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ملخص البحث
يمثل كتاب االمام احلسن سيد شباب أهل اجلنة باللغة االنكليزية

Imam

 Hasan The Chief of The Youth of Paradiseللكاتب اهلندي حممد عيل حاج

ساملني ،حماولة إلنصاف اإلمام احلسن ،ويمثل هذا الكتابدراسة ملرحلة مهمة
منمراحل التاريخ االسالمي ألول مرة يف اهلند  ،هبدف الرد عىل كتابات املسترشقني

االوربيني الذين هامجوا االمام احلسن واهتموه بتهم عدة  ،معتمد ًا يف ذلك عىل
مصادر متنوعة؛ مثل مصادر التاريخ االسالمي الشيعية والسنية عىل ٍ
حد سواء،
فض ً
ال عن بعض مؤلفات املسترشقني االوربيني ،لغرض حتقيق احليادية وااللتزام

خدمة للهدف الذي رصح املؤلف بأنه يسعى إليه وهو الدعوة اىل الوحدة االسالمية.
ويعد هذا الكتاب مصدر ًا مه ًام من مصادر دراسة التاريخ االسالمي يف اهلند،

بسبب قلة املؤلفات اخلاصة بالتاريخ االسالمي ،وقد عانى املؤلف كثري ًا بسبب
قلة مصادر التأليف يف اهلند ،وصعوبات تتعلق باللغة وتباين االحداث وسنينها،

فوقع الكاتب بأخطاء عدة يف تسلسل االحداث التارخيية أحيان ًا ،ويف كتابة أسامء

الشخصيات واملؤلفني أحيان ًا اخرى ،وعدم تركيزه عىل بعض االحداث املهمة
كمحاوالت معاوية لقتل االمام احلسن ،وأخري ًا فإن الكتاب يمثل جزء ًا مهام
من الثقافة اهلندية وطبيعة تلك الثقافة الواسعة بسعة أديان اهلند وأعراقها ومذاهبها،
فلو مل يكن تاريخ أهل بيت الرسول تارخي ًا نقي ًا  ،وحيوي فكر ًا أصي ً
ال ملا متكن من

البقاء يف بلد كبري كاهلند يمتاز بتارخيه السيايس والثقايف الكبري.
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ABSTRACT
For the Imam Hasan The Chief of The Youth of Paradise tends to be
considered as a valiant endeavour to do justice to Imam Al-Hasan (Peace
be upon him) and as a study on an essential phase from the Islamic history;
it is the first time to have such a source in India, to be a curt riposte to
the rumours the orientalists fabricate to assault the imam and accuse
him of many things, in time the study has recourse to various sources:
historical Islamic sources, Shiite and Sunite , and editions of the European
orientalists to gain objectivity and the mission of the editor himself; a
promulgation to Islamic union.
As s salient and prominent book Imam Hasan The Chief of The Youth
of Paradise grows as there is rarity in the historical Islamic sources that
is why the editor suffers much from such a hindrance and also the other
hindrances; language and the discrepancy between events and dates ; the
writer commits certain mistakes in surveying these events, misnaming the
figures and missing specific events concerning the attempts of Ma`awia
to assassinate Imam Al-Hasan. Lastly the meant source rises to being
as a preponderant part of the Indian culture celebrated with diversity of
religion, ethnics and denomination; without being so meritorious and
immaculate, does not the chronicle of Ahlalbayt survive in so huge a
country, India, with great political and cultural history.
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نبذة عن املؤلف والغرض من تأليفه عن االمام احلسن
حممد عيل حاج ساملني اعالمي نشط من شيعة اهلند وهو صاحب جريدة البالغ

الساموي  the Divine Messageالتي تصدر باللغة االنكليزية مرتني بالشهر يف لندن،
وقد كرس هذه املجلة لبيان حماسن الدين االسالمي والدفاع عنه وازالة ما يلتصق به

من غبار ،بدأ دراسته يف اجلامعات اهلندية ،ثم اكمل دراسته يف املانيا وبريطانيا عىل

نفقة احد التجار البهرة يف بومباي ،وكان حقل دراسته املخطوطات العربية القديمة
يف املتاحف االملانية(.)1

يمثل هذا الكتاب أحد مخسة كتب وضعها املؤلف حممد عيل احلاج ساملني يف

واحد وعرشين عام ًا ابتدا ًء من عام  1920حتى عام  1941تاريخ تأليفه هذا الكتاب

يف حماولة منه للرد عىل شبهات املسترشقني حول آل بيت الرسول هوهذه الكتب

هي:

(Holy prophet Mohammad Through Different Lights

 ،Theالرسول

االعظم حممد رؤية جديدة ،Ali: The Caliph ،عيل :اخلليفةFatima: The Lady of ،

 ،The Lightفاطمة :سيدة النورHasan: The Chief of The Youth of The Youth ،
 ،of Paradiseاحلسن سيد شباب أهل اجلنةImam Husain: The Greatest World ،

 ،Martyrاالمام احلسني الشهيد االعظم يف العامل.

هذا اىل جانب مؤلفات أخرى تندرج حتت االجتاه العقائدي نفسه مثل؛

حممد قائد االيامن ،وتاريخ وفلسفة استشهاد االمام احلسني ،فض ً
ال عن كتب
أخرى عن اهلند وتارخيها مثل كتاب بوذا العظيموغريها ،ويشري املؤلف اىل أن

الغرض من تأليف هذا الكتاب يف ضمن تلك السلسة التي ذكرناها هو حتقيق
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الوحدة بني املسلمني وليس التفرقة ،من خالل تناول سلسلة أشمل من السري

الذاتية للشخصيات االسالمية العظيمة املتمثلة بآل بيت النبيBiographies of 

-Muslim Saintsسرية قدييس االسالم) ،وقد أكد أنه بذل جهود ًا طوعية عىل الرغم
من الصعوبات التي تواجه مجيع من يكتب يف هذا املجال ،ومن أهم تلك الصعوبات

النرش يف اهلند ،وخاصة يف جمال االدب التارخيي ،فعىل الرغم من أن اهلند ذات مكانة

علمية مهمة يف الرشق ،وأنتجت العديد من العلامء واملفكرين يف جماالت عديدة من

شتى االديان ومنهم املسلمون( ،)2فض ً
ال عن إصدار أعداد كبرية من الكتب يف شتى
جماالت االدب ،ومنها كتب الرتاجم والسري ،إذ مل تغلق االبواب يف وجوه املثقفني
اهلنود ،اال ان اجلامعات اهلندية ال ترعى وتشجع برامج التعليم والبحث العلمي

النوعي مثلام تفعل جامعات اكسفورد وكمربدج ،إذ تتوىل احلكومة اهلندية اإلرشاف
عىل البعثات والربامج التعليمية واملنح الدراسية الكبرية يف االختصاصات التي

حتددها هي ،فيام الباحث الدراس الختصاص غري مرغوب فيه يف اهلند ال حيظى

بدعم احلكومة ،وعليه أن يعمل لسد نفقاته اخلاصة ،عىل الرغم من هذه الصعوبات

رشع املؤلف يف تأليف هذا الكتاب بسبب اجلهل الكامل واملفاهيم اخلاطئة السائدة
بشكل كبري بني أوساط غري املسلمني عن الدين االسالمي( ،)3لذا عرب عن سعادته

بعد اكامل هذا العمل مبدي ًا ختوفه من تعرضه النتقادات شديدة من الغرب بسبب
كتابه هذا.

