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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رّب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 
اخللق اأجمعني حمّمد واآله الطّيبني الطاهرين، واللعن 
الدائم على اأعدائهم اأجمعني اإىل قيام يوم الدين، اآمني 

رّب العاملني.
اأهل البيتK �سخو�ص نورانية واأ�سخا�ص ملكوتية، 
قون  منها ولأجلها ُوِجَد الكون، واإليها ح�ساب اخَللق، يتدفَّ
ع  نوراً وينطقون حياًة، �سفاههم رحمة وقلوبهم راأفة، ُو�سِ
ربوع  على  املعرفة  وَنَت  عدًل،  فزانوه  مبيزانهم  اخلري 

األ�سنتهم فغّذوها حكمًة.
ول  ال�سيل،  عنهم  )ينحدُر  �سادات،  قادٌة  هداة،  اأنواٌر 
ت�سطفُّ  فاألفوهم،  اخَللق  األفوا  الطري(،  اإليهم  يرقى 
�سائلني،  م�ستنجدين  متعلِّمني  اآدم  اأبناء  اأبوابهم  على 

ومبغانهم عائدين.
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ُيجِبون  ول  موالتهم  على  اأحداً  ُيكِرهون  ل 
فرداً على اتِّباعهم، ُيقّيد حّبهم كّل من ا�ستمع اإليهم، 
وي�سغف قلب كّل من راآهم، منهجهم احلّق وطريقهم 
العليا، هم فوق ما نقول ودون ما  ال�سدق وكلمتهم 
الأر�ص. واأوتاد  ال�سماء  اأنوار  هم  التاأليه،  من   يقال 

والإمــام احل�سـن املجتبىQ هو اأحـــد هــذه الأ�ســـرار 
عن  البعـ�ص  وغفـــل  معناهـــا،  يف  الكثيـر  حــار  التي 
بدنيا  دينهم  اآخرون  وباع  قراراتها،  وجه احلكمة يف 
غريهم، فراحوا ُي�سطرون الكذب والفرتاءات عليه، 
حّد  يتجاوز  ومل  العقل،  حّد  بع�سها  جاوز  والتي 

احلقد املن�سّب على بيت الر�سالة.
للدرا�سات   Qاحل�سن الإمام  مركز  اهتمَّ  وقد 
وحتقيــــــق  والدرا�ســـات  البحوث  بكتابــة  �سية  التخ�سّ
احل�ســـــن  الإمـــــام  ب�ساأن  تعنـــــى  التـــي  املخطـــوطـــــات 
اإىل  بالإ�سافة  وكتّيبات  كتب  يف  ون�سرها   Qاملجتبى
التوا�سل  و�سفحات  النرتنيت  مواقع  على  ن�سرها 

الجتماعي التابعة للمركز.
والإعالمية  الثقافية  الن�ساطات  اإىل  بالإ�سافة 
الأُخرى التي يقوم بها املركز من خالل ن�سر الت�ساميم 
املحا�سرات  وعقد  العزاء،  جمال�ص  واإقامة  الفّنية، 

التي ترثى  والثقافية  العلمية  وامل�سابقات  والندوات 
بفكر اأهل البيتK وغريها من توفيقات اهلل تعاىل لنا 
.Qخلدمة الإمام املظلوم اأبي حمّمد احل�سن املجتبى 
وهذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ هو اأحد 
تلك الثمار التي اأينعت، والتي ل تهدف اإلَّ اإىل بيان 
�سخ�سية الإمام احل�سن املجتبىQ بكلِّ اأبعادها امل�سيئة 
ونواحيها امل�سرقة، ولرفد املكتبة الإ�سالميَّة ببحوث 
.Qاملجتبى احل�سن  الإمام  �سخ�سية  عن   ودرا�سات 

ومن اهلل التوفيق وال�سداد.

�سة                العتبة احل�سينية املقدَّ
�سية مركز الإمام احل�سنQ للدرا�سات التخ�سّ

        كاظم اخلر�سان
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كثريٌة هي ال�ُسبهاُت والفرتاءات التي اأُثريت حول 
وذلك   ،Qاملجتبى عليٍّ  بن  احل�سِن  الإمام  م�سريِة 
باخل�سو�ص،  واأعداِئه   Kالبيت اأهل  اأعداِء  لكرثِة 
معاويُة  نازَعه  حيث   ، الأُمويِّ العهد  يف  اأكانوا  �سواٌء 
ه النبيِّ حممٍدO ووليِة الأمِر  ه يف خالفِة جدِّ حقَّ
العهِد  يف  اأو   ،Qاملوؤمنني اأمرِي  الإماِم  اأبيه  بعد  من 
عيوِن  يف  �سوكًة  واولُده  ذرّيُته  كان  حيث  العبا�سيِّ 
زيفهم،  وك�سفوا  �سدهم،  الثوراِت  قادوا  الظاملني 

واأبانوا للنا�ِص بطالَن �سلطانهم...
ومن تلك ال�ُسبهاِت التي اأُل�سقت بالإماِم احل�سن 
نواياهم  املعروفة  الرواة  بع�ُص  رواه  ما   L عليٍّ بن 
وماآرُبهم وامتثالهم ملا يريده احُلّكاُم، وهي ا�سرتاك 
الإمام احل�سِن بن عليٍّ واأخيه احل�سني يف غزو �سمال 
�سنة  وخرا�سان  طب�ستان  وغزو  26هـ  �سنة  افريقيا 
وهم  عفان،  بِن  عثماِن  الأمويِّ  احلاكم  اأيام  يف  30هـ 
اأهل  لر�سا  الرواياِت  تلك  اإيراِد  وراء  من  يروِّجون 

دهما  مترُّ �سبهة  ويثريون  اخللفاِء،  ُحكم  عن  البيت 
تلك  بطالن  يرى  الذي   Q عليٍّ الإماِم  اأبيهما  على 

الفتوح.
الأمم  )تاريخ  كتاب  يف  الروايتان  وردت  لقد 
وامللوك( للطبي املتوفى �سنة 310 اأوَل مرة، واأوردها 
808هـ،  �سنة  واملتوفى  العب  كتابه  يف  خلدون  ابن 
املوؤرخون  املوؤرخني، ومل يرِوها  اأغلُب  واأخذها عنهم 
الطبقاِت،  يف  �سعد  كابن  الطبيَّ  �سبقوا  الذين 
واليعقوبيِّ يف تاريخه اأو املعا�سرين له كابِن اأعثَم يف 

فتوح البلدان وامل�سعودي يف مروج الذهب.
كالإر�ساد  املعَتمدِة:  ال�سيعِة  كتُب  ترِوها  مل  كما 
وغريهما،  �سهرا�سوب  لبن  واملناقب  املفيد،  لل�سيخ 
فرتة  يف   Qاحل�سن الإماِم  حياِة  عن  تتحدُث  وهي 

حكِم عثماَن.
تلـــَك  اإزاء  انق�ســمـــوا  املعــا�ســريــن  الُكّتــــاَب  لكـــّن 

الرواياِت اإىل ق�سمني:
بهــــــــا  ق  و�ســـدَّ الروايـــــات  بتلــــك  اآمن  ق�ســٍم   .1
الإمــــاَم  اأّن  وراأى  �سدورها،  ز  يعـــزِّ مبا  عليها   وعّلــــق 

منهما  اإمياناً   Qاحل�سنَي الإماَم  واأخاه   Qاحل�َسن
الدولــــة  رقعِة  تو�سيـــع  يف  منهـــما  ورغبًة  باجلهاِد 
الإ�سالمية ون�سِر الإ�سالم يف تلك الربوع، فقد �ساركا 
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يف غزو اإفريقيا بقيادة عبد اهلل بن اأبي �سرح ويف غزو 
خرا�سان حتت اإمرة القائد �سعيد بن العا�ص، وببكة 
وجودهما انت�سر امل�سلمون يف املعارك، وعادوا مكللني 
روؤو�ِسهم  على  ترفُّ  الغاِر  وراياُت  الن�سِر،  باأكاليِل 

فِرحني م�ستب�سرين.
2. وق�سٍم يرى اأّن تلك الروايات وردت يف م�سادَر 
دون  امل�سلَّماِت  ايراد  ويوردها  معتبٍة،  تاريخيٍة 
من  جزٌء  اأنها  اأو  ب�سحتها،  معتقداً  عليها  التعليق 
ن�ساط الإمامني احل�سنني يف زمان اخللفاء الثالثة.

