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إليك يا أول مظلوم أقدم جهد 

  أيف بيشءٍ من حقكالعاجز لعيلَّ 

إىل سيدي وموالي أمري املؤمنني 

 عيل بن أيب طالب

  أهدي كتايب وهو زادي يف يوم املعادِ 



  



مة املركز  مقدّ
هللا ربِّ العــاملني، والصــالة احلمــد و ،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 ــا  K أه ــة، منه ــخاصٌ ملكوتيَّ ــة وأش ــخوصٌ نورانيَّ ش

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

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

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

بــاعهم،  هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل اتِّ ال يُكرِ
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 ــار  Q واإلم ــي ح ــذه األرسار الت ــد ه ــو أح ه

الكثري يف معناها وغفل البعض عن وجه احلكمة يف قراراهتا وباع 
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ــرتاءات  ــذب واالف ــطِّرون الك ــوا يُس ــريهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي آخ
وز حــدَّ احلقــد املنصــبِّ عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ العقــل ومل يتجـا

 عٰىل بيت الرسالة.
صــية  Q وقــد اهــتمَّ مركــز اإلمــام احلســن للدراســات 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

جتامعــي التابعــة نشـــرها عــٰىل مواقــع االنرتنــت وصــفحات التواصــل اال
 للمركز.

ـــة األُخـــرٰ 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

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

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

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

 ، ومن اهللا التوفيق والسداد.Qاملجتبٰى 
 

سة                                                 العتبة احلسينية املقدَّ
صية Q مركز اإلمام احلسن                            للدراسات التخصّ

  اخلرسانالسيد حممد جواد كاظم                                        



 

 

 توطئة

أرشقــت شــموسٌ ثالثــة يف ســامء اإلســالم، شــعت بضــيائها عــىل 
العــامل اإلســالمي؛ فبهــرت العقــول، وشــدت النفــوس، وتألقــت إبــداعاً 
ـــت  ـــة؛ فألف ـــم واملعرف ـــة العل ـــت يف أروق ـــالت وجال ـــة؛ فص وعبقري
 وصــنفت وحققــت ومــألت آفــاق الــدنيا بمحاســن ثامرهــا التــي بقيــت
إىل يومنا هذا مصـابيح وهاجـة نـتلمس هبـا جماهـل العلـم، ونسـتمد منهـا 
ــاب  ــامئهم وال كت ــن أس ــلُ درسٌ م ــذلك مل خي ــة، ول ــة والروحاني الروحي

 من ذكرهم ... إهنم املحمدون الثالثة:
أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي وأبــو جعفــر 

ر حممـد بـن حممد بن عـيل بـن احلسـني بـن بابويـه الصـدوق، وأبـو جعفـ
ــة يف  احلســن بــن عــيل بــن احلســن الطــويس. ولــربام توجــد حكمــة خفيّ
ــة  ــاهم وتشــاهبهم يف اشــتهارهم يف األوســاط العلمي تشــابه أســامئهم وكن

ــ ــدوا للش ــأهنم مه ــعني ـب ــا واض ــدوا طرقه ــبلها، وعبّ ــالمية س ريعة اإلس
بصامهتم يف كـل حمـور علمـي كتبـوا فيـه، فلـم يقـر هلـم قـرار، ومل يسـتقر 

ــام ــم مض ــوا هل ــوله، وأثبت ــلوا أص ــدين، وأصّ ــامل ال ــادوا مع ــى أش ر حت
 أحكامه؛ فكان هلم قصب السبق يف ذلك.
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ــث  ــوا األحادي ــد مجع ــوهنم ق ــة بك ــامء الثالث ــؤالء العل ــتص ه اخ
ــي كانــت متفرقــة يف K والروايــات التــي صــدرت مــن آل البيــت ، والت

صدور الرجال يف عـدة أمـاكن، فنهضـوا بأعبـاء مجعهـا متنقلـني مـن بلـد 
ــيخ إىل ــن الش ــداءً م ــرادهم ابت ــوا م ــايتهم، وأدرك ــوا غ ــى بلغ ــد حت  بل

ــاً  ــبق زمن ــو أس ــذي ه ــي ال ــن الكلين ــف م ــو مؤل ــرين، وه ــاملني اآلخ الع
ــاه  ــم تبعــه عــىل خط ــاب الكــايف املوســوعة األكــرب يف هــذا املجــال، ث كت

ــي  ــيخ الكلين ــات الش ــا ف ــتدرك م ــدوق فاس ــيخ الص ــا إالش ــافة إىل م ض
ــه املو ــايف يف كتاب ــن الك ــذه م ــأخ ــن ال حيض ــوم م ــان ـس ــم ك ــه، ث ره الفقي

ــتكمل  ــذي اس ــة ال ــيخ الطائف ــويس ش ــيخ الط ــع الش ــك م ــا مس ختامه
جهود الشـيخني بكتابيـه التهـذيب واالستبصـار مـع احتفـاظ كـل كتـاب 
ــبهم بميزاتــه وخصوصــياته مكــونني أصــوالً أربعــة للحــديث ال  مــن كت

 يم.يتعد أي فقيه الرجوع إليها واالستنباط منها بعد القرآن الكر
ــام كــان تسلســل الكتــب حســب التقــادم الزمنــي مــن الشــيخ   وإن

ــنة  ــوىف س ــي املت ــ٣٢٩الكلين ــذا املش ــام هب ــن ق ــان أول م ـــ؛ فك روع ـه
هـــ، وهـــو ثـــاين  ٣٨١الكبــري، ثـــم الشــيخ الصـــدوق املتــوىف ســـنة 

ــم تالمهــا الشــيخ الطــويس املتــوىف ســنة ـمؤسســ ي األصــول األربعــة، ث
ث بكتابيـــه التهـــذيب هــــ، وبـــه خـــتم مـــنهج اجلمـــع لألحاديـــ٤٦٠

ألسـبقية الزمنيـة فجـزاهم واالستبصار، وعليـه فقـد ترمجنـا هلـم حسـب ا
 عىل ما بذلوا لإلسالم خري اجلزاء. اً اهللا خري
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 الكليني:
هــو حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق، أبــو جعفــر الكلينــي الــرازي 

، مـن أكـابر علـامء اإلماميـة خاصـة، واملسـلمني عامـة، )١(امللقب بـاألعور
ب الكـــايف، أكـــرب كتـــب املجـــاميع احلديثيـــة الشـــيعية، صـــاحب كتـــا

 وصاحب الفضل يف حفظ الرتاث احلديثي اإلمامي.
ــ ــه الش ــنة والدت ــة س ــب الرجالي ــذكر الكت ــرت ـمل ت ــام ذك ريفة، وإن

لــني، وهــي مدينــة صــغرية مــن نــواحي الــري  مكــان والدتــه يف مدينــة كُ
، كــان والــده يعقــوب ،)٢(ملــن يريــد الــذهاب إىل خــوار عــىل طريــق احلــج

مـن كبــار علامئهــا، تــويف فيهــا ودفــن، ولـه مقــام فيهــا، وخالــه أمحــد بــن 
ــي ــالن الكلين ــروف بع ــراهيم املع ــه إىل  ،)٣(إب ــويف يف طريق ــل ت ــريّ فاض خ

ــة ــة  ،مكــة يف قصــة معروف ــي نشــأ يف عائل ــيخ الكلين ــي أن الش وهــذا يعن
 علمية هلا مكانتها ومقامها يف األوساط االجتامعية.

ذلــك الوقــت كانــت مركــزاً علميــا مرموقــاً آثــر وبــام أن بغــداد يف  
طريقــه العلمــي فيهــا،  رة إليهــا واألخــذ عــن علامئهــا وشــقَّ الشــيخ اهلجــ

 وقد حتقق له ذلك فيام بعد.
                                                           

 .٣٥٤: ٤ ،التفرييش ،نقد الرجال )(١

 .٤٧٨: ٤، احلموي ،معجم البلدان )(٢

 .٤٠٧ ،الشيخ الطويس، (رجال الطويس) األبواب )(٣
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وزمــن الغيبــة  Q عــارص الشــيخ الكلينــي اإلمــام العســكري 
وكانــت وفاتــه مــع بــدء الغيبــة الكــرب ،وقــد بــرز الشــيخ  ،)١(الصــغر

وســط أجــواء علميــة مكتظــة بــالعلامء ممــا زاد روح  الكلينــي عاملــاً حمــدثاً 
التنــافس العلمــي لــد الشــيخ ودفعــه للمثــابرة يف احلصــول عــىل أكــرب 
ــاً،  ــاً وتدريس ــة درس ــريته العلمي ــل مس ــة؛ فواص ــن املعرف ــن م ــدر ممك ق
فأثمرت هـذه الدراسـة عـن عـدة مؤلفـات قيّمـة كـان مـن أبرزهـا كتابـه 

ة إىل يومنــا هــذا، مــع وجــود الكــايف الــذي ظــل مصــدراً للعلــم واملعرفــ
نظام حكم خمالف كـان ينـاوئ مـذهب أهـل البيـت مـن خـالل التضـييق 

ــ ــن املض ــي م ــيخ الكلين ــع الش ــذا مل يمن ــن ه ــه، ولك ــىل علامئ ــدماً ـع ي ق
إلنجــاز مشــاريعه العلميــة وبإتقــان عــالٍ متحــديا ســطوة احلــاكم باتبــاع 

اسـع عـىل هبـا بربكـة اطالعـه الو التـي كـان خبـرياً  K سياسة أهل البيت
ريف يف مجعهــا مــن كــل حــدب ـأحــاديثهم وروايــاهتم، فانيــاً عمــره الشــ

ــايف  ــه الك ــون كتاب ــديثي ليك ــرتاث احل ــب ال ــوار كت ــابراً أغ ــوب، س وص
 جمموعة أصبحت منطلقاً ألبحاث العقائد والفقه.

أمــا وثاقــة الشــيخ الكلينــي فهــي مــن أوضــح الواضــحات، 
ــة ــو ثق ــق؛ فه ــل وحتقي ــاج إىل تأم ــا ال حيت ــديث  وإثباهت ــاس باحل ــق الن أوث

                                                           

هـ، وهي السنة نفسها التي تويف فيها السفري الرابع لتبدأ الغيبة ٣٢٩وفاته سنة  )(١

.الكرب 
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، بـل )١(وأثبتهم ، وثقة اخلاصـة والعامـة، وجاللـة قـدره أبـني مـن أن تبـنيَّ
هــو مصــدر التوثيــق والتثبيــت، حــاز عــىل ملكــة العلــم والتقــو ببــالغ 
ــافس،  ــال من ــريهم ب ــازع، وكب ــال من ــذهب ب ــيخ امل ــار ش ــان؛ فص االطمئن

املقتضــية  ومــا إقــرار وتوثيــق الرجــاليني يف كتــبهم إال مــن بــاب الصــنعة
 لتزدان كتبهم بركة ومجاالً. لذكره متجيداً وترشفاً 

 وفاته:
اختلـــف العلـــامء يف ســـنة وفـــاة الشـــيخ الكلينـــي حيـــث ذكـــر 

، أي )٢(هـــ، وهــي ســنة تنــاثر النجــوم٣٢٩النجــايش أن ســنة وفاتــه هــي 
ر ـالســنة التــي رأ النــاس فيهــا تســاقط شــهب كثــرية مــن الســامء، وفُســ

لسـنة التــي مـات فيهـا السـفري الرابـع عــيل ذلـك بمـوت العلـامء، وهـي ا
 بن حممد السمري والصدوق األول وشيخنا الكليني.

أمــا الشــيخ الطــويس فقــد ذكــر يف كتابــه الفهرســت أن ســنة وفــاة  
ــي هــي  ــامء، )٣(هـــ٣٢٨الشــيخ الكلين ــة مــن العل ، وتبعــه عــىل ذلــك مجل

هـــ؛ لــذا وقــع ٣٢٩هـــ وأوائــل عــام ٣٢٨وربــام كانــت يف أواخــر عــام 
ــت ــديرين ال االخ ــال التق ــىل ك ــعبان. وع ــهر ش ــان يف ش ــنهم، وك الف بي

                                                           

 .٣٧٧ ،يشالنجا، (رجال النجايش) فهرست أسامء مصنفي الشيعة )(١

 .٣٧٧، النجايش، سامء مصنفي الشيعة (رجال النجايش)أفهرست  )(٢

 .٢١١، الطويس، الفهرست  )(٣
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ــ ــره الش ــة عم ــن معرف ــان ـيمك ــه وإن ك ــنة والدت ــة س ــدم معرف ريف لع
هـــ، وهــي الســنة التــي بــدأت فيهــا الغيبــة ٣٢٩هــو ســنة فيهــا املشــهور 

ــكري ــام العس ــاة اإلم ــد وف ــويف بع ــي ت ــرب، أي أن الكلين ــدة  Q الك بم
لغيبـة الصـغر، معـارصاً لنـواب من الـزمن، لكنـه قطعـاً كـان يف زمـن ا

، وهــم عــثامن بــن ســعيد العمــري وحممــد بــن عــثامن Q اإلمــام املهــدي
ــه  ــذي بوفات ــمري ال ــد الس ــن حمم ــيل ب ــن روح وع ــني ب ــري واحلس العم

 انقطعت النيابة اخلاصة.
وهـو مـن -الوقـت  الينـي كـان موجـوداً يف هـذوبام أن الشـيخ الك 

عـن طريـق  Q ذ مـن اإلمـامفـال يبعـد أنـه قـد أخـ -أكابر علـامء الشـيعة
نوابــه بعــض املســائل العلميــة بــالتواقيع التــي كانــت ختــرج مــن ناحيتــه 
املقدســة، خصوصــاً وأنــه عــرف بــالتقو والصــالح إضــافة إىل العلــم، 

رية للظــروف السياســية التــي ـوذلــك ســيكون عــىل قــدر عــالٍ مــن الســ
ــة ــدأ التقي ــي عمــالً بمب حيــث ذكــر بعــض  ،كــان يعيشــها الشــيخ الكلين

فقــال:  )١(Q علــامء أن كتــاب الكــايف عــرض عــىل اإلمــام املهــديال
الشـتامله عـىل عـدد كبـري مـن الروايـات كافيـة  )٢((الكايف كـافٍ لشـيعتنا)

 للشيعة الستنباط أحكامهم منها.
                                                           

 .٥٤٠، حسن الصدر، هناية الدراية )(١

 .٣٩ :١،  النوري الطربيسنيمريزا حس، خامتة املستدرك )(٢
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 مدفنه وقربه:
بعــد وفــاة الشــيخ الكلينــي صــىل عليــه جعفــر بــن حممــد احلســني، 

وكـان لوفاتـه أثـر كبـري عـىل ، ويظهـر أنـه مـن كبـار العلـامء، )١(أبو قرياط
ــن يف  ــون مــن علومــه، ودف ــذين كــانوا ينتهل ــوم ال ــة العل املســلمني وطلب

: قــال لنــا أمحــد بــن عبــدون: )٢(بغــداد ببــاب الكوفــة، ويقــول النجــايش
ــت ــويس يف الفهرس ــال الط ــد درس، وق ــربه، وق ــرف ق ــت أع ــال )٣(كن : ق

ه ابــن عبــدون: رأيــت قــربه يف رصاة الطــائي، وعليــه لــوح مكتــوب عليــ
 اسمه واسم أبيه.

ــ ــدّ أمــا الســيد بحــر العل ــم جُ د، وم صــاحب الكرامــات فيقــول: ث

ر، وهـو بـاب الكوفـة، وعليـه ـوهو إىل اليوم مـزار معـروف ببـاب اجلسـ

ــة ــة عظيم ــ ،قب ــداد رأ بن ــض والة بغ ــل: إن بع ــألقي ــرب فس ــه  اء الق عن

فقيل: إنه لـبعض الشـيعة؛ فـأمر هبدمـه، وحفـر القـرب، فـرؤي فيـه بكفنـه 

ري، ومعه آخـر صـغري، كأنـه ولـده بكفنـه أيضـا، فـأمر بإبقائـه وبنـى مل يتغ

ــة ــه قب ــام  ،علي ــرب اإلم ــارة ق ــىل زي ــاس ع ــال الن ــا رأ إقب ــه مل ــل ان وقي

                                                           

 .٦٦٠: ٩، حممد تقي التسرتي ،قاموس الرجال )(١

 .٣٧٨ ،النجايش ،سامء مصنفي الشيعةأفهرست  )(٢

 .٢١١ ،الطويس ،الفهرست )(٣
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محلـه النصـب عـىل حفـر القـرب، وقـال: إن كـان كـام يزعمـون  Qالكاظم

مــن فضــله فهــو موجــود يف قــربه، وإال منعنــا النــاس عنــه، فقيــل لــه: إن 

ء الشـيعة املشـهورين ومـن أقطـاهبم، اسـمه حممـد مـن علـام هاهنا رجـالً 

ــه  بــن يعقــوب الكلينــي، وهــو أعــور، فيكفيــك االعتبــار بقــربه، فــأمر ب

ــة  ــاء قب ــه وبن ــأمر بتعظيم ــاعة، ف ــك الس ــن تل ــه دف ــه كأن ــدوه هبيأت فوج

 .)١(عظيمة عليه فصار مزاراً مشهوراً 

عــن املــذهب حتــى بعــد  وهبــذا فقــد كــان الشــيخ الكلينــي حماميــاً 

مـا سـالمة جثامنـه فـال غرابـة أكـان حجـة عـىل أعـداء املـذهب، ومماته و

فيه؛ فـإن روايـات بقـاء أجسـاد العلـامء والصـاحلني كثـرية، وهـذه كرامـة 

 هلذا الشيخ اجلليل الذي بذل عمره يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

 مكانة الشيخ الكليني:
ــي  ــذهب االثن ــامء امل ــاظم عل ــن أع ــي م ــالم الكلين ــة اإلس ــد ثق يع

وهـــو مـــن الطبقـــة السادســـة والســـابعة بحســـب عمـــره  ري،ـعشـــ
 ريف، وهو مؤسس تقنني الفقه الشيعي عىل شكل أبواب.ـالش

                                                           

 .٣٣٥: ٣، مهدي بحر العلوم ،الفوائد الرجالية )(١
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ــال  ــامء الرج ــه عل ــهد ل ثني، ش ــدِّ ــيخ املح ــالم وش ــة اإلس ــب بثق لقِّ
ــايش ــل النج ــم،  )١(مث ــالري ووجهه ــه ب ــحابنا يف وقت ــيخ أص ــه: ش بقول

ــتهم، وقــال الشــيخ الطــويس ــاس باحلــديث وأثب ــق الن : هــو )٢(وكــان أوث
 جليل القدر عامل باألخبار.

 فقال: الشيخ املتفق عىل ثقته وأمانته. )٣(أما ابن طاووس
أمــا مــن علــامء اجلامعــة فقــد ذكــر ابــن حجــر العســقالين أنــه مــن 

، واملقتــدر هــو اخلليفــة العبــايس )٤(رؤوس فضـالء الشــيعة يف أيــام املقتــدر
ــري ــن األث ــن اب ــي. وع ــيخ الكلين ــود الش ــت وج ــاكم يف وق ــه  احل يف كتاب

جامع األصول، قـال: هـو الفقيـه اإلمـام عـىل مـذهب أهـل البيـت، عـامل 
. هـذا بعـض مـا قيـل يف حقـه )٥(يف مذهبهم كبـري فاضـل عنـدهم مشـهور

 واألقوال كثرية فيه.
ــد الشــيخ الكلينــي املجــدد عــىل رأس املائــة الثالثــة بعــد جتديــد   وعُ

ــاقر Q اإلمــام الرضــا ــة واإلمــام الب ــة الثاني ــة األوىل، ليبقــى ل Q للامئ لامئ
                                                           

 .٣٧٧، النجايش ،سامء مصنفي الشيعةأفهرست  )(١

 .٤٣٩، الطويس ،األبواب (رجال الطويس) )(٢

 .١٥٨، ابن طاووس ،كشف املحجة لثمرة املهجة )(٣

 .٩٩ :١٠ ،منيحمسن األ ،عيان الشيعةأ )(٤

 املصدر نفسه. )(٥
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هــذا الشــيخ شخصــية إســالمية بارعــة يف التحقيــق والتــدقيق يف خمتلــف 
ــل  ــالمية بك ــاحة اإلس ــىل الس ــه ع ــرض نفس ــد ف ــالمية، وق ــوم اإلس العل

ــ ــورة املش ــس الص ــة، وعك ــن ـثق ــامل م ــه الع ــون علي ــب أن يك ــا جي رقة مل
الصـرب والتحمـل واإلتقـان واالجتهـاد والبـزوغ يف ظلمـة اجلهـل شــمعة 

ة تشـع أنوارهــا البهيـة عــىل مجيـع عقـول النــاس إلثـارة الفضــول يف منـري
ــاء  ــعاعه يف أنح ــث إش ــالمي وب ــدين اإلس ــة ال ــة وخدم ــيل املعرف حتص

ــرم ــول األك ــرية الرس ــامل مس ــامل وإك ــ N الع ــالم ـيف نش ــالة الس ر رس
 واإلسالم.

 كتاب الكايف:
إن املطلـع عـىل كتـاب الكـايف يكتشـف اجلهـد العظـيم الـذي بذلــه 

رين ـكلينـي يف مجـع رواياتـه وأخبـاره، إذ بلغـت مـدة مجعـه عشـالشيخ ال
عاماً قضاها هـذا الفـذ يف تتبـع الروايـات يف أي مكـان كانـت مـن خـالل 
عدة أسـفار قـام هبـا، فقـد جـاب البقـاع اإلسـالمية التـي حيتمـل وجـود 

ث فيهــا، وكــان هــذا العمــل يكلفــه جهــداً  ووقتــاً كبــرياً وطــويالً إىل  حمــدِّ
أراد ليخــرج لنــا هبــذا الســفر العظــيم احلــاوي عــىل آليل أن حتقــق لــه مــا 

، وليكــون أكــرب مصــادر احلــديث عنــد الشــيعة K كلــامت أهــل البيــت
روايــة، وهــو أكثــر  ١٦١٩٩اإلماميــة؛ فقــد بلــغ عــدد الروايــات فيــه إىل 

ــب  ــاقي الكت ــلم وب ــاري ومس ــا البخ ــي مجعه ــات الت ــدد الرواي ــن ع م
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أصـح الكتـب عنـد الشـيعة  احلديثية ألهل السـنة جمموعـة، والكـايف مـن
وبلغـت شـهرة هـذا الكتـاب  ،التي يعتمـد عليهـا يف األخـذ واالسـتدالل

 القايص والداين من املذاهب اإلسالمية.
ــايش ــول النج ــجد (: )١(يق ــروف بمس ــجد املع ــردد إىل املس ــت أت كن

ــاحب  ــىل ص ــرآن ع ــرأ الق ــوي أق ــه النح ــجد نفطوي ــو مس ــؤي وه اللؤل
كتــاب الكــايف عــىل أيب احلســني املســجد ومجاعــة مــن أصــحابنا يقــرؤون 

 ،)أمحـد بـن أمحــد الكـويف الكاتــب، حـدثكم حممـد بــن يعقـوب الكلينــي
ــات  ــدهم برواي ــة يم ــوم الديني ــذة العل ــياً لتالم ــاً دراس ــد منهج ــان يع فك

رة ـلعلــوم القــرآن؛ فالســنة مفســ األصــول والفــروع بأســانيدها مكمــالً 
وهـو ينبـئ عـن  للدراسـة القرآنيـة ومبينة للقرآن، فكـان تدريسـه مكمـالً 

أثـــر الشـــيخ الكلينـــي يف بنـــاء احلركـــة العلميـــة وتقويمهـــا ورفـــدها 
 بمعطيات جديدة.

 وممن رو الكايف عن الشيخ الكليني: 
. (أبــو احلســن العقــراين) كــام عــن النجــايش: وروينــا كتبــه كلهــا ١

عــن مجاعــة شــيوخنا حممــد بــن حممــد واحلســني بــن عبيــد اهللا وأمحــد بــن 
 .)٢(قاسم جعفر بن حممد بن قولويه عنهعيل بن نوح عن أيب ال

                                                           

 .٣٧٧، النجايش ،سامء مصنفي الشيعةأفهرست  )(١

 املصدر نفسه. )(٢
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 وأيضاً ممن رو الكايف 
. الشيخ املفيد أبـو عبـد اهللا حممـد بـن حممـد بـن الـنعامن، عـن أيب ٢

 القاسم جعفر بن حممد بن قولويه. 
 . وأبو غالب أمحد بن حممد الزراري. ٣
 . وأبو القاسم جعفر بن حممد بن قولويه. ٤
اهيم الصــيمري املعــروف بــابن أيب . وأبــو عبــد اهللا أمحــد بــن إبــر٥

 رافع. 
 . وأبو حممد هارون بن موسى التلعكربي. ٦
. وأبــو الفضــل حممــد بــن عبــد اهللا بــن املطلــب الشــيباين، كلهــم ٧

ى عـن أيب احلسـني أمحـد ـعن حممد بـن يعقـوب، وكـذلك السـيد املرتضـ
 بن عيل بن سعيد الكويف عن الكليني. 

ــد٨ ــد اهللا أمح ــو عب ــرب أب ــا أخ ــن  . وأيض ــد ب ــن أمح ــدون ب ــن عب ب
ر ـري، وأبــو احلســني عبــد الكــريم بــن عبــد اهللا بــن نصــميإبــراهيم الصــ

 البزاز بتفليس ببغداد عن الكليني.
 هؤالء مجلة من رووا عن الشيخ الكليني كتابه الكايف. 

أمــا مــن رو عــنهم الشــيخ الكلينــي فــإن الشــيخ رو عــن 
عة املنســـوبة األصـــول األربعامئـــة التـــي كانـــت متداولـــة لـــد الشـــي

 .اإلجازات بالروايةألصحاب األئمة، إضافة إىل 
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 من مشاخيه:
 أبو عيل أمحد بن إدريس بن أمحد األسفري القمي. .١
 أمحد بن عبد اهللا بن أمية. .٢
ــرمحن  .٣ ــد ال ــن عب ــعيد ب ــن س ــد ب ــن حمم ــد ب ــاس أمح ــو العب أب

 اهلمداين املعروف بابن عقدة.
 أبو عبد اهللا أمحد بن عاصم العاصمي الكويف. .٤
 .ند بن مهراأمح .٥
أبو جعفر أمحد بن حممـد بـن عيسـى بـن عبـد اهللا بـن سـعد بـن  .٦

 القمي. شعريمالك بن األحوص بن السائب بن مالك بن عامر األ
 احلسني بن احلسن احلسيني األسود. .٧
 إسحاق بن يعقوب. .٨
 احلسن بن خفيف. .٩

 احلسن بن الفضل بن يزيد اليامين. .١٠
 .احلسني بن احلسن اهلاشمي بن احلسني العلوي .١١
ــر  .١٢ ــن أيب بك ــران ب ــن عم ــد ب ــن حمم ــني ب ــد اهللا احلس ــو عب أب

 األشعري القمي.
 احلسني بن عيل العلوي. .١٣
 محيد بن زياد. .١٤
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 ود بن كورة القمي.أبو سليامن دا .١٥
ــعري  .١٦ ــف األش ــن أيب خل ــد اهللا ب ــن عب ــعد ب ــم س ــو القاس أب

 القمي.
 ود سليامن بن سفيان.أبو دا .١٧
 أبو سعيد سهل بن زياد الرازي. .١٨
هللا بــن جعفــر بــن احلســني بــن مالــك بــن أبــو العبــاس عبــد ا .١٩

 جامع احلمريي القمي.
ــاحب  .٢٠ ــي ص ــم القم ــن هاش ــراهيم ب ــن إب ــيل ب ــن ع ــو احلس أب

 التفسري.
 عيل بن احلسني السعد آبادي. .٢١
ــرازي  .٢٢ ــان ال ــن أب ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــو احلس أب

 الكليني املعروف بعالن.
 عيل بن حممد بن أيب القاسم، بندار. .٢٣
 بـد اهللا بـن حممـد بـن عاصـم اخلـدجييأبو احلسـن عـيل بـن ع .٢٤

 ر.غاألص
ــن  .٢٥ ــد اهللا ب ــم عب ــن أيب القاس ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــو احلس أب

 عمران الربقي القمي.
 عيل بن موسى بن جعفر الكمنداين. .٢٦
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 أبو حممد القاسم بن العالء، من أهل آذربيجان. .٢٧
 أبو احلسن حممد بن إسامعيل النيسابوري. .٢٨
 أبو العباس حممد بن جعفر الرزاز. .٢٩
العباس حممـد بـن أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حممـد بـن عـون  أبو .٣٠

 األسدي الكويف.
روخ الصــفار األعرجــي فــأبــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن  .٣١

 القمي.
 حممد بن احلسن الطائي. .٣٢
ــن  .٣٣ ــني ب ــن احلس ــر ب ــن جعف ــد اهللا ب ــن عب ــد ب ــر حمم ــو جعف أب

 جامع بن مالك احلمريي.
 حممد بن عقيل الكليني. .٣٤
 معمر الكويف.أبو احلسني حممد بن عيل بن  .٣٥
 أبو جعفر حممد بن حييى العطار األشعري القمي. .٣٦

متيـز كتــاب الكـايف للكلينــي بالتبويــب املوضـوعي ألبــواب الفقــه؛ 

فكتــاب الكــايف ينقســم عــىل ثالثــة أقســام: أصــول الكــايف، وفيــه 

ــات العق ــةالرواي ــل  دي ــاب العق ــدأ بكت ــذهب، يب ــول امل ــي أص ــي ه الت

، وفـــروع Q م الكـــاظمواجلهـــل وينتهـــي ببـــاب رشح حـــديث اإلمـــا

الكــايف، وفيــه روايــات األحكــام الفقهيــة؛ إذ قســمه عــىل اثنــني وثالثــني 
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ــث  ــم الثال ــديات، والقس ــاب ال ــي بكت ــارة وينته ــاب الطه ــدأ بب ــاً، يب باب

كتاب الروضـة. يتميـز كتـاب الكـايف بـذكر أسـانيد الروايـات بالكامـل، 

 وبعضـها مرســل وسـبب إرســاله مبنــي عـىل دعــو اإلرسـال فــيام شــاع

وذاع مــن الكلينــي مــن االبتــداء بــبعض رجــال الســند الســابق ممــن عــد 

، أو مــن بــاب االتصــال )١(األول، ومل ينقلــه الكلينــي كــام نقلــه يف املنتقــى

 .)٢(وحوالة احلال عىل املسند السابق كام عن البهائي
 مؤلفات الشيخ الكليني:

ــب احلــديث  .١ ــل كت ــه وأفض ــهر كتب ــو أش ــايف، وه ــه الك كتاب

 إلطالق.وأوسعها عىل ا

تفســـري الرؤيـــا، ومل يعثـــر عليـــه، وقيـــل: إن كتـــاب تفســـري  .٢

الرؤيــا ألمحــد بــن أصــفهنُد، وهــو أحــد تالميــذه، ويُعــرف بــأيب العبــاس 

ــ ــد املفس ــي الفري ــال ـالقم ــا. وق ــري الرؤي ــاب تعب ــه إال كت ــرف ل ر، ال يُع

 ، وقد يكون بإمالء الشيخ الكليني.)٣(بعضهم: إنه للشيخ الكليني

                                                           

 .٤٣: ١ ،حسن بن زين الدين العاميل ،منتقى اجلامن )(١

 .٣٣٤: ٢ ،حممد إبراهيم الكلبايس ،الرسائل الرجالية )(٢

 .١٠٧ :١ ،التفرييش ،نقد الرجال )(٣
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ة، فقـد كـان الشـيخ الكلينـي معـارصاً لفـرتة الرد عـىل القرامطـ .٣
حكم القرامطة وهجـومهم عـىل احلـرم املكـي، فجـاء هـذا الكتـاب للـرد 

 عليهم وعىل شبهة انتامئهم للمذهب الشيعي.
 رسائل األئمة. .٤
ــرياً  .٥ ــيخ خب ــان الش ــد ك ــال، فق ــاب الرج ــد  كت ــانيد وم باألس

 وثاقة رجاهلا.
 ما قيل يف األئمة من شعر. .٦

ض جلملــة مــن حقــائق ســرية الشــيخ الكلينــي إذن بعــد هــذا العــر
ــتيعاب  ــىل اس ــة ع ــه الفائق ــيخ وقدرت ــذا الش ــوعية ه ــدينا موس ــق ل تتحق
العلــوم عــىل اختالفهــا والتحقيــق فيهــا وتنقــيح مطالبهــا وســرب أغوارهــا 
ــد  ــال أو العقائ ــديث أو الرج ــت يف احل ــواء كان ــا س ــق يف معرفته والتعم

 وغريها، فهو بحق ثقة اإلسالم وشيخه.
 :الصدوق

ــدعوا  ــالمي، أب ــم اإلس ــم ثقله ــامء هل ــيعي بعل ــرتاث الش ــر ال يزخ
ــه  ــتو الفق ــىل مس ــة ع ــرات نوعي ــداث طف ــوا يف إح ــألقوا وتعملق وت
ــق  ــدوا الطري ــوم، فعب ــن العل ــا م ــال وغريه ــديث والرج ــيعي واحل الش
لألبحــاث العقديــة والفقهيــة بموســوعاهتم القيمــة مســتلهمني مــن 

ر اإلسـالم الصـحيح، ومــنهم ـالصـرب والتفـاين والقــوة يف نشـ K األئمـة
 شيخنا الصدوق أعىل اهللا مقامه.
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ــي  ــه القم ــن بابوي ــني ب ــن احلس ــيل ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــو أب ه
املعــروف بالصــدوق، مــن أعــالم القــرن الرابــع اهلجــري، ويلقــب هبــذا 

، ولكــن عنــد إطالقــه يتبــادر )١(والــده عــيل وأخــوه احلســني اللقــب أيضــاً 
 إليه؛ ألنه أشهرهم.

ط منــاخ عــائيل علمــي يف بيــت علــم وفضــيلة؛ ولــد الصــدوق وســ
فــأبوه عــيل مــن شــيوخ وعلــامء قــم، وممــن أخــذ عنــه شــيخنا الصــدوق؛ 
ــيخ  ــية الش ــىل شخص ــارش ع ــري واملب ــا الكب ــواء تأثريه ــذه األج ــان هل فك

ر والزمــان احلجــة ـأنــه ولــد بــدعوة مــن إمــام العصــ العلميــة، خصوصــاً 
 .Q بن احلسن العسكري

ــدعوة صــاحب وكــان الشــيخ يفتخــر هبــذا ويقــو ــا ولــدت ب ل: أن

يقــول الشــيخ الصــدوق: حــدثنا أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل  ،)٢(Q األمــر

وهـو -بن األسود، قال: سـألني عـيل بـن احلسـني بـن موسـى بـن بابويـه 

بعـد مـوت حممـد بـن عـثامن العمـري أنْ أسـأل  -والد الشـيخ الصـدوق

 -Qوهـو السـفري الثالـث لإلمـام املهـدي-قاسـم احلسـني بـن روح أبا ال

أنْ يــدعو اهللا عــز وجــل أنْ يرزقــه  Q أنْ يســأل موالنــا صــاحب الزمــان

قـال: فسـألته، فـأهنى ذلـك، فـأخربين بعـد ذلـك بثالثـة أيـام  ،ولداً ذكراً 
                                                           

 .٥٩٢ :١١ ،حممد تقي التسرتي ،قاموس الرجال )(١

 .١٨٥، سامء مصنفي الشيعةأ ،فهرست النجايش )(٢
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أنه قد دعا لعيل بـن احلسـني، وأنـه سـيولد لـه ولـد مبـارك ينفعـه اهللا عـز 

 .)١(وجل به وبعده أوالد

ــى  ــن موس ــني ب ــن احلس ــيل ب ــر أنّ ع ــة أخ ــه  ويف رواي ــن بابوي ب

كانت حتته بنت عمه حممد بـن موسـى بـن بابويـه، فلـم يـرزق منهـا ولـد؛ 

رة أنْ ـفكتــب إىل الســفري الثالــث احلســني بــن روح أنْ يســال احلضــ

ــن  ــرزق م ــك ال ت ــواب: إن ــاء اجل ــاء، فج ــه أوالداً فقه ــدعو اهللا أنْ يرزق ي

 .)٢(هذه، وستملك جارية ديلمية وترزق منها ولدين فقيهني

هـــ،  ٣٠٥تقــدم أنّ والدة الشــيخ الصــدوق بعــد عــام ويظهــر ممــا 

وهــو تــاريخ وفــاة الســفري الثــاين، وأمــا وفــاة الشــيخ الصــدوق فهــي يف 

وكــان الشــيخ  ،ريف الثامنــني عامــاً ـهـــ؛ فيقــارب عمــره الشــ٣٨١عــام 

الصدوق يقول: كان أبـو جعفـر حممـد بـن عـيل األسـود كثـرياً مـا يقـول 

ــيخنا حم ــالس ش ــفُ إىل جم ــن إذا رآين أختل ــد ب ــن أمح ــن ب ــن احلس ــد ب م

الوليـد، وأرغـبُ يف كتـب العلـم وحفظــه: لـيس بعجيـب أنْ تكـون لــك 

 .)٣(Q نت ولدت بدعاء اإلمامأهذه الرغبة يف العلم، و

                                                           

 .١٨٥، فهرست النجايش )(١

 .٣٠٩، الطويس ،الغيبة )(٢

 .٢٧٦، الصدوق ،كامل الدين ومتام النعمة )(٣
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وكـان ابــن سـورة يقــول: كلــام رو أبـو جعفــر وأبـو عبــد اهللا ابنــا 
عــيل بــن احلســني شــيئاً يتعجــب النــاس يف حفظهــام ويقولــون هلــام: هــذا 

 .)١(صية لكام بدعوة اإلمام لكامالشأن خصو
ــة مــن بيــت جمــد  ــد الشــيخ الصــدوق مــن علــامء اإلمامي كــان وال

، وكـان لـه الـدور األكـرب يف K وسؤدد، ومـن رواة حـديث أهـل البيـت
ــم  ــن أعظ ــه م ــآل بابوي ــاً؛ ف ــاً وأخالقي ــدوق علمي ــيخنا الص ــة ش رعاي

ج كثـرياً مـن العلـامء والفقهـاء، وعـىل رأسـ هم بيوتات قـم العلميـة؛ خـرّ
بقولــه يف  Q رـوالــد الصــدوق شــيخ القميــني وممــن وثقهــم إمــام العصــ

ريف عـىل مسـائل سـأل هبـا عـن طريـق السـفري احلسـني بـن ـتوقيعه الش
ــا شــيخي ومعتمــدي وفقيهــي ــة عــىل )٢(روح قــائالً: ي ــه الكفاي ، وهــذا في

 وثاقته وجليل قدره وكرامته.
ــائتي مؤلــف  ــاهزت امل ــرية ن ــه مؤلفــات كث ــر )٣(ل ــه ، ولكــن أكث كتب

ــو  ــتهام نح ــويس يف فهرس ــايش والط ــيخان النج ــره الش ــا ذك ضــاعت، وم
عرشين كتابـاً، وكانـت وفاتـه يف السـنة التـي تـويف فيهـا الشـيخ الكلينـي 

 هـ، وهي سنة تناثر النجوم، ودفن يف قم.٣٢٩عام 
                                                           

 .٢٠١، الطويس ،الغيبة )(١

 .٢٢٢ :١، عباس القمي، الكنى واأللقاب )(٢

 .٢٢٢: ١ ،عباس القمي ،الكنى واأللقاب )(٣
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أما أخوه احلسني بـن عـيل بـن بابويـه فكـان أيضـاً مـن علـامء قـم،  
، نقــل ا حلــديث عــن والــده وعــن أخيــه الصــدوق فقيــهٌ ثقــةٌ جليــلٌ ثبْــتٌ

 عنــه علــم اهلــد وعــن أيب جعفــر حممــد بــن عــيل األســود، رو
 ى والشيخ الطويس واملفيد وابن الغضائري.ـاملرتض

ــة  ــذهب اإلمامي موا مل ــدّ ــاد، ق ــاء أجم ــذاذ فقه ــامء أف ــه عل ــآل بابوي ف
ــامل  ــينة زودت الع ــة رص ــع مدرس ــا توس ــتج عنه ــة، ن ــة مج ــوداً فقهي جه

ــ ــالمي بمؤلف ــتنداً اإلس ــت مس ــرية كان ــر  ات كث ــع الفك ــاً يف توس ومبعث
 اإلمامي.

 آراء العلامء يف الصدوق:

ــا ووجــه  ــل الــري، شــيخنا وفقهين ــو جعفــر نزي قــال النجــايش: أب

د بغـداد سـنة  هــ، وسـمع منـه شـيوخ ٣٥٥الطائفة بخراسـان، وكـان ورَ

ممــا يــدل عــىل شــهرته وذيــاع صــيته بــني  )١(الطائفــة، وهــو حــدث الســن

ء يف وقتــه. أمــا الشــيخ الطــويس فقــال: حممــد بــن عــيل بــن مجهــور العلــام

احلســني بــن موســى بــن بابويــه القمــي، جليــل القــدر يكنــى أبــا جعفــر، 

ــر يف  كــان جلــيالً حافظــاً لألحاديــث بصــرياً  بالرجــال ناقــداً لألخبــار مل يُ

 القميني مثله يف حفظه وكثرة علمه.

                                                           

 .٤٧٦ ،النجايش ،أسامء مصنفي الشيعةفهرست  )(١
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 بـار ناقـداً كـان ثقـة جليـل القـدر بصـرياً باألخ(وقال ابن إدريـس: 

 .))١(لآلثار عاملاً بالرجال

ــا (وقــال العالمــة احلــيل:  أبــو جعفــر، نزيــل الــري شــيخنا وفقهين

د بغـداد سـنة  هــ، وسـمع منـه شـيوخ ٣٥٥ووجه الطائفة بخراسـان، ورَ

 .))٢(الطائفة، وهو حدث السن

ــه  ــه مبــارز القميــني، ل أمــا ابــن شهرآشــوب فقــد قــال يف حقــه بأن

و داللــة عــىل تفــرده وتقدمــه عــىل بــاقي نحــو مــن ثالثامئــة مصــنف، وهــ

 .)٣(العلامء

ــه،  ــن أبي ــا ع ث هب ــدّ ــداد وح ــزل بغ ــدادي: ن ــب البغ ــال اخلطي وق

ــة ــهوري الرافض ــيعة ومش ــيوخ الش ــن ش ــان م ــن )٤(وك ــهادة م ــي ش ، وه

 أعدائه بعلمه وأعلميته.

هذه بعـض األقـوال، وهـي كثـرية عـن شخصـية الشـيخ الصـدوق 

 العلمية.
                                                           

 .٥٢٩ :٢ ،ابن إدريس احليل، الرسائر )(١

 .٧٢ ،العالمة احليل ،خالصة األقوال )(٢

 .١٤٦، ابن شهرآشوب ،معامل العلامء )(٣

 .٨٩ :٣ ،اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد )(٤



 ٣١ ....................................................................................... توطئة

 رحلته العلمية:

لعلـم والشـغف لالســتزادة منـه والـنهم ملعرفـة األكثــر إن حتصـيل ا

دفــع شــيخنا الصــدوق إىل التــوطن وإيقــاف نفســه خلدمــة مدرســة أهــل 

، ومل يــأل جهــداً يف الســعي وراء حتصــيله العلمــي وبــذل K البيــت

ى أطــراف الــبالد للملمــة ـاجلهــد يف اســتنفاد وســعه والوصــول إىل أقصــ

املــدن والقصــبات مــذلالً  مــا تبعثــر مــن احلــديث بــني رجالــه يف خمتلــف

كل صـعب يف سـبيل ذلـك، وتـذكر للشـيخ الصـدوق عـدة أسـفار كـان 

غايتهــا علميــة الستقصــاء املعلومــة أيــنام كانــت، فبــدأ مــن حمــل والدتــه 

قــم املقدســة التــي ولــد ونشــأ فيهــا واكتســب مــن علامئهــا وتلمــذ عــىل 

ــالً  ــت حم ــري وكان ــاجر إىل ال ــم ه ــاتذهتا، ث ــت  أس ــم وكان ــازة العل حلي

رتــه إليهــا بــالتامس مــن أهلهــا ملعــرفتهم بحقــه، وبعــد اســتئذانه مــن هج

ــا ــهد الرض ــارة مش ــة لزي ــن الدول ــا رك ــنة  Q ملكه ــافر س ـــ، ٣٥٢س ه

ثــم ســافر إىل  ،وبعــدها عــاد إىل الــري كــام جــاء يف عيــون أخبــار الرضــا

هـــ، وســمع مــن مشــاخيها أمثــال أيب ٣٥٢نيســابور يف شــعبان مــن ســنة 

ــي ــد البيهق ــن أمح ــني ب ــيل احلس ــدوس  ع ــن عب ــد ب ــد حمم ــد الواح وعب

 ، وأيب منصور أمحد بن بكر اخلوزي وغريهم.)١(النيسابوري
                                                           

 الشيخ الصدوق. ،٥٦خبار الرضا أعيون  )(١
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ــنة   ــروذ س ــرو ال ــافر إىل م ــم س ــاً ٣٥٢ث ـــ أيض ــن ه ــمع م ، وس
مشاخيها، أيب احلسني حممـد بـن عـيل بـن شـاه الفقيـه، وأيب يوسـف رافـع 

ــد امللــك ــن عب ــد اهللا ب ــن عب ــه إىل بغــداد، )١(ب ، وبعــد ذلــك اجتــه يف رحلت
نــت تعــج بــالعلامء ومشــايخ احلــديث، وســمع مــن أيب احلســن عــيل وكا

بــن ثابــت الــدواليبي، وأيب حممــد احلســن بــن حممــد بــن حييــى العلــوي 
، ثــم )٢(احلســيني املعــروف بــابن أيب طــاهر وإبــراهيم بــن هــارون اهليثمــي

هــ ، وسـمع مـن مشـاخيها، ومـنهم حممـد بـن ٣٥٤سافر إىل الكوفة عـام 
ــن إ ــد ب ــاش وأمح ــران النق ــجد بك ــي يف مس ــارون العم ــن ه ــراهيم ب ب

 وغريهم من املحدثني. )٣(الكوفة
ثــم توجــه لزيــارة بيــت اهللا احلــرام يف مكــة املكرمــة وأيضــاً اطلــع  

ــال أيب عــيل أمحــد بــن أيب جعفــر  عــىل مشــاخيها، وســمع مــنهم، مــن أمث
ــيوخها، )٤(البيهقــي ــن ش ــمع م ــدان، وس ــافر إىل مه ــها س ــنة نفس ، ويف الس

ــم ــد القاس ــل أيب أمح ــ مث ــه الس ــن عبدوي ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ، )٥(راجـب
                                                           

 .٩، الصدوق ،األمايل )(١

 .٢١، الصدوق ،عاين األخبارم )(٢

 املصدر نفسه. )(٣

 .٢٢، املصدر نفسه )(٤

 .١٠٦، الصدوق ،اخلصال )(٥
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واسـتمر يف سـعيه وسـفره واألخـذ مــن مشـايخ البلـدان اإلسـالمية مثــل 
 بلخ وفرغانة وسمرقند وإيالف وغريها.

ــرب  ــه وك ــو مهت ــل وعل ــيخ الطوي ــس الش ــىل نفَ ــدل ع ــام ي ــذا إن وه
عزيمتــه يف تتبــع مشــايخ األحاديـــث متــنقالً يف ســفره بــال هـــوادة، 

 اً من أئمته يف زيارته هلم القوة والصرب والعزيمة.مستعيناً ومستمد
 الصدوق وكتابه من ال حيرضه الفقيه:

ــب  ــالف طلَ ــذات يف إي ــالمية، وبال ــدن اإلس ــفاره يف امل يف أحــد أس
الشيخ حممد بـن احلسـن العلـوي املعـروف بنعمـة مـن الشـيخ الصـدوق 

ره الطبيــب للــرازي وأنْ ـتصــنيف كتــاب عــىل غــرار كتــاب مــن ال حيضــ
ــم ــيس ــن ال حيض ــهـيه م ــذا )١(ره الفقي ــأليف ه ــرة ت ــدأت فك ــا ب ــن هن ، وم

 السفر العظيم.
وقــد عــرف الشــيخ الصــدوق بكثــرة مؤلفاتــه وتصــانيفه ويف شــتى 
ــيخ  ــن الش ــاء ع ــام ج ــاب ك ــة كت ــه الثالثامئ ــاهزت مؤلفات ــد ن ــوم؛ فق العل

ــته ــويس يف فهرس ــ)٢(الط ــن ال حيض ــاب م ــهرها كت ــن أش ــل م ره ـ، ولع
صــول األربعــة للشــيعة ومصــدر مــن مصــادر الفقيــه الــذي هــو أحــد األ

 احلديث التي يعتمد عليها، ويقع هذا الكتاب عىل أربعة أقسام.
                                                           

 .٢٦٦ :٢، حمسن األمني ،أعيان الشيعة )(١

 .٢٣٧، الطويس ،الفهرست )(٢
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وقـــد رجـــح بعـــض العلـــامء أحاديـــث هـــذا الكتـــاب للشـــيخ 
الصــدوق عــىل غــريه مــن الكتــب األربعــة؛ حلفــظ الصــدوق لألحاديــث 
وضــبطه هلــا وتثبتــه يف روايتهــا، وهــو خيتلــف عــن كتــاب الكــايف يف أنــه 

يورد ما يفتي به، ويـراه حجـة بينـه وبـني ربـه؛ لـذا اعتـربت مراسـيل كان 
ــة واالعتبــار، وهــو  الفقيــه للصــدوق كمراســيل ابــن أيب عمــري يف احلجي

ــ ــن ال حيض ــاب م ــا كت ــواص ومزاي ــن خ ــة ـم ــافة إىل وثاق ــه، إض ره الفقي
 وعدالة وورع الشيخ الصدوق يف نقل األحاديث.

ــتداليل؛ إ ــه االس ــن الفق ــو م ــاب ه ــذا الكت ــيخ وه ــرض الش ذ ع
الصــدوق آراءه بعــد عــرض اآليــات والروايــات مبتــدئاً مــن بــاب امليــاه 
ــن  ــوادر م ــواب الن ــم ذكــر أب ــني، ث ــم العن ــاب حك ــاً بب وطهارهتــا ومنتهي

ــة مــن وصــية النبــي ــأقوال النبــي Q لعــيل N احلــديث بداي ــة ب  N وهناي
 .Q بحق عيل

اســـتند الشـــيخ الصـــدوق يف كتابـــه إىل كتـــاب الكـــايف للشـــيخ 
 ي باعتبار أسبقيته وقربه يف اإلسناد.الكلين

حـــديثاً، واملراســـيل منهـــا  ٣٩١٣حيتـــوي كتـــاب الفقيـــه عـــىل  
 حديثاً. ٢٠٥٠
كتبت هلذا الكتـاب حـوايش كثـرية نـذكر منهـا: حاشـية حممـد بـن  

عيل بن يوسف البحـراين وحاشـية الشـيخ هبـاء الـدين حممـد بـن احلسـني 
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ــ ــن العاب ــن زي ــد ب ــيد أمح ــاميل، وللس ــارثي الع ــاميل احل ــوي الع دين العل

والســيد املــريزا حممــد بــاقر بــن املــريزا حســن بــن خليفــة ســلطان واملــري 

تناولـه كثـري مـن  ،كثـريوغريهـا  )١(حممد باقر بـن حممـد احلسـيني الـداماد

العلـــامء واملحققـــني بالبحـــث والتحقيـــق؛ فصـــار حمـــوراً للدراســـات 

ــه مــن قــوة اإل ــا وجــدوا في ــة؛ مل ســناد الفقهيــة وجممــع األبحــاث العقدي

 وضبط املتن.

وللشــيخ الصــدوق كتــب كثــرية بعضــها ضــاع وانــدرس وبعضــها 

ــا  ــار الرض ــون أخب ــار وعي ــاين األخب ــاب مع ــل كت ــداول مث ــود مت موج

رائع ومصـــادقة اإلخـــوان ـوالتوحيـــد وثـــواب األعـــامل وعلـــل الشـــ

 وفضائل الشيعة.

املؤلفــات للشــيخ الصــدوق أنــه بــارع يف  مــن نــوع حــوظومــن املل

فــنن يف كتابتهــا ممــا يــدل عــىل عبقريتــه وســعة معارفــه مجيــع العلــوم ومت

ــة  ــة واالجتامعي ــة واألخالقي ــات العقدي ــلء الفراغ ــة م ــه وحماول واطالع

ــه الشــ ــة ـبــذهن ثاقــب وقــاد، تعكــس عــىل مــن يطــالع كتب ريفة روحاني

ــني،  ــامء واملتعلم ــار العل ــط أنظ ــب حم ــذه الكت ــت ه ــورع، فبقي ــه ال الفقي

 الشيخ بدعوة منها. يستوحون منها عبق اإلمامة التي جاء

                                                           

 .٢٢٣، أقابزرك الطهراين ،الذريعة )(١
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 مشاخيه وأساتذته:

ــت ــل البي ــوم أه ــارف وعل ــدوق مع ــيخ الص ــل الش ــن  K هن ع

ــة  ــه العلمي ــل يف تربيت ــم الفض ــان هل ــذين ك ــاتذته ال ــاخيه وأس ــق مش طري

 وتزويده بكثري من األحاديث التي كانت مادته العلمية، ومنهم:

 أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن محزة بن عامرة احلافظ. .١

 ن إبراهيم بن هارون اهليتي.أبو احلس .٢

 أمحد بن إبراهيم بن إسحاق. .٣

 أبو منصور أمحد بن إبراهيم بن بكر اخلوزي. .٤

 أمحد بن إبراهيم بن هارون القمي. .٥

 أبو احلسن أمحد بن ثابت الدواليبي. .٦

 أمحد بن أيب جعفر البيهقي. .٧

 أمحد بن احلسن القطان. .٨

 أمحد بن احلسن العطار. .٩

 نوري القايض.أمحد بن حممد بن إسحاق الدي .١٠

ــفاره  ــالل أس ــم خ ــل هب ــائتني، اتص ــاهزون امل ــري ين ــريهم كث وغ

 الكثرية جلمع احلديث.
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 تالمذته والراوون عنه:

 أبو العباس أمحد بن عيل بن حممد بن العباس بن نوح. .١

 ي.وأبو احلسن أمحد بن حممد الرها .٢

 أبو حممد أمحد بن حممد املعمري. .٣

 جعفر بن أمحد بن عيل. .٤

 ملرييس.جعفر بن أمحد ا .٥

٦. .السيد املرتىض علم اهلد 

أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد بــن عــيل بــن احلســن بــن شــاذان  .٧

 القمي.

السيد الرشيف أبـو عبـد اهللا حممـد بـن احلسـن بـن إسـحاق بـن  .٨

ــر ــن جعف ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ــني ب ــن احلس ــروف  Q احلســن ب املع

 بنعمة.

 يد.فأبو عبد اهللا حممد بن النعامن امل .٩

 موسى التلعكربي.أبو حممد بن هارون بن  .١٠

روا عنــد الشــيخ الصــدوق، وغــريهم ـهــؤالء بعــض الــذين حضــ

 كثري من األسامء التي هلا ثقلها عىل الساحة العلمية.
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ــدِّ  ــل املح ــن أوائ ــيخنا الصــدوق م ــذين يصــنف ش ثني والفقهــاء ال
ــن رؤوس  ــو م ــه؛ فه ــه وأبواب ــه، والفق ــديث وعلوم ــع احل ــدوا جلم تص

 ثني والناقلني للحديث.هرم املحدِّ 
 فاته:و

ــ ــم ـقض ــنيف والعل ــأليف والتص ــه يف الت ــدوق حيات ــيخ الص ى الش
ــارصه  ــن ع ــل م ــه ك ــربك ب ، يت ــامً ــاً ومعل ــية مربي ــة النفس ــادة والرتبي والعب

ن مجيـــع وعرفـــه، فمـــن النـــادر أن جيـــود الـــزمن بشخصـــية مثلـــه دوّ 
 الكامالت العلمية والنفسية.

