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 كتااراإلحسان صػٌة إهلّقة ُیدرؿفا اإلكسان باـقجدان، ؽاهلل 

هق ادفُـِعؿ طؾی  خالئؼف مجقعًا باحلقاة وإرزاق: مـ إكساٍن  وتعاـی  

ـٍ وؿاؽر، وُمّتٍؼ وؽاسؼ، ومطقٍع وطاٍص، صغٍر  وؼره، وِمـ ممم

وؿار، ُیغدق طؾقفؿ أكقاع ؽضائؾف وكعؿف وآٓئف، مـ: اـقجقد، 

واـعؼؾ، واــاّقات واـرسآت، واـػائع وإحؽام، واـتؽریؿ 

 :جّؾ شلكف واإلؿرام، وهق اـؼائؾ

ْمـا َبـي آدم..﴿ف   .(1) ﴾َوَلَؼد َكرَّ

                                                           

 .70. سقرة اإلرساء: 1



 

فؿ بف مـ بع سائر ادقجقدات  وتعاـی   كتاار)ؿّرَمفؿ  بام َخصَّ

بف طـ ؼرهؿ، وهق اـعؼؾ اـذي  تازوناـؽقكّقة، وهق اـذي َیؿ

یعرؽقن بف احلؼَّ مـ اـااصؾ، واخلَر مـ اـّػ، واــاؽع ِمـ اـضاّر. 

أو وردت بف اـروایة، أّن اـذي ؿّرمفؿ بف وأّما ما ذؿره ادػّّسون، 

، أو إؿؾ باـقد، أو اخلّط، أو (1) اهلل هق: اــطؼ، أو تعدیؾ اـؼامة..

بقده، أو أّكف  ×خؾؼ أباهؿ آدَم  تعاـی  ُحسـ اـصقرة.. أو أّن اهلل 

، وما ُذؿر مـفا، ؽنّكام ُذؿر طؾی  ؽمـفؿ، أو مجقع ذـ |جعؾ حمّؿدًا 

 .(2) ساقؾ اـتؿثقؾ(

، إذ جّؾ وطالوَمـ ختّؾؼ هبذا اخلُؾؼ، ؽنّكف سقؽقن مقضع حماّة اهلل 

واهللُ ُُیّب ﴿، (3) ﴾إنَّ اهللَ ُُیّب ادـُحِسـع﴿هق اـؼائؾ: 

سقؽقن مقضع حمّاة اــاس، ؽاــاّل  ؽ. وؿذـ(4) ﴾ادـُحِسـع

ق  ُجبِؾت الؼؾوُب طؾٰی ُحبِّ َمن أحَسَن »یؼقل:  |اـصادق ادصدَّ

                                                           

 .4سقرة اـتع:  ﴾َلَؼد َخَؾْؼـا اإلكساَن دم أحَسِن َتْؼویم﴿: تعاـی  . ؾال 1

 .156: 13. ادقزان ذم تػسر اـؼرآن 2

 .13، سقرة ادائدة: 195. سقرة اـاؼرة: 3

 .. وؼرمها.148، 134. سقرة آل طؿران: 4



َمن أحَسَن إغ الـاس »یؼقل:  ×ووصّقف أمر ادممـع ، (1) «إلقفا

َمن َكُثر إحساُكه، أحبَّه »، ویؼقل أیضًا: (2) «استدام مـفُم ادحّبة

 .(3) «إخواُكه

ـإلحسان أهُؾف وهؿ مصداؾف، َؽُفؿ إكاقاء، واـرُسؾ  ؿان وإذا

كجده ذم  ؽ. وتعؾقؾ ذـطؾقفؿ أؽضؾ اـصالة واـسالم واـثـاء ٕوصقاءوا

هل  ؽ، تؾسال م اهلل طؾقفؿؾؿٍة كّرٍة واضحة صدرت طـ اإلمام طظٍّ 

أحقُّ الـاس باإلحسان َمن أحَسَن اهللُ إلقه، وَبَسط بالؼدرة »ؾقـف: 

. وؾد تـقف إذهان إـی  أّن أهؾ اـؼدرة َمـ تػّقؾقا طؾی (4) «َیَدیه

ـّ أوـقاء ا ؾد  تعاـی  هلل اــاس باـؼّقة وادال واـسؾطة، وحسب، وـؽ

ُأكِعؿ طؾقفؿ باـػقض اإلهلّل واـؼدرة اإلهلّقة، ؽؽاكت بلیدهیؿ 

ادفََؾؽات وادقاهب اـرّباكّقة، إضاؽًة إـی اـقٓیة اـتؽقیـقّة، ؽؽاكقا 

 مايّل، وإرشاٍد  :باإلحسان إـی اــاس اــاس هؿ أحؼَّ 
ٍ
ذم ططاء

                                                           

 .32. حتػ اـعؼقل: 1

 .372: 6، طققن احلؽؿ 285ؼرر احلؽؿ: . 2

 .386: 6، طققن احلؽؿ 279. ؼرر احلؽؿ: 3

 .37: 6، طققن احلؽؿ 100. ؼرر احلؽؿ: 4



 

 ـؾحاجات، ورؽٍع ـؾؿشؽالت.. وادصداق إ
ٍ
تّؿ معـقّي، وؾضاء

، صؾقات اهلل طؾقفؿدثؾ هذا اإلحسان َوَجدكاه ذم حمّؿٍد وآل حمّؿد 

وفِعُؾُؽُم اخَلری، وطادُتُؽُم »حقث كخاصافؿ ذم زیارتـا هلؿ، بؼقــا: 

، ؽفق طادٌة ذیػة مؼّدسة، ُتػقض طؾی أخریـ (1) «اإلحسان

احلّظ ؽضاًل وخرًا ورمحًة وبرؿة، طؾی اــاس مجقعًا، وإّكام ادقّؽُؼ ذو 

 َمـ أخذ مـفؿ، وَرِحؿ اهلل َمـ ؾال خماصاًا إّیاهؿ:

ّٓ ٓ ُتَشدُّ اـرؿائُب قُؽؿإـ  .. وإ

  
ّٓ ٓ َتِص   حُّ اَدقاهُب وِمـُؽؿ.. وإ

   
ّٓ ؽاحلدقُؽؿوؽ  ُمَزْخَرٌف  یُث .. وإ

  
ُث ؿاذُب  ّٓ ؽادحدِّ وطـُؽؿ.. وإ

 (2) 

ؽقفؿ،  ؽمعفؿ، أّؿد ذـ تعاـی  أّن اهلل  صؾقات اهلل طؾقفؿوَیؽػقفؿ 

، ؾال اإلمام (3) ﴾وإنَّ اهللَ دَََع ادُحِسـع﴿: وطال َجّؾ  حقث ؾال

صؾوات هذه أیُة ٔل حمّؿد »ذم ضّؾ هذه أیة اداارؿة:  × اـااؾر

 .(4) «، وٕشقاِطفماهلل طؾقفم

                                                           

 .1ح /  277: 2 ×. طققن أخاار اـرضا 1

 .183. إكقار اـاّلمعة ذم ذح اـزیارة اجلامعة: 2

 .69. سقرة اـعـؽاقت: 3

 .92ح /  168: 4اـثؼؾع  ، طـف: تػسر كقر151: 2. تػسر اـؼّؿّل 4



، وؾد ×اإلمام احلسـ ادجتای   صؾقات اهلل طؾقفؿوِمـ آل حمّؿد 

ذم صقٍر ومشاهد طدیدة، وحآٍت ومقاؾػ  ُطِرف باإلحسان

 متعّددة.. هذا بعضفا:

 قضـٰاء احلوائج

 ؽذم ؾضاء حقائج اــاس مفام ؿاكت تؾ سالم اهلل طؾقفساطقًا 

احلاجات، إذا ؿان اـسعل ؽقفا یصّب ذم صاطة اهلل، وذم مرضاة اهلل 

 .طّز شلكف

 وذم هذه اـػضقؾة تـػقٌس طـ ُؿَرب ادؽروبع، ورؽٌع هلؿِّ 

ؽقفا إدخال  ؽادفؿقمع، وتػریٌج طـ حرمان ادحرومع، ؿذـ

اـّسور طؾی ادحزوكع، وإهداء إمان وآصؿئـان إـی  كػقس 

 ×ادُضطّریـ وادضطربع. ومـ هـا َسِؿع اــاس اإلمام اـصادق 

خقاُركم ُسؿحاُؤكم، ورشاُركم بخالؤكم. وِمن صالح »یؼقل: 

َمرغؿٌة  كسعُي دم حوائجفم، وذلإطامل: الِِبُّ باإلخوان، وال

 ؽ. وؾاَؾ ذـ(1) «لؾشقطان، وتزحزٌح طن الـریان، ودخوُل اجِلـان

                                                           

 .3/ح 351ف350: 71باب اـثالثة، طـف: بحار إكقار ف 42ح  / 97ف96. اخلصال: 1



 

َمن مشٰی »اـساطع ذم حقائج اإلخقان بؼقـف:  |َبّػ رسقل اهلل 

 .(1) «دم َطوِن أخقه ومـػعته، َفَؾه ثواب ادجاهدین دم سبقل اهلل

ؽقق ابتغاء اـثقاب: ّّٕنؿ اخلر ادحض اـذي  ^وأهؾ اـاقت 

یػقض رمحًة بطاقعتف، وـذا كخاصافؿ ـدی  زیارتـا هلؿ، ؽـؼقل هلؿ: 

وفرَطه وَمعِدَكه، وَملواه  كِر اخلرُی كـُتم أّولَه، وأصَؾهإن ذُ »

«وُمـَتفاه
 كتاار، ومـ هـا ؿاكقا وما زاـقا أحبَّ اخلَؾؼ إـی اهلل (2) 

ف جّؾ مـ ؾائؾ ف ذم حدیثف اـؼدّد اـػیػ:  وهق اـؼائؾ وتعاـی  

حبُّفم إيّل ألطُػفم هبم، وأسعاهم دم اخَلؾُق طقايل، فلَ »

«حوائجفم
 (3). 