3. وق�سٍم ثالٍث يرى اأن هذه الرواياِت مو�سوعٌة، 
ال�ُسبهات  من  هي  واإنا  ال�سحة،  من  لها  اأ�سَل  ول 
يف   Qاحل�سن الإمام  �سورة  ت�سويَه  تريد  التي 
الفريُق  اإليه  نعتقُد ب�سحة ما ذهب  املجتمع، ونحن 
هم مل يورد الأدلة على اعتقاده،  الثالُث، مع اأن بع�سَ
و�سندلل مبا يقنع القارئ اأن تلك الرواياِت مو�سوعٌة، 
ول اأ�سا�َص لها من ال�سحة، بل هي رواياٌت متناق�سٌة 

ومت�ساقطٌة، ل ُيعّوُل عليها.
احلق  طريق  اإىل  يوفقنا  اأن  �سبحانه  اهلل  ندعو 

وال�سواب.
الباحث/ ح�سن عبد الأمري الظاملي   

     النجف ال�سرف

املوؤرخون،  ذكرها  التي  الرواياِت  هنا   نورد 
 Q والتي تتحدُث عن ا�سرتاك الإمام احل�سِن بِن عليٍّ
يف فتوحات �سمال افريقيا وخرا�سان وطب�ستان كما 

وردت يف م�سادِرها التاريخيِة.
جـ2  )العب(  خلدون  ابن  تاريِخ  يف  جاَء  اأوًل: 

�ص129-128:
اأن عثماَن وّجَه جي�ساً اإىل غزِو اإفريقيا �سنة خم�ٍص 
وع�سرين، وكانت قيادُة اجلي�ص بيِد عبد اهلل بن نافع 
واأخيه ُعقبِة بِن نافع بن عبد القي�ص، فتوجه اجلي�ُص 
و�سلوا  فلما  اآلٍف،  ع�سرَة  عددُه  وكان  اإفريقيا،  اإىل 
على  اأهُلها  و�ساحَلهم  فتِحها،  يتمكنوا من  اإليها مل 
ماٍل يوؤّدونه اإليهم، ثم اإن عبد اهلل بن اأبي �سرٍح اأخا 
عثماَن من الر�ساعِة ا�ستاأذَن عثماَن يف غزِو اإفريقيا، 
عثمــــاُن  فا�ست�ســــار  باجليـــ�ِص،  ميـــّده  اأن  منــه  وطلَب 
عثماُن  فجّهز  ذلك،  اأكرثهم  اإليه  فحبَذ  ال�سحابَة 
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ابُن عبا�ٍص وابن جعفٍر  اإليه جي�ساً من املدينِة فيهم 
ففتحوها،  افريقيا  اإىل  ف�ساروا  واحل�سني،  واحل�سُن 
وذلك يف �سنة 26هـ ،)1( وهذه الرواية ذكرها الطبي 

.Lاأي�ساً ومل يذكر فيها احل�سَن واحل�سنَي
يف  وامللوِك  الأمم  تاريخ  يف  الطبيُّ  ذكر  ثانياً: 

اأحداث �سنة ثالثني ما ياأتي:
بن  عليُّ  حدثني  قال:  �سّبة  بن  عمر  حدثني 
مالٍك  بن  حن�ِص  عن  جماهد،  بن  عليِّ  عن  حممد، 
قال: غزا �سعيُد بن العا�ص من الكوفِة �سنة ثالثني 
من  ونا�ٌص  اليمان  بن  حذيفُة  ومعه  خرا�سان،  يريُد 
وعبد  واحل�سنُي  احل�سُن  ومعه  اهلل،  ر�سوِل  اأ�سحاِب 
اهلل بن عبا�ص وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو 
بن العا�ص وعبد اهلل بن الزبري، وخرَج عبد اهلل بن 
�سعيداً،  ف�َسبَق  خرا�سان،  يريُد  الب�سرِة  من  عامٍر 
فنزل  �سعيداً،  اأبر�سهر  نزوُله  وبلغ  اأبر�سهر،  ونزل 
بعَد  حذيفُة  �ساحَلهم  �سلح،  وهي  قوم�ص،  �سعيٌد 
األٍف،  مئتي  على  ف�ساحلوه  جرجاَن،  فاأتى  نهاوند، 
متاخمة  طب�ستان  من  كلُّها  وهي  طمي�سة،  اأتى  ثم 
وهي  البحِر،  �ساحِل  على  مدينٌة  وهي  جلرحان، 
�سالَة  �سلى  حتى  اأهُلها  فقاتله  جرجان،  ُتخوِم  من 

على  فاأعطاهم  الأماَن،  ف�ساألوا  رهم،  وحا�سَ اخلوِف 
فقتلَهم  احل�سن  ففتحوا  اأحداً،  منهم  َيقتل  ل  اأن 
جميعاً اإل رجاًل واحداً، وحوى ما كان يف احِل�سن،)1( 
وهذه الروايُة ذَكرها ابن خلدون، ومل يذكِر ا�سرتاَك 

الإمامنِي يف تلَك احلملة.
ثالثاً: الرواية الثالثة:

: وحدثني عمُر بن �سّبة قال: حدثنا  قال الطبيُّ
عليُّ بن حممٍد، قال: اأخبين عليُّ بن جماهد قال: 
�سنَة  �سعيد  غزا  قال:  التغلبي  مالك  بن  َحَن�ص  عن 
اهلِل  عبُد  ومعه  وطب�ستان،  جرجان  فاأتى  ثالثني، 
بُن عبا�ص وعبد اهلل بُن عمر، وابُن الزبري وعبد اهلِل 

بن عمرو بن العا�ص.)2(
مناق�سة الروايات:

تاريخه  يف  اأوَردها  التي  خلدوٍن  ابِن  روايَة  اإّن   .1
الإمامني يف غزو  ا�سرتاَك  جـ2 �ص128 والتي ذكرِت 
اأو  راٍو  اإىل  ُت�سند  ومل  مر�سلٌة  )26هـ(  �سنة  اإفريقيا 
كتاٍب، مع اأن ابَن َخلدون تويف �سنَة 808هـ بعد ثمانية 
قروٍن تقريباً من الغزوة، فهي روايٌة �ساقطٌة ل �َسَنَد 
الطبي  باأن  علماً  عليها،  العتماُد  ميكن  ول  لها، 

اأورَد الروايَة ومل يذكر ا�سرتاك احل�سنني يف الغزو.

تاريخ  خلدون/  ابن   )1(
)العب(/  اأو  خلدون  ابن 
جمال  موؤ�س�سة  �ص128،  جـ2 
 /1979 بريوت/  للطباعة/ 

ط1.

