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 :معجزة اخرضار النخلة اليابسة

ــدرجات*  ــائر ال ــدي)١(بص ــثم النه ــران ،: اهلي ــن مه ــامعيل ب ــن إس  ،ع
خـرج احلسـن بـن عـيل بـن  :قـال Qعن عبـد اهللا الكنـايس عـن أيب عبـد اهللا 

ــب  ــره  Lأيب طال ــض عم ــول يف بع ــان يق ــزبري ك ــد ال ــن ول ــل م ــه رج ومع
نزلــوا حتــت نخــل  :قــال ،فنزلــوا يف منهــل مــن تلــك املناهــل :قــال ،بإمامتــه

ــش ــن العط ــبس م ــد ي ــابس ق ــال :ي ــن  :ق ــرش للحس ــة  Qفف ــت نخل حت
لـو  :فقـال الـزبريي ورفـع رأسـه :وللزبريي بحذائه حتـت نخلـة أخـر قـال

وإنــك  :Qســن فقــال لــه احل :قــال ،كــان يف هــذا النخــل رطــب ألكلنــا منــه
يـده إىل الســامء فــدعا بكــالم  Qنعـم فرفــع احلســن  :قــال ؟لتشـتهي الرطــب

ــ ــزبريي فاخض ــه ال ــت ـمل يفهم ــا فأورق ــارت إىل حاهل ــم ص ــة ث رت النخل
 :قــال ،ســحر واهللا :فقــال لــه اجلــامل الــذي اكــرتوا منــه :ومحلــت رطبــا قــال

 :قـال ،ويلـك لـيس بسـحر ولكـن دعـوة ابـن النبـي جمابـة :فقال لـه احلسـن
 .)٣()٢(حتى رصموا مما كان فيها ما كفاهمصعدوا إىل النخلة ف

                                                           

 .١٠ح ،٢٧٦ حممد بن احلسن بن فروخ، بصائر الدرجات،) (١

 .عن القاسم النهدي فراجع :أيضا وفيه .٤٦٢ص  ١تراه يف الكايف ج  )(٢

 .١ح -٣٢٤ :٤٣ ،العالمة املجليس –بحار االنوار  )٣(
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 .عن عبد اهللا مثله :اخلرائج

ــل يف  :قــال اجلــوهري :بيــان ــرده اإلب املنهــل املــورد وهــو عــني مــاء ت

ــل ــفار مناه ــرق الس ــىل ط ــاوز ع ــي يف املف ــازل الت ــمى املن ــي وتس الن  ،املراع

ــا مــاء ــه ،فيه ــرائ )إىل حاهلــا( قول ــل اليــبس ويف اخل رت ـج فاخضــأي قب

 .النخلة وأورقت

 :بن جعفر بوصول اجلائزة وعبد اهللا Q احلسني ألخيهاخباره 

ــرائج*  ــادق)١(اخل ــن الص ــه  ،: روي ع ــن آبائ ــن  Kع ــال  Qأن احلس ق

إن معاويــة بعــث إلــيكم  :يومــا ألخيــه احلســني ولعبــد اهللا بــن جعفــر

ــالل ــتهل اهل ــذا ملس ــوم ك ــيكم ي ــل إل ــي تص ــوائزكم وه ــاقا ،بج ــد أض  ،وق

يف الســاعة التــي ذكرهــا ملــا كــان رأس اهلــالل فلــام وافــاهم املــال فوصــلت 

قضـاه ممـا بعثـه إليـه ففضـلت فضـلة ففرقهـا ف ديـن كثـري Qكان عىل احلسن 

ــه ــه وموالي ــه وقســم ثلــث مــا بقــي يف  Qى احلســني ـوقضــ ،يف أهــل بيت دين

ى دينـه ومـا ـوأمـا عبـد اهللا فقضـ ،أهل بيتـه ومواليـه ومحـل البـاقي إىل عيالـه

                                                           

 .٣ح ،٢٣٩:١ قطب الدين الراوندي، رائح،اخلرائج واجل) (١
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فبعـث إىل  ،عه إىل الرسـول ليتعـرف معاويـة مـن الرسـول مـا فعلـوافضل دف

 .)١(عبد اهللا أمواال حسنة

 .ضاق الرجل أي بخل وأضاق أي ذهب ماله :قال اجلوهري :بيان

 :االسود بمولود ذكر Q معجزة اخباره

ــرائج*  ــامة :)٢(اخل ــن أس ــدل ب ــن من ــادق )٣(روي ع ــن الص عــن  ،ع
 ،فتورمــت قــدماه ،ا إىل املدينــةخــرج مــن مكــة ماشــي Qأن احلســن  Kآبائــه

كـال ولكنـا إذا أتينـا  :فقـال ،لـو ركبـت ليسـكن عنـك هـذا الـورم :فقيل لـه
املنـزل فإنـه يسـتقبلنا أسـود معـه دهـن يصـلح هلـذا الـورم فاشـرتوا منــه وال 

لــيس أمامنــا منــزل فيــه أحــد يبيــع هــذا  :فقــال لــه بعــض مواليــه ،متاكســوه

                                                           

 .٢ح -٣٢٤ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )١(

 .٤ح ،٢٣٩:١ قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح،) (٢

وهو زيد الشحام  -عن أيب أسامة  ،كذا يف النسخ املطبوعة والصحيح: عن صندل )(٣

- وقد رواه ابن شهر ٤٦٣ص  ١كايف ج عن ال ٤كام تراه يف هذه الصفحة حتت الرقم  -

. راجع جامع الرواة ٧ص  ٤آشوب يف املناقب عن أيب أسامة مرسال عىل عادته، تراه يف ج 

 أيضا.
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 ،أميـاال فــإذا األسـود قـد اســتقبلهم بـىل إنــه أمامنـا وسـاروا :فقـال ؟الـدواء
 :دونـك األسـود فخـذ الـدهن منـه بثمنـه فقـال األسـود :فقال احلسن ملـواله

 :قــال Lللحســن بــن عــيل بــن أيب طالــب  :قــال ؟ملــن تأخــذ هــذا الــدهن
ــ ــق يب إلي ــول اهللا إين  .هانطل ــن رس ــا اب ــود ي ــال األس ــه فق ــود إلي ــار األس فص

يرزقنــي ولـدا ســويا ذكــرا حيــبكم  مـوالك ال آخــذ لــه ثمنـا ولكــن ادع اهللا أن
انطلـق إىل منزلـك فـإن اهللا  :فقـال ،أهل البيـت فـإين خلفـت امـرأيت متخـض

تعاىل قد وهب لـك ولـدا ذكـرا سـويا فرجـع األسـود مـن فـوره فـإذا امرأتـه 
ودعــا لــه بــاخلري  Qقــد ولــدت غالمــا ســويا ثــم رجــع األســود إىل احلســن 

بـذلك الـدهن فـام قـام عـن بوالدة الغـالم لـه وإن احلسـن قـد مسـح رجليـه 
 .)١(موضعه حتى زال الورم

 ،عـن أمحـد بـن حممـد ،عـن املعـىل ،عن احلسـني بـن حممـد :)٢(الكايف* 

عـن أيب أسـامة مثلـه إىل قولـه  ،عـن صـندل ،عن حممـد بـن عـيل بـن الـنعامن

 .)٣(فقد وهب اهللا لك ذكرا سويا وهو من شيعتنا
                                                           

 .٣ح -٣٢٤ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )١(

 .٦ح ،٤٦٣:١ الكليني، الكايف،) (٢

 .٤ح -٣٢٤ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )٣(
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وبـني  Qجـر بينـه قد أوردنـا كثـريا مـن معجزاتـه يف بـاب مـا  :أقول

 .معاوية وباب وفاته وغريمها

 :اجابته عن مسائل معاوية قبل سامعها

ــــا  :)١(اخلــــرائج*  ــــه  Qروي أن علي ــــة فقــــام إلي كــــان يف الرحب

لســـت مـــن  :Qأنـــا مـــن رعيتـــك وأهـــل بـــالدك قـــال  :رجـــل فقـــال

ـــالدي ـــل ب ـــن أه ـــي وال م ـــف ،رعيت ـــن األص ـــائل  )٢(روإن اب ـــث بمس بع

ـــلك ـــه وأرس ـــة فأقلقت ـــا إىل معاوي ـــال ،إيل ألجله ـــري  :ق ـــا أم ـــدقت ي ص

ــت عــىل  ــد اطلع ــت ق ــك يف خفيــة وأن ــلني إلي ــة أرس ــؤمنني إن معاوي امل

 .ذلك وال يعلمها غري اهللا

                                                           

 .٢ح ،٥٧٢:٢ قطب الدين الراوندي، رائج واجلرائح،اخل) (١

يريد ملك الروم قال الفريوزآبادي: وبنو األصفر ملوك الروم أوالد األصفر بن  )(٢

نساءهم فولد هلم  أروم بن يعصو ابن إسحاق، أو الن جيشا من احلبش غلب عليهم فوط

 أوالد صفر.
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ــال  ــذين :Qفق ــي ه ــد ابن ــل أح ــال ،س ــوفرة :ق ــأل ذا ال ــي  )١(أس يعن

وكـم  ؟جئـت تسـأل كـم بـني احلـق والباطـل :احلسن فأتاه فقـال لـه احلسـن

ومـا  ؟ومـا قـوس قـزح ؟رق واملغـربـملشـوكـم بـني ا ؟بني السامء واألرض

 .نعم :قال ؟وما عرشة أشياء بعضها أشد من بعض ؟املؤنث

مــا رأيتــه بعينــك  ،بــني احلــق والباطــل أربــع أصــابع :Qقــال احلســن 

وبــني الســامء واألرض دعــوة  ،حــق وقــد تســمع بأذنيــك بــاطال فهــو

ــوم ــ ،املظل ــد البص ــ رـوم ــني املش ــمسـوب ــوم للش ــرية ي ــرب مس  ،رق واملغ

ــز ــيطانوق ــم الش ــل  ،ح اس ــان أله ــب وأم ــة اخلص ــوس اهللا وعالم ــو ق وه

أذكــر أم أنثــى فإنــه  يــدريوأمــا املؤنــث فهــو الــذي ال  ،األرض مــن الغــرق

ينتظر بـه فـإن كـان ذكـرا احـتلم وإن كانـت أنثـى حاضـت وبـدا ثـدهيا وإال 

                                                           

تمع عىل الرأس أو ما سال عىل الشعر املج -بالفتح  -أي صاحب الوفرة والوفرة  )(١

االذنني منه أو ما جاوز شحمة األذن ثم بعدها اجلمة ثم بعدها اللمة، وبذلك وصف شعر 

 .)كان شعره وفرة وإذا طال صارت مجة( :حيث قالوا Nرسول اهللا 
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بــل! فــإن أصــاب بولــه احلــائط فهــو ذكــر وإن انــتكص بولــه عــىل  :قيــل لــه

 .)١(فهو أنثى ،ل البعريرجليه كام ينتكص بو
خلـق اهللا احلجـر  ءرة أشياء بعضها أشد مـن بعـض فأشـد يشـوأما عش

وأشـد  ،وأشد من احلديد النار تذيب احلديـد ،وأشد منه احلديد يقطع به احلجر
وأشـد مـن السـحاب الـريح حتمـل  ،وأشد مـن املـاء السـحاب ،املاء من النار

شـد مـن امللـك ملـك املـوت وأ ،السحاب وأشد من الريح امللك الذي يردهـا
 ،وأشد من ملك املـوت املـوت الـذي يميـت ملـك املـوت ،الذي يميت امللك

 .)٢(وأشد من املوت أمر اهللا الذي يدفع املوت

 :وهو طفل Q نطق االمام احلسن

حممــد بــن إســحاق باالســناد جــاء أبــو  :)٣(مناقــب ابــن شهرآشــوب* 

ــيل  ــفيان إىل ع ــال Qس ــ :فق ــك يف حاج ــن جئت ــا احلس ــا أب ــال ،ةي ــيم  :ق وف
                                                           

 قال الفريوزآبادي: املؤنث: املخنث وهو الرجل املشبه املرأة يف لينه ورقة كالمه )(١

 ئه.وتكرس أعضا

 .٥ح -٣٢٥ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )٢(

 . ١٧٣:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٣
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ي معـي إىل ابـن عمـك حممـد فتسـأله أن يعقـد لنـا عقـدا ـمتشـ :قـال ؟جئتني

يـا أبــا سـفيان لقـد عقــد لـك رسـول اهللا عقــدا ال  :فقـال ،ويكتـب لنـا كتابــا

واحلسـن يـدرج بـني يـدهيا  ،يرجع عنه أبـدا وكانـت فاطمـة مـن وراء السـرت

مـد! قـويل هلـذا يـا بنـت حم :ر شـهرا فقـال هلـاـوهو طفل من أبناء أربعة عشـ

 Qفأقبــل احلســن  ،الطفــل يكلــم يل جــده فيســود بكالمــه العــرب والعجــم

ــم  ــه ث ــىل حليت ــر ع ــه واألخ ــىل أنف ــه ع ــد يدي ــفيان ورضب إح إىل أيب س

يـا أبـا سـفيان! قـل ال إلـه إال اهللا حممـد رسـول  :أنطقه اهللا عز وجل بـأن قـال

ــال  ــفيعا فق ــون ش ــى أك ــل يف آل حم :Qاهللا حت ــذي جع ــد هللا ال ــن احلم ــد م م

 . )٢()١()احلكم صبيا (وآتيناهذرية حممد املصطفى نظري حييى بن زكريا 

                                                           

هذه القصة مذكورة يف كتب السري عند ذكر فتح مكة سنة ثامن للهجرة حني جاء  )(١

 ٢د يف مدته، راجع سرية ابن هشام جأبو سفيان إىل رسول اهللا ليربم عهد املرشكني ويزي

 -فقد كان .٦٦، إعالم الور ص ٦٠، ارشاد املفيد ص ٢٠٦ص  ١املناقب ج  ،٣٩٦ص 

 عامئذ مخس سنني، ال أربعة عرش شهرا كام زعم. Lحلسن بن عيل  -عىل هذا 

 .٦ح - ٣٢٦ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )٢(
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 :بعدم احرتاق داره Q اخباره

كـــان احلســـن  :قـــال Qعـــن زيـــن العابـــدين  ،أبـــو محـــزة الـــثاميل

يـــا ابـــن رســـول اهللا قـــد احرتقـــت  :بـــن عـــيل جالســـا فأتـــاه آت فقـــال

ـــال ؟دارك ـــال ،ال :ق ـــاه آت فق ـــت. إذ أت ـــا احرتق ـــن  :م ـــا اب ـــول ي رس

ـــا  :اهللا ـــككنا أهن ـــا ش ـــى م ـــب دارك حت ـــار يف دار إىل جن ـــت الن ـــد وقع ق

 .)١(ستحرق دارك ثم إن اهللا رصفها عنها

 :عىل زياد بن ابيه Qه ؤدعا

ـــيل  ـــن ع ـــن ب ـــاد إىل احلس ـــن زي ـــاس م ـــتغاث الن ـــع  Lواس فرف

ــال ــده وق ــه  :ي ــا في ــه وأرن ــن أبي ــاد ب ــن زي ــيعتنا م ــا ولش ــذ لن ــم خ الله

ـــل يش ـــىل ك ـــك ع ـــاجال إن ـــاال ع ـــدير ءنك ـــال ق ـــراج يف  :ق ـــرج خ فخ

 .)٢(فامت ،وورم إىل عنقه ،السلعة :إهبام يمينه يقال هلا

                                                           

 .٣٢٧ ،املصدر نفسه) (۱

 .٣٢٧ ،املصدر السابق) (٢
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 :كذبا Q مام احلسنالرجل الذي خاصم اإل

ألــف دينـار كــذبا ومل يكــن لــه  Lادعـى رجــل عــىل احلسـن بــن عــيل 
إن حلـــف  :قـــال ؟أحتلـــف :Qعليـــه فـــذهبا إىل رشيـــح فقـــال للحســـن 

 الــذي ال إلــه إال هــو عــامل قــل بــاهللا :خصــمي أعطيــه فقــال رشيــح للرجــل
بـاهللا إن لـك  :ال أريـد مثـل هـذا لكـن قـل :الغيب والشـهادة. فقـال احلسـن

فقـال الرجـل ذلـك وأخـذ الـدنانري فلـام قـام خـر إىل  .وخذ األلف ،عيل هذا
خشـيت أنـه لـو تكلـم  :فقـال ،عـن ذلـك Qفسـئل احلسـن  ،األرض ومات

