                ) ان زززززززر يزززززززح حسزززززززن احا مززززززز  مزززززززن  زززززززربته عزززززززحه ، فح زززززززربه  زززززززربة ب زززززززربة ، وال      
تمثزززززل بحلرجزززززل  ، فزززززحنى سزززززمي  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم  يقزززززو   ، ) ايزززززحكم                 

 والمثلة ولو بحلكل  اليقور (  . 
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 دور المرأة فى اغتيح  أمهرالم منهن   
ر المزززززززز منهن                                                   ومززززززززن عجزززززززز  ا مززززززززور ، أن تليزززززززز  امززززززززرأة دورعززززززززح فززززززززى اغتيززززززززح  أمهزززززززز

علزززززززى ، وأن تليززززززز  امزززززززرأة أخزززززززرى دورعزززززززح فزززززززى سزززززززم ابنزززززززه االمزززززززحم الحسزززززززن السزززززززبع ،                                                          
                                     وقزززززززد وقزززززززف القزززززززحرىء علزززززززى ق زززززززة سزززززززم االمزززززززحم الحسزززززززن ، خيحنزززززززة مزززززززن خ زززززززومه ،                

 وغدرا بهد دوجته جيده بن  ا شيث  .
أمززززززح دور المززززززراة فززززززى اغتيززززززح  أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى فاززززززو أن ابززززززن ملجززززززم لينززززززه هللا                              

                               والم  كزززززة والنزززززح  أجميزززززون  ، كزززززحن يحززززز  فتزززززحة مزززززن تزززززيم الربزززززح  يقزززززح  لازززززح ق زززززحم ،                 
قتزززززززل أبوعزززززززح وأخوعزززززززح وبيززززززز  أقربح ازززززززح  فزززززززى ميركزززززززة الخزززززززوارب  ، وكحنززززززز  تو زززززززف                               

ة ، وتزززززززدهن بمزززززززحع  أعلازززززززح  ، فزززززززوق مزززززززح فزززززززى                                                          يزززززززبحلجمزززززززح  الفزززززززح   ، والشزززززززكيمة القو
 ن لوعة الحدن على قتل حوياح  .جوانحاح م

ملجزززززززم لزززززززم تزززززززر  بزززززززه دوجزززززززح اال أن يشزززززززفى لوعتازززززززح ، وقزززززززح                                                               نفلمزززززززح خ بازززززززح ابززززززز 
ومزززززح يشزززززفيال ، قحلززززز  ث ثزززززة آالف درعزززززم وعبزززززد وقهنزززززة وقتزززززل علزززززى بزززززن أبزززززى  حلززززز  .                            

أن تنتاززززززى حيززززززحة االمززززززحم علززززززى اليحليززززززة فززززززى لهلززززززة الجميززززززة لسززززززبع عشززززززرة                                                  وشززززززحء هللا 
عزززز  علزززى هزززد ا ثزززم الفزززحجر ابزززن ملجزززم  خ هززز  ق زززحم ، وفزززى                                 40لهلزززة مزززن رم زززحن سزززنة 

 حلال يقو  ابن ابى ميح  المرادى  . 
 كمار   ق حم    من   ف ي     وأعجم      سحقه  حو  سمححة                ولم  أر  مارا

 ث ثة   آالف    وعزبد     وقهنة                    و ر     على     بحلحسحم    المسمم 
 وال  فتال   اال   دون  فتال   ابن  ملجم                ف  مار أغلى من على وان غز      

 اخر كلمح  اهر الم منهن   
وعلى الرغم من ألم الجرا  وشدة سكرا  المو  ، فحن أمهر الم منهن كرم هللا وجاه ، لم هبر   

الززدنيح الفحنيززة قبززل أن هو ززى أبنززحه الث ثززة الحسززن                                  والحسززهن 
عنامززززززززح                                                      ومحمززززززززد بززززززززن الحنفيززززززززة ، فقززززززززد دعززززززززح اليززززززززه الحسززززززززن والحسززززززززهن ر ززززززززى هللا 

 وقح  لامح   
         ) أو ززززززززززيكمح بتقززززززززززوى هللا  ، وال  تبييززززززززززح  الززززززززززدنيح  وان  بيتكمززززززززززح ، وال تبكيززززززززززح علززززززززززى                                                       

 واغنيح  ال ح ع  ، وا نيح  شىء دوى عنكمح  ،  وقوال  الح   ، وارحمح  الهتيم ،
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لاخزززرة ، وكونزززح  لل زززحلم خ زززمح  ، وللم لزززوم   نح زززرا  ،  واعمززز   بمزززح  فزززى كتزززح  هللا  ،                     
 وال  تأخحكمح  فى هللا لومة ال م (  .

                        ثزززززم ن زززززر الزززززى أخهامزززززح  بهامزززززح  محمزززززد بزززززن الحنفيزززززة  ر زززززى هللا عنزززززه وقزززززح  لزززززه                          
) عزززززل حف ززززز  مزززززح او زززززه  بزززززه أخويزززززال ، قزززززح  نيزززززم  ، قزززززح  فزززززحنى أو زززززيال بمثلزززززه  ،                                         

تزززززززوقهر أخويزززززززال ، لي زززززززيم حقامززززززح عليزززززززال  ، وتزززززززدين أمرعمزززززززح  ،  وال تق زززززززع                                           بوأو ززززززيال 
 أمرا دونامح  . 

ثزززززززم قزززززززح   لامزززززززح ، و زززززززهتكمح بزززززززه فحنزززززززه شزززززززقيقكمح وابزززززززن أبيكمزززززززح ، وقزززززززد علمتمزززززززح                                                         
 أن أبحكمح كحن يحبه فأحبحه  (  . 

                 ثزززززززم قهزززززززل لزززززززه نبزززززززحيع الحسزززززززن مزززززززن بيزززززززدال    فقزززززززح  ال آمزززززززركم وال أنازززززززحكم ، أتزززززززرككم                                      
كمززززززح تززززززرككم رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم  ، ومينززززززى حلززززززال أنززززززه أراد أن تكززززززون                              

 الخ فة شورى ويختحروا  نفسام  . 
ثزززززززززم كتززززززززز  كزززززززززرم هللا وجازززززززززه و زززززززززهته  ، ولزززززززززم هزززززززززتكلم اال بززززززززز  الزززززززززه اال هللا حتزززززززززى                                     

وحززززززه الززززززى رو  وريحززززززحن وجنززززززة نيززززززيم  ، وكززززززحن رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه                                                        فح زززززز  ر 
وسززززلم قززززد نبززززأه بمززززح وقززززع لززززه  ، فقززززد قززززح  لززززه هومززززح   أتيلززززم مززززن أشززززقى ا ولززززهن   قززززح                                                   

فقززززح  اال تيلززززم مززززن اشززززقى ا خززززرين    قززززح  ال ، قززززح  الززززحى ي ززززربال                                                  نيززززم عززززحقر النحقززززة  ،
 على عحه فهخ   عحه  .

 بيية االمحم  الحسن بحلخ فة بيد أبيه     
        روى أبزززززززو الفزززززززرب بسزززززززنده فزززززززى مقحتزززززززل ال زززززززحلبههن ، وي يزززززززده مزززززززح جزززززززحء فزززززززى ال بزززززززرى                       

وابززززززن ا ثهززززززر وابززززززن أبززززززى حدهززززززد ، ان االمززززززحم الحسززززززن خ زززززز  بيززززززد وفززززززحة أبيززززززه أمهززززززر                                                      
 الم منهن على علهامح الس م  فقح   

                       ) لقزززززززززد قزززززززززب  فزززززززززى عزززززززززحه اللهلزززززززززة  رجزززززززززل لزززززززززم يسزززززززززبقه ا ولزززززززززون ، وال هدركزززززززززه                                    
ا خزززززززرون بيمزززززززل  ، ولقزززززززد كزززززززحن هجحعزززززززد مزززززززع رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم                                  

فيقيزززززه بنفسزززززه ، ولقزززززد كزززززحن هوجازززززه براهتزززززه ، فيكتنفزززززه جبريزززززل عزززززن يمهنزززززه ، وميكح هزززززل                                                    
 هرجززززززع حتززززززى يفززززززت  هللا عليززززززه  ، وقززززززد تززززززوفى فززززززى عززززززحه اللهلززززززة                                               عززززززن يسززززززحره  ، فزززززز 

 التى عرب فهاح بييسى بن مريم ، ولقد توفى فهاح هوشع بن نون و ى موسى  ، 
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                                ومززززززح خلززززززف ال ززززززفراء وال بي ززززززحء اال سززززززبيمح ة درعززززززم بقهزززززز  مززززززن ع ح ززززززه ، أراد أن                     
 هبتح  باح خحدمح  عله . ثم خنقته اليبرة  فبكى  وبكى النح  ميه  . 

                 ثزززززم قززززززح     ) أهاززززززح  النززززززح   ، مزززززن عرفنززززززى فقززززززد عرفنززززززى  ، ومزززززن لززززززم ييرفنززززززى فأنززززززح                                                          
ى هللا عليزززززه وسزززززلم  ، أنزززززح ابزززززن البشزززززهر ،أنزززززح ابزززززن النزززززحهر ،                                                     الحسزززززن بزززززن محمزززززد  زززززل

 أنزززح ابزززن الزززداعى  الزززى هللا عزززد وجزززل  بححنزززه  ، وأنزززح ابزززن السزززراب المنهزززر ، وأنزززح مزززن أعزززل                                               
م الزززززززرج  و ازززززززرعم ت اهزززززززرا  ، والزززززززحهن افتزززززززر  هللا                                                                  البهززززززز  الزززززززحهن أحعززززززز  هللا عزززززززنا

مززززودتام فززززى كتحبززززه اح يقززززو   ) ومززززن يقتززززرف حسززززنة نززززدد لززززه فهاززززح حسززززنح  ( فززززحقتراف                                                       
 ( .  الحسنة مودتنح  أعل البه 

ثززززززم قززززززحم ابززززززن عبززززززح  بززززززهن هديززززززه ، فززززززدعح النززززززح  الززززززى بييتززززززه  ، فحسززززززتجحبوا لززززززه  ،                                                          
 وقحلوا مح أحبه الهنح وأحقه بحلخ فة فبحييوه  .

 ثم ند  عن المنبر  . 
 جواسي  ميحوية    
وفززززززة ورجزززززز  مززززززن بنززززززى القززززززهن                                                  قززززززح  ود  ميحويززززززة رجزززززز  مززززززن بنززززززى حمهززززززر الززززززى الك 

 الى الب رة  يكتبحن اليه بح خبحر ، فكشف أمرعمح وقت   .
 رسحلتهن بهن االمحم الحسن وميحوية     

 قح  وكت  االمحم الحسن الى ميحوية    
أشزززززززال فزززززززى                                                        أمزززززززح بيزززززززد فحنزززززززال دسسززززززز  الزززززززى الرجزززززززح  ، كأنزززززززال تحززززززز  اللقزززززززحء  ، ومزززززززح

حلال ، فتوقيه ان شحء هللا ، وقد بلينى أنزال شزم  بمزحال يشزم  بزه حوو الحجزى  ، وانمزح مثلزال  
 فى حلال  كمح قح  ا و     

 وقل  للحى  هبيى   خ ف   الحى   م ى          تجاد    خرى   مثلاح    فكأن    قزد 
 نح   ومن   قد  مح    مزززنح   لكحلحى         هرو    ويمسى   فى  المبه    لييتدى  وا

وأنززززززززز  تزززززززززدرال مزززززززززن تلزززززززززال الرسزززززززززحلة حكزززززززززحء االمزززززززززحم الحسزززززززززن ، وب غزززززززززة ارشزززززززززحده                                     
 للشحمتهن بحلمو  الحى ال مار  منه  ى مخلوق  .  
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 قح  فحجحبه ميحوية     
د  ، فقززززززد و ززززززل  كتحبززززززال  ، وفامزززززز  مززززززح حكززززززر  فيززززززه  ولقززززززد علمزززززز  بمززززززح                                             أمززززززح بيزززززز 

حزززززززدث فلزززززززم أفزززززززر  ، ولزززززززم أحزززززززدن )   ( ولزززززززم أشزززززززم   ولزززززززم آ  ، وان عليزززززززح  أبزززززززحال                                          
 لكمح  قح  أعشى بن قي   بن ثيلبة    

 د   وان    الحى                 احا   القلو     م ن  ال زززدورافأن    الجزززوا
 جدهر  ب ينه      هوم   اللقزززحء                ي ر      مزناح    النسحء  النحورا 
 ومح مديد   من  خلهج   البحزززحر               ييلو   ا كحم   وييلو   الجسزززورا 

 ه               فيي ى  ا لوف  ويي ى ا لبزززدورا بأجزود منه  بمزززح عنززززد
بحلفيززززززل كمززززززح                                                  فقززززززد شززززززم  ويززززززة  يقززززززو  انززززززه  لززززززم  يشززززززم  حأقززززززو   ولزززززز ن  كززززززحن  مي

                          سززززترى فيمززززح بيززززد ، وأمززززح قولززززه انززززه لززززم يحززززدن ، فقززززد فحتتززززه الكيحسززززة فززززى قولززززه عززززحا ،                       
ولزززززو أنزززززه اكتفزززززى بنفزززززى الشزززززمحتة ، لكزززززحن أكزززززي  ، علزززززى أنزززززه برغمزززززه  امتزززززد   أمهزززززر                                                          

المززززززز منهن عليزززززززح بحلشزززززززير الزززززززحى تمثزززززززل بزززززززه ، وليلزززززززه أراد أن ي هزززززززن االمزززززززحم الحسزززززززن                            
 بح  السيحسة  . م  را من 

 جحن  الدنيح فى سيحسة ميحوية    
ولقززززززززد غلزززززززز  ميحويززززززززة فززززززززى سيحسززززززززته ، جحنزززززززز  الززززززززدنيح ، علززززززززى جحنزززززززز  الززززززززدهن  ،                                                              

                          وعزززززو مزززززح بفسزززززر لزززززال قزززززو  أمهزززززر المززززز منهن علزززززى كزززززرم هللا وجازززززه   وهللا مزززززح ميحويزززززة                   
بزززززززأدعى منزززززززى ، ولكنزززززززه ييزززززززدر ويفجزززززززر ، ولزززززززوال كراعيزززززززة اليزززززززدر لكنززززززز  مزززززززن أدعزززززززى                              

 النح   .
                         أمززززززززح جحنزززززززز  الززززززززدنيح الززززززززحى غلزززززززز  علززززززززى ميحويززززززززة فززززززززى سيحسززززززززته فيفسززززززززره قززززززززو                                                                       

مستشزززززززحره ا و  عمزززززززرو بزززززززن اليزززززززح  حزززززززهن قزززززززح     انزززززززه ال ي زززززززل  لازززززززحا ا مزززززززر                                 
اال رجززززل لززززه  رسززززحن  ، يأكززززل  بححززززدعمح  وي يززززم  بززززح خر  ، وحلززززال الززززحى يقولززززه عمززززرو                                 

واأسزززززفحه علزززززى دهزززززن هزززززرخ  ، ودنيزززززح                                           ا، و  اتبيزززززه ميحويزززززة فأكزززززل ب زززززر  وأ يزززززم بزززززح خر
 تيلو  . 

 االمحم الحسن يكت  لميحوية مرة أخرى   
قززززززززح  أبززززززززو الفززززززززرب ، وكتزززززززز  االمززززززززحم الحسززززززززن عليززززززززه السزززززززز م الززززززززى ميحويززززززززة مززززززززع                                       

 جند  بن عبد هللا ا ددى    
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 الززززززززرحمن الززززززززرحيم  . مززززززززن الحسززززززززن بززززززززن علززززززززى أمهززززززززر المزززززززز منهن  الززززززززى                                          بسززززززززم هللا
ميحويزززززة بزززززن أبزززززى سزززززفيحن سززززز م هللا عليزززززال  ، فزززززأنى أحمزززززد اليزززززال هللا الزززززحى ال الزززززه اال                                  

 عو ، أمح بيد    
ليززززززحلمهن ، ومنززززززة للمزززززز منهن ، وكحفززززززة                                          فززززززحن هللا جززززززل ج لززززززه ، بيززززززث محمززززززدا رحمززززززة ل

   للنزززززززح  أجميزززززززهن ) لهنزززززززحر مزززززززن كزززززززحن حيزززززززح ويحززززززز  القزززززززو  علزززززززى الكزززززززحفرين ( فبلزززززززي                                                               
وال وان ، وبيززززززززد                                                     رسززززززززحال  هللا ، وقززززززززحم بززززززززأمر هللا  حتززززززززى توفززززززززحه هللا ، غهززززززززر مق ززززززززر

أن أ ازززززر هللا بزززززه الحززززز   ، ومحززززز  بزززززه الشزززززرال ، وخززززز  بزززززه قريشزززززح خح زززززة ، فقزززززح                                
 له ) وانه لحكر لال ولقومال  (  .

                                                       فلمزززززززح تزززززززوفى تنحدعززززززز  سزززززززل حنه اليزززززززر  ، فقحلززززززز  قزززززززريش   نحزززززززن قبهلتزززززززه وأسزززززززرته 
وأوليززززززززح ه وال يحززززززززل لكززززززززم أن تنحدعونززززززززح سززززززززل حن محمززززززززد وحقززززززززه ، فززززززززرأ  اليززززززززر  أن                                                        

                                                        القزززو  مزززح قحلززز  قزززريش ، وأن الحجزززة فزززى حلزززال لازززم  ، علزززى مزززن نزززحدعام أمزززر محمزززد  ،           
 فأنيم  لام ) أى قحل  نيم  ( وسلم  الهام  .

ثزززززم  ححججنزززززح  نحزززززن قريشززززززح بمثزززززل مزززززح ححججززززز  بززززززه اليزززززر  ، فلزززززم تن زززززفنح قززززززريش                                                  
 ير  ، بحالنت حف  واالحتجحب  .ان حف الير  لاح ، انام أخحوا عحا ا مر دون ال

أعززززززززل بهزززززززز  محمززززززززد وأوليززززززززحءه الززززززززى محززززززززحجتام ، و لزززززززز  الن ززززززززف                                                           –فلمززززززززح  ززززززززرنح  
          بحعزززززززدونح ، واسزززززززتولوا بحالجمزززززززح  علزززززززى  لمنزززززززح ومراغمتنزززززززح                                         –) أى االن زززززززحف ( مزززززززنام 

 والين  منام لنح ، فحلموعد هللا ، وعو  الولى الن هر  .
ولقزززززززد كنزززززززح تيجبنزززززززح ، لتوثززززززز  المتزززززززوثبهن علهنزززززززح فزززززززى حقنزززززززح وسزززززززل حن نبهنزززززززح  ، وان                                                   

                                                     كززززززحنوا حوى ف ززززززلة وسززززززحبقة فززززززى االسزززززز م ، وأمسززززززكنح عززززززن منززززززحدعتام مخحفززززززة علززززززى          
      الزززززززدهن ان هجزززززززد المنزززززززحفقون وا حزززززززدا  فزززززززى حلزززززززال ميمزززززززدا هثلمونزززززززه بزززززززه  ، أو يكزززززززون                                                           

 لام بحلال سب  الى مح أرادوا من افسحده  .
بزززززززال يزززززززح ميحويزززززززة علزززززززى أمزززززززر لسززززززز  مزززززززن                                                                   فزززززززحلهوم ، فلهتيجززززززز  المتيجززززززز  مزززززززن توث 

أعلززززززه ، ال ف ززززززل فززززززى الززززززدهن ميززززززروف ، وال أثززززززر فززززززى االسزززززز م محمززززززود ، وأنزززززز  ابززززززن                                                       
   لى هللا عليه وسلم وآله حد  من ا حدا  ، وابن أعدى قريش لرسو  هللا
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              ولكتحبززززززه ، وهللا حسززززززهبال ، فسززززززترد فززززززتيلم لمززززززن عقبززززززى الززززززدار ، وبززززززحا لتلقززززززهن عززززززن                                                        
 قلهل ربال ، ثم لهجدينال بمح قدم  هداال  ، ومح هللا ب  م لليبهد  .

رحمزززززة هللا عليزززززه هزززززوم قزززززب  ، ويزززززوم مزززززن هللا عليزززززه                                                                                    ان عليزززززح لمزززززح م زززززى لسزززززبهله ، 
بحإلسززززززز م ، ويزززززززوم هبيزززززززث حيزززززززح ، والقزززززززى المسزززززززلمون ا مزززززززر مزززززززن بيزززززززده ، فحسزززززززأ  هللا                                      

 ا لة شه ح هنق نح به فى ا خرة ممح عنده من كرامة .       أال ه تهنح فى الدنيح الد 
    وانمزززززززززح حملنزززززززززى علزززززززززى الكتزززززززززح  اليزززززززززال ، االعزززززززززحار فيمزززززززززح بهنزززززززززى وبزززززززززهن هللا عزززززززززد                                                                  

                                                                                       وجززززل فززززى أمززززرال  ، ولززززال فززززى حلززززال ان فيلتززززه الحززززن الجسززززيم  ، وال زززز   للمسززززلمهن  ،
فززززد  التمززززحدى فززززى البح ززززل ، وادخززززل فيمززززح دخززززل فيززززه النززززح  مززززن بييتززززى ، فحنززززال تيلززززم                                                     

ين ومززززن لززززه قلزززز  منهزززز   .                                                                  أنززززى أحزززز  باززززحا ا مززززر منززززال عنززززد هللا وعنززززد كززززل أوا  حفزززز
وأتزززززززز  هللا ود  البيززززززززى ، واحقززززززززن دمززززززززحء المسززززززززلمهن ، فززززززززوهللا محلززززززززال خهززززززززر فززززززززى  أن                                     

ة ،                                                               تلقزززززى هللا مزززززن دمزززززح ام بزززززأكثر ممزززززح أنززززز  القيزززززه بزززززه ، وادخزززززل فزززززى السزززززلم وال حعززززز
وال تنزززززززحد  ا مزززززززر أعلزززززززه ، ومزززززززن عزززززززو أحززززززز  بزززززززه منزززززززال ، لي فزززززززىء هللا النزززززززح رة ) أى                                       

 اليداوة ( بحلال ويجمع الكلمة ، وي ل  حا  البهن  .
اليززززززززززال بحلمسززززززززززلمهن  فححكمتززززززززززال ،                                                                      وان أبهزززززززززز  اال التمززززززززززحدى فززززززززززى غبززززززززززال ، سززززززززززر   

 حتى يحكم هللا بهننح وعو خهر الححكمهن  . 
 تيقهبى على الكتح  المتقدم    

            وأود أن أعقززززززززز  قلزززززززززي  علزززززززززى حلزززززززززال الكتزززززززززح  الكزززززززززريم ،  يسزززززززززر للقزززززززززحرىء فامزززززززززه                             
احا لزززززم يكززززززن قززززززد أ لززززززع علززززززى تفح ززززززهل التزززززحري  فززززززى  ززززززدر االسزززززز م ، فززززززأقو  وبززززززحا                                 

 التوفه   
    كزززززززحن لقزززززززريش مركدعزززززززح االجتمزززززززحعى بزززززززهن قبح زززززززل اليزززززززر  فزززززززى الجحعليزززززززة ، وكسزززززززب                                                                 

عزززززح حلزززززال بمواعززززز  خ زززززوا بازززززح فزززززى امزززززور الزززززدنيح والزززززدهن ، فكحنززززز  لازززززم تجزززززحرتام                                                    مركد 
   الواسززززززية فززززززى رحلتززززززى الشززززززتحء وال ززززززهف، كمززززززح كززززززحنوا قززززززح مهن علززززززى شزززززز ون البهزززززز                                                               

ة المكرمزززززة ، مزززززن سزززززقحية وعمزززززحرة و زززززيحفة للوافزززززدهن مزززززن كزززززل فزززززج ،                                  الحزززززرام فزززززى مكززززز
ثزززززززم أراد هللا أن بلبسزززززززاح فزززززززوق حلزززززززال كلزززززززه ، الشزززززززرف الخحلزززززززد ، فحختزززززززحر مزززززززن قزززززززريش                                                      

وسزززززلم ، وأنزززززد  القزززززرآن                         بنزززززى عحشزززززم واختزززززحر مزززززن بنزززززى عحشزززززم رسزززززوله  زززززلى هللا عليزززززه 
 الكريم بلية قريش  . 
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واسززززززززززتجح  لززززززززززدعوة رسززززززززززو  هللا  ززززززززززلى هللا عليززززززززززه وسززززززززززلم فززززززززززى بززززززززززداهتاح مززززززززززن                                        
                عشزززززهرته ا قزززززربهن بنزززززو عحشزززززم ، وكزززززحن أولازززززم أسززززز مح فزززززى  زززززبحه ا مزززززحم علزززززى كزززززرم                           

هللا وجاززززززه ، وكززززززحن أو  المسززززززلمهن مززززززن الرجززززززح  أبززززززو بكززززززر ال ززززززده  ر ززززززى هللا عنززززززه                                 
وعزززززو مزززززن بنزززززى تزززززيم  ، وأسزززززلم علزززززى هزززززده عثمزززززحن بزززززن عفزززززحن ر زززززى هللا عنزززززه ، فكزززززحن                              

لخ ززززح  ر ززززى هللا عنززززه علززززى                                  أو  مززززن أسززززلم مززززن بنززززى أميززززة ، وكززززحن اسزززز م عمززززر بززززن ا
تمززززحم أربيزززززهن أنسززززحنح فزززززى أ اززززر الروايزززززح  ، وعززززو مزززززن بنززززى عزززززدى ، وكلاززززم قريشزززززهون                                   

وان تنوعززززززز  فزززززززروعامم ، ر زززززززىحا عزززززززنام وعزززززززن سزززززززح ر أ زززززززحح  رسزززززززو  هللا  زززززززلى                               
عليززززززه وسززززززلم ، وكززززززحن لبنىاحشززززززم فززززززى الجحعليززززززة الشززززززرف والسززززززيحدة علززززززى غهززززززرعم                                                  هللا 

مزززززن بهوتزززززح  قزززززريش ، ودادوا فزززززى االسززززز م شزززززرفح بحلرسزززززحلة المحمديزززززة علزززززى  زززززححباح                                                   
 .أف ل ال  ة وأتم التسليم 

وعنززززززززززدمح أحن هللا لرسززززززززززوله  ززززززززززلىحا عليززززززززززه وسززززززززززلم بقتززززززززززح  الكززززززززززحفرين ، بززززززززززرد                                   
                          ت زززززحيح  امحمنزززززح علزززززى فزززززى شزززززبحبه ، كمزززززح بزززززرد  ت زززززحيح  قومزززززه مزززززن بنزززززى عحشزززززم                                                                

مززززززنام فززززززى دهززززززن هللا ،  ززززززنحدهد علززززززى رأسززززززام حمززززززدة بززززززن عبززززززد الم لزززززز                                                     واستشززززززاد
 0وجيفر بن ابى  حل 

ولمززززززززح انتقززززززززل رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم الززززززززى الرفبزززززززز  ا عزززززززز  اشززززززززتيل                                                
رم هللا وجاززززززه ، وكززززززحن ا ن ززززززحر قززززززد اجتميوابسززززززقيفة بنززززززى                                                        بتجاهززززززده االمززززززحم علززززززى كزززززز

 سحعدة لهختحروا خليفة له ، واتجاوا الى سيد بن عبحدة الخدرجى .
ولمزح علزم سززهدنح عمزر بزن الخ ززح  بزحلال أسزر  الززى عنحلزال وميزه سززهدنح  أبزو بكزر ال ززده  ،  

قح  سهدنح عمر للحح رين   من منكم                                      هريد  وبيد أخح ورد
أن هتقززززززززدم قززززززززد مززززززززهن قززززززززدمامح رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا  عليززززززززه وسززززززززلم ، وقززززززززد كززززززززحن                                     

                رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم حزززززهن اشزززززتد بزززززه المزززززر  أمزززززر أن ي زززززلى بحلنزززززح                 
أبززززو بكززززر ، فقززززح  مززززروا أبززززح بكززززر فلي ززززل بحلنززززح  ، ثززززم قززززح  سززززهدنح عمززززر للحح ززززرين                                   

حه لززززززدنيحنح ، امززززززدد                                           ززززززلقززززززد ر ززززززيه رسززززززو  هللا  ززززززلىحا عليززززززه وسززززززلم لززززززدهننح، أفزززززز  نر 
 بحييه سهدنح عمر وبحييه البحقون .يح أبح بكر هدال أبحييال ، ف

وقزززززززد تزززززززأخر امحمنزززززززح علزززززززى عزززززززن بييزززززززة سزززززززهدنح أبىبكزززززززر ، وقزززززززحلوا انزززززززه بحييزززززززه بيزززززززد                                               
 ستة أشار ، من مو  السهدة فح مة الدعراء.
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                        واختلفزززززززززوا فزززززززززى أسزززززززززبح  تزززززززززأخره ، فمزززززززززن قح زززززززززل انزززززززززه كزززززززززحن هزززززززززرى نفسزززززززززه أحززززززززز                  
بحلخ فززززززة ، وكززززززحن عمززززززه اليبززززززح  قززززززد عززززززر  عليززززززه أن هبحييززززززه عززززززو وأبززززززو سززززززفيحن ،                           

                                           فهبحييزززززه المازززززحجرون وا ن زززززحر ويقولزززززون عزززززم رسزززززو  هللا بزززززحيع عليزززززح ، وكزززززحن لليبزززززح                                                       
                مكحنزززززه المرمزززززوق فزززززهام ، وكزززززحن ميروفزززززح بح زززززحفة الزززززرأى والرشزززززد ، فلزززززم يشزززززأ االمزززززحم                                                        

 0على أن هترال تجاهد رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم ويتفر  للبيية 
دوجتزززززززززه السزززززززززهدة فح مزززززززززة الدعزززززززززراء ،                                            ومزززززززززن قح زززززززززل انزززززززززه حزززززززززر  علزززززززززى شزززززززززيور

وكحنززززززززز   حلبززززززززز  الخليفزززززززززة أبزززززززززح بكزززززززززر بمهراثازززززززززح فزززززززززى أر  فزززززززززدال التزززززززززى خلفازززززززززح                                     
                            أبوعززززززح ، فقززززززح  لاززززززح ر ززززززى هللا عنززززززه انززززززه سززززززمع رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم                       

 0يقو    نحن ميحشر ا نبيحء ال نورث مح تركنحه فاو  دقة 
    وقزززززززد بلزززززززي مزززززززن حزززززززر  سزززززززهدنح أبزززززززى بكزززززززر علزززززززى مر زززززززحة السزززززززهدة الدعزززززززراء ، أنزززززززه                                                                  

  0كن الدعراء را ية عنه ر ى هللا عنه عدد بترال خ فة المسلمهن ان لم ت
ومززززززن قح ززززززل ان االمززززززحم علززززززى سززززززحءه أن تيقززززززد البييززززززة ، فززززززى سززززززقيفة بنززززززى سززززززحعدة                                   

 0دون أن هدعى لح ورعح 
       وكززززززززحن عززززززززحر السززززززززلف ال ززززززززحل  وا ززززززززحح فززززززززى االسززززززززرا  بحلبييززززززززة ، قبززززززززل أن يشززززززززتد                                                    

الخزززز ف بززززهن الماززززحجرين وا ن ززززحر ، حهززززث كززززحن كززززل فريزززز  هززززرى أنززززه أحزززز  باززززح مززززن                                               
الفريزززززز  ا خززززززر ، واحزززززززتج الماززززززحجرون بززززززأنام أو  النزززززززح  اسزززززز مح وان كحنزززززز  ن زززززززرة                                                       

 0ر ، فقد ن روا دهن هللا بحلنف  والمح  ا ن حر ال تنك
ولمززززززززح أسززززززززرعوا ببييززززززززة سززززززززهدنح أبززززززززى بكززززززززر ا فززززززززأوا نززززززززحر الفتنززززززززة ، ودانزززززززز  سززززززززح ر                                      
ا م زززززززحر ببييزززززززة المازززززززحجرين وا ن زززززززحر بحلمدهنززززززززة وعزززززززم أعزززززززل الحزززززززل واليقزززززززد فززززززززى                                     

 0المسلمهن 
ح حزززززززززحن أجزززززززززل سزززززززززهدنح أبزززززززززى بكزززززززززر ر زززززززززى هللا عنزززززززززه ، خزززززززززحف أن هتكزززززززززرر                                     وعنزززززززززدم

الخزززززز ف بموتززززززه ، فحسززززززتخلف علززززززى المزززززز منهن سززززززهدنح عمززززززر بززززززن الخ ززززززح  ر ززززززى هللا                                
  0عنه ، ووافقه على بييته الماحجرون وا ن حر 
 ززززززربته قحتلززززززة ، وقهززززززل لززززززه أو  يززززززح أمهززززززر                             ولمززززززح  يززززززن سززززززهدنح عمززززززر وأحزززززز  بززززززأن

المزززز منهن واسززززتخلف ، فقززززح  ر ززززى هللا عنززززه ، مززززح أجززززد أحزززز  باززززحا ا مززززر مززززن عزززز الء                                  
 النفر الحهن توفى رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم وعو عنام را  فسمى   
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و لحزززززة وسزززززيد بزززززن أبزززززى وقزززززح  ، وعبزززززد الزززززرحمن بزززززن عزززززوف ،                         عليزززززح وعثمزززززحن والدبهزززززر 

وقززززح  يشززززادكم عبززززد هللا بززززن عمززززر ولززززي  لززززه مززززن ا مززززر شززززد ، فززززحن أ ززززحب  االمززززحرة                             
        أعززززززل لززززززحلال ، واال فليسززززززتين بززززززه أيكززززززم أمززززززر ، فززززززحنى لززززززم أعدلززززززه عززززززن                          وسززززززيدا ، فازززززز
 0عجد وال خيحنة 

ثززززززززم قززززززززح    أو ززززززززى الخليفززززززززة مززززززززن بيززززززززدى بحلماززززززززحجرين ا ولززززززززهن أن ييززززززززرف لاززززززززم                                 
حقازززززززم ويحفزززززززن لازززززززم حزززززززرمتام ، وأو زززززززيه بح ن زززززززحر خهزززززززرا ، الزززززززحهن تبزززززززوأوا الزززززززدار                               

ييفزززززو عزززززن مسزززززه ام ، وأو زززززيه                             وااليمزززززحن مزززززن قزززززبلام ، أن يقبزززززل مزززززن محسزززززنام ، وأن
بأعززززززززل ا م ززززززززحر خهززززززززرا ، فززززززززحنام درء االسزززززززز م وجبززززززززحة ا مززززززززوا  ، وغززززززززين اليززززززززدو ،                             

االيأخززززززززح مززززززززنام اال ف ززززززززلام ، عززززززززن ر ززززززززحعم ، وأو ززززززززيه بززززززززح عرا  خهززززززززرا ، فززززززززحنام                                       
يزززززززر  ، ومزززززززحدة االسززززززز م ، أن ه خزززززززح مزززززززن حواشزززززززى أمزززززززوالام ، ويزززززززرد علزززززززى                                    أ زززززززل ال

فقززززززرا ام ، وأو ززززززيه بحمززززززة هللا وحمززززززة رسززززززوله أن هززززززوفى الززززززهام بياززززززدعم ، وأن يقحتززززززل                             
 0من وراءعم ، واال يكلفوا اال  حقتام 

هن عمزززززززر ر زززززززى هللا عنزززززززه ) علزززززززى مزززززززح رواه                             فلمزززززززح فزززززززر  مزززززززن دفزززززززن أمهزززززززر المززززززز من
البخززززززززحرى ( اجتمززززززززع عزززززززز الء الززززززززرعع ، فقززززززززح  عبززززززززد الززززززززرحمن   اجيلززززززززوا أمززززززززركم الززززززززى                                 
                ث ثزززززة مزززززنكم ، فقزززززح  الدبهزززززر   جيلززززز  أمزززززرى الزززززى علزززززى ، فقزززززح   لحزززززة ، قزززززد جيلززززز                                

                                                0أمززززرى الززززى عثمززززحن ، وقززززح  سززززيد ، قززززد جيلزززز  أمززززرى الززززى عبززززد الززززرحمن بززززن عززززوف 
فقزززززززززح  عبزززززززززد الزززززززززرحمن   أيكمززززززززززح تبزززززززززرأ مزززززززززن عززززززززززحا فنجيلزززززززززه اليزززززززززه ، وهللا عليززززززززززه                                        

سززززززه ، فأسززززززك  الشززززززهخحن فقززززززح  عبززززززد الززززززرحمن ،                                   واالسزززززز م لهن ززززززرن أف ززززززلام فززززززى نف
أفتجيلونزززززه الزززززى ، وهللا علزززززى اال آلزززززو عزززززن أف زززززلكم ، قزززززحال نيزززززم ، فأخزززززح بهزززززد أحزززززدعمح                            

             فقززززح  لززززال قرابزززززة مززززن رسزززززو  هللا  ززززلى هللا عليزززززه وسززززلم ، والقزززززدم فززززى االسززززز م مززززح قزززززد              
علمززززز  ، فزززززحا عليزززززال لززززز ن أمرتزززززال لتيزززززدلن ، وان أمزززززر  عثمزززززحن لتسزززززمين ولت زززززيين ،                              

 0ثم خ  بح خر فقح  مثل حلال 
فلمززززح أخززززح المهثززززحق قززززح    ارقزززززع هززززدال يززززح عثمززززحن ، فبحييزززززه ، فبززززحيع لززززه علززززى ، وولزززززج                           

 0أعل الدار فبحييوه 
وجززززززحء فززززززى شززززززر  ناززززززج الب غززززززة البززززززن ابززززززى حدهززززززد أن أمهززززززر المزززززز منهن عمززززززر كززززززحن                                 

 يح رعح بتقدهره فى واحد من اثنهن ، امح على وامح عثمحن ، لحلال ن   عليح 
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             فقزززززح   لزززززه   احا بوييززززز  فززززز  تحملزززززن بنزززززى عحشزززززم علزززززى رقزززززح  النزززززح  ، كمزززززح ن ززززز                       

عثمزززززحن وقزززززح  لزززززه   احا بوييززززز  فززززز  تحملزززززن بنزززززى ميزززززيع علزززززى رقزززززح  النزززززح  ، وقزززززح                           
   أي زززززززح   لزززززززو ولوعزززززززح ا جلززززززز  ) كزززززززحن سزززززززهدنح علزززززززى أ زززززززلع الزززززززرا  ( لحملازززززززم علزززززززى                                                               

منيزززززززال أن تسزززززززتخلفه ، قزززززززح  ال أحملازززززززح حيزززززززح ومهتزززززززح  ،                             الجزززززززحدة ، فقهزززززززل لزززززززه   فمزززززززح 
 فلهختحروا أنفسام  .

ثزززززززم كحنززززززز  الثزززززززورة التزززززززى قحمززززززز  آخزززززززر خ فزززززززة أمهزززززززر المززززززز منهن عثمزززززززحن ر زززززززى هللا                                                    
ال الززززززى مبحييززززززة االمززززززحم                                                                  عنززززززه وانتازززززز  بمقتلززززززه ، وانتاززززززى رأى الثززززززوار كمززززززح مززززززر عليزززززز

علززززى فكزززززحن هاززززر  مزززززنام الززززى الحي زززززحن ) البسززززحتهن ( ولكزززززنام الدمززززوه الخ فزززززة ، فزززززأبى                        
                 اال أن تكزززززززون بييتزززززززه ع نيزززززززة فزززززززى المسزززززززجد ، فبحييزززززززه الثزززززززوار الوافزززززززدون مزززززززن م زززززززر         

والكوفزززززززة والب زززززززرة ، كمزززززززح بحييزززززززه المازززززززحجرين وا ن زززززززحر وأعزززززززل بزززززززدر ، وعزززززززم الزززززززحهن                          
 بحييوا أبح بكر وعمر وعثمحن قبله  .

وقزززززززد علزززززززم القزززززززحرىء الكزززززززريم مزززززززن مزززززززوجد تزززززززحري  االمزززززززحم علزززززززى الزززززززحى قزززززززدمنحه ،                            
ل و زززززفهن والنازززززروان ، ومزززززح كزززززحن مزززززن أمزززززر التحكزززززيم ،                         محكزززززحن مزززززن أمزززززر حزززززرو  الجمززززز

الليزززززهن ابززززززن ملجززززززم                           مومزززززح كززززززحن مزززززن اغتيززززززح  أمهززززززر المززززز منهن علززززززى غزززززدرا بهززززززد ا ثزززززز
 الخززززحرجى  ، ومززززح كززززحن مززززن أمززززر البييززززة التززززى تمزززز   مهززززر المزززز منهن الحسززززن بززززن علززززى ،                        

بيززززززد مقتززززززل أبيززززززه كززززززرم هللا وجاززززززه ، وكززززززحن البززززززد مززززززن اع ززززززحء فكززززززرة  عززززززن الخ فززززززة                             
االسزززز مية منززززح قحمزززز   ،  الززززى أن ولهاززززح أمهززززر المزززز منهن الحسززززن بززززن علززززى ، الرتبززززح                         

، وعززززح عززززو                            رسززززحلته المتقدمززززة التززززى بيززززث باززززح الززززى ميحويززززة ، والرتبززززح  رد ميحويززززة باززززح 
 رد ميحوية الحى كت  به لإلمحم الحسن  . 

 رد ميحوية على االمحم الحسن    
مزززززن ميحويزززززة أمهزززززر المززززز منهن الزززززى الحسزززززن بزززززن علزززززى   سززززز م عليزززززال ، فزززززحنى أحمزززززد                                                        

أمزح بيزد بلينزى كتحبزال ، وفامز  مزح حكزر  بزه محمزدا رسزو  هللا  اليال هللا الزحى ال الزه اال عزو ،
 ززلى هللا عليززه وسززلم مززن الف ززل كلززه قديمززه وحدهثززه ،                              و ززيهره 
وكبهززره ، وقززد وهللا بلززي وأدى ، ون زز  وعززدى ، حتززى انقززح هللا بززه مززن الالكززة ، وانززحر بززه مززن 

ة ، فجزداه                              هللا أف زل مززح اليمزى ، ون ز  بزه مزن الجاحلزة وال ز ل
جززززززززززدى نبيززززززززززح عززززززززززن أمتززززززززززه  ،  ززززززززززلوا  هللا عليززززززززززه ، هززززززززززوم ولززززززززززد ويززززززززززوم بيززززززززززث ،                             

 ويوم قب  ، ويوم هبيث حيح  . 
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         وحكزززززززر  وفزززززززحة النبزززززززى  زززززززلى هللا عليزززززززه وآلزززززززه ، وتنزززززززحد  المسزززززززلمهن ا مزززززززر بيزززززززده ،                      

وتيلزززززززبام علزززززززى أبيزززززززال ، ف زززززززرح  بتامزززززززة أبزززززززى بكزززززززر ال زززززززده  ، وعمزززززززر الفزززززززحروق ،                          
وأبززززززززى عبهززززززززد ا مززززززززهن ، وحززززززززوارى رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم ، و ززززززززلححء                      

               الماززززززحجرين وا ن ززززززحر ، فكرعزززززز  حلززززززال لززززززال ، أنزززززز  امززززززر  عنززززززدنح وعنززززززد النززززززح  غهززززززر         
ال نززززززززهن وال المسززززززززىء  ، وال الل ززززززززيم ، وأنززززززززح أحزززززززز  لززززززززال القززززززززو  السززززززززدهد ، والززززززززحكر                              

 الجمهل  .
ان عحه ا مة ، لمح اختلف  بيد نبهاح ، لزم تجازل ف زلكم وال سزحبقتكم وال مكزحنكم فزى االسز م  

مكحنازح مزن نبهازح ، ورأى  زلححء النزح  للقزريش  وأعله ، فرأ  ا مة أن تخزرب مزن عزحا ا مزر
سح ر النزح  وعزوامام أن هولزوا عزحا ا مزر مزن قزريش أقزدماح م من من قريش وا م حر وغهرع

ال   ، فحختزحروا أبزح بكزر وكزحن حلزوأحباح  له  ، وأقواعح على أمر هللابحا  ،  اس مح  ، وأعلماح 
                                            رأى                                              

حوى الزززززدهن  والف زززززل ، والنزززززح رين ل مزززززة ، فزززززأوقع حلزززززال فزززززى  زززززدوركم لازززززم التامزززززة ،                           
ولزززززززم يكونزززززززوا متامزززززززهن ، وال فيمزززززززح أتزززززززوا بزززززززحلمخ  هن ، ولزززززززو رأى المسزززززززلمون أن فزززززززيكم                              

ويقزززززوم مقحمزززززه  ، ويزززززح  عزززززن حزززززريم االسززززز م حبزززززه ، مزززززح عزززززدلوا                             مزززززن يينزززززى غنزززززحءه ،
                                  بزززززح مر الزززززى غهزززززره رغبزززززة منزززززه ، ولكزززززنام عملزززززوا فزززززى حلزززززال  بمزززززح رأوه  ززززز حح ل سززززز م                                                       

 عن االس م وأعله خهرا  . وأعله وهللا هجديام
وقزززززززد فامززززززز  الزززززززحى دعزززززززوتنى اليزززززززه مزززززززن ال زززززززل  ، والحزززززززح  فيمزززززززح بهنزززززززى وبهنزززززززال                                       

    الهزززززوم ، مثزززززل الحزززززح  التزززززى كنزززززتم علهازززززح ، أنزززززتم وأبزززززو بكزززززر بيزززززد وفزززززحة النبزززززى  زززززلى                                                         
  عليه وسلم وآله  .هللا
فلزززززززو علمززززززز  أنزززززززال أ زززززززبع منزززززززى للرعيزززززززة ، وأحزززززززو  علزززززززى عزززززززحه ا مزززززززة ، وأحسزززززززن                                   

سيحسززززززة ، وأقززززززوى علززززززى جمززززززع ا مززززززوا  ، وأكهززززززد لليززززززدو  ،  جبتززززززال الززززززى مززززززح دعززززززوتنى                                                       
  ،  ولكززززززن قززززززد علمزززززز  أنززززززى أ ززززززو  منززززززال واليززززززة ، وأقززززززدم                                   ال لززززززحلال أعزززززز تززززززاليززززززه، ورأه

منزززززال بازززززحه ا مزززززة تجربزززززة ، وأكبزززززر منزززززال سزززززنح  ، فأنززززز  أحززززز  أن تجهبنزززززى الزززززى عزززززحه                            
 المندلة التى سألتنى  .

