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ملخص البحث

أكان  سواء  إمام  كل  سياسة  يف  ومبدئي  أسايس  مطلب  االجتامعي  السلم  إن 
ذلك مع عامة الناس أم مع األعداء طاملا أن فيه رضا هلل تعاىل وحفظًا لألمة وصونًا 
الساموية  الرسالة  أهداف    األئمة  حيقق  االجتامعي  السلم  بتحقيق  إذ  لكرامتها، 
التي وكل إليهم اهلل سبحانه وتعاىل أمر حتقيقها بعد وفاة نبيه الكريم حممد ، ملا يف 
السلم من حتقيق لألمن واهلدوء واالطمئنان يف ربوع األمة االسالمية وردع ملريدي 
الرشك والضالل ومنعهم من إثارة الفتن والطائفية بني الناس . وهذا ما نجده يف 
معاهدة الصلح التي عقدها اإلمام احلسن مع معاوية التي تضمنت معنى السلم 
اإلجتامعي يف أهبى صوره،وبينت كيف حافظ اإلمام احلسن عىل شيعته وأهل 
شؤون  إدارة  يف  يعدل  أن  يريد  إنسان  لكل  واضحة   صورة  رسمت  فقد   ، بيته 
الناس الذين تقع عىل عاتقه مسؤولية رعايتهم واصالحهم واحلفاظ عىل كرامتهم. 
لذا عمد الباحثان إىل كتابة البحث احلايل املتمثل بم »السلم اإلجتامعي يف فكر أهل 

البيت  )اإلمام احلسن إنموذجًا« وقد هدف البحث  إىل:

 يف إقامة السلم اإلجتامعي واستقرار املجتمع . 1 البيت  تعرف دور فكر أهل 
واصالحه.

2 ..تعرف مفهوم السلم اإلجتامعي عند اإلمام احلسن
معرفة معاهدة الصلح التي أقامها اإلمام احلسن مع معاوية.. 3
التي تضمنتها رشوط معاهدة صلح . 4 السلم اإلجتامعي  التعرف عىل مقومات 

اإلمام احلسن مع معاوية.
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ولتحقيق أهداف البحث اتبع الباحثان املنهج التحلييل االستقرائي كونه املنهج 
  األكثر مالءمة لبحثهام.أما أهم ما استنتجه الباحثان من بحثهام فهو أن أهل البيت
ومنهم اإلمام احلسن من طريق فكرهم النري وأعامهلم الصائبة استطاعوا  حتقيق 
السلم اإلجتامعي بني الناس،واحلفاظ عىل بقاء األمة االسالمية خالدة عىل الرغم 
وإثارة  هيبتها  من  احلط  أجل  من  الكفر  أهل  يشنها  التي  املستمرة  املحاوالت  من 
الناس استجابة للدعوة االهلية من   هم أكثر  البيت  الفتن واحلروب ، وأن أهل 
ْلِم  أجل حتقيق السلم االجتامعي بني الناس مصداقًا لقوله تعاىل: ﴿َوإِن َجَنُحوا لِلسَّ

ِميُع اْلَعِليُم﴾ ]االنفال: من االية 61[.  ُه ُهَو السَّ ِ إِنَّ ْل َعىَل اهللَّ َفاْجَنْح هَلَا َوَتَوكَّ

احلسن  اإلمام  االجتامعي،  السلم  البيت،  أهل  فكر   : املفتاحية  الكلامت 
.املجتبى
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ABSTRACT

The social peace comes into the fore as an essential demand in the 
policy of an imam of all people, proponents or opponents, since there are 
the consent of Him and the preservation of the nation dignity, in doing 
so the imam implements the divine message Allah, the Almighty, ordain 
after the demise of the prophet Mohammed : peace could shield security, 
quietude and content in the Islamic lands from the evil machination woven 
to scatter dissention and sectarianism in the heart of people. Such finds 
existence in the treaty occurred between the Imam and Ma`awia and 
pertinent to a sparkling portrait to the social peace the Imam preserves in 
such a piece of writing that is why the researchers orient the study to the 
following targets:
1. Fathoming the role of Ahlalbayt in erecting the social peace.
2. Fathoming the role of the Imam Al-Hasan in erecting the social peace.
3. Fathoming the peace treaty occurred between Imam Al-Hasan and  

Ma`awia.
4. Fathoming the major ingredients of the social peace as occurred in the 

treaty. 
The researchers adhere the methodology of the induction explication 

as there is much convenience and deem that the Ahlalbayt, Imam Al-
Hasan, need be focused and explicated to have the knowledge beams 
and founts; they are the essence of the social peace and the accurate 
interpreter to the Glorious Quran as mentioned in sura Al-Anfal, Ayat 61: 
“if they come to peace, so appeal to peace and rely on none but Him, it is 
He who is omnipresent and omniscient”.
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اواًل: إشكالية البحث 