 .)١(عنه عقوبة يمينهوحيجب  ،بالتوحيد يغفر له يمينه بربكة التوحيد

 :امرأةاىل  معجزة حتويل رجل

ــناد ــزين باالس ــؤنس احل ــابوري يف م ــال النيس ــد الفت ــى  ،حمم ــن عيس ع

يف احتاملـه  Lقـال بعضـهم للحسـن بـن عـيل  :Qبن احلسن عـن الصـادق 

ــة فقــال  ــاه Qالشــدائد عــن معاوي لــو دعــوت اهللا تعــاىل جلعــل  :كالمــا معن

ــل ــا وجع ــام عراق ــاما والش ــراق ش ــ الع ــال امل ــرأة فق ــل ام ــال والرج رأة رج

                                                           

 .٣٢٧ ،املصدر نفسه) (١
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ي أال تســتحني أن ـاهنضــ :Qفقــال  ؟ومــن يقــدر عــىل ذلــك :الشــامي

وصـارت عيالـك  :فوجـد الرجـل نفسـه امـرأة ثـم قـال ،تقعدي بني الرجال

ثـم إهنـام  :Qرجال وتقاربك وحتمل عنهـا وتلـد ولـدا خنثـى فكـان كـام قـال 

 .)١(ألوىلتابا وجاءا إليه فدعا اهللا تعاىل فعادا إىل احلالة ا

 :عن كيفية قتله وعن قاتله Q اخباره

قــال احلســن بــن  Lعــن جعفــر بــن حممــد  )٢(احلســني بــن أيب العــالء

ــيل  ــه Lع ــل بيت ــول اهللا  :أله ــات رس ــام م ــم ك ــوت بالس ــوم إين أم ــا ق  Nي

 :جـاريتي أو امـرأيت فقـالوا لـه :قـال ؟ومـن الـذي يسـمك :فقال له أهل بيته

هيهـات مـن اخراجهـا ومنيتـي  :فقـال ،لعنـة اهللا أخرجها مـن ملكـك عليهـا

كـان قضـاء  ،أخرجتهـا مـا يقتلنـي غريهـا ولـو ،مايل منهـا حمـيص ،عىل يدها

ــة إىل  ــث معاوي ــى بع ــام حت ــت األي ــام ذهب ــن اهللا ف ــا م ــرا واجب ــيا وأم مقض

 .امرأته

                                                           

 .٣٢٨ ،املصدر السابق )(١

 .احلسن بن أيب العالء ٨ص ٤يف املصدر ج )(٢
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ــال ــبن :Qفقــال احلســن  :ق ــة ل ــدك مــن رشب ــم  :فقالــت ؟هــل عن نع
وجــد مــس الســم يف  وفيــه ذلــك الســم الــذي بعــث بــه معاويــة فلــام رشبــه

ــال ــده فق ــدوة اهللا قتلت :جس ــا ع ــك اهللاي ــي قاتل ــي  ،ن ــيبني من ــا واهللا ال تص أم
 .خلفا وال تنالني من الفاسق عدو اهللا اللعني خريا أبدا

 :بحمل البقرة وصفة احلمل Qاخباره 

ــوم*  ــاب النج ــدالئل :كت ــاب ال ــن كت ــتم  )١(م ــن رس ــر اب أليب جعف
 Lمــرت باحلســن بــن عــيل  :س قــالالطــربي باســناده إىل عبــد اهللا بــن عبــا

 ،هذه حـبىل بعجلـة أنثـى هلـا غـرة يف جبينهـا ورأس ذنبهـا أبـيض :بقرة فقال
ــىل  ــف ع ــام وص ــة ك ــدنا العجل ــا فوج ــى ذبحه ــاب حت ــع القص ــا م فانطلقن

حــامِ ﴿ :أو لــيس اهللا عــز وجــل يقــول :فقلنــا ،صــورهتا ــمُ مــا يفِ األْرْ لَ عْ يَ  )٢(﴾وَ
ملكنـون املجــزوم املكتــوم الــذي مـا يعلــم املخــزون ا :فقــال ؟فكيـف علمــت

 .)٣(مل يطلع عليه ملك مقرب وال نبي مرسل غري حممد وذريته

                                                           

 .٢٠ح ،١٧١ الطربي، حممد بن جرير دالئل االمامة،) (١

 .٣٤ :لقامن )(٢

 .٧ح-٣٢٨ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )٣(
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ومل يبــني وجــه اجلمــع بينــه وبــني  ،بــأبلغ وجــه Qرد اســتبعاده  :بيــان

مــا هــو ظــاهر اآليــة مــن اختصــاص العلــم بــذلك بــاهللا تعــاىل وقــد مــر أن 

 Kهلامـه وأهنـم املعنى أنـه ال يعلـم ذلـك أحـد إال بتعليمـه تعـاىل ووحيـه وإ

 .إنام يعلمون بالوحي واالهلام

 :بعد وفاته Q املؤمنني ألمريالناس  Q  تهءارا

ــاب النجــوم*  ــي  :كت ــد النب ــاب مول ــد األصــفياء  Nمــن كت  Kومول

ــابر ــناد إىل ج ــه اهللا باس ــد رمح ــيخ املفي ــأليف الش ــر  ،ت ــن أيب جعف ــال Qع  :ق

أبيــك التــي أرنــا مــن عجائــب  :فقــالوا Lجــاء النــاس إىل احلســن بــن عــيل 

 :قــال ،نعــم نــؤمن واهللا بــذلك :قــالوا ؟وتؤمنــون بــذلك :كــان يرينــا! فقــال

فرفــع هلـم جانــب الســرت فــإذا  ،بــل نعرفــه :قــالوا مجيعـا ؟ألـيس تعرفــون أيب

ــري املــؤمنني  ــال ،قاعــد Qأم ــأمجعهم ؟تعرفونــه :فق هــذا أمــري  :قــالوا ب

لقـد أريتنـا و ،ونشـهد أنـك أنـت ويل اهللا حقـا واالمـام مـن بعـده Qاملؤمنني 

يف مسـجد  Nبعـد موتـه كـام أر أبـوك أبـا بكـر رسـول اهللا  Qأمري املؤمنني 

ــه فقــال احلســن  وحيكــم أمــا ســمعتم قــول اهللا عــز وجــل  :Qقبــا بعــد موت

ـــنْ ال ﴿ لكِ ـــاءٌ وَ ي ـــلْ أَحْ ـــواتٌ بَ ـــبِيلِ اهللاَِّ أَمْ ـــلُ يفِ سَ تَ قْ ـــنْ يُ ـــوا ملَِ ولُ ال تَقُ وَ
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ونَ  رُ عُ  ؟يمن قتـل يف سـبيل اهللا مـا تقولـون فينـافـإذا كـان هـذا نـزل فـ )١(﴾تَشْ

 .)٢(آمنا وصدقنا يا ابن رسول اهللا :قالوا

 :النخل Qمعجزة اخراصه 

وجـدت يف جـزو بخـط حممـد بـن عـيل بـن احلسـني  :كتاب النجـوم* 

بن مهزيار ونسـخه يف سـنة ثـامن وأربعـني وأربعامئـة وكـان عـىل ظهـر الـذي 

مـن حـديث أيب احلسـن بـن  :نقل منه هذا احلـديث مـا هـذا املـراد مـن لفظـه

عــيل بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب قــدم علينــا يف ســنة أربعــني وثــالث مائــة 

ــن حممــد األمحــري  :وأمــا لفظــة احلــديث فهــو ــد اهللا ب حــدثنا أبــو حممــد عب

ــال ــرازي ق ــر ال ــابن داه ــروف ب ــد  :املع ــر حمم ــو جعف ــدثني أب ــيل ح ــن ع ب

عـن أيب  ،لرقـيحـدثني داود بـن كثـري ا :قـال )٣(الصرييف القـريش أبـو سـمينة
                                                           

 .١٥٤ :البقرة )(١

 .٨ح-٣٢٨ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )٢(

 وهو تصحيف. والرجل حممد بن عيل بن )أبو سفينة( :طبوعةيف النسخة امل )(٣

وهو خالد بن  يإبراهيم بن موسى أبو جعفر القريش موالهم صرييف ابن أخت خالد املقر

 وكان ورد ءعيسى وكان يلقب أبا سمينة ضعيف جدا فاسد االعتقاد، ال يعتمد يف يش
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معاويــة جلســا بالنخيلــة فقــال  Lملــا صــالح احلســن بــن عــيل  :Qعبــد اهللا 

ــة ــي أن رســول اهللا  :معاوي ــد بلغن ــا حمم ــا أب ــل  Nي ــل فه ــان خيــرص النخ ك

فــإن شــيعتكم يزعمــون أنــه ال يعــزب عــنكم علــم  ،عنــدك مــن ذلــك علــم

كــان  Nإن رســول اهللا  :Qفقــال احلســن  ؟يف األرض وال يف الســامء ءيش

فقـال  ؟كـم يف هـذه النخلـة :كـيال وأنـا أخـرص عـددا فقـال معاويـة خيرص

 .أربعة آالف برسة وأربع برسات :Qاحلسن 

ر املــذكور كلـامت فوجــدهتا ـووجـدت قــد انقطـع مــن املختصـ :أقـول

ــوهري ــاس اجل ــن عب ــة اب ــ :يف رواي ــا فص ــة هب ــأمر معاوي ــدت ـف رمت وع

 .فجاءت أربعة آالف وثالث برسات

 :قالثم صح احلديث بلفظها ف

                                                                                                                                               

 مد بن عيسى مدة ثم تشهر قم، وقد اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل عىل أمحد بن حم

بالغلو فخفي وأخرجه أمحد بن حممد بن عيسى عن قم وله قصة راجع النجايش ص 

ذكر الفضل بن شاذان يف بعض كتبه: الكذابون املشهورون: أبو  :. وقال الكيش٢٥٥

 .اخلطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ، وحممد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم
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واهللا مــا كــذبت وال كــذبت فنظــر فــإذا يف يــد عبــد اهللا بــن عــامر بــن 
يــا معاويــة أمــا واهللا لــوال أنــك تكفــر ألخربتــك بــام  :رة ثــم قــالـكريــز بســ

ــول اهللا  ــك أن رس ــه وذل ــذب  Nتعمل ــت تك ــذب وأن ــان ال يك ــان يف زم ك
لتقـتلن و اً واهللا لتـدعن زيـاد ،سـنه متـى سـمع مـن جـده عـىل صـغر :وتقول

ــتح ــرا ول ــل حج ــادا وقت ــادعى زي ــد ف ــد إىل بل ــن بل ــرؤوس م ــك ال ملن إلي
 .)١(حجرا ومحل إليه رأس عمرو بن احلمق اخلزاعي

 :بحديث الرجل Q اخباره

إن  :قــال Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عــن عبــد الغفــار اجلــازي :)٢(اخلــرائج* 

ــيل  ــن ع ــن ب ــدمها Lاحلس ــال ألح ــالن فق ــده رج ــان عن ــدثت  :ك ــك ح إن

ــ ــذا وك ــديث ك ــا بح ــة فالن ــل ،ذاالبارح ــال الرج ــان :فق ــا ك ــيعلم م ــه ل  ،إن

 :إنـا لـنعلم مـا جيـري يف الليـل والنهـار ثـم قـال :Qوعجب من ذلك فقـال 

ـــوله  ـــم رس ـــاىل عل ـــارك وتع ـــرام Nإن اهللا تب ـــالل واحل ـــل  ،احل والتنزي

 .عليا علمه كله Nفعلم رسول اهللا  ،والتأويل
                                                           

 .٩ح-٣٢٩ :٤٣ ،املجليس لعالمةا –بحار االنوار  )١(

 .٣ح ،٥٧٣:٢ قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح،) (٢
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عـن  ،ر بـن شـعيبـعـن النضـ ،حممـد بـن احلسـني :بصائر الـدرجات

 . )١( غفار مثلهعبد ال

 :باملستقبل Q اخباره

ــة*  ــه  :)٢(كشــف الغم ــال البن ــت  :Qق ــد رجع ــة ولق ــرب جول إن للع
ـــا ـــوازب أحالمه ـــا ع ـــى  ،إليه ـــل حت ـــاد اإلب ـــك أكب ـــوا إلي ـــد رضب ولق

 .الضبع ولو كنت يف مثل وجار ،يستخرجوك
ذلـك لـه  :Qوالصـواب ألبيـه وقـد قـال  )٣(يف أكثر النسـخ البنـه :بيان

قبـل رجـوع اخلالفـة إليـه أي إن للعـرب جوالنـا وحركـة صلوات اهللا عليـه 
 ،يف اتبــاع الباطــل ثــم يرجــع إليهــا أحالمهــا العازبــة البعيــدة الغائبــة عــنهم

و رضب أكبـــاد اإلبـــل كنايـــة عـــن الركـــوب وشـــدة  ،فريجعـــون إليـــك
رب أكبــاد املطــي إال إىل ثالثــة مســاجد ـال تضــ :قــال اجلــزري فيــه ،الــركض

                                                           

 .١٠ح-٣٣٠ :٤٣ ،املجليس العالمة –بحار االنوار  )١(

 .١٩٧:٢ عيل بن ايب الفتح االربيل، كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (٢

 ٢راجع ج Lيه : وقال ألب)ط مطبعة االسالمية(يف النسخة املطبوعة من املصدر  )(٣

 .١٥٠ص 
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ــ ــار عليه ــب وال يس ــال ،اأي ال ترك ــذي  :وق ــره ال ــو جح ــبع ه ــار الض وج
لـو كنـت يف وجـار الضـبع ذكـره للمبالغـة  :ومنه حـديث احلسـن ،يأوي إليه

 .)١(ألنه إذا حفر أمعن
* * * 

 

                                                           

 .١١ح-٣٣٠ :٤٣ ،العالمة املجليس –بحار االنوار  )١(



 

  

 

 الباب اخلامس

 Qكالمه وخطبه 
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 :Q مام احلسنكالم اإل 

 :K ل البيتآيف فضل 

ــرائج*  ــن )١(اخل ــن احلس ــا  Q: روي ع ــأرض  Qأن علي ــا ب ــان يوم ك

ومـن أيـن  ؟ج منـذ كـم أنـت يف هـذه الربيـةيـا درا :قفر فـرأ دراجـا فقـال

يــا أمــري املــؤمنني أنــا يف هــذه الربيــة منــذ مائــة  :فقــال ؟ربكـمطعمــك ومشــ

وإذا عطشــت أدعــو عــىل ظــامليكم  ،إذا جعــت أصــيل علــيكم فأشــبع ،ســنة

٢(فأرو(. 