 وطؾقفؿ اـسالم طؾقفوـؼد سعی  أهؾ اـاقت ف ومـفؿ احلسـ اـزؿّل 

ف ـؾـاس ذم احلقائج ادادّیة وادعـقّیة، اـدكققّیة وإُخروّیة: ـققّؽروا 

                                                           

، 133ف اـااب  1ح /  340. ثقاب إطامل وطؼاب إطامل ـؾشقخ اـصدوق: 1

 .30ح /  367: 76طـف: بحار إكقار 

 .1ح /  277: 2 ×. طققن أخاار اـرضا 2

: 74ف باب اـسعل ذم حاجة ادممـ، طـف: بحار إكقار  10ح /  228: 2. اـؽاذم 3

 .114ح /  336



هلؿ اـسعادة وإمان، ویؽػقـا مـ آهتامم اـغققر باــاس ما رواه 

ابـ طساؿر اـدمشؼّل اـشاؽعّل ؾائاًل ف بعد إسـاد صقیؾ آِخُره ف: 

خرج احلسن یطوف »أكاَلكا أبق محزة اـثُّاميّل طـ طّظ بـ احلسع ؾال: 

ذهْب معي دم حاجتي أبا حمّؿد، ا بالؽعبة، فؼام إلقه رجٌل فؼال: یا

 الطواَف وذهب معه، فؾاّم ذهب خرج إلقه رجل كلٰی فالن. فرتإ

حاسٌد لؾرجل الذي ذهب معه، فؼال:  (قام إلقه رجٌل  )وذم روایة:

یا أبا حمّؿد، تركَت الطواَف وذهبَت مع فالٍن إلٰی حاجته! فؼال له 

ن َذَهب دم قال: مَ  | احلسن: وكقف ٓ أذهب معه ورسول اهلل

َقت حاجُته ُكتَِبت له حّجٌة وُطؿرة، وإن مل ِض حاجة أخقه ادسؾم فؼُ 

ُتْؼَض له ُكتِبت له طؿرة. فؼد اكتسبُت حّجًة وطؿرة ورجعُت إلٰی 

 .(1) «صوادم

هل مّهة إوـقاء، مؼروكًة باـعؾؿ وحّب اخلر ـؾـاس،  ؽتؾ

وباداادرة اـؽریؿة اـرحقؿة ـؼضاء احلقائج ادتعّّسة.. وؾد ُروي 

ِن احلدیثان اـػیػان: إّول ف ؾقـف: هذا ×طـ اإلمام اـصادق 

                                                           

 .253ح /  151مـ: تاریخ مدیـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام احلسـ 1



 

إّن الرجَل َلقسلُلـي احلاجَة فُلبادر بؼضائفا؛ خمافَة أن یستغـَي طـفا، »

ُسارُع إلٰی »، واـثاين ف ؾقـف: (1) «فال ََیِد هلا موقعًا إذا جاءته َٕ إّّن 

ه فقستغـي طـّي  .(2) «حاجة طدّوي؛ خوفًا أن َأُردَّ

 اإلطاكة والتسدید

  ُروَي أّن رجاًل ×ذم حقاة سّقد اـشفداء أيب طاد اهلل احلسع ،

سالم مـ إكصار جاءه یرید أن یسلـف حاجة، ؽؼال ـف احلسع 

طن بِْذلة ادسللة، وارَفْع  كیا أخا إكصار، ُصْن وجفَ »: اهلل طؾقف

. ؽؽتب «إن شاء اهلل كدم رقعة، فنّّن آٍت فقفا ما سارّ  كحاجتَ 

اد اهلل، إّن ـػالٍن طَظّ مخَس مئِة دیـار، وؾد أـحَّ اـرجؾ: یا أبا ط

ْرين إـی  َمقّسة 
اـرؾعة  ×. ؽؾاّم ؾرأ احلسع (3)يب، ؽؽؾِّْؿف ُیـظِ

                                                           

: 74، طـف: بحار إكقار 44ف اـااب  2ح /  179: 2 ×. طققن أخاار اـرضا 1

 .9ح /  286

 .372: 2ف طـ: ؿشػ اـغّؿة  64ح /  207: 78. بحار إكقار 2

وإْن ﴿: تعاـی  . أي ُیؿفؾـل إـی  وؾت أؿقن ؽقف ُمقرسًا، واـتعار مستػاٌد مـ ؾقـف 3

 [.280]سقرة اـاؼرة:  ﴾رٍة فـَظَِرٌة إلٰی َمْقََسةـكاَن ُذو ُطْس 



ًة  دخؾ إـی  مـزـف ؽلخرج ُُصّ
ؽقفا أـُػ دیـار، وؾال ـؾرجؾ:  (1)

، وأّما مخُس مئٍة فاستِعْن هبا طؾٰی كأّما مخُس مئٍة فاْقِض هبا َدیـَ »

ّٓ إلٰی أحد ثالثة: إلٰی ذي دِین، أو  كوٓ ترَفْع حاجتَ . كدهر إ

ین فقصون ِدیـَه، وأّما ذو ادـُرّوة  ُمرّوة، أو َحَسب: فلّما ذو الدِّ

مل ُتؽِرْم  كفنّكه َیسَتْحقي درّوته، وأّما ذو احلسب فقعؾم أكّ 

 كأن َیُردَّ  ك، ففو یصون وجفَ كأن تبذَله له دم حاجتِ  كوجفَ 

 .(2) «كاجتِ بغرِی قضاِء ح

ؾد مجع اـػَف ؿؾَّ اـػف مـ  ×واإلمام احلسـ ادجتای  

ـٍ وصاحُب شفامٍة وطّزٍة  مجقع أصراؽف وكقاحقف، ؽفق صاحب ِدی

 وٓؽقَؾفام حَسٌب  ٓ اـؽام ماذوؿرامٍة وحقاء، وأّما حَسُاف وكَسُاف ؽ

َكَسب.. وِمـ ضریػ ما ُروَي أّن احلسع ؽاَخَر أباه أمر ادممـع، 

صؾقات اهلل وسالمف أن ؾال ٕبقف  صؾقات اهلل طؾقفؽان مـ ؾقل احلسع ؽ

 :طؾقف

                                                           

ة: ما ُیَقّ ؽقفا اـدراهؿ واـدكاكر.1 ّ  . اـقُّ

 .178ف  177. حتػ اـعؼقل: 2



 

یا أبِت أكا احلسُع بُن طظِّ بِن أيب صالب، وُأّمي فاصؿُة الزهراء »

سّقدُة كساء العادع، وَجّدي حمّؿد ادصطػٰی سّقُد َبـي آدَم أمجعع ٓ 

طـد اهلل وطـد الـاس أمجعع،  كَریب فقه. یا طّظ، ُأّمي أفضُل ِمن ُأمّ 

وأفضُل طـد اهلل وطـد الـاس أمجعع. وأكا دم  كَ وَجّدي خرٌی ِمن َجّد 

ادفِد كاغاّن َجِبئقل، وتؾّؼاّن إرسافقل. یا طّظ، أكت طـد اهلل أفضل 

. ثّؿ إّن «بأباء وإّمفات وإجداد كمـّي، وأكا أفَخُر مـ

یؼّاؾ وـَده  ×أؾَاَؾ طّظ اطتـؼ أباه وجعؾ یؼّاؾف، و × احلسع

ؾاًم، رشفًا وفخرًا، وِطؾاًم وحِ  تعالیٰ اهللُ  كزادَ »احلسع وهق یؼقل ـف: 

