


  



 



  



 
 

مة املركز  مقدّ
واحلمــد هللا ربِّ العــاملني، والصــالة بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، 

ــاهرين،  ــني الط ــه الطيِّب ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع والس
ــني ربَّ  ــدين، آم ــوم ال ــام ي ــني إٰىل قي ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال واللع

 العاملني.
ــت ــل البي ــخاصٌ  K أه ــة وأش ــخوصٌ نورانيَّ ــا ش ــة، منه ملكوتيَّ

ن، وإليهـــا حســـابُ اخلَلـــق، يتـــدفَّقون نـــوراً  ـــوْ ـــدَ الكَ جِ وألجلهـــا وُ
ــعَ اخلــري بميــزاهنم  ضِ ، شــفاههم رمحــة وقلــوهبم رأفــة، وُ وينطقــون حيــاةً

. وها حكمةً ت املعرفة عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدالً، ونَمَ
إلـيهم ينحـدرُ عـنهم السـيل وال يرقـٰى أنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (

)، ألفـــوا اخلَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ عـــٰىل أبـــواهبم أبنـــاء آدم الطـــري
 متعلِّمني مستنجدين سائلني، وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــىلٰ  بــاعهم،  ال يُكرِ اتِّ
ــم،  ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس ــلَّ م ــبُّهم ك ــد ح قيِّ يُ
ـم فـوق مـا نقـول  هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ منهجهم احلـقُّ وطـريقُ

م أنوار السامء وأوتاد األرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ
ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــ Q واإلم ــد ه ــو أح ــار ه ــي ح ذه األرسار الت

ــاع  ــبعض عــن وجــه احلكمــة يف قراراهتــا وب الكثــري يف معناهــا وغفــل ال
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ـــذب  ـــطِّرون الك ـــوا يُس ـــريهم فراح ـــدنيا غ ـــنهم ب ـــرون دي آخ
ــي جــاوز بعضــها حــدَّ العقــل ومل يتجــاوز حــدَّ  ــه والت واالفــرتاءات علي

 احلقد املنصبِّ عٰىل بيت الرسالة.
صــية للدر Q وقــد اهــتمَّ مركــز اإلمــام احلســن اســات التخصّ

ــأن  ــٰى بش ــي تُعنَ ــق املخطوطــات الت ــوث والدراســات وحتقي ــة البح بكتاب
ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــافة إٰىل  Q اإلم ــات باإلض ــب وكتيّب ـــرها يف كت ونش

نشـــرها عــٰىل مواقــع االنرتنــت وصــفحات التواصــل االجتامعــي التابعــة 
 للمركز.

ـــة األُخـــ رٰ التـــي باإلضـــافة إٰىل النشـــاطات الثقافيَّـــة واإلعالميَّ
يقوم هبا املركز مـن خـالل نشــر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة جمـالس العـزاء 
ــي  ــة الت ــة والثقافيَّ ــابقات العلميَّ ــدوات واملس ــارضات والن ــد املح وعق

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة  K تثرٰ بفكـر أهـل البيـت
د احلسن املجتبٰى   .Q اإلمام املظلوم أيب حممّ

لــذي بــني يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــك وهــذا الكتــاب ا
الثامر التـي أينعـت والتـي ال هتـدف إالَّ إٰىل بيـان شخصـيَّة اإلمـام احلسـن 

ــٰى  ــة  Q املجتب ــد املكتب قة، ولرف ـــرِ ــا املش ــيئة ونواحيه ــا املض ــلِّ أبعاده بك
ـــن  ـــام احلس ـــيَّة اإلم ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــالميَّة ببح اإلس

 اد.، ومن اهللا التوفيق والسدQاملجتبٰى 
 

سة                                                   العتبة احلسينية املقدَّ
صية Q مركز اإلمام احلسن                            للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                                      
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 فيه  Nوصايا رسول اهللا 

 Qوبعض مناقبه 
 



 

 
  



 

ــول اهللا  – ١ ــال رس ــي (: Nق ــذا ابن ــم إن ه ــن  –الله ــا  –احلس وأن
 .)١()أُحبّه فأحبّه وأحبّ من حيبّه

 .>ابني هذا سيد<للحسن السبط:  Nقال رسول اهللا  – ٢
ــوة  – ٣ ــعيد يف رشف النب ــو س ــرج أب ــول اهللا أخ ــن رس ــه  Nع أن

أوتيــتَ صــهراً مــثيل ومل  قـال لعــيل: أوتيــت ثالثـاً مل يــؤهتن أحــدٌ وال أنـا:
 .)٢(أوتَ أنا [مثلك]

يقة مثـــل ابنتـــي ومل أُوتَ مثلهـــا زوجـــة.  وأوتيـــتَ زوجـــة صـــدّ
ــثلهام ــلبي م ــن ص ــلبك ومل أُوت م ــن ص ــني م ــن واحلس ــتَ احلس  ،وأوتي

 .)٣()ولكنّكم مني وأنا منكم
ــي  – ٤ ــن النب ــال:  Nع ــال يل (ق ــة أُرسي يب: ق ــل ليل ــز وج ريب ع

تك يا حممد؟! تَ عىل أُمَّ لَّفْ ! أنت أعلم. من خَ  قال: قلت: يا ربّ
ــك ــد! انتجبتُ ــا حمم ــال: ي ــ )٤(ق ــطفيتُك لنفس ــالتي، واص ي، ـبرس

ــر  يقُ األكــرب الطــاهر املطَهَّ وأنــت نبيــي وخــرييت مــن خلقــي، ثــم الصــدّ
ــيدين  ــبطَيك الس ــا س ــرك وأب ــه وزي ــك وجعلتُ ــن طينت ــه م ــذي خلقتُ ال
جتُـه خـري  ي شـباب أهـل اجلنـة وزوّ ـرين سـيِّدَ الشهيدين الطـاهرين املطهَّ

تاريخ ؛ ويف خمترص ١٣٨٣، رقم ١٩٧/ ١٣[ ٢٠٣، ٤تاريخ مدينة دمشق:  )١(

 ].١٠/ ٧دمشق 

بناه من املصدر].>مثيل<[يف األصل:  )٢(  ، وصوّ

 ].٣/١٥٢[ ٢٠٢، ٢أنظر الرياض النرضة:  )٣(

 [يف املصدر: إنني اجتبيتك]. )٤(
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نســاء العــاملني. أنــت شــجرةٌ وعــيلٌّ أغصــاهنا وفاطمــة ورقهــا واحلســن 
ــني وخلقــتُ شــيعتكم مــنكم، واحلســني ثام لِّيِّ رهــا، خلقــتُهام مــن طينــة عِ

بّـاً. قلـت:  بـوا عـىل أعنـاقِهم بالسـيوف مـا ازدادوا لكـم إالّ حُ إهنم لو رضُ
يق األكرب؟ ! ومن الصدّ  يا ربّ

ــب ــن أيب طال ــيلّ ب ــوك ع ــال أخ ــمس )ق ــريش يف ش ــه الق . أخرج
 .)١(األخبار
 قال العبدي الكويف: – ٥

ــــطْ  نــــا عــــىل سَ رِ  رٍ إســــاممها قُ
 

 بظـــــلِّ العـــــرش راتـــــب 

ــار   ــا يف إىل أش ــا وبنيه ــا وبعله ــة وأبيه ــامء فاطم ــة أس ــديث كتاب ح

ــرش ــلِّ الع ــب  ظ ــه اخلطي ــام أخرج ــة؛ ك ــاب اجلن ــىل ب ــت ع تب ــد كُ وق

 عن ابن عباس قال: )٢(البغدادي يف تارخيه

ــول اهللا  ــال رس ــاب <: Nق ــىل ب ــتُ ع ــامء رأي ج يب إىل الس ــرِ ــة عُ ليل

ـــه إالّ  ـــاً ال إل ـــة مكتوب ـــب اهللا، اجلن ـــيلٌّ حبي ـــول اهللا، ع ـــد رس اهللا، حمم

ــة  ــرية اهللا، عــىل مبغضــيهم لعن واحلســن واحلســني صــفوةُ اهللا، فاطمــةُ خِ

 .)٣(. ورواه اخلطيب اخلوارزمي يف مناقبه>اهللا

 ].١/٨٩[ ٣٣مسند شمس األخبار:  )١(

 .٢٥٩، ١تاريخ البغدادي:  )٢(

 ].٢٩٧، ح٣٠٢[ص ٢٤٠املناقب:  )٣(

                                                           



 ١١ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

ذكــر شــيخنا عــامد الــدين الطــربي يف اجلــزء الثــاين مــن كتابــه  – ٦
 أليب يعقوب النرصاين قوله: )١(بشارة املصطفى

ــذا د ــا حبّ ــةٌ ي ــدِ نابت ــة يف اخلُل  وح

 

ـبهٌ مـن الشـجرِ   نان هلـا شِ  ما يف اجلِ

 املصطفى أصـلُها والفـرعُ فاطمـةٌ  
 

ــيدُ البشـــرِ   ــيلٌّ س ــاحُ ع ــمّ اللق  ث
 واهلاشـــميّان ســـبطاه هلـــا ثَمـــر 

 
ــالثمرِ   ــفُّ ب ــورقُ امللت ــيعة ال  والش

ــه  ــاءَ ب ــول اهللا ج ــالُ رس ــذا مق  ه
 

ربِ    أهلُ الروايات يف العايل مـن اخلـَ
ــداً   ــاة غ ــو النج ــبّهمُ أرج  إين بح

 
ـرِ    والفوزَ معْ زمرةٍ من أحسـنِ الزمَ

ــاظ  ــه قــال:  Nعــن رســول اهللا  )٢(أشــار هبــا إىل مــا أخرجــه احلفّ أن
ــا( ــة فرعه ــجرة، وفاطم ــا الش ــني  ،أن ــن واحلس ــا، واحلس ــيلّ لقاحه وع

ثمرهتــا، وشــيعتنا ورقهــا، وأصــل الشــجرة يف جنــة عــدن، وســائر ذلــك 
 .)يف سائر اجلنة

لــق النــاس <هــذا لفظــه عنــد العامــة، وأمــا عنــد مشــاخينا فهــو:  خُ
لِقـتُ أنـا وعـيلُّ بـن أيب طالـب مـن شـجرة واحـدة،  من أشجارٍ شتّى وخُ
ــا،  ــيلٌّ لقاحه ــا، وع ــةُ فرعه ــلُها، وفاطم ــا أص ــجرة أن ــولكم يف ش ــام ق ف

 ].٤١بشارة املصطفى: [ص )١(

]؛ وابن عساكر يف تارخيه: ٤٧٥٥، ح٣/١٧٤[ ١٦٠، ٣احلاكم يف املستدرك:  )٢(

، ٢]؛ وحمبّ الدين يف الرياض: ٧/١٢٣؛ ويف خمرت تاريخ دمشق ٥/٤٣[ ٣١٨، ٤

 ].٢٥[ص ١١؛ وابن الصباغ يف الفصول: ٢٥٣
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ــق بغصــن مــن  واحلســن واحلســني ثامرهــا، وشــيعتنا أوراقهــا؟ فمــن تعلّ
 .)١(>نة، ومن تركها هو يف النارأغصاهنا ساقته إىل اجل

 قال ابن حزم يف كتابه الفصل يف امللل والنحل: – ٧
ــونَ  لســنا مــن كــذب الرافضــة يف تــأويلهم: طْعِمُ يُ ــىل الطَّعــامَ  ﴿وَ  عَ

ــهِ  بِّ ــكِيناً  حُ سْ تِــيامً  مِ يَ ــرياً﴾ وَ أَسِ بــل هــذا   وأنَّ املــراد بــذلك عــيل، )٢(وَ
، بل اآلية عىل عمومها وظاهرها لكلّ من فعل ذلك  .)٣(ال يصحُّ

اجلـواب: إنّ الواقـف عـىل هــذه األُضـحوكة يعـرف موقـع الرجــل 
ــة  ــل إىل الرافض ــذا التأوي ــزو ه د ع ــرَّ ــبانه أنّ يف جم ــدجيل، حلس ــن الت م
ــة  ــوارد يف اآلي ــاً يف كرامــة احلــديث ال فحســب، وقــذفهم بالكــذب، حطّ

م أنَّ أمـة كبـرية مـن أئمـة التفسـري واحلـديث يـروون الرشيفة، وهـو يعلـ
ناهتم، وإن كان ال يدري فتلك مصيبة.  ذلك، ويثبتونه مسنداً يف مدوّ

ــاً يف جملــدين  وهــذا احلــافظ أبــو حممــد العاصــمي أفــرد ذلــك كتاب
 .>زين الفتى يف تفسري سورة هل أتى<أسامه: 

ــل أن أولئــك أيضــاً مــن الرافضــة؟ أو  حيســبهم أو يــزعم املغفَّ
ــ ــالء بش ــق ـجه ــا واف ــل م ــدُّ بك ــه ال يعت ــديث؟ أم أن ة احل ــحّ رائط ص

 الرافضة وإن كان خمرجاً بأصحّ األسانيد؟

 ].٧٦[أُنظر بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ملحمد بن عيل الطربي:  )١(

 .٨اإلنسان:  )٢(

ل:  )٣( صَ  .١٤٦، ٤الفِ

                                                           



 ١٣ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

 وكيف ما كان فممن رواه:
 .)١()٢٤٠أبو جعفر اإلسكايف، املتوىف ( – ١
ــاً يف  – ٢ ــو عبــد اهللا حممــد بــن عــيل الرتمــذي، كــان حي احلكــيم أب

 .)٢(). ذكره يف نوادر األصول٢٨٥سنة (
احلــافظ حممــد بــن جريــر الطــربي، أبــو جعفــر، املتــوىف  – ٣

)٣()٣١٠(. 
 .)٤()٥٣٨أبو القاسم الزخمرشي، املتوىف ( – ٤
 .)٥()٦٠٦أبو عبد اهللا فخر الدين الرازي، املتوىف ( – ٥
ــزيل،  – ٦ ــد املعت ــابن أيب احلدي ــهري ب ــد الش ــد احلمي ــدين عب ــز ال ع
 .)٦()٦٥٥املتوىف (
 .)٧()٦٨٥القايض نارص الدين البيضاوي، املتوىفّ ( – ٧
 .)٨()٨٥٢احلافظ ابن حجر، املتوىفّ ( – ٨

 ].٣١٨نقض العثامنية [ص )١(

 ].٤٤، األصل ١/١٥٤[ ٦٤نوادر األصول:  )٢(

 ].٩٧، باب٣٤٥كفاية الطالب [ص )٣(

اف:  )٤(  ].٤/٦٧٠[ ٥١١، ٢تفسري الكشّ

 ].٣٠/٢٤٤[ ٢٧٦، ٨التفسري الكبري:  )٥(

 ].٢٣٨، خطبة ١٣/٢٧٦رشح هنج البالغة [ )٦(

 ].٢/٥٥٢تفسري البيضاوي [ )٧(

 .٣٨٤، ٤اإلصابة:  )٨(
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 .)١()٩١١احلافظ جالل الدين السيوطي، املتوىفّ ( – ٩
 لفظ احلديث:

ــاس ــن عب ــال اب ــا  ق ــا فعادمه ــني مرض ــن واحلس : أنّ احلس
ــىل  ــذرت ع ــو ن ــن! ل ــا احلس ــا أب ــالوا: ي ــه، فق ــاسٍ مع ــول اهللا يف ن رس

ـة  ، وفاطمـة وفضّ يك، فنـذر عـيلّ إن برئـا ممـا هبـام أن  -جاريـة هلـام  -ولَدَ
ــن  ــيلّ م ــتقرض ع ــم يشء. فاس ــا معه ــفيا وم ــام. فش ــة أيّ ــوموا ثالث يص

اليهــودي ثالثــة أصــوع مــن شــعري، فطحنــت فاطمــة  شــمعون اخليــربي
صـاعاً، واختبــزت مخســة أقــراص عــىل عــددهم، فوضــعوها بــني أيــدهيم 
ليفطروا، فوقف علـيهم سـائل فقـال: السـالم علـيكم أهـل بيـت حممـد، 
ــد  ــن موائ ــم اهللا م ــوين، أطعمك ــلمني أطعم ــاكني املس ــن مس ــكنيٌ م مس

 حوا صيّاماً.اجلنة، فآثروه وباتوا مل يذوقوا إال املاء وأصب
ــيم  ــيهم يت ــف عل ــدهيم وق ــني أي ــام ب ــعوا الطع ــوا ووض ــامّ أمس فل
فــآثروه، ووقــف علــيهم أســري يف الثالثــة ففعلــوا مثــل ذلــك، فلــام 
أصــبحوا أخــذ عــيل بيــد احلســن واحلســني وأقبلــوا إىل رســول اهللا، فلــام 

ة اجلـوع  -رهم ـأبص مـا أشـدّ <قـال:  -وهم يرتعشون كـالفراخ مـن شـدّ
ــو ــا يس ــا أؤم ــم!ين م ــة يف  >ر بك ــرأ فاطم ــم، ف ــانطلق معه ــام ف وق

حمراهبا قـد التصـق ظهرهـا ببطنهـا، وغـارت عيناهـا، فسـاءه ذلـك فنـزل 
ـأك اهللا يف أهــل بيتــك، فــأقرأه  ــل وقــال: خــذها يــا حممــد! هنـّ جربي

 السورة.

 ].٨/٣٧١الدر املنثور [ )١(
                                                           



 ١٥ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

 هذا لفظ مجع من األعالم املذكورين.
 وقال ابن تيمية يف كتابه منهاج السنة:

ــر  ــيلّ  –ذك ــة احل ــل  – العالم ــىل جه ــدلُّ ع ــذب ت ــن الك ــياء م أش
؛ >هـل أتـى –يف حـق أهـل البيـت  –نـزل يف حقهـم <ناقلها، مثـل قولـه: 

ج فاطمـة باملدينـة بعـد  فإن هل أتى مكية فاتّفـاق العلـامء، وعـيل إنـام تـزوّ
ــه:  ــى؛ فقول ــل أت ــزول ه ــد ن ــني بع ــن واحلس ــد احلس ــرة، وول ــا <اهلج إهن

ــيهم ــت ف ــ >نزل ــىل م ــى ع ــذي ال خيف ــذب ال ــن الك ــزول م ــم بن ــه عل ن ل
 .)١(القرآن، وأحوال هذه السادة األخيار

ــ ــل ال ينحص ــواب: إنّ الرج ــو ـاجل ــاب؛ فه ــاب دون ب ــه بب ر جهل
ق، جاهـلٌ يف السـرية، جاهـل  ـرَ كام أنـه جاهـل يف العقائـد، جاهـلٌ يف الفِ
يف األحكــام، جاهــلٌ يف احلــديث، كــذلك جاهــل يف علــوم القــرآن؛ 

 حيث مل يعلم:
ــون أوالً: أنّ  ــة ك ــا مدنيّ ــض آياهت ــون بع ــايف ك ن ــة ال يُ ــورة مكي الس

 .)٢(وقد اطّرد ذلك يف السور القرآنية ،وبالعكس
ار:  وهذا معنى قول ابن احلصّ

ي واملدينّ منه آيات مستثناة  .)٣(إنّ كلّ نوع من املكّ

 .١١٧، ٢منهاج السنة:  )١(

 .٢٨٨و ٢٥٥، ١؛ وراجع الغدير: ٣٦أُنظر تلخيص الغدير:  )٢(

 ].١/٣٨[ ٢٣، ١اإلتقان:  )٣(
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وثانيــاً: أنّ أوثــق الطــرق إىل كــون الســورة أو اآليــة مكيــة أو مدنيــة 

ن نزوهلـا بأسـانيد مستفيضـة دون األقـوال هو ما تضـافر النقـل بـه يف شـأ

ج هـذا احلـديث  ً ممـن خـرّ املنقطعة عن اإلسناد، وقـد أسـلفنا شـطراً مهـامّ

وأخبــت إليــه؛ فلــيس هــو مــن كــذب الرافضــة حتــى يــدلّ عــىل جهــل 

ناقلــه، وال عــىل شــيخنا العالمــة احلــيل مــن تبعــة يف نقلــه؛ فــإن كــان يف 

 رشع سواء. نقله شائبة سوء فالعالمة ومشائخ قومه عىل

ــل  ــامء، ب ــه العل ــق علي ــيس ممــا اتّف ــة ل ــا مكي ــول بأهن ــاً: أنّ الق وثالث

عـن جماهـد وقتـادة  )١(اجلمهور عـىل خالفـه؛ كـام نقلـه اخلـازن يف تفسـريه

 واجلمهور.

ــة  ــات مكي ــة أو آي ــا آي ــأنّ فيه ــائلني ب ــاً: أنّ الق ــن،  -ورابع كاحلس

حون بــأنّ اآليــات ـمصــ -وعكرمــة، والكلبــي، وغــريهم  املتعلقــة رِّ

ة اإلطعام مدنية.  بقصّ

ــل  ــا قب ــني نزوهل ــا وب ــول بمكيته ــني الق ــة ب ــاً: ال مالزم وخامس

اهلجرة؛ إذ من املمكـن نزوهلـا يف حجـة الـوداع، بعـد صـحة إرادة عمـوم 

ـرياً ﴿قوله:  أَسِ للمـؤمن الـداخل فيـه اململـوك؛ كـام قالـه: ابـن جبـري،  ﴾وَ

اك، وعكرمــة، وعطــاء، وقتــادة، واختــ اره ابــن جريــر واحلســن، والضــحّ

 ومجعٌ آخرون.