أكد أغلب العلامء أن العصمة ال تعني اختاذ القرار نفسه يف الظروف كلها،بل 
اختاذ القرار املناسب بحسب ما تقتضيه الظروف املحيطة. والصواب هو ما تقتضيه 
مواقف  من  ذلك  عىل  يستدلون  وهم  وآخرًا.  أواًل  واملسلمني  االسالم  مصلحة 
هذه  فيه،وتايت  هم  الذي  الظرف  مقتى  وحسب  املختلفة    االعظم  الرسول 
املوقف  إن  اذ  املشككني بموقف االمام احلسن من اخلالفة  املقدمة إجابة عن 
الذي اختذه االمام احلسن مل يكن اهلدف منه احلصول عىل السلطة وإنام حتقيق 
والسلم  االمن  وحتقيق  االسالمي  الصف  عىل  احلفاظ  مثل  ذلك  من  ابعد  هو  ما 
املنطلقات  تلك  للسلطةوكل  السلمي  التبادل  مبدأ  توكيد  عن  فضاًل  االجتامعيني 
العامة عىل  القائم باالساس االول عىل تقديم املصلحة  البيت  نبعت من فكر أهل 
حتيط  كانت  التي  الظروف  مقتضيات  وفق  املوقف  هذا  وجاء  الشخصية  املصلحة 
باالمام احلسن، ومن هنا جاءت إشكالية البحث احلايل لالجابة عىل األسئلة 

اآلتية:

ملاذا اختذ االمام احلسن هذا املوقف من اخلالفة؟. 1
من أين استلهم اإلمام احلسن  مفهوم السلم اإلجتامعي ؟. 2
ملاذا وافق اإلمام احلسن  عىل معاهدة الصلح مع معاوية؟. 3
اإلمام . 4 صلح  معاهدة  رشوط  تضمنتها  التي  اإلجتامعي  السلم  مقومات  ما 

احلسنمع معاوية ؟
املجتمع . 5 واستقرار  اإلجتامعي  السلم  إقامة  يف    البيت  أهل  فكر  دور  ما 

واصالحه؟
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ثانيًا: أمهية البحث

إن اإلسالم دين احلياة السعيدة املؤمنة املحاطة بالسلم والسالم الذي عمل به 
ْلِم  ِذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا يِف السِّ ا الَّ َ أهل بيت النبي  مستندين لقوله عز وجل: ﴿َيا َأيهُّ
ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنٌِي﴾ ]سورة البقرة، اآلية: 208[  ْيَطاِن إِنَّ بُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ًة َواَل َتتَّ َكافَّ
والذي تطلب العمل عىل حتقيق وإدامة هذا السلم اإلجتامعي بني الناس من خالل 
صائبة.  أفعال  وردود  قرارات  من  النظام  هذا  يقتضيه  احلاكم،وما  النظام  عدالة 
قرارات  وما صدر عنهم من  البيت  العادلة ألهل  ما وجدناه يف احلكومة  وهذا 
صائبة كان اهلدف منها إعامم العدل واحلق بني الناس حتى ولو عىل حساب أنفسهم 
ومصاحلهم الشخصية. فقد كانوا يضعون مصلحة الناس فوق كل اعتبار، وهذا إن 
دّل عىل يشء فإنام يدّل عىل حقيقة حتمّلهم ملسؤولية اإلمامة، وما تتطلبه من أعامل 
السامء، سواًء  بالوحي اإلهلي ورشيعة  ارتباطهم  تؤكد عمق  وسلوكيات أخالقية، 
كانوا يامرسون احلكم، كام تسّنى ألمري املؤمنني، ومن بعده االمام احلسن او كانوا 
الدنيوية  السلطة  هتمهم  فال  واإلهلية،  املعنوية  والقيادة  اإلمامة  يامرسون  خارجه، 
لذا  انرتنيت[  ]الرماحي:  باطاًل.  يدفعوا  أو  يقيموا حقًا  أن  بمقدار  إاّل  والظاهرية، 
نجد أن السلم اإلجتامعي من األمور البدهية املهمة التي تقع عىل عاتق كل حاكم 
عادل يريد حتقيق السعادة والرفاهية ألبناء شعبه وأمته األسالمية،ومطلب أسايس 
بالباحثني  حدا  ما  هذا  بلده،  يف  وكرامة  وأمان  بسالم  يعيش  أن  يريد  إنسان  لكل 
يف  اليوم  االسالمية  األمة  أن  السيام  القصوى  ألمهيته  املوضوع  هذا  يف  الكتابة  إىل 
العنرصية  ونبذ  اإلرهاب  عىل  القضاء  أجل  من  اجلاد  العمل  منها  يتطلب  ظرف 
مبدأ  حتقيق  عىل  احلنيف،والعمل  اإلسالمي  الدين  تعاليم  عىل  والطائفية،واحلفاظ 
الناس  بني  واألمان  واملحبة  والتسامح  التعاون  األرض،وحتقيق  يف  االستخالف 

الذي اليمكن حتقيقه إال بتحقيق السلم اإلجتامعي هلذه األمة.
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ثالثًا: منهجية البحث

اتبع الباحثان املنهج التحلييل االستقرائي كونه املنهج األكثر مالءمة لبحثهام.

رابعًا: أهداف البحث

يدف البحث احلايل إىل:

1 ..تعرف مفهوم السلم األجتامعي عند اإلمام احلسن
تعرف معاهدة الصلح التي أقامها اإلمام احلسن مع معاوية.. 2
تعرف مقومات السلم اإلجتامعي التي تضمنتها رشوط معاهدة صلح اإلمام . 3

احلسن مع معاوية.
 يف إقامة السلم اإلجتامعي واستقرار املجتمع . 4 البيت  تعرف دور فكر أهل 

واصالحه.