ــارات .... *  ــاب الغ ــه كت ــن أبي ــيل ع ــن ع ــن ب ــن احلس ــال Lوع  :ق

ومـن أحـبهم مـن أمتـي هكـذا  يـرد عـيل أهـل بيتـي :يقول Nسمعت النبي 

 .)٤()٣(ليس بينهام فضل -بني السبابتني  وقرن-

                                                           

 .١٨ح ،٥٦٠:٢ قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح،) (١

 .١٨ح -٢٦٩ – ٢٦٨ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٥٨٦:٢ ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف، الغارات،) (٣

 .١١٩٥، ح٣٦٠ :٣٤ ،املجليس العالمة -بحار األنوار  )٤(
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ــرائج*  ــن)١(اخل ــن احلس ــا  Q )٢(: روي ع ــأرض  Qأن علي ــا ب ــان يوم ك

ومـن أيـن  ؟يـا دراج منـذ كـم أنـت يف هـذه الربيـة :قفر فـرأ دراجـا فقـال

يــا أمــري املــؤمنني أنــا يف هــذه الربيــة منــذ مائــة  :فقــال ؟ربكـمطعمــك ومشــ

ــنة  ــبع س ــيكم فأش ــيل عل ــت أص ــامليكم إذا جع ــىل ظ ــو ع ــت أدع وإذا عطش

 .)٣(فأرو

 :  Q وابيه امري املؤمنني N قاله يف جده رسول اهللا ما

حممد وعـيل أبـوا  :Qوقال احلسن بن عيل تفسري اإلمام العسكري.... * 

جيعلـه اهللا  ،وهلام يف كل أحواله مطيعا ،فطوبى ملن كان بحقهام عارفا ،هذه األمة

 .)٥()٤(عده بكراماته ورضوانهويس ،أفضل سكان جنانهمن 

                                                           

 .١٨ح ،٥٦١:١ قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح،) (١

 .Qعن احلسني  يف االصل:) (٢

 .٣ح -٤٣ :٦٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١٩٢ح ،٣٣٠ ،Q العسكري لإلماماملنسوب  ،Q تفسري االمام العسكري) (٤

 .١١، ح٩ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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ـــكري.... *  ـــام العس ـــري اإلم ـــيل تفس ـــن ع ـــن ب ـــال احلس  :Lوق

ــر ــن آث ــال  )١(م ــبه ق ــوي نس ــة أب ــىل طاع ــيل ع ــد وع ــه حمم ــوي دين ــة أب طاع

رة ـوألرشفنــــك بحضــــ ،)٢(ألوثرنــــك كــــام آثرتنــــي :اهللا عــــز وجــــل

أبـــوي  أبـــوي دينـــك كـــام رشفـــت نفســـك بإيثـــار حـــبهام عـــىل حـــب

فهــــم مــــن  ﴾وذي القربــــى﴿ :. وأمــــا قولــــه عــــز وجــــل)٣(فســــكن

ــك ــك وأم ــن أبي ــك م ــك ،قرابات ــل ل ــم :قي ــرف حقه ــه  ،اع ــذ ب ــام أخ ك

ــل ــي إرسائي ــىل بن ــد ع ــة  ،العه ــد بمعرف ــة حمم ــارش أم ــيكم مع ــذ عل وأخ

ــده ــة بع ــم األئم ــذين ه ــد ال ــات حمم ــق قراب ــن  ،ح ــد م ــيهم بع ــن يل وم

 .)٥()٤(خيار أهل دينهم

                                                           

 .أي اختار )(١

 .يف املصدر: كام آثرهتام )(٢

 .يف املصدر: نسبك )(٣

 .٢٠١ح ،٣٣٣ العسكري، لإلماماملنسوب  ،Q تفسري االمام العسكري) (٤

 .١١، ح١٠ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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 :Q ننيمري املؤمأقاله يف ابيه  ما

ــهب )١(نــوادر الراونــدي*  ــن جعفــر عــن آبائ  K إســناده عــن موســى ب

يبـارش القتـال بنفسـه وال يأخـذ  Qكـان عـيل  Lقال احلسـن بـن عـيل  :قال

 .)٢(السلب

* رجعنا إىل روايـة الثقفـي رو بإسـناده عـن عاصـم بـن كليـب عـن 

 فقــد رو Q: وكــان ابــن حــديج ملعونــا خبيثــا يســب عليــا )٣(قــالأبيــه.... 

ــة بــن حــديج عــ دخــل :داود بــن أيب عــوف قــالعــن  احلســن بــن  ىلمعاوي

ويلــك يــا معاويــة أنــت الــذي  :يف مســجد املدينــة فقــال لــه احلســن Lعــيل

وال أظنــك  -! أمــا واهللا لــئن رأيتــه يــوم القيامــة ؟تســب أمــري املــؤمنني عليــا

                                                           

 .١٢٨ح ،١٣٨ فضل اهللا الراوندي، النوادر،) (١

 .٦٦٩ح-٤٥٤ ص - ٣٣ ج - املجليس العالمة - األنوار بحار )٢(

 .داود بن ايب عوف) (٣
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ــراه  ــ -ت ــاق يض ــن س ــفا ع ــه كاش ــوه ـلرتين ــوض رب وج ــن احل ــك ع أمثال

 .)٣()٢()١(رضب غرايب اإلبل

إســحاق وابــن مردويــه  الطــربي وابــنمناقــب ابــن شهرآشــوب.... * 

 ،فلـام نزلنـا منـزال نمنـا )٥(خرجنا مـع النبـي يف غـزوة العشـرية :)٤(أنه قال عامر
                                                           

ترمجة اإلمام احلسن حتت الرقم  وللحديث شواهد كثرية وقد رواه الطرباين يف )(١

البالذري  ورواه أيضا .ط بغداد ٩٤و ٨٢ص ٣من املعجم الكبري ج (٢٧٥٨) و )٢٧٢٧(

ورواه أيضا  .١ط١١ص ٣اإلمام احلسن من أنساب األرشاف ج) من ترمجة ٩يف احلديث (

ورواه أيضا اهليتمي يف جممع .١٣٨ص ٣اقب أمري املؤمنني من املستدرك جاحلاكم يف من

) من الباب الثاين ٣٠أيب احلديد يف رشح املختار ( ورواه أيضا ابن.١٣٠ص ٩الزوائد ج 

ورواه أيضا احلافظ ابن عساكر بطرق يف ترمجة معاوية  .ط مرص١٨ص  ١٦من رشحه ج 

 تاريخ دمشق.بن حديج من 

 . ٢٨٥:١ ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف، الغارات،) (٢

 .٧٢٢، ح٥٦٣ – ٥٦٢ :٣٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٣٠٥:٢ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٤

غزوة العشرية ويقال: العشري وذي العشرية وهو موضع من بطن ينبع وسيأيت يف ) (٥

 .)ب( ٦٤ص 
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ــول اهللا  ــالم رس ــا إال ك ــام نبهن ــيل  Nف ــا Qلع ــراب  ي ــا ت ــاجدا  -أب ــا رآه س مل

ــرا ــرتاب  )١(معف ــه يف ال ــاس -وجه ــقى الن ــن أش ــم م ــاس ؟أتعل ــقى الن  أش

ــان ــة :اثن ــر الناق ــذي عق ــود ال ــر ثم ــذه  ،أحيم ــب ه ــذي خيض ــقاها ال وأش

 -وســئل عــن ذلــك  -Lووضــع يــده عــىل حليتــه. وقــال احلســن بــن عــيل 

ــال ــة :فق ــنيعك املالئك ــنع كص ــن يص ــاهي بم ــه ،إن اهللا يب ــهد ل ــاع تش  ،والبق

يعفــر خديــه ويطلــب الغريــب مــن البقــاع لتشــهد لــه يــوم  Qفكــان  :قــال

ــراب افعــل كــذا  :والــرتاب يف وجهــه يقــولفكــان إذا رآه  ،القيامــة ــا ت ــا أب ي

 .)٢(وخياطبه بام يريد

ـــن *  ـــول احلس ـــة ا Qوق ـــبيحة الليل ـــري ص ـــا أم ـــبض فيه ـــي ق لت

لقــد قــبض يف هــذه الليلــة رجــل مــا ســبقه األولــون وال يدركــه  :Qاملــؤمنني

 .)٤()٣(اآلخرون

                                                           

 .وجهه يف الرتاب: مرغه ودسه فيه عفر )(١

 .١٢، ح٦١ :٣٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٨ح ،٤٥٧:١ الكليني، الكايف،) (٣

 .٤٢١ :٣٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 ملا رضب أمـري :باالسناد يرفعه إىل األصبغ قال :)٢(، الروضة)١(الفضائل* 

 ،رـربة التي كانت وفاته فيها اجتمع إليـه النـاس ببـاب القصــالض Qاملؤمنني 

معـارش النـاس إن  :فقـال Qفخرج احلسـن ،وكان يراد قتل ابن ملجم لعنه اهللا

 ،فإن كان لـه الوفـاة وإال نظـر هـو يف حقـه ،أيب أوصاين أن أترك أمره إىل وفاته

 .)٣(يةرفوا يرمحكم اهللا..........اىل اخر الرواـفانص

عـن  ،عـن آبائـه ،عـن الرضـا ،: بإسـناد أخـي دعبـل)٤(أمايل الطويس* 

ســمعت عمــر بــن  :قــال Kعــيل بــن احلســني عــن عمــه احلســن بــن عــيل 

ــول ــاب يق ــول اهللا  :اخلط ــمعت رس ــول Nس ــب  :يق ــن أيب طال ــيل ب إن يف ع

ســمعت  ،خصــاال. الن يكــون يف إحــداهن أحــب إيل مــن الــدنيا ومــا فيهــا

 ،اللهــم ارمحــه وتــرحم عليــه :Q بــن أيب طالــب يقــول لعــيل Nرســول اهللا 

 .)٥(فإنه عبدك وكتيبة رسولك ،وأعنه واستعن به ،ر بهـره وانتصـوانص
                                                           

 .مل يوجد يف الفضائل) (١

 .١٣٤ شاذان بن جربئيل القمي، ،Q الروضة يف فضائل امري املؤمنني) (٢

 .٨٢ح -٤٥ – ٤٤ :٤٠ ،العالمة املجليس -األنوار بحار  )٣(

 .٣ح ،٣٦٢ الطويس، االمايل،) (٤

 .١٠٨ح -٧١ :٤٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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 ،عـن أبيـه ،عـن الربقـي ،عـن أبيـه ،ابـن إدريـس :)١(أمايل الصـدوق* 

عـن  ،عـن سـليامن بـن مهـران ،عن خلف بـن محـاد عـن أيب احلسـن العبـدي

ــحاق ــ ،أيب إس ــن حبش ــرو ب ــن عم ــن ا ،يـع ــن أيب ع ــيل ب ــن ع ــن ب حلس

مــا قــدمت رايــة قوتــل حتتهــا أمــري املــؤمنني إال نكســها اهللا  :قــال Lطالــب

ــاغرين ــوا ص ــحاهبا وانقلب ــب أص ــاىل وغل ــارك وتع ــري  ،تب ــا رضب أم وم

ــؤمنني  ــا Qامل ــدا فنج ــار أح ــيفه ذي الفق ــان  ،بس ــل  -وك ــل  -إذا قات جربئي

 .)٢(عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك املوت بني يديه

 ،عــن أبيــه ،عــن الربقــي ،عــن الســعد آبــادي ،: أيب)٣(ايل الصــدوقأمــ 

عـن  ،عـن جـابر بـن يزيـد اجلعفـي ،عن أمحد بن النرض عن عمـرو بـن شـمر

 Qدخلـت عـىل أمـري املـؤمنني :عـن حبيـب بـن عمـرو قـال ،أيب محزة الـثاميل

يـا أمـري املـؤمنني مـا  :فقلـت ،فحـل عـن جراحتـه ،يف مرضه الذي قبض فيـه

ــ ــذا بش ــك ه ــأس ـيءجرح ــن ب ــك م ــا ب ــال يل ،وم ــا واهللا  :فق ــب أن ــا حبي ي

ــاعة ــارقكم الس ــال ،مف ــت  :ق ــوم وكان ــت أم كلث ــك وبك ــد ذل ــت عن فبكي
                                                           

 .٩ح ،٦٠٣ الصدوق، االمايل،) (١

 .٦ح -٧٦ :٤١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٤ح ،٣٩٦ الصدوق، االمايل،) (٣
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ذكــرت يــا أبــه أنــك  :فقالــت ؟مــا يبكيــك يــا بنيــة :فقــال هلــا ،قاعــدة عنــده

فـواهللا لـو تـرين مـا يـر  يـا بنيـة ال تبكـي :فقـال هلـا ،تفارقنا الساعة فبكيت

 ؟ومـا الـذي تـر يـا أمـري املـؤمنني :لـت لـهفق :أبوك ما بكيـت قـال حبيـب

يـا حبيـب أر مالئكـة السـامء والنبيـني بعضـهم يف أثـر بعـض وقوفـا  :فقال

ــوين ــول اهللا  ،إىل أن يتلق ــد رس ــي حمم ــذا أخ ــول Nوه ــدي يق ــالس عن  :ج

فـام خرجـت مـن عنـده حتـى  :قـال ،أقدم فإن أمامك خري لـك ممـا أنـت فيـه

ــويف  ــبح احلســQت ــام كــان مــن الغــد وأص ــرب  Qن . فل ــا عــىل املن ــام خطيب ق

 ،أهيــا النــاس يف هــذه الليلــة نــزل القــرآن :فحمــد اهللا و أثنــى عليــه ثــم قــال

 ،ويف هـذه الليلـة قتـل يوشـع بـن نـون ،ويف هذه الليلة رفع عيسـى بـن مـريم

واهللا ال يسـبق أيب أحـد كـان قبلـه  Qويف هذه الليلـة مـات أيب أمـري املـؤمنني 

ــة ــياء إىل اجلن ــن األوص ــن ،م ــده وال م ــون بع ــول اهللا  ،يك ــان رس  Nوإن ك

ومــا  ،رية فيقاتــل جربئيــل عــن يمينــه وميكائيــل عــن يســارهـليبعثــه يف الســ

ترك صفراء وال بيضـاء إال سـبعامئة درهـم فضـلت مـن عطائـه كـان جيمعهـا 

 .)١( ليشرتي هبا خادما ألهله

                                                           

 .٦ح -٢٠٢ – ٢٠١ :٤٢ ،مة املجليسالعال -بحار األنوار  )١(
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 .......:)١(وورد مثله يف: أمايل الصدوق* 

عــن  ،عــن حممــد بــن أمحــد بــن داود: هبــذا االســناد )٢(فرحــة الغــري* 

 ،عـن أخيـه ،عـن عـيل بـن احلسـن ،عـن عـيل بـن يعقـوب ،حممد بن بكـران

عـيل بـن أيب طالـب  عـن عمـر اجلرجـاين عـن احلسـن بـن ،عن أمحد بن حممد

عـىل  :قـال ؟Qأيـن دفنـتم أمـري املـؤمنني  Lسألت احلسـن بـن عـيل  :)٣(قال

ادفنـوين يف قـرب  :الومررنا بـه لـيال عـىل مسـجد األشـعث وقـ ،شفري اجلرف

 .)٤(أخي هود

ــوب*  ــن شهرآش ــب اب ــن )٥(مناق ــه ع ــريازي يف كتاب ــر الش ــو بك : أب

ــ ــن البص ــالـاحلس ــيل  :ري ق ــني  Qأوىص ع ــن واحلس ــه للحس ــد موت  Lعن

ــام ــال هل ــا :وق ــة  إن أن ــن اجلن ــا م ــد رأيس حنوط ــتجدان عن ــإنكام س ــت ف م
                                                           

 .١ح -٣٥٩ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .١٥ح ،٦٨ عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغري،) (٢

سن بن عيل بن أيب طالب عن : عن احل)خ(و  )م(أي قال اجلرجاين. وىف املصدر و  )(٣

 .وفيه تصحيف واضح .طالب قال اه جده أيب

 .٢١ح -٢١٨ :٤٢ ،العالمة املجليس -ار بحار األنو )٤(

 . ١٧١:٢ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٥
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 ،نـوينفغسـلوين و حنطـوين بـاحلنوط وكف ،وثالثة أكفـان مـن إسـتربق اجلنـة

ــن  ــال احلس ــ :Qق ــد رأس ــدنا عن ــس فوج ــه مخ ــذهب علي ــن ال ــا م ه طبق

فلـام فرغـوا مـن غسـله  ،من كافور اجلنـة وسـدرا مـن سـدر اجلنـة )١(شاممات

فسـيأيت  :وتكفينـه أتـى البعـري فحملـوه عـىل البعـري بوصـية منـه. وكـان قـال

 ،فـأتى البعـري حتـى وقـف عـىل شـفري القـرب ،عنـده )٢(البعري إىل قـربي فيقـيم

وأظلــت  ،فاحلــد فيــه بعــد مــا صــىل عليــه ،اهللا مــا علــم أحــد مــن حفــرهفــو

 . )٣(فلام دفن ذهبت الغاممة والطيور ،الناس غاممة بيضاء وطيور بيض
أمـا تـر إىل خفـة أمـري  :وقـت الغسـل Qاحلسـني  :وروي أنه قـال* 
 . )٥()٤( إن معنا قوما يعينوننايا أبا عبد اهللا :Qفقال احلسن  ؟املؤمنني

ســألت اهللا أن  :اســن اجلوابــات عــن الــدينوري أنــه قــالويف حم* 
يـا حسـن إذا مـت  ،قـد أجـاب اهللا دعوتـك :Qيقتل به رش خلقه فقـال عـيل 

                                                           

 .الشامم: كل ما يشم من الروائح الطيبة )(١

 .يف املصدر: فيقف )(٢

 .٤٤ح -٢٣٥ – ٢٣٤ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .  ١٧١:٢ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب، )(٤

 .٤٤، ح٢٣٥ :٤٢ ،العالمة املجليس -نوار بحار األ )٥(
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فـإن  ،أطعمـوه واسـقوه وأحسـنوا إسـاره :قـال Qوروي أنـه  ،فاقتله بسـيفه
ــي ــا ويل دم ــح فأن ــتقدت ،أص ــئت اس ــو وإن ش ــئت أعف ــت  )١(إن ش وإن هلك

بنــي عبــد املطلــب ال ألفيــنكم ختوضــون دمــاء يــا  :ثــم أوىص فقــال ،فــاقتلوه
ــون ــا تقول ــلمني خوض ــؤمنني :املس ــري امل ــل أم ــاتيل ،قت ــتلن يب إال ق  ،أال ال يق