راق                                                                                            فحدخزززززل فززززززى  زززززحعتى ولززززززال ا مزززززر مززززززن بيزززززدى  ،  ولززززززال مزززززح فززززززى بهززززز  مززززززح  اليزززززز 
بحليزززززح مزززززح هبلزززززي ، تحملزززززه الزززززى حهزززززث أحببززززز  ، ولزززززال خزززززراب أى كزززززور اليزززززراق شززززز   ،                                 

 ال اال ميونة لال على نفقتال  ، هجبهاح أمهنال ويحملاح اليال فى كل سنة ، ول
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نسززززززتولى عليززززززال بحالسززززززحءة ، وال نق ززززززى دونززززززال ا مززززززور ، وال ني ززززززى فززززززى أمززززززر ارد                                           
بززززه  حعززززة هللا  ، أعحننززززح هللا وايززززحال علززززى  حعتززززه انززززه سززززميع مجهزززز  الززززدعحء والسزززز م  .                 

قزززززززززح  ، فلمزززززززززح                                                                                                    وروى أبزززززززززو الفزززززززززرب فزززززززززى مقحتزززززززززل ال زززززززززحلبههن بسزززززززززنده عزززززززززن جنزززززززززد  
قلزززززززز  لززززززززه أن الرجززززززززل سززززززززح ر اليززززززززال  ، فحبززززززززدأه                                                                           –أتهزززززززز  الحسززززززززن بكتززززززززح  ميحويززززززززة 

فحمزززززح أن تقزززززدر أن هنقزززززحد لزززززال ،                           -تزززززى تقحتلزززززه فزززززى أر زززززه وبززززز ده وعملزززززه  بحلمسزززززهر ، ح
فززززز  وهللا حتزززززى هزززززرى منزززززح أع زززززم مزززززن  زززززفهن ، فقزززززح  أفيزززززل ، ثزززززم قيزززززد عزززززن مشزززززورتى                                                          

 وتنحسى قولى  .
 سن  رسحلة اخرى من ميحوية ل محم الح 
 قحلوا وكت  ميحوية الى الحسن      
أمزززززززح بيزززززززد  ،  فزززززززحن هللا يفيزززززززل فزززززززى عبزززززززحده مزززززززح يشزززززززحء ، ال ميقززززززز  لحكمزززززززه ، وعزززززززو                                   

                                        سززززززززريع الحسززززززززح  ، فححززززززززحر أن تكززززززززون منهتززززززززال علززززززززى أهززززززززدى رعززززززززح  مززززززززن النززززززززح  ،                                                            
وأيززززززأ  مززززززن أن تجززززززد فهنززززززح غمهززززززدة ، وأن أنزززززز  أعر زززززز  عمززززززح أنزززززز  فيززززززه وبززززززحييتنى ،                                                     

وفهززززز  لزززززال  بمزززززح وعزززززد   وأجريززززز  لزززززال مزززززح شزززززر   ، وأكزززززون فزززززى حلزززززال ، كمزززززح قزززززح                                
 نى قي  بن ثيلبة    أعشى ب

 وان  أحزد أسززدى  اليال  أمزززحنة               فأوف باح  تدعى  احا  مزز   وافيح  
 وال تجفه  ان  كحن  فى  المح   فحنيح    عنى           تحسد   المولى  احا    كحن  حا وال  

 رد االمحم الحسن على ميحوية    
 فأجحبه الحسن عليه الس م   

يززززززد فقززززززد و زززززززل الززززززى كتحبززززززال  ، تززززززحكر فيزززززززه مززززززح حكززززززر  ، فتركزززززز  جوابزززززززال ،                                                                 أمززززززح ب 
 خشزززززية البيزززززى منزززززى عليزززززال  ، وبزززززحا أعزززززوح مزززززن حلزززززال  ، فزززززحتبع الحززززز  تيلزززززم أنزززززى مزززززن                                                          

 لى اثم أن أقو  فأكح  والس م  . أعلال ، وع
 ميحوية يكت  الى عمحله على النواحى   

فلمزززززززح و زززززززل كتزززززززح  الحسزززززززن عليزززززززه السززززززز م الزززززززى ميحويزززززززة قزززززززرأه ، ثزززززززم كتززززززز  الزززززززى                                      
 عمحله على النواحى بنسخة واحدة    
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قبلزززززززه مزززززززن                              مزززززززن عبزززززززد هللا ميحويزززززززة أمهزززززززر المززززززز منهن الزززززززى فززززززز ن بزززززززن فززززززز ن ومزززززززن
 المسززززززلمهن ، سزززززز م علززززززيكم فززززززحنى أحمززززززد الززززززيكم هللا الززززززحى ال الززززززه اال عززززززو أمززززززح بيززززززد                                                        

              فحلحمزززززززززد ا الزززززززززحى كفزززززززززحكم م ونزززززززززة عزززززززززدوكم ، وقتزززززززززل خليفزززززززززتكم  ، ان هللا بل فزززززززززه ،                          
وحسززززن  ززززنيه أتززززح  ليلززززى بززززن أبززززى  حلزززز  رجزززز  مززززن عبززززحده ، فحغتحلززززه فقتلززززه  ، فتززززرال                                                   

أ ززززززححبه متفززززززرقهن مختلفززززززهن ،  وقززززززد جحءتنززززززح كتزززززز  أشززززززرافام وقززززززحدتام ، هلتمسززززززون ،                                
م ، فزززززززحقبلوا الزززززززى حزززززززهن يزززززززحتيكم كتزززززززحبى عزززززززحا بجازززززززدكم                              ا مزززززززحن  نفسزززززززام وعشزززززززح رع

     وجنززززززززدكم ، وحسززززززززن عززززززززدتكم ، فقززززززززد أ ززززززززبتم بحمززززززززد هللا ال ززززززززبر ، وبليززززززززتم ا مززززززززل ،                                                             
  وبركحته  .                          وأحل هللا أعل البيى واليدوان ، والس م عليكم ورحمة هللا

 
 كتح  ميحوية يشاد بشمحتته فى مو  امهر الم منهن على  

أقززززززززو    فكبززززززززف نفززززززززى ميحويززززززززة شززززززززمحتته بمززززززززو  االمززززززززحم علززززززززى فززززززززى رده علززززززززى                                  
                          االمزززززحم الحسزززززن الزززززحى مزززززر عليزززززال  وشزززززمحتته  فزززززى كتحبزززززه  الزززززى عمحلزززززه  زززززحعرة ، وعزززززل      

   .رمتنى بدا اح وانسل محم على ، ولكنام قديمح قحلوا من ال دق أن هنس  البيى واليدوان ل 
 الف ة البحغية  

ولقزززززد قتزززززل جنزززززد ميحويزززززة فزززززى  زززززفهن ال زززززححبى الجلهزززززل عمزززززحر بزززززن يحسزززززر  ، وكزززززحن                                
لززززه   تقتلززززال الف ززززة البحغيززززة ، كمززززح سززززلف القززززو  ،                                                         رسززززو  هللا  ززززلى هللا عليززززه وسززززلم قززززح 

فزززز  حجززززة لميحويززززة فيمززززح هدعيززززه بيهززززر حزززز  ، مززززن أن االمززززحم عليززززح وأن ززززحره أعززززل بيززززى .                      
 ميحوية تيلبه السيحسة على دهنه  

ح علززززى ، مززززن شززززاحدة امحمنززززح علززززى حززززهن سزززز ل                                              وأهززززن شززززاحدة ميحويززززة عززززحه فززززى امحمنزززز 
عزززززن ميحويزززززة وأ زززززححبه وقهزززززل لزززززه   أكفزززززحر عزززززم   قزززززح  ال مزززززن الشزززززرال فزززززروا ، وقزززززحلوا ،                                          

 اال قلزززززززي  (                                                          أمنزززززززحفقون عزززززززم   قزززززززح  ال ، ان هللا قزززززززح  فزززززززى المنزززززززحفقهن ) وال هزززززززحكرون هللا
 وليسوا عم كحلال قحلوا فمح ححلام ، قح  اخواننح بيوا علهنح  .

           ومزززززززن عنزززززززح تيلزززززززم أن السيحسزززززززة لزززززززم تيلززززززز  االمزززززززحم عليزززززززح كمزززززززح غلبززززززز  ميحويزززززززة ،                                                                
 فححفن االمحم على كرم هللا وجاه على دهنه بهنمح تاحون ميحوية فيه  . 
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 االمحم الحسن هجمع جيشه   
قحلوا ، فحجتميز  اليسزحكر الزى ميحويزة ، فسزحر بازم قح زدا الزى اليزراق ، وبلزي االمزحم الحسزن  

بزن عزدى فزحمر خبره ومسهره نحوه ، وأنه قد بلي جسر منبج ، فتحرال عنزد حلزال ، وبيزث حجزر 
 اليمح  والنح  بحلتاه  للمسهر ، ونحدى المنحدى ال  ه جحمية ،

 فأ قبل النح  هثوبون ويجتميون ، وقح  الحسن   احا ر ه  الجمحعة ، فأعلمونى .  
 وجحء سيهد بن قي  الامدانى فقح  له اخرب. 

أمح بيد فزحن هللا كتز  فخرب الحسن عليه الس م ف يد المنبر فحمد هللا واثنى عليه  ثم قح     
الجاززحد علززى خلقززه ، وسززمحه كرعززح، ثززم قززح  العززل الجاززحد مززن المزز منهن   ا ززبرو ا ان هللا مززع 

 ال حبرين ، فلستم أهاح النح  نح لهن مح تحبون اال بحل بر على مح تكرعون . 
هللا ، بحلينى ان ميحوية بليه اننح كنح ادمينح علزى المسزهر اليزه ، فتحزرال لزحلال ، اخرجزو رحمكزم 

 الى ميسكركم بحلنخهله ، حتى نن ر وتن روا ، ونرى وتروا. 
فسكتو ا فمزح تكلزم مزنام احزد والاجحبزه  ا؛  وانه فى ك مه لهتخوف خحالن النح  له ، قحلو  اقحلو 

 بحرف.
 شجحعة عدى بن ححتم ووفح ه    

عززحا المقززحم ،  فلمزح رأى حلززال عززدى بزن حززحتم قززحم فقززح    انزح ابززن حززحتم ، سززبححن هللا ، مزح اقززب 
االتحبون امحمكم ، وابن بن  نبيكم ، ابن خ بحء م ر ، اهن المسلمون ، ابن الخوا زون مزن 
اعززل الم ززر ، الززحهن السززنتام كحلمخززحري  فززى الدعززة ، فززححا جززد الجززد فرواغززون كحلثيحلزز  ، 

 تخحفون مق  هللا ،  والعهباح وعحرعح . 
 بزال المراشزد ، وجنبزال المكزحره ، ووفقزال لمزح ثم استقبح  االمحم الحسن بوجه فقزح    ا زح  هللا 

 تحمد ورده و دره ، قد سمينح مقحلتال ،
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وانتاهنزززززح الزززززى امزززززرال ، وسزززززمينح لزززززال وا ينزززززحال فيمزززززح قلززززز  ومزززززح رأهززززز  ، وعزززززحا وجازززززى                                           
 الى ميسكرى ، فمن اح  ان هوافهنى فلهواف .

لمسززززززززجد ودابتززززززززه بحلبززززززززح  ، فركبززززززززه  وم ززززززززى                             ثززززززززم م ززززززززى لوجاززززززززه ، فخززززززززرب مززززززززن ا 
الزززززى النخهلزززززة ، وامزززززر غ مزززززه ان هلحقزززززه بمزززززح ي زززززلحه ، وكزززززحن عزززززدى بزززززن حزززززحتم او                                         

 النح  عسكرا.
 نخبه من االوفيحء   

ى ،                               وقزززززززحم قزززززززي  بزززززززن سزززززززيد بزززززززن عبزززززززحد االن زززززززحرى ، وميقزززززززل بزززززززن قزززززززي  الريزززززززحح 
وديززززززززحد بززززززززن  ي ززززززززية التيمززززززززى ، فززززززززأنبو ا النززززززززح  والمززززززززوعم وحر ززززززززوعم ، وكلمززززززززوا                                   

 0االمحم الحسن بمثل ك م عدى بن ححتم فى االجحبة والقبو  
                               فقززززززززح  لاززززززززم االمززززززززحم الحسززززززززن عليززززززززه السزززززززز م ،  ززززززززدقتم رحمكززززززززم هللا ، مززززززززح دلززززززززز         

أعزززززززرفكم ب زززززززدق النيزززززززة والوفزززززززحء والقبزززززززو  والمزززززززودة ال زززززززحيحة ، فجزززززززداكم هللا خهززززززززرا                                     
 0ثم ند  

وخزززززززززززرب النزززززززززززح  وعسزززززززززززكروا ، ونشززززززززززز وا للخزززززززززززروب ، وخزززززززززززرب االمزززززززززززحم الحسزززززززززززن                                       
خلف علزززززززى الكوفزززززززة الميهزززززززرة بزززززززن نوفزززززززل بزززززززن الحزززززززحرث بزززززززن                                                           الزززززززى الميسزززززززكر ، واسزززززززت

عبزززززززد الم لززززززز  ، وأمزززززززره بحسزززززززتحثحث النزززززززح  واشخح زززززززام اليزززززززه ، فجيزززززززل يسزززززززتحثام                                   
 0ويستخرجام حتى هلت م اليسكر 
 حسن  ابن عبح  هبدى رأيه ل محم ال

وروى ابززززززززن أبززززززززى حدهززززززززد بسززززززززنده عززززززززن المززززززززدا نى عززززززززن أبززززززززى بكززززززززر بززززززززن ا سززززززززود                                           
قززززح     كتزززز  ابززززن عبززززح  الززززى االمززززحم الحسززززن   أمززززح بيززززد فززززحن المسززززلمهن ولززززوال أمززززرعم                                                     

لحزززززززر  وجحعزززززززد عزززززززدوال ، وقزززززززحر  أ زززززززححبال ،                                  بيزززززززد علزززززززى عليزززززززه السززززززز م ، فشزززززززمر ل
واشززززززتر مززززززن ال نززززززهن دهنززززززه بمززززززح ال هززززززثلم لززززززال دهنززززززح ، ووا  أعززززززل البهززززززو  والشززززززرف ،                              

      تست زززززززل  بزززززززه عشزززززززح رعم ، حتزززززززى يكزززززززون النزززززززح  جمحعزززززززة ، ، فزززززززحن بيززززززز  مزززززززحيكره                                  
مزززززززحلم هتيزززززززد الحززززززز  ، وكحنززززززز  عواقبزززززززه تززززززز دى الزززززززى  ازززززززور اليزززززززد  وعزززززززد                                   –النزززززززح  
خهزززززر مزززززن كثهزززززر ممزززززح يحبزززززه النزززززح  احا كحنززززز  عواقبزززززه تزززززدعوا الزززززى  ازززززور                              –الزززززدهن 

 الجور وح  الم منهن وعد الفحجرين  .  
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اليززززززد  ، فقززززززد جززززززحء عززززززنام أنززززززه ال ي ززززززل  الكززززززح  اال                                      واقتززززززد بمززززززح جززززززحء عززززززن أ مززززززة  
فززززززى حززززززر  أو ا زززززز   بززززززهن النززززززح  ، فززززززحن الحززززززر  خدعززززززة ، ولززززززال فززززززى حلززززززال سززززززية                                           

 احا كن  مححربح محلم تب ل  حقح ،
لزززززززى ميحويزززززززة ، انزززززززه أسزززززززحء                                          واعلزززززززم أن عليزززززززح ابزززززززحال ، انمزززززززح رغززززززز  النزززززززح  عنزززززززه ا 

 الهام فى الفىء ، وسوى بهنام فى الي حء فثقل علهام .
واعلززززززززم أنززززززززال تحززززززززحر  مززززززززن حززززززززحر  هللا ورسززززززززوله فززززززززى ابتززززززززداء االسزززززززز م ، حتززززززززى                                      

دهن ، أ ازززززروا االيمزززززحن ،                          ازززززر أمزززززر هللا ، فلمزززززح وحزززززد الزززززر  ومحززززز  الشزززززرال وعزززززد الززززز
وقزززززززرءوا القزززززززرآن ، مسزززززززتاد هن بآيحتزززززززه ، ، وقزززززززحموا الزززززززى ال ززززززز ة وعزززززززم كسزززززززحلى ، وأدوا                        

 الفرا   وعم لاح كحرعون . 
           فلمززززززززززح رأوا أنززززززززززه ال ييززززززززززد فززززززززززى الززززززززززدهن اال االتقيززززززززززحء ا بززززززززززرار ، توسززززززززززموا بسززززززززززيمح                       

ال ززززززحلحهن ، لززززززي ن المسززززززلمون باززززززم خهززززززرا ، فمززززززح دالززززززوا بززززززحلال حتززززززى شززززززركوعم فززززززى                           
أمحنززززززحتام ، وقززززززحلوا حسززززززحبام علززززززى هللا ، فززززززحن كززززززحنوا  ززززززحدقهن فحخواننززززززح فززززززى الززززززدهن ،                               

 0وان كحنوا كححبهن كحنوا بمح افترقوا عم ا خسرين 
د منهززززززززز  بأول زززززززززال وبأبنزززززززززح ام وأشزززززززززبحعام ، وهللا مزززززززززح دادعزززززززززم  زززززززززو  اليمزززززززززر اال                                                          وقززززززززز

غيززززززززح ، وال دادعززززززززم حلززززززززال  عززززززززل الززززززززدهن اال مقتززززززززح ، فجحعززززززززدعم وال تززززززززر  دنيززززززززة وال                                   
كومزززززززة  حتزززززززى غلززززززز  أمزززززززره فأجزززززززح  ،                                    هجززززززز  الزززززززى الح لمتقبزززززززل خسزززززززفح ، فزززززززحن عليزززززززح

وانازززززززم ييلمزززززززون أنزززززززه أولزززززززى بزززززززح مر ان حكمزززززززوا بحليزززززززد  ، فلمزززززززح حكمزززززززوا بزززززززحلاوى ،                                   
                                  رجززززع الززززى مززززح كززززحن عليززززه حتززززى أتززززى عليززززه أجلززززه ، وال تخززززرجن مززززن حزززز  أنزززز  أولزززززى                             

 0به ، حتى يحو  المو  دون حلال والس م 
قززززززحلوا   وسززززززحر االمززززززحم الحسززززززن عليززززززه السزززززز م فززززززى عسززززززكر ع ززززززيم وعززززززدة حسززززززنة ،                                    

 0حتى ند  دهر عبد الرحمن فأقحم به ث ثح حتى اجتمع النح  
د الم لزززززز  ) أخززززززو عبززززززد هللا بززززززن عبززززززح  (                                                                                           ثززززززم دعززززززح عبهززززززد هللا بززززززن عبززززززح  بززززززن عبزززززز

فقزززززح  لزززززه   يزززززح ابزززززن عزززززم ، انزززززى بحعزززززث اليزززززال اثنزززززى عشزززززر الفزززززح مزززززن فرسزززززحن اليزززززر                                                            
 زززززر ، الرجزززززل مزززززنام هزززززدن الكتهبزززززة ، فسزززززر بازززززم وألزززززن لازززززم جحنبزززززال ، وابسزززززع                                                   وقزززززراء الم

           لاززززززم وجاززززززال ، وافززززززرش لاززززززم جنححززززززال ، وأدناززززززم مززززززن مجلسززززززال ، فززززززحنام بقيززززززة ثقززززززح                                                                
 منهن ، وسر بام على شع الفرا  حتى تق ع بام الفرا  ، حتى تيبر أمهر الم  
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مسزززززكن ، ثزززززم امززززز  حتزززززى تسزززززتقبل بازززززم ميحويزززززة ، فزززززحن أنززززز  لقهتزززززه فححبسزززززه حتزززززى                               
آتيزززززززال ، فزززززززحنى علزززززززى أثزززززززرال وشزززززززيكح ، ولزززززززيكن خبزززززززرال عنزززززززدى كزززززززل هزززززززوم ، وشزززززززحور                                        

حا لقهززززز  ميحويزززززة فززززز  تقحتلزززززه                                                          عزززززحهن ) يينزززززى قزززززي  بزززززن سزززززيد وسزززززيهد بزززززن قزززززي  ( وا 
حتزززززى يقحتلزززززال ، فزززززحن فيزززززل فقحتلزززززه ، وان أ زززززب  فقزززززي  بزززززن سزززززيد علزززززى النزززززح  ، وان                                              

 بن قي  على النح  . ا ه  قي  بن سيد فسيهد 
قزززززززحلوا ، فسززززززززحر عبهزززززززد هللا حتززززززززى انتاززززززززى الزززززززى شززززززززهنور حتززززززززى خزززززززرب الززززززززى شززززززززحعى                                            

ثززززززم لززززززدم الززززززرا  والفلوجززززززه حتززززززى أتززززززى مسززززززكن ، وأخززززززح الحسززززززن علززززززى حمززززززحم عمززززززر                                     
 دون القن رة  .حتى أتى دهر كي  ، ثم بكر فند  سحبح  

فلمزززززززح أ زززززززب  نزززززززحدى فزززززززى النزززززززح  ، ال ززززززز ة جحميزززززززة ، فزززززززحجتميوا ف زززززززيد المنبزززززززر ،                                
 وخ بام فقح     

الحمززززززززززد ا كلمززززززززززح حمزززززززززززده ححمززززززززززد ، وأشزززززززززززاد أال الززززززززززه اال هللا كلمزززززززززززح شززززززززززاد لزززززززززززه                                   
أرسزززززززله بزززززززحلح  وا تمنزززززززه علزززززززى الزززززززوحى  ،                          شزززززززحعد ، وأشزززززززاد أن محمزززززززدا رسزززززززو  هللا ، 

  لى هللا عليه وآله أمح بيد  
فززززززززوهللا انززززززززى  رجززززززززو أن أكززززززززون قززززززززد أ ززززززززبح  بحمززززززززد هللا ومنززززززززه ، وأنززززززززح أن زززززززز                                 

        خلقزززززززه ، ومزززززززح أ زززززززبح  محزززززززتم  علزززززززى مسزززززززلم  زززززززيهنه ، وال مريزززززززدا لزززززززه بسزززززززوء وال               
غح لزززززة ، أال وان مزززززح تكرعزززززون فزززززى الجمحعزززززة ، خهزززززر لكزززززم ممزززززح تحبزززززون فزززززى الفرقزززززة ،                              

أال وأنززززززى نززززززح ر لكززززززم خهززززززرا مززززززن ن ززززززركم  نفسززززززكم ، فزززززز  تخززززززحلفوا أمززززززرى ، وال تززززززردوا                     
ور زززززززحه                            علزززززززى رأهزززززززى ، غفزززززززر هللا لزززززززى ولكزززززززم ، وأرشزززززززدنى وايزززززززحكم لمزززززززح فيزززززززه محبتزززززززه 

 ان شحء هللا ، ثم ند  .
قزحلوا ، فن زر النززح  بي زام الزى بيزز  ، وقزحلوا مزح ترونززه هريزد بمزح قززح  قزحلوا ن نزه هريززد أن  

ي زززززززززززززززززحل  ميحويزززززززززززززززززة ، ويكزززززززززززززززززل ا مزززززززززززززززززر اليزززززززززززززززززه ، كفزززززززززززززززززر وهللا الرجزززززززززززززززززل ،                                          
تابوه حتززززززى أخززززززحوا م زززززز ه مززززززن تحتززززززه ، ثززززززم شززززززد                            ثززززززم شززززززدوا علززززززى فسزززززز ح ه ، فززززززحن

قززززه ،                     تعليززززه عبززززد الززززرحمن بززززن عبززززد هللا بززززن جيززززح  ا ددى فنززززد  م رفززززه الززززحى علززززى عح
فبقززززززززى جحلسززززززززح متقلززززززززدا سززززززززيفه بيهززززززززر رداء ، فززززززززدعح بفرسززززززززه فركبززززززززه ، وأحززززززززدق بززززززززه                           

 زززززززززته وشزززززززززييته ، ومنيزززززززززوا منزززززززززه مزززززززززن أراده والمزززززززززوه و زززززززززيفوه                               وا زززززززززف مزززززززززن خح
 لمح تكلم به   .  
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عنزه ، وميازم شز   )   النزح فقح  ادعوا لى ربيية وعمدان ، فدعوا له ، فأ حفوا به ، ودفيزوا 
أسد  ثزم  ) قر  المدا ن ( قحم اليه رجل من بنىسحبح   اخ   ( من غهرعم ، فلمح مر فى م حم

جرا  بن سزنحن ، وبهزده ميزو  فأخزح بلجزحم فرسزه ، وقزح  لزه   ن قيهن يقح  له من بنى ن ر ب
هللا أكبززر يززح حسززن ، أشزززرال أبززوال ، ثززم أشزززرك  أنزز  ، و ينززه بزززحلميو  ، فوقيزز  فززى فخزززحه                             

                             فشززززززقته حتززززززى بليزززززز  أربهتززززززه ) أ ززززززل الفخززززززح ( وسززززززقع الحسززززززن عليززززززه السزززززز م الززززززى
ا ر  بيزززززززد أن  زززززززر  الزززززززحى  ينزززززززه بسزززززززهف كزززززززحن بهزززززززده واعتنقزززززززه ، فخزززززززرا جمييزززززززح                                       

الززززى ا ر   ، فوثزززز  عبززززد هللا بززززن ا خ ززززل ال ززززح ى ونززززد  الميززززو  مززززن هززززد جززززرا  بززززن                              
ن بزززززن عمزززززحرة عليزززززه فق زززززع أنفزززززه ، ثزززززم أخزززززح                          سزززززنحن ، فخ خ زززززه بزززززه ، وأكززززز   بيزززززح
 له ا جر فشدخح رأسه ووجاه حتى قتلوه  . 

وحمل الحسن عليه الس م على السرير الى المدا ن وباح سيهد بن مسزيود الثقفزى واليزح علهازح 
الحسزن عليزه  واله المزدا ن فزأقره علهازحعليزه السز م من قبله ، وقد كزحن أمهزر المز منهن علزى 

 الس م ، فأقحم ييحلج نفسه  .
 أمر عجه  وكرامة كبرى     

وأقزززززززو  فزززززززى عزززززززحه المنحسزززززززبة ، انىيجبززززززز  فزززززززى تزززززززحري  االمزززززززحم الحسزززززززهن ، أن يقزززززززوم                    
المختزززززحر بزززززن عبهزززززد هللا الثقفزززززى ، وعزززززو ابزززززن أ  لسزززززيهد بزززززن مسزززززيود الثقفزززززى ، فهتزززززدعم                   

سزززززليمحن بزززززن  زززززرد الخداعزززززى ، ويثزززززأر ل مزززززحم الحسزززززهن ، ويمكزززززن                                     الشزززززيية بيزززززد مقتزززززل
لزززززه هللا مزززززن قتلزززززة االمزززززحم الحسزززززهن ، فهزززززوقفام بزززززهن هديزززززه ويزززززأمر بقزززززتلام أنواعزززززح مزززززن                       

حتى مح  ،  تركه و القت   تنحس  مح فيلوه ، فمنام من أحرقه بحلنحر ، ومام من ق ع أ رافه
عبهززد هللا بززن ديززحد ، وشززمر بززن حى ن ممززن قززتلام ومززنام مززن  رمززى بحلنبززح  حتززى مززح  ، وكززح

عمزر بزن سزيد وابنزه حفز  ، وقزد أرسزل بزرأ  ابزن ، وكزحن الجوشن  ، علهامح اللينة الدا مة 
لى سهدى محمد بن الحنفيزة ، على دين اليحبدهن ، وأرسل برأ  عمر وحف  ا ديحد الى سهدى

مختزززززحر حزززززهن قزززززت  ، وهللا  لزززززو قتلززززز  بحلحسزززززهن ث ثزززززة أربزززززح  قزززززريش مزززززح وفزززززوا                     وقزززززح  ال
بأنملزززززززه مزززززززن أنحملزززززززه  ، أقزززززززو  ان عزززززززحا الرجزززززززل الزززززززحى سزززززززل ه علزززززززى أعزززززززداء االمزززززززحم                                  

 الحسهن ، كحن خ مح  مهر الم منهن على و مهر الم منهن الحسن ، ويدلال 
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حلززززال أنززززه حززززهن  يززززن االمززززحم الحسززززن ودخززززل المززززدا ن لييززززحلج جرحززززه قززززح  المختززززحر                   علززززى 
ليمزززززه سزززززيهد بزززززن مسزززززيود الثقفزززززى والمتقزززززدم حكزززززره لزززززو سزززززلم  الحسزززززن الزززززى ميحويززززززة                         

       التخزززززح  عنزززززده الهزززززد البي زززززحء ، فأجحبزززززه عمزززززه فزززززى وفزززززحء ، بززززز   مزززززح تزززززأمرنى بزززززه  .                
ألسززززز  تزززززرى ميزززززى أهازززززح القزززززحرىء الكزززززريم أن عزززززحا أمزززززر عجهززززز  ، فقزززززد تحزززززو  المختزززززحر                      

مززززززززن عززززززززداوة سززززززززحفرة ، الززززززززى  ززززززززداقة  ززززززززحدقة ، وا فززززززززى خلقززززززززه آيززززززززح  ، وتلززززززززال                              
 وهللا    البه  من كبرى الكرامح   . 

 ونيود الى التحري  فنقو    
حويززززززة فأنززززززه وافززززززى حتززززززى نززززززد  قريززززززة يقززززززح  لاززززززح الحلوبيززززززة بمسززززززكن ، وأقبززززززل                          أمززززززح مي 

عبهزد هللا بزن عبزح  حتزى نزد  بحدا زه ، فلمزح كزحن مزن غزد ، وجزه ميحويزة بخهلزه اليزه ، فخززرب 
الززهام عبهززد هللا فززيمن ميززه ، ف ززربام حتززى ردعززم الززى ميسززكرعم  . عبهززد  هللا  بززن  عبززح   

 حم الحسن   هخون  االم
فلمزززززززح كزززززززحن اللهزززززززل أرسزززززززل ميحويزززززززة الزززززززى عبهزززززززد هللا بزززززززن عبزززززززح  أن الحسزززززززن قزززززززد                                

راسززززلنى فززززى ال ززززل   ، وعززززو مسززززلم ا مززززر الززززى ، فززززحن دخلزززز  فززززى  ززززحعتى ا ن   ، كنزززز                      
م ،                         متبوعززززززززح ، واال دخلزززززززز  وأنزززززززز  تززززززززحبع ، ولززززززززال ان أجبتنززززززززى ا ن ألززززززززف ألززززززززف درعزززززززز

 أعجل لال فى عحا الوق  ن فاح واحا دخل  الكوفة الن ف ا خر  . 
فحنسزززززززل عبهزززززززد هللا اليزززززززه لزززززززي  ، فزززززززدخل عسزززززززكر ميحويزززززززة ، فزززززززوفى لزززززززه بمزززززززح وعزززززززده                              

                     وأ ززززززب  النززززززح  هنت ززززززرون عبهززززززد هللا أن هخززززززرب  في ززززززلى باززززززم  ، فلززززززم هخززززززرب حتززززززى           
أ ززززززبحوا ، ف لبززززززوه فلززززززم هجززززززدوه  ، ف ززززززلى باززززززم قززززززي  بززززززن سززززززيد بززززززن عبززززززحدة ، ثززززززم                                          

خ زززززبام فثبزززززتام ، وحكزززززر عبهزززززد هللا فنزززززح  منزززززه  ، ثزززززم أمزززززرعم بحل زززززبر  والنازززززو  الزززززى                         
انازززز  بنززززح الززززى عززززدونح علززززى أسززززم هللا ، فنززززد                        اليززززدو ، فأجززززحبوه بحل حعززززة وقززززحلوا لززززه   

 فنا  بام  .
وخززززززززرب اليززززززززه بسززززززززر بززززززززن ار ززززززززحه ، ف ززززززززح  الززززززززى أعززززززززل اليززززززززراق  ، ويحكززززززززم عززززززززحا                                 

 أمهززززززركم عنززززززدنح قززززززد بززززززحيع وامززززززحمكم الحسززززززن قززززززد  ززززززحل  ، فيزززززز م تقتلززززززون أنفسززززززكم  .                          
فقززززززح  لاززززززم قززززززي  بززززززن سززززززيد  ، اختززززززحروا احززززززدى اثنتززززززهن  ، امززززززح القتززززززح  مززززززع غهززززززر                               

 امحم ، وامح أن تبحييوا بيية     ، فقحلوا بل نقحتل ب  امحم  . 
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 بهن قي  بن سيد  وميحوية    
                   فخرجززززززززوا ، ف ززززززززربوا أعززززززززل الشززززززززحم حتززززززززى ردعززززززززم الززززززززى م ززززززززحفام ، فكتزززززززز  ميحويززززززززة         

الزززى قزززي  بزززن سزززيهد  ، ، هزززدعوه ويمنيزززه فكتززز  اليزززه قزززي     ال وهللا ال تلقزززحنى أبزززدا  اال                
 بهنى وبهنال  الرم   ، فكت  اليه ميحوية لمح ه   منه  .

 كتح   ميحوية  الى قي   بن  سيد     
فيمزح لزي  لزال فزحن  ازر أحز    أمح بيد  فحنال  هاودى بن هازودى  ، تشزقى  نفسزال  وتقتلازح 

وقتلال ، وكزحن أبزوال أوتزر غهزر اليال  نكل بال  الفريقهن اليال نبحال وغدرال  ، وان  ار  أبي ام
قوسزه  ، ورمززى  غهزر غر ززه ، فزأكثر الحززر وأخ زأ الف ززل ، فخحلزه قومززه  ، وأدركزه هومززه  ، 

 والس م  .دا  غري  فمح  بحوران  ري
     رد الشجح  قي  بن سيد على ميحوية 

 فكت  اليه قي  بن سيد 
أمزززززززززح بيزززززززززد فحنمزززززززززح أنززززززززز  وثزززززززززن ، دخلززززززززز  فزززززززززى االسززززززززز م كرعزززززززززح ، وأقمززززززززز  فيزززززززززه                                    

فرقززززح  ، وخرجزززز  منززززه  وعززززح  ، ولززززم هجيززززل هللا لززززال فيززززه ن ززززهبح  ، ولززززم يقززززدم اسزززز مال ،                    
وحدبزززززح مزززززن أحزززززدا  المشزززززركهن                                    ولزززززم يحزززززدث نفحقزززززال ، ولزززززم تزززززد  حربزززززح ا ولرسزززززوله  ،

 وعدوا ا ولنبيه وللم منهن  من عبحده  .
وحكزززززززززر  أبزززززززززى ، فليمزززززززززرى مزززززززززح أوتزززززززززر االقوسزززززززززه ، وال رمزززززززززى االغر زززززززززه ، فشزززززززززي                            

               عليززززه مززززن ال يشزززز  غبززززحره وال هبلززززي كيبززززه ، ودعمزززز  أنززززى هاززززودى ابززززن هاززززودى  ، وقززززد  
علمزز  وعلززم النززح   ، أنززى وأبززى أعززداء الززدهن  الززحى  خرجزز   منززه  ، وأن ززحر الززدهن الززحى  

 دخل  فيه ، و ر  اليه  والس م  . 
فلمزززززح قززززززرأ ميحويزززززة ك مززززززه غح زززززه  ، وأراد اجحبتززززززه ، فقزززززح  لززززززه عمزززززرو بززززززن اليززززززح   ،                                

بأشزززززد مزززززن عزززززحا ، وان تركتزززززه دخزززززل فيمزززززح دخزززززل فيزززززه                      ماززززز  ، فحنزززززال ان كحتبتزززززه أجحبزززززال
 النح   ، فأمسال  عنه  . 
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 رسل ميحوية الى االمحم الحسن   
وبيث ميحوية عبد هللا بن عح ر وعبد الرحمن بن سمرة الزى االمزحم الحسزن لل زل   فزدعواه   

اال هتبزع أحزد بمزح م زى  ، وال هنزح  أحزد و ح شر  له ميحوية اليه فدعداه فى ا مر  ، وأع يحه م
على اال بخهر  ، وعى أشيحء شر اح االمحم الحسزن  فأجحبزحه ال هحكر و من شيية على بمكروه ، 

الحسزن الزى  الى حلال ، وستيلم تفح هل الشرو  فيمح بيد من كتزح  ال زل  الزحى أرسزله االمزحم
 ميحوية  .

اجتمزززززع الزززززى االمزززززحم الحسزززززن                               وان زززززرف قزززززي  بزززززن سزززززيد فزززززيمن ميزززززه الزززززى الكوفزززززة  ، و  
عليززززززه السزززززز م  وجززززززوه الشززززززيية  ، وأكززززززحبر أ ززززززحح  أمهززززززر المزززززز منهن  عليززززززه السزززززز م                              

 هلومونه ، ويبكون اليه جدعح ممح فيل  . 
 ن  كتح  ال ل   الحى كتبه االمحم   الحسن    

كتززززززح  م حلزززززز  السزززززز و  فززززززى منحقزززززز  آ  الرسززززززو                          جززززززحء  نزززززز  كتززززززح  ال ززززززل  فززززززى  
  بن  لحة القرشى كمح هلى    

بسزززززم هللا الزززززرحمن  الزززززرحيم  ، عزززززحا مزززززح  ززززززحل  عليزززززه الحسزززززن  بزززززن علزززززى بزززززن أبززززززى                         
                   حلززز  ميحويزززة بزززن أبزززى سزززفيحن ،  زززحلحه علزززى أن يسزززلم اليزززه واليزززة أمزززر المسزززلمهن علزززى     
أن ييمل  فهام بكتح  هللا وسنة رسوله محمزد  زلى هللا عليزه وسزلم  وسزهرة الخلفزحء الراشزدهن  

 . 
ميحويززززززة بززززززن أبززززززى سززززززفيحن أن يياززززززد  حززززززد مززززززن بيززززززده عاززززززدا ، بززززززل يكززززززون                            ل ولززززززي 

وا مزززززن                    ا مززززر مزززززن بيزززززده شززززورى بزززززهن المسزززززلمهن ، وعلززززى أن النزززززح  آمنزززززون حهززززث كزززززحن
أر  هللا فززززززززى شززززززززحمام وعززززززززراقام وحجززززززززحدعم ويمززززززززنام ، وعلززززززززى أن أ ززززززززحح  علززززززززى                             

وشززززززييته آمنززززززون علززززززى أنفسززززززام وأمززززززوالام ونسززززززح ام وأوالدعززززززم  ، وعلززززززى ميحويززززززة بززززززن                       
حزززززد مزززززن خلقزززززه  بحلوفزززززحء                                  أبزززززى سزززززفيحن بزززززحلال عازززززد هللا ومهثحقزززززه ، ومزززززح أخزززززح هللا علزززززى أ

بمززززح أع ززززى هللا  مززززن نفسززززه  ، وعلززززى أنززززه ال هبيززززى للحسززززن بززززن علززززى وال  خيززززه الحسززززهن                              
وال  حززززززد مززززززن بهزززززز  رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم  غح لززززززة سززززززرا وال جاززززززرا  ، وال                   

نام فززززى أفزززز  مززززن ا فززززحق ، شززززاد عليززززه بززززحلال هللا وكفززززى بززززحا شززززاهدا                                    هخهززززف أحززززدا مزززز
 وف ن وف ن والس م  . 



 118 

 ميحوية فى  ريقه للكوفه    
ونيززززززود للتززززززحري  ، قززززززح  أبززززززو الفززززززرب   وسززززززحر ميحويززززززة حتززززززى نززززززد  النخهلززززززة وجمززززززع                         

دخل الكوفزززززة خ بزززززة  ويلزززززة  لزززززم هنقلازززززح أحزززززد مزززززن الزززززرواة                         النزززززح  فخ زززززبام قبزززززل أن هززززز
 تحمة ، ودخل ميحوية بيد فراغه  من خ بته بحلنخهلة  . 

 كهف بحيع قي   بن  سيد ميحوية   
وقزززززح  ، فلمزززززح تزززززم ال زززززل  بزززززهن الحسزززززن وميحويزززززة ، أرسزززززل الزززززى قزززززي  بزززززن سزززززيد  ،                          

بييزززززة ، فجزززززحءه ، فلمزززززح أرادوا ادخحلزززززه اليزززززه  ، قزززززح  انزززززى حلفززززز  أال ألقزززززحه                                       هزززززدعوه الزززززى ال
اال وبهنززززززى وبهنززززززه الززززززرم  أو السززززززهف ، فززززززأمر ميحويززززززة بززززززرم  وسززززززهف فو ززززززيح بهنززززززه                                

 وبهنه لهبر يمهنه  .
مزززززح  زززززحل  ميحويزززززة ، اعتزززززد  قزززززي  بزززززن                      قزززززح  ، وفزززززى روايزززززة أخزززززرى  أن  الحسزززززن   ل 

سزززززيد فزززززى أربيزززززة آالف فزززززحر   ، وأبزززززى أن هبزززززحيع ، فلمزززززح بزززززحيع الحسزززززن أدخزززززل قزززززي                       
لهبززززحيع ، فأقبززززل علززززى الحسززززن فقززززح  ، أفززززى حززززل أنززززح مززززن بييتززززال ، فقززززح  نيززززم ، فززززألقى                              

حويزززززة علزززززى سزززززرير والحسزززززن ميزززززه ، فقزززززح  لزززززه ميحويزززززة أتبزززززحيع                       لزززززه كرسزززززى ، وجلززززز  مي
يزززززحقي  ، قزززززح  نيزززززم ، وو زززززع هزززززده علززززززى فخزززززحه ولزززززم يمزززززدعح الزززززى ميحويزززززة  ، فجززززززحء                        
ميحويززززة مززززن سززززريره وأكزززز  علززززى قززززي  حتززززى مسزززز  هززززده علززززى هززززده ، ومززززح رفززززع اليززززه                        

  قي  هده  .
 االمحم الحسن هخ    بيد  ال ل    

قزززززح   أبزززززو  الفزززززرب  ، ثزززززم  ان  ميحويزززززة أمزززززر الحسزززززن أن هخ ززززز  ف زززززن أنزززززه سيح زززززر                       
 فخ   فقح  فى خ بته   

أنمح الخليفة من سحر بكتح  هللا وسنة نبيه ، ولزي  الخليفزة مزن سزحربحلجور ، حاال رجزل ملزال  
تبيتززه  ) وان أدرى ليلززه فتنززه لكززم لحتززه ، وتبقززى نخمززه  ، تنق ززع ملكززح  تمتززع بززه قلززي   ، ثززم ت

 ومتح  الى حهن  (  . 
 تيقه  على خ بة االمحم الحسن    

أقزززززززززو  والمبزززززززززدأ الزززززززززحى أبزززززززززرده االمزززززززززحم الحسزززززززززن فزززززززززى خ بتزززززززززه تلزززززززززال ، عزززززززززو حا                                 
 سحدة آ  البه المبدأ الحى أبرده أبوه االمحم على قبله ، حهن بهن أن ال
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ال ي لبزززززون الخ فزززززة لسزززززل حن الزززززدنيح وانمزززززح ي لبونازززززح لهزززززروا بازززززح الميزززززحلم مزززززن دهزززززن هللا                   
ولي ازززززروا بازززززح اال ززززز   فزززززى بززززز د هللا ، واليزززززال نززززز   محقحلزززززه االمزززززحم علزززززى كزززززرم هللا                     

 وجاه كمح ورد فى ناج الب غة    
ه لززززززم يكززززززن الززززززحى كززززززحن منززززززح ، منحفسززززززه فززززززى سززززززل حن  ، وال                                                 ) اللاززززززم  انززززززال تيلززززززم أنزززززز 

التمززززززح  شززززززىء مززززززن ف ززززززو  الح ززززززحم ، ولكززززززن لنززززززرد الميززززززحلم مززززززن دهنززززززال ، ون اززززززر                                                      
، وتقززززززحم المي لززززززة  مززززززن                       اال زززززز   فززززززى بزززززز دال ، فيززززززأمن الم لومززززززون  مززززززن عبززززززحدال  

 حدودال  . 
) اللاززززززززم  انززززززززى أو  مززززززززن أنززززززززح  ، وسززززززززمع وأجززززززززح   ، لززززززززم يسززززززززبقنى اال رسززززززززو  هللا                          

 ززززلى هللا عليزززززه وسززززلم بحل ززززز ة ، وقزززززد  علمززززتم  أنزززززه ال هنبيزززززى أن يكززززون الزززززوالى علزززززى                   
وا حكزززززززحم وامحمزززززززة المسزززززززلمهن البخهزززززززل ، فتكزززززززون أمزززززززوالام                        الفزززززززروب والزززززززدمحء والميزززززززحنم

نامتززززززه ، وال الجحعززززززل في ززززززلام بجالززززززه ، وال الجززززززحفى فززززززيق يام بجفح ززززززه ، وال الخززززززح ف                        
           للزززززززدو  فهتخزززززززح قومزززززززح دون  قزززززززوم  ، وال المرتشزززززززى فزززززززى الحكزززززززم  فهزززززززحع  بزززززززحلحقوق  ،                      

 ويقف باح دون المقح ع ، وال المي ل للسنة فهالال ا مة .  (
 فرحة ميحوية  بحل ل      
كحنزززززززز  فرحززززززززة ميحويززززززززة بحل ززززززززل  شززززززززدهدة ، وال أد  علززززززززى حلززززززززال مززززززززن أنززززززززه أرسززززززززل                               

                زززززحيقة ال زززززل  بي ززززززحء وموقيزززززة منززززززه علزززززى بيززززززح  ، وقزززززح  ل مززززززحم الحسزززززن اكتزززززز            
 مح ش    من شرو   .