خامسًا: حدود البحث

يتحدد البحث احلايل بالسلم االجتامعي يف فكر أهل البيت  )اإلمام احلسن 
 انموذجًا(.

سادسًا: حتديد املصطلحات

يعرض الباحثان املصطلحات الرئيسة ذات العالقة بموضوع البحث وهي:

السلم من السالم وأصله السالمة أي الرباءة والعافية والنجاة من  أ( السلم: 
َلم  ْلم والسِّ ْلم والسَّ العيوب واآلفات واألخطار. ويطلق السلم بلغاته الثالث السَّ
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ميل  عن  تعبري  والسلم  انرتنيت[.  ]الصفار:  والرصاع  احلرب  حالة  يقابل  ما  عىل 
فطري يف اعامق كل انسان، ورغبة جاحمة يف اوساط كل جمتمع سوي، و غاية وهدف 

نبيل جلميع االمم والشعوب. ]البارز:انرتنيت[

ب( السلم اإلجتامعي: يقصد به حالة السلم والوئام داخل املجتمع نفسه ويف 
العالقة بني رشائحه وقواه. ]الصفار: انرتنيت[ ويقصد به نرش املبادئ السامية واملثل 
العليا بني الناس بالدعوة اىل االخاء االنساين العام، وحماربة النظم التي تباعد بني 
االنسان واخيه االنسان والعمل عىل خلق جمتمع انساين امثل، يسوده العدل والرمحة 
السالم االجتامعي: يعني غياب كل  واملحبة واالخوة الصادقة. ]البارز: انرتنيت[  
فقط  احلرب  غياب  يعني  ال  والسالم  املجتمع،  يف  واخلوف  والقهر  العنف  مظاهر 
كام أنه ليس ظاهرة سياسية فحسب، ولكنه يعرب عن عملية اجتامعية هلا العديد من 
ثم  املجتمع،  العائلة، وعىل مستوى  السالم عىل مستوى  تتضمن  التي  املستويات، 
عىل املستوى اإلقليمي والدويل أيضًا، ويتناول أيضًا السالم الداخيل، أي السالم مع 
النفس، وهذا النوع رضوري من أجل خلق عامل سلمي ]عمر وآخرون: انرتنيت[.

سابعًا: استلهام اإلمام احلسن  مفهوم السلم اإلجتامعي

الكريم ومن  القرآن  السلم اإلجتامعي من  استلهم اإلمام احلسن مفهوم 
الرشح  يف  موضح  هو  كام    بوالديه  متمثلة  بيته  وأهل  الكريم  الرسول  جده 

املوجز اآليت:
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1: السلم االجتامعي يف القرآن الكريم

اية  واربعني  اربع  اهلل عز وجل يف  كتاب  منه يف  اشتق  )السلم( وما  لفظ  ورد 
منها مخس مدنية والباقيات مكية يف حني مل يرد لفظ احلرب اال يف ست آيات كلها 
مدنية، وهبذا فان القرآن الكريم يدعو اىل السلم والسالم يف الدرجة االوىل وحيث 
عليه ويرغب فيه ويرفض احلرب والتنازع والفرقة، ومن اآليات وفق هذا املفهوم 
ِميُع اْلَعِليُم﴾  ُه ُهَو السَّ ِ إِنَّ ْل َعىَل اهللَّ ْلِم َفاْجَنْح هَلَا َوَتَوكَّ قوله تعاىل: ﴿َوإِْن َجَنُحوا لِلسَّ

]سورة االنفال اآلية 61[.

طلب  ملا  احلديبية  صلح  يف  وقع  ما  املجتمعي  السلم  حماوالت  اوىل  ومن 
املرشكون الصلح ووضع احلرب بينهم وبني رسول اهلل  فقد اجاهبم الرسول مع 
َتُقوُلوا  ﴿َواَل  ما اشرتطوا عليه من الرشوط رغبة يف السلم واملساملة، وقوله تعاىل: 
اَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا﴾، فقد فس معنى السالم فيها بم )السلم( أي:  َأْلَقى إَِلْيُكُم السَّ مِلَْن 
املساملة التي هي ضد احلرب ويدل عىل ذلك قوله تعاىل: القى اليكم السالم ومل يقل: 
عليكم فدل عىل ان املقصود به: ترك القتال، كام يف اآلية االخرى: ﴿َفإِِن اْعَتَزُلوُك
ُ َلُكْم َعَلْيِهْم َسبِياًل﴾ ]سورة النساء  َلَم َفاَم َجَعَل اهللَّ ْم َفَلْم ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا إَِلْيُكُم السَّ
وا  َلَم َوَيُكفهُّ ْ َيْعَتِزُلوُكْم َوُيْلُقوا إَِلْيُكُم السَّ من االية )90([ وقوله تعاىل ايضا: ﴿َفإِن ملَّ