رؤية حممد عيل حاج ساملني يف الرد عىل املسترشقني
مع نامذج من كتاباهتم ضد االمام احلسن

كان الغرض الذي دفع املؤلف اىل إنجاز هذا العمل هو إجياد منجز علمي

يبني فيه حقائق التاريخ االسالمي التي غيبها املؤرخون عمد ًا أو سهو ًا ،فالتحريف
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سمة بارزة للمؤلفني عرب التاريخ االسالمي ،وهذا السبب ساعد عىل تفسري العامل
للتاريخ االسالمي بشكل خاطئ يف ظل غياب النشاط العلمي االسالمي املنظم

اهلادف اىل توضيح قضايا الدين االسالمي احلقيقية ،ويشري ساملني اىل ذلك بقوله:

«ألجل إعادة إنتاج اتصال حقيقي مع غري املسلمني يف العامل ،وكذلك إيقاد محاسة
املسلمني أنفسهم لنرش االدب االسالمي ،ومن امللفت جد ًا لالنتباه أن كنوز

الرشق( )4بانتظار العلامء االجانب أمثال الربوفسور ماكس مولر من برلني أو علامء
لندن ،ويف بعض احلاالت إن نسخ ًا من القران الكريم التي تباع يف اهلند مطبوعة
يف أوربا ،وكان مفروض ًا أن تكون طباعتها يف اهلند ،لذا جيب عىل أبناء اهلند أخذ

دورهم يف هذا املجال املهم ،فالنتاج االديب يف القرون املاضية اهلادف اىل خلق رأي
عام ٍ
معاد لإلسالم ما يزال موجود ًا و ُيشار اىل ذلك باستمرار ،ولكن مع ذلك فقد

أصبحت العقول أكثر انفتاح ًا وقناعة ًيف مواجهة الكثري من االفكار امللوثة التي
حلقت بسرية الرسول وآل بيته االطهار.)5(»

يذكر ساملني أن الغرض من هذا الكتاب هو إزالة سوء الفهم السائد حول

أبطال االسالم والشخصيات االسالمية املقدسة ،وجيد القارئ يف الصفحات

التالية من هذا الكتاب سرية االمام احلسن حفيد الرسول الكريم  باللغة
االنكليزية ،لسد النقص يف حقل االدب االنكليزي احلايل (أي عام  )1941عن

أهل بيت الرسول ،فاالمام احلسن هو االبن احلقيقي لالسالم ،فقد روي
عن النبي انه قال« :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة» ،وسيكون من املثري

القول إن هذا الكتاب هو االخري يف ضمن سلسلة (املطهرون اخلمسة)Panjatan-
Pak

كام يطلق عليهم يف اهلند ،وسيسهل هذا الكتاب عىل غري املسلمني معرفة

األبطال احلقيقيني لإلسالم يف مراحله املبكرة(.)6
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فيام ييل نورد بعض االمثلة عن أخطاء املسترشقني وهتمهم لالمام احلسن،

فقد أهتم املسترشقون االمام احلسن بأنه صالح وتنازل عن احلكم خلصمه معاوية

برشوط ومل يف له بيشء ،وقد وصفوه بأنه مل يكن رجل الساعة املطلوب ،ومل يكن
ابن ًا جدير ًا لعيل وأنه كان ذا شخصية متخاذلة انرصف اىل ملذاته وشهواته( ،)7فقد

كتب املسترشق البلجيكي المانس يف املوسوعة االسالمية« :إن الصفات اجلوهرية

التي كان يتصف هبا احلسن هي امليل اىل الشهوات واالفتقار اىل النشاط والذكاء،
ومل يكن احلسن عىل وفاق مع أبيه وإخوته عندما ماتت فاطمة وملا جتاوز الشباب،

وألصقت به هذه االخبار السائبة لقب املطالق ،وأوقعت علي ًا يف خصومات عنيفة،

وأثبت احلسن كذلك أنه مبذر كثري االرساف ،وهكذا كان يبعثر املال أيام خالفة عيل

التي اشتد عليها الفقر ،وشهد يوم صفني دون أن تكون له فيها مشاركة اجيابية».

لقد اختذ المانس موقف الضد من االمام احلسن ووجه هجامته عىل االمام

 دون توثيق وذكر للمصدر كحالة ذكره اخلالف بينه وبني والده عيل بن أيب

طالب  ،ومل يكتف هذا املسترشق بذكر معلومات تنم عن جهله ،بل شكك يف

أن االمام  قد سقي س ًام من احدى زوجاته (جعدة بنت االشعث) وذهب اىل

أنه قد تويف بمرض ذات الرئة الناتج عن إفراطه بامللذات حاشاه ،ويستبعد كذلك
أن ملعاوية يد ًا يف سم االمام احلسن ،إن عرض المانس للوقائع هبذه الطريقة
ينم بجهله بالتاريخ السيايس لالمويني وسياسة معاوية البعيدة عن االسالم،

وكذلك يؤكد حقد المانس عىل رسول اهلل  وآل بيته  باختاذه موقف املادح
واملدافع عن معاوية ويزيد ،فمث ً
ال يرد عىل رواية سم االمام احلسن بقوله «إهنا

من مرويات الشيعة ومن يسري هبواهم» ،فيقول المانس «وقد أعطى هذا االهتام يف
الوقت نفسه فرصة لاليقاع بأرسة االشعث املبغوضة من الشيعة ملا كان هلا من شأن
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يف االنقالب الذي حدث يوم صفني ،وما كان معاوية بالرجل الذي يقرتف إثام ال

مربر له»(.)8

إن املسترشق واملبرش دوايت دونالدسون وقف عىل سرية االمام احلسن يف فصل

خاص من كتابه الديانة الشيعية  The Shi’itRelligionهو الفصل السادس املوسوم
بـ (احلسن اخلليفة الذي تنازل عن اخلالفة )Hasan The Caliph Who Abdicated

معتمد ًا عىل مسند امحد بن حنبل ت  ،#241والشيخ الكليني ت ، #329يف كتابه

أصول الكايف ،وكتاب جنات اخللد للعالمة مال حممد رضا مدريس ،فض ً
ال عن تاريخ

اليعقويب ،وأعتمد عىل رأي المانس أيضا( ،)9وبذلك فهو ال خيتلف عمن سبقه من

املسترشقني املعادين للرسول  وآل بيته  واالمام احلسن ،واهتم املسترشق

مونتغمري وات االمام احلسن بانه حمب للشهوات واللهو يف معرض حديثه
عن الثورات الشيعية ضد االمويني قائ ً
ال« :فاحلسن بعد موت والده مبارشة يف عام