  :Qوهنى عن املثلة. ورو أبو عثامن املازين أنه قال 
ـــي ـــاين لتقتلن ـــريش متن ـــم ق  تلك

 

 فال وربـك مـا فـازوا ومـا ظفـروا 

 فـــإن بقيـــت فـــرهن ذمتـــي هلـــم 

 

ــ  ــني ال يعف ــذات ودق ــرب ــا أث  و هل

 وإن هلكــت فــإين ســوف أوتــرهم 

 

ـــد   ـــانوا وق ـــد خ ـــامت فق ذل امل

 

 
وروي أنــه دفــع يف ظهــره  ،أن يصــيل الغــداة بالنــاس Qوأمــر احلســن 

ــداة ــاس الغ ــىل بالن ــدة فص ــاجع ــرب أن علي ــبغ يف خ ــال Q . األص ــد  :ق لق

وألقـبض يف الليلـة التـي  ،رضبت يف الليلة التـي قـبض فيهـا يوشـع بـن نـون

ــع في ــيل رف ــن ع ــن ب ــريم. احلس ــن م ــى ب ــا عيس ــرب Qه ــعد  :يف خ ــد ص ولق

 .)٣()٢(لتي صعد فيها بروح حييى بن زكريابروحه يف الليلة ا
                                                           

 .يف املصدر: استنفذت )(١

 .٨٢ – ٧٨: ٢ ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )(٢

 .٤٥، ح٢٤٠ – ٢٣٩ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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  :Lاحلسن بن عيل * 
 أين من كان لعلم املصـطفى يف النـاس بابـا

 
 

 أين من كان إذا ما قحط النـاس سـحابا 

 
 

 أجابــا) ١(أيــن مــن كــان إذا نــودي للحــرب

 

ــاأيــن مــن كــان دعــاه م   ســتجابا وجماب
  :Qوله  

 خــــــل العيــــــون ومــــــا أردن
 

 مـــــن البكـــــاء عـــــىل عـــــيلِّ  
 ال تقــــــــبلن مــــــــن اخلــــــــيل 

 

ــــــاخليل  ــــــك ب ــــــيس قلب  فل
ـــــــــــت إذا الرحـــــــــــال   هللا أن

 

ــــدي  ــــط الن ــــعت وس  تضعض

ــــــــــــتَ فرّ   ــــــــــــمّ غُ  ج  ه وملتَ

 

 تــــــركن إىل فشــــــل وعــــــيِّ  

  :Qوله  
ــــذل اهللا خاذليــــ  ـه وال أغــــخ

 

 )٣()٢(مــد عــن قاتليــه ســيف الفنــاء 

ــال*   ــيل )٤(ق ــن ع ــن ب ــن احلس ــال  L: وروي ع ــؤمنني ق ــري امل أن أم

ريح فصــليا ركعتــني قبــل أن ـإذا وضــعتامين يف الضــ :Lللحســن واحلســني 
                                                           

 .. وىف غريه من النسخ وكذا املصدر: يف احلرب)ك(كذا يف ) (١

 .         ٩٦:٣ اشوب،ابن شهر  مناقب ال ايب طالب،) (٢

 .٤٥، ح٢٤١ – ٢٤٠ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .الربيس) (٤
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ريح املقــدس ـفلــام وضــعاه يف الضــ ،وانظــرا مــا يكــون ،هتــيال عــيل الــرتاب

فكشـف  ،ريح مغطـى بثـوب مـن سـندسـونظـرا وإذا الضـ ،فعال ما أمرا بـه

وآدم  Nفوجـــد رســـول اهللا  ،أمـــري املـــؤمننيممـــا يـــيل وجـــه  Qاحلســـن 

وكشـف احلسـني ممــا يـيل رجليــه  ،Qوإبـراهيم يتحـدثون مــع أمـري املــؤمنني 

ــري  ــىل أم ــنحن ع ــالم ي ــيهن الس ــية عل ــريم وآس ــواء وم ــراء وح ــد الزه فوج

 .)٣()٢) (١(ويندبنه Qاملؤمنني 

عـن عـيل بـن  ،عـن عـيل بـن يعقـوب ،عـن حممـد بـن بكـران :وعنه* 

عـن احلسـن بـن  ،عـن أمحـد بـن حممـد بـن عمـر اجلرجـاين ،احلسن عن أخيه

أيـن دفنـتم  Lسـألت احلسـن بـن عـيل  :عـن جـده قـال ،عيل بن أيب طالـب

عــىل شــفري اجلــرف ومررنــا بــه لــيال عــىل مســجد  :فقــال ؟Qأمــري املــؤمنني 

 .)٥()٤(ادفنوين يف قرب أخي هود :األشعث وقال
                                                           

 .مل نجدمها يف املصدر املطبوع) (١

 .٧٤١ح ،٧٧:٣ هاشم البحراين، مدينة املعاجز،) (٢

 .٣٠١ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١١ح ،٣٤:٦ الطويس، هتذيب االحكام،) (٤

 .١٠ح -٢٣٩ :٩٧ ،العالمة املجليس -حار األنوار ب )٥(
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ـــري*  ـــة الغ ـــد  :)١(فرح ـــربين عب ـــويس أخ ـــط الط ـــن خ ـــت م نقل

ر ـعـــن عبـــد العزيـــز بـــن أخضـــ ،لـــرمحن بـــن أمحـــد بـــن أيب الربكـــاتا

ــبيل ــارص ،احلن ــن ن ــد ب ــن حمم ــربيس ،ع ــون ال ــن ميم ــد ب ــن حمم ــن  ،ع ع

عـــن حممـــد بـــن  ،ريف أيب عبـــد اهللا حممـــد بـــن عـــيل بـــن احلســـنـالشـــ

ــزال ــن غ ــن ب ــن احلس ــد ب ــي وحمم ــد اهللا اجلعف ــد  ،عب ــن حمم ــد ب ــن أمح ع

حــدثني يعقــوب و :عــن حييــى بــن احلســن العلــوي قــال ،بــن ســعيد

عـــن احلســـني اخلـــالل  ،عـــن ابـــن أيب عمـــري يعنــي الثقفـــي ،بــن يزيـــد

ـــال ـــده ق ـــن ج ـــن :ع ـــت للحس ـــيل  )٢(قل ـــن ع ـــري  :Qب ـــتم أم ـــن دفن أي

خرجنـــا بـــه لـــيال حتـــى مررنـــا بـــه عـــىل مســـجد  :قـــال ؟Qاملـــؤمنني 

 . )٣(األشعث حتى خرجنا إىل الظهر بجنب الغري

                                                           

 .١٦ح ،٦٩ عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغري،) (١

 .للحسني يف االصل:) (٢

 .٣٠ح -٢٤٥ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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 :Q نينبيه امري املؤمما قاله أل

ــو*  ــايل الط ــلت)١(يسأم ــن الص ــد ب ــن حمم ــد ب ــدة  ،: أمح ــن عق ــن اب ع

عـن عمـه القاسـم بـن جعفـر بـن  ،عبـد اهللا العلـوي )٢(بن فرعن جع ،احلافظ

عـن عبـد اهللا بـن  ،)٣(عـن أبيـه ،بـن عبـد اهللا عـن عبـد اهللا بـن حممـد ،عبد اهللا

ــر ــر  ،أيب بك ــن أيب جعف ــال ،Qع ــرة  :ق ــن أيب عم ــرمحن ب ــد ال ــدثني عب ح

ريون بعـــثامن بـــن عفـــان يف مـــرهتم ـاملصـــ ملـــا نـــزل :قـــال ،األنصـــاري

ــة........... ــال )٤(الثاني ــل فق ــه رج ــة فلقي ــن املدين ــعد م ــرج س ــا  :فخ ــا أب ي

وأنــا  ،فــررت بــديني مــن مكــة إىل املدينــة )٥(إين :قــال .؟إســحاق! أيــن تريــد

 Lن بـن عـيل لعـيل ـاليوم أهـرب بـديني مـن املدينـة إىل مكـة. وقـال احلسـ

فـإن النـاس ال  ،اخـرج مـن املدينـة واعتـزل :-حني أحـاط النـاس بعـثامن  -
                                                           

 .١ح ،٧١٤ الطويس، االمايل،) (١

 .أبو ،يف املصدر بدل: بن )(٢

 ال توجد يف األمايل: عن أبيه. )(٣

 .يف حديث طويل) (٤

 يف املصدر زيادة: قد. )(٥
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وأخــاف أن يقتــل  ،)٢(ولــو كنــت بصــنعاء )١(وأهنــم ال يأتونــك ،بــد هلــم منــك

ومــا  ،يــا بنـي! أخـرج عــن دار هجـريت :هـذا الرجـل وأنــت حـارضه. فقـال

 .)٣(احلديث ر........اىل اخ.قول كلهأظن أحدا جيرتئ عىل هذا ال

ــويس*  ــايل الط ــن  ،أم ــب ع ــن الكات ــري ع ــي املغ ــن الثقف ــراين ع الزعف

: ملـا )٤(لم عـن طـارق بـن شـهاب قـالعن قيس بـن مسـعن الفضل بن دكني 

ــا ــذة ســألت عــن قدومــه إلين خــالف عليــه طلحــة  :فقيــل ؟نــزل عــيل بالرب

ــ ــاروا إىل البص ــة وص ــزبري وعائش ـــوال ــدهم. فص ــرج يري ــه ـرة فخ رت إلي

 فلـام فـرغ مـن صـالته قـام إليـه ابنـه ،رـفجلست حتى صـىل الظهـر والعصـ

                                                           

 يف األمايل: وإن هم يأتونك، وهو الظاهر. )(١

 اليمن. يف األمايل زيادة: )(٢

 .٨ح -٤٨٧ :٣١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

يف االصل: أخربنا حممد بن حممد، قال: أخربين أبو احلسن عيل بن حممد الكاتب، ) (٤

بن عيل بن عبد الكريم، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد  قال: أخربين احلسن

حدثنا أبو عاصم، عن قيس بن  :الثقفي، قال: أخربين أبو نعيم الفضل بن دكني، قال

 مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يقول:
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يـا أمـري املـؤمنني إين  :فجلـس بـني يديـه ثـم بكـى وقـال Lاحلسن بن عـيل 

ــؤمنني ــري امل ــه أم ــال ل ــى فق ــك وبك ــتطيع أن أكلم ــا :ال أس ــك ي ــي  ال تب بن

يــا أمــري املــؤمنني إن القــوم  :. فقــال)١(وتكلــم وال حتــن حنــني اجلاريــة

روا عـثامن يطلبونـه بـام يطلبونـه إمـا ظـاملون أو مظلومـون فسـألتك أن ـحص

زل النــاس وتلحــق بمكــة حتــى تــؤوب العــرب وتعــود إليهــا أحالمهــا تعتــ

ربت إليــك العــرب ـوتأتيــك وفودهــا فــواهللا لــو كنــت يف جحــر ضــب لضــ

آباط اإلبل حتـى تسـتخرجك منـه. ثـم خالفـك طلحـة والـزبري فسـألتك أن 

ــام  ــذاك وأن اختلفــت رضــيت ب ــإن اجتمعــت األمــة ف ــبعهام وتــدعهام ف ال تت

ــأل ــوم أس ــا الي ــم اهللا وأن ــل قس ــاهللا ال تقت ــرك ب ــراق وأذك ــدم الع ك أن ال تق

ر. فـام ذاك ـإن عـثامن حصـ :أمـا قولـك :Qفقـال أمـري املـؤمنني  !!بمضيعة!

إئـت مكـة فـواهللا  :ره. وأمـا قولـكـوما عيل منه وقد كنت بمعـزل عـن حصـ

ــت  ــا كن ــونم ــك ألك ــا قول ــة. وأم ــه مك ــتحل ب ــذي يس ــل ال ــزل  :الرج اعت

كالضــبع تنتظــر حتــى  ألكــونكنــت  العــراق ودع طلحــة والــزبري فــواهللا مــا

                                                           

وهذا مما ال يليق بمقام االمامة ويدل عىل ضعف مضمون الرواية وبالتايل ضعف ) (١

 الرواية.
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ــم  ــا ث ــع عرقوهب ــى يقط ــا حت ــل يف رجله ــع احلب ــا فيض ــا طالبه ــدخل عليه ي

رب باملقبــل إىل احلــق ـخيرجهــا فيمزقهــا إربــا إربــا ولكــن أبــاك يــا بنــي يضــ

املـدبر عنــه وبالســامع املطيــع العــايص املخــالف أبــدا حتــى يــأيت عــيل يــومي 

 Nعليـه منـذ قـبض اهللا نبيـه  فواهللا ما زال أبـوك مـدفوعا عـن حقـه مسـتأثرا

 .)٢()١(حتى يوم الناس هذا
لقــد مــر عــيل يومئــذ ومعــه بنــوه  :ورو عــن زيــد بــن وهــب قــال* 

..........ثم إن أهــل الشــام دنــوا عنــه يريدونــه .رة ومعــه ربيعــةـنحــو امليســ
ــه ودنــوهم رسعــة يف مشــيه فقــال لــه احلســن مــا  :واهللا مــا يزيــده قــرهبم من

ــي ــى تنته ــت حت ــو أرسع ــحابك  رضك ل ــن أص ــدك م ــربوا بع ــذين ص إىل ال
يـا بنـي إن ألبيـك يومـا ال يبطـئ بـه  :Qرة فقـال عـيل ـقال يعني ربيعة امليسـ

وقــع عــىل املــوت أو عنــه الســعي وال يقربــه إليــه الوقــوف إن أبــاك ال يبــايل 
 .)٤()٣(وقع املوت عليه

                                                           

 .٣٧ح ،٥٢ الطويس، االمايل،) (١

 .٧٣، ح١٠٤ – ١٠٣ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢٤٩ نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني،) (٣

 .٤٠٧ح -٤٦٩ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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ــن شهرآشــوب*  ــب اب ــري املــؤمنني  :مناق ــان أم ــوف بــني  Qك يط

 :فقـال ،مـا هـذا زي احلـرب :Qفقـال احلسـن  ،)١(لـةالصفني بصـفني يف غال

 .)٢(يا بني إن أباك ال يبايل وقع عىل املوت أو وقع املوت عليه

عن السيد فضل  ،عن والده ،: خاتم العلامء نصري الدين)٣(فرحة الغري* 

ومن خطه نقلت  -عن الطويس ،عن ذي الفقار بن معبد ،اهللا احلسني الراوندي

عـن احلسـن بـن  ،عن حممد بـن بكـار )٤(د بن أمحد بن داوداملفيد عن حمم عن -

عـن حييـى  ،عـن جعفـر الرمـاين ،عن احلسن بن عيل النحـاس ،حممد الفزاري

ملـا  :عـن أيب مطـر قـال ،عن خمتار التامر ،يـعن حممد بن عبيد الطيالس ،احلامين

 ؟أقتلـه :Qقـال لـه احلسـن  Qرضب ابن ملجم الفاسق لعنه اهللا أمري املؤمنني 

ال ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه فإذا مت فادفنوين يف هـذا الظهـر يف قـرب  :الق

 .)٥( أخوي هود وصالح
                                                           

 .بكرس أوله: شعار يلبس حتت الثوب أو حتت الدرع )(١

 .٤ح -٢ :٤١ ،جليسالعالمة امل -بحار األنوار  )٢(

 .١٤ح ،٦٨ عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغري،) (٣

 يف املصدر: عن أمحد بن حممد بن داود. )(٤

 .٢٠ح -٢١٨ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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قــد  :فقلــت يــا أخــي Qفجئــت إىل أخــي احلســن  :قالــت أم كلثــوم* 

وهـو قـد خـرج يف هـذا الليـل الغلـس  ،كان من أمر أبيـك الليلـة كـذا وكـذا

ن يـدخل اجلـامع فلحـق بـه قبـل أ ،وتبعـه Lفقـام احلسـن بـن عـيل  ،فأحلقه

 :فقـال ؟ما أخرجـك يف هـذه السـاعة وقـد بقـي مـن الليـل ثلثـه :فقال يا أباه

ــالتني  ــة أه ــذه الليل ــا يف ه ــا رأيته ــت لرؤي ــي خرج ــرة عين ــا ق ــي وي ــا حبيب ي