وانززززى أنززززوه ب ززززفة خح زززززة ، بززززأن ميحويززززة عززززر  علزززززى االمززززحم الحسززززن أن يكززززون لزززززه                          
ا مر من بيده ، ولكن االمحم الحسن رأى أن يكون ا مر شورى بيد  ميحوية  ، حتزى ال هخزرب 

 لمقتدى بام فى أمر الدهن  .اسلف ا مة  بح مة عن مبدأ الشورى  الحى جرى عليه
وقزززززد بزززززح  أخزززززوه  االمزززززحم الحسزززززهن ) كمزززززح عزززززو ميزززززروف  (  نفسزززززه اليحليزززززة ، وبزززززح                          

أنفسزززززززام ميزززززززه اخوتزززززززه ، وأبنزززززززح ه ، وأبنزززززززحء أخيزززززززه وأبنزززززززحء أختزززززززه وأبنزززززززحء عمومتزززززززه                              
ى عززززو حزززز  مقززززد  مززززن حقززززوق                     و ززززحبه  ، ومززززن أجززززل الحفززززح  علززززى حلززززال المبززززدأ الززززح

 ا مة وكحن ميحوية قد خرب بيد مو  االمحم الحسن عن مبدأ الشورى 
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وحمززززززل النززززززح  بحلسززززززل حن والسززززززهف علززززززى بييززززززة ابنززززززه هديززززززد الززززززحى لززززززم يكززززززن أعزززززز                            
 للخ فة  .

أو                                     وكززززززززززحلال أنززززززززززوه بززززززززززأن االمززززززززززحم الحسززززززززززن اشززززززززززتر  اال يسززززززززززحء مززززززززززن أ ززززززززززححبه 
أ ززززحح  أبيززززه بأيززززة اسززززحءة  واال  عززززد   عززززن  ال ززززل   فح زززز ر ميحويززززة الززززى القبززززو   .                     

 لمححا  تنحد  االمحم الحسن عن الخ فة   
       ان االمززززززززحم الحسززززززززن حززززززززهن تنززززززززحد  عززززززززن الخ فززززززززة ، لززززززززم يكززززززززن خززززززززوارا ، هتاهزززززززز                           

الحزززر  فقزززد خزززح  الميزززحرال الكثهزززرة مزززع أبيزززه ومزززع غهزززر أبيزززه  كمزززح علمززز  ممزززح تقزززدم ،                      
لكنزززززه كزززززحن حا فراسزززززة عميقزززززة بزززززأحوا  مزززززن حولزززززه ، ودلتزززززه فراسزززززته أنزززززه وان كزززززحن عزززززو                                                 

الخ فززززززززة ، بهنمزززززززح ميحويززززززززة ي لزززززززز                             ا  زززززززل  للخ فززززززززة اال أن أعزززززززل اليززززززززراق هدعزززززززدون 
      ملكزززززح يسززززز  المزززززح  مزززززن جوانبزززززه سزززززحح  ، فجزززززرى القزززززوم وراء المزززززح  ، واشزززززتروا ال ززززز لة                                                      

                                                بحلاززززززززدى  وبززززززززحعوا الززززززززدهن بحلززززززززدنيح ، والخ فززززززززة ال تززززززززنج اال فززززززززى مجتمززززززززع هنشززززززززدعح    
وير زززززززى حكمازززززززح ، وميحلبزززززززة النزززززززح   عزززززززوا ام الدنهويزززززززة أمزززززززر عسزززززززهر ، وان كزززززززحنوا                         
نجحززززززوا فيززززززه فززززززى حيززززززحة الرسززززززو   ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم والخلفززززززحء ا ربيززززززة  ، فززززززحن                        

 دا  نه   د  ال بح   البشرية  .استمرار الميحلبة كحن مستبي
واحا كزززززززحن ميحويزززززززة قزززززززد اسزززززززت ح  أن يشزززززززترى حمزززززززة عبهزززززززد هللا بزززززززن عبزززززززح  ، وعزززززززو                                  

 ابن عم االمحم الحسن ، فشراء الحمة  من غهره كحن أعون وأرخ   .
                            وقززززززد رأهزززززز   أن جنززززززد االمززززززحم الحسززززززن  اعتززززززدوا عليززززززه و ينززززززوه ، فاززززززل كززززززحن هرجززززززو   

 من ع الء المتمردهن  خهرا  فى  سحعة  الجد  . 
ولززززززو قززززززدرنح أنززززززه الززززززتحم مززززززع قزززززززوا  ميحويززززززة وانت ززززززر عليززززززه  ، فززززززحن أعززززززل الشزززززززحم                               

                  كززززززحنوا هخرجزززززززون مززززززن الميركزززززززة ححقززززززدهن  موتزززززززورين ، وال تززززززن   مزززززززح كززززززحن للخزززززززوارب                        
مززززن بقيززززة نززززحوأ  حتززززى بنززززى أميززززة منززززحواة شززززدهدة فحسززززتيحنوا علززززهام بحلمالزززز  بززززن أبززززى                                    

 0 فرة وبنية الى أن تم  لام اليلبة علهام 
              فحالمزززززززحم الحسزززززززن كزززززززحن كأبيزززززززه ي لززززززز  خ فزززززززة الراشزززززززدهن ، والمجتمزززززززع كزززززززحن هزززززززنحع                            
الزززززى الزززززدنيح انح ح زززززح سزززززرييح ، فززززز  تتسزززززنى خ فزززززة الراشزززززدهن ، و زززززدق هللا تيززززززحلى اح                         

 يقو  ) ك  بل تحبون اليحجلة وتحرون ا خرة (  . 
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 عدوى ميحوية ال ححبه   
                       وقززززززد تززززززأثر أ ززززززحح  ميحويززززززة بمشززززززربه فززززززى الخدعززززززة وشززززززراء الززززززحمم ، ومززززززن أبززززززرد         

 مح قرأته الواقية ا تية   
 بهن عبهد هللا بن عمر واالمحم الحسن     
كزززززحن عبهزززززد هللا بزززززن عمزززززر فزززززى  زززززفهن ، فزززززى  زززززف ميحويزززززة ، وأثنزززززحء وقزززززح ع  زززززفهن                                       

حلقنى ،                                                     أرسزززززل عبهزززززد هللا الزززززى االمزززززحم  الحسزززززن عليزززززه السززززز م   ان لزززززى اليزززززال ححجزززززة فززززز
فلقيزززززه  االمزززززحم الحسزززززن عليزززززه السززززز م ، فقزززززح  لزززززه عبهزززززد هللا   ان أبزززززحال وتزززززر قريشزززززح أوال                       
وآخززززرا  ، وقززززد شززززن ه النززززح  ، فاززززل  لززززال فززززى خليززززه  ، و ان تتززززولى أنزززز  عززززحا االمززززر ،                      

 ك   ، وهللا ال يكون حلال  . فقح 
ثزززززززززم قزززززززززح  االمزززززززززحم الحسزززززززززن عليزززززززززه السززززززززز م يزززززززززح أبزززززززززن الخ زززززززززح  ، وهللا لكزززززززززأنى                                         

أن ززززر اليززززال مقتززززوال فززززى هومززززال أو غززززدال  ، أمززززح الشززززي حن قززززد ديززززن لززززال وخززززدعال حتززززى                                                
حلخلوق ، تزززززززرى نسزززززززحء اعزززززززل الشزززززززحم موقفزززززززال ، وسي زززززززرعال هللا ،                        أخرجزززززززال مخلقزززززززح بززززززز

 ويب حال لوجاال  قتي   . 
قززززززحلوا ، فززززززوهللا مززززززح كززززززحن اال بيززززززح   حلززززززال الهززززززوم حتززززززى قتززززززل عبهززززززد هللا ، وعززززززو فززززززى                             

ح                                             كتهبززززززززة رق ززززززززحء ، وكحنزززززززز  تززززززززدعى الخ ززززززززرية ، وكززززززززحنوا أربيززززززززة آالف علززززززززهام ثيزززززززز
 خ ر . 

فززززززحن ر رعززززززحال هللا ، كهززززززف سززززززر  عززززززدوى ميحويززززززة ، فززززززى عبهززززززد هللا بززززززن عمززززززر بززززززن                        
الخ زززززح  ، ووهللا مزززززح كزززززحن يسزززززر أبزززززحه أن هزززززراه فزززززى مثزززززل عزززززحا الموقزززززف القبزززززي  الزززززحى                               

و زززززن أن االمزززززحم الحسزززززن مثلزززززه تيريزززززه الزززززدنيح الدنيزززززة ، وححشزززززحه .                                    غرتزززززه فيزززززه دنيزززززحه ، 
وانزززززززى لسززززززز  فزززززززى ححجزززززززة  ن أسزززززززترعى ن زززززززرال لمزززززززح تحقززززززز  مزززززززن قتزززززززل عبهزززززززد هللا                                

                      كمزززززززح تفزززززززر  االمزززززززحم الحسزززززززن بنزززززززور هللا ، فازززززززو ممزززززززن جيزززززززل هللا نزززززززورا يمشزززززززى  بزززززززه           
 فى النح   .

 عل وفى ميحوية ل محم الحسن    
روى ابززززززززن أبززززززززى حدهززززززززد بسززززززززنده عززززززززن المززززززززدا نى قززززززززح  ،  لزززززززز  ديززززززززحد رجزززززززز  مززززززززن                              

 اليه الحسن    فكت  أ حح  الحسن ممن كحنوا فى كتح  ا محن
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 من الحسن بن على الى ديحد   
ح كنززززززح أخززززززحنح مززززززن ا مززززززحن   ززززززححبنح ، وقززززززد حكززززززر لززززززى                                أمززززززح بيززززززد فقززززززد علمزززززز  مزززززز 

 ف ن أنال تير   له ، فأح  أال تير  له  اال بخهر والس م  .
 ديحد يي   اح هنسبه االمحم الحسن  بى سفيحن    
                      فلمزززززززح أتزززززززحه الكتزززززززح  ، غ ززززززز  اح لزززززززم هنسزززززززبه الزززززززى ابزززززززى سزززززززفيحن ، وكزززززززحن ميحويزززززززة              

قزززززد ألحقزززززه بزززززأبى سزززززفيحن بحجزززززة أن أبزززززحه كزززززحن قزززززد أتزززززى أم ديزززززحد فزززززى الجحعليزززززة ، وفزززززى                                          
حلزززززززال مخحلفزززززززة لقولزززززززه تيزززززززحلى ) ادعزززززززواعم  بزززززززح ام عزززززززو أقسزززززززع عنزززززززد هللا فزززززززحن لزززززززم                                               

م فزززززززحخوانام فززززززززى الزززززززدهن ومززززززززواليكم  ( وكزززززززحن النززززززززح  يقولزززززززون قبززززززززل                                       تيلمزززززززوا آبززززززززح ا
 حلال ديحد أبن أبيه ، ورد ديحد على االمحم الحسن يقو    

 من ديحد بن أبى سفيحن ، الى الحسن  
                    أمززززززززح بيززززززززد ، فحنززززززززه أتززززززززحنى كتحبززززززززال فززززززززى فحسزززززززز  ، ت ويززززززززه الفسززززززززحق مززززززززن شززززززززييتال                 

وشزززززززيية أبيزززززززال ، وايزززززززم هللا   لبنزززززززه بزززززززهن جلزززززززدال ولحمزززززززال  ، وان أحززززززز  النزززززززح  الزززززززى                                 
 لحمح أن آكله ، للحم أن  منه والس م  .

 االمحم الحسن هبيث كتح  ديحد لميحوية    
 زززززززز                                                     فلمززززززززح قرأاالمززززززززحم الحسززززززززن الكتززززززززح  بيززززززززث بززززززززه الززززززززى ميحويززززززززة فلمززززززززح قززززززززرأه غ 

 وكت  الى ديحد   
 كتح  ميحوية الى ديحد     

مززن ميحويززة بززن أبززى سززفيحن الززى ديززحد أمززح بيززد فززحن لززال رأهززهن ، رأيززح مززن سززمية ) أم ديززحد (                        
فمزززززح يكزززززون                                  فأمزززززح رأيزززززال مزززززن  أبزززززى سزززززفيحن فحلزززززم  وحزززززدم  ، وأمزززززح رأيزززززال مزززززن سزززززمية 

 من مثلاح  .
ان الحسزززززززن بزززززززن علزززززززى كتززززززز  الزززززززى بأنزززززززال عر ززززززز  ل زززززززححبه ، فززززززز  تيزززززززر  لزززززززه ،                                

 فحنى لم أجيل لال عليه سبي  ، وان الحسن لي  ممن هرمى به الرجوان 
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ه الزززززى ابيزززززه أو الزززززى أمزززززه                                             ) أى ال يسزززززتاحن  بزززززه ( واليجززززز  مزززززن كتحبزززززال اليزززززه ال تنسزززززب
 فح ن حهن اختر  له والس م  .

ومززززززع عززززززحه الشززززززدة التززززززى كتزززززز  باززززززح ميحويززززززة لديززززززحد ، فززززززحن الوقززززززح ع التززززززى جززززززر                                   
                                              مززززززن ميحويززززززة ، دلزززززز  علززززززى أنززززززه لززززززم بززززززف بحلشززززززرو  التززززززى شززززززر اح االمززززززحم الحسززززززن ، 

وكزززززحن الحسزززززهن بزززززن المنزززززحر الرقحشزززززى يقزززززو  ، وهللا مزززززح وفزززززى ميحويزززززة للحسزززززن بشزززززىء                                        
ممزززززح أع زززززحه ، قتززززززل حجزززززرا وأ ززززززحح  حجزززززر ، وبززززززحيع البنزززززه هديززززززد ، وسزززززم الحسززززززن  .                               

 ن هنكرون استلححق ديحد بأبى سفيحن    ال حلحو
ويقزززززززو  الزززززززدكتور  زززززززه حسزززززززهن فزززززززى كتحبزززززززه ) علزززززززى وبنزززززززوه  ( ان اسزززززززتلححق ديزززززززحد                                     

بززززززأبى سززززززفيحن أنكززززززره ال ززززززحلحون حززززززهن أعلنززززززه ميحويززززززة وحززززززر  عليززززززه ديززززززحد أشززززززد                              
 بنى ثقهف  .الحر  ، وغ   له موالى ديحد من 

ويزززززروى الزززززدكتور  زززززه عزززززن الزززززب حرى أن هزززززون  بزززززن سزززززيد ق زززززع علزززززى ميحويزززززة                                    
 خ بة الجمية وقح  له   

اتزززززز  هللا يززززززح ميحويززززززة ، فززززززحن رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ق ززززززى بززززززأن الولززززززد                              
جيلززززززز  لليزززززززحعر الولزززززززد وللفزززززززراش الحجزززززززر ،                             للفزززززززراش ولليزززززززحعر الحجزززززززر ، وأنززززززز  قزززززززد

  0وان ديحدا عبد عمتى وابن عبدعح ، فحردد الهنح والءنح 
فقزززززززززح  لزززززززززه ميحويزززززززززة   وهللا يزززززززززح هزززززززززون  لزززززززززتكفن أو   هزززززززززرن بزززززززززال  هزززززززززرة ب ه زززززززززح                                                  

 0ع بيد بال وبى الى هللا عد وجل وقوعاح ، قح  هون  ، الي  المرج
 0وقح  هديد بن مفر  ييه  ميحوية باحا االستلححق 

 اال  أبزلي  ميحوية  بزن   حززر                        مزيلزيلة عن الرجزل الهزمحن 
 أتزي    أن  هزقح   أبزوال  عف                       وتر ى أن يقزح   أبوال   دانى 

حرئ مززززززن حلززززززال قززززززوة الميحر ززززززة التززززززى لقهاززززززح ميحويززززززة فززززززم اسززززززتلححق                            ويززززززرى القزززززز        
 0ديحد بأبى سفيحن 

 االمحم الحسن هرحل الى المدهنة بيد ال ل   
يقزززززززززو  الزززززززززدكتور  زززززززززه حسزززززززززهن أن االمزززززززززحم الحسزززززززززن ارتحزززززززززل بأعزززززززززل بهتزززززززززه الزززززززززى                                               

 ل ل  وترال ميحوية فى الكوفةهدبر أمر دولته الجدهدة كمح المدهنة بيد ا
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يشززززززحء ، ومززززززح كززززززحد هبيززززززد عززززززن الكوفززززززة حتززززززى أدركززززززه رسززززززو  ميحويززززززة هريززززززد أن هززززززرده                            
الزززززى الكوفزززززة ليقحتزززززل  ح فزززززة مزززززن الخزززززوارب خرجززززز  عليزززززه  ، فزززززأبى الحسزززززن أن ييزززززود ،                             

 حته ، ومح أريد أال حقن الدمحء واجتنح  الحر   .وقح  لقد  حل
وانتاززززززى الحسززززززن الززززززى المدهنززززززة فلقززززززى مززززززن أعلاززززززح أثززززززر و ززززززوله الهاززززززح  مززززززن المززززززه                                                

فززززززى ال ززززززل  ، كمززززززح المززززززه فيززززززه أعززززززل الكوفززززززة ، فكززززززحن يقززززززو  الا مززززززهن ، كرعزززززز  أن                                
لقززززززى هللا عززززززد وجززززززل فززززززححا سززززززبيون الفززززززح أو أكثززززززر تشززززززخ  أوداجاززززززم دمززززززح يقززززززو  كززززززل                                  ا

 منام ، يحربى فيم قتل   .
 ميحوية ي هن أعل اليراق ثم يشتد علهام    
     يقززززززو  الززززززدكتور  زززززززه حسززززززهن أن ميحويزززززززة  ززززززحنع أعزززززززل اليززززززراق ورفززززززز  باززززززم حتزززززززى                                

هززززززتم لززززززه ال ززززززل  ويسززززززتقيم لززززززه ا مززززززر ويخززززززرب الحسززززززن عززززززن اليززززززراق ، فلمززززززح تززززززم لززززززه                                
 مح أراد أ  نع الحدم وسح  أعل اليراق سيحسة لم يكونوا ييرفوناح من قبل .

        فززززززحخرجام مززززززن الدعززززززة التززززززى ألفوعززززززح ، وعلماززززززم أن  حعززززززة ا مززززززراء فززززززر  ال هنبيززززززى                   
التزززززردد فيزززززه أو االلتزززززواء بزززززه ، وأن مزززززن لزززززم ييزززززع ال حعزززززة ال أمزززززحن لزززززه  ، وقزززززد بر ززززز                                        

منززززززه حمززززززة السززززززل حن ، عنحلززززززال عززززززرف أعززززززل اليززززززراق أن حيززززززحتام قززززززد تيهززززززر  ، وأناززززززم                       
 سيستقبلون من أمرعم أشد وأقسى ممح كحنوا ي نون  .

قزززززززد جيزززززززل أعزززززززل اليزززززززراق ، هزززززززحكرون حيزززززززحتام أيزززززززحم علزززززززى ، فيحدنزززززززون علهازززززززح  ،                         و  
وينزززززدمون علزززززى مزززززح كزززززحن مزززززن تفزززززري ام فزززززى جنززززز  خليفزززززتام ، وينزززززدمون كزززززحلال علزززززى                          

                      مزززززح كزززززحن مزززززن ال زززززل  بهزززززنام وبزززززهن أعزززززل الشزززززحم  ، وجيلزززززوا كلمزززززح لقزززززى بي زززززام بي زززززح               
ت ومزززززززوا فيمزززززززح كزززززززحن ، وأجزززززززحلوا الزززززززرأى فيمزززززززح يمكزززززززن أن يكزززززززون ، ولزززززززم تكزززززززد تم زززززززى                            
أعززززززوام قلهلززززززة حتززززززى جيلزززززز  وفززززززودعم تفززززززد الززززززى المدهنززززززة للقززززززحء الحسززززززن والقززززززو  لززززززه                         

 واالستمتح  منه  .
    اخت ف وجاتى الن ر فى شرو  ال ل  
يقززززززززو  الززززززززدكتور  ززززززززه حسززززززززهن   ان الحسززززززززن احززززززززتفن بكتززززززززح  ميحويززززززززة عنززززززززده  ،                                    

 وأرسل اليه رج  من بنى عبد الم ل  من جاة ، وبهنه وبهن ميحوية قرابة
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قريبة من جاة أخرى ، وعو عبد هللا بن الححرث و أمه أخز  ميحويزة ، وقزح  ا ز  خحلزال ، وقزل 
 أمن  النح  بحييتال .له   ان 

ويست رد الدكتور  ه قح   ، وكحن الحسن أراد أن ي  نع شزه ح مزن اللبحقزة ، فزححتفن بشزرو  
ميحوية ، و ل  إلى ميحوية مديدا عو تأمهن النح  ، ولكن ميحوية كحن أدعى من حلزال و أبزر  

 كثهرا ، فقد أع ى ابن أخته  ومحرا ختم فى أسفله و قح  اكت  مح ش   . 
  فيه الحسن ، عحا مح  حل  عليه الحسن بن على ميحوية بزن سزفيحن ،  زحلحه علزى أن فكت

يسززلم اليززه واليززة أمززر المسززلمهن علززى أن ييمززل فهاززح بكتززح  هللا و سززنة نبيززه وسززهرة الخلفززحء 
ال ززحلحهن ، وعلززى أنززه لززي  لميحويززة أن يياززد  حززد مززن بيززده ، و ان يكززون االمززر شززورى ، 

ا علزى أنفسزام وأمزوالام و حراريازم وعلزى اال هبيزى الحسزن بزن علززى والنزح  آمنزون حهزث كزحنو 
غح لة سرا وال ع نية ، وال هخهف أحزد مزن ا زححبه ، شزاد عبزد هللا بزن الحزحرث ، وعمزرو بزن 
سلمة ، ثم رد عبد هللا بن الححرث الى ميحوية بكتحبزه عزحا ليشزاد عليزه مزن شزحء مزن أ زححبه 

 ففيل .
ون أن هتزرال بزهن الزرجلهن شزه ح مزن اخزت ف الزرأى وسزوء التفزحعم فتم ال ل  ، ولكنه لم هزتم د
 كمح يقح  فى عحه ا يحم .

ثم يقو  الدكتور  ه ، أكحن الكتح  ا و  الحى ارسله ميحويزة الزى الحسزن قح مزح يكفزل للحسزن 
مح أع حه ميحوية من الشرو  ، مزح عزدا واليزة اليازد ، التزى لزم هر زاح الحسزن ، أم سزقع عزحا 

 لحى كتبه للحسن و أم حه ميحوية .الكتح  ا
أمح الحسن فقد رأى أن كتح  ميحوية ا و   ل قح مح ، وامح ميحويزة فقزد رأى أن الكتزح  الثزحنى 
قد أليى الكتح  ا و  اليحء ، فلي  للحسن عنزده اال مزح  لز  مزن أن يكزون ا مزر شزورى بيزد 

حرارياززم ، ومززن اال هبيززى  مززو  ميحويززة ، ومززن تززأمهن النززح  علززى أنفسززام ، علززى أمززوالام و
الحسن غح لزه سزرا وحازرا ، ومزن أن ييمزل فزى أمزر المسزلمهن بكتزح  هللا وسزنة رسزوله وسزهرة 

 الخلفحء ال حلحهن . 
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ثززززززززم يقززززززززو  الززززززززدكتور  ززززززززه ، ومززززززززن أجززززززززل أخززززززززت ف الززززززززرأى عززززززززحا ،  لزززززززز  الحسززززززززن                                      
أن يفززززى لززززه بحلشززززرو   المحليززززة ، فززززأبى عليززززه                                                   الززززى ميحويززززة بيززززد أن اسززززتقحم لززززه االمززززر ، 

 ميحوية ، وقح  له ، لي  لال عندى اال مح شر   لنفسال .
                     و أراد االمزززززززحم الحسزززززززن أن يحكزززززززم سززززززززيد بزززززززن  أبزززززززى وقززززززززح  ، فلزززززززم يقبزززززززل ميحويززززززززة                                                      

 تحكيمح ، ولكنه أر ى الحسن بمح اع حه ومح فر  له من مح  .
 رأى الدكتور  ه حسهن فى خ بة االمحم الحسن بيد ال ل   

تيزززززززر  الزززززززدكتور  زززززززه لخ بزززززززة االمزززززززحم الحسزززززززن التزززززززى خ بازززززززح بيزززززززد تنحدلزززززززه عزززززززن                              
رخزززززون مزززززن أن عمزززززرو بزززززن اليزززززح  أغزززززرى                                                 الخ فزززززة ،  ونفزززززى مزززززح تكلفزززززه الزززززرواة والم  

 ميحوية بدعوة الحسن الى أن هتكلم لي ار للنح  عجده  .
وقزززززززح  الزززززززدكتور  زززززززه فزززززززى دفحعزززززززه عزززززززن االمزززززززحم الحسزززززززن  ان الحسزززززززن لزززززززم هخزززززززتل                               

، والحسززززززن قززززززد خ زززززز  النززززززح                                                    ال ززززززل  اخت سززززززح ، ولززززززم يسززززززتخف بززززززه مززززززن النززززززح 
غهززززر مززززرة فززززى حيززززحة أبيززززه وبيززززد وفحتززززه ، فلززززم ييززززرف منززززه عززززى أو ح ززززر ، وعززززو بيززززد                                

       حلزززززال أو قبزززززل حلزززززال ، مزززززن أعزززززل بهززززز  لزززززم ييرفزززززوا قزززززع بيزززززى أو ح زززززر ، وانمزززززح كزززززحنوا                     
 ميدن الف ححة واللسن وف ل الخ ح   .

ويسززززززززت رد الززززززززدكتور  ززززززززه قززززززززح     وقززززززززد خ زززززززز  الحسززززززززن فقززززززززح  خهززززززززر مززززززززح كززززززززحن                                                   
يمكززززززن أن يقززززززح  ، وأ ززززززدق مززززززح كززززززحن يمكززززززن أن يقززززززح  أي ززززززح ، قززززززح  )  ززززززيية أخززززززرى                              

 ليال  ( . غهر التى مر  ع
)) أهازززززززززززح النزززززززززززح  ان أكزززززززززززي  الكزززززززززززي  التقزززززززززززى ، وأحمززززززززززز  الحمززززززززززز  الفجزززززززززززور ،                                        

ان عززززززحا ا مززززززر الززززززحى سززززززلمته لميحويززززززة ، أمززززززح ان يكززززززون حزززززز  رجززززززل كززززززحن أحزززززز  بززززززه                                          
أمزززززززة محمزززززززد وحقزززززززن                                       منزززززززى فأخزززززززح حقزززززززه ، وأمزززززززح أن يكزززززززون حقزززززززى فتركتزززززززه ل ززززززز   

 دمح اح  ، فحلحمد ا الحى أكرم بنح أولكم ، وحقن دمحء آخركم  .
 دفح  الدكتور  ه حسهن عن موقف االمحم الحسن بيد ال ل     
  يقزززززززو  الزززززززدكتور  زززززززه ، ان ال زززززززل  أسزززززززخع علزززززززى الحسزززززززن جمحعزززززززة مزززززززن أ زززززززححبه                             

 الحهن أخل وا له و بيه ، وأخل وا فى بي  ميحوية  وأعل الشحم  ، ورأوا  
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فززززى عززززحا ال ززززل  نوعززززح مززززن التسززززليم لززززم يكززززن ي  ززززم مززززح بززززحلوا أيززززحم علززززى مززززن جاززززد ،                                              
                          ولزززززم يكززززززن ي  زززززم كززززززحلال مززززززح كزززززحن فززززززى أهززززززدهام مزززززن قززززززوة ، فمززززززنام مزززززن كززززززحن يقززززززو        

للحسززززن   يززززح مززززح  المزززز منهن ، ومززززنام مززززن كززززحن يقززززو  لززززه   يززززح مززززح  اليززززر  ، ومززززنام                              
 من قح  له   يح مسود وجه الير  .

ولكزززززززن الحسزززززززن لزززززززم يحفزززززززل بشزززززززىء مزززززززن حلزززززززال ، وانمزززززززح ر زززززززى عزززززززن خ تزززززززه  كزززززززل                                      
ورأى فهازززززززززح حقنزززززززززح  للزززززززززدمحء ، وو زززززززززيح  ودار الحزززززززززر  ، وجميزززززززززح لكلمزززززززززة                               الر زززززززززح ،

ا مززززززززة ، وتمكهنززززززززح للمسززززززززلمهن مززززززززن أن يسززززززززتقبلوا أمززززززززورعم مزززززززز تلفهن ال مختلفززززززززهن  ،                         
                         ومنفقزززززهن ال مفتزززززرقهن ، ومزززززن أن يفزززززر  أعزززززل الثيزززززور لثيزززززورعم  ، هزززززردون عنازززززح  مزززززع      

اليزززززززدو فهازززززززح ، وفيمزززززززح وراءعزززززززح  ، ومزززززززن أن يفزززززززر  الجنزززززززد للفزززززززت  ، يسزززززززتأنفونه مزززززززن                           
 حهث وقفته الفتنة . 

ثززززززم يقزززززززو  ، ولززززززم يكزززززززن قيززززززود الحسزززززززن عزززززززن الحززززززر  جبنزززززززح أو فرقززززززح ، وانمزززززززح كزززززززحن                             
 ، وشكح فى أ ححبه من الجاة ا خرى  . كراعية لسفال الدمحء من جاة 

ثزززززززززم تيزززززززززر  الزززززززززدكتور  زززززززززه لميحر زززززززززة االمزززززززززحم الحسزززززززززهن لفكزززززززززرة ال زززززززززل  حزززززززززهن                             
استشززززززززحره أخززززززززوه االمززززززززحم  الحسززززززززن ويقززززززززو   أن االمززززززززحم الحسززززززززهن  كززززززززحن هززززززززرى أن                            

لحسزززززن امتنزززززع عليزززززه وأنزززززحره ،                        يستمسزززززال أخزززززوه ويم زززززى فزززززى الحزززززر  ، اال أن االمزززززحم ا
وعقززززز  الزززززدكتور  زززززه قزززززح   ، ولزززززي  فزززززى عزززززحا شزززززىء مزززززن اليرابزززززة ، فقزززززد كزززززحن علزززززى                                          

نفسزززززه هتنبزززززأ بزززززبي  حلزززززال ، ويتحزززززدث بزززززأن الحسزززززن سزززززهخرب مزززززن عزززززحا ا مزززززر ، وبزززززأن                      
 لنح  به  .الحسهن عو أشبه ا

  اور حد  الشيية بيد التنحد  عن الخ فة لميحوية    
يقززززززو  الززززززدكتور  ززززززه ان  االمززززززحم علززززززى ، لززززززم تكززززززن لززززززه قبززززززل فتنززززززة عثمززززززحن شززززززيية                                  

                         ممتزززززحدة مزززززن ا مزززززة ، ولزززززم تكزززززن لزززززه شزززززيية بزززززحلمينى الزززززحى ييرفزززززه الفقازززززحء والمتكلمزززززون                           
أثنزززززحء خ فتزززززه ، وانمزززززح كزززززحن لزززززه أن زززززحر وأتبزززززح  ، وكحنززززز  كثزززززرة المسزززززلمهن كلازززززح لزززززه                       

 أن حرا وأتبحعح ، حتى كحن  موقية  فهن  .
ويقززززززززو    وقززززززززد قتززززززززل علززززززززى ، ولززززززززي  لززززززززه حززززززززد  مززززززززن م ، وال شززززززززيية ممهززززززززدة ،                                 

 م الحززززززد  اليلززززززوى ، ولززززززم توجززززززد الشززززززيية الممهززززززدة اال بيززززززد تنززززززحد  االمززززززحم                       بززززززل لززززززم هززززززن
 الحسن عن الخ فة لميحوية  .  
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 بهن االمحم الحسن واشراف الكوفة    
          قلنززززززح أن أعززززززل اليززززززراق نززززززدموا علززززززى مززززززح كززززززحن مززززززن تفززززززري ام فززززززى جنزززززز  خليفززززززتام                                            

 كمح ندموا على مح كحن من أمر ال ل   . 
ويقززززززززو  الززززززززدكتور  ززززززززه ، أنززززززززه أقبززززززززل علززززززززى االمززززززززحم الحسززززززززن حا  هززززززززوم وفززززززززد مززززززززن                              

أشززززراف الكوفززززة ، فقززززح  لززززه  مززززتكلمام وعززززو سززززليمحن بززززن  ززززرد الخداعززززى   مززززح هنق ززززى                     
بيزززززون ألزززززف مقحتزززززل مزززززن أعزززززل الكوفزززززة ، كلازززززم                          تيجبنزززززح مزززززن بييتزززززال ميحويزززززة وميزززززال أر 

يأخزززززح الي زززززحء ، وعزززززم علزززززى أبزززززوا  منزززززحدلام ، وميازززززم مزززززثلام مزززززن أبنزززززح ام وأتبزززززحعام ،                                    
سوى شييتال من أعل الب رة ، وأعل الحجحد ، ثزم لزم تحخزح لنفسزال ثقزة فزى اليقزد وال ح زح مزن 

 .  الي ية 
) فلو كن  اح فيلز  مزح فيلز  ، أشزاد  علزى ميحويزة وجزوه أعزل المشزرق والميزر  ، وكتبز   

أيسر ، ولكنه أع زحال شزه ح  بهنزال وبهنزه  ثزم مر علهنح عليه كتحبح بأن ا مر لال بيده  ، كحن ا 
على رءو  النح  ، انى كن  شر   شرو ح ، ووعزد  عزدا  م هف به ، ثم لم هلبث أن قح  ل

ع هللا لنزح الكلمزة وا لفزة ، نحر الحر  ، ومداواة لق ع عزحه الفتنزة  ، فأمزح اح حمز فحء ال، أرادة 
 وأمننح من الفرقة ، فحن حلال تح  قدمى  .

فزززززززوهللا مزززززززح أغترنزززززززى بزززززززحلال اال مزززززززح كزززززززحن بهنزززززززال وبهنزززززززه وقزززززززد نقززززززز  ، فزززززززححا شززززززز                                  
كوفززززززة ، فززززززأخرب عناززززززح عحملززززززه  ،                      فأعززززززد الحززززززر  جحعززززززه وأحن لززززززى فززززززى تقززززززدمال الززززززى ال

 وا ار خليه ، وننبح الهام على سواء ان هللا ال يح  الخح نهن  (. 
 تيريف بسليمحن بن  رد الخداعى   

وانزززززززززى أرى مزززززززززن المفهزززززززززد أن أعزززززززززرف القزززززززززحرىء الكزززززززززريم بازززززززززحا الرجزززززززززل الي زززززززززيم ،                                   
وعزززززززو الزززززززحى تزززززززدعم الشزززززززيية ل خزززززززح بثزززززززأر موالنزززززززح االمزززززززحم                           فازززززززو  زززززززححبى جلهزززززززل ، 

الحسزززززهن  وقحتزززززل ا مزززززويهن حتزززززى قتزززززل ، وتزززززدعم المختزززززحر بزززززن عبهزززززد هللا الثقفزززززى الشزززززيية                          
 من بيده ونكل بقتله االمحم الحسهن نكحال شفى  دور قوم م منهن كمح  سلف القو   . 

مززززززززح كنززززززززح فيززززززززه ، يقززززززززو  الززززززززدكتور  ززززززززه ، وقززززززززح  ا خززززززززرون مثلمززززززززح قززززززززح                                   ونيززززززززود ل
 سليمحن بن  رد ، فام احن انمح جحءوا المدهنة ولقوا الحسن لييحتبوه أوال
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  نززززه جززززن  للسززززلم علززززى الززززرغم مززززح كززززحن عنززززده مززززن قززززوة وعززززدد ، ولييززززحتبوه ثحنيززززح  نززززه                            
حزززززهن أم زززززى ال زززززل  لزززززم يشزززززاد عليزززززه وجزززززوه النزززززح  مزززززن أعزززززل المشزززززرق والميزززززر  ،                                           

       ولزززززم يشزززززتر  لنفسزززززه واليزززززة عازززززد ، ثزززززم لهنب زززززوه ثحلثزززززح أن ميحويزززززة قزززززد نقززززز  ال زززززل  ،                                                        
  ا شززززززاحد ، ثززززززم لهنب ززززززوه اليززززززه بيززززززد حلززززززال أن ييهززززززد الحززززززر                                                      وأعلزززززن نق ززززززه علززززززى رءو 

جحعزززززة ، وأن يزززززأحن لازززززم أن يسزززززبقوا الزززززى الكوفزززززة ، فييلنزززززوا فهازززززح علزززززى سزززززواء أن هللا                                        
 ال يح  الخح نهن .

د قبزززززززل الحسزززززززن مزززززززنام شزززززززه ح ،  ورفززززززز  شزززززززه ح  ،                                          ثزززززززم يقزززززززو  الزززززززدكتور  زززززززه ، وقززززززز 
وكزززززززحن فيمزززززززح قبزززززززل نح زززززززحح لازززززززم ، رفيقزززززززح بازززززززم ، مززززززز ثرا السزززززززلم وحقزززززززن الزززززززدمحء ،                                                    

وى                                       ولكنززززززه لززززززم هو سززززززام ، وانمززززززح أبقززززززى لاززززززم شززززززه ح مززززززن أمززززززل ، فقززززززح  لاززززززم فيمززززززح ر 
 الب حرى    

أنززززززززتم  شززززززززييتنح وأعززززززززل مودتنززززززززح ، فلززززززززو كنزززززززز  بززززززززحلحدم فززززززززى أمززززززززر الززززززززدنيح أعمززززززززل ،                                                  
  ولسزززززززل حناح أعمزززززززل وأن ززززززز  ، مزززززززح كززززززززحن ميحويزززززززة بأبزززززززأ  منزززززززى بأسزززززززح ، وال أشززززززززد                             
شزززززززكيمة ، وال أم زززززززى عديمزززززززة ، ولكننزززززززى أرى غهزززززززر مزززززززح رأهزززززززتم ،  ومزززززززح أرد  فيمزززززززح                          

فيلزززززززززز  اال حقززززززززززن الززززززززززدمحء ، فحر ززززززززززوا بق ززززززززززحء هللا  ، وسززززززززززلموا ا مززززززززززر ، والدمززززززززززوا                             
                           بهززززززززززوتكم ، وامسززززززززززكوا ، وكفززززززززززوا أهززززززززززديكم حتززززززززززى يسززززززززززتري  بززززززززززر أو يسززززززززززترا  مززززززززززن           

 فحجر  .
وييقززززززز  الزززززززدكتور  زززززززه قزززززززح     فقزززززززد أع زززززززحعم الحسزززززززن كمزززززززح تزززززززرى الر زززززززح ، حزززززززهن                              

أعلززززززززززن الززززززززززهام شززززززززززيية أعززززززززززل البهزززززززززز   ،  وحوو مززززززززززودتام ، واحن فمززززززززززن الحزززززززززز  أن                                                       
تمروا بزززززأمره  ، ويكونزززززوا عنزززززدمح هريزززززد مزززززنام  ، ثزززززم بزززززهن لازززززم أنزززززه                               يسزززززميوا لزززززه ، ويزززززأ

لززززززم ي ززززززحل  ميحويززززززة عززززززن  ززززززيف وال عززززززن  عجززززززد ، وانمززززززح أراد حقززززززن الززززززدمحء ، ولززززززو                              
                             قزززززد أراد الحزززززر  ، لمزززززح كزززززحن ميحويزززززة أشزززززد منزززززه قزززززوة  وال أعسزززززر مراسزززززح  ، ثزززززم  لززززز        

الززززززززهام أن هر ززززززززوا بق ززززززززحء هللا ، وي ييززززززززوا السززززززززل حن ، ويكفززززززززوا  أهززززززززدهام عنززززززززه  ،                                         
وأنبزززززأعم بزززززأنام لزززززن يفيلزززززوا حلزززززال آخزززززر الزززززدعر  ، ولزززززن يستسزززززلموا  ليزززززدوعم  فزززززى غهزززززر                         

الزززززى حزززززهن ، عزززززو انت زززززحر الزززززى أن يسزززززتري  ا بزززززرار مزززززن                            مقحومزززززة ، وانمزززززح عزززززو انت زززززحر 
 من الفجحر من أعل البح ل  . اللة   أعل الح  ، أو هري 
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وييتقزززززززد الزززززززدكتور  زززززززه أن الهزززززززوم الزززززززحى لقزززززززى فيزززززززه الحسزززززززن عززززززز الء الوفزززززززد مزززززززن                                                         
وعززززو الهززززوم الززززحى أنشززززىء فيززززه الحززززد  السيحسززززى المززززن م لشززززيية علززززى                                   أعززززل الكوفززززة ، 

وبنيزززززه ، ن زززززم الحزززززد  فزززززى المدهنزززززة فزززززى حلزززززال المجلززززز  ، وا زززززب  الحسزززززن لزززززه ر يسزززززح ،                                   
ة                         وعزززززززحد أشزززززززراف الكوفزززززززة الزززززززى مزززززززن وراءعزززززززم  هنب زززززززونام بحلن زززززززحم الجدهزززززززد ، والخ ززززززز

المرسززززززومة وياه ززززززونام  لاززززززحا السززززززلم الموقززززززو   ، ولحززززززر  تثززززززحر ، حززززززهن يززززززأتى ا مززززززر                         
 بحثحرتاح من االمحم المقيم فى المدهنة  . 

ثزززززززم يقزززززززو    وم زززززززى أمزززززززر الحزززززززد  علزززززززى حلزززززززال ، فجيزززززززل الشزززززززيية هلقزززززززى بي زززززززام                                
تززززززحاكرون أمززززززورعم ويسززززززجلون علززززززى ميحويززززززة ووالهتززززززه  ، مززززززح هتجززززززحودون بززززززه                                     بي ززززززح ه

 حدود الح  واليد  ، وينت رون أن يأمرعم االمحم بحلخروب  .
ولكزززززززن االمزززززززحم لزززززززم  يزززززززأمرعم بزززززززحلخروب ، وكزززززززحن الحسزززززززن وفيزززززززح لميحويزززززززة ببييتزززززززه  ،                             

علززززى عاززززده  ، مسززززتيهنح بززززه ان احتززززحب الززززى الميونززززة مامززززح يكززززن نوعاززززح  ،                                                حفي ززززح  لززززه
ولكنزززززززه مزززززززع حلزززززززال كزززززززحن ميحر زززززززح ، ولزززززززم يكزززززززن يسزززززززتخفى بميحر زززززززته ، وانمزززززززح كزززززززحن                                                         

حهززززث كززززحن يقززززيم ، وفززززى مكززززة حززززهن كززززحن هلززززم باززززح                           ي اززززر مناززززح مززززح يشززززحء فززززى المدهنززززة 
 أثنحء الموسم  .

 موقف ميحوية من االمحم الحسن     
م الرفززززززززز   ،                                  زززززززززيقزززززززززو  الزززززززززدكتور  زززززززززه    ان ميحويزززززززززة كزززززززززحن رفيقزززززززززح بحلحسزززززززززن أع

يحتبززززززززه  فهاززززززززح                             وا زززززززز  لززززززززه أحسززززززززن ال ززززززززلة  ، ولكززززززززن ميحر ززززززززة كحنزززززززز  تبليززززززززه ، في
 لهنح حهنح ، وشدهدا حهنح  .

 ولكززززززن مكززززززحن الحسززززززن مززززززن ميحويززززززة لززززززم يكززززززن محببززززززح اليززززززه ، فقززززززد كززززززحن ميحويززززززة                                                                  
مأنزززززز                                                   رجزززززز  بيهززززززد الن ززززززر  ، لززززززم يكززززززد ي مزززززز ن الززززززى الخ فززززززة  ، ويززززززرى أناززززززح قززززززد ا 

اليزززززه ،  حتزززززى فكزززززر فزززززى أن هجيلازززززح  تراثزززززح  مزززززن بيزززززده    أبزززززى سزززززفيحن ، وكزززززحن يفكزززززر                              
فى ابنه هديد دا مح  ، فهرى أن الحسزن عزو الحح زل بهنزه وبزهن مزح هريزد مزن  حلزال ، فازو تيجزل 

 عليه والية ا مر من بيده  .  ال ل  مع الحسن فير 
ويسزززززززت رد الزززززززدكتور  زززززززه قزززززززح      ومزززززززن الحززززززز  أن الحسزززززززن لزززززززم يقبزززززززل منزززززززه حلزززززززال                                 

وانمززززززح اشززززززتر  عليززززززه أن تكززززززون الخ فززززززة بيززززززده شززززززورى بززززززهن المسززززززلمهن ، هختززززززحرون                                
 ل ن هرى أن المسلمهن لن ييدلوا لاح من أحبوا ، وكحن الحسن فى أكبر ا
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بزززززه بيزززززد وفزززززحة ميحويزززززة أحزززززدا  ، وكحنززززز  الشزززززيية تززززز من بزززززحلال أشزززززد االيمزززززحن ، وتزززززدعوا                            
 له فتل  فى الدعحء  .