661م ( ،)#40قام بمحاولة غري ناجحة ملقاومة معاوية ،بعدها انسحب اىل حياة
الرتف والرفاهية يف املدينة ،)10(»...ومن االمثلة االخرى ما ذكره ولفرد مادولنج،

يف كتابه خالفة حممد من ان االمام عيل مل يرش اىل خالفة احلسن إذ يقول« :إن
علي ًا  وربام استنان ًا بالنبي ما كان راغب ًا بتعيني خليفة له يف حياته ،ولكن

أفصح عن عقيدته الراسخة مرار ًا من أن أهل بيت النبي هم الذين يستحقون
اخلالفة حرص ًا ،وكانت وصيته للحسن تنبئ عن رأيه الرصيح هذا»(.)11

لقد اراد ساملني من كتابته عن أهل البيت  أن ُيظهر للعامل الوجه االخر

االسالم الوجه الناصع املرشق واحلقيقي ،وليس من خالل كتابات املسترشقني
املعتمدة عىل املصادر املعادية ألهل البيت .
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أهم املوارد التي اعتمد عليها املؤلف يف كتابه
أعتمد املؤلف عىل مجلة من املصادر الشيعية والسنية واالسترشاقية ،التي

حاول من خالهلا أن جيمع روايات حمايدة من خمتلف االطراف قاصد ًا بذلك

التزام مبدأ احليادية ،ويمكن تقسيم تلك املصادر اىل ثالث فئات هي املصادر
اخلاصة بدراسة السرية النبوية الرشيفة وسرية آل البيت  ،ومؤلفات املسترشقني،
واالنسكلوبيديات ،ومن أهم املصادر؛ كتاب االحتجاج اليب منصور امحد بن

عيل بن ايب طالب الطربيس من علامء القرن السادس ،وسنن الرتمذي اليب عيسى

حممد الرتمذي ت ،#279وصحيح مسلم اليب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي
النيسابوري ت ،#261وكتاب الكايف ملحمد بن يعقوب الكليني ت،#329

واملستطرف يف كل فن مستظرف لبهاء الدين االبشيهي ت نحو  ،#850واملجالس
السنية يف مناقب ومصائب العرتة النبوية للعالمة حمسن االميني.

أما أهم كتب املسترشقني التي اعتمد عليها املؤلف فهي؛ رتشارد براون،

احلج اىل مكة  ،Richard Francis Burton، Blgrimage To Meccaوكذلك تشارلز

فسرت ،اجلغرافية التارخيية للجزيرة العربية Charles Foster، Historical eograhy Of

 ،Arabiaوكتاب االبطال وعبادة البطل لتوماس كارليلThomas Carlyle ، Heroes

 ،and Hero Worshipفض ً
ال عن كتاب وليم موير حياة حممد William Muir، The

.Life of Mohamet

أهم مواضيع الكتاب

ناقش املؤلف يف هذا الكتاب مواضيع شاملة إىل ٍ
حد ما عن شخصية االمام

احلسن وسريته ،وكان ذلك نتيجة طبيعية العتامده عىل بعض املراجع واملصادر
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االصيلة ملؤلفني غري خاضعني للسلطان ،ومن ثم كانت معلوماته دقيقة اىل ٍ
حد ما

خالية من التعصب والكراهية ،وفيام ييل نذكر أهم العنوانات التي ناقشها املؤلف

مثل؛ النسب واالسم وااللقاب ،ميالده وطفولته وبعض احلوادث املهمة يف حياة

االمام احلسن ،بعض السامت الفريدة لدى االمام  ،حديث الرسول بأن
احلسن واحلسني  سيدا شباب أهل اجلنة وحمبة النبي هلام ،مكانة احلسن واحلسني

 لدى االمة ،احلسن واحلسني  من أفضل شخصيات قريش ،من صفاهتام
اجلاذبية والتسامح والشخصية القيادية والعلم ،نصائح االمام عيل للحسن
 قبل وفاته ،إمامته ،خطط لقلب اخلالفة ،اهلجوم عىل العراق ،السالم مع

معاوية ،رشوط اتفاق السالم ،احلوارات مع حمبي آل البيت  بعد املعاهدة،
احلسن إمام يف السلم واحلرب ،وصية االمام احلسن.

وفيام ييل عرض ألهم املوضوعات املتعلقة باحلياة السياسية لالمام احلسن

عندما توىل اخلالفة ،مع ذكر بعض النصوص من كتاب ساملني ألهنا متثل رؤيته عن

بعض االحداث ،فض ً
ال عن وقوعه يف بعض االخطاء التارخيية يف االحداث أو

االسامء .القسم االهم هو اخلاص بإمامة وخالفة االمام احلسن ،أي استالمه
زمام االمور بعد شهادة االمام عيل ،فقد استلم االمامة واخلالفة مع ًا ،وهذا ما

سيشري اليه ساملني يف هناية كتابه من أن احلسن( إمام يف السلم واحلرب).

أما أهم العناوين فهي :خالفة احلسن ،Hasan’s Caliphate ،يبدأ حممد

عيل ساملني هذا املوضوع بوصفه الوضع السيايس الذي تعيشه البالد واصف ًا إياه

باالضطراب والفوىض ،وانتشار العنارص املعادية لالمام  يف الكوفة من خمتلف

االجتاهات( )12مشري ًا اىل أن الكوفة أصبحت كالرسير الساخن ،وأهنا كانت تغيل

باملؤامرات ،ناهيك عن املناطق النائية ،وذكر الشخصيات املعادية لالمام احلسن
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كاالشعث بن قيس الذي وصفه بزعيم احلزب املعارض لالمام احلسن ،وقد حصل

عىل مساعدة عمرو بن حريث ،وشبث بن ربعي.

«When Hasan became the Calipha، the Whole of the Country was in a
stste of unrest and disorder. Enemies swarmed on all said. Kofa itself،was a
hot bed of intrigues and plots، to say nothing about outlying disticts.Ashas
bin Qais، leader of an oppsiteparty،was in power، he was helped by Omar
»Harees(13) Sheesh bin Rabee

ويف الواقع مل يكن االشعث معارض ًا بل منافق ًا معادي ًا ومتآمر ًا منذ الصدر

االول لالسالم عندما ارتد عن االسالم ،فض ً
ال عن دوره ودور عائلته املعادي لعيل

بن ايب طالب واحلسن واحلسني ،ويعلق املؤلف تعليق ًا مه ًام بأن االسالم قد تغري

بعد شهادة االمام عيل« :إن االشعث بن قيس اشرتك يف قتل االمام عيل
ويروي تفاصيل ذلك عندما آوى عبدالرمحن بن ملجم الذي رضب عيل يف مسجد