 .(1) «یا أبا طبد اهلل كضادِق تعالیٰ ولَعَن اهلل 

.. وؾد L وما َیصُدق طؾی احلسع یصدق طؾی أخقف احلسـ

صالة اـعق،  |روی اـعاّمة أّن ابـ طّااس ؾال: صّؾی رسقل اهلل 

ـُ واحلسع حّتك َرؿِاا ضفَره، ؽؾاّم سّؾؿ  ؽؾاّم ؿان ذم اـرابعة أؾاؾ احلس

طؾی  طاتؼف  |وَضَعفام بع یدیف، وأؾاؾ احلسـ ؽحؿؾف رسقل اهلل 

 إیؿـ، واحلسَع طؾی  طاتؼف إیّس، ثّؿ ؾال:

                                                           

 .|. وادػاخرة َجَرت ذم حمرض اــاّل إؿرم 85ف  83. اـػضائؾ ٓبـ شاذان: 1



كم بخری الـاس َجّدًا وَجّدة؟ أٓ ُأخِبكم » ا الـاس، أٓ ُأخِِبُ أُّیُّ

 وطّؿة؟.. أٓ ُأخِبكم بخری الـاس أبًا وُأّمًا؟ اا بخری الـاس طاّمً 

اا رسول اهلل وجّدُُتام خدَیة بـت ُخَویؾد،  احلسُن واحلسع، َجدُّ

فام ف فام وبن أيب صالب،  اصؿة بـت رسول اهلل وأبواا طظُّ وأمُّ طؿُّ

اا دم  جعػر بن أيب صالب وطّؿُتفام ُأّم هاكٍئ بـت أيب صالب.. َجدُّ

فام ]وَجّدهتام ذم اجلـّة[اجلـّة  ـّة، وطؿُّ ، وأبواا دم اجلـّة وأّمفام دم اجل

 .(1) «فام دم اجلـّةـّة.. واا دم اجلـّة، وَمن أحبَّ تفام دم اجلدم اجلـّة وطؿّ 

هذا واحلسـ اـزؿّل هق ِمـ بقت اـػف واــقر، بقت تّػف 

ــاّقة ، ؽلصاح بقُتف بقَت ا|اـقحل باهلاقط ؽقف: ّٕن ؽقف ادصطػی 

، وؾد أكزل اهلل   كتاارواـرساـة واـؽرامة إطؾی  واـػف إسؿی 

ف:  وتعاـی   ـَ سُؿُه ُیَسبُِّح ٱذَكَر فقفا قوٍت أِذَن اهللُ أن ُترَفَع ویُ دم بُ ﴿ؽقف ؾق

م جتارٌة وٓ بقٌع َطن ِذْكِر فِ ُتْؾِفق أصاِل * ِرجاٌل ٓوله فقفا بِالُغُدوِّ 

                                                           

. 195ح /  122ف 121مـ: تاریخ مدیـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام احلسـ 1

ف مـ ترمجة اإلمام  153دیث احل/  ورواه: اـطزايّن ذم )ادعجؿ اـؽار

(.. وؼرمها. وما بع 184: 9اـشاؽعّل ذم )جمؿع اـزوائد  (، واهلقثؿّل × احلسـ

 ادعؽقؽع ما احتؿؾـاه ؾد سؼط، ؽلوردكاه هؽذا.



 

، ََیاُفوَن یومًا َتتؼؾَُّب فقِه الُؼؾوُب تاِء الزكاةِ اهللِ وإقاِم الصالِة وإی

وُبَریدة، ؾآ: ؾرأ رسقل  ؽ.. روی  أكس بـ ماـ(1) ﴾وإبصار

هذه أیة، ؽؼام إـقف رجٌؾ ؽؼال: یا رسقل اهلل، أيُّ ُبققٍت  | اهلل

بؽٍر ؽؼال: یا رسقل  ، ؽؼام إـقف أبق«ُبقوُت إكبقاء»: |هذه؟ ؾال 

اهلل، هذا اـاقت مـفا؟ وأشار إـی  بقت طظٍّ وؽاصؿة، ؽلجابف رسقل 

 .(2) «فاضؾِ اَكَعم، ِمن أف»: |اهلل 

  هي بقوت »ؾال ذم ضّؾ أیة اداارؿة:  ×وطـ اإلمام اـااؾر

 .(3) «إكبقاء، وبقُت طظٍّ مـفا

وطظٍّ  وذم هذا اـاقت ُوـِد احلسـ ادجتای  وكشل بع اــاّل 

، یری  كقر اـقحل، ویشّؿ طاؼ اـرساـة، صؾقات اهلل طؾقفؿوؽاصؿة 

ویؾتحػ باحلَسب إؾدس، ؽقؽقن ُمصقاًا َمـ یؼصده راؽعًا إـقف 

مًا إـقف َصؾِاَتف، وراجقًا مـف ِهاَتف، ؽؼد اجتؿع طـد  حاجَتف، وُمؼدِّ

ؿؾُّ دواطل آـتجاء إـقف ذم ؾضاء  سالم اهلل طؾقفاحلسـ اـزؿّل 

                                                           

 .37، 36. سقرة اــقر: 1

 .410: 1. شقاهد اـتـزیؾ ـؼقاطد اـتػضقؾ ـؾحسؽايّن احلـػّل 2

 .181ح /  607: 3. تػسر كقر اـثؼؾع 3



یـ، ذم أسؿی   (1)احلقائج.. مـ احلسب واــسب، وادروءة  واـدِّ

درجاهتا، وهل مجقعفا ٓ تسؿح ـصاحافا أن هُیِؿؾ حقائج اــاس 

 أو َیُصّد طـفا أو یتؽاسؾ ؽقفا.

جفَده وجاهف  صؾقات اهلل طؾقفوـؼد َوَضع اإلمام احلسـ 

هذه  سااًا ـؼضاء حقائج.. ؿقػ؟ خُتزكا تعاـی  ووجاهتف طـد اهلل 

 :ؽاـروایة طـ ذـ

  روی اـشقخ اـؽؾقـّل بسـده طـ أيب أسامة، أّن اإلمام

إلٰی مّؽَة سـًة  Lخرج احلسن بن طظٍّ »ؾال:  × اـصادق

ماشقًا َفَوِرَمت قدماه، فؼال له بعض َموالقه: لو َركِبَت َلَسَؽن 

فنّكه  (2) هذا الورم، فؼال: كاّل، إذا أَتقـا هذا ادـزل كطـ

، فؼال له (3) َأْسوُد ومعه ُدْهن، فاشرِت مـه وٓ ُُتاكِْسه كیستؼبؾ

موٓه: بليب أكت وُأّمي، ما َقِدمـا مـزًٓ فقه أحٌد یبقع هذا الدواء، 

                                                           

حتؿؾ ُمراطاهُتا اإلكساَن طؾی اـقؾقف طـد  . ؾقؾ ذم معـاها: هل آداب كػسقّة1

 حماسـ إخالق ومجقؾ اـعادات وإؽعال، أو هل ؿامل اـرجقـّقة واـشفامة.

قت.2  . ُطقِّـَت ادـاصؼ طؾی  صریؼ اـسػر بؿـازل ُسؿِّ

 . ما َؿَسف: َصَؾب مـف أن ُیـؼص اـثََّؿـ.3



 

 دوَن ادـزل. كفؼال له: بؾٰی، إّكه أمامَ 

 كلـَؿوٓه: دوكَ  ×فسارا ِمقاًل فنذا هو بإسود، فؼال احلسن 

هَن وأ ططِه الثؿن، فؼال إسود: یا غالم، الرُجَل َفُخْذ مـه الدُّ

هن؟ فؼال: لؾحسن بن طظٍّ  ، فؼال: Lدِـَن أردَت هذا الدُّ

اكطؾِْق يب إلقه. فاكطؾق، فلدَخَؾه إلقه، فؼال له: بليب أكت وُأّمي، مل 

، ولسُت آِخذًا له ثؿـًا، كحتتاج إلٰی هذا أو ترٰی ذل كأطؾم أكّ 

ن َیرُزَقـي َذَكرًا َسِوّیًا ُُیّبؽم أهَل ، ولؽِن اْدُع اهللَ أكإّكام أكا موٓ

، ككطؾِْق إلٰی مـزلنّّن خّؾػُت أهظ َُتَخض، فؼال: االبقت، ف

 .(1) «َذَكرًا َسوّیًا، وهو من شقعتـا كفؼد َوَهَب اهللُ ل

، واإلربّظّ (2): احلّر اـعامّظ رواه أیضاً 
، واـؼطب اـراوكدّي (3)

فرجع إسود ِمن فوره فنذا امرأته قد ولدت غالمًا »وؾد زاد طؾقف: 

، ودطا له باخلری بوٓدة ×سوّیًا، ثّم رجع إسود إلی احلسن 

هن، فام قام ِمن  كالغالم له، وإّن احلسن قد مسح ِرجَؾقه بذل الدُّ

                                                           