 ].٤/٣٣٧[ ٣٥٦، ٤تفسري اخلازن:  )١(
                                                           



 ١٧ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

 قال العبدي الكويف: – ٨
ضٌ مــــن الــــر ــــرْ مُ فَ الهُ  فــــوِ

 

 محــــنِ يف القــــرآن واجــــبْ  

ـلْ ﴿أشار به إىل قولـه تعـاىل:   مْ  ال قُ ـئَلُكُ يْـهِ  أَسْ لَ ـراً  عَ ةَ  إِالَّ  أَجْ دَّ  يفِ  املَْـوَ
بــى رْ ــنْ  الْقُ مَ فْ  وَ ِ ــرتَ قْ ــنَةً  يَ سَ دْ  حَ ــزِ ــهُ  نَ ــناً  فِيهــا لَ سْ توجــد يف الكتــب . )١(﴾حُ

ــ ــة الش ــول اآلي ــافية ح ــامت ض ــث وكل ــاجم أحادي نا ـواملع ــعُ ريفة ال يَس
 بجملة منها: )٢(بسط املقال فيها، غري أنا نقترص

أخــرج أمحــد يف املناقــب، وابــن املنــذر، وابــن أيب حــاتم،  – ١
والطرباين، وابـن مردويـه، والواحـدي، والثعلبـي، وأبـو نعـيم والبغـوي 

املغــازيل يف املناقــب بأســانيدهم عــن ابــن عبــاس قــال: يف تفســريه، وابــن 
ــك هــؤالء الــذين  ــا رســول اهللا! مــن قرابتُ ــة قيــل: ي ملــا نزلــت هــذه اآلي

 .)٣(>عيل وفاطمة وابنامها<وجبَتْ علينا مودّهتم؟ قال: 

)١(  :٢٣الشور. 

ن  H[الظاهر أنه  )٢( اه با >نكتفي<معنى  >نقترص<ضمّ  لباء].فعدّ

]؛ ١٢٢٥٩، ح١١/٣٥١]؛ املعجم الكبري [٢٦٣، ح١٨٧مناقب عيل [ص )٣(

]؛ مناقب عيل بن أيب طالب ٢٣، سورة الشور: آية ٤٦الكشف والبيان [الورقة

 ].٣٥٢، ح٣٠٩-٣٠٧[ص
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ــن عســاكر – ٢ واحلــاكم احلســكاين  )١(أخــرج احلــافظ الطــربي واب

ــد التفضــيل ــل لقواع ــواهد التنزي ة  )٢(يف ش ــدّ ــن أيب أُمامــة بع ــرق ع ط

ــول اهللا  ــال رس ــال: ق ــاهيل ق ــجارٍ <: Nالب ــن أش ــاء م ــق األنبي إن اهللا خل

شــتّى وخلقنــي مــن شــجرةٍ واحــدة، فأنــا أصــلها وعــيل فرعهــا وفاطمــة 

ــاهنا  ــن أغص ــن م ــقَ بغص ــن تعلّ ــا؛ فم ــني ثمره ــن واحلس ــا واحلس لقاحه

ــدَ اهللا بــني الصــفا واملــرو ة نجــا ومــن زاغ عنهــا هــو. ولــو أنّ عبــداً عبَ

ألف عام ثم ألـف عـام ثـم ألـف عـام ثـم مل يُـدرك صـحبتنا كبّـه اهللا عـىل 

ــار ــه يف الن ــم تــال: >منخري ــلْ ﴿. ث مْ  ال قُ ــئَلُكُ ــهِ  أَسْ يْ لَ ــراً  عَ ةَ  إِالَّ  أَجْ دَّ ــوَ  يفِ  املَْ

بى رْ  .)٣(. وذكره الكنجي يف الكفاية﴾الْقُ

ــد – ٣ ــرج أمح ــه  )٤(أخ ــاس يف قول ــن عب ــن اب ــاتم ع ــن أيب ح واب

ــنْ ﴿تعــاىل:  مَ فْ  وَ ِ ــرتَ قْ ــنَةً  يَ سَ دْ  حَ ــزِ ــهُ  نَ ــناً  فِيهــا لَ سْ املــودة آلل <قــال:  ﴾حُ

 .>حممد
  

 Q]؛ ويف ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ١٢/١٤٣تاريخ مدينة دمشق [ )١(

 ].١٧٩و ١٧٨[رقم

 ].٨٣٧، ح٢/٢٠٣[شواهد التنزيل  )٢(

 ].٨٧، باب ٣١٧[ص ١٧٨كفاية الطالب:  )٣(

 ].١١٤١، ح٢/٦٦٩فضائل الصحابة [ )٤(

                                                           



 ١٩ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

 قال ابن تيمية:

: إجياب مودة أهل البيـت بقولـه تعـاىل: -يعني العالمة احليل  -قوله 

لْ  مْ  ال ﴿قُ ئَلُكُ يْهِ  أَسْ لَ راً  عَ ةَ  إِالَّ  أَجْ دَّ بى﴾ يفِ  املَْوَ رْ . ومما يدلُّ عىل)١(الْقُ هذا  ، غلطٌ

ج بفاطمة وال ولد هلام أوالد  .)٢(أن اآلية مكية، ومل يكن عيل بعدُ قد تزوّ
 :)٣(وقال

ــلْ ﴿: وأنــزل اهللا فــيهم: -يعنــي العالمــة  -أمــا قولــه  مْ  ال قُ ــئَلُكُ  أَسْ
يْهِ  لَ راً  عَ ةَ  إِالَّ  أَجْ دَّ بـى يفِ  املَْـوَ رْ ؛ فـإن هـذه اآليـة يف سـورة  ﴾الْقُ فهـذا كـذبٌ

ريــب، نزلــت قبــل أن يتــزوج عــيل بفاطمــة، الشــور وهــي مكيــة بــال 
 وقبل أن يولد له احلسن واحلسني.

 إىل أن قال:

وقــد ذكــر طائفــة مــن املصــنِّفني مــن أهــل الســنة واجلامعــة، 

: أن هــذه Nوالشــيعة مــن أصــحاب أمحــد وغــريهم حــديثاً عــن النبــي 

عـيل وفاطمـة <اآلية ملـا نزلـت قـالوا: يـا رسـول اهللا! مـن هـؤالء؟ قـال: 

. وهـذا كـذب باتّفـاق أهـل املعرفـة باحلـديث. وممـا يبـنيِّ ذلـك >وابنامها

 ــة نزلــت بمكــة باتّفــاق أهــل العلــم؛ فــإن ســورة الشــور أن هــذه اآلي

 مجيعها مكية، بل مجيع آل محيم كلهن مكيات.

)١(  :٢٣الشور. 

 .١١٨، ٢منهاج السنة:  )٢(

 .٢٥٠، ٢املصدر السابق:  )٣(
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ـل تـاريخ والدة السـبطني احلسـنني إثباتـاً الطِّالعـه وعلمــه  ثـم فصّ

 بالتاريخ.

إالّ مــا يف هــذه اجلمــل مــن  اجلــواب: لــو مل يكــن يف كتــاب الرجــل

ر،  التــدجيل والتمويــه عــىل أجــر صــاحب الرســالة، والقــول املــزوّ

 والفرية الشائنة، والكذب الرصيح، لكفى عليه عاراً وشناراً.

ح أحدٌ بأن اآلية مكية فضالً عن االتفاق املكـذوب عـىل أهـل  مل يرصِّ

 كية.العلم، وإنّام حسب الرجل ذلك من إطالق قوهلم: إنّ السورة م

هبا اسـتثناؤهم قولـه  ودعو كون مجيع سـورة الشـور مكيـة يكـذِّ

قُولُونَ  أَمْ ﴿تعاىل:   يَ ىلَ  افْرتَ باً  اهللاَِّ عَ ذِ ريٌ ﴿إىل قوله:  ﴾كَ بـِ ـريٌ  خَ ، وهـي ﴾بَصِ

ينَ ﴿أربع آيات. واستثناء بعضهم قوله تعاىل:  الَّذِ ُمُ  إِذا وَ ـيُ  أَصـاهبَ إىل  ﴾الْبَغْ

نْ ﴿قوله:  بِيلٍ  مِ  .)١(عدة آيات، فضالً عن آية املودة ، وهي﴾سَ

، )٣(، والنيســـابوري يف تفســـريه)٢(ونـــصَّ القرطبـــي يف تفســـريه

، وغـريهم، عـن ابــن )٥(، والشـوكاين يف فــتح القـدير)٤(واخلـازن يف تفسـريه

 ].١/٤٤[ ٢٧، ١]؛ اإلتقان: ٤/٩٠[ ٤٩، ٤أنظر تفسري اخلازن:  )١(

 ].١٦/٣اجلامع ألحكام القرآن [ )٢(

 ].٢٥/٣٥/ج١١غرائب القرآن [مج )٣(

 ].٤/٩٠[ ٤٩، ٤تفسري اخلازن:  )٤(

 ].٤/٥٢٤[ ٥١٠، ٤فتح القدير:  )٥(

                                                           



 ٢١ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

ــلْ ﴿عبــاس وقتــادة عــىل أهنــا مكيــة إال أربــع آيــات، أوهلــا:  مْ  ال قُ ــئَلُكُ  أَسْ

يْهِ  لَ راً  عَ  .﴾أَجْ

ــيهام وإجيــاب  ــة نزلــت يف عــيل وفاطمــة وابن وأمــا حــديث: أنّ اآلي

تـه مـن الشـيعة،  ـاً بآيـة اهللا العالمـة احلـيل وال بأُمّ مودّهتم هبا، فلـيس خمتصّ

ــة بــل  ــة الــروح األموي أصــفق املســلمون عــىل ذلــك إالّ شــذاذاً مــن محل

 .  نظراء ابن تيمية وابن كثري

ـــارئ  ـــف الق ـــف  -ومل يق ـــن يق ـــاق  -ول ـــن االتف ـــىل يشءٍ م ع

نـا عـىل بعـض مـن  املكذوب عىل أهل املعرفـة باحلـديث. ليـت الرجـل دلّ

 أولئك املجمعني، أو عىل يشءٍ من تآليفهم، أو عىل نزرٍ من كلامهتم. 

ــاظ  )١(وقــد أســلفنا مــا فيــه بُلغــة وكفايــة، نقــالً عــن مجــع مــن احلفّ

ين من أعالم القوم.  واملفرسِّ

 قال: ؛ذلك مشهوروقول اإلمام الشافعي يف 
م  يــا أهــلَ بيــت رســولِ اهللاِ حــبُّكُ

 

 فــرضٌ مــن اهللاِ يف القــرآنِ أنزلــه 

 كفــاكمُ مــن عظــيمِ القــدرِ أنّكــمُ  

 

 من مل يصلِّ علـيكم ال صـالةَ لـهُ  

ا أنّ تزويج عـيل بفاطمـة   كـان مـن حـوادث العهـد املـدين،  Lوأمّ

ــني  ــة ب ــه ال مالزم ــة، فإن ــة يف مك ــزول اآلي ــىل ن ــل ع ــينا الرج ــد ماش وق

م تــزوجيهام عــىل نزوهلــا، كــام ال  إطبــاق اآليــة هبــام وبأوالدمهــا وبــني تقــدّ

 من كتابنا هذا. ١٨و ١٧أنظر ص )١(
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ر وجــود أوالدمهــا عــىل فرضــه؛ فــإن ممــا ال شــبهة  منافــاة بينــه وبــني تــأخّ

ة. وأمــا با Nفيــه كــون كــل مــنهام مــن قربــى رســول اهللا  لعمومــة والبنــوّ

لقـوا مـنهام، كـام أنّـه كـان  ر يف العلـم األزيل أن خيُ أوالدمها فكان مـن املقـدّ

ــ ــد قض ــنهام، ـق ــزويج بي ــة الت ــم ى بعلق ــوت احلك ــن رشط ثب ــيس م ول

ــام ، بمــالك عــامّ يشــمل احلــارض والغــابر وجــود موضــوعه الفعــيل بــل إنّ

جد، وأنّى وُ ـيتس جد، ومتى وُ ب إليه احلكم مهام وُ  جد.رّ

عــىل أنَّ مــن املمكــن أن تكــون قــد نزلــت بمكــة يف حجــة الــوداع، 

لـد احلسـنان، وال مالزمـة بـني نزوهلـا بمكـة  ج بفاطمـة ووُ وعيلُّ قـد تـزوّ

 وبني كونه قبل اهلجرة.

﴿ ــرَ يَ ينَ  وَ ــذِ ــوا الَّ ــمَ  أُوتُ لْ ي الْعِ ــذِ لَ  الَّ ــزِ ــكَ  أُنْ ــنْ  إِلَيْ ــكَ  مِ بِّ ــوَ  رَ  هُ

قَّ   .)١(﴾احلَْ

 قال ابن تيميّة: – ٩
ــ ــال الرافض ــيل  –يُّ ـق ــة احل ــرو بــن -يعنــي العالم : وعــن عم

ــال ــون ق ــ: ميم ــب عش ــن أيب طال ــيل ب ــريهـلع ــت لغ ــائل ليس ...  :ر فض
ثوبـــه فوضـــعه عـــىل عـــيل وفاطمـــة واحلســـن  Nوأخـــذ رســـول اهللا 

 .٦سبأ:  )١(
                                                           



 ٢٣ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

ــام﴿واحلســني، فقــال:  ــدُ  إِنَّ ي رِ بَ  اهللاَُّ يُ هِ ــذْ مُ  لِيُ ــنْكُ سَ  عَ جْ ــلَ  الــرِّ ــتِ  أَهْ  الْبَيْ
مْ  كُ رَ طَهِّ يُ رياً  وَ  .)١(﴾تَطْهِ

صه:  ثم قال ما ملخّ
اجلواب: أنّ هذا ليس مسـنداً بـل هـو مرسـل لـو ثبـت عـن عمـرو 

 بن ميمون.
ل فيه: أنه مرسل وليس بمسند. ل ما يتقوّ  اجلواب: أوّ

ــه أمحــد  ــه يف غشــاوة عــن مراجعــة املســند إلمــام مذهب فكــأنّ عيني
عـن حييـى بـن محّـاد، عـن أيب عوانـة، عـن أيب  )٢(بن حنبـل؛ فإنّـه أخرجـه

ــن عبــاس. ورجــال هــذا الســند  بلــج، عــن عمــرو بــن ميمــون، عــن اب
اظ.  رجال الصحيح غري أيب بلج، وهو ثقة عند احلفّ

ــه كلّهــم ثقــات احلــافظ النســائي  )٣(وأخرجــه بســند صــحيح رجال

 يف اخلصائص، واحلاكم يف املستدرك.

مثـل هـذا احلـديث وإنكـار  فام عـذر الرجـل يف نسـبة اإلرسـال إىل

ة؟!  ــوّ ــع النب ــل بودائ ــذا يُفع ــت؟! أهك ــحيح الثاب ــل الص ــنده املتّص س

 أهكذا تلعب يد األمانة بالسنّة والعلم والدين؟!

 .٣٣األحزاب:  )١(

 ].٣٠٥٢، ح١/٥٤٤[ ٣٣١، ١مسند أمحد:  )٢(

، ٥/١١٢]؛ ويف السنن الكرب [٢٤، ح٤٧[ ٧: Qخصائص أمري املؤمنني  )٣(

 ].٤٦٥٢، ح٣/١٤٣[ ١٣٢، ٣]؛ املستدرك عىل الصحيحني: ٨٤٠٩ح
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تَلَقَّى﴿قال تعاىل:  – ١٠ مُ  فَ نْ  آدَ هِ  مِ بِّ لِامتٍ  رَ تابَ  كَ يْهِ  فَ لَ  .)١(﴾عَ

ـار عــن ابـن عبّــاس قـال: ســألت رسـول اهللا عــن  أخـرج ابــن النجّ

اهـا آدم مـن ربـه فتـاب عليـه سـأل بحـق حممـد <قـال: ؟ الكلامت التي تلقّ

، فتاب عليه  .)٢(>وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني إالّ تُبتَ عيلّ

ــتدرك – ١١ ــاكم يف املس ــرج احل ــم  )٣(أخ ــن أرق ــد ب ــن زي ــن ع ع

ــي ــني:  Nالنب ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم ــال لع ــه ق ــن (أن ــربٌ مل ــا ح أن

 .)حاربتم وسلم ملن ساملتم

مــن أحبّنــي وأحــبّ (آخــذاً بيــد احلســن واحلســني:  Nقــال  – ١٢

هام، كان معي يف درجتي يوم القيامة  .)٤()هذين وأبامها وأُمّ
ــاض – ١٣ ــربي يف الري ــدين الط ــبّ ال ــرج حم ــر:  )٥(أخ ــن أيب بك ع

ويف اخليمـة عـيلّ رأيت رسـول اهللا خـيّم وهـو متّكـئ عـىل قـوس عربيـة، 
ــا ســلمٌ ملــن ـمعشــ(وفاطمــة واحلســن واحلســني، فقــال:  ر املســلمني! أن

ــبّهم إالّ ، ســامل أهــل اخليمــة حــربٌ ملــن حــارهبم، ويل ملــن واالهــم، ال حيُ

 .٣٧البقرة:  )١(

 ].١/١٤٧[ ٦٠، ١الدرّ املنثور:  )٢(

]؛ وكذا يف ٤٧١٤، ح٣/١٦١[ ١٤٩، ٣املستدرك عىل الصحيحني:  )٣(

 التلخيص.

 ].٣٠٥، ٥؛ سنن الرتمذي: ٧٧[مسند أمحد:  )٤(

 ].٣/١٣٦[ ١٨٩، ٢الرياض النرضة:  )٥(

                                                           



 ٢٥ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

ـــدِّ  ـــعيد اجل ـــدّ ر )١(س ـــقيّ اجل ـــهم إالّ ش ـــد، وال يبغض ـــب املول ديء طيِّ
 .)الوالدة

ــؤمنني يف  – ١٤ ــري امل ــدة أم ــورQ مناش ــوم الش ــنة ( ي ـــ) ٢٣س ه
ل (  :)٢()٢٤أو أوّ

ــل  ــاهللا: ه مُ ب ــدكُ ــال: أنش ــبطيَّ ق ــلُ سِ ــبطانِ مث ــه سِ ــد ل ــيكم أح  ف

يْ شبابِ أهل اجلنة غريي؟ قالوا: اللهم ال.  احلسن واحلسني سيّدَ

ــال  – ١٥ ــدهيام:  Nق ــبطني ووال ــعيد (يف الس ــبّهم إالّ س ــدّ ال حي اجل

 .)طيّب املولد، وال يبغضهم إالّ شقي اجلدّ رديُّ املولد

ل معاويـة احلـاملني عـداء سـيّد العـرتة، املهـامجني عـىل  م عامّ يف مقدّ

 . رة: زياد بن سميةـّشيعة آل اهللا بكلّ قوً متيس

ــه  ــي حفظهــا ل ــة الت ــن جرائمــه الوبيل ــا ع اً بحثن ــدّ ــد ج ومــن الزائ

خيــه، وال بــدع وهــو وليــد البغــاء التــاريخ، واســودّت هبــا صــفحات تار

ــام  ــاء إنّ ، واإلن ــيّ ــميّة البغ ــر س جْ ــب حِ ــهورين، ربي ــاء املش ــن األدعي م

: احلظّ والسعادة، وأيضاً تأيت بمعنى العظمة والشموخ، وبمعنى >اجلَدّ <[ )١(

هُ ﴿: ٣املحبوبية بني الناس؛ فقد ورد يف سورة اجلن: اآلية  أَنَّ دُّ  تَعاىل وَ نا جَ بِّ ا رَ ذَ  مَ َ  اختَّ

بَةً  ال صاحِ لَداً  وَ ه<، ويف دعاء اجلوشن الكبري: ﴾وَ  أي مقامه العظيم]. >يا من تعاىل جدّ

 احلمويني]؛ وانظر أيضاً فرائد السمطني لإلمام ٣١٤، ح٣١٣[ ٢١٧اقب: املن )٢(

]؛ ورشح هنج ١٢٦[ص ٧٥؛ والصواعق املحرقة البن حجر: ٢٥١، ح١/٣١٩[

 .٧٣]، اخلطبة ٦/١٦٧[ ٦١، ٢احلديد: أيب البالغة البن 
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ح بـام فيـه، والشـوك ال يثمـر العنـب. وقـد صـدق النبـي الكـريم يف  يرتشّ

ال حيـــبّهم إال ســـعيد اجلـــدّ طيّـــب <يف الســـبطني ووالـــدهيام:  Nقولـــه 

وكــان الســلف يبــور . >لــداملولــد، وال يبغضــهم إالّ شــقي اجلــدّ رديّ املو

؛ )٢(فمــن كــان ال حيبّــه علمــوا أنــه لغــري رشــدة Qبحــبّ عــيلّ  )١(أوالدهـم

ومـن كتابـه القـارص إىل اإلمـام السـبط احلسـن فال تعجـب مـن الـدعيّ 

 .قد شفع إليه يف رجل من شيعته Qالزكي 

 قال ابن عساكر:
كان سعد بـن رسح مـوىل حبيـب بـن عبـد شـمس مـن شـيعة عـيل 

يــاً عليهــا أخافــه وطلبــه زيــاد فلــامّ قــدم زيــاد الكوفــة وال بــن أيب طالــب،
احلسـن بـن عـيل فوثـب زيـاد عـىل أخيـه وولـده وامرأتـه وحبسـهم  فأتى

مـن احلسـن بـن عـيل <وأخذ مالـه وهـدم داره؛ فكتـب احلسـن إىل زيـاد: 
ــا بعــد: فإنــك عمــدت إىل رجــل مــن املســلمني لــه مــا هلــم  إىل زيــاد. أمّ

ــدمت داره ــيهم، فه ــا عل ــه م ــتهم، وعلي ــه فحبس ــه وعيال ــذت مال ، وأخ
فـإذا أتـاك كتــايب هـذا فــابن لـه داره، واردد عليــه عيالـه ومالــه، فـإينّ قــد 

