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اُجلزء  اَألَوُل





بسم اهلل الرمحن الرحيم
ــد الفهــاء  ــاء، عن ــع النعــاء، وصــارف الشــدائد والب ــاآلالء، وتتاب احلمــد هلل املســتحمد ب
وغــر الفهــاء، املذعنــن مــن عبــاده المتناعــه بجالــه وكربيائــه، وعلــوه عــن حلــوق األوهــام 
ــول  ــات عق ــه روي ــون غيب ــط بمكن ــن أن حتي ــن ، م ــة املخلوق ــه ظنان ــن كن ــع ع ــه ، املرتف ببقائ
الرائيــن، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده يف ربوبيتــه، ووجــوده ووحدانيتــه، صمــدا ال رشيــك 
لــه ، فــردا ال ظهــر لــه، والصــاة والســام عــى حممد عبــده ورســوله ، الــذي اصطفــاه وانتجبه 
ــرًا، وملــا يأملــون  ــاد ممــا خيافــون نذي ــًا إىل احلــق، ورساجــًا منــرًا، وللعب ــه داعي وارتضــاه، وبعث
مهــم اهلل باإلســام، واختارهــم واصطفاهــم واجتباهــم،  ــن كرَّ ــه الذي بشــرًا ، وعــى أهــل بيت

فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا.
أما بعد..

 إنَّ البحــث  يف فكــر وعطــاء اإلمــام احلســن كريــم أهــل البيتbحيتــاج إىل دراســات عديدة 
 :g من ســات وصفــات ، فهــو القائــلgتتصــف بالعمــق والدقــة؛ ملــا تتمتــع بــه شــخصيته
لــو قمــت حــوالً فحــوالً أذكــر الــذي أعطانــا اهلل ) عــز وجــل( وخصنــا بــه مــن الفضــل يف كتابــه 
ــف إذا كان  ــم، فكي ــت b منه ــل البي ــن اه ــم ع ــذا واملتكل ــه ه ــهs مل أحص ــان نبي ــى لس وع
املتحدثــون غرهــم؟! فــا عســانا أن نقــول عــن فضائلهــم وحماســنهم ومكامــن أفكارهــم، التــي 

لــو كان البحــر مــداد والشــجر أقامــا عــى أن حيصيهــا مــا أحصاهــا.
ــة يف  ــاحة والفضيل ــاب الس ــن اصح ــم م ــل العل ــواب أه ــرق أب ــر شــجعنا أن نط ــذا األم ه
احلــوزة العلميــة املباركــة ملتمســن إســتكتاهبم مــن أجــل تســليط الضــوء عــى معــامل مهمــة مــن 
ســرة  االمــام احلســنg، فــكان مــن ثــار ذلــك مبــادرة مســؤول وحدة البحــوث والدراســات 
يف مركــز الدراســات األفريقيــة التابــع للعتبــة العباســية املقدســة،  بتبنــي االســتكتاب ومتابعتــه 
ــة  ــة مدين ــروع احلل ــا مل ــأة العلي ــات اهلي ــن فعالي ــة يف ضم ــوث حوزوي ــة بح ــوع  جلس موض
ــام  ــة اإلم ــل خدم ــن اج ــم م ــى جمهوداهت ــا بأق ــون عليه ــل القائم ــنgالتي يعم ــام احلس اإلم
احلســن g، فشــارك جمموعــة مــن فضــاء احلــوزة العلميــة ببحــوث رصينــة، تناولــت جوانــب 
 g ومــا يثــار مــن شــبهات بعــض خصــوم اإلمــام احلســن gخمتلفــة يف فكــر اإلمــام احلســن
أو اجلاهلــن بمقامــه وقــدره الكبــر، ســائلن اهلل تعــاىل أن يتقبــل هــذا القليــل وينفعنــا بــه يــوم 

الينفــع مــال وال بنــون إال مــن أتــى اهلل بقلــب ســليم.

 وحدة البحوث والدراسات
 عباس عطية القرييش  
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... gاملوروث الّروائّي لإلمام احلسن gالُرتاث احلديثّي لإلمام احلسن امُلجتبى

مــةُ ملُقدِّ ا
ــه حمّمــدٍ وآلِــه الطاهريــن واللعنــة الدائمــة  ــاُم عــى خــرِ خلقِ احلمــد هلل ربِّ العاملــن والصــاُة واَلسَّ

عــى أعدائهــم حّتــى قيــام يــوم الديــن. 
ُيمثــل املــوروث الّروائــّي املصــدر الثــاين لتعاليــم الديــن اإلســامّي بعــد القــرآن الكريــم، وهــو عنــد 
ــُه فيكــون مــا ُينقــل  الشــيعة اإلمامّيــة يمتــد بعــد النبــي األكــرمsإىل عرتتــه الطاهــرة فُيمثــل قوهُلــم قولَ

عنهــم مــن أحاديــث مندرجــًا حتــت الُســنة أيضــًا. 
ــي  ــع أصحــاب الكســاء، وســبط النب ــى، راب ــام احلســن امُلجتب ــت  b  اإلم ــدِ أهــل البي ومــن ُعمَ

ــة1 .  ــؤدد واهليب ــبيهه يف الس ــرمs، وش األك
ــّي عــن اإلمــام احلســنg مل تكــن بمســتو أمهيتــه ومكانتــهg عنــد  ــة املــوروث الّروائ لكــنَّ كمي
ــن  ــا روي ع ــتْ ب ــا قيس ــدًا إذا م ــًة ج لِيل ــه قَ ــت روايات ــًا، إذ كان ــه خصوص ــًا، وأتباع ــلمن عموم املس

 .c ــر ــادق أو الباق ــام الص اإلم
والوجــه يف قلــة مــا روي عنــهg يــكاد يكــون واضحــًا نظــرًا اىل الظــروف السياســية القاســية التــي 
ــا  ــؤاله لئ ــن س ــون م ــاس يتحرج ــة الن ــن عام ــتْ م ــى جعل ــلطة حّت ــش الس ــن بط ــه م ــا وأتباع عاناه

ــة والتهمــة.  يؤخــذوا بالظن
وهــذا احلــال - أعنــي قلــة مــا روي عــن اإلمــام احلســن املجتبــىg - يدفعنــا إىل االهتــام أكثــر بتســليط 
 .gالضــوء عليهــا حّتــى ال يكــون تركهــا واالســتغناء عنهــا بغرهــا ســببًا آخــر يف اإلعــراض عــن مروياتــه
وبعــد كثــرة املصــادر احلديثّيــة للفريقــن، وعــدم امــكان اإلحاطــة بمحاولــةٍ واحــدةٍ بجميــع مروياتــه

ــار  ــع االختي ــد وق ــهg، وق ــن روايات ــجّله م ــا س ــر في ــا، والنظ ــوذج منه ــار إنم ــك إىل اختي ــا ذل g دفعن
ــال} للّشــيخ الصــدوق «ره» ألمهيــة املؤلــف وعظيــم مكانتــه عنــد اإلمامّيــة2 - أعــى  صَ عــى كتــاب {اخلِ
اهلل كلمتهــم -، وأمهيــة الكتــاب فهــو ُمضافــًا إىل اعتبــاره، والقطــع بنســبته إىل مؤلفــه عنــد علائنــا امتــاز 

بمنهجــه حيــُث إعتمــد العــدد اســلوبًا يف تبويــب فصولــه وجعــل األحاديــث املتناولــة لــه ُكاًّ يف بابــه. 
ونقــل الصــدوق «ره» فيــه عــن اإلمــام احلســنg مــن األخبــار مــا يزيــد عــى عــرة تنوعــتْ بــن 
العقائــد، واألخــاق، واآلداب، وثــواب األعــال، وصفــة النــاس. وســنحاول يف بحثنــا تســليط 

ــا.  ــا ومضامينه ــى داللته ــوء ع الض
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ــد العقائ
ةَ رواياتٍ عن اإلمام احلسنg يف العقائد، وهي:  دَّ يْخ الصدوق «ره» يف اخلصال عِ رو الشَّ

واحد.  نور مــن والــويصّ لنبــيّ ىل: ا يــة األوّ وا الرّ
ــالَ «ره»: )حدثنــا حمّمــد بــن عمــر احلافــظ البغــدادّي3 قــال: حدثنــي أبــو حمّمــد احلســن بــن عبــد اهلل  قَ
الــرازّي٤ قــال: حدثنــي أّيب5 قــال: حدثنــي ســيدّي عــيل بــن موســى الرضــا قــال: حدثنــي أيب موســى 
بــن جعفــر قــال: حدثنــي أيب جعفــر بــن حمّمــد قــال: حدثنــي أيب حمّمــد ابــن عــيل قــال: حدثنــي أيب عــيل 
بــن احلســن قــال: حدثنــي أيب احلســن قــال: حدثنــي أخــي احلســن بــن عــيل قــال: حدثنــي أيب عــيل بــن 

 .٦) أيب طالــب b  قــال: قــال رســول اهللs: خلقــُت أنــا وعــيل مــن نــورٍ واحــدٍ
ــا وحــدة ابتــدأتْ  إِهنَّ مفــاد احلديــث: دّل احلديــث عــى وحــدة النبــي األكــرم ووصيهsالوجودّيــة، وَ
َ فيــه تفاصيــل هــذه  ــنَّ منــذ بدايــة اخللــق، وقــد ذكــر الصــدوق «ره» يف كتابــه )علــل الرائــع( حديثــًا بَ
الوحــدة واســتمراريتها، قائــًا: )حدثنــا أبــو نــرص أمحــد بــن احلســن بــن أمحــد بــن عبيــد النيســابورّي 
املــرواّين بنيســابور ومــا لقيــت أنصــب منــه قــال: حدثنــا حمّمــد بــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن مهــران 
الــرساج قــال: حدثنــا احلســن بــن عرفــة العبــدّي قــال حدثنــا وكيــع بــن اجلــراح عن حمّمــد ابــن إرسائيل 
عــن أيب صالــح عــن أيب ذر رمحــه اهلل قــال: ســمعت رســول اهللsوهــو يقــول: خلقــت أنــا وعــيل بــن 
أيب طالــب مــن نــور واحــد نســبح اهلل يمنــة العــرش قبــل أن خيلــق آدم بألفــي عــام فلــا أنْ خلــق اهلل آدم 
جعــل ذلــك النــور يف صلبــه ولقــد ســكن اجلنــة ونحــن يف صلبــه، ولقــد هــم باخلطيئــة ونحــن يف صلبه، 
ولقــد ركــب نــوح يف الســفينة ونحــن يف صلبــه، ولقــد قــذف إبراهيــم يف النــار ونحــن يف صلبــه، فلــم 
يــزل ينقلنــا اهلل عــز وجــل مــن أصــاب طاهــرة إىل أرحــام طاهــرة حتــى انتهــى بنــا إىل عبــد املطلــب 
فقســمنا بنصفــن فجعلنــي يف صلــب عبــد اهلل وجعــل عليــًا يف صلــب أبــى طالــب وجعــل يف النبــوة 
والربكــة، وجعــل يف عــيل الفصاحــة والفروســية، وشــق لنــا اســمن مــن أســائه فــذو العــرش حممــود 

وأنــا حممــد واهلل االعــى وهــذا عــيل(7. 
كــا رو هــذا املضمــون مجلــة مــن علــاء اجلمهــور كابــن حنبــل يف فضائــل الصحابــة قائــًا: )حدثنــا 
احلســن قــال حدثنــا أمحــد بــن املقــدام العجــيلُّ قــال حدثنــا الفضيــل بــن عيــاض قــال حدثنــا ثــور بــن 
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يزيــد، عــن خالــد بــن معــدان، عــن زاذان، عــن ســلان قــال: ســمعت حبيبــي رســول اهللsيقــول: 
«كنــا أنــا وعــيل نــورًا بــن يــدي اهلل عــز وجــل، قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة عــر ألــف عــام، فلــا خلــق 

 .٨)«gاهلل آدم قســم ذلــك النــور جزءيــن، فجــزء أنــا، وجــزء عــيل
ــا أبــو غالــب حممــد بــن أمحــد بــن ســهل النحــوي  وابــن املغــازّيل يف مناقــب عــيلg قائــًا: )أخربن
رمحــه اهلل، أخربنــا أبــو احلســن عــيل بــن منصــور احللبــي األخبــاري، أخربنــا عــيل بــن حممــد العــدوي 
الشمشــاطي، حدثنــا احلســن بــن عــيل بــن زكريــا، حدثنــا أمحــد بــن املقــدام العجــيل، حدثنــا الفضيــل 
بــن عيــاض عــن ثــور بــن يزيــد عــن خالــد بــن معــدان عــن زادان عــن ســلان قــال: ســمعت حبيبــي 
حممداsيقــول: )كنــت أنــا وعــيل نــورا بــن يــدي اهلل عــز وجــل، يســبح اهلل ذلــك النــور ويقدســه قبــل 
أن خيلــق اهلل آدم بألــف عــام!، فلــا خلــق اهلل آدم ركــب ذلــك النــور يف صلبــه، فلــم يــزل يف يشء واحــد 

حتــى افرتقنــا يف صلــب عبــد املطلــب، ففــي النبــوة ويف عــيل اخلافــة((9. 
ــنْ  ــكَ فِيــهِ مِ اجَّ ــنْ حَ ح القــرآن الكريــم بوحدهتــا وأهنــا نفــسٌ واحــدةٌ يف قولــه تعــاىل: {فَمَ َّ بــل رصَ
ــُكمْ  أَنُْفسَ ــنَا وَ أَنُْفسَ ُكمْ وَ ــاءَ نِسَ ا وَ نَ ــاءَ نِسَ ُكــمْ وَ نَاءَ بْ أَ ــا وَ نَ نَاءَ بْ ُع أَ ــدْ ا نَ ــوْ الَ عَ ُقــلْ تَ ــمِ فَ لْ عِ ــنَ الْ كَ مِ ــاءَ ــا جَ ــدِ مَ عْ بَ

 .١٠{ اذِبِــنَ كَ ــىَ الْ نَــتَ اهللِ عَ عْ ــلْ لَ عَ نَجْ ــلْ فَ بْتَهِ ُثــمَّ نَ
ــاىل:  ــه تع ــن قول ــود م ــو املقص ــنg ه ــر املؤمن ــى أّن أم ــدّل ع ــا ي ــن ب ــد الفريق َ عن ــرسِّ ــذي ُف وال
}، فقــد رو الصــدوق «ره» يف حديــث أّن ألمــر املؤمنــنg ســبعن منقبــة مل  ــُكمْ أَنُْفسَ ــنَا وَ أَنُْفسَ {وَ
، وهــو حديــث طويــل ورد فيــه: )وأمــا الرابعــة والثاثــون فــان النصــار ادعــوا أمرا  ُيشــاركه هبــا أحــدٌ
فأنــزل اهلل عــز وجــل فيــه « فمــن حاجــك فيــه مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فقــل تعالــوا نــدع أبناءنــا 
وأبناءكــم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا و أنفســكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــة اهلل عــى الكاذبــن»، فــكان 

نفــيس نفــس رســول اهللsو النســاء فاطمــة  واألبنــاء احلســن واحلســن. . . (11. 
ويف امُلســتدرك عــى الصحيحــن عــن )جعفــر بــن حممــد بــن نصــر اخللــدي، ببغــداد، حدثنــا موســى 
بــن هــارون، حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا حاتــم بــن إســاعيل، عــن بكــر بــن مســار، عــن عامــر 
بــن ســعد، عــن أبيــه قــال: ملــا نزلــت هــذه اآليــة: {نــدع أبناءنــا وأبناءكــم ونســاءنا ونســاءكم وأنفســنا 
ــم  ــال: «الله ــم، فق ــينًا ريض اهلل عنه ــنًا وحس ــة وحس ــًا وفاطم ــول اهللsعلي ــا رس ــكم} دع وأنفس
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هــؤالء أهــيل». هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخن، ومل خيرجــاه(12. 
gبــل يظهــر أّن عاقــة اهلوهويــة ووحــدة الــذات والــروح كانــت أصــًا مشــرتكًا بــن مجيــع األئّمــة

كــا يــدّل عــى ذلــك مــا روي يف الــكايف عــن )حممــد بــن حييــى، عــن حممــد بــن احلســن، عــن جعفــر بــن 
ــه  ــد اهلل ويعاتب ــوم عب ــد اهللg يل ــو عب ــال: كان أب ــد اهلل ق ــن أيب عب ــر ع ــن طاه ــل، ع ــن فضي ــر، ع بش
ويعظــه ويقــول: مــا منعــك أن تكــون مثــل أخيــك، فــواهلل إين ألعــرف النــور يف وجهــه؟ فقــال عبــد اهلل: 
مل، أليــس أيب وأبــوه واحــدًا وأمــي وأمــه واحــدة؟ فقــال لــه أبــو عبــد اهلل: إنــه مــن نفــيس، وأنــت ابنــي(13. 

ةَ دالالتٍ للوحدة املذكورة:  دَّ ويمكن حتصيل عِ
ــب  ــق، وطي ــمو اخلُل ــم، وس ــة، والعل ــن العصم ــة م ــاالت الوجودّي ــدة الك ــيض وح ــا تقت الً: أّهن أَوَّ
املولــد، وعظيــم املنزلــة عنــد البــاري، وأمثاهلــا إِالَّ مــا وقــد عليــه االســتثناء وهــو النبــوة كــا أشــر إىل 
ذلــك يف بعــض مــا تقــّدم مــن النصــوص، وّرصح بــهsيف حديــث املنزلــة: )يــا عــيل أَنْــتَ منــي بمنزلــة 

ــُه ال نبــيَّ بعــدّي(1٤.  هــارون مــن موســى إِالَّ أنَّ
ثانيًا: أّهنا تقتيض أفضلّية أمر املؤمننg عى سائر األّمة كأفضلّية النبي األكرمsعليها. 

ثالثــًا: أّهنــا تقتــيض أحّقيــة أمــر املؤمنــنg بخافــة النبــّي األكرمsبحكــم كونــه كالنبــي يف 
ــة.  ــادة األُمَّ ــة لقي ــه املؤهل ــع كاالت مجي

 .sة الثانية: مسائُل اليهود للنبي األكرم وايّ الرّ
نقــل الصــدوق «ره» حديــث مســائل اليهــود للنبــي األكــرمsيف موضعــن مــن اخلصــال، وبنفــس 
إّنــاَ فرقــه حســب موضــع اخلصلــة التــي جعلــه حتتهــا،  َّــا ُيدلــل عــى أّهنــا حديــث واحــد، وَ االســناد ممِ

واحلديثــان مهــا: 
ل: )حممــد بــن عــيل ماجيلويــه15، عــن عمــه حممــد بــن أيب القاســم1٦، عــن أمحــد بــن أيب  احلديــث األَوَّ
عبــد اهلل الربقــي17، عــن أيب احلســن عــيل بــن احلســن الربقــي1٨، عــن عبــد اهلل بــن جبلــة19، عن احلســن 
بــن عبــد اهلل20، عــن آبائــه، عــن جــده احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب b  يف حديــث طويــل قــال: 
جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللsفســأله أعلمهــم عــن أشــياء فــكان فيــا ســأله أخربنــا عــن ســبع 
خصــال أعطــاك اهلل مــن بــن النبيــن وأعطــى أمتــك مــن بــن األمــم؟ فقــال النبــي: أعطــاين اهلل عــز 
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وجــل فاحتــة الكتــاب واالذان واجلاعــة يف املســجد ويــوم اجلمعــة والصــاة عــى اجلنائــز واالجهــار 
ــر مــن  ــد األمــراض والســفر، والشــفاعة ألصحــاب الكبائ يف ثــاث صلــوات والرخصــة المتــي عن
sــا حمّمــد. فــا جــزاء مــن قــرأ فاحتــة الكتــاب؟ فقــال رســول اهلل أمتــي. قــال اليهــودي: صدقــت ي
مــن قــرأ فاحتــة الكتــاب أعطــاه اهلل عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الســاء ثــواب تاوهتــا وأمــا 
االذان فإنــه حيــر املؤذنــون مــن أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصاحلــن. وأمــا اجلاعــة 
ــرون  ــع وع ــة أرب ــة يف مجاع ــاء، و الركع ــة يف الس ــوف املائك ــي يف األرض كصف ــوف أمت ــإن صف ف
ركعــة كل ركعــة أحــب إىل اهلل عــز وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم اجلمعــة فــان اهلل جيمــع 
فيــه األولــن واآلخريــن للحســاب فــا مــن مؤمــن مشــى إىل اجلاعــة إال خفــف اهلل عــز وجــل عليــه 
أهــوال يــوم القيامــة ثــم جيازيــه اجلنــة وأمــا االجهــار فإنــه يتباعــد منــه هلــب النــار بقــدر مــا يبلــغ صوتــه 
وجيــوز عــى الــرصاط ويعطــي الــرسور حتــى يدخــل اجلنــة، وأمــا الســادس فــإن اهلل عــز وجــل خيفــف 
أهــوال يــوم القيامــة المتــي كــا ذكــر اهلل يف القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى اجلنائــز إال أوجــب اهلل 
لــه اجلنــة إال أن يكــون منافقــا أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك 
والظلــم. قــال: صدقــت يــا حممــد وأنــا أشــهد أن اال إلــه إال اهلل وأنــك عبــده ورســوله خاتــم النبيــن 
وإمــام املتقــن، ورســول رب العاملــن، فلــا أســلم وحســن إســامه أخــرج رقــا أبيــض فيــه مجيــع مــا 
قــال النبيsوقــال: يــا رســول اهلل والــذي بعثــك باحلــق نبيــا مــا استنســختها إال مــن األلــواح التــي 
كتــب اهلل عــز وجــل ملوســى بــن عمــران ولقــد قــرأت يف التــوراة فضلــك حتــى شــككت فيــه يــا حممــد، 
ولقــد كنــت أحمــو اســمك منــذ أربعــن ســنة مــن التــوراة وكلــا حموتــه وجدتــه مثبتــا فيهــا، ولقــد قــرأت 
يف التــوراة أن هــذه املســائل ال خيرجهــا غــرك، وأن يف الســاعة التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه املســائل 
 :sــول اهلل ــال رس ــك، فق ــن يدي ــك ب ــارك ووصي ــن يس ــل ع ــك وميكائي ــن يمين ــل ع ــون جربئي يك
صدقــت هــذا جربئيــل عــن يمينــي وميكائيــل عــن يســاري ووصيــي عــيل بــن أيب طالــب بــن يــدي 

فآمــن اليهــودي وحســن إســامه(21. 
احلديــث الثــاين: )حممــد بــن عــيل ماجيلويــه ريض اهلل عنــه قــال: حدثنــي عمــي حممــد بــن أيب 
القاســم، عــن أمحــد بــن أيب عبــد اهلل الربقــي، عــن أيب احلســن عــيل بــن احلســن الرقــي عــن عبــد اهلل بــن 
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جبلــة، عــن معاويــة بــن عــار22، عــن احلســن بــن عبــد اهلل، عــن أبائــه، عــن جــده احلســن بــن عــيل بــن أيب 
طالــب cقــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللsفســأله أعلمهــم عــن مســائل فــكان فيــا ســأله 
أن قــال: ألي شــئ فــرض اهلل الصــوم عــى أمتــك بالنهــار ثاثــن يومــا وفــرض عــى األمــم أكثــر مــن 
ذلــك؟ فقــال النبــيs: إن آدم ملــا أكل مــن الشــجرة بقــي يف بطنــه ثاثــن يومــا ففــرض اهلل عــز وجــل 
عــى ذريتــه ثاثــن يومــا اجلــوع والعطــش والــذي يأكلونــه تفضــل مــن اهلل عــز وجــل عليهــم كذلــك 
ــام  ــة «كتــب عليكــم الصي كان عــى آدم ففــرض اهلل ذلــك عــى أمتــي، ثــم تــا رســول اهللsهــذه اآلي
كــا كتــب عــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون أّيامــًا معــدودات» قــال اليهــودي صدقــت يــا حممــد(23. 
قــد إهتــمَّ الصــدوق «ره» باحلديــث املذكــور فــرواه يف مجلــة مــن كتبــه كاألمــايل2٤، والعلــل25، 
ــُه  ــه بأّن مت ح يف ُمقدِّ وفضائــل األشــهر الثاثــة2٦، ومعــاين األخبــار27، بــل رواه يف الفقيــه2٨ الــذي رصََّ
مل يقصــد )فيــه قصــد املصنفــن يف إيــراد مجيــع مــا رووه، بــل قصــدُت إىل إيــراد مــا أفتــي بــه وأحكــم 
بصّحتــه وأعتقــد فيــه أّنــه ُحّجــة فيــا بينــي وبــن ريب - تقــدس ذكــره وتعالــت قدرتــه - ومجيــع مــا فيــه 

مســتخرج مــن كتــب مشــهورة، عليهــا املعــّول وإليهــا املرجــع(29.  
وُمــراد الصــدوق «ره» مــن حكمــه بصحــة أحاديــث الفقيــه هــو الصّحــة بمعناهــا الُقّدمائــّي أعنــي 
ُعــفَ ســنُده(30، ولــذا ال يتنــاىف مــع جهالــة )عــيل  إِنْ ضَ )احلديــث الــذي قامــتْ القرائــُن عــى اعتبــاره، وَ

بــن احلســن الربقــّي، واحلســن بــن عبــد اهلل( الوارديــن يف ســند احلديــث املذكــور. 
ل خــا مــن )معاويــة بــن عــار( بــن )عبــد اهلل بــن جبلــة( و)احلســن  لكــنَّ امُلاحــظ أّن الّســند األَوَّ
ــُه ســقط منــه، كــا يشــهد لذلــك وجــوده يف املواطــن األُخــر امُلشــار إليهــا،  بــن عبــد اهلل(، والظاهــر أنَّ

 . والتــي نقــل فيهــا الصــدوُق اخلــربَ
ــي  ــًا، جــاؤوا للنب ــر هلــم هــو أعاهــم علمّي ــادة كب ــد مــن اليهــود بقي هــذا، ويتحــدث اخلــرب عــن وف
ــم  ــن عل ــم م ــا لدهي ــال م ــن خ ــة م ــا الدينّي ــون أجوبته ــم يعرف ــائل ه ــرح مس ــل ط ــن أج األكرمsم
ــُه ال يســتطيع أنْ ُجييب عنها أيُّ شــخصٍ  مســبق هبــا حاصــل مــن مورثهــم الدينــّي اليهــودّي، ويعرفــون أنَّ
كمهــا.  ــا تتضمنــه مــن معــارف غيبيــة كمعرفــة علــل األحــكام، وحِ ــًا ُمرتبطــًا بالســاء، ملِّ مــا مل يكــن نبّي

وقد نقلَ الصدوق «ره» ثاث املسائل منها يف اخلربين املذكورين، وهي: 
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 « ــلَّ ــزَّ وجَ ىل: كان اليهــود بقيــادة كبرهــم يعرفــون أّن نبــيَّ آخــر الزمــان اختصــه اهلل «عَ املســألة األَوَّ
ــُه ال يعرفهــا  نَّ أَ بســبع خصــال هــو وُأّمتــه، وأّن هــذه اخلصــال الســبع وجدوهــا يف ألــواح موســىg، وَ
ــن  ــد م ــل التأك ــن أج ــّي األكرمsم ــخص النب ــى ش ــا ع ــذا طرحوه ــان، ول ــر الزم ــّي آخ ــُس نب إِالَّ نف
ــبع  ــن س ــا ع ــّيs: )أخربن ــودّي للنب ــود اليه ــر الوف ــالَ كب ــا، فق ــابَ عنه ــا إذا أج ــه في ــة نبوت صّح

خصــال أعطــاك اهلل مــن بــن النبيــن وأعطــى أمتــك مــن بــن األمــم؟(. 
والظاهــر مــن ســؤاهلم أّهنــم يســألون عــن خصــال كانــت ُمشــرتكًة بــن األكرمsوُأّمتــه، ومل 
يكــن ســؤاهلم عــن خصــال امتــاز هبــا شــخصه الكريمsعــن غــره مــن بنــيِّ البــر عمومــًا أو 
 ، ــابِ كِتَ ــم بذلــك )فقــال النبــي: أعطــاين اهلل عــّز وجــّل فاحتــةَ الْ عــن األنبيــاء خصوصــًا، ولــذا أجاهبَ
 ، ، والصــاةَ عــى اجلنائــز، واالجهــارَ يف ثــاثِ صلــواتٍ ، ويــومَ اجلمعــةِ واالذانَ واجلاعــةَ يف املســجدِ
، والشــفاعةَ ألصحــابِ الكبائــرِ مــن أمتــّي. قــال اليهــودّي:  والرخصــةَ المتــّي عنــدَ األمــراضِ والســفرِ

ــا حمّمــد(.  ــتَ ي صدقْ
ــراءة فاحتــة  ــواب مــن ق ىل، وباألخــص عــن ث ــاألَوَّ ــة ُمرتبطــًة ب ــة: كانــت املســألُة الثاني املســألة الثاني

ــوا: )فــا جــزاء مــن قــرأ فاحتــة الكتــاب؟(.  ــاب، فقال الكت
َ هلــم ثــواب بقيــة األعــال العبادّيــة مــن اخلصال  ــنَّ لكــنَّ النبــيَّ األكــرمsمل يقتــرص عــى ذلــك، بــل بَ
األخــر، كــا أوضــح هلــم موضــع شــفاعتهs)فقال رســول اهللs: مــن قــرأ فاحتــة الكتــاب أعطــاه 
اهلل عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الســاء ثــواب تاوهتــا؛ وأمــا االذان فإنــه حيــر املؤذنــون مــن 
أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصاحلــن. وأمــا اجلاعــة فــإن صفــوف أمتــي يف األرض 
كصفــوف املائكــة يف الســاء، والركعــة يف مجاعــة أربــع وعــرون ركعــة كل ركعــة أحــب إىل اهلل عــز 
وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم اجلمعــة فــان اهلل جيمــع فيــه األولــن واآلخريــن للحســاب 
فــا مــن مؤمــن مشــى إىل اجلاعــة إال خفــف اهلل عــز وجــل عليــه أهــوال يــوم القيامــة ثــم جيازيــه اجلنــة؛ 
ــي  ــرصاط ويعط ــى ال ــوز ع ــه وجي ــغ صوت ــا يبل ــدر م ــار بق ــب الن ــه هل ــد من ــه يتباع ــار فإن ــا االجه وأم
الــرسور حتــى يدخــل اجلنــة، وأمــا الســادس فــإن اهلل عــز وجــل خيفــف أهــوال يــوم القيامــة المتــي كــا 
ذكــر اهلل يف القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى اجلنائــز إال أوجــب اهلل لــه اجلنــة إال أن يكــون منافقــا 
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أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك والظلــم(. 
ُف صدقهــا  عــرِّ ــُه يَ نَّ أَ وبعــد أنْ أتــمَّ النبــيُّ األكرمsإعــرتف لــه كبــر اليهــود بصــدق إجابتــهs، وَ
ــا أشــهد أن اال إلــه إال  ــا حممــد وأن ــفِ موســىg فـ)قــال: صدقــت ي مــن خــال مــا عنــده مــن ُصحِّ
اهلل وأنــك عبــده ورســوله خاتــم النبيــن وإمــام املتقــن، ورســول رب العاملــن، فلــا أســلم وحســن 
إســامه أخــرج رقــا أبيــض فيــه مجيــع مــا قــال النبيsوقــال: يــا رســول اهلل والــذي بعثــك باحلــق نبيــا 
مــا استنســختها إال مــن األلــواح التــي كتــب اهلل عــز وجــل ملوســى بــن عمــران ولقــد قــرأت يف التــوراة 
فضلــك حتــى شــككت فيــه يــا حممــد، ولقــد كنــت أحمــو اســمك منــذ أربعــن ســنة مــن التــوراة وكلــا 
حموتــه وجدتــه مثبتــا فيهــا، ولقــد قــرأت يف التــوراة أن هــذه املســائل ال خيرجهــا غــرك، وأن يف الســاعة 
التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه املســائل يكــون جربئيــل عــن يمينــك وميكائيــل عــن يســارك ووصيــك 
بــن يديــك، فقــال رســول اهللs: صدقــت هــذا جربئيــل عــن يمينــي وميكائيــل عــن يســاري ووصيي 

عــيل بــن أيب طالــب بــن يــدي فآمــن اليهــودي وحســن إســامه(. 
ىل، وتضمنــتْ ســؤاهلم  ليــن يف األَوَّ  املســألة الثالثــة: وقــد وردتْ يف الّروايــة الثانيــة، بينــا كانــت األُوَّ
ــة النبــي األكرمsبصــوم ثاثــن يومــًا، فقالــوا: )ألي شــئ فــرض اهلل الصــوم  ــةِ تكليــف ُأمَّ لَّ عــن عِ
ــُه  نَّ أَ عــى أمتــك بالنهــار ثاثــن يومــًا وفــرض عــى األمــم أكثــر مــن ذلــك؟(، فأوضــح هلمsذلــك، وَ
ُمرتبــطٌ بــا جــر عــى آدم بعــد أكلــه مــن الشــجرة فقــال: )إّن آدم ملــا أكل مــن الشــجرة بقــي يف بطنــه 
ثاثــن يومــًا ففــرض اهلل عــّز وجــّل عــى ذريتــه ثاثــن يومــًا اجلــوع والعطــش والــذي يأكلونــه تفضــل 
sمــن اهلل عــز وجــل عليهــم كذلــك كان عــى آدم ففــرض اهلل ذلــك عــى أمتــي، ثــم تــا رســول اهلل

هــذه اآليــة «كتــب عليكــم الصيــام كــا كتــب عــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم تتقــون أّيامــًا معــدودات» 
ــتَ يــا حمّمــد(. قــال اليهــودّي صدقْ

لثالثــة: ســبعةُ أشــياء مل ختــرج مــن رحم.  ــة ا يّ وا الرّ
ــالَ الصــدوق«ره» يف اخلصــال: )حمّمــد بــن عــيل ماجيلويــه31 ريض اهلل عنــه قــال: حدثنــا عــيل بــن  قَ
ــن  ــان ب ــن أب ــاد األزدّي3٤، ع ــن زي ــد ب ــد حمّم ــن أيب أمح ــكرّي33، ع ــن اليش ــم32، ع ــن هاش ــم اب إبراهي
c عثــان35، عــن أبــان بــن تغلــب3٦، عــن ســفيان بــن أيب ليــى37، عــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب
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أّنــه قــال: يف حديــث طويــل لــه مــع ملــك الــروم إّن ملــك الــروم ســأله فيــا ســأله عــن ســبعة أشــياء 
خلقهــا اهلل عــز وجــل مل ختــرج مــن رحــم، فقــال: آدم وحــواء، وكبــش إبراهيــم، وناقــة صالــح، وحيــة 
اجلنــة، والغــراب الــذي بعثــه اهلل عــز وجــل يبحــث يف األرض، وإبليــس لعنــه اهلل تبــارك وتعــاىل(3٨. 
ــو  ــه ه ت ــرمsيف ُأمَّ ــي األك ــن النب ــًا ع ــاره مُمث ــومg باعتب ــخصّية املعص ــة يف ش ــؤون املهم ــن الش م
علمــه الــذي يؤهلــه إلجابــة مــا يوجهــه إليــه الرعيــة مــن أســئلة يف شــؤوهنم اخلاّصــة والعاّمــة، لكــن 
َّــن ال يعتقــد بــه إىل أنْ يوجــه لــه أســئلًة اهلــدف منهــا اختبــار أهلّيــة  علــم املعصــومg كان يدفــع مجلــًة ممِ

املعصــومg العلمّيــة، ولــذا كانــت بظاهرهــا أشــبه شــئٍ بكوهنــا ُلغــزًا ُمشــفرًا. 
لِــكَ مــا رود يف اخلــرب املذكــور مــن توجيــه ملــك الــروم أســئلًة لإلمــام احلســنg مــن أجــل  ومــن ذَ
gفســأله عــن ســبعة أشــياء مل ختــرج مــن رحــم، فإجابــه ،gالعلمــّي لإلمــام املســتو معرفــة مــد

بتحديدهــا، قائــًا فيــا روي عنــه يف اخلــرب املذكــور هــي )آدم وحــواء، وكبــش إبراهيــم، وناقــة صالــح، 
وحيــة اجلنــة، والغــراب الــذي بعثــه اهلل عــز وجــل يبحــث يف األرض، وإبليس لعنــه اهلل تبــارك وتعاىل(. 
والطابــع العــاّم عــى األســئلة املذكــورة أّهنــا ال تشــكل ُبعــدًا معرفّيــًا ُمهــًا، ولــذا روي يف حتــف العقول 
g فـ)ســأله عــن املجــرة وعن ســبعة  ــنْ أّن ملــك الــروم وجــه أيضــًا نظــر هــذه االســئلة إىل اإلمــام احلُسَ
أشــياء خلقهــا اهلل، مل ختلــق يف رحــم؟ فضحــك احلســنg فقــال لــه: مــا أضحــكك؟ قــالg: ألنــك 
ســألتني عــن أشــياء مــا هــي مــن منتهــى العلــم إال كالقــذ يف عــرض البحــر، أمــا املجــرة فهــي قــوس 
اهلل. وســبعة أشــياء مل ختلــق يف رحــم فأوهلــا آدم ثــم حــوا والغــراب وكبــش إبراهيــمg وناقــة اهلل وعصــا 
g ضحــك  ــنْ موســىg والطــر الــذي خلقــه عيســى ابــن مريــمg(39. فامُلاحــظ أّن اإلمــام احُلسَ

ــنْ مــة ُمبينــًا أّهنــا ال ُمتثــل أمــرًا ذا شــأن يف عــامل العلــم الــذي مثلــه اإلمــام احلُسَ مــن نــوع األســئلة امُلقدَّ
g بـ)البحــر( ظــأّن مثــل هــذه األســئلة كـ)القــذ( زبــد البحــر الــذي ال قيمــة لــه، ويذهــب جفــاءًا. 

ُثــمَّ أّن امُلاحــظ اختــاف إجابتــي اإلمامــن احلســنن cيف حتديــد الســبعة التــي مل ختــرج مــن رحــم 
ــا  ــدالً منه g ب ــنْ ــام احلُسَ ــل اإلم ــا جع ــة( بين ــة اجلن ــس(، و)حي ــا )إبلي ــنg منه ــام احلس ــدَّ االم فعَ

 .)g(، و)الطــر الــذي خلقــه عيســىgعــى موســى(
والظاهــر أّن الوجــه فيــه أن املوجــودات التــي مل ُختلــق يف رحــم هــي أكثــر مــن ســبعة، ولكــن ملََّــا كان 
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 . الســؤال عــن ســبعة ذكــر ُكلُّ إمــامٍ جمموعــًة منهــا، وإشــرتكت اإلجابتــان يف مخســةٍ
كــا أّن املــراد مــن الرحــم مطلــق مــا حيمــل اجلنــن ولــذا شــمل احليــة التــي يولــد صنفهــا مــن البيضــة، 

والعصــا التــي يولــد صنفهــا مــن أغصــان الشــجرة، أو مــن البذرة. 

 . الشــاميّ الرابعــة: مســائلُ ــة  يّ وا الرّ
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا أيب٤0 ريض اهلل عنــه قــال: حدثنــا عــيل بــن إبراهيــم بــن هاشــم٤1، عــن 
أبيــه٤2 عــن عبــد الرمحــن بــن أيب نجــران٤3، عــن عاصــم بــن محيــد٤٤، عــن حممــد بــن قيــس٤5، عــن أيب 
جعفــرg قــال: بينــا أمــر املؤمنــنg يف الرحبــة والنــاس عليــه مرتاكمــون فمــن بــن مســتفتٍ ومــن 
بــن ُمســتعد إذ قــام إليــه رجــل فقــال: الســام عليــك يــا أمــر املؤمنــن ورمحــة اهلل وبركاتــه فنظــر 
إليــه أمــر املؤمنــنg بعينيــه هاتيــك العظيمتــن ثــم قــال: وعليــك الســام ورمحــة اهلل وبركاتــه. مــن 
أنــت؟ فقــال: أنــا رجــل مــن رعيتــك وأهــل بــادك قــال: مــا أنــت مــن رعيتــي وأهــل بــادي، ولــو 
 :gســلمت عــيل يومــًا واحــدًا مــا خفيــت عــّيل، فقــال: األمــان يــا أمــر املؤمنــن، فقــال أمــر املؤمنــن
هــل أحدثــت يف مــرصّي هــذا حدثــا منــذ دخلتــه قــال: ال، قــال: فعلــك مــن رجــال احلــرب؟ قــال: 

نعــم، قــال: إذا وضعــت احلــرب أوزارهــا فــا بــأس. 
ــُن األصفــر وقــال لــه:  قــال: أنــا رجــل بعثنــي إليــك معاويــة متغفــًا لــك أســألك عــن شــئ بعــث فيــه ابْ
إِنْ ُكنــتَ أنــتَ أحــّق هبــذا االمــر واخلليفــة بعــد حمّمــد فأجبنــي عــّا أســألك فإنــك إذا فعلــتَ ذلــك اتبعُتــكَ 

، وقــد أقلقــه ذلــك فبعثنــي إليــك ألســألك عنهــا.  وأبعــُث إليــكَ باجلائــزةٍ فلــم يكــن عنــده جــوابٌ
فقــال أمــر املؤمنــنg: قاتــل اهلل ابــن آكلــة األكبــاد مــا أضلــه وأعــاه ومــن معــه واهلل لقــد أعتــق 
جاريــة فــا أحســن أن يــرتوج هبــا حكــم اهلل بينــي وبــن هــذه األمــة، قطعــوا رمحــّي، وأضاعــوا أيامــّي، 

ودفعــوا حّقــّي وصغــروا عظيــم منزلتــّي وأمجعــوا عــى منازعتــّي. 
ــي  ــذا ابن ــول اهلل وه ــا رس ــذان ابن ــامّي ه ــا ش ــال: ي ــرضوا. فق ــد فاح ــن وحمم ــن واحلس ــيلَّ باحلس ع

ــًا.  ــنg وكان صبي ــي احلس ــرة يعن ــأل ذا الوف ــال: أس ــت. فق ــم أحبب ــأل أهي فس
ــدا لــك، فقــال الشــامّي: كــم بــن احلــق والباطــل؟، وكــم بــن  ــه احلســنg: ســلني عــّا ب فقــال ل
الســاء واألرض؟، وكــم بــن املــرق واملغــرب؟، ومــا قــوس قــزح؟، ومــا العــن التــي تــأوي إليهــا 
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أرواح املركــن؟، ومــا العــن التــي تــأوي إليهــا أرواح املؤمنــن؟، ومــا املؤنــث؟، ومــا عــرة أشــياء 
بعضهــا أشــد مــن بعــض؟. 

فقــال احلســن بــن عــيل b بــن احلــق والباطــل أربــع أصابــع فــا رأيتــه بعينــك فهــو احلــق، وقــد 
ــوم  ــوة املظل ــاء واألرض دع ــن الس ــال: وب ، ق ــتَ ــامّي صدق ــال الش ــرًا، ق ــًا كث ــك باط ــمع بإذني تس
ومــد البــرص فمــن قــال لــك غــر هــذا فكذبــه. قــال: صدقــت يــا ابــن رســول اهلل، قــال: وبــن املــرق 
واملغــرب مســرة يــوم للشــمس تنظــر إليهــا حــن تطلــع مــن مرقهــا وحــن تغيــب مــن مغرهبــا، قــال 
الشــامّي: صدقــت فــا قــوس قــزح؟ قــال g: وحيــك ال تقــل قــوس قــزح، فــإن قــزح اســم شــيطان 
وهــو قــوس اهلل وعامــة اخلصــب وأمــان ألهــل األرض مــن الغــرق، وأمــا العــن التــي تــأوي إليهــا 
أرواح املركــن فهــي عــن يقــال هلــا: برهــوت، وأمــا العــن التــي تــأوي إليهــا أرواح املؤمنــن وهــي 
ــإن كان  ــه ف ــر ب ــه ينتظ ــى فإن ــو أم أنث ــر ه ــدري أذك ــذي ال ي ــو ال ــث فه ــا املؤن ــلمى، وأم ــا: س ــال هل يق
ذكــرًا احتلــم وإن كانــت أنثــى حاضــت وبــدا ثدهيــا، وإال قيــل لــه ُبــلْ عــى احلائــط فــان أصــاب بولــه 
احلائــط فهــو ذكــر وإن انتكــص بولــه كــا انتكــص بــول البعــر فهــي امــرأة. وأمــا عــرة أشــياء بعضهــا 
أشــد مــن بعــض فأشــد شــئ خلقــه اهلل عــز وجــل احلجــر، وأشــد مــن احلجــر احلديــد الــذي يقطــع بــه 
احلجــر، وأشــد مــن احلديــد النــار تذيــب احلديــد وأشــد مــن النــار املــاء يطفــئ النــار، وأشــد مــن املــاء 
الســحاب حيمــل املــاء، وأشــد مــن الســحاب الريــح حتمــل الســحاب، وأشــد مــن الريــح امللــك الــذي 
يرســلها، وأشــد مــن امللــك ملــك املــوت الــذي يميــت امللــك، وأشــد مــن ملــك املــوت املــوت الــذي 

يميــت ملــك املــوت، وأشــد مــن املــوت أمــر اهلل رب العاملــن يميــت املــوت. 
فقــال الشــامّي: أشــهد أنــك ابــن رســول اهللsحقــًا وأن عليــًا أوىل باالمــر مــن معاويــة، ثــم كتــب 
هــذه اجلوابــات وذهــب هبــا إىل معاويــة، فبعثهــا معاويــة إىل ابــن األصفــر فكتــب إليــه ابــن األصفــر: 
يــا معاويــة مل تكلمنــي بغــر كامــك وجتيبنــي بغــر جوابــك، أقســم باملســيح مــا هــذا جوابــك ومــا هــو 

إال مــن معــدن النبــوة وموضــع الرســالة وأمــا أنــت فلــو ســألتني درمهــا مــا أعطيتــك(٤٦. 
يمكن تقسيم مفاد احلديث إىل مقاطع ستة يتحدث ُكّل واحدٍ منها عن موقف خاّص جر خاهلا. 
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ل: أمري املؤمننيg يف الرحبة.  املقطع األَوَّ
َ اإلمــاُم الباقــُرg شــأنًا مــن شــؤون أمــر املؤمنــنg مــع رعيتــه حيــُث كان جيلــس يف موضــعٍ  بــنَّ
ــًا  ــذهg جملس ــذي كان يتخ ــع ال ــا املوض ــن األرض٤7، وأّهن ــع م ــا إتس ــي م ــة(، وه ــه: )الرحب ــال ل ُيق
ــوق  ــه بعُضهــم ف ــه مرتاكمــون علي ــاس مــن حول ــه٤٨، والنَّ ــة، وهــي صحن للقضــاء يف مســجد الكوف

بعــضٍ جمتمعــن٤9. 
 .gوكان الناس من حوله عى صنفن من جهة غرضهم من اجتاعهم عنده

ــان  ــي البي ــا ه ــا، إذ الُفتي ــألة م ــم يف مس ــان احلك ــو وبي ــب الفت ، أي يطل ــتفتٍ ــف األّول: ُمس الصن
 .50)ــة يقولــون: الفتــو ــه كــذا، وأهــل املدين ــا في ُ امُلبهــم، ويقــال: الُفتْي ــنِّ بَ ــُه ُيفتــي أي يَ قي فـ)الفَ

ــهِ أَي  يْ لَ الصنــف الثــاين: ُمســتعدي، أي رافعــًا دعــو للحاكــم أو الــوايل يف شــأنٍ مــا فـ)اســتعد عَ
ــرصه(51.  ن نَ نــًا عــى فــاَ ــُم فاَ َاكِ ــم لِيَنْــُرصُه وأعــد احلْ اكِ رفــع أمــره للْحَ

 .gاملقطع الثاين: الشاميّ وأمري املؤمنني
ًا  ــلِّ ــلٌ ُمس ــرز رج ــه ب ــن حول ــاس م ــر الن ــنg يف أم ــر املؤمن ــغال أم ــن انش ــاء وح ــذه األثن يف ه
بْــُل يف  ُه مــن قَ ــُه بــل نظــر إليــه أَّوالً بعينيــه الكبرتــن، ألّنــهg نَكــره، إذ مل يــرَ عــى اإلمــامg، فلــم جيبْ

؟(.  ــمَّ رّدgَ، وســأله )مــن أنــتَ الكوفــة، ُث
ــه، ومــن أهــل  ــه رجــلٌ مــن رعيت ــًا أّن ــه عــن اإلمــامg ُمبّين جــُل أنْ خُيفــيَ هويت وحينهــا حــاول الرَّ
ــن  ــتَ م ــا أن ــه: )م ــا بقول ــل خطأَه ــّن للرج ــامg وب ــى اإلم ــلِ ع ــة مل تنط ــذه اإلجاب ــّن ه ــاده؛ لك ب

ــو ســلمتَ عــيلَّ يومــًا واحــدًا مــا خفيــتَ عــّيل(.  ــّي، وأهــل بــادّي، ول رعيت
، اذ ستنكشــف هويتــه لإلمــامg وجلميــع احلارضيــن مــن حولــه، فبــادر  ُجــُل أّنــه يف خطــرٍ فــأدرك الرَّ

لطلــب األمــان مــن اإلمــامg عــى نفســه. 
ــة  ــًا يف كوف ــدث حدث ــّا إذا أح ــألهg ع ــًأ س ــبَ خط ــد إرتك ــون ق ــان يك ــب األم ــن يطل ــا كان م ملََّ وَ

منــذ دخوهلــا، فنفــى الّرُجــل ذلــك. 
ــه مــن أهــل احلــرب، ومــن أتبــاع معاويــة، فقــال:  فــأدرك أمــر املؤمنــنg أّنــه طلــب األمــان، ألّن
َ اإلمــامg أّن جُمــرد كونــه مــن أهــل  )فعلــك مــن رجــال احلــرب؟(. فقــال الّرُجــل: )نعــم(. وهنــا بــنَّ
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احلــرب ال يســتحق بــه جُمــازاًة )إذا وضعــت احلــرب أوزارهــا فــا بــأس( ممـّـا يــؤرش إىل أّن هــذه احلادثــة 
وقعــتْ بعــد التحكيــم ورفــع املصاحــف. 

املقطع الثالث: الشاميّ يكشف هويته تفصيالً، والغرض الذي جاء به إىل الكوفة. 
ــل  ــا رج ــًا: )أن ــة قائ ــه إىل الكوف ــاء ب ــّا ج ــه، ع ــن نفس ف ع ــرِّ ــذ ُيع ــامّي أخ ــُر الش ــف أم ــد أنْ إنكش  بع
ــه: إِنْ ُكنــتَ أنــتَ  ــُن األصفــر وقــال ل ــه ابْ ــة متغفــًا لــك أســألك عــن شــئ بعــث في بعثنــي إليــك معاوي
أحــّق هبــذا االمــر واخلليفــة بعــد حمّمــد فأجبنــي عــّا أســألك فإنــك إذا فعلــتَ ذلــك اتبعُتــكَ وأبعــُث إليــكَ 
، وقــد أقلقــه ذلــك فبعثنــي إليــك ألســألك عنهــا(، فهــو حيمــل مســائل  باجلائــزةٍ فلــم يكــن عنــده جــوابٌ
أرســلها ملــك الــروم إىل معاويــة لُيجيــبَ عنهــا، فيعــرتف لــه بكونــه اخلليفــةَ مــن بعــد رســول اهللs؛ لكــنَّ 
 .gُمعاويــة عجــز عــن إجابتــه، فأرســل الشــامّي ُمتخفيــًا مــن أجــل حتصيــل أجوبتهــا مــن أمــر املؤمنــن
g الضحالــة املعرفّيــة ملعاويــة وأّنــه ال جييــد أبســط املســائل، ومــا القــاه منــه ومــن أتباعــه  َ وهنــا بــنَّ
مــن إنــكار فضلــه ومكانتــه قائــًا: )قاتــل اهلل ابــن آكلــة األكبــاد مــا أضلــه وأعــاه ومــن معــه واهلل لقــد 
أعتــق جاريــة فــا أحســن أن يــرتوج هبــا حكــم اهلل بينــي وبــن هــذه األمــة، قطعــوا رمحــّي، وأضاعــوا 

أيامــّي، ودفعــوا حّقــّي وصغــروا عظيــم منزلتــّي وأمجعــوا عــى منازعتــّي(.

 .gل اإلجابة عىل أحد ثالثة، والشاميّ خيتار اإلمام احلسن وِّ املقطع الرابع: أمري املؤمننيg حيُ
ــائل  ــل مس ــه حيم ــة، وأّن ــيء إىل الكوف ــه يف املج ــًا ودوافع ــل تفصي ج ــُة الرَّ ــتْ حقيق ــد أنْ إتضح بع
ــال:  ــل ق ــئلة ب ــن األس ــة ع ــامg لإلجاب ــد اإلم ــه مل يتص ــن حمنت ــة م ــص معاوي ــا لُيخل ــد أجوبته يري
ــي  ــذا ابن ــول اهلل وه ــا رس ــذان ابن ــامّي ه ــا ش ــال: ي ــرضوا. فق ــد فاح ــن وحمّم ــن واحلس ــيلَّ باحلس )ع

ــًا(.  ــنg وكان صبي ــي احلس ــرة يعن ــأل ذا الوف ــال: أس . فق ــتَ ــم أحبب ــأل أّهي فس
ولعل الوجه يف اعراضِ اإلمامg عن إجابة املسائل هو: 

أّوالً: الرتفع عن حماورة معاوية تقليًا لشأنه، وأّنه ال يستحق أنْ يتصد إلجابة مسائله. 
ــا  ثانيــًا: بيــان أّن عنــده إبنــي رســول اهللsومثلــه يكــون أحــّق باخلافــة مــن مثــل معاويــة، ولــذا ملََّ

فهــا بقولــه: )هــذان ابنــا رســول اهلل(.  مَ احلســنن cللشــامّي عرَّ ــدَّ قَ
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لْم هذه املســائل جتــده حّتى  نَــُه حمّمــد بــن احلنفيــة ُمشــرًا بذلــك إىل أّن عِ ثالثــًا: قــّرنَ مــع احلســنن cابْ
gه عليهــم»، عنــد مــن تربــى عــى يــد أمــر املؤمنــن عنــد غــر ابنــي رســول اهلل «صلــوات اهلل وســامَ
وأخــذ مــن علمــه؛ كــا أّن يف ذلــك إيعــازًا بأهلّيــة ابــن احلنفيــة العلمّيــة التــي جتعلــه ُمعتمــدًا عنــد أبيــه

g يف اجابــة املســائل، خصوصــًا وأّن املســائل جمهولــة، وملَ ُتعــرض بعــُد. 
رابعــًا: أّن يف تــرك اخليــار للشــامّي يف تعيــن مــن ُجييبــه عــن مســائله مــع عــدم معلوميتهــا حّتــى اآلن 
هــو بيــان ملــد أهلّيــة هــؤالء  b  واســتعدادهم العلمــّي حلــّل مــا أشــكل مــن مســائل التحــدي بــن 

ملــك الــروم ومعاويــة. 

 .gاملقطع اخلامس: صفة اإلمام احلسن
g بوصفن:  صفَ احلديُث اإلمامَ احلسنَ وَ

ة  مَ ــحْ ــل إِىلَ شَ صَ ا وَ أْسِ إِذَ ــعر الــرَّ ا الوفــرة(، والوفــرة هــي )شَ ل: وصــف الشــامّي لــه بكونــه )ذَ األَوَّ
األُذن(52. 

ــًا، وملَ يكــن وصفــًا مــن الشــامّي بــل جــاء يف متــن احلديــث،  ــاين: كــون اإلمــام احلســنg صبِّيَّ الث
، فإّنــه ظهــر بــا ســبق أّن مســائل الشــامّي ألمــر املؤمنــنg كانــت  والظاهــر أّنــه وصــف غــُر ُمطابــقٍ
بعــد التحكيــم ووضــع أوزار احلــرب مــع معاويــة، والتحكيــم يف ســنة ثانيــة وثاثــن للهجــرة53، بينــا 
ــأله  ــا س ــرهg حين ــي أّن عم ــا يعن ــرة5٤ ممَِّ ــة للهج ــن أو ثاث ــنة إثن ــنg س ــام احلس ــد اإلم كان مول
ــال: رأيُتــه  بِّــّي، فإّنــه الصغــر مــن الذكــور فـ)ُيقَ الشــامّي كان يف منتصــف الثاثــن ومثلــه ال ُيقــال لــه صَ

ه(55.  ــرِ غَ بــاه، أَي: يفِ صِ يفِ صِ
ــر  ــنg واف ــام احلس ــون اإلم ــن ك ــا م ــرواة، تومهه ــض ال ــن بع ــةٌ م ــور إضاف ــف املذك ــل الوص ولع

ــعر.  الش

املقاطع السادس: األسئلة وأجوبتها. 
بعــد أنْ وقــع اختيــار الشــامّي عــى اإلمــام احلســنg بــادره بــأنْ يســأل عــّا بــدا لــه، ُمبّينــًا اســتعداده 

التــاّم لإلجابــة، فعــرض الشــاميُّ مســائله، وأجابــهg كــا هــو ُمبــّنٌ يف متــن احلديــث. 



252525

... gاملوروث الّروائّي لإلمام احلسن gالُرتاث احلديثّي لإلمام احلسن امُلجتبى

األخالق واآلداب
g يف األخاق واآلداب.  نقلَ الصدوُق «ره» يف كتابه اخلصال ثاثَ روايات عن اإلمامِ احلسنِ

ىل: أحسن احلسن واية األَوَّ الرّ
ــالَ «ره»: )حدثنــا أبــو احلســن عــيل بــن عبــد اهلل بــن أمحــد األســوارّي5٦ قــال: حدثنــا أبــو يوســف  قَ
أمحــد بــن حمّمــد بــن قيــس الســجزّي املذكــر57 قــال: حدثنــي أبــو حمّمــد عبــد العزيــز ابــن عــيل 
ــو  ــا أب ــن عمــران البغــدادّي59 قــال: حدثن ــو بكــر أمحــد ب ــي أب ــروذ قــال: حدثن الرسخــّيس5٨ بمــرو ال
احلســن قــال: حدثنــا أبــو احلســن، قــال: حدثنــا أبــو احلســن، قــال: حدثنــا احلســن، عــن احلســن، عــن 

 .« ــنِ ــُق احلس ــنِ اخلُل ــنَ احلس ــن: «إّن أحس احلس
فأمــا أبــو احلســن األول فمحّمــد بــن عبــد الرحيــم التســرتّي، وأمــا أبــو احلســن الثــاين فعــيل بــن أمحــد 
البــرصّي التــار، وأمــا أبــو احلســن الثالــث فعــيل بــن حمّمــد الواقــدّي، وأمــا احلســن األول فاحلســن بــن 
عرفــة العبــدّي، وأمــا احلســن الثــاين فاحلســن بــن أيب احلســن البــرصّي، وأمــا احلســن الثالــث فاحلســن 

 .٦0)c بــن عــيل بــن أيب طالــب
امتــاز الّســند الّروايــة املذكــورة بتكــرار ثاثــة رواة بكنيتهــم )أبــو احلســن(، وثاثــة آخــرون باســمهم 
ــدوق «ره»  ــر الص ــد ذك ــرواة، وق ــرتاك ال ــث باش ــم احلدي ــرة يف عل ــذه الظاه ــرف ه ــن(، وُتع )احلس

ــُه وجــد متيزهــم هكــذا يف املصــدر األُم الــذي نقــل عنــه فقــال:  متييزهــم، والظاهــر أنَّ
ــا أبــو احلســن األّول فمحّمــد بــن عبــد الرحيــم الُتســرتّي(، وهــو راوٍ جمهــول مل يــرد لــه  الً: )فأّم أَوَّ
الّيــة للفريقــن، ومل يــروِ عنــه الصــدوق «ره» إِالَّ يف هــذا املوضــع مــن اخلصــال،  جَ ذكــر يف األُُصــول الرِّ

وآخــر يف العيــون٦1. 
ثانيــًا: )وأمــا أبــو احلســن الثــاين فعــيل بــن أمحــد البــرصّي التــار(، وهــو كســابقه مل ُيذكــر يف ُأُصولنــا 
: )عــيل بــن أمحــد البــرصي كان  (٦2، وقــال الذهبــيُّ الّيــة. وحكــم اخلطيــب البغــدادّي بــأن )جمهــولٌ جَ الرِّ

قبــل الثاثائــة فيــه جهالــة وحديثــه فموضــوع(٦3، 
ثالثــًا: )وأمــا أبــو احلســن الثالــث فعــيل بــن حمّمــد الواقــدّي(. وهــو جمهــولٌ أيضــًا مل ُيذكــر األُُصــول 

الّيــة للفريقــن.  جَ الرِّ
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ــد  ــن عب ــعد ب ــاّيش «ره» س ــره النح ــدّي(. ذك ــة العب ــن عرف ــن ب ــن األول فاحلس ــا احلس ــًا: )وأم رابع
اهلل األشــعرّي قائــًا: )كان ســمع مــن حديــث العامــة شــيئًا كثــرًا، وســافر يف طلــب احلديــث، لقــى 
ــاس  ــرازي و عب ــم ال ــا حات ــي وأب ــك الدقيق ــد املل ــن عب ــد ب ــة وحمم ــن عرف ــن ب ــم احلس ــن وجوهه م
ــارك  ــن مب ــدي رو ع ــد العب ــن يزي ــة ب ــن عرف ــن ب ــًا: )احلس ــم قائ ــن أيب حات ــر اب ــي(٦٤، وذك الرتقف
ــن خليفــة ســمعت أيب يقــول ذلــك   ــار وخلــف ب ــوري وأيب حفــص األب ــن ســعيد اخــى ســفيان الث ب
وســمعت منــه مــع ابــى بســامرا وبغــداد وهــو صــدوق. وســئل أيب عنــه فقــال: صــدوق(٦5، وذكــره 
ــه أبــو  ــد العبــدي كنيت ــًا: )احلســن بــن عرفــة بــن يزي ــو عــيل قائ ــه أب ــان يف الثقــات، وأّن كنيت ابــن حّب
ــاث  ــنة ث ــراق مــات س ــه أهــل الع ــارك رو عن ــن املب ــيم واب ــن هش ــروي ع ــداد ي ــى مــن أهــل بغ ع
أو اثنتــن ومخســن ومائتــن(٦٦، وقــال الدارقطنــي: )ال بــأس بــه(٦7، ويف هتذيــب الكــال عــن )عبــد 
ــم يف الشهارســوك،  ــت عــن ذاك الشــيخ املعل ــن معــن: كتب ــى ب ــال يل حيي ــل: ق ــن حنب ــن أمحــد ب اهلل ب
يعنــي املربعــة؟. قلــت: نعــم، هــو احلســن بــن عرفــة، قــال: نعــم، يــروي عــن مبــارك ابــن ســعيد، وهــو 
ثقــة(٦٨، وقــال الذهبــّي: )احلســن بــن عرفــة بــن يزيــد العبــدي، اإلمــام، املحــدث، الثقــة، مســند وقتــه، 

ــو عــيل العبــدي، البغــدادي، املــؤدب(٦9.  أب
خامســًا: )وأمــا احلســن الثــاين فاحلســن بــن أيب احلســن البــرصّي(، وهــو احلســن البــرصّي املفــرس 
املعــروف عنــد اجلمهــور، ومل يكــن مرضّيــًا عنــد أهــل البيــت  b، وقــد كتبــُت يف ذلــك ُكتيبــًا بعنــوان 
ــم أيب  ــه(70. )واس ــه وروايات ــن آرائ ــاُم» م ــم الّس ــت «عليه ــل البي ــف أه ــرصّي، وموق ــن الب )احلس
احلســن يســار، مــوىل األنصــار. وولــد احلســن لســنتن بقيتــا مــن خافــة عمــر، ومــات بالبــرصة ســنة 

عــر ومائــة وهــو ابــن ثانــن ســنة(71. 
ــدة  ــب يف ش ــى مرات ــنة ع ــور احلس ــق، وأّن األم ــن اخلُل ــة ُحس ــان قيم ــاده بي ــث يف مف ــاول احلدي وتن

ــن.  ــب احلس ــى مرات ــو يف أع ــن ه ــق احلس ــه، وأّن اخلُل ــنها وضعف ُحس

الرواية الثانية: املسألةُ ال حتلُ إِالَّ يف ثالث. 
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا أيب72 ريض اهلل عنــه قــال: حدثنــا ســعد بــن عبــد اهلل73، عــن إبراهيــم 
بــن هاشــم7٤، وســهل بــن زيــاد الــرازي75، عــن إســاعيل بــن مــرار7٦، و عبــد اجلبــار بــن املبــارك77، 
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ــًا  ــال: إّن رج ــد اهللg ق ــن أيب عب ــا، ع ــن أصحابن ــه م ــن حدث ــن7٨، عم ــد الرمح ــن عب ــس ب ــن يون ع
ــه  ــال ل ــم، فق ــة دراه ــه بخمس ــر ل ــأله فأم ــجد فس ــاب املس ــى ب ــد ع ــو قاع ــان وه ــن عف ــان ب ــرَّ بعث مَ
ــة مــن املســجد  ــده إىل ناحي ــة التــي تــر - وأومــأ بي ــه عثــان: دونــك الفتي الرجــل: أرشــدين فقــال ل
فيهــا احلســن واحلســن وعبــد اهلل بــن جعفــر - فمــىض الرجــل نحوهــم حّتــى ســلم عليهــم، وســأهلم 
فقــال لــه احلســن واحلســن c: يــا هــذا إّن املســألة ال حتــل إال يف إحــد ثــاث، دم مفجــع، أو ديــن 
gمقــرح، أو فقــر مدقــع، ففــي أهيــا تســأل؟ فقــال: يف واحــدة مــن هــذه الثــاث، فأمــر لــه احلســن

بخمســن دينــارًا، وأمــر لــه احلســن cبتســعة وأربعــن دينــارًا، وأمــر لــه عبــد اهلل بــن جعفــر بثانيــة 
وأربعــن دينــارًا، فانــرصف الرجــل فمــر بعثــان فقــال لــه: مــا صنعــت؟ فقــال: مــررت بــك فســألتك 
ــا  ــذا في ــا ه ــال يل: ي ــألته ق ــا س ــرة مل ــب الوف ــأل وإن صاح ــا اس ــألني في ــرت ومل تس ــا أم ــرت يل ب فأم
تســأل فــان املســألة ال حتــل إال يف إحــد ثــاث فأخربتــه بالوجــه الــذي أســأله مــن الثاثــة فأعطــاين 
ــارًا،  ــن دين ــة وأربع ــث ثاني ــاين الثال ــارًا، وأعط ــن دين ــعة وأربع ــاين تس ــاين الث ــارًا، و أعط ــن دين مخس
فقــال عثــان: ومــن لــك بمثــل هــؤالء الفتيــة أولئــك فطمــوا العلــم فطــًا، وحــازوا اخلــر واحلكمــة.  
قــال مصنــف هــذا الكتــاب79 - ريض اهلل عنــه -: معنــى قولــه «فطمــوا العلــم فطــًا» أي قطعــوه عــن 

غرهــم قطعــًا، ومجعــوه ألنفســهم مجعــًا(٨0. 
حتدث اخلرب عن رجلٍ دفعته احلاجة لئن يسأل كبار املسلمن وُقّدمائهم، وفيها ثاثة مقاطع: 

ل: سؤال عثان  املقطع األَوَّ
قصــد الرجــُل عثــان بــن عفــان وهــو جالــس املســجد، والظاهــر أّن بــه املســجد النبــوّي، فســأله، وإذا 
بــه يدفــع لــه مبلغــًا قليــًا - وهــو مخســة دراهــم - ال يســد حاجــة، وحينهــا ســأله الرجــل أنْ يرشــده 
ــد اهلل بــن جعفــر  بَ عَ ــه بالتوجــه نحــو اإلمــام احلســن واحلُســن cوَ ــه، فأشــار علي إىل مــن يســد حاجت
ــالَ  بَــد اهلل بــن جعفــر( هــو ابــُن عمهــا جعفــر بــن أيب طالــب، قَ )عَ حيــُث كانــوا يف ناحيــةٍ مــن املســجد، وَ
عنــه الّســّيد اخلوئــّي «ره» بعــد نقلــه لّروايــة اخلصــال املذكــورة: )جالــة عبــد اهلل بــن جعفــر الطيــار بــن 
أيب طالــب بمرتبــة ال حاجــة معهــا إىل االطــراء. وممــا يــدل عــى جالتــه أن أمــر املؤمنــن «g»، كان 

يتحفــظ عليــه مــن القتــل كــا كان يتحفــظ عــى احلســن واحلســن «c»، وحممــد بــن احلنفيــة(٨1. 
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 .gاملقطع الثاين: حوار الرجل مع اإلمام احلسن
بَــد بــن جعفــر، فســلَّم عليهــم وســأهلم، فبــادره اإلمام احلســن عَ توجــه الرجــُل صــوبَ احلســنن cوَ

g ُمبّينــًا لــه أّن املســألة مــن اآلخريــن ليــس حــاالً إِالَّ يف أحــد حــاالتٍ ثــاث، وهــي: 
ــاء 1. ــا ابت ــه هن ــود ب ــان٨2، واملقص ــُل باإلنس ــي حت ــة الت ــة والرزي ــي املصيب ــة ه ، الفجيع ــعٌ  دمٌ ُمفجِ

ــا.  ه ــتطيع وفاءَ ــخصٍ ال يس ــة ش ــان بدي اإلنس
، القــرح هــو اجلــرح وأملــه٨3، واملقصــود بــه هنــا ديــنٌ أثقــل كاهل اإلنســان ال يســتطيع 2. حٌ  ديــنٌ ُمقــرِّ

حــًا له.  ُه حّتــى صــار مؤمًلــا وُمقرِّ وفــاءَ
ــُع: 3. قَ قِــعَ الرجــُل بالكــرس، أي لصــق بالــرتاب ُذالً. والدَ عــاُء: الــرتاُب. يقــال: دَ قْ ، )الدَ  فقــرٌ ُمدقِــعٌ

ــر  ــرتاب … وفق ــن بال ــن ولزقت » أي خضعت ــنَّ ُت قِعْ ــنَّ دَ ُت ــث: «إذا ُجعْ ــر. ويف احلدي ــال الفق ــوء احت س
(٨٤، واملقصــود إبتــاء اإلنســان بفقــر شــديد.  عــاءِ قْ ــقٌ بالدَ ، أي ُملْصِ ــعٌ قِ ُمدْ

gــن ــام احلس ــاه اإلم ــة، فأعط ــوه الثاث ــد الوج ــن أح ــه م ــا في ــأله، ملِّ ــُه يس ــُل أنَّ َ الرج ــنَّ ــا بَ وحينه
ــًا.  ــن درمه ــة وأربع ــر ثاني ــن جعف ــد اهلل ب بَ عَ ــًا، وَ ــن درمه ــعة وأربع ــنg تس ــًا، واحلُس ــن درمه مخس

وهنا أمور ثاثة: 
ــن  ــو اإلمام ــاث ه ــألة إِالَّ يف ث ــة املس ــدم حلي ــل ع َ للرج ــنَّ ــن بَ ــع أّن م ــذا املقط ــر ه ل: ظاه األَوَّ
احلســنن cبشــهادة قولــه: )فقــال لــه احلســن واحلســن c(. لكــنْ يف املقطــع األخر ســيرصح الرجل 
 ،c وهــو األنســب بعظيــم األدب املعهــود بــن اإلمامــن ،gبــأّن مــن ســأله منهــا هــو اإلمــام احلســن
إِنْ كان  إذ مــن امُلســتبعد جــّدًا أنْ يتحــدث اإلمــام احلســنg ُمزامحــًا حلديــث أخيــه األكــرب «gُ»، وَ
ــالَ اإلمــام احلســنg: )املســألُة ال حتــل(،  مــن امُلمكــن أنْ ُيفــرض إشــرتاكها يف بيــان الســؤال بــأنْ قَ
وتــرك لإلمــام احلســنg بيــان االســتثناء فقــال: )إِالَّ يف إحــد ثــاث، دم مفجــع، أو ديــن مقــرح، 
ــالَ )املســألة ال حتــل إِالَّ يف إحــد ثــاث، دم مفجــع، أو  أو فقــر مدقــع(، أو أّن اإلمــام احلســنg قَ
ــرًا لســؤال أخيــه  ديــن مقــرح، أو فقــر مدقــع(، وقــال اإلمــام احلســنg: )ففــي أهيــا تســأل؟( تقري
رفــتَ أنْ ال داعــّي هلذيــن الفرضــن بعــد  اإلمــام احلســنg، ويكــون بذلــك ســائًا أيضــًا، لكــنْ قــد عِ
ح الســائل بــأّن مــن ســأله هــو اإلمــام احلســنg إِالَّ أنْ ُيفــرض املجــاز يف نســبة الســؤال لإلمــام  َّ أنْ رصَ
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ل مــن ابتــدأ بالســؤال، وأمتــه احلســن ــا كونــه هــو أَوَّ أَنَّ امُلصحــح لــه إِمَّ احلســنg يف كام الســائل وَ
 .gه عليــه اإلمــام احلســن ــُه مــن ذكــر الســؤال ُكّلّيــًا وأقــرَّ g، أو أنَّ

ــُه إكتفــى بإباغهــم بأّنــُه يســأل  بَــد اهلل ســببَ حاجتــه أو أنَّ عَ َ الرجــُل للحســنن cوَ ــنَّ الثــاين: هــل بَ
يف أحــد هــذه الوجــوه الثاثــة؟. 

ــُه مل ُيــّرصح بصنــف حاجتــه التــي دعتــه للســؤال  قــد يوحــي ظاهــُر جــواب الرجــل يف هــذا املقطــع بأنَّ
مــن هــذه الثاثــة بــل أمجــل ذلــك ُمكتفيــًا بأّهنــا أحُدهــا حيــُث: )قــال: يف واحــدة مــن هــذه الثــاث(. 

: )فأخربتــه بالوجــه الــذي أســأله مــن  ــالَ ــُه عيَّنَهــا حيــُث قَ لكــنَّ ّرصيــح كامــه يف املقطــع األخــر أنَّ
الثاثــة(. 

نعــم، مل ُيبّينهــا اإلمــام الصــادقg ولعــل الوجــه فيــه أّن الــكام غــُر ُمنعقــدٍ للحديــث عــن هــذه 
إّنــاَ هــو مســوق لبيــان أصــل احلادثــة مــا جــر فيهــا بــن الرجــل وعثــان مــن جهــة، وبينــه  اجلهــة، وَ

وبــن أهــل البيــتg وُنبــل موقفهــم قياســًا بموقفــه. 
الثالــث: أدُب العطــاء، امُلاحــظ أّن عطــاء اإلمــام احلســنg كان أقــلَ مــن عطــاء اإلمــام احلســن

ــا  g، وعطــاء عبــد اهلل بــن جعفــر أقــل مــن عطــاء اإلمــام احلســنg ويف هــذا املوقــف تنكشــف لن
صــورًة مــن صــور عظيــم اإلحــرتام بــن اإلمــام احلســنg وأخيــه األكــرب اإلمــام احلســنg، وكــذا 
ــُه أدنــى مــن  احــرتام عبــد اهلل بــن جعفــر ملقامهــا cملِّــا مــن أّن ُمعطــي األقــل يريــد أنْ ُيشــر يف فعلــه أنَّ

ُمعطــي األكثــر، وأّن ُمعطــي األكثــر أســمى مقامــًا منــي. 
املقطع الثالث: عثان يسأل الرجل. 

ــد اهلل بــن جعفــر عــاد  بَ عَ بعــد أنْ أخــذ الرجــل مبلغــًا مهــّاً يســد حاجتــه ظاهــرًا مــن اإلمامــن cوَ
ــذي  ــه إختــاف ال ــنَّ ل ــن أرشــده هلــم فب ــة الذي ــه مــع الفتي ، فســأله عــا جــر ل ــانَ ــرَّ بعث راجعــًا فمَ

عــة فعــل عثــان معــه.  ــه وبينهــم، ُمشــرًا يف كامــه إىل ضِ ــة التعامــل والعطــاء بين شــاهد يف كيفي
ن مل جيــد بعــد مــا ســمعه مــن الرجــل إِالَّ الثنــاء عــى اإلمامــنg بقولــه: )ومــن لــك بمثــل  لكــنَّ ُعثْــاَ
ن وصفهــم  ــاَ هــؤالء الفتيــة أولئــك فطمــوا العلــم فطــًا، وحــازوا اخلــر واحلكمــة(. وامُلاحــظ أّن ُعثْ

بأمرين: 
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ــوا  ــه «فطم ــى قول ــه: )معن ــدوق «ره» بقول ــك الص ــًا(، ورشح ذل ــم فط ــوا العل ــم فطم ل: )أّهن األَوَّ
ــًا(.  ــهم مجع ــوه ألنفس ــًا، ومجع ــم قطع ــن غره ــوه ع ــًا» أي قطع ــم فط العل

الثــاين: )وحــازوا اخلــر واحلكمــة(، الظاهــر أّن عطــف احلكمــة عــى اخلــر عطــُف تفســرٍ بشــهادة 
ُعهــا  جِ رْ كمــُة: مَ ــًرا}٨٥، وقــال اخلليــل: )احلِ ثِ ا كَ ً ــرْ َ خَ ــدْ ُأويتِ قَ ــةَ فَ مَ كْ تَ احلِْ ــنْ ُيــؤْ مَ قولــه تعــاىل: {وَ
ــفَ بكونــه حكيــًا فهــو قــد حــو العــدل والعلــم واحللــم.  ــم(٨٦. فمــن وصِّ لْ ــم واحلِ لْ ل والعِ ــدْ إىل العَ
َ لــه  ــنَّ هــذا، وامُلاحــظ أّن الرجــل الســائل وصــف مــن ســأله عــن الوجــه الــذي يســأل فيــه بعــد أنْ بَ
: )وإن صاحــب الوفــرة ملــا ســألته قــال يل: يــا  ــالَ مــا حتــُل بــه املســألة بكونــه صاحــب الوفــرة حيــُث قَ
ــل إِىلَ  صَ ا وَ أْسِ إِذَ ــعر الــرَّ هــذا فيــا تســأل فــان املســألة ال حتــل إال يف إحــد ثــاث(، والوفــرة هــي )شَ
ــرَّ مــن حديــث الشــامّي مــع  ة األُذن(٨7، واملقصــود بــه هنــا هــو اإلمــام احلســنg بشــهادة مــا مَ مَ ــحْ شَ
ــالَ لــه: )يــا شــامّي هــذان ابنــا رســول اهلل، وهــذا ابنــي فســأل أهيــم أحببــت.  أمــر املؤمنــنg حيــث قَ
فقــال: أســأل ذا الوفــرة يعنــي احلســنg، وكان صبيــًا، فقــال لــه احلســنg: ســلني عــا بــدا لــك(٨٨. 

صلةً خِ عرشة إثنتا املائدةِ واية الثالثة: يف الرّ
ــالَ الصــدوق «ره»: )حدثنــا حممــد بــن عــيل ماجيلويــه ريض اهلل عنــه٨9، عــن عمــه حممــد بــن أيب  قَ
القاســم90، عــن حممــد بــن عــيل الكــويّف91، عــن حممــد بــن ســنان92، عــن إبراهيــم الكرخــّي93، عــن أيب 
ــة  ــا عــرة خصل ــدة اثنت ــن عــيل c: يف املائ ــال احلســن ب ــه b  قــال: ق ــه، عــن آبائ ــد اهلل عــن أبي عب
جيــب عــى كل مســلم أن يعرفهــا، أربــع منهــا فــرض، وأربــع منهــا ســنة، وأربــع منهــا تأديــب، فأمــا 
الفــرض: فاملعرفــة، والرضــا، والتســمية، والشــكر. وأمــا الســنة فالوضــوء قبــل الطعــام، واجللــوس 
عــى اجلانــب األيــرس، واالكل بثــاث أصابــع، ولعــق األصابــع. وأمــا التأديــب فــاالكل ممــا يليــك، 

وتصغــر اللقمــة، واملضــغ الشــديد، وقلــة النظــر يف وجــوه النــاس(9٤. 
املائــدة لغــًة مشــتقةٌ مــن )ميــد( بمعنــى مــال وحتــرك، ألّن مــن جيلــس عندهــا يميــل ويتحــرك بإجتاهها 
، وإاّل فهــو  ملِّــا فيهــا مــن الطعــام95، ومــا يوضــع لُيجعــل الطعــام عليــه إنْ كان عليــه طعــامٌ فهــو مائــدةٌ

، وقيــل: إّن املائــدة نفــس الطعــام9٦.  خــوانٌ
َ اإلمــاُم احلســنg أّن اإلســام تنــاول املائــدة بثاثــة ألــوان تريعّيــة، الفــرض، والُســنة،  ــنَّ وقــد بَ
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ــًا  ــواء كان واجب ــره س ــّز ذك ــن اهلل ع ــادر م ــع الص ــو التري ــا ه ــرض هن ــن الف ــود م واألدب؛ واملقص
ــّز  ــه اهلل ع ــا خول ــّي األكرمsب ــن النب ــادر م ــع الص ــنة التري ــا الُس ــن هن ــود م ــتحبًا، واملقص أم ُمس
ــا  وجــّل مــن صاحيــات تريعّيــة، وُكلٍّ مــن الفــرض والُســنة يشــرتكان يف ترّتــب الثــواب عليهــا. وأَمَّ
اآلداب فهــي نصائــح تبينهــا الريعــة للُمســلمن ملِّــا هلــا مــن آثــار خارجّيــة عليهــم مــن دون أنْ يرتّتــب 

عــى امتثاهلــا ثــواب أو عقــاب. 
وفرائض املائدة، هي: 

ــُه متفضــلٌ  نَّ أَ عــي امُلســلم أّن مــا بــن يديــه مــن نعمــة هــو مــن اهلل عــّز وجــّل، وَ األَّوىل: املعرفــة، بــأنْ يَ
عــى عبــاده بذلــك. 

الثانيــة: الرضــا، أنْ يكــون امُلســلُم راضّيــًا بــا قســمه اهلل عــّز وجــّل لــه مــن الــرزق، غــر ُمعــرتض أو 
ناقــمٍ عليــه. 

الثالثة: التسمية، أنْ يذكر امُلسلم اسم ربِّه عى طعامه. 
ــرف  ع ــلم أنْ يَ ــى امُلس ــزم ع ــه97، فيل ــد مولي ــره ومح ــان ون ــان اإلحس ــو عرف ــكر، وه ــة: الش الرابع

ــام.  ــة الطع ــا نعم ــم، ومنه ــل بالنع ــُه املتفض نَّ أَ ــده، وَ ــه عن ــان ربِّ ــل إحس مجي
وُسنن املائدة، هي: 

ىل: الوضــوء قبــل الطعــام، واملــراد بــه هنــا غســل اليديــن قبلــه، ال وضــوء الصــاة، قــال الّســيد  األَوَّ
اخلوئــي «ره»: )إّن املــراد بالوضــوء يف تلــك الروايــات ليــس هــو الوضــوء باملعنــى املصطلــح عليــه، 

وإّنــا املــراد بــه هــو املعنــى اللغــوي أعنــي التنظيــف واالغتســال(9٨. 
الثانيــة: أنْ ُجيلــس عــى اجلانــب األيــرس، ولعــل صورتــه أنْ يثنــيَّ رجلــه اليــرس حتتــه، وجيعــل ركبــة 

اليمنــى قريبــًة إىل صــدره. 
ــُه  ــد بالطعــام، كــا أنَّ ــع الي ــه هــو عــدم اتســاخ مجي ــع، ولعــل الوجــه في ــة أصاب ــة: األكل بثاث الثالث

ــرًة.  ــه صغ ــون لقمت ــان إىل أن مت ــع اإلنس يدف
الرابعــة: لعــق اإلصبــع، أي حلســه99، واملــراد حلــس بقايــا الطعــام عــى اإلصبــع باللســان، لئــن ال 

تســقط عــى األرض بعــد غســل اليــد. 
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وآداب املائدة، هي: 
َّــا يليــك، أنْ يــأكل امُلســلم مــن الطعــام القريــب منــه، وال يتنــاول مــا هــو بعيــد عنــه،  ىل: األكل ممِ األَوَّ

أو أنْ يبتــدأ مــن الوســط أو الطــرف املقابــل. 
ــُه  الثانيــة: تصغــر اللقمــة، أي تناوهلــا صغــرًة، فــإّن ذلــك يســهل عملّيــة مضغهــا وهضمهــا، كــا أنَّ

ُيشــعر اآلكل بالشــبع. 
الثالثــة: املضــغ الشــديد، املضــغ تقطيــع الطعــام بالفــم بواســطة األســنان، وهــو عملّيــة الزمــة لِــُكلِّ 
ــإِنَّ ذلــك يســهم يف تســهيل  ــأنْ يكــون املضــُغ شــديدًا، فَ ــاَ أمــر ب إّن ــذا مل يأمــر هبــا الــرع، وَ ، ول أكلٍ

ــًا.  َّــا فيــه ُكّلّي عملّيــة هضــم الطعــام، واالســتفادة ممِ
ــا ســبب هلــم ذلــك  ــُه ُربَّ إِنَّ الرابعــة: قلــة النظــر يف وجــوه النــاس الذيــن جيلســون معــك عــى املائــدة، فَ

بعــض احلــرج فــا ُيتمــوا طعامهــم. 
ــض  ــواب بع ــنg يف ث ــام احلس ــن اإلم ــاتٍ ع ــاثَ رواي ــدوق «ره» ث ــيُخ الص ــواب  رو الش الث

ــي:  ــوم، وه ــجد، والص ــاب للمس ــان الذه ــتْ إدم ــا، وتناول ــة عليه ــار املرتّتب ــال واآلث األع

املسجد.  إىل االختالف أدمنَ ىل: من واية األَوَّ الرّ
قــال «ره»: )أخــربين إبراهيــم بــن حممــد بــن محــزة بــن عــارة احلافــظ100 فيــا كتــب إيل قــال: حدثنــي 
حســن بــن عبــد اهلل101 قــال: حدثنــا موســى بــن مــروان102 قــال: حدثنــا مــروان بــن معاويــة103 عــن 
ــن مأمــون105 قــال: ســمعت احلســن بــن عيلcيقــول: ســمعت  ســعد بــن طريــف10٤، عــن عمــر ب
رســول اهللsيقــول: مــن أدمــن االختــاف إىل املســاجد أصــاب إحــد الثــان أخــًا مســتفادًا يف اهلل 
عــز وجــل، أو علــًا مســتظرفًا، أو كلمــًة تدلــه عــى هــد، أو أخــر ترصفــه عــن الــرد، أو رمحــًة 

منتظــرة، أو تــركَ الذنــب حيــاء أو خشــية(10٦. 
َ احلديــث أمهيــة االســتمرار يف الذهــاب إىل املســجد مــن خــال بيــان اآلثــار املرتّتبــة عليــه، فهنــا  بــنَّ
آثــار خلصــوص مــن اســتمر يف الذهــاب إىل املســجد، وليــس ملــن يكــون ذهابــه ُمتقطعــًا، فــإّن اإلدمــان 
لغــًة هــو ديمومــة اإلتيــان بالفعــل107، وقــد أوضــحg أّن مــن يديــم الذهــاب إىل املســجد سيكســب 
أحــد أمــور ثانيــة، واملقصــود أّنــه ُيصيــب أحدهــا عــى أقــل التقاديــر، إذ مــن الواضــح أنْ باإلمــكان أّن 
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ةٍ منهــا. واألُمــور الثانيــة هــي:  ــدَ احِ يتوّفــر مدمــن الذهــاب إىل املســجد عــى أكثــر مــن وَ
َّــا يمكــن أن يكســبه اإلنســان مــن ديمومــة ذهابــه  ىل: أصــاب أخــًا ُمســتفادًا يف اهلل عــّز وجــّل. أّن ممِ األَوَّ
إىل املســجد هــو أنْ يتعــّرفَ عــى صديــقٍ تربطــه عاقــة إيانّيــة حصلــتْ مــن خصوصّيــة املــكان الــذي تــّم 
 ،تعــرف أحدمهــا عــى اآلخــر فيــه، ومثــل هــذا الصديــق واألخ عــادًة مــا يكــون مــن أهــل اإليــان والتقــو
فُتســهم العاقــُة بــه برقــي العاقــة بــاهلل عــّز وجــّل، فتكــون رؤيتــه مذكــرًة باملســجد، وبــاهلل تبــارك وتعــاىل. 
َّــا جيــري ذكــره يف املســجد بــن امُلصلــن هــو تناقــل مجلــة مــن  الثانيــة: أصــاب علــًا ُمســتظرفًا، أّن ممِ
َّــا يرفــع مســتو الثقافــة العاّمــة ملرتاديــه.  أخبــار املاضــن، ولطائــف مــا جــر معهــم مــن األحــداث ممِ
ــه عــى هــد، أو أخــر ترصفــه عــن الــرد، أّن طبيعــة اإلرتياد  الثالثــة والرابعــة: أصــاب كلمــًة تدلُّ
إىل املســجد توّفــر ملرتــاده مصــادر معرفــة متعــّددة ومتنوعــة، إذ يف املســجد تقــام صــاة اجلاعــة التــي 
يتعلــم منهــا اإلنســان تصحيــح قراءتــه، وفِيــه تقــام صــاة اجلمعــة وهــي مســبوقةٌ بخطبتــن حيويــان 
الكثــر مــن األمــور املهمــة لدينــه ودنيــاه، ويفِ املســجد تقــام جمالــس العــزاء لألئّمــة واألوليــاء 
«صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن» وتعــرض خاهلــا ســرة حياهتــم العطــرة مــع ذكــر كامهــم وحكمهــم 

وآداهبــم التــي تؤثــر عــى نفــس اإلنســان العاقــل وســلوكه. 
اخلامســة: أصــاب رمحــًة ُمنتظــرًة، مــن املعلــوم أّن للمــكان خصوصّيــًة يف إفاضت الرمحــة اإلهلّيــة، والتعرض 
هلــا، ومــن األمــكان املهمــة يف هــذا الشــأن هــو املســجد فإّنــه بيــت اهلل عــّز ذكــره، والعبــد يكــون ضيفــًا، ومــن 
كــرم امُلضيــف أنْ ال خيــرج منــه ضيفــه إِالَّ وهــو ُمســتفيد فائــدًة مرجــوًة، ومــن أوضــح مــا يفيضــه الــرب عــى 

عبــده هــو رمحتــه، فمــن أدمــن الذهــاب إىل املســجد فهــو منتظــرٌ لرمحــة ستشــمله عاجــًا أم آجــًا. 
ــاج  ــاء حيت ــل عق ــب فع ــرك الذن ــيًة، أّن ت ــاًء أو خش ــبِ حي ــركَ الذن ــاب ت ــابعة: أص ــة والس السادس
إىل ســببٍ يدفــع اإلنســانَ نحــوه، وهــو ال خيلــو مــن أحــد حــاالتٍ ثــاث، إّمــا أنْ يرتكــه معرفــًة منــه 
ــا  ــا خشــيًة مــن العقــاب اإلهلــّي املرتّتــب عليــه، وإمَّ إِمَّ بدنائتــه وخســته وأّنــه ال يليــق بالعاقــل فعلــه، وَ
حيــاًء مــن النــاس ومــا قــد يصيبــه مــن كامهــم لــو فعلــه، وارتيــاد املســجد يضمــن ملرتــاده إثنــن منهــا، 
ومهــا: تركــه حيــاًء، إذ بعــد أن ُيعــرف اإلنســان بكونــه مصاحبــًا للمســجد جيــد مــن الصعــب أن يصــدر 
ــة عــى حضــور  ــه للمســجد واملواضب ــه مناقضــًا لصحبت ــاس، لكون ــام الن ــه أّم ــه الذنــب وُيعــرف ب من
الصــاة فيــه؛ أو تركــه للذنــب خشــيًة مــن اهلل عــّز ذكــره ملِــا ُيســهم بــه املســجد مــن تعزيــز العاقــة بــاهلل، 
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يــد صــدروه عــن بنــي البــر.  َّــا يوجــب خشــيته واالبتعــاد عــا ال ُيرِ واإلنتــاء إليــه، ومعرفتــه أكثــر ممِ
هــذا، وامُلاحــظ أّن اإلمــامg ذكــر بثــان خصــال ملــن أدمــن الذهــاب إىل املســجد إِالَّ إّن املوجــود 
يف متــن احلديــث ســبعةٌ فقــط، والظاهــر أّن مفــردة )ثــان( فيــا رواه الصــدوق وقــع فيهــا اشــتباه عــى 

أحــد صورتــن: 
ىل: أّهنــا )ســبعة( إِالَّ أّن الشــيخ الصــدوق «ره» إشــتبه فكتبهــا )ثانيــة(، ويشــهد لكوهنــا )ســبعًة(  األَوَّ
ــن  ــر ب ــي جعف ــال: حدثن ــعدة ق ــن )مس ــناد ع ب اإلس ــرْ ــرّي يف ُق ــا رواه احلم ــك في ــا كذل ــو ذكره ه
حممــد، عــن أبيــه قــال: قــال احلســن بــن عــيل: مــن أدمــن االختــاف إىل املســاجد مل يعــدم واحــدة مــن 
ســبع: أخــًا يســتفيده يف اهلل، أو علــًا مســتطرفًا، أو رمحــًة منتظــرًة، أو آيــًة حمكمــًة، أو يســمع كلمــًة تــدل 
 .10٨)أو يــرتك ذنبــا حيــاء أو تقــو ،أو أنــه أظنــه قــال: ســدة أو رشــدة - تصــده عــن رد - عــى هــد
ــه مل يــرد يف النــّص ذكــُر رقــمٍ أصــًا، وأّن الثانيــة يف متــن مــا رواه الصــدوق «ره» زيــادةٌ  الثانيــة: أّن
منــه، ويشــهد لذلــك أّن احلديــث مــروي يف ُكتــب اجلمهــور مــن غــر ذكــر ملفــردة )ثــان( أو غرهــا، 
ومــن ذلــك مــا رواه الطــرباّين يف امُلعجــم الكبــر عــن )حممــد بــن الفضــل الســقطي، حدثنــا ســعيد بــن 
ســليان، حدثنــا مــروان بــن معاويــة، عــن ســعد بــن طريــف، عــن عمــر بــن مأمــون، قــال: ســمعت 
احلســن بــن عيلgيقــول: ســمعت جــدي رســول اهللsيقــول: «مــن أدمــن االختــاف إىل املســجد 
أصــاب أخــًا مســتفادًا يف اهلل عــّز وجــّل، وعلــًا مســتطرفًا، وكلمــًة تدعــوه إىل اهلــد، وكلمــًة ترصفــه 

عــن الــرد، ويــرتك الذنــوب حيــاًء أو خشــيًة، ونعمــًة أو رمحــًة منتظــرة»(109. 
والظاهــر أقربيــة هــذه الصــورة مــن ســابقتها نظــرًا إىل االشــرتاك يف مجلــة مــن رجــال الســند بــن مــا 

رواه الصــدوق «ره» ومــا رووه اجلمهــور. 
ــا رواه عــن )الســاجي،  جــال البــن عــدي قــال: )ســتة خــال( في نعــم، يف الكامــل يف ضعفــاء الرِّ
حدثنــا عبــد اجلبــار بــن العــاء، حدثنــا ســفيان، عــن ســعد بــن طريــف عــن األصبــغ بــن نباتــة عــن 

احلســن بــن عــيل قــال مــن أدمــن االختــاف إىل املســجد أصــاب ســتة خــال وذكــر احلديــث(110
ه للخصــال املذكــورة، وجعــل  ــدِّ لكــن ال يبعــد أّن ذلــك مــن ابــن عــدي أو راوي احلديــث بعــد عَ
بعــض املتعاطفــات واحــدًا، ويشــهد لذلــك أّنــه رو يف نفــس املوضــع اخلــرب املذكــور مــن غــر ذكــرٍ 
ــا  ــار، حدثن ــن ع ــام ب ــا هش ــم، حدثن ــن عاص ــد ب ــن أمح ــر ب ــا جعف ــًا: )حدثن ــة( قائ ــتة( أو )ثاني لـ)س
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ــا ســعد بــن طريــف اإلســكاف، أخــربين عمــر بــن املأمــون، قــال: ســمعت  مــروان الفــزاري، حدثن
احلســنgيقول: ســمعت رســول اهللsيقــول: مــن أدمــن االختــاف إىل املســجد أصــاب أخــًا 
مســتفادًا يف اهلل وعلــًا مســتطرفًا وكلمــًة تــدل عــى اهلــد وأخــر ترصفــه عــن الــرد ورمحــًة منتظــرًة 

ــاًء أو خشــيًة(111.  ويــرتك الذنــوب حي

الصائم.  واية الثانية: حتفة الرّ
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا أّيب ريض اهللُ عنــه112 قــال: حدثنــا عــيل بــن احلســن الســعدآبادّي113، 
عــن أمحــد بــن أيب عبــد اهلل الربقــّي11٤، عــن حمّمــد بــن عــيل الكــويّف115، عــن حمّمــد بــن ســنان11٦، عــن 
عبــد اهلل بــن أيــوب117، عــن عبــد الســام اإلســكايّف11٨، عــن ُعمــر بــن مأمــون وكانــت ابنتــه حتــت 
ــُه. وحُتفــُة املــرأةِ  احلســن، عــن احلســن بــن عــيل «c» قــال: حُتفــُة الصائــمِ أنْ يدهــنَ حليتَــُه، وجيمــرَ ثوبَ

ــا(119.  ــها وُجتمــرَ ثوهبَ الصائمــةِ أنْ ُمتشــطَ رأسَ
قبــل الدخــول يف مفــاد احلديــث ينبغــي الوقــوف عنــد قــول الصــدوق «ره» يف ســنده )عــن ُعمــر بــن 
مأمــون، وكانــت ابنتــه حتــت احلســن(، فمــن هــو ُعمــر بــن مأمــون؟، وهــل فعــًا كانــت ابنتــه زوجــًة 

لإلمــام احلســنg؟. 
ُعمــر بــن مأمــون، وقيــل: مأمــوم، هــو ُعمــر بــن مأمــون بــن زرارة، الدارمــّي، العامــرّي، التميمــّي، 
ــلَ عــن الدارقطنــّي أّنــه قــال: )ليــس  الّيــة، ويفِ رجــال اجلمهــور ُنقِ جَ الكــويّف، وملَ ُيذكــر يف أصولنــا الرِّ

بشــئ(120، لكــّن ابــن حّبــان ذكــره يف كتابــه الثقــات121. 
، فــإّن املذكــور يف ترمجتــه، ويفِ بعــض األســانيد  أّمــا كــون ابنتــه زوجــة لإلمــام احلســنg فلــم يثبــتْ

أّن إمــرأًة مــن أرحامــه كانــت زوجــًة لإلمــام احلســنg لكــن يف حتديدهــا ثاثــة أقــوال: 
 ،c عــن: احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب األَّول: أّهنــا عمتــه، حيــُث قــال امُلــزّي يف ترمجتــه: )رو
وكانــت عمتــه، ويقــال: خالتــه حتتــه(122، ورو الفســوّي يف مشــيخته قائــًا: )حدثنــا عبــد اهلل، قــال: 
ــا هبــرة بــن حديــر  ــا إســحاق بــن ســامل أبــو روح الصائــغ، قــال: حدثن ــا يعقــوب، قــال: حدثن حدثن
ــة أزور  ــت املدين ــال: أتي ــون، ق ــن املأم ــر ب ــن عم ــذاء، ع ــعد احل ــا س ــال: حدثن ــدي، ق ــي ع ــؤذن بن م

إحــد عــايت، عنــد احلســن بــن عــيل c، فصليــت معــه الغــداة، يف مســجد الرســول…(123. 
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مــة بصيغــة )قيــل(، وأضــاف إليهــا  ــزي امُلتقدِّ ــارة امُل ــه، كــا أشــارت إىل ذلــك عب ــا خالت ــاين: أّهن الث
ــارق،  ــي ط ــد بن ــري أح ــان النم ــن عث ــرو ب ــن عم ــص ع ــن حف ــحيم ب ــان س ــن )أيب اليقظ ــه ع ــا نقل م
عــن ســعد بــن طريــف، عــن عمــر بــن املأمــون، عــن احلســن بــن عــيل c: هنانــا رســول اهللsعــن 
الفهــر. قــال أبــو اليقظــان: قــال يل عمــرو بــن عثــان: الفهــر أن جيــئ الرجــل باملرأتــن فينكــح هــذه ثــم 
يقــوم فينــزل يف هــذه. قــال: وأم عمــر بــن املأمــون هنيــدة بنــت عطــارد بــن حاجــب وكانــت أختهــا 
ــا  ــف عليه ــن فخل ــوم صف ــا ي ــل عنه ــاب فقت ــن اخلط ــر ب ــن عم ــد اهلل ب ــد عبي ــارد عن ــت عط ــاء بن أس

 ،12٤)c احلســن بــن عــيل
الثالــث: أّهنــا ابنــُة عمــه، نقــل ذلــك البــزار عــن )حممــد بــن موســى احلــريش، قــال: حدثنــا هبــرة بــن 
حديــر العــدوي، قــال: حدثنــا ســعد احلــذاء، عــن عمــر بــن املأمــوم، قــال: أتيــت املدينــة أزور ابنــة عــم 

يل حتــت احلســن بــن عــيل c، فشــهدت معــه صــاة الصبــح يف مســجد الرســول…(125. 
ــا مــا ورد يف ســند الصــدوق «ره» هنــا مــن كوهنــا ابنتــه، فلــم نجــده يف غــره، ولعلــه نقــل الســند  أَمَّ وَ

كــا وجــده يف املصــدر الــذي أخــذ منــه احلديــث. 
مفاد احلديث

، واللطــف، والطرافــة12٦، فُتحفــة الصائــم مــا يلطــف بــه نفســه حــال صومــه،  الُتحفــة لغــًة هــي الــربِ
لِــكَ عــى صنفــن:  وجعــل اإلمــامg ذَ

الصنف األّول: ما خيتص بالّرجال، وهو أمران: 
ــه  ُهنُ دْ ــره يَ غَ ــه وَ أس ــنَ رَ هَ ــال )دَ ــروف127، وُيق ــى مع ــًة معن ــن لغ ــُه، والده ــنَ حليتَ األّول: أن يده
ُبــل حليتــه بشــئ مــن الُعطــر.  (12٨، وامُلــراد بــه أّن يَ مــع أدهــانٌ ودِهــانٌ اجلْ ــُن، وَ هْ ــم الدُّ سْ االِ نــا: بلــه، وَ هْ دَ
بــه إِذا  وْ ــرَ ثَ ــه: )أَمجْ ــُه، وذلــك بــأّن ُيبخــره، نقــل األزهــريُّ عــن األصمعــّي قولَ الثــاين: أن ُجيمــرَ ثوبَ
ــراد أنْ  عــودِ(130، وامُل ــر: إِذا تبخــر بِالْ مَ ه(129، ويفِ امُلحكــم وامُلحيــط األعظــم: )واســتجمر باملِجْ ــرَ بَخَّ

ــه بــا جيعلــه عــى اجلمــر مــن البخــور.  ُيبخــر الصائــُم ثوبَ
الصنف الثاين: ما خيتص بالنساء، وهو أمران أيضًا: 

ها، متشيط الشعر ترسحيه131، وامُلراد أنْ ُترسح شعرها بامُلشط.  األّول: أنْ ُمتشط شعرَ
ا، وقد تقّدم بياُنه.  الثاين: أنْ ُجتمرَ ثوهبَ
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 . احتساباً رمضان شهر يصوم واية الثالثة: من الرّ
قــال الصــدوق «ره»: )حدثنــا حممــد بــن عــيل ماجيلويــه132 ريض اهلل عنــه قــال: حدثنــي عمــي حممــد 
بــن أيب القاســم عــن أمحــد بــن أيب عبــد اهلل الربقــي قــال: حدثنــا عــيل بــن احلســن الرقــي، عــن عبــد اهلل 
ابــن جبلــة، عــن معاويــة بــن عــار، عــن احلســن بــن عبــد اهلل، عــن آبائــه، عــن جــده احلســن ابــن عــيل 
 :sيف حديــث طويــل يقــول فيــه قــال: قــال رســول اهلل  b بــن أيب طالــب، عــن عــيل بــن أيب طالــب
مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابًا إِالَّ أوجــب اهلل تبــارك وتعــاىل لــه ســبع خصــال: أوهلــا 
يــذوب احلــرام مــن جســده، والثانيــة يقــرب مــن رمحــة اهلل عــز وجــل، والثالثــة قــد كفــر خطيئــة أبيــه 
آدم، والرابعــة هيــون اهلل عليــه ســكرات املــوت، واخلامســة أمــان مــن اجلــوع والعطــش يــوم القيامــة، 
والسادســة يطعمــه اهلل عــز وجــل مــن طيبــات اجلنــة، والســابعة يعطيــه اهلل عــز وجــل بــراءة مــن النــار. 

قــال: صدقــت يــا حممــد(133. 
ــود  ــن اليه ــر م ــي األكرمsونف ــن النب ــر ب ــوار الدائ ــن احل ــة م ــور قطع ــث املذك ــر أّن احلدي الظاه
ــك  ــهد لذل ــهs، ويش ــى نبوت ــا ع ــال أجوبته ــن خ ــون م ــائل يتعّرف ــن مس ــألونه ع ــاءوا يس ــا ج حين
وحــدة الّســند، وقولــه يف آخــر احلديــث هنــا: )صدقــتَ يــا حمّمــد(، الظاهــر يف كونــه قــول كبــر الوفــد 
ــه  ــه بكون ــدوق «ره» يف أمالي ــل ّرصح الص ــهs. ب ــائله علي ــرض مس ــد إىل ع ــذي تص ــودّي ال اليه
َّــا جــر مــن حديــث اليهــود مــع النبــي األكرمsبعــد أن نقــل احلديــث بطولــه يف  احلديــث املذكــور ممِ

ــه137.  ــة13٦، والفقي ــهر الثاث ــل األش ــل135، ويفِ فضائ ــذا يف العل ــد13٤، وك ــع واح موض
وامُلــراد مــن قولــهs: )مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابًا( أي صامــه طلبــًا لألجــر، قــال 
ــب  تَسَ ــبًَة، واحْ سْ جــر عــى اهلل عــّز وجــّل، تَقــول: فعلُتــه حِ تِســابك األْ ــبَُة: مصــدر احْ سْ األزهــرّي: )احلِ

تِســابًا(13٨.  فِيــهِ احْ
وقد بّنsسبعة آثار أوجبها اهلل عّز وجّل ملن صام شهر رمضان طلبًا لألجر: 

ــرصف، أو  ــرام ال ــن احل ــنة م ــام الس ــان يف أّي ــأكل اإلنس ــد ي ــده، ق ــن جس ــرام م ــذوُب احل األّول: ي
ــه  ــو من ــا، فينم ــة وغره ــادالت جتارّي ــن مب ــه م ــدر من ــا تص ــراء م ــه ج ــتبه ب ــال، أو املش ــط باحل امُلختل
بدنــه. وللحــرام أثــُر عــى النفــس مــا دام اجلســُم حامــًا لــه، يعمــل الصــوم بحكــم مــا يقتضيــه مــن 

ــه.  ــيَ اجلســد علي ــذي ُبنِ ــة ذلــك احلــرام ال جــوعٍ وعطــشٍ عــى إذاب
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الثــاين: يقــُرب مــن رمحــة اهلل عــّز وجــّل، قــد رود يف خطبــة النبــي األكــرمsيف آخــر مجعة من شــعبان 
أّن الصائــم يف هــذا الشــهر يكــون يف ضيافــة اهلل عــّز وجــّل، قائــًا: )شــهر ُدعيتــم فيــه إىل ضيافــة اهلل، 
وجعلتــم فيــه مــن أهــل كرامــة اهلل، أنفاســكم فيــه تســبيح، ونومكــم فيــه عبــادة، وعملكــم فيــه مقبــول، 
ــه مســتجاب، فاســألوا اهلل ربكــم بنيــات صادقــة وقلــوب طاهــرة أن يوفقكــم لصيامــه  ودعاؤكــم في
وتــاوة كتابــة، فــإن الشــقي مــن حــرم غفــران اهلل يف هــذا الشــهر العظيــم(139، ففــي هــذا الشــهر ُكّل 
مقتضيــات إفاضــة الرمحــة مــن كــّون العبــد يف ضيافــة الرحيــم، وأّن عملــه مقبــول، ودعاؤه ُمســتجاب، 

والثــواب يرتّتــب لــه عــى أفعــال غــر اختيارّيــة فأنفاســه حُتســُب تســبحيًا. 
ــُث أكل مــن  ــة آدمg هــي يف األكل حي ــا كانــت معصي ــه ملََّ ــه آدمg، فإّن ــة أبي الثالــث: ُيكفــر خطيئ
الشــجرة التــي هنــاه اهلل عــّز وجــّل أن يــأكل منهــا1٤0، كان صــوُم ابنائــه كفــارًة وغطــاءًا وســرتًا1٤1 عــا 

حصــل يف ذلــك املوقــف العلــوّي. 
ــو أنْ  ــام ه ــار الصي ــن آث ــور أّن م ــث املذك ــح احلدي ــوت، أوض ــكرات امل ــه س ــون اهلل علي ــع: هي الراب
ــا  ــي يواجهه ــة الت ــات العصيب ــن املحط ــدة م ــه يف واح ــف مع ــوت فيق ــكرات امل ــد س ــى العب ــون ع ُهي
اإلنســان، وهــي حمطــة بوابــة الدخــول إىل عــامل اآلخــرة حيــُث تبــدأ باملــوت وســكراته، فيعمــل عــى 

ــب.  ــال العصي ــك اإلنتق ــه ذل ــون علي ــا ليه ختفيفه
اخلامــس: أمــان مــن اجلــوع والعطــش يــوم القيامــة، وهــذا األثــر ينــدرج حتــت مقولــة كــون اجلــزاء 
ــّا كان العبــد يتحمــل يف الصــوم اجلــوع والعطــش مــن أجــل امتثــال أمــر اهلل  مــن صنــف العمــل، وفلَ

تعــاىل يف وجــوب الصــوم فســُيجازيه اهلل بــأن يرفــع عنــه جــوع وعطــش يــوم القيامــة. 
الســادس: يعطيــه اهلل عــّز وجــّل مــن طيبــات اجلنــة، وال يقتــرص اجلــزاء عــى يــوم قيامــة بــل يمتــد إىل  
مــا بعــده حيــُث يمــن اهلل تبــارك وتعــاىل عــى عبــده الصائــم فيدخلــه جنتــه ويطعمــه مــن ثارهــا. بــل 
يمكــن أنْ ُيقــال: أّن األثــر املقصــود يف هــذه النقطــة ليــس هــو اإلدخــال للجنــة بــل هــو أنْ يطعمــه اهلل 

تعــاىل مــن ثــار اجلنــة يف يــوم القيامــة. 
ــوم  ــار، ال يقتــرص األمــان اإلهلــّي عــى عــدم اجلــوع ي ــراءًة مــن الن ــه اهلل عــّز وجــّل ب الســابع: ُيعطي
ــم  ــد الصائ ــي العب ــره ُيعط ــّز ذك ــارّي ع ــد إىل أّن الب ــل يمت ــة، ب ــات اجلن ــن طيب ــام م ــة، واالطع القيام
نَ  ــوْ فَّ ــاَ ُتوَ إِنَّ تِ وَ ــوْ ــُة املَْ ائِقَ ــسٍ ذَ أمانــًا يــوم القيامــة بــأنْ ال ُيدخلــه النــار، قــد قــال عــز ذكــره: {ُكلُّ نَفْ
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ــاُع  تَ ــا إِالَّ مَ يَ نْ ــاُة الدُّ َيَ ــا احلْ مَ ــازَ وَ ــدْ فَ قَ ــةَ فَ َنَّ ــلَ اجلْ خِ ُأدْ ــارِ وَ ــنِ النَّ حَ عَ ــزِ ــنْ ُزحْ ــةِ فَمَ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ ــمْ يَ ُك ُأُجورَ
 .١٤٣{ نُــونَ ئِــذٍ آمِ مَ وْ عِ يَ ــزَ ــنْ فَ ُهــمْ مِ ــا وَ نْهَ ــرٌْ مِ ــُه خَ لَ ــنَةِ فَ سَ ــاءَ بِاحلَْ ــنْ جَ }١٤٢، وقــال أيضــًا: {مَ ُغــُرورِ الْ

صفة الناس
ــة،  ــان صف ــال يف بي ــه اخلص ــنg يف كتاب ــام احلس ــن اإلم ــدًا ع ــًا واح ــدوق «ره» حديث ــرج الص أخ
قائــًا: )حدثنــي أيب1٤٤، وحمّمــد بــن احلســن1٤5 ريض اهلل عنهــا قــاال: حدثنــا ســعد بــن عبــد اهلل1٤٦، 
 : ــاُس أربعــةٌ عــن اهليثــم بــن أيب مــرسوق النهــدّي1٤7 بإســناده يرفعــه إىل احلســن بــن عــيل cقــال: النَّ
ــاق وال ُخلــق لــه، ومنهــم مــن ال ُخلــق وال  ــاق لــه، ومنهــم مــن لــه خَ فمنهــم مــن لــه ُخلــق وال خَ

ــاس(1٤٨.  ــاق فذلــك خــُر النَّ ــاس، ومنهــم مــن لــه ُخلــق وخَ ــاق لــه، وذلــك [مــن] رش النَّ خَ
إّن مــن معــامل الشــخصّية الواعّيــة هــو إدراكهــا لطبيعــة بنــّي البــر التــي مــن حوهلــا، وتصنيفهــا هلــم 
عــى وفــق مــا حيملونــه مــن كــاالت مادّيــة ومعنوّيــة، ويكــون التصنيــف أكثــر أمهيــًة إذا كان تصنيفــًا 

ٍ بــل يشــمُل غــره.  عاّمــًا ال خيتــّص بزمــان معــنَّ
ــم كونــه شــخصّيًة واعّيــًة لطبيعــة أبنــاء جمتمعهــا - يف هــذا النــّص  َ اإلمــام احلســنg - بُِحكْ وقــد بــنَّ
الّروائــّي أّن النــاس عــى أربعــةِ أصنــافٍ ُمســتندًا يف ذلــك إىل ثنائّيــة اخلُُلــق واخلَــاق، ومــا بيَّنَــُهg كان 

تصنيفــًا عاّمــًا ال خيتــّص ببنــّي زمانــه. 
واخلُُلــق يف اللغــة هــو الطبيعــة، قــال اخلليــل: )اخلُُلــق، واخلَليقــُة: الطبيعــة. واجلميــع: اخلائــُق(1٤9، 
ــنِ معاملــةٍ مــع اآلخرين  لكنـّـه إذا ُأضيــفَ إىل اإلنســان مطلقــًا دلَّ عــى مــا حيملــه مــن ســجّيةِ أدبٍ وُحسْ
، وال حُتّســن التعامــلَ مــع  ( فيــدّل عــى ســجّيةٍ غــرِ مؤدبــةٍ مــا مل ُيقّيــد بـ)الســوء( فُيقــال: )ُخلــق ســّيئٌ
ــنِ  اآلخريــن. و مفــردة )اخلُلــق( ملََّــا كانــت ُمطلقــًة يف كام اإلمــامg فهــي تــدلُّ ســجّيةِ األدبِ وُحسْ

املعاملــة مــع اآلخريــن. 
واخلَــاق يف اللغــةِ هــو النصيــب مــن احلــظ الصالــح، قال اخلليــل: )واخلَــاُق: النصيــب من احلــظ الصالح. 

، أي: ليــس له رغبــة يف اخلــر، وال يف اآلخــرة: وال صــاح يف الدين(150.  ــاقٌ وهــذا رجــل ليــس لــه خَ
وجعــل اإلمــام احلســنg مــن اخلُلــق واخلَــاق إجتاعــًا وارتفاعــًا، ُكاًّ أو بعضــًا أساســًا يف تصنيف 

النــاس أربعــة أصناف: 
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ــن املعاملــة مــع  ــاقَ لــه، يتوّفــر هــذا الصنــف عــى األدب وُحسْ ل: مــن لــه ُخلــقٌ وال خَ الصنــف األَوَّ
النــاس، لكنـّـه ال رغبــة عنــده يف اخلــر وصــاح دينــه، فتجــده مجيــًا يف ســلوكه مــع نفســه واآلخريــن، 
ــهِ فــا جتــد عنــده اهتامــًا بدينــه بشــكلٍ عــاّم، فهــو تــارك للصــاة - مثــًا - أو  لكنـّـه ســيُئ العاقــة بربِّ

مهمــلٌ ألمرهــا، وكــذا عاقتــه مــع باقــي أوامــر اهلل عــّز وجــّل ونواهيــه. 
ــهِ راغــبٌ فيــا  ــاق وال ُخلــقَ لــه، وهــو عكــس ســابقه، فهــو ُمقبــلٌ عــى ربِّ الصنــف الثــاين: مــن لــه خَ
ــه ســيُئ اخلُلــق مــع اآلخريــن  ّينِــه، فــرتاه ُملتزمــًا بصلواتــه، وباقــي عباداتــه، لكنّ عنــده يرجــو صــاح دِ
حــاد املــزاج معهــم، ال يتســامح مــع امُلحيطــن بــه أو غرهــم، أو يظــُن هبــم الســوء، وال يــر فيهــم اخلر. 
ــاقَ لــه، ال يمتلــك هــذا الصنــف أّيــًا مــن األمريــن، فهــو ال  الصنــف الثالــث: مــن ال ُخلــقَ وال خَ
حيمــل الســجيَّة الصاحلــة، وال ُحســن املعاملــة مــع اآلخريــن، كــا ال رغبــة عنــده يف اصاحــه آخرتــه، 
وامتثــال أوامــر املــوىل ونواهيــه، فهــو ال يبــايل مثــًا يف أمــر صاتــه، كــا ال يــويل احرتامــًا لآلخريــن، 
(، لوضــوح أّن صــاح اإلنســان بُخلقــه  وقــد وصــف اإلمــامg هــذا الصنــف بكونــه )مــن رشِ النَّــاسِ

احلســن، ورغبتــه فيــا عنــد اهلل عــّز وجــّل، وهــو يفتقدمهــا معــًا. 
، وهــو عكــس ســابقه، فهــو يمتلــك األمريــن معــًا الســجيَّة  ــاقٌ الصنــف الرابــع: مــن لــه ُخلــقٌ وخَ
ــن معاملــة اآلخريــن، مــع رغبــة يف إصــاح آخرتــه مــن خــال العمــل عــى امتثــال  الصاحلــة، وُحسْ
(، لتوّفــره عــى مــا فيــه  أوامــر املــوىل ونواهيــه. وقــد وصــف اإلمــامg هــذا الصنــف بأّنــُه )خــُر النَّــاسِ

صــاح بنــّي البــر مــن اخلُلــق احلســن، والرغبــة بــا عنــد اهلل عــّز وجــّل.
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اهلوامش
1(اخلصال: ص177/ح122.  

ــالَ النجــاّيش: )حممــد بــن عــيل بــن احلســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو جعفــر، نزيــل الــري، شــيخنا وفقيهنــا  2(قَ
ووجــه الطائفــة بخراســان، وكان ورد بغــداد ســنة مخــس ومخســن وثاثائــة، وســمع منــه شــيوخ الطائفــة وهــو حــدث 

الســن. ولــه كتب كثــرة(. ص3٨9/ رقــم10٤9. 
ــيْخ يف الفهرســت: )حممــد بــن عــيل بــن احلســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي، جليــل القــدر، يكنــى أبــا      وقــال الشَّ
ــرة  ــار، مل يــر يف القميــن مثلــه يف حفظــه وكث ــًا، حافظــًا لألحاديــث، بصــرًا بالرجــال، ناقــدًا لاخب جعفــر، كان جلي

علمــه. لــه نحــو مــن ثاثائــة مصنــف، وفهرســت كتبــه معــروف(. ص237/ رقــم710.  
3()حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن ســامل بــن الــرباء بــن ســربة بــن ســيار التميمــي أبــو بكــر املعــروف باجلعــايب، احلافــظ، 
القــايض، كان مــن حفــاظ احلديــث وأجــاء أهــل العلــم(. رجــال النجــايش: ص39٤/ رقــم1055. وُياحــظ معجــم 

رجــال احلديــث: ج1٨/ص70.  
٤(احلســن بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عــيل بــن العبــاس، أبــو حمّمــد، الــرازّي، التميمــّي. مل ُيذكــر يف األُصــول الرجالّيــة. 

وقــد ذكــر الصــدوق «ره» اســمه مفصــًا يف كتابــه األمــايل: ص307/ح10.   
ــو  ــا أب ــه نســخة عــن الرضــاg. أخربن ــرازي ل ــن هــارون التميمــي ال ــاس ب ــن العب ــن عــيل ب ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب 5()عب
ــا أبــو حممــد احلســن بــن عبــد  ــا أبــو بكــر حممــد بــن عمــر قــال: حدثن احلســن حممــد بــن عثــان النصيبــي قــال: حدثن
اهلل بــن حممــد بــن العبــاس قــال: حدثنــا أيب قــال: حدثنــا عــيل بــن موســى الرضــاg(. رجــال النجــاّيش: ص22٨/ 

رقم٦03.  
٦(اخلصال: ص31/ح10٨.  

7(علل الرائع: ج1/ص13٤/ح1.  
٨(فضائل الصحابة: ج2/ص٦٦2/ح1130.  

9( مناقب عيل «c»: ج1/ص1٤٤/ح130. وح131.  
10( آل عمران: ٦1.  

11( اخلصال: ص57٦.  
12( امُلســتدرك عــى الصحيحــن: ج3/ص1٦3/ح٤719. ورواه البيهقــّي يف الُســنَن الكــرب: ج7/ص101/

ح13392.   
13( الكايف: ج1/ص310/ح10.  

ج٤/ ُمســلم:  وصحيــح  ج٦/ص3/ح٤٤1٦.  الُبخــارّي:  وصحيــح  ج٨/ص10٦107/ح٨0.  الــكايف:   )1٤
ص1٨70/ح30.  

ــارًة وُمرتمحــًا  ــه ت ــًا علي ــه ُمرتضي ــة عن ــر مــن الّرواي ــد أكث ــه الُقمــّي، شــيخ الصــدوق، وق ــن عــيل ماجيلوي ــد ب 15( حمّم
ــث: ج1٨/ص5٨].   ــم رجــال احلدي ــر. [معج أخ

ــو القاســم  ــه، وأب ــد اهلل، امللقــب مــا جيلوي ــو عب ــايب الربقــي أب ــن عمــران اجلن ــد اهلل ب ــن أيب القاســم عبي 1٦( )حممــد ب
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يلقــب بنــدار، ســيد مــن أصحابنــا القميــن، ثقــة، عــامل، فقيــه، عــارف بــاألدب والشــعر والغريــب، وهــو صهــر أمحــد 
بــن أيب عبــد اهلل الربقــي عــى ابنتــه، وابنــه عــيل بــن حممــد منهــا، وكان اخــذ عنــه العلــم واألدب(. رجــال النجــاّيش: 

ص353/ رقــم9٤7.  
17( )أمحــد بــن حممــد بــن خالــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن عــيل الربقــي أبــو جعفــر أصلــه كــويف  وكان جــده حممــد 
بــن عــيل حبســه يوســف بــن عمــر بعــد قتــل زيــدg، ثــم قتلــه، وكان خالــد صغــر الســن، فهــرب مــع أبيــه عبــد الرمحــن 

إىل بــرق روذ  وكان ثقــة يف نفســه، يــروي عــن الضعفــاء واعتمــد املراســيل(. رجــال النجــاّيش: ص7٦/ رقم1٨2.  
ــال: ج5/ جَ جالّيــة. )معجــم رجــال احلديــث: ج12/ص3٨٨، ومســتدركات علــم الرِّ 1٨( مل ُيذكــر يف اأُلُصــول الرِّ

ص3٤3(.  
19( )عبــد اهلل بــن جبلــة بــن حيــان بــن أبجــر الكنــاين أبــو حممــد عــريب صليــب، ثقــة رو عــن أبيــه عــن جــده حيــان 
ــد اهلل واقفــًا، وكان فقيهــًا ثقــًة  ــة بيــت مشــهور بالكوفــة. و كان عب ــة، وبيــت جبل ــن أبجــر. كان أبجــر أدرك اجلاهلي ب

مشــهورًا(. رجــال النجــاّيش: ص21٦/ رقــم5٦3.  
ــُه هاشــميٌّ يــروي عــن آبائــه عــن أهــل البيــت  الّيــة. نعــم، يظهــر مــن الّســند املذكــور أنَّ جَ 20( مل ُيذكــر يف اأُلُصــول الرِّ

  .«bُ»
21( اخلصال: ص35535٦/ح3٦.  

22( )معاويــة بــن عــار بــن أيب معاويــة خبــاب بــن عبــد اهلل الدهنــي، موالهــم، كــويف  ودهــن مــن بجيلــة  وكان وجهــا 
مــًا، كبــر الشــأن، عظيــم املحــل، ثقــة. وكان أبــوه عــار ثقــة يف العامــة، وجهــًا يكنــى أبــا معاويــة،  يف أصحابنــا، ومقدَّ
وأبــا القاســم، و أبــا حكيــم، وكان لــه مــن الولــد القاســم وحكيــم وحممــد. رو معاويــة عــن أيب عبــد اهلل وأيب احلســن 

موســىc. ولــه كتــب(. رجــال النجــاّيش: ص٤11/ رقــم109٦.  
23( اخلصال: ص530531/ح٦.  

2٤( األمايل: ص25٤/ح1.  
25( علــل الرائــع: ج1/ص12٦/ح1. ص250/ح٨. وص2٨2/ح2. وج2/ص337/ح1. وص37٨/ح1. 

وص39٨/ح1. وص512/ح1.  
2٦( فضائل األشهر الثاثة: ص101/ح٨7.  

27( معاين األخبار: ص51/ح2.  
2٨( من ال حيرضه الفقيه: ج1/ص55/ح127. وص75/ح170. وص211/ح٦٤3.  

29( من ال حيرضه الفقيه: ج1/ص23.  
30( ُياحظ: عوائد األّيام: ص٤2٤. وُمستند الشيعة: ج10/ص523.  

متْ ترمجُتُه.   31( تقدَّ
32( )عــيل بــن إبراهيــم بــن هاشــم، أبــو احلســن القمــي، ثقــة يف احلديــث، ثبــت، معتمــد، صحيــح املذهــب، ســمع 

ــا وأرض يف وســط عمــره(. رجــال النجــاّيش: ص2٦0/ رقــم٦٨0.   ــر(، وصنــف كتب ــر )وأكث فأكث
ةِ رواة، مل يتسنَ لنا حتديده.   دَّ 33( ُمشرتك بن عِ
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3٤( )حممــد بــن أيب عمــر زيــاد بــن عيســى أبــو أمحــد األزدي مــن مــوايل املهلــب بــن أيب صفــرة وقيــل مــوىل بنــي أميــة. 
واألول أصــح. بغــدادي األصــل واملقــام، لقــى أبــا احلســن موســىg وســمع منــه أحاديــث كنــاه يف بعضهــا فقــال: يــا 
[أ] أبــا أمحــد، ورو عــن الرضــاg، جليــل القــدر عظيــم املنزلــة فينــا وعنــد املخالفــن. اجلاحــظ حيكــي عنــه يف كتبــه 
و قــد ذكــره يف املفاخــرة بــن العدنانيــة والقحطانيــة، وقــال يف البــن والتبيــن: حدثنــي إبراهيــم بــن داحــة عــن ابــن أيب 
عمــر، وكان وجهــا مــن وجــوه الرافضــة، وكان حبــس يف أيــام الرشــيد فقيــل: ليــيل القضــاء وقيــل: إنــه ويل بعــد ذلــك، 
وقيــل: بــل ليــدل عــى مواضــع الشــيعة وأصحــاب موســى بــن جعفــرg، وروي أنــه رضب أســواطا بلغــت منــه، فكاد 
ــا حممــد بــن أيب عمــر، فصــرب  أن يقــر لعظــم األمل، فســمع حممــد بــن يونــس بــن عبــد الرمحــن وهــو يقــول: اتــق اهلل ي
ففــرج اهلل، وروي أنــه حبســه املأمــون حتــى واله قضــاء بعــض البــاد، وقيــل: إن أختــه دفنــت كتبــه يف حــال اســتتارها 
و كونــه يف احلبــس أربــع ســنن فهلكــت الكتــب، وقيــل: بــل تركتهــا يف غرفــة فســال عليهــا املطــر فهلكــت، فحــدث 
مــن حفظــه. وممــا كان ســلف لــه يف أيــدي النــاس، فلهــذا أصحابنــا يســكنون إىل مراســيله وقــد صنــف كتبــا كثــرة(. 

رجــال النجــاّيش: ص32٦/ رقــم٨٨7.  
35( )أبــان بــن عثــان األمحــر البجــيل موالهــم، أصلــه كــويف، كان يســكنها تــارة والبــرصة تــارة وقــد أخــذ عنــه أهلهــا: 
أبــو عبيــدة معمــر بــن املثنــى وأبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســام وأكثــروا احلكايــة عنــه يف أخبــار الشــعراء والنســب واأليــام، 
روي عــن أيب عبــد اهلل وأيب احلســن موســىc. لــه كتــاب حســن كبــر جيمــع املبتــدأ واملغــازي والوفــاة والــردة(. رجــال 

النجــاّيش: ص13/ رقم٨.  
3٦( )أبــان بــن تغلــب بــن ربــاح أبــو ســعيد البكــري اجلريــري مــوىل بنــي جريــر بــن عبــادة بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن 
ــا  ــا، لقــي عــيل بــن احلســن وأب ــة يف أصحابن ــم املنزل ــن وائــل، عظي ــن بكــر ب ــة بــن صعــب بــن عــيل ب ــة بــن عكاب ثعلب
جعفــر وأبــا عبــد اهلل b، رو عنهــم، وكانــت لــه عندهــم منزلــة وقــدم. وذكــره البــاذري قــال: رو أبــان عــن عطيــة 
العــويف. وقــال لــه أبــو جعفــرg: « إجلــس يف مســجد املدينــة وافــت النــاس، فــإين أحــب أن يــر يف شــيعتي مثلــك 
ــًا مــن وجــوه القــراء،  ــان «. وكان قارئ ــه: « أمــا واهلل لقــد أوجــع قلبــي مــوت أب ــاه نعي ــو عبــد اهللg ملــا أت «. وقــال أب

فقيهــًا، لغويــًا، ســمع مــن العــرب وحكــى عنهــم(. رجــال النجــاّيش: ص10/ رقــم7.  
ــن  ــو م ــُه ه نَّ أَ ــن «c»، وَ ــام احلس ــواري اإلم ــن ح ــُه م ــيّشّ أنَّ ــال الك ــداّين، روي يف رج ــى اهلم ــن أيب لي ــفيان ب 37( س
ــالَ لإلمــام احلســن «c»: )الســاُم عليــك يــا مــذل املؤمنــن(. لكــنَّ الروايتــن ضعيفتــان. [ُياحــظ معجــم رجــال  قَ

احلديــث: ج9/ص15٦].  
3٨( اخلصال: ص353/ح3٤.  

39( حُتف العقول عن آل الرسول: ص2٤2.  
٤0( )عــيل بــن احلســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو احلســن، شــيخ القميــن يف عــرصه، ومتقدمهــم، وفقيههــم، و 
ثقتهــم. كان قــدم العــراق واجتمــع مــع أيب القاســم احلســن بــن روح رمحــه اهلل وســأله مســائل ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــى 
يــد عــيل بــن جعفــر بــن األســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إىل الصاحــبg ويســأله فيهــا الولــد. فكتــب إليــه: « قــد 
دعونــا اهلل لــك بذلــك، وســرتزق ولديــن ذكريــن خريــن «. فولــد لــه أبــو جعفــر وأبــو عبــد اهلل مــن أم ولــد. وكان أبــو 
عبــد اهلل احلســن بــن عبيــد اهلل يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: « أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب االمــرg «، ويفتخــر 
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بذلــك. لــه كتــب(. رجــال النجــاّيش: ص2٦1/ رقــم٦٨٤.  
ــحٌ املذهــب، ســمع  ، صحي ، معتمــدٌ ــتٌ ــث، ثب ــةٌ يف احلدي ــو احلســن القمــّي، ثق ــن هاشــم أب ــم ب ــن إبراهي ٤1( )عــيل ب

ــم٦٨0.   ــاّيش: ص2٦0/ رق ــال النج ــره(. رج ــط عم ــا وأرض يف وس ــف كتب ــر(، وصن ــر )وأكث فأكث
٤2( )إبراهيــم بــن هاشــم أبــو إســحاق القمــي أصلــه كــويف، انتقــل إىل قــم، قــال أبــو عمــرو الكــيش: « تلميــذ يونــس 
بــن عبــد الرمحــن مــن أصحــاب الرضــا g «، هــذا قــول الكــيش، وفيــه نظــر، وأصحابنــا يقولــون: أول مــن نــر حديــث 
الكوفيــن بقــم هــو. لــه كتــب، منهــا: النــوادر، وكتــاب قضايــا أمــر املؤمنــنg(. رجــال النجــاّيش: ص1٦/ رقــم1٨.  

٤3( )عبــد الرمحــن بــن أيب نجــران واســمه عمــرو بــن مســلم  التميمــي مــوىل، كــويف، أبــو الفضــل، رو عــن الرضــا 
g، ورو أبــوه نجــران عــن أيب عبــد اهللg، ورو عــن أيب نجــران حنــان، وكان عبــد الرمحــن ثقــة ثقــة معتمــدًا عــى 

مــا يرويــه. لــه كتــب كثــرة(. رجــال النجــاّيش: ص235/ رقــم٦22.  
٤٤( )عاصــم بــن محيــد احلنــاط احلنفــي أبــو الفضــل، مــوىل، كــويف، ثقــة، عــن، صــدوق، رو عــن أيب عبــد اهللg. لــه 

كتــاب(. رجال النجــاّيش: ص301/ رقم٨21.  
ــاب  ــه كت ــد اهللc. ل ــر وأيب عب ــن أيب جعف ، رو ع ــويفٌّ ، ك ــنٌ ، ع ــةٌ ــّيل، ثق ــد اهلل البج ــو عب ــس أب ــن قي ــد ب ٤5( )حمم
القضايــا املعــروف، رواه عنــه عاصــم بــن محيــد احلنــاط، ويوســف بــن عقيــل وعبيد ابنــه(. رجــال النجــاّيش: ص323/ 

رقم٨٨1.  
٤٦( اخلصال: ص٤٤0-٤٤2/ح33.  

٤7( هتذيب اللغة: ج5/ص1٨.  
٤٨( أساس الباغة: ج1/ص3٤2.  

ركومــًا كــُركام الرمــل والســحاب ونحــوه  كــُم: مجعــك شــيئًا فــوق يشء، حتــى جتعلــه ُركامــًا مَ ٤9( قــال اخلليــل: )الرِّ
مــن الــيشء املرتكــم بعضــه عــى بعــض(. العــن: ج5/ص3٦9.  

50( العن: ج٨/ص137.  
51( مشارق األنوار عى صحاح اآلثار: ج2/ص70.  

52( النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثر: ج5/ص210.  
53( التنبّية واإلرشاف، للمسعودّي: ص25٦.  

5٤( الكايف: ج1/ص٤٦1.  
55( هتذيب اللغة: ج12/ص179.  

5٦( عــيل بــن عبــد اهلل بــن أمحــد األســوارّي، أبــو احلســن، شــيخ الصــدوق «ره» ووصــف يف بعــض األســانيد 
الّيــة. ُياحــظ: مســتدركات علم رجال احلديــث: ج5/ص399.   جَ بـ)األصبهــاّين(، و)الفقيــه(، ومل ُيذكــر يف اأُلُصــول الرِّ
57( أمحــد بــن حمّمــد بــن قيــس، أبــو يوســف، الســجرّي، امُلذكــر، رو عنــه الصــدوق «ره» يف اخلصــال فقــط، ومل ُيذكــر 

جالّيــة. ُياحــظ: مســتدركات علــم رجال احلديــث: ج1/ص٤70.   يف اأُلُصــول الرِّ
5٨( عبــد العزيــز بــن عــيل، أبــو حمّمــد، الرسخــّيس، رو عنــه الصــدوق «ره» يف هــذا املوضــع مــن اخلصــال فقــط، مل 

الّيــة.   جَ ُيذكــر يف اأُلُصــول الرِّ
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59( أمحــد بــن عمــران، أبــو بكــر، البغــدادّي، رو عنــه الصــدوق يف هــذا املوضــع مــن اخلصــال فقــط، ومل ُيذكــر يف 
ــة.    الّي جَ اأُلُصــول الرِّ

٦0( اخلصال: ص29/ح102. 
٦1( عيون أخبار الرضا c: ج2/ص٤7/ح1.  

٦2( تأريخ بغداد: ج7/ص392/ يف ترمجة )احلسن بن عيل، أبو عيل، املعروف بالطوابيقي(.  
اء: ج2/ص٤٤2/ رقم٤211.   فَ عَ ٦3( امُلغني يف الضُّ

٦٤( رجال النجاّيش: ص177/ رقم٤٦7.  
٦5( اجلرح والتعديل: ج3/ص3132/ رقم12٨.  

٦٦( الثقات: ج٨/ص179/ رقم12٨52.  
٦7( سؤاالت السلمّي للدراقطنّي: ج1/ص15٨/ رقم11٨.  

٦٨( هتذيب الكال: ج٦/ص203.  
٦9( سر أعام النباء: ج11/ص5٤7/ رقم1٦3.  

70( وقد طبعته العتبة العباسية يف ضمن نشاطات مركز تراث البرصة، التابع لقسم الشؤون الفكرّية فيها.  
71( طبقات الفقهاء: ج1/ص٨7/ رقم7.  

72( )عــيل بــن احلســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي أبــو احلســن، شــيخ القميــن يف عــرصه، ومتقدمهــم، وفقيههــم، و 
ثقتهــم. كان قــدم العــراق واجتمــع مــع أيب القاســم احلســن بــن روح رمحــه اهلل وســأله مســائل ثــم كاتبــه بعــد ذلــك عــى 
يــد عــيل بــن جعفــر بــن األســود، يســأله أن يوصــل لــه رقعــة إىل الصاحــبg ويســأله فيهــا الولــد. فكتــب إليــه: « قــد 
دعونــا اهلل لــك بذلــك، وســرتزق ولديــن ذكريــن خريــن «. فولــد لــه أبــو جعفــر وأبــو عبــد اهلل مــن أم ولــد. وكان أبــو 
عبــد اهلل احلســن بــن عبيــد اهلل يقــول: ســمعت أبــا جعفــر يقــول: « أنــا ولــدت بدعــوة صاحــب االمــرg «، ويفتخــر 

بذلــك. لــه كتــب(. رجــال النجــاّيش: ص2٦1/ رقــم٦٨٤.  
73( )ســعد بــن عبــد اهلل بــن أيب خلــف األشــعري القمــي أبــو القاســم، شــيخ هــذه الطائفــة وفقيههــا و وجههــا. كان 
ســمع مــن حديــث العامــة شــيئا كثــرا، وســافر يف طلــب احلديــث، لقــى مــن وجوههــم احلســن بــن عرفــة وحممــد بــن 
ــا  ــض أصحابن ــت بع ــدg. ورأي ــا حمم ــا أب ــى موالن ــي ولق ــاس الرتقف ــرازي و عب ــم ال ــا حات ــي وأب ــك الدقيق ــد املل عب
يضعفــون لقــاءه أليب حممــد gويقولــون هــذه حكايــة موضوعــة عليــه، واهلل أعلــم. وكان أبــوه عبــد اهلل بــن أيب 
خلــف قليــل احلديــث، رو عــن احلكــم بــن مســكن، ورو عنــه أمحــد بــن حممــد بــن عيســى. وصنــف ســعد كتبــا 

كثــرة(. رجــال النجــاّيش: ص177/ رقــم٤٦7.  
7٤( )إبراهيــم بــن هاشــم أبــو إســحاق القمــي أصلــه كــويف، انتقــل إىل قــم، قــال أبــو عمــرو الكــيش: « تلميــذ يونــس 
بــن عبــد الرمحــن مــن أصحــاب الرضــا g»، هــذا قــول الكــيش، وفيــه نظــر، وأصحابنــا يقولــون: أول مــن نــر حديث 
الكوفيــن بقــم هــو. لــه كتــب، منهــا: النــوادر، وكتــاب قضايــا أمــر املؤمنــن g(. رجــال النجــاّيش: ص1٦/ رقم1٨.  
75( )ســهل بــن زيــاد أبــو ســعيد االدمــي الــرازي كان ضعيفــا يف احلديــث، غــر معتمــد فيــه. وكان أمحــد بــن حممــد بــن 
gعيســى يشــهد عليــه بالغلــو والكــذب وأخرجــه مــن قــم إىل الــري وكان يســكنها، وقــد كاتــب أبــا حممــد العســكري
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عــى يــد حممــد بــن عبــد احلميــد العطــار للنصــف مــن شــهر ربيــع االخــر ســنة مخــس ومخســن ومائتــن. ذكــر ذلــك أمحــد 
بــن عــيل بــن نــوح وأمحد بــن احلســن رمحهــا اهلل(. رجــال النجــاّيش: ص1٨5/ رقــم٤90.  