ــل أنحــاء  ــيعة يف ك ــا للش ــة الفتي ــه مرجعي ــلت إلي ــدها وص وبع
ورة، فكــان جييــب عــىل أســئلتهم ومســائلهم، وحــاز عــىل تعظــيم املعمــ

ــرة  ــدوق لكث ــب بالص ــم؛ فلق ــه ووالهت ــوك زمان ــلمني ومل ــور املس مجه
حديثه ومصـداقيته يف السـند واملـتن حتـى طويـت لـه الوسـادة وأصـغت 

 له كل اآلذان.
هــــ، وقـــد جتـــاوز عمـــره ٣٨١تـــويف الشـــيخ الصـــدوق عـــام 

بــالقرب مــن قــرب الســيد عبــد  ريف الســبعني عامــاً، ودفــن بــالريـالشــ
ــد بســتان طغرليــه يف بقعــة رفيعــة يف روضــة مونقــة  العظــيم احلســني عن

، وجـدد عامرهتـا السـلطان فـتح عـيل شـاه قاجـار سـنة )١(وعليها قبة عالية
                                                           

 .٧٥، الصدوق ،خبارمعاين األ )(١
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هـ تقريبـاً بعـد مـا ظهـرت كرامـة لـه شـاعت بـني النـاس وثبتـت ١٢٣٨
ـــاري يف  ـــاظم كاخلوانس ـــن األع ـــع م ـــيلها مج ـــر تفص ـــلطان، ذك للس
ــال،  ــيح املق ــاين يف تنق ــامء واملامق ــص العل ــابني يف قص ــات والتنك الروض
قــال اخلوانســاري: ومــن مجلــة كراماتــه التــي ظهــرت يف هــذه األعصــار، 

رت هبا العيـون جلمـع غفـري مـن أويل األبصـار، وأهـايل األمصـار، ـوبص
ريف الواقـع يف ربـاع مدينـة الـري املخروبـة ـأنه قـد ظهـر يف مرقـده الشـ

ــقا ــة وانش ــن طثلم ــد غق م ــا بقص ــوها وتتبعوه ــام فتش ــر، فل ــان املط ي
ريف، ـإصــالح ذلــك املوضــع بلغــوا إىل رسدابــه الــذي فيــه مدفنــه الشــ

ريفة هنــاك مســجاة عاريــة غــري باديــة ـفلــام دخلوهــا وجــدوا جثتــه الشــ
ــا  ــاب، ويف أطرافه ــر اخلض ــا أث ــىل أظفاره ــيمة، ع ــيمة وس ــورة، جس الع

وجــه الــرتاب، فشــاع هــذا  أشــباه الفتايــل مــن أخيــاط كفنــه البــايل عــىل
اخلــرب يف مدينــة طهــران إىل أن وصــل إىل ســمع الســلطان فــتح عــيل شــاه 

ــنة  ــدود س ــك يف ح ــار، وذل ـــ١٢٣٨قاج ــد )١(ه ــن  ٨٥٧، أي بع ــنة م س
ر، ولـيس بعجيـب تاريخ وفاتـه، وهـي كرامـة هلـذا العـامل الفاضـل األغـ

الــذين بــذلوا مهجهــم يف ســبيل إعــالء كلمــة اهللا -عــىل أوليــاء اهللا 
ــه يف األرضوت ــيخ دين ــي  -رس ــم أن حتتف ــا، هب ــوا فيه ــي دفن األرض الت

ــوم يبعــث يف  ــان أحكــام اهللا وي ــوم ســعى لبي ــد وي ــوم ول ــه ي فســالم علي
                                                           

 .٧٥، لصدوقا ،خبارمعاين األ )(١
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ــا  ــك اهللا أهي ــفعاً، فرمح ــافعاً ومش ــر العــني ش ــد قري ــد وآل حمم ركــب حمم
 الشيخ اجلليل يا أبا جعفر حممد بن عيل بن بابويه الصدوق.

 :الشيخ الطويس
 د بن احلسن بن عيل بن احلسن الطويس أبو جعفر حمم
 :شيخ الطائفة

ــنة  ــان س ــهر رمض ــوس يف ش ــة ط ــويس يف مدين ــيخ الط ــد الش ول
ــأربع ســنوات، مــن شــيوخ ٣٨٥ ــاة الشــيخ الصــدوق ب هـــ، أي بعــد وف

وفقهاء الطائفة، بل هو مـن أشـهر علـامء الشـيعة عـىل مـدار الزمـان، بلـغ 
ف، بحـرٌ  ما مل يبلغه غريه من العلـم والفضـل، بـل هـو أشـهر مـن أن يعـرَّ

ــن علــامء  ــم م ــة وتالمــذة العل ــالب احلقيق ــرتف منــه ط ــم يغ يف العل
ــة  ــه الرياس ــت إلي ــول، انته ــول واملعق ــه واألص ــال والفق احلــديث والرج

ى علــم اهلــد الــذي خلــف الشــيخ املفيــد ـبعــد شــيخه الســيد املرتضــ
ريعة، ازدحــم ـأســتاذ الطــويس األول، فكــان علــامً للشــيعة، ومنــاراً للشــ

ه العلـامء واألفاضـل للتلمـذة عنـده، وانجـذب إليـه املسـتفيدون مـن علي
 كل فج عميق.

ره، ـاتســعت هالتــه العلميــة فغطــت كــل مــدار، نابغــة عصــ 
ووحيــد دهــره، اســتلم كــريس الكــالم بكــل اســتحقاق، فزانــه، فارضــاً 

ــ ــوم الش ــتجىل عل ــة، اس ــة والعام ــامء اخلاص ــتاذاً للعل ــه أس ريعة، ـنفس
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ــتش غو ــا، وف ــرب أغواره ــر وس ــان النه ــا، فك ــتعلم جماهله ــها، واس امض
اهلادر الذي يرده كـل ظمـآن، ونبعـاً صـافياً ال عكـرة فيـه، قـد لـو كـل 
عريكــة، وذلــل كــل صــعب، جمــداً جماهــداً ثابتــاً تقيــاً نقيــاً قــدوة للعلــامء 

ــالء ــالذاً للفض ــم  ،وم ــل عل ــألف يف ك ــوعية ف ــمولية واملوس ــاز بالش امت
 باقتدار.

ــته  ــه ودراس ــد والدت ــاجر بع ــام ه ــداد ع ــوس إىل بغ ـــ ٤٠٨يف ط ه
باعتبارها كانـت تسـتقطب العلـامء ومركـزاً علميـاً مرموقـاً، وكـان عمـره 

ر عنــد الشــيخ املفيــد، وأدرك الشــيخ الغضــائري ـســنة، فحضــ٢٣آنــذاك 
هـــ، أي بعــد ثــالث ســنوات ٤١١مــن علــامء الرجــال الــذي تــويف عــام 

د إىل وفاتــه ى، وكــان مقربــا منــه مالزمــاً للشــيخ املفيـــمــن ورود املرتضــ
 ى، وكــان مقربــاً ـهـــ، فانتقــل إىل التلمــذة عنــد الســيد املرتضــ٤١٣عــام 

ى أشـد العنايـة؛ ملـا كـان يلتمسـه ـمنه مالزماً له، فعنـي بـه السـيد املرتضـ
إيـاه بعـد وفاتـه لشـغل منصـب الرياسـة  مسـتخلفاً  ةفيه مـن فطنـة ونباهـ

يس كــان الدينيــة والعلميــة مــع وفــرة العلــامء آنــذاك، لكــن شــيخنا الطــو
املــربز فــيهم فكــان لــه الــدور الكبــري يف إذكــاء احلركــة العلميــة مؤسســاً 
مكتبة كبـرية؛ فقـد كـان هيـد لـه العديـد مـن الكتـب باعتبـاره الوريـث 

ــ ــى ـالش ــاكن حت ــيخ س ــدأ للش ــة، ومل هي ــة والعلمي ــة الديني رعي للزعام
 جعل من بغداد حمل أنظار رواد العلم وفقهائهم.
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واملعرفـة مـن إنـارات الشـيخ الطـويس  ثم ما برحـت أجـواء العلـم

حتــى حلــت كارثــة بغــداد بالفتنــة العميــاء التــي أحرقــت كــذلك 

ــ ــد ـاألخض ــة، فبع ــة املذهبي ــالجقة أوار الفتن ــج الس ــابس؛ إذ أج ر والي

حــراق مكتبــات الشــيعة التــي إهـــ عمــدوا إىل ٤٤٧دخــوهلم بغــداد عــام 

ــات  ــن املكتب ــت م ــون، وكان ــأها البوهيي ــةأنش ــىل اهلام ــة ع ــراث احلاوي  ت

ــيخ  ــلت إىل الش ــى وص ــة حت ــذه الفتن ــعت ه ــد اتس ــيعة، وق ــيم للش عظ

ــإحراق  ــاموا ب ــة، فق ــة والطائفي ــأ عــن املذهبي ــان بمن ــذي ك الطــويس ال

 مكتبته وكرسيه.

ـــوزي ـــن اجل ـــول اب ـــنة  )١(يق ـــوادث س ـــرب ٤٤٨يف ح ــــ: وه ه

ـــنة  ـــوادث س ـــال يف ح ـــت داره. وق ـــر، وهنب ـــو جعف ــــ: يف ٤٤٩أب ه

الطــــويس مــــتكلم الشــــيعة هــــذه الســــنة كبســــت دار أيب جعفــــر 

ــه  ــس علي ــان جيل ــريس ك ــاتره وك ــن دف ــد م ــا وج ــذ م ــالكرخ، وأخ ب

ناجيق ســـللكـــالم، وأخـــرج إىل الكـــرخ وأضـــيف إليـــه ثـــالث 

بـــيض كـــان الـــزوار مـــن أهـــل الكـــرخ قـــديامً حيملوهنـــا معهـــم إذا 

 .)٢(قصدوا زيارة الكوفة فأحرق اجلميع
                                                           

 .٨ :١٦ ،ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك )(١

 .١٦، املصدر نفسه )(٢
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مكــان فلــم يــر الشــيخ الطــويس مــن بــد إىل اهلجــرة مــن بغــداد إىل 

ــت  ــل، وكان ــىل الرحي ــزم ع ــة، فع ــريته العلمي ــتمر يف مس ــي يس ــن لك آم

وكانــت يومئــذ  Q وجهتــه النجــف األرشف حيــث مقــام أمــري املــؤمنني

ــري  ــاوراً أم ــا جم ــة فيه ــب لإلقام ــدها األنس ــة، فوج ــز العلمي ــن املراك م

ـــؤمنني ـــم  ،Q امل ـــز للعل ـــا إىل مرك ـــف حوهل ـــوله إىل النج ـــد وص وبع

ء املسـؤولية الكـرب التـي محلهـا الشـيخ بعـد وجامعة دينية ناهضـاً بأعبـا

ــة  ــد مــن مصــادر وكتــب الشــيعة ومدامهــة احلــرب املذهبي إتــالف العدي

 التي تركت آثاراً سلبية عىل املسلمني كافة.

فــدارت عجلــة العلــم مــرة أخــر بفضــل العــامل العامــل الشــيخ 

الطــويس مؤسســاً حــوزة للعلــوم الدينيــة أصــبحت مقصــداً وقبلــة 

أصــحابه الــذين هــاجروا معــه، مــع اخلصوصــية التــي لطــالب العلــم و

 ــو ــت إىل اآلن مه ــي بقي ــني والت ــام املتق ــذي ضــم إم ــان ال يملكهــا املك

ــطوته  ــاً بس ــويس مهيمن ــيخ الط ــي الش ــارفني، وبق ــاملني والع ــدة الع أفئ

العلمية عـىل مقاليـد الـدرس والتـدريس، فأصـبحت النجـف مـن املـدن 

ــال ــا الرح ــد إليه ــي يش ــرب الت ــالمية الك ــم  اإلس ــارة وللعل ــاً للزي طلب

وبقيـــت  ،إضـــافة إىل رجـــوعهم للشـــيخ الطـــويس يف احلقـــوق املاليـــة

ـن  نظريات الشـيخ الطـويس وفتـاواه حـداً ال يمكـن اقتحامـه، واسـتمر مَ
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ه مقلداً للشـيخ مـن غـري أن يكـون لـه احلـق يف خمالفتـه بشـ يء حتـى ـبعدَ

ــيل  ــس احل ــن إدري ــيخ اب ــوال أن الش ــف ل ــاد تتوق ــة االجته ــادت حرك ك

ر هـذا الطـوق الـذي تقلـده اآلخـرون حتـى كـان يسـميهم باملقلـدة ـكس

مثبتــاً نظرياتــه وآراءه التــي نــاقش هبــا الشــيخ الطــويس؛ فــإن دوام احلــال 

ــيخ  ــاة الش ــن وف ــاً م ــني عام ــة ومخس ــد مائ ــذا بع ــان ه ــال، وك ــن املح م

 الطويس.

ــه: ــا  وفات ــي بقيــت ليومن ــة الت بعــد عمــر حافــل باملعطيــات العلمي

ــ ــدراً وأص ــذا مص ــه ــاتنا للش ــه يف دراس ــول علي ــالمية ـالً نع ريعة اإلس

ــنة ــويس س ــة الط ــيخ الطائف ــل ش ــة ٤٦٠رح ــغ اخلامس ــر بل ــن عم ـــ ع ه

والســبعني أثمــرت عــن ختــريج أســاطني العلــم وجهابــذة املــذهب 

رة ـ، ودفــن يف بيتــه بــالقرب مــن احلضــQ ليجــاور إمامــه أمــري املــؤمنني

ف باسـمه، ريـالعلوية، فسـمي بـاب مـن أبـواب الصـحن احليـدري الشـ

وهو باب الطويس، وبنـي عـىل قـربه قبـة ومسـجد سـمي باسـمه مسـجد 

الطـويس ليبقــى هـذا الشــيخ خملـداً يف تــاريخ العلـم والفضــيلة حتـى انــه 

ريف، وصـار ـال خيلو درس مـن الـدروس العلميـة مـن ذكـر اسـمه الشـ

ــراً  ــجد مق ــذا املس ــيخ  ه ــواهر وش ــاحب اجل ــل ص ــاء مث ــدريس الفقه لت

 آلخوند اخلراساين.الرشيعة اإلصفهاين وا
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وقــال ابــن حجــر  ،)١(قــال فيــه النجــايش: جليــل يف أصــحابنا فقيــه
 .)٢(يف لسان امليزان: فقيه الشيعة

ــه  ــة الشــيخ الطــويس الســامية ودرجت ــان عــىل مكان وال خيتلــف اثن
 ،الرفيعة وشأنه بـني العلـامء، بـل إن تالمذتـه كـانوا مـن اخلاصـة والعامـة

ــا هبــ ذه العقــول النــرية والنفــوس الكبــرية فمــن مــنن اهللا وآالئــه أن حبان
 الذين شيدوا لنا أركان املذهب فجزاهم اهللا عن آل حممد خري جزاء.

ــاخيه:أ ــاتذته ومش ــداد  س ــن بغ ــويس م ــيخ الط ــة الش ــدأت انطالق ب
حتت يـد أسـتاذه الشـيخ املفيـد، إضـافة إىل مشـايخ احلـديث الـذين أخـذ 

الطـويس بتتبعـه عنهم ونقل عـنهم يف كتبـه احلديثيـة، فقـد عـرف الشـيخ 
ــعة  ــرية وواس ــدة كب ن قاع ــوّ ــال، فك ــد الرج ــائها عن ــار واستقص لألخب

 ونذكر من مشاخيه: ،كانت مادة دسمة ألبحاثه وحتقيقاته
 الشيخ حممد بن النعامن املفيد. .١
 السيد علم اهلد املرتىض. .٢
 أمحد بن إبراهيم القزويني. .٣
 أمحد بن عيل النجايش. .٤
 احلسن بن إسامعيل البزاز. .٥

                                                           

 .٤٠٣، النجايش ،فهرست أسامء مصنفي الشيعة )(١

 .١٣٥ :٥ ،ابن حجر ،لسان امليزان )(٢



 يف الكتب األربعة Qاإلمام احلسن  .......................................................... ٤٦

 أمحد بن أيب الفوارس احلافظ.حممد بن  .٦
 أبو عبد اهللا حممد بن حممد الزعفراين. .٧
ـــلت  .٨ ـــابن الص ـــروف ب ـــى املع ـــن موس ـــد ب ـــن حمم ـــد ب أمح

 األهوازي.
 ابن الغضائري. .٩

 احلسن بن إسامعيل أشناس. .١٠
ــر ال يســع املجــال  ثُ هــذه أســامء بعــض مشــاخيه وأســاتذته، وهــم كُ

ة املســتدرك لــذكرهم، ويمكــن الرجــوع إىل الفهرســت أو األمــايل وخامتــ
 لالطالع أكثر.
 تالمذته:

حرض عند الشـيخ الطـويس مجلـة مـن الفقهـاء والعلـامء ومـن كـال 
الفــريقني؛ ملــا وجــدوا عنــده مــن غــزارة علــم وتتبــع ونظريــات حديثــة 
ــل  ــه اآلذان بك ــغت ل ــاق، وأص ــه األعن ــت ل ــوهلم فارشأب ــتاملت عق اس

 ومن تالمذته: ،متعن وعناية
بــن احلســن بــن احلســني بــن أبــو إبــراهيم إســامعيل بــن حممــد  .١

 حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه.
 آدم بن يونس بن أيب مهاجر النسفي. .٢
 أبو الصالح التقي احللبي. .٣



 ٤٧ ....................................................................................... توطئة

 السيد أبو إبراهيم جعفر بن عيل بن جعفر احلسيني. .٤

 أبو عيل احلسن بن الشيخ الطويس. .٥

 الشيخ سعد الدين بن الرباج. .٦

 الشيخ عيل بن عبد الصمد. .٧

 ح حممد بن عيل الكراجكي.الشيخ أبو الفت .٨

 الشيخ أبو سعيد منصور بن احلسني اآليب. .٩

 ث ابن شهرآشوب املازندراين.الفاضل املحدِّ  .١٠

ــويس  ــيخ الط ــن درس الش ــتفادوا م ــن اس ــريٌ مم ــؤالء كث ــري ه وغ

 ثني.سواء يف بغداد أم يف النجف، فهو أستاذ الفقهاء واملحدِّ 
 كتبه ومؤلفاته:

ــال ــة اإلس ــويس للمكتب ــيخ الط ــدم الش ــنفات ق ــات ومص مية مؤلف

أغنت وأثرت رفوفهـا بـام هـو ضـالة الطالـب للعلـم، صـنف يف احلـديث 

ــ ــوم الش ــن عل ــا م ــري وغريه ــال والتفس ــول والرج ــه واألص ريعة ـوالفق

الغراء فكان كـل كتـاب منهـا هـو مصـدر يف موضـوعه، وأصـبحت كتبـه 

ريعة، وقـــد فهـــرس الشـــيخ ـمنهاجـــاً دراســـياً لســـالكي علـــوم الشـــ

 .)١(نفاتهالنجايش كل مص

                                                           

 .٤٠٣ ،النجايش ،فهرست أسامء مصنفي الشيعة )(١
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ـــت  ـــديث والفهرس ـــار يف احل ـــذيب واالستبص ـــه الته ـــن كتب وم
ي يف علــم الرجــال والنهايــة يف الفقــه والتبيــان يف تفســري ـورجــال الكشــ

ــول  ــول يف أص ــدة األص ــالم وع ــم الك ــول يف عل ــة العق ــرآن ورياض الق
ومــا  ،وغريهــا كثــري Q الفقــه وكتــاب الغيبــة يف أخبــار صــاحب الزمــان

لتهــذيب واالستبصـار، ومهــا مــن أصــول الشــيعة هيمنـا اآلن هــو كتابــاه ا
 يف احلديث، اعتمد يف بعضها عىل كتاب الكايف للكليني.

ـــدة  ـــه يف ع ـــويس نفس ـــيخ الط ـــد رصح الش ـــذيب فق ـــا الته أم
أن أحاديــث التهــذيب وأخبــاره تزيــد عــىل مخســة آالف  )١(األصــول

ر ـحـــديث، واالستبصـــار نحـــو مخســـة آالف حـــديث، وقـــد اختصـــ
يـــث األحكـــام فقـــط، أمـــا التهـــذيب فشـــمل االستبصـــار عـــىل أحاد

 األصول العقدية إضافة إىل األحكام.
ــار ــه االستبص ــة كتاب ــويس يف مقدم ــيخ الط ــال الش ــزأت )٢(ق : إين ج

هــذا الكتــاب إىل ثالثــة أجــزاء: األول والثــاين يشــتمالن عــىل مــا يتعلــق 

بالعبادات، والثالـث يتعلـق باملعـامالت وغريهـا مـن أبـواب الفقـه، أمـا 

ول فيحتــوي عــىل ثالثامئــة بــاب يتضــمن مجيعهــا ألفــاً وثامنامئــة اجلــزء األ

 ر بابـاً ـوتسعة وسـبعني حـديثاً، والثـاين يشـتمل عـىل مـائتني وسـبعة عشـ
                                                           

 .١٣٨ :١ ،الطويس ،العدة يف أصول الفقه )(١

 .٣٤٢: ٤ ،الطويس ،االستبصار )(٢
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وأبـــواب الكتـــاب  ،ومائــة وســـبعة وســـبعني حــديثاً  ويتضــمن ألفـــاً 

ــ ــة وعش ــعامئة ومخس ــاً ـتس ــامئة رون باب ــة آالف ومخس ــىل مخس ــتمل ع ، يش

 وأحد عرش حديثاً.

ــا ــا كت ــذيب أم ــتاذه -ب الته ــة ألس ــىل املقنع ــو رشح ع ــذي ه ال

هـو يشـتمل عـىل كتـب الفقـه مـن الطهـارة إىل الـديات، ف -الشيخ املفيـد

بابـاً، وهـو  ٣٩٣، وعـدد أبوابـه حـديثاً  ١٣٥٩٠ وقد بلـغ عـدد أحاديثـه

ــد  ــه فق ــال علي ــو عي ــذي ه ــار ال ــاب االستبص ــن كت ــع م ــرب وأوس أك

ــيام اخ ــذيب ف ــن الته ــه م ــيخ روايات ــتخرج الش ــا اس ــا وعاجله ــف منه تل

 ،باجلمع بينهـا، أمـا التهـذيب فقـد اشـتمل عـىل املوافـق منهـا واملخـالف

 أي أن تأليف كتاب التهذيب أسبق من تأليف االستبصار.

وجــرت عــىل هــذه الكتــب رشوح وتعليقــات كثــرية؛ إذ أصــبحت 

 حمور الدراسات يف احلديث ومنهج البحث لدهيم.

ــار ــذيب واالستبص ــايب الته ــوجز لكت ــذا م ــويس،  ه ــيخ الط للش

 وهي ثالث ورابع الكتب األصول يف احلديث.

وتبقــى هــذه الكتــب شــاهداً عــىل عظمــة هــذا الرجــل الــذي بــذل 

ــيخها  ــبح ش ــة، فأص ــة املحق ــة والطائف ــة احلق ــة الفرق ــعه خلدم ــا يف وس م

ــ ــه الش ــت بنتاج ــل البي ــون أه ــر عي ــا ليق ؛ ـوحجته ــرّ ــه الث ريف وعطائ

طـويس بـام أوليـت لـدينك فسالم عليـك أبـا جعفـر حممـد بـن احلسـن ال
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يقتــدK   مــن اإليثــار واألســبقية لتكــون أنموذجــا لشــيعة أهــل البيــت

بمسـجدك  Q به يف العلـم والعمـل لتخلـد بجنـب مـوالك أمـري املـؤمنني

 .N املبارك؛ فرصت مناراً يستدل بك عىل رشيعة سيد املرسلني
** 
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ــو ــرتاث املعص ــظ ال ــىل حف ــيعة ع ــامء الش ــياع دأب عل ــن الض مي م
ــر  ــيايس أن تعك ــم الس ــر احلك ــت دوائ ــي حاول ــه الت ــب بنصوص والتالع
صــفو معينهــا بمختلــف الطــرق مــن تشــتيت رجــال احلــديث وإتــالف 
ــة  ــرة املوضــوعات واملدسوســات حماول ــات وكث ــر الرواي الكتــب أو تزوي
مــنهم لتغييــب مفــاهيم اإلســالم احلقيقيــة، فهــي حماولــة إلخفــاء ضــياء 

اقـد عـىل الرسـالة املحمديـة العصـامء متخـذين مـن الشمس بغربـاهلم احل
بعــض األقــالم املــأجورة آلــة لتزييــف الروايــات مــن حيــث املضــمون أو 

 السند.
ومــا وصــلنا اليــوم مــن كــمّ األحاديــث اهلائــل داللــة عــىل  

كانـت واعيـة ملـا حيـدث متـدبرة ملـا  K إخفاقهم؛ فمدرسـة أهـل البيـت

واضـعة منهجيـة رصـينة ستؤول إليه أمـور احلـديث مـن تشـويه وخلـط، 

يف إفـراز األخبــار ومتييــز الغــث مــن الســمني واجــدة معاجلــات لكــل مــا 

يواجــه احلــديث اإلمــامي مــن ضــعف ســندي أو متنــي مؤصــلة ثوابــت 

وضوابط وقواعـد تطـورت مـع مـرور الـزمن عـىل أيـدي رجـالٍ هنضـوا 
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ــل  ــر أه ــامل فك ــديات ملع ــن حت ــرأ م ــا يط ــل م ــن ك ــذود ع ــة لل ــل مه بك

احلســـبان حجـــم املصـــاعب والعوائـــق التـــي  واضـــعني يف Kالبيـــت

ــل  ــة أه ــق بمظلومي ــم املطل ــريهتم وإيامهن ــاذ بص ــنّ نف ــتواجههم، لك س

ــت ــ- K البي ــي للتش ــداد طبيع ــن امت ــه م ــا يمثلون ــيـمل ــان  -ريع اإلهل ك

حــافزاً ودافعــاً لتخطــي أخطــر املراحــل وكشــف غــربة العصــف الــذي 

كـــة أثارتـــه قـــو الظلـــم والطغيـــان وإمخـــاد عجـــاجهم املســـموم برب

ــوا  ــداهم، فوطن ــىل ه ــري ع ــة والس ــت الرمح ــل بي ــأنوار أه ــامهم ب اعتص

ــنهم،  ــواردة ع ــار ال ــظ األخب ــع وحف ــاهتم جلم ــدوا إمكاني ــهم، وجن أنفس

ــ ــرتة التش ــاً وأن ف ــن ـخصوص ــن زم ــدت م ــد امت ــة ق ــد اإلمامي ريع عن

ـــي ـــ Nالنب ـــاين عش ـــام الث ـــذاهب Q رـإىل اإلم ـــائر امل ـــالف س ، بخ

ــدها  ــنة عن ــت الس ــي توقف ــالمية الت ــياإلس ــاة النب ــل N بوف ــانوا أق ؛ فك

نصــيباً مــن حيــث الروايــات التــي هــي املصــدر الثــاين الســتنباط 

 األحكام.

ــة   ــل كــان هــو املرحل ــاجلمع فقــط، ب ــذاذ ب ومل يكتــف هــؤالء األف

األوىل لتحصــني الــرتاث الشــيعي مــن الضــياع واالنــدثار، بــل جلــؤوا إىل 

ه ســـنداً  ، ومل ومتنـــاً  وضـــع معـــايري وضـــوابط لقبـــول احلـــديث أو ردِّ

؛ ملا يشوب بعضها من خمالفةٍ ملبادئ K يصححوا كل ما ورد عنهم
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ــام  ــة ب ــة وإحاط ــر دق ــانوا أكث ــرام، فك ــت الك ــل البي ــنة أه ــرآن وس الق
فشــدوا الرحــال وجــابوا  ،يرتكــزون عليــه يف عقائــدهم وأحكــامهم

الــبالد مستقصــني اآلثــار ومتتبعــني لألخبــار أيــنام وجــدت، ويف أي 
ــد  ــد جهي ــتات مكــان حلــت، وبجه ــتطاعوا مللمــة ش ــل حثيــث اس وعم

الروايات وصـبها يف قالـب واحـد اصـطلح عليـه بالكتـب األربعـة التـي 
 اصبحت مصادر احلديث للشيعة اإلمامية.

ــادة   ــت امل ــات كان ــن رواي ــه م ــام حتتوي ــة ب ــب األربع ــذه الكت إن ه
األساســية للتــأليف؛ وبــام أهنــا تشــتمل عــىل روايــات منقولــة عــن مجيــع 

، بــام قــال مــن Q نا عــىل مــا يتعلــق باإلمــام احلســنرـاملعصــومني اقتصــ
روايـات أو قيـل فيـه بخطـة عمـل جديـدة حاولنـا فيهـا إخـراج الكتــاب 

ــ ــة تيس ــورة ممكن ــل ص ــب ـبأفض ــك الكت ــث يف تل ــارئ والباح ــىل الق ر ع
ــن ــام احلس ــات اإلم ــول إىل رواي ــري  Q الوص ــن غ ــا م ــتفادة منه واالس

ـ سـافة عـىل الباحـث ر املـَالرجوع والبحـث يف تلـك الكتـب بتبويـب قصّ
 للوصول إىل هدفه، وكانت خطة العمل والتحقيق كام يأيت:

ــب األربعــة رشوحــاً وتعليقــات وحتقيقــات عديــدة ١ . إن للكت

ــ ــند أو بش ــال الس ــان برج ــواء ك ــق س ــدرس والتحقي ــا بال رح ـتناولته

الروايات أو حتقيـق مصـادرها، وهنـا كـان االعـتامد يف العمـل عـىل نسـخ 

اعتمــدنا حتقيــق  التهــذيبفرة لــدينا، ففــي الكــايف والكتــب األربعــة املتــو
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 مــن ال حيضـــره الفقيــهالشــيخ عــيل أكــرب الغفــاري، أمــا يف كتــايب 

ـــن  ـــيد حس ـــة للس ـــخ املحقق ـــوع إىل النس ـــان الرج ـــار فك واالستبص

 املوسوي اخلرسان.

. اســتخراج مجيــع الروايــات واألحاديــث التــي ورد ســندها ٢

أو  N ه أو نقــالً عــن النبــيالتــي تتضــمن قــوالً لــ Q عــن اإلمــام احلســن

موضــوعاً هلــا ممــا قيــل  Q أمــري املــؤمنني أو الروايــات التــي كــان اإلمــام

 .K أو أحد األئمة P فيه عن جده أو أبيه أو أمه

. اجلمــع بــني الروايــات يف الكتــب األربعــة التــي تشــرتك بالســند ٣

ــع  ــتن يف مجي ــق امل ــات واتف ــك الرواي ــند يف تل ــف الس ــإذا اختل ــتن، ف وامل

ــ ــاب النص ــة الكت ــند رواي ــذكر س ــند ب ــتالف يف الس ــري إىل االخ وص فنش

ــدرج  ــنده، وي ــت س ــثالً، فيثب ــه م ــايف أو الفقي ــان الك ــاً إذا ك ــدم زمان املتق

سند الروايـات األخـر يف بـاقي الكتـب مـع وحـدة املـتن فيهـا، أمـا إذا 

اتفــق الســند للروايــات واختلــف املــتن فإنــه يــذكر الســند، ويــذكر املــتن 

ف يف العبــارات أو الكلــامت، ويقــدم مــتن أقــدم مــع ذكــر االخــتال

ــار،  ــم االستبص ــذيب ث ــم الته ــه ث ــم الفقي ــايف ث ــو الك ــادة، وه ــب ع الكت

ــذكر  ــتن في ــند وامل ــق الس ــا إذا اتف ــاب، أم ــتن الكت ــارة يف م ــون اإلش وتك

 املصدر للكتب األربعة وينقل السند واملتن كام هو.
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ــوعات٤ ــب املوض ــات بحس ــث والرواي ــنيف األحادي ــا بتص  . قمن

مــع اختيــار عنــوان لكــل بــاب وإدخــال الروايــات املشــرتكة باملوضــوع 

ــة وإدراج  ــب األربع ــواب الكت ــاوين أب ــزام بعن ــري االلت ــن غ ــون م املعن

عنـــاوين األبـــواب األصـــلية يف الكتـــب األربعـــة يف هـــامش الكتـــاب 

ــع  ــاب م ــوان الب ــف عن ــد خيتل ــة؛ فق ــه الرواي ــأخوذ من ــاب امل ــة الب ملعرف

 بواب الكتب األربعة.العنوان الذي وضعناه من أ

ــر مــن عنــوان فــبعض الروايــات ٥ ــة حتتمــل أكث . إذا كانــت الرواي

اق كالمهــم يشــمل أكثــر يســصــومني يكــون هلــا أكثــر مــن داللــة؛ فللمع

ــور، ــن حم ــزَّ  م ــة جت ــذه احلال ــي ه ــوان  أُ فف ــت العن ــزء حت ــل ج ــدخل ك وي

 املناسب له بحسب ما صنفناه.

ــمل٦ ــم األول يش ــمني: القس ــىل قس ــاب ع ــم الكت ــات  . قس الرواي

مــن الــوالدة واإلمامــة وظــروف  Q التــي تتعلــق بســرية اإلمــام احلســن

ريفة. أمــا القســم الثــاين فلقــد خصــص لفقــه اإلمــام ـحياتــه الشــ

ــن ــي يف  Qاحلس ــار ه ــذيب واالستبص ــايب الته ــات كت ــم رواي ــإن معظ ف

 الفقه.

ــا ٧ ــا م ــض فقراهت ــذكر يف بع ــة ي ــة طويل ــار املنقول ــض األخب . بع

، وذكــر كــل الروايــة فيــه مؤنــة زائــدة، فنــذكر Q يتعلــق باإلمــام احلســن
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بداية احلديث من بعض فقراته ثـم نـذكر مـا يلزمنـا منـه مـع وضـع نقـاط 

 داللة عىل اسرتسال اخلرب إىل املقاطع التي هتمنا، وهي حمور البحث.
ــة املتكــررة، فــإذا تكــررت ٨ . اعــتامد كتــاب الكــايف يف نقــل الرواي

قـط باعتبـار أن الشـيخ الصـدوق يف باقي الكتـب فيـذكر اسـم الكتـاب ف
يف الفقيــه والطــويس يف التهــذيب واالستبصــار ينقلــون عــن الشــيخ 

 الكليني يف الكايف باعتبار أن األسبقية له.
ـــة مـــذكورة يف أحـــد الكتـــب دون الكتـــب ٩ . إذا كانـــت الرواي

 األخر فيذكر اسم الكتاب وروايته فقط.
 الروايات.. ختريج اآليات القرآنية التي تضمنتها نصوص ١٠
. يشتمل اهلـامش عـىل ذكـر اجلـزء ثـم الصـفحة والبـاب ورقـم ١١

ــة  ــع يف كتاب ــل املتب ــب التسلس ــاب وحس ــن الكت ــل م ــذي نق ــديث ال احل
 هوامش مصادر الكتب.

ــي يف ١٢ ــام ه ــة ك ــب األربع ــودة يف الكت ــوامش املوج ــذكر اهل . ت
 هامش هذا الكتاب من دون ترصف فيه لبيان مفردات الرواية.

ة وخطـة العمـل التـي اتبعناهـا، فقـد استقصـينا فيهـا هذه هي اآلليـ
ــاب  ــراج الكت ــة يف إخ ــبل املتاح ــل الس ــول إىل أفض ــود للوص ــة املجه غاي
ــن  ــي ع ــتقل يغن ــاب مس ــه كت ــه يف أن ــي ب ــارئ يكتف ــن الق ــل م ــأة جتع هبي
الرجــوع إىل الكتــب األربعــة؛ فهــو تصــنيف موضــوعي اخــتص باإلمــام 
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وع إليهـا مـن قبـل الفقيـه ، مـع إفـراد رواياتـه التـي يـتم الرجـQ احلسـن
ــوث  ــر البح ــزداد وتكث ــاء أن ت ــا رج ــالع، وكلن ــؤرخ واملط ــث وامل والباح
والدراسات عـن هـذا اإلمـام العظـيم املظلـوم إلظهـار مظلوميتـه وحقـه 
ــاق  ــتح اآلف ــة تف ــيته العظيم ــة شخص ــىل دراس ــز ع ــوب، والرتكي املغص
ــواعد  ــن س ــمر ع ــا أن نش ــاالت، فعلين ــف املج ــرية يف خمتل ــات كث لدراس

ـــق يف ســـريهم ـد لنصـــاجلـــ ـــان كلامهتـــم والتحقي رة أئمـــة احلـــق وبي
ريفة واالســتنارة ـالســتخالص الــدروس والعــرب مــن حيــاهتم الشــ

بمواقفهم التي عـربوا مـن خالهلـا عـن مالمـح اإلسـالم احلقيقـي الـذي 
 ةكــل مســلم، ومــا هــذا الكتــاب إال ملســجيــب أن يكــون منهجــاً متبعــاً ل

علينــا لكتابتــه وتأليفــه عســى أن يكــون مــن ملســاهتم الرمحانيــة منّــوا هبــا 
حافظــاً ودافعــاً آلخــرين لالطــالع عــىل موروثــه اخلــربي والســعي 
ــام  ــاة اإلم ــيل حي ــم تفاص ــرة فه ــيع دائ ــر لتوس ــاريع أخ ــاز مش إلنج

 .Q احلسن
 زيد احللو
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 Qحياة اإلمام احلسن 

 :Qوالدته ومراسيم الوالدة ونسبه وعمره الرشيف 

ــد، عــن عــيلّ  :(الكــايف)*  ةٌ مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ عــدّ
، عـن أيب عبـد اهللا  قـال: كـان  Qبن احلكـم، عـن عبـد الرمحـان العرزمـيّ

ــني ــن واحلس ــني احلس ــن L ب ــان بي ، وك ــرٌ ــهر طه ــتّة أش ــيالد س هام يف امل
 .)١(وعرشاً 

ة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد بـن (الكايف، هتـذيب األحكـام)*  : عـدّ
ــد، عــن القاســم بــن حييــى ه احلســن بــن راشــد، عــن أيب حممّ ، عــن جــدّ

: حنّكـــوا Qقـــال: قـــال أمـــري املـــؤمنني  Qبصـــري، عـــن أيب عبـــد اهللا 
 .)٣(L باحلسن واحلسني Nفعل النبيّ  )٢(أوالدكم بالتمر، هكذا

                                                           

 .٢ح  ، Qباب مولد احلسني بن عيلّ  - ٤٦٣: ١الكايف ) ١(

 ) يف (هتذيب األحكام): فكذا.٢(

لد - ٢٤: ٦) الكايف ٣( ، هتذيب ٥ح  ،باب ما يُفعل باملولود من التحنيك وغريه إذا وُ

 .٤ح  ،باب الوالدة والنفاس والعقيقة - ٥٠٣: ٧األحكام 
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: عيلّ بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن إسـامعيل بـن مـرار، (الكايف)* 
رسـول قـال: عـقّ  Qعن يونس، عـن بعـض أصـحابه، عـن أيب عبـد اهللا 

ــن  Nاهللا  ــن احلس ــة Qع ــم اهللا عقيق ــال: بس ــده، وق ــن،  )١(بي ــن احلس ع
عظمهــا بعظمـه، وحلمهــا بلحمـه، ودمهــا بدمـه، وشــعرها  وقـال: اللّهـم

دٍ وآل  .)٢(هبشعره، اللّهمّ اجعلها وقاءً ملحمّ
ــايف)* ( ــن الك ــد، ع ــن حممّ ــد ب ــن أمح ــحابنا، ع ــن أص ة م ــدّ : ع

ــاد بــن عيســى، عــن عا صــم الكــوزيّ قــال: احلســني بــن ســعيد، عــن محّ
ــد اهللا  ــا عب ــمعتُ أب ــول اهللا  Qس ــه أنّ رس ــن أبي ــذكر ع ــن  Nي ــقَّ ع ع

ــن  ــني Qاحلس ــن احلس ــبش، وع ــيئاً،  Q بك ــة ش ــى القابل ــبش، وأعط بك
ــة.  ــه فضّ ق بوزن ــوم ســابعهام، ووزن شــعرمها فتصــدّ وحلــق رؤوســهام ي

ــال: ف ــه رأسق ــيلطّخ ب ــدم ف ــذ ال ــه: يؤخ ــت ل ــال: ذاك  قل ؟ فق ــبيّ الص
ــبحا ــت: س ــه رشك! فقل ــاً فإنّ ــن ذاك رشك ــو مل يك ــال: ل ن اهللا، رشك؟! فق

ل يف ي عنه يف اإلسالم كان يُعمَ  .)٣(اجلاهليّة وهنُ
                                                           

 النصب، أي: عققتُ عقيقة (يف).) بالرفع، أي: هذه عقيقة، أو ب١(

ا عن احل Pوفاطمة  Nباب أنّ رسول اهللا  ،٣٢: ٦) الكايف ٢(  ،Lسن واحلسنيعقّ

 .١ح 

ا عن احلسن واحلسني Pوفاطمة  Nباب أنّ رسول اهللا  ،٣٣: ٦) الكايف ٣( ، Lعقّ

 .٣ح
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ـد، عـن بعـض (الكايف)*  ـد، عـن معـىلّ بـن حممّ : احلسـني بـن حممّ

قـال:  Qأصحابه، عن أبـان، عـن حييـى بـن أيب العـالء، عـن أيب عبـد اهللا 

ــولُ اهللا  ى رس ــمّ ــيناً  Nس ــناً وحس ــابع Lحس ــوم س ــنهام ي ــقّ ع هام، وع

جـل شـ ، وبعثوا برِ فـأكلوا منـه  )١(اةٍ إىل القابلـة، ونظـروا مـا غـريهشاةً شاةً

ــوزن رؤو Pوأهــدوا إىل اجلــريان، وحلقــت فاطمــة  قت ب ســهام، وتصــدّ

ة  .)٢(شعرمها فضَّ

: عــيلّ بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن احلســني بــن خالــد (الكــايف)* 

بالولـد متـى؟ فقـال: إنّـه ة ئـعـن التهن Qقال: سألتُ أبـا احلسـن الرضـا 

لــدَ احلســنُ بــن عــيلّ هــبط جربئيــل بالتهن ملــاقــال:  يف  Nعــىل النبــيّ  ئــةوُ

ــه،  ــقّ عن ــه، ويع ــقَ رأس ــه، وحيل يه ويكنّي ــمّ ــره أن يس ــابع، وأم ــوم الس الي

ــني ــد احلس ل ــني وُ ــان] ح ــذلك [ك ــه، وك ــب أُذن ــوم  Q ويثق ــاه يف الي أت

ر، ـ القـرن األيسـالسابع فـأمره بمثـل ذلـك. قـال: وكـان هلـام ذؤابتـان يف

ــ ــحمة األُذن، ويف اليس ــى يف ش ــب يف األُذن اليمن ــان الثق ــىل ـوك ر يف أع

                                                           

 ) (نظروا): أي حفظوا، (ما غريه): أي غري املبعوث إىل القابلة.١(

ا عن احلسن واحلسني Pوفاطمة  Nباب أنّ رسول اهللا  ،٣٣: ٦) الكايف ٢(  ،Lعقّ

 .٥ح
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ـــنف ـــى والش ـــالقرط يف اليمن ـــ )١(األُذن، ف وي أنّ ـيف اليس ـــد رُ ر. وق

ــيَّ  ــني يف  Nالنب ـــام ذؤابت ــرك [هلـ] ــن ت ــحُّ مِ ــو أص ــرأس، وه ــط ال وس

رن  .)٢(القَ

ـد بـن يعقـوب، عـن عـيلّ (هتذيب األحكـام) - إبـراهيم،  بـن : حممّ

 .)٤(.. نحوه Qقال: سألتُ أبا  احلسن  )٣(عن احلسني ابن خالد
ــد، عــن عــيلّ بــن (الكــايف)*  ــد بــن حييــى، عــن أمحــد بــن حممّ : حممّ

ـت فاطمـة Qاحلكم، عن معاوية بـن وهـب قـال: قـال أبـو عبـد اهللا  : عقّ
ــوزن  قت ب ــدّ ــابع، وتص ــوم الس ــهام يف الي ــت رؤوس ــا، وحلق ــن ابنيه ع

: كــان نــاسٌ يلطّخــون رأس الصــبيّ يف دم العقيقــة، الشــعر ورقــاً. وقــال
 .)٥(وكان أيب يقول: ذلك رشك

                                                           

يلّ األُذن، اجلمع شنوف، وقيل: هو ما يعلق يف أعالها (النهاية).) ١(  الشنف: من حُ
ا عن احلسن واحلسني Pوفاطمة  Nباب أنّ رسول اهللا  ،٣٣: ٦) الكايف ٢(  ،Lعقّ

 .٦ح 
ه الشيخ يف (رجال٣( ، وجاء اخلرب Qه) من أصحاب الرضا ) هو الصرييفّ الّذي عدّ

يف (الكايف)، وفيه: عيلّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلسني بن خالد.. والظاهر لفظ (أبيه) 
اد اخلرب.  هنا سقط من قلم الناسخ؛ بقرينة احتّ

 .٣٩ح  ،باب الوالدة والنفاس والعقيقة ،٥١٢: ٧) هتذيب األحكام ٤(
ا عن احلسن واحلسني Pوفاطمة  N باب أنّ رسول اهللا ،٣٣: ٦) الكايف ٥(  ،Lعقّ

 .٢ح
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: سـعد بـن عبـد اهللا وعبـد اهللا بـن جعفـر، عـن إبـراهيم (الكايف)* 

بن مهزيار، عـن أخيـه عـيلّ [بـن مهزيـار]، عـن احلسـن بـن سـعيد، عـن 

د بـن سـنان، عـن ابـن مسـكان، عـن أيب بصـري، عـن أيب عبـد اهللا   Qحممّ

ـب وهـو ابـن سـبعٍ وأربعـني سـنة يف عـام  L ض احلسـن بـن عـيلّ قـال: قُ

 .)١(أربعني سنة Nمخسني، عاش بعد رسول اهللا 

ــن ال حيضــ*   روايــة الســكوين قــال: قــال يفو: ره الفقيــه)ـ(مَ

 .)٢(خالفاً لليهود L: يا فاطمة، اثقبي أُذينَ احلسن واحلسني Nالنبيّ 

ــام)*  ــذيب األحك ــن أيب طا(هت ــيلّ ب ــن ع ــن ب ــو احلس ــن : ه ــب ب ل

، ســيّد شــباب  عبــد املطّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، اإلمــام الزكــيّ

ــهر رم ــة يف ش ــد باملدين ل ــة، وُ ــل اجلنَّ ــرة، أه ــن اهلج ــني م ــنة اثنت ــان س ض

ــبض ــرة،  )٣(وقُ ــن اهلج ــني م ــعٍ وأربع ــنة تس ــفر س ــموماً يف ص ــة مس باملدين

ــنُّه  ـه ســيّدة نسـاء العــاملني  Qوكانـت سِ يومئـذٍ ســبعاً وأربعـني ســنة، وأُمُّ

                                                           

 .٢ح  ،Lباب مولد احلسن بن عيل  ،٤٦١: ١الكايف ) ١(

باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكنى وحلق  ،٣١٦: ٣) مَن ال حيرضه الفقيه ٢(

 .٢٢ح  ،رأس املولود وثقب أُذنيه واخلتان

 ) يف بعض النسخ: (قُتل).٣(
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فن بالبقيع من مدينة الرسول Nفاطمةُ بنتُ رسول اهللا   .)١(N، ودُ

ته ذ يّ  :Qرّ

ـد بـن عـيلّ بـن احلسـني بـن عـيلّ بـن (هتذيب األحكام)*  : هو حممّ
ـه أُمّ عبـدة بنـت  أيب طالب، بـاقر علـم الـدين، كنيتـه: أبـو جعفـر ... وأُمّ
احلســن بــن عــيلّ بــن أيب طالــب، وهــو هاشــميٌّ مــن هاشــميَّني، علــويٌّ 

 .)٢(من علويَّني ...

 :Qصفاته وسامته 
ـد بـن عبـد اهللا، (الكايف)*  ـد، عـن صـالح، عـن حممّ : عـيلّ بـن حممّ

ل  قــال: كــان  Qعــن عبــد امللــك بــن بشــري، عــن أيب احلســن األوّ
ــه،  Qاحلســن ت ّ أشــبه النــاس بموســى بــن عمــران مــا بــني رأســه إىل رسُ

ــني  ــى  Qوإنّ احلس ــاس بموس ــبه الن ــأش ت ــني رسّ ــا ب ــران م ــن عم ه إىل اب
 .)٣(قدمه

                                                           

د احلسن بن عيلّ بن أيبب نسب أيب با ،٤٥: ٦هتذيب األحكام ) ١(  حممّ

 .Lطالب

د بن عيلّ الباقر  ،٨٨: ٦) هتذيب األحكام ٢( وتاريخ  Lباب نسب أيب جعفر حممّ

 .مولده ووقت وفاته وموضع قربه

 .٣٠٧ح  ،٢٣٣: ٨) الكايف ٣(



 ٦٥ ....................................................................... Qة اإلمام احلسن حيا

 :Qفضله ومناقبه 

ــايف)*  ــن (الك ــن اب ــد، ع ــن حممّ ــد ب ــن أمح ــى، ع ــن حيي ــد ب : حممّ

ــوان الكل ــن عل ــني ب ــن احلس ــال، ع ر فضّ وَّ ــزَ ــن احل ــيلّ ب ــن ع ــي، ع ب

 Q، عــن أصــبغ بــن نباتــة احلــنظيلّ قــال: رأيــتُ أمــري املــؤمنني )١(الغنــوي

ـ N رة وركـب بغلـة رسـول اهللاـيوم افتتح البصـ ] قـال: أهيّ ا النـاس، [ثـمّ

ــوب  ــو أيّ ــه أب ــام إلي ــم اهللا؟ فق ــوم جيمعه ــق ي ــري اخلل كم بخ ــربُ أال أُخ

ــهد  ــتَ تش ــك كن ثْنا، فإنَّ ــدِّ ــؤمنني، ح ــري امل ــا أم ــىل ي ــال: ب ــاريّ فق األنص

لــد عبــد  ونغيــب. فقــال: إنّ خــري اخللــق يــوم جيمعهــم اهللا ســبعةٌ مــن وُ

ر املطّلب، ال ينكـر فضـلَهم إالّ كـافرٌ وال جيحـد بـه إالّ جاحـد. ف قـام عـامّ

همْ لنـا لنعـرفهم. فقـال: إنّ خـري  Gبن يارس  فقـال: يـا أمـري املـؤمنني سـمِّ

ــد ــل حممّ ــل الرس ــل، وإنَّ أفض ــم اهللا الرس ــوم جيمعه ــق ي ، وإنّ N اخلل

، أال وإنّ أفضـل  ـة بعـد نبيّهـا ويصُّ نبيّهـا حتّـى يدركـه نبـيّ أفضل كـلّ أُمّ

ـــد  ـــياء ويصُّ حممّ ـــد Nاألوص ـــق بع ـــل اخلل ـــياء ، أال وإنّ أفض األوص

الشــهداء، أال وإنّ أفضــل الشــهداء محــزة بــن عبــد املطّلــب، وجعفــر بــن 

أيب طالـب لــه جناحــان خضــيبان يطــري هبـام يف اجلنّــة، مل ينحــل أحــدٌ مــن 

ـــداً  م اهللاُ بـــه حممّ ـــة جناحـــان غـــريه، يشء كـــرّ فـــه،  Nهـــذه األُمّ ورشّ
                                                           

ر، بالفتحات وتشديد الواو١(  .) احلزوّ
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ا أهـل Kواملهـديّ  ،والسبطان احلسـن واحلسـني ـن شـاء منـّ  جيعلـه اهللا مَ

ــة:  ــذه اآلي ــال ه ــمّ ت ــت. ث ــعَ البي ــكَ مَ أُولئِ ــولَ فَ سُ الرَّ ــعِ اهللاَ وَ طِ ــنْ يُ مَ ﴿وَ

نيَ  ــاحلِِ الصَّ داءِ وَ ــهَ الشُّ يقِنيَ وَ ــدِّ الصِّ ــنيَ وَ ــنَ النَّبِيِّ مْ مِ ــيْهِ لَ ــمَ اهللاُ عَ عَ ينَ أَنْ ــذِ الَّ

لِيامً  كَفى بِاهللاِ عَ نَ اهللاِ وَ لُ مِ ضْ فِيقاً * ذلِكَ الْفَ نَ أُولئِكَ رَ سُ حَ  .)٢( )١(﴾وَ
ــه : (الكــايف)*  ــونس وعن ــال، وابــن حمبــوب، عــن ي عــن ابــن فضّ

قـال: إنّ أُناسـاً باملدينـة  Qبن يعقـوب، عـن أيب بصـري، عـن أيب عبـد اهللا 
ــن  ــيس للحس ــالوا: ل ــن  Qق ــث احلس ــال. فبع ــة،  Qم ــلٍ باملدين إىل رج

ــذه  ــال: ه ق، وق ــدّ ــا إىل املص ــل هب ــم، وأرس ــف دره ــه أل ــتقرض من فاس
هبـذه مـن تلقـاء نفسـه إالّ ولـه  Qلوا: مـا بعـث احلسـن صدقة مالنا. فقـا

 .)٣(مال
ـــن ال حيضـــ*  ـــد بـــن ءرو العـــالو: ره الفقيـــه)ـ(مَ ، عـــن حممّ

ــدمها ــن أح ــلم، ع ــه:  L مس ــد منام ــول عن ــلُ أن يق ــدع الرج ــال: ال ي ق
ـات، مـن كـلّ ـأُعيذ نفس يّتـي وأهـل بيتـي ومـايل بكلـامت اهللا التامّ ي وذرّ

ة، ومـن كـلّ عـنيٍ  ذ بـه جربئيـل  شيطانٍ وهامّ ـة. فـذلك الـذي عـوّ  Qالمّ

                                                           

 .٧٠و ٦٩) سورة النساء: ١(

 .٣٤ح  ،ووفاته Nولد النبيّ باب م ،٤٥٠: ١) الكايف ٢(

ل وإظهار النعمة ،٤٤٠: ٦) الكايف ٣(  .١٢ح  ،باب التجمّ
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 .)١(Lاحلسن واحلسني 
ن ال حيض*  ــ(مَ : وجاء قومٌ من أهل الكوفة إىل عيلّ بن أيب ره الفقيه)ـ

 ، فقالوا له: يا أمري املؤمنني، ادعُ لنا بدعواتٍ يف االستسقاء.Q طالب
. فقــال Lاحلســن واحلســني  Q فــدعا عــيلٌّ  ، فقــال: يــا حســن ادعُ

ــن ــا : اللّ Q احلس ــيِّجْ لن ــمّ ه ــابه ب ــامء عُ ــواب، ب ــتح األب ــحاب بف  )٢(الس
ــاب ــةً  )٣(ورب ــةً مغدق ــقنا مطبق ــاب، واس ــا وهّ ــكاب، ي ــباب وانس بانص

ــة يف  ــياقها باألندي ــل س ــا، وعجّ ل إطالقه ــهّ ــا وس ــتح اغالقه ــة، اف مونق
ــال، اســقنا مطــراً قطــراً، طــالً  ــاب، بصــوب املــاء، يــا فعّ األوديــة، يــا وهّ

ــاً مطب ــالً، طبق ــمط ــاً، عامّ ــيامً ق ــاً ره ، رمه ــامً ــعاً )٤(اً مع ــاً، واس ــاً مرش ، رش
ــاً  ــالطحكافي ــاً، س ــاً مبارك ــاجالً طيّب ــح )٥(، ع ــاطح، )٦(بالط ــاطح األب ، ين

                                                           

 .٣ح، باب ما يقول الرجل إذا آو إىل فراشه ،٢٩٧: ١) مَن ال حيرضه الفقيه ١(
 : معظم املاء وكثرته وارتفاعه.-بالضمّ  –) العباب ٢(
 كسحابة، وهي–: السحاب األبيض، وقيل: هو مجع ربابة -كسحاب–) الرباب ٣(

 السحب التي ركب بعضها بعضاً.
)، -بالكرس–) الرمهة ٤( : املطر اخلفيف الدائم، ويف النسخ التي بأيدينا: (هبيامً

اخ.  والظاهر أنّه من وهم النسّ
 ) السلطح: الضخم العريض.٥(
ته -كبلدح–) البلطح ٦( : الذي يرضب بنفسه إىل األرض، واملراد هنا كثرة املاء وقوّ

 .وفيضانه
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ـــه ـــقِ س ـــاً، واس ـــاً مغرورق ـــدودقاً مطبوبق ـــدونا لنا وجبمغ ـــا، وب لن
رنا، حتّــى تــرخص بــه أســعارنا، وتبــارك بــه يف ضــياعنا ومــدننا، ـوحضــ

 وداً، آمني يا ربّ العاملني.أرنا الرزق موجوداً والغالء مفق

. فقــال احلســني Qثــمّ قــال للحســني  معطــي  : اللّهــمQ: ادعُ

ــا، ومنــزل الرمحــات مــن معادهنــا، وجمــري الربكــات  اخلــريات مــن مظاهنّ

ــن  ــتغاث، ونح ــاث املس ــت الغي ــث، وأن ــث املغي ــك الغي ــا، من ــىل أهله ع

ر ا ــتغفَ ــت املس ــذنوب، وأن ــل ال ــاطؤون وأه ــتاخل ــه إالّ أن ــار، ال إل ، لغفّ

اً، واســقنا الغيــث واكفــاً أرســل الســامء علينــا ديمــة مــدرار اللّهــم

، ، غيثاً مغيثـاً، واسـعاً مسـبغاً، مهطـالً مريـاً مريعـاً، غـدقاً مغـدقاً )١(مغزاراً 

ــاً جملجــالً، ســحاً سحســاحاً  ــاً )٣(، بســاً بساســاً )٢(عباب ــاً، ودق ، مســبالً عام

غــري خلــب  مطفاحــاً، يــدفع الــودق بــالودق دفاعــاً، ويطلــع القطــر منــه

يـي بـه  الربق، وال مكـذب الرعـد، تُـنعش بـه الضـعيف مـن عبـادك، وحتُ

 امليّت من بالدك، منّاً علينا منك، آمني يا ربّ العاملني.