 .ت اهلل طؾقفامصؾقاف باب مقـد احلسـ بـ طّظ  6ح /  526: 1. اـؽاذم 1

 .6ح /  556: 2. ذم: إثاات اهلداة باــصقص وادعجزات 2

 .6ح /  526: 2. ذم: ؿشػ اـغّؿة ذم معرؽة إئّؿة ف طـ: اـؽاذم 3



 .(1) «موضعه حّتٰی زال الورم

  ُتوُبوا إَلقِه سَتْغِػروا ربَُّؽم ُثّم ٱَویا َقوِم ﴿: تعاـی  وذم ضّؾ ؾقـف

ُیرِسِل السامَء َطؾقُؽم ِمْدرارًا وَیِزْدُكم ُقّوًة إلٰی ُقّوتُِؽم َوٓ َتَتَولَّوا 

.. ؿتب اـزخمػّي: طـ احلسـ بـ طّظ أّكف َوَؽد (2) ﴾ُُمِرمع

طؾی  معاویة، ؽؾاّم خرج َتاَِعف بعُض ُحّجاب معاویة ؽؼال ـف: إيّن 

ـَد يل، ؽعؾِّْؿـل شقئًا ـعّؾ اهللَ یرزؾـل وـدًا.  رجٌؾ ذو ماٍل وٓ ُیق

 .«بآستغػار كطؾق»ؽؼال: 

ٍد ساَع مئِة ؽؽان ُیؽثر آستغػار، حّتی  رّبام استغػر ذم یقٍم واح

معاویَة ؽؼال ـف: هاّل سلـَتف ِمّؿ  ؽمّرة، َؽُقـِد ـف طػة بـع، ؽاؾغ ذـ

، ؽسلـف  ×)أي ما دـقؾف طؾقف(! ؽقؽد احلسـ  ؽؾال ذـ َوْؽدًة ُأخری 

وَیِزْدُكم قّوًة إلٰی ﴿: ×أمل َتسؿع قوَل هود »اـرجؾ، ؽلجابف: 

 .(4) «؟! (3) ﴾َبـعوُیْؿِدْدُكم بلمواٍل و﴿: ×وقوَل كوح  ،﴾ُقّوتُِؽم

                                                           

ف اـااب اـثاـث ذم معجزات اإلمام  4/ ح  240ف  239: 1. اخلرائج واجلرائح 1

 .×احلسـ 

 .52: ×. سقرة هقد 2

 .12: ×. سقرة كقح 3

 .×مـ سقرة هقد  52اـؽّشاف طـ حؼائؼ اـتـزیؾ ف ذم ضّؾ أیة . 4



 

  :ؾال اـسّقد مرتضی احلسقـّل اـػروز آبادّي معّؾؼًا طؾی اخلز

، ؽادراد مـف واضح، وهق «أمَل َتسؿْع قوَل هود..»: ×أّما ؾقـف 

سَتْغِػروا ربَُّؽم ... ٱَویا َقوِم ﴿ما تؼّدم ذم أیة اـػیػة: 

، «وقوَل كوح..»: ×. وأّما ؾقـف ﴾وَیِزْدُكم ُقّوًة إلٰی ُقّوتُِؽم

سَتْغِػروا ٱَفُؼؾُت ﴿ذم سقرة كقح:  تعاـی  ؽادراد مـف هق ؾقـف 

ُؽم إكَّه كاَن َغّػارًا * ُیرِسِل السامَء َطؾقُؽم ِمْدرارًا *  ربَّ

 ﴾وُیْؿِدْدُكم بلمواٍل وَبـَع وََیَعْل لُؽم َجـّاٍت وََیَعْل لؽُم أهناراً 

 .(1)[ 12ف  10]أیات: 

أهؾ احلَرة وادتؾّفػع،  ×م احلسـ ادجتای  وهؽذا ُیرشد اإلما

حّتی  ُیقِصَؾفؿ إـی  أماكقِّفؿ، یرید اـسعادَة واهلـاء واخلر واـّسور 

ـؾـاس مجقعًا، ؿام ؿان یرید اهلدایَة واـصالح واـتقؽقؼ ـؾـاس مجقعًا. 

 :×أّكف  ؽودـقؾ ذـ

 

                                                           

 .311: 3. ؽضائؾ اخلؿسة مـ اـصحاح اـسّتة 1



 كان له إحساٌن مؼابَل إساءات

مع اـشامّل  ×، ِِمّا ؿان مـف ؽأوردكا بعض اـروایات ذم ذـ

ف ذم بعض إخاار،  صؾقات اهلل طؾقفاماـذي سّاف ف أو ـعـف وـعـ أباه 

إـی  أهؾف وطظٌّ  كؽؼابؾف بآستضاؽة واـتؽریؿ، ؽعاد اـشامّل ذا

رجع بعضفؿ معتؼدیـ  ؽأحبُّ اــاس إـقف، ؿذـ Lواحلسـ 

یـ طـ ذـ ف  ؽبنمامتف، ُمعزِّ ـَ هللُ َأْطَؾُم َحْقُث ا﴿: تعاغبتالوهتؿ ؾق

، وؿلّن أخالق أهؾ اـاقت ف مـ اـطُّفر واــؼاء (1) ﴾ََیَعُل رسالَته

هق احلّؼ ادطابؼ  ؽواـرمحة ف ؾد أصاحت دـقاًل طؾی  إمامتفؿ، وذـ

 ـؾقاؾع.

مع ادسقئع إـقف ما تػّضؾ بف  ×ومـ إحسان اإلمام احلسـ 

آل اـاقت طؾی  مروان بـ احلؽؿ، اـذي ؿان یؼطر حؼدًا طؾی 

إحساكف طؾی  ؾقس بـ إشعث، اـذي  ؽاــاقّي اـطاهر، وؿذـ

ُأرسَتف ذم ؾتؾ أمر ادممـع، وِمـ بعده ذم ؾتؾ احلسـ  كشار

 .سالم اهلل طؾقفؿ أمجععواحلسع 

                                                           

 .124. سقرة إكعام: 1



 

  ومع آَخریـ مـ أهؾ احلؼد واـضغقـة واـعداوة اـسقداء، ؿان

ا ـؾحسـ اـزؿّل طػٌق بؾ صػح، وإحسان بؾ وتؽریؿ.. هؽذ

كا  كا طاقد اهلل بـ مقسی  ؾال: أخَزَ روی ابـ سعد، ؾال: أخَزَ

ـُ بـ طظٍّ  شّداد اجلُعػّل طـ َجّدتف ُأرُجقاكة ؾاـت: أؾاؾ احلس

وبـق هاشؿ َخْؾَػف، وجؾقٌس ـاـل ُأمّقة ِمـ أهؾ اـشام، ؽؼال: َمـ 

ـَ هقئَتفؿ!  ادُْؼاِؾقن؟! ما أحَس
ِ
 همٓء

ـُ بـ طّظ ؟ ؾال:  ـَ ؽؼال ـف: أكت احلس ، «كعم»ؽاستؼاؾ احلس

؟ ؽؼال ؽاهللُ ُمدَخَؾ أبق ؽؾال اـشامّل إُمقّي: أحُتّب أن ُیدِخؾَ 

! وِمن أیَن وقد كاكت له من السوابق ما قد كَوُْیَ »: ×احلسـ 

اهللُ ُمدَخَؾف، ؽنّكف ؿاؽٌر وأكت!!  ؽ، ؾال اـرجؾ: أدَخؾَ «سبق!

( ِمـ رضقان اهلل طؾقفبـ طّظ )وـعّؾف ابـ احلـػّقة ؽتـاوـف حمّؿد 

ـُ طؾقف  ِزم بإرض، ؽـػ احلس ـَ خؾػ احلسـ ؽَؾَطؿف ـطؿًة 

طزمٌة مـّي طؾقؽم یا َبـي هاشم َلتدُخؾّن ادسجد »رداَءه وؾال: 

بقد اـرجؾ إمقّي ؽاكطؾؼ بف إـی  مـزـف،  × ، وأخذ«ولُتَصؾُّنّ 



ؽؽساه ُحّؾًة وخّؾی  طـف
 (1). 

                                                           

1 : . ؾال حمّؼؼ هذا اـؽتاب 86ح /  60. اـؼسؿ ؼر ادطاقع مـ: اـطاؼات اـؽزی 

اخلز: ؾاَتَؾ اهللُ اـدطایاِت  معؾِّؼًا طؾی +ومفّذبف اـسّقد طاد اـعزیز اـطااصاائّل 

إُمقّیَة اـؽاؽرة ضدَّ اإلسالم وماادئف، ؿقػ ؾؾاقا احلؼائؼ وؼّروا ادػاهقؿ، 

، وحاربقه إطالمّقًا ؿام ؾاتؾقه بسققؽفؿ، ×وبّثقا اـدطایة ضّد أمرادممـع 

 ؽحاربقا اهلل ورسقـف وخؾقػتف، وأطؾـقا ساَّف طؾی ادـابر، ومل تؽـ تؾؽ ادـابر

ّٓ بجفقده وجفاده وتضحقاتف، ؽلضفروا ـف إحؼاَد اـادرّیة، وَؾـتقا بؾعـف  ـتؼقم إ

وأمروا بسّاف، وسااُب ادسؾؿ ؽِسٌؼ وؾتاـف ؿػر، ؽضاًل طـ سّب صحايبٍّ خؾقػة. 