 موقف ميحوية من االمحم الحسهن     
                    ويقزززززززو  الكتزززززززور  زززززززه  ، ومزززززززح هنبيزززززززى أن هزززززززحكر أمزززززززر الحسزززززززهن بزززززززن علزززززززى ، فزززززززحن           

الحسززززززهن لززززززم يكززززززن ن زززززز  نفسززززززه للبييززززززة امحمززززززح للمسززززززلمهن ، ولززززززم يكززززززن ميحويززززززة قززززززد                            
 ززززززززحلحه ، وال وعززززززززده وال شززززززززر  لززززززززه ، ومززززززززع حلززززززززال فقززززززززد عززززززززم ميحويززززززززة أن هنحززززززززى                            

 ى                           بسززززززالحسززززززهن عززززززن مكحنززززززه شززززززه ح ، لززززززتخل  لززززززه ال ريزززززز  مززززززن ابنززززززى فح مززززززة  ، و 
النبززززززى  ، فقززززززح  حا  هززززززوم ليبززززززد هللا بززززززن عبززززززح  ممحدحززززززح  هريززززززد الجززززززد  ) أنزززززز  سززززززهد                          

قومززززززال بيززززززد الحسززززززن ( ولكززززززن عبززززززد هللا بززززززن عبززززززح  لززززززم هنخززززززد  لززززززه ، وانمززززززح أجحبززززززه                                
 الحسهن  ( حى ف   ( . فى  راحة ) أمح وأبوه عبد هللا ) أى 

ويسزززززززززت رد الزززززززززدكتور  زززززززززه قزززززززززح      ومزززززززززع حلزززززززززال فلزززززززززم هتزززززززززردد ميحويزززززززززة فزززززززززى أن                                     
هبززززززحيع بواليززززززة الياززززززد البنززززززه هديززززززد  ، وأكززززززره الحسززززززهن كمززززززح أكززززززره غهززززززره مززززززن شززززززبح                          

وا هنكروناززززززح فززززززى أنفسززززززام                                 الماززززززحجرين علززززززى أن يسززززززكنوا عززززززن عززززززحه البييززززززة التززززززى كززززززحن
 أشد االنكحر  .

 تيقه  على رأى الدكتور  ه       
ان زززززززززحفح  بنزززززززززحء المازززززززززحجرين أقزززززززززو  انازززززززززم عحر زززززززززوا ميحويزززززززززة ع نيزززززززززة ميحر زززززززززة                                

الميحر ززززة                          شزززدهدة عنزززدمح أبزززدى رغبتزززه فزززى بييزززة ابنززززه هديزززد  ، واليزززال أمثلزززة مزززن تلزززال
أراد ميحويززززززززززة أن يسززززززززززت يع رأى أعززززززززززل الحجززززززززززحد ، فرحززززززززززل الززززززززززى المدهنززززززززززة  سززززززززززنة                                   

                                      عزززززززز بزززززززحلحج  ، ودعزززززززح اليزززززززه الدعمزززززززحء أمثزززززززح  عبزززززززد هللا بزززززززن عبزززززززح  وعبزززززززد هللا                                                               50
                                               ابزززززن جيفزززززر وعبزززززد هللا بزززززن عمزززززر وعبزززززد هللا بزززززن الدبهزززززر وعبزززززد الزززززرحمن بزززززن أبزززززى بكزززززر                                                         

 ولم هد  الحسن أو الحسهن . 
أن ييازززززززززد بواليزززززززززة اليازززززززززد البنزززززززززه هديزززززززززد ، فابزززززززززوا فزززززززززى                                    واقتزززززززززر  ميحويزززززززززة علزززززززززهام

 وجاه مستنكرين الفكرة  كل االستنكحر  .
وتكلزززززززم عزززززززنام عبزززززززد هللا بزززززززن الدبهزززززززر فقزززززززح   ، أمزززززززح بيزززززززد ، فزززززززحن الخ فزززززززة لقزززززززريش                                                             

 بمآثرعح السنية وأفيحلاح المر ية ، مع شرف ا بحء وكرم خح ة تتنحولاح 
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ا بنزززززحء ، فزززززحت  هللا يزززززح ميحويزززززة وان زززززف مزززززن نفسزززززال ، فزززززحن عزززززحا عبزززززد هللا بزززززن عبزززززح                             
ابززززززن عززززززم رسززززززو  هللا ، وأنززززززح عبززززززد هللا بززززززن الدبهززززززر  ابززززززن عمززززززة رسززززززو  هللا ، وعلززززززى                                  

            لززززف حسززززنح وحسززززهنح  ، وأنزززز  تيلززززم مززززن عمززززح ومززززح عمززززح  ، فززززحت  هللا يززززح ميحويززززة وأنزززز                                                        خ
 الححكم بهننح وبهن نفسال  .

    وقززززززح  ابززززززن عمززززززر ، لقززززززد كززززززحن قبلززززززال خلفززززززحء ، وكززززززحن لاززززززم بنززززززون  ،  ولززززززي  ابنززززززال                              
بخهزززر مزززن أبنزززح ام  ، فلزززم  هزززروا  فزززى  أبنزززح ام  مزززح رأهززز   فزززى ابنزززال  ، فلزززم يحزززحبوا  فزززى                       

 عحا ا مر أحدا  ، ولكن اختحروا  لاحه ا مة حهث علموعم  . 
    وقزززززززح  عبزززززززد الزززززززرحمن بزززززززن أبزززززززى بكزززززززر  ، يزززززززح ميحويزززززززة انزززززززال وهللا لوددنزززززززح  أن نكللزززززززال                            

الزززززى هللا فيمزززززح جسزززززر  عليزززززه مزززززن أمزززززر هديزززززد ، والزززززحى نفسزززززى بهزززززده لتجيلنازززززح  شزززززورى                                       
أو العهززززدعح  جحعززززة  ، ثززززم قززززحم لهخززززرب  ، فتيلزززز  بززززه ميحويززززة وقززززح     علززززى رسززززلال  ،                              

 اللام أكفنيه بمح ش   ، وعدأ من روعه  .
رأى ميحويززززززززة أن الموقززززززززف يقت ززززززززى الشززززززززدة عززززززززد  عززززززززن م هنززززززززتام ، وأمززززززززر                              فلمززززززززح 

منحديزززززززززه أن هنزززززززززحدى فزززززززززى النزززززززززح  لهجتميزززززززززوا فزززززززززى المسزززززززززجد ، فتوافزززززززززدوا ، وق زززززززززد                              
         ال ززززححبة حززززو  المنبززززر ، ثززززم دعززززح ميحويززززة ر ززززي  حرسززززه وقززززح  لززززه    أقززززم علززززى كززززل              

رجززززززل مززززززن عزززززز الء رجلززززززهن ، ومززززززع كززززززل واحززززززد سززززززهف ، فززززززحن حعزززززز  رجززززززل مززززززنام هززززززرد                            
 على بكلمة بت ده  أو تكحه  فلي ربحه  بسيفامح  .

ثززززززززم  ززززززززيد ميحويززززززززة  المنبززززززززر ، وقززززززززح  غهززززززززر  ززززززززحدق ، ان عبززززززززد هللا بززززززززن عمززززززززر                                   
، والحسزززززهن بزززززن علزززززى ، وعبزززززد الزززززرحمن بزززززن أبزززززى بكزززززر  ، قزززززد                                 وعبزززززد هللا بزززززن الدبهزززززر 

ر ززززززوا وبززززززحييوا لهديززززززد ، ثززززززم  لزززززز  مززززززنام البييززززززة فبززززززحيع النززززززح  كلاززززززم  ، ثززززززم غززززززحدر                                               
لنزززززح  علزززززى                                                                                           مكززززة الزززززى المدهنززززة حهزززززث بحييززززه أعلازززززح ثززززم غحدرعزززززح  الززززى الشزززززحم ، فأقبززززل ا

 ع الء السحدة هلومونام ، فقحلوا  وهللا  مح بحيينحه ولكن فيل وفيل  . 
 موقف االمحم الحسهن مع ميحوية من بيية هديد   

نززززززه هديززززززد  ، بززززززدأ بحلمدهنززززززة ،                           عنززززززدمح حعزززززز  ميحويززززززة الززززززى الحجززززززحد  خززززززح البييززززززة الب 
واجتمزززززززع بحالمزززززززحم الحسزززززززهن وعبزززززززد هللا بزززززززن عبزززززززح  وأجلززززززز  االمزززززززحم الحسزززززززهن عزززززززن                                        

 يمهنه ، وأجل  ابن عبح  عن يسحره ، وخ   فمد  ابنه هديد ، وعر    
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ى عمززززززرو بززززززن اليززززززح  القيززززززحدة فززززززى                             بززززززأن رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ، ولزززززز
غزززززدوة حا  الس سزززززل ، مقزززززدمح  ايزززززحه علزززززى المازززززحجرين ، وقزززززح    لكزززززم فزززززى رسزززززو  هللا                              

  لى هللا عليه وسلم حسنة  .
              وعزززززززززم ابزززززززززن عبزززززززززح  بحالجحبزززززززززة ، فأشزززززززززحر اليزززززززززه موالنزززززززززح الحسزززززززززهن بحلسزززززززززكو   ،               

 لهبدأ عو بحالجحبة ، فقح  موالنح الحسهن ميحر ح  ومجهبح   
يززززززح ميحويززززززة ، لززززززم هزززززز د القح ززززززل وان أ نزززززز  فززززززى  ززززززفة رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه                           

وسزززززلم مزززززن جميزززززع جزززززدءا  ، وقزززززد فامززززز  مزززززح لبسززززز  بزززززه الخلزززززف بيزززززد رسزززززو  هللا مزززززن                           
حد ال ززززفة  والتنكزززز  عززززن اسززززتب   البييززززة ، وعهاززززح  عهاززززح  يززززح ميحويززززة  ، ف زززز                                                       اهجزززز

 ال ب  فحمة الدجى  ، وبار   الشم  أنوار السرب  .
  ولقزززززززززد ف زززززززززل  حتزززززززززى أفر ززززززززز  ، واسززززززززززتأثر  حتزززززززززى أجحفززززززززز  ، ومنيززززززززز  حتززززززززززى                                   

بخلززززز   ، وجزززززر   حتزززززى جزززززحود   المزززززدى  ، مزززززح بزززززحل  لزززززحى حززززز   مزززززن اسزززززم حقزززززه                                 
 بن ه  ، حتى أخح الشي حن ح ه ا وفر ، ون هبه ا كمل  . 

وفامززززززز  مزززززززح حكرتزززززززه عزززززززن هديزززززززد ، مزززززززن اكتمحلزززززززه  وسيحسزززززززته  مزززززززة محمزززززززد  ، تريزززززززد                                 
ح  فززززززى هديززززززد ، كأنززززززال ت ززززززف محجوبززززززح ، أو تنيزززززز  غح بززززززح ، أو تخبززززززر                               أن تززززززوعم النزززززز

 عمح احتوته بيلم خح   .
وقززززززد د  هديززززززد مززززززن نفسززززززه علززززززى موقززززززع رأيززززززه  ، فخززززززح لهديززززززد مززززززح أخززززززح عززززززو بززززززه                                          

حمززززززحم  السززززززب   تززززززرابان  ،                                           مززززززن اسززززززتقرا ه  الكزززززز   الماحرشززززززة عنززززززد التحززززززحرش  ، وال
 والقهنح  حوا  الميحدف ، و رو  الم عى  تجده نح را  .

ود  عنززززززززال مززززززززح تحززززززززحو  ، فمززززززززح أغنززززززززحال أن تلقززززززززى هللا بززززززززودر عززززززززحا الخلزززززززز  بززززززززأكثر                                       
بززززح    فززززى جززززور ، وحنقززززح  فززززى  لززززم  ، فززززى                       ممززززح  أنزززز  القيززززه ، فززززوهللا مززززح برحزززز  تقززززدم

 هوم مشاود ، وال  حهن منح   .
ورأهتزززززززال عر زززززززز  بنززززززززح بيززززززززد عززززززززحا ا مزززززززر ، ومنيتنززززززززح عززززززززن آبح نززززززززح  تراثززززززززح ، ولقززززززززد                                  

                       وهللا  أورثنززززززح رسززززززو  هللا والدة  ، وج زززززز  لنززززززح بمززززززح حجبززززززتم  بززززززه  القززززززح م  عنززززززد مززززززو 
رسزززززززززو  هللا  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم  ، فزززززززززأحعن للحجزززززززززة بزززززززززحلال  ، ورده االيمزززززززززحن                                                    

        الزززززى الن زززززف  ،  فزززززركبتم  ا عحلهزززززل ، وفيلزززززتم ا فحعهزززززل  ، وقلزززززتم كزززززحن ويكزززززون ، حتزززززى                                            
أتززززحال ا مززززر يززززح ميحويززززة  مززززن  ريزززز  كززززحن ق ززززدعح ليهززززرال ، فانززززحال فززززحعتبروا يززززح أولززززى                      

 ا ب حر 
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وحكزززززززززر   قيزززززززززحدة الرجزززززززززل القزززززززززوم بيازززززززززد رسزززززززززو  هللا ،  زززززززززلى هللا عليزززززززززه وسزززززززززلم  ،                           
ة ب ززززززحبة                              وتززززززأمهره لززززززه ، وقززززززد  كززززززحن حلززززززال  ، وليمززززززرو بززززززن اليززززززح   هوم ززززززح ف ززززززهل

الرسززززززو  وبييتززززززه لززززززه ، ومززززززح  ززززززحر ليمززززززرو هوم ززززززح ،  حتززززززى أنززززززف  القززززززوم امرتززززززه ،                              
وكرعزززززززوا تقديمزززززززة ، وعزززززززدوا عليزززززززه أفيحلزززززززه ، فقزززززززح   زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم ) ال جزززززززرم                        

 يد الهوم  (  .ميشر الماحجرين  ، ال ييمل عليكم ب
فكهززززززززف  تحززززززززتج  بحلمنسززززززززو  مززززززززن فيززززززززل الرسززززززززو  ، فززززززززى أوكززززززززد ا حززززززززوا  وأوالعززززززززح                              

بزززززحلمجتمع  عليزززززه  مزززززن ال زززززوا  ، أم كهزززززف  زززززحعه   ب زززززحح   تحبيزززززح  ، وحولزززززال مزززززن                                 
الزززززززى مسزززززززرف                                     هززززززز من فزززززززى  زززززززحبته ، وييتمزززززززد فزززززززى دهنزززززززه وقرابتزززززززه  ، وتتخ زززززززحعم  

                                      قىمفتزززززون  ، تريزززززد أن تلزززززب  النزززززح  شزززززباة يسززززززيد بازززززح البزززززحقى  فزززززى دنيزززززحه ، وتشزززززز
 باح فى آخرتال ، ان عحا لاو الخسران المبهن  ، وأستيفر هللا لى ولكم  .

  مزززززح عزززززحا يزززززح ابزززززن عبزززززح  ، ولمزززززح                             وعند زززززح  ن زززززر ميحويزززززة الزززززى ابزززززن عبزززززح  وقزززززح    
عنزززززدال أدعزززززى وأمزززززر ، فقزززززح  ابزززززن عبزززززح    ليمزززززر هللا  أنازززززح لحريزززززة الرسزززززو   ،  وأحزززززد                            
أ زززززحح  الكسزززززحء  ، ومزززززن البهززززز  الم ازززززر  ، فحلزززززه عمزززززح تريزززززد ، فزززززحن لزززززال فزززززى النزززززح                              

 ، حتى يحكم هللا وعو خهر الححكمهن  . مقنيح 
فقزززززززح  ميحويزززززززة    أعزززززززوح الحلزززززززم الزززززززتحلم  ، وخهزززززززره الزززززززتحلم عزززززززن ا عزززززززل ، ان زززززززرف                               

 فى حفن هللا  . 
 االمحم الحسهن ييدد اخ حء ميحوية    
                           روى ابزززززززززززن قتهبزززززززززززة فزززززززززززى االمحمزززززززززززة والسيحسزززززززززززة  ، أن ميحويزززززززززززة كتززززززززززز  ل مزززززززززززحم              

الحسززززززهن بززززززأن أمززززززورا  انتازززززز   اليززززززه عنززززززه  وأنززززززحره فززززززى كتحبززززززه قززززززح      فحنززززززال متززززززى                                  
تنكرنزززززززى أنكزززززززرال  ، ومتزززززززى  تكزززززززدنى أكزززززززدال  ، فزززززززحت  شززززززز  ع زززززززح عزززززززحه ا مزززززززة  . .                          

عليززززززززه وسززززززززلم  وال يسززززززززتخفنال                                             فززززززززحن ر لنفسززززززززال ولززززززززدهنال و مززززززززة محمززززززززد  ززززززززلى هللا 
 السفاحء والحهن ال ييلمون  (  . 

قززززززح    فلمززززززح و زززززززل كتززززززح  ميحويززززززة رد عليزززززززه االمززززززحم الحسززززززهن قزززززززح      أمززززززح بيزززززززد                                   
ازززززح راغززززز                              فقزززززد بلينزززززى  كتحبزززززال تزززززحكر فيزززززه أنزززززه انتاززززز   عنزززززى أمزززززور ، أنززززز  لزززززى عن

وأنززززززززح بيهززززززززرال عنززززززززدال جززززززززدهر ، وان الحسززززززززنح  ال هاززززززززدى لاززززززززح وال يسززززززززدد الهاززززززززح اال                                          
 هللا تيحلى  .  
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        وأمزززززززح مزززززززح حكزززززززر  أنزززززززه رقزززززززى اليزززززززال عنزززززززى ، فحنزززززززه انمزززززززح رقزززززززحه اليزززززززال الم قزززززززون ،                        
المشززززززح ون بحلنميمززززززة  ، المفرقززززززون بززززززهن الجمززززززع ، وكززززززح  اليززززززحوون  ، مززززززح أرد  لززززززال                              

 حربح ، وال عليال  خ فح  .
وانزززززززى  خشزززززززى  هللا فزززززززى تزززززززرال حلزززززززال منزززززززال  ، ومزززززززن االعزززززززحار فيزززززززه اليزززززززال  ، والزززززززى                                        

الجززززززح رين ( الملحززززززدهن ، حززززززد  ال لمززززززة وأوليززززززحء الشززززززيح هن  .                     أوليح ززززززال  القحسزززززز هن  ) 
ألسزززززززز  القحتززززززززل حجززززززززر بززززززززن عززززززززدى أخززززززززح كنززززززززدة وأ ززززززززححبه الم ززززززززلهن اليحبززززززززدهن  ،                                             

                         الزززززززززحهن  كزززززززززحنوا هنكزززززززززرون ال لزززززززززم  ويسزززززززززتف يون البزززززززززد   ، ويزززززززززأمرون  بزززززززززحلميروف                
وينازززززززون  عزززززززن المنكزززززززر  ، وال هخزززززززحفون فزززززززى هللا لومزززززززة ال زززززززم  ، ثزززززززم قتلزززززززتام   لمزززززززح                           
وعززززززدوانح  ، مززززززن بيززززززد مززززززح أع هززززززتم االيمززززززحن الميل ززززززة ، والمواثهزززززز  الم كززززززدة  جززززززراءة                          

 على هللا  واستخفحفح بياده  .
ل عمزززززززرو بزززززززن الحمززززززز   زززززززحح  رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم                                أولسززززززز  قحتززززززز  

وآلززززززززه ، اليبززززززززد ال ززززززززحل  ، الززززززززحى أبلتززززززززه البززززززززحدة فنحززززززززل  جسززززززززمه وا ززززززززفر لونززززززززه  ،                                            
مزززززن                                                      فقتلتزززززه  بيزززززد  مزززززح أمنتزززززه وأع هتزززززه مزززززن اليازززززود ، مزززززح لزززززو فامتزززززه الي زززززم  ) نزززززو  

 الوعو  فى حراعيه بيح  ( لندل  من ر و  الجبح   . 
أولسززززززززز  بمزززززززززدعى  ديزززززززززحد بزززززززززن سزززززززززمية ، المولزززززززززود علزززززززززى فزززززززززراش عبهزززززززززد ثقهزززززززززف ،                                         

م  وآلزززززه    ) الولزززززد                          فدعمززززز  أنزززززه ابزززززن أبيزززززال وقزززززد قزززززح  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززل
للفزززززراش  ولليززززززحعر الحجززززززر ( ، فتركزززززز  سززززززنة رسزززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم وآلززززززه                       

تيمزززززدا  ، وتبيززززز  عزززززواال بيهزززززر عزززززدى  مزززززن الللزززززه  ، ثزززززم سزززززل تة علزززززى أعزززززل االسززززز م  ،                         
جلازززززززم ، ويسزززززززمل أعهزززززززنام  ، وي زززززززلبام علزززززززى جزززززززحو                                    بقزززززززتلام  ، ويق زززززززع أهزززززززدهام وأر 

 النخل  ، كأنال  لس  من عحه ا مة وليسوا منال  .
أو لسزززززز  قحتززززززل الح ززززززرمى ، الززززززحى كتزززززز  اليززززززال فيززززززه ديززززززحد ، علززززززى أنززززززه علززززززى دهززززززن                            

ن كززززحن علزززى دهزززن علزززى ، فقززززتلام                      علزززى  ، كزززرم هللا وجازززه ، فكتبززز  اليززززه أن اقتزززل كزززل مززز
 ومثل بام بأمرال  . 

وقلززززززز  فيمزززززززح قلززززززز  ان زززززززر لنفسزززززززال ولزززززززدهنال و مزززززززة محمزززززززد ، واتززززززز  شززززززز  ع زززززززح                                           
       عزززحه ا مزززة  ، وال تزززردعم الزززى الفتنزززة ، وانزززى ال أعلزززم فتنزززة أع زززم علزززى عزززحه ا مزززة  مزززن              

 والهتال علهاح    وال أع م ن را لنفسى ولدهنى و مة محمد  لى هللا عليه 
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وسززلم  ، أف ززل مززن أن أجحعززدال فززحن فيلزز  فحنززه قربززة الززى هللا ، وان تركتززه فززحنى اسززتيفر هللا 
لززدهنى  ، وأسززأله  توفيقززه الرشززحد أمززرى  ، فقلزز  فيمززح قلزز  ان انكرتززال  تنكرنززى   ، وان أكززدال 

كهزدال  ، وأال  يكزون علزى أحزد منزه علزى ال ي رنى نى  مح بدا لال ، فحنى أرجو  أتكدنى  ، فكد
 وتحر   على نق  عادال  . قد ركب  جالال  ، نفسال  ،  نال 

وليمززززززززرى  مززززززززح وفهزززززززز   بشززززززززر  ، ولقززززززززد نق زززززززز  عاززززززززدال  بقتززززززززل عزززززززز الء النفززززززززر  ،                                 
ازززززود  والمواثهززززز   ، فقتلزززززتام مزززززن غهزززززر أن                                             الزززززحهن قتلزززززتام  بيزززززد ال زززززل   وااليمزززززحن  والي

يكونزززززززوا قزززززززحتلوا وقتلزززززززوا  ، ولزززززززم تفيزززززززل حلزززززززال بازززززززم اال لزززززززحكرعم  ف زززززززلنح  ، وتي زززززززيمام                            
                                         حقنزززززح  ، فقتلزززززتم مخحفزززززة  أمزززززر  ، ليلزززززال لزززززو لزززززم تقزززززتلام  ، مززززز  قبزززززل  أن يفيلزززززوا ، أو      

 وا قبل أن هدركوا  . تمح
فأبشزززززززززر يحميحويزززززززززة بحلق زززززززززح   ،  واسزززززززززتيقن  بحلحسزززززززززح   ، واعلزززززززززم أن ا تيزززززززززحلى                                  

 كتحبح ال ييحدر  يهرة وال كبهرة  اال أح حعح  . 
علزززززززززى الزززززززززتام  ، ونفيزززززززززال                                ولزززززززززي  هللا بنزززززززززح   خزززززززززحال بحل نزززززززززة ، وقتلزززززززززال أوليزززززززززحءه  

أوليزززززحءه مززززززن دورعززززززم الززززززى دار اليربززززززة ، وأخزززززحال للنززززززح  ببييززززززة ابنززززززال غزززززز م حززززززدث  ،                       
يشززززززززر  الشززززززززرا  ، ويليزززززززز  بززززززززحلك   ، مززززززززح أراال اال قززززززززد خسززززززززر  نفسززززززززال  ، وتبززززززززر                             

   أمحنتززززززال  ، وسززززززمي  مقحلززززززة السززززززفيه الجحعززززززل  ،                                                                         دهنززززززال ، وغششزززززز  رعهتززززززال وأخربزززززز
 وأخف  الور  التقى والس م  .

قززززززززززح  ، فلمززززززززززح قرأميحويززززززززززة كتززززززززززح  االمززززززززززحم الحسززززززززززهن عليززززززززززه السزززززززززز م ، قززززززززززح                                              
نفسزززززه  ززززز  مزززززح أشزززززير بزززززه فلمزززززح أشزززززحر عليزززززه أن هجهبزززززه بمزززززح ي زززززير                                               لقزززززد كزززززحن فزززززى 

اليززززه نفسززززه  ، قزززززح  لززززو أنززززى حعبززززز  ليهزززز  علزززززى محقززززح  ، فمززززح عسزززززه  أن أقززززو  فيزززززه                                                     
ح ال ييززززرف ، ومتززززى مززززح عبزززز  رجزززز  بمززززح                                  ومثلززززى ال يحسززززن أن ييهزززز  بحلبح ززززل )    ( ومزززز

ال ييرفززززززه النززززززح   ، لززززززم يحفززززززل بززززززه ، وال هززززززراه النززززززح  شززززززه ح وكززززززحبوه ، ومززززززح عسززززززه                                                     
                      أن أعهزززززز  حسززززززهنح ، وهللا مززززززح أرى لليهزززززز  فيززززززه مو ززززززيح ، وقززززززد رأهزززززز  أن أكتزززززز  اليززززززه  

 أتوعده وأتادده ، ثم رأه  أال أفيل  .
وكزززززززل من زززززززف مزززززززن الم ليزززززززهن علزززززززى موقزززززززف االمزززززززحم الحسزززززززهن مزززززززن ميحويزززززززة فزززززززى                               

 مخحلفحته لشرو  ال ل  وشرو  الخ فة ، وفى حمله النح  على بيية 
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أمحنززززززة هللا  ، ودافززززززع دفحعززززززح                       هديززززززد كرعززززززح ، هززززززرى أن االمززززززحم الحسززززززهن ن زززززز  ا ، وأدى
منق زززززع الن هزززززر عزززززن حقزززززوق ا مزززززة ، فزززززى حيزززززحة ميحويزززززة ، وقزززززد رأهززززز  كهزززززف جحبازززززه                       
بشزززززجحعة وقزززززوة وروعزززززة ، وعزززززو علزززززى سزززززرير ملكزززززه ،  وأمزززززح بيزززززد ميحويزززززة ، فقزززززد بزززززح                        

، بززززززح  روحززززززه الدكيززززززة ، التززززززى توجزززززز                             أغلززززززى مززززززح يملززززززال دفحعززززززح عززززززن الحزززززز  وأعلززززززه
 أروا  الشاداء فى سبهل الح   . 

 الي مة اليقحد وموقف االمحم الحسهن    
ويزززززززرحم هللا الي مزززززززة اليقزززززززحد اح يقزززززززو  فزززززززى كتحبزززززززه ) أبزززززززو الشزززززززاداء (  ومزززززززن عززززززززو                           

ا يززحم  ززد   بحعاززح  وي ززدق الخهززر فززى  بييززة الشززاهد ان لززم يكززن عززو الرجززل الززحى يكلززف 
هللا عنه ، قد  ل  خ فة  الراشزدهن سهن ر ى االنسحن والخهر عديد والدنيح به شحيحه ، والح

ال زرا  بزهن الحسزهن ويديزد ، أو  تجربزة  مزن قبهلازح  شزدهن  ، وكزحن حهث ال تنسى خ فزة الرا
  فهازح الحسززهن روحزه  و بييززة الشززاحدة الخلفزحء ا ولززهن  ، وقزد بززحاززد بيزد  عاززد النبزوة ، وع

ء ، وينبزو  شزاحدة متيحقبزة  ، ال الحيزحة لمزح عزو أدوم مزن الحيزحة فازو أبزو الشزاداموكلة ببزح  
 يقرن باح هنبو  فى تحري   البشر أجميهن .

 عل تم لميحوية محأراد    
                   قلززززززززز  فزززززززززى مقدمزززززززززة كتزززززززززحبى ) االمزززززززززحم الحسزززززززززهن بزززززززززن علزززززززززى ( الزززززززززحى تف ززززززززززل                  

                          5الموافززززززز   1385شزززززززوا   15المجلززززززز  ا علزززززززى للشززززززز ون االسززززززز مية فنشزززززززره فزززززززى 
 مح ن ه   1966فبراهر 

)) وأكزززززززززحد أجزززززززززدم أنزززززززززه لزززززززززو كشزززززززززف اليهززززززززز  لميحويزززززززززة ، فزززززززززرأى أن الملزززززززززال الزززززززززحى                                                           
ه لبنزززززززى سزززززززفيحن سزززززززهنتقل علززززززززى عجزززززززل الزززززززى مزززززززروان وبنيزززززززه ، لف ززززززززل                             أراد تأسيسززززززز

           بحكح زززززززه الحزززززززحد ، ودعح زززززززه السيحسزززززززى ، أن تبقزززززززى الخ فزززززززة شزززززززورى بزززززززهن المسزززززززلمهن ،                                                          
يبة فزززززى اسزززززتخ ف هديزززززد ، ولزززززم                              كمزززززح كحنززززز  ، ولمزززززح راقززززز  لزززززه فكزززززرة الميهزززززرة بزززززن شززززز

هزززززرد الميهزززززرة بمزززززح أشزززززحر وجزززززه هللا ، فقزززززد كزززززحن الحززززز  وا زززززحح ، وقزززززد ر زززززى ميحويزززززة                                     
أن هخلفزززززززه االمزززززززحم الحسزززززززن فزززززززى شزززززززرو  ال زززززززل  بهنامزززززززح ، ولكزززززززن لزززززززم ي زززززززل عمزززززززر                               

  0الحسن  االمحم
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) واحا كززززززحن ميحويززززززة قززززززد عززززززد  مززززززروان عززززززن واليززززززة المدهنززززززة وولززززززى مكحنززززززه سززززززيهد                               
ابززززززن اليززززززح  ، فزززززز  أ نززززززه كززززززحن يحزززززز  أن هززززززراه وارثززززززح  لملززززززال هديززززززد ويورثززززززه لبنيززززززه                               

م ا مززززر يززززح ابززززن أبززززى                  وحرارياززززم  ، خح ززززة  وأنززززه عحر ززززه فززززى بييززززة هديززززد  وقززززح  لززززه فززززأق
سززززفيحن   ،  وأعززززدأ مززززن تززززأمهرال ال ززززبيحن ، واعلززززم أن لززززال فززززى قومززززال ن ززززرا ، وأن لازززززم                    

 على منحوأتال ودرا  . 
) كززززززززحلال مزززززززززح كززززززززحن هر زززززززززى ميحويززززززززة ليبزززززززززد هللا بززززززززن الدبهزززززززززر أن يأخززززززززح الخ فزززززززززة                                      

بنزززززى أميزززززة  ، ومزززززح مزززززن شزززززال فزززززى أن ميحويزززززة كزززززحن هزززززرى الحززززز  ولكنزززززه رآه                      قازززززرا  مزززززن 
مي زززززززى بحززززززز  ا بزززززززحء اليريزززززززدى ل بنزززززززحء ، فحجبززززززز  الحقيقزززززززة عزززززززن عهنزززززززه  ، فكزززززززحن                                       

                       مززززززح كززززززحن ، وترتزززززز  علززززززى تلززززززال البييززززززة ب يززززززح وردايززززززح ححقزززززز   نكبحتاززززززح بحلمسززززززلمهن  ،      
ففرقزززززز  جميززززززم  وشزززززززت  شززززززملام  ، فاززززززم كزززززززحلال الززززززى الهززززززوم  ، بيزززززززد أن كززززززحنوا هزززززززدا                                

واحززززززدة  ، وقلبززززززح واحززززززدا ، واليهزززززز  ا ، وهللا غحلزززززز  علززززززى أمززززززره  ، والملززززززال عقززززززيم  ،                            
م زززي  بزززن الدبهزززر  ،  حزززهن قتلزززه ، وكزززحن                   كمزززح قزززح  عبزززد الملزززال بزززن مزززروان ، فزززى رثزززحء
  ديقح  له قبل أن هتولى الملال عبد الملال  (.

وممززززززح تقززززززدم  ييلززززززم القززززززحرىء الكززززززريم  ،  انززززززه لززززززم هززززززتم لميحويززززززة  مززززززح أراد ، و ززززززدق                                   
مززززروان وبنيززززه مززززن                            مززززن قززززح       وتقززززدرون فت ززززحال االقززززدار  ، علززززى أننززززح لززززو قلنززززح ان

بنزززززى أميزززززة ، وقزززززد ملكززززززوا وكزززززحن ملكازززززم ثمززززززرة لازززززم مزززززن ثمززززززرا  بييزززززة هديزززززد  ، فززززززحن                             
ملكاززززم لززززم هززززدم بيززززد مقتززززل االمززززحم الحسززززهن اال سززززتهن عحمززززح  لززززم تبلززززي باززززم مززززح أملززززوا                            

ا علزززززى الزززززدمن ، وكزززززحن مقتزززززل االمزززززحم الحسزززززهن عزززززو الميزززززو                              مزززززن أن يكزززززون ملكزززززح خحلزززززد
 الحى أتى على بنيحنام من القواعد وأسق ام الى ا بد  . 

 بي  شاحدا   د ميحوية              
 الشاحدة ا ولى      

                         تبززززززدأ تلززززززال الشززززززاحدا  بشززززززاحدة  ززززززده ، واجاززززززة باززززززح فززززززى حيحتززززززه   ززززززو  الحزززززز   ،        
الززززحى ن زززز  علززززى لسززززحن سززززيية بززززن غززززري  وقززززد جززززحء عنززززه فززززى كتززززح  ا غززززحنى  بززززى                               

 الفرب ، انه كحن هاوديح  وأسلم وعمر  وي   . 
     وقززززززح  أبززززززو الفززززززرب فيمززززززح رواه عنززززززه بسززززززنده فززززززى ا غززززززحنى عززززززن الاهززززززثم بززززززن عززززززدى                              

 قح               
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حزززززززج ميحويزززززززة حجتزززززززهن فزززززززى خ فتزززززززه ، وكحنززززززز  لزززززززه ث ثزززززززون بيلزززززززة يحزززززززج علهازززززززح                                       
نسزززززززح ه وجواريزززززززه ، قزززززززح  فحزززززززج فزززززززى احزززززززداعمح فزززززززرأى شزززززززهخح ي زززززززلى فزززززززى المسزززززززجد                                         

 من عحا قحلوا ، سييه بن غري   . الحرام  ، عليه ثوبحن أبي حن ، فقح  
فأرسززززززززل اليززززززززه هززززززززدعوه ، فأتززززززززحه رسززززززززوله  فقززززززززح  ، أجزززززززز  أمهززززززززر المزززززززز منهن ، قززززززززح                                       

 أو لي  قد مح  أمهر الم منهن ، قهل فأج  ميحوية   
                         فأتزززززززحه ، فلزززززززم يسزززززززلم عليزززززززه بحلخ فزززززززة ، فقزززززززح  لزززززززه ميحويزززززززة ، مزززززززح فيلززززززز  أر زززززززال             

التززززى بتيمززززحء ، قززززح  يكسززززى مناززززح اليززززرى ، ويززززرد ف ززززلاح علززززى الجززززحر ، قززززح   ، أتبيياززززح                                      
قزززززح  نيزززززم  ، قزززززح  بكزززززم  ، قزززززح  بسزززززتهن الزززززف دهنزززززحر ،  ولزززززوال خلزززززة أ زززززحب  الحزززززى لزززززم                           

قزززززززح   ، أمزززززززح لزززززززو كحنززززززز   لزززززززبي  أ زززززززححبال  خزززززززحتاح                                أبياززززززح ، قزززززززح   لقزززززززد أغلهززززززز  ، 
يسززززززتمح ة ألززززززف دهنززززززحر ثززززززم لززززززم تبززززززح   ، قززززززح    أجززززززل ، واح بخلزززززز  بأر ززززززال فأنشززززززدنى                               

 شير أبيال هرثى به نفسه ، فقح  قح  أبى    
 مححا   ت بننى     به         أنواحى       يحله     شيرى   حهن   أند    عحلكح          

 أيقلن   ال   تبيد     ،  فر     كرياة               فرجتاح       بشجحعة        وسمح  
 ولقد     رب    بف ل   محلى   حقه                عند     اشتحء     وعبة     ا روا  

 ولقد  ردد    الح    غهر   م حى   ولقد   أخح    الح    غهر    مخح م             
 أدعى   بأفل      مرة      ونجزح       ل يبه        سالتاح           واحا    دعه    

فقزززززززح   ،  أنزززززززح كنززززززز  بازززززززحا الشزززززززير أولزززززززى مزززززززن أبيزززززززال ، قزززززززح  ، كزززززززحب  ول مززززززز  ،                                    
ح   ،  نززززال  كنزززز  مهزززز   الحزززز   فززززى                                      قززززح  ، أمززززح كززززحب  فززززنيم ، وأمززززح ل مزززز  فلززززم ،  قزززز

                       الجحعليززززة  ومهتززززه فززززى االسزززز م  ، أمززززح فززززى الجحعليززززة  ، فقحتلزززز  النبززززى  ززززلى هللا عليززززه                                                  
، وأمزززززح فزززززى االسززززز م فمنيززززز  ولزززززد                       وسزززززلم ، حتزززززى جيزززززل هللا عزززززد وجزززززل كهزززززدال المزززززردود  

رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم  الخ فزززززة  ، ومزززززح أنززززز  وعزززززى ، وأنززززز   لهززززز  ابزززززن                         
  له  فقح  ميحوية    لقد خرف الشه  فأقيموه ، فأخح بهده فأقيم  . 

 الشاحدة الثحنية   
دة حفهززززززده ميحويززززززة  الثززززززحنى بززززززن هديززززززد  ، الززززززحى                                وتتبززززززع الشززززززاحدة المتقدمززززززة ، بشززززززاح 

 ولى الخ فة بيد أبيه وبقى فهاح أربيهن هومح  ، فقد  يد  المنبر فقح     
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) أهازززززح  النزززززح   ان جزززززدى ميحويزززززة ، نزززززحد  ا مزززززر أعلزززززه  ، ومزززززن عزززززو أحززززز  منزززززه  ،                                
و  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم   ، وعززززززو علززززززى بززززززن أبززززززى  حلزززززز                              لقرابتززززززه  مززززززن رسزززززز

وركزززززز  بكززززززم مززززززح تيلمززززززون  ، حتززززززى أتتززززززه منهتززززززه ، ف ززززززحر فززززززى قبززززززره رعهنززززززح  بحنوبززززززه                                   
 وأسهرا  بخ حيحه  . 

فزه ا مزل ، وق زر عنزه ا جزل ، ) ثم قلد أبى ا مر ، فكحن غهر  أعل لحلال ، ورك  عواه وأخل 
) وأسززهرا بجرمززه  (.                                              و زحر فززى قبززره رعهنزح بحنوبززه

ان مززززززززن أع ززززززززم ا مززززززززور علهنززززززززح  لسززززززززوء م ززززززززرعه وبزززززززز   منقلبززززززززه ، وقززززززززد قتززززززززل                                   
م  وخززززززززر  الكيبززززززززة  ،                             عتززززززززرة رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم  ، وأبززززززززح  الحززززززززر 

 ومح أنح بحلمتقلد  وال بحلمتحمل  تبيحتكم  ، فشأنكم أمركم  (.
وقزززززززد دلدلززززززز  خ بتزززززززه عزززززززحه أركزززززززحن الدولزززززززة ا مويزززززززة  ، خح زززززززة وأنزززززززه لزززززززم ييزززززززهن                                     

أن عزززززدم اسزززززتخ فه ،                                خلفزززززح لزززززه علزززززى الزززززرغم مزززززن الحزززززح  أعلزززززه عليزززززه  ،  بيزززززد أن رأوا
يمكزززززن ليبزززززد هللا ابزززززن الدبهزززززر فزززززى الخ فزززززة ، وقزززززد حعززززز  بيززززز  المززززز رخهن الزززززى أنازززززم                          

 سموه ، وحع  بي ام الى أنام  ينوه  .
              وقززززززد بحييزززززز  شزززززززبه الجديززززززرة اليربيززززززة البزززززززن الدبهززززززر ، كمززززززح بحييتزززززززه كززززززل مززززززن مكزززززززة             

والمدهنززززززة ، حهززززززث ت لززززززع النززززززح  الززززززى الخزززززز   مززززززن الحكززززززم ا مززززززوى ، وقززززززد كحنزززززز                                                  
ف زززززح ع الحزززززرة التزززززى وقيززززز  علزززززى أعزززززل المدهنزززززة ، مح لزززززة فزززززى ا حعزززززحن ، وكزززززحلال بحييززززز                        

ر خ فتززززززه ، وبحييززززززه كثهززززززر مززززززن أعززززززل                         بزززززز د اليززززززراق البززززززن الدبهززززززر ، كمززززززح أقززززززر  م زززززز
 الشحم  .

 الشاحدة الثحلثة    
وعزززززززى شزززززززاحدة رجزززززززل مزززززززن اليشزززززززرة المبشزززززززرين بحلجنزززززززة  ، وأو  مزززززززن رمزززززززى بسزززززززام                                    

                     فززززززى االسزززززز م ، وقززززززد دعززززززح لززززززه رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم  فقززززززح   ) اللاززززززم           
     سززززززدد رمهتززززززه واسززززززتج  دعوتززززززه  ( وعززززززو سززززززيد بززززززن أبززززززى وقززززززح  ر ززززززى هللا عنززززززه  ،                                                                

     وعززززززى ليسزززززز  خح ززززززة  ببييززززززة هديززززززد  ، واال كنززززززح  قززززززدمنحه علززززززى غهرعززززززح  ، انمززززززح عززززززى                                       
خح ززززة بحلبدعززززة  التززززى ابتززززدعاح  ميحويززززة  ، وعززززى سزززز  االمززززحم علززززى علززززى المنززززحبر وقززززد                                         

بززززدأعح عززززو ،  وأمززززر  والتززززه  بحتبحعاززززح  ، فكززززحن االمززززحم علززززى  ، وعززززو عززززو مززززن االسزززز م                     
 دون أن هخحفوا هللا فيه  .   والمسلمهن  ،    يسبه ع نية بنو أمية  وعمحلام
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وقزززززززد ولزززززززى ميحويزززززززة سزززززززيد بزززززززن أبزززززززى وقزززززززح   ، فلزززززززم هتبزززززززع بدعزززززززة السززززززز  عزززززززحه                                    
مخحلفزززززح بزززززحلال ميحويزززززة ، فقزززززح  لزززززه ميحويزززززة ، مزززززح يمنيزززززال أن تسززززز  أبزززززح تزززززرا   ) كنيزززززة                                

 هللا  لى هللا عليه وسلم  (   االمحم على التى كنحه موالنح رسو 
فقززززززح  سززززززيد  ، أمززززززح مززززززح حكززززززر  ث ثززززززح  قززززززحلان  رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم                             

و ن تكزززززززون لزززززززى واحزززززززدة مزززززززنان ، أحززززززز  الزززززززى مزززززززن أن يكزززززززون لزززززززى حمزززززززر الزززززززنيم  ،                               
 فلن أسبه   

ه وسززززززززلم  يقزززززززو   ، وقزززززززد خلفززززززززه فزززززززى بيزززززززز                             سزززززززمي  رسزززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليززززززز 
الميزززززحدى ، فقزززززح  لزززززه علزززززى ، يزززززح رسزززززو  هللا ، تخلفنزززززى مزززززع النسزززززحء وال زززززبيحن ، فقزززززح                           

أمزززززح تر زززززى أن تكزززززون منزززززى بمندلزززززة عزززززحرون مزززززن موسزززززى  ، اال أنزززززه ال نبزززززوة بيزززززدى .                     
هزززززززززوم خهبزززززززززر  ،  ع زززززززززهن  الرايزززززززززة  رجززززززززز  يحززززززززز  هللا ورسزززززززززوله ،                                                   وسزززززززززميته يقزززززززززو  

ويحبززززه هللا ورسززززوله  ، فت حولنززززح لاززززح فقززززح      ادعززززوا  لززززى  عليززززح   ، فأتززززحه وبززززه رمززززد  ،                   
 فب   فى عهنيه ، ورفع الراية اليه  ، ففت   هللا عليه  . 

لمززززززززح ندلزززززززز  عززززززززحه ا يززززززززة ، ) فقززززززززل تيززززززززحلوا  نززززززززد   أبنحءنززززززززح  وأبنززززززززحءكم  ونسززززززززحءنح                             و 
ونسززززززحءكم  وأنفسززززززنح  وأنفسززززززكم  (  ،  دعززززززح رسززززززو  هللا   ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم  عليززززززح                                                    

 ع الء أعلى  .  وفح مة وحسنح وحسهنح  ،  فقح     اللام
فازززززززحه شزززززززاحدة رجزززززززل كزززززززحن مزززززززن أ زززززززحح  الشزززززززورى السزززززززتة ، وكزززززززحن امحمنزززززززح علزززززززى                              

منحفسززززززح فززززززى الخ فززززززة ، لكززززززن لززززززم ييززززززد  بززززززه الاززززززوى عززززززن شززززززاحدة الحزززززز  ، والوقززززززوف                              
 مع الح  حهث كحن  ، ولو  حه  حلال  حح  السل حن  .