 فام تمّ كالمه حتّى صبّ اهللا املاء صبّاً.

                                                           

 ) الغزير: الكثري من كلّ يشء.١(

اً ) ٢(  إذا سال من فوق إىل أسفل. -من باب قتل-السح: الصبّ الكثري، وسحّ املاء سحّ

)٣.  ) البس: السوق اللنيّ
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ــا أبــا عبــد اهللا،  وســئل ســلامن الفــاريس ريض اهللا عنــه فقيــل لــه: ي

لّــامه؟ فقــال: وحيكــم، أمل حيــث  N تســمعوا قــول رســول اهللا هــذا يشءٌ عُ

 .)١(جريَت احلكمة عىل لسان أهل بيتييقول: أُ 

ــ*  ــن ال حيض ــه)ـ(مَ ــره الفقي ــد البص ــن حممّ ــىلّ ب ، ـ: رو املع ريّ

عن جعفر بن سلمة، عـن عبـد اهللا بـن احلكـم، عـن أبيـه، عـن سـعيد بـن 

: إنّ عليّـاً وصـيّي وخليفتـي، Nجبري، عـن ابـن عبّـاس قـال: قـال النبـيّ 

تــه فاطمــة ســيّدة نســاء العــاملني ابنتــي، واحلســن واحلســني ســيّدا وزوج

ـن عـاداهم فقـد  ـن واالهـم فقـد واالين، ومَ ة ولـداي، مَ شباب أهل اجلنـّ

ــن  ــد جفــاين، ومَ ــن جفــاهم فق ــاوأين، ومَ ــاوأهم فقــد ن ــن ن عــاداين، ومَ

ين، ومــن وصــلهم فقــد وصــلني، و هم فقــد بــرَّ ــن وبــرَّ صــلَ اهللاُ مَ

ــن ق ــع اهللا م ــلَهم، وقط ــوص ــم، ونص ـــطعه ــن ر م ــذل م ــاهنم، وخ ن أع

من كان لـه مـن أنبيائـك ورسـلك ثقـل وأهـل بيـت، فعـيلٌّ  خذهلم، اللّهم

ــبْ عــنهم الــرجس وفاطمــة واحلســن واحلســني أهــل بيتــي وثِقــيل، فأذ هِ

رهم تطهرياً   .)٢(وطهّ

                                                           

 .١٧ح  ،باب صالة االستسقاء ،٣٣٨: ١) مَن ال حيرضه الفقيه ١(

 .٩٦ح، ابباب النوادر وهو آخر أبواب الكت ،٣٠٢: ٤) مَن ال حيرضه الفقيه ٢(
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ـد بـن (هتذيب األحكـام)*  ـد بـن عـيلّ بـن حمبـوب، عـن حممّ : حممّ

تــادة، عـن أمحــد بــنأمحـد بــن أيب  ، ـيــة بـن عــيلّ القيســهـالل، عــن أُم قَ يّ

ـن رواه، عـن أيب عبـد اهللا   N، قـال: قـال يل: جيـوز النبـيُّ Qعن بعـض مَ

، ويتلو عليّاً احلـالص ، ويتلو احلسنَ احلسنيُ راط، يتلوه عيلّ  .)١(...سنُ

 :Qمعاجزه 

ـد، عـن إسـحاق (الكايف)*  ـد بـن أيب عبـد اهللا وعـيلّ بـن حممّ : حممّ

ــن ــي، ع ــد النخع ــن حممّ ــم دا ب ــال: أيب هاش ــريّ ق ــم اجلعف ــن القاس ود ب

ـدٍ  ، فاسـتؤذن لرجـلٍ مـن أهـل الـيمن عليـه، فـدخل Qكنتُ عند أيب حممّ

ــالقبول،  ــه ب ــة فــردّ علي ــه بالوالي رجــلٌ عبــل طويــل جســيم، فســلّم علي

ي: ليــت شــعري ـوأمــره بــاجللوس فجلــس مالصــقاً يل، فقلــتُ يف نفســ

ـد  ن هذا؟ فقـال أبـو حممّ لـد األQمَ عرابيّـة صـاحبة احلصـاة : هـذا مـن وُ

ــائي ــع آب تــي طب فيهــا بخــواتيمهم فانطبعــت، وقــد جــاء هبــا معــه  K الّ

يريــد أن أطبــع فيهــا. ثــمّ قــال: هاهتــا. فــأخرج حصــاةً ويف جانــبٍ منهــا 

ــد  ــو حممّ ــع فيهــا Qموضــعٌ أملــس، فأخــذها أب ــمّ أخــرج خامتــه فطب ، ث

ــت  ــيل]، فقل ــن ع ــن ب ــاعة [احلس ــه الس ــش خامت ــأينّ أر نق ــانطبع، فك ف

                                                           

 .١٧٣ح  ،باب تلقني املحترضين ،٤٩٤: ١) هتذيب األحكام ١(



 ٧١ ....................................................................... Qة اإلمام احلسن حيا

؟ قـال: ال واهللا، وإينّ ملنـذ دهـرٍ حـريصٌ عـىل  لليامين: رأيته قبـل هـذا قـطّ

رؤيته، حتّى كـأنّ السـاعة أتـاين شـابّ لسـتُ أراه فقـال يل: قـم فادخـل. 

فدخلت. ثـمّ هنـض الـيامينّ وهـو يقـول: رمحـة اهللا وبركاتـه علـيكم أهـل 

ــك لَواجــبٌ  ــاهللا أنّ حقّ ــهد ب ــن بعــض، أش ــها م ــة بعض يّ ــت، ذرّ البي

ــوب ــؤمنني  كوج ــري امل ــقّ أم ــده  Qح ــن بع ــة م ــKواألئمّ ــمّ مض ى، ـ. ث

 فلم أره بعد ذلك.

ــمه  ــن اس ــألتُه ع ــري: وس ــم اجلعف ــو هاش ــال أب ــحاق: ق ــال إس ق

فقال: اسمي مهجع بـن الصـلت بـن عقبـة بـن سـمعان بـن غـانم بـن أُمّ 

ــري  ــع فيهــا أم ــي طب ت ــة صــاحبة احلصــاة الّ ــة اليامنيّ غــانم، وهــي األعرابي

 .)١(Qإىل وقت أيب احلسن والسبط  Qاملؤمنني 
ــايف)*  ــن (الك ــد ب ــن حممّ ــد، ع ــن حممّ ــد ب ــى وأمح ــن حيي ــد ب : حممّ

احلسن، عن القاسـم النهـدي، عـن إسـامعيل بـن مهـران، عـن الكنـايس، 
ــره Lقــال: خــرج احلســن بــن عــيلّ  Qعــن أيب عبــد اهللا  مَ  )٢(يف بعــض عُ

لــد الــزبري كــان يقــول بإمامتــه، فنزلــوا يف منهــل مــن  ومعــه رجــلٌ مــن وُ

                                                           

 ،املحقّ واملبطل يف أمر اإلمامةباب ما يفصل به بني دعو  ،٣٤٧: ١) الكايف ١(

 .٤ح

مرة.) ٢(  بضمّ العني وفتح امليم، مجع عُ
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ــ ــلٍ ي ــت نخ ــل حت ــك املناه ــرش تل ــش، فف ــن العط ــبس م ــد ي ابس ق
ــن ــرQ  ،للحس ــةٍ أُخ ــت نخل ــذاه حت ــزبريي بح ــرش لل ــة وف ــت نخل حت

: لــو كــان يف هــذا النخــل رطــبٌ - ورفــع رأســه -قــال: فقــال الــزبرييّ 
ألكلنا منـه. فقـال لـه احلسـن: وإنّـك لَتشـتهي الرطـب؟ فقـال الـزبريي: 

ــدعا ــامء ف ــده إىل الس ــع ي ــال: فرف ــم. ق ــ نع ــه، فاخض ــالمٍ مل أفهم ت ـبك رّ
ل  ــامّ ــال اجل ــاً، فق ــت رطب ــت ومحل ــا فأورق ــارت إىل حاهل ــمّ ص ــة، ث النخل

ــه: ســحرٌ واهللا. قــال: فقــال احلســن  الــذي ــيس Qاكــرتوا من : ويلــك! ل
ــعدوا إىل  ــال: فص ــتجابة. ق ــيٍّ مس ــنِ نب ــوةُ اب ــن دع ، ولك ــحرٍ ــة بس النخل

 .)١(فرصموا ما كان فيه فكفاهم
ــد، عــن أمحــد  : احلســني بــن(الكــايف)*  ــد، عــن معــىلّ بــن حممّ حممّ

ـد بـن عـيلّ بـن الـنعامن، عـن صـندل، عـن أيب أُسـامة،  د، عن حممّ بن حممّ
ــد اهللا ــن أيب عب ــيلّ  Q ع ــن ع ــنُ ب ــرج احلس ــال: خ ــنةً  Lق ــة س إىل مكّ

ماشياً، فورمت قدماه، فقـال لـه بعـض مواليـه: لـو ركبـتَ لسـكن عنـك 
زل فإنّـه يسـتقبلك أسـودٌ ومعـه هذا الورم. فقال: كـالّ، إذا أتينـا هـذا املنـ

ــي، مــا قــدمنا  ، فاشــرتِ منــه وال متاكســه. فقــال لــه: بــأيب أنــت وأُمّ دهــنٌ
منزالً فيه أحدٌ يبيع هـذا الـدواء! فقـال لـه: بـىل، إنّـه أمامـك دون املنـزل. 

ملـواله: دونـك الرجـل،  Qفسارا ميالً فـإذا هـو باألسـود، فقـال احلسـن 
                                                           

 .٤ح  ،Lباب مولد احلسن بن عيل  ،٤٦٢: ١الكايف ) ١(
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ــذْ منــه الــدهن وأعطــه الــثمن. فقــا ل األســود: يــا غــالم، ملــن أردت فخُ
. فقــال: انطلِــقْ يب إليــه. فــانطلق،  هــذا الــدهن؟ فقــال للحســن بــن عــيلّ

ـي، مل أعلـم أنّـك حتتـ اج إىل هـذا أو فأدخله إليه، فقال لـه: بـأيب أنـت وأُمّ
ــام أنــا مــوالك، ولكــن ادعُ اهللا أن  تــر ذلــك، ولســتُ آخــذ ــاً، إنّ لــه ثمن

اً حيــبّكم أهــلَ ا لبيــت، فــإينّ خلّفــتُ أهــيل متخــض. يرزقنــي ذكــراً ســويّ
اً، وهــو مــن  ــقْ إىل منزلــك، فقــد وهــب اهللا لــك ذكــراً ســويّ فقــال: انطلِ

 .)١(شيعتنا

 :Qنقش خامته 
ري، عن مجيل بن (الكايف)*  مَ : عيلّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عُ

بد اهللا  ياث، عن أيب ع يان وحفص بن غ اج، عن يونس بن ظب قاال: Qدرّ  ،

ع ــم أبيه؟ قلنا: جُ ــمه واس لنا فداك، أيُكره أن يكتب الرجل يف خامته غري اس

د بن عيلّ فقال: يف خامتي مكتوب: اهللا خالق كلّ   Lيشء، ويف خاتم أيب حممّ

ديٍّ رأيتُه بعيني- سني -وكان خريَ حممّ ة هللا، ويف خاتم عيلّ بن احل : L: العزّ

بي اهللا، ويف : حســL احلمد هللا العيلّ العظيم، ويف خاتم احلســن واحلســني

 .)٢(: اهللا امللكQ خاتم أمري املؤمنني

                                                           

 .٦ح  ،Lاحلسن بن عيل باب مولد  ،٤٦٣: ١الكايف ) ١(

 .٢ح  ،باب نقش اخلواتيم ،٤٧٣: ٦) الكايف ٢(
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ـد بـن عيسـى، عـن احلسـني (الكايف)*  : سـهل بـن زيـاد، عـن حممّ
ــاين  ــن الث ــن أيب احلس ــد، ع ــن خال ــا يف Qب ــا روين ــه: إنّ ــت ل ــال: قل ، ق

ــول اهللا  ــديث أنّ رس ــذلك  Nاحل ــبعه، وك ــه يف إص ــتنجي وخامت ــان يس ك
ــد Nتم رســول اهللا ، وكــان نقــش خــاQكــان يفعــل أمــري املــؤمنني  : حممّ

رســول اهللا. قــال: صــدقوا. قلــت: فينبغــي لنــا أن نفعــل؟ قــال: إنّ 
ــون يف  ــتم تتختّم ــم أن ــى، وإنّك ــد اليمن ــون يف الي ــانوا يتختّم ــك ك أُولئ

. فقــال: أتــدري مــا كــان نقــش خــاتم آدم ـاليســ ؟ Qر. قــال: فســكتّ
ــش  ــان نق ــول اهللا، وك ــد رس ــه إالّ اهللا حممّ ــال: ال إل ــت: ال. فق ــاتم فقل خ

ــدٌ رســول اهللا، وخــاتم أمــري املــؤمنني Nالنبــي  : اهللا امللــك، Q: حممّ
ــن  ــاتم احلس ــني Qوخ ــاتم احلس ة هللا، وخ ــزّ ــره، Q: الع ــالغ أم : إنّ اهللا ب

ــني  ــن احلس ــيلّ ب ه  Lوع ــدّ ــاتم ج ــرب خ ــر األك ــو جعف ــه، وأب ــاتم أبي خ
ــي وعصــمتي مــن خلقــه، وأبــو Q، وخــاتم جعفــر Lاحلســني  : اهللا وليّ

ل  ــن األوّ ــاينQاحلس ــن الث ــو احلس ــبي اهللا، وأب ــاء اهللا ال )١(: حس ــا ش : م
                                                           

ه الراوي هكذا، فاملعنى أنّه Q) يعني نفسه ١( كان يتختّم بخاتم أبيه،  Q، وقد غريّ

وكان له أيضاً خاتم خيتصّ به نقشه هكذا. ورو الصدوق يف (العيون) هذه الرواية 

ر عن احلسني بن خالد، وليس فيه ت لك الزيادة، وفيه هكذا: وكان نقش خاتم بسندٍ آخَ

: حسبي اهللا. قال احلسني بن خالد: وبسط أبو احلسن Lأيب احلسن موسى بن جعفر 

ه وخاتم أبيه يف إصبعه حتّى أراين النقش (آت). Qالرضا   كفّ
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ة إالّ باهللا. وقال احلسـني بـن خالـد: ومـدّ يـده إيلّ وقـال: خـامتي خـاتم  قوّ
 .)١(أيضاً  Qأيب 

ه وأخيه  ه وأبيه وأُمّ  :Kمع جدّ

ـد، عـن احلسـن (الكايف)*  ـد، عـن معـىلّ بـن حممّ : احلسني بـن حممّ
، عـن محّـاد بـن عـثامن، عـن عمـر  Qبـن يزيـد، عـن أيب عبـد اهللا  بن عيلّ

يت يف الــدنيا Nقـال: قـال رســول اهللا  ة عينــي يف الصـالة، ولـذّ عِـل قـرَّ : جُ
 .)٢(النساء، ورحيانتيّ احلسن واحلسني

ــايف)*  ــن (الك ــوفيل، ع ــن الن ــه، ع ــن أبي ــراهيم، ع ــن إب ــيلّ ب : ع

ـــد اهللا  ـــن أيب عب ـــكوين، ع ـــول اهللا  Qالس ـــال رس ـــال: ق ـــد Nق : الول

ــن ــةٌ م ــالح رحيان ــدنيا  الص ــن ال ــانتَيّ م ــاده، وإنّ رحي ــني عب ــمها ب اهللا قس

ــبطني ــم س يتهام باس ــمّ ــني، س ــن واحلس اً  احلس ــربّ ــل شُ ــي إرسائي ــن بن م

)٣(وشبرياً 
 

)٤(. 
                                                           

 .٨ح  ،باب نقش اخلواتيم ،٤٧٤: ٦) الكايف ١(

 .٩ح  ،باب حبّ النساء ،٣٢١: ٥) الكايف ٢(

ربّ ) قال ا٣( ث  -ومشربّ  - كقمري –وشبري  -كبقم–لفريوزآبادي: شُ أبناء  -كمحدّ

ى النبيّ Qهارون   احلسن واحلسني وحمسن. N، قيل: وبأسامئهم سمّ

 .١ح  ،باب فضل الولد ،٦: ٢) الكايف ٤(
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ـــ*  ـــن ال حيض ـــام)ـ(مَ ـــذيب األحك ـــه، هت ـــري ره الفقي ـــال أم : ق

ـنQاملؤمنني مـن الـذنوب  )١(أحـبّ أن خيـرج مـن الـدنيا وقـد خلـص : مَ

ــذي ال ــذهب الّ ــتخلّص ال ــة كــام ي ــه أحــدٌ بمظلم ــه، وال يطلب ــدر في ، )٢(ك

ــر الصــلوات اخلمــس ب ــل يف دُ ــى  )٤(ة الــربّ نســب )٣(فلْيقُ ــارك وتعــاىل اثن تب

ــ ةـعش ــرّ ــول)٥(ر م ــه ويق ــط يدي ــمّ يبس ــم)٦(، ث ــألك باس ــمّ إينّ أس ك : اللّه

املبــارك، وأســألك باســمك العظــيم  )٧(املكنــون املخــزون، الطــاهر الطهــر

َ عـىل  ـد، يـا واهـب العطايـا، وسلطانك القـديم، أن تصـيلّ ـدٍ وآل حممّ حممّ

                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): ختلّص.١(

، أو كونه بطريق ٢( ا بطريق اإلسقاط وإعطاء العوض لصاحب احلقّ يق التوف) إمّ

 .)بردّ املظامل (هتذيب األحكام

 ) يف (هتذيب األحكام): يف دبر كلّ صالة.٣(

: هي سورة التوحيد ﴿٤( د) نسبة الربّ وَ اهللاُ أحَ لْ هُ ﴾، وتسميتها بنسبة الربّ قُ

فقالوا: إنسب لنا ربّك! فنزل سورة التوحيد  Nألجل أنّ اليهود جاءت إىل رسول اهللا 

) (  .)هتذيب األحكام(من املوىل املجليسّ

ة.٥(  ) يف (هتذيب األحكام): اثنتي عرشة مرّ

 ) يف (هتذيب األحكام): فيقول.٦(

 ) يف (هتذيب األحكام): الطهر الطاهر.٧(
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ـاك الرقـاب مـن النـار، أسـألك أن تصـيلّ عـىل  طلق األُسـار، يـا فكّ يا مُ

ـد، وأن تع دٍ وآل حممّ نـيحممّ رجَ مـن الـدنيا  )١(تـق رقبتـي مـن النـار، وأن ختُ

ــدخلني ــاً، وأن تُ ــاً،  )٢(آمن ــه فالح ل ــائي أوّ ــل دع ــاملاً، وأن جتع ــة س اجلنّ

م الغيوب.وأوسطه نجاحاً، وآخره ص  الحاً، إنّك أنت عالّ

ــؤمنني  ــري امل ــال أم ــمّ ق ــQث ــن املخت ــذا م )٣(ار: ه
 

)٤(
 

ــي  )٥( ــا علمن ممّ

 .)٦(L، وأمرين أن أُعلّم احلسن واحلسني N رسول اهللا

: أبــو عبــد اهللا األشــعري، عــن بعــض أصــحابنا، عــن (الكــايف)* 

جعفر بن عنبسة، عـن عبـادة بـن زيـاد، عـن عمـرو بـن أيب املقـدام، عـن 

                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): وخترجني.١(

 ) يف (هتذيب األحكام): وتدخلني.٢(

ه حيرض) نسخة يف املطبوعة وب: (من املخبيّات)، (من املنتخبات) (مَن ال ٣(

 الفقيه).

 ) يف (هتذيب األحكام): من املخبيّات.٤(

 ) أي: املكنونات، ويف بعض نسخ (الفقيه): املنجيات (هتذيب األحكام).٥(

 ،١١٥: ٢، هتذيب األحكام ٢ح  ،باب التعقيب ،٢١٢: ١مَن ال حيرضه الفقيه ) ٦(

ة فيها ءباب كيفيّة الصالة وصفتها ورشح اإلحد ومخسني ركعة وترتيبها والقرا

 .١٧٨ح ،ها والقنوت فيها واملفروض من ذلك واملسنونوالتسبيح يف ركوعها وسجود
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عـىلّ بـن Qيب جعفر أ ثـه، عـن مُ ـن حدّ ـد العاصـمي، عمّ ، وأمحـد بـن حممّ

ـان، عـن عبـد ا د، عـن عـيلّ بـن حسّ لرمحـان بـن كثـري، عـن أيب عبـد حممّ

ـــاك Qيف رســـالته إىل احلســن  Qقــال: قــال أمـــريُ املــؤمنني  Qاهللا : إيّ

هنّ إىل الـــوهن ، )١(ومشـــاورة النســـاء، فـــإنّ رأهيـــنّ إىل األفـــن، وعـــزمَ

ة احلجــاب واكفــف علــيهنّ  ، فــإنّ شــدّ نّ ــاهُ ــن أبصــارهنّ بحجابــك إيّ مِ

شـدّ مـن دخـول مـن خريٌ لك وهلـنّ مـن االرتيـاب، ولـيس خـروجهنّ بأ

ــيهنّ  ــه عل ــق ب ــتطعتَ أن)٢(ال تث ــإن اس ــال  ، ف ــن الرج ــريك م ــرفنَ غ ال يع

 .)٣(فافعل

ــايف)*  ــن (الك ــحابه، ع ــض أص ــن بع ــعري، ع ــيلّ األش ــو ع : أب

ألســدي، عــن عمــرو بــن أيب جعفــر بــن عنبســة، عــن عبــادة بــن زيــاد ا

ثــه، Q املقــدام، عــن أيب جعفــر ــن حدّ ــد العاصــمي، عمّ ، وأمحــد بــن حممّ
                                                           

أيضاً: -: ضعف الرأي ونقص العقل. والوهن -بالتحريك  -) األفن واألفَن ١(

 الضعف.

ن ال يوثق بأمانته عىل النساء، مثل خروجهنّ إىل خمتلط الناس، ٢( ) أي: دخول مَ

 الفساد سواء. وال فرق بينهام، وكالمها يف

باب ما يُستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ وحتصينهنّ  ،٣٣٧: ٥) الكايف ٣(

 .٧ح  ،باألزواج
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ـان، عـن عبـد الرمحـان بـن كثـري،  ـد، عـن عـيلّ بـن حسّ عن معىلّ بـن حممّ

يف رســــالته إىل  Qقــــال: إنّ أمــــري املــــؤمنني  Q عــــن أيب عبــــد اهللا

ــن ــدعQاحلس ــك ي ــإنّ ذل ــرية، ف ــع الغَ ــري موض ــاير يف غ ــاك والتغ و : إيّ

ــاً  ــإن رأيــتَ عيب ، ف ــمْ أمــرهنّ الصــحيحة مــنهنّ إىل الســقم، ولكــن أحكِ

ل النكـري عـىل الصـغري والكبـري، فـإن تعيّنـت مـنهنّ  الريـب فـيعظم  فعجّ

 .)٢) (١(الذنب وهيون العتب

ــد بــن إســامعيل، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن (الكــايف)*  : حممّ

ــد اهللا  ــن أيب عب ــاج، ع ــن احلجّ ــان ب ــد الرمح ــن عب ــفوان، ع ــ Qص ال: ق

ــات وال وارث  ــت بن ــن للميّ ــة إذا مل تك ــام االبن ــن مق ــة يقم ــات االبن بن

ــت ولــد وال  غــريهن، وبنــات االبــن يقمــن مقــام االبــن إذا مل يكــن للميّ

 وارث غريهن.

قال الفضل: مـن الـدليل عـىل خطـأ القـوم يف مـرياث ولـد البنـات 
                                                           

من (هنج البالغة):  Q) يف بعض النسخ ويف باب املختار من كتب أمري املؤمنني ١(

ة ( رية، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة إىل السقم، والربيّ وإيّاك والتغاير يف غري موضوع الغَ

ة نسخ (الكايف) هكذا: )إىل الريب، واجعل لكلّ إنسانٍ من خدمك عمالً ... . ويف عامّ

 (بأن تعاتب منهنّ الربية ...)، وما يف الكتاب أصحّ وأحسن (ف).

رية ،٥٣٧: ٥) الكايف ٢(  .٩ح  ،باب الغَ
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ــم جعلــوا ولــد البنــات ولــد الرجــل مــن صــلبه يف مجيــع األحكــام إالّ  أهنّ

ــة يف ــن االبن ــة اب ــلّ حليل ــالوا: ال حت ــك فق ــىل ذل ــوا ع ــرياث، وأمجع  امل

ــول اهللا  ــة، لق ــن االبن ــن اب ــة اب ــل وال حليل ــلللرج ــز وج ــلُ : ع الئِ حَ ﴿وَ

﴾ مْ ــالبِكُ ــنْ أَصْ ينَ مِ ــذِ مُ الَّ ــائِكُ ن أَبْ
ــل )١( ــن الرج ــة اب ــن االبن ــإذا كــان اب ، ف

لوا: لـو لصلبه يف هـذا املوضـع، ملَ ال يكـون يف املـرياث ابنـه؟ وكـذلك قـا

ــق امــرأةً لــه قبــل أن يــدخل هبــا، مل حتــلّ تلــك املــرأة البــن  أنّ رجــالً طلّ

ــنَ : عــز وجــلابنــه؛ لقــول اهللا  مْ مِ كُ ــحَ آبــاؤُ ــوا مــا نَكَ نْكِحُ ال تَ ﴿وَ

، فكيــف صـار الرجــل هاهنـا أبــا ابـن ابنتــه وال يصـري أبــاه يف )٢(النِّسـاءِ﴾

ــا ج ب ــزوّ ــل أن يت ــىل الرج ــرم ع ــالوا: حي ــذلك ق ــرياث؟ وك ــان امل مرأةٍ ك

ــه بشــهادةٍ أو شــهد  جهــا ابــن ابنتــه، وكــذلك قــالوا: لــو شــهد أليب أُمّ تزوّ

ــرية،  ــامهم كث ــذه يف أحك ــباه ه ــهادته. وأش ــز ش ــهادة مل جت ــه بش ــن ابنت الب

فــإذا جــاؤوا إىل بــاب املــرياث قــالوا: لــيس ولــد االبنــة ولــد الرجــل وال 

ــال احل ــذين أرادوا إبط ــالف وال ــنهم باألس ــداءً م ــأب، اقت ــه ب ــو ل ــن ه س

هــام، واهللا املســتعان، هــذا مــع مــا قــد نــصّ  Lواحلســني  اهللا يف بســبب أُمّ

هِ : عز وجـل كتابه بقوله تـِ يَّ رِّ ـنْ ذُ مِ بْـلُ وَ ـنْ قَ نا مِ يْ ـدَ نُوحـاً هَ نا وَ يْ ـدَ ـالًّ هَ ﴿كُ
                                                           

 .٢٣) سورة النساء: ١(

 .٢٢) سورة النساء: ٢(
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﴾ ـــوبَ أَيُّ يْامنَ وَ ـــلَ سُ دَ وَ ـــنَ ، إىل قولـــه: داوُ ـــلٌّ مِ إِلْيـــاسَ كُ ــــى وَ يسَ عِ ﴿وَ

﴾ نيَ احلِِ ـة نـوح، وهـو ابـن ، فجعـل ع)١(الصَّ ـة آدم ومـن ذريّ يسـى مـن ذريّ

ــه ال أب لعيســى، فكيــف ال يكــون ولــد االبنــة ولــد الرجــل؟!  بنــت، ألنّ

، وباهللا التوفيق بىل، لو أرادوا  .)٢(اإلنصاف واحلقّ

ــد بــن خالــد، (الكــايف)*  ة مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ : عــدّ

رود، عن احلسـن بـن ظريـف، عـن عبـد الصـمد بـن بشـري، عـن أيب اجلـا

: يــا أبــا اجلــارود، مــا Q، قــال: قــال [يل] أبــو جعفــر Qعــن أيب جعفــر 

ــام ابنــا L يقولــون لكــم يف احلســن واحلســني ؟ قلــت: ينكــرون علينــا أهنّ

 .Nرسول اهللا 

ــيهم  ــا عل ــت: احتججن ــيهم؟ قل ــتُم عل ــأيّ يشءٍ احتجج ــال: ف ق

ــول اهللا  ــلبق ــز وج ــريم ع ــن م ــى اب دَ : L يف عيس ــهِ داوُ تِ يَّ رِّ ــنْ ذُ مِ ﴿وَ

ي وَ  ـــزِ ـــذلِكَ نَجْ كَ ونَ وَ ـــارُ ه ـــى وَ وس مُ ـــفَ وَ يُوسُ ـــوبَ وَ يُّ أَ يْامنَ وَ ـــلَ سُ

ـــى﴾ يسَ عِ ْيــى وَ حيَ ــا وَ يَّ رِ كَ زَ نِنيَ * وَ سِ حْ ـــمُ جعــل عيســى ابــن مــريم ، ف)٣(الْ

ة نوح يّ  .Qمن ذرّ
                                                           

 .٨٥و ٨٤) سورة األنعام: ١(

 .٤ح  ،باب مرياث ولد الولد ،٨٨ :٧) الكايف ٢(

 .٨٥و ٨٤) سورة األنعام: ٣(
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قــال: فــأيّ يشءٍ قــالوا لكــم؟ قلــت: قــالوا: قــد يكــون ولــد االبنــة 

 من الولد وال يكون من الصلب.

ــأيّ يشءٍ  ــال: ف ــيهم  ق ــا عل ــت: احتججن ــيهم؟ قل ــتُم عل احتجج

مْ : Nبقــول اهللا تعــاىل لرســوله  كُ نــاءَ أَبْ نــا وَ ناءَ عُ أَبْ ا نَــدْ ــلْ تَعــالَوْ ﴿قُ

﴾ مْ كُ سَ أَنْفُ نا وَ سَ أَنْفُ مْ وَ كُ نِساءَ نا وَ نِساءَ وَ
)١(. 

قــال: فــأيّ يشءٍ قــالوا؟ قلــت: قــالوا: قــد يكــون يف كــالم العــرب 

ر يقول: أبناؤنا.  أبناء رجل وآخَ

عطينّكهـا مـن كتـاب Qقال: فقال أبـو جعفـر  : يـا أبـا اجلـارود، ألَ

ــام مــن صــلب رســول اهللا  ــافر. Nاهللا جــلّ وتعــاىل أهنّ هــا إالّ الك ، ال يردّ

ــاىل:  ــال اهللا تع ــث ق ــن حي ــال: م ــداك! ق ــتُ ف عل ــك؟ جُ ــن ذل ــت: وأي قل

﴾ مْ ــواتُكُ أَخَ مْ وَ ــاتُكُ ن بَ مْ وَ هــاتُكُ مْ أُمَّ ــيْكُ لَ ــتْ عَ مَ رِّ ــة، إىل  ﴿حُ أن انتهــى اآلي

ــاىل:  ــارك تع ــه تب ﴾إىل قول مْ ــالبِكُ ــنْ أَصْ ينَ مِ ــذِ مُ الَّ ــائِكُ ن ــلُ أَبْ الئِ حَ ، )٢(﴿وَ

لْهم يا أبـا اجلـارود: هـل كـان حيـلّ لرسـول اهللا  نكـاحُ حليلتـيهام؟  Nفسَ

 .)٣(وإن قالوا: ال، فهام ابناه لصلبهفإن قالوا: نعم، كذبوا وفجروا، 
                                                           

 .٦١) سورة آل عمران: ١(

 .٢٣) سورة النساء: ٢(

 .٥٠١ح  ،٣١٧: ٨) الكايف ٣(
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ــايف)*  ــار(الك ــن ه ــراهيم، ع ــن إب ــيلّ ب ــن : ع ــلم، ع ــن مس ون ب
ــد اهللا  ــن أيب عب ــدقة، ع ــن ص ــعدة ب ــة  Qمس ــال: إنّ فاطم ــت  Pق كان

 .)١(وهي صائمةٌ يف شهر رمضان Lمتضغ للحسن ثمّ للحسني 

 :أقواله الرشيفة

 :Qحكمه ومواعظه 
، عــن بعــض أصــحابنا، رفعــه (الكــايف)*  : أبــو عبــد اهللا األشــعريّ

شـام بـن احلكـم قـال: قـال يل أبـو احلسـن موسـى بـ : Lن جعفـر عن هِ

ــال احلســن بــن عــيلّ  : إذا طلبــتم احلــوائج فاطلبوهــا مــن L... وق

ـن أهلهـا؟ قـال: الّـذين قـصّ اهللاأهلها. قيل: يـا ابـن رسـول اهللا، و مَ
يف  )٢(

ــال:  ــرهم، فق ــه وذك ﴾كتاب ــابِ َلْب ــوا األْ رُ أُولُ كَّ ــذَ تَ ــام يَ ــم )٣(﴿إِنَّ ــال: ه ، ق

 .)٤(أُولوا العقول

ة مــن أصــحابنا، (الكــايف)*  ــد بــن خالــد، : عــدّ عــن أمحــد بــن حممّ

ــد بــن عــيل، عــن عــيلّ بــن أســ ــن ذكــره، عــن أيب عبــد عــن حممّ باط، عمّ
                                                           

 .٣ح  ،باب يف الصائم يذوق القدر ويزقّ الفرخ ،١١٤: ٤) الكايف ١(

 .) يف بعض النسخ: (نصّ اهللا)٢(

 .١٩) سورة الرعد: ٣(

 .١٢ح  ،كتاب العقل واجلهل ،١٩: ١) الكايف ٤(
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عبـدَ اهللا بـن جعفـر، فقـال: يـا عبـد  Lقال: لقيَ احلسـنُ بـن عـيلّ  Qاهللا

ط قســمهاهللا، كيــف يكــ ــاً وهــو يســخّ ــه،  )١(ون املــؤمن مؤمن ــر منزلت وحيقّ

أن  )٢(قلبــه إالّ الرضــاملــن مل هيجــس يف  واحلــاكم عليــه اهللا، وأنــا الضــامن

 .)٣(و اهللا فيستجاب لهيدع

ـد، عـن بعـض عن : (الكايف)*  د بـن حييـى، عـن أمحـد بـن حممّ حممّ

ل قـال: كنـتُ جالسـاً مـع أيب عبـد اهللا  إذ  Qأصحابنا، عـن صـفوان اجلـامّ

قــال لــه: ميمــو ــة يُ ر دخــل عليــه رجــلٌ مــن أهــل مكّ ن، فشــكا إليــه تعــذّ

ــه ــراء علي ــمْ )٤(الكِ ــال يل: قُ ــ، فق ــه، فيس ــتُ مع ــاك. فقم نْ أخ ــأعِ ر اهللاُ ـّف

ــ ــتُ إىل جملس ، فرجع ــراهُ ــد اهللا ـكِ ــو عب ــال أب ــنعتَ يف Qي، فق ــا ص : م

                                                           

 رز فيه ويف (منزلته) للمؤمن، ويف: احلظّ والنصيب، والبا-بالكرس  -القِسم ) ١(

 (قسمته). :بعض النسخ

ث  صدرهيف (القاموس): هجس اليشء يف ) ٢( هيجس: خطر بباله، أو هو أن حيدّ

 نفسه يف صدره مثل الوسواس.

 .١١ح  ،باب الرضا بالقضاء ،٦٢: ٢) الكايف ٣(

: أجر املستأجر عليه، وهو يف األصل مصدر كاريته، -بالكرس واملدّ  -الكِرا ) ٤(

ن يكرتي دوابّه بناءً عىل كونه  ر مَ ة التي يكرتهيا، أو تعذّ ر الدابّ ا تعذّ ر الكرا إمّ واملراد بتعذّ

 مكارياً، أو عدم تيسري أُجرة املكاري له، وكلّ ذلك مناسب حلال صفوان الراوي (آت).
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ــاها اهللا  ــت: قض ــك؟ فقل ــة أخي ــي  -حاج ــت وأُمّ ــأيب أن ــا -ب ــال: أم . فق

ت ــــبوعٍ بالبيــــأخــاك املســلم أحــبّ إيلّ مــن طــواف أُس )١(إنّــك أن تعــني

فقــال: بــأيب  Lأتــى احلســن بــن عــيل . ثــمّ قــال: إنّ رجــالً )٢(- مبتــدئاً  –

ــي عــىل قضــاء حاجــة. فانتعــل وقــام معــه، فمــرَّ عــىل  ــي، أعنّ أنــت وأُمّ

، فقــال لــه: أيــن كنــتَ عــن أيب عبــد اهللا  Qاحلســني   )٣(وهــو قــائمٌ يصــيلّ

ــي  -تســتعينه عــىل حاجتــك؟ قــال: قــد فعلــت  ، فــذكر -بــأيب أنــت وأُمّ

رياً لـه مـن اعتكافــه أنّـه معتكـف. فقـال لـه: أمـا إنّـه لــو أعانـك كـان خـ

 .)٥) (٤(شهراً 

                                                           

ة.أم() ١(  ا) بالتخفيف، و(أن) مصدريّ

ا حالٌ عن فاعل، (قال): أي قال ) ٢( ذلك مبتدئاً قبل أن أسأله  Qقوله: (مبتدئاً) إمّ

ن قىض حاجة أخيه، أو عن فاعل الطواف، أو هو عىل بناء اسم املفعول حاالً  عن أجر مَ

 الفريضة. وقيل: حال عن عن الطواف، وعىل التقديرين األخريين إلخراج طواف

  مبتدئاً [قبل أن يسألك اإلعانة] (آت).فاعل تعني، أي: تعني

 أي: أين كنتَ عنه يف سؤاله إعانتك عىل قضاء حاجتك.) ٣(

أي: لو كان غري معتكفٍ واستعان عىل حاجتك كان ذلك خرياً له من اعتكافه ) ٤(

ا بعد اعتكافه فلم جيز له اخلروج.  شهراً، وأمّ

 .٩ح  ،يف حاجة املؤمنباب السعي  ،١٩٨: ٢) الكايف ٥(
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د بن خالد، عن بعض (الكايف)*  ة من أصحابنا، عن أمحد بن حممّ : عدّ

ن زياد التميمي، عن أيب عبد أصــحابه، عن صــالح بن عقبة، عن ســليامن ب

سن بن عيل  Qاهللا سبه، Lقال: قال احل ة وإن بعد ن بته املودّ ن قرّ : القريب مَ

ة  دته املودّ ــبه، ال يشء أقرب إىل يشء من يدٍ إىل والبعيد من بعّ وإن قرب نس

لُّ فتقطع، وتقطع فتحسمجسد، وإنّ   .)٢) (١(اليد تُغَ
ــحابنا، عن أمحد بن أيب عبد اهللا(الكايف)*  ة من أص  رفعه قال: ،: عدّ

                                                           

يف (النهاية): الغلول: اخليانة يف املغنم والرسقة من الغنيمة، وكلّ مَن خان يف ) ١(

ي غلوالً ألنّ األيدي فيها مغلولة، جمعولٌ فيها غل. وقال:  مّ ، وسُ يشءٍ خفية فقد غلّ

حسمه، أي قطع الدم عنه بالكي، ومنه احلديث أنّه أُيت بسارقٍ فقال: اقطعوه ثمّ 

د لتنبيه ا احسموه، أي اقطعوا يده ثمّ اكووها لينقطع الدم منها. ولعلّ املراد بالتشبيه جمرّ

ة  عىل أنّه ال اعتامد عىل قرب القريب، فإنّه قد يبعد، أو من حيث أنّ يد السارق عدوّ

ته  خائنة لصاحبها، فمع غاية القرب تقطع وحيسم موضعها لئالّ يعود، أو حيفظ الدم ملودّ

أو املعنى اإلنسان عدوّ يده فيصري سبباً لقطعه، واهللا يعلم (آت). وقال باحلسم، 

: يعني أنّ القرب اجلسامين ال وثوق به وال بقاء له، وإنّام الباقي النافع القرب Gالفيض

ل بالبُعد الصوريّ الّذي  الروحاين، أال تر إىل قرب اليد الصوري من اجلسد كيف يتبدّ

كتواء حملّها املانع هلا من املعاودة، وذلك بسبب خيانتها ال يرجى عودة إىل القرب، ال

) من الفلول. . ويف بعض النسخ: (تفلّ تي هي البُعد املعنويّ  الّ

د إليهم ،٦٤٣: ٢) الكايف ٢(  .٧ح  ،باب التحبّب إىل الناس والتودّ
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ــن  Qقال أمري املؤمنني  ــامحة؟ قال: البذل يف Qالبنه احلس ، ما الس : يا بُنيّ
اليُرس والعرس 

)١(. 
ـد بـن حفـص يف)(الكا*  ـد بـن احلسـن، عـن حممّ : سهل، عـن حممّ
ثني أبـو جعفـر اخلثعمـيّ  التميميّ  سـريّ عـثامنُ  ، قـال: قـال: ملـا)٢(قال: حدّ

ــا ذرّ إىل الربــذة  Kشــيّعه أمــري املــؤمنني وعقيــل واحلســن واحلســني  )٣(أب
ر بن يارس  : يـا أبـا Q ان عنـد الـوداع قـال أمـري املـؤمنني، فلـامّ كـJوعامّ

ــك  ، إنّ ــام غضــبتَ هللا ذرّ ــن غضــبت لــه، إنّ القــوم عــز وجــلإنّ ، فــارجُ مَ
ــت ــاهم وخف ــىل دني ــافوك ع ــاءخ ن ــن الفِ ــأرحلوك ع ــك، ف ــىل دين  )٤(هم ع

ــدٍ  ــىل عب ــاموات واألرض ع ــت الس ــو كان ــالبالء، وواهللا ل ــوك ب وامتحن
جعـل لـه منهـا خمرجـاً، فـال يؤنسـك إالّ احلـق  عز وجـلرتقاً ثمّ اتّقى اهللا 

 ... وال يوحشك إالّ الباطل
ه، إنّ القـوم قـد أتـوا إليـك مـا قـد  Qثمّ تكلّم احلسن  فقال: يـا عـامّ

                                                           

 .١١ح  ،باب معرفة اجلود والسخاء ،٤١: ٤) الكايف ١(

د بن حكيم،٢( ، واخلرب Lمن أصحاب أيب عبد اهللا وأيب احلسن  ) الظاهر أنّه حممّ

 مضمر أو موقوف.

 ) هي مدفن أيب ذرّ قرب املدينة.٣(

ا فناء دارهم أو دارك أو دار رسول ٤( ) فِناء الدار: ما امتدّ من جوانبها، واملراد إمّ

 (آت). Nاهللا 
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، فـدع عنـك ذِكـر الـدنيا بـذكر )١(بـاملنظر األعـىل  عز وجـلتر، وإنّ اهللا 
ــى تلقــى  ة مــا يــرد عليــك لرخــاء مــا بعــدها، واصــرب حتّ فراقهــا، وشــدّ

 .)٢(وهو عنك راضٍ إن شاء اهللا... Nنبيّك 
ــن ال حيضــ*  إىل أُنــاسٍ يف  Q: نظــر احلســن بــن عــيلّ )ره الفقيــهـ(مَ

ــحابه  ــال ألص ــحكون، فق ــون ويض ــر يلعب ــوم فط ــيهم  -ي ــت إل : -والتف
ــلإنّ اهللا  ــز وج ــه  ع ــتبقون في ــه، يس ــامراً خللق ــان مض ــهر رمض ــل ش جع

ــرون فخــابوا،  بطاعتــه إىل رضــوانه، فســبق فيــه قــومٌ ففــازوا، وختلّــفَ آخَ
ثـاب فيـه فالعجب كلّ العجـب مـن الضـاحك الالعـب يف اليـوم  الـذي يُ

ــ ــف الغطــاء ارون، وـاملحســنون وخييــب فيــه املقصّ شِ لشــغل يــم اهللا لــو كُ
 .)٣(حمسن بإحسانه وميسء بإساءته

 :Qخطبه 
ـد، (الكايف)*  ـد وعـيلّ بـن حممّ د بن حييـى، عـن أمحـد بـن حممّ : حممّ

ــاد، مجيعــاً عــن ابــن حمبــوب، عــن أيب محــزة، عــن أيب  عــن ســهل بــن زي
                                                           

ال ) أي: مرشفٌ عىل مجيع اخللق، وهو كناية عن علمه بام يصدر عنهم، وأنّه ١(

 يعزب عن علمه يشءٌ من أُمورهم (آت).

 .٢٥١ح ، ٢٠٦: ٨) الكايف ٢(

-١١٣: ٢، وانظر: ٢٧ح  ،باب صالة العيدين ،٣٢٤: ١) مَن ال حيرضه الفقيه ٣(

 .١٨ح  ،النوادر باب
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ــبِض  Qجعفــر  ــا قُ يف  Qقــام احلســن بــن عــيلّ  Qأمــري املــؤمنني قــال: ملّ
، ثـمّ قـال: Nمسجد الكوفة، فحمـد اهللا وأثنـى عليـه وصـىلّ عـىل النبـيّ 

لــون وال  ــبِض يف هــذه الليلــة رجــلٌ مــا ســبقه األوّ ــه قــد قُ ــا النــاس، إنّ أهيّ
ــة رســول اهللا  ــه كــان لَصــاحبُ راي ــرون، إنّ كــه اآلخِ ــه Nيُدرِ ، عــن يمين

ــى يفــتح اهللا لــه، واهللاِ مــا  )١(ال ينثنــي ئيــل وعــن يســاره ميكائيــل،جرب حتّ
ــبعام ــراء إالّ س ــاء وال مح ــرك بيض ــه أراد أن ت ــن عطائ ــلت ع ــم فض ئة دره

ــبض  ــبض يف الليلــة التــي فيهــا قُ يشــرتي هبــا خادمــاً ألهلــه، واهللاِ لقــد قُ
ــن  ــى اب ــا بعيس ــرج فيه ــي عُ ــة الت ــون، والليل ــن ن ــع ب ــى يوش ويصُّ موس

 .)٢(آنم، والليلة التي نزل فيها القرمري
ـــايف)*  ـــراقيّني (الك ـــن الع ـــحابه م ـــض أص ـــن بع ـــه، ع : عن

ـــيلّ  ـــن ع ـــنُ ب ـــاسَ احلس ـــب الن ـــال: خط ـــه ق ـــا Lرفع ـــال: أهيّ ، فق
ــي،  ــاس يف عين ــم الن ــن أعظ ــان م ــن أخٍ يل ك ــربكم ع ــا أُخ ــاس، أن الن
ـــه، كـــان  ـــدنيا يف عين ـــي صـــغر ال ـــه يف عين وكـــان رأس مـــا عظـــم ب

كثِـــر إذا خارجـــاً مـــن ســـلطان بطنـــه فـــال يشـــتهي مـــا ال جيـــد وال يُ 
رجــه فــال يســتخفّ لــه عقلــه وجــد، كــان خارجــاً مــن ســلطان ف

                                                           

 ال ينثني: أي ال ينرصف من اليشء، بمعنى الرجوع، يعني ال يرجع.) ١(

 .٨ح  ،Qني باب مولد أمري املؤمن ،٤٥٧: ١الكايف ) ٢(
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ه إالّ )١(وال رأيــه ، كــان خارجــاً مــن ســلطان اجلهالــة فــال يمــدُّ يــدَ
معـــىل ثقـــةٍ ملنفعـــة، كـــان  ط وال يتـــربّ ى وال يتســـخّ ، كـــان )٢(ال يتشـــهّ

تاً، فـــإذا قـــال بـــذّ القـــائلني أكثـــر دهـــره ، كـــان ال يـــدخل يف )٣(صـــامّ
ــــةٍ حتــــى يــــر يف دعــــو،  مــــراء، وال يشــــارك ــــديل بحجّ وال يُ

يءٍ ـ، وكـــان ال يغفـــل عـــن إخوانـــه، وال خيـــصُّ نفســـه بشـــ)٤(قاضـــياً 
ـــ ـــعفاً، ف ـــعيفاً مستض ـــان ض ـــم، ك ـــاً دوهن ـــان ليث ـــدّ ك ـــاء اجلِ إذا ج

                                                           

ه: إستثقله، إستجهله، أزاله عن احلقّ والصواب، واجلهالة ) ١( تح اجليم بف -إستخفّ

: خالف العلم والعقل. وقوله: (فال يمدّ يده)، أي إىل أخذ يشء، كنايةً عن عدم -

واعتامد بأن ينفعه نفعاً عظيامً يف اآلخرة أو يف الدنيا أيضاً إذا  ثقةٍ  إال عىلارتكاب األمور 

 يرضّ باآلخرة. مل

ة  )٢( ى): أي ال يكثر شهوة األشياء (آت). ويف (القاموس): الربم: السامّ (ال يتشهّ

م  -والضجر، وأبرمه فربم  ، أي: ال يملّ وال يسأم من حوائج -كفرح وتربّ : أملّه فملّ

 اخللق وكثرة سؤاهلم وسوء معارشهتم.

اً.يف (النهاية): بذّ القائلني: أي سبقهم وغلبهم، يب) ٣( هم بذّ  ذّ

ته: أثبتها فوصل هبا إىل دعواه، ويف (القاموس): أدىل ) ٤( يف (املصباح): أدىل بحجّ

ته:  ته (ومنه  .له دفعهحرضها، وإليه بامأبحجّ ام): أي ال يديل بحجّ وتدلوا هبا إىل احلكّ

حتّى جيد قاضياً، أو املعنى أنّه ليس من عادته إذا ظلمه أحد أن يبثّ الشكو عند الناس 

 كام هو دأب أكثر اخللق، بل يصرب إىل أن جيد حاكامً حيكم بينه وبني خصمه.
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ــاً  ــر )١(عادي ــى ي ــه حتّ ــذر يف مثل ــعُ العُ ــيام يق ــداً ف ــوم أح ــان ال يل ، ك
، كـــان إذا ، كـــان يفعـــل مـــا يقـــول ويفعـــل مـــا ال يقـــول)٢(اعتـــذاراً 

ه أمـــران  ـــام أفضـــل نظـــر إىل أقـــرهبام إىل اهلـــو  )٣(ابتـــزَّ ال يـــدري أهيّ
ــن يرجــو عنــده الـــربء،  فخالفــه، كــان ال يشــكو وجعــاً إالّ عنـــد مَ
م وال  ـــربّ ـــان ال يت ـــيحة، ك ـــده النص ـــو عن ـــن يرج ـــري إالّ مَ وال يستش
ى، وال ينــــتقم وال يغفــــل عــــن  ى وال يتشــــهّ ط، وال يتشــــكّ يتســــخّ

ـــيكم ب ، فعل ـــدوّ ـــا، الع ـــة إن أطقتموه ـــالق الكريم ـــذه األخ ـــل ه مث
ري، وال فـــإن مل تطيقوهـــا كلّهـــا فأخـــذ القليـــل خـــريٌ مـــن تـــرك الكثـــ

ة إالّ   .)٤(باهللا حول وال قوّ

                                                           

ل كثرة الصيام والقيام بالصالة وسائر ) ١( قوله: (كان ضعيفاً مستضعفاً): منشأ األوّ

العبادات، ومنشأ الثاين تواضعه للمؤمنني وعدم جمادلته وتغلّبه عليهم، حتّى 

وه ضعيفاً وإن كان قويّ   اً يف نفس األمر (لح). ويف بعض النسخ: (غادياً)استضعفوه وعدّ

 باملعجمة.

ه؛ إلمكان ) ٢( أي: كان من عادته احلسنة أن ال يرسع بمالمة أحد إذا قرصّ يف حقّ

 أن يكون له عذر، وليس املقصود اللوم بعد االعتذار (لح).

دة والزاي عىل بناء االفتعال، أي: است) ٣( به وغلبه لكذا يف أكثر النسخ بالباء املوحّ

ة ميله إليهام وحصول الدواعي يف كلٍّ منهام (آت).  وأخذه قهراً، كنايةً عن شدّ

 .٢٦ح  ،باب املؤمن وعالماته وصفاته ،٢٣٧: ٢) الكايف ٤(
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 :Qشهادة اإلمام احلسن 

 :Qوصيّته عند وفاته 
ــن صــالح (الكــايف)*  ــه، عــن بكــر ب ــراهيم، عــن أبي ــن إب : عــيلّ ب

ة مــن أصــحابنا، عــن ابــن ــد بــن  [قــال الكلينــي:] وعــدّ زيــاد، عــن حممّ
ــد بــن مســلمٍ قــال:  ــم، عــن حممّ ســليامن الــديلمي، عــن هــارون بــن اجلُهَ

الوفـاة قـال  Lر احلسـنَ بـن عـيلّ ـحضـ ملـايقـول:  Qسمعتُ أبا جعفر 
ــني  ــتُّ Qللحس ــا م ــا، إذا أن ــيّةٍ فاحفظه ــيك بوص ــي، إينّ أُوص ــا أخ : ي

نـي إىل رسـول اهللا هْ مّ ارصفنـي ألُحـدث بـه عهـداً، ثـ N فهيّئني، ثـمَّ وجِّ
ي  دّين فـادفنّي بـالبقيع، واعلـم أنّـه سيصـيبني مـن عائشـة Pإىل أُمّ ، ثـمّ رُ

سـوله وعـداوهتا لنـا أهـل ما يعلمُ اهللاُ والنـاسُ صـنيعها وعـداوهتا هللا ولر
 .)١(البيت...
ــد، عــن ســهل بــن (الكــايف)*  ــد بــن احلســن وعــيلّ بــن حممّ : حممّ

ــ ــض أص ــن بع ــديلمي، ع ــليامن ال ــن س ــد ب ــن حممّ ــاد، ع ــن زي حابنا، ع
ــل بــن عمــر، عــن أيب عبــد اهللا رت احلســن بــن ـحضــ ملــاقــال:  Q املفضّ

الوفاة، قال: يا قنـرب، أُنظُـر هـل تـر مـن وراء بابـك مؤمنـاً مـن  Lعيلّ 
ــد  ــري آل حممّ ــه Kغ ــم ب ــوله أعل ــن رس ــوله واب ــاىل ورس ــال: اهللا تع ؟ فق
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. فأتيتُــه، فلــامّ دخلــتُ عليــه قــال ــد بــن عــيلّ : هــل منّــي. قــال: ادعُ يل حممّ
ـلَ عـىل شسـع نعلـه فلـم  ـد. فعجَّ حدث إالّ خـري؟ قلـت: أجـب أبـا حممّ
ه، وخرج معي يعدو، فلامّ قـام بـني يديـه سـلّم، فقـال لـه احلسـن بـن  يسوّ

ــه لــيس مثلــك يغيــب عــن ســامع كــالمٍ حييــى بــه Lعــيل  ــس، فإنّ : أُجلُ
 ،األمــوات ويمــوت بــه األحيــاء، كونــوا أوعيــة العلــم ومصــابيح اهلــد

هــار بعضــه أضــوء مــن بعــض، أمــا علمــتَ أنّ اهللاَ جعــل فــإنّ ضــوء الن
ــراهيم  ــد إب ل ــةً  Qوُ ــى داأئمّ ــض، وآت ــىل بع ــهم ع ــل بعض  Qود ، وفضّ

ــداً  ــه حممّ ــتأثر ب ــام اس ــتَ ب ــد علم ــوراً؟ وق ، إينّ  Nزب ــيلّ ــن ع ــد ب ــا حممّ ي
ــال اهللا ــافرين، فق ــه الك ــف اهللا ب ــام وص ــد، وإنّ ــك احلس ــاف علي ــز  أخ ع

نْ عِ : وجل داً مِ سَ اراً حَ فَّ ﴾﴿كُ ـقُّ ـمُ احلَْ َ هلَُ بَـنيَّ ـدِ مـا تَ عْ ـنْ بَ مْ مِ ـهِ سِ ، )١(نْـدِ أَنْفُ
، أال  عـز وجـلومل جيعل اهللا  ـد بـن عـيلّ للشـيطان عليـك سـلطاناً، يـا حممّ

 Qأُخربك بـام سـمعتُ مـن أبيـك فيـك؟ قـال: بـىل. قـال: سـمعت أبـاك 
ـداً ـيقول يوم البصـ ـن أحـبّ أن يـربّين يف الـدينا واآلخـرة فليـربّ حممّ  رة: مَ

ــد بــن عــيل، لــو شــئتُ أن أُخــربك وأنــت نطفــة يف ظهــر  ولــدي. يــا حممّ
ـد بـن عـيل، أمـا علمـتَ أنّ احلسـني بـن عـيلّ   Lأبيك ألخربتك، يـا حممّ

ي ومفارقـة روحـي جسـمي إمـامٌ مـن بعـدي، وعنـد اهللا ـبعد وفـاة نفسـ
لـه يف  عـز وجـلأضـافها اهللا  Nجلَّ اسـمه يف الكتـاب وراثـةً مـن النبـيّ 
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ــه، فعلــم اهللا أنّكــموراثــة أبيــه وأُ  خــرية خلقــه، فاصــطفى مــنكم  مّ
ـــداً  ـــاً Nحممّ ـــدٌ عليّ ـــار حممّ ـــارين عـــيلٌّ Q ، واخت باإلمامـــة،  Q، واخت

، وأنــت Qواخــرتتُ أنــا احلســنيَ  ــد بــن عــيل: أنــت إمــامٌ ؟ فقــال لــه حممّ
ــد  ــيلتي إىل حممّ ــNوس ــوددتُ أنَّ نفس ــمع ـ، واهللاِ لَ ــل أن أس ــت قب ي ذهبَ

ــالم، أال وإنّ  ــذا الك ــك ه ه من ــريّ ــدالء وال تغ ــه ال ــاً ال تنزف يف رأيس كالم
، أهــمّ بإبدائــه )١(كالكتــاب املعجــم يف الــرقّ املنمــنمنغمــة الريــاح، 

ل أو مـا جـاءت بـه الرسـل، وإنّـه  فأجدين سبقتُ إليه سـبق الكتـاب املنـزَ
، ويؤتـوا  لَكالمٌ يكـلُّ بـه لسـان النـاطق ويـدُ الكاتـب، حتّـى ال جيـد قلـامً

ال يبلــغ إىل فضــلك، وكــذلك جيــزي اهللا املحســنني، ، فــ)٢(بالقرطــاس محــامً 
ــن  ــا م ، وأقربن ــامً ــا حل ، وأثقلن ــامً ــا عل ــنيُ أعلمن ــاهللا، احلس ــوة إال ب وال ق

ــول اهللا  ــل أن  Nرس ــوحي قب ــرأ ال ــق، وق لَ ــل أن خيُ ــاً قب ــان فقيه ــاً، ك رمح
ــداً  ، فلــامّ اختــار Nينطــق، ولــو علــم اهللا يف أحــدٍ خــرياً مــا اصــطفى حممّ

ــداً واخ ــاً واختــارك عــيلٌّ إمامــاً واخــرتتَ احلســني، اهللاُ حممّ ــدٌ عليّ تــار حممّ
ا نسـلم بـه مـن  ـن غـريه] كنـّ ن [هـو] بغـريه يـرىض و[مَ سلّمنا ورضينا، مَ

 .)٣(مشكالت أمرنا 
                                                           

 ، واملنمنم: املزيّن.النزف: النزح، والنغمة: الصوت) ١(

خها.) ٢( مم: الرماد، وهو كناية عن تفسّ  احلِ

 .٢ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسني بن عيل  ،٣٠٠: ١الكايف ) ٣(



 ٩٥ ....................................................................... Qة اإلمام احلسن حيا

ــد بــن ســليامن، (الكــايف)*  : وهبــذا اإلســناد، عــن ســهل، عــن حممّ
ــن حم ــم، ع ــن اجلُهَ ــارون اب ــن ه ــا ع ــمعتُ أب ــال: س ــلم ق ــن مس ــد ب مّ

ــول: Qجعفــر ــا يق ــ مل ــيل ـاحتض ــن ع ــن ب ــا  Lر احلس ــني: ي ــال للحس ق
هنـي  أخي، إينّ أُوصيك بوصـيّةٍ فاحفظهـا، فـإذا أنـا مـتُّ فهيّئنـي، ثـمّ وجّ

ــي فاطمــة  Nإىل رســول اهللا  ث بــه عهــداً، ثــمّ ارصفنــي إىل أُمّ ، Pألُحــدِ
ــه سيصــيبني مــن احلمــرياء مــا يعلــم  دّين فــادفنّي بــالبقيع، واعلــم أنّ ثــمّ رُ

ــنيعه ــن ص ــاسُ م ــولهالن ــداوهتا هللا ولرس ــل  N ا وع ــا أه ــداوهتا لن وع
 .)١(البيت...