7٦( قــال الوحيــد البهبهــاين يف تعليقتــه عــى منهــج املقــال لإلســرتابادي: )إســاعيل بــن مــرار رو عــن يونــس كتبــه 
وربايظهــر مــن عبــارة حممــد بــن احلســن بــن الوليــد الوثــوق بــه حيــث قــال كتــب يونــس بــن عبــد الرمحــن التــي هــي 
بالروايــات كلهــا صحيحــة معتمــد عليهــا اال مــا ينفــرد بــه حممــد بــن عيســى عــن يونــس ومل يــروه غــره فإنــه ال يعتمــد 
عليــه وال يفنــى بــه ومــا ذكرنــا ســيجئ يف ترمجــة يونــس بــل ربايظهــر منهــا عدالتــه ســيا بماحظــة حالــه ومــا ســيذكر 
يف حممــد بــن أمحــد بــن حييــى ومــا ذكــر يف إبراهيــم بــن هاشــم قيــل وربــا يســتفاد ان روايــة إبراهيــم بــن عنــه نــوع مــدح 
ملــا قالــوا مــن انــه اول مــن نــر حديــث الكوفيــن بقــم وأهــل قــم كانــوا خيرجــون الــراوي بمجــرد توهــم الريــب فيــه 
فلــو كان إســاعيل فيــه ارتيابــا ملــا رو عنــه إبراهيــم قلــت وربــا يؤيــد اهنــم بــل و غرهــم أيضــا كثــرا كانــوا يطعنــون 
بأنــه كانــوا يــرو عــن الضعفــاء واملراســيل كــا هــو ظاهــر مــن تراجــم كثــرة بــل كانــوا يــؤذون وأيضــا اســتثنوا مــن 
رجــال نــوادر احلكمــة ورواياتــه مــا اســتثنوا ومل نجــد شــيئا مــن ذلــك يف إبراهيــم بــل ربــا يوجــد فيــه خــاف ذلــك كــا 
يف ترمجــة فتأمــل هــذا وفيــه بعــض االمــارات املفيــدة لاعتــداد التــي أرشنــا إليهــا يف صــدر الكتــاب مثــل كونــه كثــر 

الروايــة وغــره فاحــظ(. ص93.  
ــيْخ:  ــاُم». رجــال الشَّ 77( عبــد اجلبــار بــن املبــارك النهاونــدّي، مــن أصحــاب اإلمامــن الرضــا واجلــواد «عليهــا اَلسَّ

ص3٦0/ رقــم5325. وص377/ رقم5579.  
7٨( )يونــس بــن عبــد الرمحــن مــوىل عــيل بــن يقطــن بــن موســى، مــوىل بنــي أســد، أبــو حممــد، كان وجهــا يف أصحابنــا، 
ــرو  ــا واملــروة ومل ي ــن الصف ــن حممدcب ــد امللــك، ورأ جعفــر ب ــن عب ــام هشــام ب ــد يف أي ــة، ول ــم املنزل متقدمــا، عظي
عنــه. ورو عــن أيب احلســن موســى و الرضــاcوكان الرضــاg يشــر إليــه يف العلــم والفتيــا. وكان ممــن بــذل لــه عــى 
الوقــف مــال جزيــل وامتنــع )فامتنــع( مــن أخــذه وثبــت عــى احلــق. و قــد ورد يف يونــس بــن عبــد الرمحــن رمحــه اهلل 
مــدح وذم. قــال أبــو عمــرو الكــيش  فيــا أخــربين بــه غــر واحــد مــن أصحابنــا عــن جعفــر بــن حممــد عنــه : حدثنــي 
عــيل بــن حممــد بــن قتيبــة قــال: حدثنــي الفضــل بــن شــاذان قــال: حدثنــي عبــد العزيــز بــن املهتــدي، وكان خــر قمــي 
رأيتــه، وكان وكيــل الرضــاg وخاصتــه فقــال: إين ســألته فقلــت: إين ال أقــدر عــى لقائــك يف كل وقــت، فعمــن آخــذ 
معــامل دينــي؟ فقــال: « خــذ عــن يونــس بــن عبــد الرمحــن «. وهــذه منزلــة عظيمــة(. رجــال النجــاّيش: ص٤٤٦٤٤7/ 

رقم120٨.  
79( تستعمل هذه اجلملة من قِبل ناسخ الكتاب من أجل فصل كام امُلصنف عن متن الّرواية.  

٨0( اخلصال: ص13513٦/ح1٤9.  
٨1( معجم رجال احلديث: ج11/ص1٤7.  

٨2( ُياحظ العن: ج1/ص23٤. والصحاح: ج2/ص125٦.  
٨3( ُياحظ: هتذيب اللغة: ج٤/ص25.  

٨٤( الصحاح: ج3/ص120٨.  
٨5( البقرة: 2٦9.  
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٨٦( العن: ج3/ص٦٦.  
٨7( النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثر: ج5/ص210.  

٨٨( اخلصال: ص٤٤0٤٤1.  
متْ ترمجُتُه.   ٨9( تقدَّ
متْ ترمجُتُه.   90( تقدَّ

91( )حممــد بــن عــيل بــن إبراهيــم بــن موســى أبــو جعفــر القــريش موالهــم، صــريف، ابــن أخــت خــاد املقــرئ، وهــو 
خــاد بــن عيســى. وكان يلقــب حممــد بــن عــيل أبــا ســمينة، ضعيــف جــدا، فاســد االعتقــاد، ال يعتمــد يف شــئ. وكان 
ــو، فجفــي،  ــم تشــهر بالغل ــن عيســى مــدة، ث ــن حممــد ب ــزل عــى أمحــد ب ــة  ون ــد اشــتهر بالكــذب بالكوف ــم  وق ورد ق
وأخرجــه أمحــد بــن حممــد بــن عيســى عــن قــم، ولــه قصــة. لــه مــن الكتــب(. رجــال النجــاّيش: ص332/ رقــم٨9٤.  
92( )حممــد بــن ســنان أبــو جعفــر الزاهــري مــن ولــد زاهــر مــوىل عمــرو بــن احلمــق اخلزاعــي، كان أبــو عبــد اهلل بــن 
عيــاش يقــول: حدثنــا أبــو عيســى حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن ســنان قــال: هــو حممــد بــن احلســن بــن ســنان مــوىل 
زاهــر تــوىف أبــوه احلســن وهــو طفــل وكفلــه جــده ســنان فنســب إليــه، وقــال أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن ســعيد 
أنــه رو عــن الرضــاg قــال: ولــه مســائل عنــه معروفــة، وهــو رجــل ضعيــف جــدا ال يعــول عليــه وال يلتفــت إىل مــا 

تفــرد بــه(. رجــال النجــاّيش: ص32٨/ رقــم٨٨٨.  
ــه ابــن أيب عمــر.  ــاد الــكاّيب، الكرخــّي، البغــدادّي مــن أصحــاب الصــادق «c»، رو عن ــم بــن أيب زي 93( إبراهي

ــث: ج1/ص177.   ــال احلدي ــم رج ــظ معج ُياح
9٤( اخلصال: ص٤٨5/ح٦0.  

95( ُياحظ: العن: ج٨ص٨9. ومعجم مقاييس اللغة: ج5/ص22٨.  
9٦( امُلحكم واملحيط األعظم: ج9/ص٤12.  

97( العن: ج5/ص292.  
9٨( كتاب الطهارة: ج3/ص510.  

99( الصحاح: ج٤/ص1550.  
100( إبراهيــم بــن حممــد بــن محــزة بــن عــارة بــن يســار بــن عبــد الرمحــن بــن حفــص، وحفــص هــو أخــو أيب مســلم 
ــت،  ــظ، الثب ــّي بـ)احلاف ــه الذهب ــاّين، ووصف ــحاق، األصفه ــو إس ــظ، أب ــّية، احلاف ــة العباس ــب الدول ــاّين صاح اخلُراس
ــًة يف اخلصــال يف موضعــن. [ُياحــظ: تذكــرة احلفــاظ: ج3/ ــه الصــدوق مكاتب ــر، أحــد األعــام(، ورو عن الكب

ــث: ج1/ص25٤].   ــال احلدي ــم رج ــث: ج1/ص192، ومعج ــال احلدي ــم رج ــتدركات عل ص٨2٨3، ومس
101( حســن بــن عبــد اهلل بــن يزيــد بــن األزرق، أبــو عــيل، القطــان، املالكــّي، املعــروف باجلصــاص، الرقــّي، نقــل ابــن 

عســاكر عــن الدارقطنّي توثيقــه. [تأريــخ دمشــق: ج1٤/ص9092/ رقم1550].  
ــة  ــيل، وأيب معاوي ــران املوص ــن عم ــاىف ب ــن املع ــا ع ــدث هب ــة وح ــزل الرق ــران، ن ــو عم ــروان، أب ــن م ــى ب 102( )موس
ــم  ــن حكي ــد اب ــي، وجني ــد القطــان الرق ــن يزي ــد اهلل ب ــن عب ــه احلســن ب ــد احلــذاء. رو عن ــن محي ــدة ب ــر، وعبي الرضي
الدقــاق، وغرمهــا. أخربنــا األزهــري واحلســن بــن حممــد بــن عمــر النــريس قــاال: أخربنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن جامــع 
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الدهــان، حدثنــا أبــو عــيل حممــد بــن ســعيد احلــراين قــال: موســى بــن مــروان البغــدادي يكنــى أبــا عمــران، مــات بالرقــة 
ــداد: ج13/ ــخ بغ ــن(. تأري ــن ومائت ــت وأربع ــة ســنة س ــض الرافق ــن اخلــادم برب ــدق حس ــزل فن ــد، كان ين وهبــا ول

رقم7000.   ص٤2/ 
103( )مــروان بــن معاويــة بــن احلــارث بــن أســاء بــن خارجــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر الفــزاري، ويكنــى أبــا 
عبــد اهلل، كان مــن أهــل الكوفــة، ثــم أتــى الثغــر، فأقــام بــه، ثــم قــدم بغــداد، فأقــام هبــا ونزهلــا، وســمع منــه البغداديــون، 
ــة بيــوم، ســنة ثــاث وتســعن  وكان ثقــة، ثــم خــرج إىل مكــة، فأقــام هبــا، فــات هبــا يف عــر ذي احلجــة قبــل الرتوي

ومائــة، وكان يــوم مــات ابــن إحــد وثانــن ســنة(. الطبقــات الكــرب، البــن ســعد: ج7/ص329.  
 عــن األصبــغ بــن نباتــة، ورو 10٤( )ســعد بــن طريــف، احلنظــيل موالهــم، اإلســكاف، كــويف، يعــرف وينكــر. رو
عــن أيب جعفــر وأيب عبــد اهلل «c»، وكان قاضيــًا. لــه كتــاب رســالة أيب جعفــر «g»(. رجــال النجــاّيش: ص17٨/ 

رقم٤٦٨.  
105( ُعمــر بــن مأمــون بــن زرارة الدارمــّي، العطــاردّي، ســيأيت مــن الصــدوق القــول بــأّن ابنتــه كانــت حتــت اإلمــام 
احلســن «c»، ونقــل الذهبــّي عــن الدارقطنــّي قولــه: أّنــه )ليــس بشــئ(. [امُلغنــي يف الضعفــاء: ج2/ص٤92/ 

رقم٤7٤0].  
10٦( اخلصال: ص٤10/ح11.  

107( ُياحظ: العن: ج٨/ص5٤.  
ب اإلسناد: ص٦٨/ح219.   10٨( ُقرْ

109( املعجم الكبر: ج3/ص٨٨/ح2750.  
110( الكامل يف ضعفاء الرجال: ج٤/ص3٨٤.  

111( املصدر امُلتقّدم نفسه.  
متْ ترمجُتُه.   112( تَقدَّ

113( عيل بن احلسن السعدآبادّي، شيخ إجازة معروف.  
متْ ترمجُتُه.   11٤( تَقدَّ
متْ ترمجُتُه.   115( تَقدَّ
متْ ترمجُتُه.   11٦( تَقدَّ

، وقــد  ــاُم»، ثقــةٌ 117( )عبــد اهلل بــن أيــوب بــن راشــد الُزهــرّي، بيــاع الزطــي، رو عــن جعفــر بــن حممــد «عليهــا اَلسَّ
. له كتــاب نــوادر(. رجــال النجــاّيش: ص221/ رقم57٨.   قيــل فيــه ختليــطٌ

11٨( مل نقــف عــى راوٍ هبــذا االســم، واملعــروف أّن اإلســكايّف الــذي يــروي عــن ُعمــر بــن مأمــون هــو ســعد 
ــُن عــدي وفيــه )ســعيد احلــذاء( مــكان )عبــد الســام  مــتْ ترمجُتــُه. نعــم، رو احلديــث املذكــور ابْ اإلســكاف الــذي تَقدَّ
اإلســكايّف( قائــًا: )حممــد بــن عبــدة بــن حــرب، حدثنــا حممــد بــن موســى احلــريش، حدثنــا هبــرة بــن حديــر العــدوي، 
sــي ــي النب ــي يعن ــمعت أيب وحدثن ــال: س b، ق ــن عــيل ــن احلســن ب ــن املأمــوم ع ــعيد احلــذاء عــن عمــر ب ــا س حدثن

يقــول حتفــة الصائــم الزائــر أن تغلــف حليتــه وجتمــر ثيابــه وتــذرر وحتفــة املــرأة الصائمــة الزائــرة أن 
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يمشط رأسها وجتمر ثياهبا وتذرر(. الكامل يف ضعفاء رجال احلديث: ج٤/ص3٨٤.  
119( اخلصال: ص٦1/ح٨٦.  

ــواب  ــال وث ــل األع ــب يف فضائ ــم٤519. والرتغي ــزّي: ج22/ص3٨5/ رق ــال للُم ــب الك ــظ: هتذي 120( ُياح
ذلــك، البــن شــاهن: ج1/ص٤٤/ح111. والكاشــف، للذهبــّي: ج2/ص9٨/ رقــم٤2٨٨. ولســان امليــزان: 
ج3/ص29٦/ رقــم٦٤90، والثقــات ممــن مل يقــع يف الُكُتــب الســتة: ج7/ص٤01/ رقــم٨5٦7. وموســوعة أقــوال 

أيب احلســن الدارقطنــّي: ج2/ص500/ رقــم2٦5٨.  
121( الثقات، البن حّبان: ج5/ص25٦/ رقم٤720.  

122( هتذيب الكال: ج22/ص3٨٦.  
123( مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوّي: ج1/ص٦0/ح51.  

12٤( هتذيب الكال: ج22/ص3٨٦.  
125( مسند البزار: ج٤/ص173/ح1335.  

12٦( القاموس امُلحيط: ج1/ص79٤. وشمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم: ج2/ص729.  
127( الصحاح: ج5/ص2115.  

12٨( امُلحكم وامُلحيط األعظم: ج٤/ص2٦٤.  
129( هتذيب اللغة: ج11/ص52.  

130( امُلحكم وامُلحيط األعظم: ج7/ص٤1٦. وُياحظ: أساس الباغة: ج1/ص1٤7.   
131( امُلخصص: ج1/ص37٨.  

ل والثاين من أحاديث العقائد.   وَّ متْ ترمجُة رجال الّسند املذكور يف احلديث األَ 132( تقدَّ
133( اخلصال: ص3٤٦/ح1٤.  
13٤( أمايل الصدوق: ص2٦0.  

135( علل الرائع: ج2/ص379.  
13٦( فضائل األشهر الثاثة: ص101.  

137( من ال حيرضه الفقّيه: ج2/ص7٤.  
13٨( هتذيب اللغة: ج٤/ص193.  

139( أمايل الصدوق: ص15٤.  
ــئُْتاَ  ــُث شِ يْ ــًدا حَ غَ ــا رَ نْهَ ُكاَ مِ ــةَ وَ نَّ ُجــكَ اجلَْ وْ زَ ــتَ وَ ــُكنْ أَنْ ُم اسْ ــا آدَ ــا يَ نَ ُقلْ 1٤0( قــال عــّز ذكــره يف كتابــه العزيــز: {وَ
ُضُكــمْ  بُِطــوا بَعْ نَــا اهْ ُقلْ ــا فِيــهِ وَ انَ َّــا كَ ُهــاَ ممِ جَ رَ أَخْ ــا فَ نْهَ ــيْطَاُن عَ ـُـاَ الشَّ هلَّ أَزَ ــنَ الظَّاملِِــنَ * فَ ــا مِ تَُكونَ رةِ فَ ــجَ هِ الشَّ ــذِ ــا هَ بَ رَ قْ الَ تَ وَ
اُب  ــوَّ ــوَ التَّ ــُه ُه ــهِ إِنَّ يْ لَ ــابَ عَ تَ تٍ فَ ــاَ لِ ــهِ كَ بِّ ــنْ رَ ُم مِ ــى آدَ قَّ تَلَ ــنٍ * فَ ــاعٌ إِىلَ حِ تَ مَ رٌّ وَ ــتَقَ ضِ ُمسْ َرْ ُكــمْ يفِ األْ لَ ــُدوٌّ وَ ــضٍ عَ لِبَعْ

ــُم}. البقــرة: 3537.   ي حِ الرَّ
ــرًا، إذا لبســه فوقــه، فذلــك الثوب  فْ ــُر درعــه بثــوب كَ فِ 1٤1( فــإّن الكفــر لغــًة هــو الغطــاء والســرت، قــال اخلليــل: )والرجــل يكْ

ــرُه(. العــن: ج5/ص357.   فَ كافِــر الــدرع. والكافــر: الليــل والبحــر، ومغيــب الشــمس. وكل يشء غطــى شــيئًا فقد كَ
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1٤2( آل عمران: 1٨5.  
1٤3( القصص: ٨9.  
متْ ترمجُتُه.   1٤٤( تَقدَّ

1٤5( )حممــد بــن احلســن بــن أمحــد بــن الوليــد أبــو جعفــر شــيخ القميــن، وفقيههــم، ومتقدمهــم، ووجههــم. 
ويقــال: إنــه نزيــل قــم، ومــا كان أصلــه منهــا. ثقــة ثقــة، عــن، مســكون إليــه. لــه كتــب(. رجــال النجــاّيش: ص3٨3/ 

رقم10٤2.  
متْ ترمجُتُه.   1٤٦( تَقدَّ

ــاب  ــه كت ــر. ل ــب االم ــويف، قري ــدّي  ك ــد اهلل النه ــرسوق عب ــم أيب م ــد  واس ــو حمم ــرسوق أب ــن أيب م ــم ب 1٤7( )هيث
نــوادر(. رجــال النجــاّيش: ص٤37/ رقــم1175.  

1٤٨( اخلصال: ص23٦/ح77.  
1٤9( العن: ج٤/ص151.  

150( املصدر نفسه.  
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املقدمة:
احلمــد هلل رّب العاملــن، والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلن حمّمــد الصــادق األمــن، 

وعــى أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وصحبــه املنتجبــن. 
وبعد. . . . . 

ــق الظــروفِ املحيطــةِ هبــا واملؤثــرةِ يف  فَ ُرســها وَ عنــد دراســةِ أيِّ شــخصّيةِ إنســانّيةٍ - مهــا كانــتْ - نَدْ
b الذيــنَ أذهــبَ اهللُ  هتا، فكيــفَ بكيــانِ النُبــلِ واخلــرِ والعطــاءِ أال وهــو كيــاُن أهــُل البيــتِ مســرِ

عنهــم الرجــسَ وطَهرهــم تطهــرًا. 
ــنْ املعلــومِ أن ظروفَهــم واأليــامِ التــي مــرّوا هبــا كانــتْ قاســّيًة ومؤملــًة، وقــد متّثلــت تلــك الظُْروُف  ومَ
ــم  ــم ؛ ومــا ذلــكَ إالّ ألهنَ علــوا أهــلَ البيــتِ b ُنصــبَ أعُينِهِ بالقــادةِ والّساســةِ غــر الرعيــن الذيــنَ جَ
ــُد بوجــهِ احلاكــمِ الظــاملِ  ــدّوُي الوحي ، والصــوُت امل ــةَ للباطــلِ ــةَ احلّق ــونَ املعارضــةَ الرعّي b ُيمّثل

 . امُلســيطرِ عــى رقــابِ املســلمنَ وال تأخُذُهــم يف اهللِ لومــُة الئــمٍ
، منهــم اإلمــاُم  نالــوا مــن أولئــكَ الظلمــةِ شــتى أنــواع اجلَــورِ والبطــشِ واالنتقــامِ ــي أَنْ يَ ــنْ الطبيعِ ومَ
ــو  ــرَ ويدع ــُت النظ ــا ُيلف ــذا م ــًا، وه ــًا وغريب ــمِ مؤمل ــنْ الظل ــُه مَ ــذي كانَ نصيب ــىg ال تَبَ ــُن امُلجْ احلس

ــتفهامِ ؟؟ !!.  ــسَ إىل االس النف
، وهــذا مــا يَســتدعي  ، ُظلــمِ املحســوبنَ عليــه، وظلــمِ بنــي أمّيــةَ ــنْ الظلــمِ ــنِ مَ يْ ــهg عــاش األمرَّ إذ أَنَّ
 ، ، ورفــعِ الظامــةِ ــزًة ؛ لكشــفِ حقيقــةِ ذلــكَ ــه دراســًة مرّك دراســةَ تلــكَ الظــروفِ التــي أحاطــت ب

 . َّــنْ يــر احلــقَ ويرفــُع الظلــمَ عــن الســبطِ املظلــومِ حتــى يف دفنــهِ لعــلَّ اهللَ تعــاىل يكُتُبنــا ممِ
 ، هــا ضمــنَ مطالــبَ ثاثــةٍ لبيــانِ ذلــكَ الواقعِ وينتظــُم البحــُث والدراســُة عــن تلــكَ الظــروفِ وتأثرِ

، وكــا يأيت:  ومابســاتِ تلــكَ الظــروفِ حســبَ األمهّيــةِ واألثــرِ
املطلــب األّول: حيــث تنــاول أهــم التداعيــات الفكرّيــة التــي أســهمت بشــكل كبــر يف بيــانِ األثــر 

 .gالواضــح عــى املنــاخ الفكــري عنــد عامــة املســلمن وعنــد أصحــاب اإلمــام احلســن املجتبــى
ــة منهــا، ومــد تأثرهــا  ــة والداخلّي ــاول أهــم اإلرهاصــات السياســّية اخلارجّي ــاين: تن املطلــب الث

ــة.  ــامg القيادّي عــى حركــة اإلم
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ــر  ــر يف تدوي ــي أســهمت بشــكل كب ــاول أهــم الظــروف العســكرية الت ــث تن ــث: حي املطلــب الثال
ــدد  ــاف الع ــش  وانكف ــادة اجلي ــار ق ــة كب ــا خيان ــي يف مقدمته ــنّية، الت ــة احلس ــرب إىل اهلدن ــى احل رح

ــة.  ــال، فضــًا عــن األســباب األخــر املؤمل ــر مــن اجليــش عــن القت الكب
خامتًا البحث امُلوجز بأهم النتائج التي توصل إليها البحث وأفرزهتا الدراسة. 

قبــل الدخــول يف مطالــب البحــث ينبغــي الوقــوف عــى شــخصيته الفريــدة والفــذة وأبعادهــا 
وجذورهــا. 

سكٌ وباخلتامِ واخلتاُم مِ
نسأل اهلل تعاىل التسديدَ خدمًة لريعةِ املصطفى الغراء

الباحث
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بحوث متهيدية
gيف شخصية اإلمام احلسن

g أوالً: والدتهُ
ــهِ اســمُه، وانبثــق  أطــل عــى العــامل اإلســامي نــور اإلمامــة مــن بيــت أذن اهلل أن ُيرفــع، وُيذكــر في
 ، مــن دوحــةِ النبــّوةِ واإلمامــةِ فــرع طيــب زكــي رفــعَ اهلل بــه كيــان اإلســام، وأشــاد بــه رصوح اإليــانِ

وأصلــحَ بــه بــن فئتــن. 
ة واىل احلســنِ  عــن الراغــب رو بــو هريــرة وبريــدة: رأيــت النبيsعــى املنــرب ينظــر إىل النــاس مــرَّ

ة وقــال: إنَّ ابنــي هــذا ســيصلح اهلل بــه بــن فئتــن مــن املســلمن)1( .  مــرَّ
لقــد اســتقبل حفيــد الرسولsوســبطه األكــرب ســيد شــباب أهــل اجلنّــة دنيــا الوجــود يف شــهر هــو 
أبــرك الشــهور وأفضلهــا حّتــى ســّمي شــهر اهلل، وهــو شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن، وكان 
ذلــك يف الســنة الثانيــة، أو الثالثــة مــن اهلجــرة)2( وقــد شــوهدت يف طلعتــهِ طلعــة الرســولsوبدت 

فيــه شــائل النبــوة وحماســن اإلمامــة. 
وملــا أذيــع نبــأ والدة الصديقــة باملولــود املبــارك غمــرت موجــات مــن الــرسور والفــرح قلــب 
النبّيsفســارع إىل بيــت ابنتــه ـ أعــّز الباقــن، والباقيــات عليــه مــن أبنائــه ـ ليهنئهــا بمولودهــا اجلديــد 
ويبــارك بــه ألخيــه أمــر املؤمنــن، ويفيــض عــى املولــود شــيئًا مــن مكرمــات نفســه التــي طبــق شــذاها 

العــامل بــارسه. 

g ثانياً: كنيتهُ والقابهُ
، ولقــبg الزكــي، واملجتبــى، والســّيد، والتقــي.، والطيــب، والســبط، والــويل،  كنيتــُه أَبــو حمّمــدٍ

والوزيــر، والقائــم، واحلجــة، واألمــن، والــرب، واألثــر، والســبط األول، والزاهــد.
g ثالثاً: مالحمهُ

ــال: مل يكــنْ أَحــدٌ  ــكٍ ق ــن مال ــسِ اب ــت حتاكــي مامــح جــّده الرســولsعن أَن ــا ماحمــه، فكان أّم
 .)3( b ــيلٍّ  ــنِ ع ــنِ ب ــن احلس ــولِ اهللsِم ــبهَ برس أَش

ديًا.  لْقًا وُسؤددًا وهَ ا خَ وكانَ احلسُن أَشبهَ الناسِ برسولِ اهللِ صّى اهللُ عليهِ
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لقــي وُخلقــي ()٤( ومــن كان خلقــة ُخلــق رســولsفكيف بالقلــوب ال حتــن  قــالs: ) أشــبهت خَ
إليــه والنفــوس ال تســتأنس بجــواره حتــى مــن خالفــه وانــرصف عنــه إىل غــره. 

g رابعاً: أوالدهُ
b مخســةَ عــرَ ولــدًا ذكــرًا وُأنثــى: زيــُد بــُن احلســنِ وُأختــاه ُأمُّ احلســنِ  أَوالُد احلســنِ بــنِ عــّيل 

بــة بــن عمــرو بــنِ ثعلبــةَ اخلزرجّيــُة.  هــم ُأمُّ بَشــرٍ بنــُت أَيب مســعودٍ ُعقْ وُأمُّ احلســنِ ُأمُّ
ــُم  ــواه القاس ــنِ وأَخَ ــُن احلس ــُرو ب مْ ــُة، وعَ زارّي ــورٍ الفَ ــُت منظ ــُة بن ل وْ ــه خَ ــنِ ُأمُّ ــُن احلس ــُن ب واحلس
، واحلســُن بــُن احلســنِ  ــه ُأمُّ ولــدٍ ، وعبــُد الّرمحــن بــن احلســنِ ُأمُّ هــم ُأمُّ ولــدٍ وعبــُداهللِ  ابنــا احلســنِ ُأمُّ
ــُت  ، ُأمهــم ُأمُّ إســحاقَ بن ــُت احلســنِ ــُن احلســنِ وُأخُتهــا فاطمــُة بن ــرمِ وأَخــوه طلحــُة ب َث ــُب باألْ امللّق

 . ــيِّ ــدِ اهللِ الّتيم ــن عبي ــةَ ب طلح
، ورقية بناُت احلسنِ عليهِ الّساُم ألُمهاتِ أَوالدٍ شّتى )5(.   ةَ لَمَ ، وفاطمُة، وُأمُّ سَ وُأمُّ عبدِ اهللِ

sيف رعاية جدهِ رسول اهللاgخامساً: اإلمام احلسن
ــنوات  ــبع س ــتمرت س ــي اس ــول اهللsالت ــده رس ــن ج ــة م ــة خاص ــنg برعي ــام احلس ــي اإلم حظ
وخاهلــا قــد غــذاه بالرتبيــة واملعــارف اإلهليــة ويمكــن ان نســلط األضــواء عــى هــذه الرعاية بتقســيمها 

عــى مراحــل: 
يــس  ـــــ املرحلــة األوىل: رعايتــه يف إثنــاء والدتــهg وتتبــن مــن خــال الروايــة   عــن أســاء بنــت ُعمَ
ــه يف  ــه إلي ــي »، فدفعُت ــي ٱبن ُلّم ــاُء هَ ــا أس ــال: « ي ــاء النبّيsفق ــن، فج ــةَ باحلس ــُت فاطم ــت: أقبل قال
ــوا مولــودًا بخرقــةٍ صفــراء ؟! ». قالــت:  لفُّ ــدْ إليكــّن أاّل تَ خرقــةٍ صفــراء، فألقاهــا عنــه قائــًا: « أمل أعهَ
g: « أيَّ يشءٍ  فُتــه بخرقــةٍ بيضــاء، فأخــذه وأّذن يف ُأُذنــه الُيمنــى، وأقــام يف الُيــرس، ثــّم قــال لعــيلٍّ فَ لَ فَ
ربيــل ك بذلــك »، فقــال: « وال أنــا ُأســابق رّيب » فهبــط جِ يتَ ابنــي ؟ »، قــال: « مــا كنــُت ألســبقَ ســمَّ

ــن موســى  ُئــك الســامَ ويقــول لــك: عــيلٌّ منــك بمنزلــة هــارونَ مِ ــك ُيقرِ g فقــال: يــا حمّمــد، إّن ربَّ
ــا  ــنِ هــارون ي ــد هــارون، فقــال: « ومــا كان اســُم اب لَ ــمِّ ابنــك هــذا باســم وَ ك، فَسَ لكــن ال نبــيَّ بعــدَ

 .)٦(sــل عَ هِ احلســن. ففَ ــمِّ ، فقــالs: « إّن لســاين عــرّيب »، فقــال: سَ جربيــل ؟ »، قــال: ُشــربَّ
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 :sواإلمــام احلســن حيــث قــال gإىل اإلمــام احلســنsــــ املرحلــة الثانيــة: يف إعــان حــب رســول اهلل
ــا ()7(.  ــن الدني ــي مِ ــن رحيانت ــيَّ هذي ) إنَّ ابن

ــن أحبَّهــا، وقالsمــن أحــبَّ احلســن واحلســن   وقــالs: )   الّلهــم إّين ُأحّبهــا فأحبهــا وأحبــب مَ
ــن  هــا أبغضُتــه، ومَ ضَ ــن أبغَ ــه جنّــاتِ نعيــم. ومَ لَ ــه اهلل أدخَ ــن أحبَّ ــه اهلل، ومَ ــن أحببُتــه أحبَّ أحبَبُتــه، ومَ

ــه جهنـّـمَ ولــه عــذابٌ ُمقيــم ()٨(.  لَ ــن أبغضــه اهللُ أدخَ ــه اهلل، ومَ ضَ أبغضُتــه أبغَ
ــا رســول اهللsيف  ــان قــال: ) بين ــن الي ــه فعــن حذيفــة ب ــان مقامــه ومنزلت ــة: يف بي ــة الثالث ــــ املرحل
جبــل أظنـّـه حــر أو غــره ومعــه أبــو بكــر وعمــر وعثــان وعــيلg ومجاعــة مــن املهاجريــن واألنصار 
ــدوءٍ  ــى ه ــيش ع ــيلg يم ــن ع ــن ب ــل احلس ــه إذ أقب ث ب ــدِّ ــة حي ــث وحذيف ــذا احلدي ــارض هل ــس ح وأن
ووقــار فنظــرَ إليــهِ رســول اهللsوقــال: «إنَّ جربئيــل هيديــه وميكائيــل يســدده وهــو ولــدي والطاهــر 

ة عينــي بــأيب هــو».  مــن نفــيس وضلــع مــن أضاعــي هــذا ســبطي وقــرَّ
فقــام رســول اهللsوقمنــا معــه وهــو يقــول: « أنــت تّفاحتــي وأنــت حبيبــي ومهجــة قلبــي وأخــذ 
بيــدهِ فمشــى معــه ونحــن نمــيش حّتــى جلــس وجلســنا حولــه ننظــر إىل رســول اهللsوهــو ال يرفــع 
ــي  ــة رّب العاملــن يل ينبــئ عنّ ــًا هــذا هدّي ــًا مهدي ــه ســيكون بعــدي هادي ــمَّ قــال: أمــا إّن ــه، ث بــرصه عن
ف النـّـاس آثــاري وحييــي ســنّتي، ويتــوىل ُأمــوري يف فعلــه، ينظــر اهلل إليــه فرمحــه، رحــم اهلل مــن  ويعــرِّ

ين فيــه وأكرمنــي فيــه».  عــرف لــه ذلــك وبــرَّ
فــا قطــع رســول اهللsكامــه حّتــى أقبــل إلينــا أعــرايبُّ جيــرُّ هــراوة لــه فلــّا نظــر رســول اهللsإليــه 
قــال: قــد جاءكــم رجــل يكّلمكــم بــكام غليــظ تقشــعرُّ منــه جلودكــم، وإّنــه يســألكم مــن أمــور، إنَّ 
لكامــه جفــوة. فجــاء األعــرايبُّ فلــم يســلم، وقــال: أّيكــم حمّمــد ؟ قلنــا: ومــا تريــد ؟ قــال رســول اهلل
s: مهــًا، فقــال: يــا حممــد لقــد كنــت ُأبغضــك ومل أرك، واآلن فقــد ازددت لــك بغضــًا. قال: فتبســم 
رســول اهللsوغضبنــا لذلــك وأردنــا باألعــرايبِّ إرادة فأومــأ إلينــا رســول اهللsأن: اســكتوا ! فقــال 
: يــا حمّمــد إّنــك تزعــم أّنــك نبــيُّ وإنــك قــد كذبــت عــى األنبيــاء ومــا معــك مــن برهانــك  األعــرايبُّ
ــربين بربهانــك، قــال: إن أحببــت أَخــربك عضــو من  يشء، قــال لــه: يــا أعــراّيب ومــا يدريــك ؟ قــال: فخِّ

أعضائــي فيكــون ذلــك أوكــد لربهــاين، قــال: أو يتكّلــم العضــو؟ قــال: نعــم، يــا حســن قــم!
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 فــازدر األعــرايبُّ نفســه وقــال: هــو مــا يــأيت ويقيــم صبيــًا ليكّلمنــي قــال: إّنــك ســتجدُه عاملــًا بــا 
 . تريــد فابتــدره احلســنg وقــال: مهــًا يــا أعــرايبُّ

مـــــا غبــيًا سألت وابن غبــّي          بل فقيهًا إذن وأنت اجلهـــول   
فإن تك قد جهلت فإنَّ عندي          شفاء اجلهل ما سأل السؤول   
ســـول وايل          تراثًا كـــــان أورثه الرَّ     وبحرًا ال تقسمــــه الــــدَّ

ــن  ــى تؤم ــربح حّت ــك ال ت ــر أّن ــك، غ ــت نفس ــورك، وخادع ــدوت ط ــانك، وع ــطت لس ــد بس لق
إن شــاء اهلل فتبســم األعــرايبُّ وقــال: هيــه فقــال لــه احلســنg: نعــم اجتمعتــم يف نــادي قومــك 
وتذاكرتــم مــا جــر بينكــم عــى جهــل وخــرق منكــم، فزعمتــم أنَّ حمّمــدًا صنبــور والعــرب قاطبــة 
، وزعمــت أنــك قاتلــه وكان يف قومــك مؤونتــه، فحملــت نفســك عــى  تبغضــه، وال طالــب لــه بثــأرهِ
ذلــك، وقــد أخــذت قناتــك بيــدك تؤمــه تريــد قتلــه، فعــرس عليــك مســلكك، وعمــي عليــك بــرصك 

ــأتيتنا خوفــًا مــن أن يشــتهر وإنــك إنــا جئــت بخــر يــراد بــك.  وأبيــت إالّ ذلــك فـ
ُأنبئــك عــن ســفرك: خرجــت يف ليلــة ضحيــاء إذ عصفــت ريــح شــديدة اشــتدَّ منهــا ظلاؤهــا وأطّلــت 
ســاؤها، وأعــرص ســحاهبا، فبقيــت حمــر نجــًا كاألشــقر إن تقــّدم ُنحــر وإن تأّخــر ُعقــر، ال تســمع لواطــئ 
حســًا وال لنافــح نــار جرســًا، تراكمــت عليــك غيومهــا وتــوارت عنــك نجومهــا، فا هتتــدي بنجــمٍ طالع، 
وال بعلــمٍ المــع، تقطــع حمّجــة وهتبــط جلــة يف ديمومــةِ قفر بعيــدة القعر، جمحفة بالســفرِ إذا علــوت مصعدًا 
يــح ختطفــك، والشــوك ختبطك، يف ريحٍ عاصــف، وبرقٍ خاطف، قد أوحشــتك آكامها،  ازددت ُبعــدًا، الرِّ

ت عينــك، وظهر رينــك، وذهــب أنينك.  وقطعتــك ســامها، فأبــرصت فــإذا أنــت عندنــا فقــرَّ
قــال: مــن أيــن قلــت يــا غــام هــذا ؟ كأنــك كشــفت ســويد قلبــي، ولقــد كنــت كأنــك شــاهدتني، 
 :gومــا خفــي عليــك يشء مــن أمــري وكأنــه علــم الغيــب، فقــال لــه مــا اإلســام ؟ فقــال احلســن
ُســنَ  اهلل أكــرب أشــهد أن ال إلــه إالّ اهلل وحــده ال رشيــك لــه، وأن حمّمــدًا عبــدُه ورســولُه، فأســلم وحَ
فهــم  ــا رســول اهلل أرجــع إىل قومــي فُأعرِّ إســامُه، وعّلمــُه رســول اهللsشــيئًا مــن القــرآن فقــال: ي
ذلــك ؟ فــأذن لــه، فانــرصف ورجــع ومعــه مجاعــة مــن قومــه، فدخلــوا يف اإلســام فــكان النّــاس إذا 

ــاس )9(.  نظــروا إىل احلســنg قالــوا: لقــد ُأعطــي مــا مل يعــط أحــد مــن النّ
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ــ عن النبيsقال: ) احلسن واحلسن إمامان قاما أو قعدا ()10(  
ــــ وســئل أبــو عبــد اهلل عــن قولــه: ) احلســن واحلســن ســيدا شــباب اهــل اجلنــة ( فقــال: مهــا واهلل 

ــة مــن األوليــن واآلخريــن « )11(.  ســيدا شــباب اهــل اجلن
ويتبن من خال رعاية الرسولsلإلمام احلسنg أمور: 

ــــ األمــر األول: إلفــات األمــة إىل مــا ينتظــر هــذا الوليــد اجلديــد )اإلمــام احلســنg( مــن دور قيادي 
b وســائر  ــا لقبــول إمامــة احلســن واحلســن  بعــد رســول اهللsوإعــداد النــاس نفســيا ووجداني

b وإظهــار أحقيتهــم يف خافــة النبيsوقيــادة األمــة مــن بعــده.  األئمــة
ــــ األمــر الثــاين: ان النبــي قــد بــث يف احلســننcمن العلــوم واملعــارف واحلكــم واألخــاق، وربــى 
فيهــا مــن املؤهــات مــا جيعلهــا جديريــن بمقــام اخلافــة والقيــادة وهدايــة األمــة وحتمــل مســؤولياهتا 

مــن بعــده. 
ــــ األمــر الثالــث: أراد النبيsإجيــاد املنــاخ النفــيس املائــم لــد األمــة مــن اجــل أن ال تستســلم 
أمــام حمــاوالت االبتــزاز حلقهــا املــروع يف االحتفــاظ بقيادهتــا اإلهليــة التــي فرضهــا اهلل هلــا، أو عــى 
 .s األقــل أن ال تتأثــر بعمليــات التشــويه التــي قــد تتعــرض هلــا القيــادة الرعيــة بعــد رســول اهلل
 ــــ األمــر الرابــع: أراد النبيsتوجيــه األمــة لارتبــاط باحلســن واحلســن وســائر أئمــة أهــل البيــت
ــم  ــا هب ــون ارتباطن ــي، أي أن يك ــيس أو قلب ــي أو نف ــاط عاطف ــرد ارتب ــس جم ــا ولي ــا عقيدي b ارتباط
ــوا قــدوًة وأســوًة  ــاط الطاعــة والعمــل أن يكون ــادة وارتب ــاع والقي ــاط االتب ــاط الــوالء هلــم وارتب ارتب
ــاق، وكل  ــع  واألخ ــدة والتري ــر والعقي ــا الفك ــام وقضاي ــم اإلس ــم منه ــم ونتعل ــدي هب ــا، هنت لن

املعــاين الســامية التــي عاشــوا مــن أجلهــا وضحــوا واستشــهدوا يف ســبيلها. 

gسادساً: من مكارم أخالقه
كثــرة هــي الصفــات احلميــدة التــي اتصــف هبــا إمامنــا احلســن املجتبــىg، لكــن أبرزهــا وأكثرهــا 
ــن ألهــل  ــرواة املعادي ــى ال ــخ، هــي تواضعــه وســخاؤه وكرمــه، بحيــث مل يتمكــن حت وقعــًا يف التاري
ــذا  ــاء هل ــادي البيض ــات واألي ــك املكرم ــن تل ــروا م ــة، إال أن يذك ــكام الظلم ــن للح ــت واملقرب البي

اإلمــام اهلــام. ونذكــر بعضهــا: 
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gأوالً: هيبتُه
ــــ قالــت فاطمــة : ))يــا رســول اهلل هــذان ابنــاك فأنحلهــا((، فقــال رســول اهللs: )) أمــا احلســن 

فنحلتــه هيبتــي وســؤددي، وأمــا احلســن فنحلتــه ســخائي وشــجاعتي(()12(. 
 .gوهذه اهليبة كانت تدخل عى نفس القريب والبعيد ممن عرفوا اإلمام احلسن

ــــ قــال عبــد اهلل بــن عــروة بــن الزبــر: رأيــت عبــد اهلل بــن الزبــر قعــد إىل احلســن بــن عــيل ــــc يف 
غــداة مــن الشــتاء بــاردة، قــال: فــو اهلل مــا قــام حتــى تفســخ جبينــه عرقــًا فغاضنــي ذلــك فقمــت إليــه 

فقلــت يــا عــم، قــال مــا تشــاء؟
قال، فقلت: رأيتك قعدت إىل احلسن بن عيل فأقمت حتى تفسخ جبينك عرقًا!؟. 

قال: يا بن أخي أنه ابن فاطمة  ال واهلل ما قامت النساء عن مثله)13(. 
ـــ قال عنه واصل بن عطاء )1٤(: كان احلسن بن عيل c عليه سياء امللوك وهيبة األنبياء)15(. 

ـــــ وقــال احلافــظ الذهبــي: كان ــــg ــــ حليــا، ورعــا، فاضــا، وكانg ســيدا، كريــا، ذا ســكينة 
ووقــار وحشــمة، جــوادا ممدوحــا)1٦(. 

ــ وقيل لهg: [) فيك عظمة ( قال: يف عّزة )وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنن()17(])1٨(. 
gثانيًا: حلمُه وكرمُه

ــــ ذكــر ابــن خلــكان عــن ابــن عائشــة: أن رجــا مــن أهــل الشــام قــال: دخلــت املدينــة عــى ســاكنها 
أفضــل الصــاة والســام، فرأيــت رجــًا راكبــًا عــى بغلــة، مل أر أحســن وجهــا وال ســمتا وال ثوبــا، 
وال دابــة منــه فــال قلبــي إليــه، فســألت عنــه، فقيــل هــذا احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــبc، فامتــأل 
ــه وقلــت: فعــل بــك وبأبيــك  ــه، فــرصت إلي ــن مثل ــه اب ــا أن يكــون ل ــه بغضــا وحســدت علي ــي ل قلب

أســبها!!، فلــا انقــىض كامــي قــال يل: )) أحســبك غريبــا؟ ((. 
ــاك أو إىل مــال آســيناك، أو إىل حاجــة  ــزل أنزلن ــا فــإن احتجــت إىل من قلــت: أجــل، قــال: ))مــر بن

ــاك((.  عاون
ــت إال  ــع وصنع ــا صن ــرت في ــا فك ــه وم ــب إّيل من ــه أح ــى األرض من ــا ع ــه م ــت عن ــال: فانرصف ق

ــيس)19(.  ــت نف ــكرته وخزي ش
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ــد  ــة(، فَُوجِ ان ــا يف اخلَزَ ــوه م ــالg: ) أعُط ــامg، فق ــائًا اإلم ــًا س ــرايب يوم ــاء أع ــه ج ـــــ روي أّن
فيهــا عــرون ألــف دينــار، فدفعهــاg إىل األعــرايب، فقــال األعــرايب: يــا مــوالي، أال تركتنــي أبــوُح 

تــي، فأنشــأ اإلمــامg يقــول:  دحَ ــي، وأنــر مِ بحاجت
يرتع فيه الرجـاء واألمــــــل نَحُن ُأناسٌ نَواُلنا خضـل     
ُل ن يَسَ خوفًا عى ماء وجه مَ وُد قبل السؤال أنفسـنا   جتَ   

ُل)20( جَ ـهِ خَ ن بعد فيضِ لغاضَ مِ لو علم البحُر فَضلَ نائلنا     

سابعاً: اإلمام احلسنg يف القرآن الكريم 
b عنــوان مــيضء يف حيــاة اإلنســانية أراد اهلل تعــاىل هلــم  أشــار القــران الكريــم إىل ان اهــل البيــت
ان يكونــوا أعــام اهلــد وقــدوة املتقــن ومــأو أفئــدة املســلمن وهلــذا ابــد القــرآن الكريــم عنايــة 
ــة  ــات القرآني ــا يــيل نســتعرض مجلــة مــن اآلي فائقــة بذكــر دورهــم وفضائلهــم وســمّو مكانتهــم وفي
ــا:  b منه ــت ــل البي ــن اه ــد م ــنg كواح ــام احلس ــاملة لإلم ــا ش ــك لكوهن ــت إىل ذل ــي تطّرق الت

ًرا   )21(}.  ُكمْ تَطْهِ رَ ُيطَهِّ بَيْتِ وَ لَ الْ سَ أَهْ جْ نُْكُم الرِّ بَ عَ هِ يُد اهللُ لُِيذْ ــ آية التطهر: { إِنَّاَ ُيرِ
b هــم اهــل بيــت النبــي تضافــرت التفاســر والروايــات عــى ان املقصــود عــى ان اهــل البيــت
b فقــد روي عــن أم ســلمة وبطــرق عديدة  sوهــم رســول اهلل وعــيل وفاطمــة واحلســن واحلســن
أهنــا قالــت: ) ملــا نزلــت هــذه اآليــة دعــا رســول اهللsعليــًا وفاطمــة وحســنًا وحســينًا فّجلــل عليهــم 
كســاء خيربيــًا فقــال: ( اللهــم هــؤالء اهــل بيتــي أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرًا)  قالــت: أم 

ســلمة ألســُت منهــم ؟ فقــال: انــتِ عــى خــر()22(. 
 .gوهذه اآلية تدل عى عصمة اهل البيت ومنهم اإلمام احلسن

بَى })23(.  ُقرْ ةَ يفِ الْ دَّ ًرا إِالَّ املَْوَ يْهِ أَجْ لَ أَُلُكمْ عَ ــ آية املودة: { ُقلْ الَ أَسْ
اخــرج ابــن املنــذر وابــن ايب حاتــم والطــرباين وابــن مردويــه مــن طريــق ُجبــر عــن بــن عبــاس قــال: ملــا نزلــت 

هــذه اآليــة قالــوا: يــا رســول اهلل مــن قرابتــك الذيــن وجبــت مودهتــم؟ قــال: (عــيل وفاطمــة وولدهــا ))2٤(. 
ــلُِّموا  سَ يْــهِ وَ لَ ــوا عَ لُّ نُــوا صَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ ــىَ النَّبِــيِّ يَ ــونَ عَ لُّ تَــُه ُيصَ ئِكَ اَ مَ ــــ آيــة الصــاة: { إِنَّ اهللَ وَ

ــلِيًا})25( تَسْ
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اخــرج النســائي وغــره عــن ايب هريــرة اهنــم ســألوا رســول اهللsكيــف نصــيل عليــك ؟ قــال: ) قولــوا 
اللهــم صــل عــى حممــد وال حممــد وبــارك عــى حممــد وال حممــد كــا صّليــت وباركــت عــى إبراهيــم وال 
إبراهيــم يف العاملــن انــك محيــُد جميــد ) والســام كــا قــد علمتــم)2٦(. والصــاة بتلــك الكيفيــة جعلــت 

b منــارًا وقــدوًة لامــة حتــى قــال الشــافعي: « مــن مل يصــيل عليكــم ال صــاةَ لــه »)27(   اهــل البيــت
وقال الديلمي: الدعاء حمجوب حتى يصى عى حممد واهل بيته)2٨(  

gثامناً: من مواعظهِ ووصاياه
ــــ قــالg: ) ان ابــرص االبصــار مــا نفــذ يف اخلــرِ مذهبــُه، واســمع االســاعِ مــا وعــى التذكــر وانتفع 

، أســلم القــوب ماطهر مــن الّشــبهات ()29(.  بــهِ
ــ وقالg: عّلم النّس علمك وتعّلم علم غرك فتكون قد أتقنت علمك وعلمت ما مل تعلم )30(. 

gــ للحسن بن عيل
حيل فودِّع االحبابا  حان الرَّ قل للمقيم بغــرِ دار إقـــامةِ    

صاروا مجيعًا يف القبور ترابا)31(  ان اّلذين لقيتهم وصحبتهم    
gــ وله

إّن املقــــام بظّل زائــــل محق)32( ات دنيا ال بقاء هلا   يا اهل لذَّ   
ــــ  وصيتــهg جلنــادة بــن أيب أميــة رمحــه اهلل، أخــرج املحــدث اخلــزاز القمــي رمحــه اهلل، عــن جنــادة 
إنــه قــال: دخلــت عــى احلســن بــن عــيلcيف مرضــه الــذي تــويف فيــه وبــن يديــه طشــت يقــذف فيــه 
الــدم وخيــرج كبــده قطعــة قطعــة مــن الســم الــذي ســقاه معاويــة لعنــه اهلل، فقلــت: يــا مــوالي مالــك 

ال تعالــج نفســك؟ فقــال: ))يــا عبــد اهلل بــاذا أعالــج نفــيس؟((. 
قلت: إنا هلل وإنا إليه راجعون، ثم التفت إّيل وقال: ))ما منا إال مسموم أو مقتول((. 

 .sثم رفعت الطشت واتكئ صلوات اهلل عليه، فقلت: عظني يا بن رسول اهلل
قــالg: ) نعــم، اســتعد لســفرك وحّصــل زادك، قبــل حلــول أجلــك، واعلــم أنــك تطلــب الدنيــا، 
واملــوت يطلبــك، وال حتمــل هــّم يومــك، الــذي مل يــأت، عــى يومــك الــذي أنــت فيــه، واعلــم 
أّنــك ال تكســب ــــ مــن مــال ــــ شــيئًا، فــوق قوتــك، إال كنــت فيــه خازنــا لغــرك واعلــم أّن الدنيــا يف 
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حاهلــا حســاب، ويف حرامهــا عقــاب، ويف الشــبهات عتــاب، فأنــزل الدنيــا بمنزلــة امليتــة خــذ منهــا 
مــا يكفيــك، فــإن كان حــاال، كنــت قــد زهــدت فيــه، وإن كان حرامــا، مل يكــن فيــه وزر، فأخــذت 
منــه، كــا أخــذت مــن امليتــة، وإن كان العتــاب، فالعتــاب يســر، وأعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، 
واعمــل آلخرتــك كأنــك متــوت غــدا، وإذا أردت عــزا بــا عشــرة، وهيبــة بــا ســلطان، فاخــرج مــن 
ذل معصيــة اهلل، عــى عــز طاعــة اهلل عــّز وجــل، وإن نازعتــك إىل صحبــة الرجــال حاجــة، فاصحــب 
مــن إذا صحبتــه زانــك، وإذا أخــذت منــه صانــك، وإذا أردت منــه معونــة أعانــك، وإن قلــت صــدق 
قولــك، وإن ُصلــت شــد صولتــك، وإن مــددت يــدك بفضــل مدهــا، وإن بــدت منــك ثلمــة ســدها، 
 منــك حســنة عدهــا، وإن ســألته أعطــاك، وإن ســكت عنــه ابتــداك، وإن نزلــت بــك إحــد وإن رأ
ــد  ــك عن ــق، وال خيذل ــه الطرائ ــك من ــف علي ــق، وال ختتل ــه البوائ ــك من ــن ال تأتي ــاك، م ــات  واس املل

احلقائــق، وإن تنازعتــا منقســا آثــرك()33(. 

g   تاسعاً: من خطبهِ
ــ خطبة لُهg بعد استشهاد أبيه

ــدَ اهللَ  مِ ، فَحَ ــبَ طَ ــدْ خَ ٍّ g، وَ قَ ــيلِ ــنَ عَ نِ مِ ــرِ املُْؤْ ــاةِ أَمِ فَ ــدَ وَ عْ ــيلg بَ ــن ع ــن ب ــام احلس ــالَ اإلم قَ
ــُل  اتِ ــا ُنقَ ــاَ ُكنَّ ، وَ إِنَّ مٌ ــدَ ــكٌّ وَ الَ نَ ــامِ شَ ــلِ الشَّ ــالِ أَهْ ــنْ قِتَ ــا عَ نَانَ ــا ثَ ــا وَ اهللِ مَ : « أَمَ ــالَ ــهِ وَ قَ يْ لَ ــى عَ نَ وَ أَثْ
ــمْ   إُِك ــمْ يفِ ُمبْتَدَ عِ وَ ُكنُْت ــزَ َ ُ بِاجلْ ــربْ ةِ، وَ الصَّ اوَ ــدَ عَ ُة بِالْ مَ ــاَ ــيبَتِ السَّ ، فَشِ ِ ــربْ ةِ وَ الصَّ مَ ــاَ ــامِ بِالسَّ ــلَ الشَّ أَهْ
ــا،  نَ ــمْ لَ ُكــمْ وَ ُكنُْت ــا لَ ، وَ ُكنَّ ــامَ دِينُِكــمْ ــمْ أَمَ يَاُك ــمْ وَ ُدنْ ُت بَحْ ــدْ أَصْ ــمْ وَ قَ يَاُك ــامَ ُدنْ ــمْ أَمَ ، وَ دِينُُك ــنَ فِّ إِىلَ صِ
، وَ  ــهِ يْ لَ بُْكــونَ عَ ــنَ تَ فِّ تِيــًا بِصِ : قَ ِ ــنْ تِيلَ ونَ قَ ُعــدُّ لِــكَ تَ ــدَ ذَ عْ ــمْ بَ ُت بَحْ ــمَّ أَصْ ــا ُث يْنَ لَ ُكــمْ عَ أَنَّ نَ كَ ــُم اآلْ ُت ْ فَرصِ
ــا إِىلَ  عَ ــدْ دَ ــةَ قَ يَ اوِ ، وَ إِنَّ ُمعَ ثَائِــرٌ ــا الطَّالِــُب فَ ، وَ أَمَّ ــاذِلٌ بَاكِــي فَخَ ــا الْ أَمَّ ُه، فَ ــأْرَ ُلُبــونَ ثَ انِ تَطْ وَ ــرَ تِيــًا بِالنَّهْ قَ
َيَــاةَ  ُتــُم احلْ دْ نَــاهُ  إِىلَ اهللِ، وَ إِنْ أَرَ مْ كَّ ، وَ حَ يْــهِ ــاُه إِلَ نَ دْ دَ تَ رَ ُتــمُ  املَْــوْ دْ ــإِنْ أَرَ ، فَ ــةٌ فَ ــزٌّ وَ الَ نَصَ يْــسَ فِيــهِ عِ ــرٍ لَ أَمْ

  .)3٤( « ــةَ يَّ بَقِ ــةَ الْ يَّ بَقِ ُم: الْ ــوْ قَ اُه الْ ــادَ نَ ا«فَ ضَ ــا بِالرِّ نَ ذْ ــاُه، وَ أَخَ نَ بِلْ قَ
ــ خطبة لُهg  بعد بيعة الناس  

ــن  ــد األزدي، ع ــن حمم ــم ب ــد اهلل إبراهي ــو عب ــن أب ــب، ع ــاري الكات ــد األنب ــن حمم ــاعيل ب ــن إس ع
شــعيب بــن أّيــوب، عــن معاويــة بــن هشــام، عــن ســفيان، عــن هشــام بــن حســان قــال: ســمعت أبــا 
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حممــد احلســن بــن عــيلg  خيطــب النــاس بعــد البيعــة لــه باألمــر فقــال: « نحــن حــزب اهلل الغالبــون، 
وعــرتة رســولهِ األقربــون، وأهــل بيتــه الطيبــون الطاهــرون، وأحــد الثقلــن اللذيــن خلفهــا رســول اهلل
sيف أمتــه، والتــايل كتــاب اهلل، فيــه تفصيــل كل يشء، ال يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن خلفــه، 
، فأطيعونــا فــإن طاعتنــا مفروضــة، إذ  ، بــل نتيقــن حقائقــهِ فاملعــّول علينــا يف تفســرهِ  ال نتظنــى تأويلــهِ
ُســولَ  أَطِيُعــوا الرَّ نُــوا أَطِيُعــوا اهللَ وَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ كانــت بطاعــة اهلل ورســوله مقرونــة، قــال اهلل: { يَ

وُه  ــُردُّ ءٍ فَ ْ ُتــمْ يفِ يشَ عْ نَازَ ــإِنْ تَ نُْكــمْ فَ ــرِ مِ َمْ ُأويلِ األْ وَ
ُه  ــتَنْبُِطونَ سْ ــنَ يَ ي ذِ ــُه الَّ لِمَ عَ ــمْ لَ نُْه ــرِ مِ مْ إِىلَ ُأويلِ األَْ ــولِ وَ ُس وُه إِىلَ الرَّ دُّ ــوْ رَ لَ { وَ )35({ ــولِ ُس الرَّ إِىلَ اهللِ وَ
نُْهــمْ (})3٦( وأحذركــم اإلصغــاء هلتــاف الشــيطان فإنــه لكــم عــدوٌّ مبــن فتكونــوا أوليــاءه اّلذيــن قــال  مِ
ــالَ  قَ بَيْــهِ وَ قِ ــىَ عَ ــصَ عَ ئَتَــانِ نَكَ فِ تِ الْ اءَ ــرَ ــاَّ تَ لَ ُكــمْ فَ ــارٌ لَ إِينِّ جَ ــنَ النَّــاسِ وَ مَ مِ يَــوْ ُكــُم الْ الِــبَ لَ هلــم: { الَ غَ
نَ })37( فتلقــون إىل الرمــاح وزرًا، وإىل الســيوف جــزرًا، وللعمــد  وْ ــرَ ــا الَ تَ  مَ نُْكــمْ إِينِّ أَرَ يءٌ مِ ــرِ إِينِّ بَ
حطــًا، وللســهام غرضــا  ثــم ال ينفــع نفســًا إياهنــا مل تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت يف إياهنــا خــرًا )3٨(. 

g عارشاً: من احتجاجاتهِ
ــد  ــه إذا صع ــيُّ وإّن ــل عي ــّيلg  رج ــن ع ــن ب ــة: إنَّ احلس ــال ملعاوي ــاص ق ــن الع ــرو ب روي أنَّ عم
املنــرب ورمقــوه بأبصارهــم خجــل وانقطــع، لــو أذنــت لــه، فقــال معاويــة: يــا أبا حمّمــد لو صعــدت املنرب 
ــمَّ قــالg: ) مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن مل يعرفنــي  ــه، ث ــا ! فقــام فحمــد اهلل وأثنــى علي ووعظتن
فأنــا احلســن بــن عــّيل وابــن ســّيدة النّســاء فاطمــة بنــت رســول اهللs، أنــا ابــن رســول اهلل، أنــا ابــن 
نبــيِّ اهلل، أنــا ابــن الــرساج املنــر، أنــا ابــن البشــر النذيــر، أنــا ابــن مــن ُبعــث رمحــة للعاملــن، أنــا ابــن من 
ُبعــث اىل اجلــنِّ واإلنــس، أنــا ابــن خــر خلــق اهلل بعــد رســول اهلل، أنــا ابــن صاحــب الفضائــل أنــا ابــن 
ــا واحــد ســّيدي  ــي أن ــوع عــن حّق ــا املدف ــن أمــر املؤمنــن، أن ــا اب ــل، أن صاحــب املعجــزات والّدالئ

كــنِ واملقــام، أنــا ابــن مّكــة ومنــى، أنــا ابــن املشــعر وعرفــات(.  شــباب اهــل اجلنــة، أنــا ابــن الرُّ
يــح تنفحــه واحلــرُّ ينضجــه،  طــب ودع ذا، فقــالg: ) الرِّ فاغتــاظ معاويــة وقــال: خــذ يف نعــتِ الرُّ
ــفيع املطــاع، أنا ابــن من قاتــل معــه املائكة، أنــا ابن من  وبــرد الّليــل يطيبــه، ثــمَّ عــاد فقــال: أنــا ابــن الشَّ

 .)sخضعــت لــه قريــش أنــا ابــن إمــام اخللــق وابــن حمّمــد رســول اهلل
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gد استشهاد اإلمامِ عيل أثر اإلمامِ احلسنِ امُلجتبى g يف قيادة األمةِ بعْ

ــا حمّمــد انــزل فقــد كفــى مــا جــر فنــزل فقــال  ــا أب ــاس، فقــال: ي ــه النّ ــة أن يفتتــن ب فخــيش معاوي
ــا اخلليفــة مــن ســار  لــه معاويــة: ظننــت أن ســتكون خليفــة، ومــا أنــت وذاك، فقــال احلســنg: )إّن
نيــا أبــًا وُأمــًا،  بكتــابِ اهلل، وســنّة رســول اهلل، ليــس اخلليفــة مــن ســار باجلــور وعّطــل الســنّة، واّختــذ الدُّ

تــُه وتبقــى تبعتــُه(.  ملــك ملــكًا ُمّتــع بــه قيــًا، ثــمَّ تنقطــع لذَّ
ــدَّ يف  ــاوز احل ــه، وجت ــنg كام ــظ للحس ــاّبًا فأغل ــة وكان ش ــي ُأمّي ــن بن ــل م ــل رج ــرض املحف وح
الســبِّ والشــتم لــه وألبيــه، فقــال احلســنg: الّلهــمَّ غــّر مــا بــه مــن النّعمــة واجعلــه ُأنثــى ليعتــرب بــه، 
ل اهلل لــه فرجــه بفــرج النّســاء وســقطت حليتــه، فقال  ـــ وقــد صــار امــرأة قــد بــدَّ فنظــر األُمــويُّ يف نفســهـ 

جــال ؟ فإنــك امــرأة.  احلســنg: اعــزيب ! مــا لــك وحمفــل الرِّ
ــاص:  ــن الع ــرو اب ــال عم ــرج، فق ــض ليخ ــه وهن ــض ثوب ــمَّ نف ــاعة ث ــكت س ــنg س ــمَّ إّن احلس ث
اجلــس فــإّين أســألك مســائل، قــالg: ســل عــّا بــدا لــك، قــال عمــرو: اخــربين عــن الكــرم والنجــدة 
بُّ  ع باملعــروف واالعطــاء قبــل الّســؤال، وأّمــا النجــدة فالــذَّ واملــروءة، فقــالg: ) أّمــا الكــرم فالتــربُّ
جــل دينــه، وإحــرازه نفســه  عــن املحــارم، والّصــرب يف املواطــن عنــد املــكاره، وأّمــا املــروءة فحفــظ الرَّ

ــأداء احلقــوق وإفشــاء الّســام(.  مــن الّدنــس وقيامــه ب
فخــرج، فعــذل معاويــة عمــرًا فقــال: أفســدت أهــل الشــام، فقــال عمــرو: إليــك عنـّـي إنَّ أهل الشــام 
نيــا ينالوهنــا منــك والســيف واملــال بيــدك، فــا يغنــي عــن  مل حيّبــوك حمّبــة إيــان وديــن، إّنــا أحّبــوك للدُّ

احلســن كامــه. 
قَّ لــه،  ع فــرَ ــه اىل احلســنg فجعلــت تبكــي وتتــرضَّ ثــمَّ شــاع أمــر الّشــابِّ األُمــويِّ وأتــت زوجت

ودعــا فجعلــه اهلل كــا كان)39(. 
رة احلادي عرش: من إنجازات اإلمام احلسنg يف املدينة املنوّ

القسم األول: تربية وتعليم أصحابه 
أرسع املحّدثــون والــراوون والعلــاء إىل املدينــة بعــد انتقــال اإلمــام احلســنg إليهــا هبــدف النهــل 
مــن علمــه واحلصــول عــى فيضــه. وقــد ســاهم اإلمــامg يف هدايــة الكثــر مــن الذيــن ضّلــوا الطريــق، 
ــوم  ــاكر واملرح ــن عس ــر اب ــد ذك ــول األكرمsوق ــبط الرس ــن س ــام م ــول اإلس ــوا أص ــث تعّلم حي
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العّامــة املجلــيس)٤0( واملــرزا حمّمــد تقــي ســبهر، وابــن شــهر آشــوب. . . أخبــار الــرواة واملحّدثــن 
بالتفصيــل، ويمكــن تصنيــف الــرواة واملحّدثــن الذيــن هنلــوا مــن علــم اإلمــامg ضمــن جمموعتــن: 

 . gواإلمام عيلsاملجموعة األوىل: بعض صحابة الرسول األكرم
ــيل  ــا ي ــام g، وفي ــى اإلم ــذوا ع ــن تتلم ــن الذي ــخاص اآلخري ــن واألش ــة: التابع ــة الثاني املجموع

ــخصّيات:  ــك الش ــرز تل ــر إىل أب نش
املجموعة األوىل: 

 األحنــف بــن قيــس: يعتــربه الشــيخ الطــوّيس مــن أصحــاب رســول اهللsوأصحــاب اإلمــام أمــر 
b املؤمنــن واإلمــام احلســن بــن عــّيل

ــل  ــنcوقد نق ــام احلس ــّيل واإلم ــام ع ــاب اإلم ــواّص أصح ــرواة وخ ــن ال ــه: م ــن نبات ــغ ب  األصب
ــة.  ــوايل 5٦ رواي ح

ــان  ــك اإلمام ــّيلg وكذل ــولsواإلمام ع ــاب الرس ــن أصح ــاري: م ــد اهلل األنص ــن عب ــر ب  جاب
 شــارك يف بــدر وثــاين عــرة غــزوة أخــر bواإلمام عــيل بــن احلســن واإلمــام الباقــرcاحلســنان

ونقــل 17 روايــة. تــويف عــام 7٨ للهجــرة. 
ــن  ــام احلس ــن واإلم ــر املؤمن ــام أم ــة اإلم ــن صحاب ــو م ــة وه ــل الكوف ــن أه ــداّين: م ــد اهلم  جعي

 . b واإلمــام احلســن واإلمــام زيــن العابديــن
 .cحّبة بن جوين العريف: من اليمن ومن أصحاب اإلمام عيل واإلمام احلسن 

ــة  ــن «رشط ــدٌ م ــنcوهو واح ــام احلس ــن واإلم ــر املؤمن ــاب أم ــن أصح ــر: م ــن مظاه ــب ب  حبي
ــاء.  ــهد يف كرب ــد استش ــس»)٤1( وق اخلمي

 حجــر بــن عــدّي بــن حاتــم الكنــدّي الكــويّف مــن أصحــابِ رســول اهللsواإلمــام عــيلg واإلمام 
 .gاحلسن

ــرة  ــهد يف مس ــنc. استش ــام احلس ــّيل واإلم ــام ع ــاب اإلم ــواّص أصح ــن خ ــرّي: م ــيد اهلج  ُرش
ــات.  ــن الرواي ــد م ــه العدي ــل عن ــّيلg. ُنق ــام ع ــه لإلم وفائ
   .cرفاعة بن شّداد: من أصحاب اإلمامن عيلٌ واحلسن 
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  زيــد بــن أرقــم: كان فاقــدًا للبــرص أدرك الرســولsواإلمام األّول والثــاين والثالــث ونقــل عنهــم 
العديــد مــن الروايــات. 

 .gواإلمام احلسن gوأدرك اإلمام عيلsسليان بن رصد اخلزاعي: كان من أصحاب رسول اهلل 
gوقــد هنــل العلــم مــن اإلمــام املجتبــى gُســليم بــن قيــس اهلــاّيل: مــن أصحــاب اإلمــام عــّيل 

ــًا ليحفظــه  ــه أعطــاه كتاب ــّو أجل ــد دن ــاش». وعن ــن أيب عي ــان ب ــه فالتجــأ إىل «إب ــه احلجــاج ليقتل الحق
ــه الكثــر مــن الروايــات)٤2(.  ــة في عنــده عــى ســبيل األمان

sعامــر بــن واثلــة بــن أســقع: كان يكنــى بـــ «أيب الطفيــل». نقــل العديــد مــن الروايــات عن الرســول 
 .gواإلمام احلســن gواإلمــام عيل

 .cعباية بن عمرو بن ربعّي: من أصحاب اإلمامن عيل واحلسن 
g ِــقْ اخلزاعــّي: هــو مــن مجلــة أفــراد رشطــة اخلميــس وحــارب إىل جانــب اإلمــام عــّيل  عمــرو بــن محَ

يف حــريب اجلمــل وصّفــن. كان إىل جانــب اإلمــام احلســنg حتــى استشــهد عــى يــدي معاويــة.
 .gقيس بن عّباد: من أصحاب اإلمام عّيل 

gكميــل بــن زيــاد النخعــي: مــن أهــل اليمــن وكان مــن مجلــة األشــخاص املوثوقــن عنــد اإلمــام عــيل 
 .gاحلســن واإلمــام 

 احلارث بن األعور بن بنان املنقري من املوثوقن عند اإلمام األّول والثاين. 
  املســّيب بــن نجبــه الفــزارّي: مــن مجلــة الزّهــاد يف ذاك الزمــان ومــن أصحــاب اإلمــام األّول 

 .gوالثــاين. اشــتغل بالكتابــة عنــد اإلمــام احلســن
 ميثــم بــن حييــى التــار املعــروف بـــ «ميثــم التــّار». هــو مــن كبــار صحابــة اإلمــام عــّيلg ومــن مجلــة 

أفــراد رشطــة اخلميــس)٤3(. 
املجموعة الثانية: 

تتلمــذ بعــض هــؤالء الــرواة عــى يــدي اإلمــامg ونقلــوا عنــه العديــد مــن الروايــات. ومــن مجلــة 
ــو  ــوزي، أب ــن اجل ــبيعي، اب ــب الس ــن كلي ــحاق ب ــو إس ــدؤّيل، أب ــود ال ــو األس ــخاص: أب ــؤالء األش ه
ــن ســعد  ــى )عمــر ب ــو حيي ــى األزدّي(، أب ــن حيي ــوط ب ــو املخنــف )ل ــن كليــب»، أب صــادق «كســان ب
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ــة بنــت  النخعــّي(، إســحاق بــن يســار، األشــعث بــن ســوار، جابــر بــن خلــد، جــارود بــن منــذر، حبَّابَ
جعفــر الوالبيــة، حذيفــة بــن أســيد الغفــارّي، ســفيان بــن أيب ليــى اهلمــداين، ســفن بــن ليــل، ســويد 
بــن غفلــه، الشــعبّي، طحــرب العجــّيل، عبــد اهلل بــن جعفــر الطّيــار، عبــد اهلل بــن عّبــاس، عبــد الرمحــان 
بــن عــوف، عمــر بــن قيــس املــريّف، عيســى بــن مأمــون زرارة، فاطمــة بنــت حبابــة الوالبيــة، حمّمــد 
بــن إســحاق، مســلم بــن عقيــل، مســلم البطــن مــوىل أيب وائــل )أبــو رزيــن بــن مســعود(، نفالــه بــن 

مأمــون، هبــرة ابــن مريــم، هــال بــن نســاف. 
ــن  ــن أماك ــوا م ــن اجتمع ــنg الذي ــام احلس ــاب اإلم ــذة وأصح ــن تام ــة م ــة جمموع ــاء املتقّدم األس
ــهادة  ــد ش ــدع وبع ــة الب ــة ومواجه ــامية الصحيح ــة اإلس ــر الثقاف ــى ن ــؤالء ع ــل ه ــد عم ــة وق متفّرق
اإلمــام احلســنg تعــّرض العديــد مــن الصحابــة هــؤالء للتعذيــب فاستشــهد البعــض منهــم عــى يــدي 
معاويــة، والتحــق البعــض منهــم بــركاب أيب عبــد اهلل احلســنg ملواجهــة الطاغيــة يزيــد بــن معاويــة)٤٤(. 

القسم الثاين: ترويج الثقافة اإلسالمية األصيلة
اهتــّم اإلمــام املجتبــىg بنــر الثقافــة اإلســامية فــكان يؤّدهيــا عــى أحســن وجــه، وذلــك ملواجهــة 
ــة بــن أيب ســفيان عــى أســاس أّن  ــون وباألخــّص معاوي ــة التــي كان يبثهــا األموّي التحريفــات الثقافي

 .sهــذه العائلــة كانــت تقــف وبــكل قّوهتــا يف مواجهــة اإلســام ورســول اهلل
ــدر وُأحــد واألحــزاب  ــو ســفيان ومــن خــال حتريــك قريــش عــى إجيــاد حــروب ب لقــد عمــل أب
ــاد حــرب صفــن  ــة الــذي ق ــه معاوي و. . . ملواجهــة الرســول األكرمsواملســلمن وهكــذا فعــل ابن

ــل.  ــروان واجلم ــريب النه ــل يف ح ــن التدّخ ــوانَ ع b ومل يت ــت ــل البي ــة أه ملواجه
ــة الرســالة  ــة ثقاف b فعمــل وبشــكل جــادًّ عــى إزال ــه ضــّد أهــل البيــت ــة حرب ــدأ معاوي لقــد ب

ــة:  واإلمامــة، ومــن مجلــة مصاديــق احلــرب التــي قادهــا معاوي
املصداق األول: ألف البدعة يف الدين 

1ـ تــرك أّيــام خافتــه الصــاة عــى النبيsملــّدة أربعــن يومــًا يف صــاة اجلمعــة وعندمــا ُســئل عــن 
b يف أعــن النــاس)٤5(.  ظــم أهــل البيــت عْ الســبب اعتــرب أنــه لــن يصــّيل عــى النبــّي كــي ال يَ

s2ـ أجــاز املعامــات الربويــة وقــد عارضــه يف ذلــك أبــو الــدرداء وقــال لــه: «ســمعت رســول اهلل
ينهــى عــن مثــل هــذا إال مثــًا بمثــل» مل هيتــم معاويــة 
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بحديــث أيب الــدرداء واســتمّر بعملــه ممـّـا دفــع أبــا الــدرداء وكان قاضيــًا يف دمشــق، إىل التوّجــه نحــو املدينــة 
 .)٤٦(sمعتــربًا أنــه مل يبــقَ أّي جمــال للتعــاون مــع معاويــة ألنــه قــد عمــل برأيــه يف مقابــل نــّص الرســول

ــرب  ــاطة)٤7( واعت ــال الوس ــن خ ــارق م ــن الس ــّد ع ــع احل ــث كان يمن ــة حي ــدود اإلهلي ــل احل 3ـ عّط
ــام)٤٨(.  ــت يف اإلس ــي ُعطِّل ــدود الت ــو أّول احل ــّد ه ــذا احل ــة أّن ه ــة والنهاي ــب البداي صاح

ّر بعض أحكام احلّج عندما استعمل العطر عند الطواف)٤9(.  ٤ـ غَ
5ـ مل يكــن هيتــّم باألحــكام اإلهليــة األخــر. وقــد أضــاف اآلذان واإلقامــة يف صــايت الفطــر 

واألضحــى، مــع أّن الرســولsقال: «ليــس يف العيديــن آذان وال إقامــة»)50(. 
ــة هبــذا العمــل خافــًا لســنّة  ٦ـ قــرأ خطبتــي صــاة عيــد الفطــر قبــل الصــاة وقــد اســتمّر بنــو أمّي

 .)51(sــول الرس
7ـ كان يــرب املــاء بوســاطة وعــاء مصنــوع مــن الذهــب والفّضــة وكان يتنــاول الطعــام فيــه أيضــًا، 

وقــد هنــى الرســولsعن هــذا العمــل)52(. 
٨ ـ كان يلبس احلرير )وهو حرام عى الرجال( وكان ال ينتهي عن املحّرمات اإلهلية)53(. 

9ـ كان بنــو أمّيــة يتبعــون حكامهــم أمثــال معاويــة يف اجللــوس لإلصغــاء خلطبــة صــاة العيــد 
وصــاة اجلمعــة األوىل ويقفــون لإلصغــاء للخطبــة الثانيــة )5٤(. 

املصداق الثاين: تشجيع واضّعي األحاديث
b وإخــراج حمبتهــم مــن قلــوب  عمــل معاويــة بشــكل جــادًّ عــى التقليــل مــن عظمــة أهــل البيــت
النــاس وطلــب مــن جاعــيل األحاديــث وضــع مــا يشــر إىل مناقبــه ومناقــب عثــان. . . وقــد أراد هبــذا 
gوباألخــّص اإلمــام أمــر املؤمنــن b التقليــل مــن األحاديــث التــي تؤّكــد عــى عظمــة أهــل البيــت

كتــب معاويــة إىل عّالــه بعــض األحــكام التــي كانــت عــى مراحــل: 
ـ املرحلة األوىل: 

ــروون  ــن ي ــه الذي ــل واليت ــه وأه ــان وحمّبي ــيعة عث ــن ش ــم م ــن قبلك ــروا م ــة: « انظ ــب معاوي  كت
ــل  ــروي كّل رج ــا ي ــكّل م ــوا يل ب ــم واكتب ــم وأكرموه ــهم وقّربوه ــوا جمالس ــه فادن ــه ومناقب فضائل

ــرته»)55(.  ــه وعش ــم أبي ــمه واس ــم واس منه
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ـ املرحلة الثانية: 
ــإذا  ــة ف ــه وناحي ــرص ويف كّل وج ــا يف كّل م ــر وفش ــد كث ــان ق ــث يف عث ــة: « إّن احلدي ــب معاوي كت
ــة واخللفــاء األّولــن، وال ترتكــوا  جاءكــم كتــايب هــذا فادعــوا النــاس إىل الروايــة يف فضائــل الصحاب
خــربًا يرويــه أحــد مــن املســلمن يف أيب تــراب إال أتــوين بمناقــض لــه يف الصحابــة مفتعلــة، فــإّن هــذا 

ــراب وشــيعته»)5٦(.  ــة أيب ت ــي وأدحــض حلّج ــّر لعين أحــّب إّيل وأق
ــل األحاديــث وقــد بــرز أشــخاص عملــوا يف هــذا الشــأن  عْ عــى هــذا األســاس بــدأ عــّال معاويــة جَ
مــن مجلتهــم أبــو هريــرة وعمــرو بــن العــاص وكعــب األحبــار وامتــألت كتــب الســنّة باإلرسائيلّيــات 

ومل تســتثنِ الصحــاح مــن ذلــك. 
لعــل اإلمــام الباقــرg مــن مجلــة الذيــن تصــّدوا هلــذه العملّيــة، وقــد حــّذر النــاس مــن هــذه األحاديث 
وقــال: «هــي واهلل كّلهــا كــذب وزور»)57( ويقــول اإلمــامg يف مــكان آخــر: «ويروون عن عّيلg أشــياء 

قبيحــة، وعــن احلســن واحلســنcما يعلــم اهلل أهنــم قــد رووا يف ذلك الباطــل والكذب والــزور»)5٨(. 
املصداق الثالث: علنّية املنكرات

ــي.  ــارة أخ ــه بعب ــفيان وكان ينادي ــده أيب س ــه( إىل وال ــد )أبي ــن عبي ــاد ب ــة زي ــب معاوي ــك نس ــال ذل مث
وكتــب يف إحــد رســائله: «مــن أمــر املؤمنــن معاويــة بــن أيب ســفيان إىل زيــاد ابــن أيب ســفيان. . . ». 
ــاد معروفــة يف مّكــة بفســادها حيــث كان يــرتّدد إىل منزهلــا املفســدون وقــد اعــرتض  وكانــت والــدة زي
ــن  ــان احلس ــر اإلمام ــذا األم ــى ه ــوا ع ــن اعرتض ــة الذي ــن مجل ــذا، وم ــة ه ــل معاوي ــى عم ــة ع الصحاب
واحلســنcويونس بــن عبيــد وعبــد الرمحــان بــن احلكــم وأبــو العريــان وأبــو بكــره واحلســن البــرصّي. . . 

ــد للفــراش وللعاهــر احلجــر»)59(.  ــارة عــن الرســول األكرمsيقــول فيهــا: « الول ــد ذكــروا عب وق
وعــى هــذا األســاس جيــب أن نطلــق عــى زيــاد، زيــاد بــن ســمّية وليــس زيــاد بــن أيب ســفيان وقــد 

شــهد أبــو مريــم الســلوّيل بوجــود عاقــة غــر رشعيــة بــن أيب ســفيان وســمّية. 
b إاّل أنــه مل يوفق يف  صحيــح أّن معاويــة بــذل جهــودًا كبــرة يف اإلســاءة إىل الرســولsوأئّمة أهــل البيــت
ذلــك، ألّن العمــل الــذي قــام بــه اإلمــام املجتبــىg والــذي يتمحــور حــول تربيــة طــّاب يدركــون اإلســام 
الصحيــح قــد قطــع الطريــق عــى تلــك املحــاوالت، ال بــل تــرك طــّاب اإلمــام آثــارًا كبــرة يف قلــوب النــاس. 
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وكتــب اإلمــام احلســنg إىل بعــض األشــخاص النافذيــن غــر املّطلعــن عــى مــا كان يقــوم بــه معاوية 
مبّينــًا هلــم االنحرافــات التــي يارســها، وأرســل طّابــه إىل القــر واملــدن لتوضيــح ديــن اهلل للناس. 

يف أحــد األّيــام ســأل معاويــة رجــًا مــن أهــل املدينــة: أخــربين عــن احلســن بــن عــّيلg، قــال: يــا أمــر 
املؤمنــن إذا صــّى الغــداة جلــس يف مصــّاه حّتــى تطلــع الشــمس، ثــّم يســاند ظهــره فــا يبقــى يف مســجد 
رســول اهللsرجــل لــه رشف إال أتــاه فيتحدثــون حّتــى إذا ارتفــع النهــار صــّى ركعتــن ثــّم هنــض فيــأيت 

أّمهــات املؤمنــن فيســلم عليهــّن فرّبــا أحتفنــه ثــّم ينــرصف إىل منزلــه، ثــّم يــروح فيصنــع مثــل ذلــك)٦0(. 
 :gويقــول ابــن صّبــاغ املالكــّي )املتــوىف عــام ٨55هـــ. ق( حــول النشــاطات الثقافية لإلمام احلســن
«وكان إذا صــّى الغــداة يف مســجد رســول اهللsجلــس يف جملســه، يذكــر اهلل حّتــى ترتفــع الشــمس، 

وجيلــس إليــه مــن جيلــس مــن ســادات النــاس حيّدثهــم. 
قــال ابــن صّبــاغ: وجيتمــع النــاس حولــه، فيتكّلــم بــا يشــفي غليــل الســائلن ويقطــع حجــج 

املجادلــن»)٦1(. 
وقــد ســاهم نشــاط اإلمــام احلســنg خــال عــر ســنوات يف إحيــاء اإلســام مــن جديــد، ولــوال 

 . b ــًا عــى اإلســام وأهــل البيــت ــة عــن القضــاء هنائي ــى معاوي نشــاط اإلمــامg مل يكــن ليتوان
القسم الثالث: االهتامم باملحتاجني

ــراء. . .  ــن والفق ــام باملحتاج ــة االهت ــنg جله ــر املؤمن ــام أم ــه اإلم ــنg كأبي ــام احلس كان اإلم
ــًا  ــك مصداق ــاس، وكان بذل ــن الن ــد م ــم أح ــدون عل ــه ب ــوم بعمل ــم وكان يق ــام هب ــديد االهت كان ش
الَ  ِــمْ وَ هبِّ نــدَ رَ ُرُهــمْ عِ ُهــمْ أَجْ لَ اَنِيَــًة فَ عَ ا وَ ًّ ــارِ رسِ النَّهَ يْــلِ وَ ـُـم بِاللَّ اهلَ وَ ُقــونَ أَمْ يــنَ ُينفِ ذِ لآليــة الريفــة: ﴿الَّ

 .)٦2(﴾ ــونَ ُن ْزَ ــمْ حيَ الَ ُه ــمْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ ــوْ خَ
ــال: «  ــة؟ فق ــى فاق ــت ع ــائًا وإن كن ــرّد س ــراك ت ــىg: ألّي يشء ال ن ــن املجتب ــام احلس ــل لإلم قي
إين هلل ســائل، وفيــه راغــب، وأنــا أســتحي أن أكــون ســائًا وأردَّ ســائًا، وإّن اهلل تعــاىل عــّودين عــادة 
ــه عــى النــاس، فأخشــى إن قطعــت العــادة، أن يمنعنــي  مِ ــه عــّيل، دعوتــه أن أفيــض نِعَ مِ أن يفيــض نِعَ

العــادة، ثــّم أنشــد يقــول: 
َّ معّجـَُل يلَ بمن فضُله فرضٌ عَ إذا ما أتاين سائلٌ قلت: مــــرحباً    
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وأفضُل أّيامِ الفتى حن ُيسأُل)٦3( نْ فضُله فضلٌ عى كلِّ فاضلٍ  ومَ   
 :gوُنسبت األبيات الشعرّية اآلتية إىل اإلمام

ـــــمِ أ يف كتــــــابٍ حُمْكَ رَ هللِ ُيقْ إّن السخاء عى العبادِ فريــــــضةٌ    
)٦٤( نَّمِ دَّ للبخاءِ نـــارَ جـــــهَ وأَعَ ـــه   نـــــانَ دَ العبادَ األسخياءَ جِ عَ وَ   

ــا إىل  ــا املــوارد التــي تشــر إىل اهتــام اإلمــام احلســنg بالفقــراء واملحتاجــن فكثــرة، نشــر هن إّم
ثاثــة منهــا: 

بــل اإلمــامg اهلديــة وقــال: «أنــت حــّرة  أ / جــاءت إحــد اإلمــاء حتمــل باقــة ورد لإلمــامg. قَ
لوجــه اهلل» وقــد رّد اإلمــامg الذيــن اعرتضــوا عــى عملــه هــذا وقــالg:     « أدبنــا اهلل فقــال تعــاىل: 

ــا ﴾)٦5(، وكان أحســن منهــا إعتاقهــا»)٦٦(.  نْهَ ــنَ مِ سَ يُّــواْ بِأَحْ يَّــةٍ فَحَ ا ُحيِّيُْتــم بِتَحِ إِذَ ﴿ وَ
ــة املدينــة فســمع أحــد األشــخاص يطلــب  ب/ يف أحــد األيــام كان اإلمــامg يســر يف بعــض أزقَّ
مــن اهلل أن يرزقــه عــرة آالف درهــم لرفــع مشــكاته، التفــت اإلمــامg إليــه وأرســل لــه املبلــغ عــى 

الفور)٦7(. 
جـــ / كان اإلمــامg بعــض األحيــان حيّقــق حاجــات األشــخاص ويعّلمهــم يف الوقــت عينــه بعــض 
املســائل قيــل إّن حمتاجــًا طلــب املســاعدة مــن اإلمــامg أجابــه اإلمــامg قائــًا: « إّن املســألة ال تصلح 

إاّل يف عــزم فــادح أو فقــر مدقــع أو محالــة مقطعــة». 
فقــال لــه الســائل إّن حاجتــه هــي لواحــد مــن هــذه األمــور الثاثــة فأعطــاه اإلمــام مائــة دينــار. ثــّم إّن 
الســائل عــرض حاجتــه عــى اإلمــام احلســنg فأعطــاه 99 دينــارًا )احرتامــًا لإلمــام احلســنg ( ثــم 
ذهــب وســأل عبــد اهلل بــن عمــر فأعطــاه ســبعة دنانــر، وعندمــا اســتوضح الســائل مــن عبــد اهلل بــن 
ــه ال  ــه بأن عمــر عــن ســبب الفــارق بــن مــا أعطــاه اإلمامــان احلســنان ومــا أعطــاه هــو، فــكان جواب

b الذيــن هــم أهــل البــذل والعطــاء)٦٨(.  يمكــن املقارنــة بينــه وبــن األئمــة املعصومــن
القسم الرابع: الدفاع السيايسّ واالقتصاديّ عن املوالني

b عندمــا اســتوىل عــى العــراق، وكان يــزداد عــدد  ازداد ظلــم معاويــة ألتبــاع أهــل البيــت
الفاّريــن يومــًا بعــد آخــر بســبب الظلــم الكبــر الــذي مارســته حكومــة الشــام، والنــاذج كثــرة ولعــّل 
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ــو  ــّي( وه ــة اخلزرج ــن أمّي ــس ب ــن قي ــك اب ــن مال ــر ب ــدرداء )عويم ــع أيب ال ــل م ــا حص ــا م ــن أبرزه م
ــروف.  ــق املع ــايض دمش ــّي وق صاحب

مل يتــوانَ اإلمــامgيف تقديــم الدعــم الســياّيس ألتباعــه ويعتــرب ســعيد بــن أيب رسح الكــويف واحــدًا 
ــّر مــن الكوفــة  مــن األشــخاص الذيــن شــملهم غضــب واليهــا زيــاد ابــن أبيــه أحــرضه زيــاد، ولكنــه فَ
متوّجهــًا إىل املدينــة حيــث التجــأ إىل اإلمــام احلســنg، أّمــا زيــاد فعمد إىل عائلة ســعيد وقام بســجنهم 

ومصــادرة أمواهلــم وهــدم منزهلــم. . . وطلــب 
اســرتجاع ســعيد، وصــل خــرب مــا يقــوم بــه زيــاد إىل اإلمــام احلســنg، فكتــب إليــه وقــال: «أّمــا 
بعــد فإنــك عمــدت إىل رجــل مــن املســلمن لــه مــا هلــم وعليــه مــا عليهــم فهدمــت داره وأخــذت مالــه 
ــه فقــد  ــه مالــه، وشــّفعني في ــه داره، وأردد علي ــه فــإن أتــاك كتــايب هــذا فابــن ل وحبســت أهلــه وعيال

أجرتــه والســام»)٦9(. 
تتضّمــن رســالة اإلمامgأمــرًا باملعــروف وهنيــًا عــن املنكــر ودفاعــًا رصحيــًا عن ســعيد بــن أيب رساح، 
وقــد طلــب فيهــا اإلمــام إعــادة األمــور إىل مــا كانــت عليــه وإرجــاع احلــّق إىل ســعيد، وصلــت رســالة 
ــب إىل  b وكت ــت ــل البي ــى أه ــة ع ــن كراهي ــه م ــا حيمل ــر كّل م ــب وأظه ــاد فغض ــامgإىل زي اإلم
اإلمــامg رســالة جوابّيــة، قــال فيهــا: « مــن زيــاد بــن أيب ســفيان إىل احلســن بــن فاطمــة، أمــا بعــد: فقــد 
أتــاين كتابــك تبــدأ فيــه بنفســك قبــيل وأنــت طالــب حاجــة، وأنــا ســلطان وأنــت ســوقة، وتأمــرين فيــه 
بأمــر املطــاع املســّلط عــى رعيتــه كتبــت إّيل يف فاســق آويتــه إقامــة منــك عــى ســوء الــرأي ورضــا منــك 
بذلــك، وأيــم اهلل ال تســبقني بــه ولــو كان بــن جلــدك وحلمــك، وإن نلــت بعضــك ففيــه رفيــق بــك وال 
مــدع عليــك، فــإّن أحــّب حلــم عــيلَّ أن آكلــه اللحــم الــذي أنــت منــه، فســّلمه بجريرتــه إىل مــن هــو أوىل 
بــه منــك، فــإن عفــوت عنــه مل أكــن شــّفعتك فيــه، وإن قتلتــه مل أقتلــه إاّل حلّبــه أبــاك الفاســق، والســام». 
اســتمّر اإلمــامg يف دفاعــه عــن ســعيد بــن أيب رسح وكتــب رســالة إىل معاويــة ارفقهــا برســالة زياد، 
فكتــب معاويــة إىل زيــاد قائــًا: « أّمــا بعــد فــإّن احلســن بــن عــّيل بعــث إيلَّ كتابــك إليــه جــواب كتابــه 
ــن، رأي مــن أيب ســفيان،  ــك رأي ــد علمــت أّن ل ــه وق ــرت التعّجــب من ــن رسح فأكث ــك يف اب كان إلي
لــم وحــزم، وأّمــا رأيــك مــن ســمّية فكــا يكــون رأي  ورأي مــن ســمّية فأّمــا رأيــك مــن أيب ســفيان فحِ
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مثلهــا ومــن ذلــك كتابــك إىل احلســن تســّميه وتعــرض لــه بالفســق ولعمــري ألنــت أوىل بذلــك منــه، 
فــإن كان احلســن بــدأ بنفســه ارتفاعــًا عنــك فــإّن ذلــك لــن يضعــك وأّمــا تــركك تشــفيعه فيــا شــفع فيــه 
إليــك فخــط دفعتــه عــن نفســك إىل مــن هــو أوىل بــه منــك فــإذا أتــاك كتــايب فخــّل مــا بيــدك البــن رسح 
وال تعــرض لــه فيــه فقــد كتبــت إىل احلســن خيــره إن شــاء أقــام عنــده وإن شــاء رجــع إىل بلــده وأنــه 

ليــس لــك عليــه ســبيل بيــد وال لســان». 
ــه الرجــوان  ــإّن احلســن وحيــك ممّــن ال يرمــى ب ــه ف ــا كتابــك إىل احلســن باســمه وال تنســبه إىل أبي وأّم
أفاســتصغرت أبــاه وهــو عــيل بــن أيب طالــب أم إىل أمــه وكلتــه وهــي فاطمــة بنــت رســول اهللsفذلــك 

 :gأفخــر لــه إن كنــت عقلــت والســام. ثــم كتــب األبيــات التاليــة يف مناقــب احلســن بــن عــيل
إذا سارَ سارَ املوُت حيث يسُر أّما حسن فابُن الذي كان قبلَه    
بــــــه لـــــه ونظُر وذا حسنٌ شِ ه  وهل يلُد الرئبـــــاُل إاّل نظرَ   

بأمر لقـــــــالوا يذبــــــــل وثبر)70( جا  لم واحلِ ولكنّه لو يوزُن احلِ   
القسم اخلامس: إظهار االنزعاج من معاوية

مــن مجلــة األمــور التــي عمــل هبــا اإلمــامg يف املدينــة إظهــار التنّفــر واالنزعــاج مــن حكومــة بنــي 
ــة أن  ــّن فيهــا فســاد هــذه احلكومــة، ومل يســمح إلعــام بنــي أمّي ــة، فــكان ال يــرتك فرصــة إاّل وبَ أمّي

يصــّور العاقــة باإلمــامg عــى أّهنــا عاقــة حســنة. 
ــن  ــب اب ــى حبي ــاه ع ــت عين ــرام، وقع ــت احل ــوف يف البي ــامg يط ــا كان اإلم ــام وبين ــد األّي يف أح
مســلمة الفهــرّي، التفــت اإلمــامg إليــه وقــال: «يــا حبيــب! ُرّب مســر لــك يف غــر طاعــة اهلل «. فقال 

حبيــب: أّمــا مســري إىل أبيــك فليــس مــن ذلــك. 
ــا قليلــة زائلــة، فلئــن قــام بــك يف  ــة عــى دني ــه اإلمــامg: « بــى واهلل لكنــك أطعــت معاوي فقــال ل
ــاك لقــد قعــد بــك يف آخرتــك ولــو كنــت إذ فعلــت قلــت خــرًا كان ذلــك كــا قــال اهلل تعــاىل: (  دني
ــيًِّئا ()71( ولكنــك كــا قــال اهلل ســبحانه: )  ــرَ سَ آخَ ًــا وَ احلِ ــًا صَ مَ ُطــواْ عَ لَ ِــمْ خَ ُفــواْ بُِذُنوهبِ َ رتَ ــُرونَ اعْ آخَ وَ

ــُبونَ ()72( ثــم تركــه اإلمــامg وتابــع مســره )73(.  سِ ــوا يَكْ اُن ــا كَ ــم مَّ ِ ــىَ ُقُلوهبِ انَ عَ ــلْ رَ اَّ بَ كَ
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القسم السادس: االعرتاض عىل زواج شيطاينّ
عمــل معاويــة بــن أيب ســفيان وبشــكل حثيــث ليظهــر أّن عاقــة حســنة تربطــه باإلمــامg، وذلــك 
ــة مــع  ويف هــذا اإلطــار عمــل عــى إقامــة عاقــة قراب .b هبــدف جــذب تأييــد أتبــاع أهــل البيــت
بنــي هاشــم، لذلــك أرســل مــروان بــن احلكــم وايل املدينــة ليخطــب زينــب ابنــة عبــد اهلل بــن جعفــر 
البنــه يزيــد عــى حكــم أبيهــا يف الصــداق وقضــاء دينــه بالغــًا مــا بلــغ. . . فبعــث مــروان إىل عبــد اهلل 
بــن جعفــر خيطــب إليــه فقــال لــه عبــد اهلل: إّن أمــر نســائنا إىل احلســن بــن عــّيلg فاخطــب إليــه. فأتــى 
مــروان احلســنg خاطبــًا فقــال احلســنg: امجــع مــن أردت، فأرســل مــروان فجمــع احليــن مــن بني 
هاشــم وبنــي أمّيــة فتكّلــم مــروان وقــال: أّمــا بعــد فــإّن أمــر املؤمنــن معاويــة أمــرين أن أخطــب زينــب 
بنــت عبــد اهلل بــن جعفــر عــى يزيــد بــن معاويــة عــى حكــم أبيهــا يف الصــداق وقضــاء دينــه بالغــًا مــا 
بلــغ وعــى صلــح احليــن: بنــي هاشــم وأميــة، ويزيــد بــن معاويــة كفــو مــن ال كفــو لــه، ولعمــري ملــن 

يغبطكــم بيزيــد أكثــر ممـّـن يغبــط يزيــد بكــم، ويزيــد مــن ُيستســقى الغــام بوجهــه ثــم ســكت. 
فتكّلــم احلســنg فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ثــّم قــال: «أّمــا مــا ذكــرت مــن حكــم أبيهــا يف الصــداق، 
فإنــا مل نكــن لنرغــب عــن ســنّة رســول اهللsيف أهلــه وبناتــه، وأّمــا قضــاء ديــن أبيهــا فمتــى قضــت 

نســاؤنا ديــون آبائهــّن؟ وأّمــا صلــح احليــن فإنــا عاديناكــم هلل ويف اهلل فــا نصاحلكــم للدنيــا. 
ــّوة فنحــن  ــة فاقــت النب ــت اخلاف ــإن كان ــا، ف ــن يغبطــه بن ــر ممّ ــد أكث ــا بيزي ــك مــن يغبطن ــا قول «وأّم
ــا قولــك إّن الغــام ُيستســقى  ــا. وأّم ــة، فهــو املغبــوط بن ــّوة فاقــت اخلاف املغبوطــون، وإن كانــت النب
بوجــه يزيــد، فــإن ذلــك مل يكــن إال آلل رســول اهللsوقــد رأينــا أن نزّوجهــا مــن ابــن عمهــا القاســم 
ــة  ــة، وكان معاوي ــه منهــا، وجعلــت مهرهــا ضيعتــي التــي يل باملدين بــن حممــد بــن جعفــر وقــد زوجت

أعطــاين هبــا عــرة آالف دينــار، وهلــا فيهــا غنــى وكفايــة )7٤(. 
«وعــن معاويــة بــن حذيــج قــال: أرســلني معاويــة بــن أيب ســفيان إىل احلســن بــن عــّيل أخطــب عــى 
يزيــد بنتــًا لــه أو أختــًا لــه فأتيتــه فذكــرت لــه يزيــد فقــال: إنــا قــوم ال نــزّوج نســاءنا حتــى نســتأمرهّن، 
فأتيتهــا فذكــرت هلــا يزيــد فقالــت واهلل ال يكــون ذلــك حتــى يســر فينــا صاحبــك كــا ســار فرعــون 
ــلتني إىل  ــت: أرس ــنg فقل ــت إىل احلس ــاءهم فرجع ــتحيي نس ــم ويس ــح أبناءه ــل يذب ــي إرسائي يف بن
sــاك وبغضنــا فــإّن رســول اهلل فلقــة مــن الفلــق تســّمي أمــر املؤمنــن فرعــون. قــال: يــا معاويــة إّي

ــار»)75(. ــوم القيامــة عــن احلــوض بســياط مــن ن ــد ي ــا وال حيســدنا أحــد إاّل زي ــال: ال يبغضن ق
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مطالب البحث
gأثر اإلمامِ احلسنِ املجتبى

يف قيادةِ األمةِ 
gبعْد استشهاد اإلمام عيل

ولبيانِ ذلكَ تنتظُم الدراسُة عى ثاثةِ مطالبٍ وكا يأيت: 
 املطلب األّول: الدور االستثنائي لإلمام احلسنg يف مواجهة التداعيات الفكرية 

إذا مــا أردنــا تســليط الضــوء عــى قضيــة التأثــر الفكــري بشــكل عــام ومــد تأثرهــا عــى عقــول 
البعــض ســيا البســطاء منهــم، ياحــظ أن موضــوع هــذه القضّيــة يتبنــى أصحــاب النفــوس الضعيفــة 
ــاء  ــة الط ــم خدع ــوي عليه ــنَ ال تنط ــوس الذي ــاح النف ــن صح ــم م ــة دون غره ــة واملريض واخلبيث
الفكــري الزائــف ؛ إذ أن الغــرض مــن ذلــك شــحن تلــك العقــول بــا يــروق وخيــدم مصالــح الغــر. 
ومــن هنــا اســتطاع معاويــة بــن أيب ســفيان أن يشــّن حربــًا ذا تأثــر فكــري ســلبي عــى الّســذج مــن 
النــاس يف رصاعــه مــع اإلمــام احلســن املجتبــىg ؛ إلخضــاع العديــد مــن ضعــاف النفــوس يف ســبيل 

مــا يصبــو إليــه ملتمســًا بذلــك عــّدة طــرق وأســاليب متسلســلة  وكــا يــأيت: 
أّوالً: ادعاؤُه صحبة النبيsومن كّتاب الوحي 

لقــد حفــل تاريــخ املســلمن يف كثــرِ مــن املواطــنِ واملواضــعِ بــأن معاويــة األمــوي كانَ صحابيــًا مــن 
صحابــةِ رســول اهللs)7٦(، بــل وأكثــر مــن ذلــك فقــد جعلــوا منــه كاتــب الوحــي اإلهلــي امُلنــزل عــى 

 .)77(sالنبي
ــذا  ــرف)7٨(، وهب ــب بح ــي مل يكت ــي اإلهل ــب الوح ــيشء، وكات ــب ب ــايب مل يصح ــذا الصح ــد أن ه بي

ــادالً !.  ــًا ع ــون إمام ــم أن يك ــتحق عنده اس
ــًا  ــه، وتريع ــوم ب ــا يق ــًا مل ــة إيذان ــا معاوي ــة صنعه ــي إال أرضّي ــا ه ــة م ــذه العملي ــة أن ه ويف احلقيق
sــي ــب النب ــة صاح ــه معاوي ــوم ب ــا يق ــة أن كل م ــون النتيج ــي تك ــي ؛ لك ــلوكه العدائ ــرًا لس وتربي

ــه.  ــول وال نقــاش في ــب الوحــي مقب وكات
ثانيًا: فضائل معاوية ومكرُه وخداعُه
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بعدمــا اســتطاع معاويــة أن جيعــل مــن نفســهِ صحابيــًا جليــًا ! وكاتبــًا للوحــي أمينــًا عــى الّســذج 
ــذا  ــي أن هل ــر أال وه ــول األخ ــب لقب ــاخ الرح ــأ املن ــك هّي ــه بذل ــم ! فإن ــة منه ــاس واملرتزق ــن الن م

ــى !  ــّد وال حُت ــل ال تع ــن فضائ ــي األم ــب الوح ــل وكات ــايب اجللي الصح
ــة !!  ــه كان أحــد العــرة املبريــن باجلن ومــن تلــك الفضائــل التــي اختــص هبــا هــذا الصحــايب أن
حيــث ورد عندهــم أن رســول اهللsقــال: )) يطلــع عليكــم رجــل مــن أهــل اجلنــة فطلــع معاويــة، ثــّم 
ــة، فطلــع معاويــة، ثــّم قــال مــن الغــد مثــل ذلــك  قــال مــن الغــد: يطلــع عليكــم رجــل مــن أهــل اجلنّ

فطلــع معاويــة (()79(. 
فــإن معاويــة مل يكــن باســتطاعته أن يكــون أحــد العــرة املبريــن باجلنــة ! بعدمــا ُعــرف باخلمــرة 
ــًا للوحــي اإلهلــي، ومــن  ــل كاتب ــًا وليــس هــذا فحســب ب ــًا جلي ــذ  إال بعــد أن يكــون صحابي والنبي
الغريــب أن أصحــاب التاريــخ يعتــربون معاويــة مــن دهــاة العــرب وجحفــل السياســة يف تأمــره عــى 
النــاس، وقــد أورد املســعودي يف مروجــه مــا ُيشــر إىل ذلــك: )) وبلــغ مــن إحكامــه للسياســة وإتقانــه 
هلــا واجتذابــه قلــوب خواصــه وعوامــه أن رجــًا مــن أهــل الكوفــة دخــل عــى بعــر لــه إىل دمشــق يف 
حــال منرصفهــم عــن صفــن فتعلــق بــه رجــل مــن دمشــق فقــال: هــذه ناقتــي، ُأخــذت منــي بصفــن، 
فارتفــع أمرمهــا إىل معاويــة، وأقــام الدمشــقي مخســن رجــا بينــة يشــهدون أهنــا ناقتــه، فقــىض معاويــة 
عــى الكــويف، وأمــره بتســليم البعــر إليــه، فقــال الكــويف: أصلحــك اهلل ! إنــه مجــل وليــس بناقــة، فقــال 
ــن  ــن ثم ــأله ع ــرضه، وس ــم فأح ــد تفرقه ــويف بع ــى الك ــل ع ــيض، وأرس ــد م ــم ق ــذا حك ــة: ه معاوي

بعــره، فدفــع إليــه ضعفــه، وبــّره، وأحســن إليــه، 
وقــال لــه: أبلــغ عليــًا أين ُأقاتلــه بائــة ألــف مــا فيهــم مــن يفــرق بــن الناقــة واجلمــل، وقــد بلــغ مــن 
ــوم األربعــاء وأعــاروه  ــد مســرهم إىل صفــن اجلمعــة يف ي ــه صــى هبــم عن ــه أن أمرهــم يف طاعتهــم ل
ــًا هــو الــذي قتــل  رؤوســهم عنــد القتــال ومحلــوه هبــا، وركنــوا إىل قــول عمــرو بــن العــاص: إن علي
ــنَ عــيل ُســنَّة،  عْ ر بــن يــارس حــن أخرجــه لنرصتــه، ثــم ارتقــى هبــم األمــر يف طاعتــه إىل أن جعلــوا لَ عــاَّ

ينشــأ عليهــا الصغــر، وهيلــك عليهــا الكبــر (()٨0( 
ــه عقــول ضعفــاء العقــول والنفــوس  ــد يطــيل ب ــه اســتطاع أن يؤســس لفكــر جدي وهبــذا القــدر فإن

ــن اســتجابوا لدعــوة اخلليفــة األمــوي يف حفــظ رســالة اإلســام !.  الذي
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ثالثًا: معاوية ورشف اخلافة 
ــة جليلــة أن  ــة عظيمــة ومنقب ــة بــن أيب ســفيان بعدمــا أســس لنفســه مكان لقــد تاقــت نفــس معاوي
يكــون خليفــة اهلل تعــاىل يف األرض، وقــد أعلــن ذلــك رســمّيًا بعــد شــهادة أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب 

 .)٨1(gطالــب
أن هــذه الدعــوة القــت قبــوالً واســعًا عنــد بعــض ضعــاف النفــوس ســيا أهــل الشــام، واملنافقــن 
ومــن أوغــل احلقــد يف قلبــه جــّراء مــا صنعــه ســيف عــيل بــن أيب طالــبg يف دمائهــم ودمــاء آبائهــم 
الكفــرة الفجــرة اســتجابة لدعــوة الرســولsاألكرم بقتاهلــم بعــد أن مل تنفع معهــم الدعوات الســلمّية. 
وحينهــا أصبــح معاويــة ممــن ال ُيــرد لــه قــول وال دعــاء ؛ فــإن اخلافــة منصــب يدفــع عــن صاحبهــا 

كل ســوء وال يقبــل قــول قائــل يف ذّم خليفــة رســول اهلل يف أرضــه وال اخلــروج عليــه)٨2(. 
gرابعًا: التأثر الفكري عى أصحاب اإلمام احلسن

بعدمــا طــو معاويــة بــن أيب ســفيان تلــك املراحــل بنجــاح كبــر ملاكــر خــادع جنــح لتفريــق ومتزيــق 
مــن اجتمــع حــول اإلمــام احلســن امُلجتَبَــىg وذلــك مــن خــال عــّدة أمــور، وكــا يــأيت: 

  إشــاعة ثقافــة التقليــل والتهميــش والتنقيــص مــن مقــام اإلمــام عــيل بــن أيب طالــبg، واالســتفادة 
مــن ذلــك بــرضب مــن تبقــى مــع اإلمــام احلســنg مــن خــال دعــو: إذا كان أبــوه كذلــك فــا حــال 

االبــن ؟ !. 
حيــث ذكــر التاريــخ بــأن عــيل بــن أيب طالــبg كانــت منزلتــه عنــد أهــل الشــام لّصــًا مــن لصــوص 

- اســتغفر اهلل -.  الفتــن)٨3(
 اشــرت معاويــة ذمــم العديــد مــن قــادة اجليــش الذيــن كانــوا مــع اإلمــام املجتبــىg وعــى 
رأســهم عبيــد اهلل بــن العبــاس وهــو قائــد اجليــش آنــذاك)٨٤(، وهــذا مل يكــن غريبــًا عــى معاويــة فــإن 

ــم)٨5(.  ــوة ورشاء الذم ــى الرش ــوم ع ــت تق ــته كان سياس
 اســتغّل معاويــة عــدم إيــان املســلمن بإســامهم فــكان هيــدد بتصفيــة كل مــن خيالــف أمــره وعــدم 
االنصيــاع إليــه)٨٦(، وهــذا املعنــى نجــده واضحــًا يف كامــه املشــهور       )) فاقتــل مــن لقيتــه ممــن ليــس 
هــو عــى مثــل رأيــك، واهنــب أمــوال كل مــن أصبــت لــه مــاال ممــن مل يكــن لــه دخــل يف طاعتنــا (()٨7(. 
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 قــام معاويــة بإغــراق منارصيــه باملــال والــرتف واللهــو، ممــا جعــل مــن كان مــع اإلمــام احلســنg حيــّن 
لتلــك الســاعات اللهويــة ممــن مل يدخــل اإليــان يف قلبــه، فقــد أورد الشــيخ حممــد مهــدي شــمس الديــن يف 
هــذا الصــدد: )) هــذا مضافــا إىل سياســة معاويــة التــي جعلــت النخبــة احلجازيــة مــن قريــش وغرهــا تغــرق 

يف الــرتف واللهــو الذيــن جعاهــا حتــاذر مــن أي نشــاط يعــرض ترفهــا للــزوال وهلوهــا للكــدر ؟ (( )٨٨(. 

 املطلب الثاين: دور اإلمام احلسنgيف مواجهة اإلرهاصات السياسية 
لقــد خّيمــت األمــور السياســية بظاهلــا عــى حركــة اإلمــام احلســنg خملفــة ورائهــا العديــد مــن 
ــة  ــة داعي ــة والداخلّي ــروف اخلارجّي ــرات بحســب طبيعــة الظ ــد اختلفــت تلكــم التأث ــرات، وق التأث

ــة بــن أيب ســفيان، وكــا يــأيت:  اإلمــام املجتبــىg العــدول عــن موقــف احلــرب جتــاه معاوي
أّوالً: الظروف اخلارجّية 

لقــد متّثلــت الظــروف اخلارجّيــة باإلمرباطوريــة الرومانّيــة التــي تتحــن الفرصــة لألخــذ بالثــأر مــن 
ــال،  ــتعدون للقت ــة يس ــش معاوي ــنg وجي ــام احلس ــش اإلم ــأن جي ــروم ب ــاع ال ــد س ــلمن، فعن املس

ــًا وحتركــوا باجتــاه البــاد اإلســامية.  جهــزوا جيشــًا عظي
ــذا  ــع ه ــة لدف ــول باهلدن ــام إال القب ــظ اإلس ــف بحف ــو املكل ــنg وه ــام احلس ــى اإلم ــل كان ع فه
ــذي  ــم، ال ــك إن العل ــى أكفي ــك حت ــدير: )) أمس ــه لس ــرg قول ــام الباق ــن اإلم ــذا ورد ع ــر؟  هل اخلط
وضــع رســول اهللs عنــد عيلg مــن عرفــه كان مؤمنــًا ومــن جحــده كان كافــرًا ثــم كان مــن بعــده 
ــال:  ــة ؟ فق ــا إىل معاوي ــا كان دفعه ــه م ــد كان من ــة، وق ــك املنزل ــون بتل ــف يك ــت: كي ــنg  قل احلس
 ( :gوقــول اإلمــام احلســن ،)اســكت فإنــه أعلــم بــا صنــع، لــوال مــا صنــع لــكان أمــر عظيــم (()٨9
ســخطتم عــّيل بجهلكــم بوجــه احلكمــة فيــه ولــوال مــا أتيــت ملــا تــرك مــن شــيعتنا عــى وجــه األرض 

أحــد إال ُقتــل ()90(. 
ثانيًا: الظروف الداخلية 

إذا ما أردنا قراءة تلك الظروف الداخلية التي أّثرت بشكل كبر، وكا يأيت: 
ــن  ــه أمــر املؤمنــنg والذي ــوا باألمــس أصحــاب أبي ــن كان  إن أصحــاب اإلمــام احلســنg الذي
واجهــوا احلــروب ومحلــوا الســاح يومــًا بعــد يــوم، هــؤالء األصحــاب قــد أصاهبــم نــوع مــن التعــب 
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وامللــل مــن احلــرب، ومــن الطبيعــي أن ال يســتطيع مثــل هــذا اجليــش أن يكــون فاحتــًا منتــرصًا. 
 كان جيــش اإلمــامg غــر منّظــم وغــر منســجم، فــكان متكونــًا مــن عنــارص متضــادة، كل عنــرص 

وفئــة تســعى ألهدافهــا اخلاصــة، هــذه األقســام هــي: 
أ/ أصحاب اإلمام عيلg وأصحاب اإلمام املجتبىg وكانوا مستعدين للحرب والتضحية. 

ب/ اخلــوارج، وهــم شــاركوا جيــش اإلمــام عــداًء ملعاويــة وليــس حبــًا باإلمــام احلســنg، ويف احلقيقــة 
 .gومعاويــة لكــن عداوهتــم ملعاويــة أشــد فانضمــوا إىل جيــش احلســن gكانــوا خمالفــن لإلمــام احلســن
جـــ/ أصحــاب املكاســب واملصالــح وطــّاب الدنيــا، شــاركوا طلبــًا للربــح واملنفعــة، وإذا رأوا أن 

 .gمصاحلهــم مــع الطــرف اآلخــر مالــوا إليــه وحاربــوا اإلمــام
gــة اإلمــام احلســن د/ املرتدديــن والذيــن مل يدخــل اإليــان يف نفوســهم والذيــن مل يعرفــوا حقاني

يقينــًا، فمثــل هــؤالء ال ُيرجــى منهــم نفــع وال فائــدة. 
هـــ/ مشــاركة بعــض النــاس بســبب اتباعهــم رئيــس عشــرهتم وقبيلتهــم، فــإذا غــّر رئيســهم موقفــه 

بســبب الطمــع أو التهديــد فــإن هــؤالء أيضــًا يغــّرون موقفهــم. 
فهــل يســتطيع مثــل هــذا اجليــش غــر املنســجم أن حيقــق نــرصًا ويصــل إىل أهدافــه ؟ بالطبــع ال، بــل 

إن مثــل هــذه احلــرب ال تعــود إال بقتــل أصحــاب اإلمــام اخلّلــص ليــس ال أكثــر)91(. 
 املطلب الثالث: الدور املحوري لإلمام احلسنg يف تداعيات األحداث العسكرية 

مل يكــن اإلمــام املجتبــىg خيالــف أبيــه وجــّده املصطفــى c يف مقاتلــة الناكثــن واملارقــن يف 
ــكرية  ــة العس ــام بالتعبئ ــد ق ــه أن يكــون فق ــد ل ــاء اإلســام كــا ُأري ــد وبق ــة التوحي ــبيل إعــاء كلم س
العامــة وهتيئــة مــا يســتطيع القيــام بــه، وتشــجيعه وتنظيــم الطاقــات يف الداخــل لاســتعداد خلــوض 
احلــرب ضــد معاويــة ومعســكر الشــام، وخطــب اإلمــام احلســنg يف النــاس هبــدف اطــاع الــرأي 
العــام اإلســامي عــى أبعــاد القضيــة الراهنــة وطــرق عاجهــا)92( فاجتمــع النــاس حولــه، فقــام فيهــم 
فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ثــم قــال:  أمــا بعــد: فــإن اهلل كتــب اجلهــاد عــى خلقــه وســّاه كرهــًا، ثــم قــال 
ــون إال  ــا حتب })93( فلســتم نائلــن م ــنَ ي ابِرِ ــعَ الصَّ وا إِنَّ اهللَ مَ ُ ــربِ اصْ ــن: {وَ ألهــل اجلهــاد مــن املؤمن
الصــرب عــى مــا تكرهــون، وبلغنــي أن معاويــة بلغــه أّنــا كنــا أزمعنــا عــى املســر إليــه فتحــّرك، لذلــك 
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gد استشهاد اإلمامِ عيل أثر اإلمامِ احلسنِ امُلجتبى g يف قيادة األمةِ بعْ

اخرجــوا رمحكــم اهلل إىل معســكركم بالنخيلــة حتــى ننظــر وتنظــرون )9٤(. 
أراد اإلمــامg يف هــذه اخلطبــة حــث النــاس عــى اجلهــاد وبعــث فيهــم الــروح اجلهاديــة واســتنهاض 

طاقــات مجاهــر األمــة للدفــاع واجلهــاد ضــد معاويــة وأيــن األمــة مــن مســؤولية اجلهــاد ؟
كانــت الصدمــة األوىل التــي وقعــت يف بــدء مرحلــة اإلعــداد والتعبئــة أن حصــل إحجــام مــن 
ــايل التنصــل مــن الواجــب  ــوع والراحــة والت ــداء قيادهتــا ورغبتهــا يف اخلن ــة ن مجاهــر األمــة عــن تلبي
املقــدس. . وإن هــذا املوقــف املتخــاذل الــذي اختذتــه مجاهــر الكوفــة بكافــة ســكاهنا مــن مجيــع األقــوام 
واألقليــات مــن اإلمــام احلســنg إنــا يعــرب يف حقيقتــه عــن الــروح املتخاذلــة البعيــدة عــن اجلهــاد، 
وحــب الراحــة التــي تعكــس صــورة الثقافــة التخديريــة اجلامــدة التــي راجــت وماجــت يف أوســاط 
ــول  ــى القب ــه ع ــنg وأكرهت ــر املؤمن ــل  أم ــن قب ــع م ــذا املجتم ــذل ه ــد أن خ ــويف بع ــع الك املجتم

ــن.  ــة يف صّف باملفاوضــات مــع معاوي
ويف الواقــع أن مثــل هــذه الثقافــة مــن املمكــن أن تغــزو أي جمتمــع خاصــة وأهنــا تنمــي عنــد 
ــة  ــا جتــد هلــا مــربرًا يف أداء بعــض املســؤوليات الديني ــة الراحــة وحــب االســتقرار ورب اإلنســان رغب
ــف إىل  ــك ألن تق ــا ذل ــود يدفعه ــة اجلم ــق ثقاف ــا تعش ــاس حين ــا أن الن ــة. . ك ــدة أو املتعب ــر املجه غ
جانــب ذلــك القائــد الــذي ال يطلــب منهــا مســؤولية التحــرك، وال يكلفهــا مهمــة البــذل والعطــاء، 
وال يدفعهــا لإليثــار والتضحيــة وبالتــايل ال يعكــر صــف وضعهــا املعيــيش. . . ولذلــك فــإّن مثــل هــذه 
األمــة تبحــث وتتبنــى الثقافــة املخــدرة اخلاويــة واخلاليــة مــن املســؤوليات وتكتفــي بتأديــة الفرائــض 
االعتياديــة واملســؤوليات البســيطة والتــي ال تشــكل خطــورة عليهــا وال هتــدد مصاحلهــا ورغباهتــا. . . 
. ويف مثــل هــذه احلالــة، فــإن البعــض مــن النــاس ترفــض تبنــي الثقافــة اجلهاديــة بالدفــاع عــن اإلســام 
الداعيــة إىل اجلهــاد والتحــرك والثــورة ضــد الواقــع الفاســد فتضــع لنفســها التربيــرات الواهية املســتقاة 

مــن ثقافتهــا اجلامــدة فتعتــرب التحــرك الثــوري تطرفــًا وأن اجلهــاد هتــورًا وهكــذا. 
وهــذا النمــط مــن الثقافــة ظهــر وبوضــوح يف موقــف النــاس يف الكوفــة حينــا دعــا اإلمــامg للتحــرك 
واجلهــاد ضــد معســكر الشــام حيــث قابلــت دعــوة اإلمــام احلســنg بالرفــض ونكصــت عــى عقبهــا وكأنــا 

 .gأجلمــت أفواههــا بالصمــت معلنــة عــن تراجعهــا أمــام قــرار احلــرب الــذي اختــذه اإلمــام احلســن
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وأمــام هــذا املوقــف املتخــاذل قــام عــدي بــن حاتــم مــن طليعــة أصحــاب اإلمــام احلســنg ليمــزق 
طــوق الصمــت، مســتنكرًا مــن جــواب الثّلــة االهنزاميــة، ومعربــًا عــن ســخطه وقــال: ) أنــا ابــن حاتم، 
ســبحان اهلل مــا أقبــح هــذا املقــام أال جتيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم، أيــن خطبــاء املــرص الذيــن 
ألســنتهم كاملخاريــق يف الدعــة، فــإذا جــد اجلــد فــّروا مراوغــن كالثعالــب أمــا ختافــون مقــت اهلل وال 

عيبهــا وعارهــا. . . ()95(. 
ــة للدعــة  ــة املتبني ــه كان يوجــه انتقــادًا الذعــًا لتلــك الفئ ــم هــذه أن نســتوحي مــن كلمــة عــدي بــن حات
والرحــة والــرتف الفكــري، والتــي تتغــذ عــى ثقافتهــا يف زمــن اهلــدوء واالســتقرار، وتتخــى عــن 
ــام  ــن اإلم ــدي م ــرتب ع ــم اق ــة. . . ث ــرصاع واملواجه ــت ال ــه ـ يف وق ــدي يف خطبت ــر ع ــا يش ــا ـ ك ثقافته
ــك املراشــد،  ــًا: ) أصــاب اهلل ب ــال كلــات أعــرب فيهــا عــن اســتعداده للجهــاد معــه قائ احلســنg وق
وجنّبــك املــكاره، ووفقــك ملــا حتمــد ورده وصــدره، قــد ســمعنا مقالتــك، وانتهينــا إىل أمــرك وســمعنا لــك 
وأطعنــاك فيــا قلــت ومــا رأيــت وهــذا وجهــي إىل معســكري فمــن أحــب أن يوافينــي فليــواف. . ()9٦(. 
قــال بعــده قيــس بــن ســعد، وقيــس بــن عبــادة األنصــاري، ومعقــل بــن قيــس الرياحــي، وزيــاد بــن 
ــاذل  ــف املتخ ــى املوق ــم ع ــاس والموه ــوا الن ــدي فأّنب ــال ع ــا ق ــل م ــوا بمث ــي، وقال ــة التميم صعصع
ــم  ــوي ث ــد األم ــة امل ــاد ومقاوم ــاس للجه ــتحثوا الن ــم اس ــنg، ث ــام احلس ــن اإلم ــذوه م ــذي اخت ال
ــدوره أعــرب  ــه عــن اســتعدادهم خلــوض احلــرب معــه، واإلمــامg ب ــوا ل جــاءوا لإلمــامg وأعلن
هلــم عــن ارتياحــه مــن املوقــف البطــويل لصحابتــه فقــال هلــم: ) صدقتــم رمحكــم اهلل مــا زلــت أعرفكــم 

ــة والوفــاء والقبــول واملــودة الصحيحــة فجزاكــم اهلل خــرًا ()97(.  بصــدق الني
ولكــن احلــال أن خــوض احلــرب بحاجــة إىل جيــش، وهــذا ال يكــون إال بتجنيــد أعــداد كبــرة مــن 
gالنــاس حمــاوالً اســتنهاضهم وتشــجيعهم ثانيــة لالتحــاق بجبهــات احلــرب فقــام اإلمــام احلســن
خطيبــًا وقــال: ( معــر النــاس: عفــت الديــار، وحميــت اآلثــار، وقــّل االصطبــار فــا قــرار عــى مهزات 
الشــياطن وحكــم اخلائنــن، الســاعة واهلل صّحــت الرباهــن وفّصلــت اآليــات، وبانــت املشــكات، 
ــنْ  لَــتْ مِ ــدْ خَ ُســولٌ قَ ــدٌ إِالَ رَ ــا حُمَمَّ مَ ولقــد كنــا نتوقــع متــام هــذه اآليــة تأويلهــا قــال اهلل عــز وجــّل: { وَ
ــيًْئا  ــُرضَّ اهللَ شَ ــنْ يَ لَ ــهِ فَ بَيْ قِ ــىَ عَ لِــبْ عَ نْقَ ــنْ يَ مَ ابُِكــمْ وَ قَ ــىَ أَعْ بُْتــمْ عَ لَ قَ ــاتَ أَوْ ُقتِــلَ انْ ــإِنْ مَ ُســُل أَفَ بْلِــهِ الرُّ قَ
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 .)9٨({ ينَ ــاكِرِ ي اهللُ الشَّ زِ ــيَجْ سَ وَ
فلقــد مــات واهلل جــدي رســول اهلل s، وقتــل أيبg وصــاح الوســواس اخلنـّـاس يف قلــوب الناس، 
ونعــق ناعــق الفتنــة، وخالفتــم الســنّة، فيــا هلــا مــن فتنــة صــّاء عميــاء ال يســمع لداعيهــا، وال جيــاب 
ــت  ــقاق، وتكالب ــل الش ــات أه ــّرت راي ــاق، وس ــة النف ــرت كلم ــا  أظه ــف واليه ــا، وال خيال منادهي
ــاح،  ــور الوّض ــاح، والن ــم اهلل إىل االفتت ــوا رمحك ــراق، هّلم ــام والع ــن الش ــراق  م ــل الع ــوش أه جي

ــذي ال خيفــى.  ــذي ال يطفــئ، واحلــق ال ــور ال ــم اجلحجــاح، والن والعل
أهيــا النــاس: تيقظــوا مــن رقــدة الغفلــة ومــن تكاشــف الظلمــة، فــو الــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة، 
وتــرد بالعظمــة، لئــن قــام إّيل منكــم عصبــة بقلــوب صافيــة وبنّيــات خملصــة ال يكــون فيهــا شــوب 
ــاح  ــن الرم ــا وم ــيوف جوانبه ــن الس ــّن م ــًا وألضيق ــيف قدم ــدن بالس ــرتاق، ألجاه ــة اف ــاق وال ني نف

أطرافهــا، ومــن اخليــل ســنابكها فتكلمــوا رمحكــم اهلل)99( 
ــام  ــان، رشح اإلم ــول واألذه ــه العق ــدع ل ــدان وتص ــه األب ــعر ل ــذي تقش ــغ ال ــاب البلي ــذا اخلط هب
ــه  ــم، إال أن ــى عواتقه ــاة ع ــؤوليات امللق ــل املس ــاس إىل حتم ــا الن ــف، فدع ــورة املوق ــنg خط احلس
 عميــت أبصــار قلوهبــم عــن منــارصة احلــق ومقارعــة الباطــل فاختــارت لنفســها حيــاة الــذل وســنر
ـ فيــا بعــد ـ كيــف أن هــذا املوقــف اجلبــان كلــف أهــايل الكوفــة وقطــاع كبــر مــن األمــة ثمنــًا باهظــًا 

ــة اخلطــورة بســبب ذلــك املوقــف.  ــج ســلبية يف غاي ــة ونتائ ومأســاة رهيب
ومــع ذلــك مل يستســلم اإلمــامg بالرغــم مــن موقــف األمة الســلبي هــذا مــن أن يبادر يف االســتعداد 

والتجهيــز حلربــه ضــد معاويــة، مــع املجموعــة تلــك التــي خرجت للقتــال معه
هــذه املجموعــة التــي ســنأيت عــى رشح تركيبتهــا وقوامهــا، والدوافــع األساســية التــي اعتمــد عليهــا 

اإلمــام احلســنg يف إدخــال هــذه املجموعــة ســاحة الــرصاع املصــري ضــد معاويــة. 
وعــى الرغــم بــا قــام بــه اإلمــام احلســنg مــن هتيئــة واســتعداد واســتنفار الطاقــات العســكرية يف 

ســبيل املواجهــة بــرزت عــّدة مشــاكل يف ســبيل هــذه املواجهــة، وكــا يــأيت: 
أّوالً: خيانة قادة اجليش 

إن خيانــة قــادة جيــش اإلمــام احلســنg كانــت أحــد األمــور التــي اجتهــت بالقضيــة نحــو اهلدنــة، 
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وقــد ذكــر ابــن أيب احلديــد مــا ُيشــر إىل ذلــك حيــث قــال: )) فأمــا معاويــة فإنــه واىف حتــى نــزل قريــة 
يقــال هلــا احليوضــة بمســكن وأقبــل عبيــد اهلل بــن العبــاس حتــى نــزل بإزائــه فلــا كان مــن غــد وجــه 
معاويــة بخيــل إىل عبيــد اهلل فيمــن معــه فرضهبــم حتــى ردهــم إىل معســكرهم فلــا كان الليــل أرســل 
ــإن  ــر إّيل ف ــّلم األم ــو ُمس ــح وه ــلني يف الصل ــد راس ــن ق ــاس أن احلس ــن العب ــد اهلل اب ــة إىل عبي معاوي
ــي اآلن أن أعطيــك  ــع ولــك إن أجبتن ــي اآلن كنــت متبوعــا وإال دخلــت وأنــت تاب دخلــت يف طاعت
ألــف ألــف درهــم أعجــل لــك يف هــذا الوقــت نصفهــا وإذا دخلــت الكوفــة النصــف اآلخــر فأقبــل 
عبيــد اهلل إليــه ليــا فدخــل عســكر معاويــة فــوىف لــه بــا وعــده وأصبــح النــاس ينتظــرون عبيــد اهلل أن 

خيــرج فيصــيل هبــم فلــم خيــرج حتــى أصبحــوا فطلبــوه فلــم جيــدوه. . . (()100(. 
ثانيًا: ضعف التجهيزات العسكرية 

أّن الظــروف العســكرية مل تكــن يف صالــح احلــرب ؛ فاحتــال االنتصــار العســكري كان أضعــف 
االحتالــن يف مثــل هــذه احلالــة، ويمكــن أن نستشــف هــذا املعنــى مــن قــول اإلمــام احلســنg لســليان 
بــن رصد اخلزاعــي: )) فــو اهلل لــو رسنــا إليهــم باجلبــال والشــجر مــا شــككت أّنــه ســيظهر(()101(، هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــر فــإّن وقــوع اهلزيمــة يف معركــة كهــذه هــو أقــو االحتــاالت، ويمكــن أن 

يكــون لــه تداعيــات خطــرة وانعكاســات ســلبية: 
 إّن اهلزيمــة ســتؤدي إىل هتديــم البنيــة الداخليــة التــي شــادها اإلمــام عــيلg يف الكوفــة، حيــث أّن 

مــا قــام بــه كان حصيلــة جهــد ســنوات قليلــة مــن احلكــم، ومل تكــن هــذه
الســنوات ســنينًا طبيعيــة إّنــا كانــت ســنن حــرب حيكمهــا الااســتقرار االجتاعــي، فجهــود يف مثــل 
هــذه الظــروف ويف مــدة قصــرة مهــا كانــت كبــرة، ال يمكــن أن تكــون منتجــة لبنيــة واســعة اإلطــار، 
فجهــودهg كانــت قــد أنتجــت مــا يمكــن أن تنتجــه يف مثــل هــذه احلالــة، فخــرج منهــا ثلــة مــن النــاس 

معــدة بصــورة جيدة. 
ــوات اإلمــام  ــت تتجمــع يف ق ــي كان ــة، الت ــو حصلــت اهلزيمــة العســكرية لقــيض عــى هــذه الثل فل
احلســنg، هــذا املعنــى نجــده يف أكثــر مــن كام لإلمــام احلســنg، فعندمــا المــه ســليان بــن رصد 
اخلزاعــي، خاطبــه قائــًا: ) وأّمــا قولــك يــا مــذّل املؤمنــن، فــو اهلل ألن تذلــوا وتعانــوا أحــّب إّيل مــن 
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أن تغــروا وتقتلــوا()102(، ويــوم خاطــب حجــر - وقــد كان مريــدًا للحــرب مــع معاويــة -: ) يــا حجــر 
لقــد ســمعت كامــك يف جملــس معاويــة، وليــس كل النــاس حتــب مــا حتــب، وال رأيــه كرأيــك، وإين مل 

أفعــل مــا فعلــت إال إبقــاء عليكــم ()103(. 
ــا  ــاة النبيsكان ــى وف ــنة ع ــن س ــن ثاث ــر م ــرور أكث ــد م ــن c وبع ــن واحلس ــن احلس  إن اإلمام
ــكّل الشــخصيات  ــه أحــد، ف ــن، وهــذا ال يشــّك ب ــة بالدي ــط األّم ــذي يرب ــان املركــز املحــوري ال يمث
األخــر مــن ناحيــة املؤهــات الذاتيــة مل تكــن قــادرة عــى أداء مــا أديــاه، واهلزيمــة ســتؤدي إىل القضــاء 
عليهــا معــًا؛ ألّن معاويــة ال يرتكهــا إذا انتــرص، ممــا ســيؤدي إىل تــرك األّمــة بــدون مركزيــة دينيــة قويــة. 
ــا  ــدون رادع، ممّ ــاءه ب ــي إبق ــذي ســيصدر عــن احلــرب - يعن ــة - األمــر ال ــو الســاحة ملعاوي  إّن خّل
يعنــي تعريــض اإلســام مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة لتحريــف كامــل، يف حــن أّن اهلدنــة قــد 
ــا  ــا بعده ــه وم ــرتة حكم ــة ف ــد طيل ــث تص ــة، حي ــردع معاوي ــخصيات ت ــام ش ــال أم ــحت املج أفس
gنفســه مــرارًا لســّب اإلمــام عــيل gاإلمــام احلســن أشــخاص لسياســته وترصفاتــه ؛ فقــد تصــّد

ــن جعفــر واألحنــف  ــد اهلل ب ــاس، وعب ــن عب ــد اهلل ب ــن احلمــق اخلزاعــي وعب وكــذا حجــر وعمــرو ب
ــر  ــد األخ ــرصة يف عه ــك الب ــاد وكذل ــرة وزي ــدي املغ ــة يف عه ــل الكوف ــف أه ــل وموق ــس، ب ــن قي ب
وهــو ) زيــاد بــن أبيــه (، أو موقــف املدينــة مــن تعيــن يزيــد خليفــة، وثــورة اإلمــام احلســنg، وثــورة 

املختــار، وحركــة ســليان بــن رصد وغرهــا. . 
 كان هنــاك خطــر خارجــي كبــر حمــدق عــى احلــدود الشــالية للدولــة اإلســامية، من جهــة الرومان 
الذيــن كانــوا ينــوون شــّن هجومهــم عــى البــاد اإلســامية، فباحلــرب ســتضعف الدولــة اإلســامية 
وينهــار نظــام احلكــم فيهــا ســواء انتــرص اإلمــام احلســنg أم مل ينتــرص؛ هــذا األمــر ســيعطي الرومــان 
ــة  ــف وبقي ــدس الري ــم الق ــا تض ــًا وأّهن ــامية خصوص ــاد اإلس ــى الب ــرة ع ــدوا الك ــزًا ألن يعي حاف

 .)10٤(gالبلــدان التــي عــاش فيهــا الســيد املســيح
gثالثًا: حماوالت اغتيال اإلمام احلسن

ومل تقــف حمنــة اإلمــامg يف جيشــه إىل هــذا احلــّد، فقــد أقــدم املرتشــون واخلــوارج عــى قتلــه، وجــرت 
ثــاث حمــاوالت الغتيالــهg منهــا، وهــي كــا يــيل  : 
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 إّنهg كان يصّيل فرماه شخص بسهم فلم يؤّثر شيئًا فيه. 
 طعنــه اجلــّراح بــن ســنان يف فخــذه، وقــد ذكــر الشــيخ املفيــد هبــذا الشــأن: )) إّن احلســن أراد أن يمتحــن 
أصحابــه لــر طاعتهــم لــه وليكــون عــى بصــرة مــن أمــره، فأمــر أن ينــاد بالصــاة جامعــة، فلــّا اجتمــع 
النــاس قــام خطيبــًا فقــال: أّمــا بعــد، فــإّين واهلل ألرجــو أن أكــون قــد أصبحــت بحمــد اهلل ومنـّـه وأنــا أنصــح 
ــا  ــة، وأّن م ــوء وال غائل ــه بس ــدًا ل ــة، وال مري ــلم ضغين ــى مس ــًا ع ــت حمتم ــا أصبح ــه، وم ــق اهلل خللق خل
ــة، وأّين ناظــر لكــم خــر مــن نظركــم ألنفســكم فــا  ــون يف الفرق ــا حتّب تكرهــون يف اجلاعــة خــر لكــم ممّ
ختالفــوا أمــري، وال تــرّدوا عــّيل رأيــي، غفــر اهلل يل ولكــم، وأرشــدين وإّياكــم ملــا فيــه املحّبــة والرضــا (()105(. 
ونظــر النــاس بعضهــم إىل بعــض وهــم يقولــون مــا ترونــه يريــد ؟ واندفــع بعضهــم يقــول: واهلل يريــد 

أن يصالــح معاويــة ويســلم األمــر إليــه، فقالــوا: كفــر واهلل الرجــل. 
ثــم شــّدوا عــى فســطاطه وانتهبــوه حتــى أخــذوا مصــّاه مــن حتتــه، ثــم شــدَّ عليــه عبــد الرمحــن بــن 
ــم  ــر رداء، ث ــيف بغ ــدًا الس ــًا متقّل ــي جالس ــه فبق ــن عاتق ــه ع ــزع مطرف ــال األزدي فن ــن جع ــد اهلل ب عب
دعــا بفرســه فركبــه وأحــدق بــه طوائــف مــن خاّصتــه وشــيعته ومنعــوا منــه مــن أراده، فقــال: ادعــوا إّيل 
ربيعــة ومهــدان، فدعــوا فأطافــوا بــه ودفعــوا النــاس عنــهg وســار ومعــه شــعوب مــن غرهــم، فلــّا مــّر 
رَ إليــه رجــل مــن بنــي أســد يقــال لــه «اجلــراح بــن ســنان» فأخــذ بلجــام بغلتــه وبيــده  ــدَ يف مظــامل ســاباط بَ
مغــول وقــال: اهلل أكــرب أرشكــت يــا حســن كــا أرشك أبــوك مــن قبــل، ثــم طعنــه يف فخــذه فشــّقه حّتــى 
gوخــّرا مجيعــًا إىل األرض، فوثــب إليــه رجــل مــن شــيعة احلســن gبلــغ العظــم، ثــم اعتنقــه احلســن

يقــال لــه «عبــداهلل ابــن خطــل الطائــي» فانتــزع املغــول مــن يــده وخضخــض بــه جوفــه فأكــّب عليــه آخــر 
يقــال لــه «ظبيــان بــن عــارة» فقطــع أنفــه فهلــك مــن ذلــك، وُاخــذ آخــر كان معــه فقتــل ومحــل احلســن

g عــى رسيــر إىل املدائــن. . . )10٦(. 
 ُطعِن بخنجر يف أثناء الصاة)107(. 
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اخلامتة ونتائج البحث
مــن خــال مــا تقــّدم فــإن النتائــج التــي أفرزهــا البحــث، وتوصــل إليهــا الباحــث، هــي جمموعــة 

نقــاط مهّمــة وكــا يــأيت: 
 إن اإلمــام احلســن املجتبــىg خليفــة اهلل تعــاىل يف أرضــه، فكامــه وفعلــه حّجــة عــى مجيــع 
العبــاد وال جيــوز النقــض عليــه، وهــو مــا أشــار إليــه النبــي األكــرم s) احلســن واحلســن إمامــان إن 

قامــا وإن قعــدا (. 
 اســتطاع معاويــة أن ُيغــّر املنــاخ الفكــري عنــد أصحــاب اإلمــام املجتبــىg فضــًا عــن أصحابــه، 

 .gوبالتــايل االنقــاب والتبايــن واالنشــقاق يف أصحابــه
 أن الظــروف السياســية مل تكــن يف صالــح اإلمــام احلســن املجتبــىg، فالعــدو اخلارجــي والداخــيل 

كان متنكبــًا لإلطاحــة باإلســام واملســلمن. 
ــة  ــة ؛ فخيان ــال معاوي ــكان لقت ــتعداد بم ــن االس ــن م ــامg مل تك ــش اإلم ــكرية جلي ــاع العس  األوض
ــدرة  ــدم ق ــًا لع ــببًا واضح ــال كان س ــن القت ــلمن ع ــن املس ــد م ــاف العدي ــش وانكف ــادة اجلي ــار ق كب

ــال.  ــى القت ــش ع اجلي
 مل خيتلــف اإلمــام احلســنg يف معاهدتــه بســبب تلــك الظــروف عــن أبيــه أمــر املؤمنــنg حينــا 

ــام.  ــة اإلس ــن وكلم ــى الدي ــًا ع ــة حفاظ ــزاع اخلاف ــرك ن ت
 قــام اإلمــام املجتبــىg بحقــن دمــاء املســلمن وشــيعته واملحافظــة عليهــم مــن خطــر اإلبــادة التــي 

كان يســعى هلــا اإلســام األمــوي. 
 .gأصحابه وأنصاره ملعركة الطّف اخلالدة بقيادة اإلمام احلسن gلقد هيأ اإلمام املجتبى 

ــل  ــرف املقاب ــاح الط ــو افتض ــومg ه ــام املظل ــا اإلم ــي أجراه ــدة الت ــج املعاه ــد نتائ ــت إح  كان
املتســرت باســم الديــن واإلســام علنــًا أمــام احلشــود واأللــوف مــن النــاس فضــًا عــّا كان موجــودًا 

مــن منافقــن يف جيشــه . 
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املقدمة :
ــذي نعمــه ال  ــرد الصمــد ال ــد األحــد الف ــر هلــا يف كل حــن، الواح ــن، واملدب احلمــد اهلل رب العامل
ــد ويف األرض  ــاء أمح ــمه يف الس ــذي اس ــد ال ــول األجم ــى رس ــام ع ــاة والس ــد والص ــى وال تع حت
حممــد وعــى الــه الغــر امليامــن والســادة األكرمــن ومــن كل رجــس مطهريــن ليكونــوا للعبــاد 

ــن  . ــن الناج ــه م ــن ان ــم يتيق ــذ بحجزهت ــن واآلخ ــة رب العامل ــام حج ــم مت ــن فه مصلح
وبعد ...