ْم َفُخُذوُهْم﴾ ]سورة النساء من االية )91([. َأْيِدَيُ

2: السلم االجتامعي يف السنة النبوية الرشيفة

الساموية  الرسالة  أهداف  حتقيق  مجيعهم  األنبياء  إىل  وجل  عز  اهلل  أوكل  لقد 
وتثبيت القيم األخالقية يف نفوس األفراد وأركان املجتمعات البرشية وذلك بتثبيت 
طريق  من  البرشي  املجتمع  عىل  احلنيف  الدين  قوانني  وتطبيق  الربانية  األطروحة 
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تأسيس كيان سيايس يتوىل إدارة شؤون األمة عىل أساس الرسالة الربانية للبرشية 
وذلك بوجود قيادة حكيمة وشجاعة تعرف بنفوس البرش وطبقات املجتمع بكافة 
مناحي احلياة،فضاًل عن العصمة التي تعرب عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة 
الدينية من كل سلوك منحرف فكان النبي حممد خاتم األنبياء ممن تّوجهم اهلل 
أهدافها  حتقيق  منه  طالبًا  مراتبها  بجميع  اهلداية  ومسؤولية  الكربى  األمانة  حلملة 
ًة  وإرساء مبادئها وقيمها عىل كافة أطياف األمة كام يف قوله تعاىل: ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ
َبنْيَ  قِّ لَِيْحُكَم  اْلِكَتاَب بِاحْلَ يَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم  ِ بِيِّنَي ُمَبرشِّ ُ النَّ َفَبَعَث اهللَّ َواِحَدًة 
ُخُلٍق  َلَعىل  ﴿إِنََّك  تعاىل:  االية 213[، وقوله  ]البقرة من  ِفيِه﴾  اْخَتَلُفوا  ِفياَم  النَّاِس 
اُء َبْيَنُهْم﴾  اِر ُرمَحَ اُء َعىَل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ِ َوالَّ ُسوُل اهللَّ ٌد رَّ مَّ َ َعِظيٍم﴾ وقوله تعاىل: ﴿حمهُّ
]سورة الفتح من اآلية 29[، وكان النبي حممد يدعو الناس اىل السالم واهلداية 
 : قوله  ذلك  فمن  والتشاجر  والتنازع  واملخاصمة  احلرب  اىل  يدعو  يكن  ومل 
»املسلم اخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه«، وقوله : »ال حتاسدوا وال تناجشوا وال 
تباغضوا وال تدابروا... كل مسلم عىل املسلم حرام: دمه وماله وعرضه«. ]البارز: 

انرتنيت[

3: السلم اإلجتامعي عند أهل بيت النبي

اإلمام    حممد  النبي  أودع  لقد   :عيل اإلمام  عند  اإلجتامعي  السلم  أ( 
عيل أرسار النبوة وتفاصيل الرسالة ومحل عبء مسؤولية رعايتها وصيانتها، 
آخر  بعده حتى يف  من  الويص  وأنه   ،اإلمام عيل تبيان خالفة  وكان يرص عىل 
شتى  يف  أبداها  التي  والتلميحات  الترصحيات  عن  فضاًل  املباركة  حياته  حلظات 
 . الغدير )غدير خم( لإلمام عيل  يوم  بيعة  املواقف ومنها  املناسبات وخمتلف 
بإمامة  اإلمامة،بدءًا  عهد  ويبدأ  الرسالة  عهد  ينتهي    األعظم  الرسول  وبوفاة 
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ليتحمل   األمني الرسول  عينه  والذي  هبا  املفرتض   ، طالب  أيب  بن  عيل 
التي حباها اهلل بوافر  الربانية لألمة اإلسالمية  املباركة والقيادة  الثورة اإلهلية  اعباء 
الكامل  حيث  إىل  الرشيدة  اهلداية  ظل  يف  اجلاهلية،لتنعم  براثن  من  لطفه،وأنقذها 
واجلالل. بقوله : »فمن كنُت مواله فعيلٌّ موالُه الّلهّم َواِل َمن َوااَلُه، َوَعاِد َمن 
ه، واْخُذل َمن َخَذَلُه،  َعاَداُه، َوَأِحّب َمن َأحّبُه، َوأبغْض َمن أبَغَضُه، وانرُصْ َمن َنرَصَ
»اهلل أكرب عىل إكامل  ِغ الشاِهُد الَغائَِب« وقوله:  َفْلُيَبلِّ َمَعُه َحيُث َدار، َأال  َوَأِدِر احَلّق 

الدين وإمتام النعمة، ورضا الرب برسالتي والوالية لعيل من بعدي«.

إال إن الذي حدث والذي ذكره بعض املؤرخني أن عمر أتى أبا بكر فقال له:اال 
تأخذ هذا املتخّلف عنك بالبيعة؟ ياهذا مل تصنع شيئًا ما مل يبايعك عيل! فابعث إليه 
 عىل بيعة أيب بكر، فعزل اإلمام عيل ، حتى يبايعك وبذلك أرغم األمام عيل
»أنَت مّني   : يليق بمكانة شخص قال عنه رسول اهلل  عن اخلالفة بأسلوب ال 
بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبّي بعدي«. إال أن اإلمام عيل  مل يبال بعزله 
عن اخلالفة واستالبه حق اإلمام يف إدارة شؤون األمة مبارشة، فقد كان يديل بآرائه 
الصائبة موضحًا قواعد الدين الصحيحة يف كل موقف يستعيص عىل املساكني، فقد 
سلك اإلمام  سلوكًا منصفًا مع أيب بكر وعمر وكان يمدمها بالنصح واملساعدة 
وحفظ بيضة اإلسالم وعدم انتهاج أي مرشوع يتسبب يف إسقاط الدولة اإلسالمية، 
وقد كان ميزان القضاء واإلفتاء يف شؤون احلياة اإلسالمية يف عهد أيب بكر وماتاله 
من فرتات حكم اخللفاء، وهذا إن دل عىل يشء فيدل عىل دور اإلمام عيل يف 
جاهدًا  وعمل  الكريم  الرسول  قبله  من  إليه  دعا  الذي  االجتامعي  السلم  إحقاق 
 ]147-107 ق:  البيت،#1425  ألهل  العاملي  ]املجمع  حياته.  طول  حتقيقه  عىل 