 :Qإحتضاره وشهادته 
د بـن حييـى، عـن احلسـني بـن إسـحاق، عـن عـيلّ (الكايف)*  : حممّ

ر بـن سـويد، عـن عبـد ـبن مهزيار، عـن احلسـني بـن سـعيد، عـن النضـ
ـن سـمع أبـا جعفـر   Qرت احلسـنَ ـحضـ ملـايقـول:  Qاهللا بن سنان، عمّ

فقيـل لـه: يـا ابـن رسـول اهللا، تبكـي ومكانـك مـن رسـول  الوفاةُ بكـى،
رين ـالّذي أنت بـه، وقـد قـال فيـك مـا قـال، وقـد حججـتَ عشـ Nاهللا 

ات حتّـى النعـلَ بالنعـل؟!  ةً ماشـياً، وقـد قاسـمتَ مالَـك ثـالث مـرّ حجّ
 .)٢(تني: هلول املطّلع وفراق األحبّةفقال: إنّام أبكي خلصل

                                                           

 .٣ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسني بن عيل  ،٣٠٢: ١الكايف ) ١(

 .١ح  ،Lباب مولد احلسن بن عيل  ،٤٦١: ١) الكايف ٢(
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ة مــن أصــحابنا، عــ(الكــايف)*  ــد، عــن عــيلّ : عــدّ ن أمحــد بــن حممّ
ــرية، عــن أيب بكــر احلضــ مَ رميّ قــال: إنّ ـبــن الــنعامن، عــن ســيف بــن عُ

ت  ت احلسـن بـن عـيل وسـمّ عدةَ بنت أشـعث بـن قـيس الكنـديّ سـمّ جُ
ـا احلسـن فاستمسـك يف بطنـه  ، وأمّ ـا موالتـه فقـاءت السـمّ موالةً له، فأمّ

 .)٢(به فامت  )١(ثمّ انتفط 
، عـن يعقـوب بـن يزيـد أو غـريه، عـن : سهل بـن زيـاد(الكايف)* 

ــن ذكــره، عــن أيب عبــد اهللا  قــال:  Qســليامن كاتــب عــيلّ بــن يقطــني، عمّ
، وابنتــه جعــدة Qإنّ األشــعث بــن قــيس رشك يف دم أمــري املــؤمنني 

ت احلسن  د ابنه رشك يف دم احلسني Qسمّ  .)٣( Q، وحممّ
 :Qتشييعه ودفنه والصالة عليه 

ــراهيم،(الكــايف)*  ــن إب ــن صــالح  : عــيلّ ب ــه، عــن بكــر ب عــن أبي

ــد بــن  ة مــن أصــحابنا، عــن ابــن زيــاد، عــن حممّ [قــال الكلينــي:] وعــدّ

ـد بـن مسـلمٍ قـال: اسـليامن الـديلمي، عـن هـارون  ـم، عـن حممّ بـن اجلُهَ
                                                           

ع بني اجللد واللحم ماء، واالسم منه: النفطة،  انتفط وتنفّط) ١( اجلسد: قرح وجتمّ

ومثلها اجلدري، ويقال هلا بالفارسيّة: (تاول) و(آبله). ويف بعض النسخ: (فانتقض به)، 

ق بعض أحشائه.  أي: كرسه، ويف بعضها: (فانتفض به)، أي: تفرّ

 .٣ح  ،Lباب مولد احلسن بن عيلّ  ،٤٦٢: ١الكايف ) ٢(

 .١٨٧ح  ،١٦٧: ٨يف ) الكا٣(
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ــبض احلســن  Qســمعتُ أبــا جعفــر  ــع عــىل  Qيقــول: ... فلــامّ قُ ضِ [و]وُ

ان يصـيلّ فيـه الّـذي كـ Nرير، ثـمّ انطلقـوا بـه إىل مصـىلّ رسـول اهللا ـالس

ــل إىل املســجد، فلــامّ Qعــىل اجلنــائز، فصــىلّ عليــه احلســني  ِــل وأُدخِ ، ومحُ

ــول اهللا ــرب رس ــىل ق ــف ع ــوينني N أُوقِ ــب ذو الع ــال  )١(ذه ــة فق إىل عائش

ــم قــد أقبلــوا باحلســن ليــدفنوا مــع النبــيّ  . فخرجــت مبــادرةً Nهلــا: إهنّ

ــ ــلٍ بس ــىل بغ ــالم رسـع ــت يف االس ــرأةٍ ركب لَ ام ــت أوّ ــاً، رج، فكان ج

ــىل  ــك ع تِ ــي وهيَ ــدفَن يف بيت ــه ال يُ ــي، فإنّ ــن بيت ــنكم ع ــوا اب ــت: نحّ فقال

ــه. فقــال هلــا احلســني  ــوكِ Qرســول اهللا حجاب ــتِ وأب ــديامً هتكــتِ أن : ق

ـن ال حيـبّ قربـه، وNحجـابَ رسـول اهللا  إنَّ اهللا ، وأدخلـتِ عليـه بيتـه مَ

 .)٢(سائلك عن ذلك يا عائشة

ــد بــن احلســن وعــيلّ (الكــايف)*  ــد، عــن ســهل، عــن : حممّ بــن حممّ

ـد بـن مسـلم قـال:  ـم، عـن حممّ د بـن سـليامن، عـن هـارون بـن اجلُهَ حممّ

ــبِض احلســن  Qســمعتُ أبــا جعفــر  ضــع عــىل  Qيقــول: ... فلــامّ قُ [و]وُ

الّـذي كـان يصـيلّ فيـه عـىل  Nرسيره، فانطلقوا بـه إىل مصـىلّ رسـول اهللا 

ــن  ــىل احلس ــىلّ ع ــائز، فص ــQاجلن ِ ــه محُ ــىلّ علي ــامّ أن ص ــل ، فل ل فأُدخِ

                                                           

 الصحيح: ذو العوينتني، بل: ذو العينتني، تثنية عينية، وهو كناية عن اجلاسوس.) ١(

 .١ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسني بن عيلّ  ،٣٠٠: ١الكايف ) ٢(
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بلـغ عائشـةَ اخلـرب وقيـل هلـا:  Nاملسجد، فلامّ أُوقف عـىل قـرب رسـول اهللا 

ــت  ــول اهللا. فخرج ــع رس ــدفن م ــيلّ ليُ ــن ع ــن ب ــوا باحلس ــد أقبل ــم ق إهنّ

رج، فكانــت أول امــرأة ركبــت يف اإلســالم ـمبــادرةً عــىل بغــلٍ بســ

ـوا ابـنكم عـن بيتـي، فإنّـه ال يُـدفَن فيـه يشءٌ   رسجاً، فوقفت وقالـت: نحّ

: قـديامً Lوال هيتك عىل رسـول اهللا حجابـه. فقـال هلـا احلسـني بـن عـيلّ 

ــن ال حيــبّ  ــه مَ هتكــتِ أنــتِ وأبــوكِ حجــابَ رســولِ اهللاِ، وأدخلــتِ بيتَ

رســولُ اهللا قربــه، وإنّ اهللا ســائلُكِ عــن ذلــك يــا عائشــة، إنّ أخــي أمــرين 

بــه مــن أبيــه رســول اهللا   لُيحــدث بــه عهــداً، واعلمــي أنّ أخــي Nأن أُقرّ

ــىل  ــك ع ــن أن هيت ــه م ــل كتاب ــم بتأوي ــوله وأعل ــاهللا ورس ــاس ب ــم الن أعل

ه، ألنّ اهللا تبــارك وتعــاىل يقــول:  نُــوا رســول اهللا ســرتَ ينَ آمَ ا الَّــذِ ﴿يــا أَيـــُّهَ

﴾ ـمْ نَ لَكُ ذَ ـؤْ يِّ إِالَّ أَنْ يُ يُـوتَ النَّبـِ لُوا بُ خُ ، وقـد أدخلـتِ أنـتِ بيـتَ )١(ال تَدْ

ا : عــز وجــلوقــد قــال اهللا الرجــالَ بغــري إذنــه،  N رســولِ اهللا ﴿يــا أَيـــُّهَ

﴾ يِّ تِ النَّبـِ ـوْ قَ صَ ـوْ مْ فَ ـواتَكُ ـوا أَصْ عُ فَ رْ نُوا ال تَ ينَ آمَ ، ولَعمـري لقـد )٢(الَّذِ

ــد أُذُن رســول اهللا  املعــاول، وقــال  Nرضبــتِ أنــتِ ألبيــكِ وفاروقــه عن

ــلاهللا  ــز وج ــولِ اهللاِ: ع سُ ــدَ رَ نْ ُمْ عِ ــواهتَ ــونَ أَصْ غُضُّ ينَ يَ ــذِ ــكَ ﴿إِنَّ الَّ  أُولئِ

                                                           

 .٥٣سورة األحزاب: ) ١(

 .٢سورة احلجرات: ) ٢(
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﴾ــو ُمْ لِلتَّقْ ــوهبَ لُ نَ اهللاُ قُ ــتَحَ ينَ امْ ــذِ ــوكِ )١( الَّ ــل أب ــد أدخ ــري لق ، ولَعم

ـه مـا  Nوفاروقه عـىل رسـول اهللا  يـا مـن حقّ عَ بقـرهبام منـه األذ، ومـا رَ

ــول اهللا  ــان رس ــىل لس ــه ع ــا اهللا ب ــؤمنني Nأمرمه ــن امل م م ــرّ ، إنّ اهللا ح

م منهم أحيـاء، وتـاهللا يـا  عائشـة لـو كـان هـذا الّـذي كرهتيـه أمواتاً ما حرّ

ــول اهللا  ــه رس ــد أبي ــن عن ــن احلس ــن دف ــني اهللا  Lم ــا وب ــيام بينن ــائزاً ف ج

 لَعلمتِ أنّه سيُدفَن وإن رغم معطسك.
د بـن احلنفيّـة وقـال: يـا عائشـة، يومـاً عـىل بغـل  قال: ثمّ تكلّم حممّ
ويومــاً عــىل مجــل، فــام متلكــني نفســك وال متلكــني األرضَ عــداوةً لبنــي 

ــة، هــؤالء الفــواطم هاشــ ــت عليــه فقالــت: يــا ابــن احلنفيّ م. قــال: فأقبلَ
ـداً مـن Qيتكلّمون، فام كالمـك؟ فقـال هلـا احلسـني  : وأنّـى تُبعـدين حممّ

ــن  ــه ثــالثُ فــواطم: فاطمــة بنــت عمــران ب اهللا لقــد ولدت ــوَ الفــواطم! ف
عائــذ بــن عمــرو بــن خمــزوم، وفاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم، وفاطمــة 

بـن رواحـة بـن حجـر بـن عبـد معـيص بـن عـامر.  بنت زائدة بن األصمّ 
ـوا ابـنكم واذهبـوا بـه، فـإنّكم قـومٌ Q قال: فقالت عائشـة للحسـني : نحّ

 خصمون.
ــه، ثــمّ أخرجــه فدفنـــه  Qى احلســني ـقــال: فمضــ إىل قـــرب أُمّ

 .)٢(بالبقيع
                                                           

رات: ) ١(  .٣سورة احلُجُ

 .٣ح  ،Lة والنصّ عىل احلسني بن عيل باب اإلشار ،٣٠٢: ١الكايف ) ٢(



 

  



 

 

وفضلها، والصالة والسالم عليه  Qزيارة اإلمام احلسن 

 ولعن قاتليه

ــعد بن عبد اهللا بن أيب خلف، عن أمحد بن (هتذيب األحكام)*  : س
ه  سم بن حييى، عن جدّ ، عن القا د بن خالد الربقيّ سى، عن حممّ د بن عي حممّ

قال: بينا احلسن  Qاحلسن بن راشد، عن عبد اهللا بن سنان، عن أيب عبد اهللا 
ــول اهللا Lبن عيلّ  جر رس ه فقال: يا أبة، ما ملن N يف حِ ــَ زارك  إذ رفع رأس
ن أتى أباك كتـبعد مو ، من أتاين زائراً بعد مويت فله اجلَنَّة، ومَ ؟ فقال: يا بُنيّ

زائراً بعد موته فله اجلَنَّة، ومن أتى أخاك زائراً بعد موته فله اجلَنَّة، ومن أتاك 
 .)١(زائراً بعد موتك فله اجلَنَّة

ــد بــن أمحــد بــن داو(هتــذيب األحكــام)*  ــد بــن : حممّ د، عــن حممّ
ثنا أبـو عمـرو عـثامن بـن أمحـد بـن عبـد اهللا، قـال: عيلّ الكويف قـال : حـدّ

ــد بــن عبــد اهللا الــرازي،  ثني القــايض أبــو إســحاق إبــراهيم بــن حممّ حــدّ
                                                           

باب فضل  ،٤٦، و١ح  ،Qباب فضل زيارته  ،٢٣: ٦) هتذيب األحكام ١(

) بدل (احلسني بن عيل). ٢ح  ،Qزيارته  وفيه: (احلسن بن عيلّ
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ــد بــن  ثنا حممّ ــد احلســني، قــال: حــدّ ثنا عبــد الرمحــان بــن حممّ قــال: حــدّ
ثنا إبـراهيم  ـد بـن منصـور، قـال: حـدّ ثنا حممّ ، قـال: حـدّ احلسن الفـاريسّ

بـن عـثامن بـن معـىلّ بـن جعفـر، قـال: قـال احلسـن  بن عبد اهللا بن حسني
ـن زارين حيّـاً أو ميّتـاً، Lبن عيلٍّ  ن زارنـا؟ قـال: مَ : يا رسـول اهللا، مـا ملـَ

ــاً أو  ــاً، أو زارك حيّ ــاً أو ميّت ــاك حيّ ــاً، أو زار أخ ــاً أو ميّت ــاك حيّ أو زار أب
ّ أن أستنقذه يوم القيامة اً عيلَ ميّتاً، كان حقّ

)١(. 
سني بن : عايف)ــــ(الك*  د، عن احل صحابنا، عن أمحد بن حممّ ة من أ دّ

ضالة بن أيّوب، عن نعيم بن الوليد، عن يونس الكنايس، عن  سعيد، عن ف
سني  Q أيب عبد اهللا سل بحيال  Qقال: إذا أتيتَ قرب احل فائتِ الفرات واغت

ه إليه وعليك السـكينة والوقار حتّى تدخل إىل القرب من اجلانب  قربه، وتوجّ
ش ـــال ، عبدك رقـ سن بن عيلّ صلِّ عىل احل ، وقل حني تدخله: ... [اللّهمّ  يّ

ن خلقك،  ــئت مِ ه هادياً ملن ش ه بعلمك، وجعلتَ ذي انتجبتَ وابن عبدك، الّ
ن بعثته برســاالتك، وديّان الدين بعدلك، وفصــل قضــائك  والدليلَ  عىل مَ

ه، و لِّ ك لك  عىل ذ من  ي ه مل قك، وا ل خ محة اهللا بني  يه ور ل ع الســـالم 
 .)٣(...)٢(ه]وبركات

                                                           

 .١ح  ،Qباب فضل زيارته  ،٤٦: ٦) هتذيب األحكام ١(

ا سقطت من املت) هذه الفقرة مكتوبة يف هامش املطبوع، مع عالمةٍ تدلّ عىل٢(  ن. أهنّ

 .١ح  ،Lباب زيارة قرب أيب عبد اهللا احلسني بن عيلّ  ،٥٧٢: ٤الكايف  )٣(



 ١٠٣ ......................... وفضلها، والصالة والسالم عليه ولعن قاتليه Qزيارة االمام احلسن 

ــن (هتــذيب األحكــام)*  ــن احلســن ب ــد ب ــارة حممّ : ذكــر هــذه الزي
ــي  : إذا أردتَ )١(يف كتابــه املــرتجم بـــ (اجلــامع)  أمحــد بــن الوليــد القمّ

ــى تقــف عــىل ، فاغتســلQ زيــارة قــرب أيب احلســن الرضــا ... ثــمّ رسِ حتّ
ــك وا ــه بوجه ــتقبل وجه ــربه، واس ــل: ق ــك، وق ــني كتفي ــة ب بل ــل القِ جع

ي شــباب اللّ ... ــك وســيدَ هــمّ صــلّ عــىل احلســن واحلســني، ســبطَي نبيّ
ني يف خلقــك، والــدالَّني عــىل مــن بعثتــه برســاالت ك، أهــل اجلنّــة، القــائمَ

ين بعدلك، وفصلِ   .)٣(قضائك يف خلقك... )٢(ودياينَ الدِّ
ن ال حيرضه الفقيه) -  .)٤(: مرسالً، نحوه(مَ

ـد بـن يعقـوب، عـن عـيلّ بـ(هتذيب األحكـام)*  ن إبـراهيم، : حممّ
 Qعــن أبيــه، عــن ابــن حمبــوب، عــن عــيلّ بــن رئــاب، عــن عبــدٍ صــالح 

                                                           

، وقال: Gقيه) مقطوعاً، ورواها ابن قولويه) أخرج هذه الزيارة الصدوق يف (الف١(

بطوس، فاغتسل قبل  Lوروي عن بعضهم قال: وإذا أتيتَ قرب عيلّ بن موسى 

رين ... خروجك من منزلك، وقل حني  تغتسل: اللّهمّ طهّ

) كذا يف النسخ، ويف (الكامل) أيضاً، ويف (العيون) و(الفقيه): فصيلَ قضائك ٢(

 بني خلقك.

 .١ح  ،Qباب زيارته  ،٩٧: ٦) هتذيب األحكام ٣(

 Lرب أيب احلسن عيلّ بن موسى الرضاباب ق ،٣٦٣: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ٤(

 .بطوس
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ل  قــال: ... وتــدعو هبــذا الــدعاء يف كــلّ ليلــةٍ مــن شــهر رمضــان مــن أوّ
 الشهر إىل آخره، وهو: اللّهمّ إينّ أفتتح الثناء بحمدك ...

ي اهلــد، احلســنِ واحلســني،  )١(وصــلِّ عــىل ســبطَي الرمحــة وإمــامَ
ي شباب أهل  اجلنّة من اخللق أمجعني ... سيّدَ

ــيّ  ــىل النب ــالة ع ــه بالص ــمّ أتبع ــىل Nث ــلِّ ع ــمّ ص ــول: ... اللّه ، تق
ي املســلمني، ووالِ مــن واالمهــا وعــادِ مــن  احلســن واحلســني إمــامَ

هامعادامها، وضاعِف  ك يف دمِ ِ  .)٢(...العذابَ عىل مَن رشَ

ــ*  ــن ال حيض ــه)ـ(مَ ــة، ره الفقي ــر الكوف ــريَّ بظه ــتَ الغ : إذا أتي

ــؤمنني  ــري امل ــأيت أم ــى ت ــار حتّ ــكون ووق ــىل س ــشِ ع ــل، وام  Qفاغتس

ــا ويلَّ اهللا... اللّهــمَّ العــن  ــك ي فتســتقبله بوجهــك، وتقــول: الســالم علي

، اللّهــمّ العــن قتلــة احلســن واحلســني -اً ـثالثــ –مؤمنني ـري الـــة أمـــقتلــ

ــة -ثالثــاً - ــاً  -، اللّهــمّ العــن قتلــة األئمّ هبم عــذاب-ثالث اً ال ، اللّهــمّ عــذِّ

الةَ  ــاقّوا وُ ــام ش ــذابَك ك ــيهم ع ــاعِف عل ــاملني، وض ــن الع ــداً م ــه أح ب تعذِّ

أمرك، وأعـدَّ هلـم عـذاباً مل حتلّـه بأحـدٍ مـن خلقـك، اللّهـمّ وأدخـل عـىل 

                                                           

كان رمحةً للعاملني، أو املراد السبطان املنسوبان إىل  Nنّه ، فإN) أي: سبطي النبيّ ١(

ام من رمحات اهللا عىل العباد.  الرمحة، فإهنّ

ل يومٍ من شهر رمضان ،١١٤: ٣) هتذيب األحكام ٢(  .٣٨ح  ،دعاء أوّ



 ١٠٥ ......................... وفضلها، والصالة والسالم عليه ولعن قاتليه Qزيارة االمام احلسن 

ــار  ــة أنص ــؤمنني وعــىل قتل ــار أمــري امل ــة أنص ــار رســولك وقتل ــة أنص قتل

ــدٍ أمجعـني عــذ تـل يف واليـة آل حممّ اباً احلسـن واحلسـني وعــىل قتلـة مــن قُ

 .)١(عفاً يف أسفل دركٍ من اجلحيم ...مضا

ـد بـن أمحـد قـال: (هتذيب األحكـام)*  : عـيلّ بـن حـاتم، عـن حممّ

ثَني عـيلّ ابـن إسـحاق بـن عـامرة، عـن عبـد الرمحـان، عـن محّـاد بـن  حدّ

م رواه هبــذا  - Kعيسـى، عـن إبــراهيم بـن عمـر، عــنهم  والـدعاء املتقـدّ

ــ-اإلســناد  ــم إنّ ــ: اللّه ــتَ الغالمَ ــوهيامك حفظ ــالح أب ــاك )٢(ني لص ، ودع

ــالوا: ﴿ ــون فق ــاملِِنيَ املؤمن مِ الظَّ ــوْ قَ ــةً لِلْ ــا فِتْنَ ن لْ عَ ْ ــا ال جتَ ن بَّ ــم إينّ رَ ﴾، اللّه

أُنشدك برمحتـك، وأُنشـدك بنبيّـك نبـيّ الرمحـة، وأُنشـدك بعـيلّ وفاطمـة، 

 وأُنشدك بحسن وحسني صلواتك عليهم أمجعني  ...

ـداً غـتَ فقـثمَّ تصيلّ ركعتني فـإذا فر ـن أكـرم حممّ ، Nل: سـبحان مَ

ـداً  ، ســبحان Q، سـبحان مــن انتجـب عليّـاً Nسـبحان مـن انتجــب حممّ

                                                           

أمري املؤمنني عيلّ بن أيب  باب موضع قرب ،٣٥٢: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ١(

 .Qطالب

إنّك حفظت الغالمني لصالح أبوهيام، فاحفظني لصالح آبائي، ) لعلّ املعنى: ٢(

وملا ذكرت الدعاء عن املؤمنني ورضيت ذلك منهم فاستجب يل، ألنّ مغلوبيّتي سببٌ 

 لفتنة الظاملني (ملذ).
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ــني  ــن واحلس ــصَّ احلس ــن خ ــة Lم ــم بفاطم ــن فط ــبحان م ــن  P، س م

 .)١(أحبَّها من النار ... 

ــد قــال: : أبــو القاســم جعفــر (هتــذيب األحكــام)*  بــن حممّ

ثني حكـيم بـن دا ـلَمحدّ ثني سَ ة بـن اخلطّـاب، ود بـن حكـيم، قـال: حـدّ

ـه عمـر بـن يزيـد بيّـاع السـابريّ رفعـه قـال:  ، عـن عمّ عن عمر بـن عـيلّ

د ابن احلنفيّـة  السـالم  فيقـول: L يـأيت قـرب احلسـن بـن عـيلّ  كان حممّ

ل املسـلمني، وك)٢(عليك يـا بقيَّـة املـؤمنني يـف ال تكـون كـذلك ، وابـن أوّ

٤(وحليــف التقــى، وخــامس أصــحاب الكســاء )٣(وأنــت ســليل اهلــد( ،

ــدي  ــن ث ــعت م ــالم، ورض ــر اإلس ج ــت يف حِ بّي ــة، ورُ ــدُ الرمح تك ي ــذَّ غ

ــاً وطبــتَ ميِّتــاً، غــري أنّ األنفــس غــري طيّبــ ة لفراقــك اإليــامن، فطبــت حيّ

                                                           

 .١٠٦-١٠٤: ٣هتذيب األحكام: ) ١(

ضهم للقتال، كام يف قول٢( ن أبقى عىل املؤمنني بقبول الصلح، ومل يعرّ  ه) أي: مَ

َرضِ ﴿تعاىل:  سادِ يفِ األْ نِ الْفَ نَ عَ وْ نْهَ يَّةٍ يَ قِ  ).١١٦(سورة هود:  ﴾أُولُوا بَ

اللة ٣( : الولد، كالسليل (القاموس)، أي: أنت -بالضمّ  -) سليل اهلد: السُّ

 لكثرة اتّصافك باهلد كنت كولده.

 .Q) كذا يف النسخ، واملشهور أنّ اخلامس منهم احلسني ٤(



 ١٠٧ ......................... وفضلها، والصالة والسالم عليه ولعن قاتليه Qزيارة االمام احلسن 

ــان لــك ة يف اجلن ــمَّ يلتفــت إىل احلســني)١(وال شــاكّ فيقــول: الســالم  Q. ث

د السالم  .)٢(عليك يا أبا عبد اهللا، وعىل أيب حممّ

ــام*  ــذيب األحك ــيخ )(هت ــر الش ــد ذك ــك  G: وق ــه (مناس يف كتاب

ــيلّ  ــن ع ــني ب ــد اهللا احلس ــارة أيب عب ــاً لزي ــارات) ترتيب ــتُ Lالزي ، أحبب

أنّـه إذا انتهيـتَ إىل بـاب املشـهد فقـف عليـه،  G إيراده عـىل وجهـه، ذكـر

فتني به ... متني ورشّ  وكربّ أربعاً، ثمّ قل: اللّهمّ هذا مقامٌ كرّ

فإ جلدث،  عاين ا له ثمّ امشِ حتّى ت ــتقب عاً، واس ته فكربِّ أرب عاين ذا 

بوجهك واجعل القبلة بني كتفيك، وقل: اللّهم أنت السالم ... السالم عىل 

 .)٣(احلسن واحلسني سيّدي شباب أهل اجلنّة من اخللق أمجعني ...
                                                           

األنفس يف أنّك يف اجلنان (ملذ). وأورده املسعوديّ يف (املروج)  ) أي: ال تشكّ ١(

د ابن احلنفيّة أخوه عىل قربه فقال: لئن  دُفن احلسن ملا بلفظٍ آخر وقال:  وقف حممّ

نه كفنك، ولنعم الكفن كفنٌ  نعم الروح روحٌ تضمّ ت وفاتك، ولَ ت حياتك لقد هدّ عزّ

ن بدنك، وكيف ال تكون هكذا وأنت عقب وخلف أهل التقو، وخامس ، ة اهلدتضمّ

بّيت يف  ، وأرضعتك ثدي اإليامن، ورُ تك بالتقو أكفّ احلقّ أصحاب الكساء، غذّ

جر اإلسالم، فطبتَ حيّاً وميّتاً، وإن كانت أنفسنا غري سخيّةٍ بفراقك، رمحك اهللا أبا  حِ

د.  حممّ

 .١ح  ،Qباب زيارته  ،٤٦: ٦) هتذيب األحكام ٢(

 .Qباب زيارته  ،٦٥: ٦ ) هتذيب األحكام٣(
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ــام)*  ــذيب األحك ــني (هت ــم احلس ــيخ أيب القاس ــوبة إىل الش : منس
بعــده،  Qأمــري املــؤمنني  ، وعــىلN: تســلّم عــىل رســول اهللا )١(G بــن روح

ـــ ـــة الزه ـــىل فاطم ـــرب، وع ـــة الك ـــىل خدجي ـــن وع ـــىل احلس راء، وع
ةKواحلسني  .)٣(...Kإىل صاحب الزمان  )٢(، ثمّ تسوق األئمّ
ــام)*  ــذيب األحك ــد (هت ــه عن ــك علي ــربه كوقوف ــىل ق ــف ع : تق

الزيــارة، وتقــول: الســالم عليــك يــا ابــن رســول اهللا، الســالم عليــك يــا 
ــه، أســتودعك اهللا وأســرتعيك، وأقــرأ عليــك مــوالي ورمحــة اهللا وب ركات

نّا بـاهللا وبالرسـول وبـام جئـتَ بـه ودللـت عليـه، اللّهـمّ اكتبنـا  السالم، آمَ
ــد  ــر العه ــه آخ ــك، وأن ال جيعل ــأل اهللا حاجت ــمَّ تس ــاهدين. ث ــع الش م

 .)٤(منك، وادعُ بام أحببتَ إن شاء اهللا
كام)*  يب األح هتذ عه [أي: تودّ ( فإذا أردتَ أن تودّ مام :  ع اإل

]، فاغتسـل وزر ... وقل: السـالم عليك يا موالي وابن موالي Q الرضـا
ي شــباب أهل ورمحة اهللا وبركاته ... الســالم عىل احلســن و احلســني ســيّدَ

 .)٥(...اجلَنَّة
                                                           

 ) هو أحد األبواب األربعة املدفونني ببغداد.١(
 منهم.واحدٍ ) أي: تسلّم عىل كلّ واحدٍ ٢(
 .زيارة األبواب ،١٣٠: ٦) هتذيب األحكام ٣(
د احلسن بن عيلّ  ،٤٧: ٦) هتذيب األحكام ٤(  .Lباب وداع أيب حممّ
 .Qباب وداعه  ،١٠١: ٦) هتذيب األحكام ٥(



 

 Qإمامة اإلمام احلسن 

 :Qعلمه ومرياثه والوصيّة إليه 

سهل بن زياد، عن أمحد بن(الكايف)*  د، عن  د، عن  : عيلّ بن حممّ حممّ

عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن سامل ومحّاد بن عثامن وغريه قالوا: سمعنا 

بد اهللا  با ع ي،  Qأ جدّ يث  حد يث أيب  حد يث أيب، و حد حديثي  يقول: 

سن، وحديث  سني حديث احل سني، وحديث احل ي حديث احل وحديث جدّ

يث أمري املؤمنني  حد ــن  حدQاحلس ــول ، و يث رس حد يث أمري املؤمنني 

 .)١(عز وجل، وحديث رسول اهللا قول اهللا Nاهللا

ــفوان بن (الكايف)*  ــني، عن ص د بن احلس د بن حييى، عن حممّ : حممّ

، قال: سألتُه Qحييى، عن ابن مسكان، عن حجر، عن محران، عن أيب جعفر 

ــحيفةٌ خمتومة ــلمة ص ت إىل أُمّ س فعَ ه دُ نّ ث الناس أ ، فقال: إنّ )٢(عامّ يتحدّ

                                                           

ك بالكتبباب رواية الكتب واحلديث وفضل ا ،٥٣: ١يف ) الكا١(  ،لكتابة والتمسّ
 .١٤ح 

ا كانت مشتملة  Qكأنه سأله عن املكتوب يف الصحيفة املستودعة، فأجابه ) ٢( بأهنّ
ر، وهذه الصحيفة غري الكتاب امللفوف والوصيّة  عىل علم، وكان معها أشياء أُخَ

ين استودعهام احلسني  ابنته الكرب فاطمة بكربالء. عند Q الظاهرة اللذَ
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سول اهللا سالحه وما هناك Qورث عيلٌّ  ملّا قُبض N ر صا)١(علمه و ر ، ثمّ 

سني صار إىل احل سن، ثمّ  شىLإىل احل شينا أن نغ ستودعها أُمّ  )٢(، فلامّ خ ا

سني  ضها بعد ذلك عيلُّ بن احل صار Qسلمة، ثم قب . قال: فقلت: نعم، ثمّ 

 .)٣(يك، وصار بعد ذلك إليك؟ قال: نعمإىل أبيك، ثمّ انتهى إل

ـد(الكايف)*  ـد، عـن احلسـني بـن سـعيد، : حممّ ، عـن أمحـد بـن حممّ

ث  Qعن فضالة، عن عمر بـن أبـان قـال: سـألتُ أبـا عبـد اهللا  عـامّ يتحـدّ

ــه دفــع إىل أُمّ ســلمة صــحيفة خمتومــة، فقــال: إنّ رســول اهللا   Nالنــاس أنّ

ــ ــيلٌّ ملّ ــبِض ورث ع ــار إىل  Q ا قُ ــمّ ص ــاك، ث ــا هن ــالحه وم ــه وس علم

ــمّ صــار إىل ا ــمّ صــار إىل عــيلّ  . قــال:Lحلســنياحلســن، ث ــن قلــت: ث ب

 .)٤(ابنه، ثمّ انتهى إليك؟ فقال: نعم، ثمّ صار إىل احلسني

                                                           

 وكتبهم. Kمن آثار األنبياء واألوصياء  N عند النبيما وما هناك: أي ) ١(

نغشى: عىل صيغة املتكلّم املجهول، بمعنى هنلك أو نُغلَب أو نؤتى، واحلاصل ) ٢(

أن خشينا أن نستشهد يف كربالء فيقع يف أيدي األعادي، أو يؤخذ منّا قهراً عند ضعفنا، 

 عند ذهابه إىل العراق. Q )، وقوله: (استودعها)، أي احلسني بعض النسخ: (تغشىويف

ة من سالح رسول اهللا  ،٢٣٥: ١) الكايف ٣(  .٧ح، ومتاعه Nباب ما عند األئمّ

ة من سالح رسول اهللا  ،٢٣٥: ١) الكايف ٤(  .٨ح، ومتاعه Nباب ما عند األئمّ
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ـد، عـن جعفـر بـن (الكايف)*  ـد بـن حييـى واحلسـني بـن حممّ : حممّ

د، عن عيلّ بـن احلسـني بـن عـ  يل، عـن إسـامعيل بـن مهـران، عـن أيبحممّ

ة نزلـت قـال: إنّ الوصـيّ  Qيلة، عـن معـاذ بـن كثـري، عـن أيب عبـد اهللا مج

ــد  ــىل حممّ ــزل ع ــاً، مل ين ــدٍ كتاب ــىل حممّ ــامء ع ــومٌ إالّ  Nمــن الس ــابٌ خمت كت

تـك عنـد أهـل Qالوصيّة، فقال جربئيـل  ـد، هـذه وصـيّتك يف أُمّ : يـا حممّ

ــب  : أيُّ أهــلNبيتــك. فقــال رســول اهللا  ــا جربئيــل؟ قــال: نجي ــي ي بيت

ثــه إبــراهيم  )١(اهللا ة كــام ورّ تــه، لريثــك علــم النبــوّ يّ ، ومرياثــه Qمــنهم وذرّ

يتــك مــن صــلبه. قــال: وكــان عليهــا خــواتيم، قــال: ففــتح  Qلعــيلّ  وذرّ

ل ومضــ Q عــيلٌّ  ــمّ فــتح احلســن )٢(ى ملــا فيهــاـاخلــاتم األوّ اخلــاتم  Q، ث

ــ ــاين ومض ـــالث ــن ومض ــويفّ احلس ــامّ تُ ــا، فل ــه فيه ــر ب ــا أُمِ ــتح ـى مل ى ف

ج اخلـاتم الثالـث، فوجـد فيهـا أن Qاحلسني  قاتـل فاقتـل وتُقتَـل، واخـرُ

 .)٣(...Qبأقوامٍ للشهادة ال شهادة هلم إالّ معك. قال: ففعل 

                                                           

 .Qى به عن أمري املؤمنني ) أي: من نجبائه، بمعنى الكريم احلسيب، كنّ ١(

ياً أو ممتثالً ملا أمر به ٢( ) (مىض ملا فيها): عىل تضمني معنى األداء ونحوه، أي مؤدّ

 .فيها

ة  ،٢٧٩: ١) الكايف ٣( مل يفعلوا شيئاً وال يفعلون إال بعهدٍ من اهللا  Kباب أنّ األئمّ

 .١ح  ،وأمر منه ال يتجاوزونه عز وجل
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ــايف)*  ــن (الك ــد ب ــن حممّ ــى، ع ــن حيي ــد ب ــد وحممّ ــن حممّ ــد ب : أمح
ـد، عـن أيب احلسـن الكنـاين، عـن جعفـر بـن  احلسني، عـن أمحـد بـن حممّ

ـ ، عـن أبيـه، )١(د بـن أمحـد بـن عبيـد اهللا العمـرينجيح الكندي، عـن حممّ
ه، عـن أيب عبـد ا  Nأنـزل عـىل نبيّـه  عـز وجـلقـال: إنّ اهللا  Qهللا عن جدّ

ـد، هـذه وصـيّتك إىل النجبـة مـن أهلـك.  كتاباً قبل وفاتـه، فقـال: يـا حممّ
لــده . K قــال: ومــا النجبــة يــا جربئيــل؟ فقــال: عــيلّ بــن أيب طالــب ووُ

ــيّ  ــه النب ــب، فدفع ــن ذه ــواتيم م ــاب خ ــىل الكت ــان ع ــري  Nوك إىل أم
ــؤمنني  ــاً  Qامل ــكّ خامت ــره أن يف ــريُ وأم ــكَّ أم ــه، فف ــام في ــل ب ــه ويعم من
ــه احلســن  Qاملــؤمنني  ــمّ دفعــه إىل ابن ــه، ث ــام في ففــكّ  Qخامتــاً وعمــل ب

فوجـد فيـه  )٢(ففـكّ خامتـاً  Qخامتاً وعمـل بـام فيـه، ثـمّ دفعـه إىل احلسـني 
ــك  أن اخــرج بقــومٍ إىل الشــهادة، فــال شــهادة هلــم إالّ معــك، وارشِ نفسَ

 .)٤(...)٣(، ففعلعز وجلهللا 
                                                           

 ن عبد اهللا العمري).يف بعض النسخ: (أمحد ب) ١(

قة يف مطاوي الكتاب، بحيث كلّام نرشت طائفة من ) ٢( لعلّ اخلواتيم كانت متفرّ

 مطاويه انتهى النرش إىل خاتمٍ يمنع من نرش ما بعدها من املطاوي إالّ أن يفضّ اخلاتم.

 (إرشِ نفسك): أي بعها، من الرشاء بمعنى البيع.) ٣(

مل يفعلوا شيئاً وال يفعلون إال بعهدٍ من اهللا  Kة باب أنّ األئمّ  ،٢٨٠: ١) الكايف ٤(

 .٢ح  ،وأمر منه ال يتجاوزونه عز وجل
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ــايف)(ال*  ــن ك ــد ب ــن حممّ ــى، ع ــن حيي ــد ب ــد وحممّ ــن حممّ ــد ب : أمح

احلسن، عن يعقوب بـن يزيـد، عـن ابـن أيب عمـري، عـن رجالـه، عـن أيب 

ـــد اهللا  ـــن  Qعب ـــال: إنّ احلس ـــدامها  Qق ـــدينتني، إح ـــال: إنّ هللا م ق

ــ ــلّ ـباملش ــىل ك ــد، وع ــن حدي ــورٌ م ــيهام س ــاملغرب، عل ــر ب رق واألُخ

سـبعون ألـف ألـف لغـة، يـتكلّم  راع، وفيهـاـواحدٍ منهام ألف ألـف مصـ

كــلّ لغــةٍ بخــالف لغــة صــاحبها، وأنــا أعــرف مجيــع اللغــات ومــا فــيهام 

ة غريي وغري احلسني أخيوما بينهام وما ع  .)١(ليهام حجّ

ة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد بـ(الكايف)*  ـد الربقـي، عـن : عدّ ن حممّ

ــم داو ــاين أيب هاش ــر الث ــن أيب جعف ، ع ــريّ ــم اجلعف ــن القاس ــال:  Qد ب ق

وهــو متّكــئٌ عــىل يــد  Qومعــه احلســن بــن عــيلّ  Qقبــل أمــري املــؤمنني أ

ــة  ــن اهليئ ــلٌ حس ــل رج ــس، إذ أقب ــرام فجل ــجد احل ــدخل املس ــلامن، ف س

ــمّ  ــه الســالم، فجلــس، ث ــاس فســلّم عــىل أمــري املــؤمنني، فــردّ علي واللب

قــال: يــا أمــري املــؤمنني، أســألك عــن ثــالث مســائل، إن أخربتَنــي هبــنّ 

ــ ــوم ركب ــتُ أنّ الق ــعلم ــا قض ــرك م ــن أم ــوا ـوا م ــيهم وأن ليس ى عل

ــك وهــم  بمــأمونني يف دنيــاهم وآخــرهتم، وإن تكــن األُخــر علمــتُ أنّ

 : سلني عامّ بدا لك.Qرشعٌ سواء. فقال له أمري املؤمنني 

                                                           

 .٥ح  ،Lباب مولد احلسن بن عيل  ،٤٦٢: ١الكايف ) ١(
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ــن  ــه؟ وع ــذهب روح ــن ت ــام أي ــل إذا ن ــن الرج ــربين ع ــال: أخ ق

الرجــل كيــف يــذكر وينســى؟ وعــن الرجــل كيــف يشــبه ولــده األعــامم 

 ال؟واألخو
ــه.  Qفالتفــت أمــري املــؤمنني  ــد أجبْ ــا حممّ ــا أب إىل احلســن فقــال: ي

، فقــال الرجــل: أشــهد أن ال إلــه إالّ اهللا ومل أزل Qقــال: فأجابــه احلســن 
ــداً رســول اهللا ومل أزل أشــهد بــذلك، وأشــهد  أشــهد هبــا، وأشــهد أنّ حممّ

ــك ويصّ رســول اهللا  تــه  Nأنّ  -وأشــار إىل أمــري املــؤمنني -والقــائم بحجّ
ــه  ت ــائم بحجّ ــيّه والق ــك وص ــهد أنّ ــا، وأش ــهد هب ــار إىل  -ومل أزل أش وأش

تــه - Qاحلســن  ، وأشــهد أنّ احلســني بــن عــيل ويصّ أخيــه والقــائم بحجّ
ــأمر احلســني بعــده،  ــه القــائم ب بعــده، وأشــهد عــىل عــيلّ بــن احلســني أنّ
ــه القـائم بــأمر عــيلّ بـن احلســني، وأشــهد  ــد بـن عــيلّ أنّ وأشـهد عــىل حممّ

ـد، وأشـهد عـىل موسـى أنّـه عىل جعفـر بـ ـد بأنّـه القـائم بـأمر حممّ ن حممّ
ـد، وأشـهد عـىل عـيلّ بـن موسـى أنّـه القـائم  القائم بـأمر جعفـر بـن حممّ
ـد بـن عـيلّ أنّـه القـائم بـأمر عـيلّ  بأمر موسى بن جعفر، وأشـهد عـىل حممّ
 ، ـد بـن عـيلّ ـد بأنّـه القـائم بـأمر حممّ بن موسى، وأشهد عىل عـيلّ بـن حممّ

ـد، وأشـهد وأشهد عـىل  احلسـن بـن عـيلّ بأنّـه القـائم بـأمر عـيلّ بـن حممّ
ــره  ــر أم ــى يظه ى حتّ ــمّ ــى وال يُس ــن ال يُكنّ ــد احلس ــن ول ــلٍ م ــىل رج ع
ــؤمنني  ــري امل ــا أم ــك ي ــالم علي ــوراً، والس ــت ج لئَ ــام مُ ــدالً ك ــا ع فيمأله

 ورمحة اهللا وبركاته. ثمّ قام فمىض.
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ـد، اتبعـه فـانظر أيـن يقصـد. فخـرج  فقال أمري املؤمنني: يـا أبـا حممّ
، فقــال: مــا كــان إالّ أن وضــع رجلــه خارجــاً مــن Lاحلســن بــن عــيلّ 

اهللا، فرجعـــتُ إىل أمـــري  املســـجد فـــام دريـــت أيـــن أخـــذ مـــن أرض
ــد، أتعرفــه؟ قلــت: اهللا ورســوله  Qاملــؤمنني ــه، فقــال: يــا أبــا حممّ فأعلمتُ

 .)١(Qوأمري املؤمنني أعلم. قال: هو اخلرض 

ــن ال حيضــ*  ــه، هتــذيب األحكــام)ره الفـ(الكــايف، مَ ــن قي : عــيلّ ب

إبراهيم، عن أبيـه، عـن ابـن أيب نجـران، عـن عاصـم بـن محيـد، عـن أيب 

؟ Pفاطمــة  )٢(: أال أُقرئــك وصــيّةQ بصــري قــال: قــال أبــو جعفــر

ــاً أو ســفطاً  )٤(قلــت: بــىل. [قــال:] )٣([قــال:] ج منــه )٥(فــأخرج حقّ ، فــأخرَ

وصـت بـه فاطمـة بنـت كتاباً فقرأه: بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم، هـذا مـا أ

ـــد رســـول اهللا  ، )٦(، أوصـــت بحوائطهـــا الســـبعة: العـــوافNحممّ

والــــدالل، والربقــــة، وامليثــــب، واحلســــنى، والصــــافية، ومــــا ألُمّ 
                                                           

 .١ح  ،Kباب ما جاء يف االثني عرش والنصّ عليهم  ،٥٢٦: ١الكايف ) ١(

ث٢(  ك بوصيّة.) يف (مَن ال حيرضه الفقيه) و(هتذيب األحكام): أال أُحدّ

 ) ليس يف (مَن ال حيرضه الفقيه) و(هتذيب األحكام).٣(

 ) ليس يف (مَن ال حيرضه الفقيه) و(هتذيب األحكام).٤(

 ) السفط: وعاءٌ كالقفة أو اجلوالق (هتذيب األحكام).٥(

اف.٦(  ) يف (هتذيب األحكام): العزّ
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ـــراهيم ـــب  )٢()١(إب ـــن أيب طال ـــيلّ ب ـــQإىل ع ـــإن مض ـــإىل ـ، ف ـــيلٌّ ف ى ع

ى احلســني ـ، فــإن مضــQى احلســن فــإىل احلســني ـ، فــإن مضــQاحلســن

ــد ل ــن وُ ــرب م ــإىل األك ــود )٣(يف ــن األس ــدادُ ب ــك واملق ــىل ذل ــهد اهللا ع ، ش

                                                           

 راهيم.) يف (مَن ال حيرضه الفقيه) و(هتذيب األحكام): ومال أُمّ إب١(

 الّذي أوىص بأمواله إىل ) هذه احلوائط السبعة من أموال خمرييق اليهوديّ ٢(

، كام يف رواية عبد العزيز بن عمران، وقيل: هي من أموال بني النظري، ممّا أفاءه Nالنبيّ 

ومواضعها كام ييل: برقة. والدالل وامليثب ، وقيل فيها غري ذلك. Nاهللا عىل رسوله 

بأعىل الصورين يف رشق املدينة بجزع زهزة ويسقيها مهزور،  والصافية متجاورات

سنى: موضعٌ  واألعواف: جزعٌ معروف بالعالية بقرب املربوع، يسقيها مهزور، وحُ

بالقف بقرب الدالل، يسقيها مهزور، ومرشبة أُمّ إبراهيم: معروفة بالعالية بالقف، وإنّام 

يَ بمرشبة أُمّ إبراهيم ألنّ م مّ ، ولدته Nن النبيّ ـدت إبراهيم ابـة ولارية القبطيّ ـسُ

ار: وهذا -بالفتح والضمّ -هناك، واملرشبة  : الغرفة، واملشارب: العاليل. قال ابن النجّ

ط عليها بلبن. ولزيادة  وّ املوضع بالعوايل من املدينة بني النخيل، وهو أكمة قد حُ

ع: وفاء الوفاء للسمهودي  ، ٦٣٣و ٦٣٢و ٦٣١و ١٦٢ـ  ١٥٢و ٣٥: ٢اإليضاح يُراجَ

  .(مَن ال حيرضه الفقيه) ٢٤٧: ٢، وأخرج الثاين الكلينيّ يف الكايف ٣٧٤: ٢التهذيب 

لده.٣( ن وُ  ) يف (هتذيب األحكام): مِ
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ام، وكتب عيلّ بن أيب طالب  .)١(Q والزبري بن العوّ

وعنه، عن أبيه، عـن ابـن أيب عمـري، عـن عاصـم بـن محيـد.. مثلـه، 

اً وال سفطاً، وقا لدي دون ولدكومل يذكر حقّ  .)٢(ل: إىل األكرب من وُ

ــري(الكــايف)*  مَ ــاد بــن : وعنــه، عــن أبيــه، عــن ابــن أيب عُ ، عــن محّ

ــد اهللا  ــو عب ــال أب ــال: ق ــري ق ــن أيب بص ــثامن، ع ــيّة Qع ــك وص : أال أُقرئ

ــة  ت Pفاطم ــدَ ــا عه ــذا م ــحيفة: ه ــأخرج إيلّ ص ــال: ف ــىل. ق ــت: ب ؟ قل

ــد  ــت حممّ ــةُ بن ــب  Nفاطم ــن أيب طال ــيلّ ب ــا إىل ع ــات Qيف ماهل ، وإن م

فــإىل احلســن، وإن مــات فــإىل احلســني، فــإن مــات احلســني فــإىل األكــرب 

ـــ ل ـــن وُ ـــة، م ـــب، وبرق ـــواف، وامليث ـــدالل، والع ـــدك: ال ل دي دون وُ

عــىل ذلــك  عــز وجــلواحلسـنى، والصــافية، ومــا ألُمّ إبــراهيم، شــهد اهللا 

ام واملقدادُ   .)٣(بن األسود والزبري ابن العوّ
ــايف)*  ــار (الك ــد اجلبّ ــن عب ــد ب ــن حممّ ــعري، ع ــيلّ األش ــو ع : أب

د بـن إسـامعيل، عـن الفضـل بـن شـاذان، عـن صـفوان بـن حييـى،  وحممّ

                                                           

، هتذيب ١٣ح  ،باب الوقف والصدقة والنحل ،١٨٠: ٤) مَن ال حيرضه الفقيه ١(

 .٤٨ح  ،باب الوقوف والصدقات ،١٦٩: ٩األحكام 

ة  Nباب صدقات النبيّ  ،٤٨: ٧) الكايف ٢(  .٥ح، ووصاياهم Kوفاطمة واألئمّ

ة  Nباب صدقات النبيّ  ،٩٤: ٧) الكايف ٣(  .٦ح، ووصاياهم Kوفاطمة واألئمّ
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ــاج قــال: بعــث إيلّ أبــو احلســن موســى   Qعــن عبــد الرمحــان بــن احلجّ
 ، وهي:Qبوصيّة أمري املؤمنني 

ى بــه يف مالــه ـبســم اهللا الــرمحن الــرحيم. هــذا مــا أوىص بــه وقضــ
ــة ويصــ ــه اجلنّ ، ابتغــاء وجــه اهللا، ليــوجلني ب ــدُ اهللا عــيلّ ــه عــن ـعب رفني ب

ى يـوم تبـيضّ وجـوهٌ و تسـودّ وجـوه، أنّ مـا كـان النار ويرصف النـارَ عنـّ
يل مــن مــال بينبــع يُعــرف يل فيهــا ومــا حوهلــا صــدقة ورقيقهــا، غــري أنّ 
ـوايلّ  رباحاً وأبـا نيـزر وجبـرياً عتقـاء لـيس ألحـدٍ علـيهم سـبيل، فهـم مَ
ـــم وأرزاق  ـــتهم ورزقه ـــه نفق ـــج، وفي ج ـــس حِ ـــال مخ ـــون يف امل يعمل

ـر كلّـه مـن مـالٍ ل بنـي فاطمـة أهاليهم، ومع ذلك ما كـان يل بـوادي القِ
زريقــاً لــه  ورقيقهــا صــدقة، ومــا كــان يل بديمــة وأهلهــا صــدقة، غــري أنّ 

، ومــا كــان يل بأذينــة وأهلهــا صــدقة، )١(مثــل مــا كتبــت ألصــحابه
مــن  والفقــريين كــام قــد علمــتم صــدقة يف ســبيل اهللا، وإنّ الــذي كتبــتُ 

ــاً أنــا أو ميّتــاً، ينفــق يف كــلّ نفقــة)٢(أمــوايل هــذه صــدقة واجبــة بتلــة  ، حيّ
يبتغي هبـا وجـه اهللا يف سـبيل اهللا ووجهـه وذوي الـرحم مـن بنـي هاشـم 
 ، وبني املطّلب والقريب والبعيـد، فإنّـه يقـوم عـىل ذلـك احلسـنُ بـن عـيلّ

يف حـلٍّ حملَّـل، ال  عـز وجـليأكل منـه بـاملعروف وينفقـه حيـث يـراه اهللا 
                                                           

 ) يف (التهذيب): (غري أنّ رقيقها هلم مثل ما كتبت ألصحاهبم).١(

 ) صدقة بتلة: أي منقطعة عن صاحبها.٢(
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ينـحــرج عليــه فيــه، فــإن أراد أن يبيــع نصــيباً مــن املــال فيقضــ  ي بــه الــدَّ
ــه، ــه في ، )١(امللــك يوإن شــاء جعلــه رس فلْيفعــل إن شــاء، وال حــرج علي

، وإن كانــت دار  لــد عــيلّ ومــواليهم وأمــواهلم إىل احلســن بــن عــيلّ وإنّ وُ
احلســن بــن عــيلّ غــري دار الصــدقة فبــدا لــه أن يبيعهــا فليبــعْ إن شــاء، ال 
ـم ثمنهـا ثالثـة أثـالث: فيجعـل ثلثـاً   حرج عليـه فيـه، وإن بـاع فإنّـه يقسّ
يف ســبيل اهللا، وثلثــاً يف بنــي هاشــم وبنــي املطّلــب، وجيعــل الثلــث يف آل 
ــنٍ  ثَ بحس ــدَ ــراه اهللا، وإن ح ــث ي ــيهم حي ــعه ف ــه يض ــب، وإنّ أيب طال
، وإنّ حســيناً يفعــل فيــه  ــه إىل احلســني بــن عــيلّ ثٌ وحســنيٌ حــيٌّ فإنّ حــدَ
مثل الّذي أمـرتُ بـه حسـناً، لـه مثـل الّـذي كتبـتُ للحسـن وعليـه مثـل 

ىل احلسن، وإن لبنـي [ابنـي] فاطمـة مـن صـدقة عـىل مثـل الّـذي الّذي ع
ــذي جعلــتُ البنَــي فاطمــة ابتغــاء وجــه  ــام جعلــتُ الّ ، وإينّ إنّ لبنــي عــيلّ

ــل اهللا ــز وج ــول اهللا  ع ــة رس ــريم حرم ــNوتك ــيمهام وتش ريفهام ـ، وتعظ
ورضــامها، وإن حــدث بحســنٍ وحســنيٍ حــدث فــإنّ اآلخــر مــنهام ينظــر 

، فــإن وجــد فــي ــه يف بنــي عــيلّ هم مــن يــرىض هبــداه وإســالمه وأمانتــه فإنّ
ــه جيعلــه إىل  ــذي يريــده فإنّ جيعلــه إليــه إن شــاء، وإن مل يــرَ فــيهم بعــض الّ

آل أيب طالــب قـد ذهــب رجـلٍ مــن آل أيب طالـب يــرىض بـه، فــإن وجـد 
ــه جيعلــه إىل رجــلٍ يرضــاه مــن بنــي هاشــم،  كــرباؤهم وذوو آرائهــم، فإنّ

                                                           

 : (رشاء امللك).: الرشيف والنفيس، ويف (الوايف)الرسي) ١(
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أن يـرتك املـال عـىل أُصـوله، وينفـق وأنّه يشـرتط عـىل الّـذي جيعلـه إليـه 
ــي  ــرحم مــن بن ــه مــن ســبيل اهللا ووجهــه وذوي ال ــه ب ــث أمرتُ ثمــره حي
ــب  ــاع منــه يشءٌ وال يُوهَ هاشــم وبنــي املطّلــب والقريــب والبعيــد، ال يب
ي فاطمـة،  ـد بـن عـيلّ عـىل ناحيتـه، وهـو إىل ابنـَ وال يورث، وإنّ مال حممّ

 .)١(كتبت يل عتقاء حيفةٍ صغرية الّتيوأنّ رقيقي الّذين يف ص
ى به عـيلّ بـن أيب طالـب يف أموالـه هـذه الغـد مـن يـوم ـهذا ما قض

، ابتغـاء وجـه اهللا والـدار اآلخـرة، واهللا املسـتعان عـىل كـلّ )٢(قدم مسـكن
ــوم اآلخــر أن يقــول يف  ــاهللا والي ــؤمن ب حــال، وال حيــلّ المــرئٍ مســلم ي

 بعيد. يشءٍ قضيتُه من مايل، وال خيالف فيه أمري من قريبٍ أو
ــ ــبعة عش ــيهنّ الس ــوف عل ــي أط ــدي الالئ ــإن والئ ــد، ف ــا بع ر، ـأمّ

ــن ال  ــنهنّ مَ ــاىل، وم ــنهنّ حب ، وم ــنّ ــن أوالده ــات أوالد معه ه ــنهنّ أُمّ م
ـن كـان مـنهنّ لـيس هلـا  ولد له، فقضاي فيهنّ إن حـدث يب حـدثٌ أنّـه مَ

ــه اهللا  ــق لوج ــي عتي ــبىل فه ــت بح ــد وليس ــلول ــز وج ــدٍ ع ــيس ألح ، ل
ان مـنهنّ هلـا ولـد أو حـبىل فتمسـك عـىل ولـدها عليهنّ سـبيل، ومـن كـ

، فـإن مـات ولـدها وهـي حيّـة فهـي عتيـق لـيس ألحـدٍ )٣(حظّهوهي من 
                                                           

 ) (يل) ليست يف (التهذيب).١(

 : موضعٌ بالكوفة عىل شاطئ الفرات.-بكرس الكاف  -) مسكن ٢(

ته).٣(  ) يف بعض النسخ: (يف حصّ
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ى بـه عـيلٌّ يف مالـه الغـد مـن يـوم قـدم مسـكن، ـعليها سبيل، هذا ما قض
شــهد أبــو ســمر ابــن برهــة وصعصــعة بــن صــوحان ويزيــد بــن قــيس 

رٍ خلـون مـن ـيـده لعشـوهيّاج بن أيب هيّاج، وكتـب عـيلّ بـن أيب طالـب ب
 مجاد األُوىل سنة سبعٍ وثالثني.