ــه عني في ــه فشــفِّ ــن أيب ســفيان إىل >أجرت ــاد ب ــاد: مــن زي ــه زي . فكتــب إلي
ــا بعـد: فقــد أتـاين كتابــك تبـدأ فيــه بنفسـك قــبيل  احلسـن بــن فاطمـة. أمّ

كتبــتَ إيلَّ يف فاســق ال  وأنـت طالــب حاجــة وأنــا سـلطان، وأنــت ســوقة

 [أي: خيتربون طيب مولدهم]. )١(

 ].٤٠٧-٤٠٦و ٢٣٠-٢٢٩[أُنظر تلخيص الغدير:  )٢(

                                                           



 ٢٧ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

ــاك، وقــد علمــتُ أنــك أدنيتــه  يــه أبــاك وإيّ يؤبــه بــه، ورشّ مــن ذلــك تولّ
إقامــةً منــك عــىل ســوء الــرأي ورىض منــك بــذلك، وايــم اهللا ال تســبقني 
به، ولـو كـان بـني جلـدك وحلمـك، وإن نلـتُ بعضـك فغـري رفيـق بـك 

ــه اللحــم الــذي  أنــت وال مــرع عليــك، فــإنّ أحــبّ حلــم إيلّ أن آكــل من
منه، فسلّمه بجريرته إىل مـن هـو أوىل بـه منـك، فـإن عفـوتُ عنـه مل أكـن 

عتك فيه، وإن قتلته مل أقتله إالّ حلبّه أباك الفاسق، والسالم  .)١(شفّ
يـا بـن سـميّة! ال اآلخـرة أدركـت <قـال:  وملّا بلـغ موتـه ابـن عمـر

 .>وال الدنيا بقيت عليك
ضهم عىل لعن عيلّ ـكان زياد مجع الناس بالكوفة بباب قص  .Qره حيرِّ

ــول اهللا  – ١٦ ــعه رس ــد وض ــال:  Nق ــره فق ــي (يف حج ــذا منّ ه
أخـرج أبـو داود مـن طريـق خالـد قـال: وفـد املقـدام  ؛)وحسني من عـيلّ 

بن معدي كرب، وعمـرو بـن األسـود، ورجـل مـن بنـي أسـد مـن أهـل 
ــتَ ـقنســ لِمْ ــدام: أعَ ــة للمق ــال معاوي ــفيان، فق ــن أيب س ــة ب رين إىل معاوي

ــع ؟! فرجّ : أتراهــا )٣(املقــدام. فقــال لــه رجــل )٢(أنّ احلســن بــن عــيلّ تــويفّ

؛ ويف خمترص تاريخ ٢٣٠٩، رقم ١٩/١٩٨[ ٤١٨، ٥تاريخ ابن عساكر:  )١(

، ١٩٤؛ ص٣١، كتاب ١٦/١٨[ ٧٢و ٧، ٤احلديد: أيب ]؛ رشح ابن ٨٦، ٩دمشق: 

 ].٤٤كتاب 

 [أي: قال: إنا هللا وإنا إليه راجعون]. )٢(

فقال له معاوية: أتراها <]: ١٦٧٣٨، ح٥/١١٨[ ١٣٠، ٤يف مسند أمحد:  )٣(

 إىل أمانة أيب داود! ؛ أُنظر>مصيبة؟
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ــول اهللا ــعه رس ــد وض ــيبة، وق ــا مص َ ال أراه
ــال: وملِ ــيبة؟! فق يف  N مص

ــره، فقــال:  جْ ؟! فقــال األســدي مجــرة >هــذا منّــي وحســني مــن عــيلّ <حِ
  أطفأها اهللا عز وجل.

 قال العبدي الكويف: – ١٧
ــــتقيمٌ  ـــــراط فمس ــــمُ الص  وهُ

 

ــــــبْ   ــــــاجٍ وناك ــــــه ن  فوق

ــان  ــف والبي ــي يف الكش ــرج الثعلب ــاىل:  )١(أخ ــه تع ا﴿يف قول نَ ــدِ  اهْ
ــ يمَ  راطَ ـِالصّ ــتَقِ قــال مســلم بــن حيّــان: ســمعتُ أبــا بريــدة يقــول:  ﴾املُْسْ

 .>رصاط حممد وآله<
ــوئي يف الفرائــد بإســناده عــن أصــبغ بــن نباتــة عــن  )٢(وأخــرج احلمّ

إِنَّ ﴿يف قولــه تعــاىل:  Qعــيل  ينَ  وَ نُــونَ  ال الَّــذِ مِ ؤْ ةِ  يُ رَ ــنِ  بِــاآلْخِ ــ عَ  راطِ ـِالصّ
 .>راط واليتنا أهل البيتـالص<قال:  )٣(﴾لَناكِبُونَ 

راط رصاطــان: رصاطٌ ـالصــ(وأخــرج اخلــوارزمي يف املناقــب: 
ــدنيا فهــو عــيل بــن أيب  ــا رصاط ال ــدنيا، ورصاطٌ يف اآلخــرة؛ فأمّ يف ال

 ر جهنّم. ـطالب، وأما رصاط اآلخرة فهو جس
 .)من عرف رصاط الدنيا جاز عىل رصاط اآلخرة

 ].٦، سورة احلمد: ٩الكشف والبيان [الورقة  )١(

 ].٥٥٦، ح٢/٣٠٠فرائد السمطني [ )٢(

 .٧٤املؤمنون:  )٣(

                                                           



 ٢٩ .............................................. Qفيه وبعض مناقبه  N وصايا رسول اهللا أوالً:

والــديلمي  )١(أخرجــه ابــن عــديمــا ويوضــح معنــى هــذا احلــديث 
ــواعق ــام يف الص ــول اهللا  )٢(ك ــن رس ــال:  Nع ــ(ق ــىل الص ــتُكمْ ع ب راط ـأثْ

كم حبّاً ألهل بيتي وألصحايب  .)أشدُّ
ــال  – ١٨ ــه:  Nق ــة ل ــها (يف خطب ــن أبغض ــاس! م ــا الن ــل  -أهيّ أه

تـي يف الطـني فمـرّ يب ره ـحشـ -البيت  ثّـل يل أُمّ اهللا يـوم القيامـة هيوديـاً، مُ
 .)٣()أصحاب الرايات فاستغفرت لعيلّ وشيعته

ــال  – ١٩ ــم (: Nق ــي، وه ــل بيت ــبّ أه ــن أح ــي، م ت ــفاعتي ألُمّ ش
 .)٤()شيعتي

يف الصحيح الثابت املتواتر املتسامل عليـه، املـرويّ عـن  Nقال  – ٢٠
فـيكم  -أو خملِّف  -إين تاركٌ (: )٥(الصواعقرين صحابياً، كام يف ـبضع وعش

كتم هبـ -أو اخلليفتني -)٦(الثقلني لـن تضـلّوا بعـدي، كتـاب اهللا  امما إنْ متسّ
 .)وعرتيت أهل بيتي، وإهنام لن يفرتقا حتّى يردا عيلَّ احلوض

 ].١٧٩١، رقم ٦/٣٠٢الكامل يف ضعفاء الرجال [ )١(

 ].١٨٧[ص ١١١الصواعق املحرقة:  )٢(

 .١٧٢، ٩جممع الزوائد:  )٣(

 .١٤٦، ٢تاريخ اخلطيب:  )٤(

 ].٢٢٨[ص ١٣٦اعق املحرقة: الصو )٥(

ح به األزهري وال –[الصحيح  )٦( : ثعلب وابن األثري والفريوزآباديعىل ما رصّ

لَنيْ < ل<بفتح الثاء والقاف. و >الثَقَ  : كلّ يشء خطري-بفتح املثلّثة واملثنّاة  - >الثَقَ
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فقد خطـب بـه الصـادع بـاحلقِّ عـىل رؤوس األشـهاد، يف مـأل مـن 
هتم م أو يزيــدون. وأنبــأ يف ذلــك املحتشــد ئــة ألــف االصــحابة تبلــغ عــدّ

 احلافل عن خالفة آل بيته الطاهر، وعيلٌّ سيّدهم وأبوهم.
ــب ــي يف رشح املواه ــالكي حيك ــاين امل ــام الزرق ــذا اإلم ــن  )١(وه ع

 العالمة السمهودي أنه قال:
ـك بـه مـن عرتتـه  هذا اخلـرب يُفهـم وجـود مـن يكـون أهـالً للتمسّ

ـك يف كلّ زمن إىل قيـام السـاعة، حتـى  ـه احلـثُّ املـذكور عـىل التمسّ يتوجّ
به، كام أنّ الكتـاب كـذلك؛ فلـذا كـانوا أمانـاً ألهـل األرض، فـإذا ذهبـوا 

 .ذهب أهل األرض

* * *

 أن ، يمكن >ثقل<. ونظراً إىل أنّ مصدره >زاد السفر<نفيس، ويأيت أيضاً بمعنى

 يعز سبب تسمية القرآن والسنّة بالثقلني إىل ما ييل:

 إظهاراً لقدرمها وشأهنام اُعتربا أمرين خطريين ونفيسني. –ألف 

. –ب  ك والعمل هبام يعدّ زاداً ومتاعاً للسفر األُخرويّ  من جهة أنّ التمسّ

ك والعمل هبام. –ج   من جهة ثقل التمسّ

يف غريب احلديث البن األثري؛ لسان العرب أُنظر هتذيب اللغة لألزهري؛ النهاية 

ة (ث ق ل)].  البن منظور؛ القاموس املحيط للفريوزآبادي، مادّ

 .٨، ٧رشح املواهب:  )١(

                                                                                                                                        



 

 
 

 

 ثانياً 

 Qالظُلُم َعَليه 
 



 

  



 

ة رسول اهللا  Qإخراجه  – ١  :Nعن بنوّ
تني  : عن القاسم بن حممد أنّه قال:رأي اخلليفة يف اجلدّ

تني أتتــا أبــا بكــر أُمّ األم وأم األب، فــأعطى املــرياث أُمّ  إنّ جــدّ
ــهيل  ــن س ــرمحن ب ــد ال ــه عب ــال ل ــهل  -األُمّ دون أُمّ األب. فق ــو  -س أخ

بنــي حارثــة: يــا خليفــة رســول اهللا! لقــد أعطيــتَ التــي لــو أهنــا ماتــت مل 
 .)١(يرثها. فجعله أبو بكر بينهام؛ يعني السدس

ال تعجـــب  عـــن جهـــل الرجـــل بحكـــم إرث قـــال األمينـــي: أوَ
ــار أو  ــد رجــل مــن األنص الً بنق ــآه أوّ ــه عــامّ ارت تني، ورسعــة انقالب اجلــدّ

 أخي بني حارثة؟!
ــه  ــل األُمّ لكنّ ــن قب ة م ــدّ ــان اجل ــتدعي حرم ــد يس ــك النق ــان ذل وك
ــذه الفقهــاء مصــدراً حلكمهــم، وأصــل ا حلكــم  رشكهــام يف املــرياث واختّ

 ة الواحدة!مأخوذ من رواية املغرية املخصوصة باجلدّ 
ة الـذي زحـزح اخلليفـة عــن  ـا رأي الرجـل األنصـاري يف اجلـدّ وأمّ
حكمه فلم يكن أخـذاً بالكتـاب والسـنّة بـل كـان خمالفـاً هلـام وفقـاً لقـول 

 الشاعر:
ــــا ــــو أبنائن ــــا بن ــــا بنون ن  وبناتُ

 

ــدِ   ــال األباع ــاء الرج ــوهنّ أبن  بن

 

؛ بداية ٢٣٥، ٦]؛ سنن البيهقي: ٥، ح٢/٥١٣[ ٣٣٥، ١موطّأ مالك:  )١(

، وقال: ٤٠٢، ٢؛ اإلصابة: ٤٠٠، ٢]؛ االستيعاب: ٢/٣٤٨[ ٣٤٤، ٢املجتهد: 

ل: ١٤٢٤، رقم ٢/٨٣٦قات؛ [رجاله ث  ].٣٠٤٦٦، ح١١/٢٢[ ٦، ٦]؛ كنز العامّ
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ــاىل:  ــول اهللا تع ــه ق ــوم ب ــصّ الق مُ ﴿فخ ــيكُ ــمْ  يفِ  اهللاَُّ يُوصِ الدِكُ  أَوْ
رِ  كَ ــذَّ ــلُ  لِل ثْ ــظِّ  مِ ِ  حَ ــنيْ ثَيَ ــات،  )١(﴾األْ ُنْ ــه البن ــاء دون مــن عقبت لعقــب األبن

ــىل  ــا ع ــروض وغريه ــام األوالد يف الف ــمول أحك ــدم ش ــوا إىل ع وذهب
ني بقول الشاعر.  وليد بنت الرجل حمتجّ

 :)٢(قال البغدادي يف خزانة األدب
 لنحاة وغريهم.هذا البيت ال يُعرف قائله مع شهرته يف كتب ا

مــا أجــرأهم عــىل هــذا الــرأي الســيايس يف ديــن ســبحانك اللهــم 
ة رسول اهللا   !Nاهللا إلخراج آل اهللا عن بنوّ

ا﴿مــا قيمــة قــول الشــاعر جتــاه قــول اهللا تعــاىل:  عُ  تَعــالَوْ ــدْ نــا نَ ناءَ  أَبْ
مْ  كُ نــاءَ أَبْ نا وَ نِســاءَ مْ  وَ كُ نِســاءَ ؟! فهــو نــصّ رصيــح عــىل أنّ احلســنني )٣(﴾وَ

نَيْ النبيّ األقدس.  السبطني ابْ
ـة لـه، وليسـت الذريـة إالّ  ى اهللا سـبحانه أسـباط نـوح ذريّ وقد سمّ

ــاموس ــام يف الق ــل ك ــد الرج ــبحانه: )٤(ول ــال س ــنْ ﴿؛ فق مِ ــهِ  وَ تِ يَّ رِّ دَ  ذُ  داوُ

 .١١النساء:  )١(

 ].١/٤٤٥[ ٣٠٠، ١خزانة األدب:  )٢(

 .٦١آل عمران:  )٣(

 ].٥٠٧[ص ٣٤، ٢القاموس املحيط:  )٤(

                                                           



لَيه   ٣٥ ......................................................................... Qثانياً: الظُلمُ عَ

يْامنَ  ــلَ سُ ــا...وَ يَّ رِ كَ زَ ــى وَ ْي حيَ ــى وَ يس عِ ــوح  )١(﴾وَ ــة ن ــن ذري ــى م ــدّ عيس فع
 .Pوهو ابن بنته مريم 

 :)٢(الرازي يف تفسريهقال 
ا  -هــذه اآليــة  وْ ــةٌ عــىل أنّ احلســن  -يعنــي آيــة قــل تعــالَ دالّ

ــني  ــول اهللا  Lواحلس ــيْ رس ــا ابنَ ــدعا Nكان ــاءه، ف ــدعو أبن ــد أن ي ، وع
ــد هــذه قولــه تعــاىل  احلســن واحلســني، فوجــب أن يكونــا ابنيــه. وممــا يؤكّ

ــام:  ــورة األنع ــنْ ﴿يف س مِ ــهِ  وَ تِ يَّ رِّ دَ  ذُ يْامنَ  داوُ ــلَ سُ ــه:  ﴾وَ ــا﴿إىل قول يَّ رِ كَ زَ  وَ
ــى ْي حيَ ــى وَ يس عِ ــى ﴾وَ ــومٌ أنّ عيس ــراهيم  Q، ومعل ــب إىل إب ــام انتس  Qإن

ى ابناً؛ واهللا أعلم.  باألُمّ ال األب، فثبت أنّ ابن البنت قد يُسمّ
ـة الرجـل ولـده عـىل اإلطـالق ودخـل فـيهم أوالد  فبعـد كـون ذريّ

ــني  ــذ ب ــام عندئ ــك يف األحك ــي التفكي ــات ال ينبغ ــة واألوالد، البن الذري
وال يســـع أليّ أحـــد أن يـــر أبنـــاء البنـــات أبنـــاء الرجـــال األباعـــد 
هم  خــارجني عــن ولــد الرجــل عــىل احلقيقــة، ويصــحّ لــه مــع ذلــك عــدُّ

 عن ذرية وليست إالّ ولد الرجل.
ويشهد عـىل لغـة القـرآن الكـريم، وأنّ ولـد البنـت ابـن أبيهـا عـىل 

 :Nاحلقيقة، قول رسول اهللا 

 .٨٥-٨٤األنعام:  )١(

]؛ وانظر أيضاً اجلامع ألحكام القرآن ٨/٨١[ ٤٨٨، ٢التفسري الكبري:  )٢(

 ].٢٣-٧/٢٢؛ و٤/٦٧[ ٣١، ٧؛ و١٠٤، ٤ للقرطبي:
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ـــربين( – ١ ـــذا  أخ ـــي ه ـــل، أنّ ابن ـــني  –جربي ـــي احلس  – Qيعن
تي ستقتل ابني هذا<. ويف لفظ: )يُقتل  .)١(>إنّ أُمّ

 .)٢()ابني هذا سيّد(: Qوقوله للحسن السبط  – ٢
لدي<: Qوقوله لعيل  – ٣  .)٣(>أنت أخي وأبو وُ
إنّ جربيــل أخــربين أنّ اهللا عــز وجــل قتــل بــدم حييــى <وقولــه:  – ٤

 .)٤(>وهو قاتل بدم ولدك احلسني سبعني ألفاً بن زكريا سبعني ألفاً 
 .)٥(>املهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري<وقوله:  – ٥
ــه:  – ٦ ــي<وقول ــد أحبّن ــبّهام فق ــن أح ــاي م ــذان ابن ــن  )٦(>ه احلس

 واحلسني.

]؛ ٢٦٨، ح٤٤من طبقات ابن سعد غري املطبوع:  Q[ترمجة اإلمام احلسني  )١(

]؛ أعالم النبوة للاموردي: ٤٨١٨، ح٣/١٩٤[ ١٧٧، ٣املستدرك عىل الصحيحني: 

 ].١٩٢[ص ١١٥]؛ الصواعق املحرقة: ١٣٧[ص ٨٣

ة ٤٨٠٩، ح٣/١٩١[ ١٧٥، ٣املستدرك عىل الصحيحني:  )٢( ]؛ أعالم النبوّ

 .١٥٥، ٢]؛ تفسري ابن كثري: ١٣٧[ص ٨٣للاموردي: 

 .٦٦ذخائر العقبى:  )٣(

 .١٥٠املصدر السابق:  )٤(

 .١٣٦املصدر السابق:  )٥(

]؛ تاريخ مدينة ٤٧٧٦، ح٣/١٨١[ ١٦٦، ٣املستدرك عىل الصحيحني:  )٦(

؛ كنز ]١٢، ٧؛ ويف خمترص تاريخ دمشق: ١٣٨٣، رقم ١٣/١٩٩[ ٢٠٤، ٤دمشق: 

 ].٣٤٢٨٦، ح١٢٠/ ١٢[ ٢٢١، ٦العامل: 
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 .)١(؛ فأتى احلسن بن عيل>ادعوا ابني<وقوله:  – ٧
وأنــا أُحبّــه  – Qاحلســن  –بنــي االلهــم إنّ هــذا <وقولــه:  – ٨

 .)٢(>فأحبّه وأحبّ من حيبّه
: مــا كنــتُ Nبنــي؟ قــال اأيّ يشء ســميتَ <: Qوقولــه لعــيلّ  – ٩

ــا  ــل فقــال: ي ــا الســابق ريبّ فهــبط جربي ألســبقك بــذلك. فقــال: ومــا أن
حممد! إنّ ربـك يقرئـك السـالم ويقـول لـك: عـيل منـك بمنزلـة هـارون 

 .)٣(>ولد هارونمن موسى لكن ال نبي بعدك، فسمّ ابنك هذا باسم 
ملّــــا ضــــلّ احلســــن  >اطلبــــوا ابنــــيَّ <: Nوقولــــه  – ١٠
 .)٤(Lواحلسني

؛ يعنــي )٥(>إنّ إبنــيَّ هــذين رحيانتــاي مــن الــدنيا<: Nوقولــه  – ١١
 احلسنني.