جعفٍر  اأبو  الطبي/   )1(
تاريخ  جرير،  بن  حممد 
 ،182 جـ4/  وامللوك  الأمم 
العربي،  الرتاث  اإحياء  دار 

بريوت ط1، 2008.
)2( م . ن/ 4/ 183.
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فتح  عن  روايته  يف  يذكر  مل  خلدون  ابَن  اإّن   .2
الإمامني رغم ذكرِه  ا�سرتاك  اأو طب�ستان  خرا�سان 

الغزوَة وتف�سيلِه يف املناطق التي و�سلَها الفتح.)1(
تاريخه  يف  الثانية  الرواية  اأورد  الطبيَّ  اإّن   .3
م�سندة اإىل حن�ص بن مالك التغلبي بثالث و�سائط، 
310هـ،  عام  تويف  وقد  26هـ  �سنة  عن  يتحدُث  وهو 
فهناك قطٌع يف �سل�سلة الرواِة التي يجُب اأن تت�سمن 

ت�سَع اأو ع�سَر و�سائط.
الثانيَة عن فتح طب�ستاَن  اإّن روايَة الطبيِّ   .4
بالإ�سناد نف�سه عن حن�ص بن مالك مل  والتي وردت 
معار�سة  فهي  الغزوِة  يف  الإمامني  ا�سرتاَك  تذكر 

لروايته الأوىل.
5. مل يذكِر ابن �سعٍد يف طبقاِته )ت 230(،)2( ول 
اليعقوبيُّ يف تاريخه )ت 282()3(  ا�سرتاَك الإمامني 
يف الغزِو والفتوِح مع اأنهما اأقدم من الطبيِّ الذي 

تويف �سنة 310هـ.
6. مل يورد ابن اأعثَم يف فتوح البلداِن )ت 314(،)4( 
ول امل�سعوديُّ يف مروج الذهب )ت 323()5(  ا�سرتاَك 

الإمامني يف الغزو، وهما معا�سران للطبي.
ا�سرتاَك  اأوردِت  التي  التاريخيَة  الكتب  اإّن   .7

الإمامني احل�سننيL يف املغازي والفتوح قد اأَخذت 
اخلَب عن روايِة الطبي، كالكامل يف التاريخ لبن 
دحالن  لأحمد  الإ�سالميِة  والفتوحاِت  الأثري،)1( 

وغريها.
املعتمدِة  ال�سيعِة  اأيٌّ من كتِب  8. كذلك مل تذكر 
مناقبه-  اأو   Qاحل�سن الإمام  حياة  تذكر  -والتي 
لل�سيخ  الإر�ساُد  ومنها  البلدان،  غزِو  يف  ا�سرتاَكه 

املفيد، واملناقب لبن �سهرا�سوب وغريهما.
 

ابن خلدون  تاريخ  انظر   )1(
)العب( جـ2 �ص182.

)2( ابن �سعد، الطبقات، جـ2 
�سادر،  دار  مطبعة  �ص138، 

بريوت، 1985.
بن  اأحمد  اليعقوبي/   )3(
اليعقوبي،  تاريخ  اإ�سحاق، 
مطبعة   ،1429 ط1،  �ص114، 
الثقافية،  العطار  موؤ�س�سة 

قم، اإيران.
فتوح  اأحمد،  اأعثم،  ابن   )4(
�ص131،   /3 جملد  البلدان، 

دار الندوة، بريوت، د.ت.
احل�سن،  اأبو  امل�سعودي،   )5(
ومعـــــــــادن  الذهـــــب  مــــروج 
اجلــــــوهـــــــــــــر، جـ1 / �ص279، 
بريوت،  الأنوار  دار  مطبعة 

لبنان، ط1، د.ت.

احل�سن  اأبو  الأثري،  ابن   )1(
الكامل  الكرم،  اأبي  بن  علي 
دار  �ص54   / جـ3  التاريخ،  يف 
الطبع:  �سنة  بريوت  �سادر، 

1965م.
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الروايات  تلك  واملوؤرخني  الُكّتاب  بع�ُص  اأخَذ  لقد 
عليها  وعّلقوا  اآراءهم  عليها  وبنوا  امل�سلَّمات  ماأَخذ 
هذا  من  الإمامني  موقَف  متتدُح  التي  بالعباراِت 
اإمياَنهم به وا�ستعداَدهم للجهاد حتت  الغزِو، وتبنُي 
اجلنِة  اأبواب  من  باٌب  اجلهاَد  لن  الأُمويني،  رايِة 
اأقواِل  من  بع�ساً  واإليك  اأولياِئه،  خلا�سِة  اهلل  فتحه 

اأولئك املوؤيدين:
ن�ستقبُل  القر�سي:  �سريف  باقر  ال�سيُخ  قال  اأوًل: 
ال�سباِب  �سرِخ  يف  وهو  عثمان،  عهِد  يف   Qاحل�سَن
وعنفوانِه، فقد كاَن عمُره َينيف على الع�سريَن عاماً، 
وهو دوٌر ي�سمح ل�ساحبه اأن يخو�َص معرتَك احلياة، 
دورِه هذا ميداَن اجلهاد )واجلهاُد  الإماُم يف  فدخَل 
اأوليائه(  ِة  خلا�سّ اهلُل  فَتَحُه  اجلنِة  اأبواِب  من  باٌب 
فان�سم اإىل املجاهدين حيث اجتهت اأولّيُتهم الفاحتُة 

املجاهدون  وتذكَر  26هـ،  �سنة  افريقيا  احتالل  اإىل 
ح�سناً  بالًء  فاأبلوا  جده  �سخ�سيَة  الر�سوِل  حفيِد  يف 
اأيديهم، وبعد ما و�سعت احلرُب  حتى فتح اهلُل على 
والن�سُر  ه،  جدِّ عا�سمِة  اإىل  احل�سُن  اجته  اأوزاَرها 
ع النفوِذ  حليُفه وقلُبه مفعٌم بال�سروِر والرتياِح لتو�سُّ

ه.)1( الإ�سالميِّ وانت�سار دين جدَّ
غزو  يف  الطبيِّ  روايِة  على  معلقاً  ال�سيخ  وقال 

طب�ستان:
اجتهِت  الهجرة  من  ثالثني  �سنة  كانت  وملا 
اجليو�ُص الإ�سالميُة الفاحتُة التي يرفُّ الن�سُر عليها 
اإىل احتالل طب�ستان فان�سم احل�سُن اإليها، وببكِته 
فتَح اهلُل على اأيديهم ورّف لواء الإ�سالم عليها، ففي 
هما  اللذين  الدين  وخدمِة  العامِة  امل�سلحِة  �سبيل 
فوَق �سائِر العتبارات دخَل الإماُم احل�سُنQ ميداَن 
ه يف نف�ِسه  اجلهاِد والكفاح، واألقى ال�ستاَر على ما يكنُّ
رائٌع  در�ٌص  وهو  اأبيه،  حق  �سياِع  على  ال�ستياِء  من 

يجُب اأن ت�ستفيَد منه الأحزاُب ال�سيا�سية.)2(
عّلق  واإنا  فقط،  هما  كما  اخلبين  يورد  فلم 
الروايتني،  ب�سحِة  اعتقاِده  اإىل  ي�سرُي  مبا  عليهما 
اإليهما،  الروايتان  ت�سرُي  ل  عباراٍت  اإليهما  واأ�ساَف 

)1( القر�سي / باقر �سريف/ 
الإمام  البيت،  اأهِل  مو�سوعة 
احل�سن بن علي جـ10 / 248 
ط1، 2009، مطبعة نكار�ص/ 

قم.
)2( م . ن/ �ص10/ 249.
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فقال:
اجلهاِد  ميداِن  دوَر   Qاحل�سُن الإماُم  دخَل  اأ. 