 بســـم اهللا الـــرمحن -مـــع األُوىل  -وكانـــت الوصـــيّة األُخـــر :

ــه يشــهد أن ال  الــرحيم. هــذا مــا أوىص بــه عــيلّ بــن أيب طالــب، أوىص أنّ

ــله  ــوله، أرس ــده ورس ــداً عب ــه، وأنّ حممّ ــك ل ــده ال رشي ــه إالّ اهللا وح إل

ركون، ثـمّ إنّ ـىل الـدين كلّـه ولـو كـره املشـباهلد ودين احلقّ ليظهره عـ

ــكي وحميــاي وممــايت هللا ربّ العــاملني ال رشيــك لــه، وبــذلك  صــاليت ونُسُ

 أُمرتُ وأنا من املسلمني.

لــدي ومــن بلغــه  ثــمّ إينّ أُوصــيك يــا حســن ومجيــعَ أهــل بيتــي ووُ

ــموا  ــلمون، واعتص ــتم مس ــوتنّ إالّ وأن ــم، وال مت ــو اهللا ربّك ــايب بتق كت

قـــوا، فـــإينّ ســـمعتُ رســـول اهللا  بحبـــل اهللا يقـــول:  Nمجيعـــاً وال تفرّ

ــة الصــالة والصــيام( ــني أفضــل مــن عامّ ــرية (، و)صــالح ذات البَ أنّ املب

ة االّ باهللا العيلّ العظيم.)للدين فساد ذات البَني )١(احلالقة  ، وال قوّ

                                                           

تي من شأهنا أن حتلق ١( ام وتستأصل الدين ك -أي: هتلك  -) احلالقة: اخلصلة الّ

 النهاية).تستأصل املوسى الشعر، وقيل: هي قطيعة الرحم والتظامل (
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ــاب.  ــيكم احلس ن اهللا عل ــوّ ــلوهم، هي ــامكم فص ــروا ذوي أرح أُنظُ
ــا ــوا أفــواههم، وال يضــيعوا بحضــاهللا اهللا يف األيت رتكم، فقــد ـم، فــال تغبّ

ــى يســتغني أوجــب (يقــول:  Nســمعتُ رســول اهللا  ــيامً حتّ ــن عــال يت مَ
ة، كـام أوجـب آلكـل مـال اليتـيم النـار عز وجلالله . اهللا )لـه بـذلك اجلنـّ

اهللا يف القــرآن، فــال يســبقكم إىل العمــل بــه أحــدٌ غــريكم. اهللا اهللا يف 
ــيّ  ــإنّ النب ــريانكم، ف ــول اهللا  Nج ــا زال رس ــم، وم ــويص  Nأوىص هب ي

ثهم. اهللا اهللا يف بيـت ربّكـم، فـال خيلـو مـنكم مـا  هبم حتّى ظننّا أنّـه سـيورّ
ك مل تنـ ـهبقيتُم، فإنّـه إن تُـرِ ـر  )١(اظروا، وأدنـى مـا يرجـع بـه مـن أمّ أن يُغفَ

ـا عمـود ديـنكم.  ـا خـري العمـل، إهنّ له مـا سـلف. اهللا اهللا يف الصـالة، فإهنّ
ــا تطفــئ غضــب ربّكــم. اهللا اهللا يف شــهر رمضــان، اهللا اهللا  يف الزكــاة، فإهنّ

ــار. اهللا اهللا يف الفقــراء واملســاكني، فشــاركوهم  ــة مــن الن نّ ــإنّ صــيامه جُ ف
ــإنّام  ــنتكم، ف ــكم وألس ــأموالكم وأنفس ــاد ب ــكم. اهللا اهللا يف اجله يف معايش

ــه مقتــدٍ هبــداه. اهللا اهللا يف ، أو مطيــع ل ًاهــد رجــالن: إمــامُ هــد ــة جيُ  ذريّ
رتكم وبــني ظهــرانيكم وأنــتم تقــدرون عــىل ـنبــيّكم، فــال يُظلمــنّ بحضــ

ــدثاً ومل  ــدثوا ح ــذين مل حي ــيّكم الّ ــحاب نب ــنهم. اهللا اهللا يف أص ــدفع ع ال
ــول اهللا  ــإنّ رس ــدثاً، ف ــؤووا حم ــنهم  Nي ــدث م ــن املح ــم، ولع أوىص هب

ومــن غــريهم واملــؤوي للمحــدث. اهللا اهللا يف النســاء وفــيام ملكــت 
                                                           

ه.١( ن قصده أو حجّ  ) أي: مَ
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ـــه نبـــيّكم  أيامنكـــم، ـــم ب أن قـــال: أُوصـــيكم  Nفـــإنّ آخـــر مـــا تكلّ
بالضــعيفَني: النســاء، ومــا ملكــت أيامنكــم. الصــالة الصــالة الصــالة، ال 
ــن آذاكــم وبغــى علــيكم، قولــوا  ختــافوا يف اهللا لومــة الئــم، يكفكــم اهللا مَ

ســناً كــام أمــركم اهللا  ــاس حُ ــاملعروف عــز وجــلللن ، وال ترتكــوا األمــر ب
ويلّ اهللا أمــركم رشاركــم، ثــمّ تــدعون فــال والنهــي عــن املنكــر فيــ

، )١(نـيّ بالتواصـل والتبـاذل والتبـارّ يُستجاب لكـم علـيهم، وعلـيكم يـا بَ 
ــو وال  ــربّ والتق ــانوا عــىل ال ق، وتع ــرّ ــدابر والتف ــاطع والت ــاكم والتق وإيّ
تعـــاونوا عـــىل اإلثـــم والعـــدوان، واتّقـــوا اهللا إنّ اهللا شـــديد العقـــاب، 

حفـظ فـيكم نبـيّكم، أسـتودعكم اهللا وأقـرأ حفظكم اهللا مـن أهـل بيـت و
 عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.

ــبض  ــى قُ يف  Qثــمّ مل يــزل يقــول: ال الــه إال اهللا، ال إلــه إال اهللا، حتّ
ــ ــن العش ــالٍ م ــالث لي ـــث ــالثٍ وعش ــة ث ــر ليل ــهر ـر األواخ ــن ش رين م

ــة  ب ليل ــان رضُ ــرة، وك ــن اهلج ــني م ــنة أربع ــة س ــة اجلمع ــان ليل رمض
)٢(ين من شهر رمضانرـإحد وعش

 
)٣(. 

                                                           

)١. ّ  ) من الربِ

خمالفٌ لسائر األخبار وملا هو املشهور بني  Qما اشتمل اخلرب من تاريخ شهادته ) ٢(

ة، ولعلّه اشتباه من الرواة (آت). ة والعامّ  اخلاصّ

ة  Nباب صدقات النبيّ  ،٤٩: ٧) الكايف ٣(  .٧ح، ووصاياهم Kوفاطمة واألئمّ
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ــام) - ــذيب األحك ــن (هت ــفوان، ع ــن ص ــعيد، ع ــن س ــني ب : احلس
ـاج قـال: بعـث إيلّ هبـذه الوصـيّة أبـو إبـراهيم  : Qعبد الرمحان بـن احلجّ

... نحـوه بلفـظٍ مقـارب ى يف مالـه عبـد اهللا عـيلّ ـهذا ما أوىص بـه وقضـ
 .)١(من الوصيّة األُوىل )وثالثني(إىل قوله: 
ــايف)*  ــ(الك ــن : ع ــد، ع ــن حممّ ــد ب ــن أمح ــحابنا، ع ــن أص ة م دّ

ــاد بــن عيســى، عــن عمــرو بــن شــمر، عــن  احلســني بــن ســعيد، عــن محّ
ــر  ــن أيب جعف ــابر، ع ــؤمنني  Qج ــري امل ــال: أوىص أم ــن،  Qق إىل احلس

دَ عــىل وصــيّته احلســنيَ  لــده ورؤســاء شــيعته  Qوأشــهَ ــداً ومجيــع وُ وحممّ
ال البنـه احلسـن: يـا وأهل بيته، ثـمَّ دفـع إليـه الكتـاب والسـالح، ثـمّ قـ

ـــي  ـــك كتب ـــع إلي ـــك وأن أدف ـــولُ اهللا أن أُويص إلي ـــرين رس ، أم ـــيّ ن بُ
ــرين  ــالحه، وأم ــه وس ــع إيلّ كتب ــولُ اهللا ودف ــام أوىص إيلّ رس ــالحي ك وس

ــ ــرك إذا حض ــل ـأن آم ــمّ أقب ــني. ث ــك احلس ــه إىل أخي ــوت أن تدفع رك امل
ذا. أن تدفعــه إىل ابنــك هــ Nعــىل ابنــه احلســني وقــال: أمــرك رســولُ اهللا 

ثمّ أخذ بيد ابن ابنه عيلّ بـن احلسـني، ثـمّ قـال لعـيلّ بـن احلسـني: يـا بُنـيّ 
أْه مــن  Nوأمــرك رســولُ اهللا  ــرَ ، واق ــن عــيلّ ــد ب أن تدفعــه إىل ابنــك حممّ

،  Nرسول اهللا  ومنّي السـالم. ثـمّ أقبـل عـىل ابنـه احلسـن فقـال: يـا بُنـيّ
ــتَ  ــك، وإن قتل ــوتَ فل ــإن عف ــدم، ف ــر وويلّ ال ــت ويلّ األم ــ أن ربةٌ ـفض

                                                           

 .٥٣ح  ،باب الوقوف والصدقات ،١٧١: ٩األحكام ) هتذيب ١(
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 .)١(مكان رضبة وال تأثم
ــن ال حيضــ - ــه)ـ(مَ ــن قــيس اهلــاليلّ ره الفقي ــلَيم ب وي عــن سُ : ورُ

ــب  ــن أيب طال ــيلّ ب ــيّة ع ــهدتُ وص ــال: ش ــارب، Qق ــظٍ مق ــوه بلف .. نح
 وزاد بعده:

: بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم. هـذا مـا أوىص بـه عـيلّ  ثمّ قال: اكتـبْ
ــب  ــن أيب طال ــهQب ــهد أن ال إل ــه يش ــك  ، أوىص أنّ ــده ال رشي إالّ اهللا وح

داً عبـده ورسـوله، أرسـله باهلـد وديـن احلـقّ ليظهـره عـىل  له، وأنّ حممّ
ــ ــره املش ــو ك ــه ول ــدين كلّ ــاي ـال ــكي وحمي ــاليت ونُسُ ــمّ إنّ ص ركون، ث

ـــا مـــن  ـــذلك أُمـــرتُ وأن ـــه، وب ـــك ل وممـــايت هللا ربّ العـــاملني ال رشي
لــدي وأهــل ب ــن املســلمني. ثــمّ إينّ أُوصــيك يــا حســن ومجيــع وُ يتــي ومَ

بلغـــه كتـــايب مـــن املـــؤمنني بتقـــو اهللا ربّكـــم، وال متـــوتنّ إالّ وأنـــتم 
ــلمون،  وا﴿مس ــمُ تَصِ اعْ ــلِ  وَ بْ ــاً  اهللاَِّ بِحَ ِيع ال مجَ ــوا وَ قُ رَّ فَ وا تَ ــرُ كُ اذْ ــتَ  وَ مَ  نِعْ

مْ  اهللاَِّ ــيْكُ لَ نْــتُمْ  إِذْ  عَ ــداءً  كُ ــأَلَّفَ  أَعْ َ  فَ ــنيْ مْ  بَ ــوبِكُ لُ ، فــإينّ ســمعتُ رســول ﴾قُ
ــة الصــالة والصــيام، (يقــول:  Nاهللا  ــني أفضــل مــن عامّ صــالح ذات البَ

ين وفساد ذات البني ة إالّ باهللا.)وإنّ البغضة حالقة الدِّ  ، وال قوّ
ــاب.  ــيكم احلس ن اهللا عل ــوّ ــلوهم، هي ــامكم فص ــروا ذوي أرح أُنظُ

ــ ــيعوا بحض ــواههم وال يض ــرّ أف ــال تع ــام، ف ــإينّ ـواهللا اهللا يف األيت رتكم، ف
                                                           

 .٥ح ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسن بن عيلّ  ،٢٩٨: ١الكايف ) ١(
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ـن عـال يتـيامً حتّـى يسـتغني أوجـب اهللا (يقـول:  Nسمعتُ رسـول اهللا  مَ

. واهللا اهللا يف القــرآن، فــال )لــه اجلنّــة كــام أوجــب آلكــل مــال اليتــيم النــار

ـــإنّ اهللا  ـــريانكم، ف ـــريكم. واهللا اهللا يف ج ـــه غ ـــل ب ـــبقنّكم إىل العم يس

ــا  ــنكم م ــونّ م ــال خيل ــم، ف ــت ربّك ــم. واهللا اهللا يف بي ــيا هب ــوله أوص ورس

ـه أن يغفـر بقيتم، فإنّه إن تر ـن أمّ ك مل تنـاظروا، فـإنّ أدنـى مـا يرجـعُ بـه مَ

ــا  ــا خــري العمــل، وإهنّ لــه مــا ســلف مــن ذنبــه. واهللا اهللا يف الصــالة، فإهنّ

ــا تُطفــئ غضــب ربّكــم. واهللا اهللا  عمــود ديــنكم. واهللا اهللا يف الزكــاة، فإهنّ

ة مـن النـار. واهللا اهللا يف الفقـراء  نـّ يف صيام شـهر رمضـان، فـإنّ صـيامه جُ

ــبيل اهللا  ــاد يف س ــتكم. واهللا اهللا يف اجله ــاركوهم يف معيش ــاكني، فش واملس

 ، ًــد ــام ه ــالن: إم ــبيل اهللا رج ــد يف س ــإنّام جياه ــكم، ف ــأموالكم وأنفس ب

ــال  ــيّكم، ف ــة نب يّ ــداه. واهللا اهللا يف ذرّ ــدٍ هب ــه مقت ــعٌ ل ــنيومطي ــنّ ب  تظلم

أظهـــركم وأنـــتم تقـــدرون عـــىل الـــدفع عـــنهم. واهللا اهللا يف أصـــحاب 

ثوا حــدثاً ومل يــؤوا حمــدثاً، فــإنّ رســول اهللا نبــيّك ــدِ ــذين مل حيُ أوىص  Nم الّ

هبــم، ولعــن املحــدث مــنهم ومــن غــريهم واملــؤوي للمحــدث. واهللا اهللا 

ــيكم  ــم، يكف ــة الئ ــافنّ يف اهللا لوم ــم، ال خت ــت أيامنك ــا ملك ــاء وم يف النس

ســناً كــام أمــركم اهللا  ـن أرادكــم وبغــى علــيكم. قولــوا للنــاس حُ عــز اهللا مَ

، ال تــرتكنّ األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، فيــويلّ اهللا األمــر لوجــ

ــيّ  ــا بن ــيكم ي ــم. عل ــتجاب لك ــال يُس ــدعون ف ــم ت ــم، ث ــنكم رشارك م
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ق،  ــرّ ــدابر والتف ــاطع والت ــاكم والتق ، وإيّ ــارّ ــاذل والتب ــل والتب بالتواص

وتعاونوا عـىل الـربّ والتقـو وال تعـاونوا عـىل اإلثـم والعـدوان، واتّقـوا 

 اهللا شديد العقاب. اهللا إنّ 

حفظكــم اهللا مــن أهــل بيــت، وحفــظ فــيكم نبــيّكم، وأســتودعكم 

 اهللا وأقرأ عليكم السالم.

ــبِض  ــى قُ ل ليلــةٍ مــن  Qثــمّ مل يــزل يقــول: ال إلــه إالّ اهللا، حتّ يف أوّ

جلمعـة رين مـن شـهر رمضـان ليلـة اـر األواخر ليلـة إحـد وعشــالعش

 .)١(ألربعني سنة مضت من اهلجرة

: احلســني بـن ســعيد، عـن محّــاد بـن عيســى، األحكـام) (هتـذيب -

ــر  ــن أيب جعف ــابر، ع ــن ج ــمر، ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــن Qع ــراهيم ب ، وإب

ــليم:  ، قــال سُ ــليم بــن قــيس اهلــاليلّ عمــر، عــن أبــان رفعــه [كــذا] إىل سُ

ــؤمنني  ــيّة أمــري امل ــوه  Qشــهدتُ وص ــن.. نح ــه احلس ــني أوىص إىل ابن ح

ن ال حيرضه الفقي  ه)، وزاد بعده:بلفظٍ مقارب ملا يف (مَ

وزاد فيه إبـراهيم بـن عمـر: قـال: قـال أبـان: قرأهتـا عـىل عـيلّ بـن 

لَيم، Qاحلسني   .)٢(فقال عيلّ بن احلسني: صدق سُ

                                                           

 .٣ح ،باب رسم الوصيّة ،١٣٩: ٤) مَن ال حيرضه الفقيه ١(

 .١٤ح ،باب الوصيّة ووجوهبا ،٢٠٦: ٩) هتذيب األحكام ٢(
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ــاد بــن عيســى، (الكــايف)*  : عــيلّ بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن محّ
ـلَيم بـن  عن إبراهيم بن عمر الـيامينّ وعمـر بـن أُذينـة، عـن أبـان، عـن سُ

حــني أوىص إىل ابنــه  Qوصــيّةَ أمــري املــؤمنني قــيس قــال: شــهدتُ 
ــن  ــنيَ Qاحلس ــيّته احلس ــىل وص دَ ع ــهَ ــده  Q ، وأش ل ــعَ وُ ــداً ومجي وحممّ

ــال  ــاب والســالح، وق ــه الكت ــع إلي ــمّ دف ــه، ث ورؤســاء شــيعته وأهــل بيت
ــن  ــه احلس ــولُ اهللاQالبن ــرين رس ، أم ــيّ ن ــا بُ ــك وأن  N : ي أن أُويص إلي

ــام أوىص إيلّ  ــالحي ك ــي وس ــك كتب ــع إلي ــولُ اهللا أدف ــع إيلَّ  N رس ودف
ــ ــرك إذا حض ــرين أن آم ــالحه، وأم ــه وس ــدفعها إىل ـكتب ــوتُ أن ت رك امل

فقـال: وأمـرك رسـول  Q. ثـمّ أقبـل عـىل ابنـه احلسـني Qأخيك احلسني 
ثــمّ  Qأن تــدفعها إىل ابنــك هــذا. ثــمّ أخــذ بيــد عــيلّ بــن احلســني  Nاهللا 

ـد أن تـدفعها  N قال لعـيلّ بـن احلسـني: وأمـرك رسـول اهللا إىل ابنـك حممّ
أْه من رسول اهللا  ، واقرَ  .)١(ومنّي السالم Nبن عيلّ

ــد بــن (الكــايف)*  : احلســني بــن احلســن احلســنيّ رفعــه وحممّ
ب أمـري  احلسـن، عـن إبـراهيم بـن إسـحاق األمحـريّ رفعـه قـال: ملـاّ رضُ

اد، Qاملؤمنني  ـوّ ، فقـال: صِ وقيـل لـه: يـا أمـري املـؤمنني، أو حـفّ بـه العُ
ــ س ــوا يل وِ ــأثن ــد هللا ح ــال: احلم ــمّ ق ــىل ادة. ث ــل ع ــمّ أقب ــدره ... ث قَّ ق

 .)٢(، رضبة مكان رضبة وال تأثمفقال: يا بُنيّ  Qاحلسن
                                                           

 .١ح ،Lسن بن عيلّ باب اإلشارة والنصّ عىل احل ،٢٩٧: ١الكايف ) ١(

 .٦ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسن بن عيلّ  ،٢٩٩: ١الكايف ) ٢(
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ــن، عن عيلّ بن إبراهيم (الكايف)*  د بن حييى، عن عيلّ بن احلس : حممّ
سن: Qرضب ابنُ ملجم أمري املؤمنني ملاالعقييل يرفعه قال: قال:  ، قال للح

، إذا أنا متُّ  صف العقييلّ  يا بُنيّ سة (وو فاقتل ابن ملجم، واحفر له يف الكنا
، فيه املوضــع عىل باب طاق املحامل موضــع الشــواء والرواس)، ثم ارمِ به

 .)١(فإنّه وادٍ من أودية جهنّم
ــد بــن أمحــد بــن داو(هتــذيب األحكــام)*  ــد بــن : حممّ د، عــن حممّ

نا احلســني بــن حم ثَ ــيّ قــال: حــدّ ــاش القمّ ــد الفــزبكــار النقّ اري، قــال: مّ
ــن ثَنا احلس ــدّ ــد  )٢(ح ــن حممّ ــر ب ثَنا جعف ــدّ ــال: ح ــاس، ق ــيلّ النخّ ــن ع ب

ــد  ــن عبي ــد ب ثَنا حممّ ــدّ ــال: ح ين، ق ــامّ ــى احل ثَنا حيي ــدّ ــال: ح ــاين، ق الرمّ
ا رضب ابـنُ ملجـم ـالطيالس ر، عـن أيب مطـر قـال: ملـّ ، عـن خمتـار الـتامّ يّ

لـه؟ قـال: ال، : أقتُ Q، قـال لـه احلسـن Qالفاسقُ لعنـه اهللا أمـريَ املـؤمنني 
ولكـن احبسـه، فـإذا مـتُّ فــاقتلوه، وإذا مـتُّ فـادفنوين يف هـذا الظهــر يف 

 .)٣(Lقرب أخويَّ هود وصالح 
                                                           

 .٧ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسن بن عيلّ  ،٣٠٠: ١الكايف ) ١(

راً.٢(  ) يف بعض النسخ: (احلسني) مصغّ

باب فضل الكوفة واملواضع التي تستحبّ فيها  ،٣٨: ٦) هتذيب األحكام ٣(

والصالة والدعاء عنده وفضل حىص الغريّ  Qنها وموضع قرب أمري املؤمنني الصالة م

 .١٠ح  ،فيها وفضل الفرات واالغتسال منه ومسجد السهلة واملساجد التي ال يُصىلّ 
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ـد بـن بكـران، عـن عـيلّ بـن (هتذيب األحكام)*  : وعنـه، عـن حممّ

ـد بـن عمـر  يعقوب، عن عيلّ بـن احلسـن، عـن أخيـه، عـن أمحـد بـن حممّ

ه أيب طالــب )١(لــب، عــن احلســن بــن عــيلّ بــن أيب طااجلرجــاين ، عــن جــدّ

 املـؤمنني؟ قـال: عـىل : أيـن دفنـتم أمـريLقال: سألتُ احلسـن بـن عـيلّ 

، ومررنـا بـه لـيالً عـىل مسـجد األشـعث وقـال: ادفنـوين )٢(شفري اجلـرف

 .)٣(Qيف قرب أخي هود 

ـري، عـن (الكايف)*  مَ : عـيلّ بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أيب عُ

ــن بشــري، عــن أيب اجلــ ــد الصــمد ب ــال: إنّ  Qارود، عــن أيب جعفــر عب ق

ــؤمنني  ــري امل ــا Qأم ــ مل ـــحض ــذي حض ــن: أُدنُ ـره الّ ــه احلس ــال البن ره ق

                                                           

) كذا، وهو مهمل، ويمكن أن يكون املراد احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن ١(

د املدين، امل  عنون يف (جش) و(صه).بن عيلّ بن أيب طالب، أبو حممّ

، كالشفري (القاموس). واجلرف -بالضمّ والفتح  -) الشفر ٢( -: ناحية كلّ يشءٍ

رسُ  مثل رس وعُ فته السيول وأكلته من األرض (الصحاح)، وبضمّ اجليم -عُ : ما جترّ

 وسكون الراء: موضعٌ باحلرية كانت به منازل املنذر.

واملواضع التي تستحبّ فيها باب فضل الكوفة  ،٣٨: ٦) هتذيب األحكام ٣(

والصالة والدعاء عنده وفضل حىص الغريّ  Qالصالة منها وموضع قرب أمري املؤمنني 

 .١١ح  ،فيها وفضل الفرات واالغتسال منه ومسجد السهلة واملساجد التي ال يُصىلّ 
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ــولُ اهللا  ــا أرسّ رس ــك م ّ إلي
ــى أُرسِ ــي حت ــ Nمنّ ن ، وأئتمِ ــا ك إيلّ ــىل م ع

 .)١(ائتمنني عليه. ففعل
ــد، عــن عــيلّ (الكــايف)*  ةٌ مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ : عــدّ

ــن عُ  ــيف ب ــن س ــم، ع ــن احلك ــب ــر احلض ــن أيب بك ــرية، ع ــال: ـمَ رميّ ق
ــلَمة بــن كهيــل وداحــدّ  ، ثني األجلــح وسَ ود بــن أيب يزيــد وزيــد الياممــيّ

ــاً  ــب أنّ عليّ ــن حوش ــهر ب ثنا ش ــدّ ــالوا: ح ــة  Q ق ــار إىل الكوف ــني س ح
تْها إليه Q استودع أُمَّ سلمة كتبه والوصيّة، فلامّ رجع احلسنُ   .)٢(دفعَ

ــد، عــن عــيلّ (الكــايف) -  بــن احلكــم، عــن ســيف، : أمحــد بــن حممّ
 .)٣(.. مثلهQعن أيب بكر، عن أيب عبد اهللا 

ــار)*  ــام، االستبص ــذيب األحك ــن (هت ــعيد، ع ــن س ــني ب : احلس
ــد اهللا ــن أيب عب ــلم، ع ــن مس ــد ب ــن حممّ ــز، ع ــن حري ــاد، ع ــال: Q محّ ، ق

ــل بعضــهم عــىل ســألتُه عــن الرجــل يكــون لــه الولــد مــن غــري أُ  ، أيفضّ مّ
ثني معاويــة وأبــو كهمــس : ال بــأس. قــال ح)٤(بعــض؟ فقــال ريــز: وحــدّ

ــام ســمعا أبــا عبــد اهللا بابنــه احلســن،  Q يقــول: صــنع ذلــك عــيلّ  Q أهنّ
                                                           

 .٢ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسن بن عيلّ  ،٢٩٨: ١الكايف ) ١(

 .٣ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسن بن عيلّ  ،٢٩٨: ١الكايف ) ٢(

 .٣ح  ،Lباب اإلشارة والنصّ عىل احلسن بن عيلّ  ،٢٩٨: ١الكايف ) ٣(

 ) يف (االستبصار): قال.٤(
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، وفعل ذلك أيب يب، وفعلتُه أنا  .)١(وفعل ذلك احلسني بابنه عيلّ

 :وتولّيه أمره Qجتهيزه ألمري املؤمنني 

ــد، عــن عــيلّ (الكــايف)*  ةٌ مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ : عــدّ
ل قــال: كنــتُ أنــا وعــامر وعبــد اهللا بــن بــن احلكــم،  عــن صــفوان اجلــامّ

ــد اهللا  ــد أيب عب ــة األزديّ عن ــتُ Qجذاع عل ــامر: جُ ــه ع ــال ل ــال: فق ، ق
ــؤمنني ــري امل ــون أنّ أم ــاس يزعم ــداك، إنّ الن ــال:  Q ف ــة؟ ق ــن بالرحب فِ دُ

ا مـات احتملـه احلسـنُ  فِن؟ قال: إنّـه ملـّ فـأتى بـه ظهـر  Qال. قال: فأين دُ
منـةً عـن احلـرية فدفنـه بـني رةً عـن الغـريّ يـن النجف يسـالكوفة قريباً م

ــواتٍ  ــتُ  )٢(زك ــع، فتومهّ ــتُ إىل املوض ــد ذهب ــان بع ــامّ ك ــال: فل ــيض. ق ب
ــه فأخربتــه، فقــال يل: أصــبتَ رمحــك اهللا  ثــالث  -موضــعاً منــه، ثــمّ أتيتُ

ات  .)٣(- مرّ
                                                           

- ١٢٨: ٤، االستبصار ٥ح  ،باب الوصيّة للوارث ،٢٣٣: ٩) هتذيب األحكام ١(

 .٣ح  ،عطيّة الوالد لولده يف حال املرض باب

تي كانت حميطة  يف أكثر نسخ احلديث، ولعلّه أراد التاللكذا ) ٢( الصغرية الّ

، شبّهها لضيائها وتوقّدها عند رشوق الشمس عليها، الشتامهلا عىل احلصيّات Qبقربه

البيض والدراري باجلمرة امللتهبة، كام ذكره اللغويّون (آت)، أو هو تصحيف (ربوات) 

.  مجع ربوة، وهو التلّ

 .٥ح  ،Qباب مولد أمري املؤمنني  ،٤٥٦: ١الكايف ) ٣(
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ــد بــن عيســى، (الكــايف)*  : ســعد بــن عبــد اهللا، عــن أمحــد بــن حممّ
ــال، عــن عبــد اهللا بــن بكــري، عــن بعــض عــن احلســن بــن عــ يلّ بــن فضّ

ــ Q أصــحابنا، عــن أيب عبــد اهللا بِض أمــري أنّــه ســمعه يقــول: ملّــا قُ
أخرجـــه احلســـن واحلســـني ورجـــالن آخـــران، حتّـــى إذا  Qاملـــؤمنني

حتـى  )٢(، ثـمّ أخـذوا يف اجلبّانـة)١(جوا من الكوفـة تركوهـا عـن أيامهنـمخر
وا به إىل الغريّ  وا مرّ  .)٣(قربه، فانرصفوا، فدفنوه وسوّ

كايف)*  لد، عن (ال خا د بن  مّ محد بن حم نا، عن أ حاب ــ ة من أص عدّ  :
شمر، عن عبد اهللا  رية، عن عمرو بن  مَ سيف بن عُ سامعيل بن مهران، عن  إ

ــيب أمري املؤمنني  ملابن الوليد اجلُعفي، عن رجل، عن أبيه قال:  نعى  Qأُص
ن مصيبةٍ ، فلامّ ق)٤(وهو باملدائن Lاحلسنُ إىل احلسني  رأ الكتاب قال: يا هلا مِ

ــولَ اهللا  ها، مع أنّ رس ــيبةٍ فلْيذكر  Nما أعظمَ ــيب منكم بمص ن أُص قال: مَ
 .)٥( Nمصابه يب، فإنّه لن يُصاب بمصيبةٍ أعظم منها، وصدق 

                                                           

 يف بعض النسخ: (يمينهم).) ١(

دتني  -اجلبّان واجلبّانة ) ٢(  : املقربة.-مشدّ

 .١١ح  ،Qباب مولد أمري املؤمنني  ،٤٥٨: ١الكايف ) ٣(

مل يكن حارضاً يف الكوفة عند  Qالنعي: خرب املوت. واخلرب يدلّ عىل أنّ احلسني ) ٤(

 تلك القضيّة.

ي ،٢٢٠: ٣كايف ) ال٥(  .٣ح  ،باب التعزّ
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 :ودالئلها يف الكتاب والسنّة Qالنصّ عىل إمامته 
ــد، عــن حم(الكــايف)*  ــد، عــن معــىلّ بــن حممّ ــد : احلســني بــن حممّ مّ

بن مجهور، عـن فضـالة بـن أيّـوب، عـن معاويـة بـن وهـب، عـن ذريـح 
ـة بعـد النبـيّ  Q قال: سألتُ أبا عبـد اهللا ، فقـال: كـان أمـري Nعـن األئمّ

ــؤمنني ــن  Q امل ــان احلس ــمّ ك ــاً، ث ــني  Qإمام ــان احلس ــمّ ك ــاً، ث  Qإمام
ـ ـد بـن عـيلّ إمامـاً، مَ ن إماماً، ثمّ كان عيلّ بن احلسـني إمامـاً، ثـمّ كـان حممّ

 تبــارك وتعــاىل ومعرفــة رســول أنكــر ذلــك كــان كمــن أنكــر معرفــة اهللا
ا عليـه ثــالث  )١(أنـت . ثـمّ قــال: قلـت: ثــمّ Nاهللا علــت فـداك! فأعــدهتُ جُ

ثتُك لتكـون مــن شــهداء اهللا تبــارك وتعــاىل  ــام حــدّ ات، فقــال يل: إينّ إنّ مـرّ
 .)٢(يف أرضه
كايف)*  ، عن معىلّ بن حم(ال ــعريّ د األش مّ ــني بن حم د، عن : احلس مّ

شهدُ أينّ  صباح قال: أ اء، عن أبان بن عثامن، عن أيب ال شّ سن بن عيلّ الو احل
ــمعتُ أبا عبد اهللا  اً إمامٌ فرض اهللا طاعته، وأنّ  Qس ــهد أنّ عليّ يقول: أش

                                                           

ل تقرير، وعىل الثاين ) ١( قوله: (ثمّ أنت)، تصديقٌ أو استفهام، والسكوت عىل األوّ

ا للتقيّة أو ألمرٍ آخر، وكأنّه  نُوا أشار بآخر احلديث إىل قوله سبحانه:  Qإمّ ينَ آمَ ﴿الَّذِ

هَ  الشُّ يقُونَ وَ دِّ مُ الصِّ لِهِ أُولَئِكَ هُ سُ رُ ﴾بِاهللاِ وَ مْ هُ نُورُ مْ وَ هُ رُ مْ أَجْ ِمْ هلَُ هبِّ نْدَ رَ اءُ عِ (سورة  دَ

 ).١٩احلديد: 

 .٥ح  ،باب معرفة اإلمام والردّ إليه ،١٨١: ١) الكايف ٢(
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سني إمامٌ فرض اهللاُ طاعته، وأنّ عيلّ  سن إمامٌ فرض اهللاُ طاعتَه، وأنّ احل احل
د  بن احلسني إمامٌ فرض اهللاُ طاعته،  .)١(بن عيلٍّ إمامٌ فرض اهللاُ طاعتَهوأنّ حممّ

ـد بـن (الكايف)*  د بن احلسـن، عـن سـهل بـن زيـاد، عـن حممّ : حممّ

عيسى، عن فضـالة بـن أيّـوب، عـن أبـان، عـن عبـد اهللا بـن سـنان، عـن 

ــر  ــتُ أليب جعف ــال: قل ــابر ق ــن ج ــامعيل ب ــي Qإس ــك دين ــرض علي : أع

 ات.به؟ قال: فقال: ه عز وجلالّذي أدينُ اهللا 
ــه، وأنّ  ــك ل ــده ال رشي ــه إالّ اهللا وح ــهد أن ال إل ــت: أش ــال: فقل ق
داً عبده ورسـوله، واإلقـرار بـام جـاء بـه مـن عنـد اهللا، وأنّ عليّـاً كـان  حممّ
إماماً فـرض اهللا طاعتـه، ثـمّ كـان بعـده احلسـنُ إمامـاً فـرض اهللا طاعتـه، 

يلُّ بـن ثمّ كـان بعـده احلسـنيُ إمامـاً فـرض اهللا طاعتـه، ثـمّ كـان بعـده عـ
احلسني إماماً فرض اهللا طاعتـه، حتّـى انتهـى األمـر إليـه، ثـمّ قلـت: أنـت 

 .)٢(ال: هذا دينُ اهللا ودينُ مالئكتهيرمحك اهللا. قال: فق
صفوان (الكايف)*  شاذان، عن  ضل بن  سامعيل، عن الف د بن إ : حممّ

بد اهللا  لتُ أليب ع قال: ق حازم  ــور بن  جلُّ Qبن حييى، عن منص : إنّ اهللا أ
فون باهللا. قال: صدقت.و فَ بخلقه، بل اخللق يُعرَ  أكرمُ من أن يُعرَ

ـاً فقـد ينبغـي لـه أن يعـرف أنّ لـذلك  قلت: إنّ من عـرف أنّ لـه ربّ
                                                           

ة ،١٨٦: ١الكايف ) ١(  .٢ح  ،باب فرض طاعة األئمّ

ة ،١٨٨: ١) الكايف ٢(  .١٣ح  ،باب فرض طاعة األئمّ
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ــوحيٍ أو  ــخطه إالّ ب ــاه وس ــرف رض ــه ال يع ــخطاً، وأنّ ــاً وس ــربّ رض ال

ــن مل يأتــه الــوحي فينبغــي لــه أن يطلــب الرســل، فــإذا لقــيهم  رســول، فمَ

ــ ــم احلجّ ــيس عــرف أهنّ ــاس: أل ــة املفرتضــة، فقلــت للن ة وأنّ هلــم الطاع

ــة مــن اهللا عــىل خلقــه؟ قــالوا:  Nتعلمــون أنّ رســول اهللا  كــان هــو احلجّ

ـة؟ قـالوا: القـرآن. فنظـرتُ  Nى ـبىل، قلت: فحـني مضـ ـن كـان احلجّ مَ

ــديق  ريّ والزن ــدَ ــيّ والق ــه املرج ــم ب ــو خياص ــإذا ه ــرآن ف ــيف الق ذي ال ال

صـومته، فعرفـتُ أنّ القـرآن ال يكـون يؤمن بـه حتّـى يغلـب الرجـال بخ

ـن قـيّم  ـاً، فقلـت هلـم: مَ ةً إالّ بقـيّم، فـام قـال فيـه مـن يشءٍ كـان حقّ حجّ

ــة  يف ذَ ــم، وحُ ــر يعل ــم، وعم ــان يعل ــد ك ــعود ق ــن مس ــالوا: اب ــرآن؟ ق الق

يعلم، قلت: كلَّه؟ قالوا: ال. فلـم أجـد أحـداً يقـال إنّـه يعلـم القـرآن كلَّـه 

ــاً  يء بــني القــوم فقــال هــذا: ال أدري، وقــال ـشــ، وإذا كــان الQإالّ عليّ

ــا أدري، فأشــهد أنّ  هــذا: ال أدري، وقــال هــذا: ال أدري، وقــال هــذا: أن

ـةَ عــىل  Qعليّـاً  كـان قـيّم القـرآن، وكانـت طاعتـه مفرتَضـة، وكـان احلجّ

ــول اهللا  ــد رس ــاس بع ــال: Nالن . فق ــقّ ــو ح ــرآن فه ــال يف الق ــا ق ، وأنّ م

 رمحك اهللا.
ـةً مـن بعـده كـام تـرك  Qفقلت: إنّ عليّاً  مل يـذهب حتـى تـرك حجّ

ــولُ اهللا ــىل N رس ــهد ع ، وأش ــيلّ ــن ع ــنُ ب ــيلٍّ احلس ــد ع ــة بع ، وأنّ احلجّ
ه،  ـةً مـن بعـده كـام تـرك أبـوه وجـدُّ احلسن أنّـه مل يـذهب حتّـى تـرك حجّ
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ــال:  . فق ــةً ــه مفرتَض ــت طاعتُ ، وكان ــنيُ ــنِ احلس ــد احلس ــة بع وأنّ احلجّ
أنّـه مل يـذهب  Qشـهد عـىل احلسـني رمحك اهللا. فقبّلـتُ رأسـه وقلـت: وأ

ـةً مـن بعـده عـيلَّ بـن احلسـني، وكانـت طاعتـه مفرتضـة.  حتّى تـرك حجّ
فقال: رمحـك اهللا. فقبّلـتُ رأسـه وقلـت: وأشـهد عـىل عـيلِّ بـن احلسـني 
ــا جعفــر،  ــن عــيلّ أب ــدَ ب ــةً مــن بعــده حممّ ــى تــرك حجّ ــه مل يــذهب حتّ أنّ

ــت:  ــك اهللا. قل ــال: رمح ــة. فق ــه مفرتض ــت طاعتُ ــك وكان ــي رأس أعطن
ــاك مل  ــتُ أنّ أب ــد علم ــلحك اهللا، ق ــت: أص ــحك، قل ــه. فض ــى أقبّل حتّ
ةً من بعـده كـام تـرك أبـوه، وأشـهد بـاهللا أنّـك أنـت  يذهب حتّى ترك حجّ
، رمحــك اهللا. قلــت: أعطنــي  ــفَّ ــة وأنّ طاعتــك مفرتضــة. فقــال: كُ احلجّ

ــلْني عــامّ شــئ ــه، فضــحك وقــال: سَ ، فــال رأســك أُقبّلــه. فقبّلــتُ رأسَ تَ
ك بعد اليوم أبداً أُ   .)١(نكرُ

ــايف)*  ــالء (الك ــن الع ــم ب ــد القاس ــو حممّ ــد G: أب ــن عب ــه ع ، رفع
ضــا  و، فاجتمعنــا يف اجلــامع  Qالعزيــز بــن مســلم قــال: كنّــا مــع الرّ ــرْ بمَ

يــوم اجلمعــة يف بــدء مقــدمنا، فــأداروا أمــر اإلمامــة وذكــروا كثــرة 
ــىل ســيّدي  ــا، فــدخلتُ ع ــتالف النــاس فيه ــه خــوض  Qاخ فأعلمتُ

م الن ثـمّ قـال: يـا عبـد العزيـز ... إنّ اإلمامـة هـي منزلـة  Qاس فيه، فتبسّ
ــياء، إنّ ا ــاء، وإرث األوص ــولاألنبي ــة الرس ــة اهللا وخالف ــة خالف  Nإلمام
                                                           

ةباب فرض طاعة األئ ،١٨٨: ١الكايف ) ١(  .١٥ح  ،مّ
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 .)١(...L ومرياث احلسن واحلسني Qومقام أمري املؤمنني 

ــايف)*  ــن (الك ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن حممّ ــراهيم، ع ــن إب ــيلّ ب : ع

قـال:  Qأيب فاختـة، عـن أيب عبـد اهللا  يونس، عـن احلسـني بـن ثـوير بـن

ال تعود اإلمامـة يف أخـوين بعـد احلسـن واحلسـني أبـداً، إنّـام جـرت مـن 

ــاىل:  ــارك وتع ــال اهللا تب ــام ق ــني، ك ــن احلس ــيلّ ب ــامِ ع َرح ــوا األْ أُولُ ﴿وَ

ىل بِـــبَعْضٍ يفِ كِتـــابِ اهللاِ﴾ مْ أَوْ ـــهُ بَعْضُ
، فـــال تكـــون بعـــد عـــيلّ بـــن )٢(

 .)٣(وأعقاب األعقاب إالّ يف األعقاب Qاحلسني

ــد بــن احلســني، عــن عبــد (الكــايف)*  ــد بــن حييــى، عــن حممّ : حممّ

الرمحان بن أيب نجران، عـن سـليامن بـن جعفـر اجلعفـري، عـن محّـاد بـن 

ــه قــال: ال جتتمــع اإلمامــة يف أخــوين بعــد  Qعيســى، عــن أيب عبــد اهللا  أنّ

 .)٤(ام هي يف األعقاب وأعقاب األعقاباحلسن واحلسني، إنّ 

                                                           

 .١ح  ،باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته ،١٩٨: ١) الكايف ١(

 .٧سورة األحزاب: ) ٢(

باب ثبات اإلمامة يف األعقاب وأهنا ال تعود يف أخٍ وال عمّ  ،٢٨٥: ١) الكايف ٣(

 .١ح  ،وال غريمها من القرابات

د يف أخٍ وال عمّ باب ثبات اإلمامة يف األعقاب وأهنا ال تعو ،٢٨٦: ١) الكايف ٤(

 .٤ح  ،وال غريمها من القرابات
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ــايف)*  ــن (الك ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن حممّ ــراهيم، ع ــن إب ــيلّ ب : ع

ـد بـن  ـد، عـن سـهل بـن زيـاد أيب سـعيد، عـن حممّ يونس، وعيلّ بـن حممّ

عيسى، عـن يـونس، عـن ابـن مسـكان، عـن أيب بصـري قـال: سـألتُ أبـا 

ــد اهللا  ــول اهللا  Qعب ــن ق ــلع ــز وج ــو :ع سُ ــوا الرَّ أَطِيعُ ــوا اهللاَ وَ لَ ﴿أَطِيعُ

ــنْ  ــرِ مِ َمْ أُويلِ األْ ﴾وَ مْ ــن أ)١(كُ ــيلّ ب ــت يف ع ــال: نزل ــن ، فق ــب واحلس يب طال

. فقلـت لـه: إنّ النـاس يقولـون: فـام لـه مل يسـمِّ عليّـاً وأهـل Kواحلسني

ــه  ــاب اهللا  Kبيت ــليف كت ــز وج ــال:ع ــول  ؟ ق ــم: إنّ رس ــوا هل ــال: قول فق

نزلـت عليـه الصـالة ومل يسـمِّ اهللاُ هلـم ثالثـاً وال أربعـاً، حتّـى كــان  Nاهللا

ـ Nرسول اهللا   هلـم، ونزلـت عليـه الزكـاة ومل يسـمَّ ر ذلـك ـهو الّـذي فسّ

هـو الّـذي  Nهلم مـن كـلّ أربعـني درمهـاً درهـم، حتّـى كـان رسـول اهللا 

ر ذلك هلم، ونـزل احلـجّ فلـم يقـل هلـم: طوفـوا أسـبوعاً، حتّـى كـان ـّفس

ــول اهللا  ــذي فســ Nرس ــت: ـّهــو الّ ــك هلــم، ونزل ــوا اهللاَ ر ذل ﴿أَطِيعُ

ــو سُ ــوا الرَّ أَطِيعُ ﴾وَ مْ ــنْكُ ــرِ مِ َمْ أُويلِ األْ ، ونزلــت يف عــيلٍّ واحلســن لَ وَ

ــن كنــتُ مــوالهُ فعــيلٌّ مــواله.  N واحلســني، فقــال رســول اهللا : مَ يف عــيلّ

 عـز وجـل : أُوصـيكم بكتـاب اهللا وأهـل بيتـي، فـإينّ سـألتُ اهللاNوقال 

ّ احلــوض، فأعطـاين ذلـك. وقــال:  ق بيـنهام حتّــى يوردمهـا عـيلَ أن ال يفـرّ
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رجــوكم مــن بــاب ال تعلّمــوه ــم لــن خيُ م، فهــم أعلــم مــنكم. وقــال: إهنّ

، ولـن يُـدخلوكم يف بـاب ضـاللة. فلـو سـكت رسـول اهللا  ًهدN  فلـم

ــن أهــل بيتــه، الدّعاهــا آل فــالن وآل فــالن، لكــنّ اهللا   عــز وجــليبــنيّ مَ

مُ : Nأنزلـــه يف كتابـــه تصـــديقاً لنبيّـــه  ـــنْكُ بَ عَ هِ يـــدُ اهللاُ لِيُـــذْ رِ ـــام يُ ﴿إِنَّ

سَ  جْ ــرِّ ــرياً﴾ال مْ تَطْهِ كُ ــرَ طَهِّ يُ ــلَ الْبَيْــتِ وَ ــيلٌّ واحلســن ، ف)١(أَهْ كــان ع

ــأدخلهم رســول اهللاKواحلســني وفاطمــة ــت  N ، ف حتــت الكســاء يف بي

لَمة، ثمّ قـال: اللّهـمَّ إنّ لكـلِّ نبـيٍّ أهـالً وثقـالً، وهـؤالء أهـل بيتـي  أُمّ سَ

ــ ــكِ إىل خ ــال: إنّ ــك؟ فق ــن أهل ــتُ م ــلمة: ألس ــت أُمُّ س ــيل. فقال ، وثق ريٍ

ــول اهللا  ــبض رس ــامّ قُ ــيل. فل ــيل وثق ــؤالء أه ــنّ ه ــيلٌّ أوىل  Nولك ــان ع ك

ــول اهللا  ــه رس ــغ في ــا بلّ ــرة م ــاس؛ لكث ــاس بالن ــاس  Nالن ــه للن وإقامت

ى عـيلٌّ مل يكـن يسـتطيع عـيلٌّ ومل يكـن ليفعـل أن ـوأخذه بيـده، فلـامّ مضـ

ـدَ بـن عـيلّ  ل حممّ لـده، )٢(وال العبّـاس بـن عـيلّ وال واحـداً  يُدخِ إذاً  مـن وُ

لقال احلسـن واحلسـني: إنّ اهللا تبـارك وتعـاىل أنـزل فينـا كـام أنـزل فيـك، 

كـام بلّـغ فيـك،  Nفأمر بطاعتنا كام أمـر بطاعتـك، وبلّـغ فينـا رسـول اهللا 

ــ ــامّ مض ــك. فل ــه عن ــام أذهب ــرجسَ ك ــا ال ــب عنّ ــيلٌّ ـوأذه ــان  Qى ع ك
                                                           

 .٣٣سورة األحزاب: ) ١(

 يف بعض النسخ: (أحداً).) ٢(



 ١٤١ ...................................................................... Qإمامة اإلمام احلسن 

ــن ل Q احلس ــدخِ ــتطع أن يُ ــويفّ مل يس ــامّ تُ ــربه، فل ــا لك ــده  أوىل هب ل ومل وُ

مْ يقــول:  عــز وجــل يكــن ليفعــل ذلــك، واهللا ــهُ َرحــامِ بَعْضُ ــوا األْ أُولُ ﴿وَ

ـبَعْضٍ يفِ كِتــابِ اهللا﴾ ىل بـِ لــده، إذاً لقــال احلســني: )١(أَوْ ، فيجعلهــا يف وُ

ــك و  ــر بطاعت ــام أم ــاعتي ك ــر اهللاُ بط ــول أم ــغ يفَّ رس ــك، وبلّ ــة أبي طاع

ــي الــرجس  Nاهللا ــغ فيــك ويف أبيــك، وأذهــب اهللا عنّ كــام أذهــب كــام بلّ

مل يكــن أحــدٌ مــن أهــل  Qعنــك وعــن أبيــك. فلــامّ صــارت إىل احلســني 

عي عـىل أخيـه وعـىل أبيـه لـو  عي عليه كام كـان هـو يـدّ بيته يستطيع أن يدّ

رفا األمــر عنــه، ومل يكونــا لــيفعال، ثــمّ صــارت حــني ـأرادا أن يصــ

ــة: Qأفضــت إىل احلســني  ــل هــذه اآلي َرحــامِ ، فجــر تأوي ــوا األْ أُولُ ﴿وَ

بَعْضٍ يفِ كِتـابِ اهللا﴾بَعْ  ىل بـِ مْ أَوْ هُ ، ثـمّ صـارت مـن بعـد احلسـني لعـيلّ ضُ

ـد بـن عـيلّ  . Qبن احلسني، ثمّ صارت مـن بعـد عـيلّ بـن احلسـني إىل حممّ

نا أبداً. ، واهللا ال نشكُّ يف ربّ  وقال: الرجس هو الشكّ

ــد بــن  ــد بــن عيســى، عــن حممّ ــد بــن حييــى، عــن أمحــد بــن حممّ حممّ

ــ ــن س ــني ب ــد واحلس ــخال ــن النض ــن ـعيد، ع ــى ب ــن حيي ــويد، ع ــن س ر ب

عمران احللبي، عـن أيـوب بـن احلـرّ وعمـران بـن عـيلّ احللبـي، عـن أيب 
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 .)١(، مثل ذلكQصري، عن أيب عبد اهللا ب

ـد بـن عيسـى، عـن (الكايف)*  د بن حييـى، عـن أمحـد بـن حممّ : حممّ

أبيه، عـن عبـد اهللا بـن املغـرية، عـن ابـن مسـكان، عـن عبـد الـرحيم بـن 

ــر روح ال ــن أيب جعف ــري، ع ــول اهللا  Qقص ــليف ق ــز وج ىل : ع ــيُّ أَوْ ﴿النَّبِ

ىل  مْ أَوْ ــهُ َرحــامِ بَعْضُ أُولُــوا األْ ُمْ وَ هــاهتُ ــهُ أُمَّ واجُ أَزْ مْ وَ ــهِ سِ ــنْ أَنْفُ نِنيَ مِ مِ بِــاملُْؤْ

ــابِ اهللاِ﴾ ــبَعْضٍ يفِ كِت ــرة، إنّ )٢(بِ ــت يف اإلم ــال: نزل ــت؟ فق ــيمن نزل ، ف

ــني ــد احلس ل ــرت يف وُ ــة ج ــذه اآلي ــاألمر  Q ه ــنحن أوىل ب ــده، ف ــن بع م

ــول اهللا  ــاجري Nوبرس ــؤمنني وامله ــن امل ــد م ل ــت: فوُ ــار. قل ن واألنص