 الرابية    الشاحدة   
وعزززززززى شزززززززاحدة الخليفزززززززة ا مزززززززوى الزززززززور   ، عمزززززززر بزززززززن عبزززززززد اليديزززززززد  ، ر زززززززى هللا                               

عنززززززه  ، فقززززززد أب ززززززل بدعززززززة السزززززز   ، التززززززى ابتززززززدعاح ميحويززززززة ، وأبززززززدلاح عمززززززر عليززززززه                         
ى القربزززززززززى ،                              السززززززززز م بقولزززززززززه تيزززززززززحلى ) ان هللا يزززززززززأمر بحليزززززززززد  واالحسزززززززززحن واهتزززززززززحء ح

 ويناى عن الفحشحء والمنكر  والبيى  ، يي كم  ليلكم  تحكرون  (  .
أقزززززو  وقزززززد قزززززرأ  فزززززى سزززززب  اب حلازززززح   ، أن أمهزززززر المززززز منهن عمزززززر بزززززن عبزززززد اليديزززززد                              

 فرأى  فى  تلقى فى  بحه اليلم عن رجل ور   من حرية عتبة  بن مسيود ، 
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 ريقززززه الزززززى المسزززززجد  ، عمزززززر بزززززن عبزززززد اليديززززد ، بزززززهن  زززززبيحن بنزززززى أميزززززة  ، يسزززززبون                       

االمززززحم عليززززح ، فلمززززح جززززحء عمززززر المسززززجد لهتلقززززى درسززززه  ، أشززززح  الشززززه  بوجاززززه عنززززه  ،                               
عليززززح  مززززع ال ززززبيحن  ،                                    فسززززأ  شززززهخه عززززن سززززب  حلززززال  ، فقززززح   سززززميتال تسزززز  االمززززحم 

يزززح بنزززى متزززى علمززز  أن هللا  غ ززز  علزززى أعزززل بزززدر  بيزززد اح ر زززى عزززنام  ، قزززح  عمزززر  ،                               
 وعل كحن على فى بدر ، قح  الشه  ، وعل كحن  بدر كلاح اال ليلى  .

، انزززززى لزززززو ولهززززز  أمزززززر المسزززززلمهن                                          زززززح ، نويززززز  فزززززى نفسزززززىميقزززززو  عمزززززر ، ومزززززن هو  
أب لزززززز   بدعززززززة السزززززز   . وقزززززززد أنجززززززد مززززززح نززززززواه حزززززززهن ولززززززى  الخ فززززززة فأر زززززززى هللا                        

 ورسوله  .
 الشاحدة الخحمسة    
                               وفززززززززى منحسززززززززبة عمززززززززر بززززززززن عبززززززززد اليديززززززززد ، أحكززززززززر مززززززززح دار بهنززززززززه وبززززززززهن أبيززززززززه              

عبزززززد اليديزززززد بزززززن مزززززروان ، حزززززهن كزززززحن واليزززززح علزززززى المدهنزززززة ، فقزززززد قزززززح  لزززززه عمزززززر ،                                
يززززح أبزززز   أراال تاززززدر بحلخ بززززة  حتززززى احا ج زززز  الززززى سزززز  علززززى تلجلجزززز  ، قززززح  يززززحبنى                                  

 مح ييلم أبوال  ، مح بقى واحد منام مينح  .لو ييلم النح  من أمر على 
ونكتفزززززززززى بتلزززززززززال الشزززززززززاحدا  الخمززززززززز   حتزززززززززى ال ي زززززززززو  بنزززززززززح الكززززززززز م ، وتو زززززززززي                            

 الوا حح  من المشك   كمح يقولون  .
 أعل الكوفة فى تودييام ل محم الحسن    
ال زززززززل  ،                                   روى ابزززززززن أبزززززززى حدهزززززززد بسزززززززنده عزززززززن المزززززززدا نى قزززززززح     لمزززززززح كزززززززحن عزززززززحم  

أقزززززززحم الحسزززززززن عليزززززززه السززززززز م بحلكوفزززززززة أيحمزززززززح  ، ثزززززززم تجازززززززد للشزززززززخو  للمدهنزززززززة ،                             
فزززززدخل عليزززززه المسزززززه  بزززززن نجبزززززة الفزززززدارى  ، و بيزززززحن بزززززن عمزززززحرة  التيمزززززى  ، لهودعزززززحه                          

 فقح  الحسن   
اليحلزز  علززى أمززره ، لززو أجمززع الخلزز  جمييززح علززى أال يكززون مززح عززو كززح ن  ، مززح الحمززد ا  

 است حعوا  .
فقززززززززح  أخززززززززوه الحسززززززززهن عليززززززززه السزززززززز م ، لقززززززززد كنزززززززز  كحرعززززززززح لمززززززززح كززززززززحن  ،  هزززززززز                                     

       الززززززنف  علززززززى سززززززبهل أبززززززى ، حتززززززى عززززززدم علززززززى أخززززززى فأ يتززززززه ، وكأنززززززه هجززززززح أنفززززززى                     
 بحلموسى   . 
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فقززززززززززح  المسززززززززززه  ، انززززززززززه وهللا مززززززززززح يكبززززززززززر علهنززززززززززح عززززززززززحا االمززززززززززر ، اال أن ت ززززززززززحموا                                 
 وتنتق وا  ، فأمح نحن فحنام سي لبون مودتنح  بكل مح قدروا عليه  . 

                      فقزززززززح  االمزززززززحم الحسزززززززهن ، يزززززززح مسزززززززه  ، نحزززززززن نيلزززززززم أنزززززززال تحبنزززززززح ، فقزززززززح  االمزززززززحم           
الحسززززززن عليززززززه السزززززز م  ، سززززززمي  أبززززززى يقززززززو  ، سززززززمي  رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه                            

 وسلم يقو     ) من أح  قومح  كحن  ميام ( .
 فير  له المسه  و بيحن بحلرجو  فقح  لي  الى حلال سبهل  .  

 االمحم الحسن عند تودييه الكوفة   
كزززززززحن مزززززززن غزززززززد خزززززززرب ، فلمزززززززح  زززززززحر بزززززززدهر عنزززززززد ، ن زززززززر الزززززززى الكوفزززززززة                                                     قزززززززح  فلمزززززززح

 وقح    
 عم المززحنيونى  حودتى  وحمحرى ق   دار  ميحشرى                وال  عن  قلى  فحر 

ل                                                                                            فزززززززحن ر  ، رعزززززززحال  هللا  ،  الزززززززى وفح زززززززه بأعزززززززل مودتزززززززه ، فقزززززززد حكزززززززر الكوفزززززززة  بأعززززززز
مودتززززززه ، ولززززززم هززززززحكرعح  بأعززززززل عداوتززززززه  ، وعززززززحا شززززززأن عبززززززحد الززززززرحمن ، يقبلززززززون مززززززن                                

(  .                                                            المحسززززززن ، ويتجززززززحودون عززززززن المسززززززىء  ) واحا خززززززح بام الجززززززحعلون قززززززحلوا سزززززز مح
 ن يحته ر ى هللا عنه لبي  خ وم ابيه   

قزززززح  المزززززدا نى  ) فيمزززززح نقلزززززه ابزززززن أبزززززى حدهزززززد  ( ، حزززززدثنح سزززززليمحن بزززززن أهزززززو  عزززززن                          
                                                         ا سزززززززود بزززززززن قزززززززي  اليبزززززززدى ، أن الحسزززززززن عليزززززززه السززززززز م لقزززززززى هومزززززززح حبهززززززز  بزززززززن 

مسززززلمة فقززززح  لززززه    يززززح حبهزززز  ر  مسززززهر لززززال فززززى غهززززر  حعززززة هللا ، فقززززح  أمززززح مسززززهرى                                                  
                                             الزززززى أبيزززززال فلزززززي  مزززززن حلزززززال ، قزززززح  بلزززززى وهللا  ، ولكنزززززال أ يززززز  ميحويزززززة علزززززى دنيزززززح              

قلهلزززززة دا لزززززة ، فلززززز ن قزززززحم بزززززال فزززززى دنيزززززحال ، لقزززززد قيزززززد بزززززال فزززززى أخرتزززززال ، ولزززززو كنززززز                                      
اح فيلززززززز  شزززززززرا ، قلززززززز  خهزززززززرا ، كزززززززحن حلزززززززال كمزززززززح قزززززززح  عزززززززد وجزززززززل ) خل زززززززوا عمززززززز                                                

حلحح وآخززززززر سزززززه ح ( ولكنززززززال كمزززززح قززززززح  هللا ) كزززززز  بزززززل ران علززززززى قلزززززوبام مززززززح كززززززحنوا                         ززززز
 يكسبون  ( .

وعززززززززى كمززززززززح تراعززززززززح ن ززززززززيحة أمهنززززززززة مززززززززن رجززززززززل الززززززززدهن لرجززززززززل الززززززززدنيح ، فازززززززززل                                          
 من مدكر       
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 االمحم الحسن يفحم خ ومه   
االمزززززززحم الحسزززززززن  هومزززززززح  فقزززززززح  ، انزززززززه ممزززززززن الت زززززززحق عحر زززززززته ،                          و زززززززف ميحويزززززززة 

وكزززززحن  حلزززززال  حزززززهن  وقيززززز   مفزززززحخرة  بهنزززززه وبزززززهن رجزززززحال  مزززززن قزززززريش ، مزززززن خ زززززوم                  
 أبيه وخ ومه . 

                وعززززززززززى مفززززززززززحخرة  ويلززززززززززة ، حكززززززززززر  مف ززززززززززلة فززززززززززى مراجياززززززززززح  ، وقززززززززززد رأهزززززززززز  أن                            
 أوجد مح جحء عناح فى شر  ناج الب غة البن أبى حدهد  .

ومززززززززع مززززززززح أوجدتززززززززه ، سززززززززهرى القززززززززحرىء الكززززززززريم ، عحر ززززززززة االمززززززززحم الحسززززززززن فززززززززى                                                        
استت  له  قوتاح ، وعو هلقم الحجر خمسة من كبحر رجحال  قريش وعلى رأسام ميحوية بيد أن

 الملال واستقر  .
فقززززززد اجتمززززززع فززززززى دار ميحويززززززة   عمززززززرو بززززززن اليززززززح  والولهززززززد بززززززن عقبززززززة بززززززن أبززززززى                                                              

 مييع ، وعتبة بن أبى سفيحن بن حر  والميهرة بن شيبة  . 
حلززززززززال ،                                                   وقززززززززد كززززززززحن بلياززززززززم عززززززززن االمززززززززحم الحسززززززززن قززززززززوار  ، وبليززززززززه عززززززززنام مثززززززززل

فقزززززحلوا لميحويزززززة ، يزززززح أمهزززززر المززززز منهن  ، ان الحسزززززن قزززززد أحيزززززح أبزززززحه وحكزززززره ، و قزززززح                           
ف ززززززدق ، وأمززززززر فززززززأ يع ، وخفززززززف لززززززه النيززززززح  ، وان حلززززززال لرافيززززززه الززززززى مززززززحعو أع ززززززم                          

 دا  هبلينح عنه مح يسوءنح  .منه ، وال ه
قززززززززح  ميحويززززززززة ، فمززززززززح تريززززززززدون ، قززززززززحلوا ابيززززززززث اليززززززززه فليح ززززززززر لنسززززززززبه ونسزززززززز                                     

أبزززززززززحه ، ونيهزززززززززره ونوبخزززززززززه ، ونخبزززززززززره أن أبزززززززززحه قتزززززززززل عثمزززززززززحن ونقزززززززززرره بزززززززززحلال  ، وال                                      
 حلال  . يست يع أن ييهر علهنح شه ح من 

قززززززززح  ميحويززززززززة   انززززززززى ال أرى حلززززززززال وال أفيلززززززززه ، قززززززززحلوا عدمنززززززززح عليززززززززال يززززززززح أمهززززززززر                                       
الم منهن  لتفيلن ، فقح  ويحكم ال تفيلوا فزوهللا مزح رأهتزه جحلسزح عنزدى اال خفز  مقحمزه وعهبزه 

 نكم  .اليه  ن فنه من بيث  لى ، قحلوا أبيث اليه على كل حح  قح  ا
فقزززززح  عمزززززرو بزززززن اليزززززح  ، أتخشزززززى أن يزززززأتى بح لزززززه علزززززى حقنزززززح ، قزززززح  ميحويزززززة  ،                            

أمززززززززح انززززززززى بيثزززززززز  اليززززززززه  مرنززززززززه أن هززززززززتكلم بلسززززززززحنه كلززززززززه ، قززززززززحلوا مززززززززره بززززززززحلال  .                                                  
اال حلززززززززززال فزززززززززز  تمر ززززززززززوا                                      قززززززززززح  ، أمززززززززززح اح ع ززززززززززهتمونى ، وبيثززززززززززتم اليززززززززززه وأبهززززززززززتم

 له فى القو  ) أى ال تجيلوا قولكم مري ح ( واعلموا أنام أعل به   
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ال ييهزززززززززبام اليح ززززززززز  ، وال هل ززززززززز  بازززززززززم اليزززززززززحر ، ولكزززززززززن اقزززززززززحفوه بحجزززززززززره تقولزززززززززون                                  
 من قبله  . له ، ان أبحال قتل عثمحن ، وكره الخلفحء

فبيززث اليززه ميحويززة ، فجززحءه رسززوله  ، فقززح  ان أمهززر المزز منهن هززدعوال قززح  مززن عنززده  ،  
السقف من فوقام  ، وأتحعم اليحا  علهام فسمحعم له ، فقح  الحسن عليه الس م   محلام خر 

 من حهث ال يشيرون . 
بال مزن شزرورعم  ، وأدرأ بزال  ثم قح  االمحم الحسن ، يح جحرية ، أبيهنى ثيحبى ، اللام انى أعوح

شز   ، وأنزى شز   ، بحزو  منزال وقزوة ، يزح م  كهزف فى نحورعم ، وأستيهن بال علهام فزحكفنها
 أرحم الراحمهن  .

ثزززززززم قزززززززح    فلمزززززززح دخزززززززل علزززززززى ميحويزززززززة ، أع مزززززززه وأكرمزززززززه وأجلسزززززززه الزززززززى جحنبزززززززه ،                               
يززززززح فززززززى أنفسززززززام وعلززززززوا ثززززززم قززززززح                           وقززززززد ارتززززززحد القززززززوم وخ ززززززروا خ ززززززران الفحززززززو   ، بي
 ميحوية يح أبح محمد ، ان ع الء  بيثوا اليال وع ونى  . 

فقززززززززززززززح  الحسززززززززززززززن عليززززززززززززززه السزززززززززززززز م سززززززززززززززبححن هللا ) الززززززززززززززدار دارال واالحن فهاززززززززززززززح                                       
، انزززززززى  سزززززززتحى                                                        اليزززززززال ، وهللا ان كنززززززز  أجبزززززززتام الزززززززى مزززززززح أرادوا ومزززززززح فزززززززى أنفسزززززززام 

لززززززززززززال مززززززززززززن الفحززززززززززززش ، وان كززززززززززززحنوا غلبززززززززززززوال علززززززززززززى رأيززززززززززززال انززززززززززززى السززززززززززززتحهى                                                     
لال من  ال يف ، فأهامح تقرر وأهامح تنكر ، أمح انى لو علم  بمكحنام ج   ميى بمثلام من 

ى عبززد الم لزز  ، ومززح لززى أن أكززون مستوحشززح منززال وال مززنام ان ولهززى هللا ، وعززو هتززولى بنزز
ال حلحهن  (  . فقح  ميحوية يح عحا ، انى كرع  أن أدعزوال ، ولكزن عز الء حملزونى علزى حلزال 
مع كراعتى له ، وان لال منام الن ف ومنى ، وانمح دعونزحال لنقزررال أن عثمزحن قتزل م لومزح ، 

فحسززتمع مززنام ثززم أجززبام ، وال تمنيززال وحززدتال واجتمززحعام ، وأن أبززحال قتلززه ، وأن أبززحال قتلززه ، 
 فحستمع منام ثم أجبام ، وال تمنيال وحدتال واجتمحعام أن تكلم بكل لسحنال  .

ثم تكلموا واحدا بيزد واحزد ، وكزحنوا فيمزح تكلمزوا بزه متجنزهن متحزحملهن ، ولقزد جزحنبوا ال زوا   
تحزحملام ، أن أنقزل للقزحرىء الكزريم كز م عمزروا بزن اليزح  فيمح تكلموا به ، ويكفى كزأنموحب ل

 وعو أو  متكلم فهام    
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تكلززززززززم عمززززززززرو ، فحمززززززززد هللا ، و ززززززززلى علززززززززى رسززززززززوله ،  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم ،                                                       
  انززززه شززززتم                                ثززززم حكززززر عليززززح ، عليززززه السزززز م فلززززم هتززززرال شززززه ح ييهبززززه بززززه اال قحلززززه ، وقززززح

أبززززززح بكززززززر وكززززززره خ فتززززززه ، وامتنززززززع مززززززن بييتززززززه ، ثززززززم بحييززززززه مكرعززززززح ، وشززززززرال فززززززى دم                                   
 0عمر ، وقتل عثمحن  لمح ، وادعى من الخ فة محلي  له 

                                        ثززززززززم حكززززززززر الفتنززززززززة ييهززززززززره باززززززززح ، وأ ززززززززحف اليززززززززه مسززززززززحوئ ، وقززززززززح  يززززززززح بززززززززن عبززززززززد  
الم لززززززز  ، لزززززززم يكزززززززن هللا ليي زززززززيكم الملزززززززال علزززززززى قزززززززتلكم الخلفزززززززحء ، واسزززززززتح لكم مزززززززح                              

 0حرم هللا من الدمحء ، وحر كم على الملال واتيحنكم مح ال يحل 
                                 ثزززززززززم انزززززززززال  يزززززززززح حسزززززززززن ، تحزززززززززدث نفسزززززززززال أن الخ فزززززززززة سزززززززززح رة إليزززززززززال ، ولزززززززززي     

عنززززززززدال عقززززززززل حلززززززززال وال لبززززززززه ، كهززززززززف تززززززززرى هللا سززززززززبححنال سززززززززلبال عقلززززززززال ، فتركززززززززال                             
 0أحم  قريش ، يسخر منال ويادأ بال ، وحلال لسوء عمل أبيال 

                    وانمزززززززززح دعونزززززززززحال لنسزززززززززبال وأبزززززززززحال ، فأمزززززززززح أبزززززززززوال فقزززززززززد تفزززززززززرد هللا بزززززززززه ، وكفحنزززززززززح                   
أمزززززره ، وأمزززززح أنززززز  فحنزززززال فزززززى أهزززززدهنح نختززززززحر فيزززززال الخ زززززح  ، ولزززززو قتلنزززززحال مزززززح كززززززحن                            

علهنزززززح اثزززززم مزززززن هللا ، وال عهززززز  مزززززن النزززززح  ، فازززززل تسزززززت يع أن تزززززرد علهنزززززح وتكزززززحبنح ،                      
قلنززززززح وا ن اعلززززززم أنززززززال                                فززززززحن كنزززززز  تززززززرى أننززززززح كززززززحبنح فززززززى شززززززد فززززززحردده علهنززززززح فيمززززززح 

 0وأبحال  حلمحن 
أقززززززززو  ، وقززززززززد كززززززززد  أن أنكززززززززر عقلززززززززى ، وأن أقززززززززرأ مقحلززززززززة عمززززززززرو عززززززززحه ، فكهززززززززف                                  

 قحلازززززح ، و زززززن أنزززززه  زززززحدق فيمزززززح قزززززح  ، مزززززع أنزززززه وهللا لزززززم يقزززززل  زززززدقح ، وال عزززززدال ،                           
وقززززززد كنزززززز  أربززززززأ بززززززه فززززززى حكح ززززززه أن هخززززززبع ، باززززززوى سيحسززززززى ، مثززززززل عززززززحا الخززززززبع ،                            

وعززززززو خززززززبع عشززززززواء وأ ززززززل ، ولزززززز ن كززززززحن أر ززززززى ميحويززززززة ، فقززززززد أغ زززززز  هللا ربززززززه ،                       
 0وكأنه ك م محموم هاحى ف  هدرى مح يقو  وال حو  وال قوة اال بحا 

يسزززززززززززتحل حرمزززززززززززة االمزززززززززززحم الحسزززززززززززن وآلزززززززززززه ، وبمزززززززززززححا يسزززززززززززتحل دم                                        واال فبمزززززززززززححا
االمزززززززحم الحسزززززززن ، بيزززززززد أن وقزززززززف مزززززززن السزززززززلم موقفزززززززح خلزززززززده فزززززززى التزززززززحري  ويزززززززرحم                                     

                        هللا السزززززززززهد محمزززززززززد اقبزززززززززح  فليسزززززززززوف البحكسزززززززززتحن الي زززززززززيم اح يقزززززززززو  مشزززززززززهرا بزززززززززحلال       
 الموقف الكريم ، فى ق هدته التى مر  عليال  

 أمسى   تفرقاح   يحل   عراعح  عة   بيد   مح               حسن   الحى    حن   الجمح
 امحم   ألفتاح    وحسن   ع عح        أ ب    فى    الديحر         ترال   الخ فة   ثم   
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، عزززززززززر  عليزززززززززه ميحويزززززززززة ، أن يكزززززززززون الخليفزززززززززة مزززززززززن                                   علزززززززززى أن امحمنزززززززززح الحسزززززززززن 
بيزززززززده ، و بيزززززززح كزززززززحن حلزززززززال بيلزززززززم عمزززززززرو ور زززززززحه ، فازززززززل كحنززززززز   زززززززورة االمزززززززحم                              
الحسزززززززن عنزززززززدعمح هوم زززززززح عزززززززى ال زززززززورة القبيحزززززززة التزززززززى ن ززززززز  بازززززززح عمزززززززرو افكزززززززحر                            

ح فززززى مقحلتزززززه المتقدمززززة ، التزززززى ي يززززن باززززح حليفزززززه ميحويززززة قبزززززل أن ي يززززن بازززززح                       وباتحنزززز
الحسزن للخ فزة مزن  االمحم الحسن ،  نه لزو  زدق  ال زورة ، وححشزح ، لكزحن اختيزحر ميحويزة

فيز  فز  يسزمع قزو  لكزحا  ،  ن الوقز  ة بيده أسوأ اختيحر ، وأن كزحب  ال زورة ، وعزى كححبز
 0من القو  الكحح   أثمن

ومززززززززح لززززززززى أرد علززززززززهام ، وقززززززززد أغنززززززززحنى االمززززززززحم الحسززززززززن ، وأنززززززززى لمثلززززززززى أو  كبززززززززر                                  
منزززززززى أن هداحمزززززززه ، فقزززززززد أجزززززززحبام واحزززززززدا واحزززززززدا ولقزززززززى عمزززززززرو منزززززززه جزززززززداءه كمزززززززح                                                

 سترى   
، وأثنزززززززززى عليزززززززززه ، و زززززززززلى علزززززززززى رسزززززززززوله وآلزززززززززه ثزززززززززم                                                  حمزززززززززد االمزززززززززحم الحسزززززززززن هللا

 قح   
) أمزززززززح بيزززززززد ، يزززززززح ميحويزززززززة ، فمزززززززح عززززززز الء شزززززززتمونى ، ولكنزززززززال شزززززززتمتنى ، فحشزززززززح                                   

اوة                       ألفتزززززه ، وسزززززوء رأى عرفززززز  بزززززه ، وخلقزززززح سزززززه ح ثبززززز   عليزززززه ، وبييزززززح علهنزززززح ، عزززززد
منززززززال لمحمززززززد وأعلززززززه ، ولكززززززن اسززززززمع يززززززح ميحويززززززة واسززززززميوا ، ف قززززززولن فيززززززال وفززززززهام                             

 0دون مح فيكم 
أنشزززززززززززدكم هللا ، أهازززززززززززح الزززززززززززرعع ، أتيلمزززززززززززون أن الزززززززززززحى شزززززززززززتمتموه منزززززززززززح الهزززززززززززوم ،                                

ميحويززززززة بامزززززززح كزززززززحفر ، تراعزززززززح  ززززززز لة ، وتيبزززززززد                                        ززززززلى للقبلتزززززززهن كلهامزززززززح وأنززززززز  يزززززززح 
 0ال   واليدى غواية 

وأنشزززززززززدكم هللا ، عزززززززززل تيلمزززززززززون أنزززززززززه بزززززززززحيع البييتزززززززززهن كلهامزززززززززح ، بييزززززززززة الفزززززززززت  ،                                
 0وبيية الر وان ، وأن  يح ميحوية ، بححداعح كحفر وبح خرى نحكث 

وأنشززززززززززدكم هللا عززززززززززل تيلمززززززززززون ، أنززززززززززه أو  النززززززززززح  ايمحنززززززززززح ، وأنززززززززززال يززززززززززح ميحويززززززززززة                                  
وأبزززززززحال مزززززززن الم لفزززززززة قلزززززززوبام ، تسزززززززرون الكفزززززززر وت ازززززززرون االسززززززز م ، وتسزززززززتمحلون                         

 0بح موا  
م                                       وأنشززززززززززدكم هللا ، ألسززززززززززتم تيلمززززززززززون أنززززززززززه كززززززززززحن  ززززززززززحح  رايززززززززززة رسززززززززززو  هللا  هززززززززززو 

 بدر ، وأن راية المشركهن كحن  مع ميحوية ومع أبيه ، ثم لقيكم هوم أحد 
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ويزززززوم ا حزززززدا  ، وميزززززه رايزززززة رسزززززو  هللا  ززززززلى هللا عليزززززه وآلزززززه ، وميزززززال ومزززززع أبيززززززال                                
 0راية الشرال 

جتززززززززه ، وين ززززززززر دعوتززززززززه ، وي ززززززززدق                             وفززززززززى كززززززززل حلززززززززال يفززززززززت  هللا لززززززززه ، ويفلززززززززج ح
حدهثززززززه ورسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم فززززززى تلززززززال المززززززوا ن كلاززززززح عنززززززه را  ،                             

 0وعليال وعلى أبيال سحخع 
       وأنشزززززززدال هللا يزززززززح ميحويزززززززة ، أتزززززززحكر هومزززززززح جزززززززحء أبزززززززوال علزززززززى جمزززززززل أحمزززززززر ، وأنززززززز                       

تسزززززززززززززوقه ، وأخزززززززززززززوال عتبزززززززززززززة عزززززززززززززحا يقزززززززززززززوده ، فزززززززززززززرآكم رسزززززززززززززو  هللا فقزززززززززززززح                                                 
 0اللام الين الراك  والقح د والسح   

أتنسزززززززى يزززززززح ميحويزززززززة الشزززززززير الزززززززحى كتبتزززززززه الزززززززى أبيزززززززال لمزززززززح عزززززززم أن يسزززززززلم تنازززززززحه                                     
 عن حلال  
 ر ال  تسلمن  هومزززح  فتف حنح         بيد   الحهن    ببدر أ بززحوا    فرقح يح  زخ

 خزحلى   وعمى وعززم   ا م   ثززحلثام       وحن ل   الخهر   قد   أعدى    لنح  ا رقح 
 وال   تركنن   الى أمززر   تكلفنززززح        والراق ح    به    فى   مززكة   الخرقح 

 ابن   حر    عن   اليدى احا تفرقح ليداة  لقد        ححد  ون  مزن   قو  افززحلمو   أع
وهللا لمزززززززح أخفهززززززز  مزززززززن أمزززززززرال أكبزززززززر ممزززززززح أبزززززززده  أهازززززززح الزززززززرعع ، أتيلمزززززززون أن                                   

     عليزززززح حزززززرم الشززززززاوا  علزززززى نفسززززززه بزززززهن أ ززززززحح  رسزززززو  هللا  ززززززلى هللا عليزززززه وسززززززلم                       
فززززززأند  هللا فيززززززه ) يززززززح أهاززززززح الززززززحهن آمنززززززوا ال تحرمززززززوا  هبززززززح  مززززززح أحززززززل هللا لكززززززم ( وأن                                    

رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وآلزززززه بيزززززث أكزززززحبر أ زززززححبه الزززززى بنزززززى قري زززززة فندلزززززوا مزززززن                      
كزززززم هللا وحكزززززم رسزززززوله ،                        ح زززززنام فادمزززززوا ، فبيزززززث عليزززززح بحلرايزززززة ، فحسزززززتندلام علزززززى ح

  0وفيل فى خهبر مثلاح 
ثزززززم قززززززح  يزززززح ميحويززززززة ، أ نزززززال ال تيلززززززم ، أنزززززى أعلززززززم مزززززح دعززززززح بزززززه عليززززززال رسززززززو  هللا                                     

              ززززلى هللا عليززززه وسززززلم  وآلززززه  ، لمززززح أراد أن يكتزززز  كتحبززززح الززززى بنززززى خديمززززة ، فبيززززث اليززززال          
ابزززززن عبزززززح  ، فوجزززززدال تأكزززززل ، ثزززززم بيثزززززه اليزززززال مزززززرة أخزززززرى  فوجزززززدال تأكزززززل ، ثزززززم بيثزززززه                             
اليزززززال مزززززرة أخزززززرى فوجزززززدال  تأكزززززل ، فزززززدعح عليزززززال الرسزززززو  بجوعزززززال ، ونامزززززال الزززززى أن                          

لززززززة مززززززن                               تمززززززو  ) جززززززحء  عززززززحه الق ززززززة فززززززى ترجمززززززة ميحويززززززة فززززززى أسززززززد اليحبززززززة منقو 
  حي  مسلم  (  .
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وأفزززززززززح  االمزززززززززحم الحسزززززززززن فزززززززززى وقزززززززززح ع أخزززززززززرى مزززززززززع أبزززززززززى سزززززززززفيحن ، ثزززززززززم وجزززززززززه                                             
ك مزززززح ليمزززززرو بزززززن اليزززززح  ، عزززززده عمزززززروا قزززززحفح ، و حلززززز  ميحويزززززة بإقحمزززززة الحزززززد علزززززى                          

سززززززن ، فقززززززح  ميحويززززززة خززززززل عنززززززه ، ال جززززززداال هللا خهززززززرا  ، وقززززززد استحسززززززن                                              االمززززززحم الح
 عدم نقله اخت حرا  .

            وممززززززززح قحلززززززززه االمززززززززحم الحسززززززززن ليمززززززززرو بززززززززن اليززززززززح  ، فأنزززززززز  عززززززززدو بنززززززززى عحشززززززززم                                                                     
فزززززززى الجحعليزززززززة واالسززززززز م ، ثزززززززم انزززززززال تيلزززززززم ، وكزززززززل عززززززز الء الزززززززرعع ييلمزززززززون ، أنزززززززال                                  

عجزززززو  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم  بسزززززبيهن بهتزززززح مزززززن الشزززززير فقزززززح  رسزززززو                            
لزززززززى ، اللازززززززم                                       هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وآلزززززززه    اللازززززززم انزززززززى ال أقزززززززو  الشزززززززير وال هنبيزززززززى

 فيليال احن من هللا محال يح ى  من اللين  .  –الينه بكل حرف ألف لينة 
وأمززززززح مززززززح حكززززززر  مززززززن أمززززززر عثمززززززحن ، فأنزززززز  سززززززير  عليززززززه الززززززدنيح نززززززحرا ، ثززززززم لحقزززززز                                

 احا نكززززأ  قرحززززة أدمهتاززززح  ، ثززززم                        بفلسزززز هن ، فلمززززح أتززززحال قتلززززه قلزززز  ، أنززززح أبززززو عبززززد هللا
حبسززززز  نفسزززززال الزززززى ميحويزززززة ، وبيززززز  دهنزززززال بزززززدنيحال ، فلسزززززنح نلومزززززال علزززززى بيززززز  ،                             

وال نيحتبززززال علززززى ود ، وبززززحا مززززح ن ززززر  عثمززززحن حيززززح  ، وال غ ززززب  لززززه مقتززززوال  ، الززززى                               
 عنفه به ثم قح  له ، فاحا جوابال ، عل سميته  .  آخر مح

 وكحن ممح قحله االمحم الحسن للولهد بن عقبة   
      وامزززززززح أنززززززز  يزززززززح ولهزززززززد ، فزززززززوهللا مزززززززح ألومزززززززال علزززززززى بيززززززز  علزززززززى ، وقزززززززد جلزززززززدال                                                                      

ن هزززززززدى رسزززززززو  هللا  زززززززبرا  ، وأنززززززز  الزززززززحى                             ثمزززززززحنهن فزززززززى الخمزززززززر  ، وقتزززززززل أبزززززززحال بزززززززه
سزززززمحه  هللا الفحسززززز  ، وسزززززمى عليزززززح المززززز من  ، حهزززززث تفحخرتمزززززح فقلززززز  لزززززه  ، اسزززززك                                   

                                  يزززززحعلى ، فأنزززززح أشزززززجع منزززززال جنحنزززززح  ، وأ زززززو  منزززززال لسزززززحنح ، فقزززززح  لزززززال  علزززززى ، اسزززززك                         
يزززززح ولهزززززد فأنزززززح مززززز من ، وأنززززز  فحسزززززقح  ، فزززززأند  هللا تيزززززحلى فزززززى موافقزززززة قولزززززه ) أفمزززززن                            

كززززززحن م منززززززح كمززززززن كززززززحن فحسززززززقح  ال يسززززززتوون (ثززززززم أنززززززد  فيززززززال علززززززى موافقززززززة قولززززززه                                                          
    قو  الشحعر فيالتن   ني ح ) ان جحءكم فحس  بنيأ فتبهنوا ( ويحال يح ولهد مامح نسه   فلأ

 أند    هللا   والكتزززح   عزديد          فى  عززلى    وفى  الولززهد    قرانح 
 فتبوى  الولزززهد   اح  حاال  فسقح           وعلى مبززززززوأ   ايمزززززحنح 

 زززح عمرال          هللا  كمن  كحن  فحسزززقح  خزززوانح لي   من   كحن  م من
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   امكح مت ثم التف  االمحم الحسن الى عتبة ، وقح  
وأمززززززح أنزززززز  يززززززح عتبززززززة ، فززززززوهللا  مززززززح أنزززززز  بح ززززززهف فأجهبززززززال ، وال عحقززززززل فأحززززززحورال                                    

قلزززززال وعقزززززل أمتزززززال  اال                      وأعحتبزززززال ، ومزززززح عنزززززدال خهزززززر هرجزززززى ، وال شزززززر هتقزززززى  ، ومزززززح ع
سزززززواء ، ومزززززح ي زززززر عليزززززح لزززززو سزززززببته علزززززى ر وو  ا شزززززاحد ، وأعقززززز  حلزززززال بكززززز م                               

فززززززحر  أمسززززززك  عززززززن نقلززززززه اخت ززززززحرا  ،  ثززززززم التفزززززز  االمززززززحم الحسززززززن الززززززى الميهززززززرة  ،                          
 وقح  له فى سخرية  الحعة   

وأمزززززززح أنززززززز  يزززززززح ميهزززززززرة ، فلزززززززم تكزززززززن بخلهززززززز  أن تقزززززززع فزززززززى عزززززززحا وشزززززززباه ، وانمزززززززح                                       
مثلززززززال مثززززززل البيو ززززززة اح قحلزززززز  للنخلززززززة ، استمسززززززكى  ، فززززززحنى  ززززززح رة عنززززززال  ، فقحلزززززز                       

                             النخلززززززة ، وعززززززل علمزززززز  بززززززال واقفززززززة علززززززى ، فززززززأعلم بززززززال  ززززززح رة عنززززززى  ، وأتبززززززع حلززززززال   
 بك م فحر  أمسك  عن نقله اخت حرا  .

 ثم وجه ك مه للجميع  قح       
وأمزززززززززززح فخززززززززززززركم  علهنززززززززززززح بحالمززززززززززززحرة ، فزززززززززززحن هللا تيززززززززززززحلى يقززززززززززززو  ) واحا أردنززززززززززززح أن                                     

مرنحعح  تزززززدمهرا  (                    نالززززال قربززززة  ، أمرنززززح مترفهازززززح ففسززززقوا فهاززززح  فحزززز  علهازززززح القززززو  فززززد
قززززززززحلوا ، ثززززززززم قززززززززحم االمززززززززحم الحسززززززززن فززززززززنف  ثوبززززززززه ، وان ززززززززرف ، فقززززززززح  ميحويززززززززة                                      

قزززززززد أنبزززززززأتكم أنزززززززه ممزززززززن ال ت زززززززحق عحر زززززززته  ، وناهزززززززتكم أن تسزززززززبوه في زززززززهتمونى  ،                                         
حتزززززى أ لزززززم  علزززززى البهززززز  ، قومزززززوا عنزززززى  ، فقزززززد ف زززززحكم هللا وأخزززززداكم                                                      وهللا  مزززززح قزززززحم 

 بترككم الحدم  ، وعدولكم عن رأى النح   المشف  وهللا المستيحن  .
 استرعحء ن ر     

 وانى أود أن استرعى ن ر القحرىء الكريم الى االعتبحرا  ا تية    
ان االمززززززحم عليززززززح لززززززم يكرعززززززه أحززززززد علززززززى بييززززززة أبززززززى بكززززززر ، كمززززززح ادعززززززى عمززززززرو                               -1 

ابززززززززن اليززززززززح  ، وكززززززززحن تززززززززأخره عززززززززن بييتززززززززه بيزززززززز  الوقزززززززز   فززززززززى أرجزززززززز  ا قززززززززوا                                   
 كمح مر عليال لسببهن    

ال بتجاهززززززززززد                                        انززززززززززه لززززززززززم يشززززززززززترال فززززززززززى اجتمززززززززززح  السززززززززززقيفة ، وكززززززززززحن مشززززززززززيو  –أ ( 
موالنزززززززززززززح رسزززززززززززززو  هللا  زززززززززززززلى هللا عليزززززززززززززه وسزززززززززززززلم  وكزززززززززززززحن هرجزززززززززززززو أن هزززززززززززززدعى                                       

 ل جتمح  بحعتبحره من السحبقهن ا ولهن  . 
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                          ( أن السززززززززززهدة الدعززززززززززراء دوجتززززززززززه ، كحنزززززززززز  ت حلزززززززززز  سززززززززززهدنح أبززززززززززح بكززززززززززر ر ززززززززززى              
        هللا عنززززززززززززه فززززززززززززى مهراثاززززززززززززح مززززززززززززن أبهاززززززززززززح فززززززززززززى أر  فززززززززززززدال  ، ولززززززززززززم هجباززززززززززززح ،                                                                       

          وأخبرعززززززززززززح أن موالنززززززززززززح رسززززززززززززو  هللا  ززززززززززززلى هللا عليززززززززززززه وسززززززززززززلم  قززززززززززززح    نحززززززززززززن                                         
ميحشززززززززززر ا نبيززززززززززحء ال نززززززززززورث مززززززززززح تركنززززززززززحه فاززززززززززو  ززززززززززدقة  ، ومززززززززززح دا  الخليفززززززززززة                                                     

ا و  يستر هاح حتى ر ه  عنه ، وعدد بترال الخ فزة أن لزم تكزن الزوعراء عنزه را زية وممزح 
قرابزة رسزو  هللا أحز  الزى مزن قرابتزى  قحله فى استر ح اح  ، ) يزح حبهبزة رسزو  هللا ، وهللا ان

 وانال  ح  الى من عح شة ابنتى  . . ( 
فحالمزززززززززحم علزززززززززى فزززززززززى تزززززززززأخره عزززززززززن البييزززززززززة ، كزززززززززحن ي هززززززززز  خزززززززززح ر دوجتزززززززززه ،                                         

                 حتززززززززززى احا ر ززززززززززه  بززززززززززحيع وقززززززززززد قززززززززززح  تيززززززززززحلى فززززززززززى نيززززززززززة رسززززززززززو  هللا  ززززززززززلى                                     
هللا عليزززززززززه وسززززززززززلم  ال هبززززززززززة ) لزززززززززم تحززززززززززرم مززززززززززح أحزززززززززل هللا لززززززززززال تبتيززززززززززى مر ززززززززززحة                                       
أدواجزززززززززززال  (  وفزززززززززززى حلزززززززززززال ثنزززززززززززحء علزززززززززززى نيزززززززززززة علمازززززززززززح هللا  ، وكزززززززززززحن رسزززززززززززو                                         

ثزززززززززززززم عحتززززززززززززز                                                       هللا  زززززززززززززلى هللا عليزززززززززززززه وسزززززززززززززلم  هبتيزززززززززززززى  هززززززززززززز  خزززززززززززززوا رعن  ، 
تيزززززززززززحلى دوجتيزززززززززززه  فقزززززززززززح    ) ان تتوبزززززززززززح الزززززززززززى هللا فقزززززززززززد  زززززززززززي  قلوبكمزززززززززززح وان                                   

 ت حعرا عليه  . . ا ية  ( .
                                      وي زززززززززحف الزززززززززى مزززززززززح تقزززززززززدم أن االمزززززززززحم عليزززززززززح وان تزززززززززأخر فزززززززززى البييزززززززززة ، فحنزززززززززه              

لززززززززززززم هخززززززززززززرب علززززززززززززى الخليفززززززززززززة ا و  ولززززززززززززم يححربززززززززززززه ، كمززززززززززززح فيززززززززززززل ميحويززززززززززززة                                               
 وعمر ، حهن خرجح على االمحم على ، وححربحه  دون ح   . 

                            أمززززززح سززززززهدنح عليززززززح شززززززحرال فززززززى دم عمززززززر ، فلززززززم يقززززززل أحززززززد حلززززززال ، وكهززززززف وعززززززو     -2
هخززززززززززحف هللا خززززززززززوف السززززززززززحبقهن ، يقتززززززززززل الززززززززززنف  التززززززززززى حززززززززززرم هللا اال بززززززززززحلح   .                                   
وسزززززززززهدنح عمزززززززززر  زززززززززاره ، وحبهبزززززززززه ، وسزززززززززتيلم فيمزززززززززح هلزززززززززى أنزززززززززه حزززززززززر  علزززززززززى                                

  ززززززززززلى هللا                                   م ززززززززززحعرة االمززززززززززحم علززززززززززى ليكززززززززززون لززززززززززه نسزززززززززز  بموالنززززززززززح رسززززززززززو  هللا
عليزززززززه وسزززززززلم حهززززززززث وقزززززززف علززززززززى مزززززززح قحلززززززززه رسزززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليزززززززه وسززززززززلم                                                                   

             ) كززززززززل نسزززززززز  هنق ززززززززع هززززززززوم القيحمززززززززة اال نسززززززززبى  ( وكززززززززحن سززززززززهدنح عمززززززززر  ، كمززززززززح                        
مزززززر القزززززو  ، يقزززززو  ال أبقزززززحنى هللا فزززززى بلزززززد لسززززز  بازززززح يزززززح أبزززززح الحسزززززن  ، فازززززل كزززززحن                                     

 يشال فى عداوته ويقو  حلال أو ي حعره .
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ان سززززززهدنح عمززززززر حززززززهن اسززززززتخلف ، أشززززززحر بواحززززززد مززززززن السززززززتة الززززززحهن انتقززززززل                              -3
 زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم  وعزززززززو عزززززززنام را  ، وكزززززززحن فزززززززهام امحمنزززززززح                             رسزززززززو  هللا

 على ، فكحن مو ع ثقته الى آخر رم  من حيحته  . 
ان سزززززهدنح عمزززززر قزززززح  لزززززبي  جلسزززززح ه مشزززززهرا الزززززى ف زززززل االمزززززحم علزززززى   لزززززو                                  -4

لوا ومززززززززح يمنيززززززززال أن تسززززززززتخلفه ،                                      ولوعززززززززح ا جلزززززززز  لحملاززززززززم علززززززززى الجززززززززحدة ، فقززززززززح
 قح  ال أحملاح حيح ومهتح  فلهختحروا  نفسام  . 