ــا  ــد جتعــل البعــض مذهــوال وهــو مل ــل ق ــرا متفكــرا ب ــي جتعــل املســلم حائ مــن املســائل املهمــة الت
ــه  ــول وتكفل ــه الرس ــه، إذ احتضن ــب ل ــن ايب طال ــيل ب ــة ع ــولsولصوق ومتابع ــاة الرس ــدرس حي ي
ــه  ــق بأخاق ــه ويتخل ــن رشاب ــولsويرب م ــذاء الرس ــذ بغ ــيل يتغ ــكان ع ــره ف ــن صغ ــاه م ورب
ــم  ــو األعل ــكان ه ــا، ف ــيل يف ذروهت ــة االّ وع ــد فضيل ــا جت ــانية، ف ــاد اإلنس ــيلgيف كل ابع ــل ع فاكتم
بعــد الرســولsوهو األقــىض، وهــو األقــدر يف ادارة العبــاد والبــاد وهــو البطــل الــذي ال يطــاول 
واجلــواد الــذي ال يبــار، إذ هــو اديــب املصطفــى ويكفــي، قــال عــيلg:) ولقــد كنــت اتبعــه اتبــاع 
الفصيــل أثــر امــه، يرفــع يل يف كل يــوم مــن أخاقــه علــا ويأمــرين باالقتــداء بــه ( ولقــد كان جيــاور يف 
sكل ســنة بحــراء فــأراه وال يــراه غــري، ومل جيمــع بيــت واحــد يومئــذ يف اإلســام غــر رســول اهلل

وخدجيــة وأنــا ثالثهــا أر نــور الوحــي والرســالة، واشــم ريــح النبــوة (1.  فــكان عيلgهــو النجــم 
الامــع يف حيــاة رســول اهللsومــا بنــي االســام وثبــت عــوده االّ بســيف عيلgفــا أحــدق خطــر 
باإلســام واملســلمن االّ وانتــدب رســول اهللsعلياgفيبــدد عــيل اخلطــر مهــا كان، ولــذا نجــد كــا 
كبــرا مــن االحاديــث النبويــة التــي تبــن فضــل عــيل وشــدة ايانــه واخاصــه وشــدة بطشــه بإعــداء 
اهلل وبنفــس الوقــت نجــده الرقيــق العطــوف مــع الفقــر واملســكن، وكان احلــق ال يفــارق عليًاgبشــهادة 
ــه رغــم هــذا غصــب حقــه وتــوىل  ــا وامامــا للمســلمن . االّ ان ــه الســاء أمــرًا وولي الرســولsوقد نصبت
األمــر غــره، ومــا ان قتــل اخلليفــة الثالــث وفــزع املســلمون ملــن ينقذهــم مــن ذلــك الوضــع املأســاوي )والة 
ــا تــوىل اإلمــام وبايعــه املســلمون بيعــة مل تتــم ألحــد ال  ــة فاســدة ومنهــج فاســد(، ومّل فاســدين وادارة دول
قبلــه وال بعــده، أقــول : اذا كان كل هــذا لعيلgملــاذا شــنت احلــروب الداخليــة يف حكومتــه ؟ وملــاذا متــزق 
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املجتمــع اإلســامي ؟ وملــاذا متــرد عليــه اهــل الكوفــة الذيــن كانــوا هــم انصــاره يف حروبــه ؟ مــا لــذي 
فعلــه عــيل يف حكومتــه إذ هــو جــاء مصلحــا للوضــع الفاســد أنــذاك ؟ فيــا هــل تــر ماهــي اصاحاتــه 
ــه ــل اصاحات ــر املؤمننgفه ــات أم ــع اصاح ــدادا م ــش ؟ وامت ــن قري ــأل م ــا امل ــف واجهه ؟ وكي

gالتــي جوهبــت بالصــد والرفــض مــن الزعامــات القرشــية، ومزقــوا املجتمــع اإلســامي وشــتتوه، 
أثــرت عــى حكومــة ســبط الرسولsســيد شــباب اهــل اجلنــة فجعلتــه جمــربا مضطــرًا ان هيــادن او 

يصالــح معاويــة بــن أيب ســفيان ؟ .
 هــذه اإلشــكالية امُلحــّرة تكفــل ببياهنــا هــذا البحــث املوســوم ) اإلصاحــات احلكوميــة لإلمــام عيل
gوأثرهــا عــى صلــح اإلمــام احلســنg دراســة عقديــة تارخييــة (، وهــذه اإلشــكالية هــي مشــكلة 

البحــث وان البحــث لــه عــدة اهــداف لعــل مــن أمههــا هــي  :
gبيان السبب الذي جعل الزعامات القرشية تتأمر عى غضب حق عيل

بيــان منهــج اخلليفتــن الثــاين والثالــث ) عمــر وعثــان ( يف كيفيــة العطــاء، وكيــف ان منهــج او مبــدأ 
العطــاء أثــر أثــرًا كبــرًا يف ثــورة األمصــار اإلســامية، كذلــك السياســة املاليــة والسياســة اإلداريــة.

.sكا عرفهم رسول اهللbايضاح السبب يف عدم معرفة املسلمن حقيقة اهل البيت
ــرار  ــك اىل اضط ــد أد ذل ــيلg، وق ــام ع ــة لإلم ــات احلكومي ــض اإلصاح ــبب يف رف ــان الس بي

. ســفيان  أيب  بــن  معاويــة  احلســنgملهادنة  اإلمــام 
امــا منهجيــة البحــث فقــد اتبعــت فيــه املنهــج التأرخيــي واالســتقراري  والوصفــي والتحليــيل، وقــد 
ــد  ــث األول ق ــب، إذ كان املبح ــدة مطال ــث ع ــت كل مبح ــت حت ــث اندك ــة مباح ــى ثاث ــرت ع ص
تنــاول التعريــف بمصطلحــات العنــوان لغــة واصطاحــا، فتــوزع يف اربعــة مطالــب، األول منهــا، كان 
قــد يبــن معنــى الصلــح والثــاين بــن معــن احلاكــم وامــا املطلــب الثالــث بــن معنــى اإلمــام والرابــع 

منهــا بــن معنــى األثــر .
وامــا البحــث الثــاين، فتنــاول دراســة االنحــراف واإلصاحــات احلكوميــة لإلمــام عــيلg، وقــد 
اندكــت حتتــه مخســة مطالــب، كان أوهلــا قــد تنــاول دراســة ملحــة موجزة عــن بدايــة االنحــراف وجتاهل 
ــام  ــات اإلم ــة إلصاح ــان توطئ ــاول ببي ــاين تن ــب الث ــيلg، واملطل ــام ع ــة لإلم ــق عيلgاحلكومي ح
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عيلgواملطلــب الثالــث تنــاول دراســة اإلصــاح العقائــدي، واملطلــب الرابــع، تكفــل بدراســة 
اإلصــاح االداري واحلقــوق وامــا املطلــب اخلامــس فتنــاول دراســة االصــاح املــايل، 

ــد  ــة، وق ــة معاوي ــام احلســنgاىل مهادن ــرار اإلم ــة اضط ــل بدراس ــد تكف ــث فق ــا املبحــث الثال وام
ــاين  ــان ملحــة خمتــرصة عــن فضــل احلســنgواملطلب الث ــاول بي ــة مطالــب، األول منهــا تن ضــم ثاث
: تكفــل بدراســة حالــة املجتمــع عندمــا بويــع اإلمــام احلســنg، وامــا املطلــب الثالــث فقــد تنــاول 
دراســة اإلجــراءات التــي أكــّد عليهــا اإلمــام احلســن )g يف حكومتــه( وختمــت بحثــي بأهــم نتائــج 
التــي توصــل اليهــا الباحــث، وآخــر دعوانــا ان احلمــد اهلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى حممــد 

والــه الطاهريــن .    
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 املبحث األول: التعريف بمفردات العنوان :
 املطلب األول : معنى الصلح :

ــه  ــح يف أعال ــه ومصل ــح يف نفس ــل صال ــاح، ، ورج ــض الط ــاح :)نقي ــة : الص ــح لغ ــى الصل معن
وامــوره والصلــح تصالــح القــوم بينهــم، واصلحــت اىل الدابــة : أحســنت اليهــا()2(. )والصــاح ضــد 
ــى  ــراء :وحك ــال الف ــوال، ق ــل دخ ــل يدخ ــل دخ ــا، مث ــح صلوح ــيشء يصل ــح ال ــول صل ــاد، تق الفس
ــرس  ــاح بك ــك، والص ــن يأتي ــو م ــك، أي ه ــح ل ــيشء يصل ــذا ال ــم، وه ــح أيضــا بالض ــا صل اصحابن
الصــاد ملصاحلــة واالســم الصلــح، يذكــر ويؤنــث .وقــد اصطلحــا وتصاحلــا واصاحــا أيضــا 
مشــددة الصــاد، واإلصــاح :نقيــض اإلفســاد، واملصلحــة : واحــدة املصالــح، واالســتصاح نقيــض 
ــة : أحســن  ــح الداب ــه، واصل ــد فســاده أقام ــح الــيشء بع ــن منظــور:) واصل ــال اب األستفســاد ()3(. ق
ــح  ــل )صال ــول رج ــلم()٤(، وتق ــح: الس ــم، والصل ــوم بينه ــح الق ــح : تصال ــت، والصل ــا فصلح اليه

ــام هبــا()5(. ــة للقي ــه أهلي ــة :أي ان ل للوالي
 اذن تبــن لنــا ممــا تقــدم مــن أقــوال اللغويــن ان الصــاح نقيــض الفســاد واصلــح الــيشء أي أقامــه 
وأرجعــه اىل حالتــه املســتقيمة القويمــة بعد فســاده وافســاده. فلا نقــول اإلصاحــات احلكومية لإلمام 
عيلgنريــد هبــا مــا أقامــه اإلمــام عيلgمــن اصاحــات يف كل مــا تنــاط  باحلكومــة اإلســامية وقــد 
فســدت بفعــل احلكومــات الســابقة، وبعبــارة أخــر يعنــي اعــادة تقويــم الــيشء وامتــام مــا يعرتيــه مــن 

نقصــان يفســد مهمتــه ووظيفتــه.

 معنى اإلصالح اصطالحا:
لقــد طــرح هــذا املفهــوم أي مفهــوم االصــاح عــرب التأريــخ كثــرا، وأهتــم القــران الكريــم كثــرا 
باإلصــاح، فقــد وردت كلمــة )صلــح( ومشــتقاهتا يف القــران الكريــم يف أكثــر مــن مائــه وثانــن مــرة 
بينــا تبلــغ مفــردات كلمــة )فســد( حــوايل مخســن مفــردة مــع مشــتقاهتا٦. وقــد تبــن لنــا مــن املعنــى 
اللغــوي ان اإلصــاح يقابلــه اإلفســاد والصلــح يقابــل الفســاد، فيظهــر ممــا تقــدم ان اإلصــاح : هــو 

جعــل الــيشء صاحلــا بعــد افســاده.
وقد عرف اإلصاح تعاريفا عديده ربا من أمهها :
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)هو األنخراط يف عملية متواصلة من اقامة نظام اجتاعي عادل ثم محايته وتطويره()7(.
 )هو الثبات عى حالة األعتدال واألستقامة()٨(.

 مواءمة الكون مع واإلنسان)9( .
ــف  ــاح، وان كان التعري ــدف اإلص ــد ه ــا وحتدي ــق بمضموهن ــكاد تتف ــاث ت ــات الث ــذه التعريف ان ه
األول ينســجم مــع االجتــاه الســيايس، وربــا كان التعريــف الثالــث أشــمل مــن التعريفــن األول والثــاين 
ذلــك الن البعــد العقائــدي والرؤيــة الكونيــة متضمنــة فيــه، باعتبــار ان عــامل اإلمــكان )الكــون( أقامــه اهلل 
عــز وجــل عــى العــدل فخلقــه صاحلــا فــكل فقــرة منــه تســر وفــق نظــام معــن، ومجيــع انظمــة هــذا الكــون 
تســر بوجهــة واحــدة وهــي وجهــة التوحيــد، والتوحيــد هــو حقيقــة العــدل واإلصــاح قــال ســبحانه :) 

شــهد اهلل أنــه ال الــه اال هــو واملائكــة واولــو قائــا بالقســط ال الــه اال هــو العزيــز احلكيــم ()10( .
فــاهلل تعــاىل يشــهد واملائكــة واولــو العلــم ان اهلل تعــاىل قائــا بالعــدل ولــذا خاطــب اهلل تعاىل اإلنســان 
وأمــره أن ال يفســد يف هــذا الكــون بعــد أن خلقــه اهلل تعــاىل واحكمــه بالعــدل واإلصــاح، قال ســبحانه 
:) وال تفســدوا يف األرض بعــد اصاحهــا ذلكــم خــر لكــم ان كنتــم مؤمنــن ()11(، وبــن ســبحانه ان 
الــذي يفســد يف هــذا الكــون هــو اإلنســان، قــال جــل وعــا :) ظهــر الفســاد يف الــرب والبحــر بــا كســبت 
ــه، فــان كل فقــرة مــن  ــد ومنهجيت ــا ان هــذا الكــون يســر وفــق وجهــة التوحي ايــدي النــاس()12(. وب
فقــرات عــامل اإلمــكان اذا اصاهبــا فســاد أي ســارت خــاف قانــون العــدل اإلهلــي ســتؤثر عــى مجيــع 
مفاصــل الكــون، قــال اإلمــام الرضــاg: ) اذا كــذب الــوالة حبــس املطــر، واذا جــار الســلطان هانــت 
ــه  ــز ل ــم اهت ــى اليتي ــادقg: ) اذا بك ــال الص ــوايش ()13(، وق ــت امل ــزكاة مات ــت ال ــة، واذا حبس الدول
ــا هــل تــر مــا عاقــة كــذب الــوالة بحبــس املطــر وحبــس الــزكاة بمــوت املــوايش  العــرش()1٤(، في
ــض  ــا بالبع ــزاؤه بعضه ــة أج ــون مرتابط ــى ان الك ــة ع ــذا دالل ــم، كل ه ــكاء اليتي ــرش لب ــزاز الع واهت
األخــر، فإفســاد بعضهــا يؤثــر عــى مجيــع عــامل اإلمــكان، مــن هنــا قلــت: ان التعريــف الثالــث الــذي هــو 
عبــارة عــن : مواءمــة اإلنســان مــع الكــون، انــه أشــمل وفيــه ابعــاد عقائديــة واشــارة واضحــة اىل الرؤيــة 

الكونيــة التــي تســتند عــى أركان ثــاث هــي اهلل تعــاىل وعــامل اإلمــكان واالنســان )15( .
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املطلب الثاين: معنى احلكومة:
 معنى احلكومة لغة: 

اجلمــع حكومــات، حكومــة: حكــم وقضــاء يصــدر يف قضيــة، احلكومــة : رد الرجــل عــن الظلــم . 
واحلكومــة: هيئــة مؤلفــة مــن افــراد يقومــون بتدبــر شــؤون الدولــة. واحلكومــة مشــتقة مــن احلكــم، 
واحلاكــم اســم فاعــل : منفــذ احلكــم، واجلمــع حــكام وهــو احلكــم، وحاكمــه اىل احلكــم، دعــاه اىل 
احلكــم، ويف احلديــث : وبــك حاكمــت أي رفعــت احلكــم اليــك وال حكــم اال لــك . وحكمــوه 
بينهــم :أمــروه ان حيكــم، ويقــال : حكمنــا فانــا فيــا بيننــا أي أجزنــا حكمــه بيننــا . وحكمــه يف األمــر 
ــه  ــه املطــاوع عــى غــر باب ــه حكمــه، جــاء في ــه حكمــه وحكمــوه بينهــم : جــاز في فاحتكــم : جــاز في

ــاس فتحكــم، واالســم األحكومــة واحلكومــة1٦ . والقي
معنى احلكومة اصطالحا :

عرفــت احلكومــة بشــكل عــام بتعاريــف عديــدة وخمتلفــة، وهــذا االختــاف ناشــئ : امــا مــن مصــدر 
ومنشــأ احلكومــة او مــن وظائــف احلكومــة واهدافهــا . واذكــر اهــم هــذه التعاريــف املرتبطــة بالفكــر 

االســامي الســيايس .
1- احلكومــة : ) هــي اجلهــة السياســية التــي خيضــع هلــا الشــعب عــى اقليــم الدولــة (17، وعرفــت 

بنفــس مضمــون التعريــف األول وهــو :
احلكومــة :)متثــل التنظيــم الســيايس للدولــة واألداة التــي متــارس الدولــة مــن خاهلــا ســيادهتا عــى 
الشــعب وعــى )اقليــم معــن (1٨، وهــذا يعنــي ان احلكومــة جــزء مــن الدولــة فالدولــة اصــل احلكومــة 

اذ ان احلكومــة فــرع منهــا .
فالدولــة هــي صاحبــة الســلطة ومالكتهــا، واحلكومــة هــي التــي متــارس الســلطة بالنيابــة عــن 

الدولــة، أي هــي اجلهــة التنفيذيــة للدولــة.
وربــا يفهــم يف بعــض االحيــان )مــن احلكومــة معــان اخــر فهــي يمكــن أن تشــر اىل الشــخص أو 
االشــخاص الذيــن يقومــون )بالقيــادة( الفعليــة كــا يمكــن أن تكــون بمعنــى املناصــب أو الوظائــف 
احلكوميــة املســؤولة عــن ضــان تطبيــق القوانــن املعلنــة .كــا يمكــن أن ينظــر اىل احلكومــة كجســد او 
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بنــاء حيــدد السياســة ويعلــن وينفــذ القانــون (19. ومصطلــح احلكومــة يف املفهــوم الفقهــي اإلســامي 
ــاىل  ــه تع ــا يف قول ــة ك ــم واحلاكمي ــى احلك ــدل ع ــي ت ــم الت ــران الكري ــات الق ــض آي ــن بع ــتنتج م مس
:)فأحكــم بينهــم بالقســط (20، وقولــه تعــاىل:) وأن احكــم بينهــم بــا أنــزل اهلل وال تتبــع أهواءهــم (21، 

كذلــك يف قولــه تعــاىل:) يــا حييــى خــذ الكتــاب بقــوة وأتينــاه احلكــم صبيــا (22.
وآيــات اخــر تشــر اىل هــذا املعنــى ومل تقتــرص داللتهــا عــى فصــل اخلصومــات فحســب وانــا اىل 
اوســع مــن ذلــك وهــي قيــادة املجتمــع سياســيا واداريــا وقضائيــا، ويؤيــد ذلــك مــا فعلــه النبيsمــن 
sاقامتــه للحكــم اإلســامي يف املدينــة املنــورة، واألحاديــث التــي وردت يف ذلــك، وقــد اقــام النبــي

احلكومــة اإلســامية ومــارس احلكــم فيهــا وفــق الــرع اإلســامي، ولــذا نجــد ان مصطلــح احلاكــم 
اإلســامي هــو األكثــر شــيوعا يف الــرتاث اإلســامي للتعبــر عــن الســلطة السياســية واحلاكميــة23. 
ــام،  ــة لإلس ــكام األولي ــن األح ــدة م ــة. وواح ــول اهللsاملطلق ــة رس ــن والي ــعبة م ــة ش )فاحلكوم
ومقدمــة عــى مجيــع األحــكام الفرعيــة حتــى الصــاة والصــوم واحلــج(، ان ذلــك يف وجــه مــن 
ــه مــات  ــام زمان ــور عــن الرســول : ) مــن مــات ومل يعــرف ام ــث املأث وجوهــه ترمجــة حمكمــة للحدي

ــة(2٤ (25. ــة جاهلي ميت
 واحلكومــة اإلســامية ختتلــف عــن احلكومــات املعروفــة )ملكيــة، ومجهوريــة، وديمقراطيــة 
ــاس  ــوال الن ــث بأم ــه، يعب ــة برأي ــس الدول ــا رئي ــتبد فيه ــة يس ــة مطلق ــت حكوم ــي ليس ــا(، فه وغره
ويتحكــم يف رقاهبــم، فالرســولsوأمر املؤمننgوســائر األئمةbلــو تولــوا احلكــم فاهنــم ال 
يعبثــون بأمــوال النــاس وال يتحكمــون برقاهبــم، ) فحكومــة اإلســام ليســت مطلقــة وانــا هــي 
دســتورية، ولكــن ال باملعنــى الدســتوري املتعــارف الــذي يتمثــل يف النظــام الربملــاين، واملجالــس 
ــود  ــروط والقي ــة ال ــدون بمجموع ــر يتقي ــن باألم ــى أن القائم ــتورية بمعن ــي دس ــا ه ــعبية، وان الش
املبينــة يف القــران والســنة والتــي تتمثــل يف وجــوب مراعــاة النظــام وتطبيــق احــكام اإلســام وقوانينــه 
ــا أن نبــن الفــرق  ــا كانــت احلكومــة اإلســامية هــي حكومــة القانــون اإلهلــي(2٦. واذا أردن ومــن هن
ــد  ــة نج ــة والديمقراطي ــا واجلمهوري ــة منه ــتورية امللكي ــات الدس ــامية واحلكوم ــة اإلس ــن احلكوم ب
أن ممثــيل امللــك أو ممثــيل الشــعب هــم الذيــن يرعــون ويقننــون، بينــا احلكومــة اإلســامية تنحــرص 
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ــه اال  ــم بآرائ ــه أن حيك ــرع وال ل ــا كان أن ي ــد أي ــس ألح ــل ولي ــز وج ــاهلل ع ــا ب ــع فيه ــلطة التري س
بــا أنــزل اهلل تعــاىل، )وكل مــا ورد يف الكتــاب والســنة مقبــول، مطــاع يف نظــر املســلمن، وهــذا 
االنصيــاع يســهل عــى الدولــة مســؤولياهتا، يف حــن ان احلكومــات الدســتورية امللكيــة او اجلمهوريــة 
اذا رشعــت األكثريــة فيهــا شــيئا فــان احلكومــة بعــد ذلــك تعمــل عــى ان حتمــل  النــاس عــى الطاعــة 
واالمتثــال بالقــوة اذا لــزم األمــر (27. والطاعــة للحاكــم املعــن مــن الســاء عــى رأي اإلماميــة او عــى 
رأي املذاهــب اإلســامية األخــر جيــب طاعتــه اذ ان اهلل تعــاىل أمــر بطاعتــه قــال ســبحانه :) يــا أهيــا 

ــم(2٨.  ــر منك ــول وأويل األم ــوا الرس ــوا اهلل وأطيع ــو أطيع ــن امن الذي
    اذن )فــا جمــال لــآلراء واألهــواء يف حكومــة اإلســام وإنــا النبــي واألئمــة، والناس يتبعــون ارادة 
اهلل تعــاىل ورشيعتــه(29. ولــذا تعتــرب مســألة احلكــم يف اإلســام دخيلــة يف تركيــب الريعــة بكاملهــا، ) 
فهــي طبيعــة مازمــة للريعــة وســمة فيهــا، ونتيجــة هلــا وليســت بابــا او فصــا او نصوصــا مقطوعــة، 
أي أهنــا أشــبه مــا تكــون بــروح مازمــة للريعــة والعقيــدة بمبادئهــا وكلياهتــا، ذلــك أن االختــال يف 
العاقــة مــع الســلطة يفــيض اىل اختــال باالســتقامة الدينيــة برمتهــا . بــا يمتــد اىل جوانبهــا كافــة، وبــا 
ينفــي الســمة الدينيــة نفســها (30. فــاذا مــا حــدث خلــل يف احلاكــم او احلكومــة بشــكل عــام فانــه يؤثــر 
ــاة التــي واجههــا  ــا نعــرف حجــم املعان ــده وســلوك املســلم، ومــن هن تأثــرا كبــرا عــى تفكــر وعقي
gعندمــا بويــع للخافــة، وهكــذا نعــرف بشــكل واضــح ملــاذا اضطــر اإلمــام احلســنgامــر املؤمنن

اىل الصلــح مــع معاويــة، ويتأكــد األمــر بشــكل أجــيل وأوضــح عندمــا صــار يزيــد  بــن معاويــة )لــع( 
هــو احلاكــم، وكان األمــر يتطلــب أن خيــرج ســيد الشــهداء احلســنgليقتل بتلــك الكيفيــة الشــنيعة 
ــن  ــا م ــة وغره ــل اجلن ــباب أه ــيد ش ــنgانه س ــون احلس ــولsوالذين يعرف ــده الرس ــة ج اذ أن ام
النصــوص األخــر التــي تبــن فضــل احلســنgرغم كل هــذا تفننــوا يف قتلــه، ذلــك الن احلكومــة 

اذا فســدت غــرت تفكــر املجتمــع واثــرت عــى عقائــده والتزامــه وحرفــت ســلوكه .
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املطلب الثالث : معنى اإلمام : 
 معنى اإلمام لغة : 

ــه وآهلــة  ــة وال ــاء وأني ــل أن ــه، مث ــه أئمــة عــى أفعل ــه ومجعــه أيمــة، وأصل ــد ب ــذي يقت اإلمــام :) ال
ــرئ أيمــة  ــاء، وق ــا حركوهــا بالكــرس جعلوهــا ي ــا بعدهــا .فل ــم فنقلــت حركتهــا اىل م فأدغمــت املي
ــول اهلل ــد رس ــيدنا حمم ــلمن، وس ــام املس ــران ام ــه، والق ــح ل ــه واملصل ــام كل يشء : قيم ــر .وام الكف

ــدة  ــات او ع ــدة اطاق ــام ( ع ــة ) ام ــون لكلم ــد يك ــم(31. وق ــد قائده ــام اجلن ــة، وام ــام األئم sام
معــاين، فقــط يطلــق اإلمــام ويــراد منــه املثــال أي مــا امتثــل عليــه، وقــد يطلــق ويــراد منــه اخليــط الــذي 
يمــد عــى البنــاء فيبنــى عليــه ويســو عليــه ســاف البنــاء، او يــراد بــه اجلهــة فلــا تقــول : امــام القبلــة 

ــا : ــا أي جهته تلقاؤه
وقــد يطلــق اإلمــام ويــراد بــه اهلــادي كــا يعــرب عــن حــادي األبــل، ) واحلــادي : امــام األبــل، وان 

كان وراءهــا ألنــه اهلــادي هلــا (32. 
وقــد يطلــق اإلمــام ويــراد بــه الطريــق، قــال ابــن منظــور :) واإلمــام : الطريــق: وقولــه عــز وجــل : 
واهنــا لبإمــام مبــن، أي الطريــق يــؤم أي يقصــد فيتميــز(33. واإلمــام : الصقــع مــن الطريــق واألرض 
وقــال الفــراء : واهنــا لبإمــام مبــن : يقــول يف طريــق هلــم يمــرون عليهــا يف أســفارهم فجعــل الطريــق 
امامــا النــه يــؤم ويتبــع (3٤، وقــد يطلــق اإلمــام ويــراد منــه املقــدم او القــدام  فيقــال :) فــان يــؤم القــوم 
أي يقدمهــم . وتقــول :صــدرك امامــك، ترفعــه، النــك جعلتــه اســا وتقــول اخــوك امامــك تنصــب، 

الن امامــك صفــة وهــو موضــع لــألم، يعنــي بــه مــا بــن يديــك مــن القــرار واألرض (35.
اذن تبــن لنــا ممــا تقــدم ان اإلمــام لغــة لــه اطاقــات او معــاين متعــددة جيــب اســتخدامه او بحســب 

مــا يريــده املتكلــم مــن اســتعال . 
اذن تبن لنا ان لامام اطاقات عديدة ومن امهها كا مر انفا :

 يطلــق اإلمــام ويــراد منــه القيــم واملصلــح، اي الــذي يقيــم األعيــان واألفعــال فيصلحهــا يعــرب عنــه 
امــام، فلــا يطلــق العــريب كلمــة امــام فانــه قــد يريــد منــه مــا يقــوم بــه مــن تقييــم واصــاح، فلهــذا يعــرب 
بــه عــن القــران او يطلــق عــى القــرآن الن القــرآن هــو الــذي يقيــم ويصلــح، وهكــذا الرســول واألئمــة
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bفتقييمهــم واصاحهــم يكــون تامــا مــن كل الوجوه .
يطلق ويراد منه املثال، أي ما امتثل عليه : أي يكون اسوة وقدوة يف كل ما يمكن ان يمتثل .

يطلــق ويــراد منــه خيــط البنــاء او خشــية البنــاء ليســو عليهــا البنــاء، أي هــو معيــار وميــزان 
يشء. كل  يف  والصــاح  والصحــة  لألســتقامة 

ــه اهــل اللغــة بامــام األبــل أي حادهيــا ســواء كان  ــه اهلــادي واملرشــد، كــا عــرب عن ــراد ب  يطلــق وي
ــا. ــرا عنه ــا او متاخ متقدم

ــن  ــة لظامل ــاب األيك ــم :) وان كان اصح ــران الكري ــاء يف الق ــا ج ــق، ك ــه الطري ــراد من ــق وي  يطل
gــة بالشــجر وهــم قــوم شــعيب ــة امللتف ــن (3٦ أي اصحــاب املدين ــا منهــم واهنــا ليأمــام مب فانتقمن
ــم فعاقبهــم اهلل تعــاىل بالرجفــة واهنــم وقــوم لــوط  ــاهلل ورســوهلم الكري ظاملــن النفســهم لكفرهــم ب

ــه 37 . ــد ب ــع وهيت ــؤم ويتب ــح ي ــق واض ــا ( لبطري )واهن
   ان العــرب وضعــوا لــكل يشء اســاء متعــددة تبعــا لألعتبــارات او األســتعاالت املختلفــة التــي 
تطــرأ عليــه، فقــد وضعــوا مثــا كلمــة طريــق ملعناهــا باعتبــار انــه تطرقــه األقــدام فهــو فعيــل بمعنــى 
ــق  ــلك الطري ــن يس ــار أن م ــة )رصاط( باعتب ــى كلم ــس املعن ــوا لنف ــروق، ووضع ــول( أي مط )مفع

ــه خيتفــي عــن األنظــار، وكأن الطريــق قــد ابتلعــه ورصطــه. ويمــيش مبتعــدا، فان
ــق  ــة الطري ــيه بخارط ــد يف مش ــق يتقي ــايش يف الطري ــار ان امل ــام باعتب ــق باإلم ــن الطري ــربوا ع     فع

ــه .  ــه وافعال ــد باقوال ــع ويتقي ــد ان يتب ــام ال ب ــه3٨، واالم ــه ويتبع ــه يطيع ــه فكأن واجتاه
 فتبن ان االمام يف اللغة اطلق عى عدة معاين بحسب األستعال واألعتبار .

 معنى االمامة اصطالحا : 
عرفت اإلمامة اصطاحا بتعاريف عديدة خمتلفة وذلك للرؤية العقدية واملذهبية ومن امهها:

. s39اإلمامة :) رئاسة عامة يف امور الدين والدنيا نيابة عن النبي 
ــار  ــف(٤0، باعتب ــو يف دار التكلي ــن ه ــة عم ــة ال بالنياب ــن باألصال ــة يف الدي ــة عام ــة : ) رئاس  اإلمام
ان الديــن اإلســامي جــاء يعالــج حيــاة اإلنســان يف كل ابعــاده الفرديــة واألرسيــة واالجتاعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية، ولعــل امههــا هــو البعــد الســيايس، اذ ال يمكــن الفصــل بــن السياســة 
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والفكــر اإلســامي، فلــا جــاء يف التعريــف ان اإلمامــة رياســه عامــة يف الديــن، الشــك ان املــراد رياســة 
ــرة. ــا واألخ ــن الدني ــاس يف احليات ــود الن ــاء ليق ــامي ج ــن االس ــا، إذ ان الدي ــن والدني ــة يف الدي عام

وعرفهــا الشــيخ الطــويس وهــو بصــدد بيــان وظائــف اإلمــام اذ قــال ان اإلمــام :) هــو مقتــد بــه يف 
افعالــه واقوالــه ويقــوم بتدبــر األمــة وسياســتها وتأديــب ُجناهتــا والقيــام بالدفــاع عنهــا وحــرب مــن 

يعادهيــا وتوليــة الواليــة مــن األمــراء والقضــاة وغــر ذلــك واقامــة احلــدود عــى مســتحقيها (٤1.
ــام  ــه أي اإلم ــر اىل صاحب ــي األم ــى ينته ــل حت ــد رج ــل بع ــوله لرج ــن اهلل ورس ــد م ــة :عه  اإلمام
احلجــه )عجــل اهلل فرجــه الريــف(، وتكــون اإلمامــة واضحــة بينــة يف احللــم والعلــم مقرونــة 

ــاد٤2. ــبل الرش ــم س ــم فيه ــن يقي ــدي م ــه هي ــى خلق ــة اهلل ع ــو حج ــة، وه ــو اإلمام بدع
 اإلمامة : (خافة الرسول يف اقامة الدين، بحيث جيب اتباعه عى كافة  األمة(٤3.

اإلمامة :)نيابة عن صاحب الريعة يف حفظ الدين وسياسة الدنيا(٤٤ .
وهــذا التعريــف البــن خلــدون ثــم قــال بعــد تعريفــة لإلمامــة : )وتســمى خافــة وامامــة والقائــم بــه 
خليفــة وامامــا فأمــا تســميته امامــا فتشــبيها بإمــام الصــاة يف اتباعــه واالقتــداء بــه وهلــذا يقــال اإلمامــة 
الكــرب، وأمــا تســميته خليفــة ولكونــه خيلــف النبــي يف امتــه فيقــال خليفــة بإطــاق وخليفــة رســول 
اهلل، واختلــف يف تســميته خليفــة اهلل فأجــازه بعضهــم اقتباســا مــن اخلافــة العامــة التــي لآلدميــن يف 
قولــه تعــاىل )إين جاعــل يف االرض خليفــة وقــول تعــاىل جعلكــم خائــف األرض(، ومنــع اجلمهــور 
منــه ألن معنــى اآليــة ليــس عليــه وقــد هنــى ابــو بكــر عنــه ملــا دعــي بــه وقــال لســت خليفــة اهلل ولكنــي  

ــا هــو يف حــق الغائــب وامــا احلــارض فــا(٤5. sوالن االســتخاف ان خليفــة رســول اهلل
 ان التعريفــن األخريــن لعلــاء اهــل الســنة، وواضــح مضموهنــا اهنــا ال ينظــران لإلمامــة مســألة 
عقديــة وان اإلمــام البــد أن يكــون منصوصــا عليــه حتــدده الســاء، إلن اإلمامــة عندهــم مــن الفــروع 

وليــس مــن األصــول كــا هــو واضــح .
     امــا التعاريــف الثاثــة األوىل فهــي تعاريــف لعلــاء مدرســة اهــل البيــتb )اإلماميــة( فعندهــم 

اإلمــام يتــم حتديــده بنــص ربــاين فاإلمامــة عندهــم مــن األصــول هــذا أوال: 
ثانيــا : كل مــا تقــدم مــن معــاين اواطاقــات مصطلــح اإلمــام فهــي تنطبــق عــى اإلمــام الــذي جيــب 
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ــل  ــزان لعم ــار ومي ــوة ومعي ــح واس ــم ومصل ــام قي ــاىل . فاإلم ــن اهلل تع ــه م ــا علي ــون منصوص أن يك
ــاد وهــادي ومرشــد وطريــق مســتقيم يــؤدي اىل رضــا اهلل تعــاىل فهــو الــرصاط املســتقيم . العب

املطلب الرابع : معنى األثر :
معنى األثر لغة :

    األثــر :) بقيــة الــيشء، واجلمــع أثــار واثــور، وخرجــت يف اثــره ويف أثــره أي بعــده، وأتثرتــه وتأثرته 
تتبعــت أثــره، والتأثــر: ابقــاء األثــر يف الــيشء، وأثــر يف الــيشء اتــرك فيه أثــرا، واآلثار :األعــام(٤٦.

وقــال صاحــب املفــردات :)أثــر الــيشء :حصــول مــا يــدل عــى وجــوده، يقــال أثــر وأثــر واجلمــع 
اآلثــار، قــال تعــاىل :) وقفينــا عــى آثارهــم برســلنا _ وآثــارا يف األرض( وقولــه : فأنظــر اىل أثــار رمحــة 
اهلل، ومــن هــذا يقــال للطريــق املســتدل بــه، عــى مــن تقــدم اثــار، نحــو قولــه تعــاىل:) فهــم عــى آثارهــم 

هيرعــون(، وقولــه )هــم أوالء عــى أثــري (٤7.
      ومــن خــال مــا قدمــه ابــن منظــور والراغــب األصفهــاين يتبــن لنــا املعنــى الــذي ينســجم مــع 
ــره او  ــراد تغي ــا ي ــل في ــر او تعدي ــاد تغي ــول واجي ــيشء أي حص ــر يف ال ــرك أث ــو ت ــث ه ــوان البح عن

ــه . تعديل
 معنى األثر اصطالحا :

ربــا ال يبتعــد املعنــى االصطاحــي عــن املعنــى اللغــوي فهــو قريــب منــه او يوافقــه وقــد يطابقــه فقــد 
يقــال معنــى األثــر : اصطاحــا : ) هــو النتيجــة املرتتبــة عــى التــرصف (٤٨. والــذي نريــده مــن معنــًى 
لألثــر ويكــون جامعــا بــن املعنــى اللغــوي واالصطاحــي : هــو حصــول واجيــاد تغيــر او تعديــل فيــا 

يــراد لــه تغيــر او تعديــل مــن ترصفــات خاصــة وبيــان نتيجــة ذلــك التــرصف .
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:gاملبحث الثاين : اإلنحراف و اإلصالحات احلكومية لإلمام
 :gاملطلب األول : ملحة موجزة عن بداية األنحراف وجتاهل حق عيل

ان كل منصــف وحيمــل هــم اإلســام وفهــم رســالة اإلســام وآمــن هبــا وينظــر بتأمــل اىل مــا أفضــت 
اليهــا فــرتة اخللفــاء الثاثــة والتــي هــي قرابــة )2٦( ســنة وخصوصــا فــرتة الثــاين والثالث )عمــر وعثان( 
والتــي أفضــت اىل غضــب مجاهــري شــديد مــن األمصــار اإلســامية الرئيســية )العراق ومــرص واحلجاز 
ــة  ــرات خارجي ــذا بمؤام ــدث ه ــوي، مل حي ــان( األم ــن عف ــان ب ــث )عث ــة الثال ــل اخلليف ( وأدت اىل مقت
كــا يســوق يف عرصنــا احلــارض يف اســكات الشــعوب العربيــة املضطهــدة، وانــا حــدث هــذا وصــارت 
نتيجــة األنحــراف خطــر عــن منهــج اإلســام ومســرة الرســولs)عقيدة وســلوكا وادارة واجتاعيــا 
ــا  ــا عبث ــار فيه ــارات، ص ــس كل احلض ــم واس ــوام كل األم ــي ق ــي ه ــاد الت ــذه األبع ــا ( كل ه واقتصادي

وانحرافــا عــن مــا دعــا اليــه الرســولsوطبقه وحــذر مــن عواقــب األنحــراف عنــه .
 ويمكــن أن نجمــل األنحــراف يف ثاثــة حمطــات، )األوىل : اخلــاف عــى حتديــد احلاكــم بعــد وفــاة 

.) الثانية : مبــدأ العطــاء يف زمــن عمــر بــن خطــاب، والثالثــة : مســألة الشــورsالرســول
:sاملحطة األوىل : اخلاف عى حتديد احلاكم بعد وفاة الرسول

ــم  ــو احلاك ــيل ه ــب القب ــة، فالتعص ــة واملدين ــع مك ــة يف جمتم ــي احلاكم ــت ه ــة كان ــروح القبلي  ان ال
وشــعارهم )انــرص أخــاك ظاملــا او مظلومــا( وهــذا مــا اعتــادوه مــن محيــة اجلاهليــة، يقــول الشــاعر :

 اذا أنا مل أنرص أخي وهو ظاملعى القوم مل أنرص حن يظلم(٤9
ــال  ــة، ق ــولsحارب هــذه العصيبــة القبليــة اجلاهليــة املقيتــة واحلميــة اجلاهلي ــث الرس ــا بع ومل

ســبحانه : )اذ جعــل الذيــن كفــروا يف قلوهبــم محيــة اجلاهليــة(50.
وقــال رســول اهللs:) مــن تعصــب أو تعصــب لــه فقــد خلــع ربــق األيــان مــن عنقــه(51، وقــال
s: )مــن كان يف قلبــه حبــة مــن خــردل مــن عصبيــة بعثــه اهلل يــوم القيامــة مــع أعــراب اجلاهليــة(52. 
وكان كل هــم رســول اهللsأن يركــز يف نفــوس املســلمن العقيــدة اإلســامية ويكــون تــرصف املســلم 
وســلوكه حمكوما بعقيدة االســام، اال ان هذاالراســب اجلاهيل كان مســتحكا يف نفوســهم، الن اجلزء 
األكــرب مــن حياهتــم التــي عاشــوها هــي حيــاة جاهليــة، فــكان اإلطــار اجلاهــيل يف اغلــب ابعادهــم اذا 
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صادفهــم أمــر مهــم ويف حلظــة انفعــال فاهنــم يندفعــون بدافــع محيــة اجلاهليــة وتعصبهــا، وعــى ذلــك 
شــواهد يف احليــاة الرســولsواكتفي بشــاهد واحــد يف حيــاة الرســولs، وذلــك يف غــزوة حنــن، 
وكان جيــش االســام آنــذاك مكــون مــن مســلمي قريــش واألنصــار، وبعــد االنتصــار )وغــزوة حنــن 
كانــت بعــد فتــح مكــة( فــكان قــرار رســول اهللsأن يــوزع الغنائــم كلهــا عــى مــن خــرج مــن مســلمي 
فتــح مكــة، فوزعهــا ومل يعــط األنصــار منهــا، فتحكمــت يف األنصــار حلظــة االنفعــال العاطفيــة، ومل 
ــه  ــي اهل ــان حممداsلق ــم ب ــا بينه ــون في ــار يتهامس ــار األنص ــام، فص ــدة اإلس ــم عقي ــم فيه تتحك
وقومــه وعشــرته فنــيس انصــاره الذيــن آووه ونــرصوه وحتملــوا كل العنــاء مــن اجــل اإلســام ونبيــه 
. فاهنــم جنحــوا اىل الراســب اجلاهــيل )محيــة اجلاهليــة( فقالــوا بانــه أي الرســولsوقع حتــت تأثــر 
العاطفــة القبليــة والقوميــة، حتــى ســمع رســول اهللsباهلمــس الــذي دار بينهــم وكانــت بــذور فتنــة 

ضــده يف األنصــار، وحــاول امخادهــا بحنكتهsوخلقــه الســامي ونــدم األنصــار عــى فعلهــم (53. 
هــذا شــاهد وشــواهد اخــر ذكرهــا املؤرخــون واملحدثــون، والشــاهد الــذي ظهــر فيــه الراســب 
ــاة منهــا هــو  ــال تعــاين اشــد معان ــارا وخيمــة بقــت ومــازال األجي ــرك آث اجلاهــيل بشــكل واضــح وت
حتكــم الراســب اجلاهــيل يف الســقيفة الــذي دفــع املســلمن اىل خلــع ويص رســول اهلل عــن منصبــه، ومــا 
صــار املســلمون شــيعا ومذاهــب متعــددة وفرقــا، تكفــر الواحــدة االخــر اال نتيجــة حتكــم الراســب 

 .sاجلاهــيل والعصبيــة القبليــة بعــد وفــاة الرســول
ذلــك اذ اجتمــع االنصــار يف ســقيفة بنــي ســاعدة بمعــزل عــن املهاجريــن مــن املســلمن يتداولــون 
مســألة احلكــم بعــد رحيــل النبيsبعــد ان ترسبــت هلــم معلومــات بــان زعــاء احلــزب القــريش مــن 
املهاجريــن عازمــن عــى اقصــاء عيلgعــن احلكــم وقيــادة اإلســام ورغــم بيعتهــم )مهاجريــن 
وانصــارا ( لــه يــوم الغديــر بعــد حجــة الــوداع . فســيطر عليهــم الراســب اجلاهــيل ومتكنــت فيهــم الروح 
ــن ايب  ــيل ب ــه )ع ــوص علي ــة املنص ــب الوصي ــط لصاح ــم اذا مل يع ــن حقه ــم م ــة )اذ رأوا ان احلك القبلي
طالــبg(، ألهنــم اكثــر مــن ضحــى ونــارص الرســولs، وعــى هــذا فهــم حينئــذ األوىل واملقدمــون 
عــى غرهــم ومــن ســواهم، بينــا تكتــل ضدهــم فريــق اخــر مــن بعــض املهاجريــن القرشــين وبمعــزل 
عــن البعــض اآلخــر مــن املهاجريــن القرشــين ينازعوهنــم هــذا األمــر، أي ســلطان حممدsكــا عــرب 



اإلصاحات احلكومية لألمام عيلg واثرها عى  صلح االمام احلسنg دراسة عقدية تارخيية

109109109

gواثرها عى  صلح االمام احلسن  gاإلصاحات احلكومية لألمام عيل

gأمــرا للمؤمنــن، وعــيلgمــن تنصيــب عيلsالقرشــيون . رغــم علمهــم ودرايتهــم بــا فعلــه النبي
وســائر بنــي هاشــم والقســم االكــرب مــن املهاجريــن وبعــض األنصــار مل يشــرتكوا يف احــداث الســقيفة 

ــد. ــن بع ــم ومل يدف ــجًى امامه ــذي الزال مس ــان النبيsال ــغاهلم بجث ــبب انش بس
 لكــن تيــار االحــداث اجلــارف ومــا تركتــه وفــاة النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(من فــراغ كبــر، 
وتســارع الكتــل السياســية اىل اغتنــام فرصــة الذهــول التــي اصابــت جممــل املســلمن اثــر وفــاة النبــي

sمــن اجــل الفــوز باحلكــم وتســلم الســلطة5٤. 
فــاذا درســنا احــداث الســقيفة واملنطــق الــذي اســتخدم يف اجلــدل املثار بــن كتلــة املهاجريــن املمثلن 
للتيــار القــريش الــذي كان مههــم الســلطة والقيــادة وبــن غالبيــة األنصــار الذيــن أرادوا ان جيعلــوا هلــم 
موضــع قــدم يف الســلطة لتخوفهــم مــن التيــار القــريش مــن املهاجريــن . نجــد بشــكل واضــح جــيل 
ــة ايب  ــار كتل ــة وســيطرت الراســب اجلاهــيل عــى ذلــك اجلمــع، فقــد أث ــروح القبلي ظهــور وحتكــم ال
بكــر وعمــر مــن قريــش األحقــاد واإلحــن الكامنــة بــن األوس واخلــزرج، حيــث حتدثــوا عــن القتــى 
بــن)األوس واخلــزرج( وعــن اجلــراح التــي ال تــداوي بينهــا، ويف الطــرف اآلخــر قــام )احلبــاب بــن 
املنــذر( الــذي تكلــم بصفتــه خطيبــا ممثــا لألنصــار بنفــس جاهــيل وعقليــة قبليــة عشــائرية رصفــة اذ 
راح هييــج ويشــد مــن عزائــم األنصــار . ومل يتجــاوز لســان كتلــة ايب بكــر وعمــر مــن املهاجريــن مــن 
قريــش هــذا النفــس وهــذه الــروح القبليــة اجلاهليــة حــن قــال زعيمهــم :) مــن ينازعنــا ســلطان حممــد 

ومراثــه، ونحــن أوليــاؤه وعشــرته اال مــدل بباطــل او متجانــف ألثــم أو متــورط يف  هلكــة55.
وقــد ســارعت احــداث الســقيفة حســب مــا أرادتــه كتلــة املهاجريــن ووفــق مــا رســمه زعيمهــم )ابــو 
ــوا  ــة التــي تأججــت بينهــا، وخذل بكــر(، فانقســم األنصــار بتأثــر الراســب اجلاهــيل والــروح القبلي

ســعد بــن عبــادة اخلزرجــي مرشــح األنصــار للخافــة عندمــا بــادرت األوس فبايعــت ابــا بكــر5٦ .
ان الرواســب اجلاهليــة بــا فيهــا الــروح القبليــة )التــي عــربت عــن نفســها وطفحت عى الســطح يوم 
الســقيفة فتحــت عــى املســلمن بابــا مــن ابــواب الفتنــة ورســمت معلــا بــارزا مــن معــامل االنحــراف 

عــن النهــج الربــاين ملســرة قائــد الرســالة والتجربــة اإلســامية (57.
   هــذه الرواســب اجلاهليــة واحلميــة القبليــة التــي حتكمــت يف الســقيفة، وانتجــت البيعــة لغــر الــويل 
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ــة  ــا، وان اخلاف ــن حقوقه ــق م ــم ح ــد أن احلك ــا تعتق ــن تابعه ــة وم ــك العصاب ــت تل ــي، جعل الرع
وراثــة آلــت اليهــا بحكــم كــون نبــي اإلســام منهــا، وامــا أهــل بيــت النبيsاســس عمــر بــن اخلطاب 
ــّبب أســوء اآلثــار يف فهــم اغلــب  مبــدًأ وهــو ان ) ال جتتمــع النبــوة وامللــك يف بيــت واحــد (5٨، وهــذا سَ
املســلمن ملنصــب احلكــم يف االســام والتــي بــرزت أثارهــا بعــد مقتــل عثــان حتــى آلــت األمــور أن 
يبايــع املســلمون بــآراء رشعــت بعــد حــن للــوزغ بــن الــوزع مــروان بــن احلكــم واحفــاده املتحللــن، 
فيخضــع املســلمون هلــم خضوعــا رشعيــا باعتقــاد ان احلاكــم هــو ويل األمــر اســتنادا اىل اآليــة املباركــة 
:)يــا أهيــا الذيــن امنــوا اطيعــوا اهلل واطيعــوا الرســول واويل األمــر منكــم (59. وهلــذا روي عــن االمــام 
الصــادقg ملــا كان يقــرأ اآليــة )ظهــر الفســاد يف الــرب والبحــر بــا كســبت ايــدي النــاس (٦0، فــكان 

يقــولg)ذاك واهلل حــن قالــت األنصــار منــا أمــر ومتكلــم أمــر (٦1.
املحطة الثانية :مبدأ العطاء يف زمن عمر بن اخلطاب :

ان احلديــث عــن مبــدأ العطــاء يف  حكومــة عمــر يمكــن ان نتحــدث عنــه مــن خــال ثاثــة جوانــب 
وهــي كاآليت : 

ــل  ــواء إذ ال يفض ــد س ــى ح ــوزع ع ــول اهللsكان ي ــن رس ــاء يف زم ــدأ العط ــب االول : ان مب اجلان
احــدا عــى غــره مــن املســلمن : وهــو القائــل :)أهيــا النــاس أال أن ربكــم واحــد أن اباكــم واحــد أال 
ال فضــل لعــريب عــى اعجمــي وال لعجمــي عــى عــريب وال ألمحــر عــى اســود وال أســود عــى أمحــر 
ــل  ــرت أن اقات ــر : )أم ــث اخ ــالsيف حدي ــول اهللs (٦2، وق ــغ رس ــوا بل ــت قال ــو أبلغ إال بالتق
النــاس حتــى يشــهدوا أن ال الــه اال اهلل وأن حممــدا رســول اهلل فــاذا شــهدوا أال الــه اال اهلل وأن حممــدا 
رســول اهلل واســتقبلوا قبلتنــا وأكلــوا ذبيحتنــا وصلــوا صاتنــا فقــد حرمــت علينــا دماؤهــم وأمواهلــم 

اال بحقهــا هلــم مــا للمســلمن وعليهــم مــا عليهــم(٦3 .
 فهــذا هــو املبــدأ القويــم الــذي اعتمــده الرســولsوعمل ابــو بكر مــدة حكومته عــى مبدأ التســوية 
يف العطــاء، وملــا تــوىل عمــر بــن اخلطــاب األمــر وبعــد فــرتة مــن حكمــه يف عــام 20 للهجــرة الريفــة 
غــر مبــدأ توزيــع العطــاء عــى املســلمن فجعــل العطــاء عــى مبــدأ التفضيــل :) ففضــل الســابقن عــى 
غرهــم، وفضــل املهاجريــن مــن قريــش عــى غرهــم، وفضــل املهاجريــن مــن قريــش عــى غرهــم 
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مــن املهاجريــن وفضــل املهاجريــن كافــة عــى األنصــار كافــة، وفضــل العــرب عــى العجــم، وفضــل 
الرصيــح عــى املــوىل، وقــد كان أشــار عــى ايب بكــر أيــام خافتــه بذلــك، فلــم يقبــل وقــال )ان اهلل مل 
يفضــل أحــدا عــى أحــد، ولكنــه قــال :)انــا الصدقــات للفقــراء واملســاكن (٦٤ ومل خيــص قومــا دون 
ــى  ــل األوس ع ــن، وفض ــة مائت ــة ولربيع ــرض ثاثائ ــرض مل ــة فف ــى ربيع ــرض ع ــل م ــوم (٦5، وفض ق
اخلــزرج٦٦، ) حتــى نســاء النبيsفقــد فضــل عليهــم مجيعــا عائشــةَ بنــت ايب بكــر، وفضــل الواحــدة 

عــى األخــر، وجــاءت ماريــة القبطيــة يف خامتــة القائمــة فنالــت اقلهــن نصيبــا (٦7.
ان هــذا املبــدأ العمــري يف العطــاء أنتــج فيــا بعد أســوأ األثار الســلبية يف حيــاة املجتمع املدين اإلســامي 
. اذ جعــل اخلليفــة الثــاين املزيــة الدينيــة مــن ســبل التفــوق املــادي، خافــا للمبــدأ االســامي املحمــدي، 
وهــذا املبــدأ العمــري التفضيــيل يف العطــاء بجميــع اعتبــارات التفضيــل جتعــل القرشــين أفضــل يف العطاء 
مــن غــر القرشــين، وهــذا يعنــي ان قريشــا هــم افضــل النــاس ال لــيشء ســو أهنــا قريــش، وكفــى هبــذا 
األعتبــار ان يكــون مــربرا للتحكــم واألســتعاء عــى بقيــة رشائــح املجتمــع اإلســامي وأفــراده، وهــذا 

هــو راســب جاهــيل وظفــه زعــاء الكتلــة مــن املهاجريــن يف الســقيفة لتنتــج البيعــة اليب بكــر.
ومــن آثــار هــذا املبــدأ التفضيــيل يف العطــاء أن أنتــج ســببا جديــدا مــن ) اســباب الــرصاع القبــيل بــن 
ربيعــة ومــرض وبــن األوس واخلــزرج بــا تضمــن مــن تفضيــل ســائر مــرض عــى ربيعــة وتفضيــل ســائر 
األوس واخلــزرج، وممــا الشــك فيــه أن هــذا املبــدأ يف العطــاء والتقســيم قــد أرســى أول أســاس مــن 
أســس الــرصاع العنــرصي بــن املســلمن العــرب وغرهــم مــن املســلمن بــا جــرت عليــه السياســة 

العمريــة مــن تفضيــل العــرب عــى العجــم والرصيــح عــى املــوىل(٦٨.
ان اخلليفــة الثــاين أدرك يف آخــر ايامــه مــا أنتجــه هــذا املبــدأ يف العطاء من اخطــار سياســية واجتاعية، 
لذلــك اعلــن عــن ايقــاف مبــدأ التفضيــل يف العطــاء والرجــوع عــى مــا كان عليــه الرســولsيف مبــدأ 
العطــاء فقــال :) اين كنــت تألفــت النــاس بــا صنعــت يف تفضيــل بعــض عــى بعــض، وان عشــت هــذه 
ــا عــى عجمــي، وصنعــت كــا  ــم افضــل أمحــر عــى أســود وال عربي ــاس، فل ــن الن الســنة ســاويت ب

صنــع رســول اهلل وأبــو بكــر (٦9.
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ولألســف قبــل ان يلغــي هــذا املبــدأ ويرجــع اىل مــا كان عليــه رســول اهللsيف مبــدأ املســاواة يف 
ــه  ــن اخلطــاب يف تفضيل ــه اب ــدأ الــذي كان علي ــن عفــان أجــر املب ــان ب ــى اذا جــاء عث ــل . حت العطــاء قت
ــدأ غــر اإلســامي بشــكل ســلبي واضــح يف  ــار هــذا املب ــرزت اث ــا ب ــان هنجــه، وهن بالعطــاء فانتهــج عث
ــن  ــت للفت ــي أسس ــباب الت ــم االس ــن أه ــاء كان م ــيل يف العط ــدأ التفضي ــذا املب ــل ه ــلمن، ولع ــاة املس حي
واحلــروب واألقتتــال بــن املســلمن وبــروز زعامــات متتلــك امــواال طائلــة، أســهمت بشــكل واضــح جــيل 
يف االقتتــال بــن املســلمن واريقــت دمــاء كثــرة، هــذا مــن جانــب املبــدأ التفضيــيل العمــري يف العطــاء .
اجلانــب الثــاين : إن املؤرخــن ســطرت اقامهــم كثــرا عــن مراقبــة وحماســبة اخلليفــة الثــاين )عمــر 
ــا عــن مواقــف كثــرة  بــن اخلطــاب( لعالــه ووالتــه، وكان حياســبهم حماســبة شــديدة، حتــى رووا لن
 مثــل مــا صنعــه مــع خالــد بــن الوليــد املخزومــي عاملــه عــى )قنرسيــن(، اذ أمــر بــه أن تعقــل احــد
رجليــه مكشــوف الــرأس عــى رؤوس االشــهاد مــن رجــال الدولــة 70، وهكــذا تعامــل بشــدة مــع ايب 
هريــرة عاملــه يف البحريــن، فقــال لــه :)علمــت اين اســتعملتك عــى البحريــن وانــت بــا نعلــن ثــم 
بلغنــي انــك ابتعــت أفراســا بألــف دينــار وســتائة دينــار، قــال : كانــت لنــا أفــراس تناجتــت وعطايــا 
تاحقــت، قــال : حســبت لــك رزقــك ومؤونتــك وهــذا فضــل فــأده، قــال : ليــس لــك ذلــك : قــال: 
بــى وأوجــع ظهــره، ثــم قــام اليــه بالــدرة فرضبــه حتــى ادمــاه ثــم قــال : إإت هبــا، قــال: احتســبها عنــد 
اهلل، قــال، قــال : ذلــك لــو أخذهتــا مــن حــال وأديتهــا طائعــا، أجئــت مــن أقــى حجــر البحريــن جيبي 
لــك النــاس ال هلل وال املســلمن ؟ مــا رجعــت بــك ُأميحــة - يعنــي ام ايب هريــرة - اال لرعيــة احلمــر(71، 
ومــن حماســبته ان )عــزل عمــر كا مــن أيب موســى األشــعري وقدامــة بنــي مضعــون، واحلــارث بــن 
وهــب بعــد أن شــاطرهم امواهلــم(72، هــذه مراقبــة عمــر لعالــه اذ كانــت مراقبــة شــديدة وال حمابــاة 
ــر  ــب يف األم ــروف . اال ان الغري ــراوي املع ــرة ال ــو هري ــد، أو اب ــن الولي ــد ب ــو كان خال ــى ل ــا حت فيه
وامللفــت جــدا ان هــذه املراقبــة الشــديدة لعالــه وعــدم املحابــاة مل نجــد هلــا عينــا وال أثــرا يف تعاملــه مــع 
عاملــه عــى الشــام الطليــق بــن الطليــق معاويــة بــن أيب ســفيان، رأس حــزب النفــاق والعــدو اللــدود 

للنبــي والــه واإلســام .



اإلصاحات احلكومية لألمام عيلg واثرها عى  صلح االمام احلسنg دراسة عقدية تارخيية

113113113

gواثرها عى  صلح االمام احلسن  gاإلصاحات احلكومية لألمام عيل

   نعــم مل يتعامــل معــه اخلليفــة عمــر كــا تعامــل مــع بقيــة عالــه، بــل كان عاملــه املدلــل رغــم ســرة 
ــول، )ومل  ــه بالق ــظ علي ــبه ومل يغل ــه ومل حياس ــم يراقب ــر، فل ــة عم ــرة اخلليف ــع س ــة م ــة املتناقض معاوي
يوجعــه بدرتــه رضبــا(73، وقــد )راه يف الشــام أهبــة كرسويــة، وأزيــاء تنفــر منهــا جبلــة عمــر ويــربأ منهــا 
فــا قــال لــه عندهــا ســو اال أمــرك وال أهنــاك، يقلــده حبلــه ويقرطــه عنانــه، فعــاث مــا شــاء أن يعيــث 
وال راد جلــاح غلوائــه وال مقــوم مــن صعــره، فكانــت عاقبــة هــذا األمــاء لــه مــا كان منــه يف صفــن 
مــن بغيــه عــى أمــر املؤمنــنg، وبعدهــا مــا كان منــه يف  ســاباط مــع ســيد األســباط . وهبــذا اختــذ بنــو 

أميــة مــال اهلل دوال، وعبــاد اهلل خــوال وديــن اهلل دغــا (7٤.
ــم قريــش  ــو ســفيان زعي ــن ايب ســفيان، واب ــة هــو اب ــة اال لكــون معاوي      ومــا هــذه املــداراة ملعاوي
وعميدهــا !!!! لــذا يــروي مســلم يف صحيحــه : )ان أبــا ســفيان صخــر بــن حــرب أتــى عــى ســلان 
وصهيــب وبــال يف نفــر، فقالــوا : واهلل مــا أخــذت ســيوف اهلل مــن عنــق عــدو اهلل مأخذهــا، فقــال ابــو 
بكــر : أتقولــون هــذا شــيخ قريــش وســيدها ؟ فأتــى النبيsفأخــربه، فقــالs : يــا أبابكــر، لعلــك 

أغضبتهــم ؟ لئــن كنــت أغضبتهــم لقــد غضــب ربــك(75 . 
إن هــذا التوجيــه مــن االحــرتام والتقديــر اىل بيــت ايل ايب ســفيان والنظــر اىل أيب ســفيان بانــه شــيخ 
قريــش وســيدهم، هــو بمثابــة عــزل وحتييــد آلل حممدsوخصوصــا علياgكــي تنــاط حكومــة 
اإلســام وتــوزع عــى بطــون قريــش، وهــذا هــو الــذي جــرأ معاويــة وجعلــه عازمــا عــى اعــادة افــكار 
اجلاهليــة بلبــاس اســامي كــي تدفــن تعاليــم اإلســام ومبــدؤه القويمــة وقتــل رجاالتــه مــن ال حممــد

sوأتباعهــم . وهــذا أخطــر مــا واجهــه اإلســام مــن ذلك الوقــت ومازال، اذ صار اإلســام مشوشــا 
قلبــت مفاهيمــه وتعاليمــه كــا وصفــه االمــام عــيلg: )ولبــس اإلســام لبــس الفــرو مقلوبــا(7٦، فــان 
اخطــر مــا كان خيشــاه رســول اهللsعــى اإلســام هــو مــن تأمــر بنــي أميــة الهنــم يكيــدون لإلســام 
كيــدا عظيــا، قــال االمــام احلســنg:) لــو مل يبــق مــن بنــي أميــة اال عجــوز درداء البتغــت لديــن اهلل 
عوجــا هكــذا قــال رســول اهلل (77، ونتيجــة ملــا تقــدم صــار بنــو اميــة ومــن لــف لفهــم يتبجحــون بــأن 
ــم أو  ــف الث ــل أو متجان ــدل بباط ــح م ــم - واال اصب ــى احلك ــه - ع ــم علي ــد منازعته ــق ألح :) ال حي

متــورط يف هلكــة(7٨، هكــذا صــار امليــزان .
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: املحطة الثالثة : مسألة الشور
 اذا كان مبــدأ التفضيــل يف العطــاء الــذي ســنه عمــر بــن اخلطــاب ابــان خافتــه خلــق شــعورا لــد
قريــش باالمتيــاز والتفــرد، فــان األشــخاص الــذي حددهــم عمــر بوصيتــه بــان تكــون اخلافــة 
شــور بينهــم وكانــت مســألة الشــور هندســت ودرســت بكيفيــة متقنــة وهــو أن علياgالــذي كان 
أحــد الســتة الذيــن حددهــم عمــر ال ينتخــب خليفــة مــن قبــل اخلمســة املعروفــن الن اربعــة منهــم 
كانــت توجهاهتــم متاكــد منهــا عمــر ليــس مــع عيلgوفعــا هــذا الــذي حتقــق، وكان الغــرض مــن 
شــور الســتة أن ختلــق شــخصيات قرشــية هلــا ثقــل ســيايس واجتاعــي كــي تقــف نــدا لعــيل g واهنــا 
تســاوق عليــا يف األســتحقاق بقيــادة التجربــة اإلســامية بعــد أن كانــت ال متنــي نفســها بذلــك، فــاذا ما 
صــار عيلgخليفــة ســوف ختلــق لــه هــذه الشــخصيات متاعــب وقــد حتــدث رشخــا يف جســم األمــة 
اإلســامية، وفعــا هــذا الــذي  حتقــق، فــا ان بويــع امــر املؤمننgباخلافــة فجــاء الزبــر وطلحــة 

بعــد أن بايعــاه يريــدان منــه الواليــة عــى الكوفــة والبــرصة . 
   وقــد أفضــت نتيجــة الشــور العمريــة كــا خطــط هلــا، أن صــار األمــوي عثــان بــن عفــان خليفــة 
ــر  ــلم باألم ــه س ــة اال ان ــذه النتيج ــن ه ــاه ع ــدم رض ــن ع ــام عيلgع ــرب اإلم ــد ع ــلمن، وق ــى املس ع
الواقــع لــذا قــالg:) لقــد علمتــم أين أحــق النــاس هبــا مــن غــري، و واهلل ألســلمن مــا ســلمت أمــور 

املســلمن، ومل يكــن فيهــا جــور اال عــيل خاصــة (79.
  ومــا ان تــوىل عثــان بــن عفــان احلكــم حتــى صــار والة أهــم األمصــار اإلســامية هــم مــن ارحامــه 
وابنــاء عمومتــه، وكانــوا فاســدين بــكل ماتعنــي الكلمــة، حتــى وصــل احلــال ان وايل الكوفــة وهــو أخ 
عثــان المــه )الوليــد بــن عقيــة بــن ايب معيــط( أن صــى صــاة الصبــح باملســلمن وهــو ســكران وصــى 
هبــم اربــع ركعــات بــدل مــن اثنــن، )ثــم التفــت اليهــم فقــال أزيدكــم فقــال عبــد اهلل بــن مســعود مازلنا 
يف زيــادة منــذ اليــوم(٨0، وأفــىض فســاد الــوالة اىل غضــب مجاهــري كبــر مــن األمصــار اإلســامية 
الكــرب )العــراق ومــرص واحلجــاز(، وقتــل عثــان بــن عفــان ومنــع أن يدفــن يف مقابــر املســلمن بعــد 

أن منــع مــن دفنــه ثاثــة أيــام ودفــن يف مقــربة اليهــود٨1.
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املطلب الثاين :توطئة ألصالحات اإلمام عيلgعند مبايعته : 
 عــارص اإلمــام عــيل g كل ماحــدث بعــد وفــاة الرســولsوكيف اغتصــب حقــه، وكيــف هــي 
ترصفــات حكومــات اخللفــاء، ومــاذا تركــت املبــاديء التــي اعتمدوهــا يف تعيــن احلاكــم ويف كيفيــة 
العطــاء ويف ترصفاهتــم مــن تنصيــب والة عــى األمصــار اإلســامية ومراقبتهــم وحماســبتهم وكيــف 
أثــرت هــذه الســرة عــى األمــة اإلســامية يف تفكرهــم وترصفاهتــم وســلوكهم بــل حتــى يف عقائدهــم 

وأصبحــت يف جســم األمــة اإلســامية كتــل متعــددة كل هلــا هدفهــا اخلــاص. 
ــوال  ــك رؤوس ام ــات متتل ــد طبق ــامية واوج ــة االس ــم الدول ــر جس ــذي نخ ــاد  ال ــذا الفس   ان ه
فاســدة وجممــل ســرة احلكومــة االســامة التــي ادت اىل افســاد املجتمــع يف كل املجــاالت واملياديــن 
صــار اجتثاثــه وارجــاع االمــور اىل ماكانــت عليــه يف زمــن رســول اهللsيف غايــة الصعوبــة ان مل نقــل 
متعــرسا . وعنــد ذاك اصبــح اصــاح املجتمــع اإلســامي يف غايــة الصعوبــة ذلــك ألن اصــاح األمــة 
اإلســامية مل يكــن متوقفــا عــى تبديــل شــخص احلاكــم بشــخص أخــر وانــا هــو هــو تبديــل شــامل 

ــا املطروحــه . للمنهــج يف كل القضاي
 وهلــذا ملــا قتــل عثــان بــن عفــان وهــب الثائــرون وغرهــم اىل عيلgيطلبــون منــه أن يتــوىل األمــر 
الهنــم كانــوا يعتقدونــه هــو املنقــذ الوحيــد هلــذا الوضــع املــزري الفاســد، مل يقبــل اإلمــام عــيلgاول 
األمــر إذ رفــض اخلافــة، النــه كان حريصــا كل احلــرص عــى أن يبــدو رصاعــه موضوعيــا عقائديــا 
يســتهدف النظريــة ال الشــخص يســتهدف تثبيــت دعائــم نظريــة حقيقيــة لألســام، التدعيم شــخصه، 
كان اإلمامgحريصــا عــى ان تكــون التصــورات واألنعكاســات التــي يعيشــها النــاس عــن رصاعــه 
ــرب  ــن اك ــذا كان م ــخصيا الن ه ــا ش ــس رصاع ــدي ولي ــري عقائ ــه رصاع نظ ــتو أن رصاع ــى مس ع

الوســائل لتثبيــت حقانيــة هــذا النظريــة التــي يقدمهــا٨2.
ولــذا ملــا هرعــت اليــه تلــك اجلمــوع الثائــرة الغاضبــة املكتويــة بنــار الفســاد واملفســدين رفــض البيعة 
وخطــب فيهــم قائــا :) دعــوين والتمســوا غــري فانــا مســتقبلون أمــرا لــه وجــوه والــوان، التقــوم لــه 
ــد تنكــرت . واعلمــو اين ان  ــد أغامــت واملحجــة ق ــاق ق ــه العقــول، وان االف القلــوب والتثبــت علي
أجبتكــم ركبــت بكــم ماأعلــم ومل اصــغ اىل قــول القائــل وعتــب العاتــب، وان تركتمــوين فأنــا كأحدكم 
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ولعــيل أســمعكم وأطوعكــم ملــن وليتمــوه أمركــم، وانــا لكــم وزيــرا خــر لكــم مــن أمــرا(٨3. فــاذا 
كان وزيــرا وليــس أمــرا ال يتــوىل رســم اخلطــط  وتبديــل املنهــج وانــا يكــون ناصحــا اال ان اجلمــوع 
الغاضبــة والتــي هرعــت اليــه أرصوا عليــه بــان يقبــل اخلافــة ففــرض عليهــم رشوطــا فقبلوهــا امجــاال 
دون أن يســألوه التوضيــح، ولعــل بعضهــم قبلهــا نظريــا لكــن مل يتحملهــا ســلوكا، ولــذا ملــا خطــب يف 
اليــوم الثــاين مــن توليــه االمــر وبــن موقفــه مــن االقطاعــات واالمــوال التــي كان عثــان قــد اعطاهــا 
ــه  ــك ب ــاء ومل ــه النس ــزوج ب ــد ت ــه ق ــو وجدت ــال : ) واهلل ل ــش إذ خطبgوق ــات قري ــت زعام صعق
األمــاء لرددتــه عــى مســتحقيه فــان يف العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فاجلــور عليه أضيــق(٨٤.

 :gاالصاحات التي قام هبا االمام عيل 
  ان مــن أهــم األولويــات االصاحيــة التــي ركــز عليهــا االمــام عيلgتركــزت يف اربعــة حمــاور هــي 

كاآليت :
1-االصاح العقائدي  2- االصاح االداري  3- اصاح احلقوق  ٤- االصاح املايل .

املطلب الثالث : االصالح العقائدي : 
ــاور  ــم حم ــن أه ــه وان م ــة حكم ــدة لهgطيل ــب عدي ــه خط ــه تضمنت ــدي فان ــاح العقائ ــا االص ام
ــه اإلمــام عيلgهــو ان منصــب احلاكــم او اخلليفــة يف اإلســام  ــم ب ــذي اهت ــدي ال االصــاح العقائ
يتــم حتديــد مــن يتــواله مــن قبــل اهلل تعــاىل فــا يتــم عــرب الشــور وال وفــق نظــام التوريــث امللكــي وال 
اإلنتخــايب، وهــذا املنصــب هــو مــن حــق اهــل البيتbالذيــن أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم 
تطهــرا، وســيد اهــل البيــت بعــد رســول اهللsهــو عــيل بــن ايب طالــبg. فــاراد أن يعيــد اىل 
أذهــان املســلمن ويرســخ يف نفوســهم هــذا احلــق بعــد أن حــاول زعــاء الكتلــة القرشــية املهاجــرة مــن 

ابعــاده عــن أذهــان املســلمن متامــا وذلــك وفــق اليــات وطــرق متعــددة مــن أمههــا .
ابعاد عيل وآل عيلbعن أي منصب حكومي يف الدولة .

ــم يف  ــل البيتbوحقه ــوم اه ــلمن مفه ــن املس ــر ب ــدث وُيظه ــي يتح ــايب وتابع ــاردة كل صح مط
ــة .  اخلاف

امهال اتباع اهل البيتbواضعافهم والتناط هبم اية مسؤلية يف الدولة اإلسامية .
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ــران  ــط الق ــا ان خيتل ــو خوف ــة بدع ــنة الريف ــراق الس ــة أي اح ــث النبوي ــع األحادي ــراق مجي اح
الكريــم باالحاديــث النبويــة، وكانــت دعــو باطلــة متامــا الن فرقــا كبــرا بــن اســلوب القــران 
الكريــم فهــو اســلوب اخلالــق والســنة الريفــة اســلوب املخلــوق وايــن اخلالــق مــن املخلــوق، ولكــن 
ــرف  ــي ال يع ــدادا لعيلgك ــل البيتbامت ــق عيلgواه ــل وح ــاء فضائ ــو اخف ــك ه ــن ذل ــدف م اهل
ــدد  ــد ش ــذا كان ق ــم، ول ــذي نصبه ــو ال ــاىل ه ــم وان اهلل تع ــن حقه ــة م ــب اخلاف ــلمون ان منص املس
 فقــد رو ،sاخلليفــة األول والثــاين عــى الصحابــة بمنعهــم عــن حتديــث النــاس بأحاديــث الرســول
املحدثــون أن أبابكــر )مجــع النــاس بعــد وفــاة نبيهــم فقــال انكــم حتدثــون عــن رســول اهللs أحاديــث 
ختتلفــون فيهــا والنــاس بعدكــم أشــد اختافــا فــا حتدثــوا عــن رســول اهلل شــيئا فمــن ســألكم فقولــوا 
بيننــا وبينكــم )كتــاب اهلل فاســتحلوا حالــه وحرمــوا حرامــه(٨5. لكــن يبــدو ان األمــر الــذي أصــدره 
ابــو بكــر مل حيرتمــه بعــض كبــار الصحابــة فبقــوا يتحدثــون بــن النــاس بأحاديــث الرســولsويكتبون 
ــوا مــن احاديــث  ــوه بــكل ماكتب ــاس أن يأت ــن اخلطــاب ناشــد الن ــوىل األمــر عمــر ب بعضهــا٨٦، فلــا ت
رســول اهللsفلــا أتــوه هبــا أمــر بتحريقهــا .وروي عــن قرظــة بــن كعــب أنــه قــال : ) ملــا ســرنا عمــر 
اىل العــراق مشــى معنــا عمــر وقــال : ) أتــدرون مل شــيعتكم ؟ قالــوا نعــم تكرمــة لنــا قــال : ومــع ذلــك 
انكــم لتأتــون أهــل قريــة هلــم دوي بالقــران كــدوي النحــل فــا تصدوهــم باألحاديــث عــن رســول اهلل 
فتشــغلوهم جــردوا القــران وأقّلــوا الروايــة عــن رســول اهلل وانــا رشيككــم فلــا قــدم قرضــة بــن كعــب 

قالــوا حدثنــا فقــال هنانــا عمــر(٨7 .
انفتــاح األمــة اإلســامية عــى جمتمعــات متعــددة ابــان الفتــح اإلســامي لدولة فــارس ودولــة الروم 
وغرهــا ودخلــت جمتمعــات متعــددة وخمتلفــة اعراقــا واعتقــادا كالفــرس واألتــراك والكــرد وغرهــم، 
وهــؤالء مل يــروا رســول اهللsومل خيوضــوا شــيئا مــن التجربــة االســامية، وهــم قــد عرفــوا اإلســام 
ممثــا باحلاكــم والــوايل، وبينــا فيــا مــىض ان الســنة الريفــة ممنــوع التحــدث فيهــا، فلــم يعرفــوا عــن 

اهــل البيتbشــيئا، ومل يعرفــوا عــن مواقــف عيلgشــيئا .
وهــذا األمــر كان يمثــل خطــرا كبــرا يف حيــاة االســام واملســلمن النــه يــراد منــه اســدال الســتار 
ــم  ــام ومعرفته ــة االس ــدون حقيق ــن جيس ــم الذي ــت ه ــل البي ــل البيتbواه ــوم اه ــن مفه ــا ع متام
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ــل  ــة اه ــت حقيق ــان وتثبي ــن بي ــد لإلمامgم ــكان الب ــال، ف ــن الض ــم م ــم يعص ــة الن اتباعه واجب
البيتbلــد األمــة اإلســامية األصيلــة التــي تناســت او حاولــت أن تتناســى حقيقــة اهــل البيــت

bوالشــعوب اإلســامية اجلديــدة التــي مل تعلــم شــيئا  عــن تفاصيــل التجربــة اإلســامية ومــن هــو 
ــاة  رســول اهللs، وهــذا األمــر أي تثبيــت وترســيخ مفهــوم اهــل البيــتbيف  رائــد اإلســام يف حي
األمــة اإلســامية كان مــن أهــم األســباب التــي دعــت اإلمــام احلســنgملهادنة او مصاحلــة معاويــة 
بــن أيب ســفيان الن معاويــة أراد أن يقــيض متامــا عــى مفهــوم اهــل البيتbوهــو القائــل للمغــرة بــن 
شــعبة ملــا طلــب منــه أن يكــف األذ عــن بنــي هاشــم النــه مل يبــق عندهــم يشء خيافهــم منــه عليــه، 
واذا بمعاويــة يقــول لــه : )هيهــات هيهــات، أي ذكــر أرجــو بقــاءه، ملــك أخــو تيــم فعــدل وفعــل مــا 
ــو بكــر، ثــم ملــك أخــو عــدي،  فعــل، فــا عــدا أن هلــك حتــى هلــك ذكــره، االّ ان يقــول قائــل : اب
فاجتهــد وشــمر عــر ســنن، فــا عــدا أن هلــك ذكــره، االّ أن يقــول قائــل :عمــر، وان ابــن ايب كبشــة 
ليصــاح بــه كل يــوم مخــس مــرات : ) أشــهد أن حممــدا رســول اهلل( فــأي عمــيل يبقــى، واي ذكــر يــدوم 
بعــد هــذا ال أبــا لــك، ال واهلل ) إال دفنــا دفنــا (٨٨، فوجــود اهــل البيتbهــو وجــود حممدsووجــود 
اإلســام األصيــل الــذي حاربــه معاويــة مــع أبيــه وأخيــه وعشــرته ومــن معهــم مــن املركــن حربــا 

بــا هــوادة حتــى أســلموا مرغمــن .
لْقي : بعد نفيس خَ

ان عــيل بــن ايب طالــب c كان يمثــل باســتمرار حتديــا بوجــوده التكوينــي، وكان يمثــل حتديــا 
للصادقــن مــن الصحابــة فضــا عــن غرهــم .إذ كان يمثــل حتديــا بجهــاده املتميــز، حتديــا بشــجاعته 
املنقطعــة النظــر، حتديــا بعلمــه ومعرفتــة، حتديــا بكثــرة االيــات النازلــة بحقــه، حتديــا بشــدة رصامتــه 
يف ذات اهلل تعــاىل، حتديــا بكثــرة االحاديــث الريفــة التــي قاهلــا بحقــه رســول اهللsحتديــا بالبطــوالت 
ــة  ــف املحرج ــات يف املواق ــروب واملعض ــففه الك ــا يف كش ــام، حتدي ــروب االس ــطرها يف ح ــي س الت
واخلطــرة، نعــم حتديــا بأملعيــة نجمــه يف كل املجــاالت، بــكل هــذه األمــور وغرهــا كان يــرضب الرقــم 
القيــايس الــذي ال يمكــن أن حيلــم بــه أي صحــايب اخــر، وكذلــك ولــداه ســبطا رســول اهللsســيدا 
شــباب أهــل اجلنــة اإلمامــان قامــا أوقعــدا، وامهــا بنــت الرســول املصطفــىsوزوج عيلgوكثــرة 
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االيــات التــي نزلــت بتمجيــد أهــل هــذا البيــت وكثــرة األحاديــث الريفــة يف مدحهــم وبيــان فضلهــم 
ويكفــي أنــه جيــب عــى كل مســلم أن حيبهــم ويودهــم وإال يكــون ناصبيــا نجســا، قــال تعــاىل :)قــل 
gال أســألكم عليــه أجــرا اال املــودة يف القربــى (٨9، وكان حتــى معاويــة العــدو اللــدود لامــام عــيل
يعــرتف بفضــل عــيل وحقــه عــى كل مســلم وهــذا مــا دونتــه يــداه عندمــا رد عــى رســالة حممــد بــن أيب 
بكــر الــذي وبــخ معاويــة هبــا اذ كتــب معاويــة لــه : ) فقــد كنــا وأبــوك معنــا يف حيــاة نبينــا، نــر حــق 

ابــن أيب طالــب ال زمــا وفضلــه مــربزا علينــا (90.
   اذن عــيلgكان حتديــا، )كان اســتفزازا لآلخريــن وهــؤالء األخــرون ليســوا كلهــم يعيشــون 
الرســالة فقــط، بــل مجلــة منهــم يعيشــون أنفســهم أيضــا، يعيشــون أنانيتهــم أيضــا، وحينــا يشــعرون 
هبــذا االســتفزاز التكوينــي مــن شــخص هــذا الرجــل العظيــم الــذي كان يتحداهــم وهــو ال يقصــد أن 
يتحداهــم بــل يقصــد أن هيدهيــم، وان يبنــي هلــم جمدهــم، نعــم يبنــي هلــم رســالتهم وعقيدهتــم، لكــن 
مــاذا يصنــع بأنــاس يعيشــون أنفســهم(91. فــان مجلــة مــن الصحابــة كانــوا يعتــربون فضائــل وامتيازات 
عيلgاســتفزازا هلــم وحتديــا، ويــدل عــى ذلــك شــواهد تأرخييــة عديــدة يضيــق املقــام عــن ذكرهــا، 
ــا  ــاء حروهب ــيف عيلgاثن ــا بس ــض رجاهل ــدت بع ــد فق ــت ق ــش كان ــات قري ــر بيوت ــذا اكث ــى ه زد ع
ضــد اإلســام، فاصبحــوا موتوريــن مــن عيلgفاحلقــد والكراهيــة تغــيل يف قلوهبــم عليــه، فــكل هــذه 
العوامــل اســهمت يف توافــق هــؤالء عــى تضييــق اخلنــاق عــى عيلgبــل عــى اهــل البيتbواخفــاء 
ذكرهــم ال أقــل أن التصــل اىل املســلمن فضائلهــم ومناقبهــم وامتيازاهتــم، وهــذا مــا اســتدعى اإلمــام 
ــن  ــام املعني ــم افه ــن ث ــام وم ــط باإلس ــدي يرتب ــر عق ــه أم ــل البيتbالن ــة اه ــن حقيق ــيلgأن يب ع

ببيــان املعنــى احلــق للقــران الكريــم وتعاليــم اإلســام .
ــكل  ــة بش ــة لنفس ــة والوصي ــه باخلاف ــا حق ــن اإلمامgفيه ــي ب ــوص الت ــم النص ــأذكر أه ــذا س وهل
خــاص او ألهــل البيتbبشــكل عــام، وعيلgهــو ســيد أهــل البيــت بعــد رســول اهللsوهــي كاآليت :
مجــع اإلمامgأيــام خافتــه فخطبهــم خطبتــه املنقولــة بالتواتــر وهــو يناشــد فيهــا اصحــاب النبــي

ــواله(،  ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ــال : )م ــم فق ــم اذ خطبه ــر خ ــول اهلل بغدي ــم رس ــمع منه ــن س sمَ
فقــد رو أمحــد بــن حنبــل يف مســنده وبأســانيد متعــددة ويف مواضــع متعــددة فمــا رواه بســنده )عــن 
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يونــس بــن أرقــم عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن عبــد الرمحــن بــن أيب ليــى قــال : شــهدت عليــا رىض اهلل 
ــت  ــر خــم مــن كن ــوم غدي ــاس أنشــد اهلل مــن ســمع رســول اهللsيقــول ي ــة ينشــد الن ــه يف الرحب عن
ــا كأين أنظــر اىل أحدهــم  ــا عــر بدري ــد الرمحــن فقــام اثن ــال عب ــام فشــهد ق ــا ق مــواله فعــيل مــواله مل
ــن مــن أنفســهم  ــر خــم ألســت أوىل باملؤمن ــوم غدي ــا ســمعنا رســول اهللsيقــول ي ــوا نشــهد أن فقال
فقلنــا بــى يــا رســول اهلل قــال فمــن كنــت مــواله فعــيل مــواله اللهــم وال مــن واله وعــاد مــن عــاداه 
(92. وهــذا احلديــث جــدا واضــح يف داللتــه عــى تنصيــب عــيل )عليــه ســام( الســيا استشــهاد اإلمــام 
عيلgملــن ســمعه، فيــدل عــى أن تنصيــب عيلgأمــرا املؤمنــن وانــه هــو األحــق ومــن خالفــه البــد 

أ منــه .الن الرســولsقال : وعــاد مــن عــاداه. ّ أن ُيعــاد وُيتــربَ
أعــاد اإلمــام عيلgنــر حديــث للرســولsيقدم فيــه عليــا عــى أيب بكــر وعمــر خاصــة، اذ هــو 
عــيل ال غــره يقاتــل عــى تأويــل القــران كــا قاتــل النبيsعــى تنزيلــه93، وهــذا احلديــث لــه داللــة 

عقديــة مهمــة وهــو ان علياgهــو املعنــى باملحافظــة عــى القــران الكريــم :
حتــدث اإلمــام عــيلgيف بعــض خطبــة وهــو يذكــر النــاس بــان لــه احلــق يف اخلافــة عــى ايب بكــر 
باخلصــوص وذلــك يف تبليغــه لســورة بــراءة بعــد أن أعطــى النبيsســورة بــراءة اىل ايب بكــر ونــزل 
 فقــد رو ،gاألمــن جربائيــل يبلــغ الرســول بــان التبليــع ال يتــم إال بــك او رجــل منــك وهــو عــيل
ــراءة عــى النبيsدعــا  ــه :)قــال ملــا نزلــت عــر آيــات مــن ب أمحــد بــن حنبــل بســنده عــن عيلgان
النبــيs أبــا بكــر ريض اهلل عنــه فبعثــه هبــا ليقرأهــا عــى اهــل مكــة ثــم دعــاين النبــيs فقــال يل أدرك 
أبــا بكــر )ريض اهلل عنــه( فحيثــا حلقتــه فخــذ الكتــاب منــه فاذهــب بــه اىل أهــل مكــة فاقــرأه عليهــم 
فلحقتــه باجلحفــة فأخــذت الكتــاب منــه ورجــع ابــو بكــر )ريض اهلل عنــه( اىل النبيsفقــال يــا رســول 
اهلل نــزل يف يشء قــال ال ولكــن جربيــل جــاءين فقــال لــن يــؤدي عنــك اال أنــت أو رجــل منــك(9٤ . 
خطبتــه الشقشــقية : وهــذه اخلطبــة تعتــرب مــن أهــم اخلطــب توثيقــا وداللــة واضحــة عــى أحــق عــيل

ــان . فقــد  ــة عيلgوهكــذا عمــر وعث ــو بكــر وهــو عــى علــم بأحقي gوقــد غصــب ذلــك احلــق اب
ــن  ــال اب ــث ق ــه حي ــن خافت ــنgيف زم ــر املؤمن ــددة ان ام ــانيد متع ــون أن علياgبأس رو املحدث
عبــاس قــال : )كنــت عنــد أمــر املؤمننgبالرحبــة، فذكــرت اخلافــة وتقــدم مــن تقــدم عليــه فيهــا 
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فتنفــس الصعــداء ثــم قــال : أم واهلل لقــد تقمصهــا ابــن أيب قحافــة وانــه ليعلــم أن حمــيل منهــا حمــل القطــب 
ــا، وطوبــت دوهنــا  مــن الرحــى، ينحــدر عنــي الســيل، وال يرقــى ايل الطــر، لكنــي ســدلت دوهنــا ثوب
كشــحا، وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــذاء، أو أصــرب عــى طخيــة عميــاء، هيــرم فيهــا الكبــر، 
ــى،  ــا أحج ــى هات ــرب ع ــت الص ــه، فرأي ــى رب ــى يلق ــن حت ــا مؤم ــدح فيه ــر، ويك ــا الصغ ــيب فيه ويش
فصــربت ويف العــن قــذ ويف احللــق شــجى مــن أن أر تراثــي هنبــا، اىل أن حــرضه أجلــه فــأدىل هبــا اىل 
عمــر، فيــا عجبــا ! بينــا هــو يســتقبلها يف حياتــه اذ عقدهــا آلخــر بعــد وفاتــه لشــد مــا تشــطرا رضعيهــا.

شتان ما يومي عى كورها            ويوم حيان أخي جابر 
فصرهــا واهلل يف ناحيــة خشــناء جيفــو مســها ويغلــظ كلمهــا فصاحبهــا كراكــب الصعبــة إن أشــنق 
هلــا خــرق وان أســلس هلــا عســف يكثــر فيهــا العثــار ويقــل منهــا األعتــذار، فمنــي النــاس - العمــر 
اهلل- بخبــط وشــاس وتلــون واعــرتاض، اىل أن حرضتــه الوفــاة فجعلهــا شــور بــن مجاعــة زعــم أين 
أحدهــم(95. ثــم بــن اإلمامgالشــور الــذي جعلهــا عمــر، ومــاذا أنتجــت ؟ وحتــدث عــن خافــة 
عثــان وكيــف انــه جعــل والة الدولــة اغلبهــم مــن بنــي عمومتــه وكيــف ضجــت النــاس مــن فســادهم 

حتــى أدت اىل مقتــل عثــان .
ومــن كام لهgبعــد الشــور وقــد عزمــوا عــى البيعــة لعثــان، فقــال  g:) لقــد علمتــم أين أحــق 
هبــا مــن غــري، و واهلل ألســلمن مــا ســلمت امــور املســلمن ومل يكــن فيهــا جــور االّ عــيل خاصــة، 

اللتاســا ألجــر ذلــك وفضلــه، وزهــدا فيــا تنافســتموه مــن زخرفــه وزبرجــه(9٦.
ومــن كام لهgوهــو يبــن أن اخلافــة مــن حقــه لكــن املتآمــرون حالــوا دونــه، قــالg:) وقــد قــال 
قائــل :انــك عــى هــذا األمــر يــا بــن ايب طالــب حلريــص فقلــت : بــل أنكــم ألحــرص وابعــد، وأنــا أخــص 
وأقــرب، وانــا طلبــت حقــا يل، وانتــم حتولــون بينــي وبينــه، وترضبــون وجهــي دونــه، فلــا قرعتــه باحلجــة 
يف املــاء احلارضيــن، هــب كأنــه هبــت ال يــدري مــا جييبنــي بــه، اللهــم اين اســتعديك عــى قريــش ومــن 
أعاهنــم، فاهنــم قطعــوا رمحــي، وصغــروا عظيــم منزلتــي، وأمجعــوا عــى منازعتــي أمــرا هــو يل(97، وكامــه

gواضــح بــان اخلافــة لــه ولكنهــا أخــذت بالقــوة وهــم عاملــن عامديــن مرصيــن عــى ذلــك .
ــد  ــا أح ــاس هب ــم ال يق ــدsوان منزلته ــة ال حمم ــح منزل ــكل رصي ــن بش ــو يب ــن كام لهgوه وم
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ــال  ــاس ب ــا:) ال يق ــا، فخطبgقائ ــا وتريع ــم ديني ــة هل ــق اخلاف ــم فح ــة فيه ــأن الوصي ــرصح ب وي
حممدsمــن هــذه األمــة أحــد وال يســو هبــم مــن جــرت نعمتهــم عليــه أبــدا، هــم أســاس الديــن، 
ــم  ــة، وفيه ــق الوالي ــص ح ــم خصائ ــايل، وهل ــق الت ــم يلح ــايل، وهب ــيء الغ ــم يف ــن، اليه ــاد اليق وع

ــه(9٨. ــل اىل منتقل ــه ونق ــق اىل أهل ــع احل ــة، االن اذ رج ــة والوراث الوصي
قولــهg: ) ان األئمــة مــن قريــش، غرســوا يف هــذه البطــن مــن هاشــم ال تصلــح عــى ســواهم، وال 

تصلــح الــوالة مــن غرهــم(99 . 
ان كل هــذه النصــوص وغرهــا التــي اعلــن هبــا اإلمــامgيف خطــب عديــدة وعــى رؤوس االشــهاد 
واهلــدف مــن ذلــك كــي يصلــح هــذا اخللــل العقائــدي الــذي أصــاب األمــة، وهــو ان اخلافــة 
ــهم  ــم ال حممدsعــى رأس ــن ه ــا الرعي ــر وان اصحاهب ــد الب ــس بي ــن اهلل ولي ــا م ــة أمره واإلمام
اإلمــام عــيلg، فــأراد أن يثبــت هــذه احلقيقــة ملــن اشــتبهت عليــه األمــور نتيجــة للتضليــل اإلعامــي 
او ملــن يعلــم ولكنــه ســكت خوفــا او طمعــا وجماملــة ملصالــح شــخصية هــذا اوال، وثانيــا : لكــي تنقــل 
هــذه احلقيقــة اىل املجتمعــات اإلســامية األخــر التــي دخلــت اإلســام بعــد وفــاة الرســولsومل 
تعــرف اإلســام اال مــن خــال املتصديــن للحكومــة ووالهتــم وكانــوا هــم غصبــة حــق اإلمــام )عــج( 

وحاولــوا طمــس واخفــاء هــذه احلقيقــة.
ولــذا هــذا األمــر األول اإلصاحــي كان مــن الصعوبــة قبولــه بمــكان لعــدة اســباب، ولــذا حاولــوا 
ــن  ــم م ــا لدهي ــكل م ــة ب ــى األم ــوا ع ــا ان يشوش ــا مصلحي ــم حتالف ــف معه ــن حتال ــش وم ــاء قري زع
وســائل وحيــل، ومــن ثــم يقطعــوا الســبيل أمــام آل حممــدb لكــي التصــل اليهــم قيــادة األمــة وهــذه 
مــن األمــور املهمــة التــي اضطــرت اإلمــام احلســنgان هيــادن او يصالــح معاويــة بــن أيب ســفيان .



اإلصاحات احلكومية لألمام عيلg واثرها عى  صلح االمام احلسنg دراسة عقدية تارخيية

123123123

gواثرها عى  صلح االمام احلسن  gاإلصاحات احلكومية لألمام عيل

املطلب الرابع: االصالح اإلداري واحلقوق :
االدارة :

  أرص اإلمــام أمــر املؤمنــنgيف بدايــة توليــه األمــر عــى عــزل والة عثــان عــى األمصار اإلســامية 
ــك  ــب كل تل ــبب وراء غض ــم الس ــوا ه ــايل وكان ــيايس واإلداري وامل ــادهم الس ــك لفس ــا، وذل مجيع
اجلمــوع اإلســامية والتــي أدت اىل مقتــل اخلليفــة عثــان، وحــاول املغــرة بــن شــعبة أن يثنــي اإلمــام 
عــن قــراره فأشــار عليــه يف شــأن بعــض والة عثــان بــان يثبتهــم عــى واليتهــم ريثــا تســتتب األمــور 
وتســتقر . اال ان اإلمامgرفــض هــذا األمــر رفضــا قاطعــا الن هــؤالء فاســدون ظاملــون يتعاملــون 
ــن  ــرة ب ــال :) ان املغ ــه، اذ ق ــة رفض ــام عيلgعل ــن اإلم ــد ب ــاء، وق ــايل والكربي ــلمن بالتع ــع املس م
شــعبة قــد كان أشــار عــيل أن اســتعمل معاويــة عــى الشــام وأنــا باملدينــة، فأبيــت ذلــك عليــه ومل يكــن 
ــام  ــامية، فاإلس ــادئ اإلس ــم كل املب ــاس ترفضه ــذا أن ــدا(100، وهك ــن عض ــذ املضل ــراين أخت اهلل ل
ــادئ اإلســامية، واملغــرة أشــار  ــورة عــى املفســدين والظاملــن، وال جتــوز املســاومة عــى املب جــاء ث
ــاومة  ــة املس ــول، ونظري ــاف احلل ــل بإنص ــامgأن يقب ــن اإلم ــد م ــاومة يري ــة املس ــى اإلمامgبعقلي ع
وانصــاف احللــول ال ختــدم األمــة اإلســامية وخــاف العــدل اإلهلــي، نعــم قــد ختــدم احلاكــم غــر 
املبدئــي الــذي مهــه كــريس احلكــم، ومــن ثــم ان اإلمــامgمل يقبــل البيعــة مــن املســلمن اال بقبوهلــم أن 
يتصــد لانحــراف ويصلــح كل ذلــك الفســاد الــذي خلفتــه حكومــات اخللفــاء الثاثــة . واإلمــام

gهــو القائــد الرســايل الــذي ُبنِــيَ اإلســام عــى أكتافــه، وتشــبعت عروقــه . بمبادئــه وقــذف نفســه يف 
 ،s هلــوات احلــرب وعــّرض نفســه اىل القتــل مــن اجــل مبــادئ اإلســام ونبــي اإلســام املصطفــى
ــزة  ــم بع ــلمن ورفعته ــزة املس ــى ع ــة وع ــه القويم ــام ومبادئ ــى اإلس ــرص ع ــص كل احل ــو احلري فه
دينهــم وال فــرق بــن مســلم واخــر وكانgيؤكــد مــرارا وتكــرارا عــى هــذ املنهــج وذلــك بقولــه :) 
الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ احلــق لــه، والقــوي عنــدي ضعيــف حتــى أخــذ احلــق منــه(101، ومل 
ّل مــن يشــك بــه أنــه يريــد اســتغال منصبــه جلمــع املــال عــى حســاب املســلمن، فهــو ال يصانــع  ُيــوَ
وال يداهــن يف ديــن اهلل واليف قيادتــه للمســلمن وإن كلفــه ذلــك حياتــه وهــو القائــلg:   )اليقيــم 
ــن  ــي م ــة ه ــذه احلقيق ــع (102. وه ــع املطام ــارع وال يتب ــع وال يض ــن ال يصان ــبحانه اال م ــر اهلل س أم
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أولويــات واســرتاتيجية اإلمــام عيلgلــذا نقــل املؤرخــون انــه :) نــاد حوشــب اخلــري عليــا يــوم 
ــن  ــك وب ــيل بين ــك، نخ ــا ودم ــدك يف دمائن ــا ننش ــب، فأن ــن أيب طال ــا ياب ــرصف عن ــال : ان ــن، فق صف
عراقــك، وختــيل بيننــا وبــن شــامنا، وحتقــن دمــاء املســلمن، فقــال عــيل :هيهــات يابــن أم ظليــم ! واهلل 
لــو علمــت أن املداهنــة تســعني يف ديــن اهلل لفعلــت، ولــكان أهــون عــيل يف املؤونــة، ولكــن اهلل مل يــرض 

مــن أهــل القــرآن باألدهــان والســكوت، واهلل يعــى(103 .
وجــاء يف كتابــه ملالــك االشــرت يؤكــد عــى هــذا املضمــون فمــن مجلــة مــا جــاء يف كتابــه لــه، )فاصطف 
لواليــة أعالــك أهــل الــورع والعلــم والسياســة(10٤، وهــذا األمــر كان يفــرض عــى اإلمــامgأن ال 

يقــر وال يمــيض خملفــات نظــام عثــان اإلداريــة والسياســية عــى كافــة املســتويات .
ولــذا ملــا جــاءه طلحــة والزبــر وكلــاه يف شــأن الواليــة عــى الكوفــة والبرصة ردمهــا ردا مجيــا، رغم 
قــرب الزبــر مــن اإلمــام عيلgولكــن كانــت لــه ولطلحــة امتيــازات مــن اخلليفــة عثــان وهلــذا صــارا 
أثريــاء ورؤوس امــوال كبــرة، قــال املؤرخــون : كنــز الزبــر ثــروة طائلــة يف عهــد عثــان، بلغــت عنــد 
موتــه مخســن الــف دينــار والــف فــرس والــف عبــد وأمــة105، رغــم انــه مل يتــول منصبــا ولكــن كان 
قطاعــات والضيــاع واالمــوال، وهــذا ابــن خلــدون يف تأرخيــه يــروي عــن  يغــدق عليهــا عثــان مــن االٌ
املســعودي يقــول:) يف أيــام عثــان اقتنــى الصحابــة الضيــاع واملــال فــكان لــه - أي للخليفــة عثــان - 
 يــوم قتــل عنــد خازنــة مخســون ومائــة الــف دينــار وألــف وألــف درهــم وقيمــة ضياعــه بــوادي القــر
وحنــن وغرهــا مائتــا الــف دينــار وخلــف ابــا وخيــا كثــرة، وبلــغ ثمــن الواحــد مــن مــرتوك الزبــر 
بعــد وفاتــه مخســن الــف دينــار وخلــف ألــف أمــة، وكانــت غلــة طلحــة مــن العــراق الــف دينــار كل 
يــوم، ومــن ناحيــة الــرساة اكثــر مــن ذلــك، وكان عــى مربــط عبــد الرمحــن بــن عــوف الــف فــرس ولــه 
الــف بعــر وعــرة االف مــن الغنــم وبلــغ الربــع ن مرتوكــه بعــد وفاتــه أربعــة وثانــن الفــا وخلــف 
زيــد بــن ثابــت مــن الفضــة والذهــب مــاكان يكــرس بالفــؤوس غــر ماخلــف مــن األمــوال والضيــاع 
بائــة الــف دينــار(10٦ وغــر هــؤالء مثــل مــروان بــن احلكــم ابــن عــم اخلليفــة عثــان الــذي كان مــن 
املقربــن لــه فهــو مــن حاشــيته وهــو بمثابــة رئيــس مكتبــه يف املصطلحــات العرصيــة، وعبــد اهلل بــن 
عامــر بــن كريــز ابــن خــال عثــان واله عثــان عــى البــرصة وهــو ابــن اربعــة وعريــن ســنة كــا كان 
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ــر اىل مكــة،  ــت مــال البــرصة وف ــان فنهــب بي ــل عث ــن بعــد مقت ــه أمــر املؤمن ــارس، عزل ــاد ف ــيل ب ي
وكانــت معرفتــه بالبــرصة هــي التــي دفعــت اصحــاب اجلمــل اىل التوجــه نحوهــا، وهــو أحــد الذيــن 
جهــزوا جيــش الناكثــن باملــال الــذي رسقــه مــن خزانــة البــرصة فأنفــق مليــون درهــم، وتــربع بائــة 
ــام،  ــدا الش ــل قاص ــة اجلم ــد معرك ــرار بع ــل، والذ بالف ــرب اجلم ــنgيف ح ــر املؤمن ــال ام ــر لقت بع
ــال احلســنgوصار واســطة  ــة، وكان معــه يف حــرب صفــن، كــا شــارك يف قت وفيهــا صاهــر معاوي
يف اهلدنــة او الصلــح بــن اإلمــام احلســن )عليــه الســام ومعاويــة(، ثــم ويل البــرصة ثــاث ســنوات 
ــر  ــام ام ــع اإلم ــدا م ــلبي ج ــا دور س ــر هل ــخصية اخ ــن ش ــك ع ــة107. وناهي ــد معاوي ــر يف عه اخ
ــان عــى اليمــن،  ــر وعامــل أيب بكــر وعمــر وعث ــة( وهــو صهــر الزب ــن مني املؤمننgوهــو )يعــيل ب
عزلــه أمــر املؤمننgبعــد مقتــل عثــان، فنهــب بيــت مــال اليمــن وجلــأ اىل مكــة ومعــه ســتائة 
الــف دينــار وســتائة بعــر، فالتحــق فيهــا بعائشــة وطلحــة والزبــر، وتعهــد بنفقــات احلــرب، فدفــع 
ســتائة الــف درهــم، وجعــل األبــل حتــت ترصفهــم10٨. وهــو لــذي اشــرت اجلمــل الــذي كانــت عليــه 

عائشــة، ولــه ثــروة طائلــة أيضــا109.
 وملــا وصــل خــرب ابــن أيب ربيعــة وابــن منيــة ومــا بــذاله مــن املــال يف شــقاق عيلgوالفســاد عليــه، 
قــالg: واهلل ان ظفــرت بابــن منيــة وابــن ايب ربيعــة ألجعلــن امواهلــا يف مــال اهلل عــز وجــل، ثــم قــال

gبلغنــي ان ابــن منيــة بــذل عــرة االف دينــار يف حــريب، مــن أيــن لــه عــرة االف دينــار ؟ رسقها من 
اليمــن ثــم جــاء هبــا لئــن وجدتــه آلخذنــه بــا أقــر بــه . فلــا كان يــوم اجلمــل وانكشــف النــاس هــرب 

يعــيل بــن منيــة110 . 
ــن  ــر، ووىل رجــاال مــن أهــل الدي ــول طلحــة والزب ــان ومل ي ــا عــزل اإلمــام عــيلgوالة عث      فل
والعفــة واحلــزم، فمثــا وىل عــى مــرص قيــس بــن ســعد بن عبــادة الصحــايب اجلليــل، ووىل عــى البرصة 
عثــان بــن حنيــف الرجــل الرســايل وعــى الشــام وىل ســهل بــن حنيــف، وابقــى أبــا موســى األشــعري 
gــام ــم ان كان رأي اإلم ــة رغ ــى الكوف ــا ع ــه والي ــرت بإبقائ ــك األش ــه مال ــد أن كلم ــة بع ــى الكوف ع

عزلــه وهــذا مــا بينــه اإلمــام عــيلg:) لقــد أردت عزلــه وســألني األشــرت أن أقــره(111، وقــد ظهــرت 
خيانتــه يف عــدة مواقــف اول موقــف منهــا عندمــا صــار خيــذل اهــل الكوفــة عــن نــرصة اإلمامgعنــد 
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ــاد اإلســامية  ــوالة الرســالين اهــم االمصــار يف الب ــوىل هــؤالء ال ــاب اجلمــل . ف ــه اىل اصح توجه
آنــذاك وهــي البــرصة ومــرص والكوفــة فهــي األمصــار الكــرب واملهمــة يف الدولــة اإلســامية .

     وقــد صعــق هــذا النظــام اإلداري اجلديــد الزعامــات القرشــية فأصيبــت برضبــة قاصمــة يف 
كربيائهــا وســلطاهنا وخيائهــا وتســلطها وزعامتهــا ونفوذهــا ألن مجيــع هــذه الــوالة هــم غــر قريــش، 
واالمــام عــيلgرصح بــان الــوالة الســابقن يف عهــد عثــان ومــن عــى شــاكلتهم فهــم ُفّجار وســفهاء، 
لــذا قــالg: )ولكننــي آيس أن يــيل أمــر هــذه األمــة ســفهاؤها وفجارهــا فيتخــذوا مــال اهلل خــوال، 
وعبــاده خــوال، والصاحلــن حربــا، والفاســقن حزبــا، وان منهــم مــن مل يســلم حتــى رضخــت لــه عــى 
اإلســام الرضائــخ (112، هــذا هــو العامــل الثــاين والــذي أثــار ســخط هــؤالء الــوالة وغرهــم الذيــن 
ــن  ــاروا الفت ــرة، فشــكلوا معارضــة وأث ــات كث ــه عاق ــه اعــوان ول هــم عــى شــاكلتهم وكل منهــم ل
الكبــرة والكثــرة، منهــا حــرب اجلمــل التــي كانــت مــن أخطــر احلــروب التــي واجهــت املســلمن، 
ذلــك ألن قادهتــا زوج النبــي عائشــة بنــت اخلليفــة األول ايب بكــر ومعهــا كبــار القــوم كالزبــر وهــو ابن 
عمــة اإلمــام عيلgوابــن أخ الســيدة خدجيــة113 ام املؤمنــن واملــرأة الصاحلــة بــكل ماتعنــي الكلمــة، 
وطلحــة بــن عبيــد اهلل ابــن عــم اخلليفــة ايب بكــر، فهــؤالء قــادة معركــة اجلمــل وهــم الناكثــون اذ نكــث 
الزبــر وطلحــة بيعتهــا لإلمــام عيلgوجهــزا ذلــك اجليــش تقــدم عــى مجــل العســكر عائشــة بنــت ايب 
 عــن األرسgواهنــزم مــن اهنــزم وافــرج اإلمــام عيلgوملــا انتــرص اإلمــام عيلsبكــر زوج النبي
فأغلــب هــؤالء التحقــوا مــع معاويــة وبقــوا مــع معاويــة وملــا تــوىل اإلمــام احلســنgاخلافة، هــؤالء 
كان كل مههــم ان ال يتــوىل مــن ال حممدsأحــد منصــب اخلافــة ألهنــم بوجــود ال حممــد  ال يصلــون 

اىل املناصــب وال يؤثــرون باألمــوال . 
 احلقوق :

ــان املســلمن مجيعــا ســواء يف احلقــوق والواجبــات يف   وامــا احلقــوق : فــان اإلمــام علياgنــاد ب
ــعَ قســمٌ منهــا يف عهــد  اإلســام . وكل الفــروق التــي كانــت يف زمــن اجلاهليــة والغاهــا االســام وُأرجِ
عمــر وعثــان الغاهــا االمــام عيلgوهــو القائــل :) الذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ احلــق لــه والقــوي 

عنــدي ضعيــف حتــى اخــذ احلــق منــه(11٤.    
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املطلب اخلامس : االصالح املايل :
ــران يف  ــه اإلمامgأم ــد واج ــال، وق ــة امل ــاه سياس ــا جت ــا وصارم ــا حازم ــام عيلgموقف ــف اإلم وق

ــة. ــة املالي ــاح السياس اص
األول : الثــروات الكبــرة التــي تكونــت يف أيــام عثــان لكثــر مــن الصحابــة وأغليمــة قريــش وبنــي 
أميــة باســباب غــر مروعــة، فقــد ذكــر املؤرخــون كاملســعودي وابــن كثــر وغرهــم بعــض األمثلــة 

عــى هــذه الثــروات الكبــرة يف ذلــك الوقــت وقــد ذكــرت بعضــا منهــا فيــا تقــدم.
      وكانــت ثــروة اخلليفــة عثــان عندمــا قتــل عنــد خازنــه )مائــة ومخســون الــف دينــار ومليــون درهم 
ــد ذكــر  ــا(115، وق ــرا واب ــا كث ــار، وخلــف خي ــة الــف دين ــن مئ ــر وحن ــوادي ق وقيمــة ضياعــه ب
املســعودي وهــو يف معــرض حديثــه عــن ثــروة الطبقــة احلاكمــة ومــن شــايعها ونارصهــا عــى فعلهــا 
ــاء، إذ قــال :)وهــذا بــاب يتســع ذكــره، ويكثــر وصفــه  احلائــد عــن جــادة اهلــد وهنــج خاتــم األنبي
فيمــن متلــك األمــوال يف أيامــه(11٦، وكان عــال اخلليفــة عثــان الذيــن هــم مــن قريــش يعتقــدون بــان 
ــواد  ــة بشــأن س ــان عــى الكوف ــاص وايل عث ــن الع ــعيد ب ــال س ــد ق ــش، فق ــك قري ــو مل ــال ه ــت امل بي

العــراق : ) انــا هــو بســتان لقريــش تأخــذ منــه مــا شــاءت وتــرتك منــه مــا شــاءت(117.
  ولعــل اعتقــاد هــؤالء نتيجــة ملــا يرونــه مــن تــرصف اخلليفــة عثــان نفســه اذ كان يقــول : ) لنأخــذن 

حاجتنــا مــن هــذا الفــيء وان رغمــت انــوف أقــوام (11٨.
نعــم هكــذا كان منطــق اخلليفــة الــذي ركــز مــن اعتقــاد اغيلميــة قريــش وابنــاء بنــي أميــة بــان مــال 
ــو  ــتدل اب ــا اس ــقيفة، حين ــق الس ــة ملنط ــم نتيج ــم دون غره ــن حقه ــادة م ــم والقي ــن حقه ــلمن م املس
بكــر وعمــر عــى األنصــار بأهنــم عشــرة حممــدs، اذ قالــوا :)مــن ذا ينازعنــا ســلطان حممــد وامارتــه 
ونحــن اوليــاؤه وعشــرته اال مــدل بباطــل أو متجانــف ألنــم أو متــورط يف هلكــة(119، فقريــش 
وخصوصــا بنــي أميــة اعتــربت اخلافــة مؤسســة مــن مؤسســاهتا وشــأنا مــن شــئوهنا اخلاصــة وليــس 
ــي  ــرة املخزوم ــن املغ ــة ب ــن أيب ربيع ــد اهلل ب ــذا عب ــة، فه ــم يف اخلاف ــدم عليه ــى أن يتق ــلم حت الي مس
يقــول للمقــداد بــن عمــرو ابــان ترشــيح اإلمــام عيلgمــع اخلمســة األخريــن عندمــا عينهــم عمــر بــن 
اخلطــاب للشــور لكــي ينتخبــوا احدهــم للخافــة، وكان املقــداد يبــدي تأييــده لإلمــام عــيلg، فقــال 
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عبــد اهلل بــن أيب ربيعــة املخزومــي بلهجــة تعســفية جاهليــه تنــم هــذا األعتقــاد الــذي هــو راســب جاهــيل 
متــأيت مــن النظــرة العشــائرية والنــربة األســتعائية :) يابــن احلليــف العســيف، ومتــى كان مثلــك جيــرتء 
عــى الدخــول يف أمــر قريــش(120 . وهلــم معــي اىل منطــق عبــد اهلل بنــي ســعد بــن أيب رسح األمــوي 
مــاذا قــال قبــل أن ينصــب عثــان بــن عفــان :)أهيــا املــأل ان اردتــم أال ختتلــف قريــش فيــا بينهــا فبايعــوا 
عثــان(121. فقــال لــه عــار بــن يــارس هــذا الرجــل الرســايل وعليــك ان  تركــز يف منطقــه لتعــرف الفــرق 
بــن املنطقــن :) ان أردتــم أال خيتلــف املســلمون فيــا بينهــم فبايعــوا عليــا(122. فأولئــك يعتقــدون بــان 
اخلافــة لقريــش، واذا خرجــت اىل غــر قريــش ســتختلف قريــش وعــار يــر اخلافــة لعيلgوعــدم 
مبايعتــه يــؤدي اىل اختــاف املســلمن وفــرق كبــر بــن األمريــن . فلــا كانــت زعامــات قريــش تعتقــد 

ان اخلافــة مــن حقهــا وهكــذا األمــوال أي بيــت املــال فهــي تتــرصف بــه كيفــا تشــاء.
األمــر الثــاين : الــذي واجــه االمامgفيــا يتعلــق بسياســة املــال هــو اســلوب توزيــع العطــاء الــذي 
ســنه عمــر بــن اخلطــاب وجــر عليــه عثــان زمــن خافتــه ولكــن بشــكل فاضــح وهــذا األســلوب 
خيالــف متامــا ســنة رســول اهللsباســلوب العطــاء اذ مل يفــرق رســول اهلل اهلل )ص( بــن مســلم وأخــر 
يف عطــاء كــا بينــاه ســابقا . ولــذا اعلــن اإلمــام عــيلgيف اليــوم الثــاين مــن مبايعتــه عــن موقفــه جتــاه 
هــذا األســلوب وحــدد موقفــه جتــاه األمــوال التــي حازهــا جمموعــة مــن الصحابــة نتيجــة مــا اقطعهــا 
عثــان ومــا وهبهــا هلــم مــن اأمــوال كثــرة، وبنgانــه ســيتبع اســلوب املســاواة يف العطــاء فخطــب

gوقــال: ) أهيــا النــاس اين رجــل منكــم، يل مــا عليكــم وعــيل مــا عليكــم، واين حاملكــم عــى منهــج 
نبيكــم ومنفــذ فيكــم مــا أمــر بــه، أال وان كل قطيعــة أقطعهــا عثــان، وكل مــال أعطــاه مــن مــال اهلل 
فهــو مــردود يف بيــت املــال، فــان احلــق ال ببطلــه يشء، ولــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه 
ــا كان  ــق(123. فل ــه أضي ــه العــدل فاجلــور علي ــان يف العــدل ســعة ومــن ضــاق علي ــه، ف األمــاء لرددت
مــن الغــد، غــدا وغــدا النــاس لقبــض املــال فقالgلعبيــد اهلل بــن أيب رافــع كاتبــه : )ابــدأ باملهاجريــن 
فنادهــم، واعــط كل رجــل ممــن حــرض ثاثــة دنانــر، ثــم ثــن باألنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك، ومــن 

حــرض مــن النــاس كلهــم، األمحــر واألســود، فاصنــع بــه مثــل ذلــك(12٤.
 (:gفقــال ســهل بــن حنيــف : يــا أمــر املؤمنــن، هــذا غامــي باألمــس وقــد اعتقتــه اليــوم، فقــال
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ــف  ــد، وختل ــى أح ــدا ع ــل أح ــر ومل يفض ــة دنان ــا ثاث ــد منه ــى كل واح ــك، فاعط ــا نعطي ــه ك نعطي
ــن  ــروان ب ــاص، وم ــن الع ــعيد ب ــر، وس ــن عم ــد اهلل ب ــر، وعب ــة والزب ــذ طلح ــم يومئ ــذا القس ــن ه ع
احلكــم، ورجــال مــن قريــش(125. وهكــذا قىضgبرسعــة وحســم شــديد عــى ســنة التفــاوت الطبقــي 
ومالــه مــن تعلقــات اقتصاديــة ودينيــة، فســو بــن الســابقن يف اإلســام واملســلمن اجلــدد، وبــن 
املعتقــن واألحــرار، فلــم جيعــل مــن الســابقة الدينيــة واألنتــاء القبــيل ذريعــة اىل املغانــم األقتصاديــة، 
وشــل قــوة الطبقــة التــي تكونــت يف عهــد عثــان عندمــا صــادر اإلمــام عــيل قطــاع عثــان واألمــوال 

التــي اعطاهــا لبطانتــه القرشــية وخاصتــه األمويــة .
      وهــذه السياســة العلويــة االداريــة واحلقوقيــة واملاليــة األصاحيــة اهبجــت الطبقــة املســتضعفة 
ــاس،  ــى الن ــا ع ــتعائها وخيائه ــا واس ــش وغروره ــة لقري ــة قوي ــكلت صفع ــت وش ــا أغضب اال اهن
فشــعرت ودق عندهــا ناقــوس اخلطــر باهنــا اليمكــن هلــا ان حتــوز تلــك األمــوال التــي كانــت تنعــم هبــا 
يف العهــود الســابقة، ولــذا انحــاز قســم مــن زعامــات الطبقــة الثريــة عــن عيلgقــال املــؤرخ :) فبينــا 
النــاس يف املســجد بعــد الصبــح اذ طلــع الزبــر وطبحــة، فجلســا ناحيــة عــن عــيلg، ثــم طلــع مــروان 
وســعيد وعبــد اهلل بــن الزبــر، فجلســوا اليهــا، ثــم جــاء قــوم مــن قريــش، فانضمــوا اليهــم ثــم حتدثــوا 
نجيــا ســاعة(12٦، وبــدا هلــم أن يســاوموا امــر املؤمننgعــى بــذل طاعتهــم لــه رشط أن يغــيض عــا 
ســلف منهــم وممــا عندهــم مــن امــوال، وارســلوا لــه الوليــد بــن عقبــة بــن أيب معيــط، )فجــاء اىل عــيل

g، فقــال يــا أبــا احلســن، انــك قــد وترتنــا مجيعــا، أمــا أنــا فقتلــت أيب يــوم بــدر صــربا، وخذلــت أخــي 
يــوم الــدار باألمــس، وأمــا ســعيد فقتلــت أبــاه يــوم بــدر يف احلــرب - وكان ثــور قريــش- وأمــا مــروان 
ــاه عنــد عثــان اذ ضمــه اليــه، ونحــن اخوتــك ونظــراؤك مــن بنــي عبــد منــاف، ونحــن  فســخفت أب
ــا إن  ــه، وان ــل قتلت ــان، وان تقت ــام عث ــال يف أي ــن امل ــاه  م ــا اجتنين ــا م ــع عن ــى أن تض ــوم ع ــك الي نبايع

خفنــاك تركنــاك فالتحقنــا بالشــام(127.
 فقــال لــه اإلمــامg:) أمامــا ذكرتــم مــن وتــر اياكــم فاحلــق وتركــم وأمــا وضعــي عنكــم ماأصابتــم 
ــية  ــات القرش ــذه الزعام ــت ه ــا تيقن ــم (12٨. فعنده ــن غرك ــم وال ع ــق اهلل عنك ــع ح ــس يل أن أض فلي
ــة(، أن  ــة واملالي ــية واالداري ــيادة السياس ــا الس ــون هل ــي ان تك ــا ه ــع بينه ــط اجلام ــزوت والراب ــي ان )الت
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ــاومة وال  ــخ للمس ــا اليرض ــان علي ــا، ف ــر حقه ــن عيلgغ ــد م ــاز واح ــى امتي ــول ع ــال للحص ال جم
للتهديــد، فهــو ليــس مــن طــراز القــادة الذيــن يرضــون بانصــاف احللــول . وعنــد ذاك قامــت قيامتهــم . 
وقــد ســمع عمــرو بــن العــاص باصاحــات أمــر املؤمنــنg)وكان وقتهــا بأيلــة فكتــب اىل معاويــة : 
ماكنــت صانعــا فاصنــع اذ قــرك ابــن أيب طالــب مــن كل مــال متلكــه كــا تقــر عــن العصــا حلاهــا(129. 
ــة  ــض بيع ــعي اىل نق ــام عيلgوالس ــى اإلم ــة ع ــويش والبلبل ــر اىل التش ــك الزم ــت تل ــا اندفع وعنده
ــولsفقد  ــا الرس ــأ عنه ــي أنب ــل الت ــرب اجلم ــوا ح ــا أحدث ــس، وفع ــا باألم ــي عقوده ــام gالت اإلم
رو املحدثــون باســانيد متعــددة ورواة متعدديــن مــن الصحابــة عــن رســول اهللsمنهــم ابــو ســعيد 
اخلــدري الــذي قــال : ) أمرنــا رســول اهللsبقتــال الناكثــن والقاســطن واملارقــن، فقلنــا  :يارســول 
ــارس(130،  ــن ي ــل عــار ب ــن ايب طالــب معــه يقت ــال هــؤالء فمــع مــن؟ فقــال مــع عــيل اب ــا بقت اهلل أمرتن
فنكــث طلحــة والزبــر بيعــة امــام زماهنــا وأغــرا بــزوج النبــي عائشــة بنــت ايب بكــر واتفــق معهــم والة 
عثــان املخلوعــن بتجهيــز ذلــك اجليــش باملــال والعــدد والعــدد، كيعــيل بــن منيــة وعبــد اهلل بــن عامــر 

بــن كريــز وابــن ايب رسح وابــن ايب الربيــع ومــروان بــن احلكــم وغرهــم.     
  واســتطاع االمــامgأن يقــيض عــى حركــة الناكثــن يف مهدهــا، وفــر مــن فــر منهــم ومــن أفــرج عنهم 
اإلمامgمــن األرس اىل الشــام ملتحقــن بمعاويــة ليتجهــزوا اىل اثــارة حــرب اخــر كــي حيولــوا بــن 
اإلمامgواصاحاتــه ويرجعــون األمــر كــا كان عليــه يف عهــد اخلليفــة الثالــث عثــان متخذيــن كافــة 

التدابــر واحليــل واملغالطــات يف ســبيل افشــال اصاحــات احلكومــة العلويــة املحمديــة الرســالية.
وبــدأت املرحلــة الثانيــة مرحلــة القاســطن حيــث انضــوت مجيــع املنتفعــة بعهــد عثــان، كــا انضــم 
اليهــا فيــا بعــد مجيــع الوصوليــن والنفعيــن واألنتهازيــن ومــن بــاع ضمــره وقيمــه واخرتــه بدنيــاه 
كعمــرو بــن العــاص وبرسيــن ارطــاة واملغــرة بــن شــعبة ومــن شــاهبهم يف ســنخية األنحــراف والنفــاق 
ــة  ــذا حكوم ــا، وهك ــول بعينه ــة الرس ــي حكوم ــب ه ــن ايب طال ــيل ب ــة ع ــن ان حكوم ــى يق ــم ع فه

مرفوضــة مــن قبــل هــؤالء النفعيــن املاديــن الذيــن يريــدون الســيادة واملــال هلــم .
متــرد معاويــة عــى حكومــة اإلمــام عيلgمــرصا عــى اعــادة االفــكار واغلــب املارســات اجلاهليــة 
بثــوب اإلســام، ولتحقيــق هــذا اهلــدف اســتخدم كل امكاناتــه، فاشــرت الضائــر امليتــة مــن اصحــاب 
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ــه،  ــة بحرمــان اخــر كــي تعطــي والءهــا ل ــا وراح يفضــل طائف ــال والعطاي رســول اهلل وغرهــم بامل
ــراف  ــا االط ــام عيلgخصوص ــة اإلم ــراف حكوم ــب يف اط ــوف والرع ــر اخل ــبل، ون ــل الس وتعطي
املتامخــة حلــدود الشــام، وايــذاء األبريــاء بالقتــل والســلب والنهــب كــا يف الغــارات التــي شــنها بــرس 
بــن ارطــاة وامثالــه مــن جنــد معاويــة ومرتزقــة حاكــم الشــام وكل مــاكان هيــدف اليــه معاويــة هــو ان 
ــراء  ــلمن، وال بالفق ــام واملس ــه باالس ــه ل ــت والعاق ــة كان ــاي طريق ــلمن ب ــى املس ــا ع ــون حاك يك
واملحرومــن، وهــو القائــل عندمــا خطــب اهــل الكوفــه عندمــا جــاء اىل الكوفــه بعــد اهلدنــة مــع اإلمــام 
احلســنg: فخطــب معاويــة اهــل الكوفــة وقــال :) أهيــا النــاس اين واهلل ماقاتلتكــم عــى الصــوم 
والصــاة والــزكاة واين ألعلــم أنكــم تصومــون وتصلــون وتزكــون ولكن قاتلتكــم التأمــر عليكم(131.  
وكان معاويــة واليــا عــى اقليــم مهــم مــن أقاليــم الدولــة اإلســامية مــن زمــن اخلليفــة الثــاين عمــر 
بــن اخلطــاب، ومل يعــرف هــذا األقليــم اإلســام إال مــن خــال معاويــة ومل توجد شــخصيات اســامية 
تنافــس معاويــة مــن اهــل الشــام، زد عــى هــذا التضليــل األعامــي الــذي مارســه معاويــة ضــد عــيل

gوآل عــيل، وقــدم نفســه اىل اهــل الشــام بانــه خــال املؤمنــن باعتبــار ان أختــه حبيبــة بنــت أيب 
ســفيان زوج الرســولsوالقران الكريــم بــن بــان زوجــات الرســول امهــات املؤمنــن، فابتــدع 

معاويــة مصطلحــا اســاميا لــه بانــه خــال املؤمنــن132 . 
كان معاويــة يمثــل اجلاهليــة بفوارقهــا وعنفواهنــا وطبقاهتــا، وعــيل gيمثــل االســام القويــم بــكل 
معانيــه ومبادئــه وقيمــه، لــذا حــاول االمــام عــيلgأن يبــن للمســلمن ان النــزاع بينــه وبــن معاويــة 
ــة بثــوب  ــزاع بــن مــن يمثــل اجلاهلي ــا ن ــزاع بــن فئتــن مســلمتن، وان ــه ن ليــس نزاعــا شــخصيا او ان
اســامي وبــن اإلســام األصيــل، هــذا األمــر قــد يكــون نجمــع فيــه اإلمــام عــيلgيف اغلــب االمصــار 
ــلفت  ــا اس ــام ك ــل الش ــك ألن اه ــام وذل ــل الش ــد اه ــه عن ــح في ــه مل ينج ــة ولكن ــامية يف اجلمل اإلس
عرفــوا االســام مــن خــال معاويــة، ومــا تركتــه معركــة حــرب اجلمــل مــن شــهداء وجرحــى وكذلــك 
حــرب صفــن التــي طالــت مدهتــا وخلفــت شــهداء وجرحــى كثــرة، ومــا حدثــت فيهــا مــن فتنــة رفــع 
ــة  ــا فئ ــه الســام(، بدعــو أنن ــن عيل)علي ــا أوشــك النــرص ان يتحقــق ألمــر املؤمن املصاحــف عندم
gمســلمة ونريــد أن نتحاكــم اىل املصحــف الريــف، وانشــق اجليــش اإلســامي جيــش االمــام عــيل
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ــم  ــف فه ــوا املصاح ــازال رفع ــام م ــل الش ــان اه ــش اإلمامgب ــن جي ــر م ــطر كب ــن ش ــقن اذ ظ اىل ش
مســلمون وعلينــا أن تتحاكــم اىل القــران الكريــم، ومل ترتكــز يف أنفســهم مــاكان يدعــو لــه االمــام عــيل

gويبنــه بــان معاويــة يمثــل اجلاهليــة ولكــن بثــوب اســامي وان الرســولsاخرب عنــه بشــكل خا ص 
وعــن بنــي اميــة بشــكل فمــا قالــه )رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه( : ) يطلــع مــن هــذا الفــج رجــل 
مــن أمتــي حيــر عــى غــر ملتــي، فطلــع معاويــة . ومنهــا أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه قــال : إذا 
رأيتــم معاويــة عــى منــربي فاقتلــوه، ومنهــا احلديــث املشــهور املرفــوع أنــه صــى اهلل عليــه وآلــه قــال : إن 
معاويــة يف تابــوت مــن نــار يف أســفل درك مــن جهنــم، ينــاد : يــا حنــان يــا منــان . فيقــال لــه : ) اآلن 
وقــد عصيــت قبــل وكنــت مــن املفســدين(133 . ومــن ثــم مانتجتــه فتنــة رفــع املصاحــف مــن خــروج 

.gالــذي مــر علينــا ذكــره، وتشــتت جيــش اإلمــام sاملارقــن كــا وصفهــم  حديــث الرســول
كل هــذا بفعــل أغيلميــة قريــش وأوغــاد بنــي أميــة واصبــح املجتمــع اإلســامي وخصوصــا الكــويف 
ــع  ــذا املجتم ــدأ ه ــام، وب ــتت واألنقس ــى والتش ــى واجلرح ــهداء والقت ــرة الش ــن كث ــر م ــن ويتضج يئ

 .gيتقاعــس عــن اطاعتــه امامهــم
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املبحث الثالث: اضطرار اإلمام احلسنgاىل مهادنة معاوية : 
:gاملطلب االول : ملحة خمترصة عن فضل االمام احلسن

عندمــا استشــهد اإلمــام أمــر املؤمنــن عــيلgيف عــام )٤0(من اهلجــرة النبويــة الريفة وبويــع اإلمام 
 :sجدمهــا الرســول c الذي قــال عنــه وعــن اخيــه احلســنgوقــد تــوىل اإلمــام احلســن ،gاحلســن
ــة(13٤، وقالsعنهــا ايضــا : )احلســن واحلســن امامــان  )احلســن واحلســن ســيدا شــباب اهــل اجلن
ــه الفريقــان بــا شــك والريــب، )ومل يكــن أحــد  قامــا أو قعــدا(135. بنــص رســول اهللsالــذي يروي
ــد اال  ــاراه أح ــؤددا، م ــا وس ــاة وهدي ــا وحي ــا وخلق ــن عيلgخلق ــن ب ــن احلس ــول اهللsم ــبه برس أش
هابــه، وال خالطــه انســان اال أحبــه، وال ســمعه صديــق أو عــدو وهــو يتحــدث أو خيطــب فهــان عليــه 
أن ينهــي حديثــه او يســكت (13٦، وقــال ابــن الزبــر كــا رواه ابــن كثــر :) واهلل مــا قامــت النســاء عــن 
ــد  ــا، واح ــول اهللsفيه ــة رس ــرصت ذري ــن انح ــن الذي ــد األثن ــه اح ــيل(137، وان ــن ع ــن ب ــل احلس مث
األربعــة الذيــن باهــل هبــم النبــي نصــار نجــران، واحــد اخلمســة )اصحــاب الكســاء، واحــد األثنــي 
عــر الذيــن فــرض اهلل طاعتهــم عــى العبــاد، وأحــد املطهريــن مــن الرجــس يف حمكــم الكتــاب، وأحــد 
الذيــن جعــل اهلل مودهتــم أجــرا للرســالة، وجعلهــم رســول اهلل أحــد الثقلــن الذيــن اليضــل من متســك 

ــه13٨.  ــه ويدعــو اهلل أن حيــب مــن أحب ــذي حيب ــه ال ــة رســول اهللsوحبيب هبــا، وهــو رحيان

:gاملطلب الثاين : حالة املجتمع عندما بويع االمام احلسن
ان حالة املجتمع االسامي عندما بويع االمام احلسنgحتكمه عدة امور وهي كااليت :

 االمــر االول : تــوىل اإلمــام احلســنgقيادة املجتمــع االســامي وكان جمتمعــا مفــككا، اذ فيــه اقليــم 
ــة بــن ايب ســفيان  ــادة املتمــرد الطليــق بــن الطليــق معاوي الشــام مفصــوال عــن الدولــة اإلســامية بقي
ــاء فهــو عندهــم مــن  ــه طاعــة عمي ــم وان أهــل الشــام يطيعون ــه عــى هــذا االقلي ــذي أحكــم قبضت ال
شــجرة النبــوة وانــه خــال املؤمنــن وان اخلليفــة الثالــث عثــان مــن ابنــاء عمومتــه وقتــل مظلومــا وان 
القاتــل لــه عــيل بــن ايب طالبgومعاويــة هــو صاحــب الــدم هكــذ ضللهــم معاويــة، زد عــى هــذا 
أن الفــرتة الطويلــة التــي كان فيهــا معاويــة واليــا عــى الشــام مــن عــام )21(هـــ حينــا واله عمــر عــى 
األردن ومــن ثــم مجــع لــه واليــة الشــام ومايتبعهــا مــن البــاد حينــا مــات اخ معاويــة يزيــد أيب ســفيان، 
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وقــد مــر احلديــث عــن موقــف اخلليفــة عمــر مــع معاويــة اذ مل يراقبــه ومل حياســبه، فاصبحــت الشــام 
كلهــا تديــن بالــوالء ملعاويــة والتعــرف مــن االســام اال ماعرفهــم معاويــة منــه.

ــرتاهم  ــن اش ــة الذي ــن وكل الصحاب ــش الناكث ــن جي ــروا م ــن ف ــب الذي ــة اغل ــد معاوي ــع عن   وجتم
ــن ــر املؤمن ــات ام ــه اصاح ــت مصلحت ــن رضب ــة وكل م ــي أمي ــم وكل بن ــوا ضائره ــة وباع معاوي

املأســاوية وتشــتت جيــش اإلمــام عيلgبظهــور  التحكيــم  g، وبعــد حــرب صفــن ونتيجــة 
املارقن)اخلــوارج( متكــن معاويــة اكثــر فأكثــر وازدادت قوتــه وقويــت شــوكته، ثــم انــه ال يوجــد لــه 
منافــس مــن أهــل الشــام ينافســه عــى الســلطان، فمجتمــع اهــل الشــام كلهــم موحــدون بطاعتهــم 

ــة. ــب معاوي ــن جان ــذا م ــة، ه ملعاوي
ــع  ــجموا م ــيون مل ينس ــم القرش ــة وه ــة املكرم ــكان  مك ــر س ــة(، فأكث ــة واملدين ــاز )مك ــا احلج وام
ــان،  ــر وعث ــن عم ــل اخلليفت ــن قب ــرة ومتيزم ــوا ذا أث ــم كان ــك الهن ــر املؤمننgوذل ــات ام اصاح
واصاحــات أمــر املؤمنــن، حرمتهــم مــن ذلــك، وأمــا األنصــار )ســكان املدينــة( مهاجريــن وأنصــار 
 ،gمــن امتيازاتــه اخلاصــة فهــو مل يكــن هــواه مــع عــيلgقســم وقســم فمــن حرمتــه اصاحــات عيل
ــو  ــون وه ــه اال املقرب ــا ال يعرف ــد ان كان خفي ــا بع ــار علن ــتحكم وص ــذي اس ــداء ال ــذا الع ــى ه زد ع
ــن  ــر ب ــت عم ــة بن ــر حفص ــي االخ ــاندة زوج النب ــر بمس ــت أيب بك ــة بن ــداء زوج النبيsعائش ع
ــة  ــة قريب ــارت عائش ــة وص ــو أمي ــتغله بن ــا اس ــرا ومعروف ــح ظاه ــذي اصب ــداء ال ــذا الع ــاب، وه اخلط
ــا gأشــد  ــذي كان يبغــض علي ــر ال ــن زب ــد اهلل ب ــة عب ــن احلكــم، وهــي خال ــة ومــروان ب مــن معاوي
البغــض حتــى كان لــه دور يف انحــراف ابيــه الزبــر فعــن امــر املؤمننgقــال : )مــازال الزبــر رجــا 
ــه  ــة أبي ــده يف تولي ــار جه ــذل قص ــد ب ــد اهلل (139، وق ــؤوم عب ــه املش ــأ ابن ــى نش ــت حت ــل البي ــا اه من
اخلافــة بعــد مقتــل عثــان اال انــه مل يفلــح يف ذلــك، وكان حلقــة الوصــل بــن خالتــه عائشــة مــن جهــة، 
والزبــر وطلحــة مــن جهــة اخــر، عفــا عنــه اإلمــام امــر املؤمنــن عيلgبعــد احلــرب بطلــب مــن 
ــن زبــر ومــن عــى خطهــم  ــة وعائشــه واب ــي امي ــة بن عائشــة1٤0. فشــكلت زعامــات قريــش وأغيلمي
وشــاكلتهم طابــورا خامســا يعمــل ضــد عــيلgوآل عــيل، ونتيجــة هــذا األمــر واضحــة، فهــذا اإلمــام 
زيــن العابدينgيقول:)مــا بمكــة وال باملدينــة عــرون رجــا حيبنــا(1٤1. وامــا املجتمــع الكــويف فقــد 
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مزقتــه احلــروب اذ خــاض ثاثــة حــروب رشســة تركــت اثــارا كبــرة يف املجتمــع، وكل هــذه احلــروب 
ــة دون اصاحــات اإلمــام  ــن أوقــدوا نارهــا للحيلول ــا عنهــم الذي كان ســبب اثارهتــا هــم مــن حتدثن
عيلgواريقــت فيهــا دمــاء كبــرة وازهقــت فيهــا ارواح كثــرة ففــي حــرب اجلمــل ذكــر املؤرخــون 
ــن )13000(  ــكر الناكث ــن معس ــل وم ــة االف قتي ــيل )5000( مخس ــام ع ــش اإلم ــن جي ــى م ان القت
ثاثــة عــر الــف قتيــل، وامــا حــرب صفــن فعــدد شــهداء او جيــش اإلمــام عــيلg)25000( مخســة 
وعــرون الفــا، والقتــى يف جيــش القاســطن) ٤5000( الــف قتيــل، وامــا القتــى يف معركــة هنــروان 
مــع اخلــوارج وهــم مــن أهــل الكوفــة )3991( ثاثــة االف وتســعائة وواحــد وتســعون قتيــا وعــدد 

الشــهداء مــن جيــش االمامgتســعة اشــخاص .
كان جيــش االمــام عيلgاكثــر اعــداده مــن اهــل الكوفــة وبذلــك تكــون خســائر حــروب االمــام

gخــال ثاثــة حــروب قرابــة الثاثــن الــف قتيــل واذا أضفنــا قتــى اخلــوارج باعتبارهــم مــن اهــل 
الكوفــة يكــون العــدد الــكيل )3٤000( أربعــة وثاثــون ألــف، فالكوفــة لعلهــا اعطــت اكثــر مــن 20

الــف قتيــل يف املعــارك التــي أثــرت ضــد الدولــة اإلســامية بقيــادة اإلمــام عــيلg، غــر اجلرحــى، 
وهــذا العــدد الكبــر لــه اثــره الكبــر يف املجتمــع . 