الكوفة ،ومنذ ذلك الوقت تغري الدين ،وكان االشعث هذا مصدر ازعاج اليب بكر،

وقد غري دينه بعد وفاة الرسول»(.)14

فبعد وفاة الرسول االعظم  ارتدت العديد من القبائل التي مل يتوطد االيامن

فيها ،فيام اهتمت القبائل التي رفضت خالفة أيب بكر بالردة كذلك ،ومنها كندة
قبيلة االشعث بن قيس ،فقد كانت من القبائل التي اعرتضت عىل تويل ايب بكر
اخلالفة ،وطردت عامله عليها زياد بن لبيد البيايض االنصاري ،وجتدر االشارة اىل

ارتداد االشعث دون غريه من أبناء كندة ،ومثلام سنالحظ ذلك من كالمه الذي

سيديل به ،ففي خضم تلك التطورات برز دور االشعث بن قيس يف مواقف منها؛
أن امرؤ القيس بن عابس من كندة قال لالشعث« :انشدك باهلل وبايامنك وبقدومك

اىل رسول اهلل إن نكصت أو رجعت عن دين االسالم ،فإنك إن تقدمت تقدم

الناس معك  ،...فقال له االشعث :إن حممد ًا قد مات ومىض لسبيله ،وإن العرب
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قد رجعت اىل ماكانت تعبده»( .)15ثم يقارن حممد عيل حاج ساملني بني وضع الكوفة
املضطرب امليلء باملؤامرات ،وبني الوضع يف الشام ،واصف ًا يف معرض كالمه جشع

معاوية وزهد احلسن ،ويعزي السبب الرئيس لنهاية خالفة االمام احلسن
هو استخدام معاوية للامل يف رشوة قادة جيش االمام احلسن ،ومن ثم مل يكن

أمام االمام احلسن سوى الصلح للحفاظ عىل نفسه وعائلته ،فيقول« :معاوية
حاكم سوريا يمتلك املال والرجال وهو مستعد لالنفاق ببذخ لتحقيق خططه ضد

احلسن ،أما احلسن فلم يكن مستعد ًا الن يأخذ من اخلزانة (بيت املال)
لتحقيق مآربه الشخصية الن ذلك خمالف للقوانني الرشعية ،لذا كانت هناية خالفة
احلسن مسألة وقت فهي مل تستمر طوي ً
ال ،ويف غضون ستة اشهر ستصبح

الكوفة غري آمنة للحسن وعائلته ،مما جعل معاهدة السالم مع معاوية أمر ًا

رضوري ًا»(.)16

ثم ينتقل ساملني اىل املراسالت التي حدثت بني االمام احلسن ومعاوية،

ويستشهد بروايات ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة( ،)17ثم يعقب قائ ً
ال« :إال

أن معاوية مل يلتزم بتلك العهود كام أورد ابن أيب احلديد املعتزيل»( ،)18ومل يعلق بأكثر

من ذلك ملا كان يف تلك املكاتبات من وضوح املقصد ،أو إنه أراد جتنب اخلوض يف
معاين تفصيالت تلك االحداث ،مثلام بني هو أي حممد عيل ساملني يف هناية كتابه بأنه
يريد الوحدة بني املسلمني وأن اخلوض يف تفاصيل تلك االحداث يرض بمرشوعه.

معاوية خيطط لالنقالب عىل خالفة احلسن
 Moawiah’s Plans for Overturning Hasan’s Caliphateتناول ساملني حتت

هذا العنوان موضوعات عدة ،منها موقف معاوية بعد سامعه خرب استشهاد االمام
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عيل وفرحه لسامع ذلك النبأ وتعبريه عن فرحه ،وقد اعتمد يف هذه الرواية عىل

ما أورده العالمة املجلسيت ، #1111يف بحار االنوار ،وتطرق ساملني اىل إرسال

معاوية للجواسيس والقتلة خللق الفتن واالضطرابات يف صفوف جيش االمام
احلسن ساعي ًا اىل احلرب ،وبذلك يكون املؤلف قد محل معاوية مسؤولية تلك

احلرب ،ويف هذا املجال يقول حممد عيل ساملنيMoawiah، would not rest until« :

 »he had started awarلقد اشارت عدة مصادر يف التاريخ االسالمي اىل ارسال
معاوية جلواسيس لغرض بث االشاعات ومجع املعلومات يف آن واحد ،فعىل سبيل

املثال ورد يف مقاتل الطالبيني أليب الفرج االصفهاين« :ودس معاوية رج ً
المن بني

محري اىل الكوفة ،ورج ً
ال من بني القني اىل البرصة يكتبان اليه االخبار ،فدل عىل
احلمريي عند حلام جرير ،ودل عىل القيني بالبرصة يف بني سليمُ ،فأخذا و ُقتال ،وقد

كتب احلسن إىل معاوية :أما بعد ،فإنك دسست إيل الرجال كأنك حتب اللقاء،
وما أشك يف ذلك ،فتوقعه إن شاء اهلل ،وقد بلغني أنك شمت بام ال يشمت به ذوو

االول:
احلجى ،وإنام مثلك يف ذلك كام قال َ

وقل للذي يبغي خالف الذي مىض جتهز ألخرى مثلها فكأن قـــــــــــــد

إنا ومن قد مات منــــــــــا لك الذي يــروح ويميس يف املبيت ليغتدي

()19

اهلجوم عىل معاوية
The Attack on Moawiah

هذا هو العنوان الذي اختاره حممد عيل ساملني

ملوضوع احلرب بني االمام احلسن ومعاوية بن أيب سفيان ،لكنه مل يكن موفق ًا

يف ذلك ،ألن القارئ سيظن للوهلة االوىل أن االمام احلسن هو من بدأ القتال،
ويبدأ ساملني احلديث عن تلك احلرب بالرجوع اىل التحضريات للحرب التي كان
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االمام عيل يرغب بشنها ضد معاوية ،ومل يتمكن من امتامها بسبب شهادته إذ

قولAfter returning from the battle of Kwarij، Ali، began preparation for« :

.)20(»a decisive battle against Moawiah

بعد هذه املقدمة يبدأ ساملني برشح سياسة معاوية واخلطوات التي اختذها بعد

شهادة االمام عيل يف جتنب القتال مع االمام احلسن ،واستغالل نقاط الضعف
يف صفوف أهل الكوفة عامة وجيش االمام احلسن ،خاصة وإن العائق االكرب

الذي كان حيول دون حتقيق تلك السياسة ،أو بمعنى أدق يمنع معاوية من استغالل

نقاط الضعف تلك هو االمام عيل ،يذكر ساملني يف هذا املجال :وكان معاوية

عارف ًا بطبيعة سكان العراق فبدأ رس ًا باستاملة اجلميع اىل جانبه من خالل الرشوة
والوعود باملكافآت واملناصب ،ثم توجه هو بشخصه من سوريا اىل الكوفة عىل

رأس جيش كبري ملهامجة احلسن ،وقد سمى بعضهم هذا العام ( )#41عام اجلامعة،

عدد قليل من أتباع احلسن صمد وواجه معاوية ،وقد ركز ساملني عىل شخصية
عدي بن حاتم الطائي ،وذكره يف أكثر من مقام مثلام سنالحظ ذلك يف أكثر من