 ،خــريا رأيــت وخــريا يكــون فقصــها عــيل :فقــال لــه ،وأزعجتنــي وأقلقتنــي

جبـل أيب قـد نـزل عـن السـامء عـىل  Qيا بني رأيـت كـأن جربئيـل  :Qفقال 

 ،ى هبـام إىل الكعبـة وتـركهام عـىل ظهرهـاـقبيس فتنـاول منـه حجـرين ومضـ

فــام  ،ثــم ذرمهــا يف الــريح ،ورضب أحــدمها عــىل اآلخــر فصــارت كــالرميم

يـا أبـت  :فقـال لـه ،بقي بمكة وال باملدينة بيـت إال ودخلـه مـن ذلـك الرمـاد

 يبقـى وال ،يـا بنـي إن صـدقت رؤيـاي فـإن أبـاك مقتـول :فقال ؟وما تأويلها

ــن  ــيبة م ــم ومص ــك غ ــن ذل ــه م ــت إال ويدخل ــة بي ــذ وال باملدين ــة حينئ بمك

يـا  :قـال ؟وهـل تـدري متـى يكـون ذلـك يـا أبـت :Qفقـال احلسـن  ،أجيل

ــسٌ مــاوَ ﴿ :بنـي إن اهللا يقــول ي نَفْ رِ ــدْ ــسٌ مــا تَ ي نَفْ رِ ــدْ مــا تَ ــداً وَ ــبُ غَ سِ ذا تَكْ
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ُــوتُ  ضٍ متَ ــأَيِّ أَرْ ــول اهللا)١( ﴾بِ ــي رس ــد إيل حبيب ــن عه ــون يف  N ولك ــه يك أن

 :فقلـت لـه ،يقتلنـي ابـن ملجـم املـرادي ،ر األواخر من شـهر رمضـانـالعش

يــا بنــي ال جيــوز القصــاص إال  :قــال ،إذا علمــت منــه ذلــك فاقتلــه ،يــا أبتــاه

ــه ــل من ــة مل حتص ــة واجلناي ــد اجلناي ــس  ،بع ــثقالن اإلن ــع ال ــو اجتم ــي ل ــا بن ي

فقــال  ،إىل فراشــك يــا بنــي ارجــع ،واجلــن عــىل أن يــدفعوا ذلــك ملــا قــدروا

ــد أمضــ :Qاحلســن  ــاه أري ــا أبت ــه ،ي معــك إىل موضــع صــالتكـي  :فقــال ل

ــك  ــنغص علي ــئال يت ــك ل ــت إىل فراش ــا رجع ــك إال م ــي علي ــمت بحق أقس

ــك ــك ،نوم ــني يف ذل ــال ،وال تعص ــن  :ق ــع احلس ــه أم  Qفرج ــد أخت فوج

ــره ــاب تنتظ ــف الب ــة خل ــوم قائم ــذلك ،كلث ــا ب ــدخل فأخربه ــا  ،ف وجلس

ــا حمز ــان ومه ــاسيتحادث ــيهام النع ــب عل ــى غل ــان حت ــال إىل  ،ون ــا ودخ فقام

 .)٢(فراشهام وناما

                                                           

 .٣٤لقامن:  )(١

 .٢٧٩ – ٢٧٨ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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عــن حممــد بــن بكــار  ،: حممــد بــن أمحــد بــن داود)١(التهــذيب* 

 ،عــن احلسـن بــن عـيل النخــاس ،عـن احلســني بـن حممــد الفـزاري ،النقـاش

ــاين ــد الرم ــن حمم ــر ب ــن جعف ــامين ،ع ــى احل ــن حيي ــد  ،ع ــن عبي ــد ب ــن حمم ع

ــ ــتام ،يـالطيالس ــار ال ــن خمت ــال ،رع ــر ق ــن أيب مط ــم  :ع ــن ملج ــا رضب اب مل

ال ولكــن  :قــال ؟أقتلــه :قــال لــه احلســن Qالفاســق لعنــه اهللا أمــري املــؤمنني 

فـإذا مـت فـادفنوين يف هـذا الظهـر يف قـرب أخـوي  ،احبسه فإذا مـت فـاقتلوه

 . )٢(هود وصالح

وكــان لعــثامن مــوىل اســمه أمحــر فخــرج يطلــب الــرباز فخــرج إليــه * 

ــيل  ــوىل ع ــان م ــيل  Qكيس ــال ع ــه فق ــه فقتل ــل علي ــي اهللا إن مل  :Qفحم قتلن

رضبتـه باحلجفـة ثـم  Qأقتلك ثم محـل عليـه فاسـتقبله بالسـيف فـاتقى عـيل 

ر منكبيـــه ـقــبض ثوبـــه واقتلعــه مـــن رسجـــه ورضب بــه األرض فكســـ

ــام زاده  ــام ف ــل الش ــه أه ــا من ــديه ودن ــه وعض ــه ابن ــال ل ــا فق ــرهبم إرساع ق

يــا بنــي  : أصــحابك فقــالمــا رضك لــو ســعيت حتــى تنتهــي إىل :Qاحلســن

                                                           

 .١٠ح ،٣٣:٦ الطويس، هتذيب االحكام،) (١

 .٩ح -٢٣٩ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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ــ يعــدوه وال بــه تبطــئ عنــه الســعي وال يعجــل بــه إليــه  نإن ألبيــك يومــا ل

 .)٣()٢()١(وقع عىل املوت أم وقع املوت عليهي وإن أباك واهللا ال يبايل أـاملش

 :Q مري املؤمننيأيف شهادة 

ــريه*  ــف وغ ــو خمن ــال أب ــؤمنني  :ق ــري امل ــار أم ــل  Qوس ــى دخ حت

أم كلثــوم نعــي جربئيــل فلطمــت عــىل  فلــام ســمعت………… ،املســجد

وا أبتــاه وا عليــاه وا حممــداه وا  :وجههــا وخــدها وشــقت جيبهــا و صــاحت

لقـد  :ثم أقبلـت إىل أخوهيـا احلسـن واحلسـني فـأيقظتهام وقالـت هلـام ،سيداه

يـا أختـاه كفـي عـن البكـاء  :Qفقـال هلـا احلسـن  ،فقامـا يبكيـان :قتل أبوكام
                                                           

. ويف ط ٤ورواه أيضا الطربي يف تارخيه: ج قد تقدم هذا نقال عن كتاب صفني، )(١

 .، وما فيهام أوضح مما ها هنا١٩ص  ٥بريوت: ج 

الرابع من كتاب بشارة املصطفى  رواه الطربي رمحه اهللا يف أواخر اجلزء - ٤٧٦

للخطبة أسانيد ومصادر أخر جيد الباحث بعضها يف املختار: و .النجف ، ط١٧٢ص

 .١ط  ٢٢٨ص  ٢) من كتاب هنج السعادة: ج ٢١٥(

 .٢٤٩ نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني،) (٢

 .٦٠٠ – ٥٩٩ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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ــمت  ــيال تش ــرب ك ــحة اخل ــرف ص ــى نع ــاس حت ــإذا الن ــا ف ــداء فخرج األع

قتـل واهللا إمـام عابـد جماهـد  ،وا إمامـاه وا أمـري املؤمنينـاه :ينوحون وينـادون

ــنم ــجد لص ــول اهللا  ،مل يس ــاس برس ــبه الن ــان أش ــن  Nك ــمع احلس ــام س فل

وا أبتـاه وا عليـاه ليـت املـوت أعـدمنا  :رصخـات النـاس ناديـا Lواحلسني 

ا جعـدة بـن هبـرية ومعـه مجاعـة فلام وصـال اجلـامع ودخـال وجـدا أبـ ،احلياة

 ،وهــم جيتهــدون أن يقيمــوا االمــام يف املحــراب ليصــيل بالنــاس ،مــن النــاس

ــن  ــدم احلس ــف وتق ــن الص ــأخر ع ــوض وت ــىل النه ــق ع ــم يط ــىل  Qفل فص

وهـو يمسـح الـدم عـن  ،يصـيل إيـامءا مـن جلـوس Qبالناس وأمري املؤمنني 

ــ ــه الش ــه وكريم ــر ،ريفـوجه ــكن أخ ــارة ويس ــل ت ــن  ،يمي  Qو احلس

 :قــالففــتح عينــه و ،وا انقطــاع ظهــراه يعــز واهللا عــيل أن أراك هكــذا :ينــادي

هـذا جـدك حممـد املصـطفى وجـدتك  ،يا بني ال جزع عـىل أبيـك بعـد اليـوم

خدجيــة الكــرب وأمــك فاطمــة الزهــراء واحلــور العــني حمــدقون منتظــرون 

فــإن املالئكــة قــد  ،فطــب نفســا وقــر عينــا وكــف عــن البكــاء ،قــدوم أبيــك

ثــم إن اخلــرب شــاع يف جوانــب الكوفــة  :أصــواهتم إىل الســامء. قــال ارتفعــت

ر النـاس حتـى املخـدرات خـرجن مـن خـدرهن إىل اجلـامع ينظـرن ـوانحش

فــدخل النــاس اجلــامع فوجــدوا احلســن ورأس  ،Qإىل عــيل بــن أيب طالــب 
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ربة وهـي بعـدها تشـخب ـوقـد غسـل الـدم عنـه وشـد الضـ ،أبيه يف حجـره

ــا ــا ،دم ــد زاد بياض ــه ق ــفرة ووجه ــه و ،بص ــامء بطرف ــق الس ــو يرم ــانه وه لس

فأخــذ  "أســألك يــا رب الرفيــع األعــىل" :وهــو يقــول ،يســبح اهللا ويوحــده

فعنـدها بكـى بكـاء شـديدا  ،رأسه يف حجـره فوجـده مغشـيا عليـه Qاحلسن

ــجوده ــع س ــه وموض ــني عيني ــا ب ــه وم ــه أبي ــل وج ــل يقب ــن  ،وجع ــقط م فس

فقـال  ،نيـه فـرآه باكيـاففـتح عي ،Qدموعه قطـرات عـىل وجـه أمـري املـؤمنني 

 ،يـا بنـي ال روع عـىل أبيـك بعـد اليـوم ؟يا بني يـا حسـن مـا هـذا البكـاء :له

ــدقون  ــني حم ــور الع ــة واحل ــة وفاطم ــطفى وخدجي ــد املص ــدك حمم ــذا ج ه

واكفــف عــن البكــاء فــإن  ،فطــب نفســا وقــر عينــا ،منتظــرون قــدوم أبيــك

أبيـك وغــدا  يــا بنـي أجتـزع عــىل ،املالئكـة قـد ارتفعــت أصـواهتم إىل السـامء

وتلحقــان  ،ويقتــل أخــوك بالســيف هكــذا ؟تقتــل بعــدي مســموما مظلومــا

يـا أبتـاه مـا تعرفنـا مـن قتلـك  :Qفقـال لـه احلسـن  ،أمكـامبجدكام وأبيكام و

قتلنــي ابــن اليهوديــة عبــد الــرمحن بــن ملجــم  :قــال ؟ومــن فعــل بــك هــذا

ي أحــد يف ـال يمضــ :قــال ؟ىـيــا أبــاه مــن أي طريــق مضــ :فقــال ،املــرادي

ريفة إىل بـاب ـوأشـار بيـده الشـ -لبه فإنه سيطلع علـيكم مـن هـذا البـاب ط

ثـم أغمـي عليـه سـاعة  ،ري يف رأسـه وبدنـهـومل يزل السـم يسـ :قال -كندة 
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فاشــتغل النــاس بــالنظر  ،والنــاس ينتظــرون قــدوم امللعــون مــن بــاب كنــدة

وقـد غـص املسـجد بالعـامل مـا بـني بـاك  ،ويرتقبون قدوم امللعـون ،إىل الباب

فـام كـان إال سـاعة وإذا بالصـيحة قـد ارتفعـت وزمـرة مـن النـاس  ،وحمزون

ــا ــم مكتوف ــن ملج ــدو اهللا اب ــاؤوا بع ــد ج ــ ،وق ــذا يض ــه وه ــذا يلعن  ،ربهـوه

ــال ــه :ق ــرون إلي ــض ينظ ــىل بع ــهم ع ــاس بعض ــع الن ــاللعني  ،فوق ــأقبلوا ب ف

وهــم ينهشــون حلمــه بأســناهنم  ،ربهـمكتوفــا وهــذا يلعنــه وهــذا يضــ

ــه ــون ل ــد :ويقول ــا ع ــتي ــا فعل ــري  ؟و اهللا م ــت خ ــد وقتل ــة حمم ــت أم أهلك

بيــده  ،وإنــه لصــامت وبــني يديــه رجــل يقــال لــه حذيفــة النخعــي ،النــاس

هـذا قاتـل اإلمـام  :وهـو يقـول ،وهـو يـرد النـاس عـن قتلـه ،سيف مشـهور

كــأين أنظــر إليــه وعينــاه قــد  :حتــى أدخلــوه املســجد. قــال الشــعبي Qعــيل 

ــق ــا عل ــأهنام قطعت ــه ك ــا يف أم رأس ــد  ،طارت ــة ق ــه رضب ــت يف وجه ــد وقع وق

وهــو ينظــر  ،والــدم يســيل عــىل حليتــه وعــىل صــدره ،هشــمت وجهــه وأنفــه

ــه ــا يف أم رأس ــد طارت ــاه ق ــامال وعين ــا وش ــن  ،يمين ــون حس ــمر الل ــو أس وه

ــر الســجود! وكــان عــىل رأســه شــعر أســود منشــورا  ،الوجــه ويف وجهــه أث

ــرجيم ــيطان ال ــه الش ــه كأن ــىل وجه ــرتنم  ،ع ــمعته ي ــاذاين س ــام ح ــذه فل هب

  :األبيات
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 ي بعد مـا كنـت أهناهـاـأقول لنفس

 

 وقد كنت أسـناها وكنـت أكيـدها 

 أيا نفس كفي عن طالبك واصربي 

 

ــدها  ــك يبي ــا علي ــي مه  وال تطلب

 كنت ناصـحا فام قبلت نصحي وقد 

 

 كنصح ولود غـاب عنهـا وليـدها 

 فــام طلبــت إال عنــائي وشــقويت 

 

 فيا طول مكثي يف اجلحـيم بعيـدها 

ــه أوقفــوه بــني يــدي أمــري املــؤمنني  فلــام  ــه  ،Qجــاؤوا ب فلــام نظــر إلي
يـا ويلـك يـا لعـني يـا عـدو اهللا أنـت قاتـل أمـري املـؤمنني  :قال لـه Qاحلسن 

ــاك  ــك وأدن ــث آواك وقرب ــك حي ــزاؤه من ــذا ج ــلمني ه ــام املس ــا إم ومثكلن
وهل كان بـئس االمـام لـك حتـى جازيتـه هـذا اجلـزاء يـا  ؟وآثرك عىل غريك

عــىل أبيــه  Qفانكــب احلســن  !م يــتكلم بــل دمعــت عينــاهفلــ :قــال ؟شــقي
 ،فلـم جيبـه وكـان نـائام ،هذا قاتلك يـا أبـاه قـد أمكـن اهللا منـه :وقال له ،يقبله

يـا عـدو اهللا  :وقـال لـهثـم التفـت إىل ابـن ملجـم  ،فكره أن يوقظه مـن نومـه
 ؟هذا كان جزاؤه منـك بـوأك وأدنـاك وقربـك وحبـاك وفضـلك عـىل غـريك

 ؟مــام لــك حتــى جازيتــه هبــذا اجلــزاء يــا شــقي األشــقياءهــل كــان بــئس اال
فعنـد ذلـك ضـجت  ؟يا أبا حممـد أفأنـت تنقـذ مـن يف النـار :فقال له امللعون

ــب ــاء والنحي ــاس بالبك ــن  ،الن ــأمرهم احلس ــكوت Qف ــت  ،بالس ــم التف ث
كيـف ظفـرت  :فقـال لـه ،إىل الذي جـاء بـه حذيفـة ريض اهللا عنـه Qاحلسن 
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وذلــك  ،يــا مــوالي إن حــديثي معــه لعجيــب :الفقــ ؟بعــدو اهللا وأيــن لقيتــه
ــت البار ــأين كن ــانح ــن غطف ــي م ــانبي وه ــي إىل ج ــائام يف داري وزوجت  ،ة ن

ــتيقظة ــي مس ــد وه ــا راق ــ ،وأن ــا ينع ــة وناعي ــي الزعق ــمعت ه ــري  ىإذ س أم
ــؤمنني  ــول Qامل ــو يق ــد" :وه ــان اهل ــدمت واهللا أرك ــت واهللا  ،هت وانطمس

