
  





  



 

  



 

 

 

مة املركز  مقدّ
ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  ـــرمحن ال بســـم اهللا ال

ــه  ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس والص

ــني  ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط الطيِّب

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  Kالبيــتأهــل  ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا وألجلهــا وُ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت املعرفــة  ــعَ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادا ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل وال ت (أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري

ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ  من رآهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراهتـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــرتاءات علي ـــذب واالف ـــطِّرون الك يُس



 ۷ .................................................................................................... مقدمة املركز

بعضها حـدَّ العقـل ومل يتجـاوز حـدَّ احلقـد املنصـبِّ عـٰىل 

 بيت الرسالة.

ـــام احل ـــز اإلم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــنوق ـــات  Qس للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم ــٰى بش ــي تُعنَ ــات الت  Qاملخطوط

ونشـــرها يف كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل 

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

ــ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إٰىل النش ــرٰ باإلض ة األُخ

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات 

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت
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د احلسن املجتبٰى   .Qاملظلوم أيب حممّ

ــذا الك ــو وه ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ت

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــيئة  Qشخصــيَّة اإلم ــا املض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى 

 السداد.اهللا التوفيق و

 

سة                                  العتبة احلسينية املقدَّ

صية Q مركز اإلمام احلسن              للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                      
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 اجلزء األول:

ثـاين األئمـة بعـد  Q احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب كان

، وخــامس أهــل الكســاء، وابــن حممــد Q أبيــه أمــري املــؤمنني

 املصطفى، وابن عيلّ املرتىض، وابن فاطمة الزهراء.

يقـول ابـن أسـعد اليـافعي يف مـرآة اجلنـان: (ومناقبــه (أي 

احلســـن بـــن عـــيل) باألنســـاب، واالكتســـاب، والقرابـــة، 

، يف الظـــاهر والبـــاطن معروفـــة والنجابـــة، واملحاســـن

ــة  ــع هناي ــان م ــورة، وك ــري حمص ــدادها غ ــهورة، ويف تع مش

 الرشف واالرتفاع يف غاية التلطف واالتضاع).

وقــال أبــو نعــيم: (دخــل إصــبهان غازيــاً جمتــازاً إىل غــزاة 

 جرجان، ومعه عبد اهللا بن الزبري...).

ــري يف  ــن األث ــتيعاب، واب ــربّ يف االس ــد ال ــن عب ــرج اب وأخ

ــيل  ــن ع ــن ب ــان احلس ــل: ك ــه الكام ــه-تارخي  -ريض اهللا عن
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حليامً كافياً، ورعـاً فاضـالً، دعـاه ورعـه وفضـله إىل أن يـرتك 

ــا  ــان يقــول: (واهللا م ــد اهللا، وك ــيام عن ــة ف ــدنيا رغب امللــك وال

مـة رين أن أيل أمـر أُ ـأحببت منذ علمـت مـا ينفعنـي ومـا يضـ

 دم). )١(عىل أن هيراق يف ذلك حمجمة N حممد

ــاد اهللا،  ــاً، وأوصــلهم لعب ــاس كف ــد الن ــه كــان مــن أن إنّ

وأعظمهــم عــىل الفقــراء واملحــرومني، وكــان حلــيامً عــاقالً، 

ــار، فصــيح  ــا للخــري، ذا ســكينة ووق ــاً، حمب زاهــداً ورعــاً تقي

القول، بليـغ العبـارة، حسـن املنطـق، حـارض البدهيـة، قـوي 

ـمّ املناقــب، كثــري الفضـائل، حــج بيــت اهللا احلــرام  اإلرادة، جَ

، )٢(رين ســنة والنجائــب لتقــاد بــني يديــهـماشــياً مخســاً وعشــ

 املحجمة: القارورة التي جيمع فيها دم احلجامة. )١(

 . حلية األولياء٤:٣٣١ . سنن البيهقي١٧٨: ٣مستدرك الصحيحني )٢(

 .١٣٧ذخائر العقبى:  .٤٧ :٢
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ــرتني،  ــه م ــاىل مال ــم اهللا تع تني، وقاس ــرّ ــه م ــن مال ــرج م وخ

وروي ثــالث مــرات، حتــى إنــه كــان يعطــي مــن مالــه نعــالً 

فـــاً ويمســـك خفـــاً. وكـــان و يمســـك نعـــالً، ويعطـــي خُ

ــن ــده أ Qاحلس ــة، وويصّ وال ــل اجلن ــباب أه ــيدي ش ــد س ح

ــاه بــالنظر يف وقوفــه وصــدقاته،  عــىل أرستــه وأصــحابه، وصّ

وكتــب إليــه عهــداً مشــهوراً ووصــية ظــاهرة يف معــامل الــدين 

وعيــون احلكمــة واآلداب. وقــد نقــل هــذه الوصــية مجهــور 

ر هبـا يف دينـه ودنيـاه كثـري مـن الفقهـاء. وملـا ـالعلامء واستبص

 يلَ اخلالفة بوصيته إليه.استشهد أبوه وَ 

ى ـرو احلــديث عــن جــده املصــطفى وأبيــه عــيل املرتضــ

 وخاله هند بن أيب هالة.
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مــن أوهلــا إىل آخرهــا حتكــي  Q إن ســرية اإلمــام احلســن

لنــا ســلوك رســول اهللا وفكــره وعصــمته وهديــه وشــجاعته 

 .Qومنطقه، مجعها كلها 

ه ه من جدّ  .N بعض ما ورد بحقّ

ــاري ــحيحي البخ ــرباء  روي يف ص ــاً إىل ال ــلم مرفوع ومس

ــن عــازب قــال: (رأيــت رســول اهللا ــن عــيل  N ب واحلســن ب

بَّه) بّه فأَحِ  .)١(عىل عاتقه يقول: اللهم إينّ أُحِ

ــي ــل أن النب ــن حنب ــد ب ــر إىل  N ورو أمح ــد نظ ــال وق ق

ــني ــن واحلس ــام L احلس ــا وأمه ــذين وأبامه ــبّ ه ــن أح : (م

 كان معي يف درجتي يوم القيامة).