 .١٢٢ذخائر العقبى:  )١(

؛ ويف خمترص تاريخ ١٣٨٣، رقم ١٩٧/ ١٣[ ٢٠٣، ٤تاريخ مدينة دمشق:  )٢(

 ].٧/١٠دمشق 

 .١٢٠ذخائر العقبى:  )٣(

 ].٣٧٦٨٥، ح٦٦٢/ ١٣[ ١٠٨، ٥كنزل العامل:  )٤(

/ ١٢[ ١٠٩، ٧؛ ٢٢٠، ٦]؛ كنز العامل: ١٩١[ص ١١٤الصواعق املحرقة:  )٥(

 ].٣٧٦٩٩، ح٦٦٧/ ١٣؛ و٣٤٢٥٢، ح ١١٣
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يت إبنــيَّ هــذين باســم ابنــي هــارون شــربّ <: Nوقولــه  – ١٢ ســمّ
 .)١(>وشبري

ل اهللا  لــو مل يبــقَ مــن الــدنيا إالّ يــوم واحــد<: Nوقولــه  – ١٣ لطــوّ
 .>ذلك اليوم حتى يبعث رجالً من ولدي اسمه كاسمي

مــن ولــدي <فقــال ســلامن: مــن أيّ ولــدك يــا رســول اهللا؟! قــال: 
 .)٢(>هذا، ورضب بيده عىل احلسني

ــبط  – ١٤ ــن الس ــول احلس ه  Qوق ــدّ ــرب ج ــو يف من ــر وه أليب بك
. فقــال أبــو بكــر: صــدقت إنــه جملــس >إنــزل عــن جملــس أيب<األقــدس: 

 أبيك.
ــظ: ويف ــرب أيب< لف ــن من ــزل ع ــك ال >إن ــرب أبي ــر: من ــو بك ــال أب . فق

 .)٣(منرب أيب
 .)٤(؛ يعني املصطفى>ادفنوين عند أيب<وقوله يف وصيّته:  – ١٥

، ١٢/١١٨[ ٢٢٢، ٦]؛ كنزل العامل: ١٩٢[ص ١١٥الصواعق املحرقة:  )١(

 ].٣٤٢٧٥ح

 .١٣٦ذخائر العقبى:  )٢(

، ٦/٤٢[ ١٧، ٢]؛ رشح هنج البالغة: ١/١٧٥[ ١٣٩، ١الرياض النرضة:  )٣(

 ٥٤لفاء للسيوطي: ]؛ تاريخ اخل١٧٧[ص ١٠٨]؛ الصواعق املحرقة: ٦٦خطبة 

 ].١٤٠٨٥و ١٤٠٨٤، ح٦١٦/ ٥[ ١٣٢، ٣]؛ كنز العامل: ٧٥[ص

 ].٣٨[ص ١١اإلحتاف بحبّ األرشاف للشرباوي:  )٤(
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ــبط  – ١٦ ــني الس ــول احلس ــر:  Qوق ــرب أيب<لعم ــن من ــزل ع . >إن
نْ أمرك هبذا  ؟)١(فقال عمر: منرب أبيك ال منرب أيب، مَ

وقـــول اإلمـــام الســـبط احلســـن الزكـــي كـــام يف اإلحتـــاف  – ١٧
 :)٢(للشرباوي

 خــــريةُ اهللا مــــن اخللــــقِ أيب

 

ي وأنــا ابــن اخلريتــني   بعــد جــدّ

ــيِّ   ــد ص ــةٌ ق ــبفضّ ــن ذه  غت م
 

ـــة   ـــا الفضّ ـــذهبنيإفأن ـــن ال  ب
 :)٣(وقوله كام يف اإلحتاف – ١٨ 

 أنا ابن الذي قـد تعلمـون مكانَـه

 

 ولـيس عــىل احلــق املبــنيِ طحــاءُ  

ي ووالـدي   أليس رسولُ اهللاِ جـدّ

 

 خفـاءُ  أنا البدرُ إنّ حـلّ النجـوم 

 وقول الناشئ: – ١٩ 
ــعُ  ــم يتقطّ ــي بك ــدٍ قلب ــي أمح  بن

 

 بمثل مصايب فـيكمُ لـيس يُسـمعُ  

 وقول الصاحب بن عبّاد: – ٢٠ 
َزُّ رأسُ ابـنِ النبـيّ ويف الـور  أجيُ

 

ـــلِ   ـــه مل يقت ـــام ركابِ ـــيٌّ أم  ح

ر عندئــذ   للخليفــة يف صـفحه عــامّ يف كتــاب اهللا وســنة نبيّــه فـام املــربّ
يه بالقبول قول األنصاري الشاذّ عن الكتاب والسنة؟!  وتلقّ

؛ ويف خمترص تاريخ ١٥٦٦، رقم ١٤/١٧٥[ ٣٢١، ٤تاريخ مدينة دمشق:  )١(

 ].٧/١٢٧دمشق 

 ].١٣٦[ص ٤٩اإلحتاف بحبّ األرشاف:  )٢(

 .]١٩٣[ص ٥٧املصدر السابق:  )٣(
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ــاً بقــول  ــذ رأي األنصــاري دينــاً حمتجّ ومــا عــذر فقيــه أو حــافظ اختّ
، وبني يديه القرآن واحلديث واألدب؟!  شاعرٍ مل يُعرف بعدُ

 :تكذيب مناقبه– ٢
 فيه. Nمرّ بعضها يف الفصل األول: وصايا رسول اهللا 

 :Qمواقف معاوية مع أيب حممد احلسن السبط  – ٣
إنّ البــن آكلــة األكبــاد مــع الســبط املجتبــى مواقــف تقشــعرُّ منهــا 

وتقــف منهــا الشــعور، وتنــد منهــا جبهــة اإلنســانية، ويلفظهــا  ،اجللــود
ــة  ــرم األروم ــا ك ــان، وينكره ــدل واإلحس ــذها الع ــاظ، وينب ف يِّنُ احلِ ــدَ ال
ــأمر  ــتهيناً ب ــك، مس ــلّ ذل ــهالً ك ــة مستس ــا معاوي ــد، ارتكبه ــب املحت وطي

 الدين واملروءة.
 ؟Qمن هو احلسن 

اً مــن املســلمني، وأ Qال أقــلّ مــن أن يكــون هــو  حــد محلــة أوحــديّ
القــرآن، وممّــن أســلم وجهــه هللا وهــو حمســن، حيمــل بــني أضــالعه علــوم 

ريعة، ومغــازي الكتــاب والســنة، وامللكــات الفاضــلة مجعــاء، وهــو ـالشــ
س؛ فمــن  القــدوة واألُســوة يف مكــارم األخــالق، ومعــامل اإلســالم املقــدّ
املحظـــور يف الـــدين احلنيـــف النيـــل منـــه، والوقيعـــة فيـــه، وإيذائـــه، 

عـىل مـا جـاء هلـذا النـوع مـن املسـلمني مـن احلـدود يف رشيعـة  وحماربته،
 اهللا؛ فله ما للمسلمني وعليه ما عليهم.

ــحابة  ــان الص ــيس يف أعي ــل ل ــحايبّ مبجّ ــه ص ــك: أن ــف إىل ذل أض
بعد أبيه الطاهر مـن يامثلـه ويسـاجله، ودون مقامـه الرفيـع مـا للصـحابة 
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أنـه لـيس بـني  عند القوم مـن العدالـة والشـأن الكبـري. وأعظـم فضـائله:
البتــي العــامل مــن يســتحقّ اإلمامــة واالقتــداء بــه واحتــذاء مثالــه يومئــذ 
غــريه، لفضــله وقرابتــه؛ فهــو أوىل صــحايبّ ثبــت لــه مــا أثبتــوه هلــم مــن 
ــه  ــن آرائ ــراض ع ــه، واإلع ــدّ عن ــه والص ــوز منافرت ــال جي ــام، ف األحك
ــه،  ــبّ ل ــن الس ــه م ــب األذ إلي ــا جيل ــه، وم ــاب خمالفت ــه، وارتك وأقوال

 تك ملقامه، واستصغار أمره.واهل
ــول اهللا  ــبط رس ــه س ــه: أنّ ــيدة  Nزد علي ــه س ــن كريمت ــعته م وبض

نســاء العــاملني، حلمــه مــن حلمــه، ودمــه مــن دمــه؛ فيجــب عــىل معتنقــي 
ــىل  ــول ع ــه، واحلص ــالة في ــاحب الرس ــظ ص ــة حف ــوة اخلامت ــك النب تل

 مرضاته، وهو ال يرىض إالّ باحلقِّ الرصاح والدين اخلالص.
ذه كلّهـا أحـد أصـحاب الكسـاء الـذي أذهـب اهللا قبـل هـ Qوهو 

رهم تطهرياً.  عنهم الرجس وطهّ
وهو أحد مـن أثنـى علـيهم اهللا بسـورة هـل أتـى، الـذين يطعمـون 

 الطعام عىل حبّه مسكيناً ويتيامً وأسرياً.
ــول اهللا  ــى رس ــن ذوي قرب ــو م ــودّهتم  Nوه ــب اهللا م ــذين أوج ال

 وجعلها أجر الرسالة.
ــم  ــل هب ــن باه ــد م ــو أح ــول اهللا وه ــام Nرس ــران ك ــار نج ، نص

 جاء يف الذكر احلكيم.
ــم  ــي األعظ ــام النب ــذين خلّفه ــني ال ــد الثقل ــو أح ــه  Nوه ت ــني أُمّ ب

كتم هبام لن تضلّوا أبداً <ليقتد هبم وقال:   .>ما إن متسّ
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ـة:  ـثَلُهم يف األُمّ مثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا <وهو من أهل بيـت مَ
 .>نجا ومن ختلّف عنها غرق

الـذين أوجــب اهللا الصــالة علـيهم يف الفــرائض، ومــن مل وهـو مــن 
 يُصلِّ عليهم ال صالة له.

أنــا حــربٌ ملــن <بقولــه:  Nوهــو أحــد مــن خــاطبهم النبــي 
 .>حاربتم، وسلمٌ ملن ساملتم

ــول اهللا  ــا رس ــة خيّمه ــل خيم ــد أه ــو أح ــال:  Nوه ــ<فق ر ـمعش
ملـن  املسلمني! أنا سـلمٌ ملـن سـامل أهـل اخليمـة، حـربٌ ملـن حـارهبم، ويلّ 

واالهـم، ال حيــبّهم إال سـعيد اجلــدّ طيّــب املولـد، وال يبغضــهم إالّ شــقيّ 
 .>اجلدّ رديء الوالدة

هام إليه. Nوهو أحد رحيانتي رسول اهللا  هام ويضمّ  كان يشمّ
 .>سيّدا شباب أهل اجلنة<وهو وأخوه الطاهر 

ــول اهللا  ــب رس ــو حبي ــائالً:  Nوه ــه ق ــأمر بحبّ ــان ي ــم إينّ <ك الله
 .>فأحبّه، وأحبّ من حيبّهأحبه 

مها  يأخـــذمها عـــىل عاتقـــه  Nوهـــو أحـــد الســـبطني كـــان جـــدّ
 .>من أحبّهام فقد أحبّني، ومن أبغضهام فقد أبغضني<ويقول: 

مـن أحبّنـي <بيـدمها فقـال:  Nذين أخـذ رسـول اهللا لـوهو أحـد ال
هام كان معي يف درجتي يوم القيامة  .>وأحبّ هذين وأبامها وأُمّ

ــي ر ــد ابن ــو أح ــول وه ــان يق ــول اهللا ك ــني <: Nس ــن واحلس احلس
ابناي من أحـبّهام أحبنـي، ومـن أحبّنـي أحبّـه اهللا، ومـن أحبّـه اهللا أدخلـه 
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اجلنة، ومـن أبغضـهام أبغضـني ومـن أبغضـني أبغضـه اهللا، ومـن أبغضـه 
 .>اهللا أدخله النار

 .Qهذا هو اإلمام احلسن املجتبى 
ــك  ــاحب تل ــو ص ــاد فه ــة األكب ــن آكل ــة اب ــا معاوي ــحيفة وأمّ الص

 .)١(السوداء التي تعرفها
ــر فقــد ســارت هبــا  ــا جنايــات معاويــة عــىل ذلــك اإلمــام املطهّ وأمّ
دة  هة املجــىل، مســوّ ــه منهــا صــحائف مشــوّ ــاريخ ل الركبــان، وحفــظ الت

ــدام ــالنص )٢(اهلن ــه ب ــت ل ــه الثاب ــزع حقّ ــه وانت ــه وحارب ــذي باين ــو ال ؛ فه
لــه  Qاإلمــام وخــان عهــوده التــي اعــرتف هبــا عنــدما تنــازل واجلــدارة، 

، وحرصــاً عــىل كرامــة أهــل بيتــه، وصــوناً بالصــلح حقنــاً لــدماء شــيعته
يرمـق إليـه معاويـة ويعلمـه  )٣(رفه الـذي هـو رشف الـدين، ومـا كـانـلش

بعلمـــه الواســـع مـــن أنّ الطاغيـــة لـــيس بالـــذي يقتلـــه إنْ  Qاإلمـــام 
اســتحوذ عليــه، لكنــه يســتبقيه لــيمنَّ بــذلك عليــه، ثــمّ يطلــق رساحــه، 

 أنيابه وخمالبه، حتـى يقابـل بـه مـا سـبق لـه وألسـالفه طواغيـت وهو بني
ــاء لــه، ثــمّ مــنَّ علــيهم  Nقــريش يــوم الفــتح، فملكهــم رســول اهللا  أرقّ

) من هذه ١٤؛ وانظر أيضاً كتاب (١٢١٤-١٠٥٢[راجع تلخيص الغدير:  )١(

 املجموعة].

ب  )٢(  ].>أندام<[معرّ

 [أي صوناً ملا كان...]. )٣(

 

                                                           



 Lاإلمام احلسن بن عيل  .................................................................... ٤٤

ــدهر،  ــر ال ــيهم إىل آخ ــبّة عل ــك س ــاء وبقــي ذل وا الطلق ــمّ وأطلقهــم، فس
بّة ســفــراق داهيــة األمــويني أن تكــون تلــك الشــية ملصــقة ببنــي هاشــم 

تْ  ــدَ ــه أكْ ــيهم، لكنّ ــآه هبــذا  عل ــا ارت ــه، وفشــل م ــه، وأخفقــت ظنون آمال
ــمي،  ــت اهلاش ــىل رشف البي ــاء ع ــده اإلبق ــن والئ ــان م ــذي ك ــلح ال الص

ــام  ــزم اإلم ــان يل ــا ك ــل منه ــة، ك ــائج مهم ــنهم، إىل نت ــار ع  Qودرء الع
بالصـلح عــىل كــل حــال، وإن كــان معاويـة هــو اخلــائن املــائن يف عهــوده 

تـه، ف ـه وذمّ عهـد إليـه أن ال يسـبَّ أبـاه عـىل ومواثيقه، والكائد الغـادر بإلّ
منــابر املســلمني، وقــد ســبّه وجعلــه ســنّة متّبعــة يف احلــوارض اإلســالمية 

 كلّها.
ض لشـيعة أبيـه الطـاهر بسـوء، وقـد قـتّلهم  وعهد إليـه أن ال يتعـرّ
ــيهم  ــب عل ــبالد حتــت كــلِّ حجــر ومــدر، فطنّ ــيالً، واســتقرأهم يف ال تقت

ــذف ــان يق ــو ك ــث ل ــواحي بحي ــلّ الن ــوف يف ك ــة  اخل ــيعي باليهودي الش
 .Qلكان أسلم له من انتسابه إىل أيب تراب 

ــه  ــب إلي ــده وكت ــد بع ــد إىل أح ــه أن ال يعه ــد إلي ــت Qوعه : إن أن
أعرضت عامّ أنت فيـه وبـايعتني وفيـت لـك بـام وعـدت، وأجريـت لـك 

 ما رشطت، وأكون يف ذلك كام قال أعشى بني قيس:
ــةً  ــك أمان ــد إلي ــدٌ أس  وإن أح

 

 إذا مـتَّ وافيـافأوف هبـا تـدعى  

 وال حتسد املـوىل إذا كـان ذا غنـى 

 

 وال جتفــه إن كــان يف املــال فانيــا 
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 .)١(ثمّ اخلالفة لك من بعدي، فأنت أوىل الناس هبا
ــل  ــدما قت ــاجن بع ــتهرت امل ــك املس ــروه ذل ــد إىل ج ــذا عه ــع ه وم

.  اإلمامَ السبط ليصفو له اجلوّ
 صورته:وملّا تصاحلا كتب به احلسن كتاباً ملعاوية 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم<
هـذا مـا صـالح عليـه احلسـن بـن عـيل ريض اهللا عـنهام معاويـة بــن 
أيب ســفيان. صــاحله عــىل أن يســلّم إليــه واليــة املســلمني، عــىل أن يعمــل 

ــاب اهللا تعــاىل وســنَّة رســول اهللا  وســرية اخللفــاء الراشــدين  Nفيهــا بكت
ــده  ــن بع ــد م ــد إىل أح ــفيان أن يعه ــن أيب س ــة ب ــيس ملعاوي ــديني، ول امله
ــىل أنّ  ــلمني، وع ــني املس ــور ب ــده ش ــن بع ــر م ــون األم ــل يك ــداً، ب عه
ــراقهم  ــامهم وع ــاىل يف ش ــن أرض اهللا تع ــانوا م ــث ك ــون حي ــاس آمن الن
ــىل  ــون ع ــيعته آمن ــيل وش ــحاب ع ــىل أنّ أص م، وع ــنِهِ مَ ــازهم ويَ وحج

فسهم وأمـواهلم ونسـائهم وأوالدهـم حيـث كـانوا، وعـىل معاويـة بـن أن
أيب سـفيان بــذلك عهـد اهللا وميثاقــه، وأن ال يبتغــي للحسـن بــن عــيل وال 

اً وجهــراً،  Nألخيــه احلســني وال ألحــد مــن بيــت رســول اهللا  غائلــة رسّ
وال خييف أحـداً مـنهم يف أُفـق مـن اآلفـاق، أشـهد عليـه فـالن بـن فـالن 

 .)٢(>يداً وكفى باهللا شه

 ].٣١، الوصية ١٦/٣٧[ ١٣، ٤رشح ابن أيب احلديد:  )١(

 ].١٣٦[ص ٨١الصواعق البن حجر:  )٢(
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ودخـل الكوفـة وخطـب أهلهـا فقـال: يـا أهـل  فلام استقرَّ له األمر
ــتُ  ــد علم ــج، وق ــاة واحل ــالة والزك ــىل الص ــاتلتُكم ع ــراين ق ــة! أت الكوف
ــيكم  ر عل ــأمّ ــاتلتُكم ألت ــي ق ــون؟ ولكنن ــون وحتجّ ــلّون وتزكّ ــم تص أنك

ــتَ قــدميَّ -إىل أن قــال  –وعــىل رقــابكم  تَحْ : وكــلُّ رشطٍ رشطتُــه فَ
 هاتني.

ـــبيعي:  ـــحاق الس ـــو إس ـــال أب ـــه <وق ـــال يف خطبت ـــة ق إنّ معاوي
بالنخيلــة: أال إنَّ كــلّ يشء أعطيتــه احلســن بــن عــيل حتــت قــدميّ هــاتني 

اراً <. قال أبو إسحاق: )١(>ال أيف به  .>وكان واهللا غدّ
 تـه، وكان الرجل ألـدَّ خصـامء ذلـك السـبط املفـدّ ، وقـد خفـر ذمّ

العظــيم، وقطــع رمحــه، ومــا واســتهان بــأمره واستصــغره، وهــو اإلمــام 
ــه  م، وال أُمّ ــدّ ــويص املق ــاه ال ــيم، وال أب ــي العظ ه النب ــدّ ــه ج ــى في راع
ـــائل  ـــا الفض ـــي اكتنفته ـــة الت ـــه الكريم ـــاهرة، وال نفس يقة الط ـــدّ الص
ــة اإلســالم، وال حرمــة  والفواضــل مــن شــتّى نواحيهــا، ومل ينظــر فيــه ذمّ

ه. فيـــ Nى القرابـــة، وال نصـــوص رســـول اهللا ـالصـــحابة، وال مقتضـــ
ولعمر احلقِّ لـو كـان مـأموراً بقطعـه وبغضـه ومباينتـه ملـا وسـعه أن يـأيت 
بأكثر ممّا جـاء بـه، ونـاء بعبئـه، وبـاء بإثمـه؛ فقـد قنـت بلعنـه يف صـلواته 

ثني أبـو عبيـد حممـد بـن أمحـد <التي تلعن صاحبها؛ قال أبـو الفـرج:  حـدّ
ــن احلســن املصــ ثني الفضــل ب ــن ـقــال: حــدّ ــى ب ثني حيي ري، قــال: حــدّ

 ].٣١، الوصية ١٦/٤٦[ ١٦، ٤رشح ابن أيب احلديد:  )١(
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ثني أبـو حفـص اللبّـان، عـن عبـد الـرمحن بـن رشيـك، م عني، قـال: حـدّ
ــال:  ــت ق ــن أيب ثاب ــب ب ــن حبي ــد، ع ــن أيب خال ــامعيل ب ــن إس ــب ع خط

معاويــة بالكوفــة حــني دخلهــا واحلســن واحلســني جالســان حتــت املنــرب 
ــاً فنــال منــه، ثــمّ نــال مــن احلســن، فقــام احلســني لــريدّ عليــه  فــذكر عليّ

ــ ــه ث ــده فأجلس ــن بي ــذه احلس ــال: فأخ ــام فق ــا (مّ ق ــاً! أن ــذاكر عليّ ــا ال أهيّ
ــك  ،احلســن وأيب عــيل، وأنــت معاويــة وأبــوك صــخر ــي فاطمــة وأُمّ وأُمّ

ــة  يت خدجي ــدّ ــة، وج ــن ربيع ــة ب ك عتب ــدّ ــول اهللا وج ي رس ــدّ ــد، وج هن
ــديامً  ــا ق ن ــباً، ورشّ ــا حس ــراً، وأألمن ــا ذك ــن اهللا أمخلن ــة؛ فلع تك قتيل ــدّ وج

ــاً  ــراً ونفاق ــدمنا كف ــديثاً، وأق ــجد: . >وح ــل املس ــن أه ــف م ــال طوائ فق
آمــني. قــال الفضــل: قــال حييــى بــن معــني: وأنــا أقــول: آمــني. قــال أبــو 
الفرج: قال أبو عبيـد: قـال الفضـل: وأنـا أقـول: آمـني. ويقـول عـيل بـن 
احلســني األصــفهاين: آمــني. قلــت: ويقــول عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد 

 .)١()مصنّف هذا الكتاب: آمني
 ول: آمني.قال األميني: وأنا أق

ــه  ــل أن دسّ إلي ــدر الرج ــة غ ــه كنان ــض ب ــا نف ــر م ــمّ  Qوآخ الس
 فلقي ربّه شهيداً مكموداً، وقد قطع السمّ أحشاءه. ،النقيع

 :)٢(قال ابن سعد يف الطبقات

 ].٣١، الوصية ٤٧-١٦/٤٦[ ١٦، ٤رشح ابن أيب احلديد:  )١(

 ].٣١٥، ح١/٣٥٢تتميم طبقات ابن سعد [ )٢(
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ــراراً  ــة م ه معاوي ــمّ ــوه  ؛س ــو وأخ ــام ه ــه الش ــدم علي ــان يق ــه ك ألن
 احلسني.