روى االمزززززززززحم القر بزززززززززى فزززززززززى تفسزززززززززهره ) فزززززززززى سزززززززززورة الحدهزززززززززد  ( أن االمزززززززززحم                                          -5
 أبى بكر وعمر    عليح كرم هللا وجاه  قح  منواعح بف ل الشهخهن

سززززززب  النبززززززى  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم و ززززززلى  أبززززززو بكززززززر ، وثلززززززث عمززززززر ، فزززززز                                         
أوتززززززى برجززززززل ف ززززززلنى علززززززى أبززززززى بكززززززر اال جلدتززززززه حززززززد المفتززززززرى ثمززززززحنهن جلززززززدة                              

 و ر  الشاحدة . 
وابنيززززززه االمززززززحمهن الحسززززززن والحسززززززهن ،                                أمززززززح دم عثمززززززحن ، فززززززحن االمززززززحم عليززززززح  -6

دفيززززززوا عنزززززززه بمزززززززح لزززززززم هزززززززدفع عنززززززه متامزززززززوه  ، وكزززززززحن عمزززززززرو بزززززززن اليزززززززح  أو                             
النح ززززززززحهن ليثمززززززززحن بززززززززحعتدا  الخ فززززززززة ، وكززززززززحن يقززززززززح ع عثمززززززززحن وعززززززززو هخ زززززززز                                    

رين ، وكززززززززحن يقززززززززو  أنززززززززى  لقززززززززى الراعززززززززى فأحر ززززززززه  علززززززززى                              ليستر ززززززززى الثززززززززح 
عثمزززززحن ، وقزززززد مزززززر عليزززززال مزززززح د  علزززززى شزززززمحتته بزززززه حزززززهن قتزززززل ، وأمزززززح ميحويزززززة                                
           فلزززززم هزززززدفع عنزززززه بشزززززىء ، كمزززززح أنزززززه لزززززم يقزززززت  مزززززن قتلتزززززه ، كمزززززح كزززززحن ي لززززز                               

 من أمهر الم منهن على .
وحكززززززززره بحلق ززززززززح  ورثززززززززه عثمززززززززحن فتاززززززززر  ، وقززززززززد روى الي مززززززززة اليقززززززززحد فززززززززى                         

كتحبزززززززه عبقريزززززززة االمزززززززحم علزززززززى ، أن ميحويزززززززة دار المدهنزززززززة فسزززززززمع ابنزززززززة عثمزززززززحن                         
لق ززززززح  وعززززززو                                       تقززززززو   علززززززى مسززززززمع منززززززه    وأبتززززززحه ، فقززززززح  لاززززززح متاربززززززح مززززززن ا

 فى سل حنه   
يززززززح ابنززززززة أخززززززى ان النززززززح  أع ونززززززح  حعززززززة ، وأع هنززززززحعم أمحنززززززح ، وأ ارنززززززح لاززززززم                            

حلمزززح تحتززززه غ زززز  ، وأ ازززروا لنززززح  حعززززة تحتازززح حقززززد  ، ومززززع كزززل انسززززحن سززززيفه  ،                           
 حن أن حره  فإحا  نكثنح بام نكثوا بنح ، وال ندرى أعلهنح تكون أم وعو هرى مك
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لنزززززح ، و ن تكزززززونى بنززززز  عزززززم أمهزززززر المززززز منهن ، خهزززززر مزززززن أن تكزززززونى امزززززرأة مزززززن                          
 عر  المسلمهن  .

   وعزززززززززحا الزززززززززحى علمتزززززززززه مزززززززززن قزززززززززو  ميحويزززززززززة ، هريزززززززززال بزززززززززدلهل وا ززززززززز  ، أن دم                              
عثمززززحن كززززحن تكززززأة هخززززدعون باززززح الجاززززح   ، ويحر ززززون باززززح أعززززل الشززززحم ، الززززحهن                                  

انقززززحدوا انقيززززحد  اليمززززى لقح ززززده ، بززززدافع مززززن المززززح  الززززحى أغدقززززه علززززهام ميحويززززة بزززز                      
 حسح  .

حلززززززززه ،                                واحا كززززززززحن ميحويززززززززة قززززززززد نجزززززززز  فززززززززى اسززززززززتمحلة أن ززززززززحر أعززززززززل البهزززززززز  بم 
فحسززززتمحلة أعزززززل الشزززززحم كحنززززز  عليزززززه أعزززززون  وأرخززززز   ، أو لزززززي  عزززززو الزززززحى قزززززح                                

السززززتمهلن بحلززززدنيح ثقززززحة علززززى ، والقسززززمن فززززهام ا مززززوا  حتززززى تيلزززز  دنيززززحى آخرتززززه  .                   
هززززززر المزززززز منهن  علززززززى حززززززهن قززززززح                                          وقززززززد غلبزززززز  علززززززى النززززززح  الززززززدنيح ، و ززززززدق أم

 تبحعزززززه   وهللا مزززززح ميحويزززززة بزززززأدعى منزززززى  ، ولكنزززززه ييزززززدر ويفجزززززر ، ولزززززوال كراعيزززززة                      
 اليدر ، لكن  من أدعى النح   . 

 وحهن قح  لام ، ولكنه ال رأى لمن ال ي ح   .
ييزززززززتكم ايزززززززحى فلتزززززززة ، ولزززززززي  أمزززززززرى وأمزززززززركم                                      وحزززززززهن قزززززززح  لازززززززم  ، لزززززززم تكزززززززن ب 

 واحد ، انى أريدكم ا  وأنتم تريدوننى   نفسكم  . 
أقزززززززو  ومزززززززح أ زززززززدق سزززززززهدنح عثمزززززززحن ر زززززززى هللا عنزززززززه حزززززززهن قزززززززح  فزززززززى احزززززززدى                               

 خ به   
 هزززززززدفع ، وان فتنزززززززة الزززززززدنيح                              ) ان مزززززززح تبتلزززززززى بزززززززه عزززززززحه ا مزززززززة ، قزززززززدر واقزززززززع ال 

  ي  على النفو   ييحناح الحى ال تجدى فيه الحهلة  أو  المححولة  ( 
 كمح  أقو    دق االمحم الحسهن ر ى هللا عنه حهن قح     .

               ) النززززززح  عبهززززززد الززززززدنيح ، والززززززدهن ليزززززز  علززززززى ألسززززززنتام ، يحو ونززززززه مززززززح در  بززززززه                  
 ميحيشام ، فححا مح وا بحلب ء ، قل الديحنون  ( .

 بهن عمرو بن اليح  واالمحم الحسن مرة أخرى    
روى ابزززززززن أبزززززززى حدهزززززززد بسزززززززنده عزززززززن المزززززززدا نى قزززززززح  ، لقزززززززى عمزززززززروبن اليزززززززح                                  

مزززز  أناف ، فقززززح  لززززه ، يززززح حسززززن ، دعالحسززززن بززززن علززززى عليززززه السزززز م فززززى ال ززززو 
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الزززززززدهن ال يقزززززززوم اال بزززززززال وبحبيزززززززال ، فقزززززززد رأهززززززز  هللا أقحمزززززززة بميحويزززززززة ، فجيلزززززززه راسزززززززيح                             

 بيد مهله ، وبهنح بيد خفح ه ، أفر ى هللا بقتل عثمحن  .
    أو مزززززززززن الحززززززززز  أن ت زززززززززوف بحلبهززززززززز  ، كمزززززززززح هزززززززززدور الجمزززززززززل بزززززززززحل حهن ، عليزززززززززال                                      

ثيزززززح  كيرقزززززىء البزززززي   ) القشزززززرة الملتوقزززززة ببيزززززح  البزززززي   ( وأنززززز  قحتزززززل عثمزززززحن ،                                         
 وهللا أنه  لم للشيث ، وأسال للوعث أن هوردال ميحوية حيح  أبيال  .

 فألقمه االمحم الحسن عليه الس م ال خر ورد عليه قح      
مزززززززززح  يفرفزززززززززون بازززززززززح  ، الحزززززززززحدا  وليزززززززززحء هللا  ، ومزززززززززواالة                             ) ان  عزززززززززل النزززززززززحر لي  

 عزززززداء هللا  ، وهللا انزززززال لزززززتيلم أن عليزززززح لزززززن هرتززززز  فزززززى الزززززدهن ، ولزززززم يشزززززال فزززززى هللا                               
 سحعة وال  رفة عهن قع  . 

بنوافززززززززززح أشززززززززززد                                         وايززززززززززم هللا لتنتاززززززززززهن يززززززززززح ابززززززززززن أم عمززززززززززرو ، أو  نفززززززززززحن خ ززززززززززنيال
مززززززن القي ززززززبية ) ا سززززززنه ( فحيززززززحال والززززززتاجم علززززززى ، فززززززحنى مززززززن قززززززد عرفزززززز  ، لسزززززز                                   

ب زززززززززززززيهف اليمزززززززززززززدة ، وال عزززززززززززززش المشحشزززززززززززززة ) أى ر و  الي زززززززززززززحم ( وال مزززززززززززززرىء                         
 المأكلة .

كواسززززززززز ة القززززززززز دة ، ييزززززززززرف حسزززززززززبى ، وال أدعزززززززززى ليهزززززززززر                                     ) وانزززززززززى مزززززززززن قزززززززززريش 
أبزززززززى ، وأنززززززز  مزززززززن تيلزززززززم وييلزززززززم النزززززززح  ، تححكمززززززز  فيزززززززال رجزززززززح  قزززززززريش ، فيلززززززز                                    

       عليزززززززال جدارعزززززززح ، ا عزززززززم حسزززززززبح ، وأع مازززززززم ل مزززززززح ، فحيزززززززحال عنزززززززى ، فحنزززززززال رجززززززز  ،                  
 ونحن أعل به  ال احرة ، أحع  هللا عنح الرج  و ارنح ت اهرا (  .

 قح  فأقحم عمرو وان رف ك هبح . 
 مقحرنة بهن ميحوية وعمرو 

دلنزززززززززى ا  عزززززززززى علزززززززززى أن ميحويزززززززززة كزززززززززحن يحسزززززززززن ميحملزززززززززة السزززززززززب هن الحسزززززززززن                               
  مرحبزززززززح وأعززززززز  ، وكزززززززحن                            والحسزززززززهن  ، واحا قزززززززدم عليزززززززه أحزززززززدعمح رحززززززز  بزززززززه قزززززززح   

هجلسزززززاح ميزززززه علزززززى سزززززرير الملزززززال ، وكزززززحن يق زززززى لامزززززح الححجزززززح  ، وكزززززحن هتححشزززززى                             
اغ ززززززحبامح ، ال بززززززل انززززززه أو ززززززى هديززززززد ابنززززززه بحالمززززززحم الحسززززززهن وجززززززحء فززززززى و ززززززهته                              

رحمزززززح محسزززززة ، وحقزززززح ع يمزززززح وقرابزززززة مزززززن محمزززززد ،  زززززلى هللا                         تلزززززال   . . . ) وان لزززززه 
 عليه وسلم ، وال أ ن أعل اليراق تحركيه حتى هخرجوه ، فحن قدر  عليه 
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فح ززززف  عنززززه ، فززززحنى لززززو أنززززى  ززززححبه عفززززو  عنززززه ( ، وليززززل حسززززن ميحملززززة ميحويززززة                       
اة يقولزززززززون ان الزززززززحى تزززززززولى سزززززززم االمزززززززحم                                     للسزززززززب هن عزززززززو الزززززززحى جيزززززززل بيززززززز  الزززززززرو 

 الحسن عو الهديد ولي  ميحوية  .
 ميحوية هتمس  عند موته فى آثحر الرسو   لى هللا عليه وسلم  

         جززززززحء فززززززى شززززززر  كتززززززح  داد المسززززززلم ، قزززززززح   ززززززحح  اليقززززززد الفريززززززد أنززززززه لمززززززح ثقزززززززل                                    
ميحويززززززة ويديززززززد غح زززززز  ، أقبززززززل هديززززززد ، فوجززززززد عثمززززززحن بززززززن محمززززززد بززززززن أبززززززى سززززززفيحن                            

جحلسززززززح ، فأخززززززحه بهززززززده ودخززززززل علززززززى ميحويززززززة ، وعززززززو هجززززززود بنفسززززززه ، فكلمززززززه هديززززززد                                     
 فلم يكلمه فبكى هديد  . 

مزززززززح أخزززززززحف هللا فيزززززززه ، مزززززززح كنززززززز  أ زززززززنع                                  ثزززززززم قزززززززح  ميحويزززززززة أى بنزززززززى ، ان أع زززززززم 
بزززززال ، يزززززح بنزززززى انزززززى خرجززززز  مزززززع رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم فكزززززحن احا م زززززى                    

لححجتززززه وتو ززززأ ، أ زززز  المززززحء علززززى هديززززه ، فن ززززر الززززى قمززززي  لززززى قززززد انخززززرق مززززن                                   
فقزززززح  لزززززى ، يزززززح ميحويزززززة أال أكسزززززوال قمي زززززح ، قلززززز  بلزززززى ، فكسزززززحنى قمي زززززح                               عزززززحتقى ، 

لزززززززم ألبسزززززززه اال لبسزززززززة واحزززززززدة  ، وعزززززززو عنزززززززدى ، واجتزززززززد ) قززززززز  شزززززززيره ( حا  هزززززززوم                                
 فأخح  جدارة شيره وق مة أ حفره ، فجيل  حلال فى قحرورة . 

ى فحغسززززززززلنى ، ثزززززززززم اجيززززززززل الشزززززززززير وا  ززززززززحفر فزززززززززى عهنزززززززززى                                                                فززززززززححا مززززززززز  يززززززززح بنززززززززز 
ومنخزززززززرى وفمزززززززى ، ثزززززززم ا جيزززززززل قمزززززززي  رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم شزززززززيحرا                                        

 من تح  كفنى ، ان نفينى شىء نفع  عحا  . 
  ححبة فى الدرجح   تفحو  ال

ال شززززززززال أن ال ززززززززححبة ر ززززززززوان هللا علززززززززهام عززززززززم أف ززززززززل ا مززززززززة المحمديززززززززة ، وقززززززززد                                                  
ندلزززززز  آيززززززح  شززززززتى فززززززى القززززززرآن الكززززززريم تنززززززوه بف ززززززلام وسززززززبقام وغفززززززران حنزززززززوبام                              

 ورفع درجحتام  . 
هللا علززززززززززززهام هتفح ززززززززززززلون فززززززززززززى الززززززززززززدرجح  عنززززززززززززد هللا فيمززززززززززززح                                        اال أناززززززززززززم ر ززززززززززززوان 

بهززززززنام ، ن زززززز  بزززززززحلال كتززززززح  هللا الكزززززززريم  ، كمززززززح ن قزززززز  السزززززززنة النبززززززوة الم ازززززززرة  .                                       
                                                   ومزززززززن حلزززززززال مزززززززث   قولزززززززه تيزززززززحلى فزززززززى سزززززززورة الحدهزززززززد  ) ومزززززززح لكزززززززم أال تنفقزززززززوا فزززززززى

 سبهل هللا وا مهراث السموا  وا ر  ال يستوى منكم من أنف  من قبل 
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الفزززززت  وقحتزززززل أول زززززال أع زززززم درجزززززة مزززززن الزززززحهن أنفقزززززوا مزززززن بيزززززد وقزززززحتلوا وكززززز  وعزززززد                               
 .  هللا الحسنى  وهللا بمح تيملون خبهر  ( 

والمززززززراد بززززززحلفت  فززززززى قززززززو  أكثززززززر المفسززززززرين فززززززت  مكززززززة ، وحعبزززززز  قلززززززة الززززززى أنززززززه                                
  ل  الحدهبية .

وجززززززحء فززززززى تفسززززززهر االمززززززحم القر بززززززى كززززززحن قتززززززحالن أحززززززدعمح أف ززززززل مززززززن ا خززززززر ،                                
فقزززززة قبزززززل فزززززت  مكزززززة أف زززززل                         ونفقتزززززحن أحزززززداعمح أف زززززل مزززززن ا خزززززرى ، كزززززحن القتزززززح  والن

مزززززن القتزززززح  والنفقزززززة بيزززززد حلزززززال ،  ن ححجزززززة النزززززح  قبزززززل الفزززززت  كحنززززز  أكثزززززر ل زززززيف                        
االسزززز م ، واالنفززززحق حهن ززززح كززززحن علززززى المنفقززززهن أشزززز  ، وا جززززر علززززى قززززدر الن زززز   .                          

ى بكززززززززر ر ززززززززى هللا عنززززززززه ، وفهاززززززززح دلهززززززززل وا زززززززز                                   قززززززززح  ، وا يززززززززة ندلزززززززز  فززززززززى أبزززززززز
علزززززى تف زززززهله  وتقديمزززززه  ،  نزززززه أو  مزززززن أسزززززلم ) مزززززن الرجزززززح  (  ، وأو  مزززززن أنفززززز                            

 على النبى  لى هللا عليه وسلم .
كمزززززززح أن                                    ثزززززززم قزززززززح   ،  وقزززززززد وعزززززززد هللا الجميزززززززع الجنزززززززة ، مزززززززع تفزززززززحو  الزززززززدرجح  ،  

المازززززززحجرين مف زززززززلون علزززززززى ا ن زززززززحر ، وقزززززززد بزززززززهن بجززززززز ء سزززززززهدنح أبزززززززو بكزززززززر فزززززززى                                    
اجتمزززززح  السزززززقيفة فقزززززح  ل ن زززززحر ، وقزززززدمنح فزززززى القزززززرآن علزززززيكم نحزززززن ا مزززززراء وأنزززززتم                                

 الودراء .
  ، وال شززززززززززززال أن االمززززززززززززحم عليززززززززززززح بسززززززززززززبقه الززززززززززززى االسزززززززززززز م  ززززززززززززبيح دون                                     وأقززززززززززززو 

الحلززززززم ، وبقتحلززززززه الرا ززززززع قبززززززل الفززززززت  مززززززن أ ززززززحح  الززززززدرجح  اليليززززززح بززززززن  ا يززززززة                            
                      المتقدمززززززة ، كهززززززف ال وقززززززد قززززززح  فيززززززه أمهززززززر المزززززز منهن عمززززززر ر ززززززى هللا عنززززززه   لززززززوال      

 سيفه مح قحم عمود االس م  . 
 اجتاحد ال ححبة  

انززززززى أومززززززن بحجتاززززززحد ال ززززززححبة فززززززى ت ززززززرفحتام ، كمززززززح أومززززززن  أناززززززم عززززززدو  ، وال                               
يشزززززح مزززززنام عزززززن عزززززحه القحعزززززدة فزززززى رأهزززززى ، اال مزززززن خزززززحلع ت زززززرفحته عزززززواه الشخ زززززى                           

 لحى هخرجه عن سواء السبهل  .ا
فززززززححا قسززززززم  كزززززز  مززززززن ميحويززززززة وعمززززززرو بززززززن اليززززززح  باززززززحا المقيززززززح  ، ال أقززززززو                               

 بحجتاحد أى منامح  ، فقد كحن ميحوية فى خ ومته ل محم على ، كرم هللا وجاه 
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دهن                                هنشزززززد ملكزززززح ، هتشزززززبه فيزززززه بكسزززززرى وقي زززززر ، حهزززززث كزززززحن أعزززززل السزززززحبقة فزززززى الززززز
 هريدون خ فة الراشدهن

وحزززززززززهن أ فزززززززززأ نهزززززززززران الفتنزززززززززة االمزززززززززحم الحسزززززززززن عليزززززززززه السززززززززز م بتنحدلزززززززززه عزززززززززن                                                
  الخ فززززززة ، لززززززم يقززززززف الاززززززوى بميحويززززززة عنززززززد ملكززززززه عززززززو بززززززل غلبززززززه الاززززززوى ، وحزززززز                                

ابنززززززه ، وتأسززززززي  الملززززززال فززززززى بهتززززززه ، فززززززأكره الماززززززحجرين وا ن ززززززحر علززززززى بييززززززة ابنززززززه                                      
برعبززززززة السزززززززهف ، وترتبزززززز  علزززززززى تلززززززال البييزززززززة المشزززززز ومة الحزززززززوادث التززززززى  غرسززززززز                                               

  السززززززب  المبحشززززززر فززززززى الخزززززز ف                                        الحززززززدن الززززززدا م فززززززى قلززززززو  المسززززززلمهن ، كمززززززح كحنزززززز
القززززززززح م فززززززززهام الززززززززى الهززززززززوم ، حتززززززززى فززززززززى ا راء الدهنيززززززززة ، حهززززززززث جززززززززر  الخ فززززززززح                                                     

                       السيحسززززززية الززززززى الخ فززززززح  المحعبيززززززة ، وعززززززى ححلززززززة تسززززززوء وال تسززززززر ، وقززززززد تأ ززززززل          
 فى المسلمهن علة الخ ف فحستي ه  على ع ب الم لحهن ويح أسفحه  .

وقززززززززد اختلززززززززف أ ززززززززحح  رسززززززززو  هللا  ززززززززلى هللا عليززززززززه وسززززززززلم فززززززززى أسززززززززرى أعززززززززل                                 
          بزززززدر ،  فأشزززززحر سزززززهدنح أبزززززو بكزززززر وجمحعزززززة ميزززززه بأخزززززح الفديزززززة ، وأشزززززحر سزززززهدنح عمزززززر              

ب ززززززر  رقززززززحبام اح العززززززواده فززززززى الززززززدهن ، وحهززززززث لززززززم يكززززززن قززززززد نززززززد  وحززززززى ، فقززززززد                               
 أخح رسو  هللا  لى هللا عليه وسلم  برأى ا غلبية وقبل الفدية .

                     ولمزززززززززح نزززززززززد  قولزززززززززه تيزززززززززحلى ) مزززززززززح كزززززززززحن لنبزززززززززى أن يكزززززززززون لزززززززززه أسزززززززززرى حتزززززززززى                                      
هزززززززثخن فزززززززى ا ر  تريزززززززدون عزززززززر  الزززززززدنيح وهللا هريزززززززد ا خزززززززرة ( تحزززززززرب ال زززززززححبة                       

مززززززن ا كززززززل مززززززن مززززززح  الفديززززززة ، فززززززأدا  هللا عززززززنام الحززززززرب وأحززززززل لاززززززم الينيمززززززة فقززززززح                                       
اجتاززززززحدعم ،  ناززززززم وان أخ ززززززأوا                             ) فكلززززززوا ممززززززح غنززززززتم حزززززز ال  هبززززززح (  فززززززأقرعم علززززززى 

الززززززرأى ال ززززززح   لكززززززنام أخ ززززززأوا بحجتاززززززحد جمززززززحعى ، لززززززم ييلززززززبام فيززززززه عززززززوى فززززززردى                             
       لنفززززززع شخ ززززززى بززززززل أرادوا أن يأخززززززحوا الفديززززززة ليسززززززتيهنوا باززززززح فززززززى الم ززززززلحة اليحمززززززة                                       

ومواجازززززززة أعزززززززدا ام الكزززززززحفرين ، وقزززززززد و ززززززز  حلزززززززال سزززززززهدنح أبزززززززو بكزززززززر فزززززززى رأيزززززززه  .                                          
ومزززززززززن الوا ززززززززز  أن ميحويزززززززززة البسزززززززززه عزززززززززوى الملزززززززززال لنفسزززززززززه وتيزززززززززداه الزززززززززى ابنزززززززززه                                    

ب عزززززن أ زززززل الشزززززورى                            وأعقحبزززززه ، فخزززززرب علزززززى ولزززززى ا مزززززر أوال بيهرحززززز   ، ثزززززم  خزززززر 
الحى كحن ي لبه الى االمحم على ، ثم الحى شر ه عليه فزى شزرو  ال زل   االمزحم الحسزن بزن 

 على ، وعو الناج ا قوى الحى سحر  عليه سنة أس فنح ا ولهن ال حلحهن  . 
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ب                               وعمززززززززرو بززززززززن اليززززززززح  ، اشززززززززتر  علززززززززى ميحويززززززززة فززززززززى م ادرتززززززززه أن يي يززززززززه خززززززززرا
م زززززر بأكملزززززه ان تزززززم لزززززه ال فزززززر علزززززى االمزززززحم علزززززى ، فكحنززززز  الم زززززلحة الخح زززززة ،                           

دافيزززززة لزززززه ،  فزززززى مواقفزززززة اليدا يزززززة ،    بهززززز  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم  ،                                    
 اوى عحه الدلة ، وعو فحت  الشحم وم ر . ويح حبحا لو لم هد  به ال

ومززززززح أ ززززززدق مززززززح قززززززح  ميحويززززززة فززززززى شززززززجحعة أدبيززززززة ، أمززززززح أبززززززو بكززززززر فلززززززم تززززززرده                                     
الززززززدنيح ولززززززم هردعززززززح ، وأمززززززح عمززززززر فقززززززد أرادتززززززه الززززززدنيح فلززززززم هردعززززززح ، وامززززززح نحززززززن فقززززززد                                   

 ا لب ن .تقلبنح فهاح  ار 
  الحسن والحسهن علهامح الس م   محمهن مقحرنة بهن موقف ا

سزززززززلم االمزززززززحم الحسزززززززن ا مزززززززر لميحويزززززززة ، ولزززززززم يفيزززززززل االمزززززززحم الحسزززززززهن فيلزززززززه مزززززززع                                  
هديززززززززد ، وليززززززززل اخززززززززت ف المززززززززوقفهن هثهززززززززر شززززززززكوكح فززززززززى افاززززززززحم بيزززززززز  النززززززززح  ،                                

من ززززف المتأمززززل هززززرى أن كزززز  منامززززح كززززحن مجتاززززدا فززززى رأيززززه ، ومحقززززح فززززى موقفززززه .                            وال
أمزززززززززح عزززززززززحر االمزززززززززحم الحسزززززززززن فزززززززززى التنزززززززززحد  فقزززززززززد بزززززززززحن للقزززززززززحرىء المتأمزززززززززل فزززززززززى                                       

                                    الحزززززززوادث التزززززززى جزززززززر  ، فزززززززحن أن زززززززحر ميحويزززززززة كزززززززحنوا مزززززززن أعزززززززل الزززززززدنيح ، تليززززززز   
ا مزززززززواال بزززززززأعوا ام ، وقزززززززد عزززززززرف  ميحويزززززززة علزززززززتام فنثزززززززر علزززززززهام الزززززززحع  والف زززززززة                                 

 نثرا ، فوجدوا فى هدى ميحوية مح يشتاون . .
                 وكززززززززحن ميحويززززززززة  ززززززززحلحح  عززززززززل الززززززززدنيح ،وكززززززززحن أعززززززززل الززززززززدنيح  ززززززززحلحهن لميحويززززززززة ،                 

وقزززززد مزززززر عليزززززال مزززززح قحلزززززه عمزززززرو بزززززن اليزززززح  ، ال ي زززززل  لازززززحا ا مزززززر اال رجزززززل لزززززه                               
 رسززززززحن يأكززززززل بأحززززززدعمح  وي يززززززم بززززززح خر ، ومززززززح قحلززززززه ميحويززززززة    سززززززتمهلن بحلززززززدنيح                            

آخرتزززززززه ، فلزززززززم يكزززززززن                                      ثقزززززززحه علزززززززى ، و قسزززززززمن فزززززززهام ا مزززززززوا  حتزززززززى تيلززززززز  دنيزززززززحى
 فى أعل اليراق أحد فى قلبه مر  اال  مع فى ميحوية .

أمزززززززح أن زززززززحر االمزززززززحم الحسزززززززن ، فازززززززم أن زززززززحر أبيزززززززه ، وقزززززززد و زززززززفام أبزززززززوه فقزززززززح                                     
نام مزززززن كزززززحن ميزززززه                                أهازززززح النزززززح  المجتميزززززة أبزززززدانام ، المختلفزززززة أعزززززوا ام ، وقلهزززززل مززززز

 قلبح وقحلبح . 
وقزززززززززززد  لززززززززززز  االمزززززززززززحم الحسزززززززززززن خ فزززززززززززة الراشزززززززززززدهن ، وخزززززززززززحف هللا كأبيزززززززززززه فزززززززززززى                                               

 أموا  المسلمهن ، فلم هنثر على جنوده ا موا  نثرا  ، بل أراد أن يقحتل 
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للحزززززز  و لبززززززح لاخززززززرة  ، فلززززززم هززززززتحم  لززززززحلال مززززززنام اال أعززززززل                                                             النززززززح  ميززززززه انت ززززززحرا 
 ال دق والوفحء والدهن ، وقلهل مح عم  .

ولقززززززد خحلززززززه فززززززى موقززززززف الجززززززد ، كمززززززح رأهزززززز  ، ابززززززن عمززززززه عبهززززززد هللا بززززززن عبززززززح                                    
لي ززززززلى باززززززم ال ززززززب  فوجززززززده فززززززى عسززززززكر ميحويززززززة ، فزززززز  ردعززززززه                                     والتمسززززززه النززززززح 

دهنززززه وورعززززه ، وال ردعتززززه ع ززززبهته لبنززززى عحشززززم ، فلززززم هبزززز  الززززى جززززوار خليفززززة الحزززز                                
                                        وابززززن عمززززه أمهززززر المزززز منهن الحسززززن عليززززه السزززز م وغلبزززز  دنيززززحه علززززى دهنززززه ، وخمززززد    

حميزززززة الي زززززبية فكزززززحن منزززززه حلزززززال الموقزززززف المخزززززدى ، وقزززززد حعززززز  المزززززح  الزززززحى أغزززززراه                           
 وبقى ال قح به عحر الموقف . 

وقد رأهنح للح  أن حرا أوفيحء فى  ف االمحم الحسن ، لكننح رأهنحه فى قلة من أمثزح  قزي  بزن 
ميحويزة كزحن ميزه عشزرا  ا لزوف ، يزأتمرون لكن ى بن ححتم ، وقي  بن سيهد ، سيد ، وعد

 بأمره ، وينتاون بنابه  . 
لززززززحلال لززززززم يكززززززن عجهبززززززح مززززززح علمتززززززه مززززززن أن جنززززززد االمززززززحم الحسززززززن اعتززززززدوا عليززززززه ،                               

                                ونابزززززززوا عسزززززززكره ، وشزززززززتموه علزززززززى مسزززززززمع النزززززززح  فزززززززى سزززززززفحعة الحمقزززززززى ، الزززززززحهن       
 ال يكحدون يفقاون قوال .

أمززززززح االمززززززحم الحسززززززهن ، فقززززززد عرفزززززز  أنزززززززه كززززززحن ييززززززحر  أخززززززحه فززززززى ال ززززززل  مزززززززع                              
ميحويزززززززة ، وحزززززززهن أ زززززززر أخزززززززوه ر ززززززز  لرأيزززززززه علزززززززى كزززززززره منزززززززه ، وقزززززززد داد الشزززززززيية                                      

و  الحسن ، وشجيام ميحر ة االمحم الحسهن لسيحسة ميحوية ، كمزح شزجيتام ميحر ة بيد م
  .كحن مناح على هد ديحد وابنه عبهد هللاح قسوة والة ميحوية فى ميحملتام ، وخح ة م

وآلززززززز  الخ فزززززززة لميحويزززززززة ، عزززززززن ر زززززززح مزززززززن االمزززززززحم الحسزززززززن ، لكزززززززن هديزززززززد آلززززززز                                  
حر زززززة مزززززن االمزززززحم الحسزززززهن وسزززززح ر أبنزززززحء المازززززحجرين  ، لكزززززن                           اليزززززه الخ فزززززة عزززززن مي

 ميحوية حمل النح  على البيية بقوة السل حن ورعبة السهف  ، 
                 وكزززززززززحن ال زززززززززرا  ، كمزززززززززح يقزززززززززو  الي مزززززززززة اليقزززززززززحد  ،  بزززززززززهن الحسزززززززززهن ويديزززززززززد أو                                                             

تجربزززززة مزززززن قبهلازززززح بيزززززد عازززززد النبزززززوة ، وعازززززد  الخلفزززززحء ا ولزززززهن ، وقزززززد بزززززح  فهازززززح                                                  
الحسزززززهن روحزززززه ، و بييزززززة الشزززززاحدة موكلزززززة ببزززززح  الحيزززززحة لمزززززح عزززززو أدوم مزززززن الحيزززززحة                                       

اء ، وينبززززززو  شززززززاحدة متيحقبززززززة ، ال يقززززززرن باززززززح هنبززززززو  فززززززى تززززززحري                            فاززززززو أبززززززو الشززززززاد
 البشر أجميهن . 
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ويززززززززززرى ابززززززززززن حدهززززززززززد أن كزززززززززز  مززززززززززن االمززززززززززحمهن الحسززززززززززن والحسززززززززززهن ، علهامززززززززززح                                           
، كزززززززحن مجتازززززززدا فيمزززززززح رآه ، فسزززززززلم االمزززززززحم الحسزززززززن ا مزززززززر الزززززززى ميحويزززززززة ،                                السززززززز م

ونحد  االمحم الحسهن الهديد فى الخ فة وعمل كل فى موقفه بموج  اجتاحده ، ومح غلز  علزى 
  نونامح من الم لحة  .

ن                                وقزززززززد كزززززززحن تمكزززززززن االمزززززززحم الحسزززززززن مزززززززن الم زززززززلحة الحح زززززززرة ، أكثزززززززر مزززززززن تمكززززززز 
االمزززززحم الحسزززززهن فزززززى ححلزززززه الحح زززززرة ،  ن جنزززززد الحسزززززن كزززززحن حولزززززه وم يفزززززح بزززززه ،                                   

وعززززم كمززززح روى مح ززززة ألززززف سززززهف  ، ولززززم يكززززن مززززع االمززززحم الحسززززهن مززززن يحززززيع بززززه ،                          
ن مح زززززززة فزززززززحر  ، ولكزززززززن  نامزززززززح فزززززززى عحقبزززززززة                           ويسزززززززهر بمسزززززززهره  الزززززززى اليزززززززراق اال دو

 ا مر ومستقبل الحح  كحن مختلفح  .
فكززززززززحن االمززززززززحم الحسززززززززن ي ززززززززن خززززززززحالن أ ززززززززححبه عنززززززززد اللقززززززززحء والحززززززززر  ، وكززززززززحن                               

                االمززززززززحم الحسززززززززهن ي ززززززززن ن ززززززززرة أ ززززززززححبه عنززززززززد اللقززززززززحء والحززززززززر  ، فلززززززززحلال أحجززززززززم            
 احدعمح ، وأقدم ا خر  .

ويقززززززززو  ابززززززززن أبززززززززى حدهززززززززد فززززززززى مو ززززززززع آخززززززززر وقززززززززد  زززززززز  فززززززززى دمززززززززن النبززززززززى                                    
 زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم  أنزززززه لمزززززح شزززززحور فزززززى أمزززززر أسزززززرى بزززززدر أبزززززح بكزززززر أشزززززحر أال                                   

فمززززدحامح رسززززو  هللا  ززززلى هللا عليززززه وسززززلم جمييززززح .                        يقززززتلام  ، وأشززززحر عمززززر بقززززتلام  ، 
ويت ززززززززز  لزززززززززال شزززززززززيحر االمزززززززززحم الحسزززززززززهن ، حزززززززززهن  لبزززززززززوا اليزززززززززه أن هبزززززززززحيع للهديزززززززززد                                   

                                ابقززززززحء علززززززى حيحتززززززه واتقززززززحء للمززززززو  الززززززحى هلقززززززحه ان لززززززم هبززززززحيع فقززززززح  لقح ززززززد الجززززززيش                         
 الحى أرسلوه لقتحله   أبحلمو  تخوفنى  وتمثل    

 احا   مح نوى   خهرا  وجحعد  مسلمح   و    عحر  على   الفتى          سأم ى   ومح  بحلم
 ورا    وفحرق     مجرمح بوخحف   مث     ح     ال ززحلحهن    بنفسزه     وآسى   الرج
 كفى   بال   حال  أن   تييش  وترغمح      أندم   وان   م   لم  ألم       لم  فحن   عش   

وقززززززززح  أي ززززززززح فززززززززى شززززززززمم نبززززززززوى عحشززززززززمى ، ال وهللا ، ال أع ززززززززهام بهززززززززدى اع ززززززززحء                              
                            الزززززززززحلهل وال اقزززززززززرار اليبهزززززززززد ، أال وان الزززززززززدعى بزززززززززن الزززززززززدعى خهرنزززززززززح بزززززززززهن اثنتزززززززززهن                         

السززززززلة أو الحلززززززة ) والسززززززلة انتززززززدا  الشززززززىء ويق ززززززد البييززززززة ( وعهاززززززح  مززززززن الحلززززززة ،                            
يزززززززأبى هللا حلزززززززال لنزززززززح ورسزززززززوله والم منزززززززون ، وحجزززززززور  حبززززززز  ، وب زززززززون  ازززززززر  ،                         

 وف حمية ، ونفو  أبية  . نوأ
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روى ابزززززززززززن عبزززززززززززد البزززززززززززر مزززززززززززن وجزززززززززززوه فزززززززززززى كتزززززززززززح  االسزززززززززززتييح  ، أن االمزززززززززززحم                                         
 الحسن ، لمح ح رته الوفحة قح  ل محم الحسهن أخيه  

      يززززززح أخززززززى ، ان أبززززززحال رحمززززززه هللا ، لمززززززح قززززززب  رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ،                 
استشزززززززرف لازززززززحا ا مزززززززر ، ورجزززززززح أن يكزززززززون  زززززززححبه  ف زززززززرفه هللا عنزززززززه ، وولهازززززززح                                

أبززززززو بكززززززر ، فلمززززززح ح ززززززر  أبززززززح بكززززززر الوفززززززحة تشززززززوف لاززززززح أي ززززززح ، ف ززززززرف  عنززززززه                                    
يشزززززال                                                  الزززززى عمزززززر ، فلمزززززح احت زززززر عمزززززر جيلازززززح شزززززورى بزززززهن سزززززته عزززززو أحزززززدعم ، فلزززززم 

أنازززززح ال تيزززززدوه ، ف زززززرف  عنزززززه الزززززى عثمزززززحن ، فلمزززززح  علزززززال عثمزززززحن بويزززززع ثزززززم نزززززود                                                
 حتى جرد السهف و لباح ، فمح  فح له شىء مناح  .

هززززززززززز  النبزززززززززززوة والخ فزززززززززززة ،                                            وانزززززززززززى وهللا مزززززززززززح أرى أن هجمزززززززززززع هللا فهنزززززززززززح أعزززززززززززل الب 
 ف  أعرفنال مح استخفال أعل الكوفة فأخرجوال  . 

انززززززى وقززززززد كنزززززز   لبزززززز  الززززززى عح شززززززة احا مزززززز  أن تززززززأحن لززززززى ، فززززززأدفن فززززززى بهتاززززززح                                       
وانزززززززى ال أدرى ، ليلازززززززح                                  مزززززززع رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم  ، فقحلززززززز  نيزززززززم  ، 

كزززززحن حلزززززال منازززززح  حيزززززحء ، فزززززححا أنزززززح مززززز  فح لززززز  حلزززززال الهازززززح  ، فزززززحن  حبززززز  نفسزززززاح                            
فززززززززحدفننى فززززززززى بهتاززززززززح  ، ومززززززززح أ ززززززززن القززززززززوم اال سززززززززيمنيونال احا أرد  حلززززززززال ، فززززززززحن                              

جيام  فززززى حلززززال وادفنززززى فززززى بقيززززع اليرقززززد  ، فززززحن لززززى بمززززن فيززززه أسززززوة .                                فيلززززوا فزززز  تززززرا
أقزززززززززو  وقزززززززززد مزززززززززر عليزززززززززال مزززززززززح ه يزززززززززد  زززززززززدق فراسزززززززززة االمزززززززززحم الحسزززززززززن ، فقزززززززززد                                    

            اعتزززززززر  مزززززززروان علزززززززى دفزززززززن االمزززززززحم الحسزززززززن الزززززززى جزززززززوار جزززززززده  زززززززلى هللا عليزززززززه                 
وسززززززلم ، فززززززدفن فززززززى البقيززززززع  الززززززى جززززززوار والدتززززززه السززززززهدة الدعززززززراء ر ززززززى هللا عنامززززززح                         

 وعن حويامح .
 لمححا خحلف االمحم الحسهن و ية االمحم الحسن    ا

         انزززززززززى شخ زززززززززيح أعتقزززززززززد أن الزززززززززحى ا ززززززززز ر االمزززززززززحم الحسزززززززززهن لمخحلفزززززززززة الو زززززززززية                                 
التززززززى أو ززززززحه باززززززح أخززززززوه ، حززززززهن خززززززرب مززززززن مكززززززة الززززززى الكوفززززززة عززززززى االعتبززززززحرا                                  

 ا تية    
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خزززززززززززروب ميحويزززززززززززة عزززززززززززن مبزززززززززززدأ الشزززززززززززورى ، وجيلزززززززززززه ملزززززززززززال بنزززززززززززى سزززززززززززفيحن                                                 -1
 عو أمر خ هر على االس م وأعله . وراثيح ، هتوارثه الخلف عن السلف ، و 

بييزززززززة ميحويزززززززة لهديزززززززد ، وعزززززززو تزززززززحبيى ، مزززززززع فسزززززززقه المشزززززززاور بزززززززهن النزززززززح                                    -2
 وتركه لخيحر ال ححبة من الماحجرين وا ن حر  . 

         ايفزززززززززحد االمزززززززززحم الحسزززززززززهن البزززززززززن عمزززززززززه مسزززززززززلم بزززززززززن عقهزززززززززل ، ليسزززززززززتوث  لزززززززززه                                 -3
مززززززن حززززززح  أعززززززل الكوفززززززة ، وقززززززد أحسززززززن أعززززززل الكوفززززززة اسززززززتقبحله  وبززززززحييوا تحزززززز                            

سزززززميه  وب زززززره البزززززن عمزززززه االمزززززحم الحسزززززهن ، وكتززززز  بزززززحلال ل مزززززحم الحسزززززهن  ،                      
              فخزززززرب مزززززن مكزززززة الزززززى الكوفزززززة علزززززى بهنزززززة مزززززن أمزززززره ، لكزززززن أفسزززززد بييزززززة االمزززززحم            

الحسزززززهن توليزززززة عبهزززززد هللا بزززززن ديزززززحد علزززززى الكوفزززززة  ) مزززززع والهتزززززه علزززززى الب زززززرة  (                              
فحشزززززترى أعزززززل الكوفزززززة بحلمزززززح  وأشزززززح  فزززززهام الرعززززز  ، فيزززززدروا بمسزززززلم بزززززن عقهزززززل                       

قزززززد و زززززل                   وتخلزززززوا عنزززززه ومكنزززززوا ابزززززن ديزززززحد منزززززه فقتلزززززه ، وكزززززحن االمزززززحم الحسزززززهن
الززززى مشززززحرف الكوفززززة ووقززززع استشززززاحده مززززع أعلززززه و ززززحبه فززززى كززززرب ء ، وعززززو قززززدر                       

 واقع ، والححر ال هنجى من القدر ، وانح ا وانح اليه راجيون .

 
            وشزززززززززززززحء هللا ، جلززززززززززززز  حكمتزززززززززززززه ، أن هزززززززززززززرتبع بحستشزززززززززززززاحد االمزززززززززززززحم الحسزززززززززززززهن                           

سزززززززقو  دولزززززززة بنزززززززى أميزززززززة ، فزززززززحن استشزززززززاحده  كزززززززحن ميزززززززوال  عزززززززدماح ، وان هزززززززرتبع                             
بحستشزززززززاحده قيززززززززحم الدولززززززززة اليبحسززززززززية فزززززززى المشززززززززرق  ، والفح ميززززززززة فززززززززى الميززززززززر  ،                                        

شززززززراف الحسززززززنهون ( .                           وا مويززززززة فززززززى ا نززززززدل  ) حتززززززى ق ززززززى علهاززززززح بنززززززو حمززززززود اال
وال تنسززززززززى أن أعزززززززززل الززززززززرأى ن زززززززززحوا لسزززززززززهدنح أبززززززززى بكزززززززززر ال ززززززززده  بيزززززززززدم قتزززززززززح                                  

                           أعززززززل الززززززردة فخززززززحلفام  جمييززززززح حهززززززث رأى بحجتاززززززحده أن قتززززززحلام واجزززززز  وقززززززح  أهززززززنق
 0عو مولهاح  ( الدهن وأنح حى ) ولكل وجاة 

وقززززززززد حهززززززززى االمززززززززحم الحسززززززززهن حيززززززززحة الشززززززززاداء ، وبززززززززحء خ ززززززززومه بززززززززدوا  ملكاززززززززم                                      
بيززززد سززززتهن سززززنة مززززن استشززززاحده ، وعززززو عمززززر ق ززززهر فززززى  ززززو  الحيززززحة ، وقززززد نززززحلوا                            

علززززززى هززززززد المختززززززحر بززززززن                             مززززززن عدالززززززة هللا جززززززداءعم فأخززززززحوا وقتلززززززوا تقتززززززي  ، وشززززززربوا 
عبهزززززززد هللا وأبزززززززى عبزززززززح  السزززززززفح  وأعمحمزززززززه ، مزززززززرارة بيزززززززهام ، وا خزززززززرة أشزززززززد عزززززززحابح                          

 وأبقى ، ومح ربال ب  م لليبهد . 
 