قتلــه  ،ىـقتــل عــيل املرتضــ ،قتــل ابــن عــم حممــد املصــطفى ،أعــالم التقــى
أنـت نـائم وقـد قتـل إمامـك عـيل بـن  :فأيقظتني وقالـت يل "أشقى األشقياء

يــا ويلــك مــا  :فانتبهــت مــن كالمهــا فزعــا مرعوبــا وقلــت هلــا ؟أيب طالــب
فـاك لعـل الشـيطان قـد ألقـى يف سـمعك هـذا أو حلـم  هذا الكالم رض اهللا

ن خلــق اهللا تعــاىل يــا ويلــك إن أمــري املــؤمنني لــيس ألحــد مــ ،القــي عليــك
ــة ــة وال ظالم ــه تبع ــرحيم ،قبل ــاألب ال ــيم ك ــه لليت ــالزوج  ،وإن ــة ك ولألرمل

وبعــد ذلــك فمــن ذا الــذي يقــدر عــىل قتــل أمــري املــؤمنني وهــو  ،العطــوف
فـــأكثرت عـــيل  ؟رغام والبطـــل اهلـــامم والفـــارس القمقـــامـاألســد الضـــ

ــت ــمعت  :وقال ــا ملإين س ــم م ــا مل تعل ــت م ــمع وعلم ــا ،تس ــت هل ــا :فقل  وم
ــمعت ــت يل ؟س ــوت فقال ــأخربتني بالص ــأعىل  :ف ــادي ب ــا ين ــمعت ناعي س

ــد"صــوته  ــل  ،وانطمســت واهللا أعــالم التقــى ،هتــدمت واهللا أركــان اهل قت
ثــم  "قتلــه أشــقى األشــقياء ،ىـقتــل عــيل املرتضــ ،ابـن عــم حممــد املصــطفى



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  .................................................................. ٥٨

فبيـنام أنـا  :قـال ،ما أظن بيتـا يف الكوفـة إال وقـد دخلـه هـذا الصـوت :قالت
ــي يف م ــة وه ــجة عظيم ــة وض ــة وجلب ــيحة عظيم ــالم وإذا بص ــة الك راجع

فمـددت يـدي إىل  ،رـفحـس قلبـي بالشـ "قتـل أمـري املـؤمنني" :وقائل يقول
رعا وفتحــت بــاب داري ـونزلــت مســ ،ســيفي وســللته مــن غمــده وأخذتــه

ــا وشــامال وإذا بعــدو  ،وخرجــت فلــام رصت يف وســط اجلــادة فنظــرت يمين
وإذا قـد انسـدت الطرقـات يف وجهـه  ،داهللا جيول فيها يطلـب مهربـا فلـم جيـ

ومـا  ؟يـا ويلـك مـن أنـت :فناديتـه ،فلام نظرت إليه وهو كـذلك رابنـي أمـره
ــد ال أم لــك يف وســط هــذا الــدرب متــر وجتــ  ،فتســمى بغــري اســمه ؟يءتري

 :قلـت ،مـن منـزيل :قـال ؟مـن أيـن أقبلـت :وانتمى إىل غري كنيتـه فقلـت لـه
ــ ــد متض ــن تري ــتـوإىل أي ــذا الوق ــال ؟ي يف ه ــرية :ق ــت ،إىل احل ومل ال  :فقل

ي يف ـصـــالة الغـــداة ومتضـــ Qتقعـــد حتـــى تصـــيل مـــع أمـــري املـــؤمنني 
ــا  :فقلــت ،أخشــى أن أقعــد للصــالة فتفــوتني حــاجتي :فقــال ؟حاجتــك ي

فهـل عنـدك  Qقتـل أمـري املـؤمنني  :ويلك إين سمعت صـيحة وقـائال يقـول
ــذلك :قــال ؟مــن ذلــك خــرب ــم يل ب ــه ،ال عل ي معــي ـومل ال متضــ :فقلــت ل

أنـا مـاض يف حـاجتي وهـي  :فقـال ؟ي يف حاجتـكـحتى حتقق اخلـرب ومتضـ
ــك ــن ذل ــم م ــت ،أه ــول قل ــك الق ــل ذل ــال يل مث ــام ق ــال  :فل ــع الرج ــا لك ي
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 ؟وإمــام املســلمني Qحاجتــك أحــب إليــك مــن التجســس ألمــري املــؤمنني 
ومحلــت عليــه بســيفي  ،وإذا واهللا يــا لكــع مالــك عنــد اهللا مــن خــالق

فبيـنام أنـا أخاطبـه وهـو خيـاطبني إذ هبـت  ،راغ عنـيومهمت أن أعلـو بـه فـ
ــفت إزاره ــح فكش ــقولة  ،ري ــرآة مص ــه م ــت اإلزار كأن ــع حت ــيفه يلم وإذا بس

يـا ويلـك مـا هـذا السـيف املشـهور حتـت  :فلام رأيت بريقه حتت ثيابـه قلـت
ــك ــؤمنني ؟ثياب ــري امل ــل أم ــت قات ــك أن ــول ؟لعل ــأراد أن يق ــأنطق  "ال  " :ف ف

فرفــع هــو ســيفه  ،فرفعــت ســيفي ورضبتــه "نعــم" :اهللا لســانه بــاحلق فقــال
فأوقفتــه ووقــع  ،ربته عــىل ســاقيهـفانحرفــت عنــه فضــ ،أن يعلــوين بــه مَّ وهــ

ووقعــت عليــه ورصخــت رصخــة شــديدة وأردت آخــذ ســيفه  ،حلينــه
ــه ــي عن ــا  ،فامنعن ــه كتاف ــى أوثقت ــه حت ــانوين علي ــرية فأع ــل احل ــرج أه فخ

فاصـنع مـا شـئت. فقـال  جعلنـي اهللا فـداك ،فها هـو بـني يـديك ،وجئتك به
ثــم انكــب  ،ر وليــه وخــذل عــدوهـاحلمــد هللا الــذي نصــ :Qاحلســن 

يـا أبـاه هـذا عـدو اهللا وعـدوك قـد أمكـن  :عىل أبيه يقبله وقـال لـه Qاحلسن
فرقـد سـاعة ثـم  ،فكـره أن يوقظـه مـن نومـه ،فلـم جيبـه وكـان نـائام ،اهللا منه
 :Qلــه احلســن  ارفقــوا يب يــا مالئكــة ريب فقــال :عينيــه وهــو يقــول Qفــتح 

ــ ــد حض ــه وق ــن اهللا من ــد أمك ــم ق ــن ملج ــدوك اب ــدو اهللا وع ــذا ع ــني ـه ر ب
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عينيـه ونظـر إليـه وهـو مكتـوف وسـيفه  Qففتح أمـري املـؤمنني  :قال ،يديك
يــا هــذا  :فقــال لــه بضــعف وانكســار صــوت ورأفــة ورمحــة ،معلــق يف عنقــه

لقد جئـت عظـيام وارتكبـت أمـرا عظـيام وخطبـا جسـيام أبـئس االمـام كنـت 
أمل أكـن شـفيقا عليـك وآثرتـك عـىل غـريك  ؟ك حتى جازيتني هبـذا اجلـزاءل

ــك ــك وزدت يف إعطائ ــنت إلي ــذا  ؟وأحس ــذا وك ــك ك ــال يل في ــن يق أمل يك
ــاتيل ال  ــك ق ــم أن ــت أعل ــد كن ــائي وق ــك عط ــبيل ومنحت ــك الس ــت ل فخلي

ــة ــع  ؟حمال ــا لك ــك ي ــاىل علي ــن اهللا تع ــتظهار م ــذلك االس ــوت ب ــن رج ولك
ــك ــن غي ــع ع ــل أن ترج ــ ،وع ــقي فغلب ــا ش ــي ي ــقاوة فقتلتن ــك الش ت علي

ــه اهللا تعــاىل وقــال :قــال ،األشــقياء ــا أمــري  :فــدمعت عينــا ابــن ملجــم لعن ي
ــار ــذ مــن يف الن ــت تنق ــه ؟املــؤمنني أفأن ــال ل ــدقت :ق ــت  ،ص ــم التف إىل  Qث

وأحسـن إليـه  ،ارفـق يـا ولـدي بأسـريك وارمحـه :وقـال لـه Qولده احلسـن 
ــه ــفق علي ــا ،وأش ــد طارت ــه ق ــر إىل عيني ــه أال ت ــف  ،يف أم رأس ــه يرج وقلب

يــا أبــاه قــد قتلــك هــذا اللعــني  :Qفقــال لــه احلســن  ،خوفــا ورعبــا وفزعــا
نعــم يــا بنــي  :! فقــال لــه؟الفــاجر وأفجعنــا فيــك وأنــت تأمرنــا بــالرفق بــه

ــوا ــا وعف ــا إال كرم ــذنب إلين ــىل ال ــزداد ع ــت ال ن ــل بي ــن أه ــة  ،نح والرمح
ــيمته ــن ش ــيمتنا ال م ــن ش ــفقة م ــ ،والش ــك فأطعم ــي علي ــا بحق ــي مم ــا بن ه ي
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 فــإن أنــا ،وال تغــل لــه يــدا ،وال تقيــد لــه قــدما ،ربـواســقه ممــا تشــ ،تأكلــه
ــأن تقتلــه وتضــ ــه ب ــارـمــت فــاقتص من ــة واحــدة وحترقــه بالن وال  ،ربه رضب

إيـاكم واملثلـة ولـو  :يقـول Nمتثل بالرجـل فـإين سـمعت جـدك رسـول اهللا 
أعلـم بـام أفعـل وأنـا  ،وإن أنـا عشـت فأنـا أوىل بـالعفو عنـه ،بالكلب العقور

ــه ــوا  ،ب ــا إال عف ــذنب إلين ــىل امل ــزداد ع ــت ال ن ــل بي ــنحن أه ــوت ف ــإن عف ف
 .)١( وكرما

ــه*  ــة ريض اهللا عن ــن احلنفي ــد ب ــال حمم ــد  :ق ــة إح ــت ليل ــا كان مل
ــ ــع أيب أوالده ـوعش ــة مج ــن الكائن ــة م ــة الثاني ــي الليل ــل وه ــم اللي رين وأظل

و حسـبي ونعـم اهللا خليفتـي علـيكم وهـ :ثـم قـال هلـم ،وأهل بيته وودعهـم
وأوصـاهم اجلميـع مـنهم بلـزوم االيـامن واألديـان واالحكـام التـي  ،الوكيل

أنـه أوىص بـه احلسـن  Qفمـن ذلـك مـا نقـل عنـه  Nأوصاه هبـا رسـول اهللا 
أوصــيكام بتقــو  "ملــا رضبــه امللعــون ابــن ملجــم و هــي هــذه Lواحلســني 

يـد ولــوج ثــم تزا :وسـاقها إىل آخـر مــا مـر بروايــة السـيد الــريض. قـال "اهللا
فكـرب  ،تـا مجيعـاحتـى نظرنـا إىل قدميـه وقـد امحر ،ريفـالسم يف جسـده الشـ

فــأمرهم  ،فــدخل النــاس عليــه ،ثــم أصــبح ثقــيال ،ذلــك علينــا وأيســنا منــه
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روب فـــأبى أن ـثــم عرضـــنا عليــه املــأكول واملشــ ،وهنــاهم وأوصــاهم
ــذكر اهللا تعــاىلـيشــ ــا إىل شــفتيه ومهــا خيتلجــان ب ــه  ،رب فنظرن وجعــل جبين

يـا  :يـا أبـت أراك متسـح جبينـك فقـال :شح عرقا وهو يمسحه بيـده قلـتير
إن املــؤمن إذا نــزل بــه املــوت  :يقــول Nبنــي إين ســمعت جــدك رســول اهللا 

 :ثـم قـال ،ودنت وفاتـه عـرق جبينـه وصـار كـاللؤلؤ الرطـب وسـكن أنينـه
ثــم نــاد أوالده كلهــم بأســامئهم صــغريا وكبــريا  ،يــا أبــا عبــد اهللا ويــا عــون

اهللا خليفتـــي علـــيكم  :وجعـــل يـــودعهم ويقـــول ،عـــد واحـــدواحـــدا ب
 ؟يـا أبـه مـا دعـاك إىل هـذا Qفقـال لـه احلسـن  ،أستودعكم اهللا وهم يبكـون

يف منـامي قبـل هـذه الكائنـة  Nيا بنـي إين رأيـت جـدك رسـول اهللا  :فقال له
فقـال  ،فشـكوت إليـه مـا أنـا فيـه مـن التـذلل واألذ مـن هـذه األمـة ،بليلة

ــيهم :يل ــت ،ادع عل ــريا  :فقل ــم خ ــدلني هب ــي وأب ــدهلم يب رشا من ــم أب الله
وقــد  ،ســينقلك إلينــا بعــد ثــالث ،قــد اســتجاب اهللا دعــاك :فقــال يل ،مــنهم

فـأنتام منـي  ،خـريا -ويـا أبـا عبـد اهللا  -يا أبا حممـد أوصـيك  ،مضت الثالث
وأوصــاهم أن  Pثــم التفــت إىل أوالده الــذين مــن غــري فاطمــة  ،وأنــا مــنكام

 .)٢()١(Lالد فاطمة يعني احلسن واحلسني ال خيالفوا أو
                                                           

 .٢٩١ – ٢٩٠ :٤٢ ،العالمة املجليس - بحار األنوار )١(
 املصدر السابق.) (٢
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 Qثـم أخـذنا يف جهـازه لـيال وكـان احلسـن  :قال حممـد بـن احلنفيـة* 
 ،ال حيتــاج إىل مــن يقلبــه Qوكــان  ،يصــب املــاء عليــه Qيغســله و احلســني 

وكانـت رائحتـه أطيـب مـن  ،بل كان يتقلب كام يريـد الغاسـل يمينـا وشـامال
ــرب ــك والعن ــة املس ــاد احل ،رائح ــم ن ــن ث ــوم  Qس ــب وأم كلث ــه زين بأخت

ــال ــول اهللا  :وق ــدي رس ــوط ج ــي بحن ــاه هلم ــا أخت ــب  ،Nي ــادرت زين فب
فلـام فتحتـه فاحـت الـدار ومجيـع الكوفـة  :قـال الـراوي ،مرسعة حتى أتته به

 Qثـم لفـوه بخمسـة أثـواب كـام أمـر ،وشوارعها لشدة رائحة ذلـك الطيـب
رير مــن ـلســإىل ا Lوتقــدم احلســن واحلســني  ،ريرـثــم وضــعوه عــىل الســ

وكـان حـاماله مـن مقدمـه  ،مؤخره وإذا مقدمـه قـد ارتفـع وال يـر حاملـه
عـىل وجـه األرض إال انحنـى لـه سـاجدا  ـيءفـام مـر بشـ ،جربئيل وميكائيل

ــ ــرج الس ــدةـوخ ــاب كن ــل ب ــن ماي ــان  ،رير م ــارا يتبع ــؤخره وس ــال م فحم
إنــه رير وـواهللا لقـد نظــرت إىل السـ :. قـال ابــن احلنفيـة ريض اهللا عنــهمقدمـه

ى مسـتقيام إىل النجـف ـومضـ ،ليمر باحليطـان والنخـل فتنحنـي لـه خشـوعا
ـــربه اآلن ـــع ق ـــال ،إىل موض ـــب :ق ـــاء والنحي ـــة بالبك ـــجت الكوف  ،وض

ــارسات ــامت ح ــه الط ــاء يتبعن ــرجن النس ــن  ،وخ ــنعهم احلس ــاهم  Qفم وهن
ــل ــاء والعوي ــن البك ــني  ،ع ــاكنهن واحلس ــن إىل أم ــول Qورده ــول  :يق ال ح
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لعــيل العظــيم إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون يــا أبــاه وانقطــاع وال قــوة إال بــاهللا ا
ــا إىل قــربه  ،مــن أجلــك تعلمــت البكــاء ،ظهــراه إىل اهللا املشــتكى. فلــام انتهي

 Qمـؤخره ثـم قـام احلسـن Qفوضـع احلسـن  ،وإذا مقدم الرسير قـد وضـع
ثـم زحزحنـا  Qفكـرب سـبعا كـام أمـره بـه أبـوه  ،وصىل عليه واجلامعـة خلفـه

ــفنا  ــره وكش ــاجة رسي ــقوق وس ــد مش ــور وحل ــرب حمف ــن بق ــرتاب وإذا نح ال
هذا مـا ادخـره لـه جـده نـوح النبـي للعبـد الصـالح " :منقورة مكتوب عليها