ــم ــر هل ــا  )٣(جعف ــاس فيه ــد العبّ ل ــت: فلوُ ــال: ال. قل ــيب؟ ق ــا نص فيه

دتُ عليــه بطــون بنــي عبــد املطّلــب، كــلّ ذلــك  نصــيب؟ فقــال: ال. فعــدّ

لــد احلســن  ــه، ، فــدخلتُ بعــد ذلــك علQيقــول: ال، قــال: ونســيتُ وُ ي

يـا عبـد  -فيهـا نصـيب؟ فقـال: ال واهللا  Qفقلت لـه: هـل لولـد احلسـن 
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ديٍّ فيها نصيب غرينا -الرحيم   .)١(ما ملحمّ

ــايف)*  ــن (الك ــد ب ــد وحممّ ــن حممّ ــد ب ــن أمح ــى، ع ــن حيي ــد ب : حممّ

ــن  ــور ب ــن منص ــع، ع ــن بزي ــامعيل ب ــن إس ــد ب ــن حممّ ــاً ع ــني، مجيع احلس

ـــر  ـــن أيب جعف ـــارود، ع ـــن أيب اجل ـــونس، ع ـــال: Qي ـــان واهللا ق ... ك

يبـه ودينـه Q[عيلٌّ  ذي ارتضـاه لنفسـه، ثـمّ إنّ الـ] أمنيَ اهللا عـىل خلقـه وغَ

ــذي حضـــحضــ Nرســول اهللا  ، إينّ ـره الّ ــا عــيلّ ــاً فقــال: ي ــدعا عليّ ر، ف

يبـه وعلمـه ومـن خلقـه  أُريد أن أئتمنك عـىل مـا ائتمننـي اهللا عليـه مـن غَ

ك واهللا ـذي ارتضــاه لنفســه. فلــم يُشــالــومــن دينــه  فيهــا يــا زيــاد أحــداً رِ

لـده وكـانوا ـره الّـذي حضــحضـ Qمن اخللق. ثـمّ إنّ عليّـاً  ره، فـدعا وُ

، إنّ اهللا ـعشــ ياثنــ قــد أبــى إالّ أن  عــز وجــلر ذكــراً، فقــال هلــم: يــا بَنــيّ

لـده وكـانوا اثنـ ـنّةً مـن يعقـوب، وإنّ يعقـوب دعـا وُ ر ـعشـ يجيعل يفّ سُ

ـــربكم ـــاحبهم، أال وإينّ أُخ ـــأخربهم بص ـــراً، ف ـــاحبكم، أال إنّ  ذك بص

، فاســمعوا هلــام وأطيعــوا Lاحلســن واحلســني  Nهـذين ابنــا رســول اهللا 

ممّــا  Nووازرومهــا، فــإينّ قــد ائتمنــتهام عــىل مــا ائتمننــي عليــه رســول اهللا 

ذي ارتضـاه لنفسـه، الـائتمنه اهللا عليـه مـن خلقـه ومـن غيبـه ومـن دينـه 
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ــبَ اهللاُ هلــام مــن عــيلٍّ  ، Nرســول اهللا  مــن Qمــا أوجــب لعــيلٍّ  Q فأوجَ

فلم يكـن ألحـدٍ مـنهام فضـلٌ عـىل صـاحبه إالّ بكـربه، وإنّ احلسـني كـان 

املجلــس حتّــى يقــوم، ثــم إنّ  ر احلســنُ مل ينطــق يف ذلــكـإذا حضــ

، ثــمّ إنّ Qره، فســلّم ذلــك إىل احلســني ـذي حضــالــره ـحضــ Qاحلســن

ــ ــيناً حض ــره ـحس ــال ــة ـذي حض ــرب فاطم ــه الك ــدعا ابنت ــت  -ره، ف بن

فـدفع إليهـا كتابـاً ملفوفـاً ووصـيّةً ظـاهرة، وكـان عـيلّ بـن  - Q احلسني

ــه ملــا بــه، فــدفعت فاطمــة الكتــاب إىل  Qاحلســني  مبطونــاً ال يــرون إالّ أنّ

 عيلّ بن احلسني، ثمّ صار واهللا ذلك الكتاب إلينا.
ــد بــن مجهــور،  ــد، عــن حممّ ــد، عــن معــىلّ بــن حممّ احلســني بــن حممّ

ــع، عــن م ــن بزي ــن إســامعيل ب ــد ب ــونس، عــن أيب عــن حممّ ــن ي نصــور ب
 .)١(.. مثلهQاجلارود، عن أيب جعفر 

ـد بـن (الكايف)*  د بن احلسـن، عـن سـهل بـن زيـاد، عـن حممّ : حممّ
ــري  ــن أيب بص ــباح األزرق، ع ــن ص ــى، ع ــن حيي ــفوان ب ــن ص ــى، ع عيس

ــر  ــت أليب جعف ــال: قل ــزعم أنّ Qق ــي ف ــة لقين ــن املختاريّ ــالً م : إنّ رج
د بن احلنفيّة إمام. فغضـب أبـو ، ثـمّ قـال: أفـال قلـتَ لـه؟ Q جعفـر حممّ

قال: قلت: ال واهللا، ما دريـتُ مـا أقـول. قـال: أفـال قلـتَ لـه: إنّ رسـول 
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ــ Nاهللا  ــامّ مض ــني، فل ــن واحلس ــيلٍّ واحلس ــيلّ ـأوىص إىل ع أوىص  Q ى ع
إىل احلسن واحلسـني، ولـو ذهـب يزوهيـا عـنهام لقـاال لـه: نحـن وصـيّان 

إىل احلســني، ولــو ذهــب  مثلــك، ومل يكــن ليفعــل ذلــك، وأوىص احلســن
ــول اهللا  ــن رس ــك م ــا ويصّ مثل ــال: أن ــه لق ــا عن ــن أيب، ومل  Nيزوهي وم

ىل : عـز وجـل يكن ليفعـل ذلـك، قـال اهللا مْ أَوْ ـهُ َرحـامِ بَعْضُ أُولُـوا األْ ﴿وَ
بِبَعْضٍ يفِ كِتابِ اهللا﴾

 .)٢(، هي فينا ويف أبنائنا)١(
ة مـن أصـحابنا، عـن سـهل بـن زيـاد، عـن حم(الكايف)*  ـد : عـدّ مّ

، عـن عبـد  ون، عـن عبـد اهللا بـن عبـد الرمحـان األصـمّ بن احلسن بن شمّ
ــد اهللا  ــن أيب عب ــل، ع ــم البط ــن القاس ــاىل:  Qاهللا ب ــه تع ــيْنا يف قول قَضَ ﴿وَ

ــ سِ ــابِ لَتُفْ ائِيــلَ يفِ الْكِت نِــي إِرسْ ﴾إِىل بَ ِ تَنيْ ــرَّ َرضِ مَ نَّ يفِ األْ ــل )٣(دُ ، قــال: قت
 .)٤(...Qوطعن احلسن  Qعيلّ بن أيب طالب 

ـد بـن (الكايف)*  ـد، عـن حممّ ـد بـن حييـى، عـن أمحـد بـن حممّ : حممّ
ـد بـن مسـلم، عـن أيب  سنان، عن أيب الصباح ابـن عبـد احلميـد، عـن حممّ

                                                           

 .٧٥) سورة األنفال: ١(
ة ورسوله عىل األ عز وجلباب ما نصّ اهللا  ،٢٩١: ١) الكايف ٢( واحداً  Kئمّ

 .٧ح، فواحداً 
 هو التأويل. Qوما ذكره ، ٤اإلرساء: ) ٣(

 .٢٥٠ح  ،٢٠٦: ٨) الكايف ٤(
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لقال: واهللا  Qجعفر  كـان خـرياً هلـذه  )١(Lذي صـنعه احلسـن بـن عـيلّ لَ
ة ممّا طلعـت عليـه الشـمس، واهللاِ لقـد نزلـت هـذه اآليـة:  ـرَ األُمّ ْ تَ إِىلَ ﴿أَملَ

كـاةَ﴾ آتُـوا الزَّ ـالةَ وَ ـوا الصَّ أَقِيمُ مْ وَ كُ يَ ـدِ ـوا أَيْ فُّ مْ كُ ينَ قِيـلَ لَــهُ ، إنّـام )٢(الَّذِ
ــام ــة اإلم ــي طاع ــع )٣(ه ــال م ــيهم القت ــب عل ت ــامّ كُ ــال، فل ــوا القت ، وطلب

ــوْ ال أَ قــالوا:  Qاحلســني  تــالَ لَ ــا الْقِ يْنَ لَ ــتَ عَ تَبْ َ كَ نــا ملِ بَّ ــلٍ ﴿رَ نــا إِىل أَجَ تَ رْ خَّ
﴾قَ  ــبٍ ي ــبْ دَ )٤(رِ ﴾، ﴿نُجِ ــلَ سُ ــعِ الرُّ تَّبِ نَ ــكَ وَ تَ وَ عْ

ــك )٥( ــأخري ذل ، أرادوا ت
 .)٦(Qإىل القائم 
ـد بـن عيسـى، (الكايف)*  د بـن احلسـن، عـن سـهل، عـن حممّ : حممّ

ـــعــ ــالة اب ـــن فُض ـــوب، عـن أيّ ـــن احلسـ ــ نيـ ــالء، ع ــن أيب الع ن أيب ـب

كتـب إىل ابـن  ر بـن عبـد العزيـز، قـال: سـمعتُه يقـول: إنّ عمـQعبد اهللا

                                                           

 ) أي: صلحه مع معاوية.١(

 .٧٧) سورة النساء: ٢(

) أي: الغرض واملقصود يف اآلية طاعة اإلمام الذي ينهى عن القتال، لعدم كونه ٣(

، واحلال أنّ أصحاب احلسن كانوا مأموراً به، ويأمر بالصالة والزكاة وسائر أبو اب الربّ

 هبذه اآلية مأمورين بإطاعة إمامهم يف ترك القتال، فلم يرضوا به وطلبوا القتال (آت).

 .٧٧) سورة النساء: ٤(

 .٤٤) سورة إبراهيم: ٥(

 .٥٠٦ح  ، ٣٣٠: ٨) الكايف ٦(
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ل إليـه بصـدقة عـيلّ وعمـر وعـثامن، وإنّ ابـن حـزم بعـث  )١(حزم أن يُرسِ

هم  -إىل زيــد بــن احلســن  له الصــدقة، فقــال زيــد: إنّ فســأ -وكــان أكــربَ

كــان بعــد عــيلٍّ احلســن، وبعــد احلســن احلســني، وبعــد احلســني  )٢(الــوايل

، فابعـث ـد بـن عـيلّ إليـه.  عيلّ بـن احلسـني، وبعـد عـيلّ بـن احلسـني حممّ

ــه إىل  ــى دفعتُ ــه حتّ ــاب إلي ــلني أيب بالكت ــزم إىل أيب، فأرس ــنُ ح ــث اب فبع

لـد احلسـن؟ ابن حزم، فقال قـال: نعـم، كـام  )٣(لـه بعضـنا: يعـرف هـذا وُ

ــل،  ــذا لي ــون أنّ ه ــوايعرف ــو طلب ــد، ول ــم احلس ــنّهم حيمله ــقّ  )٤(ولك احل

 باحلقّ لَكان خرياً هلم، ولكنّهم يطلبون الدنيا.
ــد ــد، عــن احلســن بــن عــيلّ احلســني بــن حممّ ، عــن معــىلّ بــن حممّ

اء، عن عبد الكـريم بـن عمـرو، عـن ابـن أيب يعفـور قـال: سـمعتُ  الوشّ
يقـول: إنّ عمـر بـن عبـد العزيـز كتـب إىل ابـن حـزم.. ثـمّ  Qأبا عبد اهللا 

ذكر مثله، إالّ أنّه قـال: بعـث ابـنُ حـزم إىل زيـد بـن احلسـن، وكـان أكـرب 
 .Q من أيب

                                                           

د بن عمر بن حزم األنصاري، ويل القضاء باملدين) ١( عمر بن ة لهو أبو بكر بن حممّ

 عبد العزيز.

 يعني الوايل بالصدقات.) ٢(

 أي: الوايل.) ٣(

 يف بعض النسخ: (وإن طلبوا).) ٤(
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ة من أصحابنا،  اء.. مثلهعن أعدّ د، عن الوشّ  .)١(محد بن حممّ

ـد بـن إسـامعيل بـن (الكايف)*  ـد، عـن أيب عـيلّ حممّ : عـيلّ بـن حممّ

موسى بـن جعفـر، عـن أمحـد بـن القاسـم العجـيل، عـن أمحـد بـن حييـى 

ـد ابـن خـداهي، عـن عبـد اهللا بـن أيّـوب، عـن  املعروف بكـرد، عـن حممّ

ثعمـي، عـن حبّابـة عبد اهللا بـن هاشـم، عـن عبـد الكـريم بـن عمـرو اخل

ة  Qالوالبيــة قالــت: رأيــتُ أمــري املــؤمنني  طــة اخلمــيس، ومعــه درّ َ يف رشَ

ــار، ويقــول ـهلــا ســبّابتان، يضــ ي واملارمــاهي والزمّ ــاعي اجلــرّ رب هبــا بيّ

نـد بنـي مـروان. فقـام إليـه فـراتُ  هلم: يا بيّاعي مسوخ بنـي إرسائيـل وجُ

مـروان؟ قـال: فقـال  بن أحنف فقـال: يـا أمـري املـؤمنني، ومـا جنـدُ بنـي

ــاً  وا. فلــم أرَ ناطق ــخُ سِ ــه: أقــوامٌ حلقــوا اللّحــى وفتلــوا الشــوارب، فمُ ل

ــى قعــد يف رحبــة اأحســن نطقــاً منــه، ثــمّ  ــه فلــم أزل أقفــو أثــره حتّ تبعتُ

؟ -يرمحـك اهللا-املسجد، فقلت لـه: يـا أمـري املـؤمنني، مـا داللـة اإلمامـة 

إىل حصـاةٍ فأتيتُـه هبـا، قالت: فقـال: ائتينـي بتلـك احلصـاة. وأشـار بيـده 

ــة  عٍ اإلمام ــدّ ــى م ــة، إذا ادّع ــا حبّاب ــال يل: ي ــمّ ق ــه، ث ــا بخامت ــع يل فيه فطب

ــه إمــامٌ مفــرتَض الطاعــة، واإلمــام  فقــدر أن يطبــع كــام رأيــتِ فــاعلمي أنّ

 ال يعزب عنه يشء يريده.

                                                           

 .٣ح  ،Qباب اإلشارة والنصّ عىل أيب جعفر  ،٣٠٥: ١) الكايف ١(
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ــبِض أمــريُ املــؤمنني ـقالــت: ثــمّ انصــ ــى قُ ، فجئــتُ إىل Qرفتُ حتّ

ــاس يســألونه، فقــال:  Q أمــري املــؤمننيوهــو يف جملــس  Q احلســن والن

. قـال:  يا حبّابة الوالبيّـة. فقلـت: نعـم يـا مـوالي. فقـال: هـايت مـا معـكِ

 .Qفأعطيتُه، فطبع فيها كام طبع أمري املؤمنني 
ــني  ــتُ احلس ــمّ أتي ــت: ث ــول اهللا  Qقال ــجد رس ــو يف مس ، Nوه

ــ ــا تري ــىل م ــيالً ع ــة دل ــال يل: إنّ يف الدالل ــمّ ق ــب، ث ب ورحّ ــرّ دين، فق
 . أفرتيدين داللةَ اإلمامة؟ فقلـت: نعـم يـا سـيّدي. فقـال: هـايت مـا معـكِ

 فناولتُه احلصاة، فطبع يل فيها.
وقــد بلــغ يب الكــرب إىل أن  Lقالــت: ثــمّ أتيــتُ عــيلّ بــن احلســني 

ــذٍ م ــدُّ يومئ ــا أع ــاأرعشــت، وأن ــالث عش ــةً وث ــاً ـئ ــه راكع ــنة، فرأيتُ رة س
ن الداللــة، فأومــأ إيلّ بالســبّابة وســاجداً ومشــغوالً بالعبــادة، فيئســتُ مــ

ى مـن الـدنيا وكـم ـفعاد إيلّ شبايب. قالـت: فقلـت: يـا سـيّدي، كـم مضـ
ا ما مضـ ى فـنعم، وأمـا مـا بقـي فـال. قالـت: ثـمّ قـال يل: ـبقي؟ فقال: أمّ

. فأعطيتُه احلصاة، فطبع يل فيها.  هايت ما معكِ

 Qاهللا فطبــع يل فيهــا، ثــمّ أتيــت أبــا عبــد  Qثــمّ أتيــتُ أبــا جعفــرٍ 

فطبـع يل فيهـا، ثـمّ أتيـت  Qفطبع يل فيها، ثـمّ أتيـت أبـا احلسـن موسـى 

 فطبع يل فيها. Q الرضا
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د بن هشام  .)١(وعاشت حبّابة بعد ذلك تسعة أشهر، عىل ما ذكر حممّ

ــايف)*  ــن (الك ــن اب ــد، ع ــن حممّ ــد ب ــن أمح ــى، ع ــن حيي ــد ب : حممّ

ــاً  ــدة وزرارة، مجيع ــن أيب عبي ــاب، ع ــن رئ ــيلّ ب ــن ع ــوب، ع ــن أيب  حمب ع

ل احلسـني Qجعفر  تـِ ـدُ  Q قال: ملّا قُ بـن احلنفيّـة إىل عـيلّ بـن اأرسـل حممّ

، فخــال بـه، فقــال لــه: يـا ابــن أخــي، قـد علمــتَ أنّ رســول Lاحلسـني 

ــؤمنني  Nاهللا  ــري امل ــده إىل أم ــن بع ــة م ــيّة واإلمام ــع الوص ــمّ إىل Qدف ، ث

 ، وقد قتل أبوك ...Q، ثمّ إىل احلسني Qاحلسن 

هيم، عن أبيـه، عـن محّـاد بـن عيسـى، عـن حريـز، عـن عيلّ بن إبرا

 .)٢(.. مثلهQزرارة، عن أيب جعفر 

ــد (الكــايف)*  ــد، عــن حممّ : عــيلّ بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن حممّ

بن فالن الـواقفيّ قـال: كـان يل ابـن عـمّ يقـال لـه: احلسـن بـن عبـد اهللا، 

ـ ه يف كان زاهـداً وكـان مـن أعبـد أهـل زمانـه، وكـان يتّقيـه السـلطان جلِ دّ

ــام اســتقبل السـلطانَ بكــالمٍ صــعبٍ يعظــه ويــأمره  ين واجتهــاده، وربّ الـدِّ

ــالحه، ومل  ــه لص ــلطان حيتمل ــان الس ــر، وك ــن املنك ــاه ع ــاملعروف وينه ب
                                                           

 ،املحقّ واملبطل يف أمر اإلمامةباب ما يفصل به بني دعو  ،٣٤٦: ١) الكايف ١(
 .٣ح

، ةا يفصل به بني دعو املحقّ واملبطل يف أمر اإلمامباب م ،٣٤٨: ١) الكايف ٢(
 .٥ح
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ــام إذ دخــل عليــه أبــو احلســن  تــزل هــذه حالتــه حتّــى كــان يــوم مــن األيّ

وهــو يف املســجد، فــرآه، فأومــأ إليــه فأتــاه، فقــال لــه: يــا أبــا  Qموســى 

ــة، عــيلّ  ــت لــك معرف ــه ليس ين، إالّ أنّ ــه وأرسّ ــت في ــا أن ــبّ إيلّ م ــا أح ، م

ـه  علـتُ فـداك، ومـا املعرفـة؟ قـال: اذهـب فتفقّ فاطلب املعرفـة. قـال: جُ

ــمّ  ــة، ث ــل املدين ــاء أه ــن فقه ــال: ع ــن؟ ق ــال: عمّ ــديث. ق ــب احل واطل

ّ احلديث.  اعرض عيلَ

ــه، ثــمّ  قــال: فــذهب فكتــب، ثــمّ جــاءه فقــرأه عليــه، فأســقطه كلَّ

ينـه، فلـم يـزل قا ل لـه: إذهـب فـاعرف املعرفـة. وكـان الرجـل معنيّـاً بدِ

د أبا احلسـن  ـيعةٍ لـه، فلقيـه يف الطريـق فقـال  Qيرتصّ حتّـى خـرج إىل ضَ

لّني عىل املعرفة.  ي اهللا، فدُ علتُ فداك، إينّ أحتجّ عليك بني يدَ  له: جُ

ــؤمنني  ــأمري امل ــأخربه ب ــال: ف ــول اهللا  Qق ــد رس ــان بع ــا ك ، Nوم

ــن كــان بعــد أمــري وأخــربه  بــأمر الــرجلني، فقبــل منــه، ثــمّ قــال لــه: فمَ

 ...Q، ثمّ احلسني Q؟ قال: احلسن Q املؤمنني

ــن ا ــد ب ــد، عــن حممّ ــن حممّ ــد بــن حييــى وأمحــد ب حلســن، عــن حممّ

 .)١(إبراهيم بن هشام.. مثله

                                                           

 ،املحقّ واملبطل يف أمر اإلمامةباب ما يفصل به بني دعو  ،٣٥٢: ١) الكايف ١(
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ـد، عـن بعـض أصـحابنا (الكايف)*   -ذكـر اسـمه  -: عـيلّ بـن حممّ

ــراه ــن إب ــد ب ثنا حممّ ــدّ ــال: ح ــن ق ــد ب ــن حممّ ــى ب ــا موس ــال: أخربن يم، ق

ثني  إسامعيل بن عبيد اهللا بـن العبّـاس بـن عـيلّ بـن أيب طالـب، قـال: حـدّ

قــالوا: جــاءت أُمّ  Kجعفــر بــن زيــد بــن موســى، عــن أبيــه، عــن آبائــه 

وهــو يف منــزل أُمّ ســلَمة، فســألتها عــن رســول  Nأســلم يومــاً إىل النبــيّ 

ــوائج، وNاهللا  ــض احل ــرج يف بع ــت: خ ــه ، فقال ت ــيء. فانتظرَ ــاعة جي الس

ــاء ــى ج ــلمة حتّ ــد أُمّ س ــا N عن ــي ي ــت وأُمّ ــأيب أن ــلم: ب ــت أُمّ أس ، فقال

، فموســى  رســول اهللا، إينّ قــد قــرأتُ الكتــبَ وعلمــتُ كــلَّ نبــيٍّ وويصّ

ــن  ــى، فمَ ــذلك عيس ــه، وك ــد موت ــه وويصٌّ بع ــه ويصٌّ يف حيات ــان ل ك

حيــايت وبعــد  وصــيّك يــا رســول اهللا؟ فقــال هلــا: يــا أُمّ أســلم، وصــيّي يف

ـن فعـل فعـيل هـذا فهـو وصـيّي.  ممايت واحد. ثمّ قال هلـا: يـا أُمّ أسـلم، مَ

بإصــبعه فجعلهــا شــبه  )١(ثــمّ رضب بيــده إىل حصــاةٍ مــن األرض ففركهــا

ــن فعــل فعــيل هــذا  الــدقيق، ثــمّ عجنهــا، ثــمّ طبعهــا بخامتــه، ثــمّ قــال: مَ

 فهو وصيّي يف حيايت وبعد ممايت.

فقلــت: بــأيب أنــت  Qمــري املــؤمنني فخرجــتُ مــن عنــده، فأتيــت أ

ــول اهللا  ــت ويصّ رس ــي، أن ــمّ رضب Nوأُمّ ــلم. ث ــا أُمّ أس ــم ي ــال: نع ؟ ق
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ــة الــدقيق، ثــمّ عجنهــا، وختمهــا  بيــده إىل حصــاةٍ ففركهــا فجعلهــا كهيئ

ن فعل فعيل هذا فهو وصيّي.  بخامته، ثمّ قال: يا أُمّ أسلم، مَ

ــن  ــتُ احلس ــالم  - Qفأتي ــو غ ــيّدي -وه ــا س ــه: ي ــت ل ــت  فقل أن

ــاةً  ــذ حص ــده وأخ ــلم. ورضب بي ــا أُمّ أس ــم ي ــال: نع ــك؟ فق ويصّ أبي

 ففعل هبا كفعلهام.

ــنّه- Qفخرجــتُ مــن عنــده فأتيــتُ احلســني   -وإينّ ملَستصــغرةٌ لسِ

ــا أُمّ  ــم ي ــال: نع ــك؟ فق ــت ويصّ أخي ــي، أن ــت وأُمّ ــأيب أن ــه: ب ــت ل فقل

 أسلم، إيتيني بحصاة. ثمّ فعل كفعلهم.

سلم حتّى حلق رت أُمّ أ سنيفعمّ سني بعد قتل احل يف  Q ت بعيلّ بن احل

ته: أنت ويصّ أبيك؟ فقال: نعم. ثمّ فعلـمنص  .)١(Kكفعلهم  رفه، فسألَ

ـد بـن عيسـى، عـن يـونس (الكايف)*  : عيلّ بـن إبـراهيم، عـن حممّ

ثنا محّـاد، عـن عبـد األعـىل قـال: سـألتُ أبـا  بن عبـد الرمحـان قـال: حـدّ

ــة: إنّ رســول Qعبــد اهللا  ــن مــات ولــيس  Nاهللا  عــن قــول العامّ قــال: مَ

. فقال: احلقُّ واهللا.  له إمامٌ مات ميتةً جاهليةً

ــن وصــيّه، مل  قلــت: فــإنّ إمامــاً هلــك ورجــلٌ بخراســان ال يعلــم مَ
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ــة وصــيِّه  جّ ه، إنّ اإلمــام إذا هلــك وقعــت حُ ــعُ يســعه ذلــك؟ قــال: ال يسَ

ــن هــو معــه يف البلــد، وحــقّ النفــر عــىل مــن لــيس بحضــ رته إذا ـعــىل مَ

ـةٌ يقـول:  عز وجلهم، إنّ اهللا بلغ مْ طائِفَ ـنْهُ ـةٍ مِ قَ ـلِّ فِرْ ـنْ كُ ـرَ مِ فَ لَـوْ ال نَ ﴿فَ

ـــمْ  هُ لَّ مْ لَعَ ـــيْهِ ـــوا إِلَ عُ جَ مْ إِذا رَ هُ مَ ـــوْ وا قَ رُ ـــذِ لِيُنْ ينِ وَ ـــدِّ ـــوا يفِ ال هُ قَّ لِيَتَفَ

﴾ ونَ رُ ْذَ  .)١(حيَ

قلــت: فنفــر قــوم فهلــك بعضــهم قبــل أن يصــل فــيعلم! قــال: إنّ 

ـولِهِ ثُـمَّ يقـول:  عز وجلاهللاَ  سُ رَ راً إِىلَ اهللاِ وَ هـاجِ هِ مُ يْتـِ ـنْ بَ جْ مِ ْـرُ ـنْ خيَ مَ ﴿وَ

ىلَ اهللاِ﴾ هُ عَ رُ عَ أَجْ قَ دْ وَ قَ تُ فَ هُ املَْوْ كْ رِ دْ يُ
)٢(. 

ـهم فوجـدك مغلِقــاً عليـك بابـك ومرخــىً  قلـت: فبلـغ البلــدَ بعضُ
ــك ــدعوهم إىل نفس ــرتك، ال ت ــك س ــك،  علي م علي ــدهلُّ ــن ي ــون م وال يك

ــبام ــول اهللا  )٣(ف ــت: فيق ل. قل ــزَ ــاب اهللا املُن ــال: بكت ــك؟ ق ــون ذل ــز يعرف ع
كيـف؟ قـال: أراك قـد تكلّمـتَ يف هـذا قبـل اليـوم. قلـت: أجـل.  وجل

ــيلٍّ  ــزل اهللاُ يف ع ــا أن ــذكر م ــال: ف ــول اهللاQ ق ــه رس ــال ل ــا ق يف  N ، وم
ــاً Lحســنٍ وحســنيٍ  ، ومــا قــال فيــه رســول Q، ومــا خــصّ اهللاُ بــه عليّ

ــيّته إل Nاهللا  ــن وص ــن م ــرار احلس ــيبهم، وإق ــا يص ــاه وم ــبه إيّ ــه ونص ي
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: )١(سـن، وتسـليم احلســني لـه بقــول اهللاواحلسـني بـذلك، ووصــيّته إىل احل
َرحــامِ  ــوا األْ أُولُ ُمْ وَ هــاهتُ ــهُ أُمَّ واجُ أَزْ مْ وَ ــهِ سِ ــنْ أَنْفُ نِنيَ مِ مِ ىل بِــاملُْؤْ ﴿النَّبِــيُّ أَوْ

ىل بِبَعْضٍ يفِ كِتابِ اهللا﴾ مْ أَوْ هُ بَعْضُ
)٣(...)٢(. 

ــايف)*  ــن (الك ــد، ع ــن حممّ ــد ب ــن أمح ــحابنا، ع ــن أص ة م ــدّ : ع
ر بــن ســويد، عــن القاســم بــن ســليامن، ـاحلســني بــن ســعيد، عــن النضــ

ــد اهللا  ــن أيب عب ــران، ع ــن مه ــامعة ب ــن سُ ــول اهللا  Qع ــليف ق ــز وج : ع
تِــهِ﴾ َ محْ ــنْ رَ ِ مِ ــنيْ لَ مْ كِفْ تِكُ ــؤْ ــمْ ، قــال: احلســن واحلســني. ﴿يُ ــلْ لَكُ ْعَ جيَ ﴿وَ

 ْ ونَ بِهِ﴾نُوراً متَ  .)٥(، قال: إمامٌ تأمتّون به)٤(شُ

د بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن جعفر، (الكايف)*  د بن حييى وحممّ : حممّ

د، عن صــالح بن أيب محّاد، عن بكر بن  عن احلســن بن ظريف وعيلّ بن حممّ

قال:  Qصــالح، عن عبد الرمحان بن ســامل، عن أيب بصــري، عن أيب عبد اهللا 

ــاري: إنّ يل إليك حاجة، فمتى خيفّ عليك  قال أيب جلابر بن عبد اهللا األنص

 أن أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر: أيّ األوقات أحببتَه.
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ـام، فقـال لـه: يـا جـابر، أخـربين عـن اللـوح  فخال به يف بعـض األيّ

ـي فاطمـة ال ، ومـا أخربتـك بـه Nبنـت رسـول اهللا  Pذي رأيتَه يف يـد أُمّ

ي أنّه يف ذلك ال  لوح مكتوب.أُمّ

ـك فاطمـة  يف حيـاة  Pفقال جـابر: أشـهد بـاهللا أينّ دخلـتُ عـىل أُمّ

ـــدهيا لوحـــاً Nرســـول اهللا  ـــتُ يف ي ـــوالدة احلســـني، ورأي ، فهنّيتهـــا ب

ــ ــون ـأخض ــبه ل ــيض ش ــاً أب ــه كتاب ــتُ في د، ورأي ــرّ م ــن زُ ــه م ــتُ أنّ ر ظنن

ـي يـا بنـت رسـول اهللا  ، مـا هـذا اللـوح؟ Nالشمس، فقلت هلا: بـأيب وأُمّ

ــت ــول اهللا فقال ــداه اهللا إىل رس ــوحٌ أه ــذا ل ــم N: ه ــم أيب واس ــه اس ، في

ــ لــدي، وأعطانيــه أيب ليبشّ رين ـبعــيل واســم ابنَــيّ واســم األوصــياء مــن وُ

 ، فقرأتُه واستنسخته.Pبذلك. قال جابر: فأعطتنيه أُمّك فاطمة 

ــم.  ــال: نع ؟ ق ّ ــيلَ ــه ع ــابر أن تعرض ــا ج ــك ي ــل ل ــه أيب: فه ــال ل فق

، فقــال: يــا )١(ابر، فــأخرج صــحيفةً مــن رقّ منــزل جــ فمشــى معــه أيب إىل

جابر، انظُرْ يف كتابـك ألقـرأ (أنـا) عليـك. فنظـر جـابر يف نسـخته، فقـرأه 

أيب، فام خـالف حـرفٌ حرفـاً، فقـال جـابر: فأشـهد بـاهللا أينّ هكـذا رأيتُـه 

 يف اللوح مكتوباً:
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ــيم  ــز احلك ــن اهللا العزي ــابٌ م ــذا كت ــرحيم. ه ــرمحن ال ــم اهللا ال بس
دٍ نبيّ  ه ونوره وسـفريه وحجابـه ودليلـه، نـزل بـه الـروح األمـني مـن ملحمّ

رْ نعامئــي، وال جتحــد  ــد أســامئي، واشــكُ ــمْ يــا حممّ عنــد ربّ العــاملني، عظِّ
ــومني  ــديلُ املظل ــارين وم ــمُ اجلبّ ــا، قاص ــه إالّ أن ــا اهللا ال إل ــي، إينّ أن آالئ

ـن رجـا غـري فضـيل أو خـاف  وديّان الـدين، إينّ أنـا اهللا ال إلـه إالّ أنـا، فمَ
ــه غــري ب ــه عــذاباً ال أُعذّ بتُ ــدْ  )١(عــديل عذّ ــاي فاعبُ أحــداً مــن العــاملَني، فإيّ

ــه إالّ  ت ــت مدّ ــه وانقض ام ــت أيّ ــاً فأكمل ــث نبيّ ــل، إينّ مل أبع ّ فتوكّ ــيلَ وع
ــلت وصــيَّك عــىل  ــلتك عــىل األنبيــاء، وفضّ جعلــتُ لــه وصــيّاً، وإينّ فضّ

ــبليك ــك بش ــياء، وأكرمت ــني، فج )٢(األوص ــنٍ وحس ــبطيك حس ــتُ وس عل
ــه، وجعلــتُ حســيناً خــازن  ة أبي حســناً معــدن علمــي بعــد انقضــاء مــدّ
ــن  ــل م ــو أفض ــعادة، فه ــه بالس ــت ل ــهادة وختم ــه بالش ــي، وأكرمتُ وحي
تــي  ــة معــه وحجّ د وأرفــعُ الشــهداء درجــة، جعلــتُ كلمتــي التامّ استُشــهِ
هلـم عـيلٌّ سـيّد العابـدين وزيـن  البالغة عنـده، بعرتتـه أُثيـب وأُعاقـب، أوّ

ــائي امل ــنيأولي ــي )٣(اض ــاقر علم ــد الب ــود حممّ ه املحم ــدّ ــبه ج ــه ش ، وابن
ــالرادّ  ــه ك ــرادّ علي ــر، ال ــابون يف جعف ــيهلك املرت ــي، س ــدن حلكمت واملع
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 يف بعض النسخ: (وزين أولياء اهللا املاضني).) ٣(
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ــه يف  نّ ــر وألرسّ ــو جعف ــرمنّ مث ــي ألُك ــول منّ ــقّ الق ، ح ّ ــيلَ ــياعه ع أش
ــت ــه، أُتيح ــاره وأوليائ ــدس، ألنّ  )١(وأنص ــاء حن ــة عمي ــى فتن ــده موس بع

تـــ ون خـــيط فـــريض ال ينقطـــع وحجّ ي ال ختفـــى، وأنّ أوليـــائي يُســـقَ
ـن غـريّ  بالكأس األوىف، مَن جحـد واحـداً مـنهم فقـد جحـد نعمتـي، ومَ
، ويـلٌ للمفـرتين اجلاحـدين عنـد انقضـاء  ّ آيةً من كتـايب فقـد افـرت عـيلَ
ــن  ــارصي، ومَ ــي ون ــيلٍّ وليّ ــرييت يف ع ــي وخ ــدي وحبيب ــى عب ة موس ــدّ م

ــ ــطالع هب ــه باالض ة وأمتحن ــوّ ــاء النب ــه أعب ــع علي ــتٌ أض ــه عفري ا، يقتل
ــ ــدفَن يف املدين ــتكرب، يُ ــالحمس ــد الص ــا العب ــي بناه ت ــب رشِّ  )٢(ة الّ إىل جن

ــده  ــن بع ــه م ــه وخليفت ــدٍ ابن ــه بمحمّ ن ــي ألرسّ ــول منّ ــقّ الق ــي، ح خلق
تـــي عـــىل  ي وحجّ ووارث علمـــه، فهـــو معـــدن علمـــي وموضـــع رسّ
عتُه يف ســبعني  ــة مثــواه، وشــفّ ــه إالّ جعلــتُ اجلنّ خلقــي، ال يــؤمن عبــدٌ ب

ن أهــل بيتــه كلّهــم قــد اســتوجبوا النّــار، وأخــتم بالســعادة البنــه عــيلٍّ مــ
ــه  جُ من ــي، أُخــرِ ــي ونــارصي والشــاهد يف خلقــي وأمينــي عــىل وحي وليّ
ــل ذلــك بابنــه (م ح م  الــداعي إىل ســبييل واخلــازنَ لعلمــي احلســن، وأُكمِ
لُّ  د) رمحةً للعاملني، عليـه كـامل موسـى وهبـاء عيسـى وصـرب أيّـوب، فيُـذَ

                                                           

 يف بعض النسخ: (أُبيحت)، ويف بعضها: (انتجبت).) ١(

ح به يف رواية النعامين هلذا اخلرب ) ٢( هو ذو القرنني؛ ألنّ طوس من بنائه، كام رصّ

 .(آت)
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ائي يف زمانــه، وتتهــاد رؤوســهم كــام تتهــاد رؤوس الــرتك أوليــ
ــني،  ــوبني وجل ــائفني مرع ــون خ ــون، ويكون ق رَ ــون وحيُ ــديلم، فيُقتَل وال
ــك  ــائهم، أُولئ ــة يف نس ــل والرنّ ــو الوي ــدمائهم، ويفش ــبَغ األرض ب تُص
ــف  ــم أكش ــدس، وهب ــاء حن ــةٍ عمي ــلَّ فتن ــعُ ك ــم أدف ــاً، هب ــائي حقّ أولي

ل، أُولئــك علــيهم صـلواتٌ مــن رهبــم الـزالزل وأدفــع اآلصــار واألغـال
 ورمحة وأُولئك هم املهتدون.

ــمع يف  ــو مل تس ــري: ل ــو بص ــال أب ــامل: ق ــن س ــان ب ــد الرمح ــال عب ق
نْه إالّ عن أهلهدهرك، إالّ هذا احل  .)١(ديث لكفاك، فصُ

ــاد بــن عيســى، (الكــايف)*  : عــيلّ بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن محّ
ـلَيم بـن عن إبـراهيم بـن عمـر الـيامين، عـن أبـان  بـن أيب عيّـاش، عـن سُ

ــد، عــن ابــن أيب عمــري، عــن  ــد بــن حييــى، عــن أمحــد بــن حممّ قــيس وحممّ
ــد، عــن أمحــد بــن هــالل، عــن ابــن أيب  ينــة، وعــيلّ بــن حممّ عمــر بــن أُذَ
ـلَيم بـن  عمري، عـن عمـر بـن أُذينـة، عـن (أبـان) بـن أيب عيّـاش، عـن سُ

ا عنـد معاويـة  قيس قـال: سـمعتُ عبـد اهللا بـن جعفـر الطيّـار يقـول: كنـّ
أنا واحلسن واحلسـني وعبـد اهللا بـن عبّـاس وعمـر بـن أُمّ سـلمة وأُسـامة 
ــمعتُ  ــة: س ــت ملعاوي ــة كــالم، فقل ــني معاوي ــي وب ــر بين ــد، فج ــن زي ب

يقـول: أنـا أَوىل بـاملؤمنني مـن أنفسـهم، ثـمّ أخـي عـيلّ بـن  Nرسول اهللا 
                                                           

 .٣ح  ،Kباب ما جاء يف االثني عرش والنصّ عليهم  ،٥٢٧: ١الكايف ) ١(
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د عــيلٌّ فاحل ســن بــن أيب طالــب أوىل بــاملؤمنني مــن أنفســهم، فــإذا استُشــهِ
ــده أَوىل  ــن بع ــني م ــي احلس ــمّ ابن ــهم، ث ــن أنفس ــاملؤمنني م ــيلّ أوىل ب ع
ــني أوىل  ــن احلس ــيلّ ب ــه ع ــهد فابن ــإذا استُش ــهم، ف ــن أنفس ــاملؤمنني م ب

ـد بـن عـيلّ أوىل )١(نني من أنفسـهم، وسـتُدركه يـا عـيلّ باملؤم ، ثـمّ ابنـه حممّ
لــه اثنــي عشــ ــا حســني، ثــمّ تكمّ  رـبــاملؤمنني مــن أنفســهم، وســتُدركه ي

 إماماً تسعة من ولد احلسني.
ــد  ــني وعب ــنَ واحلس ــهدتُ احلس ــر: واستش ــن جعف ــد اهللا ب ــال عب ق
ــاس وعمــر بــن أُمّ ســلمة وأُســامة بــن زيــد، فشــهدوا يل عنــد  اهللا بــن عبّ
ــليم: وقــد ســمعتُ ذلــك مــن ســلامن وأيب ذرّ واملقــداد،  معاويــة. قــال سُ

م سمعوا ذلك من رسول اهللا  .)٢(N وذكروا أهنّ

ــايف)*  ــن  :(الك ــد، ع ــن حممّ ــىلّ ب ــن مع ــد، ع ــن حممّ ــني ب احلس

اء، عـن أبـان، عـن زرارة قـال: سـمعتُ أبـا جعفـر  يقـول: نحـن  Qالوشّ

لــد ر إمامــاً، مــنهم: حســن وحـاثنــا عشــ ــة مــن وُ ســني، ثــمّ األئمّ

 .)٣(Qاحلسني

                                                           

 يف سنة ثامن وثالثني. Qيف سنة األربعني، ووالدة عيلّ بن احلسني  Qشهادته ) ١(

 .٤ح  ،Kباب ما جاء يف االثني عرش والنصّ عليهم  ،٥٢٩: ١الكايف ) ٢(

 .١٦ح  ،Kعليهم  باب ما جاء يف االثني عرش والنصّ  ،٥٣٣: ١الكايف  )٣(
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ــد، عــن صــفوان (الكــايف)*  ــد بــن حييــى، عــن أمحــد بــن حممّ : حممّ

ــ ــن الس ــى ب ــن عيس ــى، ع ــن حيي ــعري أـب ــد  يب اليس ــت أليب عب ــال: قل ق

ــن Qاهللا ــري ع ــداً التقص ــع أح ــي ال يس ت ــالم الّ ــدعائم اإلس ــربين ب : أخ

ـالـمعرفة يشءٍ منها،  ـن قصّ ر عـن معرفـة يشءٍ منهـا فسـد دينـه ومل ـذي مَ

لـه دينـه وقبـل منـه يقبل [اهللا] منه عمله، ومـن عرفهـا وعمـل هبـا صـلح 

ق ا هـو فيـه جلهـل يشءٍ مـن األُمـو )١(عمله، ومل يضِ ر جهلـه؟ فقـال: بـه ممـّ

ــداً رســول اهللا  ــأنّ حممّ ــامن ب ــه إالّ اهللا، واإلي ــرار Nشــهادة أن ال إل ، واإلق

تـي أمـر البـام جـاء بـه مـن عنـد اهللا، وحـقٌّ يف األمـوال الزكـاة، والواليـة 

د عز وجلاهللا   .N هبا، والية آل حممّ

ــ ــال: فقل ــلق ــة دون يشء فض ــل يف الوالي ــه: ه ــن  )٢(ت ل ف مل ــرَ يُع

                                                           

أي: مل يضق عليه يشء ممّا هو فيه، ويف بعض النسخ: (مل يرضّ به) عىل البناء ) ١(

للمفعول، و(جهله): فعل مايض، و(من) يف (ممّا): صلة الرضر، أو عىل البناء للفاعل، 

ه ورضّ به.  و(جهله) عىل املصدر فاعله، و(من) ابتدائيّة، واجلملة معرتضة، يقال: رضّ

كن أن يكون املراد: هل يف اإلمامة رشطٌ خمصوص وفضل معلوم، يكون يف ) يم٢(

دٍ بعينه، يقتيض ف هذا  رجلٍ خاصّ من آل حممّ أن يكون هو ويلّ األمر دون غريه، يُعرَ

ن أخذ به اإلمام  الفضل ملن أخذ به، أي: بذلك الفضل، وادّعاه وادّعى اإلمامة، فيكون مَ

ك  ته عىل ذلك؟أو يكون معروفاً ملن أخذ ومتسّ  به وتابع إماماً بسببه، ويكون حجّ
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ـوا : عـز وجـلم، قـال اهللا أخذ به؟ قال: نعـ نُـوا أَطِيعُ ينَ آمَ ا الَّـذِ ﴿يـا أَيــُّهَ

﴾ مْ ــنْكُ ــرِ مِ َمْ أُويلِ األْ ــولَ وَ سُ ــوا الرَّ أَطِيعُ : N، وقــال رســول اهللا )١(اهللاَ وَ

. وكــان رســول اهللا  ــةً ــةً جاهليّ يت ــه مــاتَ مِ ــن مــات وال يعــرف إمامَ  Nمَ

ثــمّ  Qســن ، وقــال اآلخـرون: كــان معاويــة، ثـمّ كــان احلQوكـان عليّــاً 

، Qكان احلسـني  ، وقـال اآلخـرون: يزيـد بـن معاويـة وحسـني بـن عـيلّ

 ...)٢(وال سواء، وال سواء

ـد بـن عبـد اجلبّـار، عـن صـفوان، عـن  أبو عيلّ األشعري، عـن حممّ

                                                           

 ّفاملراد باملوصول املوايل لإلمام. ويمكن أن يكون املراد به: هل يف الوالية دليلٌ خاص

ة، وربّام يُقرأ بالصاد، أي  يدلّ عىل وجوهبا ولزومها؟ (فضل): أي فضل بيان وحجّ

ف هذا الربهان ملن أخذ به، أي  بذلك الربهان واألخذ. حيتمل برهانٌ فاصل قاطع، يُعرَ

الوجهني، ولكلٍّ منهام شاهدٌ يف ما سيأيت. وحاصل اجلواب أنّه ملّا أمر اهللا بطاعة أُويل 

 .األمر مقرونةً بطاعة الرسول وبطاعته، فيجب طاعتهم والبدّ من معرفتهم (آت)

 .٥٩) سورة النساء: ١(

الً رسول اهللا ٢( ليّاً، وقال اآلخرون: بل كان ، ثمّ كان عN) أي: أنّ ذلك الرجل أوّ
، ثم كان احلسن  ، ثمّ كان Qإماماً بعد عيلّ  Qمعاوية يف زمن عيلٍّ إماماً دون عيلّ

إماماً، وقال اآلخرون: بل كان يزيد بن معاوية بعد معاوية  Qبعد احلسن  Qاحلسني
 Qني . (وال سواء): أي ال سواء عيلّ ومعاوية، وال احلسQإماماً مع احلسني بعد عيلّ 

ف الفضل ويلتبس األمر (يف)  .ويزيد، حتّى ال يُعرَ
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 .)١(.. مثلهQعيسى بن الرسي أيب اليسع، عن أيب عبد اهللا 
ري، : عــيلّ بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، وأبــو عــيلّ األشــع(الكــايف)* 

د بـن عبـد اجلبّـار، مجيعـاً عـن صـفوان، عـن عمـرو بـن حريـث  عن حممّ
ــد اهللا  ــىل أيب عب ــتُ ع ــال: دخل ــن  Qق ــد اهللا ب ــه عب ــزل أخي ــو يف من وه

ــك إىل ل ــا حوّ ــداك، م ــتُ ف عل ــه: جُ ــتُ ل ــد، فقل ــال: حممّ ــزل؟ ق ــذا املن  ه
. فقلـت: جعلـتُ فـداك، أال أقـصّ عليـك دينـي؟ فقـال: )٢(طلب النُّزهـة

اهللا بشــهادة أن ال إلــه إالّ اهللا وحـده ال رشيــك لــه، وأنّ  بـىل. قلــت: أديـن
ــب فيهــا، وأنّ اهللاَ يبعــث  ــةٌ ال ري ــده ورســوله، وأنّ الســاعة آتي ــداً عب حممّ
ــاء الزكــاة، وصــوم شــهر رمضــان،  ــن يف القبــور، وإقــامِ الصــالة، وإيت مَ

، Nوحـــجّ البيـــت، والواليـــة لعـــيلٍّ أمـــري املـــؤمنني بعـــد رســـول اهللا 
ــ ــة للحس ــة والوالي ــني، والوالي ــن احلس ــيلّ ب ــة لع ــني، والوالي ن واحلس

، ولـك مـن بعـده  د بـن عـيلّ تـي، عليـه أحيـا وعليـه Kملحمّ ، وأنّكـم أئمّ
أموت، وأديـنُ اهللا بـه. فقـال: يـا عمـرو، هـذا واهللا ديـن اهللا وديـن آبـائي 

ـن ـذي أديـنُ اهللا بـه يف السـال ـفَّ لسـانَك إالّ مِ رِّ والعالنيـة، فـاتّقِ اهللاَ، وكُ
ي، بــل اهللاُ هــداك، فــأدِّ شــكر مــا أنعــم ـ، وال تقــل: إينّ هــديتُ نفســخــري

                                                           

 .٦ح  ،باب دعائم اإلسالم ،١٩: ٢) الكايف ١(
ه: التباعد، واالسم: النُّزهة ) ٢( -النزهة: البُعد عن اخللق، ويف (القاموس): التنزّ

 .- بالضمّ 
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ن إذا أقبـل طعـ عز وجلاهللا  ن يف عينـه وإذا أدبـر بـه عليـك، وال تكـنْ ممـّ
ــاه ــن يف قف ــك)١(طع ــىل كاهل ــاس ع ــل الن ــك إنْ )٢(، وال حتم ــك أوش ، فإنّ

 .)٤) (٣(عىل كاهلك أنْ يصدعوا شعب كاهلك محلتَ الناس
د(الكايف)*  ـد بـن احلسـني، عـن النضـ : حممّ ر ـبـن حييـى، عـن حممّ

يد، عــن عمــرو بــن أيب املقــدام قــال: رأيــتُ أبــا عبــد اهللا  ــوَ يــوم  Qبــن سُ

ـا النـاس، إنّ رسـول اهللاعرفة بـاملوقف وهـو ينـادي بـأعىل صـو  Nته: أهيُّ

كان اإلمـام، ثـمّ كـان عـيلُّ بـن أيب طالـب، ثـمّ احلسـن، ثـمّ احلسـني، ثـمّ 

د بن عيلّ عيلّ بن احلسني، ثمّ حم  .)٥(...K مّ

                                                           

أي: كن من األخيار ليمدحك الناس يف وجهك وقفاك، وال تكن من األرشار ) ١(
سن الّ  هم الناس يف حضورهم وغيبتهم، أو أمر بالتقيّة من املخالفني، أو حُ ذين يذمّ

 املعارشة مطلقاً (آت).
أي: ال تسلّط الناس عىل نفسك برتك التقيّة، أو ال حتملهم عىل نفسك بكثرة ) ٢(

ل عنهم ما ال  ر بذلك، كأن يضمن هلم ويتحمّ املداهنة واملداراة معهم، بحيث تترضّ
، وهذا أقيد، وإن يطيق، أو يط معهم يف أن حيكم بخالف احلقّ أو يوافقهم فيام ال حيلّ

ل أظهر (آت).  كان األوّ
 الشعب: بعد ما بني املنكبني.) ٣(
 .١٤ح  ،باب دعائم اإلسالم ،٢٣: ٢) الكايف ٤(
 .١٠ح  ،باب الوقوف بعرفة وحدّ املوقف ،٤٦٦: ٤) الكايف ٥(
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ــن ال حيضــ*  ــاس بــن عــامر، عــن أبــان، ره الفقيــه)ـ(مَ : رو العبّ
ــد اهللا  ــن أيب عب ــري، ع ــن أيب بص ــوت  Qع ــد امل ــن عن سِ ــن مل حيُ ــال: مَ ق

ــال: إنّ رســول اهللا  ــه. وق ــه وعقل أوىص  Nوصــيّته كــان نقصــاً يف مروءت
ــيلٌّ  ، وأوىص ع ــيلٍّ ــن  Qإىل ع ــن، وأوىص احلس ــ Qإىل احلس ني، إىل احلس

ــني  ــني  Qوأوىص احلس ــن احلس ــيلّ ب ــني، وأوىص ع ــن احلس ــيلّ ب  Qإىل ع
د بن عيلّ الباقر   .)١(Qإىل حممّ

ــن ال حيضـــ*  : رو احلســـن بـــن حمبـــوب، عـــن ره الفقيـــه)ـ(مَ

ــد اهللا  ــن ســليامن، عــن أيب عب ــا Nقــال: قــال رســول اهللا  Qمقاتــل ب : أن

وصــياء، إنّ ســيّد النبيّــني، ووصــيّي ســيّد الوصــيّني، وأوصــياؤه ســادة األ

عــز  أن جيعــل لــه وصــيّاً صــاحلاً، فــأوحى اهللا عــز وجــلســأل اهللا  Qآدم 

ة، ثــمّ اخــرتت مــن خلقــي خلقــاً  وجــل إليــه: إينّ أكرمــتُ األنبيــاء بــالنبوّ

ــا آدم،  ــه: ي ــره إلي ــاىل ذك ــأوحى اهللا تع ــياء. ف ــارهم األوص ــت خي وجعل

إىل شـــيث، وهـــو هبـــة اهللا بـــن آدم،  Qأوصِ إىل شـــيث. فـــأوىص آدم 

تـي أنزهلـا اهللا وأ عـز وىص شيث إىل ابنه شـبان، وهـو ابـن نزلـة احلـوراء الّ

جهــا ابنــه شــيثاً، وأوىص شــبان إىل حملــث،  وجــل عــىل آدم مــن اجلنّــة فزوّ

                                                           

 ،ته عند املوتما جاء فيمن مل حيسن وصيّ باب  ،١٣٤: ٤) مَن ال حيرضه الفقيه ١(

 .١ح
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وأوىص حملــــث إىل حمــــوق، وأوىص حمــــوق إىل غثميشــــا، وأوىص 

ـــيّ  ـــس النب ـــوخ، وهـــو إدري ـــس إىل Qغثميشـــا إىل أخن ، وأوىص إدري

ــاحور إىل  ــا ن ــاحور، ودفعه ــوح ن ــام، وأوىص Qن ــوح إىل س ، وأوىص ن

ـــامر إىل برغيثاشـــا، وأوىص برغيثاشـــا إىل  ـــامر، وأوىص عث ســـام إىل عث

يافـــث، وأوىص يافـــث إىل بـــره، وأوىص بـــره إىل جفســـيه، وأوىص 

ــل  ــراهيم اخللي ــران إىل إب ــا عم ــران، ودفعه ــيه إىل عم ، وأوىص Qجفس

ـــحاق، وأ ـــامعيل إىل إس ـــامعيل، وأوىص إس ـــه إس ـــراهيم إىل ابن وىص إب

إســـحاق إىل يعقـــوب، وأوىص يعقـــوب إىل يوســـف، وأوىص يوســـف 

ــن  ــى ب ــعيب إىل موس ــا ش ــعيب، ودفعه ــا إىل ش ــا، وأوىص بثري إىل بثري

ــران ــQ عم ــع ب ــران إىل يوش ــن عم ــى ب ــون، وأوىص ، وأوىص موس ن ن

ــــون إىل داود، وأوىص داو ــــن ن ــــع ب ــــليامن يوش ، وأوىص Qد إىل س

ــن بر ــف ب ــا، وأوىص آص ــن برخي ــف ب ــليامن إىل آص ــا، س ــا إىل زكريّ خي

ــريم ــن م ــى ب ــا إىل عيس ــا زكريّ ــريم إىل Q ودفعه ــن م ــى ب ، وأوىص عيس

ــا،  ــن زكريّ ــى ب ــمعون إىل حيي ــفا، وأوىص ش ــون الص ــن مح ــمعون ب ش

ــليمة، وأوىص  ــذر إىل س ــذر، وأوىص من ــا إىل من ــن زكريّ ــى ب وأوىص حيي

: ودفعهـا إيلَّ بـرده، وأنـا أدفعهـا Nسليمة إىل بـرده. ثـمّ قـال رسـول اهللا 

، وأنـــت تـــدفعها إىل وصـــيّك، ويـــدفعها وصـــيُّك إىل إليـــ ك يـــا عـــيلّ

ــل  ــري أه ــدفَع إىل خ ــى تُ ــد، حتّ ــد واح ــدٍ بع ــدك واح ل ــن وُ ــيائك مِ أوص
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ـــة، ولتخـــتلفنّ عليـــك اختالفـــاً  األرض بعـــدك، ولَتكفـــرنّ بـــك األُمّ

ــي،  ــاذّ منّ ــك كالش ــاذّ عن ــي، والش ــاملقيم مع ــك ك ــت علي ــديداً، الثاب ش

 ر مثو الكافرين.والشاذّ منّي يف النار، والنا

ــة أنّ رســول وقــد وردت األخبــار الصــحيحة  باألســانيد القويّ

ــب  Nاهللا ــن أيب طال ــيلِّ ب ــاىل إىل ع ــأمر اهللا تع ــيلُّ Qأوىص ب ، وأوىص ع

بـــن أيب طالـــب إىل احلســـن، وأوىص احلســـن إىل احلســـني، وأوىص 

ــن  ــد ب ــني إىل حممّ ــنُ احلس ــيلُّ ب ــني، وأوىص ع ــن احلس ــيلِّ ب ــني إىل ع احلس

ـد الصـادق، عيلّ ا ـد بـن عـيلّ البـاقر إىل جعفـر بـن حممّ لباقر، وأوىص حممّ

ــد الصــادق إىل موســى بــن جعفــر، وأوىص  وأوىص جعفــر بــن حممّ

ــن  ــيلّ ب ــا، وأوىص ع ــى الرض ــن موس ــيلّ ب ــه ع ــر إىل ابن ــن جعف ــى ب موس

ــد بــن عــيلّ إىل ابنــه  ــد بــن عــيل، وأوىص حممّ موســى الرضــا إىل ابنــه حممّ

ـد، وأوىص عـيلّ  ، وأوىص عيلّ بن حممّ ـد إىل ابنـه احلسـن بـن عـيلّ بـن حممّ

ــذي لــو مل يبــقَ مــن  ، الّ ــة اهللا القــائم بــاحلقّ احلســن بــن عــيلّ إىل ابنــه حجّ

ل اهللا ذلـك اليـوم حتّـى خيـرج فيمألهـا عـدالً  الدنيا إالّ يـومٌ واحـد لطـوّ

لئـــت جـــوراً وظلـــامً صـــلوا ت اهللا عليـــه وعـــىل آبائـــه وقســـطاً كـــام مُ

 .)١(الطاهرين

                                                           

 .١ح  ،Qباب الوصيّة من لدن آدم   ،١٢٩: ٤) مَن ال حيرضه الفقيه ١(
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: أبــو عــيلّ األشــعري، عــن احلســن ذيب األحكــام)(الكــايف، هتــ* 

بــن عــيلّ الكــويف، عــن عــيلّ بــن مهزيــار، عــن موســى بــن القاســم قــال: 

ــاين ــر الث ــتُ أليب جعف ــك، Q قل ــن أبي ــك وع ــوف عن ــد أردتُ أن أط : ق

طُــف مــا  )١(صــياء ال يُطــاف عــنهم. فقــال يل: بــلفقيــل يل: إنّ األو

 جائز. )٢(أمكنك، فإنّه
ــك ــد ذل ــه بع ــتُ ل ــمّ قل ــتأذنتك يف  ث ــتُ اس ــنني: إينّ كن ــثالث س ب

الطـواف عنـك وعـن أبيـك، فأذنـتَ يل يف ذلـك، فطفـتُ عـنكام مـا شـاء 
اهللا، ثــمّ وقــع يف قلبــي يشءٌ فعملــتُ بــه. قــال: ومــا هــو؟ قلــت: طفــتُ 

ات: صــىلّ اهللا عــىل رســول  - Nيومــاً عــن رســول اهللا  فقــال ثــالث مــرّ
، ثــمّ طفــتُ اليــوم الثالــث Qالثــاين عــن أمــري املــؤمنني  )٣(، واليــوم-اهللا 

 )٥(، و[اليـــوم]Qالرابـــع عـــن احلســـني  )٤(، و[اليـــوم]Qعـــن احلســـن 

أيب جعفـر  السـادس عـن )٦(، و[اليـوم]Lاخلامس عـن عـيلّ بـن احلسـني 
                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): بىل.١(

 ) يف (هتذيب األحكام): فإنّ ذلك.٢(

 ) يف (الكايف): ثمّ اليوم.٣(

 ) ليس يف (الكايف).٤(

 ) ليس يف (الكايف).٥(

 ).) ليس يف (الكايف٦(
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د بن عـيل [البـاقر] ـد L )١(حممّ ، L، واليـوم السـابع عـن جعفـر بـن حممّ
ــامن عــن أبيــك موســى   ، واليــوم التاســع عــن أبيــك عــيلّ Qواليــوم الث

ــن موســى] ــا ســيّدي، وهــؤالء Q )٢([ب ــوم العــارش عنــك ي ــ، والي ذين ال
ــدين  ــدين اهللا بال ــال: إذن واهللا ت ــواليتهم. فق ــن اهللا ب ــأدي ــل ال قبَ ذي ال يُ

ــريه ــاد غ ــن العب ــةم ــك فاطم ــن أُمّ ــت ع ــام طف ــت: ورب ــام مل  P. قل ورب
ــ ه أفضــل مــا أنــت عاملــه إن شــاء أطــف. فقــال: اســتكثِر مــن هــذا، فإنّ

 .)٣(اهللا
* * 

  

                                                           

 ) ليس يف (الكايف).١(

 ) ليس يف (الكايف).٢(

ة  ،٣١٤: ٤) الكايف ٣( ، هتذيب األحكام ٢ح  ،Kباب الطواف واحلجّ عن األئمّ

 .٢١٨ح  ،باب من الزيادات يف فقه احلجّ  ،٤٩٧: ٥



 

  



 

 

 Qفقه اإلمام احلسن 

 :باب الطهارة

ــده اهللا تعــاىل، قــال: (هتــذيب األحكــام)*  : أخــربين الشــيخ أيّ
ـد بـن  ـد بـن احلسـن بـن الوليـد، عـن أبيـه، عـن حممّ أخربين أمحد بن حممّ
ـد بـن أمحـد بـن حييـى،  حييى العطّـار وأمحـد بـن إدريـس، مجيعـاً عـن حممّ

مــ ــن أيب عُ ــن أيب ري، عــن عــن يعقــوب بــن يزيــد، عــن اب عبــد احلميــد ب
ــالء ــيلّ  )١(الع ــن ع ــن ب ــئل احلس ــال: سُ ــه ق ــريه رفع ــدّ )٢(L أو غ ــا ح : م

                                                           

، من أصحاب الصادق  )١(  ، ثقة.Qوهو عبد احلميد بن أيب العالء األزديّ

د بن )٢( ، والصدوقُ يف Qحييى مرفوعاً عن أيب احلسن  رواه الكلينيّ عن حممّ

، ورواه Q، ويف (املقنع) عن أيب احلسن Lعن احلسن بن عيلّ  ٤٧(الفقيه) حتت رقم 

من هذا الباب أيضاً دون ذكر ابن أيب عمري بني يعقوب وعبد  ٢٧املصنّف حتت رقم 

 لم.، ولعلّ سقوط ابن أيب عمري هناك من سهو القLعيل  احلميد عن احلسن بن
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ــريح ــتقبل ال ــتدبرها، وال تس ــة وال تس ــتقبل القبل ــال: ال تس ــائط؟ ق  الغ
)١(ال تستدبرهاو

 
)٢(. 