ـقي ف<وقال الواقدي:  ـقي سـامً ثـمّ أفلـت، ثـمّ سُ أفلـت، ثـمّ إنّـه سُ
رته الوفـاة قـال الطبيـب وهـو خيتلـف ـكان اآلخرة تويفّ فيهـا، فلـامّ حضـ

ــني:  ــال احلس ــاءه؛ فق ــمّ أمع ــع الس ــلٌ قط ــذا رج ــه: ه ــد! <إلي ــا حمم ــا أب ي
َ يـا أخـي؟!<. قـال: >أخربين مـن سـقاك؟

أقتلـه واهللا قبـل أن <. قـال: >وملِ
ــف الشــخوص إليــه . >أدفنــك، وإن ال أقــدر عليــه أو يكــون بــأرض أتكلّ

يا أخي! إنـام هـذه الـدنيا ليـالٍ فانيـة، دعـه حتـى ألتقـي أنـا وهـو <فقال: 
يه ــمّ ــى أن يس ــد اهللا، وأب ــان >عن ــول: ك ــن يق ــض م ــمعتُ بع ــد س . وق

 ً  .)١(>معاوية قد تلطّف لبعض خدمه أن يسقيه سامّ
ــن قــيس الكنــدي ســقته  ــه جعــدة بنــت أشــعث ب ــر: أنَّ امرأت كِ وذُ

ــمّ  ــ ،الس ــا أنّ ــة دسّ إليه ــان معاوي ــد ك ــن وق ــل احلس ــت يف قت كِ إن احتل
هــتُ إليــك بام جتــكِ يزيــد؛ فكــان ذلــك الــذي وجّ ئــة ألــف درهــم، وزوّ

ه؛ فلـامّ مـات احلسـن وىف هلـا معاويـة باملـال وأرسـل إليهـا:  بعثها عىل سمّ
 إنا نحبُّ حياة يزيد ولوال ذلك لوفينا لكِ بتزوجيه!

كِر: أنَّ احلسـن  لقـد حاقـت رشبتـه، وبلـغ <قـال عنـد موتـه:  Qوذُ
 .>أُمنيّته، واهللا ما وىف بام وعد، وال صدق فيام قال

 هـ].٤٩، حوادث سنة ٨/٤٧[ ٤٣، ٨تاريخ ابن كثري:  )١(
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ــول:  ــايش يق ــذر الرق ــن املن ــني ب ــان احلص ــال: ك ــا وىف <وق واهللا م
ــ ــن بش ــة للحس ــر، ـمعاوي ج ــحاب حُ ــراً وأص ج ــل حُ تَ ــاه؛ قَ ــا أعط يء ممّ

 .)١(>وبايع البنه يزيد، وسمَّ احلسن
 يف الباب احلادي والثامنني: )٢(وقال الزخمرشي يف ربيع األبرار

ــن م ــرأة احلس ــعث ام ــت األش ــدة بن ــة جلع ــل معاوي ــهجع ــف  ائ أل
ته، ومكـث شـهرين، وانّـه يرفـع مـن حتتـه طسـتاً مـن دم  درهم حتى سـمّ

ـقيت السـمّ مـراراً مـا أصـابني فيهـا مـا أصـابني يف هـذه <وكان يقول:  سُ
ة، لقد لفظت كبدي  .>املرّ

ــبط  ــام الس ــر اإلم ــر أم ــة ي ــبيل  Qكــان معاوي ــرة يف س ــر عث حج
ــد ــة يزي ــة بيع ــه اخلبيث ــد نف ،أُمنيّت ــده وجي ــاحيتني: عه ــن ن ــر م ــه يف خط س

يف الصــلح معــه بــأن ال يعهــد إىل أحــد مــن جانــب، وجــدارة أيب  Qإليــه
ـى نفسـه عـن هـذه  حممد الزكي ونداء النـاس بـه مـن ناحيـة أُخـر؛ فنجّ

ا بلغـه نعيـه غـداQالورطة بسـمِّ اإلمـام  هـر الفـرح راً، وأظـمستبشـ ، وملـّ
 والرسور وسجد وسجد من كان معه.

 :)٥(: قال ابن خلّكان)٤(، وتاريخ اخلميس)٣(ويف حياة احليوان

 ].٣١، الوصية ١٦/١٧[ ٧، ٤رشح هنج البالغة البن أيب احلديد:  )١(

 ].٤/٢٠٨ربيع األبرار [ )٢(

 ].٨٤-١/٨٣[ ٥٨، ١حياة احليوان:  )٣(

 .٣٢٨؛ ويف طبعة: ٢٩٤، ٢تاريخ اخلميس:  )٤(

 ].٦٧-٢/٦٦وفيات األعيان [ )٥(
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ــذلك  ــة ب ــم إىل معاوي ــن احلك ــروان ب ــب م ــن كت ــرض احلس ــا م ملّ
لِ املطـيَّ إيلَّ بخـرب احلسـن.  فلـامّ بلـغ معاويـة وكتب إليـه معاويـة: أن أقبـِ

 .  الشام لذلك التكبريراء فكربّ أهل ـموته سمع تكبرية من اخلض
ت  فقالت فاختة بنت قريظة ملعاويـة: أقـرّ اهللا عينـك، مـا الـذي كـربّ
؟ فقال: مـا  ىلَ موت ابن فاطمة تكربّ ألجله؟ فقال: مات احلسن. فقالت: أعَ

تُ شامتة بموته، ولكن اسرتاح قلبي . ودخل عليه ابن عباس فقال: يـا )١(كربّ
قال: ال أدري مـا حـدث إالّ  بن عبّاس! هل تدري ما حدث يف أهل بيتك؟

راً وقد بلغنـي تكبـريك. فقـال: مـات احلسـن. فقـال ابـن ـأين أراك مستبش
واهللا يا معاوية! ال تسدّ حفرته حفرتك،  –ثالثاً  –عباس: رحم اهللا أبا حممد 

وال يزيد عمره يف عمرك، ولئن كنّا أصبنا باحلسن فلقد أصبنا بإمـام املتّقـني 
ن تلك العربة، وكـان اخللـف وخاتم النبيني، فجرب اهللا  تلك الصدعة، وسكّ

 علينا من بعده.
ـــ ـــذالنَ مستبش ـــد ج ـــن هن ـــان اب ـــري ـوك ـــام أم ـــوت اإلم راً بم

 قبل ولده الطاهر السبط. Qاملؤمنني
نــع ذلــك اإلمــام الزكــي عــن أن يقــوم أخــوه  وإلرضــاء معاويــة مُ

ريفة التــي ـالشــ احلســني الســبط بإنجــاز وصــيّته ويدفنــه يف حجــرة أبيــه
 له، وهو أوىل إنسان بالدفن فيها.هي 

] يف الباب احلادي ٤/٢٠٩إىل ها هنا ذكره الزخمرشي أيضاً يف ربيع األبرار [ )١(

 ].١٤٨-١٤٧والثامنني، والبدخيش يف نُزل األبرار [ص
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 :)١(قال ابن عساكر
مـا كنـتُ ألدع ابـن أيب تـراب يـدفن مـع رسـول اهللا، <قال مـروان: 

ــالبقيع ــثامن ب ــن ع ــد دف ــريض >وق ــد أن ي ــزولٌ يري ــذ مع ــروان يومئ . وم
اً لبني هاشم حتى مات.  معاوية بذلك، فلم يزل عدوّ

القداســة، وكــان مــروان يــرتبّص الــدوائر عــىل آل بيــت العصــمة و
 :)٢(. قال ابن عساكر يف تارخيهويغتنم الفرص يف إيذائهم

مـا كنـت : وقـال Nأبى مروان أن يُدفن احلسن يف حجرة رسول اهللا 
ومـروان  .ألدع ابن أيب تراب يُدفن مع رسول اهللا وقد دفـن عـثامن بـالبقيع

اً لبني هاشم حتى  يومئذٍ معزولٌ يريد أن يريض معاوية بذلك؛ فلم يزل عدوّ
 مات.

ــة:  ــن بعج ــال اب ــن<وق ــل احلس ــرب قت ــىل الع ــل ع ل داء دخ  )٣(أوّ
 .)٤(>وادّعاء زياد Nسبط النبي 

]؛ ويف خمترص ١٣٨٣، رقم ٢٨٨و ١٣/٢٨٧[ ٢٢٦، ٤تاريخ مدينة دمشق:  )١(

، حوادث سنة ٨/٤٨]؛ وانظر أيضاً البداية والنهاية البن كثري [٧/٤٢تاريخ دمشق [

 هـ].٤٩

]، ويف خمترص تاريخ دمشق ٢٨٧/ ١٣[ ٢٧، ٤تاريخ مدينة دمشق:  )٢(

]٧/٤١.[ 

 ].>قتل احلسني<[يف تاريخ مدينة دمشق وخمترصه:  )٣(

؛ ويف خمترص تاريخ ٢٣٠٩ ، رقم١٩/١٧٩[ ٤١٢، ٥تاريخ ابن عساكر:  )٤(

 .٥١]؛ أوائل السيوطي: ١٨٢[ص ١٣١]؛ تاريخ اخللفاء للسيوطي: ٩/٧٨دمشق: 

 

                                                           



 Lاإلمام احلسن بن عيل  .................................................................... ٥٢

ــن  ــول اهللا؟! وم ــرتة رس ــذاء ع ــاه بإي ــب رض ل ــذا جيُ ــة ه أيّ خليف

ــأيّ ـأوىل بالــدفن يف احلجــرة الشــ ريفة مــن الســبط احلســن الزكــي؟! وب

 فيها؟!كتاب وبأيّة سنّة وبأيّ حقّ ثابت كان لعثامن أن يدفن 

ولعــلّ  Nهــذه نــامذج مــن جنايــات معاويــة عــىل رحيانــة الرســول 

فيام أنساه التاريخ أضـعافها. وهـل هنـاك مسـائل ابـن حـرب عـامّ اقرتفـه 

ــبط املجتبــى  ائــه هــذه النكبــات  Qالس ــتحقَّ مــن جرّ مــن ذنــب اس

والعظــائم؟! وهــل يســـع ابــن آكلـــة األكبــاد أن يعـــدَّ منــه شـــيئاً يف 

وقـد عطّـل ديـن آبـاء الرجـل  Nن سـبط حممـد كـا Qاجلواب؟! غري أنّه 

قـا، وأنـه شـبل عـيل خليفــة  رَ الـذي فارقـه كرهـاً ومل يعتنـق اإلســالم إالّ فَ

وهـو الـذي مســح أسـالفه الـوثنيني بالســيف،  Nاهللا يف أرضـه بعـد نبيّــه 

هات البيت األُموي بأجريتهنّ   .)١(وأثكلت أُمّ

ــنقضِ  ــا ي ــفّ  ومل ــى تش ــة حت ــك الطغم ــىل أولئ ــة ع ــزن معاوي ى ح

ــه بالســمِّ  Qبــأنواع األذ التــي صــبّها عــىل اإلمــام املجتبــى  إىل أن اغتال

وأنــا ال  .ر بموتـه، وسـجد شـكراً ـاستبشـ حتـىالنقيـع، ومل يملـك نفسـه 

وإنّ لســان حالــه كــان ينشــد مــا تظــاهر بــه ؟! أدري ألِالتــه أم هللا ســبحانه

 مقول نغله يزيد:

 : مجع جرو].>األجرية<[ )١(
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ــاداهتم ــن س مَ م ــرْ ــتُ القِ ــد قتلْ  ق

 

ـــل   ـــدلنا مي ـــدلْ وع ـــدرٍ فاعت  ب

 ليـــت أشـــياخي ببـــدرٍ شـــهدوا 

 

عَ اخلزرجِ من وقـع األسـلْ   زَ  )١(جَ

ـــال  ـــكِ ف ـــمُ باملل ـــت هاش  لعب

 

ـــزلْ   ـــيٌ ن ـــاءَ وال وح ـــربٌ ج  خ

يقة حبيبـــة رســـول اهللا   ـــه بضـــعة الزهـــراء فاطمـــة الصـــدّ  Nوأنّ
ـاء،  ومنها نسله الـذين مـألوا الـدنيا أوضـاحاً وغـرراً مـن احلسـب الوضّ

والــدين احلنيــف، كــلُّ ذلــك ورغبــات معاويــة عــىل رف البــاذج، ـوالشــ
 الضدِّ منها، وما تغنيه اآليات والنذر.

ــيم:  ــذكر احلك فُ ﴿ويف ال ِ ــأَرصْ ــنْ  سَ َ  عَ ــايتِ ينَ  آي ــذِ ونَ  الَّ ُ ــربَّ تَكَ  يفِ  يَ
ضِ  ِ  األْ َرْ ــريْ ــقِّ  بِغَ إِنْ  احلَْ ا وَ وْ ــرَ ــلَّ  يَ ــةٍ  كُ ــوا ال آيَ نُ مِ ؤْ ــا يُ إِنْ  هبِ ا وَ وْ ــرَ ــبِيلَ  يَ  سَ

ــ شْ وهُ  ال دِ الرُّ ــذُ تَّخِ ــبِيالً  يَ إِنْ  سَ ا وَ وْ ــرَ ــبِيلَ  يَ ــيِّ  سَ وهُ  الغَ ــذُ تَّخِ ــبِيالً  يَ ــكَ  سَ  ذلِ
ُمْ  بُوا بِأَهنَّ ذَّ كانُوا بِآياتِنا كَ نْها وَ  .)٢( ﴾غافِلِنيَ  عَ

رت هبـم سـكرة الشـبق، وغـالتهم  ما شـأن أبنـاء السـلف وقـد غـرّ
ــة ــون يف مــؤمن إالًّ وال ذمّ ــة اهلــو، وجــاؤوا ال يرقب وأولئــك هــم  داعي

 املعتدون؟!
ات رغبةً يف نكاح أُمّ متيم.  فرت هذا يقتل مثل مالك ويأيت بالطامّ

 وهذا يقتل سيّد العرتة أمري املؤمنني شهوة يف زواج قطام.

يوم أُحد ومتثّل به يزيد لعنه اهللا يوم قتله  ظم هذا البيت عبد اهللا بن الزبعر[ن )١(

 ].٥/٣٥١[ ٤٢، ٤] أنساب األرشاف للبالذري: Qاحلسني 

 .١٤٦األعراف:  )٢(
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شنّ الغارة عىل حيّ من بني أسد، فأخذ امرأة مجيلـة فوطأهـا  )١(وآخر

كـأنّ تلكـم  –هببة من أصحابه، ثم ذكر ذلك خلالد فقـال: قـد طيّبتهـا لـك 

فكتـب إىل عمـر،  –اجلنود كانت جمنّدة لوطء النساء وفضّ ناموس احلرائر 

 .)٢(فأجاب برضخه باحلجارة

ل اهللا وهــذا يزيــد بــن معاويــة يــدسّ إىل زوجــة رحيانــة رســو

جهــا ، أو فعلــه )٣(احلســن الســبط الزكــي الســمّ النقيــع لتقتلــه ويتزوّ

 .)٤(معاوية لغاية له كام مرّ 

ــة  ــذار مفتعل ــاحتهم بأع ــون س ه ــوم ينزّ ــدين ق ــؤالء املعت ووراء ه

ـــاد ـــل واالجته ـــا  - كالتأوي ـــتهام مل يكون ـــنّ  -ولي ـــا تك ـــم م واهللا يعل

 هو رضار بن األزور زميل خالد بن الوليد وشاكلته يف النزو عىل احلرائر. )١(

 رص؛ ويف خمت٢٩٣١رقم  ٣٨٩ – ٢٤/٣٨٨[ ٣١، ٧تاريخ ابن عساكر:  )٢(

[رقم  ٢٠٩، ٢]؛ اإلصابة: ٣/٣٢٦[ ٨، ٢]؛ خزانة األدب: ١٥٤/ ١١تاريخ دمشق 

٤١٧٢.[ 

؛ ويف خمرت تاريخ ١٣٨٣، رقم ١٣/٢٨٤[ ٢٢٦، ٤تاريخ ابن عساكر:  )٣(

 ].٣٩/ ٧دمشق: 

 من كتابنا هذا. ٤٥يف ص  )٤(
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ــون؛  إِنْ ﴿صــدورهم ومــا يعلن ــتَ  وَ مْ كَ مْ  حَ كُ ــاحْ مْ  فَ ــنَهُ يْ ــطِ  بَ سْ  اهللاََّ إِنَّ  بِالْقِ

ِبُّ  طِنيَ  حيُ  .)١(﴾املُْقْسِ
 :)٢(بيعة يزيد أحد موبقات معاوية األربع

ــه  ــة وبوائق ــات معاوي ــن موبق ــق  –إنّ م ــه بوائ ــو بكلّ ــذه  –وه أخ
ــره مــن أهــل احلــلّ والعقــد، ومراغمــة لبقايــا  البيعــة البنــه يزيــد عــىل كُ
ــت  ــاقني، حت ــحابة الب ــان الص ــن أعي ــار م ــار، وإنك ــاجرين واألنص امله

 بوارق اإلرهاب، ومعها طالة املطامع ألهل الرشه والشهوات.
ــه امللــك  ــمّ ل ــة وت ــه امللوكي ت ل ــوم اســتقرّ ــة ي ــد معاوي كــان يف خل

نــه ويل عهــده ويأخــذ لــه البيعــة ويؤســس العضــوض، أن يتّخــذ اب
ض النــاس لبيعتــه  ة يف أبنــاء بيتــه؛ فلــم يــزل يــروّ ــة مســتقرّ حكومــة أمويّ

 .٤٢املائدة:  )١(

أربع خصال كنّ يف معاوية لو مل يكن فيه منهنّ إالّ <وقال احلسن [البرصي]:  )٢(

ها أمرها بغري مشورة  ة بالسفهاء حتى ابتزّ واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه عىل هذه األُمّ

رياً مخّرياً يلبس منهم، وفيهم ب قايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخالفه ابنه بعده سكّ

الولد للفراش <احلرير ويرضب بالطنابري، وادّعاؤه زياداً؛ وقد قال رسول اهللا: 

جر>وللعاهر احلجر جر وأصحاب حُ ؛ قاهلا مرتني؛ >. وقتله حجراً؛ ويالً له من حُ

]؛ الكامل ٥/٢٧٩[ ١٥٧، ٦طربي: ؛ تاريخ ال٣٨١، ٢[هتذيب] تاريخ ابن عساكر: 

 ١٣٠، ٨هـ]؛ تاريخ ابن كثري: ٥٩، حوادث سنة ٤٩٩/ ٢[ ٢٠٩، ٤البن األثري 

 هـ]. ٦٠، حوادث سنة ٨/١٣٩[
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ــداين األباعــد ، وكــان يبتلعــه طــوراً، )١(ســبع ســنني، يُعطــي األقــارب ويُ
ا  ل حزونتـه، وملـّ ـد بـذلك السـبيل، ويسـهّ وجيرتّ بـه حينـاً بعـد حـني، يُمهّ

ــاد ســنة ( ــة عهــداً ) وكــان يكــره تلــ٥٣مــات زي ك البيعــة، أظهــر معاوي
، فقـرأه عـىل النـاس، فيـه عقـد الواليـة ليزيـد بعـده، -عىل زياد  –مفتعالً 

ل بيعة يزيد كام قاله املدائني  .)٢(وأراد بذلك أن يسهّ
 :)٣(وقال أبو عمر يف االستيعاب

ض  ــاة احلســن، وعــرّ ــد يف حي ــد أشــار بالبيعــة ليزي ــة ق كــان معاوي
 عزم عليها إالّ بعد موت احلسن. هبا، ولكنه مل يكشفها، وال

 :)٤(قال ابن كثري يف تارخيه
ــد  ــة ليزي ــاس إىل البيع ــة الن ــا معاوي ــني دع ــت ومخس ــنة س ويف س
ولــده، أن يكــون ويلّ عهــده مــن بعــده، وكــان قــد عــزم قبــل ذلــك قبــل 

 ....)٥(هذا يف حياة املغرية بن شعبة

 ].٤/١٦١[ ٣٠٢، ٢العقد الفريد:  )١(

، ٥/٣٠٣[ ١٧٠، ٦]؛ تاريخ الطربي: ٤/١٦١[ ٣٠٢، ٢العقد الفريد:  )٢(

 هـ].٥٦حوادث سنة 

 ].٥٥٥، رقم ٣٩١[القسم األول/  ١٤٢، ١االستيعاب:  )٣(

 هـ. ٥٦، حوادث سنة ٨٦، ٨البداية والنهاية:  )٤(

تويف املغرية سنة مخسني، وقدم عىل معاوية يف سنة مخس وأربعني واستعفاه من  )٥(

لَد معاوية بإيعاز من املغرية.  اإلمرة، وهي سنة بدوّ فكر بيعة يزيد يف خَ
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 دوهنا: Qبيعة يزيد يف الشام وقتل احلسن السبط 
ــا اجتم ــق ملّ ــار بدمش ــود األمص ــة وف ــد معاوي ــت عن ــار  –ع بإحض

اك بـن قـيس  –منه  وكان فـيهم األحنـف بـن قـيس، دعـا معاويـة الضـحّ
الفهري فقـال لـه: إذا جلسـتُ عـىل املنـرب وفرغـتُ مـن بعـض مـوعظتي 
ــر  ــاىل واذك ــد اهللا تع ــك فامح ــتُ ل ــإذا أذن ــام، ف ــتأذينّ للقي ــي فاس وكالم
يزيد، وقل فيه الـذي حيـق لـه عليـك مـن حسـن الثنـاء عليـه، ثـم ادعنـي 

قـد رأيـت وأمجعـت عـىل توليتـه، فأسـأل اهللا  إىل توليته مـن بعـدي، فـإين
ــن  ــد الــرمحن ب ــم دعــا عب يف ذلــك ويف غــريه اخلــرية وحســن القضــاء. ث
عــثامن الثقفــي، وعبــد اهللا بــن مســعدة الفــزاري، وثــور بــن معــن 
الســلمي، وعبــد اهللا بــن عصــام األشــعري، فــأمرهم أن يقومــوا إذا فــرغ 