. صحيح البخاري، كتاب بدء ١٥٤٨، ح٣٤٥خمترص البخاري:  )١(

اخللق. ورواه مسلم يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة، ورواه الرتمذي يف 

 .٢٤ :٨ ، ورواه ابن كثري يف البداية والنهاية٣٠٧: ٢صحيحه
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ــذي  ــن الرتم ــال: وع ــدري ق ــعيد اخل ــن أيب س ــنده ع بس

ــال رســول اهللا ــل N (ق : احلســن واحلســني ســيدا شــباب أه

 .)١(اجلنّة)

وعــن عبــد اهللا بــن عمــر قــال: (ســمعت رســول اهللا 

نيا).  يقول: مها رحيانتاي من الدُّ

ــــاس  ــــه-وروي أن العب ــــود  -ريض اهللا عن ــــاء يع ج

يف مرضــه، فرفعــه وأجلســه يف جملســه عــىل رسيــره  Nالنبــي

عـم، فقـال العبـاس:  : (رفعـك اهللا يـاN رسـول اهللا فقال لـه

ــن  ــه احلس ــدخل ومع ــدخل، ف ــال: ي ــتأذن، فق ــيلّ يس ــذا ع ه

، فقــال العبــاس: هــؤالء ولــدك يــا رســول اهللا L واحلســني

 .٦٥٥٨، ح٩:٢٠جامع األصول  )١(

،  Q وقال املدائني: (كان احلسن أكرب ولد عيل، وكان سيداً سخياً حليامً

 حيبّه). N وكان رسول اهللا
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صىل اهللا عليك قال: هـم ولـدك يـا عـمّ أحتـبهام؟ قـال: نعـم. 

بَّك اهللا كام أحبَّهام).  قال: أَحَ

ــد ــن عب ــابر ب ــن ج ــايل ع ــاب األم ــاري  ويف كت اهللا األنص

قــال: (ســمعت رســول اهللا يقــول لعــيل بــن أيب طالــب قبــل 

ــيك  ــانتني. أُوص ــا الرحي ــك أب ــالم اهللا علي ــثالث: س ــه ب موت

برحيـــانتيّ مـــن الـــدنيا، فعـــن قليـــل ينهـــدم ركنـــاك، واهللا 

 خليفتي عليك).

، Nبعــض مــا قالــه أهــل الســنة يف مــدح رحيانــة الرســول 

ــ ــراف ال يمك ــي األط ــع مرتام ــاب واس ــذا ب ــتيعابه، وه ن اس

وتسجيل ما اشتهر مـن أقـوال أهـل السـنّة يف تكـريم السـبط 

 ، ولكننا نكتفي بالنزر القليل.Q األكرب
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رو الزهري عـن أنـس بـن مالـك: (مل يكـن أحـد أشـبه 

 .)١()Q من احلسن بن عيل N برسول اهللا

عليـه  L وعن واصل بـن عطـاء: (كـان احلسـن بـن عـيل

 .)٢(سيامء األنبياء وهباء امللوك)

إىل  Q وملـا محـل مـروان بـن احلكـم رسيـر اإلمـام احلســن

: (أحتمــل رسيــره؟ أمــا واهللا لقــد Q البقيــع قــال لــه احلســني

كنت جترعه الغيظ فقـال مـروان: إينّ كنـت أفعـل ذلـك بمـن 

 .)٣(يوازن حلمه اجلبال)

ة ١٨٧اإلرشاد  )١( . ١٩٩: ٣. مسند أمحد بن حنبل٥٤٦ :١.كشف الغمّ

 .١٥٢. الفصول املهمة:١٠٣الذرية الطاهرة:

 .٥٦٣ :١أعيان الشيعة )٢(

 .٧٦مقاتل الطالبيني:  )٣(
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 :شهادته

عمــد إىل  Q ملــا نقــض معاويــة عهــده مــع اإلمــام احلســن

أخذ البيعة ليزيـد ولـده، ومـا كـان يشء أثقـل عليـه مـن أمـر 

، فــدس إليــه الســم، فــامت بســببه ســنة L احلســن بــن عــيل

مخسني من اهلجـرة النبويـة، ولـه مـن العمـر سـبعة وأربعـون 

 عاماً.

ر قالــت: (كــان احلســن بــن  روي عــن أم بكــر بنــت املســوّ

ــيل ــر L ع ــت امل ــى كان ــت حتّ ــك يفل ــل ذل ــراراً، ك ــمّ م ة سُ

األخرية التي مات فيهـا، فإنـه كـان خيتلـف كبـده، فلـام مـات 

 .)١(أقام نساء بني هاشم النوح عليه شهراً)

 .١٧٣: ٣مستدرك الصحيحني )١(
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 :Qما روي عنه 

ر ـأنـه قـال: (يـا معشـ N عن احلسن بـن عـيل عـن النبـي

ــلوا  ــن تض ــه ل ــكتم ب ــا إن متس ــىل م ــم ع ــار، أال أدلك األنص

بعــدي أبــداً؟ قــالوا: بــىل. قــال: هــذا عــيل فــأحبوه وأكرمــوه 

ــديكم إىل  ــه هي ــه، وإن ــرآن مع ــرآن والق ــع الق ــه م ــوه. إن واتبع

اهلد وال يدلكم عـىل الـرد. فـإن جربئيـل أخـربين بالـذي 

(  .)١(قلته لكم عن اهللا عزّ وجلّ

قــال: (ســمعت  Q عــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب

يقـول: أول مـن يـرد عـيلّ احلـوض أهـل بيتـي  N رسول اهللا

 .)٢(ومن أحبني من أمتي)

 .٧. آل حممد للشيخ حسام الدين احلنفي:٢٠:٤٠٤ملحقات اإلحقاق )١(

 .٦٤. األوائل للطرباين:٥٧٦: ٢٤ملحقات إحقاق احلق )٢(
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ر األنصــار، ـيــا معشــ N قــال: (قــال رســول اهللا Q وعنــه

أال أدلكــم عــىل مــا إن متســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي أبــداً؟ 

ــا رســول اهللا. قــال: هــذا عــيلّ فــأحبوه بحبــي،  قــالوا: بــىل ي

وأكرمــوه بكرامتــي، فــإن جربئيــل أمــرين بالــذي قلــت 

 .)١(لكم)

أنـه قـال: (أمـا أنـت يـا عـيل فمنـي  N عن النبي Q وعنه

 .)٢(أنت ويل كل مؤمن بعدي)وأنا منك، و

 . جممع الزوائد١٥٧ :٦ . كنز العامل١٧٧ :٢ الرياض النرضة )١(

. توضيح ٢٠:٤٠٠ اإلحقاق. ملحقات ٢:٩٨ فضائل اخلمسة .٩:١٣١

 .١٢٧الدالئل:

 .٢١:١٣٠ . ملحقات اإلحقاق٨٣ آل حممد: )٢(
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ــرْ ﴿يف خطبــة طويلــة: (وملــا نزلــت:  Q وعنــه أْمُ ــكَ  وَ لَ  أَهْ

الةِ  ْ  بِالصَّ طَربِ اصْ يْهـا وَ لَ ي، )١(﴾عَ كـل يـوم عنـد  N يأتينـا جـدّ

 -يـرمحكم اهللا-طلوع الفجـر يقـول: الصـالة يـا أهـل البيـت 

ـركم  إنّام يريـد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهِّ

 .)٢(تطهرياً)