ــد :) ان  ــن أيب احلدي ــول اب ــم يق ــو املتحك ــيل ه ــام القب ــه النظ ــويف في ــع الك ــاين : ان املجتم ــر الث األم
اهــل الكوفــة يف آخــر عهــد عــيل كانــوا قبائــل (1٤2، وكان قســم كبــر مــن رؤســاء القبائــل هواهــم مــع 

معاويــة وذلــك لألمتيــازات التــي يمنيهــم هبــا معاويــة عــن طريــق خمابراتــه . 
  األمــر الثالــث : هــو األنشــقاق الــذي ولــده اخلــوارج يف صفــوف جيــش اإلمامgومــن ثــم انتقــل 
هــذا االنشــقاق والتنــازع والكراهيــة وحتــى االعتقــاد اىل املجتمــع الكــويف، يقــول املؤرخــون : وغــادر 
ــتحكم  ــد اس ــة ق ــل معاوي ــر باط ــوم ) ي ــا باهلم ــع مثق ــد رج ــة وق ــا اىل الكوف ــن متجه ــام صف اإلم
وأمــره قــد تــم، وينظــر اىل جيشــه أصبــح متمــردا يدعــوه فــا يســتجيب، ويأمــره فــا يطيــع قــد مزقــت 
الفتنــة مجيــع كتائبــه، فقــد كانــوا فيــا يقــول املؤرخــون يتشــامتون ويتضاربــون بالســياط، ودخــل اإلمــام 
الكوفــة فــرأ لوعــة وبــكاء قــد ســادت يف مجيــع ارجائهــا حزنــا عــى مــن قتــل منهــا يف صفــن  فــان 

قتــى صفــن بالقيــاس اىل قتــل اجلمــل كانــوا أضعافــا أضعافــا(1٤3.  
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وكانــت فكــرة املارقــن )اخلــوارج( هــي بمثابــة السوســة التــي تنخــر يف املجتمــع الكــويف وقــد أثــرت 
أثــرا بليغــا يف تشــتت املجتمــع الكــويف حتــو وصــل األمــر أثنــاء رجــوع اإلمــام gاىل الكوفــة وقبيــل 
دخولــه أن ســمع ســبه وشــتمه اذ اســتقبله قــوم فقالــوا لــه أقتلــت املســلمن بغــر جــرم وداهنــت يف 
أمــر اهلل وطلبــت امللــك وحكمــت الرجــال يف ديــن اهلل الحكــم اال اهلل، وبلــغ احلــزن واألســى أقســاها 
يف نفــس اإلمــام1٤٤. وقــد عانــى اإلمــام احلســنgمن هــذا الواقــع املريــر، واقــع منفلــت، جمتمــع ممــزق 
غــاب عنــه الشــعور  بمســؤوليته وواجبــه، لــذا خطبهــم اإلمــام احلســنgقبيل اختــاذ قــرار الصلــح . 
نْ اهل  يقــول الــراوي فأمــر اإلمــام احلســنgبالصاة جامعــة وخطــب النــاس فقــال :) واهلل مايثنينــا عَ
الشــام شــك والنــدم، وانــا ُكنّــا نقاتــل أهــل الشــام بالســامة والصــرب، وشــيبت الســامة بالعــداوة، 
ــوم ودنياكــم  ــم الي ــم يف مســركم اىل صفــن ودينكــم أمــام دنياكــم، وأصبحت والصــرب باجلــزع، وكنت
ُتــم بــن قتيلــن : قتيــل بصفــن تبكــون عليــه، وقتيــل بالنهــروان تطلبــون  بحَ أمــام دينكــم، أال وقــدْ أصَ
ــةَ فــان أردتــم  فَ بثــأره، وأمــا الباقــي فخــاذل وثائــر أال وان معاويــة دعانــا ألمــر ليــس فيــه عــز والنصَ
ــاه بالرضــا(1٤5.  ــاه وأخذن ــاة قبلن ــم احلي ــات الســيوف وان أردت ــاه بظب ــه، وحاكمن ــاه علي املــوت رددن

فلــا انتهــى اإلمامgمــن خطابــه قالــوا : )البقيــة البقيــة(1٤٦.
ومل يقتــرص األمــر عــى الكوفيــن بــل العــداوة جتدهــا بــن ابنــاء القبيلــة نفســها اذا كانــت متفرقــة بــن 
الكوفــة والبــرصة، )فــان الوفــاق مل يكــن قائــا يف جيشــه بقســميه الكــويف والبــرصي، بــل تتحكــم بــه 
العصبيــة القبليــة بأبــرز مظاهارهــا، فربيعــة الكوفــة تضطهــد ربيعــة البــرصة، ومــرض البــرصة تنــاوئ 
مــرض الكوفــة، ويمــن الكوفــة تقاتــل عــن البــرصة فالفرقــة متحكمــة يف ظــل القبيلــة الواحــدة، والدماء 

تــراق ألتفــه األســباب، والفتــن تتطايــر بادنــى اغــراء (1٤7 . 
نعــم هــو هــذا املجتمــع الــذي أهنكتــه احلــروب التــي أثارهتــا وســببتها القيــادات القرشــية املتغرطســة 
التــي أثــارت حفيظتهــا اصاحــات اإلمــام امــر املؤمننgفتبانــوا يف أنفســهم أن ال اســتقرار حلكومــة 
ــا  ــح متفرق ــي واصب ــع العراق ــت املجتم ــذا تفت ــر ل ــا أخ ــعلوها حرب ــرب اش ــت ح ــا خب عيلgفكل
gمتقســا، ومــن هنــا يتضــح االمــر جليــا يف معرفــة ســبب ذمهــم والتنكيــل هبــم مــن قبــل اإلمــام عــيل

اذ خطبهــم فقــال :) فيــا عجبــا ! عجبــا  واهلل يميــت القلــب، وجيلــب اهلــم مــن اجتــاع هــؤالء القــوم 



اإلصاحات احلكومية لألمام عيلg واثرها عى  صلح االمام احلسنg دراسة عقدية تارخيية

137137137

gواثرها عى  صلح االمام احلسن  gاإلصاحات احلكومية لألمام عيل

عــى باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم ! فقبحــا لكــم وترحــا، حــن رصتــم غرضــا يرمــى، ُيغــار عليكــم 
ــزون والتَغــزون، ويعــيص اهلل وترضــون(1٤٨ .اىل ان يقــولg: ) يــا أشــباه الرجــال  والتَغــرون، وُتغْ
ــة -  ــم معرف ــم ومل اعرفك ــوددت اين مل أرك ــال، ل ــات احلج ــول رب ــال، وعق ــوم االطف ــال حل وال رج
واهلل - جــرت ندمــا وأعقبــت ســدما، قاتلكــم اهلل لقــد مألتــم قلبــي قيحــا وشــحنتم صــدري غيضــا، 

وجرعتمــوين نغــب التهــام أنفاســا، وأفســدتم عــيل رأيــي بالعصيــان واخلــذالن(1٤9 . 
ان كل هــذا التشــتت والتمــزق يف جمتمــع الدولــة اإلســامية ســواء كان يف الكوفــة او يف البــرصة او 
ــة  ــادات القرشــية النفعي ــة والقي يف احلجــاز او يف اليمــن يعــاين مــن التشــتت واألنقســام بفعــل معاوي
واملوتــورة مــن عيلgوقــد حرمتهــم اصاحاتــه مــن األقطاعــات والضيــاع واألمتيــازات، هــذا 
املجتمــع تــوىل امامتــه اإلمــام احلســنgوهو عــى درايــة بذلــك يف ) ان يف الكوفــة مزجيــا غريبــا مــن 
أهــل الريــب والبــدع واألنتهازيــن، وقــد عمــد معاويــة اىل اثــارة الفتنــة مــا بينهــم، فجعلهــم طرائــد 
وطرائــق، فهــم عــى شــطرين ! اليمنيــن والنزاريــن، فأّلــب بينهــم فكانــوا أعــداء ممــا أد اىل اهنيــار 
اجلبهــة الداخليــة يف ركنيهــا األساســين . واليمــن نفســها دخلهــا هــذا الــرصاع، فــكان رؤســاء قبيلــة 
ربيعــة وســوادها مــن أنصــار أمــر املؤمننgفأغــر معاويــة الرؤســاء باملــال، فانحــازوا اليــه وبايعــه 
خالــد بــن معمــر عــن ربيعــة كلهــا، وملــا رأت القبائــل ذلــك طفــق كل منهــم يبايــع معاويــة رسا وجهرا، 

حتــى عمــد )عثــان بــن رشحبيــل( زعيــم بنــي متيــم فبايــع معاويــة رسا (150. 
 ،وامــا اهــل البــرصة، ) إذ كان اجليــش البــرصي يســاق اىل احلــرب دون عقيــدة فهــو عثــاين اهلــو  

أمــوي النزعــة (151. 
  إن الــذي يقــرأ االحــداث بانعــام وامعــان منــذ وفــاة الرســولsاىل حيــث اضطــرار االمــام 
احلســنgاىل الصلــح جيــد االمــر واضحــا ويقطــع بــا أي شــك وارتيــاب ان الذيــن شــتتوا املجتمــع 
االســامي ومزقــوه رش ممــزق وجعلــوه شــيعا هــي القيــادات القرشــية النفعيــة التــي اوصلــت آل ايب 
ســفيان اىل بنــاء دولتهــم دولــة بنــي اميــة، وهلــذا كان االمــام عيلgيئــن مــن قريــش قاصــدا هــي هــذه 
الزعامــات التــي وثبــت عــى حقهgفاغتصبتــه . وملــا هــرع وهــب اليــه املســلمون واحلــوا عليــه بالبيعــة 
وارادوا اعــادة احلكومــة اإلســامية اداريــا وماليــا وسياســيا وعقيــدة وســلوكا اىل مــاكان عليــه رســول 
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ــام  ــذا كان اإلم ــام اصاحــات عــيلg، ل ــا شــديدا ام اهللsوقفــت تلــك الزعامــات القرشــية موقف
ــن، واين  ــم مفتون ــن، والقاتلنه ــم كافري ــا واهلل القاتلنه ــش : أم ــايل وقري ــول : ) م ــب ويق عيلgخيط
ــا، أمــا واهلل  ــا عليهــا فأدخلناهــم يف خرن ــا ُخّرن ــا اليهــا مــن ذنــب غــر أن لصاحبهــم باألمــس، مــا لن
ــي قريــش ضجيجــا(152.  ــه ان شــاء اهلل فلتضــج من ــى أخــرج احلــق مــن خارصت ــرتك الباطــل حت الي
وكذلــك قولــهgيف موضــع اخــر، اذ كانgدائــم الشــكو ممــا صنعتــه قريــش مــع عــيلg: ) اللهــم 
 : يف مناســبة أخــرgاين أســتعديك عــى قريــش فاهنــم ظلمــوين حقــي ومنعــوين ارثــي (153، وقولــه
ــه الشقشــقيه  ) اللهــم اين أســتعديك عــى قريــش فاهنــم ظلمــوين يف احلجــر واملــدر (15٤. وامــا خطبت
معروفــة وقــد ذكرهتــا فيــا تقــدم، وقــال يف موضــع أخــر : )اللهــم اين اســتعد يــك عــى قريــش، فاهنــم 
ــت  ــا، فكان ــا، وحلــت بينهــم وبينه أضمــروا لرســولكsرضويا مــن الــر والغــدر، فعجــزوا عنه
ــت  ــا مادم ــش منه ــرة قري ــن فج ــينا، والمتك ــنا وحس ــظ حس ــم احف ــيل، الله ــرة ع ــة يب، والدائ الوجب

حيــا، فــاذا توفيتنــي فأنــت الرقيــب عليهــم، وانــت عــى كل يشء شــهيد (155.
bــش عــى اســتئصال اهــل البيــت ــة واضحــة عــى عــزم وارصار قري  ان هــذا النــص يكشــف بدالل

ولــذا دعــا اإلمــام عــيلgاهلل تعــاىل أن حيفــظ احلســن واحلســن الذيــن هــم امتــداد لرســول اهللsنســبا 
ــى  ــل ع ــي دلي ــوراء اال ه ــة عاش ــا واقع ــتأصلهم، وم ــد أن تس ــش تري ــلوكا، وقري ــرا وس ــالة وفك ورس
هــذا، فهــو عــداء مســتحكم بــن قريــش وخصوصــا بنــي أميــة منهــم وبــن اهــل البيــت b، ولــذا وقفــت 
ــدت كل طاقتهــا وســخرت كل امكاناهتــا ألفشــال حكومــة اإلمــام عيلgالهنــا  زعامــات قريــش وجن
عمــدت أن التعطــي القيــادة الهــل البيتbوانــا حقهــم هكــذا زعمــوا هــي النبــوة، وامــا اإلمامــة ليــس 
ــوة وامللــك يف اهــل بيــت واحــد (15٦،  هلــم بــل هــي لقريــش يقــول عمــر بــن اخلطــاب : ) الجتتمــع النب
ــويل األمــر واعلــن عــن  ــاس ملبايعــة اإلمــام عيلgوت ــان وهرعــت الن ــل عث ــو عندمــا قت ولكنهــم فوجئ
اصاحاتــه فقامــت قيامتهــم، ولــذا كل اصاحــات اإلمامgحاولــوا أن حيولــوا دون تنفيذهــا وتطبيقهــا. 
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املطلب الثالث :اإلجراءات التي اكد عليها اإلمام احلسنgيف حكومته : 
   ملــا بويــع اإلمــام احلسنgواســتلم ذلــك املجتمــع الــذي تقــدم احلديــث عنــه جــر عــى ســنة أبيــه 

ــا : ــن امهه ــور م ــى ام ــد ع عيلgواك
ــك يف  ــم وذل ــن حقه ــة م ــتbوان اخلاف ــل البي ــة اه ــوم وحقيق ــنgعى مفه ــام احلس ــد االم اك
ــب  ــا لتوث ــا تعجبن ــد كن ــه : ) ولق ــة يف نــص مطــول جــاء في ــه اىل معاوي ــا ماكتب ــدة، منه نصــوص عدي
املتوثبــن علينــا يف حقنــا (157، وملــا بويعgفخطــب يف اهــل الكوفــة، وقــد ذكــر يف خطبتــهbان 
طاعتهــم مفروضــة مــن اهلل تعــاىل، اذ قــالg: ) فاطيعونــا فــان طاعتنــا مفروضــة، اذ كانــت بطاعــة اهلل 
ورســوله مقرونــة(15٨، وخطــب اإلمــام احلســنgوهو يف املدائــن اذ قــالg: ) أهيــا النــاس ان اكيــس 

ــة (159 . ــي حقــا هــو يل دون ــة نازعن الكيــس التقــى، وأمحــق احلمــق الفجــور، ان معاوي
ومــا صالــح اإلمــام احلســنgمعاوية اال الجــل احلفــاظ عــى اهــل البيــت وترســيخه يف األمــة وهذا 
مــارصح بــه هــوg: ) واهلل لئــن آخــذ مــن معاويــة عهــدا أحقــن بــه دمــي، وآمــن بــه أهــيل وشــيعتي 
خــر يل مــن أن يقتلــوين فيضيــع أهــل بيتــي، لــو قاتلــت معاويــة ألخــذوا بعنقــي حتــى يدفعــوين اليــه 
ســلا واهلل لئــن أســامله وانــا عزيــز أحــبَّ ايلَّ مــن أن يقتلنــي وأنــا أســر، أو يمــن عــيلَّ فتكــون ُســّبة عــيل 

بنــي هاشــم اىل آخــر الدهــر، ومعاويــة اليــزال يمــن هبــا وعقبــه عــى احلــّي منــا واملَّيــت (1٦0.
حــاول اإلمــام احلســنgان يلــزم معاويــة باإلصاحــات التــي نــاد هبــا امــر املؤمنــن عــيلgوان 

كان يعلــم أنــه اليفــي هبــا اذ جــاء يف بنــود الصلــح .
العمل بكتاب اهلل وسنة رسوله وسرة اخللفاء الصاحلن، وان اليعهد آلخر من بعده . 

ان يكون األمر من بعده للحسن بن عيل وبعده للحسن بن عيل.
ان اليسميه اإلمام احلسن امر املؤمنن .

 .gان يرتك معاوية سب أمر املؤمنن عيل
 ان يؤمن معاوية الناس أمجعن . 

ــا يعــادل  ــة ب ــع حقوقهــم املالي ــن يف اجلمــل وصفــن مجي ــل مــع أمــر املؤمن أن يســتويف كل مــن قت
ــار . ألــف دين
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ان اليبغــي معاويــة الغوائــل ألهــل البيــت رسا وجهــرا1٦1 . وهنــاك مــوارد اخــر مل اذكرهــا جتنبــا 
لألطالــة .

  اذن تبــن لنــا مــن خــال ماتقــدم ان اإلصاحــات التــي بينهــا اإلمــام أمــر املؤمنــنgيف اصــاح 
ــا  ــي اصبحــت حيتان ــرق للزعامــات  القرشــية الفاســدة والت ــال، مل ت ــدة واالدارة واحلقــوق وامل العقي
للفســاد ولدهيــا اتبــاع وعندهــا رؤوس امــوال كبــرة، اســتطاعت أن تشــغل اإلمــام بحــروب متعــددة 
وبحجــج واهيــة منهــا املطالبــة بــدم عثــان رغــم ان طلحــة والزبــر وعائشــة كانــوا هــم حيرضــون عــى 
قتلــه وان اخلليفــة عثــان ملــا ثــارت عليــه األمصــار اإلســاميه اســتنجد بمعاويــة وجــاء معاويــة بجيــش 
اال انــه تباطــأ ينتظــر األخبــار حتــى اذا عــرف انــه قتــل، رفــع قميصه بــان عثان قتــل مظلوما، واســتطاع 
ان خيــوض حربــا طويلــة هــي حــرب صفــن، ومــن ثــم الفتنــة الــذي دبرهــا فانتجــت حركــة املارقــن 
)اخلــوارج ( واســتالته بعــض رؤســاء القبائــل والعشــائر العراقيــة كــون العــراق حيكمــه النظــام القبــيل 
العشــائري، وافــراد القبيلــة تتبــع شــيخ القبيلــة ومتــزق املجتمــع اإلســامي رش ممــزق، كل هــذه الفتــن 
ــهاده ــداث استش ــذه األح ــببت ه ــى س ــر املؤمننgحت ــام ام ــغلت اإلم ــرات ش ــائس واملؤام والدس

gوتــوىل اإلمــام احلســنgاملجتمع املتفــكك املشــتت الــذي حتكمــة العصبيــة القبليــة واألعتقــادات 
الفاســدة واألهــواء والطمــع واألنحطــاط القيمــي، وصــار قســم مــن النــاس يرغــب يف معاويــة ظنــا 
منهــم انــه ســوف يســتنب األمــن واألســتقرار اذا تــوىل االمــر معاويــة، وان يغــدق عليهــا األمــوال حقــا 
او باطــا كــا هــو حــال الشــعب العراقــي اآلن، فخذلــوا امامهــم احلــق وصــاروا جينحــون اىل اإلمــام 
الباطــل وعندمــا اضطــر اإلمــام احلســنgان يصالــح معاويــة وصلحــه  يف واقعــه عبــارة عــن هدنــة 
ــح  ــف صل ــد كش ــن g، وق ــنgثم اىل احلس ــر اىل احلس ــع األم ــم يرج ــن ث ــة وم ــاة معاوي ــد بحي متت
اإلمــام احلســنgزيف ادعــاءات معاويــة وأظهــر حقيقتــه اذ ربــا كانــت خافيــة عــى كثــر مــن 
املســلمن خصوصــا اهــل الشــام وقســم مــن اهــل العــراق واغلــب املســلمن الذيــن دخلــوا اإلســام 
يف عهــد اخللفــاء، واألجيــال التــي كــربت مــن اوالد املســلمن فهــؤالء مل يعيشــوا التجربــة اإلســامية 
ــن  ــروب ع ــف الك ــذي يكش ــدام ال ــل املق ــا البط ــن كان فيه ــامية وم ــداث اإلس ــاهدوا األح ومل يش
اإلســام واملســلمن والنجــم الامــع وهــو عــيل بــن ايب طالــب c، ومــن كان يفــر مــن املعــارك اذا 
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محــي الوطيــس، ومــن هــم األعــداء اللــدود لألســام الذيــن حاربــوه بــكل مــا أوتــوا مــن حــول وقــوة، 
ومــا ان قويــت شــوكت اإلســام، فاســلموا خوفــا مــن ســيف اإلســام، ومل يعايشــوا شــدة حنقهــم 
ــن  ــيشء م ــمعوا ب ــم، ومل يس ــجاعتهم وأباءه ــم وش ــد أبطاهل ــيفه حص ــيلgالن س ــى ع ــم ع وحقده
هــذه األحــداث االّ يشء نــزر منهــا، وذك ألن اخللفــاء أحرقــوا األحاديــث ومنعــوا النــاس ان يتحدثــوا 
هبــا، ويقتــرصوا احلديــث مــع النــاس يف القــران فقــط، وهــذه فــرتة طويلــه قرابــة )3٦( ســنه، تــر كــم 

جيــل نضــج وكــرب وهــو اليعــرف االّ اســام اخللفــاء ومعاويــة، ) والنــاس بديــن ملوكهــا( . 
 ولربــط املــايض باحلــارض ابــن مثــاال بســيطا عــى ذلــك منــذ ســقوط صــدام املجــرم )2003م( اىل 
عــام )2019(، قرابــة )1٦( ســنة . ومــع صخــب األعــام وكثــرة التواصــل األجتاعــي، ونــر اآلن 
هــذا اجليــل كثــر منهــم يمجــد بصــدام الهنــم مل يعايشــوا ظلمــه واجرامــه فلــو عاشــوا ظلمــه واجرامــه 
حلمــدوا اهلل كثــرا عــى هــذا الوضــع الفاســد . والــذي اريــد قولــه لــو ســلمنا بصحــة احلديــث عــن 
الرســولsأنه قــال : )ان ابنــي هــذا )أي احلســنg( ســيد ولعــل اهلل تبــارك وتعــاىل أن يصلــح بــه بــن 
فئتــن مــن املســلمن (1٦2، فــان املــراد باألصــاح هــو انــه بربكــة هدنــة اإلمــام احلســنgاو صلحــه 
ــذي  ــح ال ــات والرائ ــا للفئ ــلمن وخصوص ــكل املس ــا ل ــة بتامه ــة معاوي ــرت حقيق ــة  ظه معمعاوي
ــة،  ذكرناهــا، وهــذا الــذي حصــل بالفعــل اذ جتلــت حقيقــة اهــل البيتbورفــض املســلمون معاوي
خصوصــا بعــد شــهادة احلســنgالذي كان صلــح اإلمــام احلســنgحلقة مــن حلقــات فصوهلــا، 
وادل دليــل عــى ذلــك عندمــا جــاء معاويــة اىل الكوفــة وخطــب فيهــم وقــال : ) اهيــا النــاس اين واهلل 
ــزكاة واين العلــم انكــم تصومــون وتصلــون وتزكــون ولكــن  ماقاتلتكــم عــى الصــوم والصــاة وال
قاتلتكــم ألمتــر عليكــم  وأيل رقابكــم، امــا بعــد ذلكــم فانــه مل ختتلــف أمــة بعــد نبيهــا االّغلــب باطلهــا 
حقهــا (1٦3 . قــال الــراوي وانتبــه معاويــة ملــا وقــع فيــه فقــال : )ااّل مــا كان  مــن هــذه األمــة فــان حقهــا 
غلــب باطلهــا (1٦٤. فظهــرت حقيقــة معاويــة ألهــل الكوفــة فذهلــوا، ولــذا كاتبــت الكوفــة االمــام 

ــوي .  ــم االم ــن احلك ــص م ــد ان تتخل ــن g تري احلس
اىل هنــا اختــم بحثــي هــذا راجيــا مــن املــوىل تعــاىل أن يتقبلــه منــي بأحســن قبولــه  وآخــر دعوانــا ان احلمد 

اهلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى حممــد وآلــه الطاهريــن واللعــن الدائــم عــى اعدائهــم امجعن 
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 النتائج :  
     ان أهم ماتوصل اليه البحث من نتائج هي كاآليت : 

 تبنــت وقــررت الزعامــات القرشــية اّن اهــل البيتbمــن بنــي هاشــم حقهــم هــي النبــوة فقــط وأمــا 
ــا تكــون للزعامــات القرشــية وان كلــف مــا كلــف هــذا  ــدا وان ــادة فــا تعطــى هلــم أب ــة والقي اخلاف
األمــر مــن ثمــن واملبــدأ القــريش هلــذا التبنــي ) ان ال جتتمــع النبــوة وامللــك يف بيــت واحــد( الــذي قالــه 
عمــر بــن اخلطــاب كــا مــر بمطــاوي البحــث، وهــذا يشــبه مــا كان عليــه بنــو ارسائيــل مــن ان النبــوة يف 

ذريــة الوي والقيــادة وامللــك ال تكــون االّ يف ذريــة هيــودا1٦5...
ان املبــدأ الــذي ســنه عمــر بــن اخلطــاب يف التفضيــل بالعطــاء والــذي ســار عليــه مــن بعــده اخلليفــة 
الثالــث عثــان كان مبــدءا خمالفــا متامــا لســنة رســول اهللsوقــد ولــد هــذا املبــدأ اخلطــر )التفاضــل 
بالعطــاء ( تنافســا ورصاعــا بــن القبائــل اذ جعــل املجتمــع طبقــات متعــددة، وان قريــش هلــا الســيادة 

واصبحــت الزعامــات هلــا رؤس امــوال كبــرة تتحكــم يف مقــدرات املســلمن . 
ان مبــدأ التفاضــل يف العطــاء واجلهــاز االداري الفاســد لعثــان كانــا الســبب الرئيــيس يف ثــورة 

ــان . ــن عف ــان ب ــة عث ــل اخلليف ــي ادت اىل مقت ــامية الت ــار اإلس األمص
ــان  ــل اخلليفــة عث ــة بعــد مقت فوجئــت الزعامــات القرشــية عندمــا هرعــت تلــك اجلاهــر الغاضب

ــرة .  ــهgالول م ــد رفض ــوه بع ــان يبايع ــديد عليهgب ــاح الش واالحل
ــا صدمــت زعامــات  ــه األمــر سياســيا وحكومي ــان توليت اإلصاحــات التــي أعلــن عنهــا عيلgإب
قريــش، ومل يفلــح الوســطاء يف ثنــي أمــر املؤمننgعــن غــض الطــرف عــن األمــوال املكتنــزة 
والضيــاع التــي اعطاهــا عثــان للزعامــات القرشــية بــا أي مــربر، وقــرر اإلمامgمصادرهتــا حتــى 

ولــو زوجــت هبــا النســاء وملكــت هبــا األمــاء .
عندمــا فشــلت كل املحــاوالت يف ثنــي عيلgعــن اصاحاتــه قــررت الزعامــات القرشــية ان تتمــرد 
عــى حكومــة امــر املؤمنــنg، وجتعلهــا حكومــة فاقــدة لألســتقرار واألمــن، وهــذا ماحتقــق فعــا 
اذ اشــعلوها حربــا مــن مــكان آلخــر، حربــا يف البــرصة )حــرب اجلمــل ( وحربــا يف الشــام )صفــن( 

وحــرب اخلــوارج .
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نتيجــة للحــروب الداخليــة التــي اشــعلتها الزعامــات القرشــية، تفتــت املجتمــع اإلســامي يف 
الدولــة اإلســامية، فاصبــح جمتمعــا ممزقــا، بــن نــادب لقتــاه وبــن طالــب لثــأر مــن امــر املؤمنــن

.gــن ــر املؤمن ــام أم ــهادة اإلم ــروب اىل ش ــن واحل ــذه الفت ــروان وادت ه ــى النه g، بقت
ــادرة  ــك بمص ــا وذل ــر املؤمننgوطبقه ــام ام ــا اإلم ــن عنه ــي اعل ــة الت ــات احلكومي ان االصاح
األمــوال وخلــع الــوالة الفاســدين، والتــي رفضتهــا الزعامــات الفرشــية واشــعلت حروهبــا طيلــة فرتة 
حكــم اإلمــام عيلgومزقــت املجتمــع رش مــزق، هــي التــي جعلــت اإلمــام احلســنgبعد أن تــوىل 
مضطــرا ملصاحلــة معاويــة، الن القاعــدة اجلاهريــة مشــتة وممزقــة، وكان قســم منهــا ترتبــص الفــرص 

باإلمــام احلســنgكي يتــم تســليمه ملعاويــة .
g ــت ــل البي ــوم اه ــة ومفه ــى حقيق ــاظ ع ــا احلف ــدة منه ــرات عدي ــن ثم ــام احلس ــح االم كان لصل

ــة بشــكل عــام، حتــى جتلــت صــورة اهــل البيــت  ــة بشــكل خــاص وبنــي امي وكشــف حقيقــة معاوي
عنــد املســلمن بعــد أن غيبهــا اخللفــاء . 
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املنتظــري، دراســات يف واليــة الفقيــه .وفقــه الدولــة اإلســامية، ط1، مطبعــة : مكتــب األعــام اإلســامي، نــر : .7

املركــز العاملــي للدراســات اإلســامية، قــم، ايــران، 1٤0٨هـــ. ج 1 ص5 .
ابــن حيــان االندلــيس، )ت، 7٤5هـــ(، تفســر البحــر املحيــط، تــح: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الشــيخ عــيل .٨

حممــد معــوض، شــارك يف التحقبــق  1- د. زكريــا عبــد املجيــد النوقــي  2-أمحــد اخلوئــي احلمــل، ط1، طبــع ونــر : 
مطبعــة لبنــان بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1٤22هـــ-2001م . ج  ص191. 

ظ : الطبطبائي، حممد حسن، )ت، 1٤02هـ(، الشيعة يف اإلسام، ط، با.  ص9.13
ال عمران : 1٨..10
األعراف : ٨5..11
الروم : ٤1..12
املــرزا النــوري، )ت، 1320هـــ(، مســتدرك الوســائل، تــح : مؤسســة أل البيتbألحيــاء الــرتاث، ط بــا، نــر: .13

مؤسســة أل البيــت )عليهــم الســام ( الحيــاء الــرتاث، بــروت - لبنــان . ج٦ ص1٨9 .
احلــر العامــيل، ) ت، 110٤هـــ(، وســائل الشــيعة )ال البيــت (، تــح : مؤسســة ال البيتbالحيــاء الــرتاث، ط2، .1٤

مطبعــة : مهــر- قــم، نــر : مؤسســة ال البيــت عليهــم الســام الحيــاء الــرتاث، قــم، ايــران 1٤0٤هـــ.ج3  ص 2٨9  .
ظ : كــال احليــدري، املــدارس الفلســفية يف العــرص اإلســامي، طبــع ونــر : مؤسســة اهلــد للطباعــة والنــر، .15

لبنــان، بــروت، 1٤3٤هـــ -2012م . ص 22.
ظ :ابــن منظــور، لســان العــرب .ج12 ص1٤، وحممــد بــن عبــد القــادر، ) ت، 721هـــ(، خمتــار الصحــاح، حتقيــق .1٦

وضبــط وتصحيــح : أمحــد شــمس الديــن، ط1، نــر: دار الكتــب العلميــة، بروت-لبنــان، 1٤15هـــ -199٤م. ص 
.15
حممــد مصطفــوي، نظريــات احلكــم والدولــة )دراســة مقارنــة بــن الفقــه االســامي والقانــون الدســتوري .17

الوضعــي (، ط1، نــر: معهــد الرســول األكــرم العــايل للريعــة والدراســات االســامية، بــروت، لبنــان، 1٤23هـــ-
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gواثرها عى  صلح االمام احلسن  gاإلصاحات احلكومية لألمام عيل

. ص٦3  1200م. 
حممــد مصطفــوي، نظريــات احلكــم والدولــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه االســامي والقانــون الدســتوري .1٨

( . ص2٤. الوضعــي 
املصدر نفسه. .19
املائدة :٤2..20
املائدة :٤9.21
مريم :12 ..22
ظ : حممد مصطفوي، نظريات احلكم والدولة. ص25..23
الصــدوق، )ت، 3٨1هـــ (، كــال الديــن ومتــام النعمــة: حتقيــق وتصحيــح وتعليــق، عــيل اكــرب الغفــاري، ط، بــا، .2٤

نــر: مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن، قــم، ايــران، 1٤05هـــ . ص٤1 .
د.عيل فياض، نظريات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص، ط2، بروت، لبنان، 2010م. ص173.ا.25
ــران، .2٦ ــة اإلســامية الكــرب، اي ــا، نر:املكتب ــي، )ت، 1٤09هـــ - 19٨9.(، احلكومــة اإلســامية، ط، ب خلمين

ــران . ص٤1. طه
ظ: املصدر نفسه . ص٤3..27
النساء: 59..2٨
اخلميني، احلكومة اإلسامية . ص ٤3..29
د.عيل فياض، نظريات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص . ص2٨5 ..30
ابن منظور، لسان العرب .ج 12 ص25 ..31
ظ: املصدر نفسه ..32
املصدر نفسة ..33
املصدر نفسه ..3٤
اخلليل الفراهيدي، العن.ج٨ ص٤2٨ ..35
احلجر : )79-7٨( ..3٦
ظ : الطــويس، )ت، ٤٦0هـــ(، التبيــان، حتقيــق وتصحيــح : أمحــد حبيــب نصــر العامــيل، ط1، طبــع ونــر :مطبعة .37

مكتــب األعام اإلســامي، 1٤09هـــ . ج٦ ص3٤٨ .
ظ:البغــدادي، )ت، 1093هـــ(، خزانــة االدب، تــح : حممــد نبيــل طريفــي اميــل بديــع اليعقــوب، ط1، نــر وطبع .3٨

: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 199٨م.  ج ص37٤.
املفيــد، )ت، ٤13هـــ(، النكــت العقائديــة، تــح : رضــا املختــاري، ط2، نــر: دار املفيــد للطباعــة والنــر .39

ص39.   . )هـــ1٤1٤-1993م  لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع، 
الريــف املرتــىض، )ت، ٤3٦هـــ(، رســائل املرتــىض، حتقيــق وتقديــم الســيد أمحــد احلســيني اعــداد الســيد مهــدي .٤0

الرجائــي، ط، بــا، مطبعــة اخليــام، نــر : دار القــران الكريــم، قــم، ايــران، 1٤05هـــ. ج2 ص2٦٤ .
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فضيلة السيد رزاق حسن العرباوي املوسوي

الطــويس، )ت، ٤٦0هـــ(، الرســائل العــر، ط، بــا، نــر : مؤسســة النــر االســامي التابعــة جلاعــة املدرســن، .٤1
قــم - ايــران . ص111 .

ــط .٤2 ــعراين / ضب ــن الش ــو احلس ــرزا اب ــق : امل ــق وتعلي ــح، ) ت، 10٨1 هـــ(، حتقي ــد صال ــوىل حمم ــدراين، م املازن
وتصحيــح : الســيد عــيل عاشــور، ط1، طبــع ونــر : دار احيــاء الــرتاث العربيللطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت ـ 

ــان، 1٤21 هـــ - 2000 م . ج1 ص93 . لبن
ــروت، .٤3 ــان، ب ــل، لبن ــر: دار انجي ــع ون ــرة، ط، طب ــن عم ــد الرمح ــح : عب ــف، ت ــي، )ت، 75٦هـــ(، املواق األجي

ص57٤. ج3   . 1٤17هـــ1997م 
ابــن خلــدون، )ت، ٨0٨هـــ(، تاريــخ ابــن خلــدون، ط٤، نــر:دار احيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، لبنــان .ج1.٤٤

ص191.
ابــن خلــدون، )ت، ٨0٨هـــ(، تاريــخ ابــن خلــدون، ط٤، نــر:دار احيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، لبنــان .ج٤5.1

ص191.
ابن منظور، لسان العرب .ج1 ص٤٦.٦٨
الراغــب األصفهــاين، ابــو القاســم احلســن بــن حممــد، )ت، 503هـــ(، املفــردات يف غريــب القــران، ط، 1، طبــع: .٤7

امليســيه، نــر: دفــرت نــر الكتــاب، مــرص، 133٤هـــ . ص 9.
مركز املعجم الفقهي، املصطلحات، ط، با، . ص ٤3 ..٤٨
ابــن احلجــر، )ت، ٨52هـــ(، فتــح البــاري، ط2، طبــع ونــر: دار املعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت ـ لبنــان . ج٤9.5

ص71.
الفتح : 2٦..50
الكلينــي، )ت، 329هـــ(، الــكايف، حتقيــق وتصحيــح وتعليــق :عــيل اكــرب الغفــاري، ط٤، مطبعــة، احليــدري، نــر .51

: دار الكتــب اإلســامية، طهــران، 1397هـــ . ج ص30٨.
الكلينــي، )ت، 329هـــ(، الــكايف، حتقيــق وتصحيــح وتعليــق :عــيل اكــرب الغفــاري، ط٤، مطبعــة، احليــدري، نــر .52

: دار الكتــب اإلســامية، طهــران، 1397هـــ . ج ص30٨.
ظ : ابــن حجــر، )ت، ٨52هـــ(، مقدمــة فتــح البــاري، ط1، نــر : دار احيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، لبنــان، .53

1٤0٨ هـــ - 199٨م . ص291.
ظ : ابــن هشــام )ت، 21٨هـــ(، الســرة النبويــة، حتقيــق وضبــط ورشح ووضــع فهــارس : مصطفــى الســقا .5٤

ــان 1٤17 ـ   ــروت ـ لبن ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــر: دار احي ــع ون ــييل، ط2، طب ــظ س ــد احلفي ــاري وعب ــم األيب وابراهي
1997م. ج٤ص31٤، 31، والطــربي، ابــو جعفــر، حممــد بــن جريــر، ) ت، 310هـــ(، تاريــخ األمم وامللــوك، مراجعة 
وتصحيــح وضبــط : نخبــة مــن العلــاء األجــاء، طبــع : مطبعــة االســتقامة بالقاهــرة، 135٨هـــ - 1939م، .ج2 ص 
٤٤5- ٤٤7، واملســعودي، ابــو احلســن، عــيل بــن احلســن بــن عــيل، )ت، 3٤٦هـــ -957م (، مــروج الذهــب، رشح: 
عبــد األمــر عــيل مهنــا، ط1، نــر : مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 1٤11هـــ - 1991م. ج2 ص31٦، 
ــروت،  ــىض، ب ــر : دار املرت ــع ون ــا، طب ــاد، ط، ب ــرة وجه ــيل س ــام ع ــدر، )ت، 19٨0م(، اإلم ــر الص ــد باق وحمم
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لبنــان، 1٤23هـــ - 2003م. ص9٨- 10٨، ونــارص الكرمــي، االمــام احلســنgكا رأيــت، ط1، نــر : مهــدي يــار. 
. ص2٤0-239( 

ظ: ابــن هشــام )ت، 21٨هـــ(، الســرة النبويــة، حتقيــق وضبــط ورشح ووضــع فهــارس : مصطفــى الســقا .55
وابراهيــم األيبــاري وعبــد احلفيــظ ســييل، ط2، طبــع ونــر: دار احيــاء الــرتاث العــريب، بــروت ـ لبنــان 1٤17

ــوك،  ــم واملل ــخ األم ــر، ) ت، 310هـــ(، تاري ــن جري ــد ب ــر، حمم ــو جعف ــربي، اب ـ  1997م. ج٤ص31٤، 31، والط
مراجعــة وتصحيــح وضبــط : نخبــة مــن العلــاء األجــاء، طبــع  :  مطبعــة االســتقامة بالقاهــرة، 135٨هـــ - 1939م، 
.ج2 ص ٤٤5- ٤٤7، واملســعودي، ابــو احلســن، عــيل بــن احلســن بــن عــيل، )ت، 3٤٦هـــ -957م (، مــروج 
الذهــب، رشح: عبــد األمــر عــيل مهنــا، ط1، نر:مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 1٤11هـــ - 1991م. 
ج2 ص31٦، وحممــد باقــر الصــدر، )ت، 19٨0م(، اإلمــام عــيل ســرة وجهــاد، ط، بــا، طبــع ونــر : دار املرتــىض، 
بــروت، لبنــان، 1٤23هـــ - 2003م. ص9٨- 10٨، ونــارص الكرمــي، االمــام احلســنgكا رأيــت، ط1، نــر : 

مهــدي يــار. ص2٤0-239( . 
املصادر نفسها ..5٦
نارص الكرمي، االمام احلسنgكا رأيت .ص2٤1-2٤0..57
ابــن جــرب، )ت، ق 7(، هنــج اإليــان، تــح : الســيد امحــد احلســيني، ط1، طبــع : مطبعــة ســتارة ـ قــم، نــر : جمتمــع .5٨

امــام هاديg، مشــهد، 1٤1٨ هـــ . ص ٤٦5 . 
النساء :59..59
الروم : ٤1..٦0
الكليني، الكايف . ج٨ ص5٨..٦1
امحد بن حنبل، )ت، 2٤1هـ(، مسند امحد، ط، با، نر : دار صادر، بروت ـ لبنان . ج5 ص٤1 ..٦2
عبــد اهلل بــن املبــارك، )ت، 1٨1هـــ(، مســند ابــن املبــارك، تــح : د. مصطفــى عثــان حممــد، ط1، طبــع ونــر : دار .٦3

الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، )1٤1هـــ-1991م(. ص107.
التوبة : ٦0 ..٦٤
ابــن ايب احلديــد، ٦5٦هـــ(، رشح هنــج الباغــة، تــح : حممــد ابــو الفضــل، ط، بــا، نــر: دار احيــاء الكتــب العربية .٦5

- عيســى البــايب احللبــي ورشكاه . ج٨ ص111.
ظ : مرتــىض الرضــوي، مــع رجــال الفكــر، ط٤، نــر :االرشــاد للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، 1٤1٨هـــ-.٦٦

ص12٤. 199٨م.ج2 
نارص الكرمي، االمام احلسنgكا رأيت  .ص٦7.2٤1
نارص الكرمي، االمام احلسنgكا رأيت . ص2٤2.٦٨
اليعقويب، )ت، 2٨٤هـ(، تاريخ اليعقويب، نر : دار صادر، بروت، لبنان . ج2 ص15٤..٦9
رشف الدين، )ت، 1377هـ(، صلح احلسنg، ط، با . ص9..70
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج12 ص٤2 ..71
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رشف الدين، صلح احلسنg. ص9..72
رشف الديــن، )ت، 1377هـــ(، النــص واألجتهــاد، حتقيــق وتعليــق : ابــو جمتبــى، ط 1 : مطبعــة : ســيد الشــهداء.73

ــم، 1٤0٤هـــ .  ص37٤ ــى، ق ــو جمتب ــر : اب g، ن
املصدر نفسه ..7٤
مسلم النيسابوري، )ت، 2٦1هـ(، صحيح مسلم، ط، با، نر :د ار الفكر، بروت - لبنان . ج7ص173..75
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج1 ص209..7٦
ــع ونــر: مؤسســة البــاغ للطباعــة .77 ــة الكــرب، ط٤، طب ــن محــدان، )ت، 33٤هـــ(، اهلداي ــي، احلســن ب اخلصيب

ــان، 1٤11هـــ - 1991م . ص190. ــروت - لبن ــع، ب ــر والتوزي والن
الطربي، تأريخ الطربي . ج2 ص٤5٨..7٨
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج٦ ص1٦٦..79
ابن األثر، )ت، ٦30هـ(، أسد الغابة، ط، با، نر : دار الكتاب العريب، بروت - لبنان . ج5ص91..٨0
ابــن شــيبة النمــري، )ت، 2٦3هـــ(، تاريــخ املدينــة، تــح : فهيــم حممــد شــلتوت، ط2، مطبعــة القــدس، نــر : دار .٨1

الفكــر، قــم - ايــران، 1٤10هـــ . ج٤، ص12٤0.
ظ : حممد باقر الصدر، اإلمام عيلgسرة وجهاد . ص11٦..٨2
ابن أيب احلديد، رشح منهج الباغة . ج1 ص1٦9..٨3
ابن أيب احلديد، رشح منهج الباغة . ج1 ص٤٦ ..٨٤
الذهبي، )ت، 7٤٨هـ(، تذكرة احلفاظ، ط، با، نر: دار احياء الرتاث العريب، بروت، لبنان . ج1 ص3..٨5
ابــن ســعد، حممــد، )ت، 230هـــ(، الطبقــات الكــرب، ط، بــا، طبــع ونــر : دار صــادر، بــروت، لبنــان . ج، .٨٦

ص1٨٨.
الذهبي، تذكرة احلفاظ . ج1 ص7..٨7
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج5 ص130..٨٨
٨9..23 : الشور
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج3 ص190..90
حممد باقر الصدر، اإلمام عيل سرة وجهاد . ص90..91
امحد بن حنبل، مسند أمحد .ج1 ص119، 152، 331و ج٤ ص2٨2، 370 وج5 ص3٦٦، 370، ٤19 ..92
الطــويس، االمــيل، تــح : قســم الدراســات اإلســامية - مؤسســة البعثــه، ط1، نــر : دار التقافــة للطباعــة والنــر .93

والتوزيــع، قــم -    ايــران، 1٤1٤هـــ . ص5٤7.
امحد بن حنبل، مسند أمحد . ج1 ص151..9٤
ــر: دار .95 ــرتاث، ط2، ن ــق ال ــلم لتحقي ــم الس ــت عليه ــة ال البي ــح : مؤسس ــاد، ت ــد، )ت، ٤13هـــ (، األرش املفي

املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، بروت-لبنــان، 1٤1٤هـــ - 1993م . ج1 ص2٨٨، وابــن أيب احلديــد، رشح هنــج 
الباغــة  . ج1ص151.
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ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة . ج٦ ص1٦٦..9٦
الدينــوري، ابــن قتيبهــة، )ت، 2٦7هـــ(، اإلمامــة والسياســة، تــح : طــه حممــد الزينــي، ط، بــا، نــر : مؤسســة .97

ــة . ج9ص305. ــج الباغ ــد، رشح هن ــن ايب احلدي ــع . ج1 ص13٤، واب ــر والتوزي ــي ورشكاؤه للن احللب
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة  .ج1 ص139..9٨
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغه . ج9 ص٨٤..99

ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة . ج3 ص٨5..100
ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة.ج2 ص2٨٦..101
املصدر نفسه .ج1٨ ص27٤..102
ابــن عســاكر، )ت، 571هـــ(، تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح : عــيل شــري، طبــع ونــر : دار الفكــر للطباعــة والنر .103

والتوزيــع، بروت - لبنــان، 1٤15هـ . ج37 ص291.
ابــن شــعبة احلــراين، )ت، ق٤(، حتــف العقــول، حتقيــق وتصحيــح وتعليــق : عــيل اكــرب الغفــاري، ط2، نــر : .10٤

مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن، قــم - ايــران، 1٤0٤هـــ . ص137.
الكــويف، ابــن اعثــم، امحــد، )ت، 31٤هـــ(، كتــاب الفتــوح، تــح : عــيل شــري )ماجســتر يف تأريــخ اإلســام(، .105

ط1؟ طبــع ونــر : دار األضــواء للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت - لبنــان، 1٤11هـــ . ج ص371.
ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون. ج1 ص20٤..10٦
ــز .107 ــح : مرك ــخ، ت ــنة والتاري ــاب والس ــب gيف الكت ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــوعة اإلم ــهري، موس ــد الريش ظ : حمم

بحــوث دار احلديــث وبمســاعدة االســيد حممــد كاظــم الطباطبائــي، الســيد حممــود الطبطبائــي، ط2، طبــع ونــر : دار 
ــر .ج5 ص102 - 103. ــة والن ــث للطباع احلدي

ظ : املجليس، )ت، 1111هـ(، ط، با، نر : دار احياء الرتاث العريب، بروت - لبنان  .ج22 ص1٤5..10٨
ظ : حممــد الريشــهري، موســوعة اإلمــام عــيل ابــن ايب طالــب )ع(، ج5 ص105، نقــل عــن اســد الغابــة . ج109.5

ــب .ج2 ص31٦. ــروج الذه ص٤٨7، وم
املصدر نفسه ..110
ظ: حممــد الريشــهري، موســوعة اإلمــام عــيل ابــن ايب طالــب )ع(، ج5 ص105، نقــل عــن اســد الغابــة . ج111.5

ــب .ج2 ص31٦. ــروج الذه ص٤٨7، وم
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة .ج17 ص2٦٦..112
ــا .113 ــديس لصاحبه ــة الق ــر: مكتب ــا، ن ــى، ط، ب ــر العقب ــد اهلل، )ت، ٦9٤هـــ(، ذخائ ــن عب ــد ب ــربي، امح ظ : الط

ــرص، 135٦هـــ . ص252. ــرة - م ــديس، القاه ــن الق ــام الدي حس
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج2 ص2٨٤..11٤
ــاء .115 ــة، حتقبــق و تدقبــق  وتعليــق : عــيل شــري، ط1، نــر : دار احي ــة والنهاي ابــن كثــر، )ت، 77٤هـــ(، البداي

الــرتاث العــريب، بــروت - لبنــان، 1٤0٨- 19٨٨م . ج1، ص 21٤.
ــا، .11٦ ــد األمــر مهن ــح : عب ــن احلســن، )ت، 3٤٦ - 957م(، مــروج الذهــب، ت ــو احلســن، عــيل ب املســعودي، اب



150150

فضيلة السيد رزاق حسن العرباوي املوسوي

ــان، )1٤11هـــ - 1991م( .ج2 ص351 . ــروت - لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــر : مؤسس ــع ون ط1، طب
الطربي، تأريخ الطربي .ج3 ص3٦5..117
املجليس، بحار األنوار .ج31 ص193..11٨
الطربي، تأريخ الطربي . م2 ص٤5٨..119
ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة .ج9 ص120.52
املصدر نفسه ..121
املصدر نفسه ..122
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغ ة.ج7 ص3٦..123
املصدر نفسه . ج7 ص3٨..12٤
املصدر نفسه ..125
ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة . ج7 ص3٨.12٦
املصدر نفسه  . ج7 ص127.3٨
املصدر نفسه . .12٨
املصدر نفسه ..129
املصدر نفسه .ج1 ص270..130
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق . ج52 ص3٨0..131
ظ : املصدر نفسه ..132
ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة . ج15ص17٦ ..133
ابن حنبل، امحد، مسند ابن حنبل، ج3 ص3 ..13٤
الصــدوق، )ت، 3٨1هـــ(، علــل الرائــع، حتقيــق وتقديــم : الســيد حممــد صــادق بحــر العلــوم، ط، بــا، نــر : .135

منشــورات املكتبــة احليدريــة ومطبعتهــا، النجــف االرشف - العــراق، 13٨5هـــ - 19٦٦م( .ج1 ص211.
ــريض، .13٦ ــف ال ــورات الري ــر: منش ــم، ن ــر، ق ــة : أم ــع : مطبع ــنg، ط1، طب ــح احلس ــن، صل رايض ال ياس

ــران 1٤1٤هـــ. ص2٦. ــم - اي ق
ابن كثر، البداية والنهاية . ج٨ ص٤1..137
ظ : رايض ال ياسن، صلح احلسنg. ص31-30..13٨
ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة . ج1 ص23..139
ظ : حممد الريشهري، موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب g.ج5 ص95..1٤0
الثقفــي، ابراهيــم بــن حممــده )ت، 2٨3 هـــ(، الغــارات، تــح: الســيد جــال الديــن احلســيني األرمــوي املحــدث، .1٤1

ط، بــا، طبــع عــى طريقــة اوفســت يف مطامــع هبمــن - ايــران . ج2 ص7٤. 
ابن ايب حديد، رشح هنج الباغة .ج3 ص3 ..1٤2
ــف األرشف، 1395-.1٤3 ــة االداب، النج ــع: مطبع ــن )ع(، ط1، طب ــام احلس ــاة اإلم ــريش، حي ــف الق ــر رشي باق

1975م . ج2 ص73 .
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ظ: الثقفي، ابراهيم بن حممد، الغارات . ج1 ص30 ..1٤٤
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق . ج13 ص2٦٨ ..1٤5
املصدر نفسه ..1٤٦
د. حممــد حســن عــيل الصغــر، اإلمــام احلســن gرائــد التخطيــط الرســايل، ط، طبــع: مؤسســة البــاغ نــر : .1٤7

ــة، النجــف األرشف، 1٤33 هـــ - 2012 م . ص 10٤ . ــة املقدســة قســم الشــؤون الفكري ــة العلوي العتب
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج2ص75 ..1٤٨
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج2ص75 ..1٤9
د.حممد حسن الصغر، اإلمام احلسن gرائد التخطيط الرسايل . ص105-10٦..150
املصدر نفسه . ص105. .151
املفيــد، الكافئــة، تــح: عــيل اكــرب زمــاين ن، ط2، نــر : دار املفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت- لبنــان، .152

1993 م . ص20 . 1٤1٤ هـــ - 3
الثقفي، الغارات . ج1 ص309 ..153
الطــويس، األقتصــاد، ط، ال، طبــع : مطبعــة اخليــام قــم، نــر : منشــورات مكتبــة جامــع جهلســتون، طهــران، .15٤

1٤00 هـــ . ص210.
ابن ايب احلديد، رشح هنج الباغة . ج20 ص29٨ . .155
ــة دار .15٦ ــر : مؤسس ــة، ن ــة نمون ــع، مطبع ــاري، ط1، طب ــح : األنص ــن، ت ــاووس، ) ت، ٦٦٤ هـــ ( اليق ــن ط اب

الكتــاب، اجلزائــري، 1٤13  هـــ . ص27٤.
األصفهــاين، ابــو الفــرج، ) ت، 35٦ هـــ (، مقاتــل الطالبيــن، حتقيــق وتقديــم وارشاف : كاظــم املظفــر، ط2، .157

ــة ومطبعتهــا، النجــف األرشف، 13٨5هـــ - 19٦5م . ص35.  ــة احليدري نــر : منشــورات املكتب
احلــر العامــاي، ) ت، 110٤ هـــ (، وســائل الشــيعة )آل البيــت (، تــح : مؤسســة ال البيــت )عليهــم الســام ( .15٨

الحيــاء الــرتاث، ط2، طبــع : مهــر - قــم، نــر : مؤسســة آل البيتbالحيــاء الــرتاث، قــم املرفــة . ج27 ص195.
املجلس، بحار األنوار . ج٤٤ ص30 ..159
املصدر نفسه . ج٤٤ ص20..1٦0
ظ: رايض آل ياسن، صلح احلسنg. ص272- 27٤. .1٦1
ابن حنبل، امحد، مسند أمحد . ج5 ص3٨..1٦2
ابن عساكر، تاريخ مدينة مشق . ج52 . ص1٦3.3٨0
املصدر نفسه . .1٦٤
ظ: العيــايش، حممــد بــن مســعود، )ت، 320 هـــ (، تفســر العيــايش، تــح : احلــاج الســيد هاشــم الرســويل .1٦5
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املقدمة
، وعجــزت العقــول عــن ادارك  احلمــد هلل الــذي قــُرصت االلُســن عــن بلــوغ ثنائــه كــا يِليــق بجالــهِ
ــق اهلل أيب القاســم  ــه وال ينفــد آخــره، والصــاة والســام عــى خــر خل ــه محــدًا يصعــد أول ــه مجال ُكن
ــن  ــة الطاهري ــى االئم ــرة، وع ــة الطاه ــه الصديق ــى إبنت ــه، وع ــه ووصي ــه وخليفت ــى ربيب حممدsوع

ــن.  ــه املنتجب واصحاب
وبعد. . 

فلــم ختــُل الرســاالت الســاوية مــن حتّديــات ترافــق بزوغهــا وتعــوق إنتشــارها، ففــي حديــث للنبــي 
حممدsإّنــه قــال: )إّن اهلل مل يبعــث نبيــًا وال خليفــة إالّ ولــه بطانتــان; بطانــة تأمــره باملعــروف وتنهــاه 
عــن املنكــر، وبطانــة ال تألــوه خبــاال، ومــن يــوق بطانــة الســوء فقــد وقــى()1(، ومّلــا كان النبــي الكريــم
sخاتــم األنبيــاء ودينــه اإلســامي خاتــم األديــان، فلــم يكــن هــذا الديــن بمنــأ مــن اإلســاءة إليــه، 
بــل إّن الــرصاع األزيل القائــم بــن احلــق والباطــل جتّســد يف هــذه املــدة بــن اإلســام مــن جهــة، وبــن 
ــن  ــا م ــارات بألواهن ــه الغ ــنّت علي ــر، فُش ــة أخ ــن جه ــويه م ــال والتش ــن والض ــاة الفت ــه دع أعدائ

الوهلــة األوىل، ومنهــا مــا قــام بــه جمموعــة مــن املســترقن. 
فاملســترقون موظفــون يف ادارات االســتعار، مههــم الغالــب أن ينالــوا مــن ســمعة االســام والطعــن 

ــوزه وقادته.  برم
حيــث قــام املســترق بدراســة الــرتاث الدينــي بشــكل عــام، والســرة بشــكل خــاص، وقــد تناولــوا 
ــنّع  ــاين فش ــق الث ــا الش ــقها االول ام ــة يف ش ــتهم باملوضوعي ــمت دراس ــنg فاتس ــام احلس ــرة االم س

ــوه بعــدة صفــات.  ــاة، فنعت باإلمــام ودوره يف كافــة مفاصــل احلي
هــذه الشــبهات و الطعونــات، إنــا اجرتهــا املســترقون يف دراســاهتم؛ مســتندين بذلــك عــى روايــات 
دخيلــة وارسائيليــة، اخرتقــت الــرتاث احلديثــي والتفســري، فرتبــوا عليهــا افرتاءاهتــم، وهــم بذلــك 

امتــداد ملــا اثــاره اليهــود ســلفًا، بغيــة النيــل مــن قــادة االمــة االســامية وشــخصياهتا الفــذة. 
فاإلمــام احلســنg ُيعــد مــن مصــادر الفكــر اإلســامي، و قواعــد اإلشــعاع الفكــرّي، التي اســتطالت 

، فلــم يعــزب عنــه مــا يعــزب عــن غــره مــن املعصومــن.  حتــى أحاطــت بــكّل يشءٍ
فهــو مــن أولئــك الرجــال الذيــن آثرهــم اهلل بحاّســةٍ نفــاذة تكتنــه حقائــق األشــياء، فــا ختفــى عليهــم 
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خافيــة يف األرض وال يف الســاء، اهنــم يــرون مــا يــر النــاس، مجيعــًا ويدركــون كنــه مــا يــرون ومــا 
ال يــرون، دون ســائر النــاس. 

وبالتــايل اراد املســترقون ان يلوثــوا هــذه الســرة العطــرة والناصعــة فآثــاروا  جمموعــة كبــرة مــن 
الشــبهات، و يمكــن ان نذكــر بعضهــا مــن بــاب االختصــار: 

gاملطلب االول: شبهات املسترشقني العامة حول شخص االمام احلسن
gبنــًا لعــيل اوالً: بانــه كان غــر مؤهــل للحكــم وال يســتحق ان يكــون إ

ــل اىل الــرتف  ــًا: )ولكــن احلســن الــذي كان يمي مــا ذكــره املســترق فيليــب حتــي)197٨( قائ
والبــذخ ال اىل احلكــم واإلدارة مل يكــن رجــل املوقــف فانــزو عــن اخلافــة مكتفيــا هببــة ســنوية 

منحــه إياهــا معاويــة()2(. 
وقــال املســترق )جرهــارد كونســلان  erhard Konslmang ): )لقــد بــاع احلســن املنصــب 

الــذي تركــه حممدsلنســله مــن أجــل املال …ويقــال أنــه مــات بالســل واهلــزال()3(. 
ومــن اجلديــر بالذكــر ان هــؤالء املســترقن رتبــوا شــبهاهتم بنــاء عــى مــوروث روائــي اســامي 

ســقيم. 
ــق  ــه بأوصــاف ال تلي ــاة االمــام احلســنg وذكرت ــة حلي ــة واحلديثي ــب الروائي فقــد تعرضــت الكت

وســرة االمــام العطــرة. 
فقــد روي عــن حييــى بــن محــاد قــال أخربنــا أبــو عوانــة )7٦1هـــ()٤(، عــن ســليان عــن حبيــب بــن 
ايب ثابــت عــن أيب إدريــس عــن املســيب بــن نجبــة قــال ســمعت عليــا يقــول: )أال أحدثكــم عنــي 
وعــن أهــل بيتــي ؟ أمــا عبــد اهلل بــن جعفــر فصاحــب هلــو، وأمــا احلســن بــن عــيل فصاحــب جفنــة 
ــا البطــان)5( مل يغــن يف احلــرب عنكــم شــيئا،  ــا حلقت ــان قريــش لــو قــد إلتقت وخــوان فتــى مــن فتي

وأمــا انــا وحســن فنحــن منكــم وأنتــم منــا ()٦(. 
هــذه الروايــات وغرهــا هــي الســبب الرئيــس يف خلــق هــذا اجلــو املشــحون مــن العــداء ألهــل 

ــام احلســنg بوجــه خــاص.  ــًا واالم البيــتb عموم
فبعــد التحقيــق والوقــوف عــى ســند هــذه الروايــات جتــد ان رواهتــا يعرتهيــم الضعــف، بــل هــم 

غــر ثقــاة وبالتــايل الروايــة تكــون ضعيفــة وغــر مقبولــة. 
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عند حتليل السند نجد ما ييل: 
1. سليان: جمهول النسب لعدم ذكر اسم االب واللقب، فهو غر ثقة. 

2. حبيــب بــن أبــى ثابــت: قيــس بــن دينــار، و يقــال ابــن هنــد، و يقــال حبيــب بــن هنــد، األســدي 
ــه  ــن، رو ل ــن التابع ــطى م ــن الوس ــة م ــة الثالث ــوىف )ت 119 هـــ (الطبق ــى الك ــو حيي ــم، أب مواله
ــه عنــد ابــن حجــر: ثقــة  ــو داود - الرتمــذي - النســائي - ابــن ماجــه( رتبت )البخــاري - مســلم - أب

ــس)7(.  ــال و التدلي ــر اإلرس ــل، و كان كث ــه جلي فقي
3. إســاعيل بــن أبــى إدريــس، الطبقــة الثالثــة مــن الوســطى مــن التابعــن رو له)النســائي( رتبتــه 

عنــد ابــن حجــر: جمهــول، رتبتــه عنــد الذهبــي: ال يعــرف )أفــاده ابــن حجــر()٨(. 
٤. املســيب بــن نجبــة الكــويف الطبقــة الثانيــة مــن كبــار التابعــن )ت ٦5 هـــ( بـــ عــن الــوردة رو لــه: 

) الرتمــذي(، رتبتــه عنــد ابــن حجــر: مقبــول، رتبتــه عنــد الذهبــي مل يذكرهــا)9(. 
مــن خــال تفحــص الســند وجدنــا رواتــه بــن جمهــول احلــال وضعيــف وغــر ثقــة ومنهــم مــن مل يذكــر 
حالــه، وهــذه امــارات تشــر اىل وجــود ضعــف واضــح يف الســند وبذلــك عــدم قبــول الروايــة وعــدم 

اعتبا رهــا. 
نــه منرصف اىل  ، وا نــه كان مطاقــًا نــه ينــزوي اىل النســاء كثــرًا وحيــب الــزواج وا ثانيــا: ا

وشــهواته. 
الــرأي الــذي طــرح حــول االمــام احلســن الســبطg هتمــة ألصقهــا دونالدســن قائــا: )وقــد قــىض 
ــيل  ــق لع ــاق وخل ــمي املط ــة، وس ــن املائ ــن تزوجه ــغ م ــى بل ــاق حت ــزواج والط ــبابه يف ال ــرة ش زه

ــل )11(.  ب ــن()10( وهــذا عــن مــا ذكــره المانــس مــن قَ أعــداء خطري
ــه مــن احلقــد عــى اإلســام ورمــوزه،  ــا حيمان ــذي طرحــه هــذان املســترقان مــع م ــرأي ال هــذا ال
فنجدهــم قــد اســتندوا يف ذلــك عــى جمموعــة مــن الروايــات واالباطيــل يف الــرتاث اإلســامي، 

ــي:  ــن وه ــب الفريق ــن كت ــة م ــات منقول والرواي
يــة التــي نقلهــا أبنــاء العامــة الروا

: يــا أهــل الكوفــة ال تزوجــوا احلســن، فإنــه رجــل  الروايــة: )عــن جعفــر بــن حممــد، عــن أبيــه؛ قــال عــيلُّ
مطــاق، قــد خشــيت أن يورثنا عــداوة يف القبائــل()12(. 
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يــة يف كتــب الشــيعة  الروا
ــنْ  ــى عَ يسَ ــنِ عِ ــادِ بْ يَ ــنِ زِ ــدِ بْ ــنْ حُمَمَّ ةَ عَ عَ ــاَ ــنِ سَ ــدِ بْ ــنِ حُمَمَّ ــنِ بْ َسَ ــنِ احلْ ــادٍ عَ يَ ــُن زِ ــُد بْ الروايــة )عــن مُحَيْ
ــه  إِنَّ ــنَ فَ َسَ ُجــوا احلْ وِّ ِ الَ ُتزَ ــربَ ِنْ ــىَ املْ ــالَ وُهــوَ عَ ــًا قَ لِّي ــالَ إِنَّ عَ ــدِ اهللg قَ بْ ــنْ أَيبِ عَ ــنَانٍ عَ ــنِ سِ ــدِ اهلل بْ بْ عَ
ــرِ  ــُن أَمِ ُســولِ اهلل sوابْ ــُن رَ نَّــه وُهــوَ ابْ جَ وِّ نُزَ ــىَ واهلل لَ ــالَ بَ قَ انَ فَ ــدَ ْ ــنْ مهَ ُجــلٌ مِ ــامَ رَ قَ قٌ فَ ــاَ طْ ُجــلٌ مِ رَ
ــر ويف  ــرق اخ ــة بط ــذه الرواي ــت ه ــد نقل ــق( )13(، وق لَّ ــاءَ طَ ــكَ وإِنْ شَ سَ ــاءَ أَمْ ــإِنْ شَ g فَ ــنَ نِ مِ املُْؤْ

كتــب روائيــة خمتلفــة)1٤(. 
فقد ورد يف سند الرواية شخصيات وهي: 

محيــد بــن زياد)قــال إبــن الغضائــري: إنــه كان غاليــا كذابــا()15(، وهــذا التوصيــف يشــر اىل إّن هــذا 
ــود  ــه اليه ــل علي ــذي عم ــدف ال ــب يف ذات اهل ــة يص ــل بالنتيج ــذا العم ــن، وه ــن الوّضاع ــل م الرج

 .ومــن بعدهــم النصــار
احلسن بن حممد بن ساعة: ) إنه من شيوخ الواقفة، وكان ُيعاند يف الوقف ويتعصب()1٦(. 

الروايــة ُتعــد مــن الروايــات املوضوعــة؛ لــورود هذيــن الرجلــن، أحدامهــا كــّذاب و األخــر واقفــي، 
ــه  ــاين فيعتــرب مــن الفــرق املنحرفــة وال تقبــل روايت ــه ووضعــه، أمــا الث ــه لكذب فــاألول ال ُتقبــل روايت
 ،)17()gألن الصحيــح )مــا رواه العــدل اإلمامــي عــن العــدل اإلمامــي، وهكــذا متصــًا باملعصــوم
والواقفــي)1٨( ال يعــد إماميــا فضــًا عــن الــكام يف عدالتــه، فهــم مــن الفــرق املنحرفــة والضالــة)19(. 

وعند النظر يف متن الرواية نجد باهنا يعرتوها تناقضات ومشاكل كثرة، من تلك االمور: 
1. انــه االمــام اذا كان هبــذا القــدر مــن الزوجــات ملــاذا مل يذكــر لنــا التأريــخ اســاء تلــك النســاء التــي 
اقــرتن هبــن، اضــف اىل ذلــك هــذا الكــم مــن الزوجــات يقتــيض عــدد كبــر مــن الذريــة وكتــب الرتاجم 

والســر مل تشــر اىل ذلــك بــل عــى العكــس إن االمــام احلســنg كان اقــل االئمــة مــن جهــة الذريــة. 
2. اذا كان االمــام هبــذه الشــهية الكبــرة اجــاه النســاء فهــذا يقتــيض قضــاء اوقــات كبــرة يف ضمــن هذا 
املضــار، والتخلــف عــن مهــام االمامــة االخــر التــي كان االمــام مكلــف هبــا مــن قبيــل ادارة امــور 
النــاس وافتاءهــم باملســائل الرعيــة وغرهــا مــن عيــادة النــاس والقيــام بمســاعدة الفقــراء والقائمــة 

تطــول بحكــم مســؤوليته كأمــام ديــن ودنيــا. 
3. املفــرتض واحلــال هــذه مــن كثــرة تطليــق االمــام لزوجاتــه ان يطلــق زوجتــه جعــدة بــن االشــعث 
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الكنــدي، والتــي كانــت بحســب مــا ورد مــن التاريــخ بعيــدة عــن االمــام بتوجههــا، ومل حيصــل هــذا 
مــع علمــه بأنــه ســوف تــدس لــه الســم، وقامــت بعمليــات متكــررة لقتلــه، فــاذا كان مــن اهــل الدنيــا 
والشــهوات، كان لزامــًا عليــه ان يبعدهــا عنــه مــا امكــن اىل ذلــك مــن ســبيل، فبقيــت معــه ومل يطلقهــا. 
ــح يف  ــف واض ــاك ضع ــد ان هن ــا نج ــة داللته ــات ومناقش ــذه الرواي ــند ه ــص لس ــال التفح ــن خ م

ــا.  ــا واعتباره ــدم قبوهل ــر اىل ع ــة يش ــذا بالنتيج ــة وه ــندا ودالل ــة س الرواي
 .gشــبهة فلهــاوزن عــى اإلمام احلســن : ثالثــًا

ذكــر املســترق االملــاين يوليــوس فلهــاوزن)191٨م()JgligsWellhagsen( يف مــا خيــص قضيــة 
االمــام احلســنg ومعاويــة قــال: )وأحــس. . . احلســن أنــه أضعــف ممــا يقتضيــه منــه املوقــف، فبــاع 
حقــه يف اخلافة ملعاويــة، ومتكــن معاويــة مــن دخــول الكوفــة، واضطــر أهــل العــراق إىل أن يبايعــوه، 

وانتهــت بذلــك احلــرب األهليــة()20(. 
 الرد عليها: 

:  إن اإلمــام احلســنg كإمــام وخليفــة كان يتصــف بأعــى درجــات الشــجاعة، وكان ال يــرتدد  أوالً
يف قــول احلــّق ويف فعــل احلــّق، وال تأخــذه يف احلــّق لومــة الئــم. 

فقــد روي أن معاويــة ســأل احلســنg بعــد الصلــح أن خيطــب النــاس، فامتنــع، فناشــده أن يفعــل، فُوضــع 
، فجلــس عليــه، ثــم قــال: ))وأيــم اهللّ ال تــر أمــة حممــد خفضــًا مــا كانــت ســادهتم وقادهتــم يف  لــه كــريسُّ
بنــي أميــة، ولقــد وّجــه اهللّ إليكــم فتنة لــن تصدروا عنهــا حتى هتلكــوا؛ لطاعتكــم طواغيتكــم، وانضوائكم 

إىل شــياطينكم، فعنــد اهللّ أحتســب مــا مــىض ومــا ينتظــر مــن ســوء دعتكم، وحيــف حكمكــم(()21(. 
هــذه جمموعــة مــن الشــبهات مثلــت االجتــاه العــام بــل الغالــب مــن توجهــات املســترقن اجتاه الســرة 

 .gالعطــرة الزكيــة لإلمام احلســن الســبط
الســيايس  الواقــع  مثّلــت حتــوالً خطــرًا يف  التــي  املهمــة  بالوقائــع  التاريــخ اإلســامي  فــلَ  و حَ
ــت  ــي أصبح ــية الت ــات السياس ــور اخلاف ــارز يف ظه ــدور الب ــة ال ــوع اخلاف ــامي، وكان ملوض اإلس
نقطــة اخلــاف واالنقســام عنــد املســلمن، وأد بالتــايل إىل ظهــور تلــك الوقائــع يف صــدر اإلســام 

ــلمن.  ــى املس ــات ع ــت الوي وجلب
وتعتــرب اهلدنة-الصلــح- التــي عقدهــا اإلمــام احلســنg مــع معاويــة حتــول خطــر يف جمريــات 
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ــارات  ــدة تي ــه ع ــتقر و تتنازع ــر مس ــيايس غ ــع الس ــد كان الوض ــة، فق ــية واالجتاعي ــور السياس االم
للظفــر بمســند احلكــم واخلافــة، وعــى اثــر هــذا الصلــح ترتبــت أثــار وخيمــة افــرزت واقــع مريــر 
هــّد ركــن الدولــة االســامية التــي شــيدها النبــي االكــرمsوادام زمخهــا االمــام امــر املؤمنــن عــيل

ــذه  ــت ه ــات كان ــدة حتدي ــه ع ــه واج ــامية، ولكن ــة االس ــنg  ادارة الدول ــام احلس ــنم االم g فتس
ــة.  ــية واالداري ــة والسياس ــاة االجتاعي ــاك احلي ــببًا ألرب ــات س املعوق

وبــا ان خافــة املســلمن ورعايــة شــؤون النــاس امــور تتعّلــق بجوهــر الرســالة النبويــة، وهــي اكــال 
للنهــج الــذي بدأتــه الرســالة املحمديــة الغــراء، وحيــث ان الصلــح الــذي عقــده االمــام كان اســتكال 
لرعايــة الشــؤون احلياتيــة للنــاس، فهــذه الرعايــة تكمــن يف اظهــار ارشــادات الشــارع وأوامــره التــي 
هــي أوامــر القــرآن التــي صــدرت مــن اهلل تبــارك وتعــاىل، وهــذه الوصايــا تأخــذ منحيــن: اوالً إثبــات 

 .sالقوانــن الصــادرة وهــي ملزمــة عــى صاحــب تلــك الرســالة النبــي حممــد
: جيــب عــى املســلمن االلتــزام هبــذه االوامــر والســر عليهــا وهــو مــا جــاء يف قولــه تعالــــــــــى:   ثانيــًا
ــنَ  ُمــكَ مِ ٱهلل يَعصِ تَُهۥۚ وَ ــالَ سَ لَّغــتَ رِ ــاَ بَ ــلۡ فَ ۡ تَفعَ إِن ملَّ ــكَ وَ بِّ ــن رَّ يــكَ مِ لَ إِلَ ــآ ُأنــزِ ــغۡ مَ لِّ ُســوُل بَ ــا ٱلرَّ َ ٓأَهيُّ ﴿ يَٰ
sيــنَ ﴾)22(، فقــد بّينــت اآليــة الكريمــة كل مــن وظيفــة النبــي رِ فِ ــومَ ٱلكَٰ ي ٱلقَ ــدِ ۗ إِنَّ ٱهللََّ الَ هيَ ــاسِ ٱلنَّ
مــن جهــة التبليــغ وهــو امــر واجــب عليــه ان يفعلــه، واالمــر الثــاين مــا جيــب عــى املســلمن ان يفعلــوه 
ــة  ــع الســيايس واهليكليــة اإلداري ــم الواق ــرآن الكري ــي؛ ولذلــك حــدد الق ــاغ اآلهل ــة هــذا الب نتيج

للمســلمن يف حالــة انتقــال امُلبّلــغ األول وصاحــب الرســالة إىل البــاري عــّزو جــل. 
ــاءات  ــه الب ــه تصيب ــارك فإّن ــاري تب ــن الب ــدرت ع ــي ص ــر الت ــلمون االوام ــف املس ــايل اذا خال وبالت
ــاَ  ــُةۢ بِ يبَ صِ ــم مُّ يبَُه ــوۡآلَ أَن ُتصِ لَ والويــات وســتجد املجتمــع يتجــه اىل حيــث الندامــة واخلــرسان ﴿ وَ
نِــنَ ٤7﴾)23(.  ــنَ ٱمُلؤمِ نَُكــونَ مِ ــكَ وَ تِ ايَٰ ــعَ ءَ نَتَّبِ ُســوال فَ ــا رَ ينَ ــلتَ إِلَ ــوآلَ أَرۡسَ ــا لَ نَ بَّ ــواْ رَ يَُقوُل ــمۡ فَ هيِ ــتۡ أَيدِ مَ دَّ قَ
ــع التــي جــرت تشــر بالفعــل إىل سلســلة مــن النزاعــات بــن املســلمن مــن   وان االحــداث والوقائ

ــة وبــن املســلمن وجهــات خارجــة عــن االســام.  جهــة داخلي
 فأثمــرت تلــك اخلافــات والنزاعــات اىل جتذيــر اخلــاف وتوســيع هــوة الفرقــة بــن املســلمن 
ــدم  ــرمs، وان ع ــي االك ــل النب ــو رحي ــم وه ــدث عظي ــق بح ــباهبا وتتعّل ــود أس ــث تع ــهم، حي انفس
التــزام املســلمن باألمــر اإلهلــي وبعدهــم عــن خــط النبــوة االصيــل ووجــود ابــواق تأجــج نــار الفتنــة 
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gكان هــو الســبب الرئيــس الــذي افــىض اىل  تّوهــج نــران اخلــاف الــذي دبَّ بــن اإلمــام احلســن
ومعاويــة، والــذي انتــج اخــرا اىل خيــار الصلــح وهــو االقســى واالمــر عــى االمــام احلســنg مــن 

ــارات.  بــن تلــك اخلي
اال أن ذلــك هــو مــا يــراه املعصــوم و الــذي هــو بــدوره متصــل بالنبــي اخلاتمsوالنبــي ال ينطــق اال 

ــٰى﴾)2٤(.  حــي ُيوحَ ٰٓ )3( إِنۡ ُهــوَ إِالَّ وَ ــوَ ــنِ ٱلۡهَ ــُق عَ نطِ ــا يَ مَ عــن اهلل تعــاىل ﴿ وَ
 املطلب الثاين: صلح االمام احلسنg وافرتاءات املسترشقني 

قبــل التعــرض آلراء املســترقن يف صلــح اإلمــام احلســنg، البــد مــن اإلشــارة إىل أن هــذا الصلــح 
ــن  ــن املســلمن وغرهــم مــن جهــة، وب ــاس هــذا موضــع خــاف ب ــوم الن ــه إىل ي ــذ حصول بقــي من
الشــيعة أنفســهم مــن جهــة أخــر، يف أســبابه ونتائجــه وجــدواه، فمنهــم مــن اعتــربه فتًحــا كصلــح 
ا للمؤمنــن، وكشــًفا لزيــف احلكــم األمــوي الــذي كان حيكــم باســم اإلســام، ومنهــم  احلديبيــة، وعــزًّ

مــن اعتــربه انتكاســة يف تاريــخ الشــيعة وذاًل هلــم)25(. 
وكيفــا يكــون فــإن اإلمــام تعــرض هلجمــة رشســة ومــا زال يتعــرض هلــا، حتــاول النيــل منــه بشــكل أو 
ــن  ــام م ــذا اإلم ــز، وإن هل ــه التميي ــم ينصف ــدة ث ــر البلي ــه الضائ ــيل أن تظلم ــن ع ــن ب ــرض احلس ــس ي بآخر)ولي
مواقفــه ومــن مواهبــه ومــن عمقــه ومــن أهدافــه مــا يضعــه باملــكان األســنى مــن صفــوة العظــاء اخلالديــن()2٦(. 
فــإذا كان هــذا التبايــن باملواقــف بــن املســلمن أنفســهم، فلنــا أن نتصــور ما ينقلــه املســترقون، فمنهم 

واضــح احلقــد والكراهيــة، ومنهــم من دس الســم بالعســل باســم العلــم واحلياديــة واملوضوعية. 
كثــًرا   يــر  gاحلســن اإلمــام  عــى  التــي حتاملــت  والدراســات  اآلراء  تلــك  واملتتبــع ألغلــب 
sــرم ــي االك ــد النب ــى حفي ــب ع ــة والتعص ــد والكراهي ــا احلق ــت يف طياهت ــي محل ــذات الت ــن املؤاخ م

وهــذا ناتــج ال حمالــة عــن القصــور الذهنــي، واالعتــاد عــى املصــادر التارخييــة التــي صنعتهــا أيــادي 
 .b الســاطن، وأنتجتهــا تلــك العقــول جانبــت احلقيقــة واختــذت موقــف العــداء أجتــاه آل بيــت النبــي
ــن،  ــم والطع ــن التهج ــر م ــا الكث ــة فيه ــكل منظوم ــي تش ــات فه ــك الكتاب ــى تل ــوف ع ــد الوق وعن
والــذي ان دل فإنــا يشــر اىل حالــة عــدم املوضوعيــة و احلياديــة التــي تعــد مــن اهــم ســات الباحــث 

ــة.  ــه الذاتي وخصائص
ان كل مــا يدعيــه املتحــيل هبــذه الصفــة هــو ان يصيــب عــن احلقيقــة مــن غــر التجريــح بــأي شــخص ال 
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مــن بعيــد وال مــن قريــب، وهــذا غــر واقعــي وخصوصــًا اذا اطلعنا عــى تلــك اآلراء التي جاءت بإشــارة 
مــن املبريــن الذيــن غــزو العاملََــن العــريب واإلســامي، حيــث مارســوا كل وســائل التعتيــم االعامــي 
مــن تكمييــم االفــواه وســد القنــوات التــي ُتبــن احلقيقيــة وتغطــي احلــدث مــن غــر حتريــف وال تزييــف. 
ويف هــذا املقــام نجــد ان االســاءات التــي وردت مــن هــؤالء كثــرة، فالصلــح مــن تلــك املــوارد التــي 

ناهلــا حــض كبــر مــن تلــك االســاءات. 
ــام  ــا االم ــدم عليه ــرة، اق ــابقة خط ــكلت س ــة ش ــع معاوي ــنg م ــام احلس ــا االم ــي عقده ــة الت فاهلدن
ــن  ــة م ــام والثل ــاة االم ــودي بحي ــي كادت ت ــة الت ــة اخلانق ــك االزم ــة لتل ــل عملي ــود بدائ ــدم وج لع

ــاره.  ــه وانص اصحاب
هــذه الطعونــات التــي وجههــا االعــداء اىل شــخص االمــام ســوف يســتعرضها البحــث عــى شــكل 
اراء، علــًا إن تلــك االقــوال بائســة وضعيفــة وبأقــل تأمــل يف ســرة االمــامg نجدهــا ال تصمــد مــع 

تلــك االدلــة الدامغــة الرصينــة. 
واآلراء بحسب قائليها هي: 

تــي  . فليــب حِ اوالً
 املــؤّرخ فيليــب يقــول ان االحــداث التارخييــة التــي رافقــت حيــاة االمــام عــيلg، كان النــزاع فيهــا 
ــح  ــا مصطل ــّن بعده ــي االكرمsوب ــل النب ــد رحي ــية بع ــة السياس ــب اخلاف ــنم منص ــى تس ــدور ع ي
تــي(  اخلافــة ومعنــاه، واشــار اىل تســأل هــل ان اخلافــة هــي منصــب آهلــي ام ســيايس؟ ثــم يقــول )حِ
ان تنــازل احلســن بــن عيلgعــن منصبــه الســيايس ملعاويــة كان؛ لســبب واضــح وهــو انــه مل يكــن هيتــم 
بأمــور السياســة واحلكــم، بــل كان مهتــًا بحياتــه الشــخصية، قائــًا: )غــر أن احلســن بــن عــيل مل يكــن 
هيتــم كثــرًا بأمــور السياســة واإلدارة واحلكــم، بــل انقطــع إىل أمــور حياتــه الشــخصية ومــا لبــث أن 

نــزل عــن اخلافــة ملعاويــة واعتــزل يف املدينــة()27(. 
بالنظــر والتدقيــق بــا طرحــه هــذا املســترق نجــد ان هنــاك ختبــط واضــح؛ وذلــك مــن خــال 
االسرتســال الــذي نجــده يف كامــه حيــث نــراه تــارة يذكــر االحــداث والظــروف التــي البســت عــرص 
االمــام عــيلg وهــي احــداث هلــا خصوصياهتــا، وهــي باحلقيقــة اختلفــت عــن تلــك التــي زامنــت 
عــرص االمــام احلســنg، وتــارة اخــر يؤســس ملســألة فرضهــا واجــاب عليهــا مــع قطــع النظــر عــن 
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الــردود عــى هــذا الفرضيــة، والوقائــع واالحــداث احلقيقيــة هــي ادلــة راســخة وداحضــة لــكل تلــك 
الشــبهات، وســيأيت التفصيــل يف هــذا الشــأن ان شــاء اهلل تعــاىل. 

)2٨ : أنطــوين ناتنــج) ثانيــًا
يقــول )ناتنــج( يف معــرض كامــه عــن ســرة االمــام احلســنg والتفاصيــل التأرخييــة الكثــرة التــي 
مــن ابرزهــا الصلــح مــع معاويــة، إّن مبايعــة أهــل الكوفــة لإلمــام احلســنgكانت قــد صــدرت مــن 

بــاب االحــرتام لذكــر والــده اإلمــام عــيلgوأّن احلســنgكان يؤثــر العافيــة وحيــب الســلم)29(. 
ــه مل يكــن ناظــر اىل التفاصيــل الدقيقــة والصحيحــة التــي تنقــل وتســجل   يبــدو مــن كام )ناتنــج( إّن
ــة التــي عاشــها االمــام احلســنg، فنجــد االمــام قــد واجهــة حتديــات  ــة الصعب احــداث تلــك احلقب
عديــدة ولكــن كان ابرزهــا الرتكــة الثقيلــة مــن التعقيــد الســيايس وخلــط االمــور وكثــرة االعــداء ألبيــه 

ــن.  ــار الفريق ــه اخب ــت علي ــا امجع ــذا م ــنg  وه ــر املؤمن ام
 االمــر الثــاين هــو مواجهــة طاغيــة مــن اعتــى طغــاة تلــك الفــرتة وهــو معاويــة بــن ايب ســفيان، هــذان 

االمــران وغرمهــا مــن االمــور اجهضــت الثــورة التــي اراد هبــا مقارعــة راس الفســاد واالنحــال. 
فالقــارئ والباحــث املنصــف عندمــا يقــف عــى احــداث بيعــة االمــام احلســنg  ويعرضهــا عــرض 
موضوعــي غــر متحيــز ســوف جيــد ان احلقيقــة جتــايف مــا يذكــره املســترق)ناتنج( فانــه مل يضعهــا عــى 

طاولــة الدراســة والتحليــل، وإنــا ســلك هــذا املنهــج ليجــرت مــا جــاء بــه اســافه مــن املســترقن. 
فعنــد الوقــوف عــى تعريــف ملصطلــح البيعــة، فنجــد انــه اصطبــغ مصطلــح البيعــة بعــد رحيل النبــي

ــة إىل القــول بتحــول البيعــة بعد الســقيفة إىل  ــل ذهــب بعــض مفكــري العاّم s  بصبغــة سياســية، ب
ظاهــرة سياســية)30(، ومــن اجلديــر باملاحظــة هنــا أن دراســات مفكــري العاّمة الكامية والفقهية وإن 
أولــت البيعــة اهتامــًا كبــرًا ورتبــت عليهــا الكثــر مــن اآلثــار عــى املســتوين الكامــي و الفقهــي إال 

أّهنــا مل هتتــم- ااّل يســرًا- بتســليط األضــواء عــى حقيقــة البيعــة وحتليــل جوهرهــا. 
ــة،  ــة البيع ــنة- لبيان حقيق ــد الفريقن- الشيعة والس ــرة ل ــة املتأخ ــادر الفقهي ــت املص ــم، تعرض  نع
حيــث طرحــت جمموعــة مــن االحتــاالت؛ فذهــب الكثــر منهــا انطاقــا مــن الشــبه بــن البيعــة وبــن 
عقــد البيــع إىل القــول بــأّن البيعــة عقــد يتضمــن تعّهــد الطرفــن، وبتعبــر الفقهــاء واربــاب القانــون: 
أن البيعــة عقــد معــّوض، بــأن يتعهــد املبايِــع بالطاعــة واالنصيــاع ألوامــر احلاكــم أو اخلليفــة والوفــاء 
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ــؤهنم  ــر ش ــة وتدب ــن الرعي ــاع ع ــنّة النبيs والدف ــاب اهلل وس ــأن حيكم بكت ــع ب ــد امُلبايَ ــا يتعه ــه في ل
بصــدق وأمانــة وغــر ذلــك)31(. 

 وهــذا الطــرح تــم تناولــه مــع مــا ينســجم واجلانــب الفقهــي والعلقــة القائمــة بــن املتعاقديــن، وهنــاك 
فــرق فــارق بــن العقديــن باعتبــار ان العقــد الــذي يكــون مــن قبــل املتبايعــن يمكــن ان يتــم افســاده 
ــال ان  ــن، واحل ــزم للطرف ــد مل ــون العق ــد وال يك ــخ العق ــور، فينفس ــن االم ــة م ــه بمجموع او بطان
ــه عــى االمــر امــام  ــع ل ــا ان املباي ــه وخصوصــًا اذا علمن مــا جيــري يف البيعــة ال يمكــن فســخه وابطال

منصــوص بنــص آهلــي. 
 وقد فّرسها آخر بأّهنا: بيع النفس مقابل رضوان اهلل تعاىل واجلنة )32(. 

ــوف  ــرمs  س ــي األك ــد النب ــلمن يف عه ــا املس ــي اجراه ــات الت ــع البيع ــر يف مجي ــق والنظ إّن التدقي
ــة البيعــة تعهــد  ــع واقعهــا التارخيــي يؤكــد أن حقيق ــدي للبيعــة، إال أّن تتب ــب العقائ ــا اجلان يتضــح لن
دون  مــن  وجماهدة الكافرين واملركــن،  النبيs وطاعتــه  امُلبايِــع،  باإلســام ونرصة  قبــل  مــن 
ــل بــن  ــل النبي sنعــم، ورد يف حديــث ذكره صاحــب البحار وجــود تعهــد متقاب أّي تعهــد مــن قب
ــي  ــات القرآنية ه ــورة يف احلديث واآلي ــن املذك ــوق املبايع ــن حق ــراد م ــع)33(،  إال أّن امل ــع وامُلبايَ امُلبايِ
ــزام والتمّســك  ــة عــى االلت ــة ثمــرة البيعــة والنتيجــة املرتتب ــواب اإلهلــي وهــو يف احلقيق النــرصة والث

ــة البيعــة.  ــه عــوض لعملي بمفادهــا، ال أن
ــال: ( ــن ق ــج الباغة ح ــن من هن ــة والثاث ــة الرابع ــن g يف اخلطب ــر املؤمن ــار إليه أم ــا أش ــذا م  وه

ــُة  ُعوُكــمْ والطَّاعَ ــنَ أَدْ ــُة حِ ابَ جَ ِ اإلْ يــبِ وَ املَْغِ دِ وَ ــهَ ــُة يفِ املَْشْ يحَ النَّصِ ــةِ وَ بَيْعَ ــاُء بِالْ فَ وَ الْ يُْكــمْ فَ لَ ــي عَ قِّ ــا حَ أَمَّ وَ
()3٤(  فالتعهــد بالطاعــة، هــو املفهــوم الــذي  يتضــح لنــا مــن خــال كلــات امــر املؤمنــن ــنَ آُمُرُكــمْ حِ

ــرف  ــادي الط ــد أح ــي تعه ــرون: ه ــال آخ ــع، وق ــة املباي ــن جه ــة م ــدود البيع ــف حل ــو تعري g وه
وليســت مــن مقولــة التعاهــد)35(. 

فالبيعــُة: هــي العهــد عــى الطاعــة؛ ألّن امُلبايــع ُيعاهــد أمــرُه عــى أن ُيســّلم لــه أمــر النظــر يف أمر نفســه وأمور 
املســلمن ال ُينازعــه عــى ذلــك، وُيطيعــُه فيــا ُيكّلفــُه بــه مــن األمــر، وكانــوا إذا بايعــوا األمــر وعقــدوا عهده 

جعلــوا أيدهيــم يف يــده تأكيــدًا للعهــد، فأشــبه ذلــك ُكًا مــن البائع واملشــرتي، فُســميَّ بيعــة )3٦(. 
هــذه االطالــة عــى معنــى البيعــة يف املنظومــة االســامية يضــع ايدينــا عــى املفهــوم احلقيقــي ملصطلــح 
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البيعــة، وبذلــك نســتطيع الــرد عــى كل متطفــل يريــد التســلق عــى يريــد خلــط االمــور عــى القــارئ، 
 .فالبيعــة آنــذاك مل تكــن باملعنــى الــذي رمــى إليــه )ناتنــج( فهــي اعظــم واقــدس من تكــون هبذا املســتو

: شــتورثان ثالثــًا
مــن خــال الدراســات التــي قــام هبــا هــذا املســترق، فقــد بــّن املقــدار احلقيقــي للعاقــة بــن اإلمامــة 
والشــيعة، والــذي كان يريــد قولــه هــو بقــاء اإلمامــة يف اإلســام للعلويــن، ألهنــم هــم آل بيــت النبــي 
حممــدs، وهــذا مــا مل يتحقــق؛ فخافــة االمــام عــيلg كانــت قصــرة بــن عامــي )35هـ-٤0هـــ( 
فكانــت حمــل خــاف بــن املســلمن، وتنــازع شــديد، وقــال شــتورثان امــا احلســن فإنــه ال يمكــن أن 

ينــدرج )بحــق يف عــداد اخللفــاء()37(. 
ــوا  ــن اطلع ــترقن منصف ــات ملس ــاك دراس ــل ان هن ــل، ب ــة وتفصي ــوض مجل ــتورثان مرف إّن كام ش
ــتعراض  ــال اس ــن خ ــك م ــيتضح ذل ــًا وس ــا قاطع ــوه رفض ــامية فرفض ــة اإلس ــادر التارخيي ــى املص ع
آلراء املســترقن مــن امثــال املســترق «يــان ريشــاد» يؤكــد افضليــة االمــام عــيلg دون غــره بقولــه: 
ــل للحاكــم الواعــي وامللهــم، ويف  ــًا هــو النمــوذج االمث ــا ان علي ــا اىل عامــة املســلمن، وجدن اذا نظرن
االصــل فانــه يقــوم بــا يشــبه وظيفــة الوزيــر يف حكومــة النبــيs، وكان قويــًا كاألســد ومســلحا بســيفه 
ذو الفقــار الــذي كان لــه حــدان، ولكنــه حتــول بحكــم االيدلوجيــا املناضلــة اىل شــهيد يف ســبيل العدالة، 
وحقــًا فانــه كان يف وســعه ان يثــور عــى تعيــن اخللفــاء الثاثــة الذيــن ســبقوه، وعــى العــزل الكامــل 
ــه-  ــه أي - مواالت ــة ألضعاف ــة، كمقدم ــى معاوي ــال ع ــعه ان حيت ــان، وكان بوس ــه يف عث ــذي وضع ال
اوالً للهجــوم عليــه فيــا بعــد بصــورة املفاجــأة وكان بإمكانــه ان يتجــاوز باحليلــة، مــا علــق يف رؤوس 
الرمــاح مــن وريقــات القــرآن، يف معركــة صفــن واســتخدم تفوقــه العســكري فيهــا حتــى النهايــة )3٨(. 
هــذه الكتابــات التــي تشــر اشــارات موضوعيــة خارجة عــن دائــرة التحيــز وااليدلوجيــات والتوجهات 
الضيقــة كثــرة ال يســع املقــام لذكرهــا وســنقترص عــى مــا جــاء مــن ســرة االمــام احلســنg الصحيحــة 

وقــد ذكرهــا ثلــة مــن املســترقن يف دراســاهتم. 
ــة تذكــر ان اإلمــام احلســنg قــد تســنم هــذا املنصــب )اخلافــة( وذلــك بحســب االليــات  فاملصــادر التأرخيي
التــي ترشــح مــن خاهلــا مــا ســبقه مــن اخللفــاء فــكان هــو حمــل اتفــاق وامجــاع االمــة وقــد متــت البيعــة مــن قِبــل 
املســلمن، وبعــد عقــد اتفاقيــة مــع معاويــة تنــازلَ عــن اخلافــة )بصفتهــا الدنيويــة( وفــق رشوط ُمعّينــة ومدّونــة. 
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رابعــًا: جرهــارد كونســلان
يقــول هــذا املســترق أن احلســنgهو الــذي طلــب أوالً الصلــح مــن معاويــة بــن أيب ســفيان بعــد 
أن فقــد األمــل يف هنايــة املعركــة، قائــًاً: عندئــذ فقــد احلســن األمــل يف هنايــة طيبــة ملعركتــه مــع معاويــة 
وأدرك يف ُيــرس أنــه خــرس معركتــه السياســية، فقــرر احلســن التعامــل مــع معاويــة يف احلــال، فأرســلَ 
ــن  ــئ احلس ــتعد أن ُيكاف ــه مس ــورًا بأن ــة ف ــه معاوي ــّرد علي ــازل ف ــدد للتن ــرض حم ــق بغ ــًا إىل دمش مبعوث
بســخاء، ويف حالــة تنازلــه عــن كل احلقــوق التــي حصــل عليهــا بانتائــه لعائلــة النبــيsوكان الُعــرف 

ــبًا )39(.  ــراه مناس ــذي ي ــغ ال ــد املبل ــه بتحدي ــنg بنفس ــام احلس ــوم اإلم ــى أن يق ــص ع ين
ويف رّده قــام احلســنg بتحديــد مطالبــه مقابــل تنازلــه عــن اخلافــة يطلــب مخــس مايــن درهــم - مــرة 
واحــدة لألبــد - ويمنــح طيلــة حياتــه إقليــًا غنيــًا يف بــاد فــارس، وُتعــادل قيمــة هــذه املطالــب إىل عرة 
مايــن دوالر، وقــد أثــر التنــازل عــن منصــب اخلافــة عــى احلســن أيضــًا، فبيــع حقــوق األخــر تعنــي 
ــت  ــوق بي ــع حق ــه ببي ــه لقضيت ــن خيانت ــربر احلس ــي ُي ــه، ولك ــن لنفس ــه احلس ــذي طلب ــغ ال ــف املبل نص
ــة  ــس إطاع ــة تقدي ــامه صيغ ــى استس ــولsُتضفي ع ــن الرس ــة ع ــة مزعوم ــن مقول ــي ردد احلس النب

ــنٍ جيعــل اهلل حــزّيب اإلســام املتناحريــن أمــة واحــدة()٤0(.  سَ مشــيئة اهلل، ونــص املقولــة هــو: )بِحَ
ــة  ــات تارخيي ــتندة اىل رواي ــت مس ــة كان ــي بالنتيج ــترق وه ــذا املس ــن ه ــدرت ع ــات ص ــذه الكل ه
ــا ان  ــاره، وب ــيعته وانص ــر ش ــنg يف نظ ــام احلس ــخصية االم ــقيط ش ــذاك للتس ــة آن ــتعملها آل امي اس
ــاص  ــن الع ــل اب ــم حي ــت عليه ــيطة انطل ــات البس ــاب الثقاف ــذج واصح ــن الس ــم م ــاس ه ــب الن غال
ومعاويــة، فاســتطاعوا مــن خــال رشاء ذمــم قــادة جيــش االمــام احلســن ان جيــربوا االمــام عــى اهلدنــة. 
ــامية  ــة اإلس ــلطة يف الدول ــن الس ــي ع ــد النب ــازل حفي ــروا تن ــد أق ــر فق ــا ج ــة مم ــل الكوف ــر أه  انبه
ــازل  ــره للتن ــة تربي ــه األخــرة يف اجلامــع غــر مبالــن، وقــد قــام احلســن بمحاول واســتمعوا إىل خطبت

ــتمر()٤1(.  ــر املس ــا للتغ ــع اهلل الدني ــد أخض ــلطة: )لق ــن الس ع
195٦م( ( Carl Brockelmann : كارل بروكلــان  خامســًا

ــى  ــام ع ــت االم ــة إىل هتاف ــع معاوي ــا اإلمامgم ــي عقده ــة الت ــألة اهلدن ــترق كارل مس ــع املس يرج
ــذا  ــرك ه ــة وت ــة االم ــي بإمام ــه الرع ــرك حق ــدودة ت ــم مع ــبب دراه ــهواهتا فبس ــا وش ــذات الدني مل
ــى أن  ــة ع ــه يف اخلاف ــن حّق ــازلَ ع ــة وتن ــة معاوي ــر مفاوض ــه آث ــع أن ــًا: )والواق ــي قائ ــب االهل املنص



املستشرقني دراسات يف gاحلسن االمام

1٦71٦71٦7

االمام احلسنg يف دراسات املسترقن

ــة()٤2(.  ــال الكوف ــت م ــت يف بي ــم كان ــن دره ــة ماي ــه مخس ــرتك ل ُي
gلَــفَ ابيــه االمــام امــر املؤمنــن يف احلقيقــة ان االمــام احلســنg قبــل ان يتســنم منصــب اخلافــة قــد خَ
وبعــد استشــهاد ابيــه اخــذ البيعــة مــن النــاس وبــارش بمهامــه كقائــد رســمي لامــة االســامية ومــن 

البدهيــي ان خزانــة الدولــة مــن االمــوال يف متنــاول يــده باعتبــاره الرجــل االول يف احلكومــة. 
 وبالتــايل ليــس بحاجــة اىل عــروض معاويــة واغراءتــه البائســة، هــذا مــع قطــع النظــر عــن كــون االمــام

g مــن ارسة ليســت فقــرة بالنظــر اىل مــا متلكــه الزهــراء. 
 فقــد انحــل النبــي االكرمsهلــا )فــدك()٤3(، فهــي مــن الســعة بمــكان ليصــل راج امواهلــا التــي جتبــى 
ــن  لهــا كان أربعــة وعري ــن محــاد األنصــاري: أن دخْ ــد اهلل ب منهــا اىل مبالــغ ضخمــة فقــد )رو عب
ألــف دينــار يف كل ســنة ()٤٤(، ويف روايــة غــره ) ســبعن ألــف دينــار()٤5(، هــذه االمــوال كانــت تــوزع 

عــى الفقــراء واملعوزيــن مــن املســلمن وغرهــم. 
ــا  ــا بحطامه ــم الدني ــًا ال متلكه ــل بيت ــم اه ــنg اال أهن ــام احلس ــاول االم ــت بمتن ــوال كان ــذه االم وه
الفــاين وال يتمســكون برساهبــا الزائــل، والشــواهد عــى فضلــه كثــرة وقــد تواتــرت يف نقلهــا كتــب 
ــرأ أســود  ــة ف ــه كان مــارًا يف بعــض حيطــان املدين ــن عــيل أن الفريقــن، فقــد) وروي عــن احلســن ب
بيــده رغيــف يــأكل لقمــة ويطعــم الكلــب لقمــة إىل أن شــاطره الرغيــف، فقــال لــه احلســن: مــا محلــك 
ــه:  ــال ل ــه، فق ــه أن أغابن ــن عيني ــاي م ــتحت عين ــال: اس ــئ ؟ فق ــه بش ــه في ــاطرته ومل تغابن ــى أن ش ع
غــام مــن أنــت ؟ قــال: غــام أبــان بــن عثــان، فقــال لــه: واحلائــط ؟ قــال: ألبــان بــن عثــان، فقــال 
لــه احلســن: أقســمت عليــك، ال برحــت حتــى أعــود إليــك فمــر فاشــرت الغــام واحلائــط وجــاء إىل 
ــا  ــك ي ــال: الســمع والطاعــة هلل ولرســوله ول ــًا، فق ــام قائ ــد اشــرتيتك، فق ــا غــام ق ــال: ي الغــام فق
مــوالي، قــال: وقــد اشــرتيت احلائــط، وأنــت حــّر لوجــه اهلل، واحلائــط هبــة منــي إليــك، قــال: فقــال 

الغــام: يــا مــوالي قــد وهبــت احلائــط للــذي وهبتنــي لــه ()٤٦(. 
ــت b يف  ــل البي ــة أه ــى احقي ــص ع ــي تن ــة الت ــب احلق ــى املطال ــف ع ــق ان يق ــث املحق ــى الباح ع
املصــادر لــد الفريقــن؛ ليقطــع الطريــق عــى كل مــن ان يريــد لبــس احلقائــق وتشــويه ســرة األئمــة 
والنبــي االكرمsمســتندًا بذلــك اىل نصــوص حمرفــة وموضوعــة، فينقدهــا مــن جهــة الســند واملتــن، 
ليعطــي صــورة ناصعــة تدعــو اىل القــدوة الصاحلــة والســرة احلســنة، فقــد ورد )عــن اهلــروي، قــال: 
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ســمعت الرضــاg يقــول: رحــم اهلل عبــدًا أحيــا أمرنــا فقلــت لــه: كيــف حييــي أمركــم ؟ قــال: يتعّلــم 
علومنــا ويعّلمهــا للنــاس، فــإّن النــاس لــو علمــوا حماســن كامنــا الّتبعونــا()٤7(. 

ونســأل لنــا ولكــم التوفيــق يف رد تلــك احلملــة الرســة التــي مــا انفكــت مــن النيــل مــن   شــخصيات 
 .b االســام وقادتــه االهلــن مــن االئمــة

واحلمد هلل رب العاملن وا لصاة والسام عى حممد وآله الطاهرين. 
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  اهلوامش
1- الرتمذي، حممد بن عيسى )ت 279هـ(، سنن الرتمذي: ٤/ 1٤.   

2- فيليب حتي تاريخ العرب: 7٨ .  
3- سطوع نجم الشيعة، جرهارد كونسلان: ٨7

٤- أبــو عوانــة واســمه الوضــاح مــوىل يزيــد بــن عطــاء كان أصلــه مــن أهــل واســط ثــم انتقــل إىل البــرصة فنزهلــا حتــى 
7 :مــات هبــا  ابــن ســعد: الطبقــات الكــرب

5- كناية عن اشتداد االمر.  
  . 297/ 1 :٦- ابن سعد : الطبقات الكرب

7- رواة التهذبن: 10٨٤.  
٨- املصدر نفسه: ٤23.  

9- املصدر نفسه: ٦٦77.  
10- دونالدسن، عقيدة الشيعة: ٨9.  

11- ينظر: المانس، دائرة املعارف اإلسامية: ٤00/7-٤03، مادة (احلسن بن عيل بن أيب طالب).  
12- سعيد حّو )ت 1٤09 هـ (، األساس يف السنة وفقهها - السرة النبوية: 1٤11/3.  

13- الكليني، الكايف: ٦/ 5٦.  
1٤- ينظر: املجليس، البحار: 1٨٦/٤٤. وينظر: العاميل، الوسائل: 12/22

15- العامة احليل )ت72٦هـ(، خاصة األقوال: 337.  
1٦- الكلبايس، أبو اهلد )ت135٦هـ(، ساء املقال يف علم الرجال: 2/10٨.  

17- الصدر، حسن )ت1351هـ(، هناية الدراية: 253.  
ــر  ــر وجعف ــد الباق ــن وحمم ــن احلس ــيل ب ــن وع ــن واحلس ــيل واحلس ــة: ع ــة أئم ــوا بثاني ــن قال ــم الذي ــة: ه 1٨- الواقفي
ــده، ومل يتجــاوزوا إىل غــره، وزعمــوا أن الرضــا هــو املهــدي  الصــادق وموســى الكاظــم وعــيل الرضــا، ووقفــوا عن

ــزان.   ــة، حممــد جــواد )ت 1٤00هـــ(، الشــيعة يف املي ــدة. مغني املنتظــر. وهــم مــن الفــرق البائ
19- الروايــة ننقلهــا يف بيــان مقــام الواقفيــة عــن أئمــة اهــل البيــت فينقــل لكــيش بإســناده عــن حممــد بــن عاصــم قــال: 
ســمعت الرضــاg يقــول يــا حممــد بــن عاصــم بلغنــي أنــك جتالــس الواقفيــة ؟ قلــت: نعــم جعلــت فــداك أجالســهم 
ــتِ  ايَٰ عُۡتمۡ ءَ ــمِ ا سَ ــبِ أَنۡ إِذَ ــمۡ يفِ ٱلۡكِتَٰ ُۡك يلَ لَ عَ ــزَّ ــدۡ نَ قَ ــل ﴿ وَ ــز وج ــال اهلل ع ــهم، ق ــالg: ال جتالس ــم ق ــف هل ــا خمال وأن
ــُع  امِ ا مِّثۡهُلُــمۡۗ إِنَّ ٱهللََّ جَ ٓ إِنَُّكــمۡ إِذٗ هۦِ ــيۡرِ يــثٍ غَ دِ ُوُضــواْ يفِ حَ ــٰى خيَ تَّ ُهــمۡ حَ عَ ــُدواْ مَ ــاَ تَقُۡع ــا فَ َ ُأ هبِ ــهۡزَ ُيسۡتَ ــا وَ َ ــُر هبِ ٱهللَِّ ُيكۡفَ
ــي  ــروا: يعن ــن كف ــاء، والذي ــات: األوصي ــي باآلي ــاء: 1٤0 يعن ــا 1٤0 ﴾ النس ِيًع ــمَ مجَ نَّ هَ ــنَ يفِ جَ ي رِ فِ ٱلۡكَٰ ــنَ وَ قِ ٱلُۡمنَٰفِ

الواقفيــة. األصفهــاين، مــرزا حممــد تقــي )ت 13٤٨هـــ(، مكيــال املــكارم، 275.  
20- يوليوس فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية: 57.  

21- ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج الباغة: 1٦: 2٨.  
22- املائ دة: ٦7   
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23- القصص: ٤7   
2٤- النجم: 3، ٤   

25- راجع: صلح احلسن، مرتىض آل ياسن.  
2٦- املصدر نفسه: 19.  

27- حتي، فيليب، تاريخ العرب: 2٤٤- 2٤٦
3rd  ،Sir Harold Anthony Ng�ng(1999 2٤ فربايــر - ينايــر 1920 ناتنــج )11  انتــوين  الســر   -2٨

2٤، 1999( وزيــر الدولــة للشــئون اخلارجيــة يف احلكومــة  Febrgary - 1920 ،11 Baronet، Jangary
الربيطانيــة و الــذ اســتقال عشــية العــدوان الثاثــي عــى مــرص احتجاجــا عــى التأمــر الــذ اشــرتكت فيــه بريطانيــا 
و فرنســا و ارسائيــل، كان انتــوين ناتنــج اصغــر عضــو يف حكومــة رئيــس الــوزراء الربيطــاين ونســتون ترشــل التــي 
ــة الربيطــاين، و كان مــن الوجــوه الصاعــدة يف  ــر اخلارجي ــب وزي ــا بعــد كان نائ ــة و في ــة الثاني ــت احلــرب العاملي اعقب
احلــزب و تنبــأ لــه هارولــد ماكميــان - رئيــس الــوزراء الربيطــاين االســبق - بانــه ســوف يــرأس حــزب املحافظــن 

ــف انتهــى مســتقبل هــذا الســيايس الربيطــاين الواعــد؟  ــا، و لكــن كي ــا و ســيكون رئيــس وزراء بريطاني ــا م يوم
29- ينظر: ناتنج، انطوين، العرب انتصاراهتم واجماد االسام: 92

30- قاسمي، نظام احلكم يف الريعة والتاريخ االسامي: 1/ 25۷ـ 25۸
31- ينظر: مكارم، انوار الفقاهة: كتاب البيع: 5۱۷/۱.  

32- ينظر: الطربيس، تفسر جوامع اجلامع: 32
33- ينظر: املجليس، بحار: ۱۹/ 2٦

3٤- هنج الباغة، اخلطبة: ۳٤
35- قاسمي، نظام احلكم يف الريعة والتاريخ االسامي: ۱/2۷٦

3٦- ينظر: تاريخ ابن خلدون، املقدمة: 1 /209.  
37- شرتوثان، دائرة املعارف االسامية : 5٨، مادة: شيعة.  

3٨- ينظر: االسام الشيعي، ريشان يان: 10
39- ينظر: كونسلان، جرهارد، سطوع نجم الشيعة : ٤5 -٤7

٤0- كونسلان، جرهارد، سطوع نجم الشيعة: ٤5 -٤7
٤1- املصدر السابق: ٤7.  

٤2- بروكلان، كارل، تاريخ الشعوب العربية: 1٤5.  
٤3- فــدك: قريــة باحلجــاز - بينهــا وبــن املدينــة يومــان، وقيــل: ثاثــة - أفاءهــا اهلل عــى رســوله «s» يف ســنة ســبع 

للهجــرة صلحــًا، فكانــت خالصــة لــه «s». وفيهــا عــن فــوارة، ونخــل كثــر.  
٤٤- بحار األنوار: 17 / 379.  

٤5- كشف املحجة: 12٤. سفينة البحار: 7 / ٤5.  
٤٦-ابن كثر يف البداية والنهاية: ٨ / 3٨.  

٤7- بحار االنوار، املجليس: 13/30. 
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املصادر: 
املعتــزيل )ت ٦5٦هـــ(، رشح هنــج *  ابــن أيب احلديــد 

الباغــة حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــارش: دار 
ــي  ــايب احللب ــى الب ــة - عيس ــب العربي ــاء الكت إحي

ابــن ســعد )ت230هـــ(، الطبقــات الكــرب، النــارش: * 
ــروت.  ــادر- ب دار ص

االسام الشيعي، ريشان يان، ترمجة حافظ اجلايل. * 
األصفهــاين، مــرزا حممــد تقــي )ت 13٤٨هـــ(، مكيال * 

املــكارم، حتقيــق: الســيد عــيل عاشــور، النــارش: مؤسســة 
األعلمــي للمطبوعــات - بــروت، ط1. 

بروكلــان، كارل، تاريــخ الشــعوب العربيــة، ترمجــة: د. * 
ــم  ــي، ط 2 - دار العل ــر البعلبك ــارس و من ــن ف ــه أم نبي

ــروت 1953م.  ــن - ب للماي
النــارش: *  ابــن خلــدون)ت ٨0٨هـ(املقدمــة،  تاريــخ 

مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنــان، ســنة 
الطبــع: 1391 - 1971 م. 

ســنن *  279هـــ(،  )ت  عيســى  بــن  حممــد  الرتمــذي، 
ــارش:  ــان، الن ــد عث ــن حمم ــد الرمح ــق: عب ــذي، حتقي الرتم
دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، ط2، 

19٨3م 
حتــي، فيليــب، تاريــخ العــرب، ترمجــة: ادوارد جرجــي * 

وجربائيــل جبــور، ط لبنــان - 197٤. 
الكتــب *  دار  النــارش  الشــيعة،  عقيــدة  دونالدســن، 

دار  مطابــع  ببغــداد،  املثنــى  ومكتبــة  بمــرص  احلديثــة 
للطباعــة  مرصيــة  مؤسســة  بمــرص،  العــريب  الكتــاب 

ط2.  احلديثــة، 
رواة التهذبن* 
ســطوع نجــم الشــيعة، جرهــارد كونســلان، ترمجــه مــن * 

االملانيــة حممــد ابــو رمحــة، طبــع مكتبــة مدبــويل القاهــرة، 
ط2 : هـــ 1٤1٤-1993 م . 

ســعيد حــّو )ت 1٤09 هـــ (، األســاس يف الســنة * 

وفقههــا - الســرة النبويــة، النــارش: دار الســام للطباعــة 
والنــر والتوزيــع والرتمجــة، ط3، 1٤1٦ هـ - 1995 م. 

شرتوثان، دائرة املعارف االسامية، مادة: شيعة. * 
الصــدر، حســن )ت1351هـــ(، هنايــة الدرايــة، حتقيق: * 

ماجــد الغربــاوي، النــارش: نــر املشــعر، املطبعــة: اعتــاد 
- قــم. 

صلح احلسن، رايض آل ياسن)ت1372هـ(* 
ــة *  ــق: مؤسس ــع: حتقي ــع اجلام ــر جوام ــربيس، تفس الط

ــع: 1٤1٨ ــنة الطب ــة: األوىل، س ــامي الطبع ــر اإلس الن
ــة  ــة جلاع ــامي التابع ــر اإلس ــة الن ــارش: مؤسس هـــ الن

ــة.  ــم املرف ــن بق املدرس
األقــوال، *  خاصــة  )ت72٦هـــ(،  احلــيل  العامــة   .

ــر  ــارش: مؤسســة ن ــيخ جــواد القيومــي، الن ــق: الش حتقي
الفقاهــة، ط1، ســنة الطبــع: عيــد الغديــر 1٤17 املطبعــة: 

ــامي.  ــر اإلس ــة الن مؤسس
والتاريــخ *  الريعــة  يف  احلكــم  نظــام  قاســمي، 

 . مي ســا ال ا
ــاووس)ت ٦٦٤هـــ( *  ــن ط ــيد اب ــة، الس ــف املحج كش

النجــف األرشف، ســنة   - احليدريــة  املطبعــة  النــارش: 
م.   1950  -  1370 الطبــع: 

الكلبــايس، أبــو اهلــد )ت135٦هـــ(، ســاء املقــال يف * 
علــم الرجــال، حتقيــق: الســيد حممــد احلســيني القزوينــي، 
ــامية  ــات اإلس ــرصg للدراس ــة ويل الع ــارش: مؤسس الن
املعظــم  شــعبان  الطبــع:  ســنة   ،1 ط  املرفــة،  قــم   -

1٤19هـ: 
ــكايف، *  ــوب )ت329 هـــ(، ال ــن يعق ــد ب ــي، حمم الكلين

حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري، النــارش: 
- طهــران، املطبعــة: حيــدري،  دار الكتــب اإلســامية 

ط٤، ســنة الطبــع: 13٦5 ش. 
العاميل، الوسائل * 
ــة: *  ــيعة، ترمج ــم الش ــطوع نج ــارد، س ــلان، جره كونس
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القاهــرة  مدبــويل-  مكتبــة   -1 ط  رمحــة،  أبــو  حممــد 
 . 1992م 

المانــس، دائرة املعــارف اإلســامية: ٤00/7-٤03، * 
مــادة (احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب). 

حييــى *  حتقيــق:  1111هـــ(،  )ت  البحــار،  املجلــيس، 
العابــدي النــارش: مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان، 

م.   19٨3  -  1٤03 ط2: 
يف *  الشــيعة  1٤00هـــ(،  )ت  جــواد  حممــد  مغنيــة، 

امليــزان، النــارش: دار التعــارف للمطبوعــات - بــروت - 
م   1979  -  1399 ط٤:  لبنــان، 

مكارم، انوار الفقاهة: كتاب البيع * 
ناتنــج، انطــوين، العــرب انتصاراهتــم واجمــاد االســام، * 

مكتبــة االنجلــو املرصيــة -القاهــرة 197٤م 
يوليوس فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية. * 
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اإلهداء: 
إىل مظلــوم أهــل البيــتg الــذي أطبــق القــايص والــداين عــى مظلوميتــه حتــى أشــار إليهــا أمثــال 

أيب هريــرة حــن عــرب عــن ذلــك بقولــه: )مــا رأيــت احلســن قــط إال دمعــت عينــي أو بكيــت(1. 
ــذي  ــه ال ــبطه وابن ــول اهلل وس ــب رس ــة ح ــل اجلن ــباب أه ــيد ش ــىg س ــبط املجتب ــام الس إىل اإلم
جســد ومجــع شــائل جــده خاتــم النبيــن ورســول رب العاملــن ص وأبيــه أمــر املؤمنــن ســيد الوصين 
وأمــه فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء أهــل اجلنــة أمجعــن وشــقيق ســيد الشــهداء ورشيكــه يف األلقــاب 

أيب عبــد اهلل احلســن شــهيد كربــاء. 
ســيدي ومــوالي كريــم أهــل البيــت وبليغهــم املظلــوم مــن مجيــع النــاس إال مــن رحــم ريب، والــذي 

 : يمثل
املظلوميــة التميــز العظمــة القيــادة اإلمامــة العبــادة الزهــد الــورع التقــو األدب األخــاق الســام 
ــرتام  ــة االح ــرف الكرام ــاء ال ــؤدد احلي ــة الس ــخاء اهليب ــرم الس ــال الك ــة اجل ــو املحب ــاحة العف الس

ــة. . .  ــة والفصاح ــة الباغ ــم احلكم ــم احلل ــاد العل ــجاعة اجله الش
اىل ســيدي وإمامــي أيب حممــد احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــبg أقــدم هــذا اجلهــد املتواضــع وهــذا 
ــة  ــة متواضع ــامهة وحماول ــه مس ــرت حول ــي ُأث ــبهات الت ــف الش ــه وكش ــذب عن ــيط وال ــاع البس الدف
لبيــان وكشــف مظلوميتــه وإمامتــه وعظمتــه وحكمتــه وكالــه ورقيــه ومتيــزه املنقطــع النظــر وكيــف 
افــرتي عليــهg حتــى حرفــت يف وضــح النهــار -ظلــًا وتزويــرًا- أقوالــه وأفعالــه ومواقفــه العظيمــة 
املعصومــة وقلبوهــا خلافهــا وهنــا يكمــن رس تضاعــف وتعاظــم وكــرب وشــمول مظلوميتــه وقســوهتا. 
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مقدمة: 
إن مظلوميــة االمــام احلســنg واضحــة للجميــع بمختلــف انتاءاهتــم ومســتوياهتم كالشــمس 
ــدي  ــه املحم ــة ومجال ــه الناصع ــويه صورت ــه وتش ــى ظلم ــرص ع ــن ي ــاك م ــن هن ــار، ولك ــة النه يف رابع
الكامــل وقلبــه النقــي ونــوره البهــي مســتهدفن بذلــك قلــب احلقائــق والدفــاع املســتميت عــن أعــداء 
اإلســام وأعــداء العــرتة الطاهــرة بنــي أميــة اللعنــاء والــذي يعتــرب أســوأ بيــت وأكثــره رضرا وخطــورة 
ــم  ــة، وال يعل ــة وال منصف ــر نبيل ــات غ ــه، ولغاي ــق وأهل ــًا للح ــم بغض ــدي العظي ــام املحم ــى اإلس ع
حدودهــا ومداهــا وســببها وهدفهــا الواقعــي إال عــّام الغيــوب؛ حيــث أصبــح مثــل هــذا النفــر ممثلــون 
ــي  ــوك بن ــل ملل ــف وتضلي ــس وحتري ــاء وتدلي ــر وده ــوة ومك ــن ق ــوا م ــا أوت ــكل م ــذودون ب ــون ي وحمام
أميــة وحكوماهتــا املتعاقبــة اجلائــرة وســلطاهتا امللوكيــة اجلربيــة املبتدعــة واملحرفــة ملســار اإلســام 
املحمــدي الناصــع احلنيــف عــن رصاطــه القويــم الصحيــح، وتلميــع صورهتــم وإجيــاد الفضائــل واملــدح 
واحلصانــة هلــم كذبــا وزورًا وقلبــا للحقائــق حتــى بــروا مثــل يزيــد اللعــن باجلنــة فــرووا يف البخــاري 
أن رســول اهللsقــال يف حــق يزيــد وجيشــه وفســقه وجرمــه مبــرا ومشــجعا لــه قبــل أن يولــد: )أول 
ــة  ــزون مدين ــي يغ ــن امت ــش م ــالs: أول جي ــم ق ــوا. . . ث ــد أوجب ــر ق ــزون البح ــي يغ ــن امت ــش م جي
قيرص)قســطنطينية( مغفــور هلــم(2!! فجعلــوا ملجــرد الغــزو مــع عــدم الفتــح ثوابــًا عظيــا وهــو دخــول 
اجلنــة بغــر حســاب يف مقابــل غفــرانٍ لذنــوبٍ كاجلبــال مثــل قتــل احلســنg ســيد شــباب اجلنــة 
واســتباحة املدينــة وإرهــاب وإخفــار أهلهــا ورمــي الكعبــة باملنجنيــق وحرقهــا وهدمهــا مــع أن احلديــث 
لــو ثبــت صــدوره عــن النبيsفإنــه يتكلــم عــن آخــر الزمــان وجيــش آخــر اخللفــاء الراشــدين وثــاين 
عــر األئمــة املعصومــن الذيــن بــّر  هبــم النبيsواحلــارص خلافتــه هبــمg حيــث ورد يف البخــاري 
ــح القســطنطينية املمــدوح يكــون يف آخــر الزمــان حيــث قــالs: )لتفتحــن القســطنطينية  أيضــًا أن فت
فلنعــم األمــر أمرهــا ولنعــم اجليــش ذلــك اجليــش(3 ونــّص أيضــا عــى أن هــذا الفتــح املمــدوح يكــون 
عنــد خــروج الدجــال: )عمــران بيــت املقــدس خــراب يثــرب وخــراب يثــرب خــروج امللحمــة وخــروج 
ــم إن ذلــك احلديــث مــع جعــل  ــح القســطنطينية خــروج الدجــال(٤ ث ــح القســطنطينية وفت امللحمــة فت
ثــواب كبــر مــن املغفــرة ألولئــك الغــزاة يشــذ بتلــك الزيــادة )عبيــد أو عمــر أو عمــرو( إبــن )األســود 
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العنــيس( الــذي لعــل أبــاه هــو نفســه الدجــال الكــذاب املكــذب لرســول اهللsواملحــارب لــه واملدعــي 
ــا  ــس فيه ــا ولي ــاري أيض ــد البخ ــي عن ــرام الت ــه أم ح ــن خالت ــس ع ــة أن ــف رواي ــهور وخيال ــوة املش للنب

ذلــك الثــواب وأهنــم أوجبــوا ومغفــور هلــم!
sوجعلــوا مــن معاويــة كاتبــا للوحــي وخــاال للمؤمنــن وقلبــوا بشــكل او بآخــر مــا ذمــه بــه النبــي

ودعــاؤه عليــه بقولــه: )ال اشــبع اهلل بطنــه(5، وكذبــوا بوضعهــم فضيلــة ضعيفــة الســند حتــى عندهــم 
وصححوهــا رغــم أنــف قواعدهــم مــن كــون رســول اهللsدعــا ملعاويــة بقولــه: )اللهــم اجعلــه هاديــا 
مهديــا واهــد بــه(٦ مــع كونــه خمالفــا بــل مناقضــًا للحديــث الصحيــح الــذي رواه البخــاري وهــو ينــص 
ــة  ــم إىل اجلن ــار يدعوه ــح ع ــع: )وي ــرضس قاط ــن قولهsب ــار م ــي إىل الن ــام الداع ــه اإلم ــى كون ع

ويدعونــه إىل النــار(7. 
وكذلــك كانــوا كرمــاء جــدا يف وضــع الفضائــل التــي مــا أنــزل اهلل هبــا مــن ســلطان وخافــا للواقــع 
امللمــوس الــذي يكــذب مــا افــرتوا عــى اهلل الكــذب حيــث مل يكتفــوا بالوضــع للحــكام منهــم حتــى 
ــوه  ــلم وجعل ــح مس ــا يف صحي ــه ك ــذي رووا يف فضل ــفيان ال ــل أيب س ــمول مث ــم ش ــتوعب كذهب اس
يشــرتط عــى رســول اهللsثاثــة رشوط مــع كونــه طليقــا منبــوذا حــال الــدم فــرووا عــن ابــن عبــاس 
ــاث  ــي اهلل ث ــا نب ــال للنبيsي ــه فق ــفيان وال يقاعدون ــرون إىل أيب س ــلمون ال ينظ ــه: )كان املس قول
أعطنيهــن قــال نعــم قــال عنــدي أحســن العــرب وأمجلــه أم حبيبــة بنــت أيب ســفيان أزوجكهــا قــال نعــم 
قــال ومعاويــة جتعلــه كاتبــا بــن يديــك قــال نعــم قــال وتؤمــرين حتــى أقاتــل الكفــار كــا كنــت أقاتــل 
املســلمن قــال نعــم قــال أبــو زميــل ولــوال أنــه طلــب ذلــك مــن النبيsمــا أعطــاه ذلــك ألنــه مل يكــن 
sيســئل شــيئا اال قــال نعــم(٨ فكذبــوا هنــا بوضــوح فذكــروا أن أحــد رشوطــه أن يتــزوج رســول اهلل

إبنتــه رملــة أم حبيبــة التــي يــروون هــم أنفســهم أهنــا طــردت أباهــا حينــا زارهــا يف بيتهــا ومل تســمح 
لــه باجللــوس عــى فــراش رســول اهللsكونــه كان كافــرًا وقالــت لــه ال جتلــس عــى فــراش رســول اهلل

sفتنجســه فهــي متزوجــة منهsقبــل فتــح مكــة باالتفــاق!
وهنــد اهلنــود الطليقــة أيضــًا والتــي رووا أهنــا يف فتــح مكــة حينــا قالsهلــن عنــد بيعتهــن لــه: وال 
ــن  ــد: نح ــهرة يف أح ــا الش ــوا مقولته ــوا أو تناس ــرة؟! ونس ــزين احل ــا: أوَ ت ــد بقوهل ــه هن ــن فأجابت تزن
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ــي  ــق. . . وه ــر واب ــراق غ ــارق ف ــروا نف ــق او تدب ــوا نعان ــارق إن تقبل ــى الن ــيش ع ــارق نم ــات ط بن
املعروفــة بكوهنــا مــن أصحــاب الرايــات وكوهنــا حتــب العبيــد ويــرضب املثــل بعجيزهتــا! فهــذه التــي 

تبجحــوا أهنــا حــرة وال تــزين!
ــنوا إســامه  ــذي حسَّ ــل احلمــزة وال ــل وحــيش قات وكــذا احلــال بالنســبة لســيدهم الصحــايب اجللي

ــن!  ــن والكذاب ــد للمرتدي ــوة املجاه ــي النب ــذاب مدع ــيلمة الك ــًا ملس ــوه قات وجعل
مــع أهنــم ال يذكــرون األحاديــث املناقضــة للمكذوبــات التــي يتغنــون هبــا ليــل هنــار؛ فعــى العكــس 
ممــا فعــل هــؤالء املحرفــن املضللــن قــد كشــف النبــي األعظمsوبــّن حقيقــة هــذا البيــت كــا روي 
ــدل  ــن يب ــهs: )أول م ــق بقول ــادي للح ــوء واملع ــت املوب ــك البي ــار لذل ــه أش ــول اهللsأن ــن رس ع

ســنتي رجــل مــن بنــي أميــة(9. 
وقولــهs: )تكــون النبــوة فيكــم مــا شــاء اهلل أن تكــون، ثــم يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون 
خافــة عــى منهــاج النبــوة فتكــون مــا شــاء اهلل أن تكــون، ثــم يرفعهــا إذا شــاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون 
ــون  ــم تك ــة ث ــكا جربي ــم مل ــا ث ــاء أن يرفعه ــا إذا ش ــم يرفعه ــاء اهلل، ث ــا ش ــون م ــا فتك ــكا عضوض مل
ــه والطــرباين  ــزار أتــم من خافــة عــى منهــاج النبــوة(10 كــا أخرجــه اهليثمــي وقــال: رواه أمحــد، والب

ــه ثقــات.  ببعضــه يف األوســط ورجال
وقولهs: )غر الدجال أخوف عى أمتي من الدجال، األئمة املضلون(11. 

وقــد بــن رســول اهللsبراءتــه الواضحــة مــن هــذا البيــت األمــوي املنافــق الكافــر املبغــض ملحمــد 
وآلــه األطهــار ودينــه احلنيــف. 

فقــد رو البخــاري يف صحيحــه يف كتــاب اخلمــس ح2971: عــن جبــر بــن مطعــم قــال مشــيت 
ــا ونحــن  ــا رســول اهلل أعطيــت بنــي املطلــب وتركتن ــا ي ــا وعثــان بــن عفــان إىل رســول اهللsفقلن أن
وهــم منــك بمنزلــة واحــدة فقــال رســول اهللs: )إنــا بنــو املطلــب وبنــو هاشــم يشء واحــد( قــال 

ــل.  ــي نوف ــمس وال لبن ــد ش ــي عب ــم النبيsلبن ــر: ومل يقس ــال جب ــس وزاد ق ــي يون ــث حدثن اللي
وقال ابن حجر يف فتح الباري)٦/ 2٤5(  أثناء رشحه هلذا احلديث املتقدم: 

ــو  ــل بن ــك دخ ــرصة فلذل ــع الن ــة م ــة القراب ــل: العل ــم فقي ــبب إخراجه ــافعية يف س ــف الش واختل
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هاشــم وبنــو املطلــب ومل يدخــل بنــو عبــد شــمس وبنــو نوفــل لفقــدان جــزء العلــة أو رشطهــا، وقيــل: 
ــم  ــي هاش ــن بن ــازوا ع ــم انح ــع لكوهن ــل مان ــمس ونوف ــد ش ــي عب ــد ببن ــة، ووج ــتحقاق بالقراب االس

وحاربوهــم والثالــث أن القربــى عــام خمصــوص وبينتــه الســنة. أهـــ
وقــالsيف ذمهــم عــى لســان حليفهــم وواليهــم عــى املدينــة املنــورة أيب هريــرة كــا أخرجــه احلاكــم يف 
مســتدركه كتــاب الفتــن ح٨٤٨1: أن رســول اهللsقــال: إين ُأريــت يف منامــي كأن بنــي احلكــم بــن أيب 
العــاص ينــزون عــى منــربي كــا تنــزوا القــردة، قــال: فــا رؤي النبيsمســتجمعًا ضاحــكًا حتــى تــويف. 

وقال احلاكم بعده: هذا حديث صحيح عى رشط الشيخن ومل خيرجاه. 
ــح  ــه رجــال الصحي ــو يعــى ورجال ــال: رواه أب ــده)5/ 2٤3( وق وأخرجــه اهليثمــي يف جممــع زوائ

غــر مصعــب بــن عبــد اهلل بــن الزبــر وهــو ثقــة. 
ــيل  ــن ع ــن ب ــام إىل احلس ــًا ق ــم)ص٨2(: روي أن رج ــزاع والتخاص ــه الن ــزي يف كتاب ــال املقري وق
قــال: يــا مســود وجــوه املؤمنــن، فقــال: ال تؤنبنــي رمحــك اهلل فــإن رســول اهللsقــد رأ بنــي أميــة 

خيطبــون عــى منــربه رجــًا رجــًا فســاءه ذلــك فنزلــت: إنــا أعطينــاك الكوثــر. 
وقــال احلاكــم احلســكاين يف شــواهد التنزيــل )2/ ٤57(: وقــال املدائنــي: ودخــل ســفيان ابــن أيب 
ــا مــذل املؤمنــن؟! فقــال  ــك ي ــه )أي عــى اإلمــام احلســنg( فقــال: الســام علي ــى النهــدي علي لي
احلســن: أجلــس يرمحــك اهلل، إن رســول اهللsرفــع لــه ملــك بنــي أميــة، فنظــر إليهــم يعلــون منــربه 
واحــدًا فواحــد فشــق ذلــك عليــه، فأنــزل اهلل تعــاىل يف ذلــك قرآنــا، قــال لــه: ومــا جعلنــا الرؤيــا التــي 

أرينــاك إالّ فتنــة للنــاس والشــجرة امللعونــة يف القــرآن. 
ورو أبــو الفــداء يف كتابــه املختــرص يف أخبــار البــر )2/ 57(:. . . مــن تاريــخ القــايض شــهاب 
الديــن بــن أيب الــدم، قــال:   وفيهــا أمــر بكتبــه الطعــن يف معاويــة وابنــه وأبيــه واباحــة لعنهــم وكان مــن 
مجلــة مــا كتــب يف ذلــك :   بعــد احلمــد هلل والصــاة عــى نبيــه وأنـــه ملــا بعثــه اهلل رســوال كان أشــد النــاس 
يف خمالفتــه بنــو أميــة وأعظمهــم يف ذلــك أبــو ســفيان بــن حــرب وشــيعته مــن بنــي أميــة. قــال اهلل تعــاىل 

يف كتابــه العزيــز:   والشــجرة امللعونــة  : اتفــق املفســـرون أنــه أراد هبــا بنــي أميــة.   أهـــ
امــا الطــربي فقــال يف تارخيــه ســنة اربــع وثانــن ومائتــن ذكــر كتــاب املعتضــد يف شــأن بنــي أميــة 
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)10/ 5٨(:. . . فمــا لعنهــم اهلل بــه عــى لســان نبيهsوأنــزل بــه كتابــا قولــه: والشــجرة امللعونــة يف 
القــرآن ونخوفهــم فــا يزيدهــم اال طغيانــا كبــرا )اإلرساء: ٦0( وال اختــاف بــن أحــد أنــه أراد هبــا 

بنــي أميــة. . . . أهـــ
وقــال الســيوطي يف الــدر املنثــور)٤/ 191(: وأخــرج إبــن مردويــه، عــن عائشــة أهنــا قالــت ملــروان 

بــن احلكــم: ســمعت رســول اهللsيقــول: ألبيــك وجــدك إنكــم الشــجرة امللعونــة يف القــرآن. 
ورو عــن الشــعبي وأيب خمنــف ويزيــد بــن ايب حبيــب املــرصي )هــذا الرجــل مــن الثقــات عندهــم 
وكان كثــر احلديــث مــات ســنة 12٨( اهنــم قالــوا: مل يكــن يف االســام يــوم يف مشــاجرة قــوم اجتمعــوا 
يف حمفــل اكثــر ضجيجــا وال اعــى كامــا وال اشــد مبالغــة يف قــولٍ مــن يــوم اجتمــع فيــه عنــد معاويــة 
ــد بنــو  ــه قــال: )اذا بلــغ ول بــن ايب ســفيان يقــول االمــام املجتبــىg ناقــا عــن جــده املصطفىsان

الــوزغ «أيب العــاص» ثاثــن رجــا اخــذوا مــال اهلل بينهــم دوال وعبــاده خــوال وكتابــه دخــا(12. 
وقال أيضًا ملروان: وأنت يا مروان وذريتك الشجرة امللعونة يف القران. أهـ

ــن  ــن م ــى الصحيح ــتدركه ع ــابوري يف مس ــم النيس ــه احلاك ــا أورده وأخرج ــض م ــا بع ــورد هن ون
ــة والتــي تذمهــم بوضــوح وتكشــف حقيقتهــم فأخفاهــا وحشــاها يف طيــات  أحاديــث عــن بنــي أمي
ــاف  ــف او اإلت ــاء او التحري ــع واالخف ــد املن ــا ي ــا وال تطاهل ــا الين ــن ليوصله ــم والفت ــاب املاح كت

ــن:  ــنن واملجاهدي ــزاء املحس ــر ج ــزاه اهلل خ فج
رو احلاكــم بســنده عــن العــاء بــن عبــد الرمحــن عــن أبيــه أن رســول اهلل ص قــال: إين أريــت يف 
منامــي كأن بنــي احلكــم بــن أيب العــاص ينــزون عــى منــربي كــا تنــزو القــردة. قــال: فــا رؤي النبــي 
ص مســتجمعًا ضاحــكًا حتــى تــويف. قــال: هــذا حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخن ومل خيرجــاه.    
ــة  ــو حنيف ــة وبن ــو أمي ــول اهللsبن ــاء إىل رس ــض األحي ــال: كان أبغ ــرزة ق ــن أيب ب ــًا ع ورو أيض

وثقيــف. وقــال: صحيــح عــى رشط الشــيخن، ومل خيرجــاه.   
 وبســنده عــن عمــرو بــن مــرة اجلهنــي و كانــت لــه صحبــة أن احلكــم بــن أيب العــاص اســتأذن عــى 
النبيsفعــرف النبيsصوتــه وكامــه فقــال: )ائذنــوا لــه عليــه لعنــة اهلل وعــى مــن خيــرج مــن صلبــه 
إال املؤمــن منهــم و قليــل مــا هــم يرفــون يف الدنيــا ويضعــون يف اآلخــرة ذوو مكــر وخديعــة يعطــون 
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يف الدنيــا وماهلــم يف اآلخــرة مــن خــاق(. هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه. 
وبسنده عن عبد اهلل بن الزبر: أن رسول اهللsلعن احلكم وأبنائه. 

قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. أهـ 
ونختــم هــذه املقدمــة بــكام نفيــس وانتفاضــة وغضبــة هلل تعــاىل مــن حمــدث الســلفية الوهايب الشــيخ 
حممــد نــارص الديــن األلبــاين يف سلســلة أحاديثــه الصحيحــة )7/ 72٤( مرصحــًا بــكل وضــوح تواطؤ 
علــاء أهــل الســنة بــل حمققوهــا مثــل احلافظــن الكبريــن الذهبــي وابــن حجــر العســقاين مــع احلكــم 
والــد مــروان وعــم عثــان لكونــه صحابيــًا حســب مصطلــح القــوم! مــع تعجبــه الشــديد مــن فعلهــم 

حيــث قــال: 
32٤0- )ليدخلن عليكم رجلٌ لعن يعني: احلكم بن أيب العاص(. 

قــال: أخرجــه أمحــد)2/ 1٦3( والبــزار )2/ 2٤7( واللفــظ لــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن 
ــه ليلحقنــي فقــال  العــاص «كنــا جلوســًا عنــد النبــي ص وقــد ذهــب عمــرو بــن العــاص يلبــس ثياب
ص ونحــن عنــده. . . فذكــر احلديــث، فــواهلل مــا زلــت وجــًا أتشــوف داخــًا وخارجــًا حتــى دخــل 

ــن ايب العــاص(.  فــان )احلكــم ب
قال: وهو إسناد صحيح عى رشط مسلم. . . وله شاهدان قويان ساقها البزار: 

ــة:  ــتند اىل الكعب ــو مس ــول وه ــر يق ــن الزب ــداهلل ب ــمعت عب ــال: س ــعبي ق ــق الش ــن طري ــا: م أحدمه
ــه ص.  ــد عــى لســان نبي ــا ول ــد لعــن اهلل احلكــم وم ــت لق ورب هــذا البي

ــذي  ــه ال ــع حتفظ ــي -م ــظ الذهب ــع احلاف ــك مل يس ــًا ولذل ــح أيض ــناد صحي ــو إس ــاين: وه ــال اإللب ق
ســأذكره- إال أن يــرصح يف تاريــخ اإلســام)2/ 57( بقولــه: إســناده صحيــح وســكت عنــه يف ســر 

ــاء)2/ 10٨( ومل يعــزه ألحــد.  أعــام النب
والشــاهد اآلخــر:. . . عــن عبــداهلل البهــي مــوىل الزبــر قــال: إين لفــي املســجد حــن خطــب مــروان 
فقــال: إن اهلل تعــاىل قــد أر أمــر املؤمنــن يف )يزيــد( رأيــًا حســنًا وأن يســتخلفه، فقــد اســتخلف أبــو 
ــده،  ــا جعلهــا يف أحــد مــن ول ــا بكــر م ــة؟! إن أب ــن أيب بكــر: أهرقلي ــال عبدالرمحــن ب بكــر عمــر! فق
وأحــد مــن أهــل بيتــه، وال جعلهــا معاويــة إال رمحــة وكرامــة لولــده! فقــال مــروان: ألســت الــذي قــال 
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sلوالديــه: )أفٍّ لكــا(؟ فقــال عبدالرمحــن: ألســت يــا مــروان! ابــن اللعــن الــذي لعــن رســول اهلل
أبــاك؟! قــال: وســمعتها عائشــة، فقالــت: يــا مــروان! أنــت القائــل لعبدالرمحــن كــذا وكــذا؟! كذبــت! 
مــا فيــه نزلــت، ولكــن نزلــت يف فــان بــن فــان. ثــم انتحــب مــروان ثــم نــزل عــن املنــرب حتــى أتــى 

بــاب حجرهتــا، فجعــل يكلمهــا حتــى انــرصف. 
قلت )والكام كله لأللباين(: سكت عنه ابن كثر، وهو إسناد صحيح. 
وأخرجه البخاري يف «صحيحه « )٤٨27( بإسناد آخر خمترصًا، وفيه: 

فقال)مروان(: خذوه! فدخل بيت عائشة، فلم يقدروا عليه. 
وفيه إنكار عائشة عى مروان. 

وأخرجــه النســائي يف «الكــرب» )٦/ ٤5٨( مــن طريــق ثالثــة مــن روايــة شــعبة عــن حممــد بــن زيــاد 
قــال: ملــا بايــع معاويــة البنــه قــال مــروان: ســنة أيب بكــر وعمــر! فقــال عبدالرمحــن بــن أيب بكــر: ســنة 

هرقــل وقيــرص!
ــذي  ــمي ال ــئت أن أس ــو ش ــه، ول ــو ب ــا ه ــذب واهلل! م ــروان: ك ــى م ــت رّدًا ع ــة قال ــه أن عائش وفي
ــض مــن لعنــة اهلل.  يته، ولكــن رســول اهللsلعن[أبــا] مــروان، ومــروان يف صلبــه فَضَ ُأنزلــت فيــه لســمَّ

ض من لعنة اهلل.  ولكن رسول اهللsلعن[أبا] مروان، ومروان يف صلبه فَضَ
قلت)األلبــاين(: وإســناده صحيــح، وعــزاه احلافــظ يف الفتــح)13/ 577( والســيوطي يف الــدر)٦/ 

٤1( لعبــد بــن محيــد، وابــن املنــذر، واحلاكــم -وصححــه-، وابــن مردويــه. 
ثــم وجــدت حلديــث الرتمجــة طريقــًا أخــر عــن ابــن عمــرو، مــن روايــة ابــن عبدالــرب يف 
«االســتيعاب» بإســناده الصحيــح عــن عبدالواحــد بــن زيــاد: حدثنــا عثــان بــن حكيــم قــال: حدثنــا 
شــعيب بــن حممــد بــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن العــاص عــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال 

رســول اهللs. . . فذكــره. 
قلــت: وهــذا إســناد صحيــح أيضــًا؛ فــإن رجالــه كلهــم ثقــات، وعبدالواحــد بــن زيــاد ثقــة حمتــج 
بــه يف «الصحيحــن»، ومل يتكلمــوا فيــه إال يف روايتــه عــن األعمــش خاصــة، وهــذه ليســت منهــا كــا 
تــر، وعليــه: يكــون لعثــان بــن حكيــم إســنادان صحيحــان يف هــذا احلديــث، وذلــك ممــا يزيــد يف 
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قّوتــه واهلل ســبحانه وتعــاىل أعلــم. 
وهذه الطريق كالطريق األوىل؛ سكت عنها الذهبي يف «التأريخ»!

ــاظ املرتمجــن لـــ )احلكــم( عــى عــدم  هــذا؛ وإين ألعجــب أشــّد العجــب مــن تواطــؤ بعــض احلف
ــه عــمَّ عثــان  ــة، وكون ــة الصحب ــه، أهــي رهب ســوق بعــض هــذه األحاديــث وبيــان صحتهــا يف ترمجت
بــن عفــان-ريض اهلل عنــه-، وهــم املعروفــون بأهنــم ال تأخذهــم يف اهلل لومــة الئــم؟! أم هــي ظــروف 
حكوميــة أو شــعبية كانــت حتــول بينهــم وبــن مــا كانــوا يريــدون الترصيــح بــه مــن احلــق؟ فهــذا مثــًا 

ابــن األثــر يقــول يف «أســد الغابــة»: 
ــه: أن  ــوع ب ــر املقط ــا، إال أن األم ــة إىل ذكره ــرة، ال حاج ــث كث ــه أحادي ــه ونفي ــد روي يف لعن «وق

ــم».  ــر عظي ــك إال ألم ــه ذل ــل ب ــا فع ــره- م ــا يك ــى م ــه ع ــه وإغضائ ــع حلم النبيs-م
رهــا بقولــه: «قــال  وأعجــب منــه صنيــع احلافــظ يف «اإلصابــة»؛ فإنــه -مــع إطالتــه يف ترمجتــه- صدَّ
ابــن الســكن: يقــال: إن النبيsدعــا عليــه، ومل يثبــت ذلــك»! وســكت عليــه ومل يتعقبــه بــيشء، بــل 
إنــه أتبعــه بروايــات كثــرة فيهــا أدعيــة خمتلفــة عليــه، كنــت ذكــرت بعضهــا يف «الضعيفــة»، وســكت 
عنهــا كلهــا ورصح بضعــف بعضهــا، وختمهــا بذكــر حديــث عائشــة املتقــدم: أن رســول اهللsلعــن 
أبــاك وأنــت يف صلبــه. ولكنــه -بديــل أن يــرصح بصحتــه- أملــح إىل إعالــه بمخالفتــه روايــة البخاري 

املتقدمــة، فقــال عقبهــا: «قلــت: وأصــل القصــة عنــد البخــاري بــدون هــذه الزيــادة»!
فأقــول: مــا قيمــة هــذا التعقــب، وهــو يعلــم أن هــذه الزيــادة صحيحــة الســند، وأهنــا مــن طريــق غــر 
طريــق البخــاري؟! وليــس هــذا فقــط، بــل وهلــا شــواهد صحيحــة أيضــًا كــا تقــدم؟! اكتفيــت هبــا عــن 
ذكــر مــا قــد يصلــح لاستشــهاد بــه! فقــد قــال يف آخــر رشحــه حلديــث: «هلكــة أمتــي عــى يــدي غلمــة 
ــا  ــروان وم ــد م ــم وال ــن احلك ــث يف لع ــد وردت أحادي ــح» )11/13(: «وق ــن «الفت ــش» م ــن قري م
ولــد. أخرجهــا الطــرباين وغــره؛ غالبهــا فيــه مقــال، وبعضهــا جيــد، ولعــل املــراد ختصيــص الغلمــة 

املذكوريــن بذلــك»!
ــد  ــه»)2/ 9٦(: «وق ــم( من«تأرخي ــه يف ترمجة)احلك ــي بقول ــُظ الذهب ــه حتفُّ ــك كل ــن ذل ــب م وأعج
وردت أحاديــث منكــرة يف لعنــه، ال جيــوز االحتجــاج هبــا، وليــس لــه يف اجلملــة خصــوص مــن 

ــا»! ــل عمومه ــة ب الصحب
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كــذا قــال! مــع أنــه -بعــد صفحــة واحــدة- ســاق روايــة الشــعبي عــن ابــن الزبــر مصححــًا إســناده 
ــه مــا  ــل هــذا التلــون أو التناقــض ممــا يفســح املجــال ألهــل األهــواء أن يأخــذوا من كــا تقــدم!! ومث

يناســب أهواءهــم! نســأل اهلل الســامة. 
وبمناســبة قولــه املذكــور يف صحبتــه؛ أعجبتنــي رصاحتــه فيهــا يف «الســر» )107/2(؛ فقــد قــال: 

«ولــه أدنــى نصيــب مــن الصحبــة»! أهـــ
gبشــكل عــام ولإلمــام احلســن gأقــول: وهنــاك بالتأكيــد وبالطبــع أعــداء ألهــل البيــت النبــوي

-مــورد بحثنــا- خصوصــًا. 
فبعــد انحــراف النــاس عــن احلــق وجــادة الصــواب وتفرقهــم عــن اإلمــامg وختاذهلــم عنــه 
وخيانتهــم لــه روحــي فــداه بســبب حفنــة مــن الدراهــم كــا خــان هيــوذا اإلســخريوطي عيســى املســيح 
ــف ومل  ــذا املوق ــل ه ــرًا ملث ــن مضط ــر ومل يك ــي ع ــن اإلثن ــن املقرب ــن احلواري ــه م ــع كون روح اهلل م
يكــن يف زمــن فتنــة او حــرب او ختويــف وهتديــد وارهــاب، فــا بالــك بعامــة رعــاع وغوغــاء النــاس 
وضعيفــي االيــان وانحــدار العقيــدة يف ظــرف حــرب رضوس قــد أحرقــت األخــرض واليابس لســنن 
ــال أمــر املؤمنــن ــرة وكــا ق مــع وجــود ضغــوط متثلــت بالرتغيــب والرتهيــب مــن الســلطات اجلائ

التــي  القبائــل  بــروق املطامــع(13 فبعــد أن رشــى معاويــة زعــاء  g: )مصــارع العقــول حتــت 
كانــت حتســب يف صــف اإلمــامg وكذلــك قائــد جيشــه عبيــد اهلل بــن العبــاس بعــد أن قتــل ولديــه 
الصغريــن وهــو ابــن عمــه حتــى مل يبــق مــع اإلمــامg ســو أهــل بيتــه وأبنــاء عمومتــه املخلصــن 
g؛ لــذا اضطــرgوبعــض املوالــن اخلّلــص، كــا احلــال بالنســبة ألخيــه أيب األحــرار اإلمــام احلســن
ــى  ــة ع ــديدة وتعجيزي ــروط ش ــروط ب ــت م ــح مؤق ــد صل ــرام عق ــع- إلب ــر الواق ــليًا باألم -تس
ــاوالت  ــة وبمح ــدة طويل ــح مل ــروع الصل ــامg بم ــل لإلم ــذي توس ــة وال ــاد معاوي ــة األكب ــن آكل اب
عــدة وبــروط مفتوحــة لإلمــام حيــث ختــم معاويــة صحيفــة بيضــاء وأرســلها لإلمــامg ليكتــب 
ــا  ــا ومداه ــت صعوبته ــا بلغ ــة مه ــى معاوي ــا ع ــاءات ورشوط جيعله ــن إم ــاء م ــا يش ــام م ــا اإلم فيه
ولكــن رسعــان مــا نقــض مــن ورث الغــدر واملكــر والكيــد عــن أبويــه تلــك الــروط وهــذه الوثيقــة 
املقدســة للصلــح بعــد أن اســتتب لــه األمــر لكونــه غــادر مــن بطــن ســوءٍ وغــدرٍ ال عهــد هلــم وال ذمــة 

ــن.  ــادئ وال دي وال مب
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فمــن أعجــب العجــب ومــن هــوان الدنيــا عــى اهلل وعظــم مظلوميتــهg كيــف جيــرؤ إنســان 
ــارة:  ــارسًا بعب ــه متج ــلم علي ــامg ليس ــى اإلم ــوبن ع ــد املحس ــأيت أح ــلم وأن ي ــى مس ــن او حت مؤم
)الســام عليــك يــا مــذل املؤمنــن( فأجلســه االمــام احلســنg بجانبــه ورشح لــه مــا دار مــن خيانــة 
اجلميــع لــه بســبب الرشــوة كــا قــال هلــم االمــام احلســنg ذلــك وأنكــروه قبــل أن يقــع مــن بعضهــم 
ــا  ــة )ومقداره ــب معاوي ــيل صاح ــداهلل البج ــن عب ــر ب ــايب جري ــن اخ الصح ــيل اب ــنان البج ــم س ومنه
مليــون درهــم( فمثــا قــد رو الرتمــذي يف ســننه)5/ 115( أنــه: )قــام رجــل إىل احلســن بــن عــيل 
بعــد مــا بايــع معاويــة فقــال ســودت وجــوه املؤمنــن أو يــا مســود وجــوه املؤمنــن، فقــال ال تؤنبنــي 
رمحــك اهلل فــإن النبــيsأر بنــى أميــة عــى منــربه فســاءه ذلــك. فنزلــت )إنــا أعطينــاك الكوثــر( يــا 
حممــد يعنــى هنــرا يف اجلنــة، ونزلــت )إنــا أنزلنــاه يف ليلــة القــدر. ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر. ليلــة القــدر 
خــر مــن ألــف شــهر( يملكهــا بعــدك بنــو أميــة يــا حممــد. قــال القاســم فعددناهــا فــإذا هــي ألــف شــهر 
ال تزيــد يومــا وال تنقــص( وهــذا يكشــف خطــورة املوقــف وتلــك الفــرتة العصيبــة وأمهيــة الصلــح 
وشــدة معاناتــهg ممــن يدعــون إتباعــه وطاعتــهg يف جمتمــع الكوفــة وجيشــه وفعــًا كان كام 

اإلمــامg صحيحــًا ويف حملــه وأثبتــه الواقــع واأليــام القليلــة اآلتيــة. 
ــة  ــل اجلن ــباب أه ــيد ش ــو س ــنg وه ــام احلس ــى اإلم ــرضب ع ــداء بال ــو االعت ــاين ه ــب الث والعج
ودون أي ذنــب ارتكبــه معهــم! اىل درجــة جرحــه جراحــة عميقــة مميتــة مــع االعتــداء عليــه بالســلب 

ــر مــن مــرة.  والنهــب والرسقــة وألكث
 والعجــب اآلخــر وليــس األخــر هــو عنــد جمــيء النعــش احلســني املقــدس لتجديــد العهــد بجــده

ــش  ــن النع ــا ع ــاحت بوجهه ــث أش ــربه حي ــاعها بخ ــة وس ــت عائش ــوار بي ــن ج ــروره م ــد م sوبع
وقالــت: )أبعــدوا مــن ال أريــد أن اســمع بإســمه( ويف روايــة: )ال تدفنــوا عنــدي مــن ال أحــب( قــول 
عجيــب وموقــف غريــب اســتغرب منــه احلــارضون وقــال هلــا املشــيعون: نريــد دفنــه عنــد جدهsفأفتــت 
بقوهلــا ال يكــون ذلــك بــل ادفنــوه يف البقيــع. وال عجــب مــن موقــف عائشــة مــن اإلمــام احلســنgحــب 

رســول اهلل ص ورحيانتــه مــن الدنيــا وســبطه وابــن عــيل الــذي ال تطيــق حتــى تلفــظ اســمه. 
واجلديــر بالذكــر أن هنــاك حديثــًا ألمــر املؤمنــن عــيلg إذ يقــول احلديــث وحديثــه حجــة وقولــه 
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فصــل ) إّن احلقــد الــذي يف قلــب عائشــة عــيلَّ أشــد حــرارة مــن مرجــل القــن( ومرجــل القــن يعنــي 
)النــار التــي يســتخدمها احلــداد إلذابــة احلديــد كــي يصنــع منهــا الســيوف(. 

حماور وحمطات التحريف: 
أمــا املحــاور التــي ســأتناوهلا يف هــذا البحــث املختــرص فهــي أنمــوذج حــي ونــزر يســر مــن حياتــه

ــه وشــجاعته وإقدامــه  ــه وفصاحت ــه وباغت ــه وســلمه وجهــاده وعظمت g وعطــاءه وعلمــه وحكمت
وكرمــه وجــوده مــن الصفــات العلويــة الفاطميــة املحمديــة التــي جتســدت يف شــخصه الكريــم كونــه 
ــا  ــال عرضه ــن خ ــيتبن م ــي س ــه ص والت ــا وصف ــه ك ــيد أبنائ ــول اهلل ص وس ــرب لرس ــبط األك الس
مظلوميــة اإلمــام احلســنg وحماولتهــم قــراءة مواقفــهg قــراءة حمرفــة مقلوبــة معكوســة متامــًا 
ــوال  ــب ول ــك وري ــى ش ــه دون أدن ــع مواقف ــده بجمي ــه وجس ــا ل ــذي دع ــق ال ــن احل ــة ع ــة مضلل ظامل
صحــة مواقفــه واختياراتــه ملــا كان معصومــًاg كــا نعتقــد فيــه كونــه خامــس مخســة أصحــاب 
الكســاء الذيــن اختصهــم اهلل عــز وجــل وأنــزل فيهــم آيــة التطهــر وكذلــك ملــا تبعــه االمــام احلســن

ــم  ــي هاش ــوم بن ــه وعم ــل بيت ــع أه ــاسg ومجي ــل العب ــو الفض ــو وأب ــة ه ــة مطلق ــه طاع g وأطاع
وحوارييــه مــن خــواص أصحابــه املؤمنــن مــن خلــص أصحــاب أبيــه أمــر املؤمنــنg ممــن بقــي حيــًا 

ــه والعارفــن حلقــه، ومــن تلــك املحــاور:  ــه واملطيعــن ل بعــدهg امللتفــن حول
ــدًا  ــل كانg مؤي ــره: )وه ــة وغ ــد معاوي ــنg ض ــر املؤمن ــه أم ــروب أبي ــن ح ــهg م 1. مواقف
ألبيــهg يف حــرب اجلمــل وصفــن والنهــروان وقتالــه ملعاويــة أم أنــهg كان معارضــا كــا حيرفــون 

ويزعمــون؟!(. 
ــدًا  ــل كان قائ ــه ب ــع حروب ــه يف مجي ــع أبي ــل م ــد قات ــنg ق ــام احلس ــح أن االم ــد والواض ــن املؤك م
ــه  ــه وإمامت ــه وعصمت ــنg وعظمت ــر املؤمن ــه أم ــة أبي ــن بأفضلي ــه يؤم ــد أن ــن املؤك ــك م ــا وكذل فيه
وكونــه يف كل مواقفــه واختياراتــه مــع احلــق واحلــق معــه ومــع القــرآن والقــرآن معــه فــا يعقــل الشــك 

يف هــذه احلقيقــة. 
ويف مقابــل ذلــك وكــا تعودنــا عــى مــا يفعلــه مــزوروا التأريــخ واحلقائــق فقــد حاولــوا تزويــر هــذا 
ــل  املفصــل املهــم وهــذه املفــردة اخلطــرة أيضــًا بالرغــم مــن وضوحهــا ونصوعهــا أمــام امُلعــادي قب
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 .gاملــوايل مســامهة منهــم بإضافــة مظلوميــة إضافيــة يف حــق جنابــه الريــف
gولكنهــم حاولــوا التشــكيك حتــى يف البدهييــات واملســّلات التــي ختــص مواقــف أهــل البيــت
ــم  ــدg ورضب بعضه ــة اهل ــمعة أئم ــويه س ــق وتش ــر احلقائ ــوا تزوي ــم فحاول ــم وترصفاهت وأفعاهل
ببعــض بإظهــار واصطنــاع وإجيــاد اختــاف يف الــرؤ بينهــمg وتصويــر وقــوع اختــاف يف 

ــًا!     ــًا ومكان ــا املتحــدة موضوعــًا وزمان حكمهــم ومواقفهــم مــن القضاي
ــم  ــن منزلته ــط م ــذم واحل ــن وال ــة للطع ــم حماول ــأ أحده ــاف وخط ــض واخت ــوع تناق ــوا وق ليومه

ــع.     ــى اجلمي ــم ع ــتهر متيزه ــا يش ــمg لئ ــدم عصمته ــوا ع ــة ليثبت ــة واملعروف العظيم
ــكيك  ــوا التش ــرة فحاول ــرتة الطاه ــد والع ــة اهل ــن أئم ــه م ــدوره ووقوع ــن ص ــا ال يمك ــذا م وه
باســتمرار االمــام احلســن يف قتــال معاويــة عنــد تســنمه مقاليــد احلكــم وكذلــك إظهــار اإلمــام احلســن

ــه معارضــًا ملواقفــه  ــة مدسوســة أو فهــم ســقيم هلــا- ناصحــا ألبي g -مــن خــال مرويــات مكذوب
gوسياســاته بنقــل أقــوال ال تتفــق والواقــع امللمــوس فضــًا عــن الفــراغ مــن عصمتهــم وإمامتهــم
فتناقلــوا مثــل زعمهــم أنــهg قــال ألبيــه أمــر املؤمنــنg بعــد معركــة اجلمــل: قــال الواقــدي1٤ حدثنا 
ابــن أيب ســربة عــن داود بــن احلصــن عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: خرجنــا إىل اجلمــل ســت مئــة 
فأتينــا الربــذة فقــام احلســن فبكــى فقــال عــيل تكلــم ودع عنــك أن حتــن حنــن اجلاريــة قــال إين كنــت 
أرشت عليــك باملقــام وأنــا أشــره اآلن إن للعــرب جولــة ولــو قــد رجعــت إليهــا عــوازب أحامهــا 
قــد رضبــوا إليــك آبــاط اإلبــل حتــى يســتخرجوك ولــو كنــت يف مثــل جحــر ضــب قــال أتــراين ال أبــا 

لــك كنــت منتظــرا كــا ينتظــر الضبــع اللــدم.    
هــذا الكــذب املــردود ال يمكــن تصــور صــدوره عــن اإلمــام احلســنg يف وجــه أبيــه وأمــام النــاس 
ــق بصــدوره فــاي عاقــل منصــف  ــه ناهيــك عــن التصدي ــاء اشــتهر عن ودون حكمــة عــرف هبــا وحي

يقطــع ان هــذا املشــهد إنــا هــو رضب مــن اخليــال. 
ــة بعــد ان  ــن املدين ــام املعصــوم خروجــه م ــده االم ــه وقائ ــاذا ينكــر عــى أبي ــاذا يبكــي احلســن ومل مل
خرجــوا فعــا وهــو معهــمg ثــم لــو كان للبــكاء حمــل ملــا أنكــره عليــه اإلمــامg ولــو كان ناصحــا ملــا 

صــح نصــه ألبيــه بعــد ان قــرر وخــرج فعــا وهــو معــه وبرفقتــه قائــدا مليمنتــه. 
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ــة فقــد  ــارًا روي بألفــاظ ليــس فيهــا مــا نقلــوه مــن اعــرتاض البت ــر إعتب ومــا روي يف الكتــب األكث
رواه احلاكــم يف مســتدركه)3/ 115( عــن طــارق بــن شــهاب أنــه قــال: رأيــت عليــا عــى رحــل رث 
بالربــذة وهــو يقــول للحســن واحلســن: «مالكــا حتنــان حنــن اجلاريــة واهلل لقــد رضبــت هــذا االمــر 

 .“sظهــر البطــن فــا وجــدت بــدًا مــن قتــال القــوم أو الكفــر بــا ُأنــزل عــى حممــد
2. موقفــهg مــن بيــان فضــل وإمامــة وحــق أمــر املؤمنــنg: )وخطبتــه البالغــة غــداة مقتــل أبيــه 

.)gأمــر املؤمنــن
ــة  ــه الرائعــة اجلريئ ــه عــى اخلصــوم خطبت وممــا ســاهم االمــام احلســنg يف نــره وإقامــة احلجــة ب
التــي خطــب هبــا بعــد يــوم مــن استشــهاد امــر املؤمنــنg حيــث قــال فيهــا كــا يف مصنــف ابــن ايب 

شــيبة )٦/ ص3٦9(: 
عــن عاصــم بــن ضمــرة قــال: خطــب احلســن بــن عــيل حــن قتــل عــيل فقــال: “ يــا أهــل الكوفــة أو يــا 
أهــل العــراق لقــد كان بــن أظهركــم رجــل قتــل الليلــة أو أصيــب اليــوم مل يســبقه األولــون بعلــم وال 
يدركــه اآلخــرون: )كان النبــيsإذا بعثــه يف رسيــة كان جربيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، 

فــا يرجــع حتــى يفتــح اهلل عليــه(. 
وأخرجــه اإللبــاين يف سلســلة أحاديثــه الصحيحــة)ح2٤9٦( حيــث قــال: ولــه طريــق رابــع، يرويــه 
عــيل بــن جعفــر بــن حممــد: حدثنــي احلســن بــن زيــد عــن عمــر بــن عــيل عــن أبيــه عــيل بــن احلســن 
ــال: “لقــد فارقكــم باالمــس رجــل. . .  ــل عــيلg ق ــاس حــن قت ــن عــيل الن قــال: خطــب احلســن ب

فذكــر احلديــث بتامــه، وزاد: 
«ثــم قــال: أهيــا النــاس! مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، و مــن مل يعرفنــي فأنــا احلســن بــن عــيل، وأنــا ابــن النبــي، 
وأنــا ابــن الــويص وأنــا ابــن البشــر وأنــا ابــن النذيــر وأنــا ابــن الداعــي إىل اهلل بإذنــه، وأنــا ابــن الــرساج املنــر، 
وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي كان جربيــل ينــزل إلينــا ويصعــد مــن عندنــا، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذي أذهــب 
ــا مــن أهــل البيــت الــذي افــرتض اهلل مودهتــم عــى كل مســلم  اهلل عنهــم الرجــس  وطهرهــم تطهــرا، وأن
فقــال تبــارك وتعــاىل لنبيــه s: )قــل ال أســألكم عليــه أجــرا إال املــودة يف القربــى ومــن يقــرتف حســنة نــزد 

لــه فيهــا حســنا( فاقــرتاف احلســنة مودتنــا أهــل البيــت» أخرجــه احلاكــم)3/ 172( وســكت عليــه. 
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ثم قال االلباين بعد انتقاد سنده ومتنه! ويمكن االستشهاد هبذا الطريق والطريق االول. 
3. موقــف أهــل الســنة مــن خافتــهg وعــدم جعلــه ضمــن اخللفــاء الراشــدين بزعمهــم او اخللفــاء 

االثنــي عــر: دون أن يشــفع لــه عندهــم حتــى بعــد صلحــه مــع معاويــة وتنازلــه لــه عنهــا. 
والــذي ثبــت فضلــه وحــب رســول اهللsلــه وأمــره ألمتــه بحبــه كــا رو أمحــد يف مســنده 
وغــره: أن النبيsقــال للحســن: اللهــم إين أحبــه فأحبــه وأحــب مــن أحبــه، فقــال أبــو هريــرة: فــا 
 رأيــت احلســن إال دمعــت عينــي، وقــال الذهبــي عــن هــذا احلديــث يف ســر أعــام النبــاء: ورو

ــر.  ــه ويف ذلــك عــدة أحاديــث فهــو متوات نحــوه ابــن ســرين عن
ــة يف  ــون: «اخلاف ــى ك ــص ع ــذي ين ــي االعظمsال ــادم النب ــفينة خ ــث س ــم حلدي ــم روايته ورغ
ــة خافــة اإلمــام احلســن ــم هــذه الثاثــن ســنة بنهاي ــم ملــك بعــد ذلــك». وتت أمتــي ثاثــون ســنة ث

g بزعمهــم. فقــد قــال ابــن كثــر تلميــذ ابــن تيميــة املعــروف بتعصبــه ونصبــه والــذي انصــف نوعــا 
ــذي  ــة ال ــن تيمي ــوي اب ــامهم االم ــيخ اس ــيخه وش ــره كش ــطا ال كغ ــوال وس ــار ق ــا واخت ــا هن ــا ه م
ــن  ــة حيــث اعــز اهلل الدي ــي امي ــل ملــوك بن ــاء ب ــا هــم خلف ــي عــر ان ــاء االثن جعــل املقصــود باخللف
يف زمــن ملكهــم واتســعت رقعــة االســام اىل مســاحة مل تصــل اليهــا مــن قبــل وال مــن بعــد بزعمــه؛ 
ــاء  ــًا للخلف ــنg خامس ــام احلس ــل االم ــل وجع ــة االوائ ــاء االربع ــّد اخللف ــر  فع ــن كث ــرسه اب ــد ف فق
ــن  ــّرق ب ــدوران- ف ــف وال ــم بالل ــك -كعادهت ــد ذل ــه بع ــفينة ولكن ــث س ــم حلدي ــدين وخامته الراش
اخللفــاء الراشــدين واخللفــاء االثنــي عــر فجعــل اخللفــاء االثنــي عــر هــم اخللفــاء االربعــة االوائــل 
ــيل  ــام ع ــدي. وق ــام امله ــل االم ــذا ادخ ــين وك ــض العباس ــز وبع ــد العزي ــن عب ــر ب ــم عم ــل منه وجع
ــى  ــاع ع ــى االمج ــث إدع ــن حي ــر املمدوح ــي ع ــاء االثن ــة يف اخللف ــال معاوي ــره بإدخ ــّايب وغ الصَ
تفضيــل معاويــة عــى عمــر بــن عبــد العزيــز؛  حيــث قبلــه وأتبعــه بمعاويــة كونــه صحــايب والصحــايب 
أفضــل مــن التابعــي مهــا بلــغ فيكــون أفضــل مــن ابــن عبــد العزيــز الــذي أدخلــه ابــن كثــر يف اخللفــاء 

ــة دون عــيل واحلســن! ــاس االولوي ــة بقي اإلثنــي عــر فأدخلــوا معاوي
ولكــن حيــق لنــا أن نعــرتض وُنذّكــر ابــن كثــر بــان معاويــة الــذي قتل الكثــر مــن الصحابة قــد جعله 
رســول اهللsمــع املذمومــن والظلمــة والبغــاة وأمرsبقتالــه وأخــرب عــار بقولــهs: )ويــح عــار 



190190

فضيلة الشيخ عبد احلميد اجلاف

تقتلــه الفئــة الباغيــة يدعوهــم اىل اجلنــة ويدعونــه اىل النــار(. فهــو بالتــايل قائــد الفئــة الباغيــة والداعــي 
األكــرب اىل النــار فكيــف يكــون ضمــن االئمــة املبــر  هبــم الذيــن يعــز الديــن هبــم!!!؟

ــة  ــوب حمب ــان وج ــب: وبي ــب وللنواص ــهg للنص ــب بتصدي ــب والنواص ــن النص ــهg م ٤. موقف
 .gــل أمــر املؤمنــن ــر فضائ أهــل البيــتg ون

وهكــذا صــوروا االمــامg مداهنــا مصاحلــا متســاها ضعيفــا مــع االعــداء مــن النواصــب 
ــف يف  ــث وق ــجاعة حي ــة ش ــة عظيم ــهg مرف ــون مواقف ــع ك ــه م ــه وألبي ــن ل ــوارج واملخالف واخل
ــا  ــية م ــح االساس ــود الصل ــنg يف بن ــر املؤمن ــب ام ــع س ــرك ومن ــرتط ت ــا اش ــب ك ــوه النواص وج
جعــل معاويــة يشــتاط غضبــا ويلغــي العقــد وينــكل عــن االلتــزام باالتفــاق ووضعــه حتــت قدمــه!!

فقــد انتــر النصــب والنواصــب عــى يــد بنــي أميــة وعاهلــم كــا رو مســلم يف صحيحــه بقولــه: 
أمــر معاويــة بــن ايب ســفيان ســعد بــن ايب وقــاص فقــال: مــا يمنعــك أن تســب أبــا تــراب. . . 

وكذلــك رو مســلم أيضــا عــن ســهل بــن ســعد قــال: اســتعمل عــى املدينــة رجــل مــن آل مــروان قــال 
ــا  ــن اهلل أب ــل لع ــت فق ــا إذ أبي ــه أم ــال ل ــهل فق ــى س ــال فأب ــا ق ــتم علي ــره أن يش ــعد فأم ــن س ــهل ب ــا س فدع

ــه مــن أيب الــرتاب وإن كان ليفــرح إذا دعــي هبــا.  الــرتاب فقــال ســهل مــا كان لعــيل اســم أحــب إلي
وكذلك رو مسلم يف صحيحه قول اإلمام احلسنg لوايل املدينة لبني أمية معاوية بن حديج. 

 صارما صلبا معلنا كا رو gفكان موقف اإلمام احلسن
ــا عــيل  ــه ثقــات عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: قــال النبــيs: ي وقــد رو الطــرباين بإســناد رجال
معــك يــوم القيامــة عصــا مــن عيص اجلنــة، تذود هبــا املنافقن عــن احلوض. جممــع الزوائــد)135/9(، 

وهــو يف الطرباين الصغــر)2/ ٨9(. 
ويف مســتدرك احلاكــم)2/ 13٨(: )عــن عــيل بــن أيب طلحــة قــال: حججنــا فمررنــا عــى احلســن بــن عــيل 
باملدينــة، ومعنــا معاويــة بــن حديــج، فقيــل للحســن: إن هــذا معاويــة بــن حديــج الســاب لعــيل، فقــال عــيل 
بــه، فــأيت بــه فقــال: أنــت الســاب لعــيل؟! فقــال: مــا فعلــت! فقــال: واهلل إن لقيتــه، ومــا أحســبك تلقــاه يــوم 
ــًا عــى حــوض رســول اهللsيــذود عنــه رايــات املنافقــن، بيــده عصــًا مــن عوســج!  القيامــة، لتجــده قائ

حدثنيهــا الصــادق املصــدوق، وقــد خــاب مــن افــرت(. هــذا حديــث صحيــح اإلســناد، ومل خيرجــاه. . 
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ــات  ــه راي ــذود عن ــاق ي ــى س ــمر اإلزار ع ــه مش ــه )لتجدن ــى: 17٤/٦، وفي ــند أيب يع ورواه يف مس
املنافقــن ذود غريبــة اإلبــل(. ورواه أبويعــى: 139/12، والطرباين يف األوســط: 22/3، ويف الكبر: 
913، ويف جممــع الزوائــد: 130/9، و272، وفيــه: )قــال: يــا معاويــة بــن خديــج إيــاك وبغضنــا فــإن 

رســول اهلل قــال: ال يبغضنــا وال حيســدنا أحــدٌ إال ذيــد عــن احلــوض يــوم القيامــة بســياط مــن نــار(. 
5. موقفــهg مــن معاويــة إمــام الفئــة الباغيــة: )وهــل اســتمرg يف قتــال البغــاة أم صاحلهــم مبــارشة 

 :)gبعــد مقتــل أبيــه امــر املؤمنن
gــن ــر املؤمن ــه ام ــهاد ابي ــد استش ــة بع ــال معاوي ــتعداد لقت ــنg باالس ــام احلس ــذ االم ــد أخ لق

وامجــاع املســلمن واهــل احلــل والعقــد عــى بيعتــه وخافتــهg بارادهتــم واختيارهــم ومــن دون أيــة 
ضغــوط او الــزام هلــم مــن قبــل امــر املؤمنــنg؛ لكــون معاويــة خالــف األمــة ومل يبايــع مــن أمجــع 

ــل.  ــن قب ــنg م ــر املؤمن ــع ام ــط م ــك بالضب ــل ذل ــا فع ــد ك ــل والعق ــل احل ــه اه ــى خافت ع
ــس  ــة القب ــره يف صحيف ــه ن ــال ل ــود» يف مق ــى االس ــلفي «موس ــني الس ــب الس ــال الكات ــى ق حت

الكويتيــة: 
«فجهــز -ويقصــد االمــام احلســنg- جيشــًا عظيــًا، وســار بــه لقتــال معاويــة وأهــل الشــام، إال 
ــن يف  ــم باملدائ ــض وه ــى بع ــم ع ــار بعضه ــم، وث ــوا يف آرائه ــوا واختلف ــد ترذم ــه ق ــراد جيش أّن أف
طريقهــم إىل الشــام، وهنــب بعضهــم أمتعــة بعــض، بــل هنبــوا رسادق اإلمــام احلســنg، ونالتــه طعنة، 
ــل  ــن أج ــتميت م ــرب ويس ــد احل ــن يري ــم م ــكره، منه ــاف آراء عس ــرق واخت ــن تف ــا رأ احلس ومل
ذلــك، ومنهــم مــن يريــد القعــود، وحيــب العافيــة، ومنهــم مــن حيقــد عــى غــره ويرغــب بالــرضب، 
ومنهــم مــن يميــل إىل الفتنــة ويعمــل عــى إثــارة الفــوىض؛ لــذا فقــد مقــت احلســن جنــده، ورغــب يف 
اخلــاص منهــم، وتذكــر رأي أبيــه هبــم، ومــا لقيــه مــن تعــب منهــم فوجــد مــن اخلــر العمــل جلمــع 
كلمــة املســلمن وحقــن دمائهــم؛ عندئــذٍ كتــب ملعاويــة يراوضــه عــى الصلــح، وقــد كان معاويــة قــد 
ركــب يف أهــل الشــام وســار بجيشــه ملاقــاة احلســن إال أّن معاويــة كانــت لــه رغبــة يف الصلــح، فبعــث 
ــة  ــن رغب ــدم للحس ــة وق ــه بالكوف ــا علي ــمرة فقدم ــن س ــن ب ــر، وعبدالرمح ــن عام ــداهلل ب ــن عب للحس
ــه هبــا وقــد  ــة ووىف ل ــة رشوطــًا قبلهــا معاوي ــة يف الصلــح فوافــق احلســن واشــرتط عــى معاوي معاوي
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بايــع احلســن وجيشــه معاويــة ومتــت اخلافــة ملعاويــة وتوحــدت كلمــة املســلمن وســمي هــذا العــام 
ــه  بعــام اجلاعــة وصــدق قــول املصطفــىs يف احلســن: «ان ابنــي هــذا ســيد ولعــل اهلل أن يصلــح ب
بــن فئتــن عظيمتــن مــن املســلمن» لقــد زهــد احلســن بــن عــيل يف اخلافــة وتركهــا عــن طيــب خاطــر، 
وهــو القائــل: «وإين مــا أحــب أن أيل مــن أمــر أمــة حممدsمــا يــزن مثقــال ذرة حبــة مــن خــردل هيــرق 
 فيــه حمجمــة مــن دم، قــد عرفــُت مــا ينفعنــي ممــا يــرضين فاحلقــوا بطيبتكــم»، وهــو القائــل عندمــا رأ
ــن  ب ب ــد: «ُأرضِّ ــال يف احلدي ــال اجلب ــوا أمث ــم وكان ــرضب بعضه ــتعدون ل ــم يس ــلمن يف دروعه املس

هــؤالء وبــن هــؤالء يف ملــك مــن ملــك الدنيــا! ال حاجــة يل فيــه».
ثــم قــال الكاتــب: «يقــول البغــوي يف رشح الســنة عنــد تعليقــه عــى حديــث «إّن ابنــي هــذا ســيد»: 
«قــد خــرج مصــداق هــذا القــول يف احلســن بــن عــيل برتكــه األمــر حــن صــارت اخلافــة إليــه خوفــًا 
مــن الفتنــة وكراهــة إلراقــة دمــاء أهــل اإلســام، فأصلــح اهلل بــن أهــل العــراق وأهل الشــام، ويســمى 
ــه يف تلــك  ــا كان من ــل عــى أّن واحــدًا مــن الفريقــن مل خيــرج ب ــه دلي ذلــك العــام ســنة اجلاعــة. وفي
 جعلهــم كلهــم مســلمن مــع كــون إحــدsالفتنــة مــن قــول أو فعــل عــن ملــة اإلســام، ألّن النبي

الطائفتــن ُمصيبــة، واألخــر خمطئــة». 
 ثــم أكمــل الكاتــب عــدم إنصافــه بســبب عصبيتــه وتســليمه بنقــل مــن زوروا احلقائــق قائــًا: «وننبــه 
هنــا القــارئ إىل أّن مــا جــاء يف بعــض الروايــات مــن أّن احلســن اشــرتط عــى معاويــة عــدم لعــن عــيل 
بــن أيب طالــب فوافــق معاويــة ليــس بصحيــح؛ ألّنــه مل يثبــت أّن عليــًا لعــن معاويــة وكذلــك مل يثبــت أّن 
معاويــة لعــن عليــًا فأخبــار اللعــن مــن أكاذيــب التاريــخ ألّنــه مل يقــل أحــد املتخاصمــن بكفــر اآلخــر 
حتــى جيــوز لــه لعنــه بــل يعتقــد أّنــه مؤمــن ولكــن عــاص، وناهيــك بــا قالــه أمــر املؤمنــن عــيل عــن 
قتــى الفريقــن يف وقعــة صفــن واجلمــل، وقــال العامــة ابــن كثــر يف تارخيــه: إن خــرب اللعــن مل يصــح». 
gأقــول: واهلل ال ادري كيــف جيــرؤ هــؤالء عــى رد وتكذيــب األحاديــث املتضافــرة يف ســب عــيل

مــن قبــل معاويــة وابــن العــاص واملغــرة بــن شــعبة ومعاويــة بــن خديــج وعمــوم بنــي أميــة ومجيــع 
النواصــب خــذ مثــا مــا رواه مســلم يف صحيحــه قــال: أمــر معاويــة ســعد بــن ايب وقــاص فقــال لــه مــا 

يمنعــك أن تســب ابــا تــراب؟ فقــال ثــاث خصــال لعــيل. . . 
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وكــذا رو مســلم يف صحيحــه عــن ســهل بــن ســعد ان ســعيد بــن العــاص وايل املدينــة أمــره بلعــن عيل
g فأبــى فقــال لــه ان كان وال بــد فقــل لعــن اهلل أبــا تــراب فقــال لــه ســهل: واهلل إهنــا أحــب كنيــة لديــه. . . 
 وأردف الكاتــب قائــا: لقــد كان معاويــة يعــرف للحســن قــدره، ويعــرف أّنــه ســيد وأّن الــذي لقبــه هبــذا 

ب احلســن واحلســن ويغــدق عليهــا مــن العطايــا.  اللقــب هــو رســول اهللs لذلــك فقــد كان معاويــة يقــرِّ
دخــل احلســن عــى معاويــة فقــال معاويــة ألجيزنــك بجائــزة مل أجــز هبــا أحــدًا، فأجــازه بأربــع مئــة 
ــا  ــه أّن احلســن واحلســن كان ــة ألــف ألــف فقبلهــا وعــن جعفــر بــن حممــد عــن أبي ــع مئ ألــف، أو أرب

يقبــان جوائــز معاويــة. 
وأمــر معاويــة للحســن بمئــة ألــف، فذهــب هبــا إليــه فقــال ملــن حولــه: مــن أخــذ شــيئًا فهــو لــه، وأمــر 
ــب هبــا إليــه وعنــده عــرة فقســمها عليهــم عــرة  للحســن بــن عــيل ريض اهلل عنهــا بمئــة ألــف فُذهِ
ــة إذا تلقــى احلســن بــن عــيل  ــة ألــف. وكان معاوي آالف عــرة آالف، وأمــر لعبــداهلل بــن جعفــر بمئ
ريض اهلل عنهــا قــال لــه: مرحبــًا وأهــًا بابــن رســول اهللs وإذا تلقــى عبــداهلل بــن الزبــر ريض اهلل 
عنهــا قــال لــه: مرحبــًا بابــن عمــة رســول اهللs وأمــر للحســن بــن عــيل ريض اهلل عنهــا بثــاث مئــة 

ألــف، وعبــداهلل بــن الزبــر ريض اهلل عنهــا بمئــة ألــف. 
ــن  ــض واللع ــب البغ ــة وقل ــق الواضح ــر للحقائ ــن تزوي ــه م ــب من ــا ُيتعج ــب م ــم الكات ــى زع  حت
والقتــل اىل حمبــة وعاقــة محيمــة وعــدل وإنصــاف مــن معاويــة لامــام احلســن املظلــومg قائــًا: ولقــد 
أقــر علــاء الطوائــف املختلفــة بعطايــا معاويــة للحســن واحلســن وعبــداهلل بــن جعفــر  ثــم قــال: وممــا 
sيدلــل عــى حــب وتقديــر معاويــة للحســن! روايتــه يف مســند اإلمــام أمحــد قــال: «رأيــت رســول اهلل

 .«sــه لــن ُيعــذب لســانٌ أو شــفتان مصهــا رســول اهلل يمــص لســانه أو شــفته يعنــي احلســن، وإّن
وملــا ُقتــل عــيل بــن أيب طالــب وجــاء احلســن بــن عــيل إىل معاويــة قــال لــه معاويــة: «لــو مل يكــن لــك 
فضــل عــى يزيــد إال أّن أمــك امــرأة مــن قريــش وأمــه امــرأة مــن كلــب لــكان لــك عليــه فضــل، وكيــف 

وأمــك فاطمــة بنــت رســول اهلل s»]. أهـ
ــن ــر املؤمن ــوه أم ــه أب ــدأ ب ــلكه وب ــذي س ــق ال ــنg الطري ــام احلس ــال االم ــى إك ــدل ع ــا ي ــول: ومم أق
ــه  ــم ل ــم وكراهيته ــن خمالفته ــش م ــن قري ــه م ــذر أصحاب ــن ح ــول األعظمsح ــاه الرس ــا أوص g ك
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وخروجهــم عليــه لعــدم حبهــم لــه وعــدم تقبلهــم حلكمــه وحكومتــه العادلــة التــي ال تــروق هلــم مثلهــا 
حيــث قــال ص: )لتنتهــن يــا قريــش او ألبعثــن مــن يقاتلكــم عــى تأويــل القــران كــا قاتلتكــم عــى تنزيله(. 

ومما نرد به عى هذا الزعم ما رواه الذهبي يف سره حيث قال: 
بعــد استشــهاد اإلمــام عــيلّ g بويــع اإلمــام احلســن g باخلافــة يف الكوفــة، فرفــض معاويــة هــذه 
ــام  ــرصة وق ــة والب ــيس إىل الكوف ــل اجلواس ــهg. فأرس ــص من ــه والتخّل ــى حماربت ــل ع ــة، وعم املبايع
ــة واســعة ضــّده. فــأدرك اإلمــام احلســنg أبعــاد املؤامــرة، فكشــف عــن اجلواســيس.  بحملــة دعائيَّ
ــتجابة  ــض االس ــة رف ــّن معاوي ــه. ولك ــقاقه ومبايعت ــن انش ــّيل ع ــوه إىل التخ ــة يدع ــل إىل معاوي وأرس

ملطلــب اإلمــام احلســنg، وهكــذا تصاعــدت املواجهــة بينهــا وصــوالً إىل إعــان احلــرب. 
وســار اإلمــام احلســنg بجيــش كبــر حتــى نــزل يف موضــع متقــدم عــرف بـــالنخيلة، ومــن هنــاك 
أرســل طليعــة عســكرية يف مقدمــة اجليــش عــى رأســها عبيــد اهلل بــن العبــاس وقيــس بــن ســعد بــن 

عبــادة كمعــاون لــه.    
ولكّن األمور واألحداث، انقلبت لصالح معاوية لعدة أسباب: 

1- خيانة قائد اجليش عبيد اهلل بن العباس الذي التحق بمعاوية لقاء رشوة تلقاها منه. 
ــه  ــوا ل ــرة فأعلن ــة األمــوال الوف ــن أغــدق عليهــم معاوي ــة الذي ــل يف الكوف ــة زعــاء القبائ 2- خيان

ــه.  ــوالء والطاعــة وعاهــدوه عــى تســليم اإلمــام احلســن ل ال
3- قــّوة جيــش العــدو يف مقابــل ضعــف معنويــات جيــش اإلمــام الــذي كانــت تســتبد بــه املصالــح 

املتضاربــة. 
٤- حماوالت االغتيال التي تعرض هلا اإلمامg يف الكوفة. 

ــًا  ــة حقن ــة معاوي ــيض مصاحل ــا تقت ــة العلي ــامg أن املصلح ــد اإلم ــّزق وج ــع املم ــذا الواق ــام ه وأم
ــلمن.  ــح املس ــًا ملصال ــاء وحفظ للدم

بنود الصلح: 
أقبــل عبــد اهلل بــن عامــر الــذي أرســله معاويــة إىل اإلمــام احلســنg حامــًا تلــك الورقــة البيضــاء 
املذّيلــة باإلمضــاء وإعــان القبــول بــكل رشط يشــرتطه اإلمــامg وتــّم االتفــاق. وأهــم مــا جــاء فيــه: 
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ــن .١ ــنg إن مل يك ــام احلس ــة أو إىل اإلم ــاة معاوي ــد وف ــنg بع ــام احلس ــة إىل اإلم ــؤول اخلاف أن ت
ــاة.  ــد احلي اإلمــام احلســنg عــى قي

أن يستلم معاوية إدارة الدولة برط العمل بكتاب اهلل وسنّة نبّيه. .٢
أن يكفل معاوية سامة أنصار اإلمام عيلg وال ُيساء إليهم. .٣
أن ال يسميه أمر املؤمنن. .٤
أن ال يقيم عنده شهادة. .٥
٦. .gأن يضمن نفقة أوالد الشهداء من أصحاب اإلمام عيل
ترك سّب اإلمام عيلg والعدول عن القنوت عليه يف الصاة..٧

٦. موقفهg من الصلح: )هل اختارg الصلح أم اضطر له؟!(: 
ــات  ــى املقدم ــعد ع ــن س ــس ب ــث قي ــن وبع ــزل املدائ ــى ن ــن حت ــار احلس ــم: س ــن احلك ــة ب ــال عوان ق
وهــم اثنــا عــر ألفــا فوقــع الصائــح قتــل قيــس فانتهــب النــاس رسادق احلســن ووثــب عليــه رجــل 
مــن اخلــوارج فطعنــه باخلنجــر فوثــب النــاس عــى ذلــك فقتلــوه فكتــب احلســن إىل معاويــة يف الصلــح. 
ابــن ســعد حدثنــا حممــد بــن عبيــد عــن جمالــد عــن الشــعبي وعــن يونــس بــن أيب إســحاق عــن أبيــه: 
ــوا  ــوله وارتكب ــوا اهلل ورس ــن عص ــؤالء الذي ــه: رس إىل ه ــوا ل ــن قال ــوا احلس ــا بايع ــراق مل ــل الع أن أه
 العظائــم فســار إىل أهــل الشــام وأقبــل معاويــة حتــى نــزل جــرس منبــج فبينــا احلســن باملدائــن إذ نــاد
ــى  ــا حت ــن فنهبوه ــرة احلس ــى حج ــاس ع ــد الن ــل فش ــد قت ــعد ق ــن س ــس ب ــكره أال إن قي ــاد يف عس من
انتهبــت بســطه وأخــذوا رداءه وطعنــه رجــل مــن بنــي أســد يف ظهــره بخنجــر مســموم يف أليتــه فتحــول 
ونــزل قــرص كــرس األبيــض وقــال عليكــم لعنــة اهلل مــن أهــل قريــة قــد علمــت أن ال خــر فيكــم قتلتــم 
أيب باألمــس واليــوم تفعلــون يب هــذا ثــم كاتــب معاويــة يف الصلــح عــى أن يســلم لــه ثــاث خصــال 
يســلم لــه بيــت املــال فيقــيض منــه دينــه ومواعيــده ويتحمــل منــه هــو وآلــه وال يســب عــيل وهــو يســمع 

وأن حيمــل إليــه خــراج فســا ودرابجــرد كل ســنة إىل املدينــة فأجابــه معاويــة وأعطــاه مــا ســأل. 
ويقــال بــل أرســل عبــد اهلل بــن احلــارث بــن نوفــل إىل معاويــة حتــى أخــذ لــه مــا ســأل فكتــب إليــه 
احلســن أن أقبــل فأقبــل مــن جــرس منبــج إىل مســكن يف مخســة أيــام فســلم إليــه احلســن األمــر وبايعــه 
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ــم  ــف دره ــبعة آالف أل ــذ س ــه يومئ ــال وكان في ــت امل ــن ببي ــة للحس ــة ووىف معاوي ــا الكوف ــى قدم حت
فاحتملهــا احلســن وجتهــز هــو وأهــل بيتــه إىل املدينــة وكــف معاويــة عــن ســب عــيل واحلســن يســمع 
وأجــر معاويــة عــى احلســن كل ســنة ألــف ألــف درهــم وعــاش احلســن بعــد ذلــك عــر ســنن. 

ــة كان  ــار: أن معاوي ــن دين ــن أيب صغــرة عــن عمــرو ب ــم ب ــا حات ــن بكــر حدثن ــد اهلل ب ــا عب  وأخربن
ــه رسا  ــه وبين ــا بين ــح م ــث إىل احلســن فأصل ــويف عــيل بع ــا ت ــة فل ــاس للفتن ــم أن احلســن أكــره الن يعل
وأعطــاه معاويــة عهــدا إن حــدث بــه حــدث واحلســن حــي ليســمينه وليجعلــن األمــر إليــه فلــا توثــق 
ــد احلســن إذ أخــذت ألقــوم فجــذب بثــويب وقــال  ــه احلســن قــال إبــن جعفــر واهلل إين جلالــس عن من
يــا هنــاه إجلــس فجلســت فقــال إين قــد رأيــت رأيــا وإين أحــب أن تتابعنــي عليــه قلــت مــا هــو قــال 
ــة  ــة وبــن هــذا احلديــث فقــد طالــت الفتن ــة فأنزهلــا وأخــيل بــن معاوي قــد رأيــت أن أعمــد إىل املدين
وســفكت الدمــاء وقطعــت األرحــام والســبل وعطلــت الفــروج قــال ابــن جعفــر جــزاك اهلل خــرا عــن 
أمــة حممــد فأنــا معــك فقــال ادع يل احلســن فأتــاه فقــال أي أخــي قــد رأيــت كيــت وكيــت فقــال أعيــذك 
بــاهلل أن تكــذب عليــا وتصــدق معاويــة فقــال احلســن واهلل مــا أردت أمــرا قــط إال خالفتنــي واهلل لقــد 
مهمــت أن أقذفــك يف بيــت فأطينــه عليــك حتــى أقــيض أمــري فلــا رأ احلســن غضبــه قــال أنــت أكرب 
ولــد عــيل وأنــت خليفتــه وأمرنــا ألمــرك تبــع فقــام احلســن فقــال أهيــا النــاس إين كنــت أكــره النــاس 
ــة هــذا احلديــث خلــر  ــا معاوي ــا أصلحــت آخــره إىل أن قــال: إن اهلل قــد والك ي ألول هــذا األمــر وأن

يعلمــه عنــدك أو لــر يعلمــه فيــك «وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إىل حــن» ثــم نــزل. 
7. موقفهg من الرتف والزواج والطاق: )وهل كانg مزواجا مطاقا؟!(. 

قــال احلافــظ الذهبــي يف ترمجتــه يف ســر أعــام النبــاء: وقــد كان هــذا اإلمــام ســيدا وســيا مجيــا 
عاقــا رزينــا جــوادا ممدحــا خــرا دينــا ورعــا حمتشــا كبــر الشــأن وكان منكاحــا مطاقــا تــزوج نحــوا 
مــن ســبعن امــرأة وقلــا كان يفارقــه أربــع رضائــر عــن جعفــر الصــادق أن عليــا قــال يــا أهــل الكوفــة 

ال تزوجــوا احلســن فإنــه مطــاق فقــال رجــل واهلل لنزوجنــه فــا ريض أمســك ومــا كــره طلــق. أهـــ 
ورووا قول املدائني أحصن احلسن تسعن امرأة. 

فلــو كانg مزواجــا مطاقــا ملــا تــزوج جعــدة بنــت األشــعث -وهــي أوىل زوجاتــه- ومــا أبقاهــا يف 
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ذمتــه مــع ســوئها وســوء رسيرهتــا وتعاملهــا معــه وعقمهــا وعلمــهg بأهنــا هــي مــن ســتقتله وقــد اتفقــت 
مــع معاويــة عــى قتــل اإلمــام وتتــزوج مــن ابنــه الفاســق يزيــد بعــده فهــي أوىل بالطــاق مــن غرهــا. 

وكيــف يمكــن نســبة هــذا الفعــل وهــذا الوصــف -املبغــوض عنــد النســاء- لإلمــامg وقــد ثبــت 
انــهg مــا طلــق امــرأة إال وكان اإلمــام احلســنg أحــب النــاس إليهــا!؟

ــات أو ســبعًا، يف بعــض  ــزوج بكــرًا واحــدة، ومخــس زوجــات ثيب ــهg قــد ت وكذلــك قــد ثبــت أن
الروايــات، ومتلكــه مخــس أمهــات أوالد، ومــا زاد عــى ذلــك فهــو مــن نســج وعــاظ الســاطن: فــا 

ســند لــه يف كتــب الســرة والتاريــخ البتــة. 
ــد اهلل التميمــي،  ــة، وأم اســحاق بــن طلحــة بــن عبي ــة بنــت منظــور الفزاري ــه: خول وأشــهر زوجات
وأم بشــر بنــت أيب مســعود االنصــاري، وجعــدة بنــت االشــعث بــن قيــس، وهنــد بنــت عبدالرمحــن 

بــن أيب بكــر. 
وأما الطاق: 

فلم حيدثنا التاريخ اال عن اثنتن، طلقها االمامg لداع اقتىض ذلك: 
االوىل: حفصــة أو هنــد بنــت عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، التــي كان هيواهــا املنــذر، فوشــى هبــا لامــام 
بــيشء مل يذكــره التاريــخ والظاهــر أنــه امــر ال يناســب االمــام معــه ان يبقيهــا يف عصمتــه، بــل يكفــي يف 

ذلــك نفــس الوشــاية، التــي قــد تصبــح بعــد ذلــك وســيلة للتشــهر. 
والثانيــة: امــرأة مــن بنــي شــيبان مــن آل مهــام بــن مــرة )اخلثعميــة(، وكان طاقــه هلــا بعــد أن علــم أهنــا 
تــر رأي اخلــوارج، حيــث هنأتــه باخلافــة بعــد شــهادة ابيــه وهــي فرحــة مــرسورة وقــد اعتــذر اإلمــام 

عــن طاقهــا، بأنــه يكــره أن يضــم إىل نحــره مجــرة مــن مجــر جهنــم، هكــذا جــاء يف بعــض الروايــات. 
ومل حيدثنــا التاريــخ عــن ثالثــة طلقهــا االمــامg بخصوصهــا فيمــن طلــق غــر مــا روي مــن 
ــب  ــن حبي ــل م ــاء قلي ــت: عط ــا قال ــمع اهن ــار فس ــرة االف دين ــا بع ــاءه ومتعه ــد نس ــه إلح طاق

مفــارق فأرجعهــا اىل ذمتــه.   
عــن شــعبة عــن أيب إســحاق عــن معــد يكــرب أن عليــا مــر عــى قــوم قــد اجتمعــوا عــى رجــل فقــال 

مــن ذا قالــوا احلســن قــال طحــن إبــل مل تعــود طحنــا إن لــكل قــوم صــدادا وإن صدادنــا احلســن. 
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عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه قــال عــيل يــا أهــل الكوفــة ال تزوجــوا احلســن فإنــه رجــل مطــاق 
قــد خشــيت أن يورثنــا عــداوة يف القبائــل. 

عــن ســويد بــن غفلــة قــال كانــت اخلثعميــة حتــت احلســن فلــا قتــل عــيل وبويــع احلســن دخــل عليهــا 
فقالــت لتهنــك اخلافــة فقــال أظهــرت الشــاتة بقتــل عــيل أنــت طالــق ثاثــا فقــال واهلل مــا أردت هــذا 

ثــم بعــث إليهــا بعريــن ألفــا فقالــت: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق. 
ــن ان  ــة م ــة مفتعل ــة بقص ــذه الكذب ــوا هل ــد روج ــال وق ــن ق ــن أيب رزي ــم ع ــن عاص ــك ع ــن رشي ع
ــًا  ــه مجيع ــزواج فأخربن ــن ال ــى إحداه ــرض ع ــن فع ــاء يتوضئ ــن النس ــًا م ــنg رأ مجع ــام احلس االم

ــه.  ــن طليقات ــن كله بأهن
وأيضــًا رووا كذبــًا انــهg حــن موتــه خرجــت جمموعــة مــن النســاء يندبنــه يف أثنــاء تشــييع جثانــه 

الطاهــر ودفنــه كان يمثــل طليقاتــه وكــن أزواجــه!!
ــل هــذه العــادات مــن تشــييع النســاء  ــة مث ــه مــن الكــذب والــدس الواضــح لعــدم معرف وهــذا كل

ــن.  ــييع والدف ــاء التش ــت أثن ــن للمي وندهب
امــا القصــة االوىل فتفــوح منهــا رائحــة الوضــع والدراهــم األمويــة حيــث جتعــل مــن ســيد شــباب 
ــاء  ــا يش ــب م ــن ليخط ــرص جتمعه ــن ف ــاء ويتح ــد النس ــديد يتصي ــاء الش ــروف باحلي ــة املع ــل اجلن أه
وامــام مــرأ ومســمع األخريــات ويف قــوارع الطريــق وكذلــك تصــور االمــام احلســنg بانــه ال يتذكر 
ــاة لرميهــا بعــد يــوم او  ــه يتــزوج ليقــيض وطــره مــن فت مــن تــزوج او طلــق وفاقــد للذاكــرة متامــا وان

ــاذ بــاهلل.  ــا والعي يومــن ال لســبب اال للملــل والشــهوة وحــب تغيــر الفــراش وتنويعــه هلــوا ولعب
ــا  ــنg مل يكون ــه احلس ــو واخي ــه ه ــروون ان ــهم ي ــم بأنفس ــناعات وه ــذه الش ــل ه ــل مث ــف يفع كي

ينظــران اىل امهــات املؤمنــن!!!؟
وكذلــك فقــد اشــتهر ان االمــام عــيلg كان يتمنــى رؤيــة ابنــه وولــده احلســنg وهــو خيطــب وكان

g يتخفــى كثــرا ويســتحي االمــام احلســن حينــا يكشــف ذلــك حتــى ســمعه يومــا ففــرح لــه ومحــد 
اهلل ورآه اهــا لكونــه خليفتــه وحجــة اهلل عــى ارضــه واهلل العــامل. 

 إذن. . أيــن يكــون موقــع االهتــام، بــأن االمــام كان مزواجــًا مطاقــًا؟ وأيــن هــن زوجاتــه الســبعون 
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او التســعون؟ وأيــن هــن مطلقاتــه الكثــرات؟ نعــوذ بــاهلل مــن البهــت وخطــل الــراي. 
٨. موقفهg من الثورة احلسينية ومقولته اخلالدة )ال يوم كيومك يا أبا عبداهلل(: 

ــم  ــم يف أوقاهت ــتg وترصفه ــل البي ــة اه ــع يف رؤي ــاف الواق ــد انكش ــة جتس ــة العظيم ــذه املقول ه
وتأديتهــم ألدوارهــم عــى بصــرة مــن أمرهــم وانكشــاف الواقــع عندهــم بغــض النظــر عــن الزمــان 

ــون االنســان الكامــل.  ــث يمثل ــه حي ــكان ألهنــم مــن اهلل وإلي وامل
ــه وهــو وأخــوه  ــرد علي ــد وي ــام احلســن فهــو أعظــم مــن أن ينتق ــك فمــن يعــرتض عــى اإلم ولذل
ــرون وال  ــت كث ــل البي ــة اه ــم حقيق ــن ال يفه ــر وم ــل اآلخ ــا يكم ــدة احدمه ــة واح ــان يف بوتق يصب

 .g ــن ــام احلس ــات االم ــرص بترصف ينح
فهنــاك مــن يعــرتض عــى أمــر املؤمنــن الــذي يقطــع اجلميــع بأنــه فــوق الشــبهات وخصوصــا مــع 
مــا ورد فيــه مــن ايــات واحاديــث نبويــة تكشــف كونــه دائــم يف مازمــة احلــق يف كل صغــرة وكبــرة 
ــار  ــا اخت ــل امجــاع املســلمن عــى صحــة م ــع ب ــك اعــرتاف اجلمي وهــو مــع احلــق واحلــق معــه وكذل

اإلمــام وحقانيــة امــر املؤمنــن يف مجيــع منازعاتــه وحروبــه. 
ــه  ــاس مع ــقط الن ــة وأس ــقط يف الفتن ــار وس ــاد الكف ــرك جه ــه ت ــه بأن ــكل علي ــن يش ــاك م ــن هن ولك

ــات ووو.  ــف الفتوح ــم وأوق ــف بيضته ــلمن وأضع ــل املس وقات
ــام  ــى ام ــرج ع ــه خ ــده وان ــيف ج ــل بس ــه قت ــن بأن ــام احلس ــى االم ــكل ع ــن يش ــاك م ــك هن وكذل
املســلمن واحــدث فتنــة ورشخــا واضعافــا كــا اعــرتض عليــه الكثــر مــن الشــخصيات مــن اقرانــه

g املشــهورة واملقبولــة اجتاعيــا حيــث هنــوه عــن اخلــروج واعرتضــوا عــى إخــراج النســاء واالطفــال 
معــه للســبي!

وبالتــايل تصبــح االعرتاضــات عــى االمــام احلســنg طبيعيــة بــل دون مســتو االعــرتاض عــى 
أبيــه وأخيــه b لــو صــح اإلعــرتاض أصــًا. 

ولكــن املنافقــن اختــاروا لامــام هتــا جاهــزة مــن نــوع اخــر صــوروه هبــا رجــا مرتفــا كســوال حيــب 
النســاء والراحــة والدعــة وليــس رضابــا للســيف عــى عكــس واقعــه الــذي يشــهد بأنــه قائــد عســكري 

حمنــك قــام بــدوره عــى اتــم وجــه يف خمتلــف احواهلــم. 
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ولذلك نقول بان صلح االمام احلسن هيأ وأسس لثورة وحركة االمام احلسن االصاحية. 
ويف هــذه الكلمــة العظيمــة بــن االمــامg قيامــه بــدوره كامــا واســتوىف نصيبــه تامــا وزيــادة مــن 
املظلوميــة ومــن الشــهادة يف ســبيل اهلل وجهــاد املنافقــن والفاســدين وترجــم بكلمتــه الذهبيــة هــذه مــا 
ســيؤول اليــه احلــال مــع اخيــه احلســن مــن ظــرف ووضــع اصعــب بكثــر فيســقى أمــر وأفتــك مــن 
الســم الزعــار الــذي فتــت كبــده ألربعــن يومــا وال يمكــن ان يكــون قــد دس لــه حلقــد امــرأة او غرهتــا 
ابــدا الن وضعــه العائــيل مســتتب ســو مــا كان مــن بيــت االشــعث وبيــت ايب ســفيان اللذيــن التقيــا 
لانتقــام مــن رحيانــة رســول اهلل وســيد شــباب اهــل اجلنــة والتخلــص منــه منافســا قويــا ســرجع اليــه 

االمــر بعــد ايــام او ســنوات بمــوت معاويــة الــذي ال بــد منــه. 
 :sيف التعامل مع سبب قتله ورغبته يف دفنه عند جده g9. مظلوميته

ومقولتــه اخلالــدة: )يــا أخــي ادفنّــي عنــد جــدي رســول اهللsوان منعــك القــوم فادفنّــي يف البقيــع 
وال تريــق حمجمــة دم ألجــيل ومواقــف األمــة املخزيــة معــه(. 

ــا  ــي م ــة الت ــا الدني ــذه الدني ــه يف ه ــه يلفظ ــس ل ــق ونف ــر رم ــى اىل اخ ــام تتج ــة اإلم ــي عظم ــا ه فه
ــدا.  ــه أب أنصفت

فقــد طلــب وواوىص بــكل ادب وهــدوء جتديــد عهــده بجــده رســول اهلل ص بعــد مفارقتــه للدنيــا 
بــرط عــدم حــدوث ايــة مشــاكل ألجلــه ولذلــك عقــب طلبــه مــن اخيــه احلســنg بــرط الصــرب 

مهــا حــدث وأن يــرتك االمــر إن حصــل منــع او مانــع ويدفنــه مبــارشة. 
فلــو راجعنــا مــا رواه احلاكــم يف مســتدركه)3/ 171( وقــول أيب هريــرة لألمويــن: أتنفســون عــى 
ــي  ــد أحّبن ــا فق ــن أحّبه ــول: )م ــول اهللsيق ــمعت رس ــد س ــا وق ــه فيه ــة تدفنون ــن نبيكمsبرتب اب

ومــن أبغضهــا فقــد أبغضنــي(. وهــو حديــث صحيــح اإلســناد بموافقــة الذهبــي. 
وجــاء يف أنســاب األرشاف للبــاذري ص7٤9: وقــال أبــو ســعيد اخلــدري وأبــو هريــرة ملــروان: 
متنــع احلســن مــن أن يدفــن مــع جــده، وقــد قــال رســول اهللs: )احلســن واحلســن ســيِّدا شــباب أهــل 

اجلنــة(؟!
إذن فهنالك محلة ومنع وليس ألحد أن ينكر ذلك. 
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نذكر بعض من رو وأكد ضلوع معاوية بسم اإلمام احلسن واغتياله وقتله: 
1- الزخمــري يف ربيــع االبــرار ص907 قــال: جعــل معاويــة جلعــدة بنــت االشــعث امــرأة احلســن

g مائــة الــف حتــى ســمته. 
2- املدائني)كــا ذكــر ابــن ايب احلديــد يف رشحــه عــى هنــج الباغــة 1٤/ 11( قــال: دس اليــه 

ــدة.  ــد جع ــى ي ــا ع ــة س معاوي
ــمي  ــة أن س ــن معاوي ــد ب ــا يزي ــوزي ص131( دس إليه ــن اجل ــرة اب ــدي)كا يف تذك ــال الس 3- ق

احلســن وأتزوجــك. 
٤- ذكر يف االستيعاب )1/ 1٤1( وقالت طائفة: كان ذلك منها بتدليس معاوية. 

5- وهــذه املســألة كانــت موجــودة يف طبقــات ابــن ســعد ويف املنتظــم البــن اجلــوزي ولكــن طبعــات 
املوجــودة مــن هذيــن الكتابــن خاليــة منهــا بــل اعــرتف هبــذه اجلريمــة ابــن تيميــة أيضــا لكنــه بــرر فعــل 
معاويــة بقولــه: فمعاويــة حــن امــر بســم احلســن فهــو مــن بــاب قتــال بعضهــم بعضــا )منهــاج الســنة 

 .)225 /2
لنــر ديــن وتقــو مثــل معاويــة وجعــدة ومــروان وعائشــة كيــف تعاملــوا مــع شــخصية اســتثنائية 
ــازل عــن حقــه واملحافظــة  ــا بالتن ــل االمــام احلســن املجتبــىg وكيــف هــوg يــويص دائ كبــرة مث
عــى حقــوق غــره وتقديمــه عــى نفســه وحقــه وهــو الــذي رو الرتمــذي فيــه يف جامعــه بســنده عــن 
ــوال  ــن األزد آدم ط ــل م ــام رج ــيل إذ ق ــل ع ــا قت ــد م ــب بع ــن خيط ــا احلس ــال بين ــر ق ــن األقم ــر ب زه
فقــال لقــد رأيــت رســول اهللsواضعــه يف حبوتــه يقــول: مــن أحبنــي فليحبــه فليبلــغ الشــاهد الغائــب 

ولــوال عزمــة رســول اهللsمــا حدثتكــم. 
خالصة البحث والتوصيات: 

 نخلص يف هذا البحث اىل نتائج هامة منها: 
ــل  ــن قب ــده م ــة ض ــي ممنهج ــة وه ــرة وواضح ــة كب ــنg مظلومي ــام احلس ــة االم ــرب مظلومي 1. تعت
بنــي اميــة حســدا وحقــدا كونــه اصبــح االمتــداد االول ألمــر املؤمنــن حماولــة منهــم وأد مــروع األئمــة 
االثنــي عــر يف مهــده ويف اول ظهــوره؛ اذ لــو نجــح مــروع امامــة االمــام احلســنg المتــد واســتمر 
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دون اي منغصــات يمكــن أن تؤثــر عليــه او توقــف اســتمراره ومــا خــا هلــم التنافــس غــر النزيــه الــذي 
وأد وأطــاح باألوليــاء واألئمــة  الرعيــن مــن أخــذ مكاهنــم الطبيعــي الــذي يصلــح اجلميــع. 

ــذا  ــة ه ــفت عظم ــدت واكتش ــث وج ــاور البح ــا يف حم ــت هب ــيطة قم ــات بس ــال مقارن ــن خ 2.  م
االمــام الكبــر ومظلوميتــه الكــرب وقلــب حقائقــه اىل ضدهــا وتصويرهــا خلــا ومصداقــًا لاهنــزام 

واالستســام وعــدم اخلــربة ولعلهــا تصــل للطعــن واملؤاخــذة. 
3. القضايــا التــي أوخــذ عليهــا اإلمــامg كالصلــح والــزواج والطــاق واخــذ العطايــا مــن معاويــة 

ووو كلهــا امــور مبالــغ فيهــا وال تعــدو فهــا خاطئــا تســبب يف ظلــم ظاهــر. 
٤. مكانــة ومنزلــة وشــخصية اإلمــام احلســنg عظيمــة ورائعــة وحمبوبــة جــدا حتــى عنــد طليقاتــه 

وهــذا يكشــف عــن رس نجــاح شــخصيته وصدقــه مــع اهلل عــز وجــل. 
5. امتنــى ان نقتــدي باالمــام احلســن املجتبــى ونرتقــي باخاقنــا وصربنــا وحكمتنــا بالتــرصف مــع 
االعــداء او املخالفــن عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة يف التــرصف ونبــذ األنــا والتجــرد هلل ولتحصيــل 

املصالــح العليــا ال الشــخصية. 
٦. امتنــى ان تبحــث هــذه الشــخصية الفــذة ولــو مــن خــال هــذه املحــاور وحمــاور اخــر لتقديــم 
ــك  ــامg وكذل ــا االم ــر هب ــي م ــداث الت ــا االح ــن خاهل ــم م ــح ان نفه ــة تصل ــة ودقيق ــة معمق دراس

ــوار االمــام.  ــة وان ــاة افــكار وعبقري ــة مــن بن الــدروس والعــرب املتحصل
7. أمتنــى وضــع دراســات إســرتاتيجية لكشــف الشــبهات ودفــع اإلشــتباهات عــن اإلمــام احلســن 
املظلــوم بتفصيــل وإســهاب قــد يســاعدنا عــى إبــراز الصــورة الناصعــة النقيــة إلمامنــا املظلــوم واحلمد 

هلل رب العاملــن وصــى اهلل عــى خــر خلقــه حممــد وآلــه الطاهريــن.
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الهوامش

1(  مسند أمحد)2/ 532( وقال ابن كثر يف البداية والنهاية)٨/ 39(: وهذا عى رشط مسلم ومل خيرجاه.  
2(  صحيح البخاري)3/ 232( واملستدرك للحاكم)٤/ 557(.  

3(  جممع الزوائد للهيثمي)٦/ 219( وقال: رواه أمحد والبزار والطرباين ورجاله ثقات.  
ــح  ــال: صحي ٤(  مســند أمحــد)5/ 232و 2٤5(، ســنن أيب داود)2/ 312(، املســتدرك للحاكــم)٤/ ٤20( وق

موقــوف ووافقــه الذهبــي.  
5(  صحيح مسلم)٨/ 27(.  

٦(  مسند أمحد)٤/ 21٦( والرتمذي)5/ 350( وقال: هذا حديث حسن غريب.  
ــة عــار يدعوهــم إىل اهلل  ــة الباغي 7(  صحيــح البخــاري)1/ 115( ويف)3/ 207( بلفــظ: ويــح عــار تقتلــه الفئ

ويدعونــه إىل النــار.  
٨(  صحيح مسلم)7/ 171(.  

9(  املصنف البن أيب شيبة)٨/ 3٤1(، جممع الزوائد للهيثمي)5/ 2٤1( وقال: رواه أبو يعى والبزار.  
10(  جممع الزوائد)5/ 1٨٨(.  

11(  مســند أمحــد)5/ 1٤5( ويف)5/ 27٨( والرتمــذي والدارمــي وابــن ماجــة واحلاكــم واهليثمــي وصححــاه 
بلفــظ: إنــا أخــاف عــى أمتــي األئمــة املضلــن.  

12(  وأخرجــه احلاكــم يف مســتدركه)٤/ ٤٨0( واهليثمــي يف جممــع زوائــده)5/ 2٤1( وقــال: رواه أمحــد والبــزار 
والطــرباين يف األوســط وأبــو يعــى. .  

13(هنج الباغة )٤/ ٤9(.  
1٤(  تاريخ دمشق البن عساكر)٤2/ ٤5٦( وفيه عى األقل الواقدي الكذاب عندهم.  
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن، مالــك اخللــق امجعــن، والصــاة والســام االمتــان الكامــان عــى حممــد 

ــه املنتجبــن... ــه وصحب اهلــادي االمــن وآل
وبعد...

ــا بالرصاعــات  بعــد ان قــىض االمــام احلســن املجتبــىg عمــره الريــف مظلومــا مضطهــدا، مليئ
والتحــوالت السياســية، مل يصــل لنــا عنــهg الكثــر مــن االحاديــث و الروايــات املتعلقــة يف االحــكام 
ــر. فحــري  ــهg اال الــيشء النزي ــة االربعــة مــن االحاديــث عن ــة، فلــم نجــد يف الكتــب احلديث الفقهي
بأصحــاب الفقــه مجــع مــا جــاء عنــهg مــن االحاديــث وخصوصــا يف تفســرا اآليــات االحــكام يف 
بحــث مســتقل، يســهل عــى القــارئ الكريــم معرفتهــا وســهولة الرجــوع اليهــا، وهــا نحــن ذا يف هــذا 
البحــث املوســوم )  آيــات االحــكام عنــد االمــام احلســنg  (، ســنبحثه مســتمدين العــون و التوفيــق 

منــه ســبحانه تعــاىل .
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املطلب االول: يف فاحتة الكتاب
اوال: فضل فاحتة الكتاب

قــال احلســن بــن عــيلg: قــال أمــر املؤمنــنg: وإن « بســم اهلل الرمحــن الرحيــم « آيــة مــن فاحتــة • 
الكتــاب، وهــي ســبع آيــات متامهــا بســم اهلل الرمحــن الرحيــم. 

ــَك  ــۡد َءاَ�ۡيَ�ٰ ﴿َولََق ــد  ــا حمم ــال يل: ي ــل ق ــز وج ــول: إن اهلل ع ــول اهللsيق ــمعت رس ــال: س  ق
ــَم ﴾1 ــۡرَءاَن ٱۡلَعِظي ــاِ� َوٱۡلُق ــَن ٱ�َۡمَث ــۡبٗعا ّمِ َس

فأفــرد االمتنــان عــيل  بفاحتــة الكتــاب، وجعلهــا بــإزاء القــرآن العظيــم وأن فاحتــة الكتــاب أرشف مــا يف 
كنــوز العــرش. وأن اهلل تعــاىل خــص هبــا حممداsورشفــه هبــا ومل يــرك معــه فيهــا أحــدا مــن أنبيائــه مــا 
خــا ســليانg فإنــه أعطــاه منهــا « بســم اهلل الرمحــن الرحيــم « أال تــر أنــه حيكــي عــن بلقيــس حــن 
ِ ٱ�ــرَّ� ٱ�رَِّحيــِم  ٣٠﴾2 ۡلــِ�َ إَِ�َّ كَِ�ـٰـٞب َكرِ�ــٌم  ٢٩إِنَّــُهۥ ِمــن ُســلَۡيَ�َٰن �نَّــُهۥ � ٱ�َّ

ُ
� ٓ قالــت: ﴿ إِّ�ِ

أال فمــن قرأهــا معتقــدا ملــواالة حممــد وآلــه الطيبــن، منقــادا ألمرهــم، مؤمنــا بظاهرهــم وباطنهــم، 
ــا  ــا فيه ــا وم ــن الدني ــه م ــل ل ــا أفض ــنة منه ــنة، كل حس ــا حس ــرف منه ــكل ح ــل ب ــز وج ــاه اهلل ع أعط
مــن أصنــاف أمواهلــا وخراهتــا ومــن اســتمع قارئــا يقرأهــا كان لــه قــدر ثلــث مــا للقــارئ، فليســتكثر 
أحدكــم مــن هــذا اخلــر املعــرض لكــم، فإنــه غنيمــة ال يذهبــن أوانــه، فتبقــى يف قلوبكــم احلــرسة. 3

 •sيف حديــث طويــل قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهلل b احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب
فســأله أعلمهــم عــن أشــياء فــكان فيــا ســأله أخربنــا عــن ســبع خصــال أعطــاك اهلل مــن بــن النبيــن 
وأعطــى أمتــك مــن بــن األمــم ؟ فقــال النبــي: أعطــاين اهلل عــز وجــل فاحتــة الكتــاب واالذان واجلاعــة 
يف املســجد ويــوم اجلمعــة والصــاة عــى اجلنائــز واالجهــار يف ثــاث صلــوات والرخصــة المتــي عنــد 

األمــراض والســفر، والشــفاعة ألصحــاب الكبائــر مــن أمتــي. 
ــن  ــول اهللsم ــال رس ــاب ؟ فق ــة الكت ــرأ فاحت ــن ق ــزاء م ــا ج ــد ف ــا حمم ــت ي ــودي: صدق ــال اليه ق
ــاء ثــواب تاوهتــا وأمــا  قــرأ فاحتــة الكتــاب أعطــاه اهلل عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الس
االذان فإنــه حيــر املؤذنــون مــن أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصاحلــن. وأمــا اجلاعــة 
ــرون  ــع وع ــة أرب ــة يف مجاع ــاء، و الركع ــة يف الس ــوف املائك ــي يف األرض كصف ــوف أمت ــإن صف ف
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ركعــة كل ركعــة أحــب إىل اهلل عــز وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم اجلمعــة فــان اهلل جيمــع فيــه 
األولــن واآلخريــن للحســاب فــا مــن مؤمــن مشــى إىل اجلاعــة إال خفــف اهلل عــز وجــل عليــه أهــوال 
يــوم القيامــة ثــم جيازيــه اجلنــة وأمــا االجهــار فإنــه يتباعــد منــه هلــب النــار بقــدر مــا يبلــغ صوتــه وجيــوز 
عــى الــرصاط ويعطــي الــرسور حتــى يدخــل اجلنــة، وأمــا الســادس فــإن اهلل عــز وجــل خيفــف أهــوال 
يــوم القيامــة المتــي كــا ذكــر اهلل يف القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى اجلنائــز إال أوجــب اهلل لــه اجلنــة 
إال أن يكــون منافقــا أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك والظلــم. 

قــال: صدقــت يــا حممــد وأنــا أشــهد أن اال إلــه إال اهلل وأنــك عبــده ورســوله خاتــم النبيــن وإمــام 
ــال  ــا ق ــع م ــه مجي ــا أبيــض في ــا أســلم وحســن إســامه أخــرج رق املتقــن، ورســول رب العاملــن، فل
النبيsوقــال: يــا رســول اهلل والــذي بعثــك باحلــق نبيــا مــا استنســختها إال مــن األلــواح التــي كتــب 
اهلل عــز وجــل ملوســى بــن عمــران ولقــد قــرأت يف التــوراة فضلــك حتــى شــككت فيــه يــا حممــد، ولقــد 
ــرأت  ــد ق ــا، ولق ــا فيه ــه مثبت ــه وجدت ــا حموت ــوراة وكل ــن الت ــنة م ــن س ــذ أربع ــمك من ــو اس ــت أحم كن
يف التــوراة أن هــذه املســائل ال خيرجهــا غــرك، وأن يف الســاعة التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه املســائل 
 :sــول اهلل ــال رس ــك، فق ــن يدي ــك ب ــارك ووصي ــن يس ــل ع ــك وميكائي ــن يمين ــل ع ــون جربئي يك
صدقــت هــذا جربئيــل عــن يمينــي وميكائيــل عــن يســاري ووصيــي عــيل بــن أيب طالــب بــن يــدي 

فآمــن اليهــودي وحســن إســامه. البقــرة والبدنــة جتزيــان عــن ســبعة نفــر٤. 

ثانيا: معنى العبادة 
قــال اإلمــام احلســن بــن عــيلg: قــال أمــر املؤمنــنg: قــال رســول اهللs: قــال اهلل عــز وجــل: 
قولــوا « إيــاك نســتعن» عــى طاعتــك وعبادتــك، وعــى دفــع رشور أعدائــك، ورد مكائدهــم، واملقــام 

عــى مــا أمــرت5
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املطلب الثاين: باب الصالة
ــأله  ــي sفس ــود إىل النب ــن اليه ــر م ــاء نف ــال: ج ــه ق ــب c، أن ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب اوال: احلس
أعلمهــم عــن مســائل، فــكان ممــا ســأله أنــه قــال: أخــربين عــن اهلل عــز وجــل ألي شــئ فــرض هــذه 
 :s  ــي ــال النب ــار ؟ فق ــل والنه ــاعات اللي ــك يف س ــى أمت ــت ع ــس مواقي ــوات يف مخ ــس الصل اخلم
ــبح كل  ــمس، فيس ــت الش ــا زال ــت فيه ــإذا دخل ــا، ف ــل فيه ــة تدخ ــا حلق ــزوال هل ــد ال ــمس عن إن الش
شــئ دون العــرش بحمــد ريب جــل جالــه، وهــي الســاعة التــي يصــيل عــيل فيهــا ريب جــل جالــه، 
ــِق  ــۡمِس إَِ�ٰ َغَس ــوِك ٱ�شَّ ُ � ــٰوةَ ِ�ُ لَ ــِم ٱ�صَّ قِ

َ
ففــرض اهلل عــيل وعــى أمتــي فيهــا الصــاة، وقــال: ﴿أ

ــُهوٗدا  ٧٨﴾ ٦وهــي الســاعة التــي يؤتــى فيهــا  ــرِ َ�َن َ�ۡش ــۡرَءاَن ٱۡلَفۡج ــرِ� إِنَّ قُ ــۡرَءاَن ٱۡلَفۡج ــِل َوقُ ۡ ٱ�َّ
ــوم القيامــة فــا مــن مؤمــن يوافــق ــم ي بجهن

تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائا إال حرم اهلل جسده عى النار، 
وأمــا صــاة العــرص فهــي الســاعة التــي أكل آدم فيهــا مــن الشــجرة فأخرجــه اهلل عــز وجــل 
ــب  ــن أح ــي م ــي فه ــا اهلل المت ــة، واختاره ــوم القيام ــاة إىل ي ــذه الص ــه هب ــره اهلل ذريت ــة، فأم ــن اجلن م
الصلــوات إىل اهلل عــز وجــل وأوصــاين أن أحفظهــا مــن بــن الصلــوات، وأمــا صــاة املغــرب فهــي 
الســاعة التــي تــاب اهلل عــز وجــل فيهــا عــى آدم  g، وكان بــن مــا أكل مــن الشــجرة وبــن مــا تــاب 
ــن  ــوم كألــف ســنة ممــا ب ــام اآلخــرة ي ــا، ويف أي ــام الدني ــة ســنة مــن أي ــه ثــاث مائ اهلل عــز وجــل علي
العــرص إىل العشــاء، وصــى آدم  g   ثــاث ركعــات: ركعــة خلطيئتــه، وركعــة خلطيئــة حــواء، وركعــة 
لتوبتــه، ففــرض اهلل عــز وجــل هــذه الثــاث ركعــات عــى أمتــي، وهــي الســاعة التــي يســتجاب فيهــا 
الدعــاء، فوعــدين ريب عــز وجــل أن يســتجيب ملــن دعــاه فيهــا، وهــي الصــاة التــي أمــرين ريب هبــا يف 
ِ ِحــَ� ُ�ۡمُســوَن وَِحــَ� تُۡصبُِحــوَن ﴾  7 وأمــا صــاة العشــاء اآلخــرة  قولــه تعــاىل: ﴿فَُســۡبَ�َٰن ٱ�َّ

فــإن للقــرب ظلمــة، وليــوم القيامــة ظلمــة، أمــرين ريب عــز وجــل وأمتــي هبــذه الصــاة لتنــور
القــرب، وليعطينــي وأمتــي النــور عــى الــرصاط، ومــا مــن قــدم مشــت إىل صــاة العتمــة إال حــرم اهلل 
عــز وجــل جســدها عــى النــار، وهــي الصــاة التــي اختارهــا اهلل تقــدس ذكــره للمرســلن قبــيل، وأمــا 
صــاة الفجــر فــإن الشــمس إذا طلعــت تطلــع عــى قــرن شــيطان، فأمــرين ريب أن أصــيل قبــل طلــوع 
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الشــمس صــاة الغــداة، وقبــل أن يســجد هلــا الكافــر لتســجد أمتــي هلل عــز وجــل، ورسعتهــا أحــب 
إىل اهلل عــز وجــل، وهــي الصــاة التــي تشــهدها مائكــة الليــل ومائكــة النهــار. ٨

ثانيا: يف فضل صاة اجلاعة وصاة اجلمعة و صاة اجلنازة و االذان
 •sيف حديــث طويــل قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهلل b احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب

فســأله أعلمهــم عــن أشــياء فــكان فيــا ســأله أخربنــا عــن ســبع خصــال أعطــاك اهلل مــن بــن النبيــن 
وأعطــى أمتــك مــن بــن األمــم ؟ فقــال النبــي: أعطــاين اهلل عــز وجــل فاحتــة الكتــاب واالذان واجلاعــة 
يف املســجد ويــوم اجلمعــة والصــاة عــى اجلنائــز واالجهــار يف ثــاث صلــوات والرخصــة المتــي عنــد 

األمــراض والســفر، والشــفاعة ألصحــاب الكبائــر مــن أمتــي. 
ــن  ــول اهللsم ــال رس ــاب ؟ فق ــة الكت ــرأ فاحت ــن ق ــزاء م ــا ج ــد ف ــا حمم ــت ي ــودي: صدق ــال اليه ق
قــرأ فاحتــة الكتــاب أعطــاه اهلل عــز وجــل بعــدد كل آيــة نزلــت مــن الســاء ثــواب تاوهتــا وأمــا االذان 
ــه حيــر املؤذنــون مــن أمتــي مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء و الصاحلــن. وأمــا اجلاعــة فــإن  فإن
صفــوف أمتــي يف األرض كصفــوف املائكــة يف الســاء، و الركعــة يف مجاعــة أربــع وعــرون ركعــة كل 
ركعــة أحــب إىل اهلل عــز وجــل مــن عبــادة أربعــن ســنة، وأمــا يــوم اجلمعــة فــان اهلل جيمــع فيــه األولــن 
ــوم  ــه أهــوال ي ــا مــن مؤمــن مشــى إىل اجلاعــة إال خفــف اهلل عــز وجــل علي ــن للحســاب ف واآلخري
القيامــة ثــم جيازيــه اجلنــة وأمــا االجهــار فإنــه يتباعــد منــه هلــب النــار بقــدر مــا يبلــغ صوتــه وجيــوز عــى 
الــرصاط ويعطــي الــرسور حتــى يدخــل اجلنــة، وأمــا الســادس فــإن اهلل عــز وجــل خيفــف أهــوال يــوم 
القيامــة المتــي كــا ذكــر اهلل يف القــرآن، ومــا مــن مؤمــن يصــى عــى اجلنائــز إال أوجــب اهلل لــه اجلنــة إال 

أن يكــون منافقــا أو عاقــا، وأمــا شــفاعتي ففــي أصحــاب الكبائــر مــا خــا أهــل الــرك والظلــم9. 
ّيَِ�ـٰـِت ِمــَن ٱ�ــّرِۡزِق�  ۡخــَرَج لِعَِبــادِهِۦ َوٱلطَّ

َ
ِ ٱلَّــِ�ٓ أ َم زِ�َنــَة ٱ�َّ ثالثــا: قولــه تعــاىل: ﴿قُــۡل َمــۡن َحــرَّ

ــُل ٱ�َ�ـٰـِت لَِقــۡوٖ�  ۡ�َيــا َخا�َِصــٗة يـَـۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمــةِ� َكَ�ٰ�ـِـَك ُ�َفّصِ ِيــَن َءاَمُنــواْ ِ� ٱۡ�ََيــٰوةِ ٱ�ُّ قُــۡل ِ�َ �ِ�َّ
َ�ۡعلَُمــوَن  ﴾10

عــن خيثمــة بــن أيب خيثمــة قــال: كان احلســن بــن عــيلg إذا قــام إىل الصــاة لبــس أجــود ثيابــه، 
فقيــل لــه: يــا بــن رســول اهلل مل تلبــس أجــود ثيابــك ؟ فقــال: ان اهلل تعــاىل مجيــل حيــب اجلــال، فأجتمــل 
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لــريب، وهــو يقــول: ) خــذوا زينتكــم عنــد كل مســجد ( فأحــب ان ألبــس أجــود ثيــايب11
لَــٰوةَ َوَءاتـُـواْ  �ِيُمــواْ ٱ�صَّ

َ
يِۡديَُ�ــۡم َوأ

َ
ــٓواْ � ِيــَن �ِيــَل �َُهــۡم ُكفُّ �ـَـۡم تـَـَر إَِ� ٱ�َّ

َ
رابعــا: قولــه تعــاىل: ﴿�

َشــدَّ 
َ
ۡو أ

َ
ِ أ ــاَس َكَخۡشــَيةِ ٱ�َّ ــا ُكتِــَب َعلَۡيِهــُم ٱۡلقَِتــاُل إَِذا فَرِ�ــٞق ّمِۡنُهــۡم َ�َۡشــۡوَن ٱ�َّ َكــٰوةَ فَلَمَّ ٱ�زَّ

ــُع  ــۡل َمَ�ٰ ــٖب� قُ ــٖل قَرِ� َج
َ
ــآ إَِ�ٰٓ أ ۡرَ�َن خَّ

َ
ــۡوَ�ٓ أ َ ــاَل � ــا ٱۡلقَِت ــَت َعلَۡيَن ــَم َكَتۡب ِ ــا � ــواْ َر�ََّن ُ ــَيٗةۚ َوقَا� َخۡش

ــً�﴾12 ــوَن فَتِي ــَ�ٰ َوَ� ُ�ۡظلَُم ــِن ٱ�َّ ــۡ�ٞ �َِّم ــَرةُ َخ ــٞل َوٱ�ِخ ــا قَلِي ۡ�َي ٱ�ُّ
ــن عــيلg كان خــرا  ــن مســلم عــن أيب جعفــرg قــال: واهلل الــذي صنعــه احلســن ب عــن حممــد ب
هلــذه األمــة ممــا طلعــت عليــه الشــمس، واهلل لفيــه نزلــت هــذه اآليــة « أمل تــر إىل الذيــن قيــل هلــم كفــوا 
أيديكــم وأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة» إنــا هــي طاعــة االمــام فطلبــوا القتــال « فلــا كتــب عليهــم 
القتــال » مــع احلســن « قالــوا ربنــا مل كتبــت علينــا القتــال لــوال اخرتنــا إىل أجــل قريــب » وقولــه « ربنــا 

13gأخرنــا إىل أجــل قريــب نجــب دعوتــك ونتبــع الرســل » أرادوا تأخــر ذلــك إىل القائــم
خامســا: كان احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب cيصــيل فمــر بــن يديــه رجــل فنهــاه بعــض جلســائه 
فلــا انــرصف مــن صاتــه قــال لــه: مل هنيــت الرجــل ؟ قــال: يــا ابــن رســول اهلل حظــر فيــا بينــك وبــن 

املحــراب. فقــال: وحيــك إن اهلل عــز وجــل أقــرب إيل مــن أن حيظــر فيــا بينــي وبينــه أحــد. 1٤
سادســا: احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــبg قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللs، وســاق 
احلديــث يف أجوبتــه عــن مســائل اليهــودي إىل أن قــالs: إن الشــمس إذا طلعــت عنــد الــزوال هلــا 
ــه ريب،  ــرش لوج ــئ دون الع ــبح كل ش ــمس فيس ــت الش ــا زال ــت فيه ــإذا دخل ــا، ف ــل فيه ــة تدخ حلق
وهــي الســاعة التــي يؤتــى فيهــا بجهنــم يــوم القيامــة، فــا مــن مؤمــن يوفــق تلــك الســاعة أن يكــون 

ســاجدا أو راكعــا أو قائــا إال حــرم اهلل جســده عــى النــار. 15

املطلب الثالث: باب الصوم
اوال: علة فرض الصوم١٦

عــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب c، أنــه قــال: جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللsفســأله 
أعلمهــم عــن مســائل، فــكان فيــا ســأله أنــه قــال لــه: ألي شــئ فــرض اهلل الصــوم عــى أمتــك بالنهــار 
ثاثــن يومــا، وفــرض اهلل عــى األمــم أكثــر مــن ذلــك ؟ فقــال النبــيs: إن آدم ملــا أكل مــن الشــجرة 
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ــه  ــه ثاثــن يومــا اجلــوع والعطــش، والــذي يأكلون ــه ثاثــن يومــا ففــرض اهلل عــى ذريت بقــي يف بطن
بالليــل تفضــل مــن اهلل عليهــم، وكذلــك كان عــى آدمg، ففــرض اهلل ذلــك عــى أمتــي، ثــم تــا هــذه 
ِيــَن ِمــن َ�ۡبلُِ�ــۡم  َيــاُم َكَمــا ُكتـِـَب َ�َ ٱ�َّ ِيــَن َءاَمُنــواْ ُكتـِـَب َعلَۡيُ�ــُم ٱ�ّصِ َهــا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ﴿ اآليــة:

لََعلَُّ�ــۡم َ�تَُّقــوَن ﴾17 قــال اليهــودي: صدقــت يــا حممــد، فــا جــزاء مــن صامهــا ؟ 
قــال: فقــال النبــيs: مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابا إال أوجــب اهلل تبارك وتعــاىل له 
ســبع خصــال: أوهلــا: يــذوب احلــرام يف جســده، والثانيــة: يقــرب مــن رمحــة اهلل عــز وجــل، والثالثــة: 
يكــون قــد كفــر خطيئــة آدم أبيــه، والرابعــة: هيــون اهلل عليــه ســكرات املــوت، واخلامســة: أمــان مــن 
ــار، والســابعة: يطعمــه اهلل مــن  ــراءة مــن الن ــه اهلل ب ــوم القيامــة، والسادســة: يعطي اجلــوع والعطــش ي

طيبــات اجلنــة، قــال: صدقــت يــا حممــد. 1٨
ثانيا: استحباب صوم األيام البيض وهي الثالث عر والرابع عر واخلامس عر19

عــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــبg قــال: ســئل رســول اهللsعــن صــوم أيــام البيــض ؟ 
فقــال: صيــام مقبــول غــر مــردود. 20

املطلب الرابع: باب االعتكاف 
 ۗ ــنَّ َُّه ــاٞس � ــۡم ِ�َ نُت

َ
ــاٞس لَُّ�ــۡم َوأ ــنَّ ِ�َ ــآ�ُِ�ۡمۚ ُه ــُث إَِ�ٰ �َِس فَ ــاِم ٱ�رَّ َي ــَة ٱ�ّصِ ِحــلَّ لَُ�ــۡم َ�ۡلَ

ُ
﴿أ

وُهنَّ  نُفَســُ�ۡم َ�َتــاَب َعلَۡيُ�ــۡم وََ�َفــا َعنُ�ــۡمۖ فَٱۡل�ــَن َ�ِٰ�ُ
َ
نَُّ�ــۡم ُكنُتــۡم َ�َۡتانـُـوَن أ

َ
� ُ َعلـِـَم ٱ�َّ

ۡ�َيــُض ِمــَن ٱۡ�َۡيِط 
َ
َ لَُ�ــُم ٱۡ�َۡيــُط ٱۡ� ٰ يَ�ََبــ�َّ ُ�ــواْ َحــ�َّ ُ لَُ�ــۡمۚ َوُ�ـُـواْ َوٱۡ�َ َوٱۡ�َتُغــواْ َمــا َكَتــَب ٱ�َّ

نُتــۡم َ�ِٰكُفــوَن ِ� ٱ�َۡمَ�ٰــِجِد� 
َ
وُهــنَّ َوأ ۡــِل� َوَ� تَُ�ِٰ�ُ َيــاَم إَِ� ٱ�َّ ــواْ ٱ�ّصِ تِمُّ

َ
ۡســَودِ ِمــَن ٱۡلَفۡجــرِ� ُ�ــمَّ أ

َ
ٱۡ�

ُ َءاَ�ٰتـِـهِۦ �ِلنَّــاِس لََعلَُّهــۡم َ�تَُّقــوَن  ﴾21 ُ ٱ�َّ ِ فَــَ� َ�ۡقَرُ�وَهــاۗ َكَ�ٰ�ـِـَك يُ�ـَـّ�ِ تِۡلــَك ُحــُدوُد ٱ�َّ
ــآ إَِ�ٰٓ  � وََعِهۡدنَ

ــَم ُ�َصــّ�ٗ َقــاِم إِبَۡ�ٰهِ ۧ ــُذواْ ِمــن مَّ ِ ۡمٗنــا َوٱ�َّ
َ
ــاِس َوأ ــٗة ّلِلنَّ ﴿�ۡذ َجَعۡلَنــا ٱۡ�َۡيــَت َمَثابَ

ــُجودِ ﴾22 ــِع ٱ�سُّ كَّ ــَ� َوٱ�رُّ ــَ� َوٱۡلَ�ِٰكفِ آ�ِفِ ــِ�َ �ِلطَّ ــَرا بَۡ� ن َطّهِ
َ
ــَم �ۡســَ�ٰعِيَل أ إِبَۡ�ٰهِ ۧ

مــا جــاء عنــهg يف وجــوب إقامــة املعتكــف يف املســجد رجــا كان أو امــرأة فــا جيــوز لــه اخلــروج 
إال لقضــاء حاجــة مؤمــن23

ــل .١ ــاه رج ــيل cفأت ــن ع ــن ب ــد احلس ــا عن ــت جالس ــال: كن ــران ق ــن مه ــون ب ــن ميم ــث روي ع حي
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فقــال لــه: يــا بــن رســول اهللsإن فانــا لــه عــيل مــال ويريــد أن حيبســني، فقــال: واهلل، مــا عنــدي مــال 
فأقــيض عنــك، قــال: فكلمــه، قــال: فلبــسg نعلــه، فقلــت لــه: يــا بــن رســول اهلل أنســيت اعتكافــك 
ــال: مــن ســعى يف  ــه ق ــي ســمعت أيب حيــدث عــن جــدي رســول اهللsأن ــه: مل أنــس ولكن ؟ فقــال ل

حاجــة أخيــه املســلم فكأنــا عبــد اهلل عــز وجــل تســعة آالف ســنة صائــا هنــاره، قائــا ليلــه. 2٤
عــن صفــوان اجلــال قــال: كنــت جالســا مــع أيب عبــد اهللg إذ دخــل عليــه رجــل مــن أهــل مكــة .٢

يقــال لــه: ميمــون، فشــكي إليــه تعــذر الكــراء عليــه، فقــال يل: قــم فأعــن أخــاك، فقمــت معــه فيــرس 
اهلل كــراه، فرجعــت إىل جملــيس، فقــال أبــو عبــد اهللg: مــا صنعــت يف حاجــة أخيــك ؟ فقلــت: قضاهــا 
اهلل بــأيب أنــت وأمــي، فقــال: أمــا أنــك إن تعــن أخــاك املســلم أحــب إيل مــن طــواف أســبوع بالبيــت 
مبتدئــا، ثــم قــال: إن رجــا أتــى احلســن بــن عــيل cفقــال: بــأيب أنــت وأمــي أعنــي عــى قضــاء حاجــة، 
فانتعــل وقــام معــه فمــر عــى احلســنg وهــو قائــم يصــيل، فقــال: أيــن كنت عــن أيب عبــد اهلل تســتعينه 
عــى حاجتــك ؟ قــال: قــد فعلــت بــأيب أنــت وأمــي فذكــر أنــه معتكــف، فقــال: أمــا لــو أنــه أعانــك كان 

خــرا لــه مــن اعتكافــه شــهرا25. 

املطلب اخلامس: باب احلج 
ِ فَّجٍ َعِميٖق ﴾2٦

�َِ� ِمن ُ�ّ
ۡ
ِ َضاِ�رٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
ّذِن ِ� ٱ�َّاِس بِٱۡ�َّجِ يَ�

َ
﴿َوأ

اوال: ما روي عنهg يف استحباب اختيار امليش يف احلج عى الركوب27
ــه b أن احلســن بــن عــيلc ) كان أعبــد النــاس وأزهدهــم وأفضلهــم يف .١ عــن الصــادق، عــن آبائ

زمانــه، وكان إذا حــج حــج ماشــيا، ورمــى ماشــيا، وربــا مشــى حافيــا ( 2٨. 
ــاه ( .٢ ــت قدم ــيا فورم ــنة ماش ــة س ــيل cإىل مك ــن ع ــن ب ــرج احلس ــال: ) خ ــد اهللg ق ــن أيب عب ع

اخلــرب. 29
عــن عبــد اهلل بــن بكــر قــال: قلــت أليب عبــد اهللg: إنــا نريــد اخلــروج إىل مكــة ؟ قــال: ال متشــوا .٣

واركبــوا، فقلــت: أصلحــك اهلل، إنــه بلغنــا أن احلســن بــن عــيل حــج عريــن حجــة ماشــيا ؟ فقــال: ) 
إن احلســن بــن عــيلg كان يمــيش وتســاق معــه املحامــل والرحــال (30. 

ــد أن نخــرج إىل مكــة مشــاة ؟ فقــال: ال متشــوا .٤ ــا نري ــد اهللg: إن عــن ســليان قــال: قلــت أليب عب
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ــة  ــن حج ــج عري ــه ح ــيل cأن ــن ع ــن ب ــن احلس ــا ع ــك اهلل، بلغن ــت: أصلح ــا، فقل ــوا ركبان واخرج
ماشــيا ؟ فقــال: إن احلســن بــن عــيل cكان حيــج ماشــيا وتســاق معــه الرحــال31. 

ثانيا: ما روي عنهg يف استحباب تكرار احلج 
عــن أيب احلســن عــيل ابــن موســى الرضــاg عــن آبائــه، عــن احلســن بــن عــيل b قــال: ملــا 
ــي  ــول اهلل sأتبك ــن رس ــا ب ــه: ي ــل ل ــى فقي ــاة بك ــب b الوف ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب ــرضت احلس ح
ومكانــك مــن رســول اهلل sالــذي أنــت بــه قــد قــال فيــك رســول اهلل sمــا قــال ؟ وقــد حججــت 
عريــن حجــة ماشــيا، وقــد قاســمت ربــك مالــك ثــاث مــرات حتــى النعــل والنعــل فقــالg: إنــا 

ــة32 ــراق األحب ــع، وف ــن: هــول املطل أبكــي خلصلت

املطلب السادس: باب االوالد
قل تعاىل: 

ــۡدَراٗر� َوَ�زِۡدُ�ــۡم  ــَمآَء َعلَۡيُ�ــم ّمِ ــهِ يُۡرِســِل ٱ�سَّ ــٓواْ إَِ�ۡ ــۡوِم ٱۡســَتۡغفُِرواْ َر�َُّ�ــۡم ُ�ــمَّ تُوُ� ﴿َوَ�َٰق
ــَ� ﴾33 َّــۡواْ ُ�ۡرِِم تُِ�ــۡم َوَ� َ�َتَو� ــوَّةً إَِ�ٰ قُوَّ قُ

نَۡ�ٰٗر� ﴾3٤
َ
ٰٖت َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم � ۡمَ�ٰٖل َوَ��َِ� َوَ�ۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ

َ
﴿َوُ�ۡمِدۡدُ�م بِأ

اوال: ما روي عنهg يف استحباب االستغفار ملن يريد الولد
عــن احلســن بــن عــيلg، أنــه وفــد عــى معاويــة، فلــا خــرج تبعــه بعــض حجابــه وقــال: إين رجــل ذو 
مــال وال يولــد يل فعلمنــي شــيئا لعــل اهلل أن يرزقنــي ولــدا، فقــال: عليــك باالســتغفار، فــكان يكثــر مــن 
االســتغفار حتــى ربــا اســتغفر يف اليــوم ســبعائة مــرة، فولــد لــه عــرة بنــن، فبلــغ ذلــك معاويــة فقــال: 
هــا ســألته مــم قــال ذلــك ؟  فعــاد إليــه فوفــده وفــدة أخــر، فســأله الرجــل فقــال: أمل تســمع قــول اهلل 
عــز وجــل يف قصــة هــود: ) ويزدكــم قــوة إىل قوتكــم ( ويف قصــة نــوح: ) ويمددكــم بأمــوال وبنــن (. 35

ثانيا: ما روي عنهg استحباب اطعام احلبى اللبان3٦
ــي إذا  ــإن الصب ــان، ف ــم اللب ــوا حباالك ــول اهلل s( أطعم ــال رس ــال: ق ــيلg ق ــن ع ــن ب ــن احلس ع
غــذي يف بطــن أمــه باللبــان اشــتد قلبــه وزيــد عقلــه، فــإن يــك ذكــرا كان شــجاعا، وإن ولــدت أنثــى 

ــد زوجهــا( 37.  عظمــت عجيزهتــا فتحظــى عن
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املطلب السابع: باب االطعمة
قال تعاىل

نُتم بِهِۦ ُ�ۡؤِمُنوَن﴾٣٨
َ
ِٓي أ َ ٱ�َّ ُ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗباۚ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ا َرزَقَُ�ُم ٱ�َّ ﴿َوُ�ُواْ ِ�مَّ

ــُهۥ َ� ُ�ِــبُّ  ْۚ إِنَّ ــٓوا ُ�ــواْ َوَ� �ُۡ�ِفُ ِ َ�ۡســِجٖد َوُ�ُــواْ َوٱۡ�َ
ــِ�ٓ َءاَدَم ُخــُذواْ زِ��ََتُ�ــۡم ِعنــَد ُ�ّ ﴿َ�َٰب

ــَ�﴾39 ٱ�ُۡمۡ�ِ�ِ
ما روي عنهg يف آداب املائدة٤0

c: ) يف املائــدة اثنتــا عــرة  b قــال قــال احلســن بــن عــيل  عــن أيب عبــد اهللg عــن آبائــه 
خصلــة جيــب عــى كل مســلم ان يعرفهــا أربــع منهــا فــرض وأربــع ســنة وأربــع تأديــب فامــا الفــرض 
ــب  ــى اجلان ــوس ع ــام واجلل ــل الطع ــوء قب ــنة فالوض ــا الس ــكر وام ــمية والش ــا والتس ــة والرض فاملعرف
ــع وامــا التأديــب فــاالكل ممــا يليــك وتصغــر اللقمــة  ــع ولعــق األصاب األيــرس واالكل بثــاث أصاب

ــاس (٤1.  ــة النظــر يف وجــوه الن ــد املضــغ وقل وجتوي
املطلب الثامن: يف مجلة من الفرائض

ــۡرَ�ٰ  ــاٗ�ا َوذِي ٱۡلُق ــِن إِۡحَس يۡ َ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ ــُدوَن إِ�َّ ٱ�َّ ٰٓءِيَل َ� َ�ۡعُب ــَ� ــِ�ٓ إِۡس ــَق بَ ــا ِميَ�ٰ َخۡذنَ
َ
﴿�ۡذ أ

ُۡتــۡم إِ�َّ  َكــٰوةَ ُ�ــمَّ تََو�َّ ــٰوةَ َوَءاتُــواْ ٱ�زَّ لَ �ِيُمــواْ ٱ�صَّ
َ
ــاِس ُحۡســٗنا َوأ ــِكِ� َوقُو�ـُـواْ �ِلنَّ َوٱۡ�ََ�ٰــَ�ٰ َوٱ�َۡمَ�ٰ

ۡعرُِضــوَن﴾ ــم مُّ نُت
َ
ــٗ� ّمِنُ�ــۡم َوأ قَلِي

اوال: العلة من الفرائض
ــم الفرائــض مل يفــرض  عــن احلســن بــن عــيل cأن اهلل عــز وجــل بمنــه ورمحتــه ملــا فــرض عليك
عليكــم حلاجــة منــه إليــه، بــل رمحــة منــه إليكــم، ال إلــه إال هــو، ليميــز اخلبيــث مــن الطيــب وليبتــيل مــا 
يف صدوركــم، وليمحــص مــا يف قلوبكــم، ولتتســابقوا إىل رمحتــه ولتتفاضــل منازلكــم يف جنتــه، ففــرض 
عليكــم احلــج والعمــرة وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة والصــوم والواليــة، وجعــل لكــم بابــا لتفتحــوا بــه 
أبــواب الفرائــض، ومفتاحــا إىل ســبيله، ولــوال حممــد، واألوصيــاء مــن ولــده كنتــم حيــار كالبهائــم، ال 
تعرفــون فرضــا مــن الفرائــض، وهــل يدخــل قريــة إال مــن باهبــا ؟ فلــا مــن اهلل عليكــم بإقامــة األوليــاء 
بعــد نبيكــم قــال اهلل عــز وجــل: « اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم 
االســام دينــا» ٤2وفــرض عليكــم ألوليائــه حقوقــا أمركــم بأدائهــا، ليحــل لكــم مــا وراء ظهوركــم مــن 
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ــم مــن  ــروة، وليعل ــاء والث ــك الربكــة والن أزواجكــم وأموالكــم ومأكلكــم ومربكــم، ويعرفكــم بذل
يطيعــه منكــم بالغيــب، وقــال اهلل تبــارك وتعــاىل: « قــل ال أســألكم عليــه أجــرا إال املــودة يف القربــى»٤3
فاعلمــوا أن مــن بخــل فإنــا يبخــل عــن نفســه، إن اهلل هــو الغنــي وأنتــم الفقــراء إليــه، ال إلــه إال هــو، 
ــب  ــامل الغي ــردون إىل ع ــم ت ــون ث ــوله واملؤمن ــم، ورس ــر اهلل عملك ــئتم، فس ــا ش ــد م ــن بع ــوا م فاعلم

والشــهادة فينبئكــم بــا كنتــم تعملــون والعاقبــة للمتقــن. واحلمــد هلل رب العاملــن.٤٤
ثانيا: يف العبادة: 

وقال احلسن بن عيل c: من عبد اهلل عبد اهلل له كل شئ.٤5• 
ــد اهلل خالصــا •  ــا كلهــا لقمــة واحــدة لقمتهــا مــن يعب وقــال احلســن بــن عــيل c: لــو جعلــت الدني

لرأيــت أين مقــرص يف حقــه، ولــو منعــت الكافــر منهــا حتــى يمــوت جوعــا وعطشــا، ثــم أذقتــه رشبــة 
مــن املــاء لرأيــت أين قــد أرسفــت.٤٦

ثالثا: يف معنى الوالدين 
وقــال احلســن بــن عــيل c: حممــد وعــيل أبــوا هــذه األمــة، فطوبــى ملــن كان بحقهــا عارفــا، وهلــا يف • 

كل أحوالــه مطيعــا، جيعلــه اهلل مــن أفضــل ســكان جنانــه ويســعده بكراماتــه ورضوانــه. ٤7
ــوي نســبه. •  ــه: حممــد وعــيل cعــى طاعــة أب ــوي دين ــر طاعــة أب ــن عــيل c: مــن آث ــال احلســن ب ق

قــال اهلل عــز وجــل لــه: ألؤثرنــك كــا آثرتنــي وألرشفنــك بحــرضة أبــوي دينــك، كــا رشفــت نفســك 
بإيثــار حبهــا عــى حــب أبــوي نســبك.٤٨

رابعا: يف معنى القربى: 
قــال احلســن بــن عــيل c: عليــك باإلحســان إىل قرابــات أبــوي دينــك: حممــد وعــيل، وإن أضعــت • 

قرابــات أبــوي نســبك، وإيــاك وإضاعــة قرابــات أبــوي دينــك: بتــايف قرابــات أبــوي نســبك، فــان 
ــبك، إن  ــوي نس ــؤالء إىل أب ــكر ه ــن ش ــك م ــر ل ــيل cأثم ــد وع ــك: حمم ــوي دين ــؤالء إىل أب ــكر ه ش
ــو  ــك ول ــك ذنوب ــط عن ــك - حي ــا ل ــل نظرمه ــل قلي ــا - بأق ــكروك عندمه ــك إذا ش ــوي دين ــات أب قراب
كانــت مــلء مــا بــن الثــر إىل العــرش. وإن قرابــات أبــوي نســبك إن شــكروك عندمهــا، وقــد 

ــا.٤9 ــك فتي ــا عن ــك مل يغني ــوي دين ــات أب ــت قراب ضيع
قــال احلســن بــن عــيل c: إن رجــا جــاع عيالــه، فخــرج يبغــي هلــم مــا يأكلــون، فكســب درمهــا، • 
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فاشــرت بــه خبــزا وإدامــا، فمــر برجــل وامــرأة مــن قرابــات حممــد وعــيل cفوجدمهــا جائعــن. 
فقــال: هــؤالء أحــق مــن قرابــايت. فأعطامهــا إيــاه، ومل يــدر بــاذا حيتــج يف منزلــه فجعــل يمــيش رويــدا 

يتفكــر فيــا يعتــل بــه عندهــم ويقــول هلــم مــا فعــل بالدرهــم، إذ مل جيئهــم بشــئ. 
فبينــا هــو متحــر يف طريقــه إذا بفيــج يطلبــه، فــدل عليــه، فأوصــل إليــه كتابــا مــن مــرص، ومخســائة 
دينــار يف رصة، وقــال: هــذه بقيــة مالــك  محلتــه إليــك مــن مــال ابــن عمــك، مــات بمــرص، وخلــف 

مائــة ألــف دينــار عــى جتــار مكــة واملدينــة، وعقــارا كثــرا، ومــاال بمــرص بأضعــاف ذلــك. 
فأخــذ اخلمســائة دينــار ووســع عــى عيالــه، ونــام ليلتــه. فــرأ رســول اهللsوعليــاg، فقــاال لــه: 
ــا لــك ملــا آثــرت قرابتنــا عــى قرابتــك ؟  ثــم  مل يبــق باملدينــة وال بمكــة ممــن عليــه  كيــف تــر إغناءن
شــئ مــن املائــة ألــف دينــار إال أتــاه حممــد وعــيل يف منامــه وقــاال لــه: إمــا بكــرت بالغــداة عــى فــان 
بحقــه مــن مــرات ابــن عمــه وإال بكرنــا عليــك هبــاكك واصطامــك: وإزالــة نعمــك، وإبانتــك مــن 
حشــمك. فأصبحــوا كلهــم ومحلــوا إىل الرجــل مــا عليهــم حتــى حصــل عنــده مائــة ألــف دينــار ومــا 
تــرك أحــد بمــرص ممــن لــه عنــده مــال إال وأتــاه حممــد وعــيل cيف منامــه، وأمــراه أمــر هتــدد بتعجيــل 

مــال الرجــل أرسع مــا يقــدر عليــه. 
وأتى حممد وعيل cهذا املؤثر لقرابة رسول اهللsيف منامه فقاال له: 

كيــف رأيــت صنــع اهلل لــك ؟ قــد أمرنــا مــن يف مــرص أن يعجــل إليــك مالــك، أفنأمــر حاكمهــا بــأن 
يبيــع عقــارك وأمــاكك ويســفتج إليــك بأثاهنــا لتشــرتي بدهلــا مــن املدينــة ؟

قال: بى. 
فأتــى حممــد وعــيل cحاكــم مــرص يف منامــه فأمــراه أن يبيــع عقــاره، والســفتجة بثمنــه إليــه، 

ــة.  ــن باملدين ــى م ــار أغن ــار، فص ــف دين ــة أل ــان ثاثائ ــك األث ــن تل ــه م ــل إلي فحم
ثــم أتــاه رســول اهللs، فقــال: يــا عبــد اهلل هــذا جــزاؤك يف الدنيــا عــى إيثــار قرابتــي عــى قرابتــك، 
وألعطينــك يف اآلخــرة بــدل كل حبــة مــن هــذا املــال يف اجلنــة ألــف قــرص أصغرهــا أكــرب مــن الدنيــا، 

مغــرز إبــرة منهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا.50
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خامسا: يف اليتامى: 
قــال احلســن بــن عــيل c: فضــل كافــل يتيــم آل حممــد، املنقطــع عــن مواليــه الناشــب يف تيــه اجلهــل • 

- خيرجــه مــن جهلــه، ويوضــح لــه مــا اشــتبه عليــه - عــى فضــل  كافــل يتيــم يطعمــه ويســقيه كفضــل 
الشــمس عــى الســهى.51

ــوم •  ــا ي ــل واليتن ــا وأه ــاء حمبين ــون لضعف ــيعتنا، القوام ــاء ش ــأيت عل ــيل c: ي ــن ع ــن ب ــال احلس وق
ــك  ــت تل ــد انبث ــاء، ق ــاج هب ــم ت ــد منه ــى رأس كل واح ــم، ع ــن تيجاهن ــطع م ــوار تس ــة، واألن القيام

ــنة.  ــف س ــة أل ــرة ثاثائ ــا مس ــة ودوره ــات القيام ــوار يف عرص األن
فشــعاع تيجاهنــم ينبــث فيهــا كلهــا، فــا يبقــى هنــاك يتيــم قــد كفلــوه، ومــن ظلمــة اجلهــل أنقــذوه 
ــه أخرجــوه، إال تعلــق بشــعبة مــن أنوارهــم، فرفعتهــم إىل العلــو حتــى حيــاذي هبــم  ومــن حــرة التي

فــوق اجلنــان. 
ثــم تنزهلــم عــى منازهلــم الســعدة يف جــوار أســتادهيم ومعلميهــم، وبحــرضة أئمتهــم الذيــن كانــوا 

يدعــون إليهــم. 
ــت  ــاه وصم ــت عين ــان إال عمي ــك التيج ــعاع تل ــن ش ــه م ــب يصيب ــن النواص ــب م ــى ناص وال يبق
أذنــاه، وأخــرس لســانه، وحيــول عليــه أشــد مــن هلــب النــران، فيحملهــم حتــى يدفعهــم إىل الزبانيــة، 

ــم52.  فيدعوهــم إىل ســواء اجلحي
سادسا: يف أن املسكن احلقيقي مساكن الشيعة الضعفاء يف مقابلة أعدائهم

وقــال احلســن بــن عــيل  بــن أيب طالــب c- وقــد محــل إليــه رجــل هديــة - فقــال لــه: أيــا أحــب • 
إليــك ؟ أن أرد عليــك بدهلــا عريــن ضعفــا، عريــن ألــف درهــم، أو أفتــح لــك هبــا بابــا مــن العلــم 

تقهــر فــان الناصبــي يف قريتــك، تنقــذ بــه ضعفــاء أهــل قريتــك ؟
إن أحســنت االختيــار مجعــت لــك االمريــن، وإن أســأت االختيــار خرتــك لتأخــذ أهيــا شــئت قــال 
يــا بــن رســول اهلل فثــوايب يف قهــري لذلــك الناصــب، واســتنقاذي ألولئــك الضعفــاء مــن يــده، قــدره 

عــرون ألــف درهــم ؟
ــا بــن رســول اهلل فكيــف أختــار  قــالg: بــل أكثــر مــن الدنيــا عريــن ألــف ألــف مــرة ! فقــال: ي
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ــاء اهلل.  ــي أقهــر هبــا عــدو اهلل، وأذوده عــن أولي ــار األفضــل: الكلمــة الت ــل أخت األدون ! ب
فقــال احلســن بــن عــيل c: قــد أحســنت االختيــار. وعلمــه الكلمــة، وأعطــاه عريــن ألــف درهــم. 
فذهــب، فأفحــم الرجــل، فاتصــل خــربه بــهg، فقــال لــه إذ حــرضه: يــا عبــد اهلل مــا ربــح أحــد مثــل 
sــد ــودة حمم ــودة اهلل أوال، وم ــبت: م ــبت: اكتس ــا اكتس ــن األوداء م ــد م ــب أح ــك، وال اكتس ربح

وعــيلg ثانيــا، ومــودة الطيبــن مــن آهلــا ثالثــا، ومــودة مائكــة اهلل  املقربــن رابعــا، ومــودة إخوانــك 
املؤمنــن خامســا واكتســبت بعــدد كل مؤمــن وكافــر مــا هــو أفضــل مــن الدنيــا  ومــا فيهــا ألــف  ألــف 

مــرة فهنيئــا لــك هنيئــا53. 
واجتمــع قــوم مــن املوالــن واملحبــن آلل رســول اهللsبحــرضة احلســن بــن عــيل c، فقالــوا: يــا • 

ــاين والثالــث  ــل األول والث ــا يف تفضي ــج علين ــا وحيت ــا جــارا مــن النصــاب يؤذين ــن رســول اهلل إن لن ب
عــى أمــر املؤمنــنg، ويــورد علينــا حججــا ال نــدري كيــف اجلــواب عنهــا واخلــروج منهــا ؟ فقــال 
احلســنg: أنــا أبعــث إليكــم مــن يفحمــه عنكــم، ويصغــر شــأنه لديكــم. فدعــا برجــل مــن تامذتــه 
ــوا جمتمعــن يتكلمــون فتســمع إليهــم، فيســتدعون منــك الــكام فتكلــم،  وقــال: مــر هبــؤالء إذا كان

وأفحــم صاحبهــم، واكــرس عزتــه وفــل حــده وال تبــق لــه باقيــة. 
فذهــب الرجــل، وحــرض املوضــع وحــرضوا، وكلــم الرجــل فأفحمــه، وصــره ال يــدري يف الســاء 

هــو، أو يف األرض ؟
قالــوا: ووقــع علينــا مــن الفــرح والــرسور مــاال يعلمــه إال اهلل تعــاىل، وعــى الرجــل واملتعصبــن لــه 

مــن احلــزن والغــم مثــل مــا حلقنــا مــن الــرسور. 
فلــا رجعنــا إىل اإلمــام قــال لنــا: إن الــذي يف الســاوات مــن الفــرح والطــرب بكــرس هــذا العــدو هلل 
كان أكثــر ممــا كان بحرضتكــم، والــذي كان بحــرضة إبليــس وعتــاة مردتــه مــن الشــياطن مــن احلــزن 
والغــم أشــد ممــا كان بحرضهتــم. ولقــد صــى عــى هــذا  العبــد  الــكارس لــه مائكــة الســاء واحلجــب 
والكــريس، وقابلهــا اهلل باإلجابــة، فأكــرم إيابــه، وعظــم ثوابــه. ولقــد لعنــت تلــك االمــاك عــدو اهلل 

املكســور، وقابلهــا اهلل باإلجابــة فشــدد حســابه وأطــال عذابــه. 5٤
سابعا: يف ) قولوا للناس حسنا ( ومداراة اعداء الدين و التودد اىل الناس : 
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ــه •  ــى خلق ــاىل ع ــم اهلل تع ــا فضله ــاء إن ــول اهللs: إن األنبي ــال رس ــيل c: ق ــن ع ــن ب ــال احلس وق
ــم يف اهلل 55.  ــل إخواهن ــم ألج ــن تقيته ــن اهلل، وحس ــداء دي ــم ألع ــدة مداراهت ــن لش أمجع

ــه املــودة وإن بعــد نســبه، •  ــن عــيل c: القريــب مــن قربت ــد اهللg قــال: قــال احلســن اب عــن أيب عب
والبعيــد مــن بعدتــه املــودة وإن قــرب نســبه، ال شــئ أقــرب إىل شــئ مــن يــد إىل جســد، وإن اليــد تغــل 

فتقطــع، وتقطــع فتحســم. 5٦
املطلب التاسع: يف صفات اليهود

ــُواْ  ــاِس َ�َتَمنَّ ــن ُدوِن ٱ�َّ ِ َخا�َِصــٗة ّمِ اُر ٱ�ِخــَرةُ ِعنــَد ٱ�َّ ــۡل إِن َ�نَــۡت لَُ�ــُم ٱ�َّ قولــه تعــاىل: ﴿قُ

ٰلِِمــَ�   ُ َعلِيــُمۢ بِٱل�َّ يِۡديِهــۡمۚ َوٱ�َّ
َ
َمــۡت � بـَـَدۢ� بَِمــا قَدَّ

َ
ٱ�َۡمــۡوَت إِن ُكنُتــۡم َ�ِٰد�ـِـَ�  ٩٤ َولَــن َ�َتَمنَّــۡوهُ �

ۡلــَف 
َ
ــُر � َحُدُهــۡم �ـَـۡو ُ�َعمَّ

َ
ْۚ يـَـَودُّ أ ُ�ــوا َ�ۡ

َ
ِيــَن أ ٰ َحَيــٰو�ٖ َوِمــَن ٱ�َّ ۡحــَرَص ٱ�َّــاِس َ�َ

َ
ُهــۡم أ ٩٥ َوَ�َِجَد�َّ

ُ بَِصــُ�ۢ بَِمــا َ�ۡعَملُــوَن  ٩٦ قُــۡل َمــن َ�َن  ــَرۗ َوٱ�َّ ن ُ�َعمَّ
َ
َســَنةٖ َوَمــا ُهــَو بُِمزَۡحزِِحــهِۦ ِمــَن ٱۡلَعــَذاِب أ

ٰى  ٗقــا �َِّمــا َ�ــۡ�َ يََديـۡـهِ َوُهــٗدى َو�ـُـۡ�َ ِ ُ�َصّدِ ٰ قَۡلبـِـَك �ـِـإِۡذِن ٱ�َّ َ�ُۥ َ�َ � ّلِـــِجۡ�ِ�َل فَإِنَّــُهۥ نـَـزَّ َعــُدّوٗ
ــُدّوٞ  َ َع ــإِنَّ ٱ�َّ ٰــَل فَ ــَل َوِميَكٮ ــلِهِۦ وَِجۡ�ِ� ــهِۦ َورُُس ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِ َّ ِ�ّ � ــُدّوٗ ــن َ�َن َع ــَ�  ٩٧ َم �ِۡلُمۡؤِمنِ

ّلِۡلَ�ٰفِرِ�ــَن  ٩٨﴾57
 قــال احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب c: إن اهلل تعــاىل ملــا وبــخ هــؤالء اليهــود عــى لســان رســوله • 

حممدsوقطــع معاذيرهــم، وأقــام عليهــم احلجــج الواضحــة بــأن حممدsســيد النبيــن وخــر اخلائق 
ــه هــم  ــن مــن آل ــا ســيد الوصيــن، وخــر مــن خيلفــه بعــده يف املســلمن، وأن الطيب أمجعــن، وأن علي
القــوام بديــن اهلل واألئمــة لعبــاد اهلل عــز وجــل، وانقطعــت معاذيرهــم وهــم ال يمكنهــم إيــراد حجــة 
وال شــيهة، فجــاءوا إىل أن كابــروا، فقالــوا: ال نــدري مــا تقــول، ولكنــا نقــول إن اجلنــة خالصــة لنــا مــن 
دونــك يــا حممــد ودون عــيل ودون أهــل دينــك وأمتــك وإنــا بكــم مبتلــون و  ممتحنــون، ونحــن أوليــاء 

اهلل املخلصــون وعبــاده اخلــرون، ومســتجاب دعاؤنــا، غــر مــردود علينــا بشــئ مــن ســؤالنا ربنــا. 
فلــا قالــوا ذلــك قــال اهلل تعــاىل لنبيــهs: ) قــل ( يــا حممــد هلــؤالء اليهــود: ) إن كانــت لكــم الــدار 
ــاب  ــائر األصح ــة، وس ــيل واألئم ــد وع ــاس ( حمم ــن دون الن ــة م ــا ) خالص ــة ونعيمه ــرة ( اجلن اآلخ
ــوا  ــون، وأن دعاءكــم مســتجاب غــر مــردود ) فتمن ــه ممتحن ــي األمــة، وأنكــم بمحمــد وذريت ومؤمن
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املــوت ( للكاذبــن منكــم ومــن خمالفيكــم، فــان حممــدا وعــى وذوهيــا يقولــون: « إهنــم هــم أوليــاء اهلل 
عــز وجــل مــن دون النــاس الذيــن خيالفوهنــم يف دينهــم، وهــم املجــاب دعاؤهــم « فــان كنتــم معــارش 
ــوا املــوت للكاذبــن منكــم ومــن خمالفيكــم. ) إن كنتــم صادقــن ( بأنكــم  اليهــود كــا تدعــون، فتمن
أنتــم املحقــون، املجــاب دعاؤكــم عــى خمالفيكــم، فقولــوا: « اللهــم أمــت الــكاذب منــا ومــن خمالفينــا 

« ليســرتيح منــه الصادقــون، ولتــزداد حجتكــم وضوحــا بعــد أن قــد صحــت ووجبــت. 
ــه  ــا عــرض هــذا عليهــم: ال يقوهلــا أحــد منكــم إال غــص بريق ــال هلــم رســول اهللsبعــد م ــم ق ث
فــات مكانــه. وكانــت اليهــود علــاء بأهنــم هــم الكاذبــون، وأن حممداsوعليــاg ومصدقيهــا هــم 

الصادقــون، فلــم جيــرسوا أن يدعــوا بذلــك لعلمهــم بأهنــم إن دعــوا فهــم امليتــون. 
فقــال اهلل تعــاىل: ) ولــن يتمنــوه أبــدا بــا قدمــت أيدهيــم ( يعنــي اليهــود لــن يتمنــوا املــوت بــا قدمــت 
أيدهيــم مــن كفرهــم بــاهلل، وبمحمــد رســول اهلل ونبيــه وصفيــه، وبعــيل أخــي نبيــه ووصيــه وبالطاهرين 

مــن األئمــة املنتجبن. 
قــال اهلل تعــاىل: ) واهلل عليــم بالظاملــن ( اليهــود أهنــم ال جيــرسون أن يتمنــوا املــوت للــكاذب، 
لعلمهــم بأهنــم هــم الكاذبــون، ولذلــك آمــرك أن تبهرهــم بحجتــك وتأمرهــم أن يدعوا عــى الكاذب، 
ليمتنعــوا مــن الدعــاء، ويتبــن للضعفــاء أهنــم هــم الكاذبــون، ثــم قــال: يــا حممــد ) ولتجدهنــم ( يعنــي 
جتــد هــؤالء اليهــود ) أحــرص النــاس عــى حيــاة ( وذلــك ليأســهم مــن نعيــم اآلخــرة - الهناكهــم يف 

كفرهــم - الــذي يعلمــون أنــه الحــظ هلــم معــه يف شــئ مــن خــرات اجلنــة. 
) ومــن الذيــن أرشكــوا ( قــال تعــاىل: هــؤالء اليهــود ) أحــرص النــاس عــى حيــاة ( وأحــرص ) مــن 
الذيــن أرشكــوا ( عــى حيــاة يعنــي املجــوس ألهنــم ال يــرون النعيــم إال يف الدنيــا، وال يأملــون خــرا يف 

اآلخــرة، فلذلــك هــم أشــد النــاس حرصــا عــى حيــاة. 
ثــم وصــف اليهــود فقــال: ) يــود - يتمنــى - أحدهــم لــو يعمــر ألــف ســنة ومــا هــو - التعمــر ألــف 
ســنة - بمزحزحــه - بمباعــده - مــن العــذاب أن يعمــر (  تعمــره  وإنــا قــال: ) ومــا هــو بمزحزحــه 
مــن العــذاب  أن يعمــر ( ومل يقــل: ) ومــا هــو بمزحزحــه ( فقــط ألنــه لــو قــال ) ومــا هــو بمزحزحــه [ 
مــن العــذاب  واهلل بصــر ( لــكان حيتمــل أن يكــون ) ومــا هــو ( يعنــي وده ومتنيــه ) بمزحزحــه ( فلــا 
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أراد: ومــا تعمــره، قــال: ) ومــا هــو بمزحزحــه أن يعمــر (. ثــم قــال: ) واهلل بصــر بــا يعملــون ( فعــى 
حســبه جيازهيــم ويعــدل عليهــم وال يظلمهــم.5٨

 قــال احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب c: ملــا كاعــت اليهــود عــن هــذا التمنــي، وقطــع اهلل معاذيرها، • 
قالــت طائفــة منهــم - وهــم بحــرضة رســول اهللsوقــد كاعوا، وعجــزوا -: 

ــم  ــك أفضله ــوك ووصي ــى أخ ــم، وع ــاب دعاؤك ــك جم ــون ل ــون املخلص ــت واملؤمن ــد فأن ــا حمم ي
ــى.  ــول اهللs: ب ــال رس ــيدهم ؟ ! ق وس

ــد  ــذا، فق ــنا ه ــن رئيس ــو اهلل الب ــيلg يدع ــل لع ــت، فق ــا زعم ــذا ك ــإن كان ه ــد ف ــا حمم ــوا: ي قال
كان مــن الشــباب مجيــا نبيــا وســيا قســيا، حلقــه بــرص وجــذام وقــد صــار ال يقــرب، ومهجــورا ال 

يعــارش، يتنــاول اخلبــز عــى أســنة الرمــاح. 
s ائتــوين بــه. فاتــى بــه، ونظــر رســول اهللsوأصحابــه منــه إىل منظــر فظيع، ســمج،  فقــال رســول اهلل

قبيــح، كريــه، فقــال رســول اهللs: يــا أبــا حســن ادع اهلل لــه بالعافيــة، فــان اهلل تعــاىل جييبــك فيــه. 
فدعــا لــه، فلــا كان بعــد فراغــه مــن دعائــه إذ الفتــى قــد زال عنــه كل مكــروه، وعــاد إىل أفضــل مــا 

كان عليــه مــن النبــل واجلــال والوســامة واحلســن يف املنظــر. 
فقال رسول اهللsللفتى: يا فتى آمن بالذي أغاثك من بائك. 