ذم اـصؾح أن یـتفقا طـ سّب أمر  ×وؿان مـ بـقد معاهدة اإلمام احلسـ 

 مـ بـقد طؾی  مـابر اـاؾدان اإلسال ×ادممـع 
ٍ
ـّ معاویة مل َیِػ بفء مّقة، ـؽ

ادعاهدة، بؾ جعؾفا حتت َؾَدمقف، وِمـ طالمات ادـاؽؼ أّكف إذا َوَطد أخؾػ، وإذا 

اـشامّققن َیَرون أمر  طاهد كؼض وؼدر. وؿان ِمـ جّراء ذـؽ أن أصاح

ـَ وصّدق، وأّول َمـ ص × ادممـع ّؾی ؿاؽرًا!! وهق ف ؿام ذم ؿتافؿ ف أّول َمـ آَم

 .|خؾػ رسقل اهلل 

ـُ ُأمقّیة  وتؾؽ مـ بـل أمّقة أحؼاٌد بدرّیٌة ضدَّ اإلسالم وكاقِّف وآل كاقِّف، وضغائ

، |جاهؾّقة ضدَّ بـل هاشؿ، مل تسؿح هلؿ اـظروف أن یتجاهروا بسّب اــاّل 

 ×، وساُّف |، اـذي هق كػس اــاّل ×ؽعؿدوا إغ ِصـْقه ووصّقف أمر ادممـع 

.. ؾال أبق طاد اهلل اجلديّل: دخؾُت طؾی  ُأّم سؾؿة ؽؼاـت: |اهلل  هق سّب رسقل

← 



 

هل خؾقؼة أصقؾة ذم أهؾ بقت اـقحل واــاّقة واـرساـة،  ؽتؾ

ـقس ـدهیؿ ما یـاؾضفا أبدًا، ؽؼد ُجاِؾقا طؾی اـرمحة واإلحسان، 

اة، وأؽعآً  حّتی  ُطِرف اإلحساُن هبؿ، بؾ دمّسد ؽقفؿ.. أؾقآً ُمرؼِّ

حؼَّ ــا أن كخاصَافؿ ذم زیارتـا اجلامعة اـؽارة هلؿ،  ؽصّقاة: ـذـ

َفام أحؾٰی أسامَءُكم، وأكرَم أكُػَسُؽم، وأطظََم شلَكُؽم، » ؽـؼقل:

«وَأَجلَّ َخَطَرُكم، وَأوفٰی طفَدُكم، وأصدَق َوْطَدُكم!
 (1). 

، وأكػُسفؿ هل إؿرم  أَجؾ واهلل، ؽلسامُؤهؿ هل احلسـی 

 ، ، وشلُّنؿ وُرتُافؿ هل اـعؾقا، وَؾْدُرهؿ هق إؼؾی  وإسؿی 

.. مع اهلل  . وأّما طفقُدهؿ ؽفل إوؽی   تعاـی  ومـازهلؿ هل إطؾی 

 ؽُوطقُدهؿ هل إصدق. وتؾ ؽؿاكت أو مع اــاس، وؿذـ

 حسان!طادهُتُؿ اإلحسان، وما أصقَب اإل

                                                                                                                  

َسّب رسقل اهلل ؽقؽؿ؟! ؽؼؾت: َمعاَذ اهلل! ف أو: ساحاَن اهلل! أو ؿؾؿة كحقها ف، فَُأی

)أخرجف أمحد  «َمن سبَّ طؾّقًا فؼد سّبـي»یؼقل:  |ؾاـت: سؿعُت رسقَل اهلل 

، 24: ×، واــَّسائّل ذم: خصائص أمر ادممـع 323: 6بـ حـاؾ ذم: ادسـد ا

 ، وؼرهؿ ؿاـذهاّل(.121: 3واحلاؿؿ ذم: ادستدرك 

 .1ح /  277: 2 ×. طققن أخاار اـرضا 1



، |ویؽػل اإلحساَن ذؽًا أّكف وصّقة سّقد اخلالئؼ حمّؿٍد 

، ؿام یؽػقف ؽخرًا أن (1) «كأحِسْن إلٰی َمن أساَء إلق»حقث ؾال: 

اإلحساُن إلی اديسء أحسُن »ؽقؼقل:  ×یؿدحف أمر ادممـع 

مقزاكًا  ×یؽػقف ِرؽعًة أن جیعؾف أمر ادممـع  ؽ، ؿذـ(2) «الػضل

، اإلحساَن إلٰی كجَعْل جزاَء الـعؿِة طؾقا» ؾائاًل: ـؾرؽعة، ؽُققيص

«كَمن أساَء إلق
، أقوٰی كطؾی اإلساءِة إلق كٓ یؽوَكّن أخو»، (3) 

 .(4) «طؾی اإلحسان إلقه كمـ

 وكان من إحساكه حتؼقق ُأمـّقة، وإرواء شفّقة

حّتی  هذه ؿاكت رمحًة مـف ورؼاًة ذم إسعاد اــاس، وـق تطّؾب 

ؿرامة أو معجزة، أـقس هق ويلَّ اهلل وحاقَاف؟!  كهـا إمر أن تؽقن
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 وويصَّ رسقل اهلل ورحیاكتف وساطف وحاقَاف؟!

  روی ابـ ؿثر ؾال: ؾال حمّؿد بـ إسحاق: حّدثـل ُمساِور

بـ بؽٍر ؾال: رأیُت أبا هریرة ؾائاًم طؾی  مسجد امقـی  بـل سعد 

صقتف:  رسقل اهلل یقَم مات احلسـ بـ طظٍّ وهق یـادي بلطؾی  

ا اــاس، ماَت اـققَم ِحبُّ رسقل اهلل، ؽابُؽقا!  (1) یا أهیُّ

 وتعاـی   كتاارأؽال یؽقن ـف شلٌن مـ اـشلن إذا َصَؾب مـ حماقبف 

 شقئًا ـؾـاس أن ُیؾّاَل ـف صَؾَاف؟!

 ثؼة اإلسالم اـؽؾقـّل: حمّؿد بـ حیقی  وأمحد بـ  ىهبذا اـسـد رو

حمّؿد، طـ حمّؿد بـ احلسـ، طـ اـؼاسؿ اــَّْفدّي، طـ إسامطقؾ 

ؾال:  ×بـ ِمفران، طـ اـُؽـاّد، طـ أيب طاد اهلل )اـصادق( ا

دم بعض ُطَؿِره ومعه رجٌل ِمن ُولد  Lخرج احلسن بن طظٍّ »

ـَْفٍل ِمن ادـاهل حتت كخٍل الزبری كان یؼول بنمامته، فـزلوا دم مَ 

حتت كخؾة،  ×بٍس قد َیبِس من العطش، َفُػِرش لؾحسن یا

وُفرش لؾزبریّي بِِحذاه حتت كخؾٍة ُأخرٰی. قال: فؼال الزبریّي ـ 
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كؾـا مـه! فؼال له  َٕ وَرَفع رأسه ـ: لو كان دم هذا الـخل ُرَصٌب 

َصب؟ فؼال الزبریّي: َكَعم كاحلسن: وإكّ  . قال: فَرَفع َلتشتفي الرُّ

، ]وهذا ؾقل اـزبرّي[یَده إلی السامء فدطا بؽالٍم مل أفَفْؿه 

ِت الـخؾُة ثّم صارت إلٰی حاهلا فلوَرَقت ومَحَؾت ُرصبًا.  فاْخََضّ

وا مـه: ِسحٌر واهلل! فؼال احلسن  : ×فؼال اجَلاّمل الذي اْكرَتَ

 ! لقس بِسْحر، ولؽْن دطوُة ابِن كبيٍّ مستجابة. قال:كَوْیؾَ 

 .(1)« َفَصِعدوا إلی الـخؾة َفَنموا ما كان فقه فؽػاُهم

 مسؿقٍع  ×ـإلمام احلسـ ادجتای   ؽؽؽان ذـ
ٍ
معجزة ذم دطاء

 ×، اـذي ٓ ُُیقّب رجاَء أوـقائف، وؿان وتعاـی   كتاارطـد رّب اـعّزة 

ؾد دطا ما دطا دممـ، ؽؾاّی  رؼاَتف، ورّسخ طؼقدَتف، ؽَفـِئ باهِلاَتع، 

ـَ اإلمام إـقف إذ  ؽوأّما اجلاّمل ف وؾد أساء وشؽّ  واهّتؿ ف ؽؼد أحَس

ؾّدم ـف اـدـقؾ واـزهان أثرًا وطؼاًل، وؿان بنمؽاكف أن یمّدبف 

ػا باـعؼقبة، مـ خالل ؿرامتف، أو بؿعجزٍة أخری  ُتردیف، ـؽـّف ط

 وأصؾح.
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ٓ ُیرید دكقًا وٓ سؾطاكًا ذم  ؽذم ؿّؾ ذـ ×واإلمام احلسـ 