والكفاِح، لأن اجلهاَد باٌب من اأبواب اجلنة.
بال�سروِر  مفعٌم  وقلُبه  ه،  جدِّ مدينِة  اإىل  عاد  ب. 

ع نفوِذ الإ�سالم. والرتياح لتو�سُّ
هي  بينما  طب�ستاَن،  بالَد  اهلُل  فتَح  ببكِته  جـ. 
مدينٌة حو�سرت من ِقَبِل امل�سلمني، وا�ست�سلَم اأهُلها، 
وملا ا�ست�سلموا ب�سروِط حمايِة اأنف�سهم ُقتلوا جميعاً، 
وقد  اجلهاد،  ميداَن   Qاحل�سِن الإماِم  دخوُل  فاأين 
ٍة من النا�ِص ثم ُقتلوا جميعاً،  اأُعطَي عهد الأماِن لأمَّ
ل  التي  امل�ساِهد  هذه  من  والرتياُح  ال�سروُر  واأين 
يقبلها اأحٌد، واين الدر�ُص الرائُع الذي يجُب اأن تتعلَم 
األقى   Qُالأحزاُب منه، َومن قاَل باأّن الإماَم احل�سَن
ه يف نف�ِسه من ال�ستياء على �سياِع  ال�ستاَر على ما يكنُّ

حقِّ اأبيه؟!!
عينيه  باأمِّ  �ساهَد  قد   Qاحل�سن الإماُم  كاَن  واإذا 
القاُئد  اأعطاُهم  اأن  بعَد  احل�سِن  يف  مِن  جميِع  قتَل 
وهل  موُقفه؟  هو  فما  بنجاِتهم،  العهَد  الأُموي 
جزًء  ليتحمَل  عنها  �سكَت  اأنه  اأم  اجلرميَة؟  ا�ستنكَر 

من تبعتها؟!!

ثانياً: َذكر الروايتني املوؤرُخ الأ�ستاُذ ها�سم معروف 
احل�سني يف كتاِبه �سرية الأئمة الثني ع�سر، فقال:

م احل�سُن اإىل جنوِد امل�سلمني الذين اجتهوا  وان�سّ
اإىل افريقيا بقيادة عبد اهلل بن نافٍع واأخيه عقبة يف 
جي�ٍص بلَغ تعداُده ع�سرة اآلِف جماهٍد -كما يف العب 
والفتح  الن�سِر  اإىل  امل�سلمون  وتطّلع  خلدون-  لبن 
يجاهُد  وحبيبه  الر�سوِل  حفيِد  بوجوِد  متفائلني 
َي�سُفها  -كما  وموفقًة  ناجحًة  الغزوُة  وكانِت  معهم، 
ه، وقلُبه  املوؤرخون- وعاد احل�سن منها اإىل مدينة جدِّ
وجِهه  على  باديٌة  الرتياِح  وعالمُة  بال�سروِر،  مفعٌم 
الكرمِي لنت�ساِر الإ�سالم يف تلك البقعِة من الأر�ص.)1(

: وقال اأي�ساً وهو يورُد روايَة الطبيِّ
ويف تاريخ الأُمم وامللوك: اإن �سعيَد َبن العا�ص غزا 
واحل�سنُي  احل�سُن  ومعه  �سعيٌد  وم�سى  خرا�سان... 
األٍف، ثم هاَجم  اإىل جرجاَن ف�ساحلوهم على مئتي 
�سديداً،  قتاًل  اأهُلها  فقاَتلهم  البحر  على  طمي�سة 
انت�سر  واأخرياً  اخلوِف،  �سالَة  امل�سلمون  و�سلى 
ابُن  ذلك  على  ن�صَّ  -كما  املناطِق  تلك  يف  امل�سلمون 

خلدون -.)2(
اأن  الرواياِت  اأكرُث  وتوؤُكد  قائاًل:  عليها  وّعلَق 

ها�ســــــــــم  احل�سنــــي/   )1(
الأئمــــــة  �سيـــــــرة  معــــــــروف/ 
دار  �ص535،  ع�ســـــر/  الثني 

القلم، بريوت، ط2، 1978.
ها�ســـــــــــــــم  احل�سنــــــــي/   )2(
الأئمـــــــــــة  �سيـــــرة  معــــروف/ 

الثني ع�سر/ �ص536.
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احل�سَن واحل�سنَي قد ا�سرتكا يف كثرٍي من الفتوحاِت 
الإ�سالمية، وكان لهما دوٌر بارٌز يف �سرِي تلك املعارِك 
التي كانت تدوُر رحاها بني امل�سلمني وغريهم، ولي�ص 
بغريٍب على عليِّ بِن اأبي طالٍب وبنيه اأن يجنِّدوا كلَّ 
طاقاِتهم واإمكاناِتهم يف �سبيل ن�سر الإ�سالم واإعالء 

كلمته.)1(
هاتني  املعا�سرين  الُكتَّاِب  من  كثرٌي  اأورد  ثالثاً: 
الروايتني، واأ�ساروا اإىل قناعتهم بها، اأو اأنهم اأوردوها 
غزِو  يف  احل�سنني  ا�سرتاَك  واأعلنوا  امل�سلَّمات  اإيراَد 
حتت  وطب�ستان  وخرا�سان  اإفريقيا  �سمال  مناطق 
ُيعريون  ل  الذين  وهم  وقادِته،  عثماَن  ولِة  رايِة 

للقيِم الدينية اأيَّ اهتماٍم، ومن هوؤلء الُكّتاِب:
الكاتب فار�ص رزاق علوان احلريزي )ول  اأ. قال 
باأ�َص اأن ن�سرَي اإىل بع�ِص الرواياِت بهذا اخل�سو�ص...( 
واأورَد روايَة فتِح طب�ستان من ِقبل �سعيد بِن العا�ص 

ومل يّعلق عليها.)2(
ب. الكاتبُة عايدة عبد املنعم طالب، تقول: اأما يف 
عهِد عثماَن فقد �سارَك الإماُم احل�سُنQ يف فتوحاٍت 

عدٍة:
1. غزوُة �سعيِد بن العا�ص طب�ستان �سنَة ثالثني 

وغريهما،  واحل�سنُي  احل�سُن  معه  فخرَج  للهجرة، 
وَنقلِت الروايَة عن الطبيِّ وال�سيِخ باقر القر�سي.

ونقلِت  افريقيا،)1(  �سمال  فتح  يف   Qسارَك�  .2
اخلَب عن تاريخ اليعقوبيِّ الذي مل يورد ذكر احل�سن 
اإىل  اأ�سارت  كما  الغزو،  يف  ا�سرتاكهما  ول  واحل�سني 
تقع  ومل  27هـ  �سنة  اأحداث  يف  الطبي  تاريخ  كتاب 

الغزوة فيها.)2(
 Qاحل�سن الإمام  ا�سرتاك  على  الأدلة  تورد   .3
احل�سنني-  -اأي  اإنهما  وتقول:  الفتوحات،  تلك  يف 
دان لدولة ال�سراط امل�ستقيم والعدل القومي. )3( ميهِّ

من  اأكرَث  اأن  البحث  خالل  من  وحدث  رابعاً: 
يف  الروايات  تلك  يورد   Qاحل�سن الإمام  يف  كتب 
اإىل  وي�سريون  اأو طب�ستان،  اإفريقيا وخرا�سان  فتح 
ا�سرتاك الإمامني L فيها دون التحقق من م�سادر 

تلك الروايات...
 

)1( م . ن �ص537.
)2( احلريزي/ فار�ص رزاق/ 
يف  املجتبى  احل�ســـن  الإمــــام 
 2014 التاريخ/ �ص36، ط1/ 

من�سورات الرافد.