قال الفتى: قد آمنت - وحسن إيانه -. 
فقــال أبــوه: يــا حممــد ظلمتنــي وذهبــت منــي بابنــي، ليتــه كان أجــذم وأبــرص كــا كان ومل يدخــل 
يف دينــك، فــان ذلــك كان أحــب إىل. قــال رســول اهللs. لكــن اهلل عــز وجــل قــد خلصــه مــن هــذه 

اآلفــة، وأوجــب لــه نعيــم اجلنــة. 
ــويف وإن كان  ــه فع ــت عافيت ــاء وق ــا ج ــك، إن ــك وال لصاحب ــذا ل ــا كان ه ــد م ــا حمم ــوه: ي ــال أب ق
ــى  ــو ع ــه يدع ــل ل ــر فق ــاب يف ال ــا جم ــو أيض ــر فه ــا يف اخل ــاg - جماب ــي علي ــذا - يعن ــك ه صاحب
باجلــذام والــربص، فــاين أعلــم أنــه ال يصيبنــي، ليتبــن هلــؤالء الضعفــاء - الذيــن قــد اغــرتوا بــك - أن 

ــه.  ــه عــن ابنــي مل يكــن بدعائ زوال
فقــال رســول اهللs: يــا هيــودي اتــق اهلل، وهتنــأ بعافيــة اهلل إيــاك، وال تتعــرض للبــاء وملــا ال تطيقــه، 
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وقابــل النعمــة بالشــكر، فــان مــن كفرهــا ســلبها، ومــن شــكرها امــرت مزيدها. 
فقــال اليهــودي: مــن شــكر نعــم اهلل تكذيــب عــدو اهلل املفــرتي عليــه، وإنــا أريــد هبــذا أن اعــرف ولــدي 
أنــه ليــس ممــا قلــت لــه  وادعيتــه قليــل وال كثــر، وأن الــذي أصابــه مــن خــر مل يكــن بدعــاء عــيل صاحبــك. 
فتبســم رســول اهللsوقــال: يــا هيــودي هبــك قلــت أن عافيــة ابنــك مل تكــن بدعــاء عــيلg، وإنــا 
ــه  ــذي اقرتحت ــاء ال ــذا الب ــيلg هب ــك ع ــا علي ــو دع ــت ل ــه، أرأي ــئ عافيت ــت جم ــاؤه وق ــادف دع ص
فأصابــك، أتقــول إن مــا أصابنــي مل يكــن بدعائــه، ولكــن ألنــه صــادف دعــاؤه وقــت جمــئ بائــي ؟

فقــال: ال أقــول هــذا، الن هــذا احتجــاج منــي عــى عــدو اهلل يف ديــن اهلل، واحتجــاج منــه عــيل، واهلل 
أحكــم مــن أن جييــب إىل مثــل هــذا، فيكــون قــد فتــن عبــاده، ودعاهــم إىل تصديــق الكاذبــن. 

ــا  ــاىل م ــل اهلل تع ــك، ال يفع ــه علي ــو يف دعائ ــك كه ــيل البن ــاء ع ــذا يف دع ــول اهللs: فه ــال رس فق
ــه.  ــكاذب علي ــه ال ــدق ب ــه، ويص ــاده دين ــى عب ــه ع ــس ب يلب

فتحر اليهودي ملا أبطلsشبهته، وقال: يا حممد ! ليفعل عيل هذا يب إن كنت صادقا. 
ــا  ــوا وطغيان ــر إال عت ــى الكاف ــد أب ــن ق ــا احلس ــا أب ــيلg: ي ــه لع ــه وآل ــى علي ــول اهلل ص ــال رس فق
ومتــردا، فــادع عليــه بــا اقــرتح، وقــل: اللهــم ابتلــه ببــاء ابنــه مــن قبــل. فقاهلــا، فأصــاب اليهــودي داء 
ذلــك الغــام مثــل مــا كان فيــه الغــام مــن اجلــذام والــربص، واســتوىل عليــه األمل والبــاء، وجعــل 

يــرصخ ويســتغيث ويقــول: يــا حممــد قــد عرفــت صدقــك فأقلنــي. 
فقــال رســول اهللs: لــو علــم اهلل صدقــك لنجــاك، ولكنــه عــامل بأنــك ال ختــرج عــن هــذا احلــال إال 

ازددت كفــرا، ولــو علــم أنــه إن نجــاك آمنــت بــه جلــاد عليــك بالنجــاة فإنــه اجلــواد الكريــم. 
ــن   ــربة للمتفكري ــن وع ــة للناظري ــنة آي ــن س ــربص أربع ــداء وال ــك ال ــودي يف ذل ــي اليه ــالg: فبق ق
وعامــة وحجــة بينــة ملحمدsباقيــة يف الغابريــن وبقــي ابنــه كذلــك معاىف صحيــح األعضــاء واجلوارح 

ثانــن ســنة عــربة للمعتربيــن، وترغيبــا للكافريــن يف االيــان، وتزهيــدا هلــم يف الكفــر والعصيــان. 
وقــال رســول اهللsحــن حــل ذلــك البــاء باليهــودي بعــد زوال البــاء عــن ابنــه: عبــاد اهلل 
إياكــم والكفــر لنعــم اهلل، فإنــه مشــوم عــى صاحبــه، أال وتقربــوا إىل اهلل بالطاعــات جيــزل لكــم 
املثوبــات، وقــرصوا أعاركــم يف الدنيــا بالتعــرض ألعــداء اهلل يف اجلهــاد لتنالــوا طــول أعــار اآلخــرة 
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ــة.  ــم يف اجلن ــول غناك ــة ليط ــوق الازم ــم يف احلق ــوا أموالك ــد، وابذل ــم اخلال ــم الدائ يف النعي
فقــام نــاس فقالــوا: يــا رســول اهلل نحــن ضعفــاء األبــدان قليلــو األمــوال ال نفــي بمجاهــدة االعــداء، 

وال تفضــل أموالنــا عــن نفقــات العيــاالت، فــاذا نصنــع ؟
قال رسول اهللs: أال فلتكن صدقاتكم من قلوبكم وألسنتكم. 

قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول اهلل ؟
ــيل ويل اهلل  ــب ع ــول اهلل، وح ــد رس ــب حمم ــب اهلل، وح ــى ح ــا ع ــوب فتقطعوهن ــا القل ــالs: أم ق
وويص رســول اهلل، وحــب املنتجبــن للقيــام بديــن اهلل، وحــب شــيعتهم وحمبيهــم، وحــب إخوانكــم 

املؤمنــن، والكــف عــن اعتقــادات العــداوة والشــحناء والبغضــاء. 
وأمــا األلســنة فتطلقوهنــا بذكــر اهلل تعــاىل بــا هــو أهلــه، والصــاة عــى نبيــه حممــد وآلــه الطيبــن، 

ــات. 59 ــه املراتــب العالي ــان اهلل تعــاىل بذلــك يبلغكــم أفضــل الدرجــات، وينيلكــم ب ف
ــذي كان ينفــذ قضــاء اهلل •  ــل ال ــن عــيل c: إن اهلل تعــاىل ذم اليهــود يف بغضهــم جلربئي ــال احلســن ب  ق

فيهــم بــا يكرهــون، وذمهــم أيضــا وذم النواصــب يف بغضهــم جلربئيــل وميكائيــل ومائكــة اهلل النازلــن 
لتأييــد عــيل بــن أيب طالــبg عــى الكافريــن حتــى أذهلــم بســيفه الصــارم، فقــال: قــل يــا حممــد:{ مــن 
كان عــدوا جلربيــل} مــن اليهــود لدفعــه عــن « بخــت نــرص» أن يقتلــه « دانيــال »  مــن غــر ذنــب كان 

جنــاه « بخــت نــرص» حتــى بلــغ كتــاب اهلل يف اليهــود أجلــه، وحــل هبــم مــا جــر يف ســابق علمــه. 
ــن، الن اهلل  ــيل املناصب ــد وع ــداء حمم ــن أع ــن، وم ــائر الكافري ــن س ــل م ــدوا جلربئي ــا ع ــن كان أيض وم
تعــاىل بعــث  جربئيــل لعــيلg مؤيــدا، ولــه عــى أعدائــه نــارصا. ومــن كان عــدوا جلربئيــل ملظاهرتــه حممــدا 
وعليــا cومعاونتــه هلــا وانفــاذه  لقضــاء ربــه عــز وجــل يف إهــاك أعدائــه عــى يــد مــن يشــاء مــن عبــاده. 
) فإنــه ( يعنــي جربئيــل ) نزلــه ( يعنــي نــزل هــذا القــرآن ) عــى قلبــك ( يــا حممــد ) بــإذن اهلل ( بأمــر 
اهلل، وهــو كقولــه: ) نــزل بــه الــروح األمــن. عــى قلبــك لتكــون مــن املنذريــن. بلســان عــريب مبــن (. 
) مصدقــا - موافقــا - ملــا بــن يديــه ( [ نــزل هــذا القــرآن جربئيــل عــى قلبــك يــا حممــد مصدقــا موافقــا 
ملــا بــن يديــه ] مــن التــوراة واإلنجيــل والزبــور وصحــف إبراهيــم وكتــب شــيث وغرهــم مــن األنبيــاء. 

ــون •  ــه املؤمن ــداد، رس ب ــلان واملق ــول اهللsيف س ــك رس ــال ذل ــا ق ــيل c: فل ــن ع ــن ب ــال احلس ق
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وانقــادوا، وســاء ذلــك املنافقــن فعانــدوا وعابــوا، وقالــوا: يمــدح حممــد األباعــد ويــرتك االدنــن مــن 
ــم.  ــم وال يذكره ــه ال يمدحه أهل

فاتصل ذلك برسول اهللs، فقال: ما هلم  حلاهم اهلل يبغون للمسلمن السوء ؟
وهل نال أصحايب ما نالوه من درجات الفضل إال بحبهم يل وألهل بيتي ؟

والــذي بعثنــي باحلــق نبيــا إنكــم لــن تؤمنــوا حتــى يكــون حممــد وآلــه أحــب إليكــم مــن أنفســكم 
ــا.  ــن يف األرض مجيع ــم وم ــم وأموالك وأهليك

ثم دعا بعيل وفاطمة واحلسن واحلسن b فغمتهم بعباءته القطوانية. 
ثم قال: هؤالء مخسة ال سادس هلم من البر. 

ثم قال: أنا حرب ملن حارهبم وسلم ملن ساملهم. 
فقالــت أم ســملة ورفعــت جانــب العبــاء لتدخــل، فكفهــا رســول اهللsوقــال: لســت هنــاك وإن 

كنــت يف خــر وإىل خــر. فانقطــع عنهــا طمــع البــر. 
ــت  ــم أن ــول اهللs: نع ــال رس ــكم ؟ فق ــا سادس ــول اهلل وأن ــا رس ــال: ي ــم، فق ــل معه وكان جربئي
ــى  ــه حت ــة ال تبين ــا كادت املائك ــوار م ــادة األن ــن زي ــاه اهلل م ــد كس ــاوات، وق ــى الس ــنا. فارتق سادس

 .b ــن ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم ــد وع ــادس حمم ــل س ــا جربئي ــيل ؟ أن ــن مث ــخ م ــخ ب ــال: ب ق
ــاول  ــم تن ــه جربئيــل عــى ســائر املائكــة يف األرضــن والســاوات. قــال: ث وذلــك مــا فضــل اهلل ب
رســول اهللsاحلســن بيمينــه واحلســن بشــاله، فوضــع هــذا عــى كاهلــه األيمــن، وهــذا عــى كاهلــه 
ــل  ــا، فجع ــم اصطرع ــان، ث ــض يتجاذب ــا إىل بع ــى بعضه ــى األرض، فمش ــا ع ــم وضعه ــرس، ث األي
ــم  ــن ث ــب احلس ــكاد يغل ــن، وي ــو احلس ــد « فيق ــا حمم ــا  أب ــا  ي ــن: « إهي ــول للحس ــول اهللsيق رس

ــه .  ــنg فيقاوم ــو احلس يق
فقالت فاطمة : يا رسول اهلل أتشجع الكبر عى الصغر ؟ 

ــا  ــا أب ــا فاطمــة أمــا إن جربئيــل وميكائيــل كــا قلــت للحســن: « إهيــا  ي فقــال هلــا رســول اهللs: ي
حممــد « قــاال للحســن: « إهيــا  يــا  أبــا عبــد اهلل « فلذلــك تقاومــا وتســاويا - أمــا إن احلســن واحلســن 
حــن كان يقــول رســول اهللsللحســن: « إهيــا أبــا حممــد « ويقــول جربئيــل: « إهيــا أبــا عبــد اهلل « لــو 
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رام كل واحــد منهــا محــل األرض بــا عليهــا مــن جباهلــا وبحارهــا وتاهلــا، وســائر مــا عــى ظهرهــا 
لــكان أخــف عليهــا مــن شــعرة عــى أبداهنــا، وإنــا تقاومــا الن كل واحــد منهــا نظــر اآلخــر - هــذان 
قرتــا عينــي، هــذان ثمرتــا فــؤادي، هــذان ســندا ظهــري، هــذان ســيدا شــباب أهــل اجلنــة مــن األولــن 
sواآلخريــن وأبومهــا خــر منهــا، وجدمهــا رســول اهلل خرهــم أمجعــن. فلــا قــال ذلــك رســول اهلل

قالــت اليهــود والنواصــب: إىل اآلن كنــا نبغــض جربئيــل وحــده، واآلن قــد رصنــا نبغــض ميكائيــل 
أيضــا الدعائهــا ملحمــد وعــيل إيامهــا ولولديــه. فقــال اهلل عــز وجــل: { مــن كان عــدوا هلل ومائكتــه 

ورســله وجربيــل وميــكال فــان اهلل عــدو للكافريــن }. ٦0
وقــال احلســن بــن عــيلg إذا طلبتــم احلوائــج فاطلبوهــا مــن أهلهــا، قيــل: يــا بــن رســول اهلل ومــن • 

أهلهــا ؟ قــال: الذيــن قــص اهلل يف كتابــه وذكرهــم، فقــال: إنــا يتذكــر أولــوا األلبــاب.٦1
عــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب cقــال: قــال رســول اهلل s: بــادروا إىل ريــاض اجلنــة، فقالوا: • 

ومــا ريــاض اجلنــة ؟ قــال: حلــق الذكر. 
يقــول املجلــيس: ) ايضــاح: حلــق الذكــر: املجالــس التــي يذكــر اهلل فيهــا عــى قانــون الــرع ويذكــر 
فيهــا علــوم أهــل البيــت b وفضائلهــم، وجمالــس الوعــظ التــي يذكــر فيهــا وعــده ووعيــده ال املجالس 

املبتدعــة املخرتعــة التــي يعــى اهلل فيهــا، فإهنــا جمالــس الغفلــة ال حلــق الذكــر(٦2. 
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اخلامتة
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه كملــت احلســنات ومتــت الصاحلــات والصــاة والســام عــى حممــد خــر 

االنــام وعــى الــه وصحبــه الكــرام ...وبعــد 
ختاما هذا ملخص ألبرز النتائج التي توصلت اليها

ــة .١ ــن االئم ــره م ــع غ ــة م ــة مقارن ــبتها قليل ــن ع نس ــام احلس ــن االم ــواردة ع ــة ال ــكام الفقهي االح
b االطهــار 

٢.gاكثر من تناول تفسرات االمام احلسن ع هو: التفسر املنسوب لإلمام احلسن العسكري
ــا .٣ ــة ام ــواب الفقهي ــف االب ــنg يف خمتل ــام احلس ــن االم ــة ع ــث الريف ــن االحادي ــة م وردت مجل

تفســرا لآليــات القرآنيــة الكريمــة او تعضيــدا هلــا
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 اهلوامش
1-احلجر: ٨7

2-النمل: 30-29
3-تفسر االمام العسكري ع: ص29

٤-الصدوق: اخلصال: ص355-35٦
5-تفسر االمام العسكري ع: ص٤1

٦-االرساء: 7٨
7-الروم: 17

٨-العاميل: وسائل الشيعة: ج ٤: ص15
9-الصدوق: اخلصال: ص355-35٦

10-االعراف: 32
11-تفسر العيايش: ج2: ص1٤

12-النساء: 77
13-الكليني: الكايف: ج٨: ص 330     و تفسر العيايش: ج1: ص25٨

1٤-املجليس: بحار االنوار: ج3: ص329
15-املصدر نفسه: ج7: ص127

1٦-البحراين: احلدائق النارضة: ج13: ص11
17-البقرة: 1٨3

1٨-العاميل: وسائل الشيعة: ج10: ص2٤1-2٤0
19-النجفي: جواهر الكام: ج17: ص 97

20-العاميل: وسائل الشيعة: ج10: ص٤37-٤3٨
21-البقرة: 1٨7
22-البقرة: 125

23-العامة احليل: منتهى املطلب: ج9: ص 50٦
2٤-العاميل: وسائل الشيعة: ج10: ص550

25-الكليني: الكايف: ج2: ص19٨   و  العاميل: وسائل الشيعة: ج1٦: ص370
2٦-احلج: 27

27-الشهيد الثاين: مسالك االفهام: ج2: ص150
2٨-العاميل: وسائل الشيعة: ج11: ص٨0

29-املصدر نفسه 
30-العاميل: وسائل الشيعة: ج11: ص٨3
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31-املصدر نفسه: ص٨٤
32-الكيني: الكايف: ج٤: ٤5٦     و  العاميل: وسائل الشيعة: ج11: ص131

33-هود: 52
3٤-نوح: 12

35- العاميل: وسائل الشيعة: ج21: ص372
3٦-املجليس: روضة املتقن: ج٨: ص٦31

37-  الكليني: الكايف: ج٦: ص 23   و  العاميل: وسائل الشيعة: ج21: ص٤05
3٨-املائدة: ٨٨

39-االعراف: 31
٤0-الشهيد االول: الدروس الرعية يف فقه االمامية: ج3: ص 30

٤1-   العاميل: وسائل الشيعة: ج2٤: ص ٤31-٤32
٤2-املائدة: 3

23 :٤3-الشور
٤٤-املجليس: بحار االنوار: ج23: ص100-99

٤5-تفسر االمام العسكري ع: ص327
٤٦-املصدر نفسه: ص329
٤7-املصدر نفسه: ص330
٤٨-املصدر نفسه: ص333

٤9-  تفسر االمام العسكري ع: ص335-33٤
50-  تفسر االمام العسكري ع: ص337-33٨

51-  املصدر نفسه: ص3٤1
52-  املصدر نفسه: ص3٤5

53-    تفسر االمام العسكري ع: ص3٤7-3٤٨
5٤-    تفسر االمام العسكري ع: ص353-352

55-    املصدر نفسه: ص355
5٦-الكليني: الكايف: ج2: ص ٦٤3 و   العاميل: وسائل الشيعة: ج12: ص52

57-البفرة: 9٤-9٨
5٨-  تفسر االمام العسكري ع: ص3٤2-3٤٤

59-    تفسر االمام العسكري ع: ص3٤٤-3٤٨
٦0-   تفسر االمام العسكري ع: ص359-357

٦1-املجليس: بحار االنوار: ج1: ص1٤1
٦2-املصدر نفسه: ج1: ص202
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املصادر و املراجع
القران الكريم 

البحــراين: الشــيخ يوســف ت 11٨٦ هـــ \ احلدائــق * 
النــارضة يف أحــكام العــرتة الطاهــرة \ حتقيــق وتعليــق: 
حممــد تقــي اإليــرواين \ النارش: مؤسســة النر اإلســامي 

ــران ــة \ اي ــم املرف ــة املدرســن بق التابعــة جلاع
تفســر اإلمــام العســكريg: حتقيــق: مدرســة اإلمــام * 

املهــديg: الطبعــة: األوىل: ســنة الطبــع: ربيــع األول 
1٤09 هـــ املطبعــة: مهــر - قــم املقدســة: النــارش: مدرســة 
اإلمــام املهــدي عجــل اهلل فرجــه الريــف - قــم املقدســة: 

ايــران
تفســر العيــايش: حممــد بن مســعود العيــايش ت: 320: * 

النــارش: املكتبــة العلميــة اإلســامية - طهــران: ايران
اجلواهــري: الشــيخ حممــد حســن النجفــي ت 12٦٦هـ * 

\ جواهــر الــكام يف رشح رشائــع االســام \ حتقيــق: 
الشــيخ عبــاس القوچــاين \ الطبعــة: الثانيــة \ ســنة الطبــع: 
13٦5 ش \ املطبعــة: خورشــيد \ النــارش: دار الكتــب 

ــران ــران \ اي ــامية - طه اإلس
بــن *  حممــد  الديــن  شــمس  الشــيخ  األول:  الشــهيد 

مّكــي العامــيل ت ســنة 7٨٦ هــ   \ الــدروس الرعيــة يف 
ــر  ــة الن ــارش: مؤسس ــة: األوىل \ الن ــة الطبع ــه اإلمامي فق
اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة \ ايــران

الشــهيد الثــاين: زيــن الديــن بــن عــيل العامــيل ت. * 
ــام  ــع االس ــح رشائ ــام إىل تنقي ــالك األفه 925 هـــ \ مس
\ حتقيــق ونــر: مؤسســة املعــارف االســامية \ الطبعــة:. 
. . األوىل 1٤1٦ هــ . ق. \ املطبعــة:. . . مؤسســة پاســدار 

ــران ــم \اي اســام. \ ق
الصــدوق: أيب جعفــر حممــد بــن عــيل بــن احلســن بــن * 

بابويــه القمــي ت 3٨1 هـــ \ اخلصــال \ حتقيــق: تصحيــح 

وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري \ ســنة الطبــع: 1٨ ذي 
ــة  ــارش: مؤسس ــرام 1٤03 - 13٦2 ش \ الن ــدة احل القع
النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرفــة\

ايــران
 *\ هـــ   احلــر ت 110٤  احلســن  بــن  العامــيل: حممــد 

وســائل الشــيعة  ســنة الطبــع: 1٤1٤ هـــ \املطبعــة: مهــر 
- قــم النــارش: مؤسســة آل البيــت b إلحيــاء الــرتاث بقــم 

ــران ــة  \ اي املرف
الكلينــي: الشــيخ أيب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن * 

إســحاق الكلينــي الــرازي ت 329 هـــ \ الــكايف  \ الطبعة: 
ــران ــران \ اي ــدري \ طه ــة: حي ــة \ املطبع الرابع

لعامــة احلــيل: أيب منصــور احلســن بــن يوســف بــن املطهــر * 
ــب \ ــق املذه ــب يف حتقي ــى املطل ــدي ت 72٦ هـــ منته األس
الطبعــة: األوىل \ ســنة الطبــع: 1٤2٤ - 13٨2 ش \ املطبعة: 
مؤسســة الطبــع والنــر يف اآلســتانة الرضويــة املقدســة \

ــران - مشــهد ــارش: جممــع البحــوث اإلســامية، اي الن
املجلــيس: حممــد باقــر املجلــيس ت. 1111 هـــ \ مــرآة * 

العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول \ الطبعــة: األوىل \
ســنة الطبــع: 1٤0٨ هـــ \  املطبعــة: خورشــيد النــارش: دار 

الكتــب اإلســامية \ قــم ايــران
املجلــيس: حممــد تقــي ت. 1070 هـــ \  روضــة املتقــن يف * 

رشح مــن ال حيــرضه الفقيــه \ املطبعــة: العلميــة - قــم \ ايــران
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم والصاة والسام عى أرشف األنبياء واملرسلن حممد وآله الطاهرين. 

وبعد: يمكن تصنيف الرواة عن اإلمام احلسنg بعدة أصناف وطبقات، وهي: 
الطبقــة األوىل: الذيــن امتــد وطــال عمــره ومــن زمــن النبــي s، وكانــوا مــن الصحابــة لــه ونقلــوا 

 .gاألخبــار عنــه وشــهدوا غزواتــه. وحتــى عــرص احلســن
الطبقــة الثانيــة: املوالــن واملنقطعــن باإلتبــاع لعــيلg وشــاركوا يف حروبــه الثاثــة. وامتــد عمرهــم 

 .gإىل عــرص احلســن
الطبقــة الثالثــة: مــن أصحــاب احلســنg يف عــرصه من)٤0هـ(-)50هـــ( خــال هــذا الزمــن 

ــط.  ــه فق ــة عن ــوا بالرواي وخص
الطبقــة الرابعــة: املجموعــة التــي عــارصة هــؤالء وغرهــم مثــل اإلمــام احلســن وعــيل بــن احلســن 

 .b وحممــد بــن عــيل
 .gالطبقة اخلامسة: بنو هاشم، وأقرهبم وأرحامهم ونقلوا الرواة عن اإلمام احلسن

ويف ضــوء كل ذلــك، نقلــوا عــن اإلمــام احلســنg أو غــره مبــارشة أو بالوســائط وطريــق الســند، 
الــذي حيــدث عــن املعصــوم أو الصحــايب. 

وذكر علاء الرجال ترامجهم مع الصحابة أو التابعن أو تابعي التابعن. 
وترجــم هلــم يف املصــادر مــن الفريقــن ويف معــارف متعــددة مــن الســنن التارخييــة والرجاليــة وكتــب 

احلديــث أو الفقــه. 
والبــد مــن اإلشــارة هنــا أن الروايــات الــواردة يف القضايــا واملعــارف التارخييــة أكثــر مــن روايــات 

اإلحــكام الرعيــة. 
وهــذه احلقيقــة هلــا عــدة أســباب، ومنهــا كوهنــا فــرتة صعبــة وشــاقة مــن أحــداث وعــدم وصــول 
األخبــار عــن الســبطن -احلســن واحلســن-g للحــروب والفتــن وعــدم تدويــن احلديــث بــل املنــع 

مــن التدويــن يف العصــور األوىل. 
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وإمــا عــدد الــرواة خيتلــف ويــرتاوح بــن القلــة والكثــرة، ويف كتــب الفريقــن مــن اجلمهــور 
واإلماميــة. 

فقــال ابــن شــهرا وشــوب: )مــن أصحــاب احلســن بــن عــيل c عبــد اهلل بــن جعفــر الطيــار، ومســلم 
بــن عقيــل، وعبــد اهلل بــن العبــاس، وحبابــة بنــت جعفــر الوالبيــة، وحذيفــة بــن أســيد واجلــارود بــن أيب 
بــر، واجلــارود بــن املنــذر، وقيــس بــن أشــعث بــن ســوار، وســفيان ابــن أيب ليــى اهلمــداين  وعمــرو بــن 
قيــس املــريف، وأبــو صالــح كيســان بــن كليــب وأبــو خمنــف لــوط بــن حييــى األزدي، ومســلم البطــن، 
وأبــو رزيــن مســعود بــن أيب وائــل، وهــال بــن يســاف، وأبــو إســحاق بــن كليــب الســبيعي، وأصحابــه 
ــن  ــة واب ــن واثل ــل، واملســيب، وقيــس، واب ــل: حجــر، ورشــيد، ورفاعــة، وكمي ــه مث مــن خــواص أبي
احلمــق، وابــن أرقــم، وابــن رصد، وابــن عقلــة، وجابــر، والــدؤيل، وحبــة وعبايــة، وجعيــد، وســليم، 

وحبيــب، األحنــف، واألصبــغ، واألعــور ممــا ال حتــى كثــرة(.)1(
ومــن أصحــاب احلســن بــن عــيل c: ســفيان بــن أيب ليــى اهلمــداين  حذيفــة بــن أســيد الغفــاري أبــو 

رزيــن األســدي.)2(
ومن رواة اإلمام احلسنg من بني هاشم - عبد اهلل بن جعفر ومسلم بن عقيل وغرهم-. 

ومنهم من باقي القبائل العربية التي عاشت يف اجلزيرة العربية. 
ويف ضوء ما تقدم يظهر أن منهم العدول والصحاح بمصطلح أهل الدراية

ومنهــم احلســان والضعفــاء واملجاهيــل وغرهــم. وهــذا أمــر واضــح ال ضــر فيــه يف كل طبقــات 
الــرواة واملجاميــع بــل منهــم القــادة والشــجعان والشــهداء ومــا إليهــا مــن صفــات الرجــال. 
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املطلب األول: بعض من رواة اإلمام احلسنg من الصحابة 
مــن الــرواة الذيــن نقلــوا الروايــة عــن النبــي sوعــن عــيلg واحلســنg يف العــرص اإلســامي 

األول مــن زمــن النبيsوهــو: 
 إبراهيــم بــن عبــد اهلل القــاري، مــن القــارة )3(، مــن رواة اإلمــام احلســنg، رو الطــويس مــن رواة 
ــو  ــا أب ــال: حدثن ــويف ق ــيل الك ــن ع ــد ب ــن حمم ــن داود، ع ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــنg، )٤( ع ــر املؤمن أم
ــد  ــن عب ــن حممــد ب ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــي القــايض أب ــد اهلل قــال: حدثن ــن عب ــن أمحــد ب ــان ب عمــرو عث
اهلل الــرازي قــال: حدثنــا عبــد الرمحــن بــن حممــد احلســنى قــال: حدثنــا حممــد بــن احلســن الفــاريس قــال: 
حدثنــا حممــد بــن منصــور قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن عبــد اهلل بــن حســن بــن عثــان بــن معــى بــن جعفــر 
قــال: قــال احلســن بــن عــيلg: ) يــا رســول اهلل مــا ملــن زارنــا ؟ قــال: مــن زارين حيــًا أو ميتــًا أو زار أبــاك 
حيــًا أو ميتــًا أو زار أخــاك حيــًا أو ميتــًا أو زارك حيــًا أو ميتــًا كان حقــًا عــيل أن أســتنقذه يــوم القيامــة (. )5(
ــي وعــيل واحلســن)عليها ســام اهلل( ومــن  ــارة عــى احلــي وامليــت معــا والنب وأطلــق مفهــوم الزي

ــوم احلســاب.  ــر هلــا مــن أهــوال ي وعــد اهلل الصــادق أن ينقــذ الزائ
والروايات األخر هبذا املضمون منقولة بإسناد خمتلفة يف املصادر احلديثية. 

األحنــف بــن قيــس التميمــي، أبــو بحــر اســمه الضحــاك قاتــل مــع عــيلg بصفــن ممــدوح. )٦( ذكــر 
يف عــداد الشــعراء مــن الصحابــة، ومــن الطبقــة األوىل. )7(

و ســكن البــرصة، ويمكــن أن يوصــف بثــاث حــاالت، وحتتــاج إىل تثبــت علمــي فهــو مــن 
 .s هكــذا قــال الطــويس )٨( عنــد عــده إيــاه مــن أصحــاب رســول اهللs أصحــاب النبــي

 .gاحلالة الثانية: وعده )9( من أصحاب أمر املؤمنن عيل
)10( .gاحلالة الثالثة: من أصحاب اإلمام احلسن

ــة بــن قدامــة، واحلبــاب )  ــة، وحارث ــه )رو أن األحنــف بــن قيــس، وفــد إىل معاوي وقــد روي عن
ــد . . . . . .  ــن يزي ــات ( ب احلت

فقــام معاويــة وتفــرق النــاس، ثــم أمــر معاويــة لألحنــف بخمســن ألــف درهــم، وألصحابــه بصلــة، 
ــإن  ــم ف ــم، وأرزاقه ــاس عطياهت ــى الن ــدر( ع ــال: تدر)ي ــك ؟ ق ــا حاجت ــه: م ــن ودع ــف ح ــال لألحن فق
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ســألت املــدد، أتــاك منــا رجــال ســليمة للطاعــة، شــديدة النكايــة ( )11( وليــس لذلــك ســند يبنــى عليــه. )12(
 ويظهــر مــن صــدر هــذه الروايــة الــوارد يف املصــدر أنــه كان مــداوم عــى الصيــام، وممــن كان مــع عيل

g يف صفــن، ومــن الروايــة )13( أن أمــر املؤمنــنg كان يــأذن لــه مــع بنــى هاشــم يف الدخــول عنــد 
مشــاورته هلــم، وهــذا ممــا اختــص بــه دون غــره، وإن كان ســند الروايــة الثانيــة: « عــن بعــض العامــة، 

عــن احلســن البــرصي، عــن األحنــف ». )1٤(
والكتــاب الــذي جــاء إىل اإلمــام عــيلg مــن ابــن عبــاس فقــال فيــه: )فقــام إليــه األحنــف بــن قيــس 
فقــال نعــم واهلل لنجيبنــك ولنخرجــن معــك عــى العــرس واليــرس والرضــا والكــره، نحتســب يف ذلــك 

األجــر ونأمــل بــه مــن اهلل العظيــم حســن الثــواب وأجابــه ســائر النــاس إىل املســر. . . (. )15(
ــه مصعــب  ــه: )ولــد يف البــرصة عــام)3 ق هــ ( )1٦( تــوىف يف الكوفــة )ت: ٦7هـــ(، وصــى علي وفات
بــن الزبــر)كان مــن عقــاء النــاس وفصحائهــم، مــن وجــوه أهــل البــرصة، مــات بالكوفــة ســنة ســبع 

وســتن يف إمــارة ابــن الزبــر  وصــى عليــه مصعــب بــن الزبــر ومشــى يف جنازتــه بــا رداء(. )17(
أوالده: مل يبــن علــاء الدرايــة والرجــال لــه ذريــة غــر بحــر الولــد الــذي كنــي بــه )مل يذكــر ابــن قتيبــة 

لألحنــف ولــدا غــر « بحــر»: ‹. وقــال: ولــد بحــر جاريــة فاتــت وال عقــب لــه(. )1٨(
ومن التطبيق 

ويف الروايــات التــي وردت عنه)قــال الكــيش: قيــل لألحنــف: إنــك تطيــل الصــوم، فقــال أعــده لــر 
ــتَطًِرا} )19(. . . (. )20( ومــن الروايات الــواردة منه  ُه ُمسْ ُّ انَ رشَ ًمــا كَ وْ اُفــونَ يَ َ يــوم عظيــم، ثــم قــرأ: {وخيَ

ــة.  عــن عــيلg يف اســتحباب االقتصــاد يف الطعــام والقناعــة بنــوع واحــد وكراهــة تنــوع األغذي
رو )عــن األحنــف بــن قيــس قــال: دخلــت عــى عــيل ) كــرم اهلل وجهــه ( وقــت إفطــاره إذ دعــا 
بجــراب خمتــوم فيــه ســويق الشــعر، قلــت لــه: يــا أمــر املؤمنــن خفــت أن يؤخــذ منــه فختمــت فيــه 
؟  قــال: ال، ولكنــي خفــت أن يلينــه احلســن أو احلســن بســمن أو زيــت. قلــت: مهــا حــرام عليــك ؟ 
قــال: ال، ولكــن جيــب عــى األئمــة يقتــدوا بضعفــاء النــاس وأفقرهــم، كيــا يشــكو الفقــر مــن فقــره، 

وال يطغــى الغنــى لغنــاه(. )21(
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ابن أيب هالة
ــل أن يكــون أخــا هنــد بــن أيب هالــة الــذي شــهد بدرًا واملَشــاهدَ  رو عــن النبــّي sبالواســطة، وحُيتمَ

g: اجلمــلَ وصّفــن والنهروان، وســكن البــرصة وُتــويّف هبا.  األخــر، كــا شــهد مــع اإلمــام عــيلٍّ
وابــن أيب هالــة هــو الــذي رو عــن اإلمــام احلســن املجتبــىg أّنــه قــال: ســألُت خــايل هنــدَ بــنَ أيب 
هالــة التميمــّي ـ وكان وّصافــًا للنبــّي s: أنــا أشــتهي أن تصــفَ يل منــه شــيئًا؛ لعــّيل أتعّلــق بــه. فقــال: 
ــوع،  ــن املرب ــول م ــدر، أط ــة الب ــر ليل ــؤَ القم ــه تألل ــألأل وجه ــًا، يت خَّ ــًا ُمفَ ــول اهلل sفَخ كان رس
ــاوز  ــا جي ــرق، وإالّ ف ــه انف ــت عقيقت ــعر، إن انفرق ــل الشَّ جِ ــة، رَ ــم اهلام ب، عظي ــذَّ ــن امُلشَ ــرص مِ وأق
ــر  ــوابغ يف غ ــب، س ــن، أزّج احلواج ــع اجلب ــون، واس ــر الل ــره، أزه ــو وّف ــه إذا ه ــحمة ُأُذني ــعُره ش شَ
يــد ُدميــة يف صفــاء الفّضــة معتــدل  يــن. . كأن عنقــه جِ قــرن. . لــه نــورٌ يعلــوه، كــّث اللحيــة، ســهل اخلدَّ
اخلَلْــق، بادنــًا متاســكًا، ســواء البطــن والصــدر، بعيــد مــا بــن املَنكِبــن أعــى الصــدر، طويــل الزنديــن 
ــن نظــره  ف نظــُره إىل األرض أطــول مِ ــرْ ــؤًا ويمــيش هونــًا خافــض الطَّ رحــب الراحــة، . . خيطــو تَكفُّ

يــه بالســام.  قِ ــن لَ إىل الســاء، ُجــلُّ نظــره املاحظــة، يبــدر مَ
ــه، فقــال: كانg متواصــل األحــزان، دائــم الفكــر، طويــل  ــفْ يل منطقَ قــالg: فقلــت: فصِ
ثــًا  مِ الســكت، ال يتكّلــم يف غــر حاجــة، يتكّلــم بجوامــع الكلــم فصــًا ال فضــول فيــه وال تقصــر، دَ
ــذّم منهــا شــيئًا، وال ُتغضبــه الدنيــا  لّينــًا ليــس باجلــايف وال باملهــن، تَعُظــم عنــده النعمــُة وإن دّقــت، ال يَ

ــه املباركــة.  ــات يف أوصاف ــه. ورواي ــات أخــر عن ــاك رواي ومــا كان هلــا. . ( )22( وهن
حذيفــة بــن أســيد الغفــاري حذيفــة بــن أســيد بــن خالــد بــن االغــوز بــن واقعــة بــن غفــار بــن مليــل أبــو 
رسحيــة الغفــاري. )23( وقــد نــص  املفيــد عــى كونــه مــن أصحــاب احلســنg بقولــه ) أصحــاب احلســن 

بــن عــيل c: ســفيان بــن أيب ليــى اهلمــداين، حذيفــة بــن أســيد الغفــاري أبــو رزيــن األســدي(. )2٤(
وهــو مــن رواة حديــث الغديــر املتواتــر وقــع يف أســناده مبــارشة عــن النبيs)25(ومــن نقلــت 
ــه يف  ــم ل ــام. )27( وترج ــة وهش ــو جحيف ــل وأب ــو الطفي ــه أب ــهور )2٦(، ورو عن ــن املش ــث الثقل حدي
ــاب  ــن أصح ــايب م ــي s)صح ــن النب ــات ع ــل رواي ــايب نق ــو صح ــال. )2٨( وه ــم الرج ــادر عل مص

الشــجرة، )ت: ٤2 هـــ(. . ( . )29(
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التطبيــق: روي حممــد بــن احلســن الصفــار: عــن أمحــد بــن حممــد، عن احلســن عــن فضالة بــن أيوب، 
عــن ) أمحــد بــن ( ســليان، عــن عمــر بــن أيب بكــر، عــن رجــل، عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال: 
ــه  ــن عيني ــه وكان ب ــه يف منرصف ــة صحبت ــرصف إىل املدين ــة وان ــيل g معاوي ــن ع ــن ب ــا وادع احلس مل
محــل بعــر ال يفارقــه حيــث توجــه، فقلــت لــه ذات يــوم: جعلــت فــداك يــا أبــا حممــد هــذا احلمــل ال 
ــوان !  ــال: هــذا الدي ــدري مــا هــو ؟ قلــت: ال. ق ــا حذيفــة أت يفارقــك حيــث مــا توجهــت. فقــال: ي

قلــت: ديــوان مــاذا ؟ قــال: ديــوان شــعيتنا فيــه أســاؤهم. قلــت: جعلــت فــداك فــأرين اســمي. 
ــال ) يل (:  ــرأ، فق ــن اق ــرأ ومل أك ــن أخ يل وكان يق ــي اب ــه ومع ــدوت إلي ــال: فغ ــداة. ق ــد بالغ ــال: اغ ق
مــا غــدا بــك ؟ قلــت: احلاجــة التــي وعدتنــي. قــال: مــن ذا الــذي معــك ؟ قلــت: ابــن أخ يل وهــو يقــرأ 
ولســت أقــرأ. قــال: فقــال يل: اجلــس فجلســت، ثــم قــال: عــيل بالديــوان األوســط. [ قــال: ] فــايت بــه. 
قــال: فنظــر الفتــى فــإذا األســاء تلــوح، قــال: فبينــا هــو يقــرأ [ إذا ] قــال: [ هــو ] يــا عــاه هــو ذا اســمي. 
قلــت: ثكلتــك أمــك انظــر أيــن اســمي. [ قــال: ] فصفــح ثــم قــال: هــو ذا اســمك. ) قــال: ( فاســتبرنا 

واستشــهد الفتــى مــع احلســن بــن عــيل - صلــوات اهلل عليــه -. )30( الروايــة مرســلة يف املصــادر. 
جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري، بــن عمــرو بــن حــرام، نــزل املدينــة، شــهد بــدرا وثــاين عــرة غــزوة 

مــع النبي s، )ت: 7٨هـــ(.  )31(
وردت روايــات يف مدحــه وحســنه وهــي كثــرة، وإنــه منقطــع إىل أهــل البيــت وحمــب هلــم. وعــارص 
اإلمــام عــيلg، واإلمــام احلســنg، واإلمــام احلســنg وزار احلســنg يف العريــن مــن صفــر، 

)32( .gإىل اإلمــام الباقــرsوبلــغ ســام رســول اهلل gومــع اإلمــام زيــن العابديــن
يتعــن البحــث حــول شــخصيات نقلــوا األقــوال والســنن عــن ســبط النبــي )أيب حممــد( وعنواهنــم 

بحــرف الــزاي. 
 زيــد بــن أرقــم  بــن زيــد بــن قيــس بــن النعــان بــن مالــك األنصــاري اخلزرجــي. )33(، كنيتــه أبــو 
عمــر، وقيــل: أبــو عامــر، رو عنــه ابــن عبــاس  وكان يتيــا يف حجــر عبــد اهلل بــن رواحــة، وســار معــه 
إىل مؤتــة، )ت: ٦٨ هــ  (  الصحــايب  غــزا مــع النبــي sســبع عــرة غــزوة، وشــهد صفــن مــع عــيل، 

ومــات بالكوفــة  لــه يف كتــب احلديــث 70 حديثــا. )3٤(
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التطبيق
رو ابــن بابويــه يف كتــاب النصــوص عــى األئمــة االثنــي عــر قــال: حدثنــا أبــو عبــد اهلل احلســن 
بــن حممــد بــن ســعيد اخلــدري قــال: حدثنــي أبــو احلســن حممــد بــن أيب عبــد اهلل الكاتــب قــال: حدثنــي 
حممــد بــن إســاعيل الربمكــي قــال: حدثنــي منــدل بــن عــيل عــن أيب نعيــم عــن حممــد بــن زيــد بــن أرقــم 
قــال: ســمعت رســول اهلل sيقــول لعــيل: « أنــت اإلمــام، واحلســن واحلســن إمامــان ســيدا شــباب أهل 

اجلنــة، وتســعة مــن صلــب احلســنg أئمــة أبــرار معصومــون، ومنهــم قائمنــا أهــل البيــت. . . (. )35(
ــربين  ــادق أخ ــا ص ــى أب ــاب، يكن ــه كت ــايش: ) ل ــال النج ــايل)ت: 70هـــ(، ق ــس اهل ــن قي ــليم ب س
عــيل بــن أمحــد القمــي قــال: حدثنــا حممــد بــن احلســن بــن الوليــد قــال: حدثنــا حممــد بــن أيب القاســم 
ماجيلويــه، عــن حممــد بــن عــيل الصــريف  عــن محــاد بــن عيســى وعثــان بــن عيســى، قــال محــاد بــن 

ــاب(. )3٦( ــن قيــس بالكت ــاين عــن ســليم ب ــن عمــر الي ــم ب ــا إبراهي عيســى: وحدثن
 وأكــد  الطــويس صحــة ســند الكتــاب إليــه فقــال: )حدثنــي حممــد بــن احلســن الرباثــي قــال: حدثنــا 
احلســن بــن عــيل بــن كيســان، عــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن عمــر اليــاين، عــن ابــن أذينــة، عــن أبــان 
بــن أيب عيــاش، قــال: هــذا نســخة كتــاب ســليم بــن قيــس العامــري ثــم اهلــايل، دفعــه إىل أبــان ابــن أيب 
عيــاش وقــراه، وزعــم أبــان انــه قــرأه عــى عــيل بــن احلســنc قــال: صــدق ســليم )رمحــة اهلل عليــه( 

هــذا حديــث نعرفــه. 
رو حممــد بــن احلســن، قــال: حدثنــا احلســن بــن عــيل بــن كيســان، عــن إســحاق بــن إبراهيــم، عــن 
ــان بــن أيب عيــاش، عــن ســليم بــن قيــس اهلــايل، قــال: قلــت ألمــر املؤمنــنg إين  ــة عــن أب ابــن أذين
s ســمعت مــن ســلان ومــن مقــداد ومــن أيب ذر أشــياء يف تفســر القــرآن ومــن الروايــة عــن النبــي

ــر  ــن تفس ــرة م ــياء كث ــاس أش ــدي الن ــت يف أي ــم، ورأي ــمعت منه ــا س ــق م ــك تصدي ــمعت من وس
ــه.  القــرآن ومــن األحاديــث عــن نبــي اهللg أنتــم ختالفوهنــم وذكــر احلديــث بطول

c إين حججــت فلقيــت أبــا جعفــر حممــد بــن عــيل c قــال أبــان: فقــدر يل بعــد مــوت عــيل بــن احلســن
فحدثــت هبــذا احلديــث كلــه مل أخــط منــه حرفــا فاغــر ورقــت عينــاه. 

ــذا  ــه هب ــده فحدث ــد عن ــا قاع ــنg وأن ــدي احلس ــل ج ــد قت ــد أيت أيب بع ــليم ق ــدق س ــال: ص ــم ق ث
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احلديــث بعينــه، فقــال لــه أيب صدقــت. . (. )37(
ولعلــاء الرتاجــم كام وبحــث مفصــل حــول املؤلــف والكتــاب كثــر ومهــم ونقتــرص منــه القليــل 

اســتعراضا. 
 ال شــك يف وثاقــة ســليم، وإن كتابــه يعــد مــن األصــول املعتــربة - كــا عــن النعــاين وغــره -، ومــا 

ذكــره ابــن الغضائــري فلــم يثبــت. 
 أوال: بعدم ثبوت انتساب كتابه إليه. 

 ثانيــا: مــا وجــد مــن نســخ الكتــاب مل يذكــر فيــه مــا يعــد فاســدا، وفيهــا: ان ابــن عمــر وعــظ أبــاه، 
ــي عــر b، وال  ــد إســاعيل وهــم رســول اهلل sمــع األئمــة أالثن ــة عــر مــن ول وأن األئمــة ثاث

حمــذور يف أحــد هذيــن. 
 أمــا مــا قــال باختــاف أســانيد الكتــاب ففيــه: إن عمــر بــن أذينــة غــر مذكــور يف الطريــق أصــا، 

وإبراهيــم بــن عمــر رو عــن ســليم بــا واســطة. 
 أمــا مــا قــال ابــن الغضائــري بأنــه رو عــن الصــادقg، ففيــه أن ســليم مل يــدرك الصــادقg  أمــا 
ــكا ســنديه ضعيــف، أحدمهــا مــن  ــه ب ــق الطــويس إىل كتاب ــاب ســليم، ألن طري ــا إىل كت ــق لن ال طري

جهــة أبــان، وثانيهــا مــن جهــة أيب ســمينة(. )3٨(
 وحيتمل أن يكون قيس  عارص جمموعة من املعصومنg ونقل عنهم وهم: 

١.)39( .gمن أصحاب أمر املؤمنن
٤(.٢0( .gمن أصحاب احلسن
٤(.٣1( .gمن أصحاب احلسن
ــر .٤ ــب أم ــويف، صاح ــري الك ــم العام ــايل ث ــس اهل ــن قي ــليم ب ــا: س ــجادg قائ ــاب الس ــن أصح م

)٤2( ” gاملؤمنــن
 من أصحاب الباقرg لكن بعنوان  سلمة بن قيس اهلايل )٤3(٥.

)٤٤( .g٦- وعده الربقي من األولياء من أصحاب أمر املؤمنن
إن الربقــي قــد عــده أيضــا يف أصحــاب الســجادg مقتــرصا عــى كنيتــه. وال شــك يف توثيقــه وصحة 

نســبة الكتــاب إليه. 
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التطبيق
لقــد وردت منــه الروايــات الكثــرة الدالــة عــى توســعه يف احلديــث عــن مصــادره وتوثيقــه، 
ونقتــرص عــى نقــل إنموذجــا واحــدا فقــط، ينقلــه عــن اإلمــام احلســنg، وهــو وصيــة اإلمــام أمــر 
املؤمنــن عنــد شــهادته باإلمامــة لولــده احلســنg ومنقولــة ومشــهورة يف مصــادر األخبــار. رو عــن 
ســليم بــن قيــس اهلــايل قــال: « شــهدت وصيــة عــيل بــن أيب طالــبg حــن أوىص إىل ابنــه احلســن 
وأشــهد عــى وصيتــه احلســن وحممــدا ومجيــع ولــده ورؤســاء أهــل بيتــه وشــيعته b، ثــم دفــع إليــه 
الكتــاب والســاح، ثــم قــالg: يــا بنــى أمــرين رســول اهلل sأن أوىص إليــك وأن أدفــع إليــك كتبــي 
وســاحي كــا أوىص إىل رســول اهلل sودفــع إىل كتبــه وســاحه وأمــرين أن آمــرك إذا حــرضك 
ــول  ــرك رس ــال: وأم ــنg فق ــه احلس ــى ابن ــل ع ــم أقب ــال: ث ــن، ق ــك احلس ــه إىل أخي ــوت أن تدفع امل
اهلل sأن تدفعــه إىل ابنــك عــيل بــن احلســن، ثــم أقبــل عــى ابنــه عــيل بــن احلســن c فقــال: وأمــرك 
رســول اهلل sأن تدفــع وصيتــك إىل ابنــك حممــد بــن عــيل فأقــرأه مــن رســول اهلل sومنــى الســام. 
ثــم اقبــل عــى ابنــه احلســنg فقــال: يــا بنــى أنــت وىل األمــر ووىل الــدم فــإن عفــوت فلــك وإن قتلــت 
فرضبــة مــكان رضبــة وال تأثــم، ثــم قــال: اكتــب « بســم اهلل الرمحــن الرحيــم هــذا مــا أوىص بــه عــيل بــن 
أيب طالــب أوىص أنــه يشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه وأن حممــد عبــده ورســوله أرســله 

)٤5( .) . . .s وديــن احلــق ليظهــره عــى الديــن ولــو كــره املركــون باهلــد
ســليان بــن رصد اخلزاعــي، أدرك رســول اهلل s و أبــو مطــرف ســليان بــن رصد بــن اجلــون بــن أيب 
اجلــون عبــد العــز بــن منقــذ الســلويل اخلزاعــي، وصحــايب، من الزعــاء القادة، شــهد اجلمــل وصفن 

مــع عــيلg، ســكن الكوفــة، تــرأس التوابــن، استشــهد بعــن الــوردة، قتلــه يزيــد بن احلصــن. )٤٦(
ــا  ــن، فإن ــر املؤمن ــد أم ــذرين عن ــيل: ) اع ــن ع ــن ب ــي للحس ــن رصد اخلزاع ــليان ب ــال س ــال: ق و ق
ــوذ يب  ــال يل ــتد القت ــن اش ــه ح ــد رأيت ــن: لق ــال احلس ــال: فق ــذا، ق ــذا وك ــل ك ــوم اجلم ــن ي ــي م منعن

ــة(. )٤7( ــن حج ــذا بعري ــل ه ــت قب ــوددت أين م ــن ! ل ــا حس ــول: ي ويق
وناقــش الطــويس يف هــذا اخلــرب، واحتمــل وضعــه عــى الــراوي واإلمــام فقــال: )املتخلــف عنــه يــوم 

اجلمــل، املــروي عــن احلســن أو املــروي عــى لســانه كذبــا يف عــذره يف التخلــف(. )٤٨(
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ــن  ــن التابع ــه م ــاذان: إن ــن ش ــل ب ــال الفض ــن، ق ــن التابع ــن رصد م ــليان ب ــم أن س ــرب بعضه واعت
الكبــار ورؤســائهم وزهادهــم (. )٤9(

 :gإذن يمكن أن نرتجم هلذا الرجال يف حياة أربعة من املعصومن
١. .s يف أصحاب رسول اهلل

.٢ .gيف أصحاب عيل 

.٣ .gيف أصحاب احلسن 
٤.)50( .gوعن ابن نا ) أنه أول من هنض بعد قتل احلسن طالبا بثأره

وأمــا وثاقتــه وجالتــه فــا شــك فيــه، فقــال الســيد اخلوئــي: ) ال ينبغــي اإلشــكال يف جالــة ســليان 
بــن رصد، وعظمتــه، لشــهادة الفضــل بــن شــاذان بذلــك(. )51(

ورو حممد بن عيسى العبيدي، عن حممد بن سنان، عن موسى بن بكر
 :gيقــول: قــال أمــر املؤمنــن ،gالواســطي، عــن الفضيــل بــن يســار، قــال: ســمعت أبــا جعفــر
ــى  ــل عم ــي واجع ــن يف رقبت ــا اآلكل ــت قلوهب ــا عمي ــا ك ــم أبصارمه ــان وأع ــي ف ــن ابن ــم الع الله

ــا «. )52( ــى قلوهب ــى عم ــا ع ــا دلي أبصارمه
وقــال املفيــد  بــاب ذكــر االمــام بعــد أمــر املؤمنــنg: « وورد عليــه ) احلســنg( كتــاب قيــس بــن 
ســعد - ريض اهلل عنــه - وكان قــد أنفــذه مــع عبيــد اهلل بــن العبــاس عنــد مســره مــن الكوفــة ليلقــى 
معاويــة ويــرده عــن العــراق، وجعلــه أمــرا عــى اجلاعــة، وقــال: إن أصبــت فاألمــر قيــس بــن ســعد، 
فوصــل كتــاب قيــس بــن ســعد خيــربه أهنــم نازلــوا معاويــة بقريــة يقــال هلــا احلبوبيــة بــإزاء مســكن، وأن 
معاويــة أرســل إىل عبيــد اهلل بــن العبــاس يرغبــه يف املصــر إليــه وضمــن لــه ألــف ألــف درهــم، يعجــل 
ــل إىل  ــد اهلل يف اللي ــل عبي ــة، فانس ــه إىل الكوف ــد دخول ــر عن ــف اآلخ ــه النص ــف ويعطي ــا النص ــه منه ل
معســكر معاويــة يف خاصتــه ! وأصبــح النــاس قــد فقــدوا أمرهــم، فصــى هبــم قيــس ريض اهلل عنــه، 

ونظــر يف أمورهــم » )53(
وذكر مثل ذلك ابن شهر آشوب، يف ) فصل يف صلحه مع معاوية (. )5٤(

gاملطلب الثاين: بعض الرواة من خواص أمر املؤمنن
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ويف ضــوء معاجــم الرتاجــم والرجــال والســر جيــد الباحــث جمموعــة مــن رواة احلســنg وهــم مــن 
املنقطعــن لعــيلg ومــن خلــص أصحابــه  وهــم: 

s ــه أخــو الرســول ــة يف فضــل عــيلg، وإن  أشــعث بــن ســوار  الثقفــي الكــويف. )55( رو رواي
وحرمــة ســبه. 

رو عــن )حممــد بــن منصــور عــن أيب هشــام عــن ابــن فضيــل عــن أشــعث بــن ســوار قــال: ســب 
عــدي بــن أرطــاة عليــا عــى منــرب البــرصة فبكــى احلســن ثــم قــال: لقــد ســب هــؤالء القــوم رجــا إنــه 

ألخــو رســول اهلل يف الدنيــا واآلخــرة(. )5٦(
gــا قبــض أمــر املؤمنــن ــه عــيلg، ) ومل ــة اإلمــام احلســنg بعــد شــهادة أبي ــة خطب ــه رواي جــاء عن
خطــب النــاس احلســنg وذكــر حقــه، فبايعــه أصحــاب أبيــه عــى حــرب مــن حــارب وســلم مــن ســامل. 
ــن ســوار، عــن أيب إســحاق الســبيعي  ــي أشــعث ب ــال: حدثن ــى ق ــن حيي ــوط ب ــو خمنــف ل  ورو أب
وغــره قالــوا: خطــب احلســن بــن عــيل c صبيحــة الليلــة التــي قبــض فيهــا أمــر املؤمنــنg فحمــد 
ــبقه  ــل مل يس ــة رج ــذه الليل ــض يف ه ــد قب ــال: « لق ــم ق ــول اهلل sث ــى رس ــى ع ــه  وص ــى علي اهلل وأثن
األولــون بعمــل، وال يدركــه اآلخــرون بعمــل، لقــد كان جياهــد مــع رســول اهلل فيقيــه بنفســه، وكان 
رســول اهلل sيوجهــه برايتــه فيكنفــه جربائيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســاره  فــا يرجــع حتــى 

يفتــح اهلل عــى يديــه. 
ولقــد تــويفg يف الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مريــمg، وفيهــا قبــض يوشــع بــن نــون ويص 
موســى، ومــا خلــف صفــراء وال بيضــاء إال ســبع مائــة درهــم فضلــت مــن عطائــه، أراد أن يبتــاع هبــا 

خادمــا ألهلــه  ثــم خنقتــه العــربة فبكــى وبكــى النــاس معــه. 
ثــم قــال: أنــا ابــن البشــر، أنــا ابــن النذيــر، أنــا ابــن الداعــي إىل اهلل بإذنــه، أنــا ابــن الــرساج املنــر، أنــا 

مــن أهــل بيــت أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا، أنــا مــن أهــل بيــت افــرتض. . (. )57(
ــن ــن احلس ــندها )رو ع ــع يف س ــنg وق ــام احلس ــن اإلم ــا  ع ــات نقله ــن الرواي ــة م ورد يف جمموع

 .) . .g
روي الطــويس، عــن ابــن حمبــوب، عــن عــيل بــن حممــد بــن حييــى، عــن احلســن بــن عــيل، عــن أيب 
إســحاق، عــن فيــض، عــن أشــعث، عــن احلســنg ) يف الرجــل يمــوت وعليــه ديــن وقــد أذن لعبــده 
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يف التجــارة وعــى العبــد ديــن قــال: يبــدأ بديــن الســيد(. )5٨( ورو عــن رشيــح، عــن أمــر املؤمنــن
g. )59(هــو أشــعث بــن ســوار(. )٦0(

ولــه لقــب آخــر هو)التوابيتــي(: أشــعث بــن ســوار، وقيــل: ســواد الثقفــي، وقيــل: النخعــي 
بالــوالء، وقيــل: الكنــدي، الكــويف، النجــار، الســاجي، األفــرق األثــرم، التوابيتــي، وقيــل صاحــب 
ــاء  ــدر للقض ــم. تص ــرون منه ــه آخ ــة وضعف ــض العام ــه بع ــال، وثق ــول احل ــدث جمه ــت. حم التوابي

بالبــرصة واألهــواز. 
رو عنــه يزيــد بــن هــارون، وشــعبة بــن احلجــاج، وســفيان الثــوري وغرهــم. تــويف بالكوفــة )ت: 

13٦هـــ(، وغرها. )٦1(
أألصبــغ بــن نباتــة، املجاشــعي مــن الســلف الصالــح، مــن خاصــة  أمــر املؤمنــنg قالــه النجــايش 

- رو القمــي فهــو ثقــة. )٦2(
رو ابــن قولويــه، رو عهــد أمــر املؤمنــنg ملالــك األشــرت - طريــق الطــويس إىل العهــد 
صحيــح - رو وصيــة أمــر املؤمنــنg إىل ابنــه حممــد، وطريــق الطــويس إليهــا ضعيــف - طريــق 

الصــدوق إليــه ضعيــف - متحــد مــع األصبــغ. )٦3(
وقــال الســيد اخلوئــي وقــع يف اســناد عــدة مــن الروايــات تبلــغ ســتة ومخســن مــوردًا رواهــا عــن 

)٦٤( . ــن ــيل واحلس ــن ع ــا ع ــن روامه ــن إال موردي ــر املؤمن أم
   اهلمــداين. جعيــد اهلمــداين، معارصتــه ألربعــة مــن املعصومــن اإلمــام عيلgواحلسنgواحلســن
gوالســجادg، كــا عــده الطــويس ) رمحــه اهلل (  تــارة مــن أصحــاب عــيلg وقــال: جعيــد مهــداين 
ــن ــاب احلس ــة يف أصح ــداين، وثالث ــد اهلم ــه: جعي ــنg، بقول ــاب احلس ــن أصح ــر م ــويف، وأخ ك

)٦5( .gمثــل مــا يف احلســن، ورابعــة يف أصحــاب الســجاد g
رو عــن عــيل بــن احلســن c، ورو عنــه عمــران بــن أعــن. )٦٦(  وهــذا الــراوي يعــد مهمــا يف 

علــم الرجــال )٦7(. وإن وردت الروايــة عنــه يف مصــادر خمتلفــة مــن الفريقــن. 
gواحلــارث األعــور ممــدوح )٦٨( بــل ثقــة )٦9( عــده الشــيخ الطــويس )70(مــن أصحــاب أمــر املؤمنن

قائــا: « احلــارث اهلمــداين احلالقــي »، ومــن أصحــاب اإلمــام احلســنg قائــا: « احلــارث األعــور »
 وعده الربقي )71(من أولياء أمر املؤمننg قائا: « احلارث بن عبد اهلل األعور، مهداين». 
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ــر  ــو زه ــاريف، أب ــداين اخل ــور اهلم ــد اهلل األع ــن عب ــارث ب ــوان « احل ــن حجر)72(بعن ــره اب ــد ذك وق
الكــويف «، والظاهــر أن مــا ذكــره ابــن حجــر مــن وصفــه بــ  « اخلــاريف » أصــح ممــا ذكــر الطــويس مــن 
وصفــه بــ  « احلالقــي» « فاخلــاريف » نســبة إىل مالــك بــن عبــد اهلل بــن كثــر امللقــب بخــارف أبــى قبيلــة 

مــن مهــدان ». )73( وأمــا « احلالقــي » فلــم أعثــر لــه عــى مصــدر. 
ــه، ثــم قــال: « وال  ــة الكــيش يف ترمجت  وقــد ذكــره العامــة احلــيل يف القســم األول )7٤(، وأورد رواي

تثبــت هبــا عنــدي عدالتــه، بــل ترجيــح مــا ». )75(
ــا الشــحيح مــن منــع حــق اهلل وأنفــق يف  ــا عبــد اهللg يقــول: إن رو عــن زرارة قــال: ســمعت أب

غــر حــق اهلل عــز وجــل. 
وبإســناده عــن احلــارث األعــور قــال: فيــا ســأل عــى )صلــوات اهلل عليــه( ابنــه احلســنg أن قــال 

لــه: مــا الشــحيح ؟ فقــال أن تــر مــا يف يــدك رشفــا ومــا أنفقــت تلفــا. )7٦(
وروي الصــدوق باإلســناد عــن أمحــد بــن حممــد، عــن بعــض أصحابنــا، رفعــه إىل ســعد بــن طريــف، 
ــا  ــهg: ) ي ــال أمــر املؤمنــنg للحســن ابن ــال: ق ــة، عــن احلــارث األعــور ق ــن نبات ــغ ب عــن األصب

بنــي مــا املــروءة ؟ قــال: العفــاف وإصــاح املــال(. )77(
و حجــر بــن عــدي الصحــايب اجلليــل الــذي استشــهد مــع ولــده وأصحابــه يف ســبيل والء أمــر املؤمنــن

gودفــن يف مــرج عــذراء، ولكــن ويف وقــت مــا نكتــب هــذه األســطر، ونســمع جريمــة أخــر هبــدم قــرب 
حجــر ابــن عــدي يف يــوم اخلميــس 2013/5/3م فقــد قامــت زمــر اإلرهــاب واألمويــة والوهابيــة ومــا 
يســمى بجبهــة النــرصة هلــدم القــرب ونبشــه ومحــل جثتــه جلهــة جمهولــة فحجــر يتحــد اإلرهــاب األمــوي 

)7٨( .{ لُِبــونَ نْقَ لَــبٍ يَ ُمــوا أَيَّ ُمنْقَ لَ يــنَ ظَ ذِ ُم الَّ لَ ــيَعْ وهــو يف قــربه، فإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون {. . . وسَ
وحبــة بــن جويــن العــرين، هــو حبــة العــرين)ت: 7٦هـــ( مــن رواة أمــر املؤمنــنg بــل هــذا مــن 
مشــاهر أصحــاب أمــر املؤمنــن عــيلg وتصــد لرتمجتــه علــاء الفريقــن )79( و حبــة بــن جويــن بــن 

عــيل العــرين البجــيل، أبــو قدامــة الكــويف، رو لــه النســائي. )٨0(
العرين قبيلة من العرب يف بجيلة. 

وعندهــم مــن الضعفــاء )٨1( وعنــد اإلماميــة مــن املمدوحــن ونســب ابــن داود إىل الكــيش أنــه 
ممــدوح مــن القســم األول. )٨2(
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و حبابة الوالبية. وهي مما نص علاء الرجال عى كوهنا ممدوحة. )٨3(
 وقــد عــارصت عــدة مــن األئمــة إذ ظهــرت لــكل واحــد منهــم كرامــة يف طبــع احلــى هلــا ويطــول 

 .gوإىل زمــان اإلمــام الرضــا gعمرهــا إذ أدركــت اإلمــام أمــر املؤمنــن
ــرg، وذكرهــا الربقــي  فيمــن  )عدهــا الطــويس  مــن أصحــاب احلســنg، ومــن أصحــاب الباق

 .c ــن عــيل وأيب جعفــر الباقــر رو مــن النســاء عــن احلســن ب
 .b وذكرها ابن داود يف القسم األول، وعدها من أصحاب احلسن واحلسن والسجاد والباقر

 « ــد ــة أم الن ــدية الوالبي ــر األس ــت جعف ــة بن ــوان « حباب ــا بعن ــد أن ذكره ــاين )٨٤(  بع ــال  املامق وق
ــدأ بأمــر املؤمنــن ــه أحلــق هبــم الصــادق والكاظــم والرضــاg، وب ــا عــى كام بــن داود:  وليت معقب

 .gــا ــان الرض ــت إىل زم ــا احلــى وعاش ــع هل ــن طب ــو أول م ــه، وه ــا أدركت ــث إهن g، حي
ــق  ــو املح ــن دع ــل ب ــا يفص ــاب م ــي يف ب ــروه الكلين ــذي  ذك ــث ال ــك باحلدي ــى ذل ــتدل ع  واس

واملبطــل يف أمــر اإلمامــة (. )٨5(
رو حممــد بــن مســعود، قــال: حدثنــي جعفــر بــن أمحــد، قــال: حدثنــي العمــر كــي عــن احلســن بــن 
عــيل بــن فضــال، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن عنبســة بــن مصعــب، وعــيل ابــن املغــرة، عــن عمــران 
بــن ميثــم، قــال: دخلــت أنــا وعبايــة األســدي عــى امــرأة مــن بنــي أســد يقــال هلــا: حبابــة الوالبيــة، 

فقــال هلــا عبايــة: تدريــن مــن هــذا الشــاب الــذي معــي ؟ 
قالــت: ال، قــال: مــه ابــن أخيــك ميثــم. قالــت: أي واهلل أي واهلل. ثــم قالــت: أال أحدثكــم بحديــث 
ســمعته مــن أيب عبــد اهلل احلســن بــن عــيلg قلنــا بــيل، قالــت: ســمعت احلســن بــن عــيلg يقــول: 
نحــن وشــيعتنا عــى الفطــرة التــي بعــث اهلل عليهــا حممــدا sوســائر النــاس منهــا بــراء، وكانــت قــد 

أدركــت أمــر املؤمنــنg وعاشــت إىل زمــان الرضــاg عــى مــا بلغنــي(. . )٨٦(
رشيد اهلجري. )العامة احليل، ورو الكيش  وغره مدحه (. )٨7(

ورشــيد اهلجــري كــا ضبطــه ياقــوت  )٨٨( وقــد ضبطــه بعضهــم وهــو اشــتباه وهــو نســبه إىل « هجــر 
« بلــد باليمــن بينــه وبــن عــر يــوم وليلــة مــن جهــة اليمــن وقريــة كانــت قــرب املدينــة املنــورة، واســم 
جلميــع أرض اليمــن قــال أبــو عمــرو الكــيش بإســناده عــن قنــواء بنــت رشــيد اهلجــري قــال: قلــت 
ــوات ــن )صل ــك، قالــت: ســمعت أيب يقــول: أخــربين أمــر املؤمن ــا ســمعت مــن أبي هلــا: أخــربين م
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اهلل عليــه( فقــال: يــا رشــيد كيــف صــربك إذا أرســل إليــك دعــي بنــي أميــة فقطــع يديــك ورجليــك 
ولســانك ؟ قلــت: يــا أمــر املؤمنــن آخــر ذلــك إىل اجلنــة ؟

 فقــال: يــا رشــيد أنــت معــي يف الدنيــا واآلخــرة قلــت: فــو اهلل مــا ذهبــت األيــام حتــى أرســل إليــه 
عبيــد اهلل بــن زيــاد الدعــي فدعــاه إىل الــرباءة مــن أمــر املؤمنــنg فأبــى أن يــربأ منــه فقــال لــه الدعــي: 

فبــأي ميتــة قــال لــك متــوت ؟ 
ــرأ فتقدمنــي فتقطــع يــدي ورجــيل  ــه فــا أب ــه: أخــربين خليــيل انــك تدعــوين إىل الــرباءة من فقــال ل
ولســاين فقــال: واهلل ال كذبــن قولــه، فقدمــوه فقطعــوا يديــه ورجليــه وتركــوا لســانه، فحملــت أطــراف 

يديــه ورجليــه، فقلــت: يــا أبــت هــل جتــد أملــا ممــا أصابــك ؟ ممــا أصابــك ؟ 
ــاس  ــاه مــن القــرص اجتمــع الن ــاه وأخرجن ــا احتملن ــاس فل ــن الن ــة إال كالزحــام ب ــا بني فقــال: ال ي
حولــه فقــال: أئتــوين بصحيفــة ودواة أكتــب لكــم مــا يكــون إىل يــوم الســاعة، فأرســل إليــه احلجــام 
حتــى قطــع لســانه فــات رمحــة اهلل عليــه يف ليلتــه قــال: وكان أمــر املؤمنــنg يســميه رشــيد البايــا 
وقــد كان ألقــى إليــه علــم البايــا واملنايــا وكان يف حياتــه إذا لقــى الرجــل قــال لــه: فــان أنــت متــوت 

بميتــة كــذا وتقتــل أنــت يــا فــان بقتلــه كــذا، فيكــون كــا يقــول رشــيد. . . )٨9(
ــا  ــم الباي ــه، وعل ــد معرفت ــن يري ــة م ــة كل مني ــا ومعرف ــم املناي ــاؤه عل ــم أولي ــه اهلل بتعلي ــد أمه ولق

ــي.  ــذا التابع ــن هل ــب واملح واملصائ
ومن هنا نستفيد من مفهوم األولوية وفحو اخلطاب أن اهلل يرزق اإلمام املعصوم ذلك. 

رو الصفــار، عــن ســيف بــن عمــرة، قــال: )ســمعت العبــد الصالــح أبــا احلســنgينعى إىل رجــل 
نفســه فقلــت: يف نفــيس وانــه ليعلــم متــى يمــوت الرجــل مــن شــيعته فقــال: شــبه املغضــب يــا اســحق 
قــد كان رشــيد اهلجــري يعلــم علــم املنايــا والبايــا فاإلمــام أوىل بذلــك(. )90( وهنــاك تكملــة لنــص  يف 

املصــادر أضــاف للروايــة. )91(
رفاعــة بــن شــداد. مــن أصحــاب أمــر املؤمنــنg وشــهد معــه يف حــرب اجلمــل ولــه أشــعار، يف 

)92( .gمــدح أمــر املؤمنــن
c، وهو حسن يف مصطلح علم الرجال. )9٤(  من أصحاب عيل واحلسن )93(
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و بجــيل ومــن الرهــط الذيــن تولــوا جتهيــز أيب ذر بعــد وفاتــه بالربــذة، ذكــره الكــيش يف ترمجــة مالــك 
األشــرت. )95(

قارئ من الشجعان املقدمن، من أهل الكوفة، من شيعة عيلg، قتل سنة )ت: ٦٦ ه  (. )9٦(
زيــد بــن وهــب اجلهنــي، لــه كتــاب خطــب أمــر املؤمنــنg عــى املنابــر يف اجلمــع واألعيــاد 

)97( وغرهــا. 
أخربنــا أمحــد بــن حممــد بــن موســى . . . عــن أيب خمنــف لــوط بــن حييــى، عــن أيب منصــور اجلهنــي، عــن 

زيــد بــن وهــب، قــال: خطــب أمــر املؤمنــنg - وذكــر الكتــاب. )9٨(
 رو عــن األعمــش، قــال: إذا ســمعت احلديــث مــن زيــد بــن وهــب فكأنــك ســمعته مــن الــذي 
)99( وقــال الســيد  gحيــدث عنــه. وعــن ابــن خــراش: أنــه ثقــة. وهــو مــن أصحــاب احلســن املجتبــى
اخلوئــي: )وطريــق الشــيخ إليــه ضعيــف بعــدة جماهيــل(. )100(  وترجــم لــه عنــد اجلمهــور وهــو ثقــة 
ــة احلجــاج بعــد اجلاجــم وكان ثقــة كثــر احلديــث( )101(  أي  لدهيــم: )تــويف زيــد بــن وهــب يف والي

بعــد ســنة) ٨3هـــ(. )102(
ــا  ــال: مل ــي ق ــب اجلهن ــن وه ــد ب ــن زي ــنg، ع ــام احلس ــاج اإلم ــربيس يف احتج ــق: رو الط التطبي
طعــن احلســن بــن عــيلg باملدائــن أتيتــه وهــو متوجــع فقلــت: مــا تــر يــا ابــن رســول اهلل فــإن النــاس 

ــرون ؟. . . . (. )103( متح
زادان، يكنــى أبــا عمــرة الفــاريس: مــن أصحــاب عــيلg، ذكــره الطــويس ونقــل العامــة احلــيل أنــه 

)10٤( .gمــن خواصــه
c، قــال الربقــي: أنــه مــن أوليــاء  ســويد بــن غفلــة، ويــدرج يف أصحــاب عــيل  )105( واحلســن )10٦(

)107( .gأمــر املؤمنــن
ــة  مــات ســنة)ت:  ــو أمي ــه أب ــة، كنيت ــة مــن تابعــي أهــل الكوف ــن غفل ــخ: ســويد ب ــال أهــل التاري ق
٨2هـــ(، وهــو ابــن ســبع وعريــن ومائــة ســنة. ثقــة ذكــره أبــو العبــاس يف ) الرجــال (، قالــه النجــايش 

والعامــة احلــيل. )10٨(
التطبيق

عــن إبراهيــم بــن عبــد األعــى، عــن ســويد بــن غفلــة قــال: كانــت اخلثعميــة حتــت احلســن بــن عــيل 
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فلــا أن قتــل عــيل [ و ] بويــع احلســن بــن عــيل دخــل عليهــا فقالــت لــه: ليهنئــك اخلافــة. 
فقال: أظهرت الشاتة بقتل عيل ؟

 أنت طالق ثاثا. فتلفعت يف ثوهبا. 
وقالت: واهلل ما أردت هذا. 

فمكثــت حتــى انقضــت عدهتــا وحتولــت فبعــث إليهــا احلســن بــن عــيل ببقيــة مــن صداقهــا وبمتعــة 
ــارق.  ــب مف ــن حبي ــل م ــاع قلي ــت: مت ــال قال ــول ورأت امل ــا الرس ــا جاءه ــم، فل ــف دره ــن أل عري
فأخــرب الرســول احلســن بــن عــيل فبكــى وقــال: لــوال أين ســمعت أيب حيــدث عــن جــدي النبــي sأنــه 

قــال: « مــن طلــق امرأتــه ثاثــا مل حتــل لــه حتــى تنكــح زوجــا غــره » لراجعتهــا. )109(
ومن رواة اإلمام احلسنg وقد بدأ عنوان اسائهم بحرف الظاء وهم: 

ــا األســود الــدؤيل البــرصي القــايض، كان مــن  ظــامل بــن عمــرو، ويقــال: ظــامل بــن ظــامل، يكنــى أب
الســادات التابعــن وأعياهنــم ومــن شــعراء اإلســام الفضــاء والفصحــاء ابتكــر النحــو بإشــارة أمــر 

املؤمنــنg وتــويف بالطاعــون واجلــارف يف البــرصة ســنة )ت: ٦9 هـــ( . )110(
)111( .bوعيل بن احلسن gواحلسن gواحلسن gويصنف من أصحاب عيل

وينتظم البحث حول تراجم بعض رواة اإلمام احلسنg وبدء اسائهم بحرف العن. 
عبايــة بــن ربعــي، األســدي: مــن أصحــاب عــيلg، ذكــره الطــويس. وعــده الربقــي مــن خواصــه

)112( العامــة احلــيل.  نقلــه   ،g
 التطبيق

ــع عــن  ــن الربي ــس ب ــد احلــاين عــن قي ــد احلمي ــن عب ــا حيــي ب ــال: حدثن ــن منصــور ق  رو حممــد ب
األعمــش عــن عبايــة بــن ربعــي: عــن أيب أيــوب األنصــاري قــال: قــال رســول اهلل s: ) يــا فاطمــة 

ــاك احلســن واحلســن(. )113( ــا ســبطا هــذه األمــة ومهــا ابن من
عمــرو بــن احلمــق اخلزاعــي)ت: 53هـــ(. بــن الكاهــن، ويقــال: الكاهــن، بــن حبيــب اخلزاعــي، 
صحــايب ســكن الكوفــة، ثــم مــرص، قتــل يف خافــة معاويــة. وهــو، مــن الســابقن الذيــن رجعــوا إىل 
ــح اخــر. )11٤( ــه مدائ ــه العامــة، ورو ل ــه، رواه الكــيش، ونقل أمــر املؤمنــنg، وهــو مــن حواري
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وإن عمــرو بــن احلمــق كان صاحــب رســول اهلل ) s( ثــم صاحــب أمــر املؤمنــنg، ويف كلــات 
األئمــة كان عبــدا صاحلــا أبلتــه العبــادة فانحلــت جســمه وصفــرت لونــه. )115(

عامــر بــن واثلــة بــن األســقع. )ت: 102هـــ( ويف نســخة اخــر )واثــل( وهــو كيســاين يقــول بحيــاة 
ابــن احلنفيــة. )11٦(  وعــده أهــل الرتاجــم مــن أصحــاب عــيلg ونقــل بعــض الروايــات عــن اإلمــام 

عــيلg يف حديــث تفرقــة هــذه األمــة. )117(
ــن  ــا حممــد ب ــه الكــيش قائــا: )حدثن وعــده الطــويس مــن أصحــاب اإلمــام احلســنg. وترجــم ل
مســعود، قــال: حدثنــي عــيل بــن احلســن بــن عــيل بــن فضــال قــال حدثنــي عبــاس بــن عامــر، عــن أبــان 
بــن عثــان، عــن شــهاب بــن عبــد ربــه قــال قلــت أليب عبــد اهللg: كيــف أصبحــت جعلــت فــداك ؟ 

قــال: أصبحــت أقــول، كــا قــال أبــو الطفيــل. 
عامر بن واثلة: 

وإن ألهل احلق الشك دولة * عى الناس إياها أرجي وأرقب
قــال: أنــا واهلل ممــن يرجــي وســرقب، وكان عامــر بــن واثلــة كيســانيا ممــن يقــول: بحيــاة حممــد بــن 

احلنفيــة، ولــه يف ذلــك شــعر، وخــرج حتــت رايــة املختــار بــن أيب عبيــدة. 
وكان يقول: ما بقي من السبعن غري، ويقول عامر بن واثلة: 

وبقيت سها يف الكنانة واحدا * سرتمي به أو يكرس السهم كارسه
وكان أبو الطفيل رأ رسول اهلل sوهو آخر من رآه موتا، وهو القائل: 

ويدعونني شيخا وقد عشت حقبة * وهن من األزواج نحوي نوازع
وما شاب رأيس من سنن تتابعت * عيل ولكن شيبتني الوقائع. )11٨(

وقد فصل أحد علاء الرتاجم القول فيه وتتبع الروايات يف مصادر اجلمهور التي نقلها. )119(
عامرالليثــي الكنــاين غلبــت عليــه كنيتــه، أدرك مــن حيــاة النبــي sثــاين ســنن. ومــات ســنة مائــة 

واثنتــن بمكــة وهــو آخــر مــن الصحابــة يف مجيــع األرض. رو عنــه مجاعــة. 
يف )120( قال ابن سعد: وقد رأ أبو الطفيل

النبي sووصفه. وقال أبو الطفيل: أدركت ثاين سنن من حياة النبيsوولدت عام أحد. 
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وأيضــا واســمه عامــر بــن واثلــة بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن جابــر بــن عميــس بــن جــزء بــن ســعد بــن 
ليــث. و أدرك مــن حيــاة النبــي sثــان ســنن)121(، نــزل الكوفــة وصحــب عليــاg يف مشــاهده كلهــا  
فلــا قتــل عــيل كــرم اهلل وجهــه انــرصف إىل مكــة حتــى مــات ســنة مــأة. وكان شــاعرا حمســنا، وذكــره 
ابــن أيب خيثمــة يف شــعراء الصحابــة وكان فاضــا عاقــا حــارض اجلــواب فصيحــا وكان متشــيعا يف 

عــيلg ويفضلــه ويثنــي عــى الشــيخن أيب بكــر وعمــر. 
و رأ النبــي sوهــو شــاب وحفــظ عنــه أحاديــث وقــال ابــن عــدي: لــه صحبــة. )122( رو عــن 
عــيل وحذيفــة وابــن عبــاس وابــن مســعود وزيــد بــن أرقــم وأيب بكــر وعمــر وغرهــم، وعنــه الزهــري 
ــا -  ــه مجيع ــمه وكنيت ــهور باس ــو مش ــم، وه ــار وغره ــن دين ــرو ب ــادة وعم ــة وقت ــر وعكرم ــو الزب وأب
وكان يعــرف بفضــل أيب بكــر وعمــر، ولكنــه يقــدم عليــا. وقــد رو عــن النبــي sقريبــا مــن عريــن 
حديثــا )123( وكان اخلــوارج يرمونــه باتصالــه بعــيل كــرم اهلل وجهــه وقولــه بفضلــه وفضــل أهــل بيتــه 
- وقــد ضعفــه ابــن حــزم الظاهــري لذلــك، وهــذا خطــأ فاحــش مــن ابــن حــزم. وأبــو الطفيــل صحــايب 
ــة )125( يف  ــن قتيب ــة واهلــو )12٤(. وذكــره اب ــول أحــد وال ســيا بالعصبي ــه ق ــر في ــه وال يؤث ال شــك في
الغــاة  والروافــض وقــال: صاحــب رايــة املختــار - و قــال أيضــا ومــات بعــد ســنة مــأة وشــهد مــع عــيل 
املشــاهد كلهــا وكان مــع املختــار صاحــب رايتــه وكان يؤمــن بالرجعــة. ويف كان عاقــا ويفضــل عليــا، 

والعجــب أن ابــن قتيبــة عــده مــن غاليــة الشــيعة وممــن يؤمــن بالرجعــة. )12٦(
وله يف ) املشكاة ( مخسة أحاديث. وعنه عند البخاري حديث واحد. 

وعند أمحد ) 5 / ٤53 ( مخسة عر حديثا. 
ومــن أحاديثــه: مــا رواه الطــرباين، وقــال احلاكــم: حدثنــا أبــو بكــر بــن إســحاق ودعلــج بــن أمحــد 
ــا األزرق بــن عــيل، ثنــا حســان بــن إبراهيــم الكرمــاين،  ــأ حممــد بــن أيــوب حدثن الســجزي قــاال: أنب
ــول:  ــم يق ــن أرق ــد ب ــمع زي ــه س ــل - أن ــن أيب الطفي ــه، ع ــن أبي ــل، ع ــن  كهي ــلمة ب ــن س ــد ب ــا حمم ثن
ــاس حتــت  ــد شــجرات مخــس دوحــات عظــام فكنــس الن ــة عن ــزل رســول اهلل sبــن مكــة واملدين ن
الشــجرات ثــم راح رســول اهللsعشــية فصــى ثــم قــام خطيبــا فحمــد اهلل وأثنــى عليــه وذكــر ووعــظ 
ــوا  ــن تضل ــن ل ــم أمري ــارك فيك ــاس ! إين ت ــا الن ــا أهي ــال: ) ي ــم ق ــول ( ث ــاء اهلل أن يق ــا ش ــال: ) م فق
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ــن  ــن م ــون أين أوىل باملؤمن ــال: { أتعلم ــم ق ــرتيت ( ث ــي ع ــل بيت ــاب اهلل وأه ــا كت ــا ومه إن اتبعتمومه
أنفســهم } ثــاث مــرات، قالــوا: نعــم. فقــال رســول اهلل s: ) مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله ( )127(
قــال احلاكــم: حديــث ســلمة بــن كهيــل عــن أيب الطفيــل صحيــح عى رشطهــا. وتكلــم فيه الســعدي 

اجلوزجــاين ألجــل حممــد بــن ســلمة بــا حجة. 
فا يلتفت بكام اجلوزجاين ألنه متعنت يف اجلرح، وقال احلافظ ابن

ــا منحرفــا عــن عــيل كــرم اهلل وجهــه فهــو ضــد الشــيعي وال ينبغــي  حجــر: اجلوزجــاين كان ناصبي
ــرة.  ــواهد كث ــث ش ــذا احلدي ــب: وهل ــال يف النص ــاين غ ــدع. واجلوزج ــدع يف مبت ــول مبت ــمع ق أن يس
ويف هــذا البــاب عــن عــيل وزيــد بــن أرقــم وزيــد بــن ثابــت وأيب ســعيد اخلــدري وجابــر بــن عبــد اهلل 

وحذيفــة بــن أســيد وابــن عمــر وأيب هريــرة. 
وقــد أخرجــه الطــرباين )12٨( حدثنــا حممــد بــن عبــد اهلل احلرضمــي حدثنــا جعفــر بــن محيــد، حدثنــا 
عبــد اهلل بــن بكــر الغنــوي، عــن حكيــم بــن جبــر، عــن أيب الطفيــل، عــن زيــد بــن أرقــم قــال: قــال 

 :s ــول اهلل رس
ــدد  ــه ع ــرص، في ــاء إىل ب ــن صنع ــا ب ــه م ــوض، عرض ــى احل ــم واردون ع ــرط، وإنك ــم ف ) إين لك
الكواكــب مــن قدحــان الذهــب والفضــة، فانظــروا كيــف ختلفــوين يف الثقلــن ( فقــام رجــل فقــال: يــا 
رســول اهلل ومــا الثقــان ؟ فقــال رســول اهلل s: ) األكــرب كتــاب اهلل، ســبب طرفــه بيــد اهلل، وطرفــه 

بأيديكــم فتمســكوا بــه لــن تزالــوا وال تضلــوا، واألصغــر عــرتيت، وأهنــم
لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــيل احلــوض، وســألت هلــا ذاك ريب فــا تقدمومهــا فتلهكــوا، وال تعلمومهــا 

فإهنــا أعلــم منكــم (. )129(
ورو الصدوق بإسناده، عن معروف بن خربوذ، عن أيب الطفيل، عن

ــيل  ــن، وع ــيد النبي ــا س ــول: أن ــول اهلل sيق ــمعت رس ــال: س ــبg ق ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب احلس
ــة، واألئمــة بعدمهــا ســادة  بــن أيب طالــب ســيد الوصيــن. واحلســن واحلســن ســيدا شــباب أهــل اجلن
املتقــن. ولينــا ويل اهلل، وعدونــا عــدو اهلل. وطاعتنــا طاعــة اهلل، ومعصيتنــا معصيتــه اهلل عــز وجــل. )130(

)131( .gبعد شهادة أمر املؤمنن gونقله خطبة موالنا احلسن املجتبى
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عقيصــا، أيب ســعيد عقيصــا التميمــي، ألن دينــارا كنيتــه « أبــو ســعيد » ولقبــه « عقيصــا » إنــا لقــب 
بذلــك لشــعر قالــه )132( ويؤيــده أن الكلينــي ” عــن أيب ســعيد عقيصــا ” وقــال الفروزآبــادي: « 

ــددة. )133( ــادر متع ــه يف مص ــم ل ــرب » وترج ــرش الك ــة بالك ــرة مقرون ــة صغ ــاء: كرش العقيص
)13٤( .gتارة ومن أصحاب احلسن gبن الطويس، أنه من أصحاب أمر املؤمنن

جاء هذا العنوان يف طريق جمموعة من الروايات الكثرة. )135(
ــو  ــي أب ــال: حدثن ــارود، ق ــن أيب اجل ــنان، ع ــن س ــد ب ــن حمم ــه، ع ــن أبي ــي، ع ــا رواه الربق ــا: م ومنه
ســعيد دينــار بــن عقيصــا التميمــي، قــال مــررت باحلســن واحلســن c ومهــا يف الفــرات مســتنقعن يف 
إزارمهــا، فقــاال: إن للــاء ســكانا كســكان األرض، ثــم قــاال: أيــن تذهــب ؟ - فقلــت: إىل هــذا املــاء، 
قــاال: ومــا هــذا املــاء ؟ - قلــت: مــاء يــرب يف هــذا احلــر خيــف لــه اجلســد، وخيــرج احلــر، ويســهل 
البطــن، هــذا املــاء لــه رس، فقــاال: مــا نحســب أن اهلل تبــارك وتعــاىل جعــل يف شــئ ممــا قــد لعنــه شــفاءا. 
فقلــت: ومل ذاك ؟  فقــاال: إن اهلل تبــارك وتعــاىل ملــا آســفه قــوم نــوح فتــح الســاء بــاء منهمــر، فأوحى 
اهلل إىل األرض فاســتعصت عليــه عيــون منهــا فلعنهــا فجعلهــا ملحــا أجاجــا. )13٦( آســفه أي أغضبــه. 

ومــاء منهمــر أي منســكب منصــب. 
ينتظم البحث يف التتبع لرواة عن اإلمام احلسنg والذين بدء عنواهنم بحرف القاف وهم: 

ــادة األنصــاري. كان مــن والة أمــر املؤمنــنg عــى مــرص ) أرســل عــيل  قيــس بــن ســعد بــن عب
إىل البــاد عالــه فبعــث إىل الكوفــة عــاره بــن شــهاب وكان مــن املهاجريــن وويل عثــان بــن حنيــف 
األنصــاري البــرصة وعبيــد اهلل بــن عبــاس اليمــن وويل قيــس بــن ســعد بــن عبــاد مــرص وســهل ابــن 

حنيــف األنصــاري الشــام(. )137(
ومــن رقابــة اإلمــام عــيلg عــى الــوالة وتشــدده عزلــه عــن مــرص وعقــد بالواليــة إىل حممــد بــن أيب 
بكــر عليها)عــزل عــيلg قيــس بــن ســعد بــن عبــاد عــن مــرص ووىل حممــد بــن أيب بكــر وحلــق قيــس 

باملدينة. 
ثــم وصــل إىل عــيلg وحــرض معــه حــرب صفــن وحكــي لعــيل مــا جــر لــه مــع معاويــة فعلــم 

صحــة ذلــك(. )13٨(
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 قــال الكــيش: ) ومــا رواه يف مصاحلــة أيب حممــد احلســنg ومعاويــة مل يبايــع قيــس بــن ســعد بــن 
عبــادة األنصــاري صاحــب رشطــة اخلميــس معاويــة قــال لــه معاويــة: قــم يــا قيــس فبايــع فالتفــت إىل 

)139( .gــن ــي احلس ــي يعن ــه امام ــس ان ــا قي ــال: ي ــره فق ــا يأم ــر م ــنg ينظ احلس
وكان مع احلسن بن عيلg عى مقدمته باملدائن، تويف باملدينة يف آخر أيام معاوية. )1٤0(

ــوح  ــرض فت ــردة، وح ــام يف ال ــى اإلس ــت ع ــن ثب ــي)ت: ٨٦هـــ(، كان مم ــم الطائ ــن حات ــدي ب ع
العــراق، وحــارب مــع عــيلg، ومــات ســنة ثــان وســتن، وكان أبــوه مــرضب املثــل يف الكــرم. )1٤1(

وبلــغ مــن عمــره مائــة وثانــن ســنة )1٤2(، ومــن الســابقن الذيــن رجعــوا إىل أمــر املؤمنــنg  رواه 
ــن شــاذان. )1٤3( الكــيش والعامــة احلــيل عــن الفضــل ب

التطبيق 
كلاتــه يف الرتغيــب عــى نــرصة اإلمــام املجتبــىg وقولــه: أنــا ابــن حاتــم. ســبحان اهلل ! مــا أقبــح 
هــذا املقــام ! أال جتيبــون إمامكــم وابــن بنــت نبيكــم ؟ ! أيــن خطبــاء مــرص الذيــن ألســنتهم كاملخاريــق 

يف الدعــة فــإذا جــد اجلــد فرواغــون كالثعالــب ؟ ! أمــا ختافــون مقــت اهلل والعنتهــا وعارهــا ؟ !
ثــم اســتقبل احلســن بوجهــه فقــال: أصــاب اهلل بــك املراشــد، وجنبــك املــكاره، ووفقــك ملــا حيمــد 

ــدوره.  وروده وص
 وقــد ســمعنا مقالتــك، وانتهينــا إىل أمــرك، و ســمعنا لــك وأطعنــاك فيــا قلــت ورأيــت وهــذا وجهي 

إىل معســكرنا. وخرج وكان أول الناس عســكرا . . . )1٤٤(
وردت روايات نقلت من طريقه يف كتب الفريقن، ويمكن مراجعتها يف مصادرها. 

ويعد البحث حول جمموعة من رواة اإلمام احلسنgوالذين يبدأ عنواهنم بحرف الكاف ومنهم: 
 كميــل بــن زيــاد النخعــي)ت: ٨2هـــ(، يمكــن أن جيــد الباحــث خصائــص هلــذا املؤمــن الــذي حيمل 

علــوم اإلمــام عــيلg وحافــظ رسه. 
- الدعاء فقد ورد عنه جمموعة من األدعية التي تقرب العبد إىل ربه وتوصله باخلضوع خلالقه. )1٤5(

- عتــاب وتأنيــب اإلمــام عــيلg لــه يف كتــاب هنــج الباغــة وداللــة ذلــك عــى شــدة الرقابــة عــى 
الــوالة لــه. )1٤٦( ومــا قــال اجلمهــور فيــه مــن كونــه رافــيض وهــو مــدح لــه ال ذم يف تقريــب التهذيــب: 
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« كميــل بــن زيــاد بــن النخعــي ثقــة، رمــي بالتشــيع مــن الثالثــة، مــات ســنة اثنتــن وثانــن ». 
قــال ابــن ســعد: شــهد مــع عــى صفــن وكان رشيفــا مطاعــا يف قومــه، قتلــه احلجــاج وكان ثقــة قليــل 

احلديــث، وقــال إســحاق بــن منصــور عــن ابــن معــن: ثقــة. )1٤7(
وقــال العجــيل: كــويف تابعــي ثقــة، وقــال ابــن عــار: رافــيض وهــو ثقــة مــن أصحــاب عــيل، وقــال 
يف موضــع آخــر: كان مــن رؤســاء الشــيعة، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وذكــره املدائنــي يف عبــاد 

أهــل الكوفــة. 
ــيل  ــب ع ــي صاح ــاد النخع ــن زي ــل ب ــي: « كمي ــال الذهب ــاج. . . . « وق ــه احلج ــة: قتل ــال خليف وق
- ريض اهلل عنــه - رو عنــه عبــاس بــن ذريــح وعبــد الرمحــن بــن زيــاد، قــال ابــن حبــان: كان مــن 
املفرطــن يف عــيل ممــن يــروي عنــه املعضــات، منكــر احلديــث تتقــى روايتــه وال حيتــج بــه، ووثقــه ابــن 
ســعد وابــن معــن « وقــال ابــن دريــد عنــد ذكــره قبائــل النخــع )1٤٨(: ” ومنهــم بنــو صهبــان فمنهــم 
كميــل بــن زيــاد بــن هنيــك بــن اهليثــم صاحــب عــيل بــن أيب طالــب رضــوان اهلل عليــه فقتلــه احلجــاج 
ــل  ــال النســابة اجللي ــد النــرس ” وق ــم ول ــل مــن الكــال، والنهيــك الشــجاع، واهليث بعــد ذلــك، وكمي
مجــال الديــن أمحــد بــن عنبــة يف )1٤9( مــا ترمجتــه: « ومــن النخــع بنــو صهبــان بــن ســعد بــن مالــك بــن 

)150( .gالنخــع، منهــم كميــل بــن زيــاد صاحــب أمــر املؤمنــن عــيل
ــاة  ــن حي ــنة، وأدرك يشء م ــعون س ــه تس ــن. ل ــن الفريق ــة ب ــة واجلال ــق العدال ــو متف ــة ه وباجلمل

)151( .sالنبــي
)152( .gوعده املفيد من أصحاب أمر املؤمنن

ــة  ــل إىل الكوف ــنg دخ ــام احلس ــع اإلم ــو م ــن، وه ــن الفريق ــرة م ــات كث ــه رواي ــد وردت عن وق
يعــرض النــاس عــى القتــال يف البــرصة. 

كيســان بــن كليــب، يكنــى أبــا صــادق.  وهــو ابــن عاصــم بــن ككليــب اجلرمــي، عــريب كــويف )153(، 
ــب  ــا لق ــو أيض ــيل b، وه ــن ع ــد ب ــن وحمم ــن حس ــيل ب ــن وع ــن واحلس ــيل واحلس ــاب ع ــن أصح م

خمتــار بــن أيب عبيــد املنســوب إليــه الكيســانية. )15٤(
لــوط بــن حييــي بــن ســعيد بــن خمنــف  بــن ســليم األزدي الغامــدي، يكنــى أبــا خمنــف. )ت: 157هـ( 
لــوط بــن حييــى بــن ســعيد بــن خمنــف بــن ســامل الغامــدي أبــو خمنــف شــيخ أصحــاب األخبــار بالكوفــة 
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ــة  ــايش والعام ــه النج ــد c، قال ــن حمم ــر ب ــن جعف ــه، رو ع ــا يروي ــكن إىل م ــم، وكان يس ووجهه
احلــيل. ولــه كتــب كثــرة. )155(

التطبيق
روايــة يف كيفيــة صــاة امليــت ســبع تكبــرات ال مخســة، عــى اإلمــام عــيلg والقائــم املهــدي يف آخــر 

الزمان. 
ــن حممــد البكــري، عــن  ــد اهلل ب ــن عب ــاة أمــر املؤمنــنg أليب احلســن عــيل ب ــاب وف نقــا عــن كت
لــوط بــن حييــى، عــن أشــياخه واســافه وســاق اخلــرب الطويــل إىل أن قــال: قــالg يف وصيتــه: « ثــم 
تقــدم يــا أبــا حممــد، وصــل عــيل يــا بنــي يــا حســن، وكــرب عــيل ســبعا، واعلــم أنــه ال حيــل ذلــك ألحــد 
غــري، إال عــى رجــل خيــرج يف آخــر الزمــان، اســمه: القائــم املهــدي، مــن ولــد أخيــك احلســن، يقيــم 

اعوجــاج احلــق ». )15٦(
وقــد ترجــم لــه جمموعــة مــن العلــاء مــن الفريقــن ونقلــوا عنــه مــن الروايــات. أبــو خمنــف: لــوط بــن 
حييــى بــن ســعيد بــن خمنــف بــن ســليم األزدي شــيخ أصحــاب األخبــار بالكوفــة، ووجههــم، كــا عــن 

النجــايش، )ت: 157 هـ( 
ــن ســليم صحــايب، شــهد  ــه هشــام الكلبــي، وجــده خمنــف ب ــروي عن ــروي عــن الصــادقg، وي ي

ــنة ) 3٦ هـــ(.  ــة س ــك الواقع ــهد يف تل ــة األزد، فاستش ــا راي ــىg  حام ــاب ع ــل يف أصح اجلم
 وكان أبــو خمنــف مــن أعاظــم مؤرخــي الشــيعة، ومــع اشــتهار تشــيعه اعتمــد عليــه علــاء الســنة يف 
النقــل عنــه كالطــربي وابــن األثــر، وغرمهــا، وليعلــم أن أليب خمنــف كتبــا كثــرة يف التاريــخ والســر 
منهــا: كتــاب « مقتــل احلســن « الــذي نقــل عنــه أعاظــم العلــاء املتقدمــن واعتمــدوا عليــه، ولكــن 
ــه، فليــس لــه، بــل  ــا وينســب إلي ــه نســخة، وأمــا املقتــل الــذي بأيدين ــه فقــد وال يوجــد من األســف أن
وال ألحــد مــن املؤرخــن املعتمديــن ومــن أراد تصديــق ذلــك فليقابــل مــا يف هــذا املقتــل ومــا نقلــه 
الطــربي وغــره عنــه حتــى يعلــم ذلــك، وقــد بينــت ذلــك يف: « نفــس املهمــوم « يف طرمــاح بــن عــدي 

ــامل. )157( واهلل الع
مســلم البطــن. مســلم بــن عمــران، ويقــال: ابــن أيب عمــران، ويقــال: ابــن أيب عبــد اهلل البطــن، أبــو عبــد 
اهلل الكــويف )15٨(. وقــد وردت روايــات عنــه مــن طــرق اجلمهــور تشــر أنــه ينقــل عــن ســعيد بــن جبــر كثــرا. 
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)159( .c وعده الربقي من أصحاب أمر املؤمنن واحلسن بن عيل
عنونــه ابــن شــهر آشــوب، وغــره مــن أهــل الرتمجــة، وفيــه: مســلم بــن بطــن. )1٦0( وردت ترمجــة لــه 

يف مصــادر كثــرة جــدا )1٦1(
مسعود، موىل أيب وائل، يكنى أبا رزين. )1٦2(

ميثــم التــار )1٦3(، صاحــب أمــر املؤمنــنg، وحالــه أشــهر مــن أن نعرفــه، فــإن رشح حالــه وبيــان 
ــن  ــن واملجاهري ــه بعــض املؤلفــن. )1٦٤( مــن املحب ــاب مســتقل  كــا فعل ــه يســتوجب تأليــف كت فضل

)1٦5( .gــوالء لعــيل بال
وبن الطويس تصنيفه مع األئمة: 

 ) تارة ( يف أصحاب عيلg برقم ) ٦ (. 
و ) أخر ( يف أصحاب احلسنg برقم ) 3 (، قائا: ” ميثم التار ”

 و ) ثالثة ( يف أصحاب احلسنg برقم ) 1 (. 
 وعــده الربقــي مــن أصحــاب عــيلg مــن رشطــة اخلميــس، قائــا: « ميثــم بــن حييــى التــار، مــوىل «. 
وتقــدم عــن الطــويس يف ترمجــة عــيل بــن إســاعيل بــن ميثــم التــار: أن ميثــا مــن أجلــة أصحــاب أمــر 

 .gاملؤمنــن
وعده  املفيد: من أصفياء أصحاب أمر املؤمننg يف رشطة اخلميس. )1٦٦(

ــل يف  ــة، وقت ــن حذيف ــيلg وع ــن ع ــة ع ــروف بالرواي ــي مع ــذا تابع ــيب ه ــة. املس ــن نجب ــيب ب املس
ــددة. )1٦7( ــادر متع ــة يف مص ــه ترمج ــنة )ت: ٦5هـــ( ول ــن س ــب دم احلس طل

)1٦٨( .gمسيب بن نجبة الفزاري من أصحاب احلسن
رو الكيش عن الفضل بن شاذان أنه من السابقن) التابعن( الكبار ورؤسائهم وزهادهم. )1٦9(

وهــو املســيب بــن نجبــة بــن ربيعــة بــن ريــاح الفــزاري. )170( تابعــي، كان رأس قومــه، شــهد القادســية 
وفتــوح العــراق، كان مــع عــيلg يف مشــاهدة ، ســكن الكوفــة، وكان بطــا متعبــدا ناســكا، استشــهد 

مــع ســليان بــن رصد بالعــراق ســنة ) ٦5 هـــ(.  ــ)171(
والبــد مــن التنبيــه هنــا وجــود اختــاف يف اســمه) املســيب() مســيب( و)ابــن نجبــة(أو ابــن نجيــة ( 

وذكــر اللقــب وبــدون اللقــب لــه. 
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ــال رســول اهلل s) احلــرب  ــال ق ــن عــيل فق ــال دخلــت عــى احلســن ب ــة ق ــن نجب وعــن املســيب ب
)173( خدعــة (. )172(

gاملطلب الثالث: من رواة احلسن
بعض الرواة نقلوا عن اإلمام احلسنg وكانوا من اتباعه ومواليه وهم: 

املنــذر. اجلــارود بــن املنــذر، أبــو املنــذر الكنــدي، النحــاس، كــويف  ثقــة ثقــة، ذكــره أبــو العبــاس يف 
رجالــه، لــه كتــاب ختتلــف الــرواة عنــه، رو عنــه: عــيل بــن احلســن بــن ربــاط، رجــال النجــايش. لــه 

كتــاب رو عنــه: صفــوان بــن حييــى. )17٤(
ــر ) خ ل (،  ــول. )175( أيب بش ــنg جمه ــاب احلس ــن أصح ــبر م ــن أيب ش ــارود  ب ــر، اجل ــن أيب ب  ب
عنونــه ابــن شــهر آشــوب )17٦( كــا أثبتنــاه. نقــا عــن الطــويس، أيب بــر، ثــم قــال: أظــن أنــه اجلــارود 
الصحــايب املشــهور، فــإن اســمه بــر و اجلــارود لقــب، فهــو ابــن أيب بــر، ولكــن استشــهد يف خافــة 
عمــر. لعلــه جــارود بــن أيب ســربة اهلــذيل، ذكــره النجــايش، يف ترمجــة ربعــي بــن عبــد اهلل بــن اجلــارود 

بــن أيب ســربة، كــذا أيضــا ذكــره الطــربي. )177(
التطبيق

ــر ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــارود ق ــن أيب اجل ــا ع ــم معنعن ــن القاس ــد ب ــم: أمح ــن إبراهي ــرات ب رو ف
g يقــول: قــال عــيل بــن أيب طالبgللحســن: قــم اليــوم خطيبــا وقــال ألمهــات أوالده: قمــن 
فاســمعن خطبــة ابنــي، قــال: فحمــد اهلل تعــاىل وصــى عــى النبــي sثــم قــال: مــا شــاء اهلل أن يقــول. 
 ثــم قــال: إن أمــر املؤمنــن يف بــاب ومنــزل مــن دخلــه كان آمنــا، ومــن خــرج منــه كان كافــرا، أقــول 
قــويل وأســتغفر اهلل العظيــم يل ولكــم، ونــزل فقــام عــيل فقبــل رأســه وقــال: بــأيب أنــت وأمــي ثــم قــرأ: 

{ ذريــة بعضهــا مــن بعــض واهلل ســميع عليــم }. )17٨(. . (. )179(
 وحبيــب بــن مظاهــر. األســدي، وقيــل: ابــن مظهــر، قتــل مــع احلســنg، ذكــره الكــيش والعامــة  

احلــيل. )1٨0(
قتــل مــع احلســنg وكان مــن أنصــاره وحامــل لــواءه وقائــد أنصــاره ورد الســام عليــه يف زيــارة 

الناحيــة املقدســة. 
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مــن خــواص أصحــاب أمــر املؤمنــن واحلســن واحلســن )صلــوات اهلل عليهــم( علــم املنايــا والبايــا 
وهــو قريــن ميثــم ورشــيد يف غايــة اجلالــة والنبالــة، كلاتــه معهــا فيــا جيــري عليهــم. )1٨1(

وقــد ترجــم لــه بعضهــم بصفــات ترفعــه لقمــم جبــال الرجــال الصابريــن املدافعــن عــن العقيــدة 
بــكل بســالة وشــجاعة. 

فقــد عــارص ثاثــة مــن األئمــة واســتفاد منهــم يف حياتــه وشــهادته وال نفصــل القــول لتوفــر كتــب 
حولــه ومصــادر كثــرة )مــن أصحــاب اإلمــام عــيلg ومــن الســابقن واملقربــن مــن عــيلg، وهــو 
أيضــا مــن أصحــاب اإلمــام احلســنg واإلمــام احلســنg ومــن الذيــن كتــب إىل اإلمــامg واشــرتك 
يف حــرب اإلمــام بقيــادة ميــرس جيشــه. استشــهد يف يــوم عاشــوراء وطافــوا برأســه يف البــاد مــع بقيــة 

رؤوس الشــهداء(. )1٨2(
ــم واشــرتاكه يف احلــروب  ــث حــول انجــازات ومواقــف هــذا البطــل العظي ــا احلدي ــد يطــول بن وق
املختلفــة، ونشــر إىل بعــض منهــا )بــن رئــاب بــن األشــرت بــن حجــون األســدي الكنــدي ثــم الفقعيس، 

تابعــي، مــن القــواد الشــجعان، نــزل الكوفــة، صحــب عــيلgيف حروبــه كلهــا. 
قــال أصحــاب الســر: إن حبيبــا نــزل الكوفــة وصحــب عليــاg وكان مــن خاصتــه ومحلــة علومــه، 
ــذ  ــعى ألخ ــن س ــة، وكان مم ــيلgيف الكوف ــام ع ــا اإلم ــي أوجده ــس ( الت ــة اخلمي ــن ) رشط وكان م
البيعــة ملســلم بــن عقيــل عنــد دخولــه الكوفــة  وهــو أحــد الزعــاء الكوفيــن الذيــن كتبــوا إىل احلســن

 .gوكان معظــا عنــد احلســن ،g
ــتقدام  ــة الس ــذل حماول ــد ب ــه، وكان ق ــرسة أصحاب ــى مي ــن ع ــه احلس ــال جعل ــة للقت ــد التعبئ  وعن

 .gــن ــكر احلس ــم معس ــوي دون وصوهل ــش األم ــال اجلي ــد  وح ــي أس ــن بن ــارا م أنص
أمــا قصــة حــواره مــع ميثــم التــار فهــي مشــهورة، وذلــك أهنــا مــرا يف جملــس لبنــي أســد قبل عاشــوراء 
ــة التــي سيستشــهد هبــا اآلخــر، وكان ذلــك مدعــاة لتعجــب  بســنوات، وحتــدث كل منهــا عــن الكيفي
احلارضيــن. كان يرجتــز يــوم الطــف ويقــول: أنــا حبيــب وأيب مظهــر فــارس هيجــاء وحــرب تســعر يف 
كربــاء كان حبيــب بــن مظاهــر مســتبرا بقــرب استشــهاده ورواحــه اجلنــة  فــكان يمــزح مــع بريــر بــن 
خضــر، وملــا قتــل حبيــب هــد ذلــك حســينا فقــالg: أحتســب نفــيس ومحــاة أصحــايب. قتلــه بديــل بــن 
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رصيــم وكان عمــره آنــذاك 75 ســنة، وطافــوا برأســه أيضــا بالكوفــة مــع ســائر رؤوس الشــهداء. )1٨3(
ينتظــم البحــث حــول الــرواة الذيــن نقلــوا بعــض الروايــات عــن اإلمــام احلســنg وبــدء عنــوان 

اســائهم بحــرف اجليــم  وهــم: 
ــه، وأول  ــة حــن وفات ــن أمي ــادة ب ــة، وقــد وعــظ اإلمــام احلســن املجتبــىg جن ــادة ابــن أيب إمي جن

ــول أجلــك. . . . . (. )1٨٤( ــل حل ــل زادك قب ــفرك، وحص ــتعد لس ــه: ) اس ــه ل شــئ قال
يدور حمور البحث حول راوي واحد من رواة واتباع اإلمام احلسنg ويبدأ عنوان بحرف الدال. 

 داود بــن أســد، أبــو األحــوص، داود بــن أســد بــن غفــر أبــو األحــوص املــرصي، شــيخ جليــل، 
فقيــه متكلــم، مــن أصحــاب احلديــث، ثقــة، ثقــة، قــال النجــايش والعامــة احلــيل. )1٨5(

ــاين  ــهيد الث ــه الش ــم ل ــن ترج ــه ولك ــه بلقب ــات حول ــر معلوم ــداين. مل تتوف ــيل اهلم ــن أيب لي ــفيان ب س
فقــال: )ســفيان بــن أيب ليــى قولــه: ســفيان بــن أيب ليــى، رو الكــيّش عــن عــّيل بــن احلســن الطويــل، 
عــن عــّيل بــن النعــان، عــن عبــد اهلل بــن مســكان، عــن أيب محــزة، عــن أيب جعفــرg: أّن ســفيان عاتَــبَ 
 :gلــه احلســن g :ــة، وقــال ــه قالــه عــن حمّب ّل املؤمنــن. )1٨٦( والظاهــر أّن احلســنg بقولــه: يــا ُمــذِ

إّن حّبنــا ليســاقط الذنــوب مــن بنــي آدم كــا تســاقط الريــح الورقــة مــن الشــجرة . )1٨7(
ومل يثبــت عنــدي هبــذا عدالــة امُلشــار إليــه، بــل هــو مــن املرّجحــات. قلــت: يف كونــه مــن املرّجحــات 

منــع ظاهــر. )1٨٨(
)1٨9( .c  )وقد وصف يف أقوال بعض علاء الرتاجم )من حواري احلسن بن عيل

 :gوعده املفيد من أصحاب اإلمام احلسن
أصحــاب احلســن بــن عــيل c: ســفيان بــن أيب ليــى اهلمــداين حذيفــة بــن أســيد الغفــاري، أبــو رزيــن 

)190( األسدي. 
gومن التطبيق: وقع يف سند رواية نقلت عن اإلمام احلسن

رو الصدوق، حدثنا حممد بن عيل ماجيلويه قال: حدثنا عيل بن إبراهيم
ــن تغلــب، عــن  ــان ب ــن عثــان عــن أب ــان ب ــاد، عــن أب ــن زي  عــن اليشــكري، عــن أيب أمحــد حممــد ب
ســفيان بــن أيب ليــى، عــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب c أنــه قــال: يف حديــث طويــل لــه مــع ملــك 



2٦32٦32٦3

بعض من رواة اإلمام احلسن بن عيل c دراسة وتطبيق

الــروم إن ملــك الــروم ســأله فيــا ســأله عــن ســبعة أشــياء خلقهــا اهلل عــز وجــل مل ختــرج مــن رحــم  
فقــال: آدم وحــواء، وكبــش إبراهيــم، وناقــة صالــح، وحيــة اجلنــة، والغــراب الــذي بعثــه اهلل عــز وجــل 

يبحــث يف األرض، وإبليــس لعنــه اهلل تبــارك وتعــاىل. )191(
اليشكري: حيتمل أن يكون هو عبد الرمحن األسود أبا عمرو اليشكري الكويف. 

الشــعبي، اســمه: عامــر بــن رشحبيــل )192(. )193( وقــال الشــعبي: إنــا دس إليهــا معاويــة فقــال: ســمي 
احلســن وأزوجــك يزيــد وأعطيــك مائــة ألــف درهــم، فلــا مــات احلســن بعثــت إىل معاوية تطلــب إنجاز 

الوعــد، فبعــث إليهــا باملــال وقــال: إين أحــب يزيــد، وأرجــو حياتــه، ولــوال ذلــك لزوجتــك إيــاه. )19٤(
ــن  ــي أيب، ع ــال حدثن ــد ق ــن أمح ــن ب ــي احلس ــدوق، حدثن ــي. روي الص ــس املرق ــن قي ــرو ب عم
حممــد بــن أمحــد، عــن حممــد بــن إســاعيل، عــن عــيل بــن احلكــم، عــن أبيــه، عــن أيب اجلــارود، عــن 
عمــرو بــن قيــس املرقــي، قــال: دخلــت عــى احلســنg أنــا وابــن عــم يل وهــو يف قــرص بنــي مقاتــل 
فســلمنا عليــه، فقــال لــه ابــن عمــي يــا أبــا عبــد اهلل هــذا الــذي أر خضــاب أو شــعرك فقــال خضــاب، 

والشــيب إلينــا بنــي هاشــم يعجــل، ثــم أقبــل علينــا فقــال: جئتــا لنــرصيت؟ 
ــا  ــاس وال أدري م ــع للن ــدي بضائ ــال ويف ي ــر العي ــن كث ــر الدي ــن كث ــر الس ــل كب ــت: إين رج فقل
يكــون، وأكــره أن أضيــع أمانتــي، وقــال لــه ابــن عمــي مثــل ذلــك، قــال لنــا فانطلقــا فــا تســمعا يل 
واعيــة، وال تريــا يل ســوادًا، فإنــه مــن ســمع واعيتنــا، أو رأ ســوادنا فلــم جيبنــا ومل يعنــا كان حقــا عــى 

اهلل عــز وجــل أن يكبــه عــى منخريــه يف النــار(. )195(
ــد.  ــة واح ــون للحادث ــن املضم ــادر ولك ــن املص ــا ب ــح يف نقله ــة واض ــاظ الرواي ــاف يف ألف االخت

ــرب. )19٦( ــر معت ــند غ ــاووس: الس ــن ط ــد ب ــال أمح وق
دعاه احلسنg لنرصته فاعتذر بتجارته. وكفاه ذلك ذما. )197(

)19٨( .gبن الطويس  خرب هذا يف أصحاب اإلمام احلسن
وكــذا عنــد عــده لــه مــن أصحــاب احلســنg، وعــده الربقــي  ممــن أدرك احلســنg مــن أصحــاب 

)200( .gوالروايــة تــدل عــى الــذم؛ ألن الوقــت للنــرصة احلســن )199(gاحلســن
يوسف بن مازن الراسبي
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وردت رواية عنه ينقلها يف موضوع صلح احلسن ونقلتها أغلب املصادر املتنوعة. وهي: 
وأخــربين ابــن فنجويــه قــال: حدثنــا ابــن شــنبه [ كــذا ] قــال: حدثنــا عبــد اهلل بــن حممــد بــن األشــقر 
قــال: حدثنــا زيــد بــن أخــزم حدثنــا أبــو داوود قــال: حدثنــا القاســم بــن الفضــل: عــن يوســف بــن 
مــازن الراســبي قــال: قــام رجــل إىل احلســن بــن عــيل فقــال: ســودت وجــوه املؤمنــن عمــدت إىل هــذا 
الرجــل فبايعتــه ؟ - يعنــي معاويــة -. فقــال لــه احلســن: ال تؤنبنــي رمحــك اهلل فــإن رســول اهلل sقــد 

أري بنــي أميــة خيطبــون عــى منــربه رجــل رجــل ؟
 فساءه ذلك فنزلت: { إنا أعطيناك الكوثر }. )201(

 ونزلــت: { إنــا أنزلنــاه يف ليلــة القــدر ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر ليلــة القــدر خــر مــن ألــف شــهر }
يملكــه بنــو أميــة. )202(

املطلب الرابع: الرواة من بني هاشم
 احلسن بن زيد بن اإلمام احلسنg، املدين اهلاشمي، قال حممد بن بابويه: إنه كان مرضيا. )203(

ومــن أصحــاب الصــادقg، ذو الدمعــة كان أبــو عبــد اهللg تبنــاه وربــاه وزوجــه بنــت األرقــط، 
وقيــل: تــويف ببغــداد ســنة 1٦٨ هـــ. )20٤(

وهــو يقــع يف ســند الروايــة التــي تصــدر مــن اإلمــام احلســنg وليــس الــراوي املبــارش لــه، بــل مــع 
 .gوســائط مــن آبائــه مــن ذريــة احلســن

ــدان،  ــن مح ــد  وحممــد ب ــن حمم ــي حممــد ب ــم وحدثن ــن بري ــرة ب ــي هب ــال: حدثن روي األصفهــاين ق
حدثنــا إســاعيل بــن حممــد العلــوي، حدثنــي عمــي عــيل بــن جعفــر بــن حممــد، عــن احلســن بــن زيــد 
بــن عــيل بــن احلســن بــن زيــد بــن احلســن عــن أبيــه، دخــل حديــث بعضهــم يف حديــث بعــض واملعنــى 

قريــب، قالــوا: 
)خطــب احلســن بــن عــيل بعــد وفــاة أمــر املؤمنــن عــيلg، فقــال: لقــد قبــض يف هــذه الليلــة رجــل 
مل يســبقه األولــون بعمــل، وال يدركــه اآلخــرون بعمــل، ولقــد كان جياهــد مــع رســول اهلل sفيقيــه 
ــه، وميكائيــل عــن يســاره  فــا يرجــع  ــه فيكتنفــه جربائيــل عــن يمين بنفســه  ولقــد كان يوجهــه برايت
حتــى يفتــح اهلل عليــه، ولقــد تــويف يف هــذه الليلــة التــي عــرج فيهــا بعيســى بــن مريــم ولقــد تــويف فيهــا 
يوشــع بــن نــون ويص موســى، ومــا خلــف صفــراء وال بيضــاء إال ســبع مائــة درهــم بقيــت مــن عطائــه 
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أراد أن يبتــاع هبــا خادمــا ألهلــه ثــم خنقتــه العــربة فبكــى وبكــى النــاس معــه. . . . (. )205(
احلســن بــن عبــد اهلل املحــض، روي الصــدوق بإســناده عــن احلســن بــن عبــد اهلل عــن آبائــه عــن جــده 
ــه إال اهلل  ــه: ) ســبحان اهلل واحلمــد هلل و ال إل ــي sيف حديــث يفــرس في احلســن بــن عــيلg عــن النب
واهلل أكــرب( قــال: s: وقولــه: ال إلــه إال اهلل يعنــي وحدانيتــه ال يقبــل اهلل األعــال إال هبــا، وهــي كلمــة 

التقــو يثقــل اهلل هبــا املوازيــن يــوم القيامــة. )20٦(
ــة  ــار يف جملــس معاوي ــد اهلل بــن جعفــر الطي عبــد اهلل بــن جعفــر بــن أيب طالــب. رو استشــهاد عب
عــن مجاعــة منهــم احلســن واحلســن )صلــوات اهلل عليهــا( وعمــر بــن أيب ســلمة، فشــهدوا لــه عنــد 
ــة بــا ســمعوا مــن رســول اهلل sيقــول: إين أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم. ثــم أخــي عــيل أوىل  معاوي
باملؤمنــن مــن أنفســهم. فــإذا استشــهد، فابنــي احلســن أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم. ثــم ابنــي احلســن 
أوىل باملؤمنــن مــن أنفســهم. فــإذا استشــهد، فابنــه عــيل أوىل باملؤمنــن . . . )207( عــده الطــويس مــن 

)20٨( .gوهــو قليــل الروايــة، ومــن أصحــاب احلســن gواإلمــام عــيل s أصحــاب النبــي
عبيــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب، حلــق بمعاويــة )209(، أبــو حممــد عبيــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد 
املطلــب اهلاشــمي القــريش ولــد )1 هــ  ( كان أصغــر مــن أخيــه عبــد اهلل بســنة، رأ النبــي sومل يــرو عنــه 
شــيئا  واســتعمله أمــر املؤمنــنg عــى اليمــن وكان جــوادا  ينحــر كل يــوم جــزورا، وهــو أول مــن وضــع 
املوائــد يف الطــرق، مــات باملدينــة)ت: ٨7 هــ  (. )210( رو ) إنــه أخــذ مائــة ألــف درهــم وحلــق بمعاويــة( 

وترجــم لــه الســيد اخلوئــي: عبيــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب، حلــق بمعاويــة لعنــه اهلل، مــن 
أصحــاب احلســنg رجــال الطــويس. 

وقال يف أصحاب احلسنg: عبد اهلل، وعبيد اهلل معروفان . 
ــوه أمــر  ــل أب ــا قت ــال: إن احلســنg مل ــه، ق ــن شــاذان يف بعــض كتب ــال الكــيش: ذكــر الفضــل ب وق
املؤمنــنg، خــرج يف شــوال مــن الكوفــة إىل قتــال معاويــة . . . وحاربــه ســتة أشــهر، وكان احلســن

g جعــل ابــن عمــه عبيــد اهلل بــن العبــاس عــى مقدمتــه، فبعــث إليــه معاويــة بائــة ألــف درهــم فمــر 
بالرايــة وحلــق بمعاويــة ! وبقــي العســكر بــا قائــد وال رئيــس، فقــام قيــس بــن ســعد بن عبــادة فخطب 
ــا  ــاه مل يأتي النــاس، وقــال: أهيــا النــاس ال هيولنكــم ذهــاب عبيــد اهلل هــذا لكــذا وكــذا، فــإن هــذا وأب
قــط بخــر، وقــام بأمــر النــاس، ووثــب أهــل عســكر احلســنg باحلســن يف شــهر ربيــع األول فانتهبــوا 
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فســطاطه وأخــذوا متاعــه، وطعنــه ابــن بشــر األســدي يف خارصتــه، فــردوه جرحيــا إىل املدائــن حتــى 
حتصــن فيهــا عنــد عــم املختــار بــن أيب عبيــد. )211(

ــم  ــن مواقفه ــض م ــع بع ــموم يف داره م ــهيد املس ــام الش ــن اإلم ــرواة ع ــض ال ــة بع ــا متابع ــم هن يت
ــم: ــة وه البطول

و حممد بن احلنفية: أبوه أمر املؤمنن )صلوات اهلل عليه()ت: ٨1 أو بعده(. )212(
واحلنفيــة لقــب أمــه خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس. وهــي مــن ســبى اليامــة الذيــن ســبوا لواليــة أمــر 

 .gوأرادوا بيعهــا. فتزوجهــا أمــر املؤمنــن gاملؤمنــن
ــد أوالده،  ــة إىل أح ــن احلنفي ــد ب ــة حمم ــه. وردت وصي ــه وجالت ــى مدح ــدل ع ــات ت وردت رواي

ونقلــت يف املصــادر. )213(
ــك اهلل  ــه: « رمح ــص تأبين ــك ن ــف، والي ــه الري ــى جثان ــف ع ــد وق ــة، وق ــن احلنفي ــد ب رو حمم
ــك،  ــه بدن ــر ب ــروح روح عم ــم ال ــك. ونع ــدت وفات ــد ه ــك، لق ــزت حيات ــن ع ــو اهلل لئ ــد، ف ــا حمم أب
 ،وحلــف أهــل التقــو ،ونعــم البــدن بــدن ضمــه كفنــك، ومل ال تكــون كذلــك، وأنــت ســليل اهلــد
ــا  ــك ثدي ــام، وأرضعت ــر اإلس ــت يف حج ــق، وربي ــف احل ــك ك ــاء. غذت ــاب الكس ــس أصح وخام
اإليــان. فطــب حيــا وميتــا، فعليــك الســام ورمحــة اهلل، وإن كانــت أنفســنا غــر قاليــة حلياتــك، وال 

ــك. )21٤( ــار ل ــاكة يف اخلي ش
نقــل الطــويس زيــارة حممــد بــن احلنفيــة إىل قــرب أخيــه احلســنg فيقــول: )أبــو القاســم جعفــر بــن 
حممــد قــال: حدثنــي حكيــم بــن داود بــن حكيــم قــال: حدثنــي ســلمة بــن اخلطــاب عــن عمــر بــن عــيل 
عــن عمــه عمــر بــن يزيــد بيــاع الســابري رفعــه قــال: كان حممــد بــن احلنفيــة ريض اهلل عنــه يــأيت قــرب 
احلســن بــن عــيلg فيقــول: ) الســام عليــك يــا بقيــة املؤمنــن، وابــن أول املســلمن، وكيــف ال تكــون 
كذلــك وأنــت ســليل اهلــد وحليــف التقــى وخامــس أصحــاب الكســاء، غذتــك يــد الرمحــة، وربيت 
يف حجــر  االســام، ورضعــت مــن ثــدي االيــان، فطبــت حيــا وطبــت ميتــا، غــر أن األنفــس غــر 

طيبــة لفراقــك وال شــاكة يف اجلنــان لــك (. )215(
ــه يف الكوفــة وأول شــهيد مــن انصــار  ومســلم بــن عقيــل بــن أيب طالــب. هــو ســفر احلســنg ونائب
احلســنg، ذكــره ابــن حجــر يف ترمجــة صفــوان بــن موهــب، وذكــره ابــن ســعد يف أوالد عقيــل )21٦(، وإن 

احلســن أرســله مــن مكــة إىل الكوفــة يبايــع لــه النــاس فقتلــه عبيــد اهلل بــن زيــاد وصلبــه. 
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والقصة مفصلة عند الطربي )217( وكتب يف ترمجته الكثر من املؤلفات. )21٨(
املطلب اخلامس: الكنى وااللقاب 

ينعقــد البحــث يف بيــان ترمجــة بســيطة وخمتــرصة إىل بعــض الشــخصيات التــي نقلــت الروايــات أمــا 
مبــارشة أو بالواســطة عــن اإلمــام احلســن الســبط ويبــدأ عنــوان اســمها بحــرف اهلــاء وهــم: 

ــادر  ــه يف مص ــر علي ــوان مل نعث ــذا العن ــداين. وهب ــحاق اهلم ــو إس ــال أب ــداين أو ه ــحاق اهلم ــو اس أب
ــداين(.  ــحاق اهلم ــو اس ــة )أب ــود بالكني ــم املوج ــم نع الرتاج

عّده الطويس يف أصحاب عّيلg. وعّده يف أصحاب
احلســنg. وغفــل عنهــا املصنـّـف، وغفــل الوســيط عــن األّول  وهــو الســبيعي املتقــّدم فســبيع بطن 
مــن مهــدان، وقــد وصفــه اللبــاب بالســبيعي اهلمــداين، وقــد غفــل الطــويس عــن احّتادمهــا فعــّد كاًّ 

)219( .gمنهــا يف أصحــاب احلســن
بــل هــذا الــرأي فيــه مناقشــة، وأبــو اســحاق اهلمــداين  جمهــول - وهــو غــر عمــرو بــن عبــد اهلل بــن 
ــد جــدا فــإن الســبيعي مــن  ــه هــو، بعي عــيل الســبيعي اهلمــداين « املجهــول، ومــا ذكــره املــرزا مــن أن

أصحــاب الصــادقg ومــر يف روايــة. 
)220( .gوهذا من أصحاب أمر املؤمنن gواملفيد  أنه ولد يف الليلة التي قتل فيها أمر املؤمنن

أبــو إســحاق الســبيعي. هــو عمــرو بــن عبــد اهلل، أبــو إســحاق الســبيعي الكــويف  بــن أخــت يزيــد بــن 
احلصــن اهلمــداين، مــن أصحــاب احلســنg، ممن شــهد الطــف وقتــل. )221(

ــال:  ــه ق ــه أن ــل عن ــنة، ونق ــعون س ــاش تس ــنg وع ــن احلس ــيل ب ــاة ع ــان وثق ــن أعي ــحاق م ــو إس وكان أب
رفعنــي أيب حتــى رأيــت عــيل بــن أيب طالــبg خيطــب وهــو أبيــض الــرأس واللحيــة، إىل آخــر احلديــث. )222(
c ابــن كليــب. وهــو ابــن كليــب ذكــره الطــويس يف أصحــاب أيب حممــد احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب
رو عنــه أبــو محــزة الثــايل، وقيــل: هــو عمــرو بــن عبــد اهلل بــن عــيل الســبيعي، وهــذا القــول موافــق 

ملــا يف رشح الكرمــاين لصحيــح البخــاري، كــا أشــار إليــه بعــض األفاضــل. )223(
رو الكــيش حديثــا يشــهد بصحــة عقيدتــه يف الباقــر والصــادق c، وكان معارصمهــا، ويف الطريــق 

حذيفــة بــن منصــور، وقــد ضعفــه ابــن الغضائــري )22٤(
وعــد ابــن شــهر آشــوب أيضــا أبــا إســحاق بــن كليــب الســبيعي، مــن أصحــاب احلســنg. بــن ابن 



2٦٨2٦٨2٦٨

فضيلة الشيخ  وفقان خضر حمسن الكعبي

شــهر اشــوب يف بــاب إمامــة أيب حممــد احلســن بــن عــيلg، فصــل يف املفــردات. )225(
فيــه أقــوال: ابــن كليــب، أيب اســحاق الســبيعي، واســمه ســورة، ونفــى الســيد اخلوئــي عنــه كنيتــن 
ــحاق  ــر أيب إس ــر غ ــا آخ ــب رج ــن كلي ــويس: اب ــن  الط ــة م ــخة املطبوع ــد يف النس ــا: ع ــره ومه لغ
الســبيعي، وهــو غلــط جزمــا. ثــم إن املــرزا توهــم أن هــذا هــو عمــرو بــن عبــد اهلل بــن عــيل املتقــدم، 

وهــو أيضــا باطــل، فــإن هــذا ابــن كليــب  واملتقــدم ابــن عبــد اهلل، فهــا رجــان. )22٦(
 أبــو بــرزة االســلمي، أبــو بــرزة األســلمي صحــايب مشــهور بكنيتــه وأختلــف يف أســمه فقيــل نضلــة 

بــن عبيــد اهلل بــن احلــرث، وهبــذا عنونــه الســيد اخلوئــي، وقيــل: عبــد اهلل بــن نضلــة. )227(
 وقيــل: ســلمة بــن عبيــد والصحيــح األول أســلم أبــو بــرزة قبــل الفتــح وشــهد الفتــح وغــزا ســبع 
غــزوات ثــم نــزل البــرصة وغــزا خراســان ومــات هبــا ســنة)ت: ٦5هـــ( مخــس وســتن عــى الصحيــح 

 .gوكان مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن وأصفيائــه وهــو القائــل يف أمــر املؤمنــن
وحرزا من املكروه واحلدثـــــــان كفى بعيل قائدا لذوي النهى   
علـــينا ونرضــــــى قوله ببيـــــان   نروح إليه إن أملت ملمــــــة 

من اهللك والوسواس هاجستان. )22٨(   يبن إخفاء النفوس التي هلا 
إنــكاره عــى يزيــد مــا فعــل بثغــر موالنــا احلســن )صلــوات اهلل عليــه( وقولــه لــه: وحيــك يــا يزيــد 
أتنكــت بقضيبــك ثغــر احلســن بــن فاطمــة ؟ ! أشــهد لقــد رأيــت النبــي يرشــف ثنايــاه وثنايــا أخيــه 
احلســن، ويقــول: أنتــا ســيدا شــباب أهــل اجلنــة  فقتــل اهلل قاتلكــا و لعنــه وأعــد لــه جهنــم وســاءت 

مصــرا. قــال: فغضــب يزيــد وأمــر بإخراجــه فأخــرج ســحبا. )229(
 أبــو مجيلــة، عنبســة بــن جبــر، عــده الطــويس والربقــي مــن أصحــاب أمــر املؤمنــنg وهــو مــن 

املجهولــن. )230(
 أبو اجلوزاء، منبه بن عبد اهلل التميمي صحيح احلديث ثقة. له كتاب نوادر. )231(

gالنساء من رواة اإلمام احلسن 
  فاطمــة بنــت حبابــة الوالبيــة، روت عــن احلســن واحلســن c عــى مــا قــال: ســعد بــن عبــد 

اهلل)ت: 299هـــ أو 300هـــ(، جمهولــة. 
وفيها اختاف يف عنواهنا واسمها يف كتب الرتاجم. )232(
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اخلامتة ونتائج البحث
ــات  ــدة طبق ــىg لع ــن املجتب ــام احلس ــع رواة اإلم ــف وتنوي ــن تصني ــدم، يمك ــرض املتق ــد الع بع

ــم:  ــاف منه وأصن
الطبقــة األوىل: الذيــن صحبــوا ورأوا النبــي sوروا عنــه، وأطلــق علــاء الرجــال والطبقــات 
 .gــات عــن احلســن ــوا الرواي ــة أهنــم مــن أصحــاب الرســول sوالتابعــن لعــيلg، ونقل والدراي

وبعضهــم بقــي مــع األئمــة مــن بعدهــم. 
ــة  ــه. وهــؤالء جمموع ــه وعــدم مفارقت ــام عــيلg، واملازمــن ل ــواص اإلم ــن خ ــة: م ــة الثاني الطبق

ــه مواقــف معــه.  ــار عــن اإلمــام احلســنg. ومــن بعــده، ومنهــم ل ــوا األخب ــرة نقل كب
ــوا  ــة، وحدث ــمية املبارك ــجرة اهلاش ــن لش ــؤالء املنتم ــل ه ــم، ويمث ــي هاش ــن بن ــة: م ــة الثالث الطبق
بأخبارهــم عــن ســيدهم ســبط الرســول واحلســن املجتبــىg، أمثــال: عبيــد اهلل بــن عبــاس، وحممــد 

ــل وغرهــم. وســبقوا عــرص اإلمــام احلســن واســتمروا مــن بعــده.  ــن عقي ــة ومســلم ب ــن احلنفي ب
ــن أوالد  ــهداءg، م ــيد الش ــع س ــاء م ــهادة يف كرب ــوا رشف الش ــة نال ــة إياني ــة: ثل ــة الرابع الطبق
احلســنg وأحفــاده ومــن رواتــه. ويمثــل هــؤالء حبيــب بــن مظاهــر االســدي. ومنهــم قتــل يف عــرص 

 .b احلســن وبعــده مــع احلســن حلــب ومــودة أهــل البيــت
الطبقــة اخلامســة: جمموعــة مــن الــرواة نقلــوا عــن اإلمــام احلســنg، واســتمر هبــم العمــر إىل زمــان 
اإلمــام عــيل بــن احلســن وحممــد الباقــر وجعفــر الصــادق b، أمثــال حبابــة الوالبيــة التــي أطــال اهلل 

 .gعمرهــا إىل عــرص اإلمــام عــيل بــن موســى الرضــا
وجابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري الــذي بلــغ ســام النبــي sإىل حممــد الباقــرg وغرهــم. وهنــاك 

مــن صنــف النســاء املؤمنــات. 
وعلينــا االلتفــات إىل خطــورة الفــرتة التــي عارصهــا اإلمــام احلســنg وصعوبــة تدويــن الروايــات 
وحفظهــا، والفتــن واحلــروب التــي خاضهــا، والقتــل والتنكيــل والتريــد لتلــك األفــكار التــي كان 
حيملهــا أمثــال حجــر بــن عــدي ورشــيد اهلجــري وكميــل بــن زيــاد وعمرو بــن احلمــق اخلزاعــي الذين 

قتــل مجلــة منهــم معاويــة وأخافهــم. ونعــرض مــن بعضهــم ومجلــة قليلــة منهــم. 
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وإال األســباب التــي دعــت اإلمــام احلســنg إىل االنتقــال مــن الكوفــة إىل املدينــة بعــد إن فارقهــا 
مــن زمــن أبيــه. 

ــث،  ــن والوضــع للحدي ــن واملكذب ــة يف دس املخرب ــي بارشهــا معاوي والوســائل غــر الطبيعــة الت
واجلاســوس واملخــرب الــرسي عــى كل حتــركات اإلمــام احلســنg وإشــغال الفكــر العــام بأمــور غــر 

العلميــة واملهمــة. 
كل هــذا وغــره أد لقلــة نقــل وتدويــن احلديــث واالهتــام بــه يف هــذه احلقبــة الزمنيــة )ويمكــن 
أن تنقــل الروايــة عــن الســبط الشــهيد يف حيــاة جــده أو أبيــه أو فــرتة خافتــه عــر ســنوات تقريبــا أو 
مــا بعــد ذلــك( وهــذا تــراث معــريف كبــر جــدا، بــل عــدم وصــول تلــك العلــوم واألخبــار وإحــراق 

الكتــب واملدونــات األوليــة إال القليــل منهــا. 
ومــن هــؤالء الــرواة مــن ينقــل عــن اإلمــام احلســنg باملبــارشة ومنهــم مــن ينقــل عنــه بالوســائط 

عــن آبائــه أو بعــض الــرواة اآلخريــن عنــه. 
ــات يف  ــك املعلوم ــة تل ــن مراجع ــا ويمك ــدور حوهل ــة ي ــب مهم ــاث مطال ــث يف ث ــص البح ويتلخ

ــاء البحــث.  أثن
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اهلوامش
1( مناقب آل أيب طالب: ٤0/٤؛ بحار األنوار: ٤٤/110.  

2( االختصاص: 7.  
3( رجــال الربقــي: 5؛ خاصــة األقــوال: 307؛رجــال ابــن داود: 32؛جامــع الــرواة: 21٤/1. واالختــاف يف نســبة 

الرجــل يف املصــادر.  
٤( رجال الطويس: 57.  

5( هتذيب األحكام: ٤٦/٤0/٦ ح ٨3؛ الوايف: 1327/1٤؛ وسائل الشيعة: 10/25٨.  
ــك  ــب بذل ــف ولق ــتهر باألحن ــيعة: 290/1 اش ــان الش ــن داود: ٤٦؛أعي ــال اب ــم 1؛ رج ــويس: 93 رق ــال الط ٦( رج

ــب: 1٦7/1.   ــب التهذي ــيعة: 222/3؛ هتذي ــان الش ــه. أعي ــف كان برجل ألحن
7( معامل العلاء: 1٨٤.  

٨( رجــال الطــويس: 7 رقــم: ٤٦؛ ينظــر: االســتيعاب: 1 / 5٦ الرتمجــة رقــم 1٦0 ؛ أســد الغابــة: 1 / 55 ؛ وفيــات 
األعيــان: 1 / 1٨٦  192 الرتمجــة رقــم 2٨2 ؛ املعــارف البــن قتيبــة: ٤23.  

9( رجال الطويس: 35 رقم٦؛ جامع الرواة: ٤٦0/1.  
10( رجال الطويس: ٦٦5 رقم1؛ جامع الرواة: ٤٦0/1.  

11( معجم رجال احلديث: 3/1٦٦.  
12( التحرير الطاويس: ٤٦.  

13( اختيار معرفة الرجال: 90 رقم 1٤٦.  
1٤( التحريــر الطــاويس: ٤٦؛ ينظــر: أعيــان الشــيعة: 3 / 222، الكنــى واأللقــاب: 2/ 9، تنقيــح املقــال: 1 / 103، 
طبقــات ابــن ســعد 7: 93، املعــارف: 2٤0 و 320، التاريــخ الكبــر 2: 50، أســد الغابــة 1: 55، ســر أعــام النبــاء: 
ــان: 2 /  ــات األعي ــة: ٨ / 32٦، وفي ــة والنهاي ــرب: 1 / 52، البداي ــام: 3 / 129، الع ــخ اإلس ٤ / ٨٦ / 29، تاري

٤99، النجــوم الزاهــرة: 1 / 1٨٤.  
15( الدرجات الرفيعة: 110؛الكنى واأللقاب: 2/1٦.  