                  تيززززززززززر  لززززززززززبي  الوقززززززززززح ع التززززززززززى يحسززززززززززن بحلقززززززززززحرئ أن هلززززززززززم                        ناتمززززززززززحم للفح ززززززززززدة ، 
 0باح ، فى منحسبة قراءته لتحري  االمحم الحسن 
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 بهن ميحوية وحجر بن عدى وأ ححبه  
علزززززززززم القزززززززززحرئ الكزززززززززريم ممزززززززززح مزززززززززر عليزززززززززه أن ميحويزززززززززة قتزززززززززل حجزززززززززر بزززززززززن عزززززززززدى                                   

 وأ ححبه ، وعح عى بي  التفح هل  
خمسززززززهن مقتززززززل حجززززززر بززززززن                                  جززززززحء فززززززى تززززززحري  ال بززززززرى مززززززن حززززززوادث سززززززنة احززززززدى و 

عزززززدى الكنزززززدى ، وحلزززززال أن ميحويزززززة بزززززن أبززززززى سزززززفيحن لمزززززح ولزززززى الميهزززززرة بزززززن شززززززيبة                             
، دعززززززحه وأو ززززززحه بشززززززتم علززززززى وحمززززززه واليهزززززز  علززززززى أ ززززززححبه                          41الكوفززززززة فززززززى سززززززنة 

 0ية عثمحن ، واالدنحء لام واالستمح  منام واالق حء لام ، وبح راء شي
فأقزززززززحم الميهزززززززرة علزززززززى الكوفزززززززة عزززززززحم  لميحويزززززززة ، سزززززززبع سزززززززنهن وأشزززززززارا ، ال هزززززززد                                       

                          0حم علزززززى والوقزززززو  فيزززززه ، والزززززدعحء ليثمزززززحن ، والتدكيزززززة   زززززححبه ، وال زززززحلبهن بدمزززززه 
دى ، احا سزززززززمع حلزززززززال ، قزززززززح  بزززززززل ايزززززززحكم فزززززززحمم هللا وليزززززززن ،                                    فكزززززززحن حجزززززززر بزززززززن عززززززز

ثززززززم قززززززحم فقززززززح  ان هللا عدوجززززززل يقززززززو  ) كونززززززوا قززززززوامهن بحلقسززززززع شززززززاداء ا ( وأنززززززح                                
  0أشاد أن من تحمون ونيهرون ال ح  بحلف ل 

الكوفززززززززة والب ززززززززرة لديززززززززحد بززززززززن سززززززززمية ،                                ، جميزززززززز  51ولمززززززززح علززززززززال الميهززززززززرة سززززززززنة 
ف ززززززيد المنبززززززر ، وحكززززززر عثمززززززحن وأ ززززززححبه فقر ززززززه ، وحكززززززر قتلتززززززه ، وليززززززنام ، فقززززززحم                          

  0حجر ففيل مثل الى كحن يفيل بحلميهرة 
                                 ورجززززززززع ديززززززززحد الززززززززى الب ززززززززرة ، وولززززززززى الكوفززززززززة عمززززززززر بززززززززن الحريززززززززث ، فبليززززززززه أن    

حجزززززرا هجتمزززززع اليزززززه شزززززيية علزززززى ، وي ازززززرون ليزززززن ميحويزززززة والبزززززراءة منزززززه ، فشزززززخ                        
الزززززززى الكوفزززززززة ، وخ ززززززز  هززززززززوم الجميزززززززة ، وأ زززززززح  الخ بززززززززة وأخزززززززر ال ززززززز ة ، فقززززززززح                              

ال ززززز ة ، فم زززززى فزززززى                                          حجزززززر بزززززن عزززززدى   ال ززززز ة ، فم زززززى فزززززى خ بتزززززه ، ثزززززم قزززززح 
خ بتزززززه فلمزززززح خشزززززى حجزززززر فزززززوا  ال ززززز ة   ثزززززحر الهازززززح وثزززززحر النزززززح  ميزززززه ، فلمزززززح رأى                          

 0حلال ديحد  لى بحلنح  
              وكتزززززززز  الززززززززى ميحويززززززززة فززززززززى أمززززززززره فكتزززززززز  اليززززززززه ميحويززززززززة ، أن شززززززززده فززززززززى الحدهززززززززد                       

 ثم احمله الى ، فأخح ديحد حجر بن عدى وحبسه ، ثم أرسله الى ميحوية فى
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الحدهزززززززد ، فلمزززززززح دخزززززززل عليزززززززه ، سزززززززلم عليزززززززه فقزززززززح  لزززززززه ميحويزززززززة ، وهللا ال أقهلزززززززال ،                             
 0أخرجوه فح ربوا عنقه 

لكنززززززززدى ،                                                 وجززززززززحء فززززززززى التززززززززحري  الكبهززززززززر البززززززززن عسززززززززحكر ، أن حجززززززززر بززززززززن عززززززززدى ا 
مزززززن أعزززززل الكوفزززززة ، وفزززززد علزززززى النبزززززى  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم ، وكزززززحن  مزززززع الجزززززيش                                       

                     الززززحى فززززت  الشززززحم ، وشززززاد  ززززفهن مززززع علززززى ابززززن أبززززى  حلزززز  وقتززززل بيززززحراء مززززن قززززرى                               
 0دمش  ومسجد قبره باح ميروف 

وقززززززززززح  حجززززززززززر   ززززززززززححبه ، ان قتلنززززززززززى ميحويززززززززززة ، ال تفكززززززززززوا قهززززززززززودى ، وادفنززززززززززونى                                         
 0باح ، وال تيسلوا عنى دمح ، فحنى ألقى ميحوية بحلال غدا 

بيززززززة عشززززززر ،                                                              وجمززززززع ديززززززحد مززززززن أ ززززززحح  حجززززززر ث ثززززززة عشززززززر رجزززززز  فتمززززززوا بززززززه أر 
وأرسزززززلام مزززززع حجزززززر الزززززى ميحويزززززة فقتزززززل مزززززنام سزززززبية ، فحسزززززتف ع أعزززززل الكوفزززززة حلزززززال                           

 0استف حعح شدهدا 
                          وقزززززد قزززززح  ميحويزززززة ، مزززززح قتلززززز  أحزززززدا اال وأنزززززح أعزززززرف فزززززهام قتلتزززززه مزززززح خززززز  حجزززززرا ،        

 0فحنى ال أعرف بأى حن  قتلته 
أقززززززززو  وعزززززززز الء ، الززززززززحهن قززززززززتلام ميحويززززززززة ، كززززززززحن االمززززززززحم الحسززززززززن قززززززززد أخززززززززح                                        

بززهن االمززحم الحسززن 0ا مززحن لاززم مززن ميحويززة ، وفززى حلززال خززروب سززحفر علززى شززرو  ال ززل  
دهززد بسززنده عززن المززدا نى ، قززح  دخززل عبهززدة بززن عمززرو                               وى ابززن أبززى حعززدى    ور وحجززرابن 

الكنززززززدى علززززززى الحسززززززن عليززززززه السزززززز م ، وكززززززحن  ززززززر  علززززززى وجاززززززه  ززززززربة ، وعززززززو                              
مزززززع قزززززي  بزززززن سزززززيد بزززززن عبزززززحدة ، فقزززززح  مزززززح الزززززحى أرى بوجازززززال ، قزززززح  أ زززززحبنى مزززززع                            

 0قي  
فحلتفززززززز  حجزززززززر بزززززززن عزززززززدى إلزززززززى االمزززززززحم الحسزززززززن فقزززززززح  لزززززززودد  أنزززززززال كنززززززز  مززززززز                                        

قبزززززل عزززززحا الهزززززوم ، ولزززززم يكزززززن مزززززح كزززززحن ، انمزززززح رجينزززززح راغمزززززهن بمزززززح كرعنزززززح ، ورجيزززززوا                           
 0مسرورين بمح أحبوا 

يززززززززه السزززززززز م حجززززززززرا فسززززززززك                                  فتيهززززززززر وجززززززززه االمززززززززحم الحسززززززززن ، وغمززززززززد الحسززززززززهن عل
فقززززح  االمززززحم الحسززززن عليززززه السزززز م ، يززززح حجززززر لززززي  كززززل النززززح  يحزززز  مززززح تحزززز  ، وال                      

 رأيه كرأيال ، ومح فيل  اال أبقحء عليال ، وهللا كل هوم فى شأن
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 البح  الثحلث
 

 المتممح 
 

 * الموتورون من االمحم على

 اجتمح  النبوة والخ فة  * حو

 * السنة النبوية وم حعر الملال

 * اعل الكوفة فى و ف االمحم الحسن

 * و ية امهر الم منهن على البنه االمحم الحسن
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 توبة  لحة والدبهر وأم الم منهن عح شة  
       أجمزززززززع اليلمزززززززحء علزززززززى توبزززززززة  لحزززززززة والدبهزززززززر وأم المززززززز منهن سزززززززهدتنح عح شزززززززة مزززززززن                      

 موقفام فى موقية الجمل ، فيلهام ر وان هللا .
أمزززززززح الدبهزززززززر فقزززززززد انسزززززززح  مزززززززن الميركزززززززة كمزززززززح علمززززززز  ، وقزززززززح   مهزززززززر المززززززز منهن                               

علززززززى حززززززهن حكززززززره بحززززززدهث رسززززززو  هللا  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم  ، لقززززززد أحكرتنززززززى مززززززح                         
 ر  حلال مح خرج   . أنسحنيه الدعر ، ولو حك

وأمزززززززززح  لحزززززززززة ، فقزززززززززد رأى وعزززززززززو هجزززززززززود بنفسزززززززززه ، رجززززززززز  الزززززززززى جزززززززززواره ، فقزززززززززح                                  
مززززززن أى الفززززززرقهن أنزززززز  قززززززح  مززززززن فريزززززز  أمهززززززر المزززززز منهن علززززززى ، فقززززززح  ابليززززززه أنززززززى                            

هزززززدخل  لحزززززة الجنزززززة اال                     مبحييزززززه ، ولمزززززح بلزززززي حلزززززال أمهزززززر المززززز منهن ، قزززززح  أبزززززى هللا أن 
 ح سلف القو   .موبييتى فى عنقه ، وقد حدن لقتله أمهر الم منهن عليه الس م ورثحه ك

أمززززح  سززززهدتنح عح شززززة ، فقززززد قحلزززز   مهززززر المزززز منهن علززززى عليززززه السزززز م ، يززززح ابززززن أبززززى                         
قحلززززز  وغفزززززر لزززززال ، وود  لزززززو أنازززززح                                 حلززززز  ملكززززز  فحسزززززج  ، فقزززززح  لازززززح غفزززززر هللا لزززززال 

محتزززززززز  قبززززززززل هززززززززوم الجمززززززززل بيشززززززززرين عحمززززززززح  ، كحنزززززززز  تبكززززززززى وتقززززززززو  وقززززززززرن فززززززززى                                             
بهززززززوتكن ، كمززززززح أناززززززح وعززززززى خحرجززززززة مززززززن الب ززززززرة قحلزززززز  للنززززززح    أهاززززززح النززززززح  لززززززم                               

يكزززن بهنزززى وبزززهن علززززى  فزززى القزززديم اال مززززح يكزززون بزززهن المززززرأة واحمح ازززح  ) أعزززل الززززدوب (                                 
وقزززززززد سززززززز ل  ر زززززززى هللا عنازززززززح أى النزززززززح  أحززززززز  الزززززززى رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه                           

مززززززح علمزززززز                          كززززززحن  نوسززززززلم ، فقحلزززززز  فح مززززززة ، فقهززززززل مززززززن الرجززززززح  ، قحلزززززز  دوجاززززززح ، ا
 امح  .و قوامح  

وفزززززززى عزززززززحه المنحسزززززززبة ، أحكزززززززر أن عبزززززززد هللا بزززززززن الدبهزززززززر وكزززززززحن مزززززززن قزززززززحدة ميركزززززززة                               
 الجمل ، كحن هتردد على مجل  االمحم الحسهن ويسمع منه  .

                                 وكحنزززززززززز  السززززززززززهدة أم اسززززززززززح  بنزززززززززز   لحززززززززززة دوجززززززززززة ل مززززززززززحم الحسززززززززززن ، فلمززززززززززح      
ححنزززززز  وفحتززززززه أو ززززززى أخززززززحه االمززززززحم الحسززززززهن أال تخززززززرب مززززززن بهززززززوتام ، وان هتدوجاززززززح                        

االمزززززززحم الحسزززززززهن بيزززززززد انق زززززززحء عزززززززدتاح ، وفيزززززززل بحلو زززززززية ، وقزززززززد أعقززززززز  منازززززززح ،                              
ابززززن عماززززح الحسززززن بززززن الحسززززن ، وعززززى                          السززززهدة فح مززززة ) النبويززززة ( التززززى تدوجزززز  مززززن 

 أم عبد هللا الحى مر عليال مح كحن بهنه وبهن المن ور  . 
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 الموتورون من االمحم على عليه الس م  
جززززززحء فززززززى أخبززززززحر  ززززززفهن ، فيمززززززح نقلززززززه بسززززززنده ابززززززن أبززززززى حدهززززززد عززززززن محمززززززد بززززززن                                 

 اسح  مح خ  ته  
اجتمزززززع عنزززززد ميحويزززززة فزززززى بيززززز  ليزززززحلى  زززززفهن ، عمزززززرو بزززززن اليزززززح  وعتبزززززة بزززززن                            

أبززززززى سززززززفيحن ، والولهززززززد بززززززن عقبززززززة ، ومززززززروان بززززززن الحكززززززم وعبززززززد هللا بززززززن عززززززحمر ،                           
 وابن  لحة ال لحح   .

نزززززح ا ال موتزززززور                                   فقزززززح  عتبزززززة ، ان أمرنزززززح وأمزززززر علزززززى بزززززن أبزززززى  حلززززز  ليجززززز  ، مزززززح فه 
 مجتح  .

أمززززززح أنززززززح  فقتززززززل جززززززدى عتبززززززة بززززززن ربييززززززة ، وأخززززززى حن لززززززة وشززززززرال فززززززى دم عمززززززى                              
شزززززهبة هزززززوم بزززززدر ، أمزززززح أنززززز  يزززززح ولهزززززد فقتزززززل أبزززززحال  زززززبرا ، وأمزززززح أنززززز  يزززززح ابزززززن عزززززحمر                          

ال ، وأمزززززح أنززززز  يزززززحبن  لحزززززة فقتزززززل أبزززززحال هزززززوم الجمزززززل ) مزززززع                           ف زززززر  أبزززززحال وسزززززل  عمززززز
أن مزززززروان عززززززو الززززززحى قتلزززززه واعتززززززرف بقتلززززززه ( وأهزززززتم اخواتززززززال وأمززززززح أنززززز  يززززززح مززززززروان                                    

 فقد أفل  . 
                          قزززززززح  ميحويزززززززة ، عزززززززحا االقزززززززرار ، فزززززززحهن اليهزززززززر ، قزززززززح  مزززززززروان   وأى غهزززززززر تريزززززززد ، 

قزززززززح  أريزززززززد أن تشزززززززجروه بحلرمزززززززح  ، قزززززززح  وهللا يزززززززح ميحويزززززززة ، مزززززززح أراال اال عححيزززززززح أو                          
 عحد ح، 

فقزززززح  ابزززززن عقبزززززة شزززززيرا  ، عزززززر  فيزززززه بيمزززززروبن اليزززززح  ، حزززززهن نزززززح  منزززززه أمحمنزززززح                            
فسززززه عززززن فرسززززه ، واسززززتلقى وكشززززف عورتززززه                            علززززى مقززززت  فززززى  ززززفهن ، فززززحلقى عمززززرو بن

فززززأدار امحمنززززح علززززى وجاززززه ، وتركززززه ولززززم يقتلززززه ، وكززززحن عمززززرو ييهززززر باززززح فززززى النززززح                               
 وجحء فيمح قحله ابن عقبة    

  لزو      كمح     فهززكم   لواتزر زأم     ميحويزة   بن    حر           يقو    لنزح
 اجنززه    الكيزو  ززمر  ال تى   حسزن   على           بحسززيشززد  على    أب

 غزري   رجل       كأنال     بهنزززنح          له  أتلي    يح أبن  عنززد     فقززل  
 ي    لاح   به  ززاحا   ناشززز    فل    بحهزة    ب ززن   واد          أتيرينززح
 أسزززد   مززاه   ه   به ز    لواد          أتهز    ع بزد     بب ززنومح  زي

 قهنزززحه    ولقهزززحه   عجهززز  زل           يف   حهززلة  منح    احا    مزحيح 
 هتحه           وكحن     لقلبززه   منزززه    وجزه  سززوى   عمرو وقتزه   خ ز
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ه شززززززاحدة  ززززززحدقة فززززززى امحمنززززززح علززززززى                                وقززززززح  عمززززززرو بززززززن اليززززززح  شززززززيرا ، جززززززحء  فيزززززز
 وخ ومه ، وممح قحله   

 وعزهرنى   الولهد   لقزززحء  لهث                       احا   مح   شد   عحبته    ا سود 
 ميحوية   بزن   حر   والولهد                  زى  اللقحء   فأهزن  منزه       فأمزح  ف
 د زوأن  الفزحر  الب زل النجه          ابن   ابى  مييع               اح   منه   يح فرم

 ل حر القلز  وانتزف   الزوريد            ندا   على                  وأقسزم لو   سزمي
 ليال ول زم  فهزال   الخدود زع     شقزز  جهزو                     ولو  ال  قهززته
 ميحوية فى خ فته   بهن عمرو و 

 وروى أبن أبى حدهد بسنده عن الواقدى قح     
قزززززززح  ميحويزززززززة هومزززززززح بيزززززززد اسزززززززتقرار الخ فزززززززة لزززززززه ، ليمزززززززرو بزززززززن اليزززززززح  ، يزززززززح أبزززززززح                                

عبزززززززززد هللا ، ال أراال اال وييلبنزززززززززى ال زززززززززحال ، قزززززززززح  بمزززززززززححا قزززززززززح  احكزززززززززر هزززززززززوم حمزززززززززل                           
، أبززو تززرا  ) كنيززة االمززحم علززى ( فززى  ززفهن ، فحدريزز  نفسززال فرقززح مززن شززبح سززنحنه   عليززال 

 وكشف  سوأتال له  . 
فقزززززززح  عمزززززززرو ، وأنزززززززح منزززززززال أشزززززززد  زززززززحكح ، انزززززززى  حكزززززززر هزززززززوم دعزززززززحال الزززززززى البزززززززراد                              

                   فزززززززززحنتف  سزززززززززحرال ، وربزززززززززح لسزززززززززحنال فزززززززززى فمزززززززززال ، وغ  ززززززززز  بريقزززززززززال ، وارتيزززززززززد                   
 فرا  ال وبدا منال مح أكره حكره لال  . 

فقزززززززززززح  ميحويزززززززززززة ، لزززززززززززم عزززززززززززحا كلزززززززززززه  ، وكهزززززززززززف يكزززززززززززون ، ودونزززززززززززى عزززززززززززال                                           
وا شزززززززيريون ، قزززززززح    انزززززززال تيلزززززززم ان الزززززززحى و زززززززف  دون مزززززززح أ زززززززحبال ، وقزززززززد نزززززززد                             

ا شزززززززززيرون ، فكهزززززززززف كزززززززززحن ححلزززززززززال ، لزززززززززو جميكمزززززززززح                                          حلزززززززززال بزززززززززال ، ودونزززززززززال عزززززززززال و 
 0مأقع الحر  ) مو ع القتح  ( 

فقززززززززح  ميحويززززززززة ، يززززززززح أبززززززززح عبززززززززد هللا خزززززززز  بنززززززززح الاززززززززد  الززززززززى الجززززززززد ، ان الجززززززززبن                                
 0والفرار من على ، ال عحر على أحد فهامح 

 مر ووالته  أمهر الم منهن ع
وروى بززززززززن أبززززززززى حدهززززززززد بسززززززززنده أن ححيفززززززززة قززززززززح   مهززززززززر المزززززززز منهن عمززززززززر ر ززززززززى                                 

 ر ،جهللا عنه   انال تسنيهن بحلرجل الحى فيه ، وبي ام هرويه بحلرجل الفح
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            فقززززززززح  اسززززززززتيملته  سززززززززتيهن بقوتززززززززه ، ثززززززززم أكززززززززون علززززززززى فقحنززززززززه ) أى أتتبززززززززع أمززززززززره                    
 0وأستق ى عمله ( 

وقززززززد فسززززززر أمهززززززر المزززززز منهن عمززززززر عليززززززه السزززززز م ، السززززززب  فززززززى تركززززززه بنززززززى عحشززززززم                                    
 0وعدم استيمحلام فى الوالية ، فقح  ال أدن  ع الء بحليمل 

                وميززززززززروف أن أمهززززززززر المزززززززز منهن عمززززززززر ر ززززززززى هللا عنززززززززه ، كززززززززحن شززززززززدهد المححسززززززززبة             
ليمحلزززززه ووالتزززززه ، وكحنززززز  لزززززه عهبزززززة فزززززهام وفزززززى الرعيزززززة كلازززززح ، حتزززززى قزززززحلوا   كحنززززز                          

 0درة عمر أعه  من سهف الحجحب 
ولقزززززززد كتززززززز  أمهزززززززر المززززززز منهن عمزززززززر ر زززززززى هللا عنزززززززه ، ليمزززززززرو بزززززززن اليزززززززح  وعزززززززو                                   

 واليه على م ر   
تززأكلون النززحر ، وتورثززون  ميشززر ا مززراء ، أكلززتم ا مززوا  ، وأخلززدتم الززى ا عززحار ، فحنمززحانكززم 
 (.ليشح رال على مح فى هديال )أى ي حدر ن ف محلالبن مسلمة وقد وجا  اليال محمد اليحر،

 شاحدة االمحم على فى أمهر الم منهن عمر   
                                      وحزززززززززهن جزززززززززد الززززززززززى أمهزززززززززر المزززززززززز منهن عمزززززززززر بجزززززززززواعر كسززززززززززرى ، ورآعزززززززززح قززززززززززح   

  0محدحح  عوانه ، ان قومح أدوا عحا  منحء 
فقزززززح  لزززززه امحمنزززززح علزززززى   يزززززح أمهزززززر المززززز منهن   عففززززز  فيفزززززوا ، ولزززززو ارتيززززز  لرتيزززززوا                           

                كمزززززح قزززززح  امحمنزززززح علزززززى مدكيزززززح أمهزززززر المززززز منهن عمزززززر عنزززززد موتزززززه   مزززززح أحزززززد أحززززز                
 0الى أن ألقى هللا ب حيفته من عحا المسجى 

 أمهر الم منهن عمر هتدوب أخ  االمحمهن الحسن والحسهن  
أبززززززززى حدهززززززززد بسززززززززنده عززززززززن الدبهززززززززر بززززززززن بكززززززززحر قززززززززح    خ زززززززز  عمززززززززر                                      نروى ابزززززززز

  دوجهنازززززح يزززززح أبزززززح                               أم كلثززززوم بنززززز  علزززززى عليززززه السززززز م ، فقزززززح  لززززه انازززززح  زززززيهرة ، فقززززح
 0الحسن فحنى أر د من كرامتاح محال هر ده أحد 

فقزززززززززح  ، أنزززززززززح أبيثازززززززززح اليزززززززززال ، فزززززززززحن ر زززززززززهتاح دوجتكازززززززززح فبيثازززززززززح اليزززززززززه ببزززززززززرد ،                                     
فقززح  ، قززولى لززه                   وقززح  لاززح قززولى عززحا البززرد الززحى حكرتززه لززال ، فقحلزز  لززه حلززال فقحلزز  لززه حلززال 

 0قد ر هته ر ى هللا عنال 
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وو زززززززع أمهزززززززر المززززززز منهن هزززززززده علىسزززززززحقاح ، فقحلززززززز  لزززززززه ، أتفيزززززززل عزززززززحا ، لزززززززوال                                        
أنززززززال أمهززززززر المزززززز منهن لكسززززززر  أنفززززززال ، ثززززززم جززززززحء  أبحعززززززح فأخبرتززززززه الخبززززززر ، وقحلزززززز                            

 0نى الى شه  سوء ، قح  ما  يح بنيه ، انه دوجال بيثت
فجززززززززحء عمززززززززر الززززززززى مجلزززززززز  الماززززززززحجرين فززززززززى الرو ززززززززة ، وكززززززززحن هجلزززززززز  فهاززززززززح                                         

 0الماحجرون ا ولون ، فقح  رف ونى ) أى عن ونى من قولام بحلرفحء والبنن (
كلثززززززززوم بنزززززززز  علززززززززى بززززززززن                                              قززززززززحلوا بمززززززززححا يززززززززح أمهززززززززر المزززززززز منهن ، قززززززززح  تدوجزززززززز  أم

أبزززززى  حلززززز  ، سزززززمي  رسزززززو  هللا  زززززلى هللا عليزززززه وسزززززلم يقزززززو  ) كزززززل سزززززب  ونسززززز                                   
  0و ار هنق ع هوم القيحمة االسببى ونسبى و ارى (

ه ، أراد أن                                 وأنززززززززز  تزززززززززرى مزززززززززن حلزززززززززال أن أمهزززززززززر المززززززززز منهن عمزززززززززر ، ر زززززززززى هللا عنززززززززز
هجمزززززززع الزززززززى م زززززززحعرة رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا عليزززززززه وسزززززززلم ) حهزززززززث كحنززززززز  السزززززززهدة                             
حف ززززززة بنزززززز  عمززززززر مززززززن أدواجززززززه  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ( النسزززززز  الكززززززريم الززززززحى                              

عليزززززززه وسزززززززلم ، فيكزززززززون لزززززززه شزززززززرفحن ، شزززززززرف                         هرب زززززززه بحريزززززززة رسزززززززو  هللا  زززززززلى هللا
مززززززن ال ززززززار ، وشززززززرف مززززززن النسزززززز  ، وهللا هخززززززت  برحمتززززززه مززززززن يشززززززحء ، وهللا حو                     

 0الف ل الي يم 
 حو  اجتمح  النبوة والخ فة  

                                     أنزززززززز  قززززززززرأ  مززززززززح جززززززززحء فززززززززى و ززززززززية االمززززززززحم الحسززززززززن  خيززززززززه االمززززززززحم الحسززززززززهن               
 علهامح الس م من قوله  

                                    0) وانززززززززززى وهللا مززززززززززح أرى أن هجمززززززززززع هللا فهنززززززززززح أعززززززززززل البهزززززززززز  النبززززززززززوة والخ فززززززززززة  
 0ف  أعرفنال مح استخفال أعل الكوفة فأخرجوال ( 

أن تجتمزززززززززع                                                   وقزززززززززد يسزززززززززد ، الزززززززززبي  فازززززززززم عزززززززززحا الكززززززززز م ، فزززززززززي ن أنزززززززززه الهجزززززززززود 
النبزززززوة والخ فزززززة فزززززى بنزززززى عحشزززززم ، فزززززحن وقزززززع للزززززبي  عزززززحا الفازززززم كزززززحن بيهزززززدا مزززززن                                    

    ال ززززززززوا  ، حلززززززززال بززززززززأن هللا جمززززززززع لسززززززززهدنح داود عليززززززززه السزززززززز م النبززززززززوة والخ فززززززززة ،                            
وكزززززززحلال جميامزززززززح لسزززززززهدنح سزززززززليمحن عليزززززززه السززززززز م ، وقزززززززح  تيزززززززحلى فزززززززى آ  ابزززززززراعيم                             

 0علهام الس م ) أول ال الحه  آتهنحعم الكتح  والحكم والنبوة ( 
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             وقزززززززد أدخزززززززل سزززززززهدنح عمزززززززر االمزززززززحم عليزززززززح فزززززززى السزززززززتة مزززززززن أعزززززززل الشزززززززورى ، فلزززززززو                                   
كززززززحن هززززززرى حلززززززال الفاززززززم مززززززح أدخلززززززه فززززززهام ، كمززززززح أن ف زززززز ء الماززززززحجرين وا ن ززززززحر                             

 0وأعل بدر بحييوا ل محم على بيد مقتل أمهر الم منهن عثمحن 
         ووا ززززززززززز  مزززززززززززن حلزززززززززززال أن االمزززززززززززحم الحسزززززززززززن ، رأى بنزززززززززززور هللا واسزززززززززززتنتحجح مزززززززززززن                                  
ميحكسزززززززززح  ال زززززززززروف السيحسزززززززززية ، أن هللا هريزززززززززد أن ي ازززززززززر آ  البهززززززززز  مزززززززززن حكزززززززززم                                   
مجتمززززززززع أفسززززززززدته الززززززززدنيح ، فلززززززززم يكونززززززززوا أعزززززززز  لخ فززززززززة الراشززززززززدهن ، ولززززززززو كززززززززحن                                

لى الخ فزززززة بيزززززده                          االمزززززحم الحسزززززن هزززززحع  ليزززززدم الجزززززواد ، مزززززح أقزززززر بييزززززة أبيزززززه وال تزززززو 
نحززززو سززززبية أشززززار ، كمززززح أن امحمنززززح عليززززح مززززح كززززحن يقبززززل الخ فززززة لززززو كززززحن ييتقززززد أنززززه                              

 0ال هجود أن تجتمع لبنى عحشم الخ فة مع النبوة 
                      وقززززززززد  ززززززززح  فراسززززززززة االمززززززززحم الحسززززززززن ، فقززززززززد خززززززززح  أعززززززززل اليززززززززراق االمززززززززحم             

الحسززززززهن ، كمززززززح خززززززحلوا أبززززززحه وأخززززززحه مززززززن قبلززززززه ، وقززززززد تبززززززهن أعززززززل اليززززززراق الرشززززززد                              
مزززززن اليزززززى بيزززززد حزززززهن ، فنزززززدموا حهزززززث ال هنفزززززع النزززززدم ، وبكزززززوا أمهزززززر المززززز منهن عليزززززح                            

 0يشأ لم يكن وبنيه الى ا بد ، ومح شحء هللا كحن ومح لم 
 وكم   ا   من   ل ف   خفى            هدق    خفحه   عن     فام    الحكى         

 السنة النبوية وم حعر الملال  
جززززززززحء فززززززززى كتززززززززح  عبززززززززد هللا بززززززززن الدبهززززززززر للززززززززدكتور علززززززززى حسززززززززن الخربززززززززو لى أن                                 

، ولززززززززحا لززززززززم هر ززززززززوا ب ززززززززبي                                     أعززززززززل المدهنززززززززة كززززززززحنوا هتمسززززززززكون بحلسززززززززنة النبويززززززززة 
 0الدولة ا موية ب بية دنهوية دمنية ، واقتبح  بي  الن م الرومحنية 

واسززززززززتفحد ابززززززززن الدبهززززززززر مززززززززن م ززززززززحعر الملززززززززال التززززززززى  ززززززززبي  الدولززززززززة ا مويززززززززة ،                                   
ة والبززززززززوابهن فزززززززززى االسززززززززز م ،                              وكززززززززحن ميحويزززززززززة أو  مزززززززززن أقززززززززحم الحزززززززززر  ، والشزززززززززر 

وأرخززززززززى السززززززززتور ، واسززززززززتكت  الن ززززززززحرى ، ومشززززززززى بززززززززهن هديززززززززه بززززززززحلحرا  ، وأخززززززززح                           
الدكزززززززحة مززززززززن ا ع يززززززززة ، وجلزززززززز  علززززززززى السزززززززرير والنززززززززح  تحتززززززززه ، وجيززززززززل دهززززززززوان                             

، وسززززززخر النززززززح  فززززززى البنززززززحء ، وكززززززحن ميحويززززززة يقززززززو                                            الخززززززحتم ، وبنززززززى وشززززززهد البنززززززحء
  0أنح أو  الملوال 

 أقو  و دق الي مة اليقحد حهن قح  فى كتحبه ) عبقرية االمحم (   
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       لززززززم يكززززززن ميحويززززززة داعززززززدا فززززززى الخ فززززززة فززززززى عاززززززد أبززززززى بكززززززر أو عمززززززر أو عثمززززززحن ،                           
ولكززززززن الخ فززززززة كحنزززززز  داعززززززدة فيززززززه ، وقززززززديمح قززززززح  أبززززززوه لليبززززززح  عززززززم النبززززززى  ززززززلى                                    
هللا عليززززززه وسززززززلم ، وقززززززد رأى جززززززيش المسززززززلمهن فززززززى فززززززت  مكززززززة   لقززززززد أ ززززززب  ملززززززال                                  

 0ابن أخيال ع يمح 
 أعل الكوفة فى و ف االمحم الحسن  

يززززززززل النززززززززح  هبكززززززززون عنززززززززد خززززززززروب االمززززززززحم الحسززززززززن مززززززززن الكوفززززززززة ، فقهززززززززل لززززززززه                                   ج
عليزززززه السززززز م ، مزززززح حملززززززال علزززززى مزززززح فيلززززز  ، فقززززززح    كرعززززز  الزززززدنيح ، ورأهززززز  أعززززززل                         

                     الكوفزززززة قومزززززح ال هثززززز  بازززززم أحزززززدا أبزززززدا اال غلززززز  ، لزززززي  مزززززنام أحزززززد هوافززززز  آخزززززر فزززززى      
النيززززززة لاززززززم فززززززى خهززززززر وال شززززززر ، لقززززززد لقززززززى أبززززززى مززززززنام                         0رأى وال عززززززوى ، مختلفززززززهن 

أمززززززورا ع حمززززززح ، فلهزززززز  شززززززيرى لمززززززن ي ززززززلحون بيززززززدى ، وعززززززى أسززززززر  الززززززب د خرابززززززح                                   
 تمثهلية لبيية هديد فى حيحة االمحم الحسن   

علمززززززز  ممزززززززح تقزززززززدم أن الزززززززحى ألقزززززززى الزززززززى ميحويزززززززة فكزززززززرة البييزززززززة لهديزززززززد عزززززززو                                                      
الميهزززززززرة بزززززززن شزززززززيبة ، وأراد بزززززززحلال أن هثبتزززززززه ميحويزززززززه فزززززززى واليزززززززة الكوفزززززززة ، وكزززززززحن                             

  0عم بيدلة وتولية سيهد بن اليح  مكحنه 
كزززززززززرة الميهزززززززززرة عزززززززززوى فزززززززززى نفززززززززز  ميحويزززززززززة ، فلمزززززززززح اجتميززززززززز                                    و بيزززززززززح  زززززززززحدف  ف

وفزززززززود ا م زززززززحر فزززززززى دمشززززززز  ، وكزززززززحن فزززززززهام ا حنزززززززف بزززززززن قزززززززي  دعزززززززح ميحويزززززززة                                         
                    ال زززززححال بزززززن قزززززي  الفازززززرى فقزززززح  لزززززه   احا جلسززززز  علزززززى المنبزززززر وفرغززززز  مزززززن بيززززز                  

مززززززززوع تى وك مززززززززى ، فحسززززززززتححنى القيززززززززحم ، فززززززززححا أحنزززززززز  لززززززززال ، فححمززززززززد هللا تيززززززززحلى                               
واحكززززر هديزززززد وقزززززل فيززززه الزززززحى يحززززز  لزززززه عليززززال مزززززن حسزززززن الثنززززحء عليزززززه ، ثزززززم ادعنزززززى                                

ولهتزززززززه ، فأسزززززززأ  هللا فزززززززى                                    الززززززى تولهتزززززززه مزززززززن بيزززززززدى ، فزززززززحنى رأهززززززز  وأجميززززززز  علزززززززى ت
  0حلال وفى غهره حسن الق حء 

                                  0وعززززززززززحا كمززززززززززح تززززززززززرى امزززززززززز ء ارادة علززززززززززى ال ززززززززززححال ، وكززززززززززحن  ززززززززززحح  شززززززززززر ته
     ثزززززززم دعزززززززح ميحويزززززززة عبزززززززد الزززززززرحمن بزززززززن عثمزززززززحن الثقفزززززززى ، وعبزززززززد هللا بزززززززن مسزززززززيده                       

الفزززززززدارى ،وثزززززززور بزززززززن ميزززززززن السزززززززلمى ، وعبزززززززد هللا بزززززززن ع زززززززحم ا شزززززززيرى ، فزززززززأمرعم                             
 أن يقوموا احا فر  ال ححال وأن ي دقوا قوله ويدعوه الى هديد
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فلمزززززززززح فزززززززززر  ميحويزززززززززة مزززززززززن خ بتزززززززززه ، قزززززززززحموا فنفزززززززززحوا أمزززززززززر ميحويزززززززززة ، ومزززززززززدحوا                                    
 0بمح لب  فيه هديد 

 0فقح  ميحوية   أو كلكم قد أجمع على عحا رأيه 
 0فقحلوا   كلنح قد أجمع رأهنح على مح حكرنح 

قززززززززززززح    فززززززززززززأهن االحنززززززززززززف فحجحبززززززززززززه ، قززززززززززززح  اال تززززززززززززتكلم فقززززززززززززحم ا حنززززززززززززف ) أدرال                                        
عحة ، وشززززززاد                                         النبززززززى  ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم ولززززززم هززززززره ، وكززززززحن أحززززززد الحكمززززززحء الززززززد

  فهن مع أمهر الم منهن على ( فحمد هللا واثنى عليه ثم قح    
أ ززززززززل  هللا أمهززززززززر المزززززززز منهن ، ان النززززززززح  قززززززززد امسززززززززكوا فززززززززى منكززززززززر دمززززززززحن قززززززززد                                       

 0هن نيم الخلف سلف ، وميروف دمحن م تنف ، ويديد ابن أمهر الم من
وقززززززززد حلبزززززززز  الززززززززدعر أشزززززززز ره يززززززززح أمهززززززززر المزززززززز منهن ، فززززززززحعرف مززززززززن تسززززززززند اليززززززززه                                   

ا مزززززر مزززززن بيزززززدال ، ثزززززم اعززززز  أمزززززر مزززززن يزززززأمرال ، ال ييزززززررال مزززززن يشزززززهر عليزززززال وال                          
عزززززل الحجزززززحد                         هن زززززر لزززززال ، وانززززز  أن زززززر للجمحعزززززة وأعلزززززم بحسزززززتقحمة ال حعزززززة ، مزززززع أن أ

أو أعزززززززل اليزززززززراق ال هر زززززززون بازززززززحا ، وال هبزززززززحييون لهديزززززززد مزززززززح كزززززززحن الحسزززززززن حيزززززززح                                
في زززززززز  ال ززززززززححال بززززززززن قززززززززي  واعتززززززززر  علززززززززى كزززززززز م ا حنززززززززف فقززززززززحم ا حنززززززززف                                

 مرة أخرى وحمد هللا وأثنى عليه ثم قح   
ح أمهزززززززر المززززززز منهن ، انزززززززح قزززززززد فررنزززززززح عنزززززززال قريشزززززززح ، فوجزززززززدنحال أكرمازززززززح دنزززززززدا ،                             يززززززز 

 0وأشدعح عقدا ، وأوفحعح عادا 
وقززززززززد علمزززززززز  أنززززززززال لززززززززم تفززززززززت  اليززززززززراق عنززززززززوة ، ولززززززززم ت اززززززززر علهاززززززززح قي زززززززززح ،                                   

علمززززز  ليكزززززون لزززززه ا مزززززر                                    ولكنزززززال أع هززززز  الحسزززززن بزززززن علزززززى مزززززن عازززززود هللا مزززززح قزززززد
 0من بيدال ، فحن تف فأن  أعل الوفحء ، وان تيحر تيلم 

وهللا ان وراء الحسزززززززززززززززززن خهزززززززززززززززززوال جيزززززززززززززززززحدا ، وأحرعزززززززززززززززززح شزززززززززززززززززدادا ، وسزززززززززززززززززهوفح                                       
  0حدادا ، ان تدن له شبرا من غدر ، تجد وراءه بحعح من ن ر 

وانززززززززال تيلززززززززم أن أعززززززززل اليززززززززراق مززززززززح أحبززززززززوال منززززززززح أبي ززززززززوال ، وال أبي ززززززززوا عليززززززززح                             
  0وحسنح منح أحبوعمح ، ومح ند  علهام فى حلال خبر من السمحء 
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وان السزززززززهوف التززززززززى شززززززززاروعح عليززززززززال مززززززززع علزززززززى هززززززززوم  ززززززززفهن ليلززززززززى عززززززززواتقام ،                           
اززززززح بززززززهن  جززززززوانحام ، وايززززززم هللا ان الحسززززززن  احزززززز  الززززززى                              والقلززززززو  التززززززى أبي ززززززوال ب

 0أعل اليراق من على 
فزززززززحعتر  علزززززززى كززززززز م ا حنزززززززف عبزززززززد هللا بزززززززن عثمزززززززحن الثقفزززززززى ، ونزززززززحف  ميحويزززززززة                                   

 ومد  هديد بمح لي  فيه ، فمن حلال قوله  
ثززززززم اق ززززززع قحلززززززة الكزززززز م ، فززززززحن هديززززززد أع منززززززح حلمززززززح                                               فززززززححا خززززززحر هللا لززززززال فززززززحعدم ،

وعلمزززززززح ، وأوسزززززززينح كنفزززززززح ، وخهرنزززززززح سزززززززلفح ، قزززززززد أحكتزززززززه التجزززززززحر  ، وق زززززززد  بزززززززه                             
  0سبل المحاع  ، ف  ي رفنال عن بييته  حرف 

ال يقفزززززززن بزززززززال دونازززززززح واقزززززززف ، ممزززززززن                                 ثزززززززم عزززززززحجم ا حنزززززززف وعزززززززر  بزززززززه قزززززززح     و 
عزززززو شحسزززززع عزززززح  ، هنزززززو  للفتنزززززة كزززززل منزززززح  ، لسزززززحنه ملتزززززو ، وفزززززى  زززززدره داء                           

فقزززززحم                          0الزززززى آخزززززر مزززززح قزززززح   00دوى ، ان قزززززح  فشزززززر قح زززززل ، وان سزززززك  فزززززداء غح زززززل 
 ميحوية فقح    

اززززززح النززززززح  ، ان البلززززززي  مززززززن النززززززح  اخوانززززززح وخ نززززززح ، باززززززم يسززززززتيدى ، وايززززززحعم                                  أه
يسزززززززتيهن وعلزززززززى ألسزززززززنتام هن ززززززز  ، ان رجزززززززو  بيزززززززح أوجفزززززززوا ، وان اسزززززززتينى عزززززززنام                                                          

 0يشفقون لاح ح   النفحق أرجفوا ، ثم هلحقون الفتن بحلفجور ، و
عبزززززززززحبون ، مرتزززززززززحبون ، ان لزززززززززووا عزززززززززروة أمزززززززززر حنقزززززززززوا ، وان دعزززززززززوا الزززززززززى غزززززززززى                                 

أسززززززززرفوا ، ولززززززززي  أول ززززززززال بمنتاززززززززهن وال بمقليززززززززهن ، وال متي ززززززززهن ، حتززززززززى ت ززززززززهبام                             
ث أ زززززززززولام                                                 زززززززززواع  خزززززززززدى وبهزززززززززل ، وتحزززززززززل بازززززززززم قزززززززززوار  أمزززززززززر جلهزززززززززل ، تجتززززززززز

كحجتثزززززززحث أ زززززززو  الفقزززززززع ، فزززززززأولى  ول زززززززال ثزززززززم أولزززززززى ، فحنزززززززح قزززززززد قزززززززدمنح وأنزززززززحرنح ،                                     
   0ان أغنى التقدم شه ح أو نفع النحر 

                                                        فزززززززززززدعح ميحويزززززززززززة ال زززززززززززححال فزززززززززززواله الكوفزززززززززززة ، وتزززززززززززرال الميهزززززززززززرة ، ودعزززززززززززح عبزززززززززززد  
 الرحمن فواله الجديرة ثم قحم أبو حنهف فقح   

يزززززززح أمهزززززززر المززززززز منهن ، انزززززززح ال ن هززززززز  السزززززززنة م زززززززر وخ بازززززززح ، أنززززززز  يزززززززح أمهزززززززر                               
 0الم منهن ، فحن علك  فهديد بيدال ، فمن أبى فاحا ، وسل سيفه 

ثزززززززم قززززززززحم ا حنزززززززف بززززززززن قززززززززي                                                                                         0ميحويززززززززة   أنززززززز  أخ زززززززز  القزززززززوم وأكززززززززرمام فقزززززززح  
 فقح   
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أنززززززز  أعلمنززززززززح بلهلزززززززة وناززززززززحره ، وبسزززززززره وع نهتززززززززه ، فزززززززحن كنزززززززز  تيلزززززززم أنززززززززه شززززززززر                                       
تزززززززدوده الزززززززدنيح وأنززززززز   زززززززح ر ا خزززززززرة ، فحنزززززززه لزززززززي  لزززززززال مزززززززن ا خزززززززرة اال                                      لزززززززال فززززززز 
 0مح  ح  

واعلززززززززم أنززززززززه ال حجززززززززة لززززززززال عنززززززززد هللا ان قززززززززدم  هديززززززززد علززززززززى الحسززززززززن والحسززززززززهن ،                                  
ح وأ ينززززح غفرانززززال                                    وأنزززز  تيلززززم مززززن عمززززح والززززى مززززح عمززززح ، وانمززززح علهنززززح أن نقززززو    سززززمين

 0ربنح واليال الم هر 
أقززززززو  ، وقزززززززد علمززززززز  مزززززززح كززززززحن مزززززززن ميحويزززززززة مزززززززع أعززززززل الحجزززززززحد ، وقزززززززد عحر زززززززه                                          

     أبنزززززحء المازززززحجرين فزززززى مواجاتززززززه بكزززززل شزززززجحعة و زززززراحة ولكززززززن ادعزززززى أنازززززم بززززززحييوا                    
وحمزززززل النزززززح  برعبزززززة السزززززهف والسزززززل حن علزززززى تلزززززال البييزززززة المشززززز ومة التزززززى كحنززززز                             

  0شرا مست هرا على االس م الى الهوم والى مح شحء هللا تيحلى 
 بهن االمحم على وابى موسى ا شيرى واالمحم الحسن  

شززززززززحروا عليززززززززه                               قززززززززد يقززززززززو  القززززززززحرئ لمززززززززححا قززززززززح  أمهززززززززر المزززززززز منهن علززززززززى حززززززززهن أ 
أ زززززححبه فزززززى أن يكزززززون الحكزززززم أبزززززح موسزززززى ا شزززززيرى ، انزززززه لزززززي  لزززززى ثقزززززة ، فازززززحا                            

 0عو الجوا  
كززززززززحن أبززززززززو موسززززززززى أمهززززززززرا علززززززززى الكوفززززززززة ، وقززززززززد سززززززززميه االمززززززززحم الحسززززززززن هثززززززززبع                                     

رفام عززززززن القتززززززح  ، وعززززززو عكزززززز  مززززززح كززززززحن هنت ززززززر منززززززه فززززززى                               أعززززززل الكوفززززززة ، وي زززززز
 منح رة أمهر الم منهن ، واليال مح قح  أبو موسى لام  

انازززززززح فتنزززززززة  زززززززمحء ، النزززززززح م فهازززززززح خهزززززززر مزززززززن اليق زززززززحن ، واليق زززززززحن فهازززززززح خهزززززززر                                    
 0 م ، والقح م خهر من الراك  من القحعد ، والقحعد خهر من القح