ـــه ـــQ وعن ـــرباين يف األوس ـــه الط ـــيام أخرج ط، أن ـ، ف

قــال: (الزمــوا مودتنــا أهــل البيــت، فإنــه مــن  N رســول اهللا

ــفاعتنا.  ــة بش ــل اجلنّ ــا، دخ ن ــو يودّ ــلّ وه ــزّ وج ــي اهللا ع لق

 .١٣٢طه: ) ١(

 . ط إسالمبول.٤٨٢ينابيع املودة: )٢(
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ي بيــده، ال ينفــع عبــداً عملــه إالّ بمعرفــة ـوالــذي نفســ

 .)١(حقنا)

وعــن حممــد بــن أيب عمــري، عــن عبــد اهللا بــن احلســن بــن 

ه قــال: (قــال رســول احل ــه، عــن جــدّ ــن عــيل عــن أبي ســن ب

ــل Nاهللا ــال اهللا ج ــه، ق ــد وآل ــىل حمم ــىلّ اهللا ع ــال: ص : مــن ق

ــال:  ــن ق ــك. وم ــن ذل ــر م ــك، فليكث ــىلّ اهللا علي ــه: ص جالل

صــىل اهللا عــىل حممــد ومل يصــلّ عــىل آلــه مل جيــد ريــح اجلنــة، 

 .)٢(ئة عام)ورحيها توجد من مسرية مخسام

ي قـالQ وقال : ملّـا دخلـت ليلـة املعـراج : (أخـربين جـدّ

روضــات اجلنــان ومــررت عــىل منــازل أهــل اإليــامن، رأيــت 

. حليم آل البيت اإلمام احلسن بن ٦١. املحاسن ٩:١٧٢ جممع الزوائد )١(

 .٥٥عيل رىض اهللا عنه وأرضاه:

 .٣٧: ٢. أمايل الطويس ٢٢٨أمايل الصدوق:  )٢(
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رين عــاليني متجــاورين عــىل صــفة واحــدة، إالّ أنّ ـقصــ

ــ ــد األخض ــن الزبرج ــدمها م ــاقوت ـأح ــن الي ــر م ر واآلخ

ران؟ فقــال: ـاألمحــر، فقلــت: يــا جربئيــل، ملــن هــذان القصــ

ــل ــا جربئي ــت: ي ــني، فقل ــر للحس ــن واآلخ ــدمها للحس ، أح

ــاً،  فلــم ال يكونــان عــىل لــون واحــد؟ فســكت ومل يــردّ جواب

َ ال تـتكلّم؟ فقـال: حيـاءً منـك، فقلـت لـه: سـألتك 
فقلت: ملِ

ـا خضـ ر احلسـن فإنّـه ـرة قصــباهللا إالّ ما أخربتني، فقـال: أمّ

ــ ر ـر لونـه عنــد موتــه، وأمـا محــرة قصـــيمـوت بالســم وخيضّ

م). ر وجهه بالدّ  احلسني فإنّه يقتل وحيمّ

ــال ــول  Q وق ــرتة رس ــون، وع ــزب اهللا املفلح ــن ح (نح

ــد  Nاهللا ــون، وأح ــاهرون الطيب ــه الط ــل بيت ــون، وأه األقرب

ــول اهللا ــام رس ــذين خلفه ــني الل ــاب اهللا N الثقل ــاين كت ، والث

فيه تفصيل كـل يشء ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن 
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ــل  ــه، ب ــا تأويل ــل يشء ال خيطئن ــه يف ك ــول علي ــه، واملع خلف

أطيعونـــا فإطاعتنـــا مفروضـــة إذ كانـــت نتـــيقن حقائقـــه، ف

ــإِن﴿بطاعــة اهللا والرســول وأويل األمــر مقرونــة  تُمْ  فَ عْ نَــازَ  يفِ  تَ

ءٍ  ْ وهُ  يشَ دُّ ـــرُ ـــولِ  اهللاِّ إِىلَ  فَ سُ الرَّ لَـــوْ ﴿، ﴾وَ وهُ  وَ دُّ ـــولِ  إِىلَ  رَ سُ  الرَّ

إِىلَ  يلِ  وَ ــــرِ  أُوْ مْ  األَمْ ــــنْهُ ــــهُ  مِ لِمَ ينَ  لَعَ هُ  الَّــــذِ ــــتَنبِطُونَ سْ  يَ

مْ  نْهُ   ...).﴾مِ

ــيل ــام ع ــرض اإلم ــيل  Q وم ــن أن يص ــأمر احلس ــاً ف يوم

ــى  Q بالنــاس صــالة اجلمعــة، فصــعد املنــرب فحمــد اهللا وأثن

ــاً  ــه نفس ــار ل ــاً إالّ اخت ــث نبي ــال: (إن اهللا مل يبع ــم ق ــه ث علي

ورهطاً وبيتـاً، فـو الـذي بعـث حممـداً بـاحلق ال ينـتقص مـن 

وال  حقنــا أهــل البيــت أحــد إالّ نقصــه اهللا مـــن عملــه مثلــه،
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يكون علينا دولة إالّ وتكـون لنـا العاقبـة، ولـتعلمن نبـأه بعـد 

 .)١(حني)

ــأن  Q وأوعــز اإلمــام أمــري املــؤمنني إىل اإلمــام احلســن ب

ــذه  ــب ه ــرب وخط ــواد املن ــانرب إىل أع ــاس ف ــب يف الن خيط

اخلطبة القيمـة: (أهيـا النـاس، اعقلـوا عـن ربكـم. إن اهللا عـزّ 

ــىل  ــران ع ــراهيم وآل عم ــاً وآل اب ــطفى آدم ونوح ــلّ اص وج

العــاملني ذريــة بعضــها مــن بعــض واهللا ســميع علــيم، فــنحن 

الذرية مـن آدم، واألرسة مـن نـوح، والصـفوة مـن إبـراهيم، 

ـــد ـــامعيل، وآل حمم ـــن إس ـــاللة م ـــيكم N والس ـــن ف . نح

ــاحية،  ــمس الض ــدحوة، والش ــة واألرض امل ــامء املرفوع كالس

وكالشــجرة الزيتونـــة ال رشقيــة وال غربيـــة، التــي بـــورك 

 .٣٠٦ :٢ مروج الذهب )١(
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زيتهــا، النبــي أصــلها، وعــيل فرعهــا، ونحــن واهللا ثمــر تلــك 

الشجرة، فمن تعلق بغصـن مـن أغصـاهنا نجـا، ومـن ختلـف 

١(...)عنها فإىل النار هو(. 