)1( م. ن / �ص37.
)2( عايدة عبد املنعم طالب/ 
حمنــــــة  يف  احل�ســــن  الإمام 
دار  �ص160-158،  التاريــــخ: 

املحجة البي�ساء ط1 2002.
)3( م . ن/ �ص161.
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املرتدد  موقف  املعا�سرين  الكتاب  بع�ص  وقف 
عليها  واأورَد  الروايات،  تلك  ل�سحة  املعار�ص  او 
اإن بع�سهم  الإ�سكالت التي ت�سعف من �سحتها، بل 
رف�سها جملًة وتف�سيال، قال ال�سيد �سامي البدري: 
اأما الروايات التي تقول اأنهQ كان يف جي�ص الفتوح 

يف زمن عثمان فهي مو�سوعة.)1(
يف  البيت  لأهل  العاملي  املجمع  كتاب  اأورد  كما 
كتابه )الإمام احل�سن بن علي( �سمن �سل�سلة اأعالم 
الهداية الأدلة والإ�سكالت على تلك الروايات، وقال 

املوؤلف بعد اأن ذكر ال�سكالت حول الروايتني:
)اإن جميع ما تقدم يكفي يف اأن يلقي ظالًل ثقيلة 
من ال�سك والريب فيما ين�سب اإىل الإمامني )احل�سن 
واحل�سني L( من ال�سرتاك يف فتح جرجان اأو فتح 
عددت  التي  التاريخ  كتب  من  عدداً  اأن  مع  اإفريقيا 
فتح  يف  امل�سرتكة  ال�سخ�سيات  من  الكثري  ا�سماء 

ال�سخ�سيات  من  باأنهما  علماً  تذكرها،  مل  اإفريقيا 
على  التاأكيد  للخلفاء  الزمنية  ال�سيا�سة  يهم  التي 

ذكرها يف هذه املقامات....
وقال: اإن البحث يحتاج اإىل حتقيق اأعمق واأو�سع 

ل يتنا�سب مع هذا الكتاب.)1(
احلقائق  اأتق�سى  اأن  البحث  هذا  يف  حاولت  وقد 
واأناق�ص الروايات التي اأوردت تلك احلوادث مناق�سة 
هادئة م�ستنداً اإىل وقائع تاريخية ومناق�سات عقلية 
واأدلة فقهية وت�سريعية، وهو ما �سوف نذكره يف هذا 

الف�سل من البحث.
ومقارنتها  الروايات  لتلك  علمية  مناق�سة  اإن 
نعتقد جتعلنا  لها  املعا�سرة  التاريخية   بالأحداث 

التــــي  الروايــــات  تلـــك  اأن  ال�ســك-  يقبـــل  ل  -مبــــا 
الطبي جرير  بن  حممد  كتاب  يف  مرة  اأول   وردت 
)ت 310هـ( واأخذ منه الكّتاب الذين جاءوا بعده، هي 
توهم  �سيا�سيٌة  اأهداٌف  منها  اأريد  مو�سوعة  روايات 
واحل�سني(  واحل�سن  )علياً   Kالئمة اأن  القارئ 
اخلالفة  وراثة  يف  ال�سرعي  حقهم  عن  تنازلوا  قد 
واأيدوا حكم اخللفاء و�ساروا ب�سريتهم وان�سموا اإىل 
اإىل  معاركهم وفتوحاتهم وزوجوهم وتزوجوا منهم 

ال�سيد �سامي/  )1( البدري/ 
�سلح احل�سن/ �ص203 ط1/ 
2012 مطبعة الفقه للطباعة 

والن�سر.

لأهل  العاملي  املجمـــــــع   )1(
احل�ســــــن  الإمــــــــام  البيـــــت/ 
املجتبـــــــى/ �ص71/ الطبعـــــــة 
قم/  ليلى/  مطبعة  الأوىل/ 

1422هـ.
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اخللفاء  عليها  عمل  التي  الأكاذيب  من  ذلك  غري 
التاريخ  �سحائف  لت�سويه  والعبا�سيون  الأُمويون 

وحرف احلقائق عن م�سارها ال�سحيح.
اإن الأدلة كافية ومقنعة على كذب تلك الروايات 
وت�ساقطها، وقد اأو�سحت يف الف�سل الأول من البحث 
اأن اأول موؤرخ اأورد الروايتني هو الطبي يف تاريخه، 
وذكر ا�سرتاك الإمامني يف فتح خرا�سان، ومل يذكره 
يف فتح افريقيا، ويف حديثه عن فتح خرا�سان روايتان 
تنفيه،  والأخرى  ذلك  تذكر  الأوىل  متعار�ستان، 

وهما عن الراوي وال�سند اأنف�سهما.
ال�سند  من  اخلالية  خلدون  ابن  رواية  اأما 
�سنة  تويف  الذي  وهو  كتاب،  اأو  راٍو  على  والعتماد 
اأنه مل  808هـ فهي ل تنه�ص للوثوق بها ف�سال عن 

يذكر ا�سرتاكهما يف فتح خرا�سان...
تلك  لدح�ص  كافيًة  اأراها  التي  الأدلة  هذه  ومن 

الروايات ن�سل اإىل ما ياأتي:
اأوًل: مل تذكر الروايات التاريخية ا�سرتاك الإمام 
البلدان  وفتح  الغزو  معارك  يف  القتال  يف   Qعلي
املجرب  الفار�ص  وهو  الثالثة،  اخللفاء  عهد  يف 
بال�سرتاك  لولديه  ي�سمح  ومل  املحنك،  والقائد 

وما  وامل�سجد،  الدار  جل�ساء  وولداه  هو  فكان  فيها، 
للحكم  غريهم  ت�سدي  على  لحتجاجهم  اإل  ذلك 
دفة احلكم  واإدارة  الأمة  قيادة  لهم يف  ال�سدارة  واأن 
لغريهم،  تابعني  يكونوا  اأن  ل  اجليو�ص،  وت�سيري 
ياأخذون الأوامر من اأنا�ص تزيوا بزي الدين من اأجل 
منافع دنيوية ويقودون النا�ص ح�سب اأهوائهم ف�ساًل 

عن اأن يكونوا حتت قيادة ولتهم وقادة جيو�سهم.
اإىل  احلاجة  اأم�ص  يف  وعمر  بكر  اأبو  كان  لقد 
اأمري  الإمام  على  فعر�سوا  اجليو�ص  يف  وجودهم 
غزو  يف  ي�ساركهم  اأن  اأبى  لكنه  ذلك   Qاملوؤمنني
عثمان  اخلطاب  بن  عمر  ا�ست�سار  )فقد  البلدان، 
فيمن يبعث قائداً جلي�سه، فقال عثمان: ابعث رجاًل 
ذا جتربة يف احلرب وب�سرياً بها، قال عمر: من هو؟ 
قال: علي بن ابي طالب، قال: فالقه وكلمه وذاكره 
ذلك، فهل تراه م�سرعاً اإليه اأو ل، فخرج عثمان فلقي 

علياً فذاكره ذلك فاأبى عليQ ذلك وكرهه(.)1(
اأو اأن اخللفاء كانوا يرتددون من اأن يقود الإمام 
او  اأوامرهم  اإطاعة  عدم  من  خوفاً  للجي�ص   Qعلي
الأمور،  جمريات  ويف  املواقف  تلك  يف  براأيه  العمل 
ار�سال  يف  اخلطاب  بن  عمر  بكر  اأبو  )ا�ست�سار  فقد 

اأعثم/ اأحمد/ فتوح  )1( ابن 
الندوة/  دار   72/1 البلدان: 