ُیرید  ×ذم اـسامء، إّكام ؿان  ؽإرض وٓ ُطُؾّقًا، ؽفقأطؾی  مـ ذـ

ومرضاتف، وؾد ُؼِؿر ؾؾاف بحّب اهلل واإلخالص ـف..  تعاـی  وجَف اهلل 

نذا ؿان ، ؽوتعاـی   كتاار َجّؾ وطالواـعؿدُة ذم إطامل اإلخالُص ـف، 

إطامل ماارؿًة  ؽهق باطَثفا وادداوَم طؾقفا واحلاؽَظ هلا، ؿاكت تؾ

، جّؾ شلكف، وؿان أهؾفا مقضَع حماّة اهلل طّز شلكفرضّقًة مرضقًّة طـد اهلل 

 ومؼامًا وطّزًة وذؽًا. رؽعةً  ؽوؿػی  بذـ

  اإلخالُص رسٌّ ِمن »ذم حدیثف اـؼدّد اـػیػ:  تعاـی  ؾال

، ّٕن (1) «سَتوَدْطُته قؾَب َمن أحببُت ِمن طبادياأرساري، 

ذم ؼرر  ×اإلخالص ـف ذٌف خاّص، طّرف بف أمر ادممـع 

 ِحؽؿف وُدرر َؿؾِؿف، ؾائاًل:

ین»ف   .(2) «اإلخالُص غایُة الدِّ
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بع»ف   .(1) «اإلخالص طبادة ادؼرَّ

 .(2) «یامناإلخالص أطؾی اإل»ف 

 .(3) «ضل الـاسااإلخالص شقؿُة أف»ف 

ـُ إهلّقٌة یتػاضؾ بؿقجافا ادممـقن ِمـ  ؽوإذا ؿان هـاـ مقازی

ماهتا اإلخالص: ـؼقل اــاّل إؿرم  : |طااد اهلل، ؽنّن ذم مؼدِّ

. وٕمّهّقة اإلخالص (4) «باإلخالص تتػاضل مراتب ادممـع»

ورضورتف ذم ؾاقل إطامل واــّقات جعؾف اإلمام اـسّجاد زیـ 

قمف اـػیػة اـتل كاجی  هبا ربَّف ساحاكف، ؽجاء أحَد مه ×اـعابدیـ 

ـا دم صاطتِ كواجَعْل جفاَدكا فق»ذم إحدی  مـاجاتف ؾقـف:  ، ك، واَّ

ّٓ  ك، وٓ وسقؾَة لـا إلقكول َك ؛ فنّكا بِ كوأخؾْص كّقاتِـا دم معامؾت إ

 .(5) «كبِ 
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وٓ یـاغل ذم اإلخالص أن ُیـَظر إـی  حجؿ اـعؿؾ، بؾ إـی كّقتف 

ذم اـطاطة هلل واحِلػاظ طذ  َجّؾ وطالادتقّجفة إـی اـااري  اـصاحلة

اـعؿؾ وؿتامكف، وطدِم اكتظار اـثـاء أو اـعقائد اداّدّیة اـدكققّیة، 

واحلذِر بعَد اـعؿؾ مـ: اـریاء واـُعجب واـؽِْز واـتػاخر واـتعايل 

واـتااهل! ؽاـؼؾقؾ بنخالص خٌر مـ اـؽثر بریاء، وطؿؾ 

هـلء، وطؿؾ ادرائع وادػاخریـ خارٌس مردود،  ادخؾصع رابح

أخؾِْص »ؾد وّصی  وكّاف، ؽُروَي أّكف ؾال:  |وؾد ساؼ ـرسقل اهلل 

ُصوبٰی »ُروي طـف ؾقـف:  ؽ، ؿذـ(1) «الؼؾقُل ِمن العؿل كَیْؽػِ  كقؾبَ 

مصابقح اهلدٰی، تـجظ طـفم كلُّ فتـٍة  كلؾؿخؾصع، ُأولئ

ًا:  ×، ؿام ُروي طـ أمر ادممـع (2) «ضؾامء إّن هلل طبادًا »ُماػِّ

ه، فَشَؽر هلم بخالٍص من ُشؽِره، فلولئ  كطاَمُؾوه بخالٍص ِمن رسِّ

غاً، فنذا وقػوا بع َیَدیه َمََلَها هلم ِمن رسِّ  َُتّر صحُػفم یوَم الؼقامة ُفرَّ

و إلقه  .(3) «ما أرسُّ
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ذي ُطِرف ذم أهؾ اإلخالص اخلاـص ادخَؾص اـ ؽوـقٓ ذـ

 ؽف دا َسِؿعـا بذـ طؾقفؿ اـسالم وطؾقفاـاقت ف ومـفؿ احلسـ اـزؿّل 

اـػقض اـػّقاض مـ ِحؽؿفؿ وكاؽع إرشاداهِتؿ، ودَا شِفد اــاس 

ادشاهَد مـ ؿراماهتؿ ومعجزاهِتؿ، بؾ واخلَر ادّتِصَؾ مـ  ؽتؾ

اهلل، ذم صاطة اهلل، وذم هدایة طااد  ؽتقؽقؼاهِتؿ، وؾد جعؾقا ذـ

 واإلحسان إـی َخؾؼ اهلل.

 وكم كان له إحسان طؾؿيّ 

حرة، وأكؼذ بف مـ تقٍف وضالٍل  ×رؽع بف اإلمام احلسـ 

 روایتع ؽحسب: ؽوطثرة.. ُكقرد ذم ذـ

رواها إستاذ أمحد زؿل صػقت ذم ؿتابف )مجفرة إولٰی ـ 

 ( طـ مصادره اخلاّصة، ؾائاًل:25: ص 2رسائؾ اـعرب ج

رساـًة یطؾاقن مـف رأَیف ذم  ×رؽع أهؾ اـاقة إغ احلسـ 

 بؼقـف: ×مسلـة اجلز، ؽلجاهبؿ 

َمن مل ُیمِمْن باهلل وقضائِه وَقَدِره فؼد َكَػر، وَمن مَحَل َذْكَبه طؾٰی »

ربِّه فؼد َفَجر! إّن اهلل ٓ ُیطاع اْستِؽراهًا، وٓ ُیعصٰی لَِغَؾبة؛ ّٕكه 



 

طة مل ، والؼادُر طؾٰی ما أْقَدَرهم. فنن َطِؿؾوا بالطادِا َمّؾَؽفم ُك ادـَؾق

ؾوا، فنذا مل یػعؾوا فؾقس هو الذي أجِبهم َُیِْل بقـَفم وبَع ما َفع

َ  ، َفَؾو أجَِبَ كطؾٰی ذل َٕ سَؼط طـفُم الثواب، اهلُل اخَلْؾَق طؾی الطاطة 

َسَؼط طـفُم العؼاب، ولو أَاَؾفم لؽان َٕ هم طؾی ادعايص   ولو أجَِبَ

َطْجزًا دم الُؼدرة، وكان له فقفُم ادشقئُة التي غقََّبفا طـفم، فنن َطِؿؾوا 

بالطاطات كاكت له ادِـُّة طؾقفم، وإن َطِؿؾوا بادعصقة كاكت احُلّجُة 

 .«طؾقفم

طؾی  أهؾ اـاقة، بؾ وطؾی   ×ؽّرج اإلمام احلسـ  ؽوبذـ

ـااحثع طؾی  أهؾ ؿثٍر مـ اـاؾدان وإؾقام وإجقال وادػّؽریـ وا

ًة، ؿقػ جُیقاقن طؾی  مسلـٍة شائؽٍة یتشّدق  مدی اـؼرون.. حرًة حُمرِّ

باجلز،  ساحاكف وتعاـی  ، ؽقّتفؿقن اهللَ كهبا اـعصاة ذم اـعؼقدة واـسؾق

 ویّزرون ٕكػسفؿ ؿؾَّ معصقٍة وذكب!

 ؽروهیا اهلجقیرّي ذم )اـؽشػ( ؾائاًل: أّما الروایة الثاكقة ـ

شلُن اـَؼْدرّیع، وؿاكت هلؿ اـَغَؾاة، واكتػ مادأ  طـدما ارتػع



إـی احلسـ بـ  (1)أهؾ آطتزال ذم اـدكقا، ؿتب احلسـ اـاقّي 

 طّظ:

ـَ رسقِل اهلل وُؾّرَة  ؽبسؿ اهلل اـرمحـ اـرحقؿ، اـسالُم طؾق یا اب

 طقـِف، ورمحُة اهلل وبرؿاُتف. أّما بعد:

اجلاریة ذم اـؾُّجج،  ؽؽنّكؽؿ ف معَػ َبـل هاشؿ ف ؿاـُػؾ

ـَ َمـ َتاَِعفؿ  ، وإئّؿة اـؼادة، اـذی ، وأطالُم اهلدی  جی  ومصابقُح اـدُّ

كجا، ؿسػقـِة كقٍح ادشحقكة، اـتل َیلوي إـقفا ادممـقن، ویـجق هبا 

 ادتؿّسؽقن.