و ]الطائي، 2009: 63[
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 ملا توىل اإلمام احلسن :ب( السلم االجتامعي عند اإلمام احلسن بن عيل
اخلالفة كانت عاصمته الكوفة منقسمة إىل عدة فئات »فئة اخلوارج ومؤيدهيم، وفئة 
أغلبية القبائل رؤساء القبائل الذين يطمعون يف الدنيا وملذاهتا، وفئة عامة الناس 
وهم يوالون اإلمام احلسن إال أن أكثرهم مرتبط برؤساء عشائرهم ويعملون 
باخلالفة  قبل   من  وأبيه  اإلمام احلسن  بأحقية  معتقدة  مؤمنة  عىل طاعتهم،وفئة 
 وجيشه ملحاربة  اإلمام  فعندما سار  قليلة«  فئة  الطاعة وهم  منتهى  وكانوا يف 
معاوية كان يضم هذه الفئات األربع الرئيسة،وكان قائد اجليش ابن عمه )عبيد اهلل 
 ،بن العباس( الذي كان يطلب معاوية بالثأر كونه قتل وليه يف زمن اإلمام عيل
إال إن عبيد اهلل عندما التقى بجيش الشام أغراه معاوية فرتك جيش الكوفة، فأوىل 
الثالث،  القائد  أيضًا وهكذا فعل  لقائد آخر ولكنه خانه  قيادة اجليش    اإلمام 
اإلمام  قتل  عليه  يعرضون  معاوية  كاتب  قد  الكوفة  رؤساء  بعض  أن  عن  فضاًل 
هذه  نرش  معاوية  فأخذ  ملبايعته،  معاوية  إىل  اآلخر  بعضهم  وكتب   ، احلسن 
األفكار يف صفوف جيش الكوفة، وأرسل كتابًا إىل اإلمام احلسن يعرض فيه 
 إىل اخلطبة  عليه الصلح عىل أن يشرتط فيه اإلمام مايشاء،هذا ما دفع اإلمام 
فإن  فيه عز والنصفة،  قائاًل: »... أال وأن معاوية دعانا ألمر ليس  الكوفة  بجيش 
أردتم املوت رددناه عليه، وإن رددتم احلياة قبلناه، قال فناداه القوم من كل جانب: 
عىل  واشرتط  بالصلح    اإلمام  فقبل  الصلح«  أمى  أفردوه  فلام  التقية،  التقية 
معاوية بعض الرشوط وهي: رشوط معاهدة الصلح التي وافق عليها كل من اإلمام 

احلسن ومعاوية:

 وبسرية . 1 اهلّل وبسنة رسوله  تسليم االمر اىل معاوية، عىل أن يعمل بكتاب 
اخللفاء الصاحلني.
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أن يكون األمر للحسن من بعده، فان حدث به حدث فألخيه احلسني، وليس . 2
»من رسه أن حييا   :ملعاوية أن يعهد به اىل احد. مؤكدًا قول الرسول حممد
حيايت ويموت ميتتي ويدخل اجلنة التي وعدنيها ريب، ويتمسك بقضيب غرسه 
فإهنم اليدخلونكم  بعده،  من  وأوصياءه  أيب طالب  بن  فليتول عيل  بيده،  ريب 
يف باب ضالل،والخيرجونكم من باب هدى،والتعلموهم فأهنم أعلم منكم« 
أئمة  بعدي  من  سيكون  ولكن  امجعني،  الناس  إىل  اهلل  رسول  »أنا   :وقوله
الكفر  أئمة  ويظلمهم  بون،  فيكذَّ الناس  يف  يقومون  بيتي  أهل  من  الناس  عىل 

والضالل وأشياعهم«  ]الفتالوي، 2009: 180[

أن يرتك سبَّ أمري املؤمنني والقنوت عليه بالصالة، وأن ال يذكر عليًا اال بخري.. 3

استثناء ما يف بيت املال الكوفة، وهو مخسة آالف الف فال يشمله تسليم االمر. . 4

وعراقهم . 5 شامهم  يف  اهلّل،  أرض  من  كانوا  حيث  آمنني  الناس  يكون  أن  عىل 
وحجازهم ويمنهم، وأن يؤّمَن االسود واالمحر، وان حيتمل معاوية ما يكون 
من هفواهتم، وأن ال يتبع احدًا بام مى، وأن ال يأخذ أهل العراق بإحنة ،وعىل 
أمان أصحاب عيّل حيث كانوا، وأن ال ينال أحدًا من شيعة عيل بمكروه، وأن 
اصحاب عيل وشيعته آمنون عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم، وان 
ال يتعقب عليهم شيئًا، وال يتعرض الحد منهم بسوء، ويوصل اىل كل ذي حق 
حقه، وعىل ما أصاب اصحاب عيّل حيث كانوا،وعىل أن ال يبغي للحسن بن 
عيل، وال ألخيه احلسني، وال ألحد من أهل بيت رسول اهلّل، غائلًة، رسًا وال 

جهرًا، وال خييف أحدًا منهم، يف أفق من اآلفاق.
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أما من أهم األسباب التي أدت باإلمام بقبول الصلح مع معاوية اآليت:

كرب جيش معاوية وطاعتهم له طاعة عمياء مقابل قلة جيش الكوفة واختالف . 1
أهوائهم جعل من هزيمة جيش الكوفة يف املعركة شيئا مؤكدًا.