بريوت ط1.
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علي قائاًل له: اإين عزمت اأن اأوجه اإىل هوؤلء القوم 
علي بن اأبي طالب فاإنه عدل ر�سا عند اأكرث النا�ص 
لف�سله و�سجاعته وقرابته وعلمه ورفقه مبا يحاول 
ر�سول خليفة  يا  �سدقت  عمر:  قال  الأمور،   من 

 اهللO، اإن علياً كما ذكرت وفوق ما و�سفت، ولكني 
اأخاف عليك خ�سلة منه واحدة: اأخاف اأن ياأتي لقتال 
اأحداً  جتد  فلن  ذلك  اأبى  فاإن  يقاتلهم،  فال  القوم 
يكون  علياً  ذر  ولكن  املكروه،  على  اإل  اإليهم  ي�سري 

عندك باملدينة فانك ل ت�ستغني عنه(.)1(
القوم  ي�سالح  اأن   Qعلي من  خاف  عمر  اأن  اأي 
اإن اذعنوا لل�سلم اأو دخلوا الإ�سالم، -كما هو يف عهِد 
فاأ�سلم  اليمن  اإىل  اأر�سله  حني   Oحممد النبي 
على  اخللفاء  يح�سل  ل  وهنا  يقاتلهم  فال  اأهلها- 

الغنائم.
والدهما  اأمر  يع�سيان  ل  احل�سنني  اأن  �سكَّ  ول 
والدهما  كره  غزٍو  يف  فيخرجان  حياته  يف  وهما 
اأمراء اجلور  لواء  ان�سما حتت  ال�سرتاك فيه، وقد 
قواعد  واإر�سال  حكمهم  تثبيت  لهم  ليتم  والطغيان 

دولتهم.
لأنها  الفتوح  عن  وبنوه  علي  تخلف  رمبا  ثانياً: 

الذين  امل�سلمني  من  كثري  قتل  فقد  العباد،  اأفنت 
اليتم  رحمة  عوائلهم حتت  وبقيت  لها  �سيقوا جباً 

والفقر كما قتل من اأهايل تلك املناطق خلق كثري.
فلو اأنها كانت حروباً عقدية لن�سر الإ�سالم وبيان 
بها  لآمن  العري�سة  وخطوطه  ال�سامية  مبادئه 
اأجبوا  اأنهم  اإل  حقيقياً،  اإمياناً  املناطق  تلك  اأهايل 
على ال�سالم باأل�سنتهم وبقيت عقائدهم تخالف ما 
ال�سالة  الفرق  تلك  ظهرت  ملا  ذلك  ولول  يعلنون، 

مثل الزنادقة واملنوية وغريهم.
وما انت�سار الإ�سالم يف دول �سرق اآ�سيا مثل ماليزيا 
واندوني�سيا اإل مثال ملا قام به التجار ودعاة الإ�سالم 
من الإقناع والتبليغ ما اأخذ ماأخذه عند �سكان تلك 

املناطق دون حرب اأو خ�سائر ب�سرية.
وقد جلبت هذه الفتوح الدعاية ال�سيئة لالإ�سالم، 
بامل�سلمني،  يل�سقونها  الغرب  كتاب  يزال  ل  والتي 
الدماء  واإراقة  بال�سيف  انت�سر  الإ�سالم  اأن  وهي 
والقتل وال�ستيالء على ممتلكات البلدان، وهو ما ل 

ير�ساه الإ�سالُم قطعاً.
الفتوحات  تلك  اأ�سباب  من  كاَن  لقد  ثالثاً: 
وال�ستيالء  الغنائم  على  واحل�سول  الأموال  ك�سب  )1( ن . م 1/ 72.
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ال�سواهد  من  كثري  وهناك  بالقوة،  الأرا�سي  على 
بالغنائم  واأعوانهم  احلكام  عناية  على  التاريخية 

والأموال، منها:
على  الغفاري  عمر  بن  احلكَم  بعث  زياداً  اأن  اأ. 
خرا�سان فاأ�سابوا غنائم كثرية فكتب اإليه زياٌد: اأما 
البي�ساَء  اأن ي�سطفي  كتب  املوؤمنني  اأمري  فاإن  بعد: 
ف�سة،  ول  ذهباً  امل�سلمني  بني  يق�سم  ول  وال�سفراَء 
فرف�ص احلكُم ذلك، وق�سمه بني امل�سلمني فوجه اإليه 
معاوية من قيده وحب�سه، فمات يف قيوده وُدفن فيها 

وقال: اإين خما�سم.)1(
من  اجلزية  اأخذ  حاول  اخلطاب  بن  عمر  اإن  ب. 
له  فقال  متعوذاً،  اأ�سلم  اأنه  اعتبار  على  اأ�سلم،  رجل 
اإن  اإن يف الإ�سالم ملعاذاً، فقال عمر:  ذلك ال�سخ�ص: 

يف الإ�سالم ملعاذاً.)2(
ممن  حتى  اجلزية  اأخذ  اإىل  عمر  �سعى  ولطاملا 
اأ�سلم من اأهل الذمة، وذلك بحجة اأن اجلزية مبنزلة 
العبد  اإ�سالم  ي�سقط  فال  العبد،  على  ال�سريبة 
تغلب  ن�سارى  على  اجلزية  م�ساعفة  وما  �سريبته، 

ال نتيجة لهذه ال�سيا�سة.)3(
فاح�ساً  ثراًء  ال�سحابة  كبار  اأثرى  اأن  فكان 

الفقر  تعي�ص  التي  الفقرية  الطبقات  ح�ساب  على 
واحلرمان وعلى ح�ساب عوائل الذين اأ�سلموا حديثا، 
اللذين  والف�سة  الذهب  عن  التاريخ  ويحدثنا 
يكتنزهما كل من عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن 
تعي�ص  فيما  وغريهم،  العوام  بن  والزبري  اهلل  عبد 

اآلف العوائل حتت طائلة الفقر.
احلديث  اعي  و�سّ على  الغنائم  تلك  وزعت  لقد 
وداعمي ال�سلطة، وعلى من باع دينه يف �سبيل تاأييد 
تلك  اأ�سبحت  حتى  دولتهم،  اأركان  وتثبيت  احلكام 
الأموال حكراً على اأعوان ال�سلطة من الولة واحلكام 
وقادة اجليو�ص فيما حرم املوؤمنون واأتباع اأهل البيت 

من اأعطياتهم لعدم منا�سرتهم للظاملني.
رابعاً: اإّن احلكام ي�ستفيدون من توجيه اجليو�ص 
على  املعرت�سني  و�سمِّ  البلدان  لفتح  الإ�سالمية 
من  ليتخل�سوا  ثورتهم  لياأمنوا  اإليها  حكمهم 
تفاقمت  )ملا  اأنه:  ذلك  على  والدليل  خطرهم، 
منه،  املقربني  بع�ص  ا�ستدعى  عثمان  على  النقمة 
وهم معاوية وعمرو بن العا�ص وعبد اهلل بن عامر 
النا�ص  نقمة  ملواجهة  ينبغي عمله  فيما  وا�ست�سارهم 
راأيي  عامٍر:  بن  اهلل  عبد  فقال  بعزله،  ومطالبتهم 

الني�سابوري،  احلاكم   )1(
على  امل�ستدرك  اهلل،  عبد  اأبو 
دائرة  مطبعة  ال�سحيحني، 
جمـــــــــل�ص املعـــــــــارف، الهنـــــد، 

1341هـ، جـ3 �ص442.
)2( امل�سنف، 94/6.