ـَ رسقِل اهلل ف طـد َحرتِـا ذم اـَؼَدر، واختالؽِـا  ؽؽام ؾقـُ  ف یا اب

، ؽنّكؽؿ ذّرّیٌة بعُضفا ؽـُِتْعؾَِؿـا بام تلّؿد طؾقف رأیُ  (2)ذم آستطاطة؟ 

                                                           

. یادو ِمـ خالل سرتف أّكف ؿان مضطربًا مل یستؼّر طؾی  طؼقدٍة ما، ؿام مل یؽـ طؾی  1

ّٓ أّكف ؿان یراجعفؿ ذم بعض ادسائؾ آطتؼادّیة ^حاٍل مع أهؾ اـاقت  ، إ
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ِمـ بعض، یعؾؿ اهللُ طؾَؿؽؿ، وهق اـشاهد طؾقؽؿ، وأكتؿ شفداُء 

 طؾی اــاس، واـسالم.

 وحقـام وصؾف اخلطاب أجابف ؾائاًل:

وحریِة َمن زطؿَت  كطـد حریت كأّما بعد، فؼِد اكتفٰی إيّل كتابُ »

 ِمن ُأّمتـا، والذي طؾقه رأیي:

ه فؼد َكَػر، وَمن محل ادعايص  أّن َمن مل ُیممْن بالَؼَدِر خرِیه ورشِّ

ُیطاع بنكراه، وٓ ُیعصٰی بَِغَؾبة، وٓ  طؾی اهلل فؼد فجر! إّن اهلل ٓ

دا مّؾؽفم، والؼادُر طؾٰی ما  كُُّیِؿل العباَد من ادؿؾؽة، ولؽـّه ادال

َغَؾب طؾقه قدرُُتم، فنِن اْئَتؿروا بالطاطة مل یؽن هلم صاّدًا، وٓ هلم 

طـفا ُمْثبِطًا. فنن َأَتوا بادعصقة وشاَء أن َیُؿنَّ طؾقفم وَُیوَل بقـَفم 

وبقـَفا َفَعل، وإن مل یػعل فؾقس هو مَحَؾفم طؾقفا إجبارًا، وٓ ألَزَمفم 

ومّؽـفم، وجعل هلم  إّیاها إكراهًا باحتجاجه طؾقفم أن َطَرَضفم

ما َیـفاُهم طـه، وهللِ احُلّجُة  كِ لقه، وترإالسبقَل إلٰی أخِذ ما دطاهم 

 .(1)« البالغة، والسالم

                                                           

. كؼؾ ذـؽ اـشقخ مقسی  حمّؿد طظ ذم ؿتابف )حؾقؿ آل اـاقت اإلمام احلسـ بـ 1

← 



  ـّ اـذي رواه ابـ شعاة احلّرايّن )وهق مـ أطالم اـؼرن وـؽ

 اـرابع اهلجرّي( هق إدّق وإصّح، حقث ؾال:

د احلسـ بـ احلسـ بـ أيب احلسـ اـاقّي إـی  أيب حمؿّ ؿتب 

اجلاریة ذم  ُؽ : أّما بعد، ؽنّكؽؿ ف معَػ َبـل هاشؿ ف اـُػؾLطّظ 

اـتل  ×اـؾُّجج اـغامرة، وإطالُم اــّرة اـشاهرة، أو ؿسػقـة كقٍح 

ـَ رسقل اهلل  ؽَكَزهلا ادممـقن، وكجا ؽقفا ادسؾؿقن. ؿتاُت إـق یا اب

كا باـذي طؾقف  طـد اختالؽـا ذم اـَؼَدر وَحرتِـا ذم آستطاطة، ؽلخِزْ

، ؽنّن ِمـ ِطؾِؿ اهلل ِطؾَؿُؽؿ، وأكتُؿ اـشفداُء ^ ؽورأُي آبائ ؽرأیُ 

ّیًة َبعُضفا ِمن َبعض، واهللُ ﴿طؾی اــاس، واهللُ اـشاهُد طؾقؽؿ،  ُذرِّ

 .(1) ﴾سؿقٌع طؾقم

بسم اهلل الرمحن الرحقم. َوَصل إيّل » :×ؽلجابف احلسـ 

إذًا ما  كوحریةِ َمن مضٰی َقبؾَ  ك، ولوٓ ما ذكرَته ِمن َحریتِ ككتابُ 

 .كأخِبتُ 
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ه أّن اهلل َیعؾُؿه َفَؼد َكَػر!  أّما بعد، َفَؿن مل ُیمِمْن بالَؼَدر خرِیه ورشِّ

هًا، ومل وَمن أحال ادعايص طؾی اهلل َفَؼد َفَجر! إّن اهلل مل ُیَطْع ُمؽرِ 

دِا  ُك ُیْعَص مغؾوبًا، ومل ُُّیِؿِل العباَد ُسدًی من ادؿؾؽة، بل هو ادال

فم، والؼادُر طؾٰی ما طؾقه أقَدَرهم، بل أَمَرهم ََتقریًا، وهَناُهم َمّؾؽَ 

إِن اكَتَفوا إلٰی وحتذیرًا، فنِن اْئَتؿروا بالطاطة مل ََیِدوا طـفا صاّدًا، 

فم بلن َُیُوَل بقـَفم وبقـَفا َفَعل، وإن مل معصقٍة فشاَء أن َیُؿنَّ طؾق

 َیػعْل فؾقَس هَو الذي مَحَؾفم طؾقفا جِبًا، وٓ ُألِزُموها ُكرهًا، بل َمنَّ 

َففم وحّذرُهم، وأَمَرهم وهَناهم، ٓ َجْباًل  هم وطرَّ َ طؾقفم بلن َبنَّ

م هلم طؾٰی ما أَمَرهم به فقؽون كادالئؽة، وٓ َجِبًا هلم طؾٰی ما هَناهُ 

طـه، وهللِ احُلّجُة البالغة، َفَؾو شاَء هَلداُكم أمجعع، والسالُم طؾٰی َمِن 

 .(1) «اّتَبع اهلدیٰ 

إحساٌن طؾی  أهؾ احلرة ذم  ×ؽؽان ـإلمام احلسـ ادجتای  

زماكف وطؾی  أهؾ احلرة ذم ؿّؾ مؽاٍن وزماٍن بعده، وإحساٌن طؾی  

صاّلب اـعؾؿ ذم وؾتف، وطؾی  صاّلب اـعؾؿ ذم ؿّؾ زماٍن ومؽاٍن 
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بعده. وؾد أحااـا أن كجؿع إـی اـروایتع اـسابؼتع روایًة أخری  

، وـعؾّ  ، كاؽعٌة هل إخری   ؽفا إؿؿؾ، تؾتتضّؿـ طااراٍت أخری 

 هؽذا: هف( 705هل اـتل رواها اـشقخ طّظ بـ یقسػ احلّظّ )ت 

  ؿتب احلسـ اـاقّي إـی احلسـ بـ طّظL أّما بعد، ؽلكتؿ :

 َؽ أهُؾ بقت اــاّقة، وَمعِدُن احلؽؿة، وإّن اهلل جَعَؾؽُؿ اـُػؾ

اجلاریَة ذم اـؾُّجج اـغامرة، َیؾجل إـقؽُؿ اـاّلجئ، ویعتصؿ 

ـِ اؾتدی  بِؽُؿ اهتدی  وكجا، وَمـ ختّؾػ  بحاؾِؽؿُ  اـغايل، َم

طـد احلرة واختالِف  ؽ. وإيّن ؿتاُت إـق(1) وَؼقی   ؽطـُؽؿ هؾ

إُّمة ذم اـَؼَدر، ؽُتػيض إـقـا ما أؽضاه اهلل إـقؽؿ أهَؾ اـاقت، 

 ؽـلخذ بف.

 :Lؽؽتب إـقف احلسـ بـ طظٍّ 
د اهلل وطـد أولقائه، أّما بعد، فنّكا أهُل بقٍت ـ كام ذكرَت ـ طـ»

                                                           

ؾی  ؾائؾفا، ُتؾزمف آّتااَع واـتسؾقؿ، ٓ . هذه اـؽؾامت واـعاارات هل حجٌج ط1

وطدَم كقة اإلمام بؼعقده ذم مـزـف  ×ادخاـػَة وآكحراف طـ أمر ادممـع 

 اــاس بام 
ِ
وترّؤِسف ـؾَؼَدرّیة، وإشغاـِف اــاس طـ اـطقاف، واـتخؾقط، وـؼاء

 هَیَْقون!