ــــار) - ــــن (االستبص ــــد ب ــــن أمح ــــيخ &، ع ــــربين الش : أخ

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حممّ ــى، ع ــن حيي ــد ب ــن حممّ ــه، ع ــن أبي ــد، ع حممّ

ـــري، عـــن عبـــد  مَ حييـــى، عـــن يعقـــوب بـــن يزيـــد، عـــن ابـــن أيب عُ

 .)٣(العال أو غريه رفعه قال: .. مثلهاحلميد بن أيب 
ن ال حيرضه الفقيه) -  .)٤(: مرسالً، مثله(مَ

                                                           

م من الراوي قياساً حلكم القبلة، فالقبلة ١( ) النهي عن استدبار الريح كأنّه توهّ

ط والبول سواء يف اهلتك، لكنّ استقبال الريح يوجب  استقباهلا واستدبارها حني التغوّ

ث الثوب والبدن، وعالجها االستدبار، والقدماء اقترصوا عىل كراهة  ح وتلوّ الرتشّ

م بوجودها بعد (ال استقباله، والراوي ملّ  ا رأ مجلة (وال تستدبرها) يف القبلة توهّ

تستقبل الريح)، وكذا الكالم يف (ال تستقبل الشمس أو القمر)، فإنّ النهي ظاهره لسرت 

 العورة وعدم كشفها، وعالجها االستدبار، ال حلرمة الشمس والقمر.

 ٤ح ، هاراتآداب األحداث املوجبة للطباب  ،٣٦و ٢٦: ١) هتذيب األحكام ٢(

 .٢٧و

 .٢ح ،واستدبارها عند البول والغائط باب استقبال القبلة ،٤٧: ١) االستبصار ٣(

باب ارتياد املكان للحدث والسنّة يف دخوله  - ١٨: ١) مَن ال حيرضه الفقيه ٤(

 .١٢ح  ،واآلداب فيه إىل اخلروج منه
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 :ب الصالةاب

ــ*  ــن ال حيض ــه)ـ(مَ ــن أيب ره الفقي ــيلّ ب ــن ع ــن ب ــن احلس وي ع : رُ
هــم N أنّـه قـال: جـاء نفـرٌ مـن اليهـود إىل النبـيّ  Qطالـب  ، فسـأله أعلمُ

ين عــن اهللا  ــه قــال: أخــربِ أليّ  عــز وجــلعــن مســائل، فكــان ممّــا ســأله أنّ
ــرض اهللا  ــليشءٍ ف ــز وج ــت  ع ــس مواقي ــلوات يف مخ ــس الص ــذه اخلم ه

ــيّ  ــال النب ــار؟ فق ــل والنه ــاعات اللي ــك يف س ت ــىل أُمّ ــمس Nع : إنّ الش
عند الـزوال هلـا حلقـة تـدخل فيهـا، فـإذا دخلَـت فيهـا زالـت الشـمس، 

ــاعة فيســ ــي الس ــه، وه ــلّ جالل ــد ريبّ ج ــرش بحم ــلّ يشءٍ دون الع بّح ك
تـي فيهـا  ّ وعـىل أُمّ ّ فيهـا ريبّ جـلّ جاللـه، ففـرض اهللا عـيلَ الّتي يصيلّ عيلَ

ــال:  ــالة، وق ﴾الص ــلِ يْ ــقِ اللَّ سَ سِ إِىل غَ ــمْ لُوكِ الشَّ ــدُ ــالةَ لِ ــمِ الصَّ ، )١(﴿أَقِ
ـن مـؤمنٍ يوافـق  وهي الساعة الّتي يؤتى فيهـا بجهـنّم يـوم القيامـة، فـام مِ

ــده  م اهللا جس ــرّ ــائامً إالّ ح ــاً أو ق ــاجداً أو راكع ــون س ــاعة أن يك ــك الس تل
ـا صـالة العصـ تـي أكـل آدم فيهـا مــن ـعـىل النـار. وأمّ ر: فهــي السـاعة الّ

تــه  عــز وجــلمــن اجلنّــة، فــأمر اهللا  عــز وجــلالشــجرة، فأخرجــه اهللا  ذريّ
ــي، ف ت ــا ألُمّ ــة، واختاره ــوم القيام ــالة إىل ي ــذه الص ــبّ هب ــن أح ــي مِ ه

ــز وجــلالصــالة إىل اهللا  ــلوات. ع ــني الص ــا مــن ب ــاين أن أحفظه ، وأوص
ــا صــالة املغــرب: فهــي الســاعة  فيهــا عــىل  عــز وجــلتــي تــاب اهللا الوأمّ

                                                           

 .٧٨) سورة اإلرساء: ١(
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 عــز وجــل، وكــان بــني مــا أكــل مــن الشــجرة وبــني مــا تــاب اهللا Q آدم
ـام اآلخـرة يـومٌ كـألف سـنةٍ مـاعليه ثالثام ـام الـدنيا، ويف أيّ  ئة سنة مـن أيّ
ثـالث ركعـات: ركعـةً خلطيئتـه،  Q ر إىل العشـاء، فصـىلّ آدمـبني العصـ

ــرض اهللا  ــه، فف ــةً لتوبت اء، وركع ــوّ ــة ح ــةً خلطيئ ــلوركع ــز وج ــذه  ع ه
تــي يُســتجاب فيهــا  تــي، وهــي مــن الســاعات الّ الــثالث ركعــات عــىل أُمّ

ــدين ريبّ  ــدعاء، فوع ــلال ــز وج ــي  ع ــا، وه ــاه فيه ــن دع ــتجيب مل أن يس
ـنيَ  هبـا يف قولـه تبـارك وتعـاىل: تـي أمـرين ريبّ الالصالة  ـبْحانَ اهللاِ حِ ﴿فَسُ

﴾ ونَ ــبِحُ ــنيَ تُصْ حِ ــونَ وَ ْسُ متُ
ــا صــالة العشــاء اآلخــرة: فــإنّ للقــرب )١( . وأمّ

تـي هبـذه الصــالة  عـز وجـلظُلمـة وليـوم القيامـة ظُلمـة، أمــرين ريبّ  وأُمّ
ــ ــىل الص ــور ع ــي الن ت ــي وأُمّ ــرب، وليعطين ر الق ــوّ ــدمٍ ـلتن ــن ق ــا مِ راط، وم

ــت  م اهللا مش ــرّ ــة إالّ ح تم ــالة العُ ــلإىل ص ــز وج ــار،  ع ــىل الن ــدها ع جس
ــي اختارهــا اهللا الوهــي الصــالة  س ذكــره للمرســلني  عــز وجــلت وتقــدّ

ــرن  ــىل ق ــع ع ــت تطل ــمس إذا طلع ــإنّ الش ــر: ف ــالة الفج ــا ص ــبيل. وأمّ ق
أن أُصــيلّ قبــل طلــوع الشــمس صــالة  عــز وجــلالشــيطان، فــأمرين ريبّ 

ــ ــا الك ــجد هل ــل أن يس ــداة، وقب ــي هللالغ ت ــجد أُمّ ــل افر، لتس ــز وج ، ع
دها مالئكـة تـي تشـهال، وهـي الصـالة عـز وجـلورسعتها أحـبّ إىل اهللا 

                                                           

 .١٧) سورة الروم: ١(
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 .)١( الليل ومالئكة النهار
ــد، عــن بعــض أصــحابنا، عــن عــيلّ بــن (الكــايف)*  : عــيلّ بــن حممّ

، عـن عبـد اهللا بـن سـليامن العـامري،  ـد املسـيلّ احلكم، عن ربيـع بـن حممّ
ــرج برســول اهللا  ملــاقــال:  Q عــن أيب جعفــر ر ـنــزل بالصــالة عشــ Nعُ

ــامّ وُ  ــني، فل ــني ركعت ــات، ركعت ــول ركع ــني زاد رس ــنُ واحلس ــد احلس ل
ــكراً هللا Nاهللا ــات ش ــبع ركع ــر مل )٢(س ــرك الفج ــك، وت ــه ذل ــاز اهللا ل ، فأج

دْ فيهـا لضـيق وقتهـا، ألنّـه حتضـ رها مالئكـة الليـل ومالئكـة النهـار، ـيزِ
تــه ســتّ ركعــات وتــرك فلــامّ أمــره اهللا بالتقصــري يف الســفر  وضــع عــن أُمّ

ـنقِص منهـا شـيئاً، وإنّـام جيـب السـهو فـيام زاد رسـول اهللا  ، Nاملغرب مل يُ
 .)٣(تني األُولتني استقبل صالتهفمن شكّ يف أصل الفرض يف الركع

                                                           

باب علّة وجوب مخس صلوات يف مخس  ،١٣٧: ١الفقيه ) مَن ال حيرضه ١(

 .١ح  ،مواقيت

ا ﴿إن كانت بغري أمر اهللا وإذنه يكون منافياً لقوله تعاىل:  Nفإن قيل: زيادته ) ٢( مَ وَ

﴾ وَ نِ اهلَ نْطِقُ عَ )، وان كانت بأمره تعاىل وإرادته فال فرق بني ٣(سورة النجم:  يَ

قّ األخري، والفرق بينهام باعتبار أنّ الركعتني  األُولتني واألُخرتني، قلنا: نختار الشِّ

ضهام إىل النبيّ  ضان، فوّ ، واألخريتني مفوَّ ، فله أن يزيدمها Nاألُولتني مأمورٌ هبا حتامً

وأن ال يزيدمها، فلامّ اختار الزيادة نُسبَت إليه، وقد ذُكرت توجيهات (كذا يف هامش 

 املطبوع).

 .٢ح  ،درباب النوا ،٤٨٧: ٣) الكايف ٣(
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ض*  ن ال حي ـــ(مَ صادقره الفقيه، هتذيب األحكام)ـ سئل ال  :Q َمل :
ضَ املغرب ثالث ركعات وأربعاً بعدها،  )١(صارت ــليس فيها تقصري يف حَ ر ـ

كلّ صــالةٍ ركعتني،  Nوال ســفر؟ فقال: إنّ اهللا تبارك وتعاىل أنزل عىل نبيّه 
 ر فيها يفـر، وقصّ ـلكلّ صالة ركعتني يف احلض Nفأضاف إليها رسول اهللا 

ــىلّ  غداة، فلامّ ص ــفر إالّ املغرب وال مة  Nالس فاط لد  غه مو ، Pاملغرب بل
شكراً هللا ضاف إليها ركعةً  سن عز وجل فأ لد احل ضاف إليها  Q، فلامّ أن وُ أ

سني عز وجل شكراً هللا )٢(ركعتني لد احل ضاف إليها ركعتني  Q، فلامّ أن وُ أ
﴾، فقال: عز وجلشـكراً لله ِ ثَيَنيْ َنْ ظِّ األْ ثْلُ حَ رِ مِ كَ رتكها عىل حاهلا ، ف)٣(﴿لِلذَّ

)٥) (٤(يف احلرض والسفر
 

)٦(. 
                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): صار.١(

 (هتذيب األحكام).) يعني من نافلة املغرب ٢(

 .١١) سورة النساء: ٣(

 ) يف (هتذيب األحكام): يف السفر واحلرض.٤(

) رواه الصدوق يف (الفقيه) بال سند، ويف (العلل) بسندٍ يف رواته جمهول وضعيف ٥(

 وفيه إرسال.

باب العلّة التي من أجلها ال يقرصّ املصيلّ يف  ،٢٨٩ :١) مَن ال حيرضه الفقيه ٦(

باب كيفيّة  ١٢١: ٢، هتذيب األحكام ١ح  ،صالة املغرب ونوافلها يف السفر واحلرض

الصالة وصفتها ورشح اإلحد ومخسني ركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح يف 

 .١٩٢ح  ،ت فيها واملفروض من ذلك واملسنونركوعها وسجودها والقنو
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ــني، : حممّ (الكايف، هتذيب األحكام)*  د بن احلس د بن حييى، عن حممّ
د بن إسامعيل بن بزيع، عن أيب اج قال: قال [يل]ـــ إسامعيل السعن حممّ رّ

)١( 
 وأخذ بيدي قال -معاوية بن وهب 

، -وأخذ بيدي  -: قال يل أبو محزة - )٢(
صبغ بن نباتة  )٣(قال: قال سابعة  -يل األ سطوانة ال  -وأخذ بيدي فأراين األُ

يصيلّ عند  L، قال: وكان احلسن بن عيل )٤(Qأمري املؤمنني مقام  فقال: هذا
، Qصىلّ فيها احلسن  Qغاب أمري املؤمنني  )٦(اخلامسة، فإذا )٥([االسطوانة]

 .)٧(وهي من باب كندة

                                                           

 .) ليس يف (الكايف)١(

 .) يف (هتذيب األحكام): (وقال)٢(

 .) يف (هتذيب األحكام): (وقال)٣(

 .) يف (هتذيب األحكام): (عليه السالم)٤(

 .) ليس يف (الكايف)٥(

 .) يف (هتذيب األحكام): (وإذا)٦(

لصالة فيه باب فضل املسجد األعظم بالكوفة وفضل ا ،٤٩٣: ٣) الكايف ٧(

تي  ،٣٧: ٦، هتذيب األحكام ٨ح، ملحبوبة فيهواملواضع ا باب فضل الكوفة واملواضع الّ

والصالة والدعاء عنده وفضل  Qتُستحبّ فيها الصالة منها وموضوع قرب أمري املؤمنني 

ال فيها وفضل الفرات واالغتس حىص الغريّ ومسجد السهلة واملساجد الّتي ال يُصىلّ 

 .٨ح  ،منه
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ــار)*  ــام، االستبص ــذيب األحك ــى، (هت ــن حيي ــد ب ــن أمح ــد ب : حممّ
ن، ســني بــن علــوا، عــن أيب اجلــوزاء، عــن احل)١(عــن أيب جعفــر النحــويّ 

د ، عـن ابـن )٢(عن عمرو بـن خـالّ ، عـن عاصـم بـن أيب النجـود األسـديّ
 Qقـال: سـمعتُ أيب عـيلَّ بـن أيب طالـب  Lعمر، عن احلسـن بـن عـيلّ 

ــام امــرNيقــول: قــال رســول اهللا  ه  ئٍ : أيُّ ذي الــمســلم جلــس يف مصــالّ
ــى تطلــع الشــمس، كــان لــه مــن األجــر  صــىلّ فيــه الفجــر يــذكر اهللا حتّ

ــول اهللا  ــاجّ رس ــإن)٤) (٣(Nكح ــه، ف ــر ل ف ــون  )٥(، وغُ ــى تك ــه حتّ ــس في جل
فـر لــه مـا ســلف،  سـاعة حتـلّ فيهــا الصـالة، فصـىلّ ركعتــني أو أربعـاً، غُ

 .)٦(وكان له من األجر كحاجّ بيت اهللا

                                                           

 االستبصار. النحوي: غري موجود يف) ١(

 ) يف (االستبصار): عمرو بن خالد.٢(

 .Q) أي: كزائره ٣(

 ) يف (االستبصار): كحاجّ بيت اهللا.٤(

 ) يف (االستبصار): وإن.٥(

باب كيفيّة الصالة وصفتها ورشح اإلحد ومخسني  ،١٤٧: ٢) هتذيب األحكام ٦(

املفروض ت فيها وركعة وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح يف ركوعها وسجودها والقنو

 ،باب كراهيّة النوم بعد صالة الغداة ،٣٥٠: ١، االستبصار ٣٠٣ح ، من ذلك واملسنون

 .١ح 
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ـد بـن عـيلّ بـن حمبـوب، عـن أمحـد، عـن (هتذيب األحكام)*  : حممّ

ــد اهللا، ــرية، عــن الســكوين، عــن أيب عب ــن املغ ــد اهللا ب ــه، عــن عب ــن  أبي ع

ه إىل  K أبيه، عن احلسن بـن عـيلّ  أنّـه قـال: مـن صـىلّ فجلـس يف مصـالّ

 .)١(طلوع الشمس، كان له سرتاً من النار

ـال، عـن أمحـد بـن (هتذيب األحكـام)*  : عـيلّ بـن احلسـن بـن فضّ

ق بــن صــدقة، عــن  احلســن، عــن عمــرو بــن ســعيد املــدائني، عــن مصــدّ

ــد اهللا  ــن أيب عب ر، ع ــامّ ــQع ــن الص ــألتُه ع ــال: س ــان يف ، ق الة يف رمض

م أمـري املـؤمنني  ـدِ  Qالكوفـة أمـر احلسـنَ بـن عـيلّ  Qاملساجد، قال: ملّا قَ

ــة.  ــاجد مجاع ــان يف املس ــهر رمض ــالةَ يف ش ــاس: ال ص ــادي يف الن أن ين

، فلـامّ Q بـام أمـره بـه أمـريُ املـؤمنني Lفناد يف الناس احلسنُ بـن عـيلّ 

ـر مَ ـراه! فلـامّ سمع النـاس مقالـة احلسـن بـن عـيلّ صـاحوا: واعُ مَ اه، واعُ

، قـال لـه: مـا هـذا الصـوت؟ فقـال: يـا Qرجع احلسن إىل أمري املـؤمنني 

ــري  ــال أم ــراه. فق مَ ــراه، وا عُ مَ ــيحون: وا عُ ــاس يص ــؤمنني، الن ــري امل أم

 : قل هلم: صلّوا.Qاملؤمنني 

                                                           

باب كيفيّة الصالة وصفتها واملفروض من ذلك  ،٣٤٥: ٢) هتذيب األحكام ١(

 .١٦٦ح  واملسنون،
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أنكــرَ أنكــرَ االجــتامع، ومل ينكــر  ملــاأيضــاً  Qفكــان أمــري املــؤمنني 
ــامّ رأ ــالة، فل ــس الص ــاز  نف ــاس أج ــتن الن ــه ويفت ــد علي ــر يفس أنّ األم

 .)١(وأمرهم بالصالة عىل عادهتم، فكلّ هذا واضح بحمد اهللا

 :باب الصيام

ــ*  ــن ال حيض ــه)ـ(مَ ــن أيب ره الفقي ــيلّ ب ــن ع ــن ب ــن احلس وي ع : رُ
ــب  ــول اهللا  Lطال ــود إىل رس ــن اليه ــرٌ م ــاء نف ــال: ج ــه ق ــأله Nأنّ ، فس

هــم عــن مســائل، فكــان فــيام ســأله  ــأعلمُ ه قــال لــه: أليّ يشءٍ فــرض أنّ
تـك بالنهـار ثالثـني يومـاً، وفـرض اهللا عـىل  عز وجـلالله الصـوم عـىل أُمّ

ملّـا أكـل مـن الشـجرة  Q: إنّ آدم Nاألُمم أكثـر مـن ذلـك؟ فقـال النبـيّ 
يتــه ثالثــني يومــاً اجلــوعَ  بقــيَ يف بطنــه ثالثــني يومــاً، ففــرض اهللا عــىل ذرّ

ــلٌ  ــل تفضُّ ــه باللي ــذي يأكلون ــيهم،  عــز وجــلمــن اهللا  والعطــش، والّ عل
تــي. ثــمّ تــال هــذه Q وكــذلك كــان عــىل آدم ، ففــرض اهللا ذلــك عــىل أُمّ

ـمْ اآلية: ﴿ لَّكُ مْ لَعَ ـبْلِكُ ـنْ قَ ينَ مِ ـىلَ الَّـذِ بَ عَ تـِ ـام كُ ـيامُ كَ مُ الصِّ ـيْكُ لَ تِبَ عَ كُ
وداتٍ  عْدُ اماً مَ يَّ تَّقُونَ * أَ  .)٢(﴾تَ

                                                           

باب فضل شهر رمضان والصالة فيه زيادةً عىل  ،٧٧: ٣) هتذيب األحكام ١(

 .٣٠ح  ،املذكورة يف سائر الشهورالنوافل 

 .١٨٤و ١٨٣) سورة البقرة: ٢(
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ن  د، فام جزاء مَ : Nصامها؟ فقال النبي قال اليهودي: صدقت يا حممّ

ساباً إالّ أوجب اهللا تبارك وتعاىل له  ضان احت شهر رم صوم  ن مؤمنٍ ي ما مِ

ب من رمحة اهللا  هلا: يذوب احلرام يف جسـده، والثانية: يقرّ سـبع خصـال: أوّ

جل يه عز و ئة آدم أب ر خطي قد كفّ ثة: يكون  ثال ن اهللا Q، وال عة: هيوّ ، والراب

ــكرات املوت، واخلامســة: أ مانٌ من اجلوع والعطش يوم القيامة، عليه س

ــابعة: يطعمه اهللا  ــة: يُعطيه اهللا براءةً من النار، والس ــادس ن م عز وجلوالس

 .)١(دطيّبات اجلنّة. قال: صدقت يا حممّ 

ــن ال حيضــ*  وي عــن يعقــوب بــن شــعيب قــال: ره الفقيــه)ـ(مَ : رُ

،  Qســألتُ أبــا عبــد اهللا  عــن صــوم يــوم عرفــة، قــال: إن شــئتَ صــمتَ

، فوجــد Lشــئتَ مل تصــم. وذكــر أنّ رجــالً أتــى احلســن واحلســني وإن 

، وإن أحــدمها صــائامً واآلخــر مفطــراً، فســأهلام فقــاال:  إن صــمتَ فحســنٌ

 .)٢(مل تصم فجائز
ــن ال حيضــ*  : رو عبــد اهللا بــن املغــرية، عــن ســامل، ره الفقيــه)ـ(مَ

وحـــده،  Qإىل عـــيلٍّ  Nقـــال: أوىص رســـول اهللا  Qعـــن أيب عبـــد اهللا 
 Qمجيعـــاً، وكـــان احلســـن  Lإىل احلســـن واحلســـني  Q عـــيلٌّ وأوىص

ـــه، فـــدخل رجـــلٌ يـــوم عرفـــة عـــىل احلســـن  Q  إمامَ وهـــو يتغـــدّ
                                                           

 .٤ح  ،باب علّة فرض الصيام ،٤٣: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ١(
قةباب صوم التط ،٥٢: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ٢( ام املتفرّ ع وثوابه من األيّ  .١٠ح، وّ
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ــني ــن  Qواحلس ــبِض احلس ــدما قُ ــاء بع ــمّ ج ــائم، ث ــىل  Qص ــدخل ع ف
 وعـيلّ بـن احلسـني  Q احلسني صـائم، فقـال  Qيـوم عرفـة وهـو يتغـدّ

 و Qله الرجـل: إينّ دخلـتُ عـىل احلسـن  أنـت صـائم، ثـمّ وهـو يتغـدّ
كــان إمامــاً فــأفطر؛  Qدخلــتُ عليــك وأنــت مفطــر! فقــال: إنّ احلســن 

ــبض كنــتُ أنــا  ــى بــه النــاس، فلــامّ أن قُ ــنّة وليتأسّ ــذ صــومه سُ تّخَ لــئالّ يُ
تّ  ى الناس يباإلمام، فأردتُ أن ال يُ نّة فيتأسّ ذ صومي سُ  .)١(خَ

 يب: أخربين أمحد بن عبدون، عن أ(االســتبصــار، هتذيب األحكام)* 

د بن ال الاحلسن عيلّ بن حممّ ، عن يعقوب )٢(زبري، عن عيلّ بن احلسن بن فضّ

ــن  ام، عن عبد الرمحان بن أيب عبد اهللا، عن أيب احلس  Qبن يزيد، عن أيب مهّ

، وصــامه )٣(Qقال: صــوم يوم عرفة يعدل الســنة. وقال: مل يصــمه احلســن 

 .)٤(Q احلسني

                                                           

ع وثوابه من األباب صوم التط ،٥٣: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ١( قةوّ ام املتفرّ  .١١ح، يّ
ال.٢(  ) يبتدأ السند يف (هتذيب األحكام) من عيلّ بن احلسن بن فضّ
ام إمامته، وذلك لكثرة ترغيبهم بصومه واملنع من تركه بحيث يشكّ ٣( ) أي: يف أيّ

ام إمامته التظاهر باإلفطار فيه لئالّ يوجب  اإلنسان يف وجوبه، فيستحبّ لإلمام يف أيّ
 األحكام).الفرض (هتذيب حكم 

 ،٣٧٣: ٤هتذيب األحكام ، ١ح  ،باب صوم يوم عرفة ،١٣٣: ٢) االستبصار ٤(
 .٦ح  ،ه الصيام ورشح مجيعها عىل البيانباب وجو
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ــ*  ن ال حيض وي عن ميموره الفقيه)ـــــ(مَ ن بن مهران قال: كنتُ : رُ

، فأتاه رجلٌ فقال له: يا ابن رسـول اهللا، إنّ L جالسـاً عند احلسـن بن عيلّ 

ــ ــني، فقال: واهللا ما عندي مالٌ فأقض ــــفالناً له عيلَّ مالٌ ويريد أن حيبس ي ـ

قال: فلبس  ه.  مْ قال: فكلِّ نك،  ــول اهللا،  Qع يا ابن رس له:  لت  له، فق نع

له: مل أن ــيتَ اعتكافك؟ فقال  ــمعتُ أيب أنس ، ولكنّي س ث عن  Qسَ حيدّ

ــول اهللا  ــلم فكأنّام عبد اهللا  Nرس ــعى يف حاجة أخيه املس ن س  عزأنّه قال: مَ

 . )١( ليلهتسعة آالف سنة، صائامً هناره قائامً  وجل

 :باب الوصيّة وأحكام امليّت

ــ*  ــن ال حيض ــام)ـ(مَ ــذيب األحك ــه، هت ــن ره الفقي ــد ب : رو حممّ
، عـن السـنديّ  ـد، عـن يـونس بـن يعقـوب، عـن  أمحد األشعريّ بـن حممّ
أنّ  )٣(] Kذكــره عــن أبيــه [عــن آبائــه  )٢(]Qأيب مــريم، [عــن أيب عبــد اهللا 

هــا زينــب بنــت رســول اهللا  -أمامــة بنــت أيب العــاص   )٤(كانــت - Nوأُمّ
 Q، فخلـف عليهـا بعـد عـيلّ Pبعـد فاطمـة  Qحتت عيلّ بـن أيب طالـب 

                                                           

 .٢٣ح  ،باب االعتكاف ،١٢٣: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ١(

 ) ليس يف (مَن ال حيرضه الفقيه).٢(

 ) ليس يف (مَن ال حيرضه الفقيه).٣(

 األحكام): وكانت.) يف (هتذيب ٤(
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ــا وج )٢(، فــذكر)١(املغــرية بــن النوفــل ــت وجعــاً شــديداً حتّــى اعتقــل أهنّ عَ
تطيع وهــي ال تســ Qلســاهنا، فجاءهــا احلســن واحلســني ابنــا عــيلّ 

ــا] ــوالن [هل ــال يق ــالم، فجع ــذلك  - )٣(الك ــارهٌ ل ــرية ك ــتِ -واملغ : أعتق
ــت  ــذا، فجعل ــذا وك ــم، وك ــها: نع ــري برأس ــت تش ــه؟ فجعل ــاً وأهل فالن

 .)٥(ال تفصح بالكالم، فأجازا ذلك هلا، )٤(تشري برأسها، أي: نعم
ــن رواه، (الكــايف)*  ــوب بــن نــوح، عمّ ــاد، عــن أيّ : ســهل بــن زي

ــر  ــن أيب جعف ــاري، ع ــريم األنص ــن أيب م ــيلّ  Qع ــن ع ــن ب  Lأنّ احلس
ــاً  دٍ أمحــر حــربة، وأنّ عليّ ــربُ ــد ب ــن زي ــنَ أُســامة ب ــن Qكفّ ــن  كفّ ســهل ب

دٍ أمحر حربة نَيف بربُ حُ
)٧( )٦(. 

                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): نوفل.١(

 ) يف (هتذيب األحكام): ذكر.٢(

 ) ليس يف (هتذيب األحكام).٣(

 ) يف (هتذيب األحكام): أن نعم.٤(
، هتذيب ٢ح  ،باب الوصيّة بالكتب واإليامء ،١٤٦: ٤) مَن ال حيرضه الفقيه ٥(

 ١٦٨ح، باب العتق وأحكامه ،٣٦١: ٨، و٢٨ح  ،باب من الزيادات ،٢٨٠: ٩األحكام 
مري، عن محّ  د، عن ابن أيب عُ أنّ أباه  Q اد، عن احللبي، عن أيب عبد اهللاعن أمحد بن حممّ

ثه: .. نحوه  .حدَّ
د أمحريد) ٦(  (آت). لّ عىل استحباب كون الربُ
 .٩ح  ،باب ما يُستحبّ من الثياب للكفن وما يُكره ،١٤٩: ٣) الكايف ٧(



 ١٨٥ ........................................................................ Qفقه اإلمام احلسن 

د(هتذيب األحكام) - ــم جعفر بن حممّ د بن : عن أيب القاس ، عن حممّ

ن  ــهل بن زياد.. مثله، وفيه: (كفّ ــحابنا، عن س ةٍ من أص يعقوب، عن عدّ

ن أُسامة بن دٍ حربة)، بدالً من: (كفّ دٍ أمحر حرب أُسامة بن زيد بربُ  .)١(ة)زيد بربُ
ــن  ــر ب ــم جعف ــن أيب القاس ــاىل، ع ــده اهللا تع ــيخ أيّ ــربين الش وأخ

د، عن أبيه، عن سـعد بـن عبـد اهللا، عـن أمحـد بـ ـد بـن عيسـى، حممّ ن حممّ
ـد بـن إسـامعيل بـن بزيـع، عـن عـيلّ بـن الـنعامن، عـن أيب مـريم  عن حممّ

ــر ــا جعف ــمعتُ أب ــال: س ــاريّ ق ــن Q األنص ــول: ... إنّ احلس ــن  يق ب
ــرد [أمحــر] حــربة، وإنّ عليــاً  Qعــيلّ  ــن أُســامة بــن زيــد يف بُ ــن  Qكفّ كفّ

يف بُرد أمحر حربة )٢(سهل بن حنيف
)٣(. 

                                                           

باب تلقني املحترضين وتوجيههم عند الوفاة وما  ،٣١٣: ١) هتذيب األحكام ١(
ان، نيطهم وتكفينهم وإسكاهنم األكفيُصنَع هبم يف تلك احلال وتطهريهم بالغسل وحت

 .٣٦ح
لني، وهو أحد النقباء ٢( اً من السابقني األوّ : كان بدريّ ) سهل بن حنيف األنصاريّ

، وهو وأخوه Qبينه وبني عيل  N ، آخىملدينةإىل ا Nاالثني عرش الذين دعوا رسول اهللا 

 من رشطة اخلميس.

باب تلقني املحترضين وتوجيههم عند الوفاة وما  ،٣١٣: ١) هتذيب األحكام ٣(

 ،فاتنيطهم وتكفينهم وإسكاهنم األكيُصنَع هبم يف تلك احلال وتطهريهم بالغسل وحت

 .٣٧ح 
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ـــ*  ـــن ال حيض ــــ(مَ ـــوب : ه)ره الفقي ـــن يعق ـــد ب ـــاب حممّ يف كت
ــيّ  ــن احلســن امليثمــي، عــن Gالكلين ــد، عــن عــيلّ ب ــن حممّ ، عــن أمحــد ب

ـد وأمحـد، عـن أبـيهام، عـن داو أخويـه د بـن أيب يزيـد، عـن بريـد بـن حممّ
معاويـــة قـــال: إنّ رجـــالً مـــات وأوىص إىل رجلـــني، فقـــال أحـــدمها 

ــذ نصــف مــا تــرك وأعطنــي النصــف ممّــا تــرك، فــأبى عليــ ه لصــاحبه: خُ
ر، فسألوا أبا عبد اهللا   عن ذلك، فقال: ذاك له. Qاآلخَ

ــاب ــذا الكت ــنّف ه ــال مص ــل G ق ــديث، ب ــذا احل ــي هب ــتُ أُفت : لس
، ولــو صــحّ اخلــربان مجيعــاً Qأُفتــي بــام عنــدي بخــطّ احلســن بــن عــيل 

، وذلـك أنّ Qلكان الواجب األخـذ بقـول األخـري كـام أمـر بـه الصـادق 
ن غـريه مٍ أعلـم بزمانـه وأحكامـه مـاألخبار هلا وجـوه ومعـان، وكـلّ إمـا

 .)١(من الناس، وباهللا التوفيق

 :باب الزكاة
ــد بــن خالــد، (الكــايف)*  ة مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ : عــدّ

ثـه، عـن عبـد ال ـن حدّ  Qمـي، عـن أيب عبـد اهللا زررمحـان الععن أبيه، عمّ

ومهــا جالســان عــىل الصــفا،  Lقــال: جــاء رجــلٌ إىل احلســن واحلســني 

                                                           

 فرد كلّ واحدٍ منهامنباب الرجلني يوىص إليهام في ،١٥١: ٤) مَن ال حيرضه الفقيه ١(

 .٢ح  ،بنصف الرتكة
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يــنٍ موجــع،فســأهلام،  فظــع،  فقــاال: إنّ الصــدقة ال حتــلّ إالّ يف دَ ــرمٍ مُ أو غَ

ـرٍ مــدقع قْ ، ففيــك يشءٌ مــن هــذا؟ قــال: نعــم. فأعطيــاه، وقــد كــان )١(أو فَ

الرجل سـأل عبـد اهللا بـن عمـر وعبـد الرمحـان بـن أيب بكـر، فأعطيـاه ومل 

ــامّ  ــأالين ع ــام مل تس ــا لك ــام: م ــال هل ــيهام فق ــع إل ــن يشء، فرج ــأاله ع يس

ــألني ــني س ــن واحلس ــه احلس ــL عن ــاال، فق ــام ق ــا ب ــام ؟ وأخربمه اال: إهنّ

يا بالعلم غذاءً  ذّ  .)٣) (٢(غُ

 :باب احلجّ 

، (الكــايف، هتــذيب األحكــام، االستبصــار)*  : أبــو عــيلّ األشــعريّ

ــد بـن عبــد اجلبّـار، عــن صــفوان بـن حييــى ، عـن إســحاق بــن )٤(عـن حممّ

ر، عــن أيب احلســن  ا عــن احلســن قــال: مــا رأيــتُ النــاسَ أخــذو Qعــامّ

                                                           

يف بعض النسخ: (دمٌ موجع)، ويف بعضها: (غرم مقطع). ويف (النهاية): يف ) ١(

، أي: حاجة الزمة من غرامة مثقلة. )ال حتلّ املسألة إالّ لذي غرم مفظع(احلديث: 

 واملدقع: امللصق بالرتاب، وجوعٌ مدقع: أي جوع شديد.

يا بالعل) ٢( بّ  م.أي: رُ

 .٧ح  ،باب النوادر ،٤٧: ٤) الكايف ٣(

 يف االستبصار: (بن حييى) غري موجود.) ٤(
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ـــني  ـــ Lواحلس ـــد العص ـــالة بع ـــواف ـإالّ الص ـــداة يف ط ـــد الغ ر وبع

 .)٢( )١(الفريضة

: رو أمحـــــد بـــــن (هتـــــذيب األحكـــــام، االستبصـــــار)* 

ــألتُ  ــال: س ــع ق ــن بزي ــامعيل ب ــن إس ــد ب ــن حممّ ــى، ع ــن عيس ــد ب حممّ

ع بعـــد العصـــ Qالرضـــا  ر، فقـــال: ال. ـعـــن صـــالة طـــواف التطـــوّ

ـــه  ـــض آبائ ـــول بع ـــه ق ـــذكرتُ ل ـــن  : إنّ Kف ـــذوا ع ـــاس مل يأخ الن

ـــني  ـــن واحلس ـــ Lاحلس ـــد العص ـــالة بع ـــال: ـإالّ الص ـــة، فق ر بمكّ
                                                           

زوهنا يف الفريضة دون النافلة،  Q) لعلّه ١( إنّام خصّ بالفريضة ألنّ أكثرهم إنّام جيوّ

وقات من األواملشهور بني أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة يف يشءٍ 

ا ركعت رون إىل عدمها،  ااملكروهة، وأمّ طواف النافلة فذهب مجاعة إىل الكراهة وآخَ

ولعلّه أقو، وقد ورد بعض الروايات يف النهى عن الصالة الفريضة يف بعض تلك 

األوقات، ومحله الشيخ عىل التقيّة. وقال يف (الدروس): وال يُكره ركعة الفريضة يف 

، ركعتي الطواف حني يفرغ منه وقتٍ من اخلمسة عىل األظهر. وقال يف (املنتهى): وقت

سواءً كان ذلك بعد الغداة أو بعد العرص إذا كان طواف فريضة، وإذا كان طواف نافلة 

رها إىل بعد طلوع الشمس أو بعد صالة املغرب (آت).  أخّ

، ٥ح، لقراءة فيهام والدعاءباب ركعتي الطواف ووقتهام وا ،٤٢٤: ٤) الكايف ٢(

باب وقت  ،٢٣٦: ٢، االستبصار ١٤٤ح  ،لطوافباب ا ،١٦٤: ٥هتذيب األحكام 

 .٣ح  ،ركعتي الطواف
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قبِلـــون عـــىل يشءٍ فاجتنبـــهنعـــم، ولكـــن إذا رأيـــتَ  . )١(النـــاس يُ

 .)٤( )٣(: لستُم مثلهم)٢(فقلت: إنّ هؤالء يفعلون. فقال

ــد، عــن عــيلّ بــن (الكــايف)*  ــد بــن حييــى، عــن أمحــد بــن حممّ : حممّ

ال، عـن ابـن بكـري : إنّـا نريـد أن نخـرج Qقـال: قلـتُ أليب عبـد اهللا  فضّ

. فقـال لنـا: ال متشـوا، واخرجـوا ركبانـاً. قلـت: أصـلحك  شـاةً ة مُ إىل مكّ

أنّـه كـان حيـجُّ ماشـياً! فقـال: كـان  Lاهللا إنّه بلغنا عـن احلسـن بـن عـيلٍّ 

حال حيجُّ ماشياً  Lاحلسن بن عيلٍّ   .)٥(وتُساق معه املحاملُ والرِّ

ــذيب األ* ( ــار)هت ــام، االستبص ــن حك ــم، ع ــن القاس ــى ب : موس

ــا نريــد Qصــفوان، عــن عبــد اهللا بــن بكــري قــال: قلــتُ أليب عبــد اهللا  : إنّ
                                                           

سون ويمنعون عن صالة الطواف يف ذلك ١( م يتجسّ س يشء، فإهنّ ) أي: عىل جتسّ

 الوقت، وذلك عالمة التشيّع عندهم.

 ) يف (االستبصار): قال.٢(

وا عليكم، بخالف بعض العامّ ٣( ، ة) ألنّكم معروفون بالتشيّع، فإذا فعلتم احتجّ

م يوافقوهنم يف املذهب، كذا خطر بالبال، واهللا أعلم بحقيقة احلال  م يعلمون أهنّ فإهنّ

 (ملذ).

باب  ،٢٣٧: ٢، االستبصار ١٤٢باب الطواف / ح  ،١٦٣: ٥) هتذيب األحكام ٤(

 .٧ح  ،وقت ركعتي الطواف

 .١ح  ،باب احلجّ ماشياً وانقطاع ميش املايش ،٤٥٥: ٤) الكايف ٥(
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ــه ــة. فقــال: ال متشــوا، واركبــوا. فقلــت: أصــلحك اهللا، إنّ  اخلــروج إىل مكّ

ــيلّ ب ــن ع ــن ب ــا أنّ احلس ــ Lلغن ــجّ عش ــال: إنّ ـح ــياً! فق ــةً ماش رين حجّ

 .)١(اق معه حمامله ورحالهكان يميش وتُس Lاحلسن بن عيلّ 

ــايف)*  ــن (الك ــد، ع ــن حممّ ــد ب ــن أمح ــحابنا، ع ــن أص ة م ــدّ : ع

احلسني بن سـعيد، عـن فضـالة بـن أيّـوب، عـن رفاعـة قـال: سـألتُ أبـا 

ــة أو مــن املدينــة؟ قــال: مــن  Q ي احلســنـعــن مشــ Qعبــد اهللا  مــن مكّ

ـــة. وســـألتُه إذا زرتُ البيـــت أركـــب أو أمشـــ فقـــال: كـــان  )٢(ي؟ـمكّ

ي؟ فقـال: ـيـزور راكبـاً. وسـألتُه عـن الركـوب أفضـل أو املشـ Qاحلسن

ــ ــن املش ــل م ــوب أفض ــت: الرك ــوب. قل ــم؛ ألنّ ـالرك ــال: نع ي؟! فق

                                                           

 ،١٤٢: ٢، االستبصار ٣٣باب وجوب احلجّ / ح  ،١٥: ٥حكام ) هتذيب األ١(

 .٦ح  ،باب أنّ امليش أفضل من الركوب

ة، ٢( ة، ويف املناسك دون طريق مكّ ) ظاهر هذا احلديث أنّ املراد بامليش امليش من مكّ

 وكذا أكثر األخبار يف هذا الباب (يف).
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)١(ركب Nرسول اهللا 
 

)٢(. 
ــايف)*  ــباط أليب (الك ــن أس ــيلّ ب ــال ع ــال: ق ــال ق ــن فضّ ــن اب : ع
ــن  ــمع  - )٣(Qاحلس ــن نس ــن -ونح ــا اب ــنا، فأخربن ــن عرس ــا مل نك : إنّ

أنّـه مل يكـن عـرس، وأنّـه سـألك فأمرتَـه بـالعود إىل  القاسم بـن الفضـيل
ــا انصــ ــه: فإنّ ــه. فقــال: نعــم. فقــال ل س في س فيعــرِ رفنا فعرســنا، ـاملعــرَ

 )٤(Qفــأيّ يشء نصــنع؟ قــال: تصــيلّ فيــه وتضــطجع، وكــان أبــو احلســن 
ـد: فـإن مـرَّ بـه يف غـري وقـت صـالة  تمة فيـه. فقـال لـه حممّ يصيلّ بعد العُ

ــ ــد العص ــال: بع ــة؟ ق ــن )٥(رـمكتوب ــو احلس ــئل أب ــال: س ــن ذا،  Q. ق ع
ــن  ــن ب ــإنّ احلس ــواف، ف ــي الط ــذا إالّ يف ركعت ــصَ يف ه خّ ــا رُ ــال: م فق

فعله، وقال: يقـيم حتّـى يـدخل وقـت الصـالة. قـال: فقلـت لـه:  Qعيلّ 
                                                           

ل: أنّ ميش احلسن ١( ة إىل منى للحجّ هل ك Q) معنى السؤال األوّ ان من مكّ

ة؟ ومعنى السؤال الثاين: أنّه بعدما فرغ من مناسك منى  وعرفات أو من املدينة إىل مكّ

ة أو يميش إليها؟ (يف).  وأراد طواف الزيارة فهل األفضل أن يركب من منى إىل مكّ

 .٥ح  ،باب احلجّ ماشياً وانقطاع ميش املايش ،٤٥٦: ٤) الكايف ٢(

 .Q) يعني الرضا ٣(

 .Lيعني موسى بن جعفر  )٤(

د بن القاسم: بعد العرص. وقال املجليسّ ٥( : الظاهر النهي عن G ) يعني: قال حممّ

 الصالة بعد العرص للتقيّة.
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ــام التعــريس  علــتُ فــداك، فمــن مــرَّ بــه بليــلٍ أو هنــار يعــرس فيــه أو إنّ جُ
 .)١(فليعرس فيه رَّ به بليلٍ أو هناربالليل؟ فقال: إن م

ــن ال حيضــ*  : رو محّــاد، عــن حريــز، عــن أيب عبــد ره الفقيــه)ـ(مَ

ــعر،  Qاهللا  ــع الش ــق أو يقل ــا مل حيل ــرم م ــتجم املُح ــأس أن حي ــال: ال ب ق

 .)٢(وهو حمرم L واحتجم احلسن بن عيلّ 

: مــا رواه موســى بــن القاســم، (هتــذيب األحكــام، االستبصــار)* 

ـري، عـن محّـاد، عـن مَ  Qاحللبـيّ قـال: سـألتُ أبـا عبـد اهللا  عن ابـن أيب عُ

]Q ي، فقــالـعــن فضــل املشــ ــه Lاحلســن بــن عــيلّ  )٣(: [إنّ ــمَ ربَّ  )٤(قاسَ

ات، حتّــى نعــالً ونعــالً وثوبــاً وثوبــاً ودينــاراً ودينــاراً، وحــجَّ  ثــالث مــرّ

ة ماشياً عىل قدميه  .)٥( عرشين حجّ
                                                           

 .٤ح  ،Nباب معرس النبيّ  ،٥٦٦: ٤) الكايف ١(

باب ما جيوز للمحرم إتيانه واستعامله وما ال  ،٢٢٢: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ٢(

 .٦و ٥ح  ،نواعجيوز من مجيع األ

 ) ليس يف (هتذيب األحكام).٣(

) أي: أنفق نصف ماله يف سبيل اهللا، وأعطى الفقراء واملساكني حتّى أحذيته، ٤(

 .(هتذيب األحكام)أعطى املحتاج نعلني وأخذ لنفسه نعلني 

باب  ،١٤١: ٢، االستبصار ٢٩ح  ،باب وجوب احلجّ  ،١٤: ٥) هتذيب األحكام ٥(

 .٢ح  ،الركوبأنّ امليش أفضل من 
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ــام)*  ــذيب األحك ــيلّ (هت ــؤمنني ع ــري امل ــأل أم ــالً س وي أنّ رج  : رُ

ــب ــن أيب طال ــاً،  Q ب ــتُ حمرم ــؤمنني، إينّ خرج ــري امل ــا أم ــه: ي ــال ل فق

ّ كفـارة؟ فقـال لـه: امـضِ ـفوطئَت ناقتي بيضَ نعـام فكسـ ته، فهـل عـيلَ رَ

م إليــه )١(حلســن عنهــا. وكــان بحيــث يســمع كالمــهفاســأل ابنــي ا ، فتقــدّ

ــن  ــه احلس ــال ل ــأله، فق ــل فس ــة Qالرج ــل فحول ــك أن تُرسِ ــب علي : جي

ر مـن البـيض، فـام نـتج فهـو هـديٌ لبيـت ـبعدد مـا انكسـ اإلبل يف إناثها

، كيــف قلــتَ ذلــك Q. فقــال لــه أمــري املــؤمنني عــز وجــلاهللا  : يــا بُنــيّ

ــام أزلقــت أو كــان فيهــا مــا يزلــقوأنــت تعلــم أنّ اإلبــل  ربّ
؟ فقــال: يــا )٢(

ـم أمـري )٣(ض ربّـام أمـرق أو كـان فيـه مـا يمـرقأمري املؤمنني، والبـي ! فتبسّ

ــؤمنني  ــا Qامل ــة: ﴿وق ــذه اآلي ــال ه ــمّ ت . ث ــيّ ــا بُن ــدقت ي ــه: ص ــةً ل ل يَّ رِّ ذُ

لِيمٌ  يعٌ عَ مِ اهللاُ سَ نْ بَعْضٍ وَ ها مِ  .)٥( )٤(﴾بَعْضُ
                                                           

 ) يف بعض النسخ: (يسمع جوابه).١(

) أزلقت الناقة: أي أجهضت، وأجهضت الناقة: أي ألقت ولدها وقد نبت وبره، ٢(

 فهي جمهض، ج: جماهيض (القاموس).

 : فسدت فصارت ماءً (القاموس).-كفرح  -) مرقت البيضة ٣(

 .٣٣) سورة آل عمران: ٤(

اباب الك ،٣٩٤: ٥) هتذيب األحكام ٥( يه الرشوطفّ ، رة عن خطأ املحرم وتعدّ

 .١٤٤ح
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 :باب املعيشة

ــن ال حيضــ*  ــد بــن ره الفقيــه، هتــذيب األحكــام)ـ(الكــايف، مَ : حممّ
ــد، عــن احلســني بــن ســعيد، عــن النضــ ر بــن ـحييــى، عــن أمحــد بــن حممّ

ن معاويـة بـن وهـب قـال: قلـتُ أليب عبـد سويد، عـن حييـى احللبـي، عـ
ــن األQ اهللا ــالً م ــا أنّ رج ــر لن كِ ــه ذُ ــاران : إنّ ــه دين ــات وعلي ــار م نص

ــاً] ين ــه النبــيُّ )١([دَ ، )٢(، وقــال: صــلّوا عــىل صــاحبكمN، فلــم يُصــلِّ علي
ــه ــضُ قرابت ــه] بع ــمنهام [عن ــى ض ــد اهللا )٣(حتّ ــو عب ــال أب ــكQ. فق  )٤(: ذل

ــقّ  ــولَ ا)٥(احل ــال: إنّ رس ــمّ ق ــوا Nهللا . ث ــك ليتّعظ ــل ذل ــام فع [خ ل:  )٦(إنّ
ــا ــئليتع ــض ول ــىل بع ــهم ع ــريدّ بعض ــد  الطوا] ول ين، وق ــدَّ وا بال ــتخفّ يس

                                                           

 ) ليس يف (هتذيب األحكام).١(

 ) يف (مَن ال حيرضه الفقيه): عىل أخيكم.٢(

 ) يف (مَن ال حيرضه الفقيه): قراباته.٣(

 ) يف (مَن ال حيرضه الفقيه): ذاك.٤(

ي٥( ين وال ينوي قضاءه، أو مل يكن له وجه الدَّ اً بالدَّ ن ي) لعلّه كان مستخفّ ؤدّي ن ومَ

 عنه، كام يدلّ عليه آخر اخلرب وغريه من األخبار (آت).

ين و٦( فهم منه أنّ املتوىفّ كان يستخفّ بالدَّ ه، مع كونه يعلم أن) يُ  ال ال ينوي قضاءَ

 .)(هتذيب األحكاممؤدّي عنه 
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ــولُ اهللا ــات رس ــؤمنني  N م ــري امل ــل أم ت ــن، [وقُ ي ــه دَ ــه  Qوعلي وعلي
ــن] ي دَ

ــنُ )١( ــات احلس ــنيُ  Q، وم ــل احلس ت ــن، وقُ ي ــه دَ ــه  Q وعلي وعلي
ين دَ

)٢(. 