ــام: 129/3 ــخ اإلس ــس: 309/3 ؛تاري ــخ اخلمي ــاب: 20٦ ؛ تاري ــرة األنس ــان: 230/1 ؛مجه ــات األعي 1٦( وفي
؛األعــام: 2٦2 / 1.   

17( التحرير الطاويس: ٤٦.  
1٨( االستيعاب: 5٨/1 ؛  إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: 5٦٦.  

19( سورة اإلنسان، اآلية: 7.  
20( رجال الكيش: 2٨؛ معجم رجال احلديث: 3/1٦٦.  

21( ينابيع املودة: 1/٤٤٨.  
22( معاين األخبار: ٨0 ح1.  

23( أعيان الشيعة: 2٦1/2؛5٨٨/٤.  
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2٤( االختصاص: 7.  
25( علل الرائع: 3٤.  

2٦(  مسند ا إلمام الرضا )ع(: 209.  
27( كفاية األثر: 127؛مناقب آل أيب طالب: 253/1.  

ــب: 2 / 192،  ــب التهذي ــة: 1 / 317، هتذي ــة: 1 / 3٨9، اإلصاب ــد الغاب ــتيعاب: 1 / 27٨، أس ــر: االس 2٨( ينظ
ــث ٤ / 2٤1.   ــال احلدي ــم رج ــرواة 1 / 1٨1، معج ــع ال ــويس: 1٦ و ٦7، جام ــال الط رج

29( التقريب ابن حجر: 9٨؛بحار األنوار: ٦/303.  
30( بصائر الدرجات: 172 ح ٦ ؛ بحار األنوار: 2٦ / 12٤ ح 19 ؛مدينة املعاجز: 3/33٨.  

31( رجــال الطــويس: 32 ؛ رجــال النجــايش: 12٦، الرقــم: 32٨، رجــال الكــيش: 375 ؛  رجــال ابــن داود: 
  .11٦ الطــاوويس:  ٦0؛التحريــر 

32( خاصة األقوال: 35؛أعيان الشيعة: ٤2/٨؛ نقد الرجال: 79/3؛ جامع الرواة: ٤2/1.  
33( مناقب آل أيب طالب: 1/ 23.  

3٤( األعام 3: 5٦ ؛ هتذيب األساء: 1 / 199.  
35( غاية املرام: 31/7 ؛ عيون األخبار: 1 / 53 / ح 1٨9، كفاية األثر: 100.  

3٦( رجال النجايش: ٨. ٤2. 
37( اختيــار معرفــة الرجــال: 322/1؛ رجــال الكــيش: 10٤ الرقــم: 1٦7 ؛ رجــال النجــايش: ٨، الرقــم: ٤ ؛خاصــة 

األقوال: 1٦3؛ مســتدرك الوســائل: 3 / 777.  
3٨( معجم  رجال احلديث: ٨/220.  

39( رجال النجايش: ٨ رقم ٤ ؛ الفهرست: ٨1 رقم 33٦ ؛ رجال الطويس: ٤3 رقم 5.  
٤0( رجال الطويس: ٦٨ برقم1.  

٤1( رجال الطويس: 7٤ برقم1؛ التحرير الطاوويس: 252؛نقد الرجال: 253/2.  
٤2( رجال الطويس: 91 رقم٦ ؛ معامل العلاء: 5٨ رقم 390.  

٤3( رجال الطويس: 12٤ برقم1؛ خاصة األقوال: ٨2٨3 رقم1؛ رجال ابن داود: 10٦.  
٤٤( رجال الربقي: ٤، معجم رجال احلديث: ٨

٤5( من ال حيرضه الفقيه: 190/٤؛رشح أصول الكايف: 1٤٨/٦.  
٤٦( ينظر: اإلصابة رقم. 3٤5، تاريخ اإلسام: 3 / 17، اإلعام: 3 / 127.  

٤7( املصنف: ٨/721.  
٤٨( رجال الطويس: ٦٦ برقم1.  

٤9( رجال الكيش: ٦9 / 12٤ ؛ نقد الرجال: 2٦5/2.  
ــال  ــم رج ــتدركات عل ــال: ٨٨/2؛ مس ــف املق ــث: 2٨3/9؛ طرائ ــال احلدي ــم رج ــويس: ٦٦؛ معج ــال الط 50( رج

احلديــث: 13٨/٤.  
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51( معجم رجال احلديث: 2٨3/9.  
52( االرشاد: 7٨؛ اختيار معرفة الرجال أو رجال الكيش: 112 رقم179.  
53(  االرشاد: 7٨؛ اختيار معرفة الرجال أو رجال الكيش: 112 رقم179.  

  .g5٤( مناقب آل أيب طالب: ٤ /٦7، باب إمامة أيب حممد احلسن بن عيل
55( رجال الطويس: 93 رقم 3؛ 1٦٦ رقم 217؛ جامع الرواة: ٦07/1؛ معجم رجال احلديث: 3/23٦.  

5٦( مناقب اإلمام أمر املؤمنن)ع( الكويف: 31٨.  
57( اإلرشاد: ٨؛بحار األنوار: 3٦2/3٤؛79/11٦.  

5٨( هتذيب األحكام: 2٤٨/٨، ح ٨9٦؛ االستبصار: ٤ /٦3، ، ح ٦5.  
59( املصدر نفسه.  

٦0( معجم رجال احلديث: 12٨/٤.  
ــال  ــم رج ــتدرك: 7٨3 ؛ معج ــة املس ــال: 1: 1٤9؛ خامت ــح املق ــويس: 153 ؛ تنقي ــال الط ــق: 195/1؛ رج ٦1( الفائ
احلديــث: 3 / 215 ؛ جامــع الــرواة: 1 / 10٦ ؛ نقــد الرجــال: ٤٨ ؛ جممــع الرجــال: 1 / 231 ؛ أعيــان الشــيعة: 3 / 

2٦2 ؛ توضيــح االشــتباه: ٦5 ؛ منتهــى املقــال: ٦0 ؛  العندبيــل: 1 / 52 وفيــه ســوران. منهــج املقــال ٦2.  
٦2(   رجــال الطــويس: 93 رقــم2؛ خاصــة األقــوال: 77رقــم 1٤1 ؛ رجــال النجــايش: ٨ رقــم5؛ الفهرســت: 37

رقــم 119؛ جامــع الــرواة: ٦09/1؛  املفيــد مــن معجــم رجــال احلديــث: 7٤.  
٦3( كامل الزيارات: 23٤؛ معجم رجال احلديث: 2٤0/3.  

٦٤( ينظر: معجم رجال احلديث: 3/ 2٤3.  
العيــايش: 2 / 317؛  ٨؛  تفســر  ٦5( رجــال الطــويس: ٦7 / 2 و 72 / 7 و ٨٦ / 5 ؛ ورجــال الربقــي: 7  
ــح املقــال 1: 230 / 190٨ ؛ معجــم رجــال احلديــث 5: 111 / 2351 ؛ خاصــة األقــوال: 310 / 1219 وتنقي
؛جممــع الرجــال 2: ٤9؛ نقــد الرجــال: 2٦7؛جامــع الــرواة: 1٦٤/1؛طرائــف املقــال: 77/2؛  بحــار األنــوار: 25

/57ح22؛ الثقــات: ٦ / 152 ؛أعيــان الشــيعة: ٤/195 .  
٦٦( الكايف: 1 /99، احلجة ٤، أن األئمة b إذا أظهر أمرهم حكموا بحكم داودg ح ٤.  

٦7(  معجم رجال احلديث: 112/5.  
٦٨( رجال الكيش: 1٤2/٨٨؛ رجال ابن داود: ٦٨.  

٦9( نقد الرجال: 3٨1/1؛ املفيد من معجم رجال احلديث: 122.  
70( رجال الطويس: 3٨ رقم ٤؛٦7 رقم 3.  

71( رجال الربقي: ٤.  
72( هتذيب التهذيب: 2 / 12٦ رقم 2٤٨.  

73( تنقيح املقال: 1/ 1٦.  
7٤( خاصة األقوال: 5٤رقم ٨.  

75( أعيان الشيعة: 1٦٨/1؛٤17/3؛201/٤؛ رشح هنج الباغةابن أيب احلديد: 9٨/٤. 
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7٦( الكايف: ٤/ ٤5 هامش   ؛ معاين األخبار: 3/2٤5؛  وسائل الشيعة: 9/2٨.  
77( معاين األخبار: 3/2٤5؛  وسائل الشيعة: 11/٤3٨.  

7٨( سورة الشعراء، اآلية: 227.  
79( الغارات: 795.  

٨0( ينظر: هتذيب الكال: 5 / 351 ؛ هتذيب التهذيب: 2 / 17٦ ؛ تاريخ بغداد: ٨ / 27٤، وغرها.  
ــدال: 1 / ٤50 ــزان االعت ــة: 1 / 372 ؛ مي ــة: 1 / 3٦7 ؛ اإلصاب ــد الغاب ــرب: ٦ / 177 ؛ أس ــات الك ٨1( الطبق

ــم  ــرواة: 1 / 177 ؛ معج ــع ال ــن داود: ٦9 ؛ جام ــال اب ــويس: ٦7 ؛ رج ــال الط ــب: 2 / 15٤، رج ــب التهذي ؛ هتذي
ــث: ٤ / 21٤.   ــال احلدي الرج

٨2( معجم رجال احلديث: ٤ / 21٤ حتت رقم 25٤٦.  
٨3( رجال الربقي: ٦2؛ رجال ابن داود: ٦9 /37٤.  

٨٤(  تنقيح املقال: 75/3.  
٨5( الكايف: 1 / 3٤٦ رقم 3؛ التحرير الطاوويس: 1٨1.  

٨٦( اختيار معرفة الرجال: 322/1؛رجال الطويس: 9٤؛7٦/رقم٦؛1٤2 رقم 2 ؛ رجال ابن داود: ٦9.  
٨7(  رجــال الطــويس: 113 / 3 ؛ رجــال الكــيش: 75 / 131؛ خاصــة األقــوال: 72 / 5. تنقيــح املقــال: 75/3؛ 

وســائل الشــيعة: 271/20؛ جامــع الــرواة: 1 / 319.  
٨٨( معجم البلدان: ٦7/1.  

٨9(  رجال الكيش: 71؛ مستدرك الوسائل: 273/12، معجم رجال احلديث 7: 190.  
90( بصائر الدرجات: 2٨٤؛ منهج املقال: ٤00. هبجة اآلمال: 7 / 590.  

91( الكايف: ٤٨٤/1 ؛رشح أصول الكايف: 271/7.  
92( مستدركات علم الرجال: ٤03/3.  
93( رجال الطويس: ٦3 / ٦ ؛ 9٤ / 2.  

9٤( طرائف املقال: ٦7/2.  
95( معجم رجال احلديث: ٨/203.  

9٦( األعــام 3: 29؛الفصــول املهمــة: ٤٤/1؛ أعيــان الشــيعة: 7 / 2٤9، خاصــة  األقــوال: 79 / 1، رجــال 
ــال: 2 / 30، وطبقــات  ــح املق الطــويس: 90 / 1، ورجــال الكــيش: 1 / 332، ورجــال أيب داود: 1 / ٦95، وتنقي
ابــن ســعد: 5 / 119، واملعــارف: 2٤٨، وتذكــرة احلفــاظ: 1 / 51، وســر أعــام النبــاء: ٤ / 217 / ٨٨، وتاريــخ 
اإلســام: ٤ / ٤، وهتذيــب التهذيــب: ٤ / 7٤، والبدايــة والنهايــة: 9 / 99، وطبقــات احلفــاظ: 17، والنجــوم 

ــان: 1 / ٨5.   ــرآة اجلن ــب: 1 / 102، وم ــذرات الذه ــرة: 1 / 22٨، ش الزاه
97( أعام اهلداية: اإلمام احلسن)ع(: 23٤.  

ــرواة:  ــع ال ــال: 292/2؛جام ــد الرج ــن داود: 100؛ نق ــال اب ــويس: ٦/٤٦؛ رج ــال الط ــت: 131؛رج 9٨( الفهرس
ــال: ٨5/2.   ــف املق 3٤٤/1؛طرائ
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99( مستدركات علم احلديث: ٤٨9/3.  
100( معجم رجال احلديث: 27٤/٨.  

101( الطبقات: ٦/103.  
102( اإلســتيعاب  هبامــش اإلصابــة: 1 / 5٦٤، اإلصابــة: 1 / 5٨3 رقــم 3001، تاريــخ بغــداد: ٨ / ٤٤0، معــامل 

العلــاء: 51 رقــم 3٤0، قامــوس الرجــال ٤ / 590.  
103(  االحتجاج: 10/2.  

10٤(   رجــال الطــويس: ٤2 ؛ خاصــة الرجــال 92 ؛ جامــع الــرواة: 1 / 32٤؛ وســائل الشــيعة: 372/30
٦2/٤٤؛10/13٨.   األنــوار:  بحــار  ؛13٨/10؛ 

105(  رجال الطويس: ٦٦.  
10٦(   رجــال الطــويس: ٤2 ؛ خاصــة الرجــال 92 ؛ بحــار األنــوار: ٦2/٤٤؛13٨/10؛ وســائل الشــيعة: 

  .32٤  /  1 الــرواة:  جامــع  ؛13٨/10؛   372/30
107( رجال الربقي: ٤؛خاصة األقوال: 1٦3؛ نقد الرجال: 3٨0/2؛معجم رجال احلديث: 3٤1/9.  

10٨( إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: 5٦9؛ وسائل الشيعة: 3٨9/30.  
109(  ترمجة اإلمام احلسنg ابن عساكر: 15٤.  

ــن  ــل ٤ / 503 ؛ فهرســت اب ــى واأللقــاب: 1 / 7   10؛ الطبقــات الكــرب 7 / 99 ؛ واجلــرح والتعدي 110(  الكن
النديــم: 39 ؛ أســد الغابــة 3 / ٦9 ؛ العــرب 1 / 57 ؛ اإلصابــة 2 / 2٤1 ؛ هتذيــب التهذيــب 12 / 12 ؛ ســر أعــام 

النبــاء ٤ / ٨1 ؛ رجــال الطــويس: ٤٦ و 95؛ جامــع الــرواة 1 / 3٦7 ؛ معجــم رجــال احلديــث 9 / 171.  
111(  رجــال ابــن داود: 112؛ نقــد الرجــال: ٤35/2؛ أعيــان الشــيعة: 2/ 2٨٨ ؛معجــم رجــال احلديــث: 

  .1٨٦ /10
112(  خاصــة األقــوال: 93/٤71؛جامــع الــرواة: 1 /٤35؛ نقــد الرجــال: 27/3؛ معجــم رجــال احلديــث: 

27٤/10 ؛ وســائل الشــيعة: 399/20.  
ــد: ٨ / 353 ــع الزوائ ــال: ٦ / 153 ؛  جمم ــز الع ــويف: 231/2؛  كن ــن )ع(  الك ــر املؤمن ــام أم ــب اإلم 113(  مناق

ــدال: 2 / 3٨7 .   ــزان االعت ــرواة: 1 / ٤35، مي ــع ال ــث: 1٦7/1٦؛جام ــال احلدي ــم رج ــال: ٤12؛  معج ؛اخلص
11٤( رجال  الكيش: ٤٦؛ رجال الطويس: ٤7 و  ٦9 ؛ جامع الرواة: 1 /  ٦20؛ وسائل الشيعة: 297/20.   

115( األنوار العلوية: ٤٦٦.  
11٦(  رجال الربقي: ٤.  

117(  رجال النجايش: 135؛ رجال الطويس: 95.  
11٨( رجــال الكــيش: 9٤/1٤9؛ جامــع الــرواة 1: ٤2٨، خاصــة األقــوال: 2٤2، رجــال ابــن داود: 113، رجــال 

الربقــي: ٤، نضــد االيضــاح: 175.  
119(  اإلكال يف معرفة الرجال: 120؛ الكنى وااللقاب: 1/ 113.  

120( الطبقات الكرب: ٦ / ٦٤؛ ٤57/5.  
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121(  االستيعاب: ٤ / 115.  
122(  اإلصابة: ٤ / 113  رقم / ٦7٦.  

123(  هتذيب التهذيب: ٤ / ٨2 رقم / 135.  
12٤(  هد الساري: 2/13٦.  
125(   املعارف: 192/3٤0.   

12٦(  شذرات الذهب: 1 / ٤03.  
127(  مستدرك احلاكم: 3 / 110  109.  
12٨(  املعجم الكبر: 3 / ٦٦ / 2٦٨1.  

129( اإلكال يف معرفة أساء الرجال: 120. ؛ معجم رجال احلديث: 1٤٦/7؛ 220/10.  
130(  مستدركات علم رجال احلديث: 32٦/٤؛ بحار األنوار: 3٦ / 22٨، 9 / 12٨.  

131(  الغدير: 2 / 30٨.  
املقــال:  ؛طرائــف   312/1 الــرواة:  227/2؛20٨/3؛جامــع  الرجــال:  21٨؛نقــد  داود:  ابــن  رجــال    )132
الرجــال:  قامــوس  152/٨؛  احلديــث:  رجــال  37٤/3؛معجــم  احلديــث:  رجــال  علــم  ٦9/2؛مســتدركات 

  .1٤٨/٨ الشــيعة:  أعيــان  13٤/12؛ 
133( القاموس املحيط: 7٨/3؛ الغارات الثقفي: 715/2.  

13٤(  رجال الطويس: /٤0/٦9؛ االختصاص: 7 ؛ رجال الربقي: ٨ ؛ جامع الرواة: ٤0٨/٤.  
135(  الكايف: 3٨9/٦ ح3 حديث اإلزارين.  

13٦(  املحاسن: 579/2؛الفروع من الكايف: 3٨9/٦ ح3.  
137(  تاريخ أيب الفداء: 1 / 172.  

13٨( املصدر نفسه: 1 / 175.  
139(  رجال الكيش: 29/1؛ اختيار معرفة الرجال: 95 رقم225/151 ؛ مستدركات علم احلديث: 2٨٨/٦.  

1٤0( الكنى وااللقاب: 3/ 17 ؛ معجم رجال احلديث: 15/9٦.  
1٤1( املجمــوع: 3٤/1٤ ؛ الكامــل: 2 / 301 ؛ تاريــخ ابــن خلــدون: 2 / ق 2: 59 ؛ ثقــات ابــن حبــان: 2 / 1٤5؛ 

تاريــخ األمــم وامللــوك: 3 / 1٤7 ؛ تاريــخ اليعقــويب: 2 / ٦5 و 112.  
1٤2( الغديــر: 2٨3/7 ؛ االســتيعاب: 123، ، أســد الغابــة: 100/٤، اإلصابــة: 532/2، هتذيــب التهذيــب: 7 / 

150 رقــم 331   ؛تاريــخ بغــداد: 1 / 1٨9 رقــم 29.  
1٤3( رجــال الطــويس: ٤9 ؛ خاصــة األقــوال: ٦٤ ؛  رجــال الكــيش: 7٨/2٨  ؛ جامــع الــرواة: 3٨9/٤  ؛ رجــال 

ابــن داود: 133؛ التحريــر الطــاوويس: 3٨5؛ وســائل الشــيعة: 253/20.  
1٤٤( نقــد الرجــال: 199/3؛ طرائــف املقــال: 1٤3/2؛ مســتدركات علــم رجــال احلديــث: 22٨/5 ؛أعيــان 

الشــيعة: ٨/٤2.  
1٤5( مصباح املتهجد: ٨٤٤؛ اإلقبال: 3 / 331 كامها عن كميل بن زياد النخعي، البلد األمن: 1٨٨.  
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1٤٦( هنج الباغة: 117/3.  
1٤7( هتذيب التهذيب: ٤٤7/٨؛الغدير: 9/٤٦.  

1٤٨( االشتقاق: ٤02.  
1٤9( الفصول الفخرية يف أصول الربية: 5٦.  

150( الغــارات: 1: 1٤٨ هامــش املحقــق؛ األعــام: 5 / 23٤ ؛ الكامــل: 3 / 150. مجهــرة األنســاب: 390. رشح 
هنــج الباغــة: 2 / 13٤، 17 / 1٤9، 1٨ / 3٤٦، 19 / 99. الطبقــات الكــرب: ٦ / 179. تاريــخ الطــربي: 5 / 

90. البدايــة والنهايــة: 7 / 1٨٦. كتــاب الفتــوح: 2 / ٤01.  
151( رجــال ابــن داود: 15٦؛ نقــد الرجــال: 72/٤؛ جامــع الــرواة: 31/2؛ طرائــق املقــال: 71/2؛ مســتدرك علــم 

رجــال احلديــث: 31٤/٦.  
152(رجــال الطــويس: ٨0 رقــم٦/ 95 رقــم 1؛ رجــال الربقــي: ٦؛ رجــال ابــن داود: 15٦ رقــم 12٤٨؛ خاصــة 
األقــوال: 39 رقــم1202؛ اإلرشــاد: 7؛معجــم رجــال احلديــث: 122/15؛ الطبقــات الكــرب 12٤ / ٦ ؛ امليــزان 

٤15 / 3 ؛ التاريــخ الكبــر 2٤3 / 7 ؛ جامــع الــرواة: 5/3٦٦.  
153( جامع  الرواة: 5/٦٨.  

15٤( رجــال ابــن داود: 15٦؛ نقــد الرجــال: 73/٤؛جامــع الــرواة: 32/2؛ طرائــف املقــال: 105/2؛ مســتدركات 
علــم الرجــال: 317/٦؛معجــم رجــال احلديــث: 137/15؛ قامــوس الرجــال: 3٦7/11؛ أعيان الشــيعة: 2٦1/2؛ 

رشح أصــول الــكايف: ٨/10.  
155( رجــال النجــايش 22٤ رقــم ٨75 ؛ خاصــة األقــوال: 75 رقــم 797 ؛ الفهرســت 155؛ رجــال الطــويس: 57

/ 70 / 279 ؛ جامــع الــرواة: 5 / 372؛وســائل الشــيعة: 305/20.  
ــن ســليم  ــن خمنــف ب ــن ســعيد ب ــى ب ــن حيي ــوط ب ــوار: ٤2؛293؛ مســتدرك الوســائل: 2٦٨/2؛و ل 15٦( بحــار األن
األزدي الغامــدي، أبــو خمنــف، ينظــر: التاريــخ الكبــر: 7 / 252، اجلــرح والتعديــل: 7 / 1٨2، فهرســت ابــن 
النديــم: 105، ميــزان االعتــدال: 3 / ٤19، لســان امليــزان: ٤ / ٤92، ســر أعــام النبــاء: 93، خاصــة األقــوال: 

ــث: 1٤ / 13٦.   ــال احلدي ــم رج ــرواة: 2 / 33، معج ــع ال ــاء: 93، جام ــامل العل ــت: 2٦0، مع 320، فهرس
ــوال: 223؛  ــة األق ــتباه: 259/5؛ خاص ــاح االش ــويس: ٨1؛ إيض ــال الط ــاب: 1 / 1٤٨؛رج ــى واأللق 157( الكن

ــرواة: 33/2؛ معجــم رجــال احلديــث: 1٤0/15.   ــن داود: 157؛نقــد الرجــال: 7٤/٤؛ جامــع ال رجــال اب
15٨( هتذيب الكال: 27 / 52٦، رقم: 593٦.  

159( رجال الربقي: ٨؛ رجال الطويس: 95 رقم 1؛ جامع الرواة: ٤0٤/٦.  
1٦0(  مناقب آل أيب طالب: 5٦/2؛ هتذيب التهذيب: 1 /: 121؛ هتذيب الكال: 27 / 52٦، رقم: 593٦.  

الرجــال:  علــم  229/2؛مســتدركات  الــرواة:  جامــع  372/٤؛  الرجــال:  نقــد  95؛  الطــويس:  رجــال   )1٦1
  .٦7/10 الرجــال:  ٤11/7؛قامــوس 

1٦2( رجال الطويس: 95 /2؛ نقد الرجال: 370/٤؛ جامع الرواة: ٦/399.  
1٦3( رجال الطويس: 9٦؛ خاصة األقوال: 2٨2 رقم 103٦؛ جامع الرواة: ٦3٤/٦.  
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ــم يف  ــن ميث ــح ب ــم، صال ــول أوالد ميث ــن ح ــف بحث ــر للمؤل ــن ون ــه كتاب ــف في ــتباه: 30٤؛ أل ــاح االش 1٦٤( إيض
ــة.   ــات الكوف حولي

1٦5( جامع  الرواة: 5/٦٨.  
1٦٦( معجم رجال احلديث: 103/20.  

1٦7( اإلصابة: ٦ / 17٤ / 175.  
1٦٨( رجال الطويس: 9٦ رقم ٤ ؛ نقد الرجال: ٤/ 377 رقم 52٨9؛ جامع الرواة: ٦/٤12.  

1٦9( اختيار معرفة الرجال: ٦9 رقم 12٤.  
170( رجال الكيش: ٦9؛  معجم رجال احلديث: 79/10؛قاموس الرجال: 79/10

171( الكامــل يف التاريــخ: ٤ / ٦٨  71، اإلصابــة ترمجــة رقــم ٨٤2٤، اإلعــام: 7 / 225  22٦ ؛ ســفينة البحــار: 
  .21٦/٦ :1 / ٦77، التقريــب: 2 / 250؛املحــى: 212 ؛ الطبقــات الكــرب

172(  جممــع الزوائــد: 320/5 ؛املعجــم الكبــر: ٨2/3؛ رجــال الطــويس: 9٦؛  الثقــات: 5 / ٤37، تقريــب 
التهذيــب: 2 /  250 ؛ اإلعــام: 225/7.  

173( جممــع الزوائــد: 320/5 ؛املعجــم الكبــر: ٨2/3؛ رجــال الطــويس: 9٦؛  الثقــات: 5 / ٤37، تقريــب 
التهذيــب: 2 /  250 ؛ اإلعــام: 225/7.  

17٤( رجــال الطــويس: 93 / 3 ؛ رجــال ابــن داود: ٦1 / 291 ؛إيضــاح االشــتباه: 135 / 1٤5، إال أن يف رجــال 
ابــن داود أيضــا باملعجمــة. رو عــن أيب عبــد اهللg؛ رجــال النجــايش: 130 / 33٤، وفيــه: النخــاس ؛ الفهرســت: 

٤5 / 159؛نقــد الرجــال: 32٨/1 ؛طرائــف املقــال: ٤20/1.  
175( املفيد من معجم رجال احلديث: 101.  

17٦( مناقب آل أيب طالب: ٤0/٤؛ لسان امليزان: ٨9/2.  
177( رجال النجايش: ٤٤1؛ تاريخ الطربي: 12٨/٤؛  رجال الطويس: 93 هامش.  

17٨( سورة آل عمران: 3٤.  
179( تفسر القمي: 35/2؛بحار األنوار: ٤3/350.  

1٨0( رجــال الكــيش: 73؛رجــال الطــويس: ٦0؛ خاصــة الرجــال: ٦1 ؛جامــع الــرواة: 1 / 17٨؛وســائل الشــيعة: 
20/ 1٦1 ؛لســان امليــزان 2: 173؛ رجــال ابــن داود: 70؛ نقــد الرجــال: 399/1؛ طرائــف املقــال: ٦٦/2؛ معجــم 

رجــال احلديــث: 201/5  
1٨1( مستدركات علم الرجال: 302/2؛ معجم رجال احلديث: 201/5؛ أعيان الشيعة: ٤/553

1٨2(  رجــال العامــة احلــيل: ٦1  ؛ تــاج العــروس: 7 / 17٦. حبيــب بــن مظهــر بــن رئــاب ؛ االختصــاص: 3 وفيــه 
« مــن أصفيــاء أصحابــه «؛ اإلرشــاد: 2 / 37 ؛األخبــار الطــوال: 25٦ ؛موســوعة اإلمــام عــيل: ٨٤ ؛ منتهــى املقــال يف 

أحــوال الرجــال 2 / 32٨
1٨3( ينظر: تاريخ الطربي: 5 / 352  ٤٤0 ؛ لسان امليزان: 2 / 173 ؛ األعام: 2 / 1٦٦.  

1٨٤( منازل اآلخرة: 103 ؛ بحار  األنوار: ٤٤/1٤5.  
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1٨5( رجال النجايش: 113 ؛ خاصة الرجال: 3٤؛ جامع الرواة: 1 / 302 ؛ وسائل الشيعة: 20/1٨٨ .  
1٨٦( مقاتــل الطالبيــن: ٦7، وميــزان االعتــدال 1: 171 / 332٨. ثــم توبتــه بعــد هــذا القــول الشــتباهه بظواهــر 

اأُلمــور وعــدم معرفتــه وجــه احلكمــة.  
112، الرقم 17٨ رجال الربقي: 7. م  1٨7( رجال الكيّش: 111

1٨٨( رســائل الشــهيد الثــاين: 991/2؛ خاصــة األقــوال: 1٦0؛ التحريــر الطــاوويس: 27٨؛ معجــم رجــال 
احلديــث: 15٦/9 ومل يثبــت مدحــه وال قدحــه.  

1٨9( خامتة مستدرك الوسائل: ٨/21.  
190( االختصاص: ٨.  
191( اخلصال: 353.  

192  نقــد الرجــال: 2٨7/5 ؛ رجــال ابــن داود: 113 / ٨03، والوســيط: 12٤، إال أن اللقــب مل يــرد يف رجــال ابــن 
داود ؛جامــع الــرواة: ٤٤7/2.  

193( اخلصال: 353.  
19٤( الغدير: 10/11.  

ــار  ــم 1٨1؛ بح ــال: 1/ 230رق ــة الرج ــار معرف ــيش: 113ح1٨1؛ اختي ــال الك ــال: 2٦0؛ رج ــواب األع 195( ث
األنــوار: 27/20٤.  

19٦( التحرير الطاوويس: 39٦ رقم 27٦؛ جامع الرواة: 5/٦٨.  
197( رجال الطويس: 95؛ رجال ابن داود: 2٦٤.  

19٨( رجال الطويس: 95 رقم٦؛ رجال الربقي: ٨.  
199( التحريــر الطــاوويس: 39٦؛ نقــد الرجــال: 3٤1/3؛طرائــف املقــال: 70/2؛ مســتدركات علــم رجــال 

  .57/٦ احلديــث: 
200( جامع الرواة: ٦27/1؛ إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: 295؛ معجم رجال احلديث: 135/1٤. 

201( سورة الكوثر: 1/97.  
 :202( ســورة القــدر: 15؛ مناقــب اإلمــام أمــر املؤمنــن: 317/2 ؛ مناقــب آل أيب طالــب: 197/3 ؛ أعــام الــور
ــر  ــرباين: ٨9/3 ؛تفس ــر الط ــم الكب ــم: 170/3 ؛املعج ــتدرك احلاك ــوار: 127/1٨؛3/٤٤؛مس 2٤/20؛بحاراألن
نــور الثقلــن احلويــزي: ٦٨3/5 ؛تفســر الثعلبــي: 257/10 ؛البدايــة والنهايــة ٦: 237 ؛ دالئــل النبــوة  البيهقــي: ٦

/ 509 - 510 ؛ صحيــح الرتمــذي 5: ٤٤٤ / 3350، مســتدرك احلاكــم 3: 170.  
ــوال:  ــة األق ــدوق: ٤٦٨/٤؛خاص ــيخة الص ــال: 1٦٤/1؛ مش ــة الرج ــار معرف ــويس: 179؛اختي ــال الط 203( رج

  .22٦
20٤( رجــال ابــن داود: 73 ؛نقــد الرجــال: 25/2 ؛جامــع الــرواة: 201/1؛ رجــال الطــويس: 1٦٦؛ املناقــب: ٤ / 
23٦ ؛ عمــدة الطالــب: 70 ؛ تنقيــح املقــال: 1 / 2٨0 ؛ خامتــة املســتدرك: 790 ؛معجــم رجــال احلديــث: ٤ / 335 ؛ 
جامــع الــرواة: 1 / 201 ؛ نقــد الرجــال: 90 ؛ جممــع الرجــال: 2 /112 ؛ أعيــان الشــيعة: 5 / 75 ؛ مقاتــل الطالبيــن: 
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313 و 39٨ ؛ تاريــخ اليعقــويب: 2 / 379 ؛ ســفينة البحــار: 1 / 2٦٤ ؛ منهــج املقــال: 99 ؛ بحــار األنــوار: ٤7
ــن: 20 و 21 ؛  ــاب الطالبي ــدي يف أنس ــن: 130؛ املج ــاب الطالبي ــري يف أنس ــل: 1 / 1٤3؛ الفخ / 29٤ ؛ العندبي
لســان امليــزان: 7 / 19٦ ؛ ميــزان االعتــدال: 1 / 22٨؛ هتذيــب التهذيــب: 2 /379؛ ذيــل املذيــل: 10٦ ؛ تقريــب 
التهذيــب: 1 / 1٦٦ ؛ مــرآة اجلنــان: 1 / 355 ؛ تاريــخ بغــداد: 7 / 309 ؛ خاصــة هتذيــب الكــال: ٦٦ ؛ الكامــل يف 
التاريــخ: 5 / 29٤ و ٦ / ٨ و ٨0 ؛ البدايــة والنهايــة: 10 / 151 ؛ شــذرات الذهــب: 1 / 2٦5 ؛ التاريــخ الكبــر: 
2 / 29٤ ؛ العــرب: 1 / 252 ؛ دول اإلســام: 100 ؛ األعــام: 2 / 191 ؛ الطبقــات البــن خيــاط: 272 ؛ النجــوم 
الزاهــرة: 2 / 5٦ ؛ الكامــل يف ضعفــاء الرجــال: 2 / 737 ؛ اجلــرح والتعديــل: 1 / 2: 1٤ ؛ هتذيــب الكــال: ٦ / 
152 ؛ تاريــخ الثقــات: 11٤ ؛ الضعفــاء واملرتوكــن البــن اجلــوزي: 1 / 203 وفيــه احلســن بــن زيــد بــن احلســن بــن 
احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب c ؛ املغنــي يف الضعفــاء: 1 / 159 ؛ الثقــات البــن حبــان: ٦ / 1٦0؛الفائــق يف رواة 

  .2٦7/1 :gوأصحــاب اإلمــام الصــادق
205( مقاتل الطالبن: 33.  

20٦( علل الرائع: 35.  
ــاب مــا جــاء يف  ــكايف: 529/1 ب ــاب 2٤، اخلصــال: 2 / 7٨، ال ــن: 3٨5 ب 207( رجــال الطــويس: ٤2؛ كــال الدي

ــوار: ٤٤ / 97، 10 / 123.   ــي عــر؛ بحــار األن األئمــة االثن
20٨(  رجال الطويس: 70/ 95.  

احلديــث:  رجــال  ؛معجــم   7٨ الكــيش:  2٨0؛رجــال  رقــم:   25٤ داود:  ابــن  ٤2؛  الطــويس:  رجــال    )209
  .3٤٤/٤ الــرواة:  ٨0/12؛جامــع 

210(   االعام: 19٤/٤.  
211(  رجال الطويس: 70/ 95؛ االرشاد: 15؛ التحرير الطاوويس: ٤33.  

212(  نقد الرجال: 195/٤؛جممع الرجال: 203/5؛جامع الرواة: 107/2.  
213(  مستدركات علم رجال احلديث: 77/7.  

21٤(  تاريــخ اليعقــويب: 2 / 200 ؛ مــروج الذهــب هامــش  الكامــل ابــن األثــر: ٦ / 57 بتفــاوت قليــل يف بعــض 
الكلــات.  

215(  هتذيب األحكام: ٦/٤1.  
21٦(  الطبقات: ٤ق29/1.  

217( تاريــخ الطــربي: 5٦/5؛ اإلعــام 7 / 222، الكامــل يف التاريــخ: ٤ / 17، التنبيــه واإلرشاف: 2٦1، اخلطــط 
للمقريــزي: 1 / 159 ؛ مــروج الذهــب: 3 / ٦٤.  

ــد  ــد الواح ــل عب ــن عقي ــلم ب ــن، مس ــفر احلس ــرواة: ٦/ ٤03؛ س ــع ال ــم 5؛ ؛ جام ــويس: 9٦ رق ــال  الط 21٨(  رج
ــرزاق املقــرم وغــره.   ــد ال ــل: عب ــن عقي املظفــر، ومســلم ب

219(  قاموس الرجال: 207/11.  
220(  االختصاص: ٨3؛ معجم رجال احلديث: 23/22؛ املفيد من معجم رجال احلديث: ٦٨3.  
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ــدال:  ــزان االعت 221( الطبقــات الكــرب: ٦ / 313، اجلــرح والتعديــل: ٦ / 2٤2، تذكــرة احلفــاظ: 1 / 11٤، مي
3 / 270، هتذيــب التهذيــب: ٨ / 5٦، ســر أعــام النبــاء: 5 / 392، رجــال الطــويس: ٦٤ و ٤٦، االختصــاص: 

٨3، جامــع الــرواة: 2 / 3٦5، معجــم رجــال احلديــث: 13 / 111.  
222(  الكنــى واألســاء: 100/1، تقريــب التهذيــب: 2 / 73، رجــال الصحيحــن: 1 / 3٦٦، اجلــرح والتعديــل: 

3 ق 1 / 2٤2، اللبــاب: 1 / 531، هتذيــب التهذيــب ٨: ٦3، ميــزان االعتــدال 3: 270.  
223( رشح أصول الكايف: 2/٨.  

22٤(  رجال الطويس: 9٦؛ رجال الكيش: 33٨رقم٦23؛خاصة األقوال: 1٦٦.  
225( طرائف املقال: ٤٨5/1؛معجم رجال احلديث: 21/22؛ قاموس الرجال: 207/11.  

22٦( معجم رجال احلديث: 21/22.  
227(  معجم رجال احلديث: 17٦/20 ؛قاموس الرجال: 223/11؛ اإلعام: 33/٨ ؛ الكامل: 5 / ٦1.  

22٨( الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة: ٤1٨؛اإلكال يف أساء الرجال: 212.  
229( مستدركات علم رجال احلديث: ٨/339.  

230(  رجــال الطــويس: 77؛ جامــع الــرواة: ٦٤٦/1؛373/2؛ طرائــف املقــال: 102/2؛ معجــم رجــال احلديــث: 
17٦/٤؛ قامــوس الرجــال: 2٦1/11.  

231( تنقيح املقال: 3 / 2٤٦، رجال النجايش: 2 / 373، نضد اإليضاح: 337 ؛إيضاح االشتباه: 302.  
ــرواة:  ــع ال ــال: 309/2؛ جام ــد الرج ــن داود: 223؛ نق ــال اب ــي: 51؛رج ــال الربق ــال الطــويس: 9٦؛رج 232( رج

ــيعة: ٤/3٨3.  ــان الش ــال: 313/12؛أعي ــوس الرج ــث: 22٦/2٤؛ قام ــال احلدي ــم رج ٤5٨/2؛ معج
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم 

طــه *  حممــد  الرجــال:  أحــوال  املقــال  إتقــان 
العلوية-النجــف  )املطبعــة   ) هــ    1323 م   ( نجــف 

 . ) 1هـــ 3 ٤ 1 / ف رش أل ا
إثبــات اهلــداة، حممــد بــن احلســن احلــر العامــيل)ت: * 

110٤هـــ(، )املطبعــة العلميــة- قــم(. 
ــعودي)ت: *  ــن املس ــن احلس ــيل ب ــة، ع ــات الوصي إثب

3٤٦هـــ( )منشــورات الــريض- قــم، املطبعــة احليدريــة- 
النجــف األرشف(. 

ــن عــيل الطــربيس *  االحتجــاج، أليب منصــور أمحــد ب
ــروت(.  ــي- ب ــة األعلم )مؤسس

حممــد *  بــن  حممــد  اهلل  عبــد  أليب  االختصــاص، 
العبكــري البغــدادي -املفيــد )ت: ٤13هـــ( )مؤسســة 

األعلمي-بــروت(. 
البغــدادي *  العبكــري  بــن حممــد  اإلرشــاد، حممــد 

األعلمي-بــروت،  )مؤسســة  ٤13هـــ(  )ت:  -املفيــد 
األرشف/1392هـــ(.  النجــف  احليدريــة-  املطبعــة 

أبــو *  األخبــار،  مــن  اختلــف  فيــا  االســتبصار 
جعفــر، حممــد بــن احلســن الطــويس )ت: ٤٦0هـــ( )دار 

بــروت(.  التعــارف- 
ــن *  ــن اب ــز الدي ــة، لع ــة الصحاب ــة يف معرف ــد الغاب أس

ــعب/ 1393هـــ( ــر)دار الش األث
االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــرب النمري * 

القرطبــي، هبامــش اإلصابــة )الطبعــة األوىل / 132٨ ه (. 
ــقاين *  ــر عس ــن حج ــة، اب ــز الصحاب ــة يف متيي االصاب

ــة /  ــرة املعــارف النظامي ــاد -دائ ــدر آب ــ  ( )حي ) م ٨52 ه
ــ (.  131٦ ه

أضبــط املقــال، حســن بــن عبــد اهلل اآلمــيل، آخــر اجلزء * 
الثــاين مــن كتــاب الــكايف )املكتبــة اإلســامية- طهران(. 

األعــام، خــر الديــن الــزركيل)ط3/ 13٨9هـ، دار * 

العلــم للمايــن - بــروت(
احلســن *  بــن  الفضــل  عــيل  أليب   ،الــور أعــام 

)املطبعــة  5٤٨هـــ(  الطــربيس)ت: 
احليدرية -النجف األرشف(. * 
اهلــادي *  بــن حممــد  اهلدايــة، اإلمــام عــيل  إعــام  

)قم-1٤30هـــ(.  البيــت  ألهــل  العاملــي  )املجمــع 
العامــيل)ت: *  األمــن  حمســن  الشــيعة،  أعيــان 

بــروت(.  واإلنصــاف،  اإلتقــان  )مطابــع  1371هـــ( 
االكليــل املنهــج يف حتقيــق املطلــب، حممــد جعفــر * 

ــايس)ت: 1175هـــ(  ــاين الكرب ــر اخلراس ــد طاه ــن حمم ب
االشــكوري)الطبعة:  احلســيني  الســيد جعفــر  حتقيــق: 

األوىل: 1٤25 هـــ: دار احلديــث- قــم(. 
األمــايل، أليب عبــد اهلل حممــد بــن حممــد العبكــري * 

ــد )٤13هـــ( ــدادي -املفي البغ
)املطبعة احليدرية -النجف األرشف(. * 
إيضــاح االشــتباه، مجــال الديــن، احلســن بــن يوســف  * 

حجر-إيــران،  )طبــع  72٦هـــ(  احلــيل)ت:  العامــة 
مؤسســة النــر اإلســامي -قــم(. 

ــن *  ــد أم ــن حمم ــا اب ــاعيل باش ــون، إس ــاح املكن إيض
البغــدادي ) دار الفكر-بــروت(. 

ــن احلســن *  ــر، حممــد ب ــر الدرجــات، أليب جعف بصائ
ــيش-  ــة املرع ــار )ت: 290هـــ(  )مكتب ــروخ الصف ــن ف ب

قــم، ط13٨0/2هـــ(. 
)املطبعــة *  التربيــزي  عــيل  مــا  اآلمــال،  هبجــة 

قــم(.  العلميــة- 
بحــار األنــوار، حممــد باقــر بــن  تقــي املجلــيس)ت: * 

1111هـــ( ) دار الوفــاء بــروت(. 
الذهبــي)ت: 7٤٨هـــ( حتقيــق: *  تاريــخ اإلســام، 

هـــ-   1٤07 األوىل:  )الطبعــة:  الســام  عبــد  عمــر  د. 
العــريب(.  الكتــاب  دار   - بــروت  19٨7م: 

تاريــخ األمــم وامللــوك، تاريــخ الطــربي، أليب جعفــر * 
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حممــد بــن جريــر الطــربي ) مــرص(. 
تاريــخ اخلميــس يف حــوال أنفــس نفيــس، حســن بــن * 

حممــد الديــار بكــري  )مؤسســة شــعبان - بــروت(. 
تاريــخ أيب الفــداء، إســاعيل بــن عــيل )ت: 732هــ  (* 

)دار املعرفــة - بــروت(. 
تفســر القمــي، عــيل بــن إبراهيــم )ت: 329هـــ( * 

ــم،  ــاب -ق ــري )دار الكت ــب اجلزائ ــيد طي ــح: الس تصحي
ط1٤0٤/3هـــ(. 

تنقيــح املقــال يف علــم الرجــال، عبــد اهلل املامقــاين * 
)ت: 1351هـــ(، ) مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــرتاث، 

ط1٤30/1هـــ(. 
هتذيــب املقــال، الســيد حممــد عــيل املوحــد األبطحــي * 

)مطبعــة اآلداب- النجــف األرشف(. 
هتذيــب األحــكام، حممــد بــن احلســن الطــويس )ت: * 

٤٦0هـــ( )دار التعــارف- بروت(. 
ــب *  ــووي )  دار الكت ــات، الن ــاء واللغ ــب االس هتذي

ــروت(.  ــة، ب العلمي
هتذيــب التهذيــب ابــن حجــر العســقاين)دار إحيــاء * 

الــرتاث/ العــريب / 1٤12هــ ( 
توضيــح االشــتباه، حممــد عــيل ســاروي ) جامعــة * 

طهــران- طهــران(. 
ثقــاة الــرواة، حســن املوســوي األصفهــاين )مطبعــة * 

اآلداب- النجــف األرشف(. 
ــان بــن أمحــد بــن أيب حاتــم، *  الثقــات: حممــد بــن حب

)ت: 35٤ هــ  ( )حيــدر آبــاد - اهلنــد، دائــر املعــارف 
العثانيــة، 1393 هــ . 1399 هــ  (. 

الطــرق *  الــرواة ورافــع االشــتباهات عــن  جامــع 
واإلســناد، حممــد عــيل األردبيــيل الغــروي احلائــري مكتبــة 
املرعــيش- قــم+ مركــز الطباعــة اإلعــام اإلســامي-

قم/1٤33هـ(. 
اجلامع يف الرجال، موسى الزنجاين )قم(. * 

النــوري *  حســن  الوســائل،  مســتدرك  خامتــة 
)ع(  البيــت  آل  1320هـ()مؤسســة  )ت:  الطــربيس 
إلحيــاء الــرتاث، ط1٤29/2هـ - 200٨م(، منشــورات 

طهــران(.  اإلســامية-  املكتبــة 
خزانــة األدب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، * 

)القاهــرة(. 
اخلصــال، أليب جعفــر حممــد بــن عــيل بــن بابويــه * 

القمــي- الصــدوق )ت: 3٨1هـــ(، )منشــورات جامعــة 
املدرســن- قــم(. 

ــيل)ت: 72٦هـــ( ) *  ــة احل ــوال، العام ــة األق خاص
ــف(.  ــة- النج ــة احليدري املطبع

الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة، الســيد عــيل * 
ــيد  ــق: الس ــرازي)ت: 1120هـــ( حتقي ــدين الش ــان امل خ
حممــد صــادق بحــر العلــوم) 1397هـــ: منشــورات مكتبة 

بصــريت - قــم(. 
ــد اهلل *  ــو عب ــن أب ــمس الدي ــظ ش ــام، حاف دول االس

)ت: 7٤٦ هـــ( )طبعــة حيــدر آبــاد(. 
رجــال ابــن داود- كتــاب الرجــال، تقــي الديــن * 

احلســن بــن عــيل بــن داود احلــيل )ت: 707هـــ(، )املطبعــة 
1972م(.   - -النجف/1392هـــ  احليدريــة 

أمــن *  حممــد  بــن  مرتــىض  األنصــاري،  رجــال 
التســرتي النجفــي )نســخة مصــورة حمفوظــة يف مكتبــة 

-طهــران(.  قــم(   - اخلراســاين  عــيل  الســيد 
الطباطبائــي *  مهــدي  حممــد  العلــوم  بحــر  رجــال 

-طهــران(  الصــادق)ع(  مكتبــة  )منشــورات 
الربقــي، *  اهلل  عبــد  أيب  بــن  أمحــد  الربقــي،  رجــال 

)قــم(.  امليامــوي  كاظــم  حتقيــق: 
رجــال الطــويس، أبــو جعفــر، حممــد بــن احلســن * 

األصفهــاين  جــواد  تــح:  ٤٦0هـــ(  )ت:  الطــويس 
ــة  ــامي، ط1 /1٤15هـــ، املطبع ــر اإلس ــة الن )مؤسس

النجــف(.  احليدريــة- 
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ــن *  ــد ب ــال (، حمم ــة الرج ــار معرف ــيش )اختي ــال الك رج
عمــر بــن عبــد العزيــز الكــيش، أبــو جعفــر، حممــد بــن احلســن 

الطــويس )ت: ٤٦0هـــ() مؤسســة األعلمــي - كربــاء(. 
رجــال النجــايش، أمحــد بــن عــيل بــن أمحــد )٤50هـ( * 

ــة مصطفوي-طهران(.  )مطبع
ــادات، *  ــاء والس ــوال العل ــات  يف أح ــات اجلن روض

حممــد باقــر اخلوانســاري )دار إحيــاء الــرتاث العــريب-
بروت(. 

7٤٨هـــ( *  الذهبــي)ت:  النبــاء،  أعــام  ســر 
ــي  ــور حمي ــروف، الدكت ــواد مع ــار ع ــور بش ــق: الدكت حتقي
هــال الرسحــان)ط9: 1٤13 هـــ- مؤسســة الرســالة - 

بــروت(. 
اآلفــاق *  )دار  العــاد،  ابــن  الذهــب،  شــذرات 

بــروت(.  اجلديــدة، 
الطبقــات الكــرب، حممــد بــن ســعد ) ت: 230 هــ (، * 

)دار صــادر، بروت(. 
الفصــول املهمــة، ابــن الصبــاغ، )ط 1، مؤسســة * 

) بــروت 1٤0٨هــ   األعلمــي، 
ــروت - *  ــا )ب ــق رض ــم. حتقي ــن الندي ــت، اب الفهرس

ــاط (.  ــة خي مكتب
العــرب يف خــرب مــن غــرب، الذهبــي)ت: 7٤٨هـــ()ط * 

ــ  (.  ــروت 1٤05 ه ــة، ب ــب العلمي 1، دارالكت
الكنى واأللقاب، عباس القمي )قم(. * 
ابــن األثــر، )دار صــادر، *  التاريــخ /  الكامــل يف 

م(   1979  / هــ    1399 بــروت 
احلســن *  بــن  عــيل  احلســن  الذهــب، أليب  مــروج 

مطبعــة  ( املســعودي 
السعادة / 19٤٨ م(. * 
جممــع البحريــن، فخــر الديــن الطرحيــي )مطبعــة * 

النجــف(.  اآلداب- 
جممــع الرجــال، عنايــة اهلل القهبائــي )دار الكتــب * 

العلميــة- قــم(. 
القاســم *  أبــو  الســيد  احلديــث،  رجــال  معجــم 

ــم،  ــم - ق ــورات دار العل ــي)ت: 1٤11هـــ( )منش اخلوئ
األرشف(.  النجــف  اآلداب-  مطبعــة 

ــة، *  ــب العلمي ــة، )ط 1، دار الكت ــن قتيب ــارف، اب املع
ــ  (.  ــروت /1٤07 ه ب

معــامل العلــاء، ابــن شــهر آشــوب، )مطبعــة احليدريــة * 
- النجــف / 13٨0 هـــ( . معــاين األخبــار، الصــدوق، 

)دار املعرفــة، بــروت/ 1399 هـــ(. 
ميــزان االعتــدال، الذهبــي)ت: 7٤٨هـــ( حتقيــق: * 

عــيل حممــد البجــاوي)دار املعرفــة - بــروت (. 
ــن شــهرا شــوب )املطبعــة *  ــب، اب مناقــب آل أيب طال

ــف(.  ــة- النج احليدري
املازنــدراين *  إســاعيل  بــن  حممــد  املقــال،  منتهــى 

حجر-إيــران(.  )طبــع 
مــن ال حيــرضه الفقيــه، الصــدوق )ت: 3٨1هـــ(، * 

ــارف-  ــف األرشف، دار التع ــة- النج ــة احليدري ) املطبع
ــروت(.  ب

الرجــال، مــرزا *  املقــال يف حتقيــق أحــوال  منهــج 
حممــد بــن عــيل األســرتابادي )ت: 102٨هـــ( )مؤسســة 

آل البيــت ألحيــاء الــرتاث- قــم(. 
نضــد اإليضــاح، حممــد بــن حممــد حســن، علــم * 

)مشــهد(.  اهلــدي 
نقد الرجال، السيد مر مصطفى احلسيني )قم(. * 
ــة *  ــن طبع ــورة ع ــي، )مص ــرة، األتابك ــوم الزاه النج

ــرص(.  ــب، م دار الكت
ــر *  ــن حج ــاري اب ــح الب ــة فت ــاري - مقدم ــدي الس ه

العســقاين ) دار الريــان للــرتاث - مــرص / 1٤07 هــ (. 
وفيــات األعيــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أمحــد * 

بــن أيب بكــر بــن خلــكان
) ت ٦٨1 ه  (، ) دار الثقافة، بروت(. * 
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الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg  )دراسة فقهية يف احكام العبادات(

مقدمة: 
اإلمــام احلســن املجتبــىg كأبيــه املرتــىضg وجــّده املصطفــى sقائــد مبدئــي تتلّخــص مهّاتــه 
ــة يف كلمــة موجــزة ذات معنــًى واســع وأبعــاد شــّتى هــي اهلدايــة بأمــر اهلل تعــاىل إنطاقــًا مــن  القيادّي
إِيتَــاءَ  ةِ وَ ــاَ ــامَ الصَّ إِقَ اتِ وَ َ َــرْ ــلَ اخلْ ــمْ فِعْ يْهِ يْنَــا إِلَ حَ أَوْ ــا وَ نَ رِ ــُدونَ بِأَمْ ْ ــًة هيَ نَاُهــمْ أَئِمَّ لْ عَ جَ قولــه تعــاىل:  وَ

 .1  َيــن ابِدِ ــا عَ نَ اُنــوا لَ كَ اةِ وَ كَ الــزَّ
واهلدايــة بأمــر اهلل ســبحانه تتجــّى يف تبيــان الريعــة وتقديــم تفاصيــل األحــكام العاّمــة أو املطلقــة 
ــة املســلمة  التــي نــّص عليهــا القــرآن الكريــم والرســول العظيــم، وتطبيــق أحــكام اهلل تعــاىل عــى األُّم

ــة مــن أّي حتريــف أو حتويــر يتصــّد لــه الضاّلــون املضّلــون.  وصيانــة الريعــة والنصــوص اإلهلّي
والثــورة التــي فّجرهــا اإلســام العظيــم هــي ثــورة ثقافّيــة قبــل أن تكــون ثــورة إجتاعّيــة أو إقتصادّيــة  
ــة وتثقيفهــا عــى مفاهيــم  فــا غــرو أن جتــد األئّمــة مــن أهــل البيــت b يفّرغــون أنفســهم لرتبيــة األُّم
الرســالة وقيمهــا، وهــم يــرون أّن مهّمتهــم األُوىل هــي الرتبيــة والتثقيــف إنطاقــًا مــن النــّص القــرآين 
ــًا عــى مــا  ــه وقّي ــان أهــداف الرســالة والرســول الــذي يــر اإلمــام نفســه إســتمرارًا ل الرصيــح يف بي
ــًا ألهــداف الرســالة ومهــّات  أثمرتــه جهــود الرســول sمــن رســالة و ُأّمــة و دولــة، قــال تعــاىل مفصِّ

2   َــم كْ احلِْ ــابَ وَ كِتَ ُمُهــُم الْ لِّ ُيعَ ــمْ وَ يهِ كِّ ُيزَ اتِــهِ وَ ــمْ آيَ يْهِ لَ تُْلــو عَ الرســول:  يَ
ولئــن غــّض اإلمــام املجتبــى الطــرف عــن اخلافــة ألســباب دينّيــة ومبدئّيــة؛ فهــو مل يــرتك الســاحة 
ومواريــث الرســول sلتنهــب بأيــدي اجلاهليــّن، بــل نجــده قــد تصــّد لرتبيــة القاعــدة التــي عــى 

أساســها تقــوم الدولــة وعليهــا تطّبــق أحــكام الريعــة. 
وقــد خّلــف اإلمــام احلســن املجتبــىg تراثــًا فكرّيــًا وعلمّيــًا ثــّرًا مــن خــال مــا قّدمــه مــن 
ــث  ــائل أو أحادي ــات أو رس ــا أو احتجاج ــب أو وصاي ــكل خط ــى ش ــامّية ع ــة اإلس ــوص لُألّم نص
gــى ــن املجتب ــام احلس ــات اإلم ــّوع إهتام ــن تن ــف ع ــا يكش ــة، ممّ ــة املختلف ــروع املعرف ــا يف ف وصلتن
وســعة علمــه وإحاطتــه بمتطّلبــات املرحلــة التــي كانــت تعيشــها األُّمــة املســلمة يف عــرصه املحفــوف 
ــًا  ــون حمفوف ــا إاّل أن يك ــة ومتطّلباهت ــة املرحل ــي طبيع ــن كان يع ــا م ــّل فيه ــي ق ــي الت ــن والدواه بالفت

ــديده.  ــة اهلل وتس برعاي
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مــن  شــيئًا  ونلتقــط  العلمّيــة،   gاملجتبــى احلســن  اإلمــام  إهتامــات  مــن  صــورًا  ونســتعرض 
املفاهيــم والقيــم امُلثــى التــي ظهــرت عــى لســانه وعــرّب عنهــا ببليــغ بيانــه، أو جتّلــت يف تربيتــه لتامذتــه 
وأصحابــه. التــي أخذناهــا عــن املصــادر املشــهورة واملنابــع املعروفــة عنــد علــاء الشــيعة )( اّلتــي 
عليهــا الفتــو واالســتنباط عنــد فقهــاء الطائفــة، وكذلــك أخذنــا أخبــارهg عن كتــب العامــة املعروفة 
عندهــم وأعتمــد الباحــث يف تقســيم بحــث )الــرتاث الفقهــي عنــد االمــام احلســن املجتبــىg )دراســة 

فقهيــة يف احــكام العبــادات( اىل مباحــثٍ أربــع مشــفوعة بمقدمــة وخامتــة ونتائــج للبحــث. 
حيــث تنــاول املبحــث االول مفهــوم االثــار الفقهيــة يف اللغــة واالصطــاح، وفيــه مطلبــن، االول: 

مفهــوم االثــار الفقهيــة يف اللغــة. والثــاين تنــاول مفهــوم االثــار الفقهيــة يف االصطــاح. 
امــا املبحــث الثــاين تنــاول الــرتاث الفقهــي عنــد االمــام احلســن املجتبــىgيف بــاب الطهــارة 
ــاب  ــىgيف ب ــن املجتب ــام احلس ــد االم ــي عن ــرتاث الفقه ــاول ال ــن، األول تن ــه مطلب ــاة، وفي والص

الطهــارة. والثــاين تنــاول الــرتاث الفقهــي عنــد االمــام احلســن املجتبــىgيف بــاب الصــاة. 
امــا املبحــث الثالــث تنــاول الــرتاث الفقهــي عنــد االمــام احلســن املجتبــىgيف بــاب الصــوم  

واالعتــكاف
ــوم   ــاب الص ــىgيف ب ــن املجتب ــام احلس ــد االم ــي عن ــرتاث الفقه ــاول ال ــن، األول تن ــه مطلب وفي

ــكاف  ــاب االعت ــىgيف ب ــن املجتب ــام احلس ــد االم ــي عن ــرتاث الفقه ــاول ال ــاين تن والث
امــا املبحــث الرابــع تنــاول الــرتاث الفقهــي عنــد االمــام احلســن املجتبــىgيف بــاب احلــج والــزكاة 
واجلهــاد، وفيــه ثــاث مطالــب، األول تنــاول الــرتاث الفقهــي عنــد االمــام احلســن املجتبــىg يف باب 
ــث  ــزكاة، والثال ــاب ال ــىgيف ب ــن املجتب ــام احلس ــد االم ــي عن ــرتاث الفقه ــاول ال ــاين تن ــج، والث احل

تنــاول الــرتاث الفقهــي عنــد االمــام احلســن املجتبــىgيف بــاب اجلهــاد، 
ثم ذكر ما توصل إليه البحث من نتائج، اسأل اهلل حسن التوفيق والسداد. 

الباحث
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املبحث االول: مفهوم االثار الفقهية يف اللغة واالصطالح. 
ان لألثــار الفقهيــة عنــد اهــل اللغــة واالصطــاح مفهــوم خــاص يبــن فيــه املــراد مــن االثــار والفقــه 

بكوهنــا مركبــة منهــا، وســوف نتطــرق اىل كل منهــا بــا ورد يف املعاجــم اللغويــة واالصطاحيــة: 

املطلب االول: مفهوم االثار الفقهية يف اللغة. 
ان لألثار مفهوم لغوي حسب ما ورد يف املعاجم اللغوية ألهل اللغة واالختصاص: 

حيث ذكرو ان األثر له ثاثة اصول: 3 تقديم اليشء معناه: أفعله أّول كّل يشء، ومنه اإليثار. 
ــث  ــول(٤. و)حدي ــور، أي منق ــث مأث ــه، وحدي ُت ــرًا نقلْ ــث أثْ ُت احلدي ــرْ ــال: )أث ــيشء، يق ــر ال وذك
مأثــور أي خُيــربِ النــاُس بــه بعضهــم بعضــًا، أي ينقلــه خلــف عــن ســلف(5 )وأثــرت العلــم: رويتــه، 
تتّبعــت أثــره(٦ ورســم الــيشء الباقــي: )واألثــر بقّيــة مــا تــر مــن كّل يشء ومــا ال يــر بعــد مــا ُيبقــي 

ــرًا وعامــة(٨.  ُعلقــًة(7. )وأثــر الــدار: بقّيتهــا. واجلمــع: آثــار وأّثــرت فيــه تأثــرًا جعلــت فيــه أثَ
امــا الفقــه فلــه مفهــوم لغــوي حســب مــا ورد يف املعاجــم اللغويــة الهــل اللغــة واالختصــاص: هــو 

العلــم بالــيش ء والفهــم لــه. وهــو املعــروف لــد اللغويــن9

املطلب الثاين: مفهوم االثار الفقهية يف االصطالح. 
ــر(  ان لألثــار مفهــوم اصطاحــي حســب مــا ورد يف املعاجــم االصطاحيــة: فقــد ورد عنــوان )األثَ
s عــى لســان الفقهــاء بمعنــى املنقــول، لكــن ال مطلقــًا بــل مرادهــم خصــوص مــا ُنقــل عــن النبــّي

ــوارد  ــض امل ــة الــيشء ويف بع ــى بقّي ــر( بمعن ــوان )األث ــتعملوا عن ــم اس ــن b. وأّهن ــة املعصوم واألئّم
تصــّدوا لبيــان معنــاه10

ــه  ــق الفق ــد أطل ــة: فق ــا ورد يف املعاجــم االصطاحي ــه مفهــوم اصطاحــي حســب م ــه فل ــا الفق ام
عــى مــا يــرادف لفــظ الــرع فــكان علــم الفقــه، او )العلــم باألحــكام الرعيــة الفرعيــة عــن أدّلتهــا 

ــة(. 11 التفصيلّي
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املبحث الثاين: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىgيف باب الطهارة والصالة. 
عنــد دراســة الــرتاث الفقهــي لإلمــام احلســن املجتبىgالواصــل الينــا عــن طريــق الروايــات 
ــارة  ــاب الطه ــة يف ب ــار الفقهي ــك االث ــان تل ــام يف بي ــاء االع ــا الفقه ــي اعتمده ــهg والت ــواردة عن ال

ــا:  ــر منه ــاة نذك والص

املطلب االول: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىgيف باب الطهارة. 
املقصد االول: حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخيل. 

ــه وان  ــه، وبعورت ــه وان أمــال عورت ــم بدن ــة واســتدبارها بمقادي حيــرم حــال التخــيل اســتقبال القبل
ــي االســترباء واالســتنجاء بذلــك أيضــا.  ــه. واألحــوط اســتحبابا إحلــاق حالت أمــال بدن

1-عــن حممــد بــن أمحــد بــن حييــى، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن ابــن أيب عمــر، عــن عبــد احلميــد 
بــن أيب العــاء او غــره، رفعــه قــال: ســئل احلســن بــن عــيلg: مــا حــد الغائــط؟ قــال: ال تســتقبل 

القبلــة، وال تســتدبرها، وال تســتقبل الريــح، وال تســتدبرها. 12
2- الطــويس، أخــربين الشــيخ أّيــده اهللّ تعــاىل قــال: أخــربين أمحــد بــن حممــد بــن احلســن بــن الوليــد عــن 
أبيــه، عــن حممــد بــن حييــى العّطــار، و أمحــد ابــن إدريــس مجيعــا عــن حممــد بــن أمحــد بــن حييــى عــن يعقــوب 
بــن يزيــد، عــن ابــن أيب عمــر، عــن عبــد احلميــد بــن أيب العــاء، أو غــره رفعــه قــال: ســئل احلســن بــن 

عّيلgمــا حــّد الغائــط ؟ قــال: ال تســتقبل القبلــة و ال تســتدبرها، و ال تســتقبل الريــح وال تســتدبرها 13

املقصد الثاين: الغسل من اجلنابة  والبول والغائط. 
جيب غسل موضع البول باملاء خاصة. وتكفي املرة يف غر القليل. وفيه البد من التعدد

امــا اجلنابــة فيجــب غســل ظاهــر البــرة، فــا جيــزي غرهــا. فيجــب عليــه حينئــذ رفــع احلاجــب 
وختليــل مــا ال يصــل املــاء إليــه إال بتخليلــه. 

- عــن الصــدوق، حّدثنــا حممــد بــن عــّيل ماجيلويــه عــن عّمــه، عــن أمحــد بــن أيب عبــد اهللّ عــن أيب 
احلســن عــّيل بــن احلســن الربقــي، عــن عبــد اهللّ بــن جبلــة، عــن معاويــة بــن عــّار، عــن احلســن بــن 
ــود إىل  ــن اليه ــر م ــاء نف ــال  ج ــبg، ق ــن أيب طال ــّيل ب ــن ع ــن ب ــّده احلس ــن ج ــه ع ــن آبائ ــد اهللّ، ع عب
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رســول اهللّ sفســأله أعلمهــم عــن مســائل فــكان فيــا ســأله أن قــال ألّي يشء أمــر اهللّ باالغتســال 
مــن اجلنابــة ومل يأمــر مــن الغائــط والبــول. فقــال رســول اهللّ sإّن آدم مّلــا أكل مــن الشــجرة دّب ذلــك 
ــده  ــعرة يف جس ــرق وش ــن كّل ع ــاء م ــرج امل ــه خ ــل أهل ــع الّرج ــاذا جام ــره ف ــعره وب ــه وش يف عروق
فأوجــب اهللّ عــّز وجــّل عــى ذرّيتــه االغتســال مــن اجلنابــة إىل يــوم القيامــة والبــول خيــرج مــن فضلــة 
الــراب الــذي يربــه اإلنســان والغائــط خيــرج مــن فضلــه الطعــام اّلــذي يأكلــه اإلنســان فعليهــم يف 

ذلــك الوضــوء قــال اليهــودي صدقــت يــا حممــد. 1٤

املقصد الثالث: الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمني. 
الواجــب يف الوضــوء غســل الوجــه واليديــن ومســح الــرأس والقدمــن. واملــراد بالوجــه مــا بــن 
قصــاص الشــعر وطــرف الذقــن، طــوال، ومــا دارت عليــه اإلهبــام والوســطى عرضــا. وال جيــب غســل 
ــدء يف غســل الوجــه مــن  ــة. وجيــب الب ــاب املقدمــة العلمي يشء ممــا خــرج عــن هــذا احلــد، إال مــن ب
األعــى إىل األســفل وال جيــوز منكوســا. كــا ال جيــوز عرضــا إال يســرا بحيــث ال ينــايف صــدق الغســل 

مــن األعــى إىل األســفل عرفــا. 
ــن  ــر أّن حس ــن جاب ــم ب ــن حكي ــد، ع ــن أيب خال ــاعيل ب ــن إس ــوري، ع ــن الث ــرّزاق ع ــد ال 1 -عب
بــن عّيلgتوّضــأ، ثــم دعــا برقعــة ينشــف هبــا قــال: فرأتــه امــرأة فقالــت فرأيتــه يفعــل ذلــك فمقّتــه، 

ــام 15 ــدي يف املن ــئ كب ــل كأّين أقي ــن اللي ــت م فرأي
2- عــن الثــوري، عــن منصــور، عــن ســامل بــن أيب اجلعــد، عــن عــيل، قــال: كان إذا أراد أن يــأكل أو 

ينــام يتوضــأ وضوئــه للصــاة. 1٦
3-حدثنــا وكيــع، عــن إســاعيل بــن أيب خالــد، عــن حكيــم بــن جابــر قــال: أرســل أيب مــوالة لنــا إىل 
احلســن بــن عــيلg فرأتــه توضــأ وأخــذ خرقــة بعــد الوضــوء فتمســح هبــا فكأهنــا مقتتــه، فــرأت مــن 

البلــل كأهنــا تصاكهــا )كــذا(. 17
٤ -ابــن عســاكر، أخربنــا أبــو القاســم ابــن احلصــن، أنبأنــا أبــو القاســم الّتنوخــي أنبأنــا أبــو إســحاق 
ــد اهللّ  ــن عب ــد ب ــن حمم ــى ب ــن موس ــد ب ــة حمّم ــو طلح ــا أب ــربي أنبأن ــد الط ــن حمم ــد ب ــن أمح ــم ب إبراهي
ــا  ــي أنبأن ــو معــاذ الّليث ــان أب ــن عث ــا هنــار ب ــّزاز أنبأن ــه الب ــن مّحوي ــو الســّيار أمحــد ب ــا أب األنصــاري أنبأن
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ــاد الباهــيل، عــن جمالــد: أّن رجــا بعــث مــوالة لــه إىل احلســن  مســعدة بــن البيــع: عــن خلــف بــن زي

بــن عــّيل يف حاجــة، قالــت: فرأيتــه يتوّضــأ، فلــّا فــرغ مســح رقبتــه برقعــة فمقتــه فرأيــت يف منامــي كأن 
فــت كبــدي 1٨

املطلب الثاين: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىgيف باب الصالة. 

املقصد االول: مواقيت الصالة وكيفية ادائها وفضل الصالة يف املسجد. 

الواجــب منهــا: النيــة وتكبــرة اإلحــرام والقيــام والركــوع والســجود والذكــر فيهــا والقــراءة 

والتشــهد والتســليم والرتتيــب واملــواالة. واألركان منهــا أربعــة: تكبــرة اإلحــرام والقيــام يف بعــض 

ــك.  األحــوال والركــوع والســجود. وهــي تبطــل الصــاة بنقصاهنــا عمــدا أو ســهوا وبزيادهتــا كذل

وامــا باقــي الواجبــات فــا تبطــل الصــاة بزيادهتــا أو نقصاهنــا إال مــع العمــد دون الســهو. والنيــة وان 

مل يمكــن فــرض زيادهتــا إال اهنــا مــن أهــم األركان اقتضــاء للبطــان عــى تقديــر نقصاهنــا. 

1-احلمــري، عــن مســعدة، قــال: حدثنــي جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه، قــال: قــال احلســن بــن عــيل

ــا  ــتفيده يف اهللّ أو عل ــا يس ــبع أخ ــن س ــدة م ــدم واح ــاجد، مل يع ــاف إىل املس ــن االخت ــن أدم g: م

مســتطرفا أو رمحــة منتظــرة أو آيــة حمكمــة تــدّل عــى هــد، أو أنــه اظنــه قــال ســّدة أو رشــدة تصــّده 
19 ــاء أو تقــو ــا حي عــن رد أو يــرتك ذنب

2-الربقــي بأســناده، قــال: قــال أبــو عبــد اهللgّ: قــال احلســن بــن عــّيل أيب طالــبg: جــاء نفــر إىل 

رســول اهللّ sفقالــوا يف حديــث ســألوه عنــه طويــا: يــا حممــد وأخربنــا ألّي يش ء وّقــت اهللّ الصــاة 
يف مخــس مواقيــت، عــى أّمتــك يف ســاعات الّليــل والنهــار؟ 20

3- عنــه، حّدثنــا أبــو احلســن حممــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الفــارّيس، قــال: حّدثنــي أبــو ســعيد 

ــارون  ــن ه ــى ب ــن عيس ــد ب ــي حمم ــال: حّدثن ــحاق، ق ــن إس ــز ب ــد العزي ــا عب ــال: أخربن ــي، ق الرميح

الواســطّي قــال: حّدثنــا حممــد بــن زكريــا املّكــي، قــال: أخــربين منيــف مــوىل جعفــر بــن حممــد، قــال: 

حّدثنــي ســّيدي جعفــر بــن حممــد، عــن أبيــه، عــن جــّدهg قــال: كان احلســن بــن عــّيل ابــن أيب طالــب

g يصــّى فمــّر بــن يديــه رجــل فنهــاه بعــض جلســائه، فلــّا أنــرصف مــن صاتــه قــال لــه: مل هنيــت 
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الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg  )دراسة فقهية يف احكام العبادات(

الّرجــل؟ قــال يــا ابــن رســول اهللّ حظــر فيــا بينــك و بــن املحــراب، فقــال: وحيــك ان اهللّ عــّز و جــّل 
أقــرب إّيل مــن أن حيظــر فيــا بينــي و بينــه أحــد 21

٤-عنــه، حدثنــا حممــد بــن احلســن بــن أمحــد بــن الوليــد، قــال: حّدثنــا حممــد بــن احلســن الصفــار 

عــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن احلســن بــن حمبــوب، عــن ســعد بــن طريــف، قــال: حّدثنــي عمــر بــن 

مأمــون العطــاردي قــال رأيــت احلســن بــن عّيلgيقعــد يف جملســه حــن يصــّيل الفجــر، حّتــى تطلــع 

الشــمس وســمعته يقــول: ســمعت رســول اهللّ sيقــول: مــن صــّى الفجــر ثــم جلــس يف جملســه يذكــر 

ــار  ــار ســرته اهللّ عــّز وجــّل مــن الن ــع الشــمس ســرته اهللّ عــّز وجــّل مــن الن ــى تطل اهللّ عــّز وجــّل حت
ســرته اهللّ عــّز وجــّل مــن النــار ثاثــا 22

ــن  ــد اهللّ ب ــا عب ــال: حّدثن ــوري، ق ــر الّدين ــن عم ــد ب ــن حمم ــد ب ــا حمم ــيل، حدثن ــب اآلم ــو طال 5- أب

ــال:  ــن حــرب ق ــا عــيل ب ــال: حّدثن ــن ســام القرميســيني، ق ــا حممــد ب ــال: حّدثن ــن أمحــد ق يوســف ب

حّدثنــا خالــد بــن يزيــد قــال حّدثنــا ســفيان عــن ســعد بــن طريــف عــن عمــر بــن مأمــون، عــن احلســن 

بــن عــيل c، قــال: قــال رســول اهللّ s: مــن صــّى صــاة الصبــح، ثــّم جلــس يف مصــّاه يذكــر اهللّ 
حتــى تطلــع الشــمس كان لــه حجابــا أو ســرتا مــن النــار 23

٦-عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن أيب إســحاق، عــن عاصــم بــن ضمــرة قــال: رأ احلســن بــن عــيل 

رجــا يصــّيل بعــد املغــرب أربــع ركعــات، فقــال لــه: أ فاتــك يشء مــن املكتوبــة؟ قــال: ال، قــال: فاهنــا 
ركعتــان أدبــار الســجود، وبــه كان يأخــذ معمــر 2٤

7-عبــد الــرزاق عــن احلســن بــن عــارة قــال: أخــربين بريــد ابــن أيب مريــم عــن أيب احلــوراء قــال: 

قلــت للحســن بــن عــّيل: مثــل مــن كنــت يــوم مــات النبــي sومــا تعقــل عنــه، قــال: عقلــت أّن رجــا 

جــاءه يومــا، فســأله عــن يش ء فقــال: دع مــا يريبــك إىل مــا ال يريبــك، فــإّن الــّر يريبــك، وأّن اخلــر 

ــة، فأخــذت متــرة  ــه يف جــرن مــن جــرن متــر الصدق ــن يدي ــا ب ــه أين مــررت يوم ــة وعقلــت من طمأنين

وطرحتهــا يف يّف فأخــذ بقفــاي، ثــّم أدخــل يــده يف  فّيــه فانتزعهــا بلعاهبــا، ثــّم طرحهــا يف اجلــرن، فقــال 

ــي  ــال: وعّلمن ــد s، ق ــّل آلل حمم ــة ال حت ــال: إّن الصدق ــا. فق ــام فأكله ــت الغ ــو ترك ــه: ل أصحاب
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كلــات أدعــو هبــّن يف آخــر القنــوت، الّلهــم اهــدين فيمــن هديــت، وعافنــي فيمــن عافيــت، وبــارك 

يل فيــا أعطيــت، وقنــي رش مــا قضيــت، إنــك تقــيض وال يقــىض عليــك، وأنــه ال يــذّل مــن واليــت، 

تباركــت ربنــا وتعاليــت قــال أبــو احلــوراء: فدخلــت عــى حممــد بــن عــّيل وهــو حمصــور، فحدثتــه هبــا 

عــن احلســن فقــال: حممــد إّهنــن كلــات علمناهــن ندعــو هبــن يف القنــوت، ثــم ذكــر هــذا الدعــاء مثــل 
حديــث احلســن بــن عــارة 25

٨-حدثنــا جريــر بــن عبــد احلميــد، عــن مغــرة، عــن ســلمة بــن حييــى ابــن طلحــة، عــن عّمتــه أم 

ــل  ــن أّول اللي ــل م ــام الّلي ــن قي ــه م ــذ نصيب ــن عيلgيأخ ــن ب ــت  كان احلس ــة قال ــت طلح ــحاق بن اس
ــل 2٦ ــر اللي ــن آخ ــه م ــذ نصيب ــن يأخ وكان احلس

ــن أيب  ــم، ع ــن أيب مري ــد ب ــن بري ــحاق، ع ــن أيب إس ــك ع ــا رشي ــال: حّدثن ــر ق ــو بك ــا أب 9-حدثن

ــم  ــر: الّله ــوت الوت ــّن يف قن ــات أقوهل ــّدي s، كل ــي ج ــال: عّلمن ــّيل ق ــن ع ــن ب ــن احلس ــوزاء ع اجل

اهــدين فيمــن هديــت، وعافنــي فيمــن عافيــت، وتوّلنــي فيمــن توليــت، وبــارك يل فيــا أعطيــت، وقنــي 
رّش مــا قضيــت فأنــك تقــيض وال يقــىض عليــك، وأنــه ال يــذّل مــن واليــت تباركــت ربنــا وتعاليــت27

10-حدثنــا غنــدر، عــن شــعبة عــن احلكــم، قــال بلغنــي عــن رجــل مــن بنــي متيــم  أنــه دخــل عــى 

احلســن بــن عــيل وهــو قاعــد يف مصــاه، وقــال مــا مــن مســلم يصــّيل الصبــح، ثــّم يقعــد يف مصــاه إاّل 
كان لــه حجابــا مــن النــار 2٨

اتِــهِ  g. . . كانَ إذا قــامَ يف صَ ــيلٍّ ــنَ بــنَ عَ 11-روي عــن اإلمــام زيــن العابديــن أنــه قــال: «إنَّ احلَسَ
ــهِ عــز وجــلِ 29 بِّ ي رَ ــدَ ــنَ يَ ــُد فَرائُِصــُه بَ عِ تَرتَ

مــُت عليــه  دِ 12-عــن ســفيان بــن الليــل، قــال: مّلــا كان مــن أمــر احلســن بــن عــّيل ومعاويــة مــا كان قَ

املدينــةَ وهــو جالــس يف أصحابــه، فذكــر احلديــث بطولــه، فقــال: فتذاكرنــا عنــده األذان، فقــال بعضنا: 

إّنــا كان بــدء األذان برؤيــا عبــد اهلل بــن زيــد. فقــال لــه احلســن بــن عــّيل: « إّن شــأن األذان أعظــم مــن 

s ثْنــى وعلَّمــه رســولَ اهلل، وأقــام مــّرة مــّرة فعلَّمــه رســولَ اهلل ثْنــى مَ ذلــك أّذنَ جربئيــل يف الســاء مَ
ن بــه احلســن حّتــى وىّل 30 فــأذَّ



295295295

الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg  )دراسة فقهية يف احكام العبادات(

ــا، عــن ســعد  ــن زكرّي ــا إســاعيل ب ــن ســليان، قــال حّدثن ــة: حّدثنــي ســعيد ب ــن قتيب ــال اب 13- ق

بــن طريــف عــن عمــر بــن املأمــون، قــال: ســمعت احلســن بــن عــّيل يقــول: مــن أدام االختــاف إىل 

املســجد أصــاب ثــاين خصــال: آيــة حمكمــة، و أخــا مســتفادا، و علــا مســتطرفا، و رمحــة منتظــرة، و 
ــه عــى هــد أو تردعــه عــن رد، و تــرك الذنــوب حيــاء أو خشــية 31 كلمــة تدّل

1٤-عنــه، عــن مســلم بــن عيــاض، قــال: ســألت احلســن بــن عــّيل عــن ركعتــي اجلمعــة قــال  مهــا 
قاضيتــان ممّــا ســوامها 32
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املبحث الثاين: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg يف باب الصوم  واالعتكاف
املطلب االول: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg يف باب الصوم  

ــود اىل  ــن اليه ــر م ــاء نف ــال: ج ــه ق ــن أيب طالبgأّن ــيل ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــدوق، روي ع 1-الص
رســول اهللّ s، فســأله أعلمهــم عــن مســائل فــكان فيــا ســأله أّنــه قــال لــه: ألّي يشء فــرض اهللّ عــّز 
وجــّل الصــوم عــى أمتــك بالنهــار ثاثــن يومــا، وفــرض اهللّ عــى االمــم أكثــر مــن ذلــك؟ فقــال النبــي 
ــنْ  يــنَ مِ ذِ ــىَ الَّ ــا ُكتِــبَ عَ يــاُم كَ يُْكــُم الصِّ لَ s: فــرض اهللّ ذلــك عــى امتــي. ثــم تــا هــذه اآليــة «ُكتِــبَ عَ
ــُدوداتٍ   قــال اليهــودّي صدقــت يــا حممــد، فــا جــزاء مــن صامهــا؟  عْ امــًا مَ تَُّقــونَ أَيَّ ُكــمْ تَ لَّ عَ بْلُِكــمْ لَ قَ
فقــال النبــّي sمــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابا إاّل أوجــب اهللّ تبــارك وتعــاىل لــه ســبع 
خصــال. أوهلــا يــذوب احلــرام يف جســده، والثانيــة يقــرب مــن رمحــة اهللّ عــّز و جــّل، والثالثــة يكــون 
قــد كفــر خطيئــة آدم أبيــهg، والرابعــة هيــون اهللّ عليــه ســكرات املــوت، واخلامســة أمــان مــن اجلــوع 
والعطــش يــوم القيامــة، والسادســة يعطيــه اهللّ بــراءة مــن النــار، و الســابعة يطعمــه اهللّ عــز وجــل مــن 

طيبــات اجلنّــة قــال: صدقــت يــا حممــد 33
2-عنــه، ونظــر احلســن بــن عــّيلg إىل النــاس، يف يــوم فطــر يلعبــون ويضحكــون، فقــال ألصحابــه 
ــه إىل  ــه بطاعت ــتبقون في ــه يس ــارا خللق ــان مض ــهر رمض ــق ش ــّل خل ــّز وج ــم : إّن اهللّ ع ــت إليه والتف
ــوا فالعجــب كّل العجــب مــن الضاحــك  ــه قــوم، ففــازوا وختلــف آخــرون فخاب ــه، فســبق في رضوان
ــم اهللّ لــو كشــف الغطــاء  ــه املقــّرصون وأي ــه املحســنون وخييــب في ــاب في ــوم الــذي يث الّاعــب يف الي

لشــغل حمســن بإحســانه ومــيسء بإســاءته 3٤
3-عنــه، حّدثنــا أيب )رض( قــال: حّدثنــا عــّيل بــن احلســن  الســعد آبــادي، عــن أمحــد بــن أيب عبــد 
اهللّ الربقــي، عــن حممــد بــن عــّيل الكــويّف، عــن حممــد بــن ســنان، عــن عبــد اهللّ بــن أيــوب، عــن عبــد 
الســام االســكايف، عــن عمــر بــن مأمــون، ، عــن احلســن بــن عّيلgقــال: حتفــة الصائــم أن يدهــن 

حليتــه و جيمــر ثوبــه، و حتفــة املــرأة الصائمــة أن متشــط رأســها و جتمــر ثوهبــا 35
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املطلب الثاين: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىgيف باب االعتكاف 
1-الصــدوق، وروي عــن ميمــون بــن مهــران قــال: كنــت جالســا عنــد احلســن بــن عــيلg فأتــاه 
رجــل فقــال لــه: يــا ابــن رســول اهللّ إّن فانــا لــه عــّيل مــال ويريــد أن حيبســني، فقــال: واهللّ مــا عنــدي 
ــيت  ــول اهللّ أنس ــن رس ــا اب ــه: ي ــت ل ــه فقل ــسg نعل ــال: فلب ــه، ق ــال: فكلم ــك، ق ــيض عن ــال فأق م
اعتكافــك؟ فقــال لــه مل أنــس ولكنـّـي ســمعت أيبg حيــّدث عــن جــّدي رســول اهللّ sأنــه قــال: مــن 
ســعى يف حاجــة أخيــه املســلم، فكأّنــا عبــد اهللّ عــّز وجــّل تســعة آالف ســنة، صائــا هنــاره قائــا ليلــه 3٦
ــو  ــرام وه ــجد احل ــّيلg يف املس ــن ع ــن ب ــع احلس ــت م ــال: كن ــاس، ق ــن عب ــن اب ــد، ع ــن فه 2-اب
معتكــف فقلــت: يــا ابــن رســول اهللّ أنســيت أنــك معتكــف؟ فقــال: بــى ولكــن ســمعت أيب يقــول: 
ســمعت رســول اهللّ sيقــول مــن قــىض أخــاه املؤمــن حاجــة كان كمــن عبــد اهللّ تســعة آالف ســنة 

صائــا هنــاره و قائــا ليلــه 37
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املبحث الثالث: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg يف باب احلج والزكاة واجلهاد
املطلب االول: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg يف باب احلج 

1-الصــدوق، حّدثنــا حممــد بــن عــّيل مــا جيلويــه عــن عّمــه  حممــد بــن أيب القاســم عــن أمحــد بــن أيب 
عبــد اهللّ عــن أيب احلســن عــيل بــن احلســن الربقــي، عــن عبــد اهللّ بــن جبلــة، عــن معاويــة بــن عــّار عــن 
احلســن بــن عبــد اهللّ عــن آبائــه عــن جــّده احلســن بــن عــّيل بــن أيب طالــبg، قــال  جــاء نفــر مــن اليهود 
إىل رســول اهللّ sفســألوه عــن أشــياء، فــكان فيــا ســألوه عنــه أن قــال لــه أحدهــم ألّي يشء ســّميت 

الكعبــة كعبــة فقــال النبــي sألّهنــا وســط الدنيــا 3٨
2-ابــن شهرآشــوب عــن أيب اســامة أّن احلســن بــن عّيلgحــّج ماشــيا فتوّرمــت قدمــاه فقيــل لــه: 
لــو ركبــت مركبــا يســهل عليــه الطريــق، فقــال ال تبالــوا فإنــا إذا بلغنــا املنــزل يســتقبلنا اســود بدهــن 
ينتفــع الــورم، فقالــوا نفديــك بآبائنــا واّمهاتنــا ليــس مــن قبلنــا منــزل يبــاع فيــه هــذا قــال لــن تبلــغ املنزل 

إاّل بعــد قدومــه، فلــم نــرس إاّل قليــا حتــى قــال دونكــم الرجــل فأتــوه 39
3-عنــه، قــال الصــادقgإّن احلســن بــن عــّيلg حــّج مخســة وعريــن حجــة ماشــيا، وقاســم اهللّ 

تعــاىل مالــه مّرتــن، ويف خــرب قاســم رّبــه ثــاث مــّرات وحــّج عريــن حّجــة عــى قدميــه ٤0
ــن عمــرو،  ــا إســاعيل ب ــن نصــر، حدثن ــا حممــد ب ــن حممــد، حدثن ــد اهللّ ب ــا عب ــم، حّدثن ــو نعي ٤-أب
حّدثنــا العّبــاس بــن الفضــل، عــن القاســم بــن عبــد الّرمحــن، عــن حممــد بــن عــّيل، قــال: قــال احلســن
g: إّين ألســتحي مــن رّيب أن ألقــاه ومل أمــش إىل بيتــه، فمشــى عريــن مــّرة مــن املدينــة عــى رجليــه٤1

ــة نفســه حمتســبا  ــال رســول اهللّ s مــن ضّحــى طيب ــال: ق ــن عــّيلg ق 5-اهليثمــي، عــن احلســن ب
ألضحيتــه كانــت لــه حجابــا مــن النــار٤2

٦-ابــن عســاكر، أخربنــا أبــو القاســم الشــحامّي، أنبأنــا أبــو بكــر البيهقــي، أنبأنــا أبــو بكــر بن شــاذان 
ببغــداد، أنبأنــا عبــد اهللّ بــن جعفــر، أنبأنــا يعقــوب بــن ســفيان، أنبأنــا عمــرو بــن خالــد األســدي، أنبأنــا 
أبــو محــزة الثــايل عــن عــّيل بــن احلســن قــال: خــرج احلســن يطــوف بالكعبــة، فقــام إليــه رجــل فقــال: 
يــا أبــا حممــد اذهــب معــي يف حاجتــي، إىل فــان فــرتك الطــواف وذهــب معــه. فلــّا ذهــب خــرج إليــه 
ــا حممــد تركــت الطــواف وذهبــت مــع فــان  ــا أب رجــل حاســد للّرجــل الــذي ذهــب معــه، فقــال: ي
ــال: مــن ذهــب يف  ــه احلســن: وكيــف ال أذهــب معــه؟ ورســول اهللّ sق ــال ل ــال: فق ــه؟ ق إىل حاجت
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حاجــة أخيــه املســلم فقضيــت حاجتــه كتبــت لــه حجــة وعمــرة وان مل تقــض لــه كتبــت لــه عمــرة، فقــد 
اكتســبت حجــة وعمــرة، ورجعــت اىل طــوايف ٤3

املطلب الثاين: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg يف باب الزكاة 
1-حدثنــا عبــد اهلل، قــال حدثنــي أيب، قــال حدثنــا حممــد بــن بكــر، قــال: أخربنــا ثابــت بــن عــارة، 
ــال:  ــول اهلل s؟ ق ــن رس ــر م ــا تذك ــن عيلgم ــن ب ــال للحس ــه ق ــيبان أن ــن ش ــة ب ــي ربيع ــال حدثن ق
أدخلنــي  غرفــة الصدقــة، فأخــذت منهــا متــرة، فألقيتهــا يف فمــي. فقــال رســول اهلل s: )القهــا فإهنــا 

ال حتــل لرســول اهلل وال ألحــد مــن أهــل بيتــه(. ٤٤
2-ابــن شــهر آشــوب ســئل احلســن بــن عيلgعــن بــدء الــزكاة، فقــال: إّن اهللّ تعــاىل أوحــى إىل آدم 
أن زّك عــن نفســك يــا آدم، قــال: يــا رّب ومــا الــّزكاة؟ قــال صــّل يل عــرة ركعــات، فصــّى ثــم قــال: 
ــال  ــدك يف امل ــزكاة عليــك يف الصــاة وعــى ول ــال اهللّ هــذه ال ــزكاة عــّيل وعــى اخللــق، ق رّب هــذه ال

ومــن مجــع مــن ولــدك مــاال ٤5
3-القايض، عن احلسن بن عّيلgأنه قال: ما نقصت زكاة من مال قّط  ٤٦

٤-حدثنــا عبــد اهلل، قــال حدثنــي أيب، قــال حدثنــا أبــو أمحــد هــو الزبــري، قــال حدثنــا العــا بــن 
صالــح، قــال حدثنــا بريــد بــن أيب مريــم، عــن أيب احلــوراء قــال: كنــا عنــد حســن بــن عــيلg، فســئل: 
مــا عقلــت مــن رســول اهلل s؟ أو عــن رســول اهلل s؟ قــال: كنــت أمــيش معــه فمــر عــى جريــن 
مــن متــر الصدقــة، فأخــذت متــرة، فألقيتهــا يف يّف، فأخذهــا بلعــايب، فقــال بعــض القــوم: مــا عليــك لــو 

تركتهــا؟ قــال: )إنــا آل حممــد ال حتــل لنــا الصدقــة(. قــال: وعقلــت منــه الصلــوات اخلمــس. ٤7
5-ابــن عبــد ربــه، قــال احلســن واحلســنgلعبد اهللّ بــن جعفــر: أنــك قــد ارسفــت يف بــذل املــال. 
قــال: بــأيب واّمــي انتــا، ان اهللّ قــد عــّودين أن يتفضــل عــّيل، ودعوتــه أن أتفضــل عــى عبــاده، فأخــاف 

أن أقطــع العــادة فيقطــع عنــي ٤٨
٦-ابــن أيب شــيبة حدثنــا رشيــك عــن أيب اســحاق أّن ســائا ســأل ابــن عمــر، واحلســن واحلســن 
ــوا ان كنــت تســأل لديــن مفظــع أو فقــر مدقــع أو قــال مــودع أو قــال دم  ــد اهللّ بــن جعفــر، فقال وعب

موجــع فــان الصدقــة حتــّل لــك ٤9
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املطلب الثالث: الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىgيف باب اجلهاد 
1- رو نــرص بــن مزاحــم، عــن زيــاد بــن النــرض يف وقائــع صفــن: ثــم قــام احلســن بــن عــيل خطيبــا 
فقــال: احلمــد هللّ ال إلــه غــره، وحــده ال رشيــك لــه وأثنــى عليــه بــا هــو أهلــه ثــم قــال: إّن ممّا عظــم اهللّ 
عليكــم مــن حّقــه، واســبغ عليكــم مــن نعمــه مــا ال حيــى ذكــره، وال يــؤّد شــكره، وال يبلغــه صفــة 
وال قــول، ونحــن إّنــا غضبنــا هللّ  و لكــم، فانــه مــّن علينــا بــا هــو أهلــه أن نشــكر فيــه آالءه، و نعــاءه، 
ــا، ونســتوجب  ــه قولن ــة الصــدق، يصــدق اهللّ في ــه عارف ــه الرضــا، و تنتــر في قــوال يصعــد إىل اهللّ في
فيــه املزيــد مــن رّبنــا، قــوال يزيــد وال يبيــد. فإّنــه مل جيتمــع قــوم قــّط عــى أمــر أحــد إاّل اشــتّد أمرهــم، 
واســتحكمت عقدهتــم، فاحتشــدوا يف قتــال عدّوكــم: معاويــة وجنــوده، فانــه قــد حــرض، وال ختاذلوا؛ 
فــإّن اخلــذالن يقطــع نيــاط القلــوب؛ وأّن اإلقــدام عــى األســنّة نجــدة وعصمــة، ألنــه مل يمتنــع قــوم 

قــّط إال رفــع اهللّ عنهــم العّلــة، وكفاهــم جــوارح الذّلــة، وهداهــم إىل معــامل املّلــة  50
ــوي،  ــن بكــر الغن ــد اهللّ اب ــا عب ــد، حّدثن ــن خمّل ــد ب ــا خال ــو األزهــر، حدثن ــا أب ــة حّدثن ــو عوان 2-أب
ــن أيب  ــر ع ــن جب ــم ب ــن حكي ــر، ع ــن بك ــد اهللّ ب ــن عب ــن، ع ــن احلس ــم ب ــن إبراهي ــن ع ــا مط وحّدثن

ــة 51 ــرب خدع ــال : احل ــي sق ــّيلg أّن النب ــن ع ــن ب ــن احلس ــة، ع ــن نجب ــّيب ب ــن املس ــس، ع إدري
3-قــال أبــو الفــرج:. . .  فقــال هلــم احلســن: صدقتــم رمحكــم اهللّ، مــا زلــت أعرفكــم بصــدق النّيــة 
والوفــاء بالقــول واملــوّدة الصحيحــة فجزاكــم اهللّ خــرا ثــّم نــزل، وخــرج  النــاس، فعســكروا ونشــطوا 
للخــروج، وخــرج احلســن إىل معســكره واســتخلف عــى الكوفــة املغــرة بــن نوفــل بــن احلــارث بــن 
عبــد املطلــب وأمــره باســتحثاث النــاس واشــخاصهم إليــه فجعــل يســتحّثهم وخيرجهــم حتــى التــأم 

العســكر. 52
٤-ابــن أيب شــيبة، حّدثنــا ابــن عينيــة عــن عبــد اهللّ بــن رشيــك عــن بــر بــن غالــب، قــال: ســأل 
ابــن الزبــر احلســن بــن عــيل عــن الرجــل يقاتــل عــن أهــل الذّمــة فيــؤرس، قــال: ففكاكــه مــن خــراج 

اولئــك القــوم الذيــن قاتــل عنهــم  53
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اخلامتة ونتائج البحث: 
1- اإلمــام احلســن املجتبــىg كأبيــه املرتــىضg وجــّده املصطفــى sقائــد مبدئــي تتلّخــص 

ــاىل.  ــر اهلل تع ــة بأم ــي اهلداي ــّتى ه ــاد ش ــع وأبع ــًى واس ــزة ذات معن ــة موج ــة يف كلم ــه القيادّي مهّات
ــة أو  ــورة إجتاعّي ــون ث ــل أن تك ــة قب ــورة ثقافّي ــي ث ــم ه ــام العظي ــا اإلس ــي فّجره ــورة الت 2- الث
إقتصادّيــة  فــا غــرو أن جتــد األئّمــة مــن أهــل البيــت b يفّرغــون أنفســهم لرتبيــة األُّمــة وتثقيفهــا عــى 
مفاهيــم الرســالة وقيمهــا، وهــم يــرون أّن مهّمتهــم األُوىل هــي الرتبيــة والتثقيــف إنطاقــًا مــن النــّص 
ــًا  القــرآين الرصيــح يف بيــان أهــداف الرســالة والرســول الــذي يــر اإلمــام نفســه إســتمرارًا لــه وقّي

عــى مــا أثمرتــه جهــود الرســول sمــن رســالة و ُأّمــة و دولــة. 
3- خّلــف اإلمــام احلســن املجتبــىg تراثــًا فكرّيــًا وعلمّيــًا ثــّرًا مــن خــال مــا قّدمــه مــن نصــوص 
ــا أو احتجاجــات أو رســائل أو أحاديــث وصلتنــا يف  ــة اإلســامّية عــى شــكل خطــب أو وصاي لُألّم
فــروع املعرفــة املختلفــة، ممّــا يكشــف عــن تنــّوع إهتامــات اإلمــام احلســن املجتبــىg وســعة علمــه 
وإحاطتــه بمتطّلبــات املرحلــة التــي كانــت تعيشــها األُّمــة املســلمة يف عــرصه املحفــوف بالفتــن 
والدواهــي التــي قــّل فيهــا مــن كان يعــي طبيعــة املرحلــة ومتطّلباهتــا إاّل أن يكــون حمفوفــًا برعايــة اهلل 

وتســديده. 
5- ان النصــوص اإلســامّية الــواردة عــن االمــام احلســن املجتبىgعــى شــكل خطــب أو 
ــة املختلفــة حتــوي  ــا يف فــروع املعرف ــة الين ــا أو احتجاجــات أو رســائل أو أحاديــث التــي وصل وصاي
عــى العبــادات واملعامــات واالحــكام واملواريــث وغرهــا مــن املوضوعــات التــي تعتــرب هــي مــادة 

ــة.  ــه الفقهــاء يف اســتنباط االحــكام الرعي ــة ومصــدر يرجــع الي غني
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٢٩. .c عّدة الداعي: ص 139 عن املفّضل بن عمر عن اإلمام الصادق عن أبيه
احلاكم النيسابوري، املستدرك: 3/ 171. .٣٠
باقر رشيف القريش، االمام احلسن )ع( 17/2. 32-اهليثمي، جممع الزوائد، 2/ 22. .٣١
اهليثمي، جممع الزوائد، 1: 191.٣٢
الصدوق، من ال حيرضه الفقيه: 2/ 73- 7٤. .٣٣
الصدوق، من ال حيرضه الفقيه: 2/ 17٤.   الكليني، الكايف: ٤ / 1٨1 ح 5. .٣٤
الصدوق، اخلصال: ٦1. .٣٥
الصدوق، من ال حيرضه الفقيه: 2/ 1٨9. .٣٦
عدة الداعي: 179. .٣٧
الصدوق، من ال حيرضه الفقيه: 2: 190 ح2109، األمايل للصدوق: 255 ضمن ح1، .٣٨
ابن شهر آشوب املازندراين، مناقب آل أيب طالب - ج٤ /123. .٣٩
ابن شهر آشوب املازندراين، مناقب آل أيب طالب: 2/ 153. .٤٠
أبو نعيم األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء: 2/ 37. .٤١
الطويس: هتذيب األحكام يف رشح املقنعة، ٦/ ٤0. .٤٢
 الطربي، بشارة املصطفى لشيعة املرتىض: 33. .٤٣
الطربي، بشارة املصطفى لشيعة املرتىض: 33. رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش - ج 33 - الصفحة 129.٤٤
ابن شهر آشوب املازندراين، مناقب آل أيب طالب: 2/ 150. .٤٥
القايض النعان، دعائم اإلسام: 1/ 2٤٦- 2٦٤. .٤٦
القايض النعان، دعائم اإلسام: 1/ 2٤٨.٤٧
 عبد ربه، العقد الفريد: 1/ 225. .٤٨
الكويف، عبداهلل بن  أيب شيبة، املصنّف  يف األحاديث واآلثار: 3/ 210.٤٩
ابن مزاحم املنقري، وقعة صفن: 113- 11٤.٥٠
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، مسند أبى عوانة: ٤/ 79.  .٥١
أبو الفرج األصفهاين، الطالبين: 39- ٤1. .٥٢
الكويف، عبداهلل بن  أيب شيبة، املصنّف  يف األحاديث واآلثار: 12/ ٤20. .٥٣
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فضيلة الشيخ  حممد فرحان عبيد النائيل

املصادر واملراجع: 
القرأن الكريم 

ــيلة، *  ــيل)ت: 5٦0هـــ(. الوس ــن ع ــد ب ــزة: حمّم ــن مح اب
تــح: حمّمــد احلســون، نــش: مكتبــة آيــة اهلل املرعــيش، قــم- 

إيــران. 
ابــن شــهر آشــوب املازنــدراين، مناقــب آل أيب طالــب، * 

حتقيــق وفهرســة: يوســف البقاعــي ـ طبــع ونــر: دار 
ــروت ــان، ب ــواء - لبن االض

ــرازي)ت 395هـــ( *  ــا ال ــن زكري ــد ب ــارس، أمح ــن ف أب
عــام  الفكــر،  دار  النــارش:  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 

1979م.   - 1399هـــ 
ــان *  ــرم )ت: 711هـــ( لس ــن مك ــد ب ــور: حمّم ــن منظ اب

العلميــة،  الكتــب  دار  نــر:  1٤2٦هـــ،  ط1 العــرب، 
بــروت- لبنــان. 

ــق: *  ــن، املحق ــل الطالبي ــاين، مقات ــرج األصفه ــو الف أب
ــروت  ــة، ب ــارش: دار املعرف ــر الن ــد صق ــيد أمح الس

ــة، *  ــى عوان ــند أب ــحاق، مس ــن إس ــوب ب ــة يعق ــو عوان أب
دار  النــارش:  الدمشــقي  عــارف  بــن  أيمــن  املحقــق: 

النــر: 1٤19 ـ 199٨ الطبعــة: 1 املعرفــة   ســنة 
وطبقــات *  األوليــاء  حليــة  األصبهــاين،  نعيــم  أبــو 

)طبعــة  بــروت  العلميــة-  الكتــب  دار  األصفيــاء، 
1٤09هـــ

الربقــي، املحاســن، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: الســيد * 
جــال الديــن احلســيني )املحــدث(

اجلــزري، ابــن األثــر، أســد الغابــة يف معرفــة الصحابة، * 
املحقــق: عــيل حممــد معــوض - عــادل أمحــد عبــد املوجــود 
النــارش: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: األوىل ســنة النــر: 

1٤15هـ - 199٤ م
احلاكــم النيســابوري، املســتدرك علــر الصحيحــن، * 

حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا النــارش: دار الكتــب 
العلميــة - بــروت الطبعــة: األوىل، 1٤11 - 1990

 *59٨ العجــيل)ت:  حمّمــد  إدريــس  ابــن  احلــيل: 
هـــ(. الرسائــر، ط1، 1٤10هـــ، نــش: مؤسســة النــر 

إيــران.  قــم-  اإلســامي، 
احلمــري، قــرب اإلســناد، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت * 

b إلحيــاء الــرتاث الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1٤13
الراغــب االصفهــاين: املفــردات يف غريب القــران، ط1، * 

1٤10هـــ، نــش: مؤسســة النر اإلســامي، قــم- إيران
األمــايل، *  بابويــة،  بــن  عــّيل  بــن  حمّمــد  الصــدوق، 

هـــ      1٤17  ،1 ط  قــم،  ـ   البعثــة   مؤّسســة  
اخلصــال، *  بابويــة،  بــن  عــّيل  بــن  حمّمــد  الصــدوق، 

هـــ   قــم، ط 1، 1٤17   ـ   البعثــة   مؤّسســة  
الصــدوق، حمّمــد بــن عــّيل بــن بابويــة، علــل الرائــع، * 

مؤّسســة  البعثــة  ـ  قــم، ط 1، 1٤17  هـــ  
الصــدوق، حمّمــد بــن عــّيل بــن بابويــة، مــن ال حيــرضه * 

ــم، ط 1، 1٤17 ــة  ـ ق ــة  البعث ــه، مؤّسس الفقي
)ت: *  الــرزاق  عبــد  بكــر  أبــو  الصنعــاين، 

ــي  ــن األعظم ــب الرمح ــق: حبي ــف، املحق 211هـ(‘املصن
19٦3م  / هـــ   13٨3 ســنة  ـ  الثانيــة  الطبعــة: 

الطــربيس، االحتجــاج، ط1، 1٤10هـــ، نش: مؤسســة * 
النــر اإلســامي، قــم- إيــران

ــارش: *  ــىض، الن ــيعة املرت ــارة املصطفــى لش ــربي، بش الط
ــف األرشف.  ــة يف النج ــة احليدرّي املكتب

ط2، *  االســامي،  الفقــه  يف  املبســوط  الطــويس: 
13٨7هـــ، نــش: املكتبــة املرتضويــة، طهــران- إيــران. 

٤٦0هـــ(، *  )ت:  حســن  بــن  حمّمــد  الطــويس: 
االســتبصار، نــش: دار الكتــب اإلســامية، طهــران- 

إيــران
ــا *  ــد رض ــح: حمّم ــه، ت ــول الفق ــدة يف أص ــويس: الع الط

ــم.  ــتارة، ق ــة س ــاري، ط1، 1٤17هـــ مطبع األنص
املقنعــة، ط٤، *  الطــويس: هتذيــب األحــكام يف رشح 

اإلســامية،  العلميــة  الكتــب  دار  نــر:  13٦5هـــ، 
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الرتاث الفقهي عند االمام احلسن املجتبىg  )دراسة فقهية يف احكام العبادات(

إيــران.  طهــران- 
ــدروس *  ــي )ت: 7٨٦هـــ(. ال ــن مك ــد ب ــيل: حمّم العام

الرعيــة، ط2، 1٤17، تــح ونــش: النــر اإلســامي 
ــران.  ــم- إي ق

العامــيل: حســن بــن زيــن الديــن )ت: 1011هـــ(. معامل * 
الديــن ومــاذ املجتهديــن، ط5، 131٤هـــ، قــم- إيران. 

حممــد *  مفيــد  املحقــق:  الفريــد،  العقــد  ربــه،  عبــد 
النــر:  ســنة  العلميــة،  الكتــب  دار  النــارش:  قميحــة، 

19٨3 ـ   1٤0٤
الفراهيــدي، اخلليــل بــن أمحــد )ت 170هـــ( كتــاب * 

دار  النــارش:  الســامرائي  د  املخزومــي،  د  تــح:  العــن 
اهلــال.  ومكتبــة 

ــاح *  ــد )ت: 770هـــ (. املصب ــن حمّم ــد ب ــي: أمح الفيوم
املنــر، ط1، 1٤05هـــ، نــر: مؤسســة دار اهلجــرة، قــم- 

ــران.  إي
القــايض النعــان، دعائــم اإلســام، حتقيــق: آصــف بــن * 

عــيل أصغــر فيــيض، الطبعــة: الثانيــة ســنة الطبــع: 1997
املطبعــة: االضــواء

القــريش، باقــر رشيــف، ترمجــة اإلمــام احلســن، النــارش: * 
ــة، بروت  دار املعرف

الكلينــي: حمّمــد بــن يعقــوب )ت: 32٨(. الــكايف، * 
تــح: عــيل أكــرب الغفــاري، ط3، 13٨٨هـــ، نــش: دار 

الكتــب اإلســامية، قــم- إيــران. 
الكــويف، عبــداهلل بــن أيب شــيبة، املصنـّـف يف األحاديــث * 

واآلثــار، بــروت ـ دار الفكــر، ط 1، 1٤09
صفــن، *  وقعــة   ،)212 )ت  مزاحــم  ابــن  املنقــري، 

هــارون حممــد  الســام  عبــد  ورشح:  حتقيــق  حتقيــق: 
 *b مهــدي احلســيني الروحــاين، أحاديــث أهــل البيــت

عــن طــرق أهــل الســنة، النــارش: املجلــس العلمــي- اهلنــد  
املكتــب اإلســامي ـ بــروت  الطبعــة: الثانيــة، 1٤03

أيب *  طالــب،  أيب  أمــايل  يف  املطالــب  تيســر  اهلــاروين 
طالــب حييــى بــن احلســن، الطبعــة: الثانيــة  ســنة الطبــع: 
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اإلمام احلسنg يف تفاسر اجلمهور

اخلالصة: 
ــوص  ــئ بنص ــا متتل ــي s، ك ــن النب ــت b ع ــل البي ــن أه ــات ع ــور برواي ــادر اجلمه ــر مص  تزخ
تفســرية رويــت عنهــم، فضــًا عــن أحاديــث يف فضائلهــم   b، لكــن ذكــر أهــل البيــت b يف كتــب 
اجلمهــور بحاجــة اىل املزيــد مــن التحقيــق، فهنــاك رواة حيملــون اســاء مشــرتكة مــع إئمــة أهــل البيــت 
ــع عــدد مــن  ــد تتب b، ويوحــي ذكــر االســم اىل أن املقصــود هــو أحــد االئمــة b، وهــذا البحــث ق

الشــخصيات التــي ذكــر باســم )احلســن بــن عــيل( لكــن املقصــود ليــس ابــن عــيل بــن أيب طالــب، وقــد 
حصــل ذلــك بالعــرات، اكتشــف البحــث بعضهــا وقدمــه كنمــوذج حيــث ويســتدعي الباحثــن ملزيــد 

مــن البحــث والتحقيــق يف هــذا املجــال. 
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املقدمة 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــه يشء والباطــن  ــس بعــده والظاهــر فليــس فوق ــه يشء واآلخــر فلي ــس قبل      احلمــد هلل األول فلي
ــم.  ــز احلكي ــه يشء وهــو العزي فليــس دون

لقــد مــّن اهلل عــّز وجــل عــى األمــة اإلســامية بأهــل البيــت b، منــًة تفتقــر إليهــا األمــم الســالفة، 
لعظيــم منزلتهــم وعلــو شــاهنم وموقعهــم الريــادي يف تصــدر دور هدايــة مــن يقتفــي آثارهــم ويبتغــي 
شــفاعتهم، ومــن أعاظــم شــخصيات هــذا البيــت العظيــم، هــو اإلمــام احلســن املجتبــى بــن عــيل بــن 
أيب طالــب b، فقــد مجــع مــن الفضائــل واملــكارم والعلــم مــا ال يتســع للباحــث مجعــه، وال للطالــب 
تتبعــه، ولــه مــن اآلثــار الطيبــة مــا انتــر كالطيــب يف األســفار أإلســامية، ومنهــا تفاســر اجلمهــور، 

وهــذا البحــث جــاء ليتتبــع بعــض تلــك اآلثــار. 
ــور؛  ــر اجلمه ــت b يف تفاس ــل البي ــراث أه ــع ت ــي تتب ــوث الت ــة البح ــث يف قل ــة البح ــن أمهي  تكم
لتســلط الضــوء عــى املواضــع املرقــة فيهــا مــن جهــة، واملواضــع التــي وقــع فيهــا نحــو مــن االلتبــاس 

 .أو غــره مــن جهــة أخــر
gــن ــام احلس ــص اإلم ــر خي ــاركة بمؤمت ــة باملش ــال مكلل ــذا املج ــة يف ه ــة الكتاب ــت فرص ــا بزغ ومل

ارتــأ الباحــث أن يتفحــص زاويــة قــد يــأيت البحــث فيهــا بثــار وهــي فضائــل اإلمــامg واملرويــات 
التفســرية التــي نقلــت عنــهg، ويف خضــم البحــث اكتشــف الباحــث أن هنــاك رواة قــد محلوا اإلســم 
نفســه )احلســن بــن عــيل( األمــر الــذي يســتدعي تســليط الضــوء عــى هــذه الظاهــرة لتنبيــه الباحثــن 
إىل وجــود حقــل علمــي يســتدعي البحــث والتمحيــص أكثــر فأكثــر، وهــو اشــرتاك أئمتنــا مــع بعــض 
الــرواة بنفــس االســاء وقــد تذكــر األســاء مــن دون متييــز فيلتبــس األمــر بــن كــون املــروي عــن واحــد 
مــن أئمتنــا b أم مــن شــخص آخــر، وقــد يــرو مــا مل يــرد عنهــم منســوبًا إليهــم بســبب االشــرتاك 
باالســم، وإن ذكــر وصــف أو لقــب يمّيــز الشــخصية فهــي فرصــة للباحــث للوقــوع عــى راوي محــل 
ــب بحــذف الوصــف أو اللقــب، وهــذا  ــك للتدليــس يف بعــض الكت ــد يســتغل ذل ــام ممــا ق إســًا إلم
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احلقــل البحثــي ال يــزال -يف اعتقــاد الباحــث- حقــًا بكــرًا مل يســتوف البحــث فيــه، واملجــال مفتــوح 
للباحثــن خلــوض هــذا الغــار. 

ولضيــق الوقــت، وكثــرة املشــاغل مل يتســنى للباحــث تتبــع املزيــد مــن تفاســر اجلمهــور، إذ يتطلــب 
ذلــك كتــاب أو عــدة كتــب قــد يوفــق الباحــث لكتابتهــا يف املســتقبل، وهــذا البحــث بــذرة صاحلــة يف 

متنــاول الباحثــن لعمــل أكثــر اتســاعا وشــمولية. 
وقد وقع البحث يف مطلبن: 

 .املطلب األول: اشرتاك اسم )احلسن بن عيل( يف تفاسر اجلمهور مع شخصيات أخر
ــن  ــف م ــرية، ويتأل ــور التفس ــب اجلمه ــنg يف كت ــام احلس ــن اإلم ــرو ع ــا ي ــاين: م ــب الث املطل

مقصديــن: 
املقصد األول: اآلثار املفرسة آلي من القرآن الكريم. 

 واملقصد الثاين: فضائل اإلمام احلسنg يف تفاسر اجلمهور. 
الباحث
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 فضيلة الشيخ معتز حممد حنون الكنعاين

املطلب األول: اشرتاك اسم (احلسن بن عيل) بني اإلمامg وغريه يف تفاسري اجلمهور
  ورد التعبــر بـــ )احلســن بــن عــيل( مشــرتكًا مــع غــر االمام احلســنg يف كتــب اجلمهور التفســرية، 
ممــا يدعــو اىل رضورة متييــز تلــك الشــخصيات عــن اإلمــام احلســنg؛ لئــّا حيصــل نحــو من االشــتباه 
ــهg، أو  ــات غــره إلي ــام احلســنg لغــره، أو العكــس أي نســبة مروي ــث عــن االم يف نســبة أحادي
االشــتباه يف نقــل احلــوادث أو الســرة العمليــة، وقــد تبــن أن هنــاك عــدد مــن الرجــال ممــن حيمــل هــذا 

االســم الريــف، فلزم متييزهــم ســواء بألقاهبــم أو طبقاهتم)1(: 
احلسن بن عيل الكسائي.١

ــزَّ أ. لِــهِ عَ وْ ــدٍ يفِ قَ ــنْ جُمَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَيبِ نَجِ ــنِ ابْ ــاُء، عَ قَ رْ نَــا وَ ثَ دَّ : حَ ــالَ ، قَ ــاسٍ ــُن أَيبِ إِيَ ُم بْ رو عــن «آدَ
 .)3(« . . .)2({ ــنَ كِ ِ ــنَ املُْرْ ُتــمْ مِ دْ اهَ يــنَ عَ ذِ ُســولِهِ إِىلَ الَّ رَ ــنَ اهللِ وَ ةٌ مِ اءَ ــرَ : {بَ ــلَّ جَ وَ

: ب. ــدٍ ــنْ جُمَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَيبِ نَجِ ــنِ ابْ ــاُء عَ قَ رْ نَــا وَ ثَ دَّ : حَ ــالَ ، قَ ُّ ينِ اَ ــقَ سْ عَ ــاسٍ الْ ــُن أَيبِ إِيَ ُم بْ رو عــن «آدَ
ــُع»»)5(.  اجِ ُيرَ يَُتــوُب وَ ــُه فَ ــُر ُذُنوبَ كَّ تَذَ ي يَ ــذِ : «ُهــوَ الَّ ــالَ ُفــوًرا})٤( قَ ابِــنَ غَ َوَّ انَ لِألْ ــُه كَ إِنَّ {فَ

مَ ج. ــوْ يَ : {وَ لِــهِ وْ ــدٍ يفِ قَ ــنْ جُمَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَيبِ نَجِ ــنِ ابْ ــاُء، عَ قَ رْ ، حدثنــا وَ ــاسٍ ــُن أَيبِ إِيَ ُم بْ رو عــن «آدَ
ــُم النَّبِــيُّ  ْلًِســا فِيهِ ــا جمَ عَ ــُه دَ نَّ لِــكَ أَ ذَ ، وَ يْــطٍ ــنِ أَيبِ ُمعَ بَــةَ بْ ــتْ يفِ ُعقْ لَ : نَزَ ــالَ })٦(، قَ ــهِ يْ دَ ــىَ يَ ُ عَ ــاملِ ــضُّ الظَّ عَ يَ
 ُّ يَــُه ُأيبَ قِ لَ بَــُة فَ ــلَ ُعقْ عَ فَ ُســوُل اهللِ فَ أَينِّ رَ ــهَ إِالَّ اهللُ، وَ دَ أَنْ الَ إِلَ ــهَ تَّــى تَشْ ــالَ النَّبِــيُّ s: « الَ آُكُل حَ قَ s، فَ
تَّــى  ــأُْكلَ حَ ــى أَنْ يَ كِنَّــُه أَبَ لَ ــُم، وَ لَ عْ ــا تَ ــىَ مَ ــاكَ عَ بَــُة: إِنَّ أَخَ ــُه ُعقْ ــالَ لَ قَ ؟ فَ تَ بَــوْ ــُه: أَصَ ــالَ لَ قَ ، فَ لَــفٍ ــُن خَ بْ

 .)7(« ــيسِ يْــسَ يفِ نَفْ لَ ُتــُه، وَ ُقلْ ــُه، فَ ــُه لَ أَُقولَ
: د. ــهِ لِ وْ ــدٍ يفِ قَ ــنْ جُمَاهِ ، عَ ــحٍ ي ــنِ أَيبِ نَجِ ــنِ ابْ ــاُء، عَ قَ رْ ــا وَ : حدثن ــالَ ، قَ ــاسٍ ــُن أَيبِ إِيَ ُم بْ ــن «آدَ رو ع

 ،« ــةَ ئِكَ نِــي املَْاَ عْ : «يَ ــالَ ــًرا})9( قَ جْ اتِ زَ ــرَ اجِ الزَّ »، {فَ ــةَ ئِكَ نِــي املَْاَ عْ : «يَ ــالَ ــا})٨( قَ فًّ ــاتِ صَ افَّ الصَّ {وَ
 .)11(«« ــةَ ئِكَ نِــي املَْاَ عْ : «يَ ــالَ ــًرا})10(، قَ ــاتِ ذِكْ التَّالِيَ {فَ

احلسن بن عيل بن عفان.٢
يْنَــاُه أ. آتَ : {وَ ــدٍ ــنْ جُمَاهِ ، عَ يــحٍ ــنِ أَيبِ نَجِ ــنِ ابْ يَاُن، عَ نَــا ُســفْ ثَ دَّ : حَ ــالَ ، قَ ــامٍ شَ ــُن هِ ــُة بْ يَ اوِ رو عــن «ُمعَ

 : ــالَ })13(، قَ ــنَ ي رِ قٍ يفِ اآلخِ ــدْ ــانَ صِ ــلْ يلِ لِسَ عَ اجْ : {وَ ــالَ ، قَ ــاءَ : الثَّنَ ــالَ ــا})12(، قَ يَ نْ ُه يفِ الدُّ ــرَ أَجْ
ــنٍ إِال  ــلِ دِي ــنْ أَهْ ــسَ مِ يْ لَ ــا})15(، فَ يَ نْ ُه، {يفِ الدُّ ــرَ ــاُه أَجْ يْنَ طَ ُه})1٤(، أَعْ ــرَ ــاُه أَجْ يْنَ آتَ : {وَ ــالَ ، قَ ــاءَ الثَّنَ
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ــهِ يفِ  يْ لَ ــا عَ يْنَ قَ : أَبْ })1٦(، أَيْ ــنَ ي رِ ــهِ يفِ اآلخِ يْ لَ ــا عَ نَ كْ رَ تَ : {وَ ــهِ لِ وْ ــُل قَ ثْ ــوَ مِ ُه ــُه وَ حُيِبُّونَ ــُه وَ نَ وْ لَّ تَوَ ــمْ يَ ُه وَ
 .)17(« . . . ــنَ َسَ ــاءَ احلْ ــنَ الثَّنَ ي رِ اآلخِ

gب. ٍ ــنْ ــنِ ُحسَ ِّ بْ ــيلِ ــنْ عَ ــبٍ عَ بِي ــُن أَيبِ حَ ــى بْ ــا ُموسَ ــال] حدثن ــةَ [ق طِيَّ ــُن عَ ــُن بْ َسَ ــن «احلْ رو ع
 .)1٨(« ــنَ َائِنِ ــبُّ اخلْ اءٍ إِنَّ اهللَ ال حُيِ ــوَ ــىَ سَ ــمْ عَ يْهِ ــذَ إِلَ نْبِ ــى تَ تَّ كَ حَ ــُدوَّ ــلْ عَ اتِ : الَ ُتقَ ــالَ قَ

اُد()19(ج. دَ ــزْ ــا تَ مَ ــُه: )وَ ُل وْ ــاكِ قَ حَّ ــنِ الضَّ ٍ عَ ــربِ يْ ــنْ ُجوَ يَانَ عَ ــفْ ــنْ ُس ــامٍ عَ شَ ــُن هِ ــُة بْ يَ اوِ ــن «ُمعَ رو ع
»)20(، ويف تفســر بــن أي حاتــم رو احلســن بــن عــيل بــن عفــان عــن  ةٌ ــادَ يَ ُهــوَ زِ ةِ فَ ــعَ قَ التِّسْ ــوْ ــا فَ : مَ ــالَ قَ
ــاُم})21( حَ َرْ يــُض األْ غِ ــا تَ مَ : « {وَ ــاكِ حَّ ــنِ الضَّ ، عَ ٍ ــربِ يْ ــنْ ُجوَ ، عَ يَانَ ــنْ ُســفْ ، عَ ــامٍ شَ ــنَ هِ نِــي ابْ عْ ــُة يَ يَ اوِ «ُمعَ

)22(« يــضٌ ُهــوَ غِ ــُهرٍ فَ ةِ أَشْ ــعَ ــا ُدونَ التِّسْ : مَ ــالَ قَ
أبــو حممــد احلســن بــن عــيل بــن خلــف الربهبــاري، صحــب ســهل بــن عبــد اهلل التســرتي، وصنــف .٣

التصانيــف. تــويف ســنة ثاثائــة وثــان وعريــن وعمــره ســبع وســبعون ســنة(٢٣). 
احلســن بــن عــيلّ بــن عبــاس، رو عــن «بــر بــن شــعيب، قــال: أخــربين أيب، عــن الزهــري، قــال: .٤

حدثنــي ســعيد بــن املســيب، وأبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن، أن أبــا هريــرة قــال: ســمعت رســول اهلل  
 .)2٤(« ــرِ جْ ــاةِ الفَ ــُة النَّهــارِ يفِ صَ ائِكَ مَ ــُل وَ يْ ــُة اللَّ ائِكَ ــُع مَ تَمِ ْ s يقــول: «جتَ

دائَي: .٥ احلسن بن عيلّ الصُّ
ائــي عــن أيب أســامة «عــن ســليان الضبــي، عــن عاصــم بــن أيب أ. رو احلســن بــن عــيل الُصدَ

نافِــُع()25( قــال: أســواقهم، فإنــه مل  ُكــمْ فِيهــا مَ النَّجــود، عــن أيب رزيــن، عــن ابــن عبــاس، يف قولــه: )لَ
ــا»)2٦(.  ــع إال للدني ــر مناف يذك

، ب. ــنِ َسَ ــنِ احلْ ، عَ كٌ نَــا ُمبَــارَ : ثَ ــالَ ، قَ نَــا أَيبِ : «حدثَ ــالَ ، قَ ائِــيُّ دَ ٍّ الصُّ ــيلِ ــُن عَ ــُن بْ َسَ رو الطــربي عــن احلْ
)2٨(« ــرصَْ عَ الْ اةَ وَ ــدَ غَ : الْ ــارِ يفَِ النَّهَ ــرَ : طَ ــالَ })27(، قَ ــارِ ِ النَّهَ يفَ ــرَ ةَ طَ ــاَ : {أَقِــمِ الصَّ ــالَ اهللُ لِنَبِيِّــهِ : « قَ ــالَ قَ

٦. احلسن بن عيلّ بن عياش احلميص، رو
عــن «بــر بــن شــعيب، قــال: أخــربين أيب، قــال: ثنــا حممــد بــن مســلم بــن شــهاب، قــال: أخــربين أ.

ــلَّ  ــزَّ وجَ ــُض اهللُ عَ بِ قْ ــول اهلل  s: )يَ ــال رس ــول: ق ــه كان يق ــرة أن ــن أيب هري ــيب، ع ــن املس ــعيد ب س
؟(»)29(.  ضِ ــوُك األرْ ــنَ ُمُل ــُك أيْ ــا املَلِ ــوُل: أن ُق ــمَّ يَ ، ُث ــهِ ي الســموات بيَمين ــوِ طْ يَ ــةِ وَ يامَ مَ القِ ــوْ ضَ يَ األرْ
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عــن «أيب املغــرة عبــد القــدوس، قــال: حدثنــا حريــز بــن عثــان، قــال: حدثنــي محــزة بــن هانــئ، ب.
عــن أيب إمامــة أنــه كان يقــول: الكنــود)30(: الــذي ينــزل وحــده، ويــرضب عبــده، ويمنــع رفــده»)31(. 

.٧      ِّ اينِ لْوَ ٍّ احلُْ يلِ نُ بْنِ عَ سَ  احلَْ
ٍ أ. ــنِ ُجبَــرْ يدِ بْ ــعِ ــنْ سَ ــُن دِينَــارٍ عَ ــاُء بْ طَ نِــي عَ ثَ دَّ ، حَ ــةَ يعَ ِ ــُن هلَ ينِ ابْ َ ــربَ ــمَ أَخْ يَ رْ ــنِ أَيبِ مَ يدِ بْ ــعِ ــنْ سَ رو «عَ

لِيــلَ ُهــوَ  قَ ــنَ الْ إِنَّ الثَّمَ ، وَ ــمْ يْهِ لَ إِلَ ــزَ ي أَنْ ــذِ ــُه الَّ ــهِ كِتَاُب اتِ إِنَّ آيَ لِيــا وَ ــا قَ نً مَ ــايتِ ثَ وا بِآيَ ُ ــرتَ ال تَشْ : وَ لِــهِ وْ يفِ قَ
اهُتَا»)32(.  وَ ــهَ شَ ــا وَ يَ نْ الدُّ

: ب. لِــهِ وْ ، يفِ قَ ةَ تَــادَ ــنْ قَ ، عَ اقِ رَّ ــوَ ــرٍ الْ طَ ــنْ مَ ، عَ ــيُّ اعِ ُزَ و اخلْ ــرٍ مْ ــى، ثنــا أَُبــو عَ يسَ ــُن عِ ــُد بْ رو عــن «حُمَمَّ
لِــُف»)3٤(.  خُيْ بُْســُط وَ يَ ــةَ وَ قَ دَ بِــُض الصَّ قْ : يَ ــالَ )يقبــض ويبصــط()33( قَ

انَ املَْتُّوثِيُّ .٨ رَ هْ ِّ بْنِ مِ يلِ نُ بْنُ عَ سَ احلَْ
لِــهِ أ. وْ ، يفِ قَ يِّ ــدِّ ــنِ السُّ ، عَ ــرَ ــنِ ُعمَ ــى بْ يسَ ــنْ عِ ، عَ كِ ــُن املُْبَــارَ ــُن ُعبَيْــدِ اهللِ حدثنــا ابْ ــاُم بْ شَ رو عــن «هِ

 .)35(« بِيَــاءِ ــُل فِيــهِ ُقُلــوُب األَنْ سَ ، ُيغْ ــبٍ هَ ــنْ ذَ ــتٌ مِ : طَسْ ــالَ ُكــمْ قَ بِّ ــنْ رَ ــكِينَةٌ مِ فِيــهِ سَ
ُلــوا ب. مِ ــا عَ نَــا إِىلَ مَ مْ دِ قَ ُلــُه: )وَ وْ يِّ قَ ــدِّ ــنِ السُّ ، عَ ــبَاطٌ ، «[قال]حدثنــا أَسْ اتِ ُفــرَ ــُن الْ ــُر بْ امِ رو عــن عَ

 .)37(« يْــهِ لَ يْنَــا عَ ُقــوُل: أَتَ ُضُهــمْ يَ بَعْ ــا وَ نَ دْ مَ ُقــوُل: عَ ()3٦( يَ ــلٍ مَ ــنْ عَ مِ
ــيُّ روايــات مل يذكــر فيهــا لقبــه وأكتفــي بـ)احلســن بــن عــيل(،  انَ املَْتُّوثِ ــرَ هْ ــنِ مِ ِّ بْ ــيلِ ــُن عَ ــُن بْ سَ وللْحَ

لكــن يمكــن التعــرف عليــه مــن خــال املــروي عنــه، وهــو )عامــر بــن الفــرات()3٨(. 
ــنَ .٩ ــي ابْ نِ عْ ــصٍ يَ فْ ــو حَ ــي أَُب نِ ثَ دَّ ، حَ ــةَ كَّ يــلُ مَ زِ يُّ نَ ــابُورِ ــلِمٍ النَّيْسَ سْ ــنِ مُ ِّ بْ ــيلِ ــنُ عَ ــنُ بْ سَ ِ احلَْ ــريْ بَ ــو الزُّ أَبُ

ــنْ  ، عَ ــدٍ ــي أَسَ ىًل لِبَنِ ــوْ ــنِ مَ َسَ ــو احلْ ــي أَُب نِ ثَ دَّ ، حَ ةَ ــزَ ْ ــُن محَ ــُد بْ ــا حُمَمَّ ، حدثن يَّ ــارِ ةَ األَنْصَ ارَ ــنِ ُزرَ ــتِ بْ ابِ ثَ
ُســولَ اهللِ، أَيُّ  ــا رَ ــُت: يَ : ُقلْ ــالَ احِ قَ َــرَّ ــنِ اجلْ ةَ بْ ــنْ أَيبِ ُعبَيْــدَ ــيِّ عَ اعِ ُزَ ــبٍ اخلْ يْ ــنِ ُذؤَ ــةَ بْ بِيصَ ــنْ قَ ، عَ ُحــولٍ كْ مَ
 ، ــُروفِ ــنِ املَْعْ َــى عَ هنَ ــرِ وَ ــرَ بِاملُْنْكَ ُجــلٌ أَمَ ــا، أَوْ رَ بِيًّ ــلَ نَ تَ ُجــلٌ قَ ؟ قــال: رَ ــةِ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ اًبــا يَ ذَ ــدُّ عَ النَّــاسِ أَشَ
 . . . ــنَ النَّــاسِ ــطِ مِ سْ قِ أُْمــُرونَ بِالْ يــنَ يَ ذِ ُتُلــونَ الَّ قْ يَ ــقٍّ وَ ِ حَ ــرْ ُتُلــونَ النَّبِيِّــنَ بِغَ قْ يَ ُســوُل اهللِ s)وَ أَ رَ ــرَ ُثــمَّ قَ
ــًة  ائِيــلَ ثَاثَ َ ُســوُل اهللِ s: يــا أبــا عبيــدة قتلــت بنــوا إِرسْ ــالَ رَ ( ُثــمَّ قَ يــنَ ِ ــنْ نَارصِ ـُـمْ مِ ــا هلَ مَ : وَ لِــهِ وْ إِىلَ قَ
 ، ائِيــلَ َ نِــي إِرسْ ــنْ بَ ُجــا مِ ــارِ يف ســاعة واحــدة فقــام مائــة رجــل وســبعن رَ لِ النَّهَ ــنْ أَوَّ ــا مِ بِيًّ ــنَ نَ عِ بَ أَرْ وَ
 ، مِ ــوْ يَ لِــكَ الْ ــارِ يفِ ذَ ــرِ النَّهَ ــنْ آخِ ــا مِ ِيًع ــوا مجَ ُقتُِل ، فَ ــرِ ــنِ املُْنْكَ ــمْ عَ َوُه هنَ ــُروفِ وَ ــمْ بِاملَْعْ ُه تَلَ ــنْ قَ ــُروا مَ أَمَ فَ

 .)39(« ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــرَ اهللُ عَ كَ يــنَ ذَ ذِ ُهــُم الَّ فَ
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ــنِ .١٠ ــعيِدِ بْ ــنْ سَ ، عَ ــاشٍ يَّ ــُن عَ يُل بْ عِ ــاَ ــا إِسْ نَ ثَ دَّ ، حَ ُّ وينِ ــكُ ــلِمٍ السَّ سْ ــنِ مُ ِّ بْ ــيلِ ــنُ عَ ــنُ بْ سَ ــةَ احلَْ تْبَ ــو عُ أَبُ
ُجــلٌ  ــأَلَ رَ : سَ ــالَ ــةَ قَ امَ ــا ُأمَ بَ ُت أَ عْ ــمِ : سَ ــالَ دِ قَ ــوَ َسْ ــامِ األْ ــنْ أَيبِ سَ ، عَ ثِــرٍ ــنِ أَيبِ كَ يَــى بْ ْ ــنْ حيَ ، عَ ُيوُســفَ
ةِ  جَ رَ ــلِ الدَّ يَــا إِىلَ أَهْ ُعلِّ ــةِ الْ جَ رَ ــُل الدَّ بِــُط أَهْ يَهْ ــُه لَ ــمْ إِنَّ : «نَعَ ــالَ ؟ قَ َنَّــةِ ــُل اجلْ ُر أَهْ اوَ تَــزَ ــلْ يَ ُســولَ اهللِ s: هَ رَ
 ، ــنَ لِ َعْ ــُدونَ إِىلَ األْ عَ ىَ يَصْ ــفْ ــةِ السُّ جَ رَ ــُل الدَّ ــتَطِيُع أَهْ سْ ال يَ ، وَ ــمْ يْهِ لَ ــلُِّمونَ عَ ُيسَ ــمْ وَ ُ يُّوهنَ ، حُيَ ىَ ــفْ السُّ

 .)٤0(«« هُلُــمْ اَ ــمْ أَعْ ِ ــُرصُ هبِ قْ تَ
احلســن بــن عــيل بــن زيــاد، حّدثنــا عبيــد بــن يعيــش عــن حممــد ابــن الفضــل عــن الكلبــي عــن أيب .١١

صالــح عــن ابــن عبــاس قــال: ســألت رســول اهلل sعــن معنــى «آمــن» قــال: «رّب افعــل»»)٤1(. 
احلســن بــن عــيل بــن برقــع رو حديثــًا ينتهــي اىل أمــر املؤمنــنg، يقــول فيــه )مــا مــن رجــل مــن .١٢

قريــش إاّل وقــد نزلــت فيــه اآليــة واآليتــان، فقــال لــه رجــل: فأنــت أي يشء نــزل فيــك؟ قــال عــيل )ريض 
نْــُه()٤3(، وقــد نقــل نفــس املصــدر الرواية من  دٌ مِ تُْلــوُه شــاهِ يَ اهلل عنــه(: أمــا تقــرأ اآليــة)٤2( التــي يف هــود، وَ

طريــق آخــر مــن دون اختصــار  «عــن حبيــب بــن يســار، عــن زاذان قــال: ســمعت عليــا يقــول: 
  والــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة لــو ثنيــت يل وســادة فأجلســت عليهــا حلكمــت بــن أهــل التــوراة 
بتوراهتــم، وبــن أهــل اإلنجيــل بإنجيلهــم، وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم، وبــن أهــل الفرقــان 
بفرقاهنــم، والــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة مــا مــن رجــل مــن قريــش جــرت عليــه املــوايس إاّل وأنــا 
أعــرف بــه يســاق «2» إىل جنــة أو يقــاد إىل نــار. فقــام رجــل فقــال: مــا آيتــك يــا أمــر املؤمنــن التــي 
نْــُه رســول اهلل صــّى اهلل عليــه ]وآلــه[  دٌ مِ تُْلــوُه شــاهِ يَ ــهِ وَ بِّ ــنْ رَ يِّنَــةٍ مِ ــى بَ ــنْ كانَ عَ نزلــت فيــك؟ قــال: أَفَمَ

وســّلم عــى بينــة مــن ربــه وأنــا شــاهد منــه»)٤٤(. 
احلسن بن عيلّ بن حييى بن سالم، رو حديثا طويًا نقله الثعلبي يف تفسره)٤5(. .١٣
أبــو جعفــر احلســن بــن عــيل الفــاريس، رو عــن «إســحاق بــن بــر الكــويف، عــن خالــد بــن يزيــد .١٤

s ــال: قــال رســول اهلل ــرباء عــن عــازب ق ــات، عــن أيب إســحاق الســبيعي، عــن ال ــد الزي عــن يزي
ــن  ــدور املؤمن ــل يل يف ص ــدا واجع ــدك عه ــل يل عن ــم اجع ــل: «الله ــيل ق ــا ع ــب: ي ــن أيب طال ــيل ب لع

 .)٤7(««)٤٦( ــاتِ احلِ ُلــوا الصَّ مِ عَ ــوا وَ نُ يــنَ آمَ ذِ مــوّدة، فأنــزل اهلل تعــاىل إِنَّ الَّ
احلسن بن عيل بن زكريا. .١٥
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احلســن بــن عــيل بــن راشــد، والــذي قبلــه )احلســن بــن عــيل بــن زكريــا( نقــا تفســرا لآليــة الثالثــة .١٦
مــن ســورة النــور)٤٨(، رواه عنهــا «أبــو عــيل بــن حبــش قــال: حّدثنــي احلســن بــن عــيل بــن زكريــا قــال: 
ــا يزيــد بــن هــارون: هــذا عنــدي إن جامعهــا وهــو  ــا احلســن بــن عــيل بــن راشــد قــال: قــال لن حّدثن

مســتحل فهــو مــرك، وإن جامعهــا وهــو حمــرم فهــو زان»)٤9(. 