موضوع ،وهنا يوجه عدي بن حاتم الطائي خطاب ًا اىل أهل الكوفة قائ ً
الIam Son« :
of Hatim، God be praised what has come upon you? Here stand your Imam،

 )21(»the son of your prophet’s daughter، calling you under his bannerكان

االمام احلسن ملا سمع بخروج معاوية من الشام قد خطب بالناس مستنهض ًا
مهمهم حمرض ًا إياهم عىل اجلهاد ،ومن مجلة ما قاله « :فلستم أهيا الناس نائلني
ما حتبون ،إال بالصرب عىل ما تكرهون ،إنه بلغني أن معاوية بلغه إنا كنا أزمعنا عىل

املسري إليه ،فتحرك لذلك ،فأخرجوا رمحكم اهلل إىل معسكركم بالنخيلة حتى ننظر
وتنظروا ونرى وتروا» ،فسكتوا فام تكلم منهم أحد ،وال أجاب بحرف فلام رأى

ذلك عدي بن حاتم قال« :أنا بن حاتم ،سبحان اهلل ،ما أقبح هذا املقام ،أال جتيبون
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إمامكم ،وابن بنت نبيكم ،أين خطباء مرض ،أين املسلمون ،أين اخلواضون من أهل
املرص الذين ألسنتهم كاملخاريق يف الدعة ،فإذا جد اجلد فرواغون كالثعالب ،أما

ختافون مقت اهلل ،وال عيبها وعارها»(.)22

ثم يستمر املؤلف يف رسد وقائع احلرب مشري ًا اىل التعليامت التي أعطاها االمام

احلسن لقادة جيشه الذين كان قسم منهم من قادة جيش االمام عيل ،فقد

أوصاهم باتباع املشورة بينهم قبل اختاذ أي خطوة ،وعدم السامح للعدو بأخذ زمام
املبادرة ،ولكن جيب عدم البدء بالقتال(.)23

املعاملة التي لقيها حفيد الرسول من صحابة الرسول

The treatment meted out to the grandson of the prophet by the

 followers of prophetتناول حممد عيل ساملني يف هذا املوضوع حال جيش االمام
احلسن ،ومكوناته وحللها ،وكيف تفكك ذلك اجليش بفعل الدسائس

والشائعات واالموال التي دفعها معاوية كرشى ،مشري ًا اىل سياسة معاويةبن أيب

سفيان يف تلك املرحلة التارخيية احلساسة ،ولكنه ذكر ثبات فئة قليلة مع االمام

احلسن قائ ً
الForward under the command of the Adi bin Hatim then« :

he coaxed the remaining men to fight to the end، but persons of Iraq feared
»war exceedingly

أما سبب تسميته هذا املوضوع هبذا العنوان حتديد ًا ،فكان

بسبب قيام عبيداهلل بن العباس -وهو ابن عم االمام عيل بن أيب طالب  -برتكه

واالنسحاب ،وكان حتت قيادته حوايل  12000مقاتل وضعهم االمام احلسن

حتت إمرته وأوصاه بوصايا عدة( ،)24فض ً
ال عن معاملة جيش االمام احلسن له

بعد أن خطب فيهم خطبة ظنوا أنه كاره للقتال مع معاوية.
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يف خضم تلك التطورات يعود حممد عيل ساملني اىل احلديث عن دور عدي

بن حاتم الطائي تأكيد ًا منه عىل أن دور صحابة رسول اهلل  كان مساند ًا لالمام
احلسن ،وال ينحرص بدور عبيداهلل بن العباس السلبي ،وإن املؤرخني أو

املسترشقني يركزون عىل طبيعة دوره ألنه سلبي ،بينام يغفلون الدور املهم لباقي
الصحابة ومنهم عدي بن حاتم الطائي ،فإن كان عبيد اهلل بن العباس قد خان
االمام  ،فإن من الصحابة من بقي معه حماو ً
ال إصالح ذلك اخلرق الكبري ،وهنا

يورد ساملني معلومة مهمة قائ ً
ال« :هناك يف مقدمة اجليش كان عدي بن حاتم الطائي

يستنهض اهلمم ويقنع من بقي من الرجال بالقتال حتى النهاية ،وقد انتقل االمام

احلسن اىل مقدمة اجليش ،وكان اجليش يتكون من فئات خمتلفة فمنهم املتدينون

من أتباع والده وحمبي آل البيت  ،فيام البعض االخر من الذين انضموا اىل ذلك

اجليش إلشباع جشعهم ،أي أهنم مل يكونوا هيتمون بالدين وااليامن».

يواصل حممد عيل ساملني حتليله ألسباب اهنيار جيش االمام احلسن ،والدور

الذي أداه اخلوارج يف االحداث ،وقد عرج هذه املرة عىل تأثريات ذلك عىل االمام

احلسن نفسه ،إذ أصبح اجليش غري راغب يف قتال معاوية ،ويورد هنا قول اخلوارج

لالمام احلسن« :إن احلسن أصبح غري مؤمن» «،»Hasan becamenon-beleiever
ثم عمت الفوىض معسكر االمام احلسن ،فغادر بدوره بعد تطاول البعض،
وتعرضت خيمته إىل النهب وحتى سجادة الصالة سحبت من حتت قدميه ،حتى إن

االمام احلسن تعرض إلصابة يف فخذه من جراح بن سنان االسدي(.)25

بعد أن تأكد لإلمام احلسن عدم رغبة جيشه يف القتال ،وقف وخطب فيهم

ال« :وما أصبحت حمتم ً
قائ ً
ال عىل مسلم ضغينة وال مريد ًا له سوء ًا وال غائلة ،أال وإن

ما تكرهون يف اجلامعة خري لكم مما حتبون يف الفرقة»( ،)26فنظر الناس بعضهم اىل
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بعض ،وقالوا :نظنه واهلل يريد أن يصالح معاوية ويسلم االمر إليه ،فقالوا كفر واهلل
الرجل ثم شدوا عىل فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصالته من حتته ،ثم شد عليه

عبدالرمحن بن عبداهلل بن جعال االسدي فنزع مطرفة من عاتقه ،فبقي جالس ًا متقلد ًا

السيف بغري رداء ،ثم دعا بفرسه فركبها ،وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته،
ومنعوا منه من أراده ،والموه وضعفوه ملا تكلم به ،فقال :ادعوا يل ربيعة ومهدان،

فدعوا له ،فأطافوا به ،ودفعوا الناس عنه ،ومعهم شوب من غريهم ،فقام إليه رجل
من بني أسد من بني نرص بن قعني يقال له اجلراح بن سنان ،قلام مر يف مظلم ساباط

قام اليه ،فأخذ بلجام بغلته وبيده معول ،فقال :اهلل أكرب ياحسن ،أرشكت كام أرشك
أبوك من قبل ثم طعنه ،فوقعت الطعنة يف فخذه ،فشقته حتى بلغت أربيته فسقط
احلسن اىل االرض بعد أن رضب الذي طعنه بسيف كان بيده واعتنقه ،وخرا اىل

االرض.)27(...