ــب ــدي Q وخط ــمعت ج ــه: (س ــال يف خطبت ــاً فق  N يوم

ــن  ــي م ــل بيت ــق أه ــور اهللا، وخل ــن ن ــا م ــت أن ــول: خلق يق

ــن  ــاس م ــائر الن ــورهم، وس ــن ن ــوهم م ــق حمب ــوري، وخل ن

 .)٢(الناس)
  

 .١:٣٢٨ جالء العيون )١(

 .١٥١ :٣ ينابيع املودة )٢(
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 اجلزء الثاين:

ــن  ــن ب ــت احلس ــلمي: (أتي ــرمحن الس ــد ال ــو عب ــال أب ق

، وذلـك يف اليـوم الـذي  Lعيل يف دار أبيه، وكـان يقـرأ عـيلَّ

ــاه يف تلــك الســحر Q قتــل فيــه عــيل ، فقــال يل إنــه ســمع أب

ــول اهللا ــت رس ــي، رأي ــا بن ــه: ي ــول ل ــة يف  N يق ــذه الليل يف ه

نومــة نمتهــا، فقلــت: يــا رســول اهللا، مــاذا لقيــت مــن أمتــك 

فقــال: ادع اهللا علــيهم، فقلــت: اللهــم  )١(مــن األود واللــدد؟!

بدلني هبم خرياً يل مـنهم، وأبـدهلم يب مـن هـو رش منـي، ثـم أ

انتبـــه وجـــاء مؤذنـــه يؤذنـــه بالصـــالة، فخـــرج فـــاعتوره 

ــا  ــاق، وأم ــه يف الط ــت رضبت ــدمها فوقع ــا أح ــرجالن، فأم ال

 األود التعب واملشقة، واللدد اخلصومة الشديدة. )١(
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ــ ــر فض ــة ـاآلخ ــوم اجلمع ــبيحة ي ــك يف ص ــه، وذل ربه يف رأس

 .)١(لسبع عرشة ليلة خلت من رمضان صبيحة بدر)

 ٢رة (جـيضــاً يف الريــاض النضــوذكــره املحــب الطــربي أ

ري، وقــال: (أخرجــه أبــو ـ) عــن احلســن البصــ٢٤٥ص

 عمرو والقلعي).

 Lعن عاصم بن ضـمرة قـال: (خطـب احلسـن بـن عـيل

، فقـال: يـا أهـل العـراق، لقـد كـان فـيكم Q حني قتـل عـيل

ــبقه  ــوم مل يس ــيب الي ــة وأص ــل الليل ــل قت ــركم رج ــني أظه ب

ــان  ــرون. ك ــه اآلخ ــم، وال يدرك ــون بعل ــياألول إذا  N النب

ــن  ــل ع ــه، وميكائي ــن يمين ــل ع ــان جربي ــة ك ــه يف رسي بعث

 .)٢(يساره، فال يرجع حتى يفتح اهللا عليه)

 .٤٧٠ :٢ االستيعاب البن عبد الربّ  )١(

 . وقال: (أخرجه ابن أيب شيبة).٤١٢ :٦كنز العامل  )٢(
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ــن ــمعت احلس ــال: (س ــريم ق ــن ي ــرية ب ــن هب ــام  Q ع ق

خطيبــاً فخطــب النــاس فقــال: يــا أهيــا النــاس، لقــد فــارقكم 

أمس رجل مـا سـبقه األولـون، وال يدركـه اآلخـرون، ولقـد 

ه البعــث فيعطيــه الرايــة، فــام يرجــع يبعثــ N كــان رســول اهللا

ــن  ــل ع ــه وميكائي ــن يمين ــل ع ــه، جربي ــتح اهللا علي ــى يف حت

ئة درهــم شــامله، مــا تــرك بيضــاء وال صــفراء إالّ ســبعام

 .)١(فضلت من عطائه أراد أن يشرتي هبا خادماً)

ــيل ــن ع ــن ب ــا احلس ــال: (خطبن ــل ق ــن أيب الطفي ، L ع

ــؤمنني ــري امل ــر أم ــه، وذك ــى علي ــد اهللا وأثن ــاتم  Q فحم خ

ــهداء،  ــديقني والش ــني الص ــاء، وأم ــياء، وويص األنبي األوص

. وقال: (أخرجه ابن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل يف ٤١٢ :٦كنز العامل  )١(

مسنده، وأبو نعيم، وابن عساكر، قال وأورده ابن جرير من طريق احلسن 

 ).L واحلسني
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ــبقه  ــا س ــل م ــارقكم رج ــد ف ــاس، لق ــا الن ــا أهي ــال: ي ــم ق ث

ــول اهللا ــان رس ــد ك ــرون. لق ــه اآلخ ــون، وال يدرك  N األول

ــن  ــل ع ــه، وميكائي ــن يمين ــل ع ــل جربي ــة فيقات ــه الراي يعطي

يســاره، فــام يرجــع حتــى يفــتح اهللا عليــه، ولقــد قبضــه اهللا يف 

ــ ــه يف الليل ــرج بروح ــى، وع ــا ويص موس ــبض فيه ــي ق ة الت

ــريم ــن م ــى ب ــروح عيس ــا ب ــرج فيه ــي ع ــة الت ، ويف Q الليل

الليلة التـي أنـزل اهللا عـزّ وجـلّ فيهـا الفرقـان. واهللا مـا تـرك 

ــبعام ــه إالّ س ــت مال ــا يف بي ــة، وم ــاً وال فض ــون ذهب ئة ومخس

ــاً ألم  ــه، أراد أن يشــرتي هبــا خادم درمهــاً فضــلت مــن عطائ

 .)١(احلديثكلثوم) 

. وقال: (رواه الطرباين يف األوسط ١٤٦ :٩جممع الزوائد للهيثمي  )١(

ار بنحوه،  ورواه أمحد باختصار والكبري باختصار، وأبو يعىل باختصار، والبزّ

ار والطرباين يف الكبري حسان).  كثري). وقال: (وإسناد أمحد، وبعض طرق البزّ
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النـاس  Q قـال: (خطـب احلسـن Q عن زيـد بـن احلسـن

، فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ثـم Q حني قتل عـيل بـن أيب طالـب

قال: (لقد قـبض يف هـذه الليلـة رجـل مل يسـبقه األولـون وال 

ــول اهللا ــان رس ــد ك ــرون، وق ــه اآلخ ــه  N يدرك ــه رايت يعطي

جربيل عن يمينـه، وميكائيـل عـن شـامله، فـام يرجـع  ،فيقاتل

ــفراء  ــرك عــىل وجــه األرض ص ــه، وال ت ــى يفــتح اهللا علي حت

ــبعام ــاء إالّ س ــه أراد أن وال بيض ــن عطائ ــلت م ــم فض ئة دره

 .)١(يبتاع هبا خادماً ألهله) احلديث

ــيل ــن ع ــن ب ــال احلس ــول اهللاL ق ــال رس ــن N : (ق : م

ــاً فقــد ســبّني، ومــن ســبّني فقــد ســبّ اهللا، ومــن  ســب علي

ــد ــنّم خال ــار جه ــه اهللا ن ــبّ اهللا أدخل ــذاب س ــه ع ــا ول اً فيه

 مقيم).