ــة  :فلــام أرادوا نزولــه ســمعوا هاتفــا يقــول "الطــاهر املطهــر أنزلــوه إىل الرتب
ــاهرة ــب ،الط ــب إىل احلبي ــتاق احلبي ــد اش ــك  ،فق ــد ذل ــاس عن ــدهش الن ف

ملـا احلـد  :قبـل طلـوع الفجـر. قـال الـراوي Qؤمنني واحلد أمري املـ ،وحتريوا
وقــف صعصــعة بــن صــوحان العبــدي ريض اهللا عنــه عــىل  Qأمــري املــؤمنني 

ــرتاب  ،القــرب ــد أخــذ هبــا ال ــؤاده واألخــر ق ــه عــىل ف ووضــع إحــد يدي
 :ثــم قــال ،بــأيب أنـت وأمــي يـا أمــري املـؤمنني :ثــم قـال ،ويرضـب بــه رأسـه

ــن ــا احلس ــا أب ــك ي ــا ل ــا ،هنيئ ــد ط ــدكفلق ــربك ،ب مول ــوي ص ــم  ،وق وعظ
ــادك ــك ،جه ــرت برأي ــك ،وظف ــت جتارت ــك ،وربح ــىل خالق ــدمت ع  ،وق

ــارته ــاك اهللا ببش ــه ،فتلق ــك مالئكت ــطفى ،وحفت ــوار املص ــتقررت يف ج  ،واس
ورشبــت بكأســه  ،وحلقــت بدرجــة أخيــك املصــطفى ،فأكرمــك اهللا بجــواره
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ـــرك والعمـــل بســـريتك ،األوىف ـــا أث ـــا باقتفائن  ،فاســـأل اهللا أن يمـــن علين
ــك ــواالة ألوليائ ــدائك ،وامل ــاداة ألع ــ ،واملع ــكـوأن حيش ــرة أوليائ  ،رنا يف زم

وجاهـدت يف سـبيل  ،وأدركـت مـا مل يدركـه أحـد ،فقد نلت مـا مل ينلـه أحـد
ــاده ــق جه ــطفى ح ــك املص ــدي أخي ــني ي ــك ب ــق  ،رب ــدين اهللا ح ــت ب وقم

ــتظم  ،واســتقام االســالم )١(وأبــرت الفــتن ،حتــى أقمــت الســنن ،القيــام وان
 ،بــك اشــتد ظهــر املــؤمنني ،فعليــك منــي أفضــل الصــالة والســالم ،االيــامن

ــبل ــالم الس ــحت أع ــنن ،واتض ــت الس ــك  ،وأقيم ــد مناقب ــع الح ــا مج وم
وســـارعت إىل  ،مقـــدما مـــؤثرا Nســـبقت إىل إجابـــة النبـــي  ،وخصـــالك

ــ ــك ،رتهـنص ــه بنفس ــوف  ،ووقيت ــواطن اخل ــار يف م ــيفك ذا الفق ــت س ورمي
ودل بــك] كــل ذي بــأس شــديد  ،قصــم اهللا بــك [كــل جبــار عنيــد ،واحلــذر

وقتــل بــك  ،رك والكفــر والعــدوان والــردـوهــدم بــك حصــون أهــل الشــ
كنـت أقـرب النـاس  ،فهنيئـا لـك يـا أمـري املـؤمنني ،أهل الضالل من العـد

فهنيئـا لـك يـا  ،هم علـام وفهـاموأكثـر ،قربـا وأوهلـم سـلام Nمن رسـول اهللا 
 Nإىل رســول اهللا لقــد رشف اهللا مقامــك وكنــت أقــرب النــاس  ،أبــا احلســن

ــبا ــالما ،نس ــم إس ــا ،وأوهل ــاهم يقين ــا ،وأوف ــدهم قلب ــه  ،وأش ــذهلم لنفس وأب

                                                           

 أبره: أصلحه. )(١
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 ،فـال حرمنـا اهللا أجـرك وال أذلنـا بعـدك ،وأعظمهـم يف اخلـري نصـيبا ،جماهدا
وإن يومــك هــذا  ،رـاهللا لقــد كانــت حياتــك مفــاتح للخـري ومغــالق للشــ فـو

نـك ألكلـوا مــن ولــو أن النـاس قبلـوا م ،مفتـاح كـل رش ومغـالق كـل خـري
ولكــنهم آثــروا الــدنيا عــىل اآلخــرة. ثــم بكــى  ،فــوقهم ومــن حتــت أرجلهــم

ــه ــان مع ــن ك ــل م ــى ك ــديدا وأبك ــاء ش ــني  ،بك ــن واحلس ــدلوا إىل احلس وع
ـــد اهللا  ـــون وعب ـــى وع ـــاس وحيي ـــر والعب ـــد وجعف ـــزوهم يف  Kوحمم فع

وشــيعتهم إىل  Qورجــع أوالد أمــري املــؤمنني  ،رف النــاسـوانصــ ،Qأبــيهم
ــة ــاسومل ،الكوف ــن الن ــد م ــم أح ــعر هب ــت  ، يش ــباح وبزغ ــع الص ــام طل فل

ــؤمنني  ــري امل ــن دار أم ــا م ــوا تابوت ــمس أخرج ــىل  Qالش ــه إىل املص ــوا ب وأت
ورفعـه عـىل ناقـة وسـريها  ،وصـىل عليـه Qثم تقـدم احلسـن  ،بظاهر الكوفة

ــراوي ــد. قــال ال ــل  :مــع بعــض العبي ــام كــان الغــداة اجتمعــوا ألجــل قت فل
ــون ــف ،امللع ــو خمن ــال أب ــن  :ق ــع احلس ــام رج ــوم  Qفل ــه أم كلث ــت علي دخل

وكـان قـد عـزم  ،وأقسمت عليه أن ال يـرتك امللعـون يف احليـاة سـاعة واحـدة
ومجــع  ،و خــرج لوقتــه وســاعته ،فأجاهبــا إىل ذلــك ،عــىل تــأخريه ثالثــة أيــام

الـذين كـانوا عـىل  Qأهل بيتـه وأهـل البصـائر مـن أصـحاب أمـري املـؤمنني 
ــول اهللا  ــد رس ــعة واأل Nعه ــنهم كصعص ــبههام ريض اهللا ع ــا أش ــف وم حن
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ــه اهللا تعــاىل ــل ابــن ملجــم لعن فكــل أشــار بقتلــه يف ذلــك  ،وتشــاوروا يف قت
واجتمع رأهيـم عـىل قتلـه يف املكـان الـذي رضب فيـه اإلمـام عـيل بـن  ،اليوم

ــب  ــراويQأيب طال ــال ال ــؤمنني  :. ق ــري امل ــع أوالد أم ــا رج ــه مل ــم إن  Qث
ــل ال ــن ملجــم فقــال وأصــحابه إىل الكوفــة واجتمعــوا لقت لعــني عــدو اهللا اب

ــر ــن جعف ــد اهللا ب ــك :عب ــد ذل ــوه بع ــانه واقتل ــه ولس ــه و رجلي ــوا يدي  ،اقطع
اجعلــوه غرضــا للنشــاب وأحرقــوه  :وقــال ابــن احلنفيــة ريض اهللا عنــه

أنـا ممتثـل  :Qفقـال احلسـن  ،اصـلبوه حيـا حتـى يمـوت :وقـال آخـر ،بالنار
 ،لسـيف حتـى يمـوت فيهـاأرضبـه رضبـة با Qفيه ما أمرين به أمـري املـؤمنني 

فجــاؤوا بــه  ،أن يــأتوه بــه Qفــأمر احلســن  :قــال ،واحرقــه بالنــار بعــد ذلــك
ــن أيب  ــيل ب ــام ع ــه اإلم ــذي رضب في ــع ال ــوه إىل املوض ــى أدخل ــا حت مكتوف

ــب  ــه Qطال ــه ويوبخون ــاس يلعنون ــتكلم ،والن ــاكت ال ي ــو س ــال  ،وه فق
ـــدو :Qاحلســـن  ـــا ع ـــؤمنني  ي ـــت أمـــري امل ـــلمني Qاهللا قتل  ،وإمـــام املس

ــدين ــاد يف ال ــت الفس ــام ،وأعظم ــال هل ــيكام  :فق ــني عل ــا حس ــن وي ــا حس ي
ــدان تصــنعان يب ــا تري ــه ؟الســالم م ــاال ل ــد قتلــك كــام قتلــت ســيدنا  :ق نري

ــام ــال هل ــا. فق ــنعا :وموالن ــئتام أن تص ــا ش ــنعا م ــتزله  ،اص ــن اس ــا م وال تعنف
ي فلــم تنزجــر! وهنيتهــا ـولقــد زجــرت نفســ ،الشــيطان فصــده عــن الســبيل
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فقـال  ،ثـم بكـى ،فـدعها تـذوق وبـال أمرهـا وهلـا عـذاب شـديدفلم تنتـه! 
أيــن كانــت حــني وضــعت قــدمك وركبــت  ؟يــا ويلــك مــا هــذه الرقــة :لــه

اســـتحوذ علـــيهم الشـــيطان " :فقـــال ابـــن ملجـــم لعنـــه اهللا ؟خطيئتـــك
ــم  ــيطان ه ــزب الش ــيطان أال إن ح ــزب الش ــك ح ــر اهللا أولئ ــاهم ذك فأنس

وإنـام قتلـت أبـاك وحصـلت  ،ةى التـوبيخ واملعـايرـولقـد انقضـ "اخلارسون
ثـم بـرك عـىل  ،فاصنع ما شـئت وخـذ بحقـك منـي كيـف شـئت ،بني يديك

 ،يـا ابـن رسـول اهللا احلمـد هللا الـذي أجـر قـتيل عـىل يـديك :ركبتيه و قـال
 Qفقـام احلسـن -صـىل اهللا عليـه  -ام الن قلبـه كـان رحـي Qفرق له احلسـن 

ح املـوت يف حـده حتـى ال )١(السـيف بيـده وجـرده مـن غمـده فهـز بـهوأخذ 
ــه ــاس علي ــام الن ــتد زح ــه فاش ــا عنق ــة أدار هب ــه رضب ــم رضب ــت  ،ث وعل

ــواهتم ــأبرأه  ،أص ــه ف ــيف إىل باع ــارتفع الس ــه ف ــتح باع ــن ف ــتمكن م ــم ي فل
 :إىل أخيـه وقـال Qفقـام احلسـني  ،فانقلب عـدو اهللا عـىل قفـاه خيـور يف دمـه

ــ ــذه الض ــيب يف ه ــدة ويل نص ــدا واألم واح ــيس األب واح ــي أل ــا أخ  ربةـي
فناولـه  ،فـدعني أرضبـه رضبـة أشـفي هبـا بعـض مـا أجـده ؟ويل يف قتله حق

ــن  ــ Qاحلس ــىل الض ــه ع ــزه ورضب ــذه وه ــيف فأخ ــه ـالس ــي رضب ربة الت
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وابتـدره النـاس بعــد  ،وقطـع جانبـه اآلخــر ،فبلـغ إىل طـرف أنفــه Qاحلسـن
ــيافهم ــك بأس ــا ،ذل ــا إرب ــوه إرب ــئس  ،فقطع ــار وب ــه إىل الن ــل اهللا بروح وعج

ــرار ــو ،الق ــم مجع ــجدث ــن املس ــوه م ــه وأخرج ــا  ،ا جثت ــه حطب ــوا ل ومجع
وهــو يعــوي  ،طرحــوه يف حفــرة وطمــوه بــالرتاب :وقيــل ،وأحرقــوه بالنــار

ــة ــوم القيام ــه إىل ي ــالب يف حفرت ــوي الك ــة  ،كع ــام امللعون ــوا إىل قط وأقبل
ثـم أخـذوها  ،وهنبـوا دارهـا ،الفاسقة الفـاجرة فقطعوهـا بالسـيف إربـا إربـا

ــة  ــاهر الكوف ــا إىل ظ ــاروأخرجوه ــا بالن ــا إىل  ،وأحرقوه ــل اهللا بروحه وعج
ــار ــب اجلب ــار وغض ــه  ،الن ــدمها قتل ــه فأح ــا مع ــذان حتالف ــرجالن الل ــا ال وأم

ر ال ـمعاويــة بــن أيب ســفيان بالشــام واآلخــر قتلــه عمــرو بــن العــاص بمصــ
ــنهام ــامع  ،ريض اهللا ع ــم باجل ــن ملج ــع اب ــا م ــذان كان ــرجالن الل ــا ال وأم

ر ـمها حمشـرـلعـنهام اهللا وحشـ ،ليلـتهامفقـتال مـن  Qيساعدانه عىل قتـل عـيل 
 .)٢()١(املنافقني الظاملني يف جهنم خالدين مع السالفني
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 :Q مام احلسن اىل اخيه احلسنينعي اإل

عــن  ،، عــن إســامعيل بــن مهــران)٣(عــن الربقــي ،)٢(: العــدة)١(الكــايف* 
 ،عــن عبـد اهللا بــن الوليـد اجلعفــي ،سـيف بـن عمــرية عـن عمــرو بـن شـمر

ــل ــن رج ــن  ،ع ــؤمنني ع ــري امل ــيب أم ــا أص ــال مل ــه ق ــن إىل  Qأبي ــى احلس نع
يــا هلــا مــن مصــيبة مــا  :فلــام قــرأ الكتــاب قــال :وهــو باملــدائن Lاحلســني 

ــذكر مــن أ :قــال Nأعظمهــا! مــع أن رســول اهللا  صــيب مــنكم بمصــيبة فلي
 .)٥(Nوصدق  ،فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها )٤(مصابه يب

 :Q ابيه امري املؤمنني يف زيارة Q مام احلسنما نقل عن اإل

ــ*  ــد الطيالس ــن خال ــد ب ــالـورو حمم ــرية ق ــن عم ــيف ب ــن س  :ي ع

خرجــت مــع صــفوان بــن مهــران اجلــامل ومجاعــة مــن أصــحابنا إىل الغــري 
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رنا مـن احلـرية إىل املدينـة. فلـام فرغنـا مـن ـفسـ Qبعد ما خرج أبـو عبـد اهللا 

ـــد اهللا  ـــة أيب عب ـــه إىل ناحي ـــفوان وجه ـــارة رصف ص ـــال ل Qالزي ـــافق  :ن

مـن هـذا املكـان مـن عنـد رأس أمـري املـؤمنني صـلوات  Qتزورون احلسـني 

ــد اهللا  ــو عب ــه أب ــى إلي ــا وأوم ــن ههن ــه م ــال Qاهللا علي ــه. ق ــا مع ــدعا  :وأن ف

رمي عــن أيب ـصــفوان بالزيــارة التــي رواهــا علقمــة بــن حممــد احلضــ

ــر ــؤمنني  Qجعف ــري امل ــد رأس أم ــني عن ــىل ركعت ــم ص ــورا ث ــوم عاش  Qيف ي

ــ ــؤمنني وودع يف دبرمه ــري امل ــ Qا أم ــالم منص ــني بالس ــى إىل احلس رفا ـوأوم

يـا جميـب  ،بوجهه نحوه وودع وكان فـيام دعـاه يف دبرهـا. يـا اهللا يـا اهللا يـا اهللا

ــا غيــاث املســتغيثني ،دعــوة املضــطرين ــا كاشــف كــرب املكــروبني ي ــا  ،ي وي

يـامن هـو أقـرب إىل مـن حبـل الوريـد ويـا مـن حيـول  ،رصيخ املسترصخني

ــرء  ــني امل ــهب ــىل ،وقلب ــاملنظر األع ــو ب ــامن ه ــني ،ي ــاألفق املب ــو  ،وب ــامن ه وي

ــتو ــرش اس ــىل الع ــرحيم ع ــرمحن ال ــا  ،ال ــني وم ــة األع ــم خائن ــامن يعل وي

ويــامن ال تشــتبه عليــه  ،ختفــي الصــدور ويــامن ال ختفــى عليــه خافيــة

 ،ويــا مــن ال يربمــه إحلــاح امللحــني ،ويــامن ال تغلطــه احلاجــات ،األصــوات

 .ويـا بـارئ النفـوس بعـد املـوت ،جـامع كـل شـمل ويـا ،يا مدرك كل فوت

يــا  ،يــا مــنفس الكربــات ،يــا قــايض احلاجــات ،يــامن هــو كــل يــوم يف شــان
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يـا كـايف املهـامت. يـامن يكفـي مـن كـل  ،يـا ويل الرغبـات ،السؤاالت يمعط