ثم يسلط ساملني االضواء عىل شخصية أخرى اختلف فيها املؤرخون ،وهو

شخصية املختار بن أيب عبيد الثقفي وخيصص له عنوان ًا خاص ًا.

احلالة املشبوهة للمختار بن عيل عباداب
suspicious condition of Mukhtar bin Ali Obadab

 Theوقع حممد عيل

ساملني يف العديد من االخطاء يف هذا املوضوع ابتدا ًء من كتابة اسم املختار بشكل

غري صحيح ،فبد ً
ال من أن يكتب املختار بن أيب عبيد الثقفي كتب (املختار بن عيل

عباداب) ،ومن املحتمل أنه قد أخطأ يف ذلك يف كتابة االسم بسبب مشاكل تتعلق
بالرتمجة أو اللفظ ،ويورد قصة توضح لنا ملاذا وصف حالة املختار باملشبوهة،
وملخص تلك القصة أن املختار طلب من عمه وايل املدائن سعد بن مسعود أن
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يعتقل احلسن ويسلمه اىل معاوية من أجل احلصول عىل املكافأة ،لكن عمه
رفض ذلك بشدة ،ألنه كان خادم ًا لالمام عيل ،ومل يكن راغب ًا يف أن يكون

ملعون ًا اىل االبد ،وقد أراد عشاق بيت النبي معاقبة الرجل (املختار) وقتله ،ولكن
توسالت عمه شفعت له ،ويقال إن املختار قال ذلك لعمه الختبار مدى إخالص

عمه للحسن(.)28

لكن تلك الفكرة التي استحوذت عىل ساملني جتاه املختار ،ومل جتعله يناقش

طبيعة االخبار الواردة عن تلك الشخصية حرفت مسار املوضوع بعض اليشء

خاصة وإن مصادر التاريخ االسالمي تذكر دورا مرشف ًا للمختار يف نرصة أهل
البيت  ،وعىل االخص يف الثورة التي قادها ،وقتله قتلة االمام احلسني يف
كربالء ،وهذا املوضوع مل يتطرق إليه املؤلف بأي شكل ،ومن جهة أخرى مل تذكر

تلك املصادر أي اتصال بني املختار واالمويني مثلام ذكرت االتصاالت بني معاوية
وعبيداهلل بن العباس وقيس بن سعد بن عبادة وغريهم ،واملختار حيمل العقائد

نفسها التي حيملها الشيعة جتاه االمويني وأعداء أهل البيت  كاخلوارج ،فعىل
سبيل املثال ال احلرص شارك املختار يف الدفاع عن املدائن اىل جانب عمه سعد بن

مسعود الذي كان والي ًا عليها ضد اخلوارج الذين قرروا مهامجة املدائن(.)29

استغاثة اإلمام احلسن والسالم مع معاوية
Hasan’s distress and peace with Mouwiah

يكرس ساملني هذا اجلزء

من الكتاب للحديث عن ظروف معاهدة الصلح مع معاوية بن أيب سفيان ،مبين ًا

احلالة التي كان يمر هبا االمام احلسن ،مشري ًا اىل أن االمام  قد تأثر كثري ًا
بانضامم ابن عمه عبيد اهلل بن العباس اىل جانب معاوية وكان قائد ًا مه ًام يف جيشه
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ويقول يف هذا املجال:

«At last Hasan became absolutely convinced of the

 »faithlessness and meanness of his followersوحتدث عن حممد بن احلنفية
بصفته عميد الطالبيني  The chief of Ali’s menواصف ًا إياه بأنه كان رج ً
ال جدير ًا

بالثقة (لالمام احلسن( ،)ومل يذكر أنه ابن االمام عيل بن أيب طالب وأخو
االمام احلسن غري الشقيق) ،غري أنه مل يكن قادر ًا بام فيه الكفاية للوقوف بوجه

معاوية ،ثم يعود اىل خضم االحداث بعد أن ابتعد عنها قلي ً
ال ،فبدأ بتحليل الوضع

السيايس مشري ًا اىل بديل آخر أو وضع آخر يمكن من خالله الوصول إىل تسوية،
ولكن وفق ًا لرشوط يضعها االمام احلسن ،وقد كتب معاوية اىل احلسن

بأنه يقبل تلك الرشوط ،ولكن احلسن كان يعرف متام ًا أن معاوية لن يلتزم
بتلك الرشوط ،لكنه أراد أن يكشف ملن اتبع معاوية ،أو غرر به من أهل الكوفة

زيف ادعاءات معاوية وجيعلهم يشعرون بالندم ،ومن مجلة رشوط السالم ،هناك
رشوط تتعلق بتطبيق الرشيعة االسالمية ،وأن ال يمس معاوية اتباع احلسن.

()30

رشوط االتفاق
 The Terms of the agreementيبدأ حممد عيل ساملني حديثه عن هذا املوضوع

بذكر ما أورده كامل الدين بن طلحة يف كتابه كشف الغمة عن رشوط الصلح،
ويقوم ساملني بني موضوع وآخر بذكر روايات وردت يف املصادر االسالمية ،وقد

حتدث بعمومية عن تلك الرشوط والسبب اهنا وردت متناثرة يف مصادر التاريخ
االسالمي قائ ً
ال« :ينبغي ملعاوية السري بسرية رسول اهلل  ،و(اخللفاء الراشدين)،

وال حيق ملعاوية تعيني خليفة له ،وترك املوضوع بيد (االمة)» ،ثم يبني ساملني رأي ًا
مه ًام حول موضوع رشوط الصلح معتمد ًا عىل مصدر آخر من مصادر التاريخ

االسالمي هو عمدة الطالب يف نسب آل أيب طالب جلامل الدين بن عنبة ،والرأي
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هو« :أن الصلح كان نجاح ًا ملعاوية أول االمر ،ولكنه نجاح للحسن أيض ًا عندما
وضع رشط تويل احلسني بعد معاوية» ،ثم يورد ساملني رشوط الصلح بشكل

مقتضب عىل لسان بن عنبة قائ ً
ال« :وتضمن االتفاق كذلك أن عامة املسلمني وأتباع

عيل بن ايب طالب (الشيعة) خصوص ًا يتمتعون باحلرية التامة واحلفاظ عىل أرواحهم

وممتلكاهتم يف مجيع أنحاء اخلالفة»Muslime in general and the men of Ali« ،
in particular would have full liberty of the life and property in all parts

«.»of the caliphateوتم االتفاق كذلك أن معاوية لن يرض احلسن واحلسني قو ً
ال

وفع ً
ال أينام حلو»Moawiah where would never harm Hasan and Husainin« .