قلة وجود املؤمنني احلقيقيني يف جيش الكوفة.. 2

خيانة قادة اجليش وانحيازهم إىل معاوية.. 3

رؤساء . 4 هبا  ليستميل  املسلمني  أموال  لبذل   احلسن اإلمام  استعداد  عدم 
اإلمام  أبوه  بوضوح  ذلك  عن  عرب  الدين،وقد  لصميم  ذلك  ملنافاة  القبائل. 
وهذا  واجلور«  بالظلم  النرص  أطلب  أن  وحيكم  »أتأمروين  بقوله:   عيل

بخالف معاوية الذي كان اليبايل بكل يشء.

رسيان الفتن واإلشاعات داخل صفوف جيش الكوفة بسبب نفوذ الدعايات . 5
يبثها معاوية يف أوساط جيش اإلمام احلسن وهي جزء من احلرب  التي 

النفسية لتثبيط عزيمة اجليش وتفكيكه من الداخل.

رغبته  األكيدة يف املحافظة عىل أرواح شيعته وأهل بيته، وعدم تعرضهم . 6
خلطر اإلبادة، وإال لصفا اجلو ملعاوية وأمثاله من املارقني عن اإلسالم يعبثون 
بالدين كام يشاؤون. فإنه  لو قاتل معاوية هبذا اجليش الضعيف لكان مصريه 
ومصري أهل بيته وشيعته إىل الفناء،وهم اخللص ومحلة الدين وعىل عاتقهم تقع 
مسؤولية نرشه، ولو أفناهم معاوية يف معركة واحدة مل يؤمن عىل العقائد احلقة 
من الضياع، خصوصًا يف ظل الفتن واإلنحرافات التي كان ينرشها األمويون 

يف طول البالد العربية وعرضها. ]احلكيم، 2006: 63-60[ 
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ثامنًا: مقومات السلم االجتامعي التي تضمنتها رشوط معاهدة
          صلح اإلمام احلسن مع معاوية:

ن من توفري األمن  هناك الكثري من مقومات السلم اإلجتامعي العاملية التي متكِّ
والسعادة والطمأنينة للناس ومنها )سيادة القانون، والتكافل اإلجتامعي، والتعايش 
السلمي، ونبذ العنف، والتعاون اإلقتصادي، وتوفري احلاجات الرضورية للناس، 
أننا  باملسؤولية،واملشاركة ... ألخ(، إال  واملواطنة، وحتقيق مبدأ اإلخوة، والشعور 
نجد أن أئمة أهل البيت ومنهم اإلمام احلسن  قد عملوا هبذه املقومات منذ 
 مئات السنني وهذا ما وجدناه يف معاهدة الصلح التي متت بني اإلمام احلسن

ومعاوية من خالل رشوطها اخلمس التي متثلت باآليت:

العمل بتعاليم الدين اإلسالمية التي رشعها اهلل عز وجل وعمل بنرشها النبي . 1
الكريممممممممم  ومنها )األمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلفاظ عىل الدين 
اإلسالمي وتوفري حاجات الناس والتسامح والتعاون والتعاطف بني الناس 

... ألخ(.
تويل رعاية شؤون املسلمني من يستحقها، إذ إن اهلدف من اخلالفة هو حتقيق . 2

العدل واألمان واملحبة بني الناس. ووضع مصلحة األنسان فوق كل اعتبار، 
ويف صدارة كل األعامل.

حتقيق األخوة واملساواة بني الناس فال فرق بني الناس عىل اختالف اجناسهم . 3
والواهنم وقومياهتم.

حتقيق األمن بني الناس إذ من خالله يتم حتقيق التعايش السلمي بني الناس.. 4
نبذ األحقاد والرصاعات التكفريية، وترك إثارة الفتن والنعرات الطائفية بني . 5

الناس.
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ترك الفساد والعمل عىل إصالح األرض وتنميتها ومن ثم حتقيق الرفاه يف كل . 6
مرافق الدولة اإلسالمية.

الرصاعات . 7 إىل  تؤدي  التي  اخلالفات  وترك  بعضا  بعضهم  الناس  حب 
واحلروب.

احلق . 8 حتقيق  يف  الفذة  ومسريهتم   ،حممد النبي  أهل  بيت  سرية  عىل  احلفاظ 
ونرش الدين اإلسالمي.