جه الدواليب).١٣٨ذخائر العقبى  )١(  . وقال: (خرّ
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ــيل ــن ع ــن ب ــن احلس ــاس L ع ــو أنّ الن ــاهللا ل ــم ب : (أقس

ــا،  ــامء قطره ــتهم الس ــوله ألعط ــول رس ــول اهللا وق ــمعوا ق س

واألرض بركتهــا، وملــا اختلــف يف هــذه األمــة ســيفان، ومــا 

ــن  ــالفاً ع ــا أُخرجــت س ــة؛ ولكــن ملّ ــا معاوي ــا ي طمعــتَ فيه

بينهــا، معــدهنا، وزحزحــت عــن قواعــدها، تنازعتهــا قــريش 

ــذه  ــمعت ه ــد س ــال) وق ــرة (إىل أن ق ــي الك ــا كرتام وترامته

ــي ــول النب ــة ق ــن  N األم ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــه منّ أليب: إن

 .)١(موسى إالّ أنه ال نبيّ بعدي) احلديث

ال يبعـث  N عن احلسـن بـن عـيل قـال: (كـان رسـول اهللا

اية)  .)٢(عليّاً مبعثاً إالّ أعطاه الرّ

 .٤٢٠: ١االحتجاج  )١(

. واحلديث طويل أخذنا ٤٤٨ :٣هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة  )٢(

 منه موضع احلاجة.
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عــن املظفــر بــن جعفــر بــن املظفــر العلــوي الســمرقندي 

قــال: حــدثنا جعفــر بــن حممــد بــن مســعود عــن أبيــه قــال: 

حــدثنا جربئيــل بــن أمحــد عــن موســى بــن جعفــر البغــدادي 

ــن  ــان ب ــن حن ــرييف ع ــد الص ــن حمم ــن ب ــدثني احلس ــال: ح ق

سدير عن أبيه سـدير بـن حكـيم عـن أبيـه أيب جعفـر عقيصـا 

معاويـة بـن أيب سـفيان،  L قال: (ملا صالح احلسـن بـن عـيل

ــال ــه، فق ــىل بيعت ــهم ع ــه بعض ــاس فالم ــه الن ــل علي : Q دخ

ــري  ــت خ ــذي عمل ــت، واهللا ال ــا عمل ــدرون م ــا ت ــم م وحيك

لشــيعتي ممــا طلعــت عليــه الشــمس أو غربــت. أال تعلمــون 

ــيدي  ــد س ــيكم، وأح ــة عل ــرتض الطاع ــامكم مف ــي إم أنن

ــول اهللا ــن رس ــنص م ــة ب ــل اجلنّ ــباب أه ــالوا:  N ش ؟ ق ــيلّ ع

ملـا خـرق السـفينة وأقـام  Q رـقال: أما علمـتم أن اخلضـ بىل.

اجلدار وقتل الغـالم كـان ذلـك سـخطاً ملوسـى بـن عمـران، 
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إذ خفــي عليــه وجــه احلكمــة يف ذلــك وكــان ذلــك عنــد اهللا 

ا أحـد إالّ  تعاىل ذكره حكمة وصـواباً؟ أمـا علمـتم أنـه مـا منـّ

 ويقــع يف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه؟ إالّ القــائم الــذي يصــيل

ــريم ــن م ــى ب ــلّ  Q روح اهللا عيس ــزّ وج ــإن اهللا ع ــه، ف خلف

خيفــي والدتــه ويغيــب شخصــه لــئال يكــون ألحــد يف عنقــه 

بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي احلســني ابــن 

سيدة النسـاء، يطيـل اهللا عمـره يف غيبتـه ثـم يظهـر بقدرتـه يف 

ــيعلم أن اهللا عــىل  صــورة شــاب دون أربعــني ســنة، وذلــك ل

 .)١()كل يشء قدير

أخرج احلـافظ الكبـري أبـو العبـاس ابـن عقـدة أنّ احلسـن 

ملّـا أمجـع عـىل صـلح معاويـة قـام خطيبـاً، ومحـد  L بن عيل

 ، جامع األحاديث٣٢٩ :٢٠ملحقات اإلحقاق  األوسط للطرباين. )١(

 .١٢٤ :٩ وائد. طـ. دمشق. جممع الز٣٤ :٩
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ه املصـطفى بالرسـالة والنبـوة، ثـم  اهللا وأثنى عليه وذكـر جـدّ

ـــا أهـــل بيـــت أكرمنـــا اهللا باإلســـالم، واختارنـــا  قـــال: (إنّ

ــرياً)  ــا تطه رن جس وطهّ ــرّ ــا ال ــب عنّ ــطفانا، وأذه إىل أن واص

قــال: (وقــد رأوه وســمعوه حــني أخــذ بيــد أيب بغــدير خــم، 

وقــال هلــم: مــن كنــت مــواله فعــيلّ مــواله، اللهــم وال مــن 

ـــغ الشـــاهد  وااله، وعـــاد مـــن عـــاداه، ثـــم أمـــرهم أن يبلّ

 .)١(الغائب)

 Q حـني قتـل عـيل L عن أيب مجيلـة أن احلسـن بـن عـيل

ــل  ــه رج ــب إلي ــاس إذ وث ــيل بالن ــو يص ــا ه ــتخلف، فبين اس

ــام فطع ــم ق ــهراً، ث ــا أش ــرض منه ــه، فتم ــر يف ورك ــه بخنج ن

فخطـب عـىل املنـرب فقـال: (يـا أهـل العـراق، اتقـوا اهللا فينــا؛ 

، وروي بعينه سنداً ومتناً أيضاً يف كفاية األثر ٣١٥ :١ كامل الدين )١(

 عن االحتجاج. ٢٧٩ :٥٢، ونقل يف البحار ٣١٧
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فإنــا أمــراؤكم وضــيفانكم، ونحــن أهــل البيــت الــذين قــال 

 : ـامَ ﴿اهللا عزّ وجـلّ يـدُ  إِنَّ رِ بَ  اهللاَُّ يُ هِ مُ  لِيُـذْ ـنكُ سَ  عَ جْ ـلَ  الـرِّ  أَهْ