قوا قوله ويدعوه إىل [بيعة] اك، وأن يصدّ  يزيد. )١(الضحّ
ثمّ خطب معاوية، فـتكلّم القـوم بعـده عـىل مـا يروقـه مـن الـدعوة 

 إىل يزيد...
اك فـواله الكوفــة، ودعـا عبـد الـرمحن فــوالّه  فـدعا معاويـة الضـحّ

 اجلزيرة.
ثمّ قـام األحنـف بـن قـيس فقـال: يـا أمـري املـؤمنني! أنـت أعلمنـا 

ــه ه وعالنيت ــاره، ورسّ ــه وهن ــد يف ليل ــت بيزي ــإن كن ــه؛ ف ــه وخمرج ، ومدخل
ــة، فــال تشــاور النــاس فيــه، وإن كنــت تعلــم  تعلمــه هللا رىضً وهلــذه األُمّ

 [من اإلمامة والسياسة]. )١(
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ده الــدنيا وأنــت صــائر إىل اآلخــرة، فإنــه لــيس  منــه غــري ذلــك، فــال تــزوّ
ــد اهللا إن  ــك عن ــة ل ــه ال حج ــم أن ــاب. واعل ــا ط ــرة إال م ــن اآلخ ــك م ل

مت يزيد عـىل احلسـن واحلسـني، وأنـت تعلـم مـن مهـا،  وإىل مـا مهـا، قدّ
 .)١(وإنام علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك املصري

قــال األمينــي: ملّــا حــسّ معاويــة بــدء إعرابــه عــامّ رامــه مــن البيعــة 
ـة قـطّ ال ختبـت إىل تلـك البيعـة الوبيلـة  ليزيد، أنّ الفئة الصـاحلة مـن األُمّ

أنــه أعطــى  باقيــة مــن احليـاة، عــىل Qمـا دامــت للحســن السـبط الزكــي 
ــدة ليكــون لــه األمــر مــن بعــده، ولــيس لــه أن يعهــد  اإلمــام مواثيــق مؤكّ
إىل أيّ أحــد، فــرأ توطيــد الســبل جلــروه يف قتــل ذلــك اإلمــام الطــاهر، 

 وجعل ما عهد له حتت قدميه. قال أبو الفرج:
ــن  ــه م ــل علي ــم يكــن يشء أثق ــد، فل ــه يزي ــة البيعــة البن أراد معاوي

ً فامتــا أمــر احلســن بــن عــيل، وســعد بــن  ــاص؛ فــدسّ إلــيهام ســامّ أيب وقّ
 .)٢(منه

كـام  –بيعـة يزيـد  –ربّه وهو ضحية تلك البيعة  Qلقي احلسني نعم، 
اء تلكم البيعـة امللعونـة ت  التـي لقي أخوه احلسن ربّه مسموماً من جرّ جـرّ

 ].١٤٨ – ١/١٤٣[ ١٤٢-١٣٨، ١اإلمامة والسياسة:  )١(

 ].٨٠[ص ٢٩مقاتل الطالبيني:  )٢(
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ة حممد ، واإلغـارة عـىل دار )١(واسـتتبعت هـدم الكعبـة N الويالت عىل أُمّ
ةاهلجرة  ، وأبرزت بنات املهاجرين واألنصـار للنكـال والسـوأة، )٢(يوم احلرّ

، ويف N[حكم يزيد لعنه اهللا ثالثة سنني؛ قتل يف السنة األوىل أوالد النبي  )١(

ة، ويف السنة الثالثة هدم الكعبة  السنة الثانية هجم عىل املدينة فكانت واقعة احلرّ

قها حينها انتفض عبد اهللا  بن الزبري يف احلجاز وبايعه مجاعة، فحارصهم يزيد يف وحرّ

 ].١/٢٩٠مكة وهدم الكعبة باملنجنيق؛ أنظر السرية احللبية: 

ة الشيعة والسنّة يف كتبهم؛ وقعت هذه احلادثة يف السابع  )٢( [ذكر واقعة احلرّ

للهجرة، أي: قبل موت يزيد لعنه اهللا بشهرين  ٦٣والعرشين من ذي احلجة سنة 

. وحاصل احلادثة: أنه ملّا انترش ظلم يزيد وطغيانه وظلم والته، وظهر فسقه ونصف

عام ستني، ذهب مجاعة من أهل  Qوفجوره للناس، وأيضاً بعد شهادة اإلمام احلسني 

املدينة إىل الشام ورأوا يزيد بأعينهم يرشب اخلمر ويسامر الكالب ويلعب القامر 

أهل املدينة بذلك فقاموا بطرد واليه عىل  ومنشغل باللهو والغناء، رجعوا فأخربوا

املدينة عثامن بن حممد بن أيب سفيان مع مروان بن احلكم وبعض األُمويني من املدينة، 

وناكح املحارم وتارك الصالة  Nولعنوا يزيد وقالوا بأنّ قاتل أوالد رسول اهللا 

غسيل املالئكة؛ وشارب اخلمر ال يستحق خالفة املسلمني فبايعوا عبد اهللا بن حنظلة 

ى بـ  بجيش  >مرسف<أو  >جمرم<فلامّ بلغ يزيد اخلرب بعث مسلم بن عقبة املري املسمّ

ار إىل املدينة، فلام وصل اجليش إىل موضع قريب من املدينة يعرف بـ  ة واقم<جرّ  >حرّ

مسافة ميل، وقعت احلرب الرضوس مع أهل املدينة  Nوالذي يبعد عن مسجد النبي 

 وقتل الكثري منهم فيها بتحريض من مروان بن احلكم ليستأصل شأفتهم حتى ال
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 –وأعظمها رزايا مشهد الطفّ التـي استأصـلت شـأفة أهـل بيـت الرمحـة 
، وتركت بيوت الرسالة تنعق فيها النواعـب، وتنـدب -صلوات اهللا عليهم 

ــدامع؛  ــكبت امل ــون، وأس ــت اجلف ح ــوادب، وقرّ ــا﴿الن ــا هللاَِِّ إِنَّ إِنَّ ــهِ  وَ  إِلَيْ
عُونَ  لَمُ ﴿؛ )١(﴾راجِ يَعْ سَ ينَ  وَ وا الَّذِ لَمُ لَبٍ  أَيَّ  ظَ نقَ لِبُونَ  مُ نقَ  .)٢(﴾يَ
 :Nمع رسول اهللا  Qاملنع عن دفنه  – ٤

 استئذان اخلليفة من عائشة:
عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن اخلطاب البنه عبد اهللا: انطلق 

وال تقـل: أمـري  -إىل عائشة أُمّ املـؤمنني فقـل: يقـرأ عليـك عمـر السـالم 
وقل: يستأذن عمر بن اخلطـاب  -املؤمنني؛ فإين لست اليوم للمؤمنني أمرياً 

أن يدفن مع صاحبيه. فمىض فسلّم واستأذن ثمّ دخل عليها فوجدها قاعدة 

 تقوم هلم بعد ذلك قائمة، ففرّ الناس إىل الروضة النبوية إالّ أنّ مسلم بن عقبة مل يرع

سة فسال الدم بني الروضة واملسجد فبلغ قرب وبالت  N النبي حرمة الروضة املقدّ

اخليل وراثت يف الروضة النبوية (ما بني القرب واملنرب الذي هو روضة من رياض 

اجلنة)، فقتل الكثري من أهل املدينة حتى أنّ املدائني حكى عن الزهري أنه قُتل يومئذ 

زعامء قريش ومن األنصار واملهاجرين واملوايل، ومن غريهم من النساء   سبعامئة من

، ٨٥-٢/٨٣ألطفال والعبيد عرشة آالف قتيل؛ أُنظر منتهى اآلمال: والرجال وا

 ].Qالباب السادس من أبواب تاريخ اإلمام السجاد 

 .١٥٦البقرة:  )١(

 .٢٢٧الشعراء:  )٢(
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تبكي؛ فقال: يقرأ عليـك عمـر السـالم ويسـتأذن أن يـدفن مـع صـاحبيه. 
فيس. فلامّ أقبل قيـل: هـذا قالت: كنت أريده لنفيس وألوثرنَّ به اليوم عىل ن

عبد اهللا بن عمر قد جـاء، فقـال: ارفعـوين، فأسـنده رجـل إليـه فقـال: مـا 
لديك؟ قال: الذي حيبّ أمري املؤمنني أذنت. قـال: احلمـد هللا مـا كـان يشء 
تنـي فـردّوين إىل  أهمّ إيلّ من ذلك املضجع؛ فإذا أنا قضيت فامحلوين وإن ردّ

 .)١(مقابر املسلمني
ــ ــال األمين ــن ق ــتئذان م ــه االس ــا وج ــا م فن ــة عرّ ــت اخلليف ي: لي

ــول اهللا  ــرة رس ــي حج ــت ه ــل ملك ــة؟! فه ــأين  Nعائش ــاإلرث؟! ف ب
ث، مـــا تركنـــاه (املزعـــوم:  Nقولـــه  رِّ ـــوَ نحـــن معـــارش األنبيـــاء ال نُ
فــدكاً، وبــذلك  P؟! وبــذلك زحزحــوا عــن الصــديقة الطــاهرة )صــدقة

 !)٢(ملا جئن إليه يطلبن ثُمنهنّ  Nمنع أبو بكر عائشة وبقية أزواجه 
عـن ذلـك الـرأي ملـا انكشـف لـه مـن عـدم  عـدلوإن كان اخلليفة 
ة الروايــة، فــإنّ  ذن فإهنــا هــي ة ابنــة رســول اهللا كــانوا أوىل بــاالورثــصــحّ

ــثُمن ــا عائشــة فلهــا التُســع مــن ال ــإنّ رســول اهللا املالكــة إذن، وأم  N؛ ف
ريفة التُسـع ـرة الشـتويف عن تسع، فكـان الـذي يلحـق عائشـة مـن احلجـ

، ١٣٥٥/ ٣؛ و١٣٢٨، ح٤٦٩/ ١[ ٢٢٦: ٥؛ و٢٦٣، ٢صحيح البخاري:  )١(

 ].٣٤٩٧ح

 ].٣٦١/ ٣[ ٣٩٠، ٣السرية احللبية:  )٢(
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من الثُمن، ومـا عسـى أن يكـون مـن ذلـك هلـا إالّ شـرباً أو دون شـربين، 
 وذلك ال يسع دفن جثامن اخلليفة.

وهب أنـه كـان يضـمّ إىل ذلـك نصـيب ابنتـه حفصـة؛ فـإن اجلميـع 
ــ ـــيقص ــطجع؛ فالتص ــك املض ــن ذل ـــر ع ــرة الش ــك احلج ف يف تل ريفة ـرّ

ــرتة  ــن الع ــا م ــن يملكه ــة م ــن دون رخص ــات م ه ــاهرة وأُمّ ــة الط النبوي
س.  املؤمنني ال يالئم ميزان الرشع املقدّ

 ربّام يقرأ القارئ يف املقام ما جاء به ابن بطّال من قوله:
 .)١(إنام استأذهنا عمر ألنّ املوضع كان بيتها وكان هلا فيه حق

ــتئذان  ــك االس ــتدعي ذل ــؤمنني يس ــاً ألُمِّ امل ــاك حق ــب هن فيحس
حه، وإن هــو إالّ  حــق الســكنى وجمــرد إضــافة البيــت إىل عائشــة، ويصــحّ

 ومها ال يوجبان امللك.
 :)٢(قال ابن حجر يف فتح الباري

استدلّ بـه وباسـتئذان عمـر هلـا عـىل ذلـك عـىل أهنـا كانـت متلـك 
 البيت.

ــه  ــكنى في ــه بالس ــك منفعت ــت متل ــا كان ــع أهن ــل الواق ــر، ب ــه نظ وفي
ــدّ  ــي كاملعت ــم أزواج النب ــا، وحك ــورث عنه ــكان وال ي ــنّ واإلس ات ألهن

جن بعده.  ال يتزوّ

 ].٧/٦٦[ ٢٠٠، ٣باري: فتح ال )١(

 ].٧/٦٦[ ٥٣، ٧املصدر السابق:  )٢(
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ــول اهللا  ــرة رس ــن حج ــا م ــن هل ــؤمنني مل يك ــأُمّ امل ــكنى  Nف إالّ الس
ف فيها بام يرتتّب عىل امللك.  فيها كاملعتدة، وليس هلا قطّ أن تترصّ

ــاظ هــذا االســتئذان وهــذا الــدفن مــن  واخلطــب الفظيــع عــدّ احلفّ
ــة ــب اخلليف ــ مناق ــام يف التص ــالم الع ــانون اإلس ــن ق ــني ع ف يف ـذاهل رّ

 أموال الناس.
ــأيّ حــق أوىص اإلمــام احلســن الســبط الزكــي  أدريولســت   Qب

وهـل منعتـه عائشـة عـن أن يـدفن  ؟!ريفةـأن يدفن يف تلـك احلجـرة الشـ
هبا؟! أو أذنت لـه ومـا أُطيعـت، وال رأي ملـن ال يُطـاع؛ فتسـلّح بنـو أُميّـة 

 ؟!)١(وكاد أن تقع الفتنة Nوقالوا: ال ندعه أن يدفن مع رسول اهللا 
*** 
  

 هـ].٤٩، حوادث سنة ٨/٤٨[ ٤٤، ٨تاريخ ابن كثري:  )١(
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 أحد رواة حديث الغدير: Qهو 

ــة ــديث الوالي ــناده يف ح ــدة بإس ــن عق ــه اب ــايب ، )١(رو حديث ع واجلِ
ه اخلوارزمي من رواة حديث الغدير  .)٢(يف النُخب، وعدّ

ــن  ــد احلس ــبط أيب حمم ــام الس ــاج اإلم ــدير Qاحتج ــديث الغ  بح
 ):٤١سنة (

ــو ا ــري أب ــافظ الكب ــرج احل ــن أخ ــن ب ــدة: أنّ احلس ــن عق ــاس ب لعب
ا أمجـع عـىل صـلح معاويـة قـام خطيبـاً، ومحـد اهللا وأثنـى عليـه،  Qعيل ملـّ

ه املصطفى ب ة، ثم قال:وذكر جدّ  الرسالة والنبوّ
ــدي < ــة ج ــذه األُمّ ــمعت ه ــد س ــةٌ  N... وق ــت أُمّ ــا ولّ ــول: م يق

ـفاالً  هم سَ ها رجالً وفيهم مـن هـو أعلـم منـه، إالّ مل يـزل يـذهبُ أمـرُ أمرَ
 حتى يرجعوا إىل ما تركوه.

ــى إالّ  ــارون مــن موس ــة ه ــي بمنزل ــت من عوه يقــول أليب: أن وســمِ
 أنه ال نبيَّ بعدي.

 ].١٥٠[كتاب الوالية/  )١(

ه الذهبي يف كتاب الغدير، ح )٢( يف  ، والصاحلاين، والشهاب اإلجيي١٢١[وعدّ

 / ب من الصحابة الذين روي عنهم حديث الغدير].١٩٧توضيح الدالئل/ ق 
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ـم وقـال هلـم: مـن وقد رأوه وسمِ  عوه حـني أخـذ بيـد أيب بغـدير خُ
كنــتُ مــواله فعــيلٌّ مــواله، اللهــم والِ مــن وااله، وعــادِ مــن عــاداه. ثــمّ 

 .)١(>أمرهم أن يبلّغ الشاهد الغائب
 عىل معاوية: Qكلامته 

ــيل  – ١ ــن ع ــن ب ــام احلس ــال اإلم ــديث:  Qق ــة يف ح ... <ملعاوي
ــدق، ــد، واخلن ــدر، وأُح ــوم ب ــت ي ــول  وكن ــل رس ــا تقات ــاهد كلّه واملش

لدت عليه، Nاهللا  .)٢(>وقد علمتُ الفراش الذي وُ
 :)٣(قال السبط يف التذكرة

معنـى قـول احلسـن ملعاويـة: : قـال األصـمعي والكلبـي يف املثالـب
لـدتَ فيـه( أنّ معاويـة كـان يقـال أنـه مـن : )قد علمتُ الفـراش الـذي وُ

املخزومــي، مسـافر بــن  : عـامرة بـن الوليــد بـن املغـريةأربعـة مـن قــريش
أيب عمرو، أيب سـفيان، العبـاس بـن عبـد املطّلـب. وهـؤالء كـانوا نـدماء 

تّهم هبند. ] منهم يُ  أيب سفيان، وكان [كلّ

ة:  )١(  ].٩٠، باب ٣/١٥٠[ ٤٨٢وأنظر أيضاً ينابيع املودّ

]؛ رشح هنج ١١٥[ص ٢٠١و ٢٠٠أُنظر تذكرة اخلواص لسبط بن اجلوزي:  )٢(

 ].٨٣، خطبة ٢٨٨/ ٦[ ١٠٢، ٢البالغة البن أيب احلديد: 

 ، وما بني املعقوفني منه].٢٠٢[ص ١١٦تذكرة اخلواص:  )٣(

                                                           



 ٦٩ ..................................................................................................................... Qثالثاً: بعض كلامته 

ا عامرة بن الوليد كان من أمجل رجاالت قريش.  فأمّ
ــا مســافر بــن أيب عمــرو، فقــال الكلبــي: عامــة النــاس عــىل  أنّ وأمّ

معاوية منه؛ ألنـه كـان أشـد النـاس حبّـاً هلنـد، فلـام محلـت هنـد بمعاويـة 
خاف مسافر أن يظهر أنـه منـه، فهـرب إىل ملـك احلـرية فأقـام عنـده، ثـم 
إن أبــا ســفيان قــدم احلــرية فلقيــه مســافر وهــو مــريض مــن عشــقه هلنــد، 

، فسـأله عـن أهـل مكـة فـأخربه، وقيـل: أنّ أبـا سـفيان )١(وقد سقى بطنـه
ج هنــداً بعــد انفصــال مســافر عــن مكــة، فقــال لــه أبــو ســفيان: إين تــزوّ 

 ، ـه، وجعـل يـذوب، فوصـف الكـيّ جتُ هنـداً بعـدك، فـازداد مرضُ تزوّ
ــام، ـفاحضــ ــق احلجّ ــه إذ حب ــام يكوي ــا احلجّ ــام، فبين روا املكــاوي واحلجّ

ــثَالً، ثــمّ )٢(فقــال مســافر: قــد حيبــق ا لعــري واملكــواة يف النــار ؛ فســارت مَ
 عشقه هلند. مات مسافر من

ــيامت لِ ــن املغْ ــد م ــت هن ــي: كان ــال الكلب ــل إىل )٣(وق ــت متي ، وكان

ــال:  ــه. ق تْ ــود قتلَ ــداً أس تْ ول ــدَ ــت إذا ول ــال، فكان ــن الرج ــودان م الس

وجر بني يزيـد بـن معاويـة وبـني إسـحاق بـن طابـة بـني يـدي معاويـة 

وهو خليفـة، فقـال يزيـد إلسـحاق: أنّ خـرياً لـك أن يـدخل بنـو حـرب 

قى،  )١( [أي: حصل فيه املاء األصفر، سقى بطنه كاستسقى: اجتمع فيه السِ

.[ قى بكرس السني: ماءٌ جيتمع يف البطن عن مرضٍ  والسِ

 ].٢٨٥٠، رقم ٢/٤٨٠راجع جممع األمثال [ )٢(

لِيامت<[ )٣( غليمة؛ وهي التي تغلبها شهوهتا].>املغْ  : مجع مَ
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ــة ــم اجلن ــي كلّه ــبعض بن ــتّهم ب ــت ت ــحاق كان ــد إىل أنّ أُمّ إس ــار يزي . أش

حــرب. فقــال لــه إســحاق: أنّ خــرياً لــك أن يــدخل بنــو العبــاس كلهــم 

ــال  ــحاق ق ــام إس ــامّ ق ــة. فل ــم معاوي ــه وفه ــد قول ــم يزي ــم يفه ــة. فل اجلن

ــك؟!  ــال في ــا يق ــم م ــل أن تعل ــال قب ــاتم الرج ــف تش ــد: كي ــة ليزي معاوي

َ إسـحاق. قـال: وهـ ـنيْ و كـذلك أيضـاً. قـال: وكيـف؟! قال: قصدتُ شَ

قــال: أمــا علمــت أنّ بعــض قــريش يف اجلاهليــة يزعمــون أين للعبّــاس؟! 