 .»thought of by action wherever they might beثم يشري ساملني اىل أن معاوية

أقسم عىل تنفيذ تلك الرشوط التي وصفها بالرشوط املقدسة( .)31والسبب يف ايراد

حممد عيل ساملني لرشوط الصلح مقتضبة انه اعتمد عىل ابن عنبة الذي أوردها

مقتضبة والسيام أن كتابه هو كتاب يعنى بأنساب الطالبيني(.)32

أما رشوط الصلح فقد تناوهلا املؤرخون بشكل متقطع ومتناثر مثلام أسلفنا

()33

وكانت عىل النحو اآليت:

1 .1تسليم األمر إىل معاوية ،عىل أن يعمل بكتاب اهلل وبسنة رسوله( ،)34وبسرية
(اخللفاء الصاحلني)(.)35

2 .2أن يكون االمر للحسن من بعده ،فإن حدث به حدث فألخيه احلسني،
وليس ملعاوية أن يعهد به إىل أحد(.)36

3 .3أن يرتك سب أمري املؤمنني والقنوت عليه يف الصالة ،وأن ال يذكر علي ًا
إال بخري.
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4 .4استثناء ما يف بيت مال الكوفة ،وهو مخسة آالف الف فال يشمله تسليم االمر،
وعىل معاوية أن حيمل إىل احلسني كل عام ألفي ألف درهم ،وأن يفرق
يف أوالد من قتل مع أمري املؤمنني يوم اجلمل وأوالد من قتل معه بصفني

ألف ألف درهم ،وأن جيعل ذلك من خراج دار أبجرد.

5 .5عىل أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهلل ويف شامهم وعراقهم وحجازهم
ويمنهم ،وأن يؤ ّم َن االسود واالمحر ،وأن حيتمل معاوية ما يكون من هفواهتم،

وأن ال يتبع أحد ًا بام مىض ،وأن ال يأخذ أهل العراق بأحنة ،وعىل أمان أصحاب

عيل حيث كانوا ،وأن ال ينال أحد ًا من شيعة عيل بمكروه ،وأن أصحاب عيل

وشيعته آمنون عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم ،وأن ال يتعقب
عليهم شيئ ًا ،وال يتعرض الحد منهم بسوء ،ويوصل اىل كل ذي حق حقه،
وعىل أن ال يبغي للحسن بن عيل ،وال ألخيه احلسني ،وال ألحد من

أهل بيت رسول اهلل  غائلة ،رس ًا وال جهر ًا ،وال خييف أحد ًا منهم ،يف أفق
من االفاق(.)37

أما االختالف فيام أورده ساملني وما ورد يف الرشوط فيرتكز يف نقطتني

أساسيتني؛ االوىل تتعلق باقتداء معاوية بسرية اخللفاء الراشدين ،وقد أوردنا أمثلة
عام ورد يف الفقرة االوىل من املعاهدة يف االقتداء بسرية اخللفاء الصاحلني ،حتى

إن وردت يف مصادر أخرى بـ (اخللفاء الراشدين) ،فإن ذلك يعني خمالفة احلسن

لسرية والده االمام عيل الذي رفض رشوط عبدالرمحن بن عوف يف االقتداء بسرية

الرسول والشيخني( ،)38أما االختالف الثاين فيام أورده حممد عيل ساملني فكان يف

الرشط الثاين اخلاص بتويل احلسن بعد معاوية ثم احلسني وليس من حق

معاوية ان يعني خليفة له ،ويرتك االمر (لألمة) ،فلم ترد لفظة األمة يف ذلك الرشط.
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لقاء الظالم بالنور يف الكوفة
meeting of darkness and light in koofah

 Theتناول حممد عيل ساملني

حتت هذا العنوان سياسة معاوية جتاه أهل الكوفة ،فعرب عن دخول معاوية بن أيب

سفيان الكوفة ولقائه باالمام احلسن بلقاء الظالم بالنور ،فالظالم هو معاوية
واحلسن هو النور ،ويبدو تأثره الكبري بنتيجة تلك االحداث وما آلت إليه

االمور يف مصلحة معاوية ،فذكر ما قام به معاوية يف الكوفة ونقضه الرسيع والعلني
لرشوط الصلح ،وهتجمه عىل أهل الكوفة ،وكشف معاوية لسياسته احلقيقية جتاه
الشيعة ،وكيف استوىل عىل بيت املال قائ ً
ال« :ما قاتلتكم لتصلوا وتصوموا ،فإين

أعلم انكم تفعلون ،بل قاتلتكم كي أتأمر عليكم ،ثم رصح معاوية بأن ما كتبه يف

الصلح مع احلسن ال يفي بيشء منه ،وهو حتت قدمه» ،ثم وضع معاوية يده عىل
بيت مال املسلمني وفيه حوايل 10000درهم.

بالفعل نقض معاوية كل الرشوط الواحد تلو االخر ،فنقض الرشط االول

وكان حكمه مليئ ًا باملخالفات الدينية والرشعية ،وخالف الرشط الثاين بأخذه البيعة

ليزيد ،ونقض الرشط الثالث فلم جيد الناس االمان واالستقرار يف ظل حكمه،
ونقض الرشط الرابع فقتل حجر بن عدي ،وعمرو بن احلمق ،وعبداهلل بن هاشم

املرقال وغريهم ،وعاد لسب االمام عيل وشتمه ،وخالف الرشط اخلامس
وقتل االمام احلسن بالسم(.)39

أما الصفحة االخرى يف سياسته جتاه أهل الكوفة يف تلك املرحلة التارخيية كام

يشري حممد عيل ساملني ،فتمثلت يف حماولته تضليل الرأي العام يف الكوفة جتاه االمام
احلسن واملخلصني له ،ويورد ساملني يف هذا السياق رواية عن الشيخ الطويس

يف كتابه االمايل «إن معاوية ارتقى املنرب وخطب بالناس مشري ًا اىل أن احلسن
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ال يرى نفسه صاحل ًا للحكم ،وقد اعرتف بتفوق معاوية عليه ،كام نال من االمام

عيل واالمام احلسن فقام احلسني لريد عليه فأخذ احلسن
بيده فأجلسه ،ويف ذلك الوقت كان احلسن يقف عىل بعد خطوة واحدة من

معاوية»( ،)40فقام احلسن وقال« :أهيا الذاكر عليا ،أنا احلسن ،وأيب عيل ،وأنت

معاوية ،وأبوك حرب ،وأمي فاطمة ،وأمك هند ،وجدي رسول اهلل ،وجدك حرب،

وجديت خدجية ،وجدتك قتيلة ،فلعن اهلل أمخلنا ذكر ًا ،وأألمنا حسب ًا ،ورشنا قدم ًا،
وأقدمنا كفر ًا ونفاق ًا» ،فقال من كان يف مسجد الكوفة آمني»(.)41

االمام احلسن إمام يف السلم واحلرب
 Imam Hasan was imam in peace and warحياول حممد عيل ساملني توضيح