مْ  الْبَيْتِ  كُ ـرَ طَهِّ يُ ا وَ ـريً ، فـام زال يومئـذ يـتكلم حتـى مـا ﴾تَطْهِ

 .)١(تر يف املسجد إالّ باكياً)

نيا أعبـد مـن فاطمـةQ قال احلسن ، P : (مـا كـان يف الـدّ

م قدماها)  .)٢(كانت تقوم حتّى تتورّ

ــن ــام احلس ــن اإلم ــا؟ Q ع ــبعض أخبارن ــئكم ب : (أال أنبِّ

ملّــا  N بــن أمــري املــؤمنني، قــال: إنّ رســول اهللا قــالوا: بــىل يــا

ــاجرون  ــه وأرشع امله ــه باب ــة وأرشع في ــجده باملدين ــى مس بن

 .١٩٤ :١ راجع الغدير )١(

الطرباين، ورجاله ، وقال: (رواه ٩:١٧٢جممع الزوائد للهيثمي )٢(

، واستجالب ارتقاء ٢٩ :٢٤ثقات)، وراجع أيضاً ملحقات احقاق احلق 

 .٢٧الغرف بحب اقرباء الرسول:
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ــه  ــد وآل ــة حمم ــلّ إبان ــزّ وج ــواهبم)، أراد اهللا ع ــار (أب واألنص

ــأن  Q األفضــلني بالفضــيلة، فنــزل جربئيــل عــن اهللا تعــاىل ب

ــول اهللا ــجد رس ــن مس ــواب ع وا األب ــدُّ ــزل  N س ــل أن ين قب

ــول اهللا ــه رس ــث إلي ــن بع ل م ــأوَّ ــذاب، ف ــم الع ــأمر N بك ه ي

ــمعاً  ــال: س ــب، فق ــد املطل ــن عب ــاس ب ــواب العب ــدّ األب بس

وطاعةً هللا ولرسوله، وكـان الرسـول معـاذ بـن جبـل، ثـم مـرّ 

فرآهــا قاعــدة عــىل باهبــا وقــد أقعــدت  P العبــاس بفاطمــة

، فقــال هلــا: مــا بالــك قاعــدة؟ انظــروا L احلســن واحلســني

ـا لبـوة بـني يـدهيا جرواهـا، تظـنّ أن رسـول اهللا  N إليها كأهنّ

ــ ــول اهللاخي ــم رس ــرّ هب ــه؟ فم ــن عمّ ــدخل اب ــه وي  N رج عمّ

 N فقال هلا: ما بالـك قاعـدة؟ قالـت: أنتظـر أمـر رسـول اهللا

بسدّ األبواب، فقـال هلـا: إن اهللا تعـاىل أمـرهم بسـدّ األبـواب 
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ـــتم نفـــس رســـول  ـــام) أن واســـتثنى مـــنهم رســـوله، و(إنّ

 .)١(اهللا...)

م قــال املســعودي: (قــد كــان عــيلّ ـ ريض اهللا عنــه ـ و كــرّ

ــه ـ أن  ــن ـ ريض اهللا عن ــه احلس ــأمر ابن ، ف ــلّ ــه اعت اهللا وجه

يصيلّ بالنّاس يـوم اجلمعـة، فصـعد املنـرب، فحمـد اهللا، وأثنـى 

ــاً  ــه نقيب ــار ل ــاً إالّ اخت ــث نبيّ ــال: (إنّ اهللا مل يبع ــم ق ــه، ث علي

ــاً ال يــنقص  ورهطــاً وبيتــاً، فــو الــذي بعــث حممــداً بــاحلق نبيّ

نــا أهــل البيــت أحــد إالّ  نقصــه اهللا مــن عملــه مثلــه،  مــن حقّ

وال تكون علينا دولـة إالّ وتكـون لنـا العاقبـة، ولـتعلمن نبـأه 

 .)٢(بعد حني)

 .٧٦: ٤٢البحار  )١(

 .١٧تفسري االمام:  )٢(
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عــن احلســن بــن عــيل أنــه قــال: (يــا معاويــة بــن خــديج، 

ــاك وبغضــنا؛ فــإن رســول اهللا قــال: ال يبغضــنا وال  N إيّ

حيسدنا أحـد إالّ ذيـد عـن احلـوض يـوم القيامـة بسـياط مـن 

 .)١(نار)

 الثالث:اجلزء 

ــال ــرياً يف Q ق ــان أس ــو ك ــداً، ول ــد أب ــا عب : (واهللا ال حيبّن

الديلم، إالّ نفعه حبّنـا، وإنّ حبّنـا ليسـاقط الـذنوب مـن بنـي 

 .)٢(آدم، كام يساقط الريح الورق من الشجر)

: Q قال ارَ  إِنَّ ﴿: (كـلُّ مـا يف كتـاب اهللا عـزّ وجـلّ ـرَ َبْ  ﴾األْ

ــن أيب طالــب ــه إالّ عــيل ب ــا  Q فــو اهللا مــا أرادَ ب وفاطمــة وأن

نــا علــتْ  ــا نحــن أبــرارٌ بآبائنــا وأمهاتنــا، وقلوبُ واحلســني، ألنّ

 .١٧٢: ٩جممع الزوائد  )١(

 .٢٤ :٤٤البحار  )٢(
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ــا اهللا  ــدنيا وحبِّهــا، وأطعن ــن ال أتْ م ــربّ ، وت ــربِ بالطاعــات وال

قنا برسوله)  .)١(يف مجيع فرائضه، وآمنّا بوحدانيته، وصدّ

ــني ــن واحلس ــL روي أن احلس ــن عب ــد اهللا ، واب اس وعب

روا جملــس معاويــة، فحــدثت بيــنهم وبينــه ـبــن جعفــر حضــ

ــة بعــد رســول اهللا ــن N مشــادة حــول األئم ــتكلم كــل م ، ف

عبد اهللا بن جعفـر وابـن عبـاس، ثـم قـال معاويـة: مـا تقـول 

مــن مجلــة كالمــه: (نحــن نقــول أهــل  Q يــا حســن؟، فقــال

ــا، وإن اخلالفــة ال تصــلح إالّ فينــا، وإن  البيــت، إن األئمــة منّ

ــه ــنة نبيّ ــه وس ــا يف كتاب ــا أهله ــا N اهللا جعلن ــم فين ، وإنّ العل

ــه ال  ــه بحــذافريه، وإن ــدنا جممــوع كلّ ــه، وهــو عن ونحــن أهل

ــو  ــدش إالّ وه ــى أرش اخل ــة حت ــوم القيام ــدث يشء إىل ي حي

 .٤: ٢املناقب البن شهرآشوب  )١(
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ــإ ــوب ب ــدنا مكت ــول اهللاعن ــه  N مالء رس ــيل علي ــط ع وخ