تاسعًا: دور فكر أهل البيت  يف إقامة السلم االجتامعي
            واستقرار املجتمع واصالحه

وإنام  والدمار  والفتن  باحلروب   الينتقل  البيت  أهل  فكر  أن  مما سبق  نجد 
نرش  هي  وغايتهم  فكر  أصحاب  هم    البيت  فأهل  واألمان،  العدل  طريق  من 
األمان  طريق  من  الساموية  الرسالة  أهداف  حتقيق  أجل  من  الناس  بني  الفكر  هذا 
طريق  من  وليس  اإلجتامعي  والسلم  والقبول  واإلقناع  والتواضع  واحلق  والعدل 
النبي حممد يف صلح  العنف والسلب واحلروب، وخري دليل عىل ذلك مافعله 
الترصف  أساؤوا  بل  ال  عليه  واحتجوا  الصحابة  معظم  فيه  عارضه  احلديبيةالذي 
املسلمني حينها وقبل  فالرسول يف وقتها مل جيد أن احلرب كانت يف مصلحة  معه. 
 :قال فقد  آنذاك.  للمسلمني  مصلحة  من  ملايراه  القاسية  قريش  كفار  برشوط 
»أنا عبد اهلل ورسوله لن أخالف أمره ولن يضّيعني« ]املجمع العاملي ألهل البيت، 
1425# ق: 165[. كذلك ما فعله اإلمام عيل مع معاوية عندما رفض مبايعته 
عىل  والقضاء  احلرب  إىل  وسعى  املسلمني  بني  الفتن  نرش  إىل  وعمد  اخلالفة  عىل 
احلرب  ملنع  الفرص  من  الكثري  أعطاه    اإلمام  أن  إال   املؤمنني أمري  دولة 
بني  اإلجتامعي  السلم  وحتقيق  املسلمني  ودماء  الدين  عىل  واحلفاظ  النشوب  من 
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املسلمني، إال أن معاوية مل يأبه له فأخذ اإلمام عيل يبعث له املندوبني من أجل 
أخذ هدنة مؤقتة فقال هلم : »إئتوا هذا الرجل -أي معاوية- وادعوه إىل اهلل وإىل 
الطاعة واجلامعة« وما كان جواب معاوية إال أنه قال: انرصفوا من عندي فليس بيني 
 وبينكم إال السيف. حتى عندما وقعت احلرب بني الطرفني فقد كان اإلمام عيل
يويص جنوده دائاًم فيقول: »ال تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فأنتم بحمد اهلل عز وجل 
عىل  والجتهزوا  مدبرًا  تقتلو  فال  فهزمتموهم  قاتلتموهم  »فإذا  قال:  ثم  حجة«  عىل 

جريح والتكشفوا عورة والمتّثلوا بقتيل«.

إىل  اخلروج  عزم  حني  الطف  معركة  يف   احلسني اإلمام  مافعله  وكذلك 
يف  اإلصالح  لطلب  خرجت  وإنام  والبطرًا  أرشًا  أخرج  مل  »واهلل  قال  حني  العراق 
احلفاظ  غايته  كانت  فقد  سلميًا.  خروجًا    اإلمام  خروج  كان  لذا  جدي«  أمة 
احلرب  إشعال  وليس  الناس  بني  واإلصالح  العدل  وحتقيق  اإلسالمي  الدين  عىل 

والدمار بني الناس. ]اليارسي، 2009: 10[

اهلل  عبد  األكرب  أخيه  من    الكاظم  اإلمام  موقف  يف  نجده  ما  وكذلك 
)األفطح( فلم يكن موقفًا عدائيًا سافرًا عىل الرغم من أنه ادعى اإلمامة لنفسه بعد 
  ورغم وصية أبيه بإعطاء اإلمامة لإلمام الكاظم  وفاة ابيه اإلمام الصادق
أخيه  مع  والسياسية  والكالمية  النفسية  احلرب  إدخال  إىل    اإلمام  يتجه  فلم 
كي ال يثري الفتن وعدم االستقرار بني الناس وباألخص الشيعة وإنام ترك للشيعة 
وعلامئها احلرية يف أن تكتشف بنفسها كفاءة هذا املدعي وعلميته أو تكتشف غريها 
من الطاقات فيام إذا كان يمتلكها أو ال. ]املجمع العاملي ألهل البيت، 1425# ق: 

]83-82
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ونعود اىل موقف اإلمام احلسن وقبوله اهلدنة مع معاوية، بغض النظر عن 
اإلمام  به  قام  ملا  نتيجة وثمرة  أكرب  أن  إاّل  »الصلح«  بم  ملا يسمى  احلقيقية  األسباب 
انطلق  فقد  آنذاك،   هو حتقيق األمن والسلم االجتامعي للمجتمع االسالمي 
اإلمام احلسن يف قراره هذا من رؤية واعية ملجريات األحداث وما عليه واقع 
النسبي يف ربوع  النتيجة عبارة عن حالة من االستقرار واهلدوء  املسلمني، فكانت 
األمة اإلسالمية. علاًم أن تسلم السلطة وتشكيل احلكومة اإلسالمية، مل يكن هو ما 
يرمي إليه اإلمام احلسن كام هو هنج أبيه أمري املؤمنني من قبل، بل الدافع 
احلقيقي هو صيانة مبادئ اإلسالم، وتكريسها يف املجتمع، ثم ممارسة دور القيادة 
يف ضوء تلك املبادئ والقيم السامية. أضف إىل ذلك؛ كان لكل ورشط من رشوط 
الصلح مع معاوية، أمهيته الكربى يف حتقيق السلم االجتامعي، وهذا ما أكّده الرشط 
ااخلامس، فقد نّص عىل »أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهلل تعاىل...«. من 
ذلك يظهر ما لم »الصلح« بوصفه مفهوما إسالميًا، من أمهية عظيمة يف نرش السالم 
حقيقة  عن  اللثام  إماطة  يف  سببًا  كان  حتديدًا،  وهذا  الناس.  بني  واألمان  واألمن 
معاوية أمام املسلمني بأمجعهم، وأنه السبب يف إراقة الدماء ونرش االرهاب وعدم 
االستقرار يف االمة. ]الرماحي: انرتنيت[ وغريها من املواقف الكثرية ألهل البيت 

 الذين أثبتوا فيها سعيهم السلم االجتامعي ورفض احلرب والدمار.