قِط يف يدي يزيد  .)١(فسُ

إىل هنــد يــوم فــتح مكــة  Nوقــال الشــعبي: وقــد أشــار رســول اهللا 

ا جـاءت تبايعـه وكـان قـد أهـدر دمهـا، فقالـت:  بيشء من هـذا؛ فإهنـا ملـّ

ــال:  ــك؟! فق ــا أُبايع ــىل م ــىل أن <ع ــزننيع ــت: >ال ت ــزين . فقال ــل ت وه

ة؟! فعرفها رسول اهللا  م )٢(فنظر إىل عمر Nاحلرّ  .فتبسّ

قِطَ  ملََّا وَ ﴿: ١٤٩ء يف سورة األعراف، اآلية [جا )١( هيِمْ  يفِ  سُ ا أَيْدِ أَوْ رَ ُمْ  وَ دْ  أَهنَّ  قَ

لُّوا... أي: اشتدّ ندمهم؛ فإنّ النادم املتحرس يعضّ <، قال البيضاوي يف تفسريها: ﴾ضَ

، ١٣؛ البحار: ٦٠، ٣؛ أُنظر تفسري البيضاوي: >يده غامّ فتصري يده مسقوطاً فيها

٢٠٤.[ 

[جاء يف بعض الروايات: كان بني عمر وهند روابط يف اجلاهلية؛ ولذا نظر  )٢(

 ].٢٧٩/ ١٤؛ مستدرك الوسائل ٣٠٩/ ٥إىل عمر؛ أُنظر نور الثقلني  Nالنبي 
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 :)١(وقال ابن أيب احلديد يف رشح النهج
ر يف مكة بفجور وعهر... .  كانت هند تُذكَ

ــه  ــاه بأُمّ ــريه إي ــن تعي ــة ع ــاً معاوي ــه جميب ــن أبي ــاد ب ــابٍ لزي ويف كت
ــميّة:  ــتُ (سُ ــإن كن ــمية ف ــريك يل بس ــا تعي ــن وأمّ ــت اب ــميّة فأن ــن سُ اب

 .)٢()مجاعةٍ 
لزيــاد يف حضــور مــن  Qقــال اإلمــام الســبط احلســن الزكــي  – ٢

ومـا أنـت يـا زيـاد <معاوية، وعمـرو ابـن العـاص، ومـروان بـن احلكـم: 
ال أعـرف لـك فيهـا أديـامً صـحيحاً وال فرعـاً نابتـاً، وال قـديامً  ؟!وقريشاً 

ــريش  ــال ق ــداوهلا رج ــاً ت ــك بغيّ ــت أُمّ ــل كان ، ب ــريامً ــاً ك ــاً، وال منبت ثابت
تَ مل تعـرف لـك العـرب والـداً، فادّعـاك هـذا  دْ لـِ ار العـرب؛ فلـامّ وُ وفجّ

ــة  – ــي معاوي ــميّة  –يعن ــك س ــار. تكفي ــك افتخ ــا ل ــه. م ــات أبي ــد مم بع
، وأيب عــيل بــن أيب طالــب ســيد املــؤمنني الــذي مل Nرســول اهللا  ويكفينــا

ــا  ــار، وأن ــر الطيّ ــهداء، وجعف ــيد الش ــزة س ــي مح ــه، وعمّ ــىل عقبي ــردّ ع ي
 .)٣(>وأخي سيّدا شباب أهل اجلنة

أنكــرت عائشــة عــىل معاويــة يف دعــواه اخلالفــة، وبلغــه ذلــك  – ٣
الــذي  عجبــاً لعائشــة تــزعم أينّ يف غــري مــا أنــا أهلــه، وأنّ <فقــال: 

 ].٢٥، خطبة ١/٣٣٦[ ١١١، ١رشح هنج البالغة البن أيب احلديد:  )١(

 ].٤٤، كتاب ١٥/١٨٣[ ٦٨، ٤املصدر السابق:  )٢(

 ].٧٩[ص ٥٨، ١واملساوئ للبيهقي: املحاسن  )٣(
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أصبحتُ فيه ليس يل بحق، مـا هلـا وهلـذا يغفـر اهللا هلـا، إنـام كـان ينـازعني 
 .>يف هذا األمر أبو هذا اجلالس وقد استأثر اهللا به

ــبٌ ذلــك يــا معاويــة؟!<: Qفقــال احلســن بــن عــيل  جَ عَ . قــال: >أوَ
. قـال: مـا هـو؟ >؟!أفال أُخربك بـام هـو أعجـب مـن هـذا<أي واهللا. قال: 

 .)١(>صدر املجلس وأنا عند رجليكجلوسك يف <قال: 
ملّا قـدم معاويـة املدينـة صـعد املنـرب فخطـب، وقـال: مـن ابـن  – ٤

؟! فقــام احلســن  ؟! ومــن عــيلّ ، فحمــد اهللا وأثنــى عليــه ثــم قــال: Qعــيلّ
اً مــن املجــرمني< فأنــا ، إنّ اهللا عــز وجــل مل يبعــث بعثــاً إال جعــل لــه عــدوّ

ـي  ـك هنـد وأُمّ تك قتيلـةفاطمـةبن عيل وأنـت بـن صـخر، وأُمّ  )٢(، وجـدّ
يت خدجيـة، فلعـن اهللا أألمنـا حسـباً، وأمخلنـا ذكـراً، وأعظمنـا كفـراً،  وجدّ

نا نفاقاً  ؛ فصـاح أهـل املسـجد: آمـني آمـني؛ فقطـع معاويـة خطبتـه >وأشدّ
 .)٣(ودخل منزله

ــن  – ٥ ــة إىل احلس ــل معاوي ــي  –أرس ــبط الزك ــأله أن  Q –الس يس
! تركــتُ قتالــك ســبحان اهللا< :Qخيــرج فيقاتــل اخلــوارج؛ فقــال احلســن 

ة وألفتهم، أفرتاين أُقاتل معك؟!  .)٤(>وهو يل حالل لصالح األُمّ

 ].١٦/١٢[ ٥، ٤رشح ابن أيب احلديد:  )١(

 ].>قيلة<[كذا يف رشح النهج، ويف املستطرف واإلحتاف:  )٢(

 ].٣٦[ص ١٠]؛ اإلحتاف: ١/١٣٠[ ١٥٧، ١املستطرف:  )٣(

 ].٣١، الوصية ١٦/١٤[ ٦، ٤رشح هنج البالغة:  )٤(
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 عىل عمرو بن العاص: Qكالمه 
ــي  ــن الزك ــبط احلس ــام الس ــال اإلم ــ Qق ــة ـبمحض ــن معاوي ر م

 ومجع آخر:
ــك < ــا بــن العــاص! فــإنّ أمــرك مشــرتك، وضــعتك أُمّ ــا أنــت ي أمّ

ــفاح، فتحــاكم  هــرٍ وسِ مــن قــريش، فغلــب  )١(فيــك أربعــةجمهــوالً مــن عِ
ـباً، وأخبـثُهم منصـباً، ثـمّ قـام أبـوك فقـال:  سَ هـم حَ هـا، أألمُ ارُ عليك جزّ

 .)٢(>أنا شانئ حممد األبرت، فأنزل اهللا فيه ما أنزل
 عىل الوليد: Qكالمه 

ــد يف جملــس  ــىل الولي ــى ع ــن املجتب ــبط احلس ــام الس ــم اإلم تكلّ
 مـا ألومـك عـىل بغـض عـيلّ وأما أنت يـا وليـد! فـواهللا<: Qمعاوية فقال 

وقــد جلــدك ثامنــني يف اخلمــر وقتــل أبــاك بــني يــدي رســول اهللا صــرباً. 
ىوأ ــمّ ــق، وس ه اهللا الفاس ــامّ ــذي س ــت ال ــا  ن ــث تفاخرمت ــؤمن حي ــاً امل علي

ــاً، وأطــول منــك  ــا أشــجع منــك جنان ــا عــيل! فأن ــه: أســكت ي فقلــتَ ل

 .>مخسة<]: ٢٠١يف لفظ الكلبي وسبط بن اجلوزي: [تذكرة اخلواص/  )١(

أخذنا هذه اجلملة من حديث املهاجاة الطويلة، الواقعة بني اإلمام احلسن بن  )٢(

وبني عمرو بن العاص، والوليد بن عقبة، وعتبة بن أيب سفيان، واملغرية بن  Qعيل 

، خطبة ٦/٢٩١[ ١٠١، ٢حه: شعبة، يف جملس معاوية. رواه ابن أيب احلديد يف رش

ار. وذكره سبط بن اجلوزي يف التذكرة: ٨٣ ] نقالً عن كتاب املفاخرات للزبري بن بكّ

 ].٢٠١[ص ١١٤
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 لســاناً؛ فقــال لــك عــيل: أســكت يــا وليــد! فأنــا مــؤمن، وأنــت فاســق؛
ـنْ ﴿فأنزل اهللا تعاىل يف موافقتـه قولـه:  مَ نـاً  كـانَ  أَفَ مِ ؤْ ـنْ  مُ مَ ـقاً  كـانَ  كَ  فاسِ

ونَ  ال ــتَوُ ــاً: ﴾يَسْ ــه أيض ــة قول ــىل موافق ــك ع ــزل في ــم أن مْ  إِنْ ﴿. ث كُ ــاءَ  ج
ــقٌ  ــإٍ  فاسِ ــوا... بِنَبَ تَبَيَّنُ ــام أنــت علــج مــن أهــل  ﴾فَ ومــا أنــت وقــريش؟ إنّ

 .)١(>صفورية، وأقسم باهللا ألنت أكرب يف امليالد وأسنّ ممن تُدعى إليه
 :Gأليب ذر  Qكالمه 

ــ ــى أب ــبط املجتب ــي الس ــام الزك ــال اإلم ــن  وق ــد احلس أليب  Qحمم
ر <: Gذر ــذكّ ــدنيا بت ــك ال ــع عن ــر فض ــا ت ــك م ــوم إلي ــن الق ــى م ــد أت ق

 .)٢(>نبيّك وهو عنك راضفراغها، واصرب حتى تلقى 
ر ممـا أصـاب أبـاذر مـن القـوم، ويـأمره  فرت اإلمام املعصـوم يتـذمّ

وهــو عنــه  Nرســول اهللا  ملقابــل بــاألجر اجلزيــل، وأنــه ســيلقىبالصــرب ا
.  راضٍ

 :Qيف عيلّ أمري املؤمنني  Qكالمه 
ــب،  ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب ــا احلس ــال: خطبن ــل ق ــن أيب الطفي ع

ـــه وذ ـــى علي ـــاً فحمـــد اهللا وأثن خـــاتم  كـــر أمـــري املـــؤمنني علي
يقني والشهداء ثم قال:  األوصياء وويصَّ األنبياء وأمني الصدّ

 ].٨٣، خطبة ٢٩٣-٦/٢٩٢[ ١٠٣، ٢رشح هنج البالغة البن أيب احلديد:  )١(

، ٢٦٢-٨/٢٥٢[ ٣٨٧-٣٧٥، ٢أُنظر رشح هنج البالغة البن أيب احلديد:  )٢(

 ].١٣٠خطبة 
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أهيــا النــاس! لقــد فــارقكم رجــلٌ مــا ســبقه األولــون وال يدركــه <
ــل عــن  Nاآلخــرون. لقــد كــان رســول اهللا  ــة فيقاتــل جربي ــه الراي يعطي

قـد قبضـه يمينه وميكائيل عن يسـاره فـام يرجـع حتـى يفـتح اهللا عليـه. ول
ــة  ــه يف الليل ج بروح ــرِ ــى وعُ ــا ويصُّ موس ــبض فيه ــي قُ ــة الت اهللا يف الليل
ج فيهـا بـروح عيسـى بـن مـريم، ويف الليلـة التـي أنـزل اهللا عــز  ـرِ التـي عُ
ـة، ومـا يف بيـت مالـه إالّ  وجل فيها الفرقـان، واهللا مـا تـركَ ذهبـاً وال فضّ

ا خادمـاً ئة ومخسـون درمهـاً فضـلت مـن عطائـه أراد أن يشـرتي هبـسبعام
 ألُمّ كلثوم.

فنـي ومـن مل يعرفنـي فأنـا احلسـن بـن  فنـي فقـد عرَ ثمَّ قال: مـن عرَ
بَعْـتُ ﴿حممـد. ثـم تـال هـذه اآليـة قـول يوسـف:  اتَّ ـةَ  وَ لَّ يمَ  آبـائِي مِ ــراهِ  إِبْ

حاقَ  إِسْ قُوبَ  وَ عْ يَ  . ثم أخذ يف كتاب اهللا.)١(﴾وَ
النبـي، أنـا ابـن ثم قال: أنا ابـن البشـري، وأنـا ابـن النـذير، أنـا ابـن 

ــل ـالــداعي إىل اهللا بإذنــه، وأنــا ابــن الســ راج املنــري، وأنــا ابــن الــذي أُرسِ
رمحــةً للعــاملني، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذين أذهــب اهللا عــنهم الــرجس 
ــرهم تطهــرياً، وأنــا مــن أهــل البيــت الــذين افــرتض اهللا عــز وجــل  وطهّ

ـلْ ﴿مودّهتم وواليـتهم؛ فقـال فـيام أنـزلَ عـىل حممـد:  مْ  ال قُ ـئَلُكُ يْـهِ  أَسْ لَ  عَ
راً  ةَ  إِالَّ  أَجْ دَّ بى يفِ  املَْوَ رْ  .>...﴾الْقُ

 .٣٨يوسف:  )١(
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ار والطـــرباين يف الكبـــري؛ وأبـــو الفـــرج يف مقاتـــل  أخرجـــه البـــزّ
الطــــالبيني؛ وابــــن أيب احلديــــد يف رشح الــــنهج؛ وابــــن حجــــر يف 

 .)١(الصواعق
 :)٢(قال ابن حجر يف الصواعق

قـــال:  Nعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري أن النبـــي  أخـــرج الـــديلمي
ــيل< ــة ع ــن والي ــؤولون ع ــم مس ــوهم إهن ــراد >وقف ــو م ــذا ه ــأنّ ه . وك

ــاىل:  ــه تع وي يف قول ــه: رُ ــدي بقول مْ ﴿الواح ــوهُ قِفُ ــمْ  وَ ُ لُونَ  إِهنَّ ــؤُ سْ  )٣(﴾مَ
ف اخلَلْـق أنـه  أي: عن والية عـيل وأهـل البيـت؛ ألن اهللا أمـر نبيـه أن يعـرّ

م عــىل تبليــغ الر ســالة أجــراً إال املــودة يف القربــى. واملعنــى أهنــم ال يســأهلُ
ـــي  م حـــقَّ املـــواالة كـــام أوصـــاهم النب ـــوهُ أم  Nيُســـألون: هـــل وال

 أضاعوها وأمهلوها فتكون عليهم املطالبة والتبعة؟
*** 

]؛ املعجم األوسط ٢٧٢٥-٢٧١٧، ح٨٠-٣/٧٩املعجم الكبري [ )١(

 ١١، ٤]؛ رشح هنج البالغة: ٦٢]؛ مقاتل الطالبيني [ص١٢٧٦،ح٣/٨٨٨[

، ٩٣]؛ كفاية الطالب [ص١٥٩-١٥٨]؛ الفصول املهمة [ص٣١خطبة  ١٦/٣٠[

 ١٣٦و ١٠١]؛ الصواعق املحرقة ٨٤٠٨، ح ٥/١١٢]؛ السنن الكرب [١١باب 

 ].٢٢٨و ١٧٠[ص

 ].١٤٩[ص ٨٩الصواعق املحرقة:  )٢(

 .٢٤الصافات:  )٣(
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 مصادر التحقيق

 :حرف األلف
ــن  – ١ ــد ب ــن حمم ــد اهللا ب ــيخ عب ــبّ األرشاف: الش ــاف بح اإلحت

ــافعي (ت/ ــرباوي الش ــامر الش ــ١١٧١ع ــة بمص ــة األدبي ـــ). املطبع ر، ـه
 قم. –أُفست دار الذخائر للمطبوعات 

ـــرمحن  – ٢ ـــد ال اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن: جـــالل الـــدين عب
ــة ٩١١الســيوطي (ت/ ــراهيم، املكتب ــل إب ــو الفض ــد أب ــق حمم ـــ)، حتقي ه

 ) جملدات.٤هـ، (١٤٠٨بريوت  –صيدا  –رصية عال
ــة  ــة الثاني ــابق، الطبع ــالتحقيق الس ــر ب ــة أخ ـــ، ١٣٦٧* وطبع ه

ي ـريف الرضـــي، أُفســت عــن الطبعــة الســابقة، منشــورات الشـــشمســ
 ) أجزاء.٤قم، جملدان يف ( –

ــن  – ٣ ــف ب ــر يوس ــو عم ــحاب: أب ــة األص ــتيعاب يف معرف االس
هــ)، حتقيـق ٤٦٣رطبـي (تعبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب النمـري الق

 القاهرة. –عيل بن حممد البجاوي، مطبعة هنضة مرص 
اإلصــابة يف متييــز الصــحابة: أبــو الفضــل شــهاب الــدين أمحــد  – ٤

ـــقالين (ت/ ـــر العس ـــن حج ـــيل ب ـــن ع ـــة األوىل ٨٥٢ب ــــ)، الطبع ه
 بريوت. –هـ، دار إحياء الرتاث العريب ١٣٢٨
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اوردي الشـافعي أعالم النبـوة: أبـو احلسـن عـيل بـن حممـد املـ – ٥
هـــــ)، حتقيــــق ســــعيد حممــــد اللحــــام، الطبعــــة األوىل ٤٥٠(ت/

 بريوت. –م، دار مكتبة اهلالل ١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩
ــة  – ٦ اإلمامــة والسياســة: أبــو حممــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيب

 بريوت. –هـ)، دار املعرفة ٢٧٦الدينوري (ت/ 
أنســـاب األرشاف: أمحـــد بـــن حييـــى بـــن جـــابر الـــبالذري  – ٧

ـــاقر املحمـــودي، مؤسســـة ٢٧٩(ت/ ـــق الشـــيخ حممـــد ب هــــ)، حتقي
 بريوت. –األعلمي 

 بغداد. –* وطبعة أخر ملكتبة املثنى 
ـــهل  – ٨ ـــن س ـــد اهللا ب ـــن عب ـــن ب ـــالل احلس ـــو ه ـــل: أب األوائ

ــد  ــكري (ت/ بع ــة األوىل ٣٩٥العس ـــ)، الطبع ـــ/ ١٤٠٧ه م، ١٩٨٧ه
ــة دار الكتــ ه ٩١١بــريوت. خلّصــه الســيوطي ســنة  –ب العلمي هـــ وســامّ

 .>الوسائل إىل معرفة األوائل<
 :حرف الباء

بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار: الشــيخ  – ٩
ــ (ت/ ــي املجليس ــد تق ــن حمم ــاقر ب ــد ب ــة ١١١١حمم ــة الثالث ـــ)، الطبع ه

 بريوت. –م، دار إحياء الرتاث العريب ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣
بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصــد: أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد  – ١٠

ــ ــي األندلس ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ـــ)، ٥٩٥ي (ت/ـب ه
 هـ.١٤١٢قم  –أُفست منشورات الريض 
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البداية والنهايـة: أبـو الفـداء عـامد الـدين إسـامعيل بـن عمـر  – ١١
ـــري (ت/  ـــن كث ـــريب ٧٧٤ب ـــرتاث الع ـــاء ال ــــ)، دار إحي ـــريوت  –ه ب

 م.١٩٩٣هـ/ ١٤١٣
ــدين  – ١٢ بشــارة املصــطفى لشــيعة املرتىضــ: أبــو جعفــر عــامد ال

ــاً  ــان حي ــيل (ك ــربي اآلم ــد الط ــن حمم ــيل ب ــم ع ــن أيب القاس ــد ب حمم
 –م، املكتبـــة احليدريـــة ١٩٦٣هــــ/١٣٨٣هــــ)، الطبعـــة الثانيـــة ٥٥٣

 النجف األرشف.
 :حرف التاء

تــاريخ اخللفــاء: جــالل الــدين عبــد الــرمحن الســيوطي  – ١٣
 بريوت. –هـ)، دار الفكر ٩١١(ت/

تـاريخ اخلمــيس يف أحــوال أنفــس نفــيس: حســني بــن حممــد  – ١٤
 بريوت. –هـ)، مؤسسة شعبان ٩٦٦بن احلسن الديار بكري (ت

: أبــو بكــر امحــد بــن عــيل اخلطيــب البغــدادي تــاريخ بغــداد – ١٥
 بريوت. –هـ)، دار الكتب العلمية ٤٦٣(ت

ــم  – ١٦ ــو القاس ــاكر): أب ــن عس ــاريخ اب ــق (ت ــة دمش ــاريخ مدين ت
عـــيل بـــن احلســـني بـــن هبـــة اهللا الشـــافعي املعـــروف بـــابن عســـاكر 

ــع ٥٧٣(ت ــق، مج ــة بدمش ــة الظاهري ــخة املكتب ــن نس رة م ــوّ ـــ)، مص ه
 دمشق. –وين، دار البشري الشيخ حممد بن رزق الطره

ــ ــيل ش ــق ع ــر بتحقي ــة أخ ــة األوىل ري* وطبع -١٤١٥ي، الطبع
 بريوت. –هـ، دار الفكر ١٤١٧
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ــيل  – ١٧ أُو غْ ــزْ ــف ق ــوزي يوس ــن اجل ــبط اب ــواص: س ــذكرة اخل ت
هـــ)، إصــدار مكتبــة نينــو ٦٥٤بــن عبــد اهللا بــن فــريوز البغــدادي (ت

 طهران. –احلديثة 
تفســري ابــن كثــري: أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري  – ١٨

ـــــقي (ت ـــــة ٧٧٤الدمش ـــــر للطباع ــــــ)، دار الفك ـــــريوت  –ه ب
 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٧

ــن  – ١٩ ــر ب ــن عم ــد اهللا ب ــدين عب ــارص ال ــاوي: ن ــري البيض تفس
 ١٤٠٨هــــ)، الطبعـــة األوىل ٦٨٥حممـــد الشـــريازي البيضـــاوي (ت/ 

 بريوت. –م، دار الكتب العلمية ١٩٨٨هـ/ 
ــالء  – ٢٠ ــل): ع ــاين التنزي ــل يف مع ــاب التأوي ــازن (لب ــري اخل تفس

الـــدين عـــيل بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم الشـــيحي البغـــدادي اخلـــازن 
 بريوت. –هـ)، دار املعرفة ٧٤١(ت/

التفســري الكبــري: أبــو عبــد اهللا فخــر الــدين حممــد بــن عمــر  – ٢١
هـــ)، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء ٦٠٦بــن حســني القــريش الــرازي (ت/

 بريوت. –ث العريب الرتا
تفســـري نـــور الثقلـــني: الشـــيخ عبـــد العـــيل بـــن اجلمعـــة  – ٢٢