 .)١(السالم بيده)

ــه ــت ل ــا مت ــى  Q مل ــد اهللا وأثن ــرب فحم ــعد املن ــة، ص البيع

عليــه، ثــم قــال: (نحــن حــزب اهللا الغــالبون، وعــرتة رســول 

األقربـــون، وأهـــل بيتـــه الطيبـــون، وأحـــد الثقلـــني  N اهللا

ــول اهللا ــام رس ــذين خلفه ــاب اهللا  N الل ــايل كت ــه، والت ت يف أمّ

كـل يشء ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن  فيه تفصيل

ــل  ــه، ب ــى تأويل ــريه، ال نتظنّ ــا يف تفس ل علين ــاملعوّ ــه، ف خلف

ن حقائقــه، فأطيعونــا فإطاعتنــا مفروضــة؛ إذ كانــت  نتــيقّ

ــة:  ــر مقرون ــول وأويل األم ــة اهللا والرس ــإِن﴿بطاع تُمْ  فَ عْ ــازَ نَ  تَ

ءٍ  يفِ  ْ وهُ  يشَ دُّ ـــــرُ ـــــولِ  اهللاِّ إِىلَ  فَ سُ الرَّ ـــــوْ ﴿، ﴾وَ لَ وهُ  وَ دُّ  إِىلَ  رَ

ــولِ  سُ إِىلَ  الرَّ يلِ  وَ ــرِ  أُوْ مْ  األَمْ ــنْهُ ــهُ  مِ لِمَ ينَ  لَعَ ــذِ هُ  الَّ ــتَنبِطُونَ سْ  يَ

 .١٠٠: ٤٤البحار  )١(
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مْ  ــنْهُ ــم ﴾مِ ــه لك ــيطان، إن ــاف الش ــغاء هلت ركم اإلص ــذّ ، وأح

بَ  الَ ﴿عدوٌ مبـني، فتكونـون كأوليائـه الـذين قـال هلـم:  الـِ  غَ

ــمُ  مَ  لَكُ ــوْ ــنَ  الْيَ إِينِّ  النَّــاسِ  مِ ــارٌ  وَ ــمْ  جَ ــامَّ  لَّكُ لَ اءتِ  فَ ــرَ ــانِ  تَ ئَتَ  الْفِ

ــصَ  ــىلَ  نَكَ ــهِ  عَ بَيْ قِ ــالَ  عَ قَ يءٌ  إِينِّ  وَ ــرِ مْ  بَ ــنكُ  إِينِّ  مِّ ــا أَرَ  الَ  مَ

نَ  وْ ـــرَ ـــزراً، ﴾تَ ـــيوف ج ـــاح أزراً، وللس ـــون إىل الرم ، فتلق

، وللسـهام غرضـاً، ثـم ال ينفـعُ نفسـاً إيامهنـا مل  وللعمد حطـامً

 .)١(إيامهنا خرياً)تكن آمنت من قبل أو كسبت يف 

ــا النــاس، اعقلــوا عــن  Q خطــب ــةً قــال فيهــا: (أهيّ خطب

ــراهيم  ــاً وآل إب ــطفى آدم ونوح ــلّ اص ــزّ وج ــم. إن اهللا ع ربّك

ــض، واهللا  ــن بع ــها م ــة بعض ــاملني، ذري ــىل الع ــران ع وآل عم

ــوح،  ــن ن ــن آدم، واألرسة م ــة م ــنحن الذري ــيم، ف ــميع عل س

آل والصـــفوة مـــن إبـــراهيم، والســـاللة مـــن إســـامعيل، و

 .٢، ح٣٥٩ :٤٤البحار  )١(
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. نحــــن فــــيكم كالســــامء املرفوعــــة، واألرض Nحممــــد

ة، والشـــمس الضـــاحية، وكالشـــجرة الزيتونـــة، ال  املـــدحوَّ

رشقيــة وال غربيــة، التــي بــورك زيتهــا. النبــيّ أصــلها، وعــيلّ 

فرعها، ونحن واهللا ثمـرة تلـك الشـجرة، فمـن تعلّـق بغصـن 

(من أغصاهنا نجا، ومن ختلّف عنها فإىل النار هو)١(. 

يومــاً فقــال  N قــال: (خطــب رســول اهللا Q عــن احلســن

ــى  ــأين أدع ــاس، ك ــارش الن ــه: مع ــى علي ــد اهللا وأثن ــدما مح بع

فأجيــب، وإين تــارك فــيكم الثقلــني كتــاب اهللا وعــرتيت أهــل 

ــنهم وال  ــوا م ــلّوا، فتعلّم ــن تض ــام ل ــكتم هب ــا إن متس ــي، م بيت

لــو األرضُ مــنهم، ولــو  تعلّمــوهم فــإهنم أعلــم مــنكم، ال ختَ

 ها).خلت لساخت بأهل

 .٣٢٨ :١جالء العيون  )١(
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: (اللهــم إينّ أعلـــم أنّ العلــم ال يبيـــد وال Q ثــم قـــال

ينقطع، وأنك ال ختـيل أرضـك مـن حجـة لـك عـىل خلقـك، 

ظــاهر لــيس باملطــاع، أو خــائف مغمــور؛ لكــيال تبطــل 

حجتـــك، وال تضـــلّ أوليـــاؤك بعـــد إذ هـــديتهم، أولئـــك 

 األقلّون عدداً األعظمون قدراً عند اهللا.

ول اهللا، أمـا أنـت احلجـة فلامّ نزل عن منربه قلـت: يـا رسـ

ـامَ ﴿عىل اخللق كلّهـم؟ قـال: يـا حسـن، إن اهللا يقـول   أَنـتَ  إِنَّ

رٌ  نذِ ـلِّ  مُ لِكُ مٍ  وَ ـوْ ـادٍ  قَ ، فأنـا املنـذر وعـيلّ اهلـادي. قلـت: )١(﴾هَ

يا رسـول اهللا، فقولـك إنّ االرض ال ختلـو مـن حجـة؟ قـال: 

نعم، عيلّ هو اإلمـام واحلجـة بعـدي، وأنـت احلجـة واإلمـام 

ــأين  ــد نب ــدك، ولق ــن بع ــة م ــام واحلج ــني اإلم ــده، واحلس بع

اللطيف اخلبري أنه خيـرج مـن صـلب احلسـني غـالم يقـال لـه 

 .٧الرعد:  )١(
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، فـإ ى احلسـني أقـام بـاألمر بعـده ـذا مضـعيلّ سميّ جده عيلّ