بكــــــــر  اأبـــــــــو  البيهــــقــــي،   )3(
ال�سافعي، املحا�سن وامل�ساوئ، 

216/9، دار �سادر، بريوت.
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ي�سغُلهم  بجهاٍد  تاأمرهم  اأن  املوؤمنني:  اأمرَي  يا  لك 
لك، فال  يذلوا  املغازي حتى  زهم يف  واأن جتهِّ عنك، 
َدبرة  عليه  هو  وما  نف�سه،  اإل  اأحدهم  همة  يكون 
دابتِه وقّمل فروته، فرّد عثمان ُعّماله على اأعماِلهم، 
واأمرهم بتجهيز النا�ص يف البعوث، وعزَم على حترمِي 

اأُعطياِتهم ليطيعوه ويحتاجوا اإليه(.)1(
وما تهجرُي اأكرث من مئتي األِف ن�سمٍة من عوائل 
اإل  اأبيه  بن  زياد  باأمِر  خرا�ساَن  اإىل  الكوفة  اأهل 
�سوؤوِن اخلالفِة،  والتدخِل يف  الثوراِت  لإبعادهم عن 
الأمويني  �سدَّ  الثائرة  احلوا�سر  من  الكوفة  ولأن 

واملناه�سة حلكمهم...
لأقواِل  طبقاً  الإمامية  ال�سيعة  يعتقد  خام�ساً: 
اإىل  يحتاُج  البتدائيَّ  اجلهاَد  )اأّن  البيت  اأهِل  اأئمِة 
الإمام  غري  مع  اجلهاد  وحترمي  العادل  الإماِم  اإذِن 

العادل(.)2(
اأمري الإمام  ل�سان  على  التحرمي  ورَد   وقد 

املوؤمننيQ يف قوله: ل يخرُج امل�سلُم يف اجلهاِد مع 
اأمَر  الفيء  يف  ُذ  ينفِّ ول  احلكم  على  يوؤمن  ل  من 
اإن ماَت يف ذلك املكان كان معيناً  اهلل عز وجل، فانه 
وميتته  بدمائنا  والإ�ساطة  نا  حقِّ حب�ِص  يف  لعدونا 

ميتٌة جاهلية.)3(

اأقواٍل  عدُة   Qال�سادق الإمام  عن  ُروي  وَقد 
احل�سن  بن  حممد  عن  ورد  فقد  اخل�سو�ص:  بهذا 
)اأي  له  )قلُت  قال:  الدهان  ب�سري  عن  الطاطري 
لك  قلت  اأين  املناِم  يف  راأيُت  اإين   )Qال�سادق الإمام 
اأنَّ القتال مع غري الإمام املفرو�ص طاعته حراٌم مثل 
كذلك،  هو  يل:  فقلت  اخلنزير،  وحلِم  والدِم  امليتِة 

فقال الإمامQ هو كذلك هو كذلك(.)1(
لعبد  قال   Qال�سادق اهلل  عبد  اأبا  اأن  روي  كما 
امللك بن عمرو: )يا عبد امللك: ما يل ل اأراك تخرج 
اإىل هذه املوا�سع التي يخرج اإليها اأهل بالدك؟ قال: 
قلت: واأين؟ قال: جّدة وعبادان وامل�سي�سة وقزوين، 
فقلت: انتظاراً لأمِركم والقتداء بكم، فقالQ: اإي 

واهلِل لو كاَن خرياً ما �سبقونا اإليه(.)2(
وعن ابن �ُسعبة عن الإمام الر�ساQ يف كتابه اإىل 

املاأمون، قالQ: )اجلهاُد واجٌب مع اإماٍم عادٍل(.)3(
الإ�سالم وتو�سيع رقعة  فهمK يرغبوَن يف ن�سر 
ول  الأر�ص  يف  اهلل  حُكم  ليمتَّد  الإ�سالمية  الدولة 
اللذين  والأ�سلوَب  الطريقَة  ولكن  �سواه،  اإلٌه  ُيعبد 
�سحيٍح،  غرُي  الظاملني  احُلّكام  عهِد  يف  متبعاِن  كانا 

الأمم  تاريخ  الطبي/   )1(
وامللوك/ جـ3/ 373.

و�سائل  العاملي/  احلر   )2(
باب  اجلهاد/  كتاب  ال�سيعة/ 
جهاد العدو وما ينا�سبه/ باب 
12، مط: املكتبة الإ�سالمية/ 

طهران.
ال�سيعة: 34/11،  و�سائل   )3(
باب 12 ح8 كتاب اجلهاد، باب 
ا�سرتاط وجوب اجلهاد باأمر 

الإمام.

بن  حممد  الكليني/   )1(
يعقوب/ الكايف/ كتاب اجلهاد 
موؤ�س�ســــة  مطبعــة  �ص485 
الإ�سالمية/  الكتــــــب  اإحيـــــاء 

قم/ 1428هـ.
 12 باب  جـ1  الو�سائل/   )2(
لل�سيخ  التهذيب  عن  نقال 

الطو�سي 127/6.
و�سائل  العاملي/  احلر   )3(
 /12 باب  جـ11/  ال�سيعة/ 

ح10.
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اأموال  يبتزون  الأم�سار  وولُة  اجلي�ص  قادة  وكان 
الرعـــــب  وين�ســـرون  بالغنـائــم  وي�ســتاأثـــروَن  النــــا�ص 
لنتفاِء العدالِة وامتثاِل اأحكام ال�سريعة، ويف الأخبار 
اأكابَر ال�سحابة وكان بينهم الإمام   )اأّن عثمان جمع 
يف  وا�ست�سارهم   O اهلل  ر�سول  م�سجد  يف   Qعلي
غزو افريقيا فراأوا يف الأكرث اأن امل�سلحة يف اأن ل تقَع 

باأيدي اأ�سحاِب الأغرا�ِص والأهواِء واملنحرفني(.)1(
وما ذلك اإل لتخوفهم من ولِة عثمان ومتاديهم 
احلرِب  يف  واأحكامه  الإ�سالِم  تعاليِم  من  التحلُِّل  يف 

ومعاملِة الأ�سرى واأهِل الأر�ِص املفتوحة.
ولديه  منع  قد  كاَن   Qًعليا الإماَم  اأن  �ساد�ساً: 
بلوغهما  مع  القتال  يف  ال�سرتاك  من  �سفني  يف 
حرٍب  ويف  �سنًة،   )34-33( وال�سباب  الرجولة  من 
يعرُف  باٍغ  عدٍو  �سدَّ  خالفته  اأيام  ويف  يخو�سها  هو 
لولديه  ياأذن  ومل  الدين،  عن  ومروقه  ع�سيانه 
راأى  حينما  فكان  احلرب،  يف  وال�سرتاِك  بالقتاِل 
احل�سن بن علي متهيئاً للقتاِل م�ستعداً ليحمل على 
�سفوف اأهل ال�سام قال ملن حوله )اأم�سكوا عني هذا 
الغالمني  بهذين  اأنف�ص  فاإنني  يهدين،  ل  الغالم 
ن�سُل  بهما  ينقطع  لئال  واحل�سنَي-  احل�سَن  –يعني 

ر�سول اهلل O:)1( وما ذلك اإل حلفِظ ن�سِل ر�سوِل 
.O اهلل

معاويَة  اإىل   Qاملوؤمنني اأمري  الإمام  كتاب  ويف 
جاَء فيه )واإين كنُت ل�سخياً بنف�سي عن الدنيا، طيَب 
القوِم  على  بالإقداِم  هممت  ولقد  باملوت،  النف�ِص 
قد  واحل�سنَي-  احل�سَن  -يعني  هذين  اإىل  فنظرت 
ن�سل  انقطع  هلكا  اإن  هذين  اأن  فعلمُت  ابتدراين.. 
فاأ�سفقت  ذلك  فكرهُت  الأُمة  هذه  من   O حممٍد 