فكونززززززززززززوا جرثومززززززززززززة مززززززززززززن جززززززززززززراثيم اليززززززززززززر  ، فأغمززززززززززززدوا السززززززززززززهوف ، وأن ززززززززززززلوا                                    
ا سزززززززززنة )أى اندعازززززززززح ( واق يزززززززززوا ا وتزززززززززحر ، وآووا الم لزززززززززوم والم ززززززززز ادهن حتزززززززززى                            

  0هلت م عحا ا مر 
 قح    فرد عليه االمحم الحسن 

يززززززززح أبززززززززح موسززززززززى ، لززززززززم تثززززززززبع النززززززززح  عنززززززززح ، فززززززززوهللا مززززززززح أردنززززززززح اال اال زززززززز   ،                                        
 0وال مثل أمهر الم منهن هخحف على شد 
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ثززززززززم خح زززززززز  االمززززززززحم الحسززززززززن أعززززززززل الكوفززززززززة وحززززززززثام علززززززززى اجحبززززززززة دعززززززززوة أبيززززززززه                                     
 ن فقح    أمهر الم منه

يزززززززززح أهازززززززززح النزززززززززح  أجهبزززززززززوا دعزززززززززوى أمهزززززززززركم ، وسزززززززززهروا الزززززززززى اخزززززززززوانكم ، فحنزززززززززه                                 
سزززززززهوجد لازززززززحا ا مزززززززر مزززززززن هنفزززززززر اليزززززززه ، وهللا  ن هليزززززززه أولزززززززو النازززززززى أمثزززززززل فزززززززى                                  

علززززززى مززززززح ابتلهنززززززح بززززززه                          اليحجلززززززة ، وخهززززززر فززززززى اليحقبززززززة ، فززززززأجهبوا دعوتنززززززح ، وأعهنونززززززح 
 0وابتلهتم 

وكززززززززحن لاززززززززحا ، الكزززززززز م أثززززززززره فززززززززى النفززززززززو  ، ثززززززززم قززززززززح  ر ززززززززى هللا عنززززززززه أهاززززززززح                                      
النززززززح  ، انززززززى غززززززحد ، فمززززززن شززززززحء مززززززنكم أن هخززززززرب ميززززززى علززززززى ال اززززززر ومززززززن شززززززحء                       

 0فلهخرب فى المحء 
ب ميزززززززززه تسزززززززززيةآالف ، أمزززززززززح أبزززززززززو موسزززززززززى فأخرجزززززززززه النزززززززززح  مزززززززززن ق زززززززززر                                             فخزززززززززر 

 0االمحرة ، واعتد  االمحرة بأمر أمهر الم منهن 
 و ية امهر الم منهن على البنه الحسن   

               ونختزززززززتم المتممزززززززح  بو زززززززية أمهزززززززر المززززززز منهن علزززززززى كزززززززرم هللا وجازززززززه البنزززززززه االمزززززززحم            
الحسززززززن ، ولززززززي  أمهززززززر المزززززز منهن فززززززى ححجززززززة التقري ززززززى أو تقززززززرين غهززززززرى ، فاززززززو                        

ه وب غتزززززه عزززززن التيريزززززف والتقزززززرين ، وشزززززم  النازززززحر ال تحتزززززحب الزززززى                        مزززززغنزززززى فزززززى عل
  0دلهل 

،                                 واليززززززززال نزززززززز  الو ززززززززية منقولززززززززة مززززززززن شززززززززر  ناززززززززج الب غززززززززة البززززززززن أبززززززززى حدهززززززززد 
 وقد كتباح اليه بحح رين عند ان رافه من  فهن   

مزززززززززن الوالزززززززززد الفزززززززززحنى ، المقزززززززززر للدمزززززززززحن ، المزززززززززدبر اليمزززززززززر ، المستسزززززززززلم للزززززززززدعر ،                                  
  0الحام للدنيح ، السحكن مسحكن الموتى ، ال حعن عناح غدا 

ال هززززززززدرال ، السززززززززحلال سززززززززبهل مززززززززن قززززززززد علززززززززال ، غززززززززر                                الززززززززى المولززززززززود الم مززززززززل مززززززززح
ا سزززززززقحم ، ورعهنزززززززة ا يزززززززحم ، ورميزززززززة الم زززززززح   ، وعبزززززززد الزززززززدنيح ، وتزززززززحجر اليزززززززرور ،                          
وغزززززززريم المنحيزززززززح ، وأسزززززززهر المزززززززو  ، وحلهزززززززف الامزززززززوم ، وقزززززززرين ا حزززززززدان ، ون ززززززز                            

 ا فح  ، و ريع الشاوا  وخليفة ا موا 
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أمززززززح  بيززززززد ، فززززززحن فيمززززززح تبهنزززززز  مززززززن ادبززززززحر الززززززدنيح عنززززززى ، وجمززززززو  الززززززدعر علززززززى ،                                   
    واقبزززززح  ا خزززززرة الزززززى ، مزززززح هدعنزززززى عززززززن حكزززززر مزززززن سزززززواى ، واالعتمزززززحم بمزززززح ورا ززززززى ،                                                  

غهزززززززر أنزززززززى حهزززززززث تفزززززززرد بزززززززى دون عمزززززززوم النزززززززح  عزززززززم نفسزززززززى ، ف زززززززدقنى رأهزززززززى                                        
و زززززرفنى عزززززن عزززززواى ، و زززززر  لزززززى محززززز  أمزززززرى ، فأف زززززى بزززززى الزززززى جزززززد ال يكزززززون                                                                

دتال بي زززززززى ، بزززززززل وجزززززززدتال كلزززززززى ،                              فيزززززززه ليززززززز   ، و زززززززدق ال يشزززززززوبه كزززززززح  ، وجززززززز
حتززززززى كززززززأن شززززززه ح لززززززو أ ززززززحبال أ ززززززحبنى ، فكززززززأن المززززززو  لززززززو أتززززززحال أتززززززحنى ، فينززززززحنى                             

مززززن أمززززرال مززززح يينهنززززى مززززن أمززززر نفسززززى ، فكتبزززز  اليززززال كتززززحبى مسززززت ارا بززززه ، ان أنززززح                         
 .  بقه  لال أو فنه 

ولزززززززززززدوم أمزززززززززززره ، وعمزززززززززززحرة قلبزززززززززززال                                 –أى بنزززززززززززى  –فزززززززززززحنى أو زززززززززززيال بتقزززززززززززوى هللا  
بزززززززحكره ، واالعت زززززززحم بحبلزززززززه ، وأى سزززززززب  أوثززززززز  مزززززززن سزززززززب  بهنزززززززال وبزززززززهن هللا ، ان                           

 أن  أخح  به   . 
نزززززززززززززوره                                    أحززززززززززززى قلبززززززززززززال بحلموع زززززززززززززة ، وأمتززززززززززززه بحلدعززززززززززززحد ، وقزززززززززززززوة اليقززززززززززززهن ، و   

بحلحكمزززززززززة  ، وحا بزززززززززحكر المزززززززززو  ، وقزززززززززرره بحلفنزززززززززحء ، وب زززززززززره فجزززززززززح ع الزززززززززدنيح ،                                          
                 وحزززززززحره  زززززززولة الزززززززدعر ، وفحزززززززش تقلززززززز  الليزززززززحلى وا يزززززززحم  واعزززززززر  عليزززززززه أخبزززززززحر                                              

 المح ههن ، وحكره بمح أ ح  من كحن قبلال من ا ولهن  .
ثززززززحرعم  ،  فززززززحن ر فيمززززززح فيلززززززوا وعمززززززح انتقلززززززوا وأهززززززن حلززززززوا ،                                    وا  وسززززززر فززززززى ديززززززحرعم 

             ة ، وحلزززززززوا دار اليربزززززززة ، وكأنزززززززال عزززززززن قلهزززززززل قزززززززد                بزززززززفحنزززززززال تجزززززززدعم انتقلزززززززوا مزززززززن ا ح
  ر  كأحدعم  .

وأمززززززززززر بززززززززززحلميروف تكززززززززززن مززززززززززن أعلززززززززززه ، وأنكززززززززززر المنكززززززززززر  بهززززززززززدال ولسززززززززززحنال ،                                   
وبزززززززحهن مزززززززن فيلزززززززه بجازززززززدال ، وجحعزززززززد قزززززززى هللا حززززززز  جازززززززحده ، وال تأخزززززززح ال فزززززززى هللا                           

 لومة ال م .
فززززززززى الززززززززدهن  ، وعززززززززود نفسززززززززال                               وخفزززززززز  اليمززززززززرا  للحزززززززز  حهززززززززث كززززززززحن ، وتفقززززززززه  

 الت بر على المكروه ، ونيم الخل  الت بر فى الح  .
وألجززززززززىء نفسززززززززال فززززززززى أمززززززززورال كلاززززززززح الززززززززى الاززززززززال ، فحنززززززززال تلج اززززززززح الززززززززى كاززززززززف                                

 حريد ، ومحنع عديد  . 
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رمزززززززززززحن ، وأكثزززززززززززر                                  وأخلززززززززززز  فزززززززززززى المسزززززززززززألة لربزززززززززززال ، فزززززززززززحن بهزززززززززززده الي زززززززززززحء والح
االسززززتخحرة ، وتفازززززم و زززززهتى ، وال تزززززحعبن عنزززززال  زززززفحح ، فزززززحن خهزززززر القزززززو  مزززززح نفزززززع .                        

 وأعلم أنه ال خهر فى علم ال هنفع ، وال تنتفع بيلم ال يح  تيلمه .
وعنززززززززح ، بززززززززحدر                                             أى بنززززززززى ، انززززززززى لمززززززززح رأهتنززززززززى قززززززززد بليزززززززز  سززززززززنح ، ورأهتنززززززززى أدداد  

بو ززززززهتى اليززززززال ، وأورد  خ ززززززحال مناززززززح قبززززززل أن ييجززززززل بززززززى أجلززززززى دون أن أف ززززززى                     
اليززززززال بمززززززح فززززززى نفسززززززى ، أو أن أنقزززززز  فززززززى رأهززززززى كمززززززح نق زززززز  فززززززى جسززززززمى ، أو                           

تن الزززززززدنيح ، فتكزززززززون كح زززززززي  النفزززززززور .                            يسزززززززبقنى اليزززززززال بيززززززز  غلبزززززززح  الازززززززوى وفززززززز
وانمزززززززح قلززززززز  الحزززززززدث كزززززززح ر  الخحليزززززززة ، مزززززززح ألقزززززززى فهازززززززح مزززززززن شزززززززىء قبلتزززززززه  .                                    
      فبحدرتزززززززال بزززززززح د  قبزززززززل أن يقسزززززززو قلبزززززززال  ،  ويشزززززززتيل لبزززززززال ، لتسزززززززتقبل بجزززززززد رأيزززززززال                                  

مزززززن ا مزززززر مزززززح قزززززد كفزززززحال أعزززززل التجزززززحر  بيهتزززززه وتجربتزززززه ، فتكزززززون قزززززد كفهززززز  م ونزززززة                        
ال لزززززز  ، وعوفهزززززز  مززززززن عزززززز ب التجربززززززة ، فأتززززززحال مززززززن حلززززززال مززززززح قززززززد كنززززززح نأتيززززززه ،                                 

 واستبحن لال مح ربمح أ لم علهنح منه .
عمزززززززر مزززززززن كزززززززحن قبلزززززززى ، فقزززززززد ن زززززززر  فزززززززى                          أى بنزززززززى إنزززززززى وأن لزززززززم أكزززززززن عمزززززززر  

أسزززززمح ام وفكزززززر  فزززززى أخبزززززحرعم ، وسزززززر  فزززززى آثزززززحرعم  ، حتزززززى عزززززد  كأحزززززدعم ، بزززززل                      
كززززحنى بمززززح انتازززززى الززززى مزززززن أمززززورعم  ، قزززززد غمززززر  مزززززع أولاززززم  الزززززى أخززززرعم ، فيرفززززز                       

 زززززززرره ، فحستخل ززززززز  لزززززززال مزززززززن كزززززززل أمزززززززر                                  زززززززفو حلزززززززال مزززززززن كزززززززدره ، ونفيزززززززه مزززززززن
 جلهله وتوخه  لال جمهله ، و رف  عنال مجاوله .

ورأهززززززز  حهزززززززث عنزززززززحنى مزززززززن أمزززززززرال مزززززززح يينزززززززى الوالزززززززد الشزززززززفه  ، وأجميززززززز  عليزززززززه                                      
حو نيززززززززة                                   مززززززززن أدبززززززززال ، أن يكززززززززون حلززززززززال وأنزززززززز  مقبززززززززل اليمززززززززر ، ومقتبززززززززل الززززززززدعر ، 

سززززززززليمة ونفزززززززز   ززززززززحفية ، وأن ابتززززززززد ال بتيلززززززززيم كتززززززززح  هللا عززززززززد وجززززززززل وتأويلززززززززه ،                                                    
 ى غهره .لوشرا ع االس م وأحكحمه ، وح له ، وحرامه ، ال أجحود حلال بال أ

لزززززززززف النزززززززززح  فيزززززززززه ، مزززززززززن أعزززززززززوا ام                                                                   ثزززززززززم أشزززززززززفق  أن هلتزززززززززب  عليزززززززززال مزززززززززح اخت 
وآرا اززززززم ، مثززززززل الززززززحى التززززززب  علززززززهام ، فكززززززحن احكززززززحم حلززززززال علززززززى مززززززح كرعزززززز  مززززززن                              

                                  تنبازززززززال لزززززززه ، أحززززززز  الزززززززى مزززززززن اسززززززز مال الزززززززى أمزززززززر ال آمزززززززن عليزززززززال بزززززززه الالكزززززززة ،            
ورجزززززززززو  أن هوفقزززززززززال هللا فيزززززززززه لرشزززززززززدال ، وأن هازززززززززديال لق زززززززززدال ، فيازززززززززد  اليزززززززززال                               

 و هتى عحه  .
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واعلزززززززم يزززززززح بنزززززززى ، أن أحززززززز  مزززززززح أنززززززز  آخزززززززح بزززززززه الزززززززى مزززززززن و زززززززهتنى تقزززززززوى هللا ،                          
ال ، وا خززززززح بمززززززح م ززززززى عليززززززه ا ولززززززون مززززززن                          واالقت ززززززحر علززززززى مززززززح فر ززززززه هللا عليزززززز

آبح ززززززال وال ززززززحلحون مززززززن أعززززززل بهتززززززال ، فززززززحنام لززززززم هززززززدعوا أن ن ززززززروا  نفسززززززام كمززززززح                                        
  أنزززززز  نززززززح ر ، وفكززززززروا كمززززززح أنزززززز  مفكززززززر ، ثززززززم ردعززززززم آخززززززر حلززززززال الززززززى ا خززززززح بمززززززح                             

عرفزززززززوا ، واالمسزززززززحال عمزززززززح لزززززززم يكلفزززززززوا ، فزززززززحن أبززززززز  نفسزززززززال أن تقبزززززززل حلزززززززال دون أن                                   
تيلزززززززم كمززززززززح علمززززززززوا ، فلززززززززيكن  لبززززززززال حلزززززززال بززززززززتفام وتيلززززززززم ، ال بتززززززززور  الشززززززززباح  ،                                           

 وعل  الخ ومح  .
ة بحلازززززززال والرغبزززززززة اليزززززززه فزززززززى توفيقزززززززال ،                              وابزززززززدأ قبزززززززل ن زززززززرال فزززززززى حلزززززززال بحالسزززززززتيحن 

وتززززززرال كززززززل شززززززح بة أو لجتززززززال فززززززى شززززززباة ، أو أسززززززلمتال الززززززى  زززززز لة ، فززززززحن أيقنزززززز                               
أن قزززززززد  زززززززفح قلبزززززززال فخشزززززززع ، وتزززززززم رايزززززززال فزززززززحجمع ، وكزززززززحن عمزززززززال فزززززززى حلزززززززال عمزززززززح                                

  ر فيمح فسر  لال . واحدا ، فحن
وان أنزززززززز  لززززززززم هجتمززززززززع لززززززززال مززززززززح تحزززززززز  مززززززززن نفسززززززززال ، وفززززززززرا  ن ززززززززرال وفكززززززززرال ،                                 

فززززززحعلم أنززززززال انمززززززح تخززززززبع اليشززززززواء ، وتتززززززور  ال لمززززززحء ، ولززززززي   حلزززززز  الززززززدهن مززززززن                             
واعلزززززززم                                  خزززززززبع أو خلزززززززع ، واالمسزززززززحال عزززززززن حلزززززززال أمثزززززززل ، فزززززززتفام يزززززززحبنى و زززززززهتى ،

أن محلزززززال المززززززو  عززززززو محلزززززال الحيززززززحة ، وان الخززززززحل  عزززززو الممهزززززز   ، وأن المينززززززى عززززززو                          
الميهزززززززززد ، وأن المبتلزززززززززى عزززززززززو الميزززززززززحفى ، وأن الزززززززززدنيح لزززززززززم تكزززززززززن لتسزززززززززتقر االعلزززززززززى                                    

النيمزززززحء واالبزززززت ء والجزززززداء فزززززى المييزززززحد ، أو مزززززح شزززززحء ممزززززح                                   مزززززح جيلازززززح هللا عليزززززه مزززززن 
ال تيلزززززم ، فزززززحن أشزززززكل عليزززززال شزززززىء مزززززن حلزززززال فححملزززززه علزززززى جاحلتزززززال ، فحنزززززال أو  مزززززح                             

                       خلقزززززز  بززززززه جززززززحع  ثززززززم علمزززززز  ، ومززززززح أكثززززززر مززززززح جاززززززل مززززززن ا مززززززر ، ويتحهززززززر فيززززززه             
 رأيال ، وي ل فيه ب رال ، ثم تب ره بيد حلال .

فحعت ززززززززززم بحلززززززززززحى خلقززززززززززال وردقززززززززززال وسززززززززززواال ، فلززززززززززيكن لززززززززززه تيبززززززززززدال ، واليززززززززززه                                     
 رغبتال ، ومنه شفقتال .

                   واعلزززززززم يزززززززحبنى ، أن أحزززززززدا لزززززززم هنبزززززززىء عزززززززن هللا سزززززززبححنه كمزززززززح أنبزززززززأ عنزززززززه نبهنزززززززح               
 ززززززلى هللا عليززززززه وسززززززلم وآلززززززه ، فززززززحر  بززززززه را ززززززدا ، والززززززى النجززززززحة قح ززززززدا ، فززززززحنى لززززززم                            

ن اجتازززززززد  مبلزززززززي ن زززززززرى                                 آلزززززززال ن زززززززيحة ، وانزززززززال لزززززززن تبلزززززززي فزززززززى الن زززززززر لنفسزززززززال وا 
 لال  . 
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ال  رسززززززززله ، ولرأهزززززززز  آثززززززززحر                                      واعلززززززززم  يززززززززحبنى ، أنززززززززه لززززززززو كززززززززحن لربززززززززال شززززززززريال  تتزززززززز
ملكززززززززه وسززززززززل حنه ، وليرفزززززززز  أفيحلززززززززه و ززززززززفحته ، ولكنززززززززه الززززززززه واحززززززززد كمززززززززح و ززززززززف                                

نفسزززززه ، ال ي زززززحده فزززززى ملكزززززه أحزززززد ، وال هزززززدو  أبزززززدا ولزززززم هزززززد  ، أو  قبزززززل ا شزززززيحء                          
، وآخززززززر بيززززززد ا شززززززيحء ، بزززززز  ناحيززززززة ، ع ززززززم أن تثبزززززز  ربوبتززززززه بححح ززززززة                           بزززززز  أوليززززززة 
 قل  أو ب ر .

فززززززززححا عرفزززززززز  حلززززززززال فحفيززززززززل كمززززززززح هنبيززززززززى لمثلززززززززال أن يفيززززززززل فززززززززى  ززززززززير خ ززززززززره ،                                  
                        وقلززززززة مقدرتزززززززه وكثزززززززرة عجززززززده ، وع زززززززيم ححجحتزززززززه الزززززززى ربززززززه ، فزززززززى  لززززززز   حعتزززززززه ،     

والخشية من عقوبته ، والشفقة من سخ ه ، فحنزه لزم يزأمرال اال بحسزن ، ولزم   هنازال اال عزن 
 قبي   . 

يززحبنى  إنززى قززد أنبأتززال عززن الززدنيح وححلاززح ، ودوالاززح وانتقحلاززح ، وأنبأتززال عززن ا خززرة ومززح أعززد 
 . باح وتححو علهاحرب  لال فهامح ا مثح  ، لتيتبر  علاح ، و 

ر ، نبزززززززززأ بازززززززززم منزززززززززد  جزززززززززده  ،                                           فانمزززززززززح مثزززززززززل مزززززززززن خبزززززززززر الزززززززززدنيح كمثزززززززززل سززززززززز 
ح مرييزززززززززح ، فزززززززززححتملوا وعثزززززززززحء ال ريززززززززز  ، وفزززززززززراق                            بزززززززززح وجنحهبفزززززززززأموا منزززززززززدال خ ززززززززز

                        ال زززززززده  ، وخشزززززززونة السزززززززفر ، وجشزززززززوبة الم يزززززززم  ، ليزززززززأتوا سزززززززية دارعزززززززم ، ومنزززززززد  
قزززززززرارعم ، فلزززززززي  هجزززززززدون لزززززززحلال ألمزززززززح ، وال هزززززززرون نفقزززززززة فيزززززززه ميرمزززززززح  ، وال شزززززززىء                           

 أح  الهام ممح قربام الى مندلام ، وأدنحعم الى محلتام .
     ومثززززززل مززززززن اغترباززززززح ، كمثززززززل قززززززوم كززززززحنوا بمنززززززد  خ ززززززه  ، فنبززززززحبام الززززززى منززززززد                        

جززززززده  ، فلززززززي  شززززززىء أكززززززره الززززززهام ، وال أف ززززززع عنززززززدعم ، مززززززن مفحرقززززززة مززززززح كززززززحنوا                             
 فيه ، الى مح هاجمون عليه ، وي هرون اليه .

يزززززززح بنزززززززى اجيزززززززل نفسزززززززال مهدانزززززززح فيمزززززززح بهنزززززززال وبزززززززهن غهزززززززرال ، فأحززززززز  ليهزززززززرال مزززززززح                                  
تكزززززززره لازززززززح ، وال ت لزززززززم كمزززززززح ال تحززززززز  أن ت لزززززززم ،                       تحززززززز  لنفسزززززززال ، واكزززززززره لزززززززه مزززززززح

وأحسززززززن كمززززززح تحزززززز  أن يحسززززززن اليززززززال ، واسززززززتقب  مززززززن نفسززززززال مززززززح تسززززززتقبحه مززززززن                             
غهززززززرال ، وار  مززززززن النززززززح  بمززززززح تر ززززززحه لاززززززم مززززززن نفسززززززال ، وال تقززززززل مززززززحال تيلززززززم                       

 تقل محال تح  أن يقح  لال .وان قل مح تيلم ، وال 
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واعلزززززززززم أن االعجزززززززززح   زززززززززد ال زززززززززوا  ، وآفزززززززززة ا لبزززززززززح  ، فحسزززززززززع فزززززززززى كزززززززززدحال ،                                  
وال تكززززززززن خحدنززززززززح ليهززززززززرال ، وان أنزززززززز  عززززززززده  لق ززززززززدال ، فكززززززززن أخشززززززززع مززززززززح تكززززززززون                             

 لربال .
شززززززززدهدة ، وانززززززززه ال غنززززززززى                                    واعلززززززززم أن أمحمززززززززال  ريقززززززززح حا مسززززززززحفة بيهززززززززدة ومشززززززززقة 

بزززززال فيزززززه عزززززن حسزززززن االرتيزززززحد ، وقزززززدر ب غزززززال مزززززن الزززززداد ، مزززززع خفزززززة ال ازززززر ، فززززز                                     
تحملززززززن فززززززوق  اززززززرال فززززززوق  حقتززززززال فيكززززززون ثقززززززل حلززززززال وبززززززحال عليززززززال ، واحا وجززززززد                                    

عزززززل الفحقزززززة مزززززن يحمزززززل لزززززال دادال الزززززى هزززززوم القيحمزززززة ، فهوافقزززززال  بزززززه غزززززدا حهزززززث                          مزززززن أ
تحتززززززحب اليززززززه فحغتنمززززززه ، وحملززززززه أيززززززحه ، وأكثززززززر مززززززن تدويززززززده وأنزززززز  قززززززحدر عليززززززه ،                          

 فليلال ت لبه ف  تجده .
وم                               واغتززززززززنم مززززززززن استقر ززززززززال فززززززززى حززززززززح  غنززززززززحال ، لهجيززززززززل ق ززززززززحءه لززززززززال فززززززززى هزززززززز 

 عسرتال . 
واعلزززززززم أن أمحمززززززززال عقبزززززززة كزززززززز ودا ، المخززززززززف فهازززززززح أحسززززززززن حزززززززحال مززززززززن المثقززززززززل  ،                                 

والمب زززززىء علهازززززح أقزززززب  حزززززحال مزززززن المسزززززر  ، وأن ماب زززززال بازززززح ال مححلزززززة ، امزززززح علزززززى                        
ال قبززززززل ندولززززززال ، وو ززززززىء المنززززززد  قبززززززل حلولززززززال ،                       جنززززززة أو علززززززى نززززززحر ، فحرتززززززد لنفسزززززز

 فلي  بيد المو  مستيت  ، وال الى الدنيح من رف .
وأعلزززززززززززززم أن الزززززززززززززحى بهزززززززززززززده خزززززززززززززدا ن السزززززززززززززموا  وا ر  قزززززززززززززد أحن لزززززززززززززال فزززززززززززززى                                      

ه                                الززززززززززززدعحء  ، وتكفززززززززززززل بحالجحبززززززززززززة ، وأمززززززززززززرال أن تسززززززززززززأله ليي يززززززززززززال ، وتسززززززززززززترحم
لهرحمززززززال ،  ولززززززم هجيززززززل بهنززززززال وبهنززززززه مززززززن يحجبززززززال عنززززززه ، ولززززززم هلج ززززززال الززززززى مززززززن                                     

يشززززززفع لززززززال اليززززززه ، ولززززززم يمنيززززززال ان أسززززززأ  مززززززن التوبززززززة ، ولززززززم ييحجلززززززال بحلنقمززززززة ،                                 
، ولززززززم يشززززززدد عليززززززال فززززززى قبززززززو  االنحبززززززة ،                           ولززززززم يف ززززززحال حهززززززث تير زززززز  للف ززززززيحة

ولزززززززم هنحقشزززززززال بحلجريمزززززززة ، ولزززززززم هو سزززززززال مزززززززن الرحمزززززززة ، بزززززززل جيزززززززل ندوعزززززززال عزززززززن                            
 الحن  حسنة ، وحس  سه تال واحدة ، وحس  حسنتال عشرا ،        

سززززززززمع نززززززززداال ،                                وفززززززززت  لززززززززال بززززززززح  المتززززززززح  ، وبززززززززح  االسززززززززتيتح  ، فززززززززححا نحدهتززززززززه  
ونحجهتززززززززززه علززززززززززم نجززززززززززواال ، فأق ززززززززززه  اليززززززززززه بححجتززززززززززال ، وأبثثتززززززززززه حا  نفسززززززززززال ،                                     

وشززززززززززكو  اليززززززززززه عمومززززززززززال ، واستكشززززززززززفته كروبززززززززززال ، واسززززززززززتينته علززززززززززى أمززززززززززورال ،                            
علزززززى اع ح زززززه غهزززززره ، مزززززن ديزززززحدة ا عمزززززحر                                        وسزززززألته مزززززن خزززززدا ن رحمتزززززه مزززززح ال يقزززززدر 

 و حة ا بدان ، وسية ا رداق 
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.  ثززززززززم جيززززززززل فززززززززى هززززززززدال مفززززززززحتي  خدا نززززززززه ، بمززززززززح أحن لززززززززال فيززززززززه مززززززززن مسززززززززألته ،                                
                                                         فمتزززززززى شززززززز   اسزززززززتفتح  بحلزززززززدعحء أبزززززززوا  نيمتزززززززه ، واسزززززززت رد  شزززززززآبه  رحمتزززززززه ،

فززززز  يقن نزززززال اب زززززحء اجحبتزززززه ، فزززززحن الي يزززززة علزززززى قزززززدر النيزززززة ، وربمزززززح أخزززززر  عنزززززال                                   
 االجحبة ، ليكون حلال أع م  جر السح ل ، وأجد  لي حء ا مل .

هزززززززرا منزززززززه عزززززززحج  أو آجززززززز  ، أو                         وربمزززززززح سزززززززأل  الشزززززززىء فززززززز  ت تزززززززحه ، وأوتهززززززز  خ 
 رف عنال لمح عو خهر لال ، فلر  أمر قد  لبته فيه عز ال دهنزال لزو أوتهتزه ، فلزتكن مسزألتال 

 ال هبقى لال وال تبقى له  . ال وبحله ، فحلمح  فيمح لال جمحله ، وينفى عن
حء ، وللمززززززززو                                 واعلززززززززم يززززززززح بنززززززززى أنززززززززال خلقزززززززز  لاخززززززززرة ال للززززززززدنيح ، وللفنززززززززحء ال للبقزززززززز

ال للحيزززززززحة ، وأنزززززززال فزززززززى منزززززززد  قليزززززززة ، ودار بليزززززززة ، و ريززززززز  الزززززززى ا خزززززززرة ، وأنزززززززال                            
 ريززززززد المززززززو  الززززززحى ال هنجززززززو منززززززه عحربززززززه ، وال يفوتززززززه  حلبززززززه ، والبززززززد أنززززززه مدركززززززه                          

ال وأنززززز  علزززززى حزززززح  سزززززه ة قزززززد كنززززز  تحزززززدث نفسزززززال                                         فكزززززن منزززززه علزززززى حزززززحر أن هزززززدرك
 مناح بحلتوبة فيحو  بهنال وبهن حلال ، فححا أن  أعلك  نفسال  . 

يزززززح بنزززززى  أكثزززززر مزززززن حكزززززر المزززززو  ، وحكزززززر مزززززح تاجزززززم عليزززززه ، وتف زززززى بيزززززد المزززززو                                                       
ه  ، حتزززززى يأتيزززززال وقزززززد أخزززززح  منزززززه حزززززحرال ، وشزززززدد  لزززززه أدرال ، وال يأتيزززززال بيتزززززة                          اليززززز

 فهبارال .
وايزززززززحال أن تيتزززززززر بمزززززززح تزززززززرى مزززززززن اخززززززز د أعزززززززل الزززززززدنيح الهازززززززح ، وتكزززززززحلبام علهازززززززح ،                                      

ن مسززززززحوياح ،                                      فقززززززد نبززززززأال هللا عناززززززح ، ونيتزززززز  عززززززى لززززززال نفسززززززاح ، وتكشززززززف  لززززززال عزززززز
فحنمزززززح أعلازززززح كززززز   عحويزززززة ، وسزززززبح   زززززحرية ، هازززززر بي زززززاح علزززززى بيززززز  ، ويأكزززززل                                  

عديدعزززززززح حلهلازززززززح ، ويقازززززززر كبهرعزززززززح  زززززززيهرعح ، نيزززززززم ميقلزززززززه ، وأخزززززززرى ماملزززززززة ، قزززززززد                        
مجاولازززززززح ، سزززززززرو  عحعزززززززة بزززززززواد وعزززززززث ، لزززززززي  لازززززززح                             أ زززززززل  عقولازززززززح ، وركبززززززز 
 را  يقيماح ، وال مسيم يسيماح .

سلك  بام الدنيح سبهل اليمى ، وأخح  بأب حرعم عن منحر الادى فتحعوا فى حهرتاح ، وغرقوا  
يسزفر ال ز م ،  باح ، ونسزوا مزح وراءعزح ، رويزدابوا فى نيمتاح ، واتخحوعح ربح فليب  بام ، ولي

 هوشال من أسر  أن هلح   . ، كأن قد ورد  ا  يحن 
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واعلزززززززم يزززززززح بنززززززززى أن مزززززززن كحنززززززز  م هتززززززززه اللهزززززززل والنازززززززحر ، فحنززززززززه يسزززززززحر بززززززززه وان                                 
 كحن واقفح ، ويق ع المسحفة وان كحن مقيمح وادعح .

 نال فى سبهل من كحن قبلال .يدو أجلال ، وأتواعلم يقهنح أنال لن تبلي أملال ، ولن  
فخفززززززززز  فزززززززززى ال لززززززززز  ، وأجمزززززززززل فزززززززززى المكتسززززززززز  ، فحنزززززززززه ر   لززززززززز  قزززززززززد جزززززززززر                                     

 الى حر  ، ولي  فى ال ل  بمردوق ، وال كل مجمل بمحروم . 
       وأكززززززززززرم نفسززززززززززال عززززززززززن كززززززززززل دنيززززززززززة وان سززززززززززحقتال الززززززززززى الرغح زززززززززز  ، فحنززززززززززال لززززززززززن                                  

تيتززززززح  بمززززززح تبززززززح  مززززززن نفسززززززال عو ززززززح ، وال تكززززززن عبززززززد غهززززززرال ، وقززززززد جيلززززززال هللا                             
 حرا ، ومح خهر ال هنح  اال بشر ، ويسر ال هنح  اال بيسر . 

وايزززززززززززحال أن توجزززززززززززف بزززززززززززال م حيزززززززززززح ال مزززززززززززع ، فتزززززززززززوردال منحعزززززززززززل الالكزززززززززززة ، وان                                    
 يكززززززززون بهنززززززززال وبززززززززهن هللا حو نيمززززززززة فحفيززززززززل ، فحنززززززززال مززززززززدرال قسززززززززمال ،                             اسززززززززت ي  أال

وآخزززززززح سزززززززامال ، وان اليسزززززززهر مزززززززن هللا سزززززززبححنه ، أع زززززززم وأكزززززززرم مزززززززن الكثهزززززززر مزززززززن                                      
 خلقه ، وان كحن كل منه .

مزززززززن من قزززززززال ،                              وت فيزززززززال مزززززززح فزززززززر  مزززززززن  زززززززمتال ، أيسزززززززر مزززززززن ادراكزززززززال مزززززززح فزززززززح   
وحفزززززن مزززززح فزززززى الوعزززززحء بشزززززد الوكزززززحء ، وحفزززززن مزززززح فزززززى هزززززديال أحززززز  الزززززى مزززززن  لززززز                                 

مززززززحفى هززززززدى غهززززززرال ، ومززززززرارة اليززززززأ  ، خهززززززر مززززززن ال لزززززز  الززززززى النززززززح  ، والحرفززززززة                                         
نزززززى مزززززع الفجزززززور ، والمزززززرء أحفزززززن لسزززززره ، ور  سزززززح  فيمزززززح                                    مزززززع اليفزززززة خهزززززر مزززززن الي

 ي ره ، من أكثر أعجر ، ومن تكفر أب ر . 
قززززززززحرن أعززززززززل الخهززززززززر تكززززززززن مززززززززنام ، وبززززززززحهن أعززززززززل الشززززززززر تززززززززبن عززززززززنام ، بزززززززز                                      

كزززززززحن الرفززززززز  خرقزززززززح ، كزززززززحن                             ال يزززززززحم الحزززززززرام ، و لزززززززم ال زززززززيهف أفحزززززززش ال لزززززززم ، احا
الخزززززززززرق رفقزززززززززح ، ربمزززززززززح كزززززززززحن الزززززززززدواء داء ، والزززززززززداء دواء ، وربمزززززززززح ن ززززززززز  غهزززززززززر                              

 النح   ، وغش المستن    . 
     وايززززززززززحال واالتكززززززززززح  علززززززززززى المنززززززززززى ، فحناززززززززززح ب ززززززززززح ع النززززززززززوكى ، واليقززززززززززل حفززززززززززن                               

 التجحر  ، وخهر مح جرب  مح وع ال . 
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بززززززززحدر الفر ززززززززة قبززززززززل ان تكززززززززون غ ززززززززة ، لززززززززي  كززززززززل  حلزززززززز  ي ززززززززه  ، وال كززززززززل                                 
غحلزززززززز  هثززززززززو  ، ومززززززززن الفسززززززززحد ا ززززززززحعة الززززززززداد ، ومفسززززززززدة الميززززززززحد ، ولكززززززززل أمززززززززر                              

 مخح ر ، ور  يسهر أنمى من    كثهر .عحقبة ، سوف يأتيال مح قدر لال ، التحجر 
ال خهززززززززر فززززززززى ميززززززززهن ماززززززززهن ، وال فززززززززى  ززززززززده   نززززززززهن ، سززززززززحعل الززززززززدعر مززززززززحح                                    

لززززززال قيززززززوده ، وال تخززززززح ر بشززززززىء رجززززززحء أكثززززززر منززززززه ، وايززززززحال أن تجمزززززز  بززززززال م يززززززة                                  
 اللجحب  . 

 زززززززرمه علزززززززى ال زززززززلة  ، وعنزززززززد  زززززززدوده علزززززززى                                                   احمزززززززل نفسزززززززال مزززززززن أخيزززززززال عنزززززززد 
الل زززززززف  والمقحربزززززززة ، وعنزززززززد جمزززززززوده علزززززززى البزززززززح  ، وعنزززززززد تبحعزززززززده علزززززززى الزززززززدنو ،                                         

                            وعنزززززد شزززززدته علزززززى اللزززززهن وعنزززززد جرمزززززه علزززززى  اليزززززحر ، حتزززززى كأنزززززال لزززززه عبزززززد ، وكأنزززززه 
حو نيمززززززة عليززززززال ، وايززززززحال ان ت ززززززع حلززززززال فززززززى غهززززززر مو ززززززيه ، او ان تفيلززززززه بيهززززززر                           

 أعله . 
ال تتخزززززززززززحن عزززززززززززدو  زززززززززززديقال  زززززززززززديقح ، فتيزززززززززززحدى  زززززززززززديقال ، وامحززززززززززز  اخزززززززززززحال                                 

فزززززززززحنى لزززززززززم أر جرعزززززززززة                              الن زززززززززيحة ، حسزززززززززنة كحنززززززززز  أو قبيحزززززززززة ، وتجزززززززززر  اليزززززززززين ، 
 أحلى مناح عحقبة ، وال ألح ميبة .

ولزززززززن لمزززززززن غحل زززززززال ، فحنزززززززه هوشزززززززال أن هلزززززززهن لزززززززال ، وخزززززززح علزززززززى عزززززززدوال بحلف زززززززل                                   
     فحنزززززززه أحزززززززد ال فزززززززرين ، وان أرد  ق ييزززززززة اخيزززززززال ، فحسزززززززتب  لزززززززه مزززززززن نفسزززززززال بقيزززززززة                      

 هرجع الهاح ، ان بدا له حلال هومح مح . 
ومززززززززن  ززززززززن بززززززززال خهززززززززرا ف ززززززززدق  نززززززززه ، وال ت ززززززززيين حزززززززز  أخيززززززززال اتكززززززززحال علززززززززى                                           

 مح بهنال وبهنه ، فحنه لي  لال بأ  من أ ي  حقه  . 
                                     وال يكززززززززززن أعلززززززززززال أشززززززززززقى الخلزززززززززز  بززززززززززال ، وال تززززززززززرغبن فززززززززززيمن دعززززززززززد عنززززززززززال ، وال           

يكززززززززونن أخزززززززززوال أقزززززززززوى علزززززززززى ق ييتزززززززززال منززززززززال علزززززززززى  زززززززززلته ، وال تكزززززززززونن علزززززززززى                                  
االسززززززحءة أقززززززوى منززززززال علززززززى االحسززززززحن ، وال يكبززززززرن عليززززززال  لززززززم مززززززن  لمززززززال ، فحنززززززه                          

 ن تسوءه  .يسيى فى م رته ونفيال ، ولي  جداء من سرال ا
واعلززززززززم يززززززززح بنززززززززى أن الززززززززردق ردقززززززززحن ، ردق ت لبززززززززه وردق ي لبززززززززال ، فززززززززحن أنزززززززز                                    

 لم تأتيه اتحال  . 
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مززززززززح أقززززززززب  الخ ززززززززو  عنززززززززد الححجززززززززة ، والجفززززززززحء عنززززززززد الينززززززززى ، انمززززززززح لززززززززال مززززززززن                                    
عززززززح علززززززى مززززززح تفلزززززز  مززززززن هززززززديال ،                                  دنيززززززحال مززززززح أ ززززززلح  بززززززه مثززززززواال ، وان كنزززززز  جحد 

 فحجد  على كل مح لم ي ل اليال  .
اسزززززززتد  علزززززززى مزززززززح لزززززززم يكزززززززن بمزززززززح قزززززززد كزززززززحن ، فزززززززحن ا مزززززززور أشزززززززبحه ، وال تكزززززززونن                                   

،                             ممززززززن ال تنفيززززززه الي ززززززة ، اال احا بحليزززززز  فززززززى اي مززززززه ، فززززززحن اليحقززززززل هززززززتين بززززززح دا  
 والباح م ال تتين اال بحل ر  .                                                                    

 ا ر  عنال واردا  الاموم بيدا م ال بر وحسن اليقهن . 
                       مززززززززززن تززززززززززرال الق ززززززززززد جززززززززززحر ، وال ززززززززززحح  منحسزززززززززز  ، وال ززززززززززده  مززززززززززن  زززززززززززدق                            

غهبزززززززة ، والازززززززوى شزززززززريال اليمزززززززى ، ور  بيهزززززززد أقزززززززر  مزززززززن قريززززززز  ، وقريززززززز  أبيزززززززد                                
 من بيهد ، واليري  من لم يكن له حبه  .

مززززززن تيززززززدى الحزززززز   ززززززحق محعبززززززه ، ومززززززن اقت ززززززر علززززززى قززززززدره كززززززحن أبقززززززى لززززززه ،                                    
أخززززززح  بززززززه سززززززب  بهنززززززال وبززززززهن هللا سززززززبححنه ، ومززززززن لززززززم هبحلززززززال فاززززززو                                 وأوثزززززز  سززززززب 

 عدوال .
                         ال مزززززززززع ع كزززززززززح ، لزززززززززي  كزززززززززل عزززززززززورة                                                                                                     نقزززززززززد يكزززززززززون اليزززززززززأ  ادراكزززززززززح ، احا كزززززززززح 

ت اززززززر ، وال كززززززل فر ززززززة ت ززززززح  ، وربمززززززح اخ ززززززأ الب ززززززهر ق ززززززده ، وأ ززززززح  ا عمززززززى                                                     
 رشده . 

آخزززززززززر الشزززززززززر ، فحنززززززززززال احا شززززززززز   تيجلتززززززززززه ، وق ييزززززززززة الجحعززززززززززل ، تيزززززززززد   ززززززززززلة                                   
 اليحقل .
 ن  الدمحن   خحنه ، ومن   أع مه   أعحنه  . من  أم       
 لي   كل  من  رمى   أ ح   .       
 احا  تيهر  السل حن ،   تيهر الدمحن  .        
 سل  عن  الرفه    قبل   ال ري  ، وعن الجحر قبل الدار  .        

                 ايزززززززززحال ان تزززززززززحكر مزززززززززن الكززززززززز م مزززززززززح يكزززززززززون م زززززززززحكح ، وان حكهززززززززز  حلزززززززززال عزززززززززن                
ة النسززززززحء ، فززززززحن رأهاززززززن الززززززى أفززززززن ، وعززززززدمان الززززززى وعززززززن                          ر غهززززززرال ، وايززززززحال ومشززززززحو 

 وأكفف علهان من أب حرعن بحجحبال ايحعن ، فحن شدة الحجح  أبقى 
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   علززززززززهان ، ولززززززززي  خززززززززروجان بأشززززززززد مززززززززن ادخحلززززززززال مززززززززن ال هوثزززززززز  بززززززززه علززززززززهان ،                                 
 واح است ي  اال ييرفن غهرال فحفيل  .

وال تملززززززال المززززززرأة مززززززن أمرعززززززح مززززززح جززززززحود نفسززززززاح ، فززززززحن المززززززراة ريححنززززززة ، وليسزززززز                                     
 بقارمحنة ، وال تيد بكرامتاح نفساح ، وال ت مياح فى ان تشفع ليهرعح  . 

ال زززززززحيحة الزززززززى                                وايزززززززحال والتيزززززززحهر فزززززززى غهزززززززر مو زززززززع غهزززززززره ، فزززززززحن حلزززززززال هزززززززدعو 
 السقم ، والبري ة الى الري   .

واجيزززززززل لكزززززززل انسزززززززحن مزززززززن خزززززززدمال عمززززززز  تأخزززززززحه بزززززززه ، فحنزززززززه أحزززززززرى أال هتواكلزززززززوا                                   
 فى خدمتال .

               وأكزززززززززرم عشزززززززززهرتال فزززززززززحنام جنححزززززززززال الزززززززززحى بزززززززززه ت هزززززززززر ، وأ زززززززززلال الزززززززززحى اليزززززززززه                    
 ت هر ، ويدال التى باح ت و   .

اسززززززززززتود  هللا دهنززززززززززال ودنيززززززززززحال ، واسززززززززززأله خهززززززززززر الق ززززززززززحء لززززززززززال فززززززززززى اليحجلززززززززززة                                       
 وا جلة والدنيح وا خرة والس م  . 

 وتلال الو ية عى مسال الختحم  .         
 الحمد ا ر  اليحلمهن  ( )  وآخر دعواعم ان                         
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