أســـئلك بحـــق حممـــد  ،يف الســـاموات واألرض ءوال يكفـــي منـــه يش ءيش

سـن واحلسـني فـاين هبـم أتوجـه وبحـق احل ،وبحق فاطمة بنـت نبيـك ،وعيل

وهبـم أتشـفع إليـك وبحقهـم أسـئلك  ،وهبـم أتوسـل ،إليك يف مقـامي هـذا

ــك ــزم علي ــم وأع ــم  ،وأقس ــذي هل ــدر ال ــدك وبالق ــم عن ــذي هل ــأن ال وبالش

ــذي فضــلتهم عــىل العــاملني ــدهم ،عنــدك وبال ــه عن ــذي جعلت  ،وباســمك ال

ــاملني ــتهم دون الع ــه خصص ــل  ،وب ــن فض ــلهم م ــت فض ــتهم وأبن ــه أبن وب

ــاملني ــاملني ،الع ــل الع ــلهم فض ــاق فض ــى ف ــد وآل  ،حت ــىل حمم ــيل ع أن تص

 ،وتكفينـي املهـم مـن أمـوري ،وأن تكشف عنـي غمـي ومهـي وكـريب ،حممد

وتغنينـي عـن  ،وجتـريين مـن الفاقـة ،جتـربين مـن الفقـروتقيض عنـي دينـي و

ر مــن أخــاف ـوعســ ،وتكفينــي هــم مــن أخــاف مهــه ،املســألة إىل املخلــوقني

ــ ــة ،رهـعس ــاف رش وحزون ــن أخ ــه ورش م ــاف حزونت ــن أخ ــا  ،هم ــر م ومك

وسـلطان مـا  ،وجـور مـا أخـاف جـوره ،وبغي ما أخـاف بغيـه ،أخاف مكره

ومقـدرة مـا أخـاف بـالء مقدرتـه  ،وكيـد مـن أخـاف كيـده ،أخاف سـلطانه

ومـن  ،وتـرد عنـي كيـد الكيـدة ومكـر املكـرة. اللهـم مـن أرادين فـأرده ،عيل

ــده ــادين فك ــره ،ك ــده ومك ــي كي ــه وارصف عن ــه وأماني ــي  ،وبأس ــه عن وامنع
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ــ ــئت وأن ــف ش ــئت ىكي ــربه ،ش ــر ال جت ــي بفق ــغله عن ــم اش ــبالء ال  ،الله وب

ــرته ــدها ،تس ــة ال تس ــه ،وبفاق ــقم ال تعافي ــزه ،وبس ــكنة ال  ،وذل ال تع و بمس

وأدخــل عليــه الفقــر يف منزلــه  ،اللهــم ارضب بالــذل نصــب عينيــه ،جتربهــا

ــه ــقم يف بدن ــة والس ــغل  ،والعل ــي بش ــغله عن ــى تش ــه حت ــراغ ل ــاغل ال ف ش

ره ولسـانه ويـده ـوخـذ عنـي بسـمعه وبصـ ،وأنسه ذكري كـام أنسـيته ذكـرك

ــه ــع جوارح ــه ومجي ــه وقلب ــقم وال  ،ورجل ــك الس ــع ذل ــه يف مجي وأدخــل علي

. واكفنـي يـا يبـه عنـي وعـن ذكـر "شـاغال"حتى جتعل ذلـك شـغال  ،تشفه

 ومفــرج ال مفــرج ،فإنــك الكــايف ال كــايف ســواك ،كــايف مــا ال يكفــي ســواك

خــاب مــن كــان  ،وجــار ال جــار ســواك ،ومغيــث ال مغيــث ســواك ،ســواك

ــواك ــه إىل س ــواك ومفزع ــه س ــواك ومغيث ــاره س ــأه إىل  ،ج ــه وملج ومهرب

فأنـت ثقتـي ورجـائي ومفزعـي ومهـريب  ،ومنجاه مـن خملـوق غـريك ،غريك

ــاي ــأي ومنج ــتنجح ،وملج ــك أس ــتفتح وب ــك أس ــد  ،فب ــد وآل حمم وبمحم

فلــك احلمــد  ،لك يــا اهللا يــا اهللا يــا اهللاأتوجــه إليــك وأتوســل وأتشــفع. فأســئ

فأســئلك يــا اهللا (يــا اهللا يــا  ،ولــك الشــكر وإليــك املشــتكى وأنــت املســتعان

ــف  )اهللا ــد وأن تكش ــد وآل حمم ــىل حمم ــيل ع ــد أن تص ــد وآل حمم ــق حمم بح

كـام كشـفت عـن نبيـك مهـه وغمـه  ،عني غمي ومهي وكـريب يف مقـامي هـذا
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وفـرج عنـي  ،كـام كشـفت عنـهفاكشـف عنـي  ،وكفيتـه هـول عـدوه ،وكربه

 ،وارصف عنـي هـول مـا أخـاف هولـه ،واكفنـي كـام كفيتـه ،كام فرجت عنـه

ي مـن ـوهـم مـا أخـاف مهـه. بـال مؤنـة عـىل نفسـ ،ومؤنة مـا أخـاف مؤنتـه

وكفايــة مــا أمهنــي مهــه مــن أمــر آخــريت  ،ذلــك وارصفنــي بقضــاء حــوائجي

ــدا  ــالم اهللا أب ــي س ــك من ــؤمنني علي ــري امل ــا أم ــاي. ي ــا ب"ودني ــل م ــي اللي ق

 ،وال فــرق بينــي وبيــنكام ،وال جعلــه اهللا آخــر العهــد مــن زيــارتكام ،والنهــار

ــاة حممــد  ــهاللهــم أحينــي حي ــوفني عــىل ملــتهم ،وأمتنــي ممــاهتم ،وذريت  ،وت

يف الــدنيا  "وال تفــرق بينــي وبيــنهم طرفــة عــني أبــدا ،رين يف زمــرهتمـواحشــ

إىل اهللا  "ومتوسـال"زائـرا  واآلخرة. يا أمـري املـؤمنني ويـا أبـا عبـد اهللا أتيـتكام

بكــام إىل اهللا يف حـــاجتي  "ومستشـــفعا ،إليـــه بكــام"ريب وربكــام متوجهــا 

ــذه ــفعا يل ،ه ــود ،فاش ــام املحم ــد اهللا املق ــام عن ــان لك ــه ،ف ــاه الوجي  ،واجل

والوســيلة. إين أنقلــب عــنكام منتظــرا لتنجــز احلاجــة  ،واملنــزل الرفيــع

فــال أخيــب وال  ،اهللا يف ذلــك وقضــائها ونجاحهــا مــن اهللا بشــفاعتكام يل إىل

ــا  ــي منقلب ــون منقلب ــا"يك ــارسا "خائب ــا  ،"خ ــي منقلب ــون منقلب ــل يك  "ب

ـــا  ـــا"راجح ـــا "مفلح ـــتجابا ،"منجح ـــوائجي "مس ـــع ح ـــاء مجي  ،يل بقض

ــاهللا ــوة إال ب ــول وال ق ــاء اهللا وال ح ــا ش ــىل م ــب ع ــفعا يل إىل اهللا. أنقل  ،وتش
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ـــا ـــا "مفوض ـــري إىل اهللا ملجئ ـــري إىل اهللا "أم ـــوك ،ظه ـــىل اهللا "الومت  ،ع

لــيس يل وراء اهللا ووراءكــم  ،ســمع اهللا ملــن دعــا ،وأقــول حســبي اهللا وكفــى

وال حـول وال قـوة  ،مـا شـاء ريب كـان ومـا مل يشـأ مل يكـن ،يا سـاديت منتهـى

رفت ـانصــ ،إال بــاهللا. أســتودعكام اهللا وال جعلــه اهللا آخــر العهــد منــي إلــيكام

ــري املــؤمنني ومــوالي ــا أم ــا ســيدي ي ــا  ،ي ــت ي ــيديوأن ــا س ــد اهللا ي ــا عب  ،أب

ــيكام ،وســالمي علــيكام متصــل مــا اتصــل الليــل والنهــار  ،واصــل ذلــك إل

ــك  ــاء ذل ــام أن يش ــأله بحقك ــاء اهللا وأس ــالمي إن ش ــنكام س ــوب ع ــري حمج غ

ــا  ــنكام تائب ــيدي ع ــا س ــت ي ــد. انقلب ــد جمي ــه محي ــل فإن ــدا"ويفع هللا  "حام

إىل  "راجعــا"عائــدا  "آئبــا ،لإلجابــة غــري آيــس وال قــانط "راجيــا ،"شــاكرا

 ،غري راغـب عـنكام وال مـن زيـارتكام بـل راجـع عائـد إن شـاء اهللا ،زيارتكام

يــا ســاديت رغبــت إلــيكام وإىل زيــارتكام بعــد أن  ،وال حــول وال قــوة إال بــاهللا

فـال خيبنـي اهللا ممـا رجـوت ومـا أملـت  ،زهد فيكام ويف زيارتكام أهـل الـدنيا

إن  :صــفوان فقلــت لــه فســألت :يف زيــارتكام إنــه قريــب جميــب. قــال ســيف

إنــام أتانــا بــدعاء الزيــارة  ،Qعلقمــة بــن حممــد مل يأتنــا هبــذا عــن أيب جعفــر 

ــفوان ــال ص ــد اهللا  :فق ــيدي أيب عب ــع س ــل  Qوردت م ــان ففع ــذا املك إىل ه

ودعـا هبـذا الـدعاء عنـد الـوداع بعـد أن صـىل  ،مثل الـذي فعلنـاه يف زيارتنـا
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 :Qقـال يل أبـو عبـد اهللا  :نوودع كـام ودعنـاه. ثـم قـال يل صـفوا ،كام صلينا

فــاين ضــامن عــىل اهللا تعــاىل  ،تعاهــد هــذه الزيــارة وداع هبــذا الــدعاء وزر بــه

لكـل مـن زار هبـذه الزيـارة ودعـا هبــذا الـدعاء مـن قـرب أو بعـد أن زيارتــه 

ــه مقضــية  ــة وســعيه مشــكور وســالمه واصــل غــري حمجــوب وحاجت مقبول

صـفوان وجـدت هـذه الزيـارة مـا بلغـت وال خييبـه. يـا  "من اهللا تعـاىل بالغـا

 "مضــمونا Qوأيب عــن عــيل بــن احلســني  ،مضــمونة هبــذا الضــامن عــن أيب

ــني ــن احلس ــامن ع ــذا الض ــذا  ،هب ــمونا هب ــن مض ــه احلس ــن أخي ــني ع واحلس

مضــمونا هبــذا الضــامن وأمــري  Qواحلســن عــن أبيــه أمــري املــؤمنني  ،الضــامن

عــن  N ورســول اهللا ،هبــذا الضــامن "مضــمونا Nاملــؤمنني عــن رســول اهللا 

هبــذا الضــامن وجربئيــل عــن اهللا عــز وجــل مضــمونا "مضــمونا  Qجربئيــل 

 . )٢()١(هبذا الضامن

                                                           

 .٦ح ،٧٧٧ الطويس، مصباح املتهجد،) (١

 .٣ح -٣٠٠ – ٢٩٦ :٩٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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 :P به عن امه فاطمة الزهراء أخربما 

 ،رميـعــن حممــد بــن عبــد اهللا احلضــ ،ابــن مقــربة :)١(رائعـعلـل الشــ* 

عـن  ،عـن عبـادة الكلبـي ،عن جندل بـن والـق عـن حممـد بـن عمـر املـازين

 ،عـن فاطمـة الصــغر ،عــن عـيل بـن احلســني ،عـن أبيـه ،جعفـر بـن حممــد

 :قــال K ن أخيــه احلســن بــن عـيل بــن أيب طالــبعـ ،عـن احلســني بــن عــيل

ــة  ــي فاطم ــت أم ــة  Pرأي ــزل راكع ــم ت ــا فل ــة مجعته ــا ليل ــت يف حمراهب قام

سـاجدة حتـى اتضــح عمـود الصـبح وســمعتها تـدعو للمـؤمنني واملؤمنــات 

يـا أمـاه  :فقلـت هلـا ،فسـها بشـئوال تـدعو لن ،وتسميهم وتكثـر الـدعاء هلـم

 .)٢(يا بني! اجلار ثم الدار :فقالت ؟مل ال تدعني لنفسك كام تدعني لغريك

ــوار*  ــباح األن ــد :)٣(مص ــن حمم ــر ب ــن جعف ــه  ،ع ــن آبائ ــال Kع  :ق

عـن  ،مـا بـني املغـرب والعشـاء وعـن عبـد اهللا بـن احلسـن Pماتت فاطمـة 

ــه ــده  ،أبي ــن ج ــول اهللا  Qع ــت رس ــة بن ــا ا Nأن فاطم ــمل ــرت ـحتض رت نظ
                                                           

 .١ح ،١٨٢:١ الصدوق، علل الرشائع،) (١

 .٣ح -٨٢ – ٨١ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .خمطوط ابو احلسن البكري، مصباح االنوار،) (٣
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اللهـم  ،السـالم عـىل رسـول اهللا ،السـالم عـىل جربئيـل :نظرا حادا ثم قالـت

ثـــم  ،اللهـــم يف رضـــوانك وجـــوارك ودارك دار الســـالم ،مـــع رســـولك

ــت ــا أر :قال ــرون م ــر ؟أت ــا ت ــا م ــل هل ــت ؟يفقي ــل  :قال ــب أه ــذه مواك ه

يــا بنيــة أقــدمي فــام  :ويقــول ،وهــذا رســول اهللا ،وهــذا جربئيــل ،الســاموات

 .)١(مك خري لكأما

 :K يف كيفية شهادة االئمة

: احلسـني بـن حممـد بـن سـعيد اخلزاعـي عـن عبـد العزيـز )٢(الكفاية* 

بـن حييــى اجللــودي عــن اجلــوهري عــن عتبــة بــن الضــحاك عــن هشــام بــن 

بعــد قتــل أبيــه فقــال يف  Lخطــب احلســن بــن عــيل  :حممــد عــن أبيــه قــال

ــه ــول اهللا  :خطبت ــدي رس ــي ج ــدثني حبيب ــد ح ــا أن اال Nلق ــه اثن ــر يملك م

 .)٣(عرش إماما من أهل بيته وصفوته ما منا إال مقتول أو مسموم

                                                           

 .٣٠ح -٢٠٠ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .١٦٢ القمي، اخلزاز كفاية االثر،) (٢

 .١٨ح -٢١٧ – ٢١٦ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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ــة*  ــن )١(الكفاي ــده ع ــن ج ــثم ع ــن هي ــن داود ب ــان ع ــن وهب ــد ب : حمم

إسحاق بن هبلـول عـن أبيـه عـن طلحـة بـن زيـد عـن الـزبري بـن عطـا عـن 

واهللا  :Lقـال احلسـن بـن عـيل  :عمري بن هاين عـن جنـادة بـن أيب أميـة قـال

ر إمامــا مــن ـأن هــذا االمــر يملكــه اثنــا عشــ Nهــد إلينــا رســول اهللا لقــد ع

 .)٢(ما منا إال مسموم أو مقتول ،ولد عيل وفاطمة

 :يف االمامة Q مام احلسنكالم اإل

ــة*  ــد)٣(الكفاي ــن حمم ــن ب ــن احلس ــيل ب ــد اهللا  ،: ع ــن عب ــة ب ــن عتب ع

 ،عـن عـيل بـن ثابـت ،عـن حييـى الصـويف ،عن عبـد اهللا بـن حممـد ،احلميص

إن هـذا  :قـال رسـول اهللا :قـال Qعـن احلسـن بـن عـيل  ،زر بـن حبـيش عن

تسـعة مـن صـلب احلسـني أعطـاهم  ،ر إمامـاـاالمـر يملكـه بعـدي اثنـا عشـ

 . )٤(ال أناهلم اهللا شفاعتي ؟ما لقوم يؤذونني فيهم ،اهللا علمي وفهمي
                                                           

 .٢٢٧ اخلزاز القمي، كفاية االثر،) (١

 .١٩ح -٢١٧ :٢٧ ،عالمة املجليسال -بحار األنوار  )٢(

 .١٦٦ اخلزاز القمي، كفاية االثر، )(٣

 .٢٠٢ح -٣٤٠ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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ــائر*  ــد)١(البص ــن يزي ــوب ب ــن يعق ــري ،: ع ــن أيب عم ــن اب ــن  )٢(ع ع

ــه ــد  ،رجال ــن أيب