 

َٓ ؼّدمتُ ، فؾو كـّا كام ذكرَت ما تَ كوطـد أصحاب كفلّما طـد  ؿوكا، و

وَلَعْؿري َلَؼد ََضَب اهللُ َمَثَؾؽم دم كتابه حقث  !ُتم بـا غرَیكالْ ستبَد ٱ

هذا  ؟!(1) ﴾َأَتْسَتْبِدلوَن الَّذي ُهَو َأْدكٰی بِالَّذي ُهَو َخریٌ ﴿یؼول: 

م. ولوٓ ما ُأرید من لتُ ستبَد ٱ فقام سللوا، ولؽم فقاَم  كٕولقائ

بمٍء ممّا كحن  كما كتبُت إلق كوطؾٰی أصحاب كآحتجاج طؾق

 كوطؾٰی أصحابِ  كَلَتِجدّن احُلّجَة طؾق كطؾقه، وَلئن َوَصل كتايب إلق

دة، حقث یؼول اهلل  أَفَؿن َُّیْدي إَلی احلقِّ أحقُّ أن ﴿: طّز وجّل ممكَّ

ّٓ أن ُُّیدیٰ َع أُیّتبَ   .(2) ﴾فام لُؽم كقَف حَتُؽؿون ّمن ٓ َُّیدي إ

دم الَؼَدر، فنّكه َمن مل ُیمِمن بالَؼَدِر خرِیه  كفاّتبِْع ما كتبُت إلق

ه َفَؼد َكَػر! وَمن مَحَل ادعايص طَؾی اهللِ َفَؼد َفجَر! إّن اهلل  طّز ورشِّ

ٓ ُیطاع بنكراٍه وٓ ُیعصٰی بَِغَؾبة، وٓ ُُّیِؿل العباَد من ادََؾؽة،  وجّل 

ا َمؾَّؽفم، والؼادُر طؾٰی ما أقَدَرهم، فنِن اْئَتؿروا دِ  ُك ولؽـّه ادال

بالطاطة لن یؽون طـفا صاّدًا ُمثبِّطًا، وإن اْئَتؿروا بادعصقة فشاء أن 
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وإن مل یػعل فؾقس هو مَحَؾفم ْئَتؿروا به َفَعل، اوَل بقـَفم وبَع ما َُی 

طؾقفا، وٓ كّؾَػفم إّیاها جِبًا، بل ُتؽقـُه إّیاهم وإطذاره إلقفم 

َقفم ومّؽـَفم، فجَعَل السبقَل إلٰی أخِذ ما أَمَرهم به، وتر ما  كِ صرَّ

ماكة،  هَناُهم طـه، وَوَضع التؽؾقَف طن أهل الـؼصان والزَّ

 .(1) «والسالم

ه وكان له إحسان مع مجقع َمن  طارَشَ

ـّ باإلحسان، وحتّؿؾ ما حتّؿؾف مـ  ومـفؿ زوجاتف، ؽؼد طاَمَؾف

أحٌد مـف أّكف ـؼَل مـف ما ُیمذیف ذم  ُؽ إؾرباء وإصحاب، ومل َیْش 

ـػٍظ أو ؽعٍؾ أو مقؾػ، حّتی  َمـ ؿاكقا ُیاـػقكف، بؾ وَمـ ؿاكقا 

 ُیمذوكف وحیاربقكف، ویتؿـَّقن ـق ُأتقح هلؿ ؽقؼتؾقكف!

 رواه ــا احلاؽظ اـدمشؼّل اـشاؽعّل ابـ طساؿر، ِمـ  اویؽػقـا م

ّٓ وهل  ×أّن احلسـ ادجتای   مل یػارِق امرأًة مـ زوجاتف إ

                                                           

ف طـ: اـُعدد اـؼقّیة، وذؿره اـؽراجؽّل  3ح /  137ف  136 :10. بحار إكقار 1

ماكة:  ا(. وأهؾ اــؼصان: ؽاؾدو170ذم )ؿـز اـػقائد:  اـعؼؾ واإلرادة، وأهؾ اـزَّ

 أصحاب إمراض ادزمـة اـتل تدوم زماكًا صقیالً.



 

 .(1) حُتّاف

وحّتی امرأُتف اـتل أؾَدَمت طؾی  دس اـسّؿ إـقف تَرَؿفا، وؿان 

بنمؽاكف أن یؼقؿ اـؼصاص اإلهلّل طؾقفا، ترؿفا إحساكًا مـف إـقفا، 

وؾضائف، ومل ُُیز طّؿـ تآمَر  تعاـی  وإمفآً هلا، بعد تسؾقؿف ٕمر اهلل 

 أن یـتؼؿ مـفؿ ومـفا. معفا ودؽعفا وسّقل هلا، وؿان ؾادرًا طذ  

 أّن  طؾقفؿ وطؾقف اـسالمبائف ُروَي طـ اإلمام اـصادق طـ آ

مات رسول إّّن أموُت بالسّم كام »ؾال ٕهؾ بقتف:  × احلسـ

مرأيت جعدُة ا»؟! ؾال: ؽؽؼاـقا: وَمـ یػعؾ ذـ، (2) «| اهلل

بـت إشعث بن ققس؛ فنّن معاویة َیُدس إلقفا ویلمُرها 

، ؾال: ؽ، وباِطْدها ِمـ كػسؽ. ؾاـقا: أخِرْجفا ِمـ مـزـ«كبذل

كقف ُأخِرُجفا ومل َتػعْل بعُد شقئًا؟! ولو أخرجُتفا ما قَتَؾـي »

 .«غرُیها، وكان هلا طذٌر طـد الـاس

ذهات إّیاُم حّتی  بَعَث إـقفا معاویة مآً جسقاًم، ؽام 

وجعؾ ُیؿـّقفا بلن ُیعطَقفا مئَة أـػ درهؿ أیضًا وُیزّوَجفا مـ 
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ّٓ مؼتقل أو مسؿقم:  . یراجع: ما2  .|، ؽصؾ: شفادة ادصطػی  44ف  23ِمـّا إ



إـی   ×بة سّؿ ـتسؼَقفا احلسـ، ؽاكقف یزید، ومحؾ إـقفا ذ

مـزـف وهق صائؿ، ؽلخَرَجت ـف وؾت اإلؽطار ف وؿان یقمًا 

ـٍ وؾد أـَؼْت ؽقف یا »اـسّؿ، ؽػهبا وؾال:  ؽا ذـحاّرًا ف ذبة ـا

اهلل، واهللِ ٓ ُتِصقبَع مـّي َخَؾػًا، وَلَؼد  ِك طدّوَة اهلل! قتؾتِقـي قَتؾَ 

یقَمِع ثّؿ  ×. ؽؿَؽَث «وَُیزیه ِك ، واهللُ َُیزیكوَسِخر مـ كِ َغرّ 

، ؽغدر هبا معاویُة ومل َیِػ هلا بام طاهدها طؾقف  .(1) مضی 

 :ات اهلل طؾقفصؾقوؿان إحسان احلسـ اـزؿّل 

أوّٓ: دـقاًل آَخر طؾی  إمامتف: ـتؿّثؾ اإلحسان ف وهق ُخؾٌؼ إهلّل 

 ف ؽقف.

وثاكقًا: مثآً سامؼًا ُیؼتدی  بف وُیتلّسی  ذم حقاة ادسؾؿع، 

 وأمان.
ٍ
 ـقتعاذوا بؿحّاٍة وإخاء

وثاـثًا: ُحّجًة طؾی  َمـ حاول اـتفّرب مـ احلؼائؼ، وطؾی  َمـ 

ادـزـة اـرؽقعة وادؼام  ؽتؾ ×ومل َیَر ـإلمام احلسـ  ؽأّؾر هبا ؿذـ

                                                           

ف  ×، باب ذم معجزات اإلمام احلسـ 7ح /  242ف  241: 1. اخلرائج واجلرائح 1

: 2. ورواه احلّر اـعامّظ ذم )إثاات اهلداة 23ح /  153: 44طـف: بحار إكقار 

 (.12ح /  558



 

ومل یتطّرق إـی  اـشامخ واإلمامة احلّؼة، ومل ُیؼرَّ باؼقّة ؽضائؾف، 

مظؾقمّقتف وٓ إـی  ضادقف! وإّكام اؿتػی أن یؼقل: وهذه ادقاؾػ تدّل 

ـِ أخالؾف وطظؿتفا، مع تقاضٍع ؿار، وٓ كستغرب ذا طؾی    كُحس

تطاقٌؼ  Jوهذه ادقاؾػ اـؽریؿة ـؾحسـ  حلسـ ...ِمـ سّقدكا ا

 .(1) ..|ـتقجقفات رسقل اهلل 

                                                           

 .216. سرة.. احلسـ بـ طّظ: 1