عيل ابنـه وهـو احلجـة واإلمـام، وخيـرج اهللا مـن صـلبه ولـداً 

ــي،  ــه حكم ــي وحكم ــه علم ــاس يب، علم ــبه الن ــميّي وأش س

هــو اإلمــام واحلجــة بعــد أبيــه، وخيــرج اهللا تعــاىل مــن صــلبه 

مولـوداً يقـال لــه جعفـر، أصــدق النـاس قــوالً وعمـالً وهــو 

ــه، و ــد أبي ــة بع ــام واحلج ــلب اإلم ــن ص ــاىل م ــرج اهللا تع خي

ــى]، ســميّ موســى بــن  ــر مولــوداً [يقــال لــه موس جعف

، أشد الناس تعبـداً فهـو اإلمـام واحلجـة بعـد أبيـه، Qعمران

ــه عــيل،  ــداً يقــال ل وخيــرج اهللا تعــاىل مــن صــلب موســى ول

معــدن علــم اهللا وموضــع حكمــه، فهــو اإلمــام واحلجــة بعــد 

ه حممـد، فهـو أبيه، وخيرج اهللا من صلب عـيل مولـوداً يقـال لـ

اإلمام واحلجة بعد أبيـه، وخيـرج اهللا تعـاىل مـن صـلب حممـد 

مولوداً يقال له عـيل، فهـو اإلمـام واحلجـة بعـد أبيـه، وخيـرج 
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ــو  ــن، فه ــه احلس ــال ل ــوداً يق ــيل مول ــلب ع ــن ص ــاىل م اهللا تع

ــلب  ــن ص ــاىل م ــرج اهللا تع ــه، وخي ــد أبي ــة بع ــام واحلج اإلم

ــذ أول ــيعته ومنق ــام ش ــائم إم ــة الق ــب احلســن احلج ــه، يغي يائ

ــرون  ــه آخ ــت علي ــره ويثب ــن أم ــع ع ــر فريج ــى ال ي حت

ــونَ ﴿ قُولُ يَ ــى وَ تَ ا مَ ــذَ ــدُ  هَ عْ ــتُمْ  إِن الْوَ ن ــادِقِنيَ  كُ ، ولــو مل )١(﴾صَ

ل اهللا عــزّ وجــلّ ذلــك  ــدنيا إالّ يــوم واحــد لطــوّ يبــق مــن ال

حتى خيرج قائمنـا، فيمألهـا قسـطاً وعـدالً كـام ملئـت جـوراً 

ـــو األرض مـــنكم ، فـــال ختل ـــامً ، أعطـــاكم اهللا علمـــي وظل

ــم  ــل العل ــاىل أن جيع ــارك وتع ــوت اهللا تب ــد دع ــي، ولق وفهم

 .)٢(والفقه يف عقبي وعقب عقبي...)

 .٤٨يونس:  )١(

 ، ورواه يف غاية املرام مع اختالف يسري يف العبارة.١٦٢كفاية األثر:  )٢(
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 Lعن األصبغ بن نباتـة قـال: (سـمعت احلسـن بـن عـيل

ر، تسـعة مـن ولـد ـاثنـا عشـ N يقول: األئمة بعد رسـول اهللا

 .)١(أخي احلسني، ومنهم مهدي هذه األمة)

، قــال: (قــال رســول L احلســنعــن احلســني عــن أخيــه 

ــواري N اهللا ــل وح ــي إرسائي ــاء بن ــدد نقب ــدي ع ــة بع : األئم

عيسى، من أحبّهم فهـو مـؤمن، ومـن أبغضـهم فهـو منـافق. 

ته)  .)٢(هم حجج اهللا عىل خلقه وأعالمه يف بريّ

 -واهللا-عــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب قــال: (فينــا 

نَا﴿نزلت:  عْ زَ نَ ـا وَ م يفِ  مَ هِ ورِ ـدُ ـنْ  صُ ـلٍّ  مِّ ي غِ ـرِ ْ ـن جتَ مُ  مِ ـتِهِ ْ  حتَ

َارُ  الُواْ  األَهنْ قَ ـدُ  وَ مْ ي هللاِِّ احلَْ ا الَّـذِ انَ ـدَ ا هَ ــذَ ـا هلَِ مَ نَّـا وَ يَ  كُ تَـدِ  لِنَهْ

 .٥٩٩ :١، إثباة اهلداة ٧٦منتخب األثر:  )١(

 . ١٦٦كفاية األثر:  )٢(
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ال ا أَنْ  لَـوْ انَ ــدَ ـدْ  اهللاُّ هَ ــاءتْ  لَقَ ـلُ  جَ سُ نَــا رُ بِّ قِّ  رَ احلَْ واْ  بـِ ــودُ نُ  أَن وَ

مُ  نَّةُ  تِلْكُ ا اجلَْ وهَ تُمُ ثْ نتُمْ  بِامَ  أُورِ لُونَ  كُ مَ عْ  .)١(﴾تَ

 Q أنــه قــال: (لــو قــام املهــدي L عــن احلســن بــن عــيل

اً وهـم حيسـبونه شـيخاً  ألنكره الناس ألنـه يرجـع إلـيهم شـابّ

 .)٢(كبرياً)

ــن ــه احلس ــن أخي ــني ع ــن احلس ــدثني أيب  L ع ــال: (ح ق

عيل بن أيب طالـب قـال: قـال يل رسـول اهللا: ال تقـوم السـاعة 

ــك  ــا، وذل ــاحلق منّ ــائم ب ــوم الق ــى يق ــزّ حت ــأذن اهللا ع حــني ي

ــف عنــه هلــك. اهللا اهللا  وجــلّ لــه، ومــن تبعــه نجــا ومــن ختلّ

من سورة  ٤٣. واآلية ٢٠١-٢٠٠: ١ شواهد التنزيل للحسكاين )١(

 االعراف.

 .٢٨٥منتخب األثر:  )٢(

                                                           



 ٤۷ ................................. L عىل لسان احلسن بن عيل K أهل البيت

عبــاد اهللا فــأتوه ولــو عــىل الــثلج، فإنــه خليفــة اهللا عــزّ وجــلّ 

 .)١(وخليفتي)

ــن ــه احلس ــن أخي ــني ع ــن احلس ثني أيب L ع ــدّ ــال (ح : ق

نيا  عيل بـن أيب طالـب، قـال: قـال رسـول اهللا: ال تـذهب الـدّ

تـي  رجـل مـن ولـد احلسـني يمألهـا عـدالً حتّى يقوم بأمر أمّ

 .)٢(كام ملئت ظلامً وجوراً)

* * * 
  

 .٢، ح٦٥ :٥٢البحار  )١(

 .٥، ح  ٥١: ٦٦البحار  )٢(
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