ل  :باب الزيّ والتجمّ

ــايف)*  ــن : ا(الك ــد، ع ــن حممّ ــىلّ ب ــن مع ــد، ع ــن حممّ ــني ب حلس

اط، عـن حـ ى احلنـّ اء، عن مثنـّ  Qاتم بـن إسـامعيل، عـن أيب عبـد اهللالوشّ

 .)٣(يتختّامن يف يسارمها L قال: كان احلسن واحلسني

ــد بــن خالــد،  * (الكــايف): ة مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ عــدّ

ـد بـن أيب نصـ أيب العـالء، بـن  ر، عـن أبـان، عـن حييـىـعن أمحد بـن حممّ

 .)٤(قال: .. مثله Qعن أيب عبد اهللا

ــد بــن بنــدار، عــن (الكــايف)*  ــد بــن احلســن وعــيلّ بــن حممّ : حممّ

                                                           

 ) ليس يف (الكايف) و(هتذيب األحكام).١(

ين ،٩٣: ٥) الكايف ٢( ن ال ٢ح  ،باب الدَّ ين  ،١١١: ٣حيرضه الفقيه ، مَ باب الدَّ

 .٣ح، باب الديون وأحكامها ،٢٠٤: ٦، هتذيب األحكام ٥ح، والقروض

 .١٣ح  ،باب اخلواتيم ،٤٦٩: ٦) الكايف ٣(

 .١٤ح  ،باب اخلواتيم ،٤٧٠: ٦) الكايف ٤(
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ــاد، عــن أيب  إبــراهيم بــن إســحاق النهاونــدي، عــن عبــد الرمحــان بــن محّ

م،  Lمريم األنصـاريّ رفعـه قـال: إنّ احلسـن بـن عـيلّ  خـرج مـن احلـامّ

ــ ــتحاممك. فق ــاب اس ــال: ط ــان فق ــه إنس ــنع الفلقي ــا تص ــع، وم ــا لك : ي

ــا . فقــال: طــاب محيمــك. فقــال: أمــا تعلــم أنّ احلمــيم )١(باالســت هاهن

ــأيّ يشءٍ يل؟  ــامي ف ــال: وإذا طــاب محّ ــال: فطــاب محّامــك. ق العــرق؟ ق

)٢(طهر ما طاب منك، وطاب ما طهر منكولكن قل: 
 

)٣(. 

ن ال حيرضه الفقيه) -  .)٤(: مرسالً، نحوه(مَ

                                                           

م، مع استهجان لفظ ١( ) أي: ال مناسبة حلروف الطلب هاهنا بعد اخلروج من احلامّ

 ناه اآلخر (آت).(االست) بمع

، واحلميم: ا٢( : أي عرق. ) يف (الصحاح): احلميم: احلارّ لعرق، وقد استحمّ

ر اهللا من املعايص، (ما طاب منك)، أي: من نفسك وقلبك، Qوقوله : (طهر)، أي: طهّ

 وطيّب من العلل واألمراض، وعن املعايص ما طهر منك بالغسل (آت).

م ،٥٠٠: ٦) الكايف ٣(  .٢١ح  ،باب احلامّ

م وآدابه وما  ،٧٢: ١) مَن ال حيرضه الفقيه ٤( باب غسل يوم اجلمعة ودخول احلامّ

 .٧٣ح  ،جاء يف التنظيف والزينة
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 :باب النكاح

ــ*  ــايف، هت ــار)(الك ــام، االستبص ــى، ذيب األحك ــن حيي ــد ب : حممّ
ـد، عـن عـ يلّ بـن احلكـم، عـن العـالء بـن رزيـنعن أمحد بن حممّ

، عـن )١(
ــد بــن مســلم، عــن أحــدمها  ــه قــال: لــو مل حيــرم Lحممّ عــىل النــاس  )٢(أنّ

ـولَ : عـز وجـللقـول اهللا  Nأزواج النبيّ  سُ وا رَ ذُ ـمْ أَنْ تُـؤْ مـا كـانَ لَكُ ﴿وَ
نْ  ال أَنْ تَ ــداً﴾اهللاِ وَ هِ أَبَ ــدِ عْ ــنْ بَ ــهُ مِ واجَ ــوا أَزْ ــرم)٣(كِحُ ــن  )٤(، ح ــىل احلس ع

ــني  ــول اهللا Lواحلس ــل لق ــز وج مْ : )٥(ع كُ ــاؤُ ــحَ آب ــا نَكَ ــوا م نْكِحُ ال تَ ﴿وَ
نَ النِّساءِ﴾ ه )٧(، وال)٦(مِ  .)٨(يصلُح للرجل أن ينكح امرأة جدّ

                                                           

 ) يف (االستبصار): عن العال.١(

 ) يف (هتذيب األحكام) و(االستبصار): حترم.٢(

 .٥٣) سورة األحزاب: ٣(

 ) يف (الكايف): حرمن.٤(

 .ز وجلع) يف (هتذيب األحكام): لقوله ٥(

 .٢٢) سورة النساء: ٦(

 ) يف (هتذيب األحكام): فال.٧(

، هتذيب األحكام ١ح  ،Nباب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبيّ  ،٤٢٠: ٥) الكايف ٨(

م منهن يف رشع اإلسالمباب ما أحلّ اهللا نكاحه من ال ،٣٣١: ٧ ، ٢٦ح، نساء وحرّ
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ــام)*  ــذيب األحك ــ(هت ــن أيب نص ــد ب ــن حممّ ــد ب ، ـ: أمح ــيّ ر البزنط

ــد ال ــن عب ــد اهللا ع ــن أيب عب ، ع ــيّ ــن احللب ــريم، ع ــول اهللا  Qك ــز يف ق ع

تَّقِنيَ : ﴿وجــل ــىلَ الْـــمُ ــا عَ قًّ وفِ حَ رُ عْ تــاعٌ بِالْـــمَ طَلَّقــاتِ مَ لِلْمُ ، قــال: )١(﴾وَ

ــع قــدره وعــىل املقــرتِ قــدره، ـمتاعهــا بعــدما تنقضــ هتا، عــىل املوسِ ي عــدَّ

ـدث اهللا هتا ترجـوه ويرجوهـا؟ وحيُ بيـنهام مـا  فكيف يمتِّعهـا وهـي يف عـدَّ

يشاء. وقـال: إذا كـان الرجـل موسـعاً عليـه متّـع امرأتـه بالعبـد واألمـة، 

ــن  ــن ب ــدراهم، وإنّ احلس ــوب وال ــب والث ــة والزبي ــع باحلنط ــرتِ يمتّ واملق

 .)٣( )٢(متّع امرأةً له بأمةٍ ومل يطلّق امرأةً له إالّ متّعها L عيلّ 

                                                           

عقد عليها األب أو االبن وإن مل  باب أنّه ال جيوز العقد عىل امرأةٍ  ،١٥٥: ٣االستبصار 

 .٢ح  ،يدخل هبا

 .٢٤١) سورة البقرة: ١(

واملشهور أنّ املعترب حال الزوج بالنظر إىل يساره وإعساره، وقيل: إنّ االعتبار ) ٢(

م األصحاب حال الزوج إىل ثالثة أقسام: اليسار،  هبام معاً، وهو ضعيف، وقد قسّ

ط، واملستفاد من ا رين: واإلعسار، والتوسّ آلية اليسار واإلعسار. وقال مجاعة من املتأخّ

ط  ة أو عرشة دنانري، والفقري باخلاتم والدينار، واملتوسّ الغنيّ يمتّع بالثوب املرتفع أو الدابّ

ط ومخسة دنانري (ملذ).  بالثوب املتوسّ

 .٨٢ح  ،باب عدد النساء ،٢١٩: ٨) هتذيب األحكام ٣(
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 :آداب احلمل والوالدة

ــد بــن حييــى، عــن(الكــايف)*  ــد  : حممّ ــد بــن احلســني، عــن حممّ حممّ

بن قبيصـة، عـن عبـد اهللا النَّيسـابوري، عـن هـارون بـن مسـلم، عـن أيب 

موســى، عــن أيب العــالء الشــامي، عــن ســفيان الثــوري، عــن أيب زيــاد، 

: أطعِمــوا حبــاالكم Nقــال: قــال رســول اهللا  L عــن احلســن بــن عــيلّ 

ــه باللّبــ يَ يف بطــن أُمّ ــذّ ان اشــتدّ قلبُــه وزيــد يف اللُّبــان؛ فــإنّ الصــبيَّ إذا غُ

دت أُنثـى عظ لـِ كـراً كـان شـجاعاً، وإنْ وُ مـت عجيزهتـا عقله، فإنْ يـكُ ذَ

)١(فتحظى بذلك عند زوجها
 

)٢(. 

ــد بــن بنــدار، عــن إبــراهيم بــن إســحاق (الكــايف)*  : عــيلّ بــن حممّ

األمحر، عـن عبـد اهللا بـن محّـاد، عـن أيب مـريم األنصـاري، عـن أيب بـرزة 

لـد  مولـود، فأتتـه قـريش فقـالوا:  Lللحسـن بـن عـيلّ األسلميّ قال: وُ

ــكرتَ  ــوا: ش ــالم؟! قول ــن الك ــذا م ــا ه ــال: وم ــارس. فق ــك الف هينئ

ه ه، ورزقك بِرَّ دَّ  الواهب، وبورك لك يف املوهوب، وبلغ اهللا به أشُ
)٣(. 

                                                           

، ) اللُّبان: الكندر. والعجيزة وا١( ر اليشء. واحلظي واحلظو: احلظّ لعجز: مؤخَّ

 يقال: حظيت املرأة عند زوجها، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها (يف).

م احلُبىل والنفساء ،٢٣: ٦) الكايف ٢(  .٦ح  ،باب ما يُستحبّ أن تُطعَ

 .٢ح  ،باب التهنئة بالولد ،١٧: ٦) الكايف ٣(
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ة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد بـن (الكايف، هتـذيب األحكـام)*  : عـدّ

ـن ذكـره، عـن  د، عن بكـر بـن صـالح، عمّ أ  Qأيب عبـد اهللا حممّ قـال: هنـّ

الفـــارس. فقـــال لـــه  )١(رجـــلٌ رجـــالً أصـــاب ابنـــاً، فقـــال: هينئـــك

ــن ــاً )٢(Qاحلس ــون فارس ــك يك ــا علم ــت:]: م ــال: [قل ــالً؟ ق  )٣(أو راج

، وبـورك لـك  علتُ فـداك، فـام أقـول؟ قـال: تقـول: شـكرت الواهـبَ جُ

ه ه، ورزقك بِرَّ دَّ  .)٤(يف املوهوب، وبلغ أشُ
ن ال حيرضه الفق -  .)٥(: مرسالً، نحوهيه)(مَ

ــد، عــن بكــر (الكــايف)*  ة مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ : عــدّ
يقـول:  Qبن صـالح، عـن سـليامن اجلعفـريّ قـال: سـمعتُ أبـا احلسـن 

ــن أو  ــيلّ أو احلس ــد أو ع ــد أو أمح ــم حممّ ــه اس ــاً في ــرُ بيت ــدخل الفق ال ي

                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): ليهنيك.١(

ذيب (هت)، ويف املتن مثلام يف (الكايف) و(الفقيه) Qبعض النسخ: (احلسني  ) يف٢(

 .األحكام)

 ) ليس يف (الكايف).٣(

باب ، ٥٠٣: ٧، هتذيب األحكام ٣ح، باب التهنئة بالولد ،١٧: ٦) الكايف ٤(

 .٧ح  ،الوالدة والنفاس والعقيقة

 .١ح  ،باب التهنئة بالولد ،٣٠٩: ٣) مَن ال حيرضه الفقيه ٥(
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 .)١(أو عبد اهللا أو فاطمة من النساء احلسني أو جعفر أو طالب

 :ب الطالقبا

د (الكايف)*  امعة، عن حممّ سُ د بن  سن بن حممّ : محيد بن زياد، عن احل

ــ ــى، عن عبد اهللا بن س قال: إنّ عليّاً  Qنان، عن أيب عبد اهللابن زياد بن عيس

طالق. فقام رجلٌ -وهو عىل املنرب  -قال  ــن؛ فإنّه رجلٌ مِ جوا احلس : ال تزوِّ

ه، و نّ ج نزوِّ قال: بىل واهللا لَ مهدان ف ــول اهللا من  وابن أمري  Nهو ابن رس

 .)٢(، فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّقQاملؤمنني 

ـد (الكايف)*  ـد، عـن حممّ ة مـن أصـحابنا، عـن أمحـد بـن حممّ : عـدّ

بن إسامعيل بـن بزيـع، عـن جعفـر بـن بشـري، عـن حييـى بـن أيب العـالء، 

،  Lقــال: إنّ احلســن بــن عــيلّ  Q عــن أيب عبــد اهللا ــق مخســني امــرأةً طلّ

ــ ــام ع ــوا  Qيلٌّ فق ح ــة، ال تنكِّ ــل الكوف ــارش أه ــا مع ــال: ي ــة فق بالكوف

ه؛  حنـّ احلسن؛ فإنّه رجـلٌ مطـالق. فقـام إليـه رجـلٌ فقـال: بـىل واهللا، لنُنكّ

، فـإن أعجبتـه أمسـك وإن كـره Pوابـن فاطمـة  Nفإنّه ابـن رسـول اهللا 

                                                           

 .٨ح  ،باب األسامء والكنى ،١٩: ٦) الكايف ١(

 .٤ح  ،باب تطليق املرأة غري املوافقة ،٥٦: ٦) الكايف ٢(
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)١(طلّق 
 

)٢(. 

ــايف)*  ــ(الك ــن أيب نص ــد ب ــن حممّ ــد ب ــد ـ: أمح ــن عب ــي، ع ر البزنط

ــري ــد اهللا الك ــي، عــن أيب عب ــن احللب ــول اهللا  Qم، ع ــز وجــليف ق : ع

﴾ تَّقِنيَ ــىلَ الْـــمُ ــا عَ قًّ وفِ حَ رُ عْ تــاعٌ بِالْـــمَ طَلَّقــاتِ مَ لِلْمُ ، قــال: متاعهــا )٣(﴿وَ

ا، ـبعدما تنقضـ هتُ هُ﴾ي عـدَّ رُ ـدَ ِ قَ قْرتِ ـىلَ الْــمُ عَ هُ وَ رُ ـدَ عِ قَ وسِ ـىلَ الْــمُ ، )٤(﴿عَ

هت )٥(وكيــف ال يمتّعهــا عــز ا ترجــوه ويرجوهــا، وحيــدث اهللا وهــي يف عــدَّ

بيـنهام مـا يشـاء. وقـال: إذا كـان الرجـل موسـعاً عليـه متَّـع امرأتـه  وجل
                                                           

ب (حياة والبحث عنه كتا Qراجع موضوع كثرة طالق اإلمام املجتبى ) ١(

فه الفذّ الكالم حول املوضوع.٤١٢ـ  ٣٩٥: ٢ Qاحلسن  )، وقد أجاد مؤلّ

 .٥ح  ،رأة غري املوافقةباب تطليق امل ،٥٦: ٦) الكايف ٢(

 .٢٤١) سورة البقرة: ٣(

 .٢٣٦) سورة البقرة: ٤(

) قال بعض الفضالء يف حاشيته عىل (الفروع): إنّ كلمة (ال) يف قوله: (كيف ال ٥(

اخ، وليس هلا معنى، كام يشعر به موثّقة سامعة  يمتّعها) زائدة، وقعت سهواً من النسّ

اه: كيف ال يكون كذلك. وقوله: (يمتّعها) حممولٌ بعيده، وأقول: يمكن أن يقال بأنّ معن

هتا). ويف (التهذيب): ليست  عىل اإلنكار، كام يُشعر به قوله: (متاعها بعد ما تنقيض عدّ

كلمة (ال) موجودة يف املوضعني، ولوال انطباق النسخ وإمجاعها عىل هذا لوجب علينا 

 االصالح (فضل اهللا)، كذا يف هامش املطبوع.
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ــوب  ــب والث ــعري] والزبي ــة [والش ــع باحلنط ــرت يمتّ ــة، واملق ــد واألم بالعب

، ومل يطلِّـق امـرأةً متَّـع امـرأةً لـه بأمـة Lوالدراهم، وإنّ احلسن بـن عـيلّ 

 .)١(إالّ متّعها

ـد بـن زيـاد، (الكايف)*  : محيد بن زيـاد، عـن ابـن سـامعة، عـن حممّ

عــن عبــد اهللا بــن ســنان، وعــيلّ بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن عــثامن بــن 

عـز أنّـه قـال يف قـول اهللا  Qعيسى، عـن سـامعة، مجيعـاً عـن أيب عبـد اهللا 

﴾: وجــل تَّقِنيَ ــىلَ الْـــمُ ــا عَ قًّ وفِ حَ رُ عْ تــاعٌ بِالْـــمَ طَلَّقــاتِ مَ لِلْمُ : ، قــال)٢(﴿وَ

هتا، ـمتاعهــا بعــد مــا تنقضــ هُ ي عــدّ رُ ــدَ عِ قَ وسِ ــىلَ الْـــمُ ِ  ﴿عَ قْرتِ ــىلَ الْـــمُ عَ وَ

هُ﴾ رُ ــدَ ــا،  ،)٣(قَ ــوه ويرجوه ــي ترج هتا وه ــدَّ ــا يف ع ــف يمتِّعه ــال: كي ق

وحيدث اهللا ما يشـاء، أمـا إنّ الرجـل املوسـع يمتّـع املـرأة بالعبـد واألمـة، 

ــوب ــب والث ــالتمر] والزبي ــة [ب ــري باحلنط ــع الفق ــدراهم، وإنّ  ويمتّ وال

ــق امــرأةً إالّ  Lاحلســن بــن عــيلّ  ــع امــرأةً طلّقهــا بأمــة، ومل يكــن يطلِّ متّ

 متّعها.

ـد بـن زيـاد، عـن معاويـة  محيد بن زياد، عـن ابـن سـامعة، عـن حممّ
                                                           

 .٣ح  ،باب متعة املطلّقة ،١٠٥: ٦ ) الكايف١(

 .٢٤١) سورة البقرة: ٢(

 .٢٣٦) سورة البقرة: ٣(
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ر، عــن أيب عبــد اهللا  ــه قــال: وكــان احلســن بــن Qبــن عــامّ .. مثلــه، إالّ أنّ

 .)١(يمتّع نساءه باألمة Lعيلّ 

 :األرشبةباب األطعمة و

ـد (الكايف)*  ة مـن أصـحابنا، عـن سـهل بـن زيـاد، عـن حممّ : عـدّ

بــن إســامعيل الــرازي، عــن ســليامن بــن جعفــر اجلعفــريّ قــال: دخلــتُ 

، وهـو جمـدٌّ يف أكلـه يأكلـه  Qعىل أيب احلسن الرضـا  وبـني يديـه متـرٌ بـرينّ

ــتُ  ــه، فأكل ــدنوتُ من ــال: ف . ق ــلْ ــليامن، ادنُ فكُ ــا س ــال يل: ي ــهوة، فق بش

علــتُ فــداك، إينّ أراك تأكــل هــذا التمــر بشــهوة! معــه و أنــا أقــول لــه: جُ

ــه. قــال: قلــت: وملَ ذاك؟ قــال: ألنّ رســول اهللا حبُّ  N فقــال: نعــم، إينّ ألَ

اً، وكـان عـيلٌّ  ـاً، وكـان احلسـن  Qكان متريّ ـاً، وكـان أبـو عبـد  Qمتريّ متريّ

ـــاً، وكـــان زيـــنُ العابـــدين  Qاهللا احلســـني  ـــاً، وكـــان أبـــ Qمتريّ و متريّ

ــاً، وكــان أبــو عبــد اهللا  Qجعفــر ــاً، وكــان أيب  Qمتريّ ــا  Qمتريّ ــاً، وأن متريّ

لقـوا مـن طينتنـا، وأعـداؤنا  ـم خُ ، وشـيعتنا حيبّـون التمـر، ألهنّ يـا  -متريّ

                                                           

 .٤ح  ،باب متعة املطلّقة ،١٠٥: ٦) الكايف ١(
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لقوا من مارجٍ من نارحيبّون املُسكِر -سليامن  م خُ )١(، ألهنّ
 

)٢(. 

ــ*  ن ال حيض ــــ(مَ عبد ، عن أيب : رو إبراهيم الكرخيره الفقيه)ـ

سن بن عيلّ بن أيب طالب، قالKائه ــــ، عن آبQاهللا : يف املائدة Q: قال احل

رة خصلة، جيب عىل كلّ مسلم أن يعرفها، أربع فيها فرض، وأربع ـاثنتا عش

ا الفرض: فاملعرفة والرضا والتسمية والشكر، وأما  نّة، وأربع تأديب، فأمّ سُ

 ر، واألكلــــاأليســ الســنّة: فالوضــوء قبل الطعام، واجللوس عىل اجلانب

ا التأديب: فاألكل ممّا يليك، وتصــغري  بثالث أصــابع، ولعق األصــابع، وأمّ

 .)٣(لنظر يف وجوه الناساللُّقمة، وجتويد املضغ، وقلّة ا

 :باب الشهادات

مـري، عـن (الكايف)*  : عـيلّ بـن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن ابـن أيب عُ

ت ــن عُ ــاج قــال: دخــل احلكــمُ ب ــن احلجّ ــد الرمحــان ب ــن عب ــة وســلَمة ب يب

هيــل عــىل أيب جعفــر  ى بــه ـفســأاله عــن شــاهد ويمــني، فقــال: قضــ Qكُ

                                                           

 أي: من نارٍ ال دخان هلا (يف).) ١(

 .٦ح  ،باب التمر ،٣٤٥: ٦) الكايف ٢(

ة باب األكل والرشب يف آنية الذهب والف ،٢٢٧: ٣) مَن ال حيرضه الفقيه ٣( ضّ

 .٣٨ح  ،وغري ذلك من آداب الطعام



 يف الكتب األربعة Qاإلمام احلسن  ......................................................... ٢٠٦

ــول اهللا  ــNرس ــيلّ ـ، وقض ــه ع ــذا  Qى ب ــاال: ه ــة. فق ــدكم بالكوف عن

خــالف القــرآن. فقــال: وأيــن وجــدمتوه خــالف القــرآن؟ فقــاال: إنّ اهللا 

﴾تبــارك وتعــاىل يقــول:  مْ ــنْكُ لٍ مِ ــدْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ ــهِ أَشْ  أبــو . فقــال هلــام)١(﴿وَ

ــر  ــه: Qجعف ﴾: فقول مْ ــنْكُ لٍ مِ ــدْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ ــهِ أَشْ ــوا  ﴿وَ ــو أن ال تقبل ه

 شهادة واحدٍ ويميناً.

كـان قاعـداً يف مسـجد الكوفـة، فمـرّ بـه عبـد  Qثمّ قـال: إنّ عليّـاً 

ــيلٌّ  ــال ع ــة، فق ــه درع طلح ــيّ ومع ــل التميم ــن قف ــذه درع Qاهللا ب : ه

ت غلوالً يـوم البصـ بـد اهللا بـن قفـل: فاجعـل رة. فقـال لـه عـطلحة أُخذَ

ــيك  ــك قاض ــي وبين ــبين ــه ال ــه وبين ــل بين ــلمني. فجع ــيتَه للمس ذي رض

حيــاً، فقــال عــيل  ت غلــوالً يــوم البصــQرشُ رة. ـ: هــذه درع طلحــة أُخــذَ

ـا  Qفقال له رشيح: هـاتِ عـىل مـا تقـول بيّنـة. فأتـاه باحلسـن  فشـهد أهنّ

ــ ــوم البص ــوالً ي ــذت غل ــة أُخ ــاهـدرع طلح ــذا ش ــح: ه ي ــال رشُ دٌ رة، فق

ـر. فـدعـواحد، فـال أقضـ قنـرباً  اي بشـهادة شـاهدٍ حتّـى يكـون معـه آخَ

ا درع طلحـة أُخـذت غلـوالً يـوم البصـ يـح: هـذا ـفشهد أهنّ رة. فقـال رشُ

ــ ــوك، وال أقض ــيلٌّ ـممل ــب ع ــال: فغض ــوك. ق ــهادة ممل ــال:  Qي بش فق

وها، فــإنّ هــذا قضــ ل رشيــح، ـخــذُ ات. قــال: فتحــوّ ــورٍ ثــالث مــرّ ى بجَ
                                                           

 .٢) سورة الطالق: ١(



 ٢٠٧ ........................................................................ Qفقه اإلمام احلسن 

ــال: ال أقضــ ــمّ ق ــورٍ ـث ــن قضــيتُ بجَ ــى ختــربين مــن أي ــني حتّ ي بــني اثن

ــه: ويلــك  ات! فقــال ل ــا -أو: وحيــك  -ثــالث مــرّ ــك أهنّ ــا أخربتُ ، إينّ ملّ

ت غلــوالً يــوم البصــ رة فقلــت: هــاتِ عــىل مــا تقــول ـدرع طلحــة أُخــذَ

جــد غلــول أُخــذ بغــري بيّنــة(: N بيّنــة، وقــد قــال رســول اهللا ، )حيــثام وُ

ــديث، ــمع احل ــلٌ مل يس : رج ــتُ ــن  فقل ــك باحلس ــمّ أتيتُ ــدة! ث ــذه واح فه

ي بشـهادة واحـد حتّـى يكـون معـه ـفشهد، فقلت: هـذا واحـدٌ وال أقضـ

ــر، وقــد قضــ بشــهادة واحــدٍ ويمــني، فهــذه ثنتــان!  Nى رســول اهللا ـآخَ

ــا درع طلحــة أُخــذت غلــوالً يــوم البصــ رة، ـثــمّ أتيتُــك بقنــرب فشــهد أهنّ

ــ ــوك وال أقض ــذا ممل ــت: ه ـــفقل ــا ب ــوك، وم ــهادة ممل ــهادة ي بش أسٌ بش

، إمـام املسـلمني -أو: وحيـك  -اململوك إذا كان عـدالً! ثـمّ قـال: ويلـك 

 .)١(من أمورهم عىل ما هو أعظم من هذايؤمن 

: احلســني بــن ســعيد، عــن ابــن (هتــذيب األحكــام، االستبصــار) -

ري، عن عبد الرمحـان ابـن ا مَ تيبـةأيب عُ ـاج قـال: دخـل احلكـم بـن عُ  )٢(حلجّ

ــىل ــل ع هي ــن كُ ــلَمة ب ــر  وس ــQأيب جعف ــأاله ع ــني.. ، فس ــاهد ويم ن ش

                                                           

عي ،٣٨٥: ٧) الكايف ١(  .٥ح  ،باب شهادة الواحد ويمني املدّ

يينة.٢(  ) يف (االستبصار): عُ
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 .)١(نحوه بلفظٍ مقارب
ـــن ال حيضـــ*  ـــد بـــن قـــيس، عـــن أيب ره الفقيـــه)ـ(مَ : رو حممّ

كـان يف مسـجد الكوفـة فمـرّ بـه عبـد اهللا بـن قفـل  Q أنّ عليّـاً  Qجعفر 
ــيلّ  ــال ع ــة، فق ــه درع طلح ــيّ ومع ــذت Qالتيم ــة أُخ ــذه درع طلح : ه

ــلْ بينــي رة. فقــال ابـــيــوم البصــ )٢(غلـوالً  ن قفـل: يــا أمــري املــؤمنني، اجعَ
ــه وبينــه رشحيــاً، الــوبينــك قاضــيك  ذي رضــيتَه للمســلمني. فجعــل بين

ــيلّ  ــال ع ــQفق ــوم البص ــوالً ي ــذت غل ــة أُخ ــذه درع طلح ــال ـ: ه رة. فق
رشيـح: يــا أمــري املـؤمنني، هــاتِ عــىل مـا تقــول بيّنــة. فأتـاه باحلســن بــن 

ــيلّ  ــ Lع ــوم البص ــذت ي ــة أخ ــا درع طلح ــهد أهنّ ــال ـفش ــوالً، فق رة غل
ــر. فــأتى ـرشيــح: هــذا شــاهد، وال أقضــ ي بشــاهدٍ حتّــى يكــون معــه آخَ

ــا درع طلحـة أُخــذت غلـوالً يـوم البصــ رة، فقـال: هــذا ـبقنـربٍ فشـهد أهنّ
، ثـمّ قـال: خـذوا Qى بشـهادة اململـوك. فغضـب عـيلٌّ ـمملوك، وال أقض

ل رشيـح عـنـالدرع، فـإنّ هـذا قـد قضـ ات. فتحـوّ ـورٍ ثـالث مـرّ  ى بجَ
ي بـني اثنـني حتّـى ختـربين مـن أيـن قضـيتُ بجـورٍ ـجملسه وقال: ال أقضـ

ــيلّ  ــه ع ــال ل ات؟ فق ــرّ ــة Qثــالث م ــا درع طلح ــك: إهنّ ــتُ ل ــا قل : إينّ مل
                                                           

عيباب ما جتوز ف ،٣٤: ٣) االستبصار ١( ، ١٠ح، يه شهادة الواحد مع يمني املدّ

 .١٥٢، باب البينات، ح٣١٠: ٦هتذيب األحكام 

ة.) ٢( نم خاصّ  الغلول: اخليانة، من الغُ
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: هــاتِ عــىل مــا تقــول بيّنــة، وقــد ـأُخــذت غلــوالً يــوم البصــ رة، فقلــتَ
جـد غلـول أُخـذ بغـري بيّنـة(: Nقال رسول اهللا  ، فقلـت: رجـل )حيـثام وُ

ــمع ا ــاهدٌ مل يس ــذا ش ــت: ه ــهد، فقل ــن فش ــك باحلس ــمّ أتيتُ ــديث! ث حل
ـر، وقـد قضــواحد، وال أقض ى رسـول ـي بشـاهدٍ حتّـى يكـون معـه آخَ

:  Nاهللا  بشــاهدٍ ويمــني، فهاتــان اثنتــان! ثــمّ أتيتُــك بقنــرب فشــهد، فقلــتَ
كـان عـدالً، هـذه الثالثـة! ثـمّ هذا مملوك، ومـا بـأسٌ بشـهادة اململـوك إذا 

إمــام املســلمني يــؤمتَن مــن أمــورهم عــىل مــا هــو : يــا رشيــح، إنّ Qقــال
 أعظم من هذا.

ن ردّ شهادة اململوك (رمع): فأQثم قال أبو جعفر  ل مَ وّ
)١(. 

 :باب احلدود والديات

ــد، (الكــايف)*  ــد بــن خال ــراهيم، عــن أمحــد بــن حممّ : عــيلّ بــن إب
ــؤمنني  ــري امل ــه إىل أم ــري  Qرفع ــا أم ــال: ي ــة فق ــلٌ بالكوف ــاه رج ــال: أت ق

ــرين. قــال: ممّــن أنــت؟ قــال: مــن مُ املــؤمنني زينــة. قــال: ، إينّ زنيــتُ فطهِّ
أتقرأُ من القرآن شيئاً؟ قـال: بـىل. قـال: فـاقرأْ. فقـرأ فأجـاد، فقـال: أبـك 
ــى نســأل عنــك. فــذهب الرجــل ثــمّ  ــة؟ قــال: ال. قــال: فاذهــب حتّ نّ جُ
ـرين. فقـال: ألـك  رجع إليه بعـد فقـال: يـا أمـري املـؤمنني، إينّ زنيـت فطهّ

                                                           

قبل من الدعاو بغري بيّنة ،٦٣: ٣) مَن ال حيرضه الفقيه ١(  .٤ح  ،باب ما يُ
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ــة؟ ــال:  زوج ــم. ق ــال: نع ــد؟ ق ــك يف البل ــةٌ مع ــال: فمقيم ــىل. ق ــال: ب ق
ــى نســأل عنــك. فبعــث إىل  Qفــأمره أمــري املــؤمنني  فــذهب، وقــال: حتّ

ــل.  ــحيحُ العق ــؤمنني، ص ــري امل ــا أم ــالوا: ي ــربه، فق ــن خ ــأل ع ــه فس قوم
فرجع إليـه الثالثـة فقـال لـه مثـل مقالتـه، فقـال لـه: اذهـب حتّـى نسـأل 

ــة، ف ــه الرابع ــع إلي ــك. فرج ــؤمننيعن ــري امل ــال أم ــرّ ق ــامّ أق ــرب:  Q ل لقن
احتفظ به. ثمّ غضـب، ثـمّ قـال: مـا أقـبح بالرجـل مـنكم أن يـأيت بعـض 
هــذه الفــواحش فيفضــح نفســه عــىل رؤوس املــال، أفــال تــاب يف بيتــه؟! 
ــمّ  . ث ــدّ ــه احل ــامتي علي ــن إق ــل م ــني اهللا أفض ــه وب ــيام بين ــه ف توبت اهللا لَ ــوَ ف

ــ ــا معش ــاس: ي ــاد يف الن ــه ون ــىل ر املـأخرج ــام ع ــوا ليق ــلمني، اخرج س
، وال يعــرفنّ  ، )١(أحــدكم صــاحبه. فأخرجــه إىل اجلبّــانهــذا الرجــل احلــدّ

ين أُصــيلّ ركعتــني. ثــمّ وضــعه يف حفرتــه،  فقــال: يــا أمــري املــؤمنني، أنظِــرْ
واستقبل النـاس بوجهـه، فقـال: يـا معـارش املسـلمني، إنّ هـذا حـقٌّ مـن 

ـن كــان هللا يف عنقـه عـز وجـلحقـوق اهللا  رف وال يقــيم ـحـقّ فلينصـ، فمَ
. فانصــ ـن يف عنقــه هللا حـدّ رف النـاس، وبقــي هـو واحلســن ـحـدودَ اهللا مَ

ــني  ــة Lواحلس ــاه بثالث ــمّ رم ــريات، ث ــالث تكب ــربّ ث ــراً فك ــذ حج ، فأخ
مثــل مــا  Qأحجــار، يف كــلّ حجــرٍ ثــالث تكبــريات، ثــمّ رمــاه احلســن 

جــه ، فــامت الرجــل، فأخرQ، ثــمّ رمــاه احلســني Qرمــاه أمــري املــؤمنني 
                                                           

 : الصحراء.-بالتشديد  -) اجلبّان واجلبّانة ١(
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، فــأمر فحفــر لــه وصــىلّ عليــه ودفنــه، فقيــل: يــا أمــري Qأمــري املــؤمنني 
ـله؟ فقـال: قـد اغتسـل بـام هـو طـاهرٌ إىل يـوم القيامـة،  املؤمنني، أال تغسّ

 .)١(لقد صرب عىل أمرٍ عظيم
ــد بــن خالــد، (الكــايف)*  ة مــن أصــحابنا، عــن أمحــد بــن حممّ : عــدّ

بــن اجلهــم، عــن عــن عمــرو بــن عــثامن وعــن أبيــه، مجيعــاً عــن هــارون 

د بن مسلم قـال: سـمعتُ أبـا جعفـرٍ وأبـا عبـد اهللا  يقـوالن: بينـا  Lحممّ

إذ أقبـل قـومٌ فقـالوا: يـا  Qيف جملـس أمـري املـؤمنني  Lاحلسن بـن عـيلّ 

د، أردنـا أمـري املـؤمنني  . قـال: ومـا حـاجتكم؟ قـالوا: أردنـا أن Qأبا حممّ

: امـرأة جامعهـا نسأله عن مسـألة. قـال: ومـا هـي؟ ختربونـا هبـا؟ فقـالوا

ــازوج ــت بحموهت ــا قام ــام عنه ــامّ ق ــا، فل ــرٍ  )٢(ه ــةٍ بك ــىل جاري ــت ع فوقع

ــال  ــذا؟ فق ــول يف ه ــام تق ــت، ف ــا فحملَ ــة فيه ــت النطف ــاحقتها، فألق فس

، وأبــو احلســن هلــا، وأقــول: فــإن أصــبتُ فمــن اهللا Qاحلســن  : معضــلةٌ

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــمّ م ــQث ــن نفس ــأتُ فم ــأرجو أن ال ـ، وإن أخط ي، ف

ــذ منهــا مهــر اجلاريــة البكــر يف أُخطــئ  إن شــاء اهللا: يعمــد إىل املــرأة فيؤخَ

ــى تشــقّ فتــذهب عــذرهتا، ثــمّ  ل وهلــة؛ ألنّ الولــد ال خيــرج منهــا حتّ أوّ

                                                           

 .٣ح  ،باب آخر منه ،١٨٨: ٧) الكايف ١(

ه٢(  .) أي: بشهوهتا، ومحو اليشء: حرّ
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نتظـر باجلاريـة حتّـى تضـع مـا يف بطنهـا،  ـا حمصـنة، ثـمّ يُ م املرأة؛ ألهنّ تُرجَ

. ــدّ ــة احل ــد اجلاري لَ ــمّ جتُ ــة، ث ــاحب النطف ــه ص ــد إىل أبي ــردّ الول ــال:  ويُ ق

، فقــال: Q، فلقــوا أمــري املــؤمنني Qرف القــوم مــن عنــد احلســن ـفانصــ

ـد ومـا قـال لكـم؟ فـأخربوه، فقـال: لـو أنّنـي املسـؤول  ما قلـتم أليب حممّ

 .)١(ان عندي فيها أكثر ممّا قال ابنيما ك

ـد بـن (هتذيب األحكـام)*  ـد بـن عـيلّ بـن حمبـوب، عـن حممّ : حممّ

مــرو بــن عــثامن، عــن أيب عبــد ع احلســني، عــن إبــراهيم بــن عقبــة، عــن

يسـتفتونه فلـم يصـيبوه، فقـال هلـم  Qقال: أتى قـومٌ أمـري املـؤمنني  Qاهللا

، Q: هـاتم فتيـاكم، فـإن أصـبتُ فمـن اهللا ومـن أمـري املـؤمنني Qاحلسن 

مــن ورائكـــم. فقـــالوا: امـــرأة  Q وإن أخطــأتُ فـــإنّ أمـــري املـــؤمنني

ــةً  ــاحقت جاري ــه فس ــرارة مجاع ــت بح ــا، فقام ــا زوجه ــراً،  جامعه بك

ــال  ــت. فق بِلَ ــة فحَ ــا النطف ــت عليه ــلQفألقَ ــذه  )٢(: يف العاج ــذ ه تُؤخ

ــذرة،  ــذهب بالعُ ــى يُ املــرأة بصــداق هــذه البكــر؛ ألنّ الولــد ال خيــرج حتّ

ــاحب  ــد بص ــق الول ، ويُلحَ ــدّ ــا احل ــام عليه ق ــد ويُ ــى تل ــا حتّ ــر هب نتظَ ويُ

م املرأة ذات الزوج.  النطفة، وتُرجَ

                                                           

 .١ ح ،باب آخر منه ،٢٠٢: ٧) الكايف ١(

رٍ وتلبّث.٢( لٍ وتفكّ  ) أي: قال بال تأمّ
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فقــالوا: قلنــا للحســن وقــال  Qنني رفوا، فلقــوا أمــري املــؤمـفانصــ

م مـا كـان عنـده إالّ مـا قـال لنا احلسن، فقال: واهللا لو أنّ أبـا احلسـن لقيـتُ 

 .)١(احلسن
ــد بــن عيســى بــن عبيــد، (الكــايف)*  : عــيلّ بــن إبــراهيم، عــن حممّ

ــري  ــد أم ــىل عه ــان ع ــال: ك ــه ق ــحابه رفع ــض أص ــن بع ــونس، ع ــن ي ع
ـــؤمنني  ـــان يف اهللا  Qامل ـــز وجـــلرجـــالن متواخي مها ع ـــدُ ـــامت أح ، ف

ــا  ــل وأنزهل ــا الرج ــه، فحفظه ــت ل ــة كان ــظ بنيّ ــر يف حف وأوىص إىل اآلخَ
لــده يف اللطــف واإلكــرام والتعاهــد، ثــمّ حضــ ره ســفر فخــرج، ـمنزلــة وُ

ــبيّة،  ــت الص ــى إذا أدرك ــفر حتّ ــال الس ــبيّة، فأط ــه يف الص وأوىص امرأت
ــامّ  وكــان هلــا مجــال، وكــان الرجــل يكتــب يف حفظهــا والتعاهــد هلــا، فل
ــاء  ــغ النس ــت مبل ــد بلغ ــا ق ــدم فرياه ــت أن يق ــه خاف ــك امرأتُ رأت ذل
جهــا، فعمــدت إليهــا هــي ونســوةٌ معهــا قــد كانــت  فيعجبــه مجاهلــا فيتزوّ

، فأم هتنّ ، فلـامّ قـدم الرجـل مـن )٢(سـكنها هلـا، ثـمّ افرتعتهـا بإصـبعهاأعدّ
ــا  ــتحياءً ممّ ــه اس ــتْ أن جتيب ــة، فأبَ ــا اجلاري ــه دع ــار يف منزل ــفره وص س

فـألحّ عليهـا بالـدعاء، كـلّ ذلـك تـأبى أن جتيبـه، فلـامّ أكثـر  صارت إليه،
ـا تسـتحيي أن تأتيـك مـن ذنـبٍ كانـت  عليها قالت له امرأتـه: دعهـا، فإهنّ

                                                           

  .٤ح  ،باب احلدّ يف السحق ،٦٧: ١٠) هتذيب األحكام ١(

 تضاض (املصباح).ف) افرتعت اجلارية: أزالت بكارهتا، وهو اال٢(
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ــالفجور،  ــا ب ــذا، ورمته ــذا وك ــت: ك ــو؟ قال ــا ه ــا: وم ــال هل ــه. ق فعلَت
، أمــا  فاســرتجع الرجــل، ثــمّ قــام إىل اجلاريــة فوبّخهــا وقــال هلــا: وحيــكِ

كِ إالّ علمــتِ مــا كنــتُ أ صــنع بــكِ مــن األلطــاف؟ واهللاِ مــا كنــتُ أعــدّ
بنتـــي، فـــام دعـــاكِ إىل مـــا  لـــدي أو إخـــواين، وإن كنـــتِ الَ لـــبعض وُ
اهللا مــا فعلــتُ  ــا إذا قيــل لــك مــا قيــل فــوَ ــة: أمّ صــنعت؟ فقالــت اجلاري
، وإنّ القصــة لكــذا وكــذا،  ّ الــذي رمتنــي بــه امرأتُــك، ولقــد كــذبَت عــيلَ

قـال: فأخـذ الرجـل بيـد امرأتـه ويـد  ووصفت له ما صنعت هبـا امرأتـه.
ــ ــة، فمض ــؤمنني ـاجلاري ــري امل ــدي أم ــني ي ــهام ب ــى أجلس ــام حتّ  Qى هب

ت املرأة بذلك. ة كلّها، وأقرّ  وأخربه بالقصّ
ي أبيـه، فقـال لـه أمـري املـؤمنني  Qقال: وكان احلسـن  : Qبـني يـدَ

: نعــم، عــىل املــرأة احلــدّ لقــذفها اجلاريــة، Qاقــضِ فيهــا، فقــال احلســن 

اهـــا. قـــال: فقـــال أمـــري املـــؤمننيوعلي : Q هـــا القيمـــة الفرتاعهـــا إيّ

لّف اجلمل الطحن لفعلصدقت. ثمّ قال )١(: أما لو كُ
 

)٢(. 
ين (الكايف، هتذيب األحكام)*  : عيلّ بن إبراهيم، عن أبيه قال: أخربَ

                                                           

لّف أمراً يتأتّى منه ويقو عليه يفعله، فمثّل ذلك للحسن ١( ن كُ ) لعلّ املراد أنّ مَ

كون ولو كلّف لفعل، وحيتمل أن ي انهبني الناس، لكنّه مل يأت، أو بأنه يتأتّى منه احلكم

ل أظهر (آت).  متثيالً لبيان اضطرار اجلارية فيام فُعل هبا، واألوّ

 .١٢ح  ،باب حدّ القاذف ،٢٠٧: ٧) الكايف ٢(
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ــحابنا، رفعه إىل أيب عبد اهللا  برجلٍ  Qقال: أُيتَ أمري املؤمنني  Qبعض أص
جِ  نيٌ ملطَّخٌ  د يف خربةٍ وُ سكّ ط )١(وبيده  شحّ يف  )٢(بالدم، وإذا رجلٌ مذبوحٌ يت

له أمري املؤمنني  قال  مه، ف نا قتQد يا أمري املؤمنني، أ قال:  ما تقول؟  ه. :  تُ ل
ــأقبل رجلٌ مس )٤(. فلامّ ذهبوا به ليقتلوه [به])٣(قال: اذهبوا به فاقتلوه به رعاً ـ

وه إىل أمري املؤمنني قال: ال تعجلوا، وردّ يا أمري Q ف قال: واهللا  وه، ف ! فردّ
ل: ما  Q صــاحبه، أنا قتلتُه. فقال أمري املؤمنني )٥([قتل]املؤمنني ما هذا  لألوّ

يا أمري املؤمنني، وما )٦(عىل إقرارك عىل نفســـك [ومل تفعل] محلك ؟ فقال: 
خذوين  جال، وأ ثال هؤالء الر ّ أم هد عيلَ ــ قد ش ــتطيع أن أقول و نتُ أس ك

ــ ني ملطّخوبيدي س ط كّ ــحّ قائمٌ عليه،  )٧(بالدم، والرجل يتش نا  يف دمه وأ
حتُ بجنب هذه اخلربة شاة، رب فأقررت، وأنا رجلٌ كنتُ ذبـوخفتُ الض

                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): متلطّخ.١(

ط.٢(  ) يف (هتذيب األحكام): متشحّ

 قيدوه.) يف (هتذيب األحكام): فأ٣(

 ) ليس يف (هتذيب األحكام).٤(

 ) ليس يف (الكايف).٥(

 ) ليس يف (هتذيب األحكام).٦(

ط.٧(  ) يف (هتذيب األحكام): متشحّ
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ط يف دمه، فقمتُ  )٢(البول فدخلت اخلربة، فرأيت )١(وأخذين ــحّ الرجل يتش
ّ هؤالء فأخذوين. باً، فدخل عيلَ  متعجّ

ــؤمنني  ــري امل ــال أم ــQفق ــاذهبوا هب ــذين ف ــذوا ه ــن، ام إ: خُ ىل احلس
ــتهام،] ــه قص ــوا علي ــا )٣([وقصّ ــه: م ــوا ل ــال:] وقول ــيهام؟ [ق ــم ف  )٤(احلك

ــتهام، فقــال احلســن  Qفــذهبوا إىل احلســن  ــه قصّ ــوا علي : قولــوا Qوقصّ
فقـد أحيـا هـذا، وقـد قـال  )٥(: إنّ هـذا إن كـان ذبـح ذاكQألمري املؤمنني 

ــلاهللا  ــز وج ــ: ع ــا النَّ يَ ــأَنَّام أَحْ كَ ــا فَ ياه ــنْ أَحْ مَ ــاً﴾﴿وَ ِيع ــىلّ )٦(اسَ مجَ  )٧(، خي
ج رَ  .)٩(دية املذبوح من بيت املال )٨(عنهام، وختُ

                                                           

 ) يف (هتذيب األحكام): فأخذين.١(

 ) يف (هتذيب األحكام): فوجدت.٢(

 ) ليس يف (هتذيب األحكام).٣(

 ) ليس يف (الكايف).٤(

 ) يف (هتذيب األحكام): ذلك.٥(

 .٣٢) سورة املائدة: ٦(

)٧.  ) يف (هتذيب األحكام): فخىلّ

 ) يف (هتذيب األحكام): وأخرج.٨(

باب البيّنات  ،١٩٨: ١٠، هتذيب األحكام ٢ح  ،باب نادر ،٢٨٩: ٧) الكايف ٩(

 .١٩ح  ،عىل القتل
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ــن ال حيضــ*  جــد عــىل عهــد Q: قــال أبــو جعفــر ره الفقيــه)ـ(مَ : وُ
أمــري املــؤمنني صــلوت اهللا عليــه رجــلٌ مــذبوحٌ يف خربــة، وهنــاك رجــلٌ 

ـذ ليـؤتى بـه أمـري املـؤمنني  ني ملطّـخ بالـدم، فأُخِ نّـه ، فـأقرّ أQبيده سـكّ
قتله، فاستقبله رجـلٌ فقـال هلـم: خلُّـوا عـن هـذا، فأنـا قاتـل صـاحبكم! 

ــذ أيضــاً مــع صــاحبه وأُيتَ  ــوا Qأمــري املــؤمنني  )١(فأُخِ ــامّ أُدخلــوا قصّ ، فل
ــري  ــا أم ــال: ي ــرار؟ ق ــىل اإلق ــك ع ــا محل ل: م ــألوّ ــال ل ــة، فق ــه القصّ علي
ــة،  ــب اخلرب ــاةً بجن ــتُ ش ــتُ ذبح ــد كن ــاب، وق ــلٌ قصّ املــؤمنني، إينّ رج
ني ملطّــخٌ بالــدم،  فــأعجلني البــول، فــدخلتُ اخلربــة وبيــدي ســكّ
ــي  فأخــذين هــؤالء وقــالوا: أنــت قتلــتَ صــاحبنا، فقلــت: مــا يُغنــي عنّ
ــخ بالــدم،  ني ملطّ اإلنكــار شــيئاً، وهاهنــا رجــلٌ مــذبوح وأنــا بيــدي ســكّ

ـر: مـا تقـول أنـت؟ قـال: أنـا  Qفأقررتُ هلم أينّ قتلتُـه. فقـال عـيلٌّ  لآلخَ
 ري املؤمنني.قتلتُه يا أم

ــن ابني ليحكم بينكم. فذهبوا Qفقال أمري املؤمنني  : اذهبوا إىل احلس
ة، فقال  صّ وا عليه الق صّ ا هذا فإن كان قد قتل رجالً فقد أحيا Qإليه وق : أمّ

ِيعاً﴾يقول:  عز وجلهذا، واهللا  يَا النَّاسَ مجَ أَنَّام أَحْ كَ ياها فَ نْ أَحْ مَ ، ليس )٢(﴿وَ

                                                           

 .Q) فأخذ أيضاً وأيت به مع صاحبه أمري املؤمنني ١(

 .٣٢) سورة املائدة: ٢(
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ج الدية من عىل أحدٍ منهام يشء، رَ  .)١(بيت املال لورثة املقتول وختُ
وي عـــن أيب جعفـــرٍ (هتـــذيب األحكـــام) - ـــه قـــال:..  Q: ورُ أنّ

 .)٢(مثله بلفظٍ مقارب

 :باب اجلهاد
ــام)*  ــذيب األحك ــد (هت ــن حممّ ــر ب ــن جعف ــاد، ع ــن زي ــهل ب : س

ــد اهللا  ــن أيب عب اح، ع ــدّ ــن الق ــن اب ، ع ــعريّ ــلٌ  Qاألش ــا رج ــال: دع ق
: Qلـرباز فـأبى أن يبـارزه، فقـال لـه أمـري املـؤمنني بعض بني هاشـم إىل ا

مــا منعــك أن تبــارزه؟ فقــال: كــان فــارس العــرب وخشــيت أن يقتلنــي. 
ــه لقتلتَــه، ولــو Qفقــال لــه أمــري املــؤمنني  ــه بغــى عليــك، ولــو بارزتَ : فإنّ

: إنّ احلسـن بـن Qبغى جبلٌ عـىل جبـلٍ هلـدَّ البـاغي. وقـال أبـو عبـد اهللا 
، فقــال لــه Q املبــارزة، فعلــم بــه أمــري املــؤمنني دعــا رجــالً إىل Lعــيلٍّ 

ــك، ولــئن دعــاك أحــدٌ Qأمــري املــؤمنني  : لــئن عــدتَ إىل مثلهــا ألُعاقبنَّ
به ألعاقبنَّك، أما عملتَ أنّه بغي؟!  .)٣(إىل مثلها فلم جتُ

                                                           

 .٨ح  ،باب احليل يف األحكام ،١٤: ٣رضه الفقيه ) مَن ال حي١(

 .٨٠ح، الزيادات يف القضايا واألحكام باب من ،٣٦٢: ٦) هتذيب األحكام ٢(

 .٢ح  ،باب النوادر ،١٨٨: ٦) هتذيب األحكام ٣(
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 :باب املكاسب
ضالة، عن أبان، عن (هتذيب األحكام)*  سعيد، عن ف سني بن  : احل

ــني  Lعن أيب عبد اهللا، عن أبيه حييى بن أيب العالء،  ــن واحلس  Lأنّ احلس
 .)٢( )١(كانا يقبَالن جوائز معاوية

 :باب العتق

ــد بــن عــيلّ بــن حمبــوب، (هتــذيب األحكــام، االستبصــار)*  : حممّ
د بن حييـى، عـن احلسـن بـن عـيلّ  ، عـن أيب إسـحاق، عـن عن عيلّ بن حممّ

                                                           

علَم أنّ معاوية ١( أمر أن ال يُعطى عيال املؤمنني  -ابن آكلة األكباد  -) جيب أن يُ

تلوا مع أمري عليه يف الوقعات الثالث: اجلمل وصفّني  Q املؤمنني عيلٍّ الذين قُ

والنهروان، وغريها كغارة بُرس بن أرطأة وسفيان الغامديّ وأمثاهلام، من بيت املال شيئاً، 

حقوق هؤالء املظلومني بعناوين خمتلفة، مثل خراج (دار ابجربد) وأمثاله،  Lفأخذا 

د بن بحر هذا  الرهني أبو احلسني الشيباين كتاباً يف ويردّون إىل صواحبها. وصنّف حممّ

 املعنى، وذكر فيه األخبار، وهو معنونٌ يف (رجال النجايش).

 .٥٦ح  ،كتاب املكاسب ،٣٨٧: ٦) هتذيب األحكام ٢(
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ت وعليــه يف الرجــل يمــو Qاحلســن  )٢(، عــن [أيب])١(فــيض، عــن أشــعث
ين  ــدَ ــدأ ب ــال: يب ــن، ق ي ــد دَ ــىل العب ــارة وع ــده يف التج ــد أذن لعب ــن وق ي دَ

 .)٣(السيّد

 :باب اآلداب والسنن

 :تشييع املسافر وتوديعه والدعاء له

ــ*  ــن ال حيض ــه)ـ(مَ ــؤمنني ره الفقي ــري امل ــيّع أم ــا ش ــا ذر  Q: ملّ أب

ــني ــن واحلس ــيّعه احلس ــه، ش ــة اهللا علي ــب  L رمح ــن أيب طال ــل ب وعقي

ر بــن يــارس، قــال أمــري املــؤمنني وعبــد ا عــوا Qهللا بــن جعفــر وعــامّ : ودّ

ــ ــاخص أن يمض ــدّ للش ــه الب ــاكم، فإنّ ــع. ـأخ ــن أن يرج ــيِّع م ي وللمش

: رمحـك L فتكلّم كلّ رجـل مـنهم عـىل حيالـه، فقـال احلسـني بـن عـيلّ 

ــك  ــتهم دين ــك منع ــالبالء ألنّ ــوك ب ــام امتهن ــوم إنّ ، إنّ الق ــا ذرّ ــا أب اهللا ي
                                                           

ا راويه هو الفيض بن ١( ) الظاهر كونه أشعث بن سعيد البرصي، أو غريه. وأمّ

، الذي رو عنه أبو إسحاق ثع لبة بن ميمون موىل بني أسد، وعنه املختار اجلعفيّ

از الكويف د بن حييى اخلزّ ال، وعنه عيلّ بن حممّ  .ب األحكام)(هتذي احلسن بن عيلّ بن فضّ

 ) ليس يف (االستبصار) وبعض نسخ (هتذيب األحكام).٢(

 ،٢٠: ٤، االستبصار ١٢٨العتق وأحكامه / ح  باب ،٣٥٠: ٨) هتذيب األحكام ٣(

 .٣ح  ،ه وعىل العبد دَينباب الرجل يعتق عبداً ل
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 أحوجـك غـداً إىل مـا منعـتهم وأغنـاك عـامّ منعـوك. فمنعوك دنياهم، فـام

ــو ــال أب ــ فق : رمحك نٌ ذرّ ــجَ ــام يل ش ــت، ف ــل بي ــن أه ــدنيا  )١(م اهللا م يف ال

كم رسول اهللا  .)٢(N غريكم، إينّ إذا ذكرتكم ذكرت بكم جدَّ

ــن  ــام احلس ــوعة اإلم ــزء األول مــن موس ــم اجل ــا ت يف كتــب  Qإىل هن

 Qتعـاىل بعنـوان (اإلمـام احلسـن احلديث ويليـه اجلـزء الثـاين إن شـاء اهللا

 يف بحار األنوار).

*** 
 
 

  

                                                           

 ) الشجن: احلاجة حيث كانت.١(

 .١ح، وتوديعه والدعاء لهباب تشييع املسافر  ،١٨٠: ٢) مَن ال حيرضه الفقيه ٢(
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