املطلب الثاين: اإلمام احلسنg يف كتبهم التفسريية
 لإلمــام احلســنg حضــورا واضحــا يف تفاســر اجلمهــور، ســواء كان ذلــك يف رواياتــه التفســرية، 

أو فضائلــه وســرته، وفيــا يــأيت نــزر قليــل منهــا بــا يناســب املقــام: 
املقصد األول: ما روي عن اإلمام احلسنg يف تفاسري اجلمهور

لإلمام احلسنg روايات تفسرية كثرة جدا يف كتب اجلمهور، وفيا يأيت بعض منها: 
بْــلَ ١. تَــانِ قَ عَ كْ })50( رَ ــارَ لنُُّجــومِ بَ إِدْ : {وَ ٍّ ــيلِ ــنِ عَ ــنِ بْ َسَ ــنِ احلْ ، عَ ةَ ــرَ مْ ــنِ ضَ ــمِ بْ اصِ ــنْ عَ ، عَ ــرٍ مَ عْ ــنْ مَ «عَ

 .)52(«« بِ ــرِ دَ املَْغْ عْ تَــانِ بَ عَ كْ })51(: «رَ ــُجودِ ــارَ السُّ بَ أَدْ بْــحِ {وَ الصُّ
، حدثنــا أَُبــو عوانــة عــن حصــن بــن .٢ لِيــدِ وَ نَــا أَُبــو الْ نَــا أَيبِ ثَ ثَ دَّ رو ابــن أيب حاتــم يف تفســره، قــال «حَ

عبــد الرمحــن عــن أيب مجيلــة قــال: إن احلســن بــن عــيل اســتخلف حــن قتــل عــى ريض اهلل عنهــا قــال: 
فبينــا هــو يصــيل إذ وثــب عليــه رجــل فطعنــه بخنجــر وزعــم حصــن أنــه بلغــه أن الــذي طعنــه رجــل 
مــن بنــي أســد وحســنg ســاجد قــال: فيزعمــون أن الطعنــة وقعــت يف وركــه فمــرض منهــا أشــهًرا، 
ثــم بــرأ فقعــد عــى املنــرب، فقــال: يــا أهــل العــراق، اتقــوا اهلل فينــا فإنــا أمراؤكــم وضيفانكــم، ونحــن 
ــمۡ ُك رَ ُيطَهِّ ۡتِ وَ جۡسَ أَهۡلَ ٱلۡيبَ ــرِّ ــُم ٱل نُك ــبَ عَ ــُد ٱهللَُّ لُِيذۡهِ ي ــاَ ُيرِ ــال اهلل: ﴿. . . إِنَّ ــذي ق ــت ال ــل البي أه
ــرٗا﴾)53(، قــال: فــا زال يقوهلــا حتــى مــا بقــى أحــد مــن أهــل املســجد إال وهــو حيــن بــكاء»)5٤(.  تَطۡهِ

 رو املاتريــدي يف تفســره «عــن احلســن بــن عــيل أنــه خطــب النــاس بالكوفــة وهــو يقــول: يــا أهــل ٣.
الكوفــة، اتقــوا اهلل فينــا فإنــا أمراؤكــم، وإنــا ضيفانكــم، ونحــن أهــل البيــت الــذي قــال اهلل - تعــاىل -: 

)55(«) بَيْــتِ ــلَ الْ ــسَ أَهْ جْ نُْكــُم الرِّ ــبَ عَ هِ يــُد اهللُ لُِيذْ ــاَ ُيرِ )إِنَّ
«حدثنــا ابــن محيــد، قــال: ثنــا جريــر، عــن مغــرة، عــن شــباك، قــال: ســأل رجــل احلســن بــن عــّيل، ٤.

ــُهودٍ()5٦( قــال: ســألتَ أحــًدا قبــيل؟ قــال: نعــم، ســألت ابــن عمــر وابــن الزبــر،  شْ مَ دٍ وَ ــاهِ شَ عــن )وَ
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ــنْ ُكلِّ  ئْنَــا مِ ا جِ يْــفَ إِذَ فقــاال يــوم الذبــح ويــوم اجلمعــة؛ قــال: ال ولكــن الشــاهد: حممــد، ثــم قــرأ: )فَكَ
ُمــوعٌ  مٌ جمَْ ــوْ لِــكَ يَ يًدا()57( واملشــهود: يــوم القيامــة، ثــم قــرأ: )ذَ ــهِ ــُؤالءِ شَ ــىَ هَ ئْنَــا بِــكَ عَ جِ يدٍ وَ ــهِ ــةٍ بِشَ ُأمَّ

 .)59(«)5٨() ــُهودٌ شْ مٌ مَ ــوْ لِــكَ يَ ذَ ــُه النَّــاُس وَ لَ
ــنِ أَيبِ طَالِــبٍ ٥. ِّ بْ ــيلِ ــُن عَ ــُن بْ َسَ ــالَ احلْ : قَ ــالَ ، قَ بِيــبٍ ــنِ حَ ــدِ اهللِ بْ بْ يِّ عَ ــلَمِ ــنِ السُّ َ محْ ــدِ الرَّ بْ ــنْ أَيبِ عَ «عَ

 .)٦0(«« ــانَ ضَ مَ رِ رَ ــهْ ــنْ شَ ةَ مِ َ ــرْ ــبْعَ عَ ــانِ لِسَ عَ َمْ ــى اجلْ تَقَ مَ الْ ــوْ ــانِ يَ قَ ُفرْ ــُة الْ يْلَ ــتْ لَ انَ ــُه: «كَ نْ َ اهللُ عَ يضِ رَ
ــنِ ٦. ــُه عَ ثَ دَّ ــنْ حَ مَّ ، عَ فٌ ــوْ ــا عَ نَ َ ربَ : أَخْ ــالَ ، قَ ــيْمٌ ــا ُهشَ : حدثن ــالَ ، قَ ــمَ ي اهِ رَ ــُن إِبْ ــوُب بْ ُق عْ ــي يَ نِ ثَ دَّ «حَ

 : ــالَ })٦1(، قَ ِ ــربَ َكْ ابِ األْ ــذَ عَ ــى ُدونَ الْ نَ َدْ ابِ األْ ــذَ عَ ــنَ الْ ــمْ مِ نَُّه يقَ نُذِ لَ ــالَ  {وَ ــُه قَ نَّ ، أَ ٍّ ــيلِ ــنِ عَ ــنِ بْ َسَ احلْ
ا )٦2(.  ً ــربْ ــيْفِ صَ ــُل بِالسَّ تْ قَ الْ

ثْ ٧. ــدِّ ا فَحَ ً ــرْ بْــتَ خَ ا أَصَ : إِذَ ــالَ ثْ قَ ــدِّ ــكَ فَحَ بِّ ــةِ رَ مَ ــا بِنِعْ أَمَّ : وَ ـهِ لـِ وْ ٍّ يفِ قَ ــيلِ ــنِ عَ ــنِ بْ َسَ ــنِ احلْ «عَ
 .)٦3(« انَــكَ وَ إِخْ

ــق وإِن .٨ ــائل ح ــول اهلل s: « للس ــال رس ــال: ق ــا - ق ــيل - ريض اهلل عنه ــن ع ــن ب ــن احلس روي ع
جــاء عــى فــرس )٦٤(. 

«احلســن بــن عــيل قــال: حدثنــي عــيل بــن أيب طالــب كــرم اهلل وجهــه قــال: قــال رســول اهلل صــّى اهلل ٩.
عليــه وســّلم: «اإليــان معرفــة بالقلــب، وإقــرار باللســان، وعمــل بــاألركان»»)65(. 

نــا مــا يفِ .١٠ عْ نَزَ «رو احلســن بــن عــّيل )ريض اهلل عنــه( قــال: فينــا واهلل أهــل البيــت نزلــت وَ
)66(« رٍ ُمتَقابِلِــنَ ــى رُسُ وانــًا عَ ــلٍّ إِخْ ــنْ غِ ــمْ مِ هِ ُصُدورِ

ــم .١١ ــة: ق ــه معاوي ــال ل ــة األمــر، ق ــن عــّيل ملعاوي ــا ســّلم احلســن ب ــي يف تفســره «. . . مل نقــل الثعلب
ــس  ــال: إّن أكي ــم ق ــه ث ــى علي ــد اهلل وأثن ــب، فحم ــن فخط ــام احلس ــاس، فق ــذر إىل الن ــب واعت فاخط
الكيــس التقــى، وإّن أمحــق احلمــق الفجــور، وإّن هــذا األمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إّمــا حــّق 
ــُه  لَّ عَ ي لَ رِ إِنْ أَدْ امــرئ كان أحــّق بــه، وإّمــا حــّق كان يل فرتكتــه التــاس الصــاح هلــذه األّمــة، ثــم قــال: وَ

 .)٦7(« ــنٍ تــاعٌ إِىل حِ مَ ُكــمْ وَ ــةٌ لَ فِتْنَ
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املقصد الثاين: فضائل االمام احلسنg يف تفاسري اجلمهور
ــا  ــتفادة منه ــن االس ــرية، يمك ــور التفس ــب اجلمه ــر يف كت ــل تنت ــنg فضائ ــام احلس ــا اإلم ملوالن
لتدعيــم االحتجــاج مــن جهــة، ونــر فضائــل أهــل البيــت b مــن خاهلــا مــن جهــة أخــر، وفيــا 

يــيل بعــض تلــك الفضائــل: 
٦٨(.١(﴾ ــُعونَ ِــمْ خاشِ اهتِ يــنَ ُهــمْ يفِ صَ ذِ نُــونَ الَّ مِ ــحَ املُْؤْ لَ ــدْ أَفْ نقــل التســرتي يف تفســر قولــه تعــاىل ﴿قَ

أن اإلمــام احلســن بــن عــيلg إذا فــرغ مــن وضوئــه تغــر لونــه، فســألوه عــن ذلــك، فقــال: حيــق عــى 
مــن أراد أن يدخــل عــى ذي العــرش أن يتغــر لونــه)٦9(. 

ين()70(»)71(. ٢. ِ ربِ تَكْ ُه ال حُيِبُّ املُْسْ  «إن احلسن بن عّيل كان جيلس إىل املساكن، ثم يقول )إِنَّ

ُســوُل اهللِ s «نزلــت هــذه اآليــة يف مخســة: ٣. ــالَ رَ : قَ ــالَ يدٍ قَ ــعِ ــنْ أَيبِ سَ «عــن األعمــش عــن عطيــة عَ
ۡهــَل 

َ
ُ ِ�ُۡذهِــَب َعنُ�ــُم ٱ�رِّۡجــَس أ َمــا يُرِ�ــُد ٱ�َّ يّف، ويف عــيل، وحســن وحســن وفاطمــة﴿. . . إِ�َّ

ٱۡ�َۡيــِت َوُ�َطّهَِرُ�ــۡم َ�ۡطِهــٗ��﴾)72( »)73(. 
ُســوُل اهللِ sإِىلَ فاطمــة ومعــه حســن وحســن ٤. «عــن واثلــة بــن األســقع ريض اهلل عنــه قــال: «جــاء رَ

وعــيل حتــي دخــل، فأدنــى علًيــا وفاطمــة فأجلســها بــن يديــه، وأجلــس حســنًا وحســن كل واحــد 
 ُ َمــا يُرِ�ــُد ٱ�َّ منهــا عــى فخــذه، ثــم لــف عليهــم ثوبــه وأنــا مســتدبرهم، ثــم تــا هــذه اآليــة ﴿. . . إِ�َّ

ۡهــَل ٱۡ�َۡيــِت َوُ�َطّهَِرُ�ــۡم َ�ۡطِهــٗ��﴾)7٤( «)75(. 
َ
ِ�ُۡذهـِـَب َعنُ�ــُم ٱ�رِّۡجــَس أ

ــة: .٥ ــة يف مخس ــذه اآلي ــت ه ــوُل اهللِ s «نزل ُس ــالَ رَ : قَ ــالَ ــُه قَ نْ َ اهللُ عَ يضِ يِّ رَ رِ ــدْ ُ يدٍ اخلْ ــعِ ــنْ أَيبِ سَ عَ
ۡتِ  جۡسَ أَهۡلَ ٱلۡيبَ ــرِّ ــُم ٱل نُك ــبَ عَ ــُد ٱهللَُّ لُِيذۡهِ ي ــاَ ُيرِ ــن ﴿. . . إِنَّ ــن وحس ــة وحس ــيل وفاطم يّف، ويف ع

ــرٗا﴾)7٦(»)77(.  ُكــمۡ تَطۡهِ رَ ُيطَهِّ وَ
ــه مــرط مرجــل مــن شــعر ٦. ــوُل اهللِ sغــداة وعلي ُس جَ رَ ــرَ «عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا قالــت: خَ

أســود، فجــاء احلســن واحلســن ريض اهلل عنهــا فأدخلهــا معــه، ثــم جــاء عــيل فأدخلــه معــه ثــم قــال 
ۡهــَل ٱۡ�َۡيــِت َوُ�َطّهَِرُ�ــۡم َ�ۡطِهــٗ��﴾)7٨(»)79(. 

َ
ُ ِ�ُۡذهِــَب َعنُ�ــُم ٱ�رِّۡجــَس أ َمــا يُرِ�ــُد ٱ�َّ ﴿. . . إِ�َّ

عــن أم ســلمة ريض اهلل عنهــا زوج النبــيs: أن رســول اهلل كان بيتهــا عــى منامــة لــه عليــه كســاء .٧
ُســوُل اهللِ s: «ادعــي زوجــك  ــالَ رَ قَ خيــربي، فجــاءت فاطمــة ريض اهلل عنهــا بربمــة فيهــا خزيــرة، فَ
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ــُد اُ�  َمــا يُرِ� ُســولِ اهللِ s﴿إِ�َّ ــىَ رَ وابنيــك، حســنا، وحســينًا، فدعتهــم فبينــا هــم يأكلــون إذ نزلــت عَ
ْهــَل اْ�َيـْـِت َوُ�َطّهَِرُ�ــْم َ�ْطِهــً�ا﴾ فأخذ ا�ــ�sبفضلــة إزاره فغشــاهم 

َ
ِ�ُْذهـِـَب َ�نُْ�ــُم ا�رِّْجــَس أ

إياهــا، ثــم أخــرج يــده مــن الكســاء وأومــأ هبــا إىل الســاء، ثــم قــال: اللهــم هــؤالء أهــل بيتــي وخاصتــي 
فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا، قاهلــا ثــاث مــرات قالــت أم ســلمة ريض اهلل عنهــا: فأدخلــت 

رأيس يف الســرت )تطهــرا(، فقلــت: يــا رســول اهلل، وأنــا معكــم فقــال: إنــك إىل خــر مرتــن»»)٨0(. 
ُكمْ ٨. رَ ُيطَهِّ بَيْــتِ وَ ــلَ الْ ــسَ أَهْ جْ نُْكــُم الرِّ ــبَ عَ هِ يــُد اهللُ لُِيذْ ــاَ ُيرِ : { إِنَّ لِــهِ وْ نْــُه يفِ قَ َ اهللُ عَ يضِ ة رَ تَــادَ ــنْ قَ «عَ

ــًرا} قــال: هــم أهــل بيــت طهرهــم اهلل مــن الســوء، واختصهــم برمحتــه قــال: وحــدث الضحــاك  تَطْهِ
ــجرة  ــن ش ــم اهلل م ــت طهره ــل بي ــن أه ــوُل: «نح ُق انَ يَ ــيَّ اهللِ sكَ بِ ــه، أَنَّ نَ ــم ريض اهلل عن ــن مزاح ب

النبــوة، وموضــع الرســالة وخمتلــف املائكــة، وبيــت الرمحــة ومعــدن العلــم»»)٨1(. 
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اخلامتة
يمكن اخلروج بعدة نتائج من خال البحث: 

يشــرتك اســم )احلســن بــن عــيل( بــن اإلمــامg وغــره مــن الرجــال، فينبغــي متييــز هــؤالء الرجــال؛ .1
لئــا ختتلــط اآلثــار وتنســب األقــوال لغــر قائلهــا. 

لإلمام احلسنg روايات تفسرية كثرة جدا يف كتب اجلمهور التفسرية. .2
ــل .3 ــاج بنق ــم االحتج ــة لتدعي ــح فرص ــا يتي ــور مم ــر اجلمه ــنg تفاس ــام احلس ــل اإلم ــر فضائ تنت

فضائلهــم مــن هــذه الكتــب هدايــة للنــاس. 
واحلمد هلل رب العاملن
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اهلوامش
1- لعل هناك آخرين غر من جر رصدهم يف هذا البحث.  

2- التوبة/1.  
3- املخزومــي، أبــو احلجــاج جماهــد بــن جــرب التابعــي املكــي القــريش املخزومــي )10٤هـــ(، تفســر جماهــد، حتقيــق: 
الدكتــور حممــد عبــد الســام أبــو النيــل، النــارش: دار الفكــر اإلســامي احلديثــة، مــرص، ط1، 1٤10 هـــ - 19٨9م: 

   .3٦3
٤- اإلرساء/25.  

5- تفسر جماهد: ٤35.  
٦- الفرقان/27.  

7- تفسر جماهد: 503.  
٨- الصافات/1.  
9- الصافات/2.  

10- الصافات/3.  
11- تفسر جماهد: 5٦٦.  

12- العنكبوت/27.  
13- الشعراء/٨٤.  

1٤- العنكبوت/27.  
15- العنكبوت/27.  
1٦- الصافات/7٨.  

17- القرواين)200هـــ(، حييــى بــن ســام بــن أيب ثعلبــة، التيمــي بالــوالء، مــن تيــم ربيعــة، البــرصي ثــم اإلفريقــي 
القــرواين، تفســر حييــى بــن ســام، تقديــم وحتقيــق: د. هنــد شــلبي، النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 

ط1، 1٤25 هـــ - 200٤ م، 2: ٦2٦.  
1٨- تفسر ابن أيب حاتم: 1721/5، ح9192.  

ارٍ ٨ ﴾  ــدَ ق ُهۥ بِمِ ــدَ ن ۡءٍ عِ ُكلُّ يشَ اُد وَ ــزدَ ــا تَ مَ ــاُم وَ رۡحَ ــُض ٱألَ ي غِ ــا تَ مَ ــٰى وَ ــُل ُكلُّ ُأنثَ مِ ــا حتَ ــُم مَ علَ ــاىل ﴿ ٱهللَُّ يَ ــه تع 19- قول
ــد/٨].    [الرع

20- تفسر ابن أيب حاتم: 2227/7، ح 121٦7.  
21- الرعد/ ٨.  

22-أبن أيب حاتم )327هـ(، تفسر القرآن العظيم.  
23- ينظــر: الُتســرتي )2٨3هـــ(، أبــو حممــد ســهل بــن عبــد اهلل بــن يونــس بــن رفيــع، تفســر التســرتي، مجعهــا: أبــو 
ــة- ــب العلمي ــون/دار الكت ــيل بيض ــد ع ــورات حمم ــود، منش ــون الس ــل عي ــد باس ــق: حمم ــدي، املحق ــد البل ــر حمم بك

ــروت، ط1 - 1٤23 هـــ: 1/ 7.   ب
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2٤- الطــربي )310هـــ(، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــيل، جامــع البيــان يف تأويــل 
القــرآن، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، النــارش: مؤسســة الرســالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000م: 17/ 522.  

25- احلج/33.  
2٦- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 1٨/ ٦25

27- هود/11٤.  
2٨- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 12/٦0٤.  

29- املصدر نفسه: 327/21.  
30- يف قوله تعاىل )إن االنسان لربه لكنود(، العاديات/٦.  

31- الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 2٤/5٦٦.  
32- ابــن أيب حاتــم )327هـــ(، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، الــرازي، 
تفســر القــرآن العظيــم البــن أيب حاتــم، حتقيــق: أســعد حممــد الطيــب، النــارش: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - اململكــة 

العربيــة الســعودية، ط3 - 1٤19 هـــ، 1/ 97، ح٤50.  
ــُض  ُ َ�ۡقبِ ــَ�ٗةۚ َوٱ�َّ ــا َكثِ ۡضَعاٗ�

َ
ۥٓ أ ــُهۥ َ�ُ ــٗنا َ�ُيَ�ٰعَِف ــا َحَس َ قَۡرًض ــرُِض ٱ�َّ ي ُ�ۡق ِ ــن َذا ٱ�َّ 33- اآليــة الكريمــة ﴿ مَّ

ــوَن ﴾ [البقــرة/ 2٤5].    ــهِ تُرَۡجُع ــُط �َ�ۡ َوَ�ۡبۜصُ
3٤- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: 2/ ٤٦2، ح 2٤3٨.  
35- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: 2/ ٤٦9، ح 2٤7٦.  

﴾ [الفرقان/ 23].   نُثوًرا ٢٣ ﴿ َوقَِدۡمَنآ إَِ�ٰ َما َعِملُواْ ِمۡن َ�َمٖل فََجَعۡلَ�ُٰه َهَباٗٓء مَّ 3٦- قوله تعاىل
37- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم، 2٦7٨/٨، ح150٦٦.  

3٨- ينظر: املصدر نفسه: 1٨09/٦، ح 10099؛ املصدر نفسه: ٦/ 2000، ح 10٦٦5.  
39- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: ٦20/2، ح 3332.  

٤0- املصدر نفسه: 10/ 3371، ح 1٨970.  
٤1- الثعلبي)٤27هـــ(، أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم، أبــو إســحاق، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، حتقيــق: 
ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــارش: دار إحي ــاعدي، الن ــر الس ــتاذ نظ ــق: األس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أيب حمم اإلم

بــروت - لبنــان: 125/1.  
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ــًةۚ أ ّ�ـِـهِۦ َوَ�ۡتلُــوهُ َشــاهِٞد ّمِۡنــُه َوِمــن َ�ۡبلـِـهِۦ كَِ�ـٰـُب ُ�ــوَ�ٰٓ إَِماٗمــا َورَۡ�َ َ�َمــن َ�َن َ�َٰ بَّ�َِنــةٖ ّمِــن رَّ

َ
﴿ أ -٤2

ــن  ــقُّ ِم ــُه ٱۡ�َ ــُهۚ إِنَّ ــةٖ ّمِۡن ــُك ِ� ِ�ۡرَ� ــَ� تَ ۥۚ فَ ــُدهُ ــاُر َ�وِۡع ۡحــَزاِب فَٱ�َّ
َ
ــَن ٱۡ� ِــهِۦ ِم ــۡر ب ــن يَۡ�ُف ِــهۦِۚ َوَم ــوَن ب يُۡؤِمُن

ــوَن ﴾ [هــود/17]    ــاِس َ� يُۡؤِمُن ۡ�ــَ�َ ٱ�َّ
َ
ـِـَك َوَ�ِٰ�ــنَّ أ �ّ رَّ

٤3-الثعلبي)٤27هـ(، الكشف والبيان عن تفسر القرآن: 5/ 1٦2.  
٤٤- املصدر نفسه 

٤5- ينظر: املصدر نفسه: ٤/2٨0.  
ا ﴾ [مريم/ 9٦]    ٰلَِ�ِٰت َسَيۡجَعُل �َُهُم ٱ�رَّۡحَ�ُٰن ُوّدٗ يَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ٤٦- ﴿ إِنَّ ٱ�َِّ
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٤7- الكشف والبيان يف تفسر القرآن: ٦/233.  
ــَك َ�َ  ِ ــّرَِم َ�ٰ� ٞكۚ وَُح ــۡ�ِ ۡو ُ�

َ
ــآ إِ�َّ َزاٍن أ ــُة َ� يَنِكُحَه ا�َِي ــٗة َوٱ�زَّ �َ ۡو ُ�ۡ�ِ

َ
ــًة أ ــُح إِ�َّ َزا�َِي اِ� َ� يَنِك ــزَّ ٤٨- ﴿ٱ�

ــور /3.   ــَ�﴾ الن ٱ�ُۡمۡؤِمنِ
٤9- الكشف والبيان يف تفسر القرآن: 7/٦٦.  

50- الطور/٤9.  
51- ق/٤0.  

52- الصنعــاين )211هـــ(، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــري اليــاين، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة 
وحتقيــق: د. حممــود حممــد عبــده، النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1٤19هـــ: 3: 233، ت 29٦٨.  

53- األحزاب/ 33.  
5٤- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: 9/ 3132، ح 17٦7٦.  

ــدي )تأويــات أهــل الســنة(،  ــو منصــور، تفســر املاتري ــن حممــود، أب ــن حممــد ب ــدي )333هـــ(، حممــد ب 55- املاتري
املحقــق: د. جمــدي باســلوم، النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 1٤2٦ هـــ - 2005 م: ٨/3٨2.  

5٦- الربوج/3.  
57- النساء/٤1.  
5٨- هود/103.  

ــد بــن كثــر بــن  ــر بــن يزي 59- الطربي)310هـــ(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر حممــد بــن جري
غالــب اآلمــيل، املحقــق: أمحــد حممــد شــاكر، النــارش: مؤسســة الرســالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000 م: 2٤/ 335؛ ينظر 
أيضــًا: ابــن فورك)املتــوىف: ٤0٦هـــ(، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن فــورك األنصــاري األصبهــاين، تفســر ابــن فــورك 
مــن أول ســورة املؤمنــون - آخــر ســورة الســجدة، دراســة وحتقيــق: عــال عبــد القــادر بندويــش، النــارش: جامعــة أم 

القــر - اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1٤30 - 2009م: 3/1٨٨.  
٦0- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 11/ 202.  

٦1- السجدة/21.  
٦2- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٦29/1٨.  

٦3- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: 10/ 3٤٤٤، ح 19379.  
ــدي )تأويــات أهــل الســنة(،  ــو منصــور، تفســر املاتري ــن حممــود، أب ــن حممــد ب ــدي )333هـــ(، حممــد ب ٦٤- املاتري
املحقــق: د. جمــدي باســلوم، النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 1٤2٦ هـــ - 2005 م: 5/ ٤1٤.  

٦5- الثعلبي )٤27ه(، الكشف والبيان عن تفسر القرآن: 1/1٤٦.  
٦٦- املصدر نفسه: ٤/233.  
٦7- املصدر نفسه: ٦/ 31٤.  

٦٨- املؤمنون/ 2-1.  
٦9- تفسر التسرتي: 109.  
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70- النحل/23.  
71- الطــربي )310هـــ(، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــيل، جامــع البيــان يف تأويــل 

القــرآن، حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، النــارش: مؤسســة الرســالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000م، 17: 1٨9.  
72- األحزاب/ 33.  

73- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: 3132/9، ح 17٦77.  
7٤- األحزاب/ 33.  

75- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: 3132/9، ح17٦7٨
7٦- األحزاب/ 33.  

77- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم: 9/  3131،  
7٨- األحزاب/ 33.  

79- تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم. 9/ 3131، ح 17٦7٤.  
٨0- املصدر نفسه: 9/ 3132- 3133، ح 17٦79.  

٨1- تفسر القرآن العظيم ألبن أيب حاتم: 3133/9، ح 17٦٨0.  
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 املصادر واملراجع
املصادر

القرآن الكريم 
 ابــن أيب حاتــم )327هـــ(، أبــو حممــد عبــد الرمحــن * 

بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 
الــرازي، تفســر القــرآن العظيــم البــن أيب حاتــم، حتقيــق: 
أســعد حممــد الطيــب، النــارش: مكتبــة نــزار مصطفــى 
ــعودية، ط3 - 1٤19 هـــ.  ــة الس ــة العربي ــاز - اململك الب

  ابــن فورك)٤0٦هـــ(، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن * 
فــورك األنصــاري األصبهــاين، تفســر ابن فــورك من أول 
ســورة املؤمنــون - آخــر ســورة الســجدة، دراســة وحتقيق: 
 عــال عبــد القــادر بندويــش، النــارش: جامعــة أم القــر
- اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1٤30 - 2009م. 

ــد اهلل *  ــن عب ــهل ب ــد س ــو حمم ــرتي )2٨3هـــ(، أب  الُتس
بــن يونــس بــن رفيــع، تفســر التســرتي، مجعهــا: أبــو بكــر 
حممــد البلــدي، املحقــق: حممــد باســل عيــون الســود، 
منشــورات حممــد عــيل بيضــون/دار الكتــب العلميــة-

بــروت، ط1 - 1٤23 هـــ. 
 الثعلبي)٤27هـــ(، أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم، أبــو * 

إســحاق، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، حتقيــق: 
اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق: األســتاذ 
نظــر الســاعدي، النــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 

ــان.  بــروت - لبن
 الصنعــاين )211هـــ(، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام * 

بــن نافــع احلمــري اليــاين، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة 

وحتقيــق: د. حممــود حممــد عبــده، النــارش: دار الكتــب 
العلميــة - بــروت، ط1، 1٤19ه. 

ــن *  ــر ب ــن جري ــو جعفــر حممــد ب الطــربي )310هـــ(، أب
يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــيل، جامــع البيــان يف تأويــل 
ــة  ــارش: مؤسس ــاكر، الن ــد ش ــد حمم ــق: أمح ــرآن، حتقي الق

ــالة، ط1، 1٤20 هـــ - 2000م.  الرس
ــة، *  ــن أيب ثعلب ــام ب ــن س ــى ب  القرواين)200هـــ(، حيي

التيمــي بالــوالء، مــن تيــم ربيعــة، البــرصي ثــم اإلفريقــي 
ــق: د.  ــم وحتقي ــن ســام، تقدي ــى ب القــرواين، تفســر حيي
هنــد شــلبي، النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــروت -

ــان، ط1، 1٤25 هـــ - 200٤ م.  لبن
املاتريــدي )333هـــ(، حممــد بــن حممــد بــن حممــود، * 

أبــو منصــور، تفســر املاتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(، 
املحقــق: د. جمــدي باســلوم، النــارش: دار الكتــب العلميــة 

ــان، ط1، 1٤2٦ هـــ - 2005 م.  ــروت، لبن - ب
 املخزومــي، أبــو احلجــاج جماهــد بــن جــرب التابعــي * 

املكــي القــريش املخزومــي )10٤هـــ(، تفســر جماهــد، 
حتقيــق: الدكتــور حممــد عبــد الســام أبــو النيــل، النــارش: 
دار الفكــر اإلســامي احلديثــة، مــرص، ط1، 1٤10 هـــ - 

19٨9م.  
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gالروايات التفسرية عند اإلمام احلسن املجتبى

مقدمة 
احلمد هلل رب العاملن والصاة والسام عى حممد وآله الطاهرين. 

إن األحــداث السياســية واالجتاعيــة التــي تزامنــت مــع عــرص املعصومــن b عكســت ظاهلــا عــى 
إرثهــم الواصــل لنــا مــن حيــث الكــم والنــوع، فمــع رضورة إيصــال الرســالة لألجيــال مجيعــا رغــم 
b كان هنــاك مســاحة مــن هــذا اإلرث كانــت نتيجــة تفاعلهــم b  املوانــع التــي واجهــت املعصومــن
مــع واقعهــم ممــا حتــم صياغــة بياناهتــم b بطريقــة تعالــج األمــر اآلين وحتتفــظ بشــمولية التبليــغ لــكل 

عــرص. 
ــاج إىل الكثــر مــن  ــراث املعصومــن b أمــرا حيت كل هــذه العوامــل وغرهــا جعلــت البحــث عــن ت

اجلهــد والعمــق لكــي يصــل الــرتاث النقــي مــن كل مــا التصــق بــه بســبب تلــك العوامــل. 
ومــن احلقــب التــي كانــت فيهــا العوامــل الضاغــط عــى إيصــال فكــر أهــل البيــت b هــي احلقبــة التــي 
ــر مــن  ــة شــائكة ضــاع فيهــا الكث ــن c، وهــي مرحل تلــت عهــد أمــر املؤمنــنg إىل زمــان الباقري

 .b علــم املعصومــن
ومــن صفحــات هــذه احلقبــة تــراث اإلمــام احلســن املجتبــىg فــا هــو متــداول يف كتابــات الباحثــن 
وكام اخلطبــاء مــن تراثــهg قليــل قياســا بقربــه لرســول اهللs وأمــر املؤمنــنg، وعليــه البــد مــن 
gوبيــان منزلــة تــراث الســبط املجتبــى gاجيــاد الوســائل الدقيقــة يف مجــع وتدقيــق كل مــا ورد عنــه

ودوره يف الثقافــة اإلســامية. 
gوتــأيت هــذه الســطور يف هــذا اإلطــار وهــي عبــارة عــن رصــد اإلرث التفســري لإلمــام املجتبــى

ــان الفــارق بــن النوعــن مــن  ــة مــع بي ــات التطبيقي ــات التفســرية ومتييزهــا عــن الرواي ــان الرواي وبي
 .gالروايــات، مــع حماولــة عــرض أســباب قلــة الروايــات الواصلــة عنــه

وعــى الرغــم مــن وجــود جهــود متميــزة مجعــت كلــات اإلمــام  احلســنg ومــن ضمنهــا الروايــات 
التفســرية إال أن مــا يميــز هــذا البحــث هــو فصــل الروايــات التفســرية عــن الروايــات التطبيقيــة. 

ــنg يف  ــام احلس ــوم اإلم ــر عل ــعى يف ن ــن س ــيا م ــن س ــع املؤمن ــا ومجي ــاىل أن يدخلن ــأل اهلل تع أس
ــب.  ــم املجي ــه نع ــون  إن ــال وال بن ــع م ــوم ال ينف ــفاعته ي ش
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املبحث األول: حقيقة الروايات التفسريية وحدودها. 
املطلب األول: ماهية الروايات التفسريية: 

الروايــات التفســرية هــي الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــتg مــن أجــل توضيــح آيــة أو أكثــر مــن 
القــرآن الكريــم1. 

وهــذا النمــط مــن الروايــات مــن البدهيــي أن يســود يف عــرص املعصومــن b ألن آيــات القــرآن 
الكريــم حتتــاج يف العديــد مــن جوانبهــا إىل إيضــاح وتفســر فــا نجــد إمامــًا منهــم b إال ولديــه مجلــة 

ــم.  ــة ومفــرسة جلوانــب مــن النــص القــرآين الكري ــات مبين مــن الرواي
بــل إن التفســر بالروايــات الــذي يصطلــح عليــه ) التفســر باألثــر ( أو ) التفســر باملأثــور ( يعــد مــن 
أهــم املناهــج التفســرية للقــرآن الكريــم2، بــل هنــاك اجتــاه حــرص التفســر باحلديــث 3، ومــن أمثلتــه 
تفســر عــيل بــن إبراهيــم القمــي وتفســر حممــد بــن مســعود العيــايش الــذي عــده الســيد الطباطبائــي 
مــن أفضــل مــا تركــه الســابقون لنــا، قــال رمحــه اهلل: « وان أحســن مــا ورثنــاه مــن ذلــك كتــاب التفســر 
ــراء  ــوم إىل الق ــر الي ــه الن ــذي يقدم ــم ال ــاب القي ــو الكت ــه اهلل وه ــايش رمح ــيخنا العي ــوب إىل ش املنس
الكــرام. فهــو لعمــري أحســن كتــاب ألــف قديــا يف بابــه، وأوثــق مــا ورثنــاه مــن قدمــاء مشــاخينا مــن 

كتــب التفســر باملأثــور. ”٤

املطلب الثاين: التمييز بني الروايات التفسريية والروايات التطبيقية: 
ــّا  ــاف مــا يكــون مبين ــدة ومــن هــذه األصن ــاف عدي ــم عــى أصن ــات الناظــرة للقــرآن الكري إن الرواي
ــّا  ــات يكــون مبين ــف مــن الرواي ــاك صن ــات التفســرية كــا تقــدم، وهن ــرآين وهــي الرواي للمــراد الق
ألحــد مصاديــق اآليــة املباركــة وهــي الروايــات التطبيقيــة، وقــد تبنــى الســيد الطباطبائــي هــذا االجتــاه 
ــابَ  كِتَ ــُم الْ يْنَاُه ــنَ آَتَ ي ذِ ــه تعــاىل « الَّ ــل تفســر قول ــات مث ــات الكري ــد مــن اآلي ــة العدي ــد هوي يف حتدي
»5 الــذي وردت فيــه  ونَ ُ َــارسِ ئِــكَ ُهــُم اخلْ ُأولَ ُفــرْ بِــهِ فَ كْ ــنْ يَ مَ نُــونَ بِــهِ وَ مِ ئِــكَ ُيؤْ تِــهِ ُأولَ وَ ــقَّ تِاَ ــُه حَ تُْلونَ يَ
روايــات مــن كا الصنفــن، فالصنــف األول مــا رواه الديلمــي عــن اإلمــام الصــادقg: » قــال 
ـه ( *، قــال  تـِ ــقَّ تِاوَ ــه حَ تُْلونَ كِتــابَ يَ يْناُهــُم الْ يــنَ آتَ ذِ جعفــر بــن حممــدg يف قولــه تعــاىل: * ) الَّ
ــربون  ــده و يعت ــون وعي ــده و خياف ــون وع ــه و يرج ــون باحكام ــه و يعمل ــون في ــه و يتفّقه ــون آيات يرّتل
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ــه و  ــه و درس حروف ــظ آيات ــو و اهلل حف ــا ه ــه، م ــن نواهي ــون ع ــره و يتناه ــرون بأوام ــه و يأمت بقصص
تــاوة ســوره و درس أعشــاره و أمخاســه حفظــوا حروفــه و أضاعــوا حــدوده و اّنــا هــو تدّبــر آياتــه و 

ــه». ٦ ــل باحكام العم
ــن  ــا رواه « حممــد ب ــردٍ مــن أفرادهــا ف ــة عــى ف ــق اآلي ــي تطب ــاين والت ــات مــن الصنــف الث ــا الرواي أم

ــال: ســألت ــوب، عــن أيب والد ق ــن حمب ــن حممــد، عــن اب ــى، عــن أمحــد ب حيي
أبــا عبــد اهللg عــن قــول اهلل عــز وجــل: « الذيــن آتيناهــم الكتــاب يتلونــه حــق تاوتــه أولئــك يؤمنون 

7« b بــه « قــال: هــم األئمــة
قال السيد الطباطبائي عن رواية الكايف بأهنا من باب اجلري واالنطباق عى املصداق الكامل٨

ــة  ــات التطبيقي ــن الرواي ــا م ــىg  بعضه ــن املجتب ــام احلس ــن اإلم ــات ع ــة رواي ــد وردت جمموع وق
وهــي: 

أوالً: مــا  رواه املجلــيس عــن العامــة يف تفســر قولــه تعــاىل: « فاســتو عــى ســوقه   « عــن احلســن 
9« .gاالســام بســيف عــيل قــال: اســتو

 فهــي ظاهــرة يف أن اإلمــامg بصــدد بيــان مصــداق مــن مصاديــق اآليــة الكريمــة لــذا اعتــرب العامــة 
املجلــيس تفســر اإلمــامg مــن املعــاين الباطنيــة لآليــة10. 

 ثانيــًا: مــا رواه ابــن شــهر آشــوب  نقــًا عــن كتــاب الّشــرازّي، رو ســفيان الّثــورّي عــن واصــل، 
األْوالَدِ (11   إّنــه جلــس احلســن بــن  الِ وَ ــوَ ُهمْ يفِ األْمْ كْ ــارِ شَ عــن احلســن، عــن ابــن عّبــاس قولــه: ) وَ
ــت  ــذ كن ــا حســن إّين من ــد: ي ــال يزي ــأكان الّرطــب فق ــن أيب ســفيان ي ــة ب ــن معاوي ــد ب عــّيل c  ويزي
ُأبغضــك قــال احلســن g: اعلــم يــا يزيــد إّن إبليــس شــارك أبــاك يف مجاعــه فاختلــط املــاءان فأورثــك 
األْوالَدِ ( وشــارك الّشــيطان حربــًا عنــد  الِ وَ ــوَ ُهمْ يفِ األْمْ كْ ــارِ شَ ذلــك عــداويت ألّن اهلل تعــاىل يقــول: ) وَ

 .   12s  مجاعــه فولــد لــه صخــر فلذلــك كان يبغــض جــّدي رســول اهلل
وهــذه الروايــة ايضــا ليســت بصــدد بيــان نــزول اآليــة يف يزيــد خاصــة بــل هــي آيــة عامــة إال أن اإلمــام 

املجتبــىg بــّن انطباقهــا عــى يزيــد لعنــة اهلل عليــه. 
ثالثــًا: رو ابــن شــهر آشــوب عــن الشــّرازّي يف كتابــه بإســناده إىل احلســن بــن عــّيل بــن أيب طالــب  
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ــكَ (  قــال: صــّور اهلل عّزوجــّل عــّيل بــن أيب طالــب يف  بَ كَّ ــاءَ رَ ــا شَ ة مَ cقــال يف قولــه: ) يفِ أَيِّ ُصــورَ
ظهــر أيب طالــب عــى صــورة حمّمــد

فــكان عــّيل بــن أيب طالــب أشــبه النـّـاس برســول اهلل s، وكان احلســن بــن عــّيل أشــبه النـّـاس بفاطمــة 
 .  13وكنــت أشــبه النـّـاس بخدجيــة الكــرب

وهذه الرواية كسابقاهتا ليست بصدد حرص املعنى بمدلوهلا بل هي تبن أحد مصاديقها 
ر (1٤ دَ نَاُه بِقَ قْ لَ ء خَ ْ رابعًا: تفسر قوله: ) إِنَّا ُكلَّ يشَ

مــا رواه الّصــدوق عــن أيب احلســن حمّمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الفــارّيس العزائمــّي قــال: حّدثنــي 
أبــو ســعيد أمحــد بــن حمّمــد بــن رميــح النســوّي، قــال: حّدثنــا عبــد العزيــز بــن حييــى اّلتميمــّي بالبــرصة 
وأمحــد بــن إبراهيــم بــن معــّى بــن أســد العمــّي، قــال: حّدثنــا حمّمــد بــن زكرّيــا الغــاّيب، قــال: حّدثنــا 
أمحــد بــن عيســى بــن زيــد، قــال: حّدثنــا عبــد اهلل بــن موســى ابــن عبــد اهلل بــن حســن، عــن أبيــه، عــن 
ء  ْ ــا ُكلَّ يشَ ــّل: ) إِنَّ ــول اهلل عّزوج ــن ق ــئل ع ــه س ــب  c  إّن ــن أيب طال ــّيل ب ــن ع ــن ب ــن احلس ــه، ع آبائ

ــار بقــدر أعاهلــم (15 ــاُه ألهــل النّ نَ قْ لَ ء خَ ْ ــا ُكلَّ يشَ ر ( فقــال: يقــول عّزوجــّل: ) إِنَّ ــدَ ــاُه بِقَ نَ قْ لَ خَ
 مــع غــض النظــر عــن ضعــف طريــق الروايــة الوحيــد بعبــد اهلل بــن موســى و أبيــه حيــث مل يوثــق كل 
منهــا 1٦ ن فهــي روايــة تطبيقيــة بــا شــك، ألن ســياق اآليــة رصيــح يف أن املــراد القــرآين بصــدد بيــان 

قانــون عــام ينبــق عــى كل عــامل اإلمــكان وليــس قضيــة خاصــة بعــامل النــار وأهلــه. 
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املبحث الثاين: الروايات التفسريية عند اإلمام احلسن g استعراض ومقارنة: 
ودِ»١٧   جُ ارَ السُّ بَ أَدْ هُ وَ بِّحْ يْلِ فَسَ نَ اللَّ مِ املطلب األول: تفسري قوله تعاىل: « وَ

ــار  ــه تعــاىل ) أدب ــراد مــن قول ــد امل ــوال يف حتدي ــد وردت أربعــة أق ــة، فق ــر اآلي ــوال يف تفس أوال: االق
ــجود ( 1٨ الس

مــا رواه القطــب الراونــدي عــن اإلمــام احلســن املجتبــىg: «   اهنــا الركعتــان بعــد املغــرب تطوعــا. »1.19
20 c  وعــن أمــر املؤمنــن واإلمــام الصــادق s وهــو مــروي أيضــًا عــن النبــي

التسبيح بعد كل صاة. .2
النوافل بعد الصلوات الواجبة. .3
صاة الوتر من آخر الليل. .٤

ومل يذكــر الشــيخ الطــربيس الــرأي اخلامــس وهــو مــا ورد يف الروايــة  عــن اإلمــام الرضــاg، أخربنــا 
ــن  ــول اهلل ) وم ــن ق ــألت الرضاgع ــال س ــر ق ــن أيب بص ــد ع ــن حمم ــد ب ــن أمح ــس ع ــن إدري ــد ب أمح

ــار الســجود ( قــال أربــع ركعــات بعــد املغــرب 21 الليــل فســبحه وأدب
وبــن الروايتــن تعــارض واضــح فروايــة اإلمــام احلســنg تنــص عــى ركعتــن و وايــة اإلمــام الرضــا 
تذكــر أربــع ركعــات، خاصــة إذا التزمنــا بــأن ذكــر العــدد يفيــد نفــي مــا عــداه مــن النقيصــة والزيــادة. 

ــة  ــق النافل ــو مطل ــة ه ــن اآلي ــود م ــأن املقص ــن، ب ــن الروايت ــع ب ــن اجلم ــض الباحث ــاول بع ــد ح وق
ــال22.  ــاب املث ــن ب ــي م ــع ه ــان واألرب والركعت

ويمكن مناقشة هذا اجلمع بعدة مناقشات: 
إنــه رجــوع للقــول الثالــث وهــو التعميــم لــكل النوافــل البعديــة، وبالتــايل هــو دليــل عــى مطلــب .1

آخــر مــع فــرض متاميتــه. 
ــه .2 ــة23 ألن ــاة الغفيل ــو ص ــن ه ــن الركعت ــود م ــون املقص ــن ك ــتظهره م ــا اس ــع م ــجم م ــه ال ينس إن

ســيكون مقصــود اإلمــام احلســن واإلمــام الصــادق c هــو صــاة الغفيلــة ومقصــود اإلمــام الرضــا
ــتقر.  ــارض املس ــيتحقق التع ــا س ــة وهن ــل الراتب g  النواف

لــو كان منطــوق الروايــة ) ركعتــان بعــد املغــرب ( و ) أربــع ركعــات بعــد املغــرب ( أمكــن أن يقــال .3
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أنــه مــن بــاب املثــال، ولكــن الــوارد هــو ) الركعتــان بعــد املغــرب ( وال التعريــف هنــا ال يمكــن اال أن 
تكــون للعهــد ممــا جيعلهــا خاصــة مقصــودة وليســت مــن بــاب املثــال. 

 :gانيًا: األداء التفسري لرواية اإلمام املجتبى
ــتقر  ــذي يس ــداليل ال ــاف ال ــتو االخت ــة مس ــال ماحظ ــن خ ــة م ــري للرواي ــح األداء التفس يتض
عليــه معنــى اآليــة بعــد ضــم الروايــة لآليــة، وعــى ذلــك البــد أن ناحــظ الفــارق الــداليل لآليــة قبــل 

وبعــد إضافــة الروايــة لآليــة. 
ــد  ــُجودِ  ( مــن خــال حتدي ــارَ السُّ بَ أَدْ ُه وَ ــبِّحْ ــلِ فَسَ يْ ــنَ اللَّ مِ ــه تعــاىل )وَ  يتضــح املدلــول اللغــوي لقول

ــجود (.  ــار الس ــه ) أدب ــة قول ــبحه ( والثاني ــبيح ) فس ــر بالتس ــن األوىل األم ــول مفردت مدل
ــي  ــر القلب ــكام والذك ــل بال ــق حيص ــر مطل ــو أم ــه وه ــر بالتنزي ــو أم ــبحه ( فه ــبيح )فس ــر بالتس فاألم
واالعتقــاد، إال أن الروايــة حــددت نوعــًا خاصــًا مــن التزيــه وهــو الصــاة ركعتــن اســتحبابا، فالتنزيــه 
بــا هــو مفهــوم واســع جــدًا قامــت الروايــة بتضييقــه اىل حــد كبــر فجعلتــه بصــاة ركعتــن مســتحبة، 

فيكــون اســتعال مفــردة التســبيح اســتعاال جمازيــا مــن قبيــل اســتعال العــام وإرادة الفــرد. 
ــة  وكذلــك مفهــوم ) الســجود ( فهــو مفهــوم واســع ينطبــق عــى كل ســجود هلل تعــاىل، إال أن الرواي

قيدتــه بصــاة املغــرب، وهــو أيضــًا اســتعال للعــام وإرادة اخلــاص. 
فلــو كنــا واآليــة فقــط لــكان االمتثــال بــأي شــكل مــن أشــكال التســبيح بعــد كل ســجود وهــو معنــى 

خمتلــف متامــا عــن املدلــول الــذي حتصــل مــن ضــم الروايــة إىل اآليــة الطريمــة. 

املطلب الثاين: تفسري قوله تعاىل: ( وشاهد ومشهود ) 
ــوم  ــاهد ي ــا: أن الش ــوال: أحده ــهود»: أق ــاهد ومش ــاىل: « وش ــه تع ــه اهلل يف قول ــربيس رمح ــال الط ق
اجلمعــة، واملشــهود يــوم عرفــة، عــن ابــن عبــاس، وأيب جعفــر، وأيب عبــد اهلل c، و روي ذلــك عــن 
النبــيs الن اجلمعــة تشــهد عــى كل عامــل بــا عمــل فيــه وثانيهــا: أن الشــاهد يــوم النحــر، واملشــهود 
يــوم عرفــة. وثالثهــا: أن الشــاهد حممــدs، واملشــهود يــوم القيامــة، وهــو املــروي عــن احلســن بــن 
عــيل c. ورابعهــا: أن الشــاهد يــوم عرفــة، واملشــهود يــوم اجلمعــة. وخامســها: أن الشــاهد امللــك، 

واملشــهود يــوم القيامــة. وقيــل: الشــاهد الذيــن
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يشــهدون عــى النــاس، واملشــهود هــم الذيــن يشــهد عليهــم. وقيــل: الشــاهد هــذه االمــة، واملشــهود 
ســائر االمــم. وقيــل الشــاهد أعضــاء بنــي آدم، واملشــهود هــم . 

ــاس  وروي أن رجــًا قــال: دخلــت مســجد املدينــة فــإذا أنــا برجــل حيــّدث عــن رســول اهلل s والنّ
ــا  ــُهودٌ (  فقــال: نعــم، أمــا الّشــاهد فيــوم اجلمعــة، وأّم شْ مَ د وَ ــاهِ ــنْ شَ حولــه فقلــت لــه: أخــربين ) عَ
ــُهودٌ ( فقــال:  شْ مَ د وَ ــاهِ ــه: أخــربين عــن ) شَ ــه إىل آخــر حيــّدث فقلــت ل ــوم عرفــة. فجزت املشــهود في
نعــم أمــا الّشــاهد فيــوم اجلمعــة، وأّمــا املشــهود فيــوم النّحــر. فجزهتــا إىل غــام كان وجهــه الّدينــار 
ــُهودٌ ( فقــال: نعــم، أّمــا الّشــاهد  شْ د ومَ ــاهِ وهــو حيــّدث عــن رســول اهلل s فقلــت: أخــربين عــن ) شَ
دًا (   ــاهِ نَاكَ شَ ــلْ سَ ــا أَرْ ــيُّ إِنَّ ــا النَّبِ َ اأَهيُّ ــا املشــهود فيــوم القيامــة، أمــا ســمعته يقــول ) يَ فمحّمــد s وأّم
ــُهودٌ ( فســألت عــن األّول ؟ فقالــوا: ابــن  شْ مٌ مَ ــوْ لِــكَ يَ ذَ ــُه النَّــاُس وَ ُْمــوعٌ لَ مٌ جمَ ــوْ لِــكَ يَ وقــال تعــاىل: ) ذَ
عّبــاس، وســألت عــن الّثــاين ؟ فقالــوا: ابــن عمــر، وســألت عــن الّثالــث ؟ فقالــوا: احلســن بــن عــّيل 

بــن أيب طالــب  c وكان قــول احلســن أحســن 2٤. 
ــة  ــام احلســنg  فهــو مــن خــال رواي ــإن القــول املنســوب لإلم ــوال، ف ــن األق ــة ب ــام املقارن ويف مق
ــر  ــن غ ــروي ع ــه م ــة إىل أن ــة فباإلضاف ــة وعرف ــرها باجلمع ــا تفس ــا، وأم ــر أصحابن ــن غ ــلة ع مرس
ــجم  ــه منس ــا أن ــا25، ك ــروي يف أخبارن ــه امل ــس بأن ــن إدري ــه اب ــد وصف ــن b فق ــن املعصوم ــد م واح
مــع مــا هــو متعــارف مــن القســم الــوارد يف القــرآن وهــو القســم بالزمــان واملــكان كالقســم بالليــل 

 .sــم ــي الكري ــخص النب ــم بش ــد ورود القس ــا، ومل يعه ــد وغره ــى والبل ــار والضح والنه
 :gاملطلب الثالث: أسباب قلة الروايات التفسريية عن اإلمام احلسن 

ــن  ــول اهللs، ويمك ــن رس ــرب ع ــم الق ــني رغ ــرتاث احلس ــة ال ــبب قل ــن س ــاؤل ع ــرح تس ــد يط ق
ــاط:  ــدة نق ــة بع اإلجاب

إن القلــة يف الروايــات الواصلــة لنــا وليــس يف مــا صــدر عنــهg فاملتتبــع يف التاريــخ جيــد أن .1
sجملــس معــروف يف مســجد رســول اهلل c الروايــات مــن الفريقــن ذكــرت أن لإلمامــن الســبطن

ــا.  ــه لن ــوا دون وصول ــرة مــا صــدر عنهــم ولكــن األعــداء حال ممــا يعنــي كث
ظــروف التقيــة املكثفــة التــي عاشــها املعصومــون b بعــد استشــهاد أمــر املؤمنــنg التــي منعــت .2
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أصحاهبــم مــن االلتقــاء هبــم والســاع منهــم. 
ــي .3 ــراث املعصومــن b فهــذه كلــات أمــر املؤمنــنg الت ــة حلمــل ت ــة املؤهل عــدم وجــود الطبق

ــذه  ــال ه ــا ق ــأل مل ــن يس ــاك م ــوكان هن ــدوين، فل ــل أن تفق ــلوين قب ــه س ــل قول ــك، مث ــا ذل ــم منه يفه
ــة (.  ــه محل ــو أصيــب ل ــا مجــا ل ــا عل ــهg ) إن هاهن ــة، وكقول اجلمل

اجلفــاء الــذي القــاه اإلمــام املجتبــىg بعــد الصلــح مــع معاويــة بســبب عــدم فهــم حكمــة هــذا .٤
الصلــح مــن بعــض أصحابــهg حتــى نــادوه ) مــذل املؤمنــن (، فكيــف يتناقلــون حديثــه مــع محلهــم 

 .gهلــذه الصــورة عنــه
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اهلوامش
ــزان يف تفســر القــرآن، مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن  1- ظ: الطباطبائــي، حممــد حســن، املي

ــة، 3: ٨7 بقــم املرف
ــو  ــد الفتــاح أب 2- ظ: الثعالبــي، جواهــر احلســان يف تفســر القــرآن املعــروف بتفســر الثعالبــي، حقيــق: الدكتــور عب
ســنة - الشــيخ عــيل حممــد معــوض - والشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، ط1، املطبعــة: دار إحيــاء الــرتاث العــريب -

بــروت، 1: ٨3
ــيل،  ــر العام ــب قص ــد حبي ــح: أمح ــق وتصحي ــرآن، حتقي ــر الق ــان يف تفس ــن، التبي ــن احلس ــد  ب ــويس، حمم 3- ظ: الط

ــة: األوىل، 1: ٤ ــامي، الطبع ــام اإلس ــب اإلع ــة مكت ــة: مطبع املطبع
ــايت،  ــويل املح ــم الرس ــيد هاش ــاج الس ــق: احل ــايش، حتقي ــر العي ــاب تفس ــة كت ــن، مقدم ــد حس ــي، حمم ٤- الطباطبائ

ــران، 1: 3.   ــامية - طه ــة اإلس ــة العلمي ــارش: املكتب الن
5- البقرة 121

٦- إرشاد القلوب، ترمجة عباس الطباطبائي، مطبعة دفرت انتشارات اسامي، ط٦: 31٤
7- الكليني، الكايف، مطبعة حيدري، ط5، 1: 215

٨- تسر امليزان، 1: 2٦٦
9- بحار األنوار، دار إحياء الرتاث العريب، ط3، 3٦: 1٨0

10- م. ن 
11- اإلرساء: ٦٤

12- احلويزي، تفسر الثقلن، مؤسسة اساعيليان، حتقيق هاشم املحايت، ط٤، 3: 1٨2
13- احلويزي، تفسر نور الثقلن، 5: 522

1٤- القمر: ٤9
15- احلويزي، تفسر نور الثقلن، 5: 1٨٦ نقا عن التوحيد للصدوق.  

1٦- ظ: الــرتايب، عــيل أكــرب، املوســوعة الرجاليــة، إرشاف آيــة اهلل جعفــر الســبحاين، مؤسســة اإلمــام الصــادق، ط2: 
2٨3 و ٤٨0
17- ق: ٤0

1٨- الطربيس، جممع البيان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 9: 250
19- فقه القرآن، حتقيق أمحد احلسيني، ط2، 1: ٨5

20-  الربوجردي، حسن، جامع أحاديث الشيعة، مطبعة مهر استوار، 7: 133
21- القمي، عيل بن ابراهيم، تفسر القمي، تعليق وتصحيح السيد طيب املوسوي، مطبعة النجف، 2: 227

22- البغدادي، عبد اللطيف، اجلمع بن الصاتن: 101
23- م، ن: 100

2٤- جممع البيان يف تفسر القران، 5: 315
ــم  ــق وتقدي ــان، حقي ــاب التبي ــن كت ــتخرجة م ــت املس ــرآن والنك ــر الق ــن تفس ــب م ــس، املنتخ ــن إدري ــيل، اب 25- احل

ــة، ط1، 3: 59 ــة املقدس ــة العلوي ــارش: العتب ــان، الن ــوي اخلرس ــدي املوس ــد مه ــيد حمم الس
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم 

الطباطبائــي، حممــد حســن، امليــزان يف تفســر القــرآن، 
مؤسســة النــر اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم 

ــة .  املرف
ــروف  ــرآن املع ــر الق ــان يف تفس ــر احلس ــي، جواه الثعالب
بتفســر الثعالبــي، حتقيــق: الدكتــور عبــد الفتــاح أبــو 
ســنة - الشــيخ عــيل حممــد معــوض - والشــيخ عــادل 
ــرتاث  ــاء ال ــة: دار إحي ــود، ط1، املطبع ــد املوج ــد عب أمح

العــريب - بــروت . 
  الطــويس، حممــد  بــن احلســن، التبيــان يف تفســر القــرآن، 
حتقيــق وتصحيــح: أمحــد حبيــب قصــر العامــيل، املطبعــة: 

مطبعــة مكتــب اإلعــام اإلســامي، الطبعــة: األوىل. 
تفســر  كتــاب  مقدمــة  حســن،  حممــد  الطباطبائــي،    
الرســويل  هاشــم  الســيد  احلــاج  حتقيــق:  العيــايش، 
املحــايت، النــارش: املكتبــة العلميــة اإلســامية - طهــران  . 
إرشــاد القلــوب، ترمجــة عبــاس الطباطبائــي، مطبعــة دفــرت 

انتشــارات اســامي، ط٦. 
الكليني، الكايف، مطبعة حيدري، ط5. 

بحار األنوار، دار إحياء الرتاث العريب، ط3. 
احلويــزي، تفســر الثقلــن، مؤسســة اســاعيليان، حتقيــق 

هاشــم املحــايت، ط٤ . 
 الــرتايب، عــيل أكــرب، املوســوعة الرجاليــة، إرشاف آيــة اهلل 

جعفــر الســبحاين، مؤسســة اإلمــام الصــادق، ط2. 
األعلمــي  مؤسســة  البيــان،  جممــع  الطــربيس، 

 . ت عــا للمطبو
فقه القرآن، حتقيق أمحد احلسيني، ط2. 

الربوجــردي، حســن، جامــع أحاديــث الشــيعة، مطبعــة 
مهــر اســتوار، . 

تعليــق  القمــي،  تفســر  ابراهيــم،  بــن  عــيل  القمــي، 
وتصحيــح الســيد طيــب املوســوي، مطبعــة النجــف. 

 البغدادي، عبد اللطيف، اجلمع بن الصاتن . 
القــرآن  تفســر  مــن  املنتخــب  إدريــس،  ابــن  احلــيل، 
والنكــت املســتخرجة مــن كتــاب التبيــان، حقيــق وتقديــم 
الســيد حممــد مهــدي املوســوي اخلرســان، النــارش: العتبــة 

العلويــة املقدســة، ط1. 
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املؤرخــني واحملدثــني

 - دراسة نقدية -

الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي





3٤13٤13٤1

اإلمام احلسن g واخلافة يف ضوء مناهج املؤرخن واملحدثن - دراسة نقدية -

امللخص:
يتنــاول هــذا البحــث مســألة اخلافــة يف عــرص اإلمــام احلســنgمن حيــث فهمنــا هلــذا املصطلــح 
ــع  ــا، وفهــم تقطي ــة عــن األيديولوجي ــث، ومــن أهــم جــدواه فــك املعرف ــخ واحلدي يف عــامل التاري
التاريــخ إىل رشائــح وحــذف أحداثــه وتغراتــه إىل عبــور بســيط مــن حــدث أعظــم خطــورة مــن 
ــد، إن  ــت بقص ــي ُضّيع ــة الت ــى احلقيق ــرف ع ــث التع ــّهل للباح ــج ُيس ــد املناه ــل نق ــه، إن عم تالي
ــة  ــن اخلاف ــة ع ــة واإلمام ــل الوالي ــده يف فص ــى أش ــة كان ع ــة واإلمام ــن اخلاف ــا ب ــرصاع م ال
وخاصــة يف قضيــة اإلمــام احلســنgففي هــذا البحــث يمكــن أن نتقــرب ولــو قليــًا مــن احلقيقــة 
التارخييــة واحلديثيــة يف الــرتاث اإلســامي املــدون عــى شــكل تعارضــات وتناقضــات، عــى 

الباحــث معاجلتهــا ثــم البنــاء عــى أثــر هــذه املعاجلــة. 
الكلــات املفتاحيــة: اخلافــة، املناهــج، املــؤرخ، املحــّدث، النقــد، اإلمامــة، الواليــة، أهــل 

البيــت، الصلــح، املطــاق. 
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املقــدمة
هــذا بحــث بعنــوان: )اإلمــام احلســنgواخلافة يف ضــوء مناهــج املؤرخــن واملحدثــن دراســة 
نقديــة(، يســتمد جــدواه يف احلقيقــة التارخييــة حــول أهــم انتقالــة حضاريــة مــن خافــة الرشــد إىل 
الظلــم وكشــف املابســات السياســية واأليديولوجيــة حــول حــذف فكــرة احلكــم مــن العلويــة إىل 
األمويــة والعباســية، إذ انبثــق التفكــر واإلرصار عــى إبعــاد املجتمــع قهــرًا مــن احلكــم الراشــد إىل 
النقيــض متامــًا، فقــد كان مصطلــح اخلافــة يثــر توفــر االمكانيــات للهيمنــة األيديولوجيــة مــن 

عــدة جهــات أمويــة وزبريــة وعباســية وعلويــة خمتلفــة ومتصارعــة. 
إن النــزاع الســيايس أد إىل صياغــة أفــكار خمتلقــة تارخييــة وحديثيــة مقابــل اآلخــر أو املغايــر، 
ــع  ــتمرة م ــت مس ــا زال ــة، م ــة وديني ــية وثقافي ــات سياس ــت رصاع ــد أحدث ــة ق ــرة الغري ــإن فك ف
األســف وان جدليــة الســيايس والدينــي مــا زالــت قائمــة فضــًا عــن البعــد العقائــدي يف التاريــخ 

ــث.  ــر واحلدي والتفس
ــث  ــن حي ــن م ــن واملحدث ــج املؤرخ ــد مناه ــة يف نق ــة املعرفي ــان اإلضاف ــث بي ــدو البح إن ج
االختيــار واالنتقــاء بــا يدعــم الباحــث أو الــدارس أو حتــى املــؤرخ يف تارخيــه واملحــدث يف 

ــه.  أحاديث
ــا  ــة، أم ــس النظري ــة واألس ــح اخلاف ــوان: مصطل ــث بعن ــل للبح ــث إىل: مدخ ــذا البح ــم ه قّس
املبحــث األول فهــو بعنــوان: اإلمــام احلســنgواخلافة أوالً: نقــد مناهــج املؤرخــن، وكان 

ــن.  ــج املحدث ــد مناه ــًا: نق ــنgواخلافة ثاني ــام احلس ــوان: اإلم ــم بعن ــد ت ــاين ق ــث الث املبح
أمتنــى أن أكــون قــد أعطيــت صــورة ملابســات وإشــكاليات اخلافــة يف عــرص اإلمــام احلســن

g، واحلمــد هلل رب العاملــن عــى إمتــام هــذا البحــث القــارص. 
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مدخل البحث:
مصطلح اخلافة واألسس النظرية:

قبــل التطــرق للمصطلــح، البــد مــن اإلشــارة للمفهــوم الــذي يســاعدنا مــن التقــرب للمصطلــح 
وفهمه. 

ــنْ  ــفَ مِ لَ ــاىل: {فَخَ ــال تع ــه، ق ــن أبي ــدقٍ م ــف ص ــو خل ــون: ه ــُد، ويقول ــاء بع ــا ج ــف: م اخلل
لِّيفــي: اخلافــة)2(. })1(، واخلِ لْــفٌ ــمْ خَ هِ دِ بَعْ

ــه  فَ لَ ــه: جــاء بعــده خافــة، وخَ فَ لَ واخلليفــة: مــن اســتخلف مــكان مــن قبلــه، ويقــوم مقامــه)3(، خَ
افــة)٤(.  عــى أهلــه فأحســن اخلِ

ويمكــن أن ُنعــّرف املصطلــح بأنــه الــذي خيلــف مــن ســبقه وهــو خمتــص باحلكــم والســلطة إذ 
أصبــح اخلليفــة واخلافــة مــن خمتصــات احلكــم يف احلضــارة اإلســامية وتراثهــا، وتشــر املصــادر 
اإلســامية إىل أن اخلافــة واخلليفــة قــد جــاءت يف القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الريفــة، ففــي 
ــة  ــًا حكاي ــة أيض ــة اإلمام ــاءت لفظ ــه، وج ــى أرض ــاء اهلل ع ــم خلف ــاء فه ــت باألنبي ــرآن اختص الق
ــد مجهــور  ــرع عن ــد الشــيعة وف ــدة عن ــة أصــل مــن أصــول العقي ــه، واإلمام عــن إبراهيمgوذريت
املســلمن، وهــي تعنــي اإلمامــة الدينيــة والسياســية يف املنظــور الشــيعي العــام، وعندمــا نســتعرض 
الــرتاث اإلســامي نجــد أن لفظــة اخلليفــة وردت عــن لســان النبــيs لإلمــام عــيل بــن أيب طالــب

g)خليفتــي مــن بعــدي( يعنــي خليفــة رســول اهللs، إذ تشــر وتؤكــد مجلــة املرويــات يف الــرتاث 
اإلســامي إىل ذلــك، إســتوعبتها كتــب التاريــخ والســر والرتاجــم ومصــادر احلديــث الكثــرة.  

كانــت األســئلة تــدور حــول مــن خيلــف رســول اهللs، وقــد نقلــت لنــا كتــب احلديــث والتاريخ 
ذلــك يف مجلــة مــن األنصــار واملهاجريــن، وفيــا يبــدو مــن تتبــع هــذه الكتــب مــع الســر والرتاجــم 
ــه عــى اإلمــام عــيلgوكان هــو ال يشــك يف ذلــك كــا  ــد النبــي ومجلــة مــن أصحاب ناحــظ تأكي
ورد مــن ســرته وآثــاره، والناظــر بتمعــن يف حديــث الغديــر واملنزلــة جيــد اجلــواب العلمــي عــى 
اإلجابــة عــن مجلــة أســئلة كانــت نتيجــة اليديولوجيــات خمتلفــة، ولكــن بعــد االبتعــاد عــن ذلــك 
الزمــن حتولــت األجوبــة إىل اجلانــب العقائــدي ومــن ثــم صعبــت اإلجابــة املعرفيــة مــع األســف، 

فأصبــح املســلمون اليــوم يعبــدون التاريــخ وال يفكــرون يف نقــده وتصحيحــه. 
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ــا يبقــى  ــة اإلمــام عيلgف ــة عــى خاف ــع األدل ــي يف هــذا البحــث أن اســتعرض مجي ال يمكنن
ــاب.  ــول إىل كت ــه ويتح ــث صفت للبح

جــاء يف خطبــة الغديــر بشــكل واضــح وجــيل: )أن عــيل بــن أيب طالــب -g- أخــي ووصيــي 
وخليفتــي واإلمــام مــن بعــدي()5(. 

يثبــت هــذا النــص بــا معــارض وال يدعــي أحــد بــه، وال يســتطيع أحــد مــن الباحثــن إجيــاد مثلــه أو 
مناقــض لــه، لذلــك اضطــر بعضهــم إىل تأويــل مفرداتــه التــي ال تناســب املقــام ونفــي قرائنــه وجتريده. 
لقــد أوضــح النــص أن اخلافــة منصــب أوجــده الرســول وثقــف لــه يف مناســبات عــدة، وهــذا 
املصطلــح الســيايس كان أول مــن أطلقــه النبــيs عــى عــيل بــن أيب طالــبgيف مكــة واخلليفــة 
كان بمنزلــة توصيــف لوظيفــة اخلافــة واحلكــم، لكنــه تطــور مــن خليفــة رســول اهلل إىل خليفــة اهلل 
يف العــرص األمــوي فقــد كان لقبــًا رســميًا لــرأس الدولــة األمــوي)٦(، وهنــاك مصــادر فيهــا داللــة 
عــى هــذا اللقــب لألمويــن)7(، ونقــل عــن معاويــة يف مجلــة مــن املصــادر قولــه: )األرض هلل، وأنــا 
ــة اهلل هــو  ــن إىل خليف ــر املؤمن ــة رســول اهلل أو لقــب أم ــذا التطــور مــن خليف ــة اهلل()٨(، وه خليف
حاجــة لتضليــل املجتمعــات بقرهبــم إىل اهلل لغــرض مروعيــة احلكــم والســلطة، ويشــر معاويــة 

إىل دولتــه أهنــا مــن اهلل ووعــده. 
إن مــا أشــار إليــه املســترق االيطــايل كارلــو نلينــو مــن أن مجيــع اخللفــاء مل يتمتعــوا بــأي ســلطة 
دينيــة قــط)9( ليــس بصحيــح عــى اطاقــه، فاإلمــام عيلgواإلمــام احلســنgوقد يكــون عمــر بــن 

عبــد العزيــز مســتثنى مــن ذلــك، ولكــن األغلبيــة العظمــى مــن اخللفــاء كانــوا كــا قــال. 
ــر:  ــة الغدي ــه يف خطب ــه العلمــي، فقــد أشــار النبــيs إلي ــام ووعي ــة اإلم وال أحــد ينكــر خاف
)معــارش النــاس: هــذا عــيل أخــي ووصيــي وواعــي علمــي وخليفتــي عــى أمتــي، خليفــة رســول 

ــن واإلمــام اهلــادي...()10(.  اهلل وأمــر املؤمن
 ،sويف احلقيقــة ال نجــد نصــًا ألي صحــايب ياثلــه يف هــذه األلقــاب صــادر مــن الرســول
ــن  ــر املؤمن ــة وأم ــي واخلاف ــي العلم ــة والوع ــوة والوصي ــم األخ ــص مفاهي ــذا الن ــل ه ــد مح فق
ــق،  ــه إذا أطل ــن ينــرصف إلي ــح أمــر املؤمن ــة، وأن مصطل ــام، وجــدت يف املصــادر التارخيي واإلم

ــام.  ــم الس ــة عليه ــد األئم ــنgذلك أو أح ــام احلس ــى اإلم ــق ع ــن يطل ول
ومــن النصــوص الــواردة يف تراثنــا نجــد أن هــذه املصطلحــات: اخلليفــة، أمــر املؤمنــن، الوالية، 



3٤53٤53٤5

اإلمام احلسن g واخلافة يف ضوء مناهج املؤرخن واملحدثن - دراسة نقدية -

 .cواحلســن واحلســنgاإلمامــة، املنزلــة، اطلقــت وصــارت مــن خصائــص اإلمام عيل
ومــن أهــم صفــات هــذا اخلليفــة أي الــذي خيلــف الرســول يف ديمومــة دعوتــه جيــب أن يكــون 
معصومــًا متكامــًا أرقــى مــن غــره، وال يمكــن للخليفــة أن يكــون خليفــة اهلل حســب تعريــف 
مصطلــح أو مفهــوم اللفظــة، وأن مــا جــاء يف القــرآن الكريــم ال يشــمله التعريــف فاألنبيــاء 
والرســل خمولــون بنقــل الوحــي اإلهلــي واإلنــذار واهلدايــة، أمــا اخلافــة فــا تكــون إالّ إذا مــات 

ــأيت اإلمــام الــذي خيلفــه.  الرســول أو اإلمــام في
ــة أو  ــة واخلاف ــت اإلمام ــول اهللs، فكان ــد رس ــتمرار بع ــن االس ــا م ــد هل ــة الب ــة املدني إن دول
عــرص اإلمامــة واخلافــة بعــد عــرص النبــوة، هــي يف الواقــع تكملــة لعــرص النبــوة وضــان العدالــة 
يف احلكــم واإلنســانية يف التريــع هــذا يف الواقــع جينولوجيــا النظريــة اإلســامية يف إدارة الدولــة، 
وهنــا الــكام ليــس عــى الواقــع التارخيــي الــذي حصــل بــل أصــل النظريــة السياســية يف اإلســام، 
فــإن شــخص اخلليفــة هــو املمثــل الفعــيل إلدارة الدولــة يف عــرص النبــوة، فــإن اإلنســان املعصــوم 
ــك  ــرم لذل ــول األك ــا الرس ــا أداره ــة ك ــظ إدارة الدول ــل يف حف ــو املؤه ــى ه ــل أو األرق أو الكام
كان يطلــق عليــه خليفــة رســول اهللs ثــم ويل أو أمــر املؤمنــن الــذي اســتخدم كثــرًا واســتمر 
ــة العباســية وإن قامــت خافــة باســم العثانيــن الذيــن ســموا أنفســهم ســاطن  ــة الدول إىل هناي

الدولــة، ولكنهــم يعتقــدون اســتمرار اخلافــة اإلســامية هبــم.  
إن ضــان إختيــار احلاكــم مــن أهــم األمــور يف بنــاء الدولــة الكريمــة ولذلــك جــاءت التأكيــدات 
عــى األئمةbومنهــم اإلمــام احلســنgالذي تــوىل اخلافــة بعــد أبيــه، ولكــن الســباق عــى هــذا 

املركــز كان حــادًا جــدًا بعيــدًا عــن تركيــز ثقافــة القــرآن والســنة. 
ومــن الغريــب إشــارة دونــر وتناقــض أقوالــه: فمــن جهــة يذكــر أنــه هنــاك نســبة يف أدب احلديــث 
ــر للــرتاث  ــو رجــع دون ــة)11(، ل ــر يتحــدث عــن اخلاف ــي حتتــوي عــى مقــدار كب مــن أقــوال النب
الشــيعي لوجــد حــرص الرســولs عــى تثقيــف األمــة باخلافــة كمنصــب امتــدادي لــه إذ تكــرر 

لفــظ اخلافــة والواليــة واالمامــة متبوعــة بلفــظ آخــر مــازم هــو مــن بعــدي. 
ومــن جهــة أخــر نجــد دونــر يــرصح أن ظهــور منصــب اخلليفــة بعــد وفاتــه - أي رســول اهلل

s -)12(، وهــو خطــأ واضــح. 
مــع تأكيــد الروايــات التارخييــة واحلديثيــة عــى الرقميــة املحــددة بـــ )12( خليفــة أو أن خافــة 
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ــة، ثاثــون عامــًا)13(. ــة والعددي النبــوة حمــددة بالزماني
مل يلتفــت دونــر ومرتمجــه إىل أحاديــث اخلافــة واخلليفــة واإلمامــة كمنشــأ تأســييس جينولوجــي، 

ــامي.  يف الفكر اإلس
ينفــي دونــر مفهــوم اخلليفــة كرئيــس للدولــة اإلســامية، ويعلــن غيابــه عــن القــرآن)1٤(، ويبــدو 
هــذا الــرأي غــر صحيــح، فــإن القــرآن الكريــم أوضــح إدارة الدولــة يف عــرص النبــوة ومــا بعدهــا، 
ــكالية  ــأن إش ــث بش ــرآن واحلدي ــن الق ــارض ب ــر التع ــت النظ ــا يلف ــه: ك ــًا بقول ــد رصح أيض وق
القيــادة السياســية)15(، يمكــن أن حيصــل التعــارض مــن جهة بعــض الروايــات املوضوعــة واجلاذبة 
 .sملروعيــة معينــة، وإالّ ال يمكــن تصــور التعــارض بــن القــرآن الكريــم ومــا يقولــه الرســول
فقــد أســس الرســولs الدولــة بــكل مؤسســاهتا العســكرية والقضائيــة واالجتاعيــة واالقتصاديــة 
وكل مــا خيــص توحيــد املســلمن يف اجتــاه واحــد نحو الديــن األخاقــي واإلنســاين موصوفــًا بلعدالة. 
ــة أد إىل رصاعــات عشــائرية حــول هــذا املنصــب املحــدد بالســمة  إن توســيع مفهــوم اخلاف
ــًا  ــه علن ــان خليفت ــد إع ــيs دخــل بع ــس للنب ــة لي ــذات، ودارت معــارك طاحن ــة أو ال أو الصف
أمــام املســلمن وهــم عــى درايــة بذلــك، فحصــل مــا حصــل يف ســقيفة بنــي ســاعدة ومنهــا بــدأت 
الرصاعــات حــول ابعــاد أهــل البيــت وحدهــم عــن هــذا املنصــب وبشــدة عجيبــة، يظهــر ذلــك 
ــن  ــة القائل ــى اإلمامي ــًا ع ــق متام ــة تنطب ــة الرقمي ــة، فاحلقيق ــة واحلديثي ــات التارخيي ــع املدون ملراج
ــة  ــروب داخلي ــن ح ــام عيلgم ــلم اإلم ــم يس ــم فل ــار عليه ــم الـــ )12( وال غب ــة يف عدده باألئم
ــه  ــت علي ــه تكالب ــام بثورت ــنgعندما ق ــام احلس ــا اإلم ــنgبالقوة، أم ــاد احلس ــم إبع ــة، ث طاحن
األعــداء مــن كل حــدب وصــوب حتــى رفعــوا رأســه عــى رمــح وهــم يعرفونــه حــق املعرفــة، إهنــا 
ثقافــة إقصــاء هــذا البيــت مــن اخلافــة واحلكــم ثــم مــا فعلتــه الدولــة األمويــة، واســتمرت الدولــة 

العباســية عــى نفــس املنــوال، بــل أشــد يف احلــرص واملراقبــة واالبعــاد. 
فاخلافــة التــي أســس هلــا الرســولs ذهبــت أدراج الريــاح بعــد الســقيفة، فهــي الســبب األول 
 ،cــن ــام احلس ــيل واإلم ــام ع ــا اإلم ــى منه ــد عان ــب)1٦(، وق ــيع ومذاه ــلمن إىل ش ــرق املس يف تف

وانعكســت آثارهــا عليهــا وعــى شــيعته. 
إن املعرفــة التارخييــة بعيــدًا عــن اإليــان بــأن التاريــخ عقيــدة، تظهــر احلقيقــة والواقــع بجــاء وأن 



3٤73٤73٤7

اإلمام احلسن g واخلافة يف ضوء مناهج املؤرخن واملحدثن - دراسة نقدية -

مــا ســجله مؤرخــو الســرة النبويــة يؤيــد أحقيــة أهــل البيــت باخلافــة)17(، وألن اخلافــة أساســها 
ــل:  ــام مث ــو اإلم ــده ه ــا بع ــًا مل ــى لفظ ــد أعط ــولs ق ــدو أن الرس ــولs)1٨(، ويب ــر الرس ــاء أث اقتف
ــن  ــز ب ــاك متيي ــا هن ــًا هلــا، رب إمامــان عــى اإلمــام احلســن واحلســنc، وظــل اســم اإلمــام مازم
ــن  ــوا ب ــد دجم ــلمن ق ــور املس ــة، إذ أن مجه ــاج إىل وقف ــم حيت ــث مه ــذا بح ــام أوالً وه ــة واإلم اخلليف
اإلمامــة واخلافــة)19(، واعتــربوا اإلمامــة مــن الفــروع وليســت مــن األصــول وهو خــاف جوهري. 
ــه حــق  ــن الــذي ل ــة يف الدي ــه مــن هــو صاحــب الصاحي ــر النقــاش بــن املســلمن هــو أن ممــا يث
التعيــن هلــذا املنصــب، ثــم إذا ثبــت اختيــار الرســولs اخلافــة لشــخص معن، هــل يمكــن خمالفته 
وإنتخــاب غــره، باإلمجــاع أو االتفــاق اجلزئــي؟، وهــذا ممــا وّلــد ثقافــة عنــد املســلمن أو بعضهــم أن 

الصحابــة اختــاروا فلهــم حــق القبــول أو الرفــض، واألمــر واضحــًا متامــًا بــن االختياريــن. 
فجينالوجيــا االختيــار هــي للنبــيs الــذي يطبــق أمــر الســاء يف هــذا االختيــار املوافــق للنظريــة 
اإلســامية يف تعيــن احلاكــم وإحــراز عدالتــه يف احلكــم وهــو تثقيــف لنــوع االختيــار يتحقــق يف 

مســتقبل األجيــال.  
هــذه اخلصائــص والصفــات حيتاجهــا اخلليفــة يف النظريــة والتأســيس، أمــا مــا حصــل بعــد ذلــك 
ــن أيب  ــك ب ــد املل ــنده إىل عب ــن بس ــن مع ــى ب ــن حيي ــل ع ــة، ينق ــاف النظري ــون خ ــخ يك يف التاري
ــا  ــال: ال واهلل م ــيل؟ ق ــن ع ــم م ــد أعل ــد أح ــاب حمم ــاء: أكان يف أصح ــت لعط ــال: قل ــليان، ق س
أعلمــه)20(، هــذا النــص يؤســس لتلــك األســس العلميــة واملنطقيــة يف االختيــار، ولكنــه مل يطبــق يف 

الواقــع التارخيــي، ومــع ذلــك مل ترفــع عــن اإلمــام عيلgتلــك املكانــة العلميــة. 
ال يمكــن نكــران تلــك املرويــات التارخييــة واحلديثيــة املتعــددة والكثــرة مــع تلــك التشــوهات 
املقابلــة لتلــك النصــوص مــن اللعــن الرســمي لشــخصية اإلمــام عيلgيمكــن إدراك أرسار هــذه 

الشــخصية النموذجيــة لــد الباحــث. 
وحديــث إبــن عبــاس الــذي يرويــه إبــن عبد الــرب )ت٤٦3هـــ( يف االســتيعاب يعطي أمهيــة كبرة 
يف تقــدم اإلمــام عيلgعــى مجيــع مــن عــارصه، فقــد قــال ابــن عبــاس: واهلل لقــد أعطــى عــيل بــن 
أيب طالــب تســعة أعشــار العلــم، وأيــم اهلل لقــد شــارككم يف العــر العــارش)21(، ولــو تتبعنــا هــذه 
املرويــات عــن اإلمــام عــيل واحلســن واحلســنbال نشــك أن خصائــص اإلمامــة واخلافــة منبثقــة 
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مــن تلــك املرويــات التــي ترســم ســات اخلليفــة يف اإلســام، هــذا جيــري عــى أهــل البيتbمــن 
أهــل العصمــة بنــص القــرآن الكريــم والرســول الكريــمs يف أحاديثــه.  

ال يمكــن تســطيح املصطلــح )أهــل البيــت()22( وتوســيعه بــا ال حيتمــل، أمــا حتديــد الرقــم )12( 
فربــا لعلــة ثبــات اإلســام وأفــكاره ورســوخها بــن األجيــال املتعاقبة ونفــي اخلــاف واالختاف 
ــاء حضارهتــم بشــكل  هبــذه الطبقــة مــن محلــة العقيــدة والريعــة ووحــدة املســلمن وقوهتــم وبن

أقــو وأوحــد. 
وال غــرو أن الرســولs إنــا أشــار إىل فئــة موجــودة متسلســلة يدفعهــا الواحــد منهــم إىل 

ــاين)23(. ــل الث ــن الثق ــرص م ــو ع ــا خيل ــر، لئ اآلخ
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املبحث األول 
اإلمام احلسنgواخلالفة

أوالً: نقد مناهج املؤرخن:
ــة ومابســات ســنة ٤0هـــ،  ــن أحــداث اخلاف مل يكــن املؤرخــون عــى منهــج واحــد مــن تدوي
فقــد إنعطفــت اخلافــة اإلســامية مــن النظريــة إىل خافهــا متامــًا، وإن كان مؤمتــر الســقيفة قــد هــّز 
النظريــة مــن أساســها، ثــم وصلــت النوبــة إىل ســنة )٤0هـ( وشــهادة اإلمــام عيلgواإلشــكاليات 
املثــارة حــول خافــة اإلمــام احلســنg، فقــد توزعــت التهــم االجتاعيــة والسياســية واالقتصاديــة 
والعســكرية حــول شــخصية اإلمــام، وربــا أخــذت هــذه التهــم يف تارخيــه مأخــذًا إســتمر إىل يومنــا 
هــذا حتــى املســترقن قــد صدقــوا بعضهــا ودونوهــا يف كتبهــم عــن التاريــخ اإلســامي، ويمكــن 

إجيــاز تلــك التهــم واإلشــكاليات بعــدة نقــاط رئيســة: 
1- السياسية )عدم خربة اإلمام يف إدارة الدولة(. 

2- االجتاعية )مطاق( يتزوج ويطلق حتى دخلت هذه التهم تراث الشيعة نفسه. 
3- االقتصادية )باع الدولة بأموال دار أبجراد سنويًا(. 

٤- العسكرية )ال خربة له باحلرب وخيافها(. 
تبنــى هــذه التهــم األمويــن والعباســين إلعطــاء صفــة الرعيــة لألمويــن بأهنــم أجــدر يف إدارة 
ــورة  ــاح الث ــى احلســنين جن ــورات ضــد العباســين إذ تبن ــرة الث ــة مــن كث ــة، وردة فعــل قوي الدول
ضــد الظاملــن، وتبنــى األئمــة أهــل العصمــة بعــد ثــورة اإلمــام احلســنgجناح العلــم وتطــوره 
وخلــق وعــي جديــد لألمــة لتعــرف عــن طريــق العلــم التغيــر الواقعــي الــذي تعيشــه وأنــه خمالــف 

ألهــداف وغايــات اإلســام. 
إن أصعــب األشــياء يف املرويــات التارخييــة أن حتل التعــارض والتناقض الــوارد يف كتب التاريخ، 
ــة  ــات احلديث ــاءت يف الدراس ــا ج ــح، ك ــخ رشائ ــع التاري ــه أن ال ُيقّط ــي علي ــث التارخي وأن الباح
عنــد املدرســة الفرنســية يف دراســة التاريــخ اجلديــد عنــد مــارك بلــوخ وجــان لوغــوف وغرمهــا. 
التاريــخ اإلســامي تكمــن فيــه التوجهــات وتظهــر بقــوة عنــد املؤرخــن إالّ أن املرويــات املتعــددة 
ــرق واملذاهــب جــاء عــى  ربــا حتــل هــذا التعــارض نتيجــة الُبعــد العقائــدي يف اإلســام عنــد الفِ
ســبيل املثــال كــا يف تاريــخ الطــربي فقــد أورد مــادة تارخييــة مــن كل اجلهــات املتعارضــة كاألمويــة 
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والزبريــة والعلويــة والعباســية، وهنــا تكمــن خطــورة التاريــخ يف التقــرب مــن احلقيقــة وترجيــح 
الروايــات بالنقــد التارخيــي املوضوعــي مــن قرائــن كامنــة يف النــص، أو النقــل عــن الشــاهد 
 :gــن ــام احلس ــة اإلم ــن خاف ــة )ت27٦هـــ( ع ــن قتيب ــر إب ــدي، ذك ــيل نق ــل عق ــي بتحلي التارخي
)ثــار النــاس إىل احلســن بــن عــيل بالبيعــة()2٤(، فــرط هلــم الــروط عــى هــذه البيعــة فلــم يقبلــوا، 
فذهبــوا إىل اإلمــام احلســنgيبايعونه فرفــض بوجــود اإلمــام احلســنg، ثــم رجعــوا مضطريــن 
إىل اإلمــام احلســنg، فلــا متــت لــه البيعــة، كاتــب معاويــة)25(، هــذه النصــوص عنــد إبــن قتيبــة 
وهــي مضطربــة وغــر واضحــة فكيــف لإلمــام أن يقبــل البيعــة لــه ثــم يكاتــب معاويــة ليعطيهــا 
لــه فهــذا خــداع وزيــف وأن اإلمــام ال يفعــل مثــل هــذا الفعــل ملــا يملــك مــن صفــات وخصائــص 
بعيــدة عــن اخلــداع والزيــف، بحكــم الشــخصية وســاهتا وإذا كان الــكام عــن الســام فيمكــن 
البقــاء عــى بيعتــه، أمــا أن يقــول حســب نقــل ابــن قتيبــة: )وقــد ســاملت معاويــة وبايعتــه فبايعــوه... 
وأشــار إىل معاويــة()2٦( وهــذا ممــا يثــر العجــب يف التخــيل البســيط عــن اخلافــة وقيــادة األمــة هبــذه 

الصــورة، ويبــدو أهنــا روايــة أمويــة متجــد بمعاويــة الــذي ال يعــد هنــا خصــًا.  
اإلمامــن يف  بــن  شــديد  اختــاف  إىل  احلســنgيوحي  اإلمــام  عــن  نصــًا  أيضــًا  وينقــل 

.)27(gاحلســن اإلمــام  عنــد  ورفضهــا  معاويــة  بيعــة  قبــول  بــن  الســلوكيات 
ويذكــر اليعقــويب )ت 292هـــ( يف تارخيــه أن النــاس قــد اجتمعــوا فبايعــوه باخلافــة ثــم يتكلــم 
عــن اإلشــاعة ودورهــا يف نســبة جيــش الكوفــة، فــكان معاويــة يــدس يف جيــش اإلمــام احلســن يف 
املدائــن أن قيــس بــن ســعد قــد صالــح معاويــة وصــار إليــه، ويــدس إىل جيــش قيــس بــن ســعد أن 
ُمــن اجلــراح  اإلمــام قــد صالــح معاويــة وهــذه اإلشــاعة قــد لعبــت لعبتهــا يف اجليــش الكــويف فقــد كَ
بــن ســنان األســدي لإلمــام فجرحــه يف فخــذه، ولكــن اإلمــام قبــض عــى حليــة اجلــراح ثــم لواهــا 
فــدق عنقــه، ومحــل اإلمــام احلســنgوقد نــزف نزفــًا شــديدًا فافــرتق عنــه النــاس، وهبــذا غلــب 
معاويــة عــى العــراق واإلمــام احلســن عليــل شــديد العلــة فلــا رأ أن ال قــوة بــه، وأن أصحابــه 
قــد افرتقــوا عنــه فلــم يقومــوا لــه، صالــح معاويــة قائــًا: )وقــد ســاملت معاويــة()2٨(، وهــذا النــص 

خيلــو مــن املبايعــة بخــاف نــص إبــن قتيبــة الــذي احتــو املســاملة واملبايعــة. 
أمــا الطــربي )ت310هـــ( فيؤكــد أنــه: )بويــع للحســن بــن عــيل باخلافــة، وقيــل: إن أول مــن 

بايعــه قيــس بــن ســعد...()29(. 
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ــن(  ــه )املح ــام، يف كتاب ــرص اإلم ــويف يف ع ــع الك ــة املجتم ــرب )ت333هـــ( حال ــو الع ــن أب ويب
بقولــه: )أن أهــل الكوفــة ملــا بايعــوا احلســن بــن عــيل مل يلبثــوا إالّ قليــًا حتــى طعــن طعنــة أشــوته، 
ــو  ــال أب ــه، ق ــة وأرســل إلي ــذ كاتــب احلســن معاوي ــازداد هلــم بغضــًا وازداد منهــم ذعــرًا، فحينئ ف
العــرب: قولــه أشــوته يعنــي اخطــأت مقاتلــه...()30(، وهــذا النــص يشــر أن الطعنــة كانــت هــي 

ــة أو املســاملة أو الصلــح.  الســبب يف املهادن
ويشــر املســعودي )ت3٤٦هـــ( يف مروجــه مــن أن اخلافــة متــت لإلمــام: )بويع احلســن بــن عيل بن 
أيب طالــب بالكوفــة بعــد وفــاة عــيل أبيــه بيومــن يف شــهر رمضــان مــن ســنة أربعــن ووجــه عالــه إىل 
الســواد واجلبــل()31(، وينقــل املســعودي عــن كتــب التواريــخ يف أخبــار احلســن ومعاويــة أن بخافــة 
احلســنgصّح اخلــرب عــن رســول اهللs: )اخلافــة بعــدي ثاثــون ســنة( ثــم يذكــر اخلافــة ومدهتــا 

فتكــون بذلــك )30( ســنة وقــد حــدد مــدة خافــة اإلمــام احلســنgبثانية أشــهر وعــرة أيــام)32(.
كان أهــل الكوفــة أو اخلــوارج منهــم انتهبــوا رسادق احلســن ورحلــه، وطعنــوا باخلنجــر يف 
ــعودي، إاّل أن  ــول املس ــة وق ــب رواي ــح)33(، حس ــاد إىل الصل ــه انق ــزل ب ــا ن ــن م ــا تيق ــه، فل جوف
الطعــن قــد حصــل فعــًا واضطــرب العســكر ونالتــه اإلشــاعة، فلــم يكــن الصلــح أو املهادنــة أو

ــام.  ــًا لإلم ــًا اختياري ــاملة فع املس
وتؤكــد النصــوص عــى أن أهــل الكوفــة عــى اختــاف يف اآلراء وتثاقــل عــن القتــال وهــو ممــا 

 .gدعــا اإلمــام إىل املصاحلــة)3٤( وحفــظ مــا تبقــى مــن أصحابــه وأصحــاب أمــر املؤمنــن
ــه يضــع )إالّ(  ــر )ت٦30هـــ( ينقــل نــص الطــربي ولكن ــن األث ــخ( الب ويف )الكامــل يف التاري
ــد  ــيل بع ــن ع ــن ب ــع احلس ــه: بوي ــص ألمهيت ــل الن ــه وننق ــح من ــذا تصحي ــص وه ــتثنائية يف الن االس
قتــل أبيــه، وأول مــن بايعــه قيــس بــن ســعد االنصــاري وقــال لــه: ابســط يــدك أبايعــك عــى كتــاب 
ــال املحلــن، فقــال احلســن: عــى كتــاب اهلل وســنة رســوله فإهنــا يأتيــان عــى  ــه وقت اهلل وســنة نبي
ــاملت  ــن س ــاملون م ــون تس ــم مطيع ــم: إنك ــرتط عليه ــن يش ــاس، وكان احلس ــه الن كل رشط، فبايع
ــذا إالّ  ــد ه ــا يري ــب وم ــم بصاح ــذا لك ــا ه ــوا: م ــك وقال ــوا بذل ــت، فارتاب ــن حارب ــون م وحتارب
القتــال)35( بخــاف نــص الطــربي يف آخــر هــذا الــكام ومــا يريــد هــذا القتــال)3٦( وفحــص ابــن 
ــا  ــاف م ــة، بخ ــن اخلاف ــة ع ــع معاوي ــال ودف ــد القت ــام يري ــات أن اإلم ــص يف إثب ــذا الن ــر ه األث
أورده الطــربي، ولكــن ربــا أن )إالّ( قــد حذفهــا الناســخ أو اشــتبه عليــه ولكنهــا غــرت املعنــى 
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متامــًا، ومــن هنــا نعــرف خطــورة املــادة التارخييــة والبنــاء عــى منهــج واحــد، ومــن أهــم األمــور 
يف نقــد الروايــات التارخييــة حضــور الشــخصية ومؤهاهتــا املاديــة واملعنويــة يف تفهــم النــص 

ــه.  ــي وحتليل التارخي
أمــا الســيوطي )911هـــ( فقــد ّرصح: بــأن اإلمــام احلســنgهو اخلليفــة وآخــر اخللفــاء بنــص 
النبــيs)37(، لكنــه يــر أن اإلمــام احلسنgأرســل إىل معاويــة يبــذل لــه تســليم األمــر عــى أن 

تكــون اخلافــة لــه مــن بعــده، وربــا انفــرد هبــذا اخلــرب)3٨(.
ــه  ــروا خافت ــون ذك ــنg، فاملؤرخ ــام احلس ــة اإلم ــر إىل خاف ــدًا مل ي ــًا واح ــدرًا تارخيي ــد مص مل نج
ــاب يســطح األفــكار ويعطــي أمهيــة  واختلفــوا يف منهجهــم يف التفاصيــل ومــع االســف أن بعــض الكّت
كــرب ملــا يســمى بعــام اجلاعــة وتســليم اخلافــة ويغــوص يف أعــاق هــذا احلــدث وأســبابه وعللــه ولكي 
يصحــح ذلــك يذهــب تــارة إىل خــاف اإلمــام احلســنgمع أبيــه وتــارة أخــر مــع أخيــه)39(، ويتغــاىض 

عــن األســباب التــي أدت باإلمــام إىل تركهــا إىل معاويــة املتهالــك عليهــا منــذ اســتامه واليــة الشــام. 
أمــا عــدم الوصيــة بــه مــن قبــل اإلمــام عــيلgأو روايــة ال آمركــم وال أهناكــم فقــد عــرّب عنهــا 
ــن  ــذا القــول مــن ب ــرد املســعودي هب ــد انف ــة التطهــر وق ــكاه يف آي ــن واحلســنc رشي ــأن احلس ب
املؤرخــن)٤0(، ومــن الغريــب مــن بعــض املؤرخــن يمــر عــى خافــة اإلمــام مــرور الكــرام فهــذا 
إبــن الطقطقــى يذكــر ثاثــة أســطر عــن خافــة اإلمــام احلســنgهذا نصــه: )ملــا قتــل أمــر املؤمنن 
صلــوات اهلل عليــه بايــع النــاس احلســن بــن عــيلc فمكــث شــهورًا حتــى إجتمــع هــو ومعاويــة 
فتصاحلــا للمصلحــة احلــارضة()٤1(، هــذا النــص املخــل باإلجيــاز متامــًا، أيــن اجتمعا وكيــف وملاذا؟ 
ــة، هــذه البســاطة يف إيــراد األحــداث تشــعر القــارئ عــى االتفــاق واالنســجام  ال وجــود إلجوب

واملــودة بــن اإلمــام احلســنgومعاوية، إبعــاًد للحقيقــة وحذفهــا مــن التاريــخ. 
وتبــع ذلــك يف تأويــل التاريــخ أهــل االســتراق مثــل هاينــس هــامل يف كتابــه )الشــيعة(، فيــا تطــرق 
إليــه بــا خيــص اإلمــام احلســنg: )وبالفعــل فقــد ُأعلــن خليفــة، ولكــن عندمــا وصــل معاويــة عــى 

رأس اجليــش الســوري إىل العــراق أبــد كثــرًا مــن الــرتدد وعــدم التصميــم()٤2(. 
هــذه النــص هــل يعــد حتليــًا علميــًا ملــا جــر وحــدث يف ذلــك الزمــان؟ أد بالتــايل إىل تنــازل 
أو صلــح أو هدنــة عــن خافــة مرتبطــة باملجتمــع اإلســامي وهــل حُيّلــل التاريــخ هبــذه البســاطة؟ 
ثــم أن النصــوص التارخييــة أكــدت بعــث اجليــوش إىل منطقــة مســكن واملدائــن وهــي تبتعــد بعــدة 
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أميــال عــن العاصمــة )الكوفــة(، نحــن نبحــث عــن األســباب والعلــل التــي أدت هلــذه النتائــج، ويف 
gاحلقيقــة مل يكــن هاينــس هــامل موفقــًا يف مــا أورده يف كتابــه )الشــيعة( عــن خافــة اإلمــام احلســن

وقبولــه منحــة ماليــة كبــرة مــن عائــدات اخلــراج)٤3( مقابــل منصــب اخلافــة، وهــذا حتليــل ونقــد 
ن رونلدســن بعــض مفاصــل كتابــه )عقيــدة الشــيعة( يف البــاب  نــوَ وإشــكالية أثارهــا خمالفــوه لقــد عَ
ــورة  ــع بص ــن أن نتوق ــر ويمك ــم يذك ــة(، ث ــزل اخلاف ــذي اعت ــة ال ــن اخلليف ــه بـــ )احلس ــادس من الس
طبيعيــة أن تــؤول اخلافــة بعــد عــيل إىل معاويــة فإنــه قــد برهــن عندمــا كان عامــًا لعثــان يف الشــام 
ــه األمــر بــن اخلافــة واالمامــة،  عــى مقــدرة فائقــة يف اإلدارة)٤٤(، مل يميــز دوايــت وقــد خلــط علي
فاعتقــد أن خافتــه دامــت عــر ســنن وســتة أشــهر بقــي منها يف اخلافــة أربعة عر شــهرًا وســلمها 
إىل معاويــة مــدة تســع ســنن وأربعــة أشــهر تقيــة وحرصــًا عــى أرواح شــيعته وأمواهلــم وأعراضهــم 
ــة إشــكاليات يف  ــد أجــاب مرتــىض مطهــري عــى مجل ــه هلــم)٤5(، وق ــة وأصحاب مــن تعــرض معاوي

ختــيل اإلمــام احلســنgوالفرق بينــه وبــن موقــف اإلمــام احلســنgيف ثورتــه اخلالــدة)٤٦(. 
وأختــم هــذا البحــث عــن مســألة اخلافــة والتنــازل أو اهلدنــة أو الصلــح أو غرهــا من املســميات 
ــة  ــب األيديولوجي ــات حس ــر يف رسد الرواي ــل أو مكث ــن حمل ــا م ــن إىل تأمله ــي أدت باملؤرخ الت
ــة  ــة إىل دراس ــنgبحاجة ماس ــام احلس ــخ اإلم ــإن تاري ــه، ف ــك أو هتويل ــن ذل ــة يف توه االعتقادي
حفريــة حمايــدة لكشــف حقيقــة مــا وقــع، الســبب ومــا هــو يف اختــاذ اإلمــام ذلــك املوقــف الصعــب، 

فقــد ختــاذل جيشــه وتشــتت، ومــن هــو الــذي شــتت ذلــك اجلمــع؟.  
إثــارة  يف  معاويــة  احلســنgإىل  اإلمــام  رســالة  )اإلرشــاد(  كتابــه  يف  املفيــد  الشــيخ  ذكــر 

الدســائس يف املجتمــع الكــويف، فقــد جــاء فيهــا: 
ــب  ــك حت ــون كأن ــدت العي ــال وأرص ــال واالغتي ــال لاحتي ــت الرج ــك دسس ــُد: فإن ــا بع )أم
ــة يف  ــاع معاوي ــل أتب ــن تغل ــص يب ــذا ن ــاء اهلل()٤7(، وه ــه إن ش ــك فتوقع ــك ذل ــا أوش ــاء، وم الّلق

ــه.  ــم في ــويف وأثره ــع الك ــط املجتم وس
ــد مــن ظــروف قاهــرة مــّر هبــا اإلمــام احلســنg، فقــد  ــا مــا ذكــره الشــيخ املفي وحقيقــة كامن
نقــل كامــًا خطــرًا يبــن حقيقــة مــا جــر: )فكتــب إليــه معاويــة يف اهلدنــة والصلــح، وأنفــذ إليــه 
ــة أن  ــتطاع معاوي ــه...()٤٨(، اس ــليمه إلي ــه وتس ــك ب ــا الفت ــه فيه ــوا ل ــي ضمن ــه الت ــب أصحاب بكت
يتغلــب عــى اخلافــة بالقــوة والغــزو فقــد مــارس ذلــك أواخــر خافــة اإلمــام عيلgمــن غــارات 
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شــنت عــى أطــراف الدولــة، وقــد كتبــت بذلــك كتــب املؤرخــن بعنــوان وكان منهــا )الغــارات)٤9(
إلبراهيــم بــن حممــد الثقفــي )ت2٨3هـــ( مثــًا كتابــًا وصــل إليهــا هبــذا العنوان فيــه تفاصيــل كثرة 
حــول الغــارات عــى أطــراف الكوفــة واألنبــار والبــرصة ومكــة واملدينــة واليمــن، وهــو مطبــوع 
ــم إهنيارهــا وحتــول  ــة ومــن ث ــة اخلاف ــد أتــت أكلهــا يف إضعــاف دول وحمقــق، وهــذه الغــارات ق

احلكــم إىل ملكيــة متوارثــة أســوة بالدولــة الساســانية والرومانيــة. 
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املبحث الثاين
اإلمام احلسنgواخلالفة 

ثانياً: نقد مناهج املحدثني: 
أيديولوجيتــه  وأورده كل حمــدث ضمــن  اخلافــة  تفاصيــل حــدث  املحدثــون يف  إختلــف 
ــم  ــول ث ــع القب ــم دواف ــة يف فه ــاج إىل وقف ــه حتت ــره وتأويل ــة يف تفس ــيعية املختلف ــات الش فالرواي
ــه  ــة ل ــف والقابل ــة للموق ــات الذام ــم الرواي ــازل، ث ــة أو التن ــاملة واملهادن ــة واملس ــع املصاحل دواف
واملشــككة يف قــدرة اإلمــام اإلداريــة والقياديــة وحبــه للنســاء واملــال مــن جهــات زبريــة وأمويــة 
وعباســية هــي أيضــًا خمتلفــة ومتعارضــة ولكنهــا متفقــة يف عــدم قــدرة اإلمــام اإلداريــة والقياديــة 

ــة.  ــاط العام ــك يف األوس ــاعوا ذل ــد أش وق
ــاب  ــيعية ككت ــة الش ــية يف املنظوم ــادر األساس ــث إىل املص ــذه األحادي ــض ه ــت بع ــد ترسب وق

ــره.  ــكايف وغ ال
والروايــة الشــيعية تؤكــد أن اخلافــة ال تصلــح يف حقيقتهــا إالّ باألئمةbكــا ذكــر ذلــك اإلمــام 
ــة ال تصلــح  ــا، وإن اخلاف ــة، )نحــن نقــول أهــل البيــت: إن األئمــة من احلســنgمعرضًا بمعاوي
إالّ فينــا()50(، ومــا حصــل حالــة ظرفيــة اكراهيــة ملــن يقــرأ األحــداث وحيللهــا ويتابعهــا بنصوصهــا 
التارخييــة واحلديثيــة وال يمــر عليهــا مــرور الكــرام وإالّ يقــع بأحــكام غــر صحيحــة وغــر دقيقــة. 
ــة مــن تبعــه أول األمــر، فقــد خطــب  ومــن احتجاجــات اإلمــام احلســنgيفهم مــراده يف خيان
بمحــرض مــن معاويــة قائــًا: )أهيــا النــاس إن معاويــة زعــم أين رأيتــه للخافــة أهــًا ومل أرَ نفــيس 
ــرصوين...()51(،  ــوين ون ــوين وأطاع ــاس بايع ــو أن الن ــاهلل ل ــم ب ــة... فأقس ــذب معاوي ــًا وك ــا أه هل
وهــذا النــص يؤكــد حالــة اخلافــة وأســباب تركهــا ملعاويــة، إذ املجتمــع مل يبايــع ومل يطــع ومل ينــرص، 
ــة بــا توحــي إليهــا  بــل )إبتغــوا قتــيل وانتهبــوا ثقــيل وأخــذوا مــايل()52(، مــع حتميــة ظهــور معاوي
األحــداث املتعاقبــة، ويف موضــع آخــر يــرصح اإلمــام احلســنgبمحنة اخلافــة: )واهلل مــا ســلمت 
األمــر إليــه إالّ أين مل أجــد أنصــارًا، ولــو وجــدت أنصــارًا لقاتلتــه ليــيل وهنــاري حتــى حيكــم اهلل بينــي 
وبينــه، ولكنــي عرفــت أهــل الكوفــة وبلوهتــم...()53(، هــذه النصــوص توضــح احلالــة االجتاعيــة 
آنــذاك. وهــذه النصــوص تعارضهــا نصــوص رويــت يف صحيــح البخــاري وغرهــا مــن مصــادر 

الســنة مثــل روايــة: )إن إبنــي هــذا لســيد ولعــل اهلل أن يصلــح بــه بــن فئتــن مــن املســلمن()5٤(. 
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ــم إذ كان  ــو مه ــه وه ــن صحيح ــن م ــاب الفت ــاري )ت25٦هـــ( يف كت ــص رواه البخ ــذا الن وه
النــص: )ملــا ســار احلســن بــن عــيل ريض اهلل عنهــا إىل معاويــة بالكتائــب قــال عمــرو بــن العــاص 
ملعاويــة: أر كتيبــًة ال تــويل حتــى تدبــر أخراهــا، قــال معاويــة: مــن لــذراري املســلمن؟ فقــال: أنا، 
فقــال عبــد اهلل بــن عامــر وعبــد الرمحــن بــن ســمرة: نلقــاه فنقــول لــه: الصلــح(، ثــم يــروي روايــة 

الصلــح بــن الفئتــن. 
وهــذا النــص مغايــر ملــا هــو مــروي عنــد الشــيعة وغرهــم، يوحــي النــص بقــوة أتبــاع اإلمــام ومل 
حيــدد املــكان ومــن هــو الســائر إىل مــن، هــل معاويــة وصــل أطــراف الكوفــة؟ أم ال؟ نــص متفائــل 

جــدًا وأن األمــور بســيطة غــر معقــدة يف جتهيــز اجليــوش والســر هبــا يف زمــان ومــكان حمدديــن.
ــاق أو  ــى أي اتف ــة، فع ــة خالص ــة أموي ــي ثقاف ــة)55( وه ــام اجلاع ــه ع ــح بأن ــام الصل ــيع لع ُأش
ــاري  ــري واإلجب ــح القه ــاع الصل ــة يف إيق ــور متعارض ــلمن واألم ــن املس ــذا ب ــل ه ــاع حص إجت
وخيانــة اجليــش الكــويف وتــردده واهنيــاره، وحتــول العاصمــة إىل دمشــق والكوفــة أصبحــت تابعــة 

بعدمــا كانــت متبوعــة.  
مل يلتــزم معاويــة بالــروط املعقــودة بينهــا، وال خــاف بــن العلــاء أن اإلمــام احلســن إنــا ســلم 

اخلافــة ملعاويــة حياتــه ال غــر ثــم تكــون لــه مــن بعــده)5٦(.
ذكــر البــاذري يف كتابــه )أنســاب األرشاف( مجلــة مــن املرويــات عــى طريقــة املحدثــن يف زواجه 

وطاقــه، وهــي روايــات يعــرف منشــأها يعــود إىل مصطلــح اخلافــة وكيــف  تركها وملــاذا؟)57(
ــادة  ــه اخلاصــة وأحاديــث اإلدارة والقي ــه يفهــم أن أحاديــث اإلمــام احلســن املتعلقــة بحيات ومن
ــث أن  ــى الباح ــن فع ــند واملت ــال يف الس ــع واالحتي ــث يشــوهبا الوض ــا أحادي ــة كله ــة معاوي وأهلي
ــع  ــين لرف ــام العباس ــنية أي ــورات احلس ــة والث ــداث األموي ــات األح ــق مابس ــا وف ــل معه يتعام

ــس. ــف والتدلي ــع والتزيي ــكاليات الوض اش
ورضب معاويــة أصحــاب اإلمــام احلســنgبعضهم ببعــض مــع ترصحيــه يف خطبتــه: رشطتفــي 
ــاك نصــوص  ــة رشوطــًا أردت هبــا األُلفــة ووضــع احلــرب، أال وإهنــا حتــت قدمــي)5٨(، وهن الفتن
يذكــر فيهــا معاويــة انســاخه مــن عقــد الــروط والعمــل عــى هــواه متامــًا خمالفــًا ســنة الرســول 

وكتابــه وســرة مــن قبلــه. 
كان ُحضــن بــن املنـُـذر الرقــايش أبــو ساســان يقــول: مــا وىف معاويــة للحســن بــيشء ممــا جعــل، 

قتــل ُحجــرًا وأصحابــه، وبايــع البنــه، ومل جيعلهــا شــور، وســم احلســن)59(.
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ــع  ــود م ــرصه بموج ــد ع ــاء، ومل يع ــم اخللف ــجل وقوائ ــن س ــه م ــف حلذف ــك التثقي ــوء ذل ويف ض
ــذه  ــج هل ــباب والنتائ ــدرس األس ــادة ت ــد، وع ــرص جدي ــة ع ــرص وبداي ــة ع ــه هناي ــع أن ــف م األس
املتغــرات يف االنعطافــة التارخييــة، فقــد تــوىل اإلمــام املجتبــى أكثــر مــن ثانيــة شــهور اخلافــة بصفــة 
رســمية، لكنــه مل يذكــر يف قوائــم اخلافــة، فاالنصــاف التارخيــي أنــه يعــد مــن اخللفــاء اخلمســة يف 
عــرص مــا بعــد النبــوة وهــو عــرص مغايــر متامــًا لعــرص الدولــة األمويــة، فمثــًا مل يذكــره أمحد الســعيد 
ســليان يف )معجــم األرُس اإلســامية احلاكمــة( ولــو بإشــارة فقــد حــذف تاريــخ اإلمــام مــن ســجل 
احلكــم، وأصبحــت ثقافــة تعليميــة يف مناهجنــا املعــارصة وهــي عــدم االعــرتاف بخافتــه عمــت 
مناهــج التعليــم يف العــامل العــريب واإلســامي مــع األســف، مــع أن هــذه املــدة التارخييــة عــى قرصها 

تكشــف حقائــق مهمــة يف الديــن اإلســامي وعقيدتــه وتارخيــه وحتولــه. 
ورو املحدثــون إهتــام األمويــن والعباســين عــى أنــه حقيقــة يف قضيــة الــزواج والتطليــق املفــرط، 
وهــي قضيــة أشــاعها املحــدث األمــوي والعبــايس والزبــري نكايــة بأهــل البيــت بشــكل عــام واإلمــام 
احلســن بشــكل خــاص، وقــد ترسبــت إىل املدونــات احلديثيــة عنــد الشــيعة وهلا عاقــة مبــارشة باخلافة 

فإهنــا توحــي كيــف خلليفــة أن يكــون مهــه هــذا الفعــل؟ فكيــف يصلــح للخافــة بعــد ذلــك؟. 
ربــا نجــد أن بعــض الروايــات ألول وهلــة ليــس هلــا عاقــة باخلافــة، ولكــن كل ذلــك إحيــاءات 
واضحــة لدعــم مروعيــة الســلطة التــي أخــذت قــرسًا، وأن ُجــل الصحابــة قــد اعرتضــوا، ولكــن 
هــذا ال هيــم الدولــة فــإن الــذي هيمهــا تكويــن رأي عــام ســطحي عــى أن اإلمــام هكــذا هــي إرادتــه 
وفعلــه وســلوكه فهــو حيــب األمــوال والنســاء ومثلــه ال يصلــح ألمــر اخلافــة مــع عــدم معرفتــه 
باحلــرب واإلدارة والقيــادة، فهــو منغمــس يف الشــهوات، وقــد دخلــت هــذه املرويــات إىل املدونــة 
ــات منســوبة أليب  ــة رواي ــاك مجل ــي، فهن ــكايف( للكلين ــاب ال ــًا )كت ــة الشــيعية، ونأخــذ مث احلديثي

 .gعبــد اهلل اإلمــام الصــادق
وال أحتــاج يف نظــري النظــر يف الســند بعــد أن قــرأت املتــن وهــو شــاهد عــى خــاف الشــخصية 
ومهمتهــا يف احليــاة، وإن منهــج العصمــة واالمامــة والعبــادة والتقــو أعظــم مــن أن تشــغل 
اإلمــام بجوانــب غريزيــة وشــهوانية كثــرة هلــا مشــاكل اجتاعيــة ودينيــة وأخاقيــة منعكســة عــى 

الشــخصية نفســها ومنعكســة عــى مصطلــح اإلمامــة نفســه. 
إن النــص الــذي أورده الكلينــي يف كتابــه كان عــن عبــد اهلل بــن ســنان عــن أيب عبــد اهلل
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g)الصــادق( قــال: )إن عليــًا قــال - وهــو عــى املنــرب: ال تزوجــوا احلســن فإنــه رجــل مطــاق، 
فقــام رجــل مــن مهــدان، فقــال: بــى واهلل لنزوجنــه وهــو ابــُن رســول اهللs وإبــن أمــر املؤمنــن
ــاد عــن  ــن أيب الب ــى ب ــإن شــاء أمســك وإن شــاء طلــق()٦0(، والنــص اآلخــر هــو عــن حيي g، ف
أيب عبــد اهللgقــال: إن احلســن بــن عــيلc طلــق مخســن امــرأة، فقــام عيلgبالكوفــة فقــال: يــا 
معــر أهــل الكوفــة، ال تنكحــوا احلســن، فإنــه رجــل مطــاق، فقــام إليــه رجــل، فقــال: بــى واهلل 
ــه أمســك، وإن كــره  ــإن أعجب ــُن فاطمــة عليهــا الســام، ف ــُن رســولِ اهللs واب ــه اب ــه فإن لنُنكِحنَّ
ــأن اإلمــام  ــار مــن العامــة واخلاصــة ب ــه تكاثــرت األخب طلــق()٦1(، وقــد جــاء يف التحقيــق مــن أن
احلســنgكان كثــر االزواج، وكان رجــًا مطاقــًا للنســاء، ثــم إن النصــن فيهــا أنظــار شــتى)٦2(:

1- احلمل عى إجابة داعي الشهوة وإشباعها وحاشا مقام اإلمام عن ذلك. 
2- ثابتــة وصحيحــة وهلــا وجــوه شــتى بــأن الريعــة حتــث عــى كثــرة الــزواج وتنــدب إليــه، أمــا 

الطــاق فلعــدم وجــود مائمــة ألخاقهــن. 
 .g3- أحاديث موضوعة من قبل خصوم اإلمام احلسن

٤- التوقف مثل املحدث البحراين حيث قال: حبس القلم عن ذلك أوىل باألدب. 
ــد  ــخص املبع ــذا الش ــة وأن ه ــا إىل اخلاف ــي يف وضعه ــبب احلقيق ــار إىل الس ــذه األنظ ــر ه مل ت
هــو اإلمــام احلسنgســيد شــباب أهــل اجلنــة فابــد أن يوجــد لــه قضايــا خمتلقــة تشــوه ســمعته 
وعــدم أهليتــه للخافــة والثــورة بــن أوالده وأتباعــه وإىل أرجحيــة معاويــة واألمويــن مــن أهــل 
بيــت النبــوة، وهــذه التعليقــات غــر كاملــة يف ربــط األحــداث بعضهــا ببعــض، وقبــل أن ُأناقــش 

النصــن ُأناقــش األنظــار املذكــورة. 
فالنظــر األول: حيمــل عــى حــب الغريــزة الشــهوية وال يفــرس يف ظاهــره غــر ذلــك فــا معنــى 
هــذه الكثــرة والرغبــة يف التغيــر وأقــل مــا ذكرتــه الروايــة املنســوبة لإلمــام الصادقgأنــه طلــق 
مخســن امــرأة، وهنــاك روايــات قرأهتــا تنســب إليــه )300( امــرأة أو حتــى 900 امــرأة، وكل مــن 
يقــرأ هــذه النصــوص يفرسهــا هبــذه الرغبــة اجلاحمــة، فقــد نقــل دوايــت م. رونلدســن عــن المنــس 
قولــه: األخبــار تــدل عــى أن احلســن كانــت تنقصــه القــوة املعنويــة والشــجاعة والضبــط النفــيس، 
ونقــل أيضــًا عــن دائــرة املعــارف اإلســامية بــا يتنــاول شــخصيته بــأن الشــهوات النفســية ونقــص 

النشــاط والــذكاء مهــا الصفتــان األساســيتان ألخاقــه)٦3(. 
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لقــد فهــم املســترقون مــن نصــوص التاريــخ واحلديــث شــخصية اإلمــام احلســنgبأنه رجــل 
ــة وســمي  ــغ عــدد مــن تزوجهــن املائ ــى بل ــزواج والطــاق حت شــهواين قــىض زهــرة شــبابه يف ال
باملطــاق وخلــق ألبيــه أعــداء خطريــن وقــد برهــن عــى كثــرة تبذيــره بــأن خــص كل امــرأة مــن 
نســائه بــال كثــر)٦٤(، وهــذا فهــم ســطحي للنصــوص خــالٍ مــن النقــد الداخــيل واخلارجــي وأثــر 

الظــروف املحيطــة بــه. 
وقــد مجعــت مفاهيــم التبذيــر يف خافــة اإلمــام عــيلg، ألجــل تزويــج وتطليــق اإلمــام 
احلســنgوهو مفهــوم النصــوص ال تزوجــوا احلســن، نصــوص منقولــة عــن كتــب الشــيعة، ثــم 
يذكــر دوايــت مــن أن الشــيعة قــد اعرتفــوا أنــه كان لــه ســتون زوجــة وعــدد كبــر مــن اإلمــاء وقــد 

ذكــر إن عددهــن كان بــن 300 - 900 وقــد طلــق كثــرًا منهــن فســمى باملطــاق)٦5(. 
ــه ســيد  ــم مردهــا اخلافــة وحدهــا، وإالّ فإن ــات أخــر تــيسء إىل شــخصه الكري ــاك رواي وهن
شــباب أهــل اجلنــة وأحــب شــخص لــد الرســول والصحابــة ومجلــة أحاديــث تبجلــه وتكرمــه 
بفضائــل، فهــذه الروايــات السياســية قــد رضبــت فيــه عــدم أهليتــه للخافــة وشــوهت ســمعته، 
وتفضيــل الرســولs لــه وألخيــه حمــل إكبــار عنــد مجيــع املســلمن، فكيــف يكــون ســيد شــباب 
أهــل اجلنــة هبــذه الدرجــة مــن حــب الدنيــا وشــهواهتا ومــن ثــم يســمى باملطــاق املبغــوض عند اهلل 
ســبحانه وتعــاىل؟ ففــي هــذا النظــر الظاهــري بــدون متحيــص يقــع الكثــر كــا ذكرنــا وهــو معارض 
ــا  ــي أطلقه ــة الت ــث الصحيح ــيلc، واألحادي ــن ع ــن ب ــام احلس ــخصية لإلم ــات الش ــًا للصف متام
الرســول حممــدs وقبلــه القــرآن الكريــم يف وصــف آيــة التطهــر املســتدل هبــا عــى الطهــارة مــن 

الرجــس، وهــو وصــف قــرآين عــى وجــه احلقيقــة وال حيتــاج إىل تأويــل. 
ــا  ــارض بينه ــر إىل التع ــاس ومل ينظ ــع االلتب ــا يرف ــات ب ــذه الرواي ــؤول ه ــاين: ي ــر الث ــا النظ أم
ــق بــن األحاديــث وعــدم وجــود  ــر صحــة وهــذه حمــاوالت التوفي وبــن أحاديــث راجحــة وأكث
ــات املســيئة لذاكــرة  ــة أدت إىل تثبيــت مثــل هــذه الرواي ــد تأويــات خاطئ اجلــرأة يف طرحهــا، وّل
التشــيع وعــدم وعــي التاريــخ وتطــوره أو بــا يســمى رصاع األجيــال واآلراء، إن كتابــة مثــل هــذه 
املرويــات التــي تــيسء لإلمــام احلســنgبدافع ســيايس كتبــت يف عــرصه ومــا بعــده، لتقليــل مــن 
ــر أو  ــن أن ينظ ــو ال يمك ــدارة وه ــة واجل ــوي بالرعي ــورة حت ــم بص ــة احلك ــاء معاوي ــأنه واعت ش
يتــوىل احلكــم إالّ هبــذه، وأكيــد أن الدولــة كانــت حتــس بالواقــع االجتاعــي والثقــايف الــذي يــدور 
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بــن املســلمن العاجزيــن عــن التغيــر لســطوة الدولــة وقســوهتا. 
أذكــر يومــًا يف دراســتي العلميــة، ســألت أحــد العلــاء حــول قضيــة الــزواج املتعــدد وكثرتــه عنــد 
اإلمــام احلســنg، فأجابنــي إن اإلمــام هــو إبــن رســول اهللs والنــاس حتــب أن تزوجــه وتنجــب 
ذريــة منــه، تأويــًا لروايــات وردت يف الــكايف، ومل يكــن لــه القــدرة واجلــرأة أن يكــذب مثــل هــذه 
ــات ســاقطة ملخالفتهــا  ــل باطــل فالرواي ــام احلســن فأوهلــا هبــذا، وهــو تأوي ــات بحــق اإلم الرواي
ســمته الشــخصية وهــي ذات دوافــع سياســية أيديولوجيــة واضحــة، أمــا النــدب إىل الــزواج 
ــار منــه هبــذه الكيفيــة، وتأويــل كثــرة طاقــه بعــدم مائمــة أخاقهــن فهــذا فيــه  وليــس إىل االكث
.gداللــة إىل ســوء االختيــار هلــن وهــذا ال ينطبــق عــى شــخصية مثــل شــخصية اإلمــام احلســن

أمــا النظــر الثالــث: فهــو أقــرب إىل الصحــة مــن حيــث تشــويه ســرة اإلمــام عــيلgأوالً واإلمام 
احلســنgثانيًا، ولكــن هــذا النظــر مل يعرفنــا أن هــذه األحاديــث منظــورة إىل إســقاط شــخصه عــن 
اخلافــة وأن معاويــة هــو أهــًا هلــا، وأن مثلهــا أيديولوجــي ســلطوي لدعــم معاويــة ودولتــه، وان 

العباســين فعلــوا مثــل ذلــك، ولــو مل يكــن اإلمــام قــد تــوىل اخلافــة ملــا كانــت هــذه االفــرتاءات.  
أمــا النظــر األخــر: فقــد توقــف عــن مثــل هــذه الروايــات مثــل املحــدث البحــراين الــذي قــال: 
)حبــس القلــم عــن ذلــك أوىل بــاألدب()٦٦(، وهــذا النظــر إستســام ملثــل هــذه الروايــات وفقــدان 
اجلــرأة يف دفــع مثــل هــذه الروايــات املوضوعــة التــي تــيسء إىل مقــام الواليــة واإلمامــة والعصمــة، 
ــا)٦7( أن اإلمــام عيلgمــن عــى منــرب الكوفــة يشــكو مــن إبنــه كثــرة الــزواج  والنــص املــروي هن
ووصمــه بالرجــل املطــاق، ومــا نقلــه املحقــق أو جمموعــة املحققــن عــن العامــة املجلــيس يف أن 
ــوم،  ــده املعص ــى ول ــكار ع ــم ال اإلن ــب إياهن ــم ومرات ــتعام حاهل ــيلgكان اس ــام ع ــرض اإلم غ
ــة الواضحــة  ــص الرواي ــه أي ن ــدًا عــن داللت ــد ج ــكام بعي ــذا ال ــوم)٦٨( وه ــد مــن احلــي القي املؤي

بداللــة النهــي عــن التزويــج واطــاق لفــظ املطــاق عــى اإلمــام احلســنgال تصــح. 
والصحيــح مــا ذكــر يف التحقيــق عــن بعــض العلــاء: )إنــا ال نشــك يف افتعــال هذيــن احلديثــن 

ووضعهــا مــن قبــل خصــوم اإلمامgليشــوهوا بذلــك ســرته العطــرة...()٦9(. 
g وهــذا النــص يؤيــد اخلــاف بينهــا املؤيــد بروايــات وأحاديــث اخلــاف بــن اإلمــام احلســن

مــع أبيــه وأخيــه املرويــة عنــد كتــب اجلمهــور. 
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إن املســلمن يعرفــون رشيعتهــم التــي تنهــى عــن الطــاق العــادي فكيــف هبــذه الكثــرة الكاثــرة 
بــل اإلرساف فيــه، ففــي نفــس كتــاب الــكايف ورد عــن رســول اهللs: )إن اهلل عــّز وجــل يبغــض 

أو يلعــن كل ذواق مــن الرجــال...()70(. 
وعــن اإلمــام الصادقgقولــه: )مــا مــن يشء ممــا أحلــه اهلل عــّز وجــل أبغــض إليــه مــن الطــاق 
وإن اهلل يبغــض املطــاق الــذواق()71(، وعنــه أيضــًا قــال: )ســمعت أيبgيقــول: إن اهلل عــّز وجــل 
()72(، تفصــل هــذه الروايــات صفحــات قليلــة عــّا روي عــن أن اإلمــام  يبغــض كل مطــاقٍ ذّواقٍ

احلســنgووصفه باملطــاق. 
ــدة  ــات األكي ــن املوضوع ــي م ــا فه ــة هل ــي ال صح ــا احلديث ــة إىل تراثن ــوص املرسب ــذه النص فه
ــات  ــا أو دراس ــام باالنثربولوجي ــنا اإلم ــو درس ــنg، ول ــام احلس ــخص اإلم ــا لش ــدم مائمته لع
الشــخصية وهــي علــوم ظهــرت يف العــامل حديثــة ومعــارصة لعرفنــا نتائــج جديــدة وباهــرة حــول 

ــخ. ــخصية يف التاري كل ش
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خالصة البحث: 
بعد هذه اجلولة الفكرية التارخيية واحلديثية توصلنا إىل النتائج اآلتية: 

1- إن قــراءة التاريــخ قــراءة واعيــة وبمناهــج معــارصة يمكــن هبــا احلصــول عــى نتائــج أكثــر 
دقــة. 

 .g2- الزال البحث قليًا عن خافة اإلمام احلسن
3- كشــف البحــث الفــرق بــن املعرفــة واأليديولوجيــا يف ممارســة الفصــل بينهــا بالنقــد 

املوضوعــي. 
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3٨(دوايت م. رونلدسن، عقيدة الشيعة وهو كتاب عن تاريخ اإلسام يف إيران، تعريب: ع.م،  

39(للمزيد ينظر: أمحد حممود صبحي، نظرية اإلمام لد الشيعة االثني عرية، حتليل فلسفي للعقيدة، 
٤0(نبيلة عبد املنعم، نشأة الشيعة اإلمامية.

٤1(إبــن الطقطقــى، حممــد بــن عــيل بــن طباطبــا، الفخــري يف اآلداب الســلطانية والــدول اإلســامية، عنــي بنــره: 
حممــود توفيــق الكتبي،  

٤2(ترمجة: حممود كبيبو،  
٤3(هامل، الشيعة، ص27.  

٤٤(دوايت، عقيدة الشيعة، ص٨2
٤5(املرجع نفسه، ص٨٨.  

٤٦(للمزيد ينظر: مرتىض مطهري، سرة األئمة األطهار، ترمجة: مالك وهبي.  
ــن النعــان الُعكــربي البغــدادي، اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى  ــد اهلل حممــد بــن حممــد ب ــو عب ــد، أب ٤7(املفي
العبــاد، 1٤29هـــ/200٨م، ج2، ص9، حتــق: مؤسســة آل البيتbإلحيــاء الــرتاث، )بــروت: مؤسســة آل 

ــرتاث.   ــاء ال ــت إلحي البي
٤٨(املفيد، اإلرشاد، ج2، حـ13.  
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٤9(الثقفــي، الغــارات أو االســتنفار والغــارات، حتــق: عبــد الزهــراء احلســيني، مؤسســة دار الكتــاب اإلســامي، 
ــن احلســيني األرومــي،  ــق أقــدم للســيد املحقــق مــر جــال الدي ــاك حتقي ط1، 1٤10هـــ/1990م، وكذلــك هن

وفقــدت أغلــب الكتــب التــي جــاءت هبــذا العنــوان، فلــم يبــق إاّل كتــاب الثقفــي هــذا.  
50(الطربيس، االحتجاج، ج2، ص٦3.  

51(املصدر نفسه، ج2، ص٦٦.  
52(املصدر نفسه، ج2، ص٦9.  

53(الطربيس، االحتجاج، ج2، ص71.  
5٤(البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إساعيل، صحيح البخاري، اعتنى به وأعده للنر: حممد حممد تامر،

55(ابن عبد الرب، االستيعاب، ص21٨.  
5٦(املصدر نفسه، الصفحة نفسها.  

57(للمزيــد ينظــر: البــاذري، أنســاب األرشاف، حتــق: فيلفــرد ماديلونــغ، )بــروت: املعهــد األملــاين لألبحــاث 
الرقيــة، 1٤30هـــ/2009م(، ج2٨، القســم الثــاين، ص٤57  ٤٦5.  

5٨(الباذري، أنساب األرشاف، ج2٨، ص٤77.  
59(املصدر نفسه، ج2٨، ص٤79.  

٦0(الكلينــي، أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق، الــكايف، حتــق: قســم إحيــاء الــرتاث مركــز بحــوث دار 
احلديــث. 

٦1(الكليني، الكايف، ج11، ص٤٦9.  
٦2(هوامش املصدر نفسه، ج11، ص الصفحة نفسها.  

٦3(دوايت، عقيدة الشيعة، ص٨9.  
٦٤(املرجع نفسه، ص٨9.  

٦5(دوايت، عقيدة الشيعة، ص90.  
٦٦(هامش الكايف، ج11، ص٤٦٨.  

٦7(الكليني، الكايف، ج11، ص الصفحة نفسها.  
٦٨(هامش، ج11، ص٤٦٨.  
٦9(هامش، ج11، ص٤٦٨.  

70(الكليني، الكايف، ج11، ص٤٦٤.  
71(املصدر نفسه، ج11، ص٤٦٤.  

72(املصدر نفسه، ص٤٦5.  



3٦٦3٦٦3٦٦

الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي

مصادر البحث ومراجعه
القرآن الكريم هو القول الفصل.

ابــن األثــر، عــز الديــن أيب احلســن عــيل بــن أيب * 
الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد 

)ت٦30هـــ(.  الشــيباين  الواحــد 
صــادر، *  دار  )بــروت:  التاريــخ،  يف  الكامــل   -1

19٦5م(.   13٨5هـــ/
 أمحد حممود صبحي. * 
2- نظريــة اإلمامــة لــد الشــيعة االثنــي عريــة * 

النهضــة  دار  )بــروت:  للعقيــدة،  فلســفي  حتليــل 
1٤11هـــ/1991م(.   العربيــة، 

 باتريشيا كرون ومارتن هيندز  * 
العصــور *  يف  الدينيــة  الســلطة  اهلل  خليفــة   -3

اإلســامية األوىل، ترمجــة: أمحــد طلعــت، مراجعــة: 
إيــان عبــد الغنــي نجــم، )بــروت: جســور للرتمجــة 

2017م(.  والطباعــة، 
إســاعيل *  بــن  حممــد  اهلل  عبــد  أبــو  البخــاري،   

  .) 25٦هـــ )ت
ــر: *  ــده للن ــه وأع ــى ب ــاري، إعتن ــح البخ ٤- صحي

املختــار،  مؤسســة  )القاهــرة:  تامــر،  حممــد  حممــد 
200٤م(.   1٤2٤هـــ/

 الباذري، أمحد بن حييى بن جابر )ت279هـ( * 
ماديلونــغ، *  فيلفــرد  حتــق:  األرشاف،  أنســاب   -5

الرقيــة،  لألبحــاث  األملــاين  املعهــد  )بــروت: 
2009م(.  1٤30هـــ/

 الثقفي، إبراهيم بن حممد )ت2٨3هـ(.* 
ــد *  ــق: عب ــارات، حت ــتنفار والغ ــارات أو االس ٦- الغ

ــامي،  ــاب اإلس ــة دار الكت ــيني، مؤسس ــراء احلس الزه
ــيد  ــر للس ــق آخ ــاك حتقي ط1، 1٤10هـــ/1990م وهن
ــو  ــي وه ــيني األروم ــن احلس ــال الدي ــر ج ــق م املحق

ــدم.   أق
 دوايت م. رونلدسن. * 

7- عقيــدة الشــيعة وهــو كتــاب عــن تاريــخ اإلســام * 
يف إيــران، تعريــب: ع.م، )بــروت: مؤسســة املفيــد، 

1٤10هـ/1990م(.  
 الزخمــري، جــار اهلل أبــو القاســم حممــود بــن عمــر * 

)ت53٨هـ(. 
ــرتاث *  ــاء ال ــروت: دار إحي ــة، )ب ــاس الباغ ٨- أس

1٤22هـــ/2001م(.  ــريب،  الع
 الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر * 

)ت911هـ(. 
9- تاريخ اخللفاء، با معلومات.  * 
 الطــربيس، أبــو منصــور أمحــد بــن عــيل بــن أيب طالــب * 

)ت٦هـ(. 
10- االحتجــاج، حتــق: إبراهيــم البهــادري وحممــد * 

هــادي بــه، )قــم: دار األســوة للطباعــة، 1٤35هـــ(. 
 الطربي، حممد بن جرير )ت310هـ(. * 
أبــو *  حممــد  حتــق:  وامللــوك،  الرســل  تاريــخ   -11

ــارف، 19٦0م(.   ــرة: دار املع ــم، )القاه ــل إبراهي الفض
طباطبــا *  بــن  عــيل  بــن  حممــد  الطقطقــى،  إبــن   

 . ) 7هـــ 0 9 ت (
والــدول *  الســلطانية  اآلداب  يف  الفخــري   -12

الكتبــي،  توفيــق  حممــود  بنــره:  عنــي  اإلســامية، 
بــا(.  الرمحانيــة،  املطبعــة  )القاهــرة: 

 إبن عبد الرب، أبو عمر يوسف )ت٤٦3هـ(. * 
حقــق *  األصحــاب،  معرفــة  يف  االســتيعاب   -13

ــيحا،  ــون ش ــل مأم ــًا: خلي ــًا ألفبائي ــه ترتيب ــه ورّتب إصول
1٤33هـــ/2012م(.   املعرفــة،  دار  )بــروت: 

 أبــو العــرب، حممــد بــن أمحــد بــن متيــم التميمــي * 
)ت333هـــ(. 

1٤- املحــن، حتــق: حييى وهيب اجلبــوري، )بروت: * 
دار الغرب اإلسامي، 1٤27هـ/200٦م(. 

 عيل مقلد.  * 
ــة *  ــوة واالمام ــام أو النب ــم يف اإلس ــام احلك 15- نظ
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عنــد نصــر الديــن الطــويس، )بــروت: دار األضــواء، 
1٤0٦هـــ/19٨٦م(.  

 إبــن فــارس، أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن * 
)ت395هـــ(.  زكريــا 

وضبــط: *  بتحــق  اللغــة،  مقاييــس  معجــم   -1٦
عبــد الســام حممــد هــارون، نــر مكتــب اإلعــام 

1٤0٤هـــ.  عــام  قــم  اإلســامي، 
 الفراهيــدي، أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد * 

)ت175هـــ(.
ــرتاث العــريب، *  ــاء ال ــروت: دار إحي 17- العــن، )ب

1٤2٦هـــ/2005م(.  
 فريد مكغرو دونر.  * 
ــة عــن األصــول اإلســامية *  ــات الرسدي 1٨- الرواي

ــم  ــة اإلســامية، ترمجــة وتقدي ــة التارخيي ــات الكتاب بداي
املركــز  )تورنتــو:  ناجــي،  اجلبــار  عبــد  وتعليــق: 

2019م(.  األكاديمــي، 
 إبــن قتيبــة، أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم الدينــوري * 

)ت27٦هـ(. 
بتاريــخ *  املعــروف  19- اإلمامــة والسياســة وهــو 

ــي وأوالده،  ــايب احللب ــى الب ــرة: مصطف ــاء، )القاه اخللف
13٨٨هـــ/19٦9م(.  

 الكلينــي، أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب الــرازي * 
)ت329هـــ(. 

الــرتاث مركــز *  الــكايف، حتــق: قســم إحيــاء   -20
للطباعــة  احلديــث  دار  )قــم:  احلديــث،  دار  بحــوث 

1٤30هـــ(.   والنــر، 
 حممد خليل الزين.  * 
21- تاريــخ الفــرق اإلســامية بحــث موضوعــي * 

ــة  ــة والفــرق اإلســامية مــن خــوارج ومعتزل يف اخلاف
األعلمــي،  مؤسســة  )بــروت:  وشــيعة،  وأشــاعرة 

1٤05هـــ/19٨5م(.  
 حممد عيل حممد طاهر البحراين.  * 

)كربــاء: *  عــر،  اإلثنــي  الرســول  خلفــاء   -22
13٨2هـــ/19٦2م(.  البيــت،  أهــل  مطبعــة 

 مرتىض مطهري * 
23- ســرة األئمــة األطهــار، ترمجــة: مالــك وهبــي، * 

)بــروت: دار اهلــادي، 1٤11هـــ/1991م(.   
 املسعودي، عيل بن احلسن بن عيل )ت3٤٦هـ(.  * 
ــروت: *  2٤- مــروج الذهــب ومعــادن اجلواهــر، )ب

دار الكتــاب العــريب، 1٤25هـــ/200٤م(. 
ــان *  ــن النع ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــد، أب  املفي

)ت٤13هـــ(.  البغــدادي  العكــربي 
25- اإلرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد، * 

الــرتاث،  البيتbإلحيــاء  آل  مؤسســة  حتــق: 
الــرتاث،  إلحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  )بــروت: 

200٨م(.    1٤29هـــ/
 الناشــئ األكــرب، أبــو العبــاس عبــد اهلل بــن حممــد * 

)ت293هـــ(. 
الكتــاب *  مــن  ومقتطفــات  اإلمامــة  مســائل   -2٦

األوســط يف املقــاالت، حققهــا وقــّدم هلــا: يوســف فــان 
إس، )بــروت: فرانتــس شــتايز، 1971م(. 

 نبيلة عبد املنعم.* 
مطبعــة *  )بــروت:  اإلماميــة،  الشــيعة  نشــأة   -27

19٦٨م(.    اإلرشــاد، 
 هاينس هامل. * 
2٨- الشــيعة، ترمجــة: حممــود كبيبــو، )بغــداد: بيــت * 

الــوراق للطباعــة، 2011م(. 
 اليعقــويب، أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن * 

بابــن واضــح األخبــاري  املعــروف  الكاتــب  وهــب 
)ت292هـــ(.  

الفكــر، *  دار  )بــروت:  اليعقــويب،  تاريــخ   -29
195٦م(.   1375ه ـــ/