نجد مما سبق أن حتقق السلم االجتامعي عامل أساس لتوفري األمن واالستقرار 
النتيجة  فإن  أو ضعفت،  الداخيل  والوئام  السلم  فقدت حالة  ما  وإذا  املجتمع،  يف 
اخلصام  حالة  تسود  إذ  االستقرار،  وزعزعة  األمن  تدهور  هو  لذلك  الطبيعية 
واالحرتاب، فيسعى كل طرف إليقاع أكرب قدر من األذى والرضر بالطرف اآلخر، 
وتضيع احلدود، وتنتهك احلرمات، وتدّمر املصالح العامة، حني تشعر كل جهة أهنا 
مهددة يف وجودها ومصاحلها، فتندفع باجتاه البطش واالنتقام وإحراز أكرب مساحة 
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 من السيطرة والغلبة. وينطبق عىل هذه احلالة ما روي عن اإلمام عيل بن أيب طالب
أنه قال: »من بالغ يف اخلصومة أثِم ومن قرّص فيها ُظلم وال يستطيع أن يتقي اهلل من 
خاصم«. إذن ففي رحاب السلم االجتامعي يمكن حتقيق التنمية والتقدم، إذ يتجه 
الناس صوب البناء واإلنتاج، وترتكز االهتاممات نحو املصالح املشرتكة، وتتعاضد 
اجلهود والقدرات يف خدمة املجتمع والوطن.عىل عكس ما حيصل يف حالة اخلصام 
واالحرتاب، ومن انشغال كل طرف باآلخر، ومن تغليب املصالح اخلاصة والفئوية 
عىل املصلحة العامة واملشرتكة. ويف مثل هذا الوضع تستحيل التنمية والتقدم، بل 
كيان  وينهار  املجتمع،  بناء  فيتداعى  والقائم،  املوجود  القدر  عىل  احلفاظ  يصعب 

الوطن، وتضيع مصالح الدين واألمة. ]الصفار: انرتنيت[

عارشًا: االستنتاجات

أول من دعا للسلم اإلجتامعي هو االسالم وذلك الدالالت الواضحة يف آيات . 1
القرآن الكريم التي تدعو اىل السلم والسالم واالحاديث النبوية. وهذه الدعوة 

سبقت اجلمعية العامة لالمم املتحده التي جاءت متأخرة جدًا.
هم . 2  احلسن اإلمام  ثم  ومن   عيل اإلمام  رأسهم  وعىل  البيت  أهل 

حتقيق  أجل  من   حممد الرسول  بعد  اإلهلية  للدعوة  استجابة  الناس  أول 
السلم اإلجتامعي بني الناس.

تأكيد اإلمام احلسن املحافظة عىل حياة الناس وإحقاق اإلمان والسلم هلم . 3
وكام هو مبني يف الرشط اخلامس من رشوط معاهدة الصلح مع معاوية.

إىل . 4 تدعو  الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم  بالقرآن  املتمثلة  النبوية  الرسالة  إن 
التنمية والتطور وهذا ال يتحقق إال يف رحاب السلم االجتامعي.
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أحد عرش: التوصيات

رضورة حتقيق كل حاكم يريد حتقيق العدل واحلق بني رعيته السلم اإلجتامعي . 1
بني الناس.

االجتامعي . 2 السلم  طريق  من  واصالحها  البالد  تنمية  عىل  العمل  رضورة 
للوصول إىل مصاف الدول اآلمنة واملتطورة.

أجل . 3 من  الناس  بني  واألخوة  والوئام  احلب  روح  خلق  عىل  العمل  رضورة 
غرس حب حتقيق السلم االجتامعي بينهم.

رضورة ترك الرصاعات واخلالفات والفتن بني البلدان من أجل حتقيق اآلمان . 4
والسلم االجتامعي ألبنائها.

رضورة االلتزام بكالم اهلل تعاىل واالقتداء بفكر أهل البيت  عند اختاذ احلكام . 5
»يا  القرارات املصريية للدول مصداقًا لقول الرسول الكريم يف خطبة الوداع 
أيا الناس! إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب اهلل و عرتيت 

أهل بيتي«.

اثنتا عرشة: املقرتحات

إجراء دراسة مقارنة بني السلم اإلجتامعي عند أهل البيت والسلم االجتامعي . 1
عند بعض حكام الدول الذين يّدعون حتقيقه لبلداهنم يف الوقت احلارض.

اجراء لدراسة لتحليل معاهدة صلح اإلمام احلسن مع معاوية من حيث . 2
القيم واملباديء واألفكار التي تتضمنها.
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