)، تصــحيح وتعليــق الســيد هاشــم ١١١٢العــرويس احلــويزي (ت/
ــة  ــة الرابع ــاليت، الطبع ــويل املح ــامعيليان ١٤١٢الرس ــة اس ـــ ق، مؤسس ه

 قم. –للطباعة والنرش والتوزيع 
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 تلخــيص الغــدير: العالمــة الشــيخ عبــد احلســني أمحــد – ٢٣
ن الشـــفيعي نـــي النجفـــي، تلخـــيص وحتقيـــق حممـــد حســـاألمي

 قم. –هـ ق، سنابل ١٤٢٧الشاهرودي، األوىل 
 هتذيب اللغة: األزهري – ٢٤
 توضيح الدالئل: الشهاب اإلجيي. – ٢٥

 :حرف اجليم
ــد  – ٢٦ ــن أمح ــد ب ــد اهللا حمم ــو عب ــرآن: أب ــام الق ــامع ألحك اجل

ـــــي (ت/ ـــــاري القرطب ـــــة األوىل ٦٧١األنص ــــــ)، الطبع  ١٤٠٨ه
 بريوت. –م، دار الكتب العلمية ١٩٨٨ه/

ل الـــدين عبـــد الـــرمحن الســـيوطي مجـــع اجلوامـــع، جـــال – ٢٧
ــ٩١١(ت/ ــب املص ــة دار الكت ــن خمطوط رة ع ــوّ ــخة مص ـــ)، نس رية ـه
 العامة للكتاب.، اهليئة املرصية ٩٥برقم 

 :حرف احلاء
ــن  – ٢٨ ــد ب ــيم أمح ــو نع ــفياء: أب ــات األص ــاء وطبق ــة األولي حلي

هــــــ)، الطبعـــــة اخلامســـــة ٤٣٠/عبـــــد اهللا األصـــــفهاين (ت
 بريوت. –م، دار الكتاب العريب ١٩٨٧هـ/١٤٠٧

حيــاة احليــوان الكــرب: أبــو البقــاء كــامل الــدين حممــد بــن  – ٢٩
مريي (ت/  طهران. –ان هـ)، مطبعة آرم٨٠٨موسى الدِّ
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 :حرف اخلاء

خزانــة األدب ولــبّ لبــاب لســان العــرب: عبــد القــادر بــن  – ٣٠

ــدادي (ت/ ــر البغ ــة ١٠٩٣عم ــة الثالث ـــ)، الطبع ـــ ١٤٠٩ه م، ١٩٨٩ه

 القاهرة. –مكتبة اخلانجي 

خصــائص أمــري املــؤمنني: أبــو عبــد الــرمحن أمحــد بــن  – ٣١

هـــ)، حتقيــق أمحــد مــريين البلــويش ٣٠٣شــعيب بــن عــيل النســائي (ت/

 الكويت. –

 :حرف الدال

الــدر املنثــور يف التفســري باملــأثور: عبــد الــرمحن جــالل  – ٣٢

ــــيوطي (ت ــــدين الس ــــة األوىل ٩١١/ ال ـــــ)، الطبع ـــــ/١٤٠٣ه  ه

 بريوت. –م، دار الفكر ١٩٨٣

 :لراءحرف ا

ربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار: أبــو القاســم حممــود بــن  – ٣٣

ــ ــر الزخمش ــي، ٥٣٨ري (ت/ـعم ــليم النعيم ــدكتور س ــق ال ـــ)، حتقي ه

 هـ.١٤١٠قم  –منشورات الرشيف الريض 

ــ – ٣٤ ــاض النض ـــالري ــب العش ـــرة يف مناق ــة: ـّرة املبش رين باجلن

هـــ)، الطبعــة ٦٩٤أبــو جعفــر أمحــد بــن عبــد اهللا املحــب الطــربي (ت/

 بريوت. –م، دار الندوة اجلديدة ١٩٨٨هـ/١٤٠٨األوىل 
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 :حرف السني
ــيل  – ٣٥ ــن ع ــني ب ــن احلس ــد ب ــر أمح ــو بك ــرب: أب ــنن الك الس

 بريوت. –هـ)، دار الفكر ٤٥٨البيهقي (ت/
النســائي الســنن الكــرب: أمحــد بــن شــعيب بــن عــيل  – ٣٦

ــداري وســيد ٣٠٣(ت/ ــد الغفــار ســليامن البن ــدكتور عب ــق ال هـــ)، حتقي
ـــب ١٩٩١هــــ/ ١٤١١روي حســـن، الطبعـــة األوىل ـكســـ م، دار الكت

 بريوت. –العلمية 
السرية احللبية: أبـو الفـرج نـور الـدين عـيل بـن إبـراهيم بـن  – ٣٧

ـــافعي (ت/  ـــي الش ـــد احللب ـــالمية ١٠٤٤أمح ـــة اإلس ــــ)، املكتب  –ه

 بريوت.

 :الشنيحرف 

ــد  – ٣٨ ــد اهللا حمم ــو عب ــة: أب ــب اللدني ــىل املواه ــاين ع رشح الزرق

 –هـــ)، دار املعرفــة ١١١٢بــن عبــد البــاقي الزرقــاين املــالكي (ت/

 م.١٩٩٣هـ/ ١٤١٤بريوت 

رشح هنــج البالغــة، أبــو حامــد عــز الــدين عبــد احلميــد بــن  – ٣٩

ــزيل (ت/  ــدائني املعت ــد امل ــن أيب احلدي ــد ب ــن حمم ــة اهللا ب ـــ)،٦٥٦هب  ه

ـــة األوىل  ـــراهيم، الطبع ـــل إب ـــو الفض ـــد أب ـــق حمم ــــ/ ١٣٧٨حتقي ه

 القاهرة. –م، دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٩
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ــده (ت/ – ٤٠ ــد عب ــيخ حمم ــة: الش ــج البالغ م)، ١٩٠٥رشح هن

 هـ، مكتب اإلعالم اإلسالمي.١٤١١الطبعة األوىل 

ــد اهللا  – ٤١ ــن عب ــد اهللا ب ــيل: عبي ــد التفض ــل لقواع ــواهد التنزي ش

ــابوري  ــي النيس اء احلنف ــذّ ــكاين احل ــاكم احلس ــروف باحل ــد املع ــن أمح ب

ــد  ــة ٤٩٠(ت/ بع ــودي الطبع ــاقر املحم ــد ب ــيخ حمم ــق الش ـــ)، حتقي ه

م، وزارة الثقافــــة واإلرشـــاد اإلســــالمي، ١٩٩٠هــــ/ ١٤١١األوىل 

 ن.طهرا –جممع إحياء الثقافة اإلسالمية 

 :حرف الصاد

ــي  – ٤٢ ــاري اجلعف ــامعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري: حمم صــحيح البخ

هـــ)، ضــبطه ورشحــه الــدكتور مصــطفى ديــب البُغــا، مطبعــة ٢٥٦(ت/

 م.١٩٧٦هـ/ ١٣٧٩دمشق  –اهلندي 

ــة:  – ٤٣ ــدع والزندق ــل الب ــىل أه ــرد ع ــة يف ال ــواعق املحرق الص

هــ). ٩٧٤شهاب الدين أمحـد بـن حممـد بـن حجـر اهليتمـي املكـي (ت/

هــــ/ ١٣٨٥تعليـــق عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف، الطبعـــة الثانيـــة 

 مرص. –م، مكتبة القاهرة ١٩٦٥

 :حرف الطاء

ــ – ٤٤ ــع البص ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــرب: حمم ــات الك ري ـالطبق

 بريوت. –هـ)، دار صادر ٢٣٠املعروف بابن سعد (ت
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 :حرف الغني
ـــدين  – ٤٥ ـــام ال ـــابوري): نظ ـــري النيس ـــرآن (تفس ـــب الق غرائ

ــنة  ــاً إىل س ــان حي ــابوري (ك ــي النيس ــني القم ــد احلس ــن حمم ــن ب احلس
ــربي، الطبعــة األوىل ٧٣٠ ــامش تفســري الط ــوع هب ـــ، ١٣٢٩هـــ)، املطب ه

 مرص. – قبوال –املطبعة الكرب األمريية 
 :حرف الفاء

ــدين  – ٤٦ ــهاب ال ــاري: ش ــحيح البخ ــاري يف رشح ص ــتح الب ف

هــ)، حتقيـق حممـد فـؤاد ٨٥٢أمحد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين (ت/

عبـد البــاقي وحمــب الــدين اخلطيــب وعبـد العزيــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز، 

 بريوت. –دار املعرفة 

 توضيح الدالئل للشهاب اإلجيي. – ٤٧

ــ – ٤٨ ــد الش ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــدير: حمم ــتح الق وكاين (ت/ ف

 بريوت. –هـ)، عامل الكتب ١٢٥٠

ــ – ٤٩ ــائل املرتض ــمطني يف فض ــد الس ــبطني ـفرائ ــول والس ى والبت

ــتهم  ــن ذري ــة م ــوئي Kواألئم ــد احلم ــن املؤي ــد ب ــن حمم ــراهيم ب : إب

ــاقر املحمــودي، الطبعــة األوىل ٧٢٢اجلــويني (ت/ هـــ)، حتقيــق حممــد ب

ــــ/ ١٣٩٨ ـــزء األول، و١٩٧٨ه ــــ/ ١٤٠٠م للج ـــزء ١٩٨٠ه م للج

 بريوت. –لثاين، مؤسسة املحمودي ا
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ــن  – ٥٠ ــيل ب ــد ع ــو حمم ــل: أب ــواء والنح ــل واأله ــل يف املل صَ الفِ

ــ ــزم األندلس ــن ح ــى ٤٥٦ي الظــاهري (ت/ـأمحــد ب ــة املثن ـــ)، مكتب  –ه

 بغداد.

فضــــائل الصــــحابة: أمحــــد بــــن حممــــد بــــن حنبــــل  – ٥١

ــة األوىل ٢٤١(ت/ ــاس، الطبع ــن عب ــد ب ــن حمم ــق ويص اهللا ب ـــ)، حتقي ه

 مكة املكرمة. –م، مؤسسة الرسالة ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣

 :حرف القاف

ـــادي  – ٥٢ ـــوب الفريوزآب ـــن يعق ـــد ب ـــيط: حمم ـــاموس املح الق

ــالة، ٨١٧(ت/ ــة الرس ــرتاث يف مؤسس ــق ال ــب حتقي ــق مكت ـــ)، حتقي ه

 م.١٩٨٧هـ/  ١٤٠٧بريوت  –الرسالة مؤسسة 

 :حرف الكاف
الكايف: أبـو جعفـر حممـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكلينـي  – ٥٣

هــــ)، تعليقـــة عــيل أكـــرب الغفـــاري، دار الكتـــاب ٣٢٩الــرازي (ت/
 طهران. –اإلسالمي 
ــن عــدي اجلرجــاين  – ٥٤ ــد اهللا ب الكامــل يف ضــعفاء الرجــال: عب

ـــة األوىل ٣٦٥(ت/ ــــ)، الطبع ـــة ١٩٨٤ه ـــة الثالث م، ١٩٨٨م، والطبع
 بريوت. –دار الفكر 
 كتاب الوالية: ابن عقدة. – ٥٥
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ــود  – ٥٦ ــار اهللا حمم ــل، ج ــوامض التنزي ــائق غ ــن حق ــاف ع الكشّ

ــ ــر الزخمش ــن عم ــريب ٥٣٨ري (ت/ـب ــاب الع ـــ)، دار الكت ــري –ه وت ب

 م.١٩٤٧هـ/ ١٣٦٦

الكشــف والبيــان (تفســري الثعلبــي): أبــو إســحاق امحــد بــن  – ٥٧

ــالثعلبي (ت/  ــروف ب ــابوري املع ــراهيم النيس ــن إب ــد ب ـــ)، ٤٢٧حمم ه

 قم. –نسخة خمطوطة يف مكتبة املرعيش النجفي 

كفايــة الطالــب يف مناقــب عــيل بــن أيب طالــب: أبــو عبــد اهللا  – ٥٨

ــريش ا ــد الق ــن حمم ــف ب ــن يوس ــد ب ــول/ حمم ــافعي (املقت ــي الش لكنج

هـــ، دار ١٤٠٤هـــ)، حتقيــق حممــد هــادي األمينــي، الطبعــة الثالثــة ٦٥٨

 طهران. – Kإحياء تراث أهل البيت 

كنــزل العــامل: عــالء الــدين عــيل بــن حســام الــدين اهلنــدي  – ٥٩

ــدي (ت/ ــاملتّقي اهلن ــروف ب ــوري املع ــان ف ــة ٩٧٥الربه ـــ)، مؤسس ه

 هـ.١٤٠٩بريوت  –الرسالة 

 :الالمحرف 

الفضــل حممــد  ولسـان العــرب: ابــن منظـور مجــال الــدين أبـ – ٦٠

ــ ــي املص ــيل اإلفريق ــن ع ــرم ب ــن مك ــيل ٧١١ري (ت/ـب ــق ع ـــ)، حتقي ه

ـــة األوىل  ـــريي، الطبع ـــريب ١٤٠٨ش ـــرتاث الع ـــاء ال ــــ، دار إحي  –ه

 بريوت.
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 :حرف امليم
ـــداين  – ٦١ ـــد املي ـــن أمح ـــد ب ـــن حمم ـــد ب ـــال: أمح ـــع األمث جمم

ــة ٥١٨(ت/ ــة الثاني ــراهيم، الطبع ــل إب ــو الفض ــد أب ــق حمم ـــ)، حتقي ه
 بريوت. –م، دار اجليل ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧

ــي  – ٦٢ ــر اهليثم ــن أيب بك ــيل ب ــد: ع ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ جمم
 م.١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨بريوت  –هـ)، دار الكتب العلمية ٨٠٧(ت/

ــن  – ٦٣ ــن املحاس ــي (م ــد البيهق ــن حمم ــراهيم ب ــاوئ: إب واملس
 م.١٩٦٠هـ/ ١٣٨٠بريوت  –أعيان القرن اخلامس)، دار صادر 

ــ – ٦٤ م ـخمتص ــرّ ــن مك ــد ب ــاكر: حمم ــن عس ــق الب ــاريخ دمش ر ت
ــور (ت/ ــابن منظ ــروف ب ــد ٧١١املع ــد احلمي ــاض عب ــق ري ـــ)، حتقي ه

ــة األوىل  ــع، الطبع ــد مطي ــاس وحمم ــة النحّ ـــ/ ١٤٠٤وروحي م، ١٩٨٤ه
 دمشق. –دار الفكر 
ــاكم  – ٦٥ ــد اهللا احل ــن عب ــد ب ــحيحني: حمم ــىل الص ــتدرك ع املس

لقـــادر عطـــا، هــــ)، حتقيـــق مصـــطفى عبـــد ا٤٠٥النيســـابوري (ت/
 بريوت. –م، دار الكتب العلمية ١٩٩٠هـ/ ١٤١١الطبعة األوىل 

* وطبعــة أخــر دار املعرفــة، نرشــ مكتبــة املطبوعــات اإلســالمية 
 بريوت. –حلب، وحممد أمني  –

ـــــوري  – ٦٦ ـــــني الن ـــــريزا حس ـــــائل: امل ـــــتدرك الوس مس
 قم. –هـ)، مؤسسة إسامعيليان ١٣٢٠(ت/
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ــتظر – ٦٧ ــنّ مس ــلّ ف ــتطرف يف ك ــدين املس ــاء ال ــتح هب ــو الف ف: أب
ــيهي امل ــور األبش ــن منص ــد ب ــن أمح ــد ب ــيل (ت/حمم ـــ)، دار ٨٥٢ح ه

 بريوت. –إحياء الرتاث العريب 
ــن  – ٦٨ ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهللا أمح ــو عب ــل: أب ــن حنب ــد ب مســند أمح

ــيباين (ت/  ــل الش ــة األوىل ٢٤١حنب ـــ)، الطبع ـــ/ ١٤١٢ه م، ١٩٩١ه
 بريوت. –دار إحياء الرتاث العريب 

: Nر املنتقــى مــن كــالم النبــي املختــارشــمس األخبــا مســند – ٦٩
هــــ)، الطبعـــة األوىل ٦٣٥عـــيل بـــن محيـــد بـــن أمحـــد القـــريش (ت/

 بريوت. –م، مؤسسة األعلمي ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧
ــرباين  – ٧٠ ــد الط ــن أمح ــليامن ب ــم س ــو القاس ــري: أب ــم الكب املعج

ــة ٣٦٠(ت/  ــة الثاني ــلفي، الطبع ــد الس ــد املجي ــدي عب ــق مح ـــ)، حتقي ه
 بريوت. –م، دار إحياء الرتاث العريب ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٤

ــن حممــد  – ٧١ ــن احلســني ب ــو الفــرج عــيل ب ــل الطــالبيني: أب مقات
هــــ)، حتقيـــق أمحـــد الصـــقر، الطبعـــة الثانيـــة ٣٥٦األصـــفهاين (ت/

 بريوت. –م، مؤسسة األعلمي ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨
ـــوارزمي  – ٧٢ ـــد اخل ـــن حمم ـــد ب ـــن أمح ـــق ب ـــب: املوف املناق

ــة ٥٦٨(ت/ ــة الثاني ــودي، الطبع ــك املحم ــق مال ـــ)، حتقي ـــ، ١٤١١ه ه
سني   قم. –مؤسسة النرش اإلسالمي، مجاعة املدرّ
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ــيم  – ٧٣ ــاس أمحــد بــن عبــد احلل ــو العب ــة: أب منهــاج الســنة النبوي
اين (ت/  ــرّ ــة احل ــن تيمي ــة ٧٢٨اب ــب العلمي ـــ)، دار الكت ــريوت.  –ه ب

 هـ.١٣٢٢مرص  –أُفست عن طبعة املطبعة الكرب األمريية 
هــ)، حتقيـق حممـد فـؤاد ١٧٩املوطّأ: مالـك بـن أنـس (ت/ – ٧٤

 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٦بريوت  –عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 
 :حرف النون

ــاين  – ٧٥ خش ــتم البَدَ ــان رس ــد خ ــن معتم ــد ب ــرار: حمم ل األب ــزُ نُ
ــد  ــد ١١٢٦(ت/بع ــق حمم ـــ)، حتقي ــة ه ــة الثاني ــي، الطبع ــادي األمين ه

 بريوت. –م، رشكة الكتبي ١٩٩٣هـ/ ١٤١٣
 نقض العثامنية: أبو جعفر اإلسكايف. – ٧٦
النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر: ابــن األثــري املبــارك بــن  – ٧٧

 القاهرة. –م ١٩٦٥هـ)، الطبعة الرابعة ٦٠٦حممد اجلزري (ت/
احلكــيم  نــوادر األصــول: حممــد بــن عــيل بــن احلســن – ٧٨

ــو  ــذي (ت/ نح ــة األوىل ٣٢٠الرتم ـــ)، الطبع ـــ/ ١٤١٣ه م، ١٩٩٢ه
 بريوت. –دار الكتب العلمية 

 نور الثقلني: تفسري نور الثقلني. – ٧٩
 :حرف الواو

ــن  – ٨٠ ــد ب ــدين أمح ــمس ال ــاس ش ــو العب ــان: أب ــات األعي وفي
ــيل ــي اإلرب ــان الربمك ــن خلّك ــد اب ــان ٦٨١(ت/ حمم ــق إحس ـــ)، حتقي ه

 م، أُفست عن طبعة دار صادر.١٩٧٠بريوت  –عباس، دار الثقافة 
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 :حرف الياء
ينـــابيع املـــودة: الشـــيخ ســـليامن بـــن إبـــراهيم احلســـيني  – ٨١

ــــي (ت/ ــــدوزي احلنف ــــي القن ــــة األوىل، ١٢٩٤البلخ ـــــ)، الطبع ه
 بريوت. –منشورات مؤسسة األعلمي 

*** 

 
  

 



 

  



 

 
 

فهرس املحتو 

 

مة املركز:  ٥ .......................................................... مقدّ

 ٧ .......................... Qمناقبه وبعض فيه Nاهللا رسول وصايا: أوالً 

 ١٤ ...................................................... لفظ احلديث:

يه الظُلمُ : ثانياً  لَ  ٣١ ................................................... Qعَ

ة رسول اهللا Qإخراجه – ١  ٣٣ .............................. Nعن بنوّ

 ٤٠ .................................................. تكذيب مناقبه– ٢

 ٤٠ ................... Qمواقف معاوية مع أيب حممد احلسن السبط – ٣

 ٤٠ ................................................. ؟Qمن هو احلسن

 ٥٥ .............................. بيعة يزيد أحد موبقات معاوية األربع:

 ٥٧ .................... دوهنا: Qبيعة يزيد يف الشام وقتل احلسن السبط
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 ٦٠ .............................. Nمع رسول اهللا Qاملنع عن دفنه – ٤

 ٦٠ ......................................... استئذان اخلليفة من عائشة:

 ٦٥ .................................................. Qبَعض كلامته: ثالثاً 

 ٦٧ .................................... أحد رواة حديث الغدير: Qهو

 ٦٧ ........... بحديث الغدير Qاحتجاج اإلمام السبط أيب حممد احلسن

 ٦٨ .............................................. عىل معاوية: Qكلامته

 ٧٣ .................................... عىل عمرو بن العاص: Qكالمه

 ٧٣ ............................................... عىل الوليد: Qكالمه

 ٧٤ ............................................... :Qأليب ذر Qكالمه

 ٧٤ ................................... :Qيف عيلّ أمري املؤمنني Qكالمه

 ٧٧.......................................................الفنية الفهارس

 ٧٩ ................................................... مصادر التحقيق     

     ٩٥ .................................................... فهرس املحتو 
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