فكرة االمامة ،والتفريق بينها وبني اخلالفة ،وإن االمام احلسن إن كان قد تنازل

عن اخلالفة؟ فإنه مل يتنازل عن االمامة ،لذا فإن االمام احلسن سيبقى إمام ًا
يف السلم واحلرب ،وسواء كان خليفة أم مل يكن ،فيام معاوية بن أيب سفيان إما أن

يكون خليفة أو ال يشء ،فض ً
ال عن ذلك فإن االمام احلسن زاهد يف منصب
اخلالفة ومن قبله االمام عيل فهي منصب دنيوي ،فعىل الرغم من ختيل االمام

احلسن عن اخلالفة إال إنه بقي إمام ًا مفرتض الطاعة ،سوا ًء كانت البالد يف حالة

حرب أو مل تكن ،فإن احلسن هو االمام الذي خاض غامر احلرب والسياسة،

وهو الذي حيمل السيف بيد ،ولكنه يصنع السالم باليد االخرى ويفضله إذا كان

يصب يف مصلحة املسلمني( ،)42ويستشهد بام أورده العالمة الطربيس يف كتابه
االحتجاج من قول االمام احلسن رد ًا عىل معاوية« :أهيا الناس إن معاوية

ال ومل أر نفيس هلا أه ً
زعم أين رأيته للخالفة أه ً
ال ،وكذب معاوية ،أنا أوىل الناس
بالناس يف كتاب اهلل وعىل لسان نبي اهلل ،فأقسم باهلل ،لو أن الناس بايعوين وأطاعوين
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ونرصوين ألعطتهم السامء قطرها واالرض بركتها ،وملا طمعت فيها يا معاوية ،وقد
قال رسول اهلل:ما ولت أمة رج ً
ال قط وفيهم من هو أعلم منه إال مل يزل أمرهم يذهب

سفا ًال حتى يرجعوا إىل ملة عبدة العجل»( ،)43وقال االمام احلسن« :نحن نقول

أهل البيت إن االئمة منا ،وإن اخلالفة ال تصلح إال فينا ،وإن اهلل جعلنا أهلها يف كتابه
وسنة نبيه.)44(»..

وصية االمام احلسن
The will of Hasan

يتناول حممد عيل ساملني يف هذا املوضوع سم االمام

احلسن وحالة احتضاره ،واالمام احلسني جالس اىل جانبه ،يقول حممد

عيل ساملني هبذا الشان« :وعندما تويف احلسن ومل يسمحوا له بأن يدفن قرب
جده رسول اهلل ،فقد منعتهم من ذلك زوجة الرسول  عائشة ،وكادت أن تراق

الدماء لوال وصية احلسن بأن ال تراق الدماء بسببه» ،ويعلق ساملني معل ً
ال ذلك

املوقف النبيل بقوله« :إن احلسن صنع السالم ألجل املسلمني وضحى بحقه

يف حياته ،لذا ال يرغب يف ذلك بعد وفاته ،وأخري ًا دفن احلسن يف البقيع»(.)45

إن هذا االمام  يف سخائه وتواضعه وكرم أخالقه وجليل صفاته ُيغصب حقه

ويخُ ان عهده وتنكث بيعته وينحى عن خالفة أبيه وجده ،ومل يكتفوا بذلك حتى

دسوا له السم فلفظ كبده قطعة قطعه من شدة السم ،ومنعوا دفنه عند جده ،
وهو أوىل بمجاورته وقربه ،واشهروا احلرب عىل بني هاشم حتى اضطروا اىل دفنه

بالبقيع(.)46
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نداء للوحدة
Author’s call to unity

يوجه الكاتب اهلندي حممد عيل حاج ساملني ندا ًء

للوحدة يف هناية كتابه الذي عالج فيه مرحلة مهمة من مراحل التاريخ االسالمي،
والتي الزالت موضع نقاش واختالف كبري رغم وضوح حقائق تلك االحداث،

ويف هذا الصدد يقول« :إن تأثري تلك احلقائق اليوم كتأثريها وقت وقوعها مع وجود

أتباع عيل بن أيب طالب وأتباع احلسن ،ويف املقابل الزال أتباع معاوية
موجودين» ،إال أن ذلك جيب أن ال يكون سبب ًا يف تفرق املسلمني ،يضيف قائ ً
ال:

«حاولت يف هذا الكتاب قصارى جهدي أن أكون حمايد ًا ومتجرد ًا عن كل النزعات
لتوحيد املسلمني من مجيع االجتاهات ،فاليوم عيل غري موجود ومعاوية كذلك ،فلم

ُي َر أشجع من عيل يف املعارك ،وال دبلوماسي ًا أفضل من معاوية يف اجلزيرة العربية

حتى يف القرن العرشين ،نعم هم قاتلوا بشدة ضد بعضهم البعض ،لكنهام مل يسيئا

لبعضهام البعض أو يستخدما لغة بذيئة ،ويف سبيل حتقيق املصالح العليا لالسالم
جيب التوحد للدفاع عن عقيدة املسلمني وترك خالفاهتم ،فنحن بحاجة اىل الوحدة

اليوم أكثر مما مىض»(.)47

أما الدعوة اىل الوحدة فال بأس فيها ،ولكن بعض مربرات تلك الوحدة التي

استنتجها ساملني مل تكن منطقية مثل قوله «إن عيل ومعاوية قاتال بعضهام قتا ً
ال

رشس ًا ،لكنهام مل يسيئا اىل بعضهام البعض» ،فإذا كان االمر كذلك فلامذا يشرتط

االمام احلسن يف معاهدة الصلح أن يكف معاوية عن سب أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب  ،وأن ال يذكر علي ًا إال بخري ،وهذا الرشط الرابع من املعاهدة إن

دل عىل يشء إنام يدل عىل أن ديدن معاوية كان سب االمام عيل بن ايب طالب ،

ويضيف بعض املؤرخني أن االمام احلسن إشرتط عدم سب االمام عيل

248

وهو يسمع( ،)48ويف هذا تربير لعدم التزام معاوية هبذا الرشط اىل جانب نقضه باقي

الرشوط ،مثلام يورد ذلك ابن االثري «وأن ال يشتم علي ًا ،فلم جيبه اىل الكف عن شتم
عيل فطلب أن ال ُيشتم وهو يسمع فأجابه إىل ذلك ،ثم مليف له به أيض ًا»(.)49

وقد أنبأ االمام عيل بن أيب طالب  عن سب معاوية له ،فقد ورد عن ايب

غياض موىل غياض بن ربيعة االسدي سمعت عيل بن أيب طالب  يقول« :إنه
سيأتيكم رجل يدعوكم إىل سبي وإىل الرباءة مني ،فإما السب فإنه لكم نجاة ويل

زكاة ،وأما الرباءة فال تربأوا مني فإين عىل الفطرة»(.)50

أما قوله بأن معاوية سيايس المع وليس مثله سيايس حتى الوقت احلارض ،فهل

نقض العهود من السياسة يف يشء ،أم نقضه املعاهدة مع االمام احلسن تعد سياس ًة،

ثم مطاردته للشيعة وقتلهم ومنع العطاء عنهم.
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