على هذين اأن يهلكا...(.)2(
معروفٌة   Qاحل�سن الإمام  يف   Qوكلماته
له:  يقوُل  حيث  اإليه   Qو�سيته ومنها  وم�سهورٌة 
)وجدتك بع�سي، بل وجدتك كلي حتى كاأّن �سيئاً لو 

اأ�سابك اأ�سابني وكاأّن املوت لو اأتاك اأتاين(.)3(
فكيف يوافق الإمام على اإر�ساله ولديه اإىل اأماكَن 
اأول  يف  بعد  وهما  اإفريقيا  و�سمال  كخرا�سان  بعيدٍة 
حاكٍم  قيادة  وحتت  غريهما  له  يكن  ومل  �سبابهما، 
ه، وهو قد �سّن بهما وخاف عليهما  جائٍر مل ياأمن �سرَّ
معه ويف جي�سه وحتت قيادته ومع اأن له ع�سرة اأولد 

.O فخاف اأن ينقطَع بهما ن�سُل ر�سول اهلل اأحمد/  اأعثم/  ابن   )1(
الفتوح/ 1/ 126.

نهج  �سروح  �سفوة   )1(
التميمي/  اأركان  البالغة/ 
العارف/  مطبعة  �ص522 

بريوت لبنان ط2، 2004.
)2( جورج جرداق/الإمام علي 
الإن�سانيــة/ العدالة  �سوت 

�سع�سعة،  مطبعة  جـ607/2 
البحرين ط1 2003.

جـ5/  النهــــج:  �ســــرح   )3(
العربي/  الكتاب  دار  �ص31، 

بغداد/ ط1/ 2007.
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غزو  عن  الطبي  رواية  اإىل  َرجعنا  لو  �سابعاً: 
يقول  الن�صَّ  لوجدنا  طب�ستان  العا�ص  بن  �سعيد 
ثالثني  �سنة  الكوفِة  من  العا�ص  بن  �سعيد  )غزا 
واحل�سن  اليمان  بن  حذيفُة  ومعه  خرا�سان،  يريد 

واحل�سني(.)1(
الكوفة؟  يف  موجودين  احل�سنان  كاَن  فهل 
جدهما  مدينة  يغادرا  مل  اأنهما  توؤكد  والرواياُت 
ولده  الإمام  اأر�سل  حيث  35هـ  عام  حتى   O النبي 
احل�سنQ اإىل الكوفة ومعه عمار بن يا�سر، وهل كان 
احل�سنان جنديني يف جي�ص ابن العا�ص حتى يذهب 
بهما من الكوفة اإىل خرا�سان؟ ل �سك اأّن الرواية تثري 

�سكوكاً كثريًة كانت قد خفيت على كاتبها وراويها.
 O ثامناً: لو �سلمنا جدًل اأّن ولدي ر�سول اهلل
خرجا يريدان اجلهاد مع �سعيد بن العا�ص اأو عقبة 
�سك-  -ل  وهما  واإفريقيا،  خرا�سان  اإىل  نافع  بن 
مكانان بعيدان عن مركز اخلالفِة الإ�سالمية الذي 
اإليه اجلي�ص الإ�سالمي، ونقل اجلي�ص واملوؤن  انطلق 
اياٍم  اإىل  ويحتاُج  واخليول،  الإبِل  على  وقتذاك  كان 
الإمامان،  هذان  تكلم  فهل  متباعدٍة،  ومدٍد  طويلٍة 
وهما من عا�سا يف اأح�سان ر�سول اهلل O عن ذلك؟ 

اأثر عنهما حديث لهذا اجلي�ص الذي يبلغ كما  وهل 
يقال ع�سرة اآلٍف؟ وهل حتدثا بحديث اأفادا به تلك 
اجلموع؟ كلُّ هذا مل يذكره التاريخ ومل تورد الروايات 
اأّن اأحداً قال حدثنا الإمام احل�سن اأو احل�سني ونحن 

يف خرا�سان اأو طب�ستان اأو يف �سمال افريقيا!.
اّدعاِء  اأنها كافية لدح�ِص  كلُّ هذه الأدلة ل �سك 
�سارَك يف غزِو  عليِّ  بَن  احل�سَن  الإمام  اأّن  يقول  من 

خرا�سان اأو فتح �سمال اإفريقيا.
 

جـ4/  الطبي:  تاريخ   )1(
�ص182.
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اإنها اأ�سطٌر قليلٌة تتنا�سب مع بحٍث خمت�سٍر، ولو 
اأردنا اأن نوؤلَف فيه كتاباً لحتجنا اإىل كثرٍي من الوقِت 
واجلهِد والبحِث والتنقيِب، ولكن هذه الأدلة كافيٌة 
 Q يف ردِّ من يقول با�سرتاك الإمام احل�سن بن عليٍّ
يف غزو اإفريقيا �سنة 26هـ مع عقبة بن نافع ويف غزو 

خرا�سان �سنة 30هـ مع �سعيد بن العا�ص.
الطبي  اأوردها  التي  الروايات  ت�سعيف  فمن 
ي�سندها  وهو  310هـ،  �سنة  املتوفى  وهو  تاريخه  يف 
خرا�سان  غزو  يف  م�سرتك  رجل  اإىل  طرٍق  باأربعِة 
اأن  تذكر  اإحداهما  وبروايتني  التغلبيُّ  حن�ص  وا�سمه 
اإىل رواية  الغزو والأخرى تنفي ذلك،  احل�سنني مع 
ابن خلدون يف العب، والذي تويف �سنة 808، وجاءت 
روايته خاليًة من ال�سند اإىل راٍو اأو كتاب، وقد راأينا 
ال�سطراب وا�سحاً يف الن�صِّ حيث تذكُر اأّن �سعيد بن 
مل  وهما  احل�سنان،  ومعه  الكوفة  من  خرج  العا�ص 

ي�سال الكوفة مطلقاً.

 ،Qوما مل�سناه من جُممل حياة الإمام اأمري املوؤمنني
يقودها حّكاٌم ظلمٌة  ال�سرتاك يف حروٍب  يكره  واأنه 
فيها  ولديه  ُي�سِرَك  اأن  اأو  اخلالفة  يف  حقه  غ�سبوا 

وهي تهدُف اإىل تقويِة �سلطانهم وتثبيت ملكهم.
ثم اإن اأمري املوؤمننيQ ي�سنُّ بولديه اأن ي�سرتكا 
عليهما من  ويخ�سى  وبقيادته،  لوائه  يف حرٍب حتت 
اأن ينقطع بهما ن�سُل ر�سول اهلل O، فكيف ير�سلهما 
اإىل اأماكن متباعدٍة، ولي�ص له غريهما وحتت قيادة 

حكام ل ياأمن بهم.
لل�سيعة  والعقدية  ال�سرعية  الناحية  ومن 
على  يحرمون   Kاملع�سومني الئمة  فاإن  الإمامية 
مل  لأنها  الفتوح،  هذه  مثل  يف  ال�سرتاك  �سيعتهم 
الإمام قوُل  ويغنينا  العادل،  احلاكم  مبوافقة   تكن 

ما  خرياً  كان  لو  عمرو:  بن  امللك  لعبد   Qال�سادق
�سبقونا اإليه، فكيف يخالف الإمامان هذه القاعدة.

وقد ا�ست�سّف الباحُث من احلادثة كثرياً من الأدلِة 
و�سقوطها  بل  و�سعفها،  الروايِة  هذه  بطالِن  على 

ومن اهلل التوفيق.
الباحث/ ح�سن عبد الأمري الظاملي   

النجف ال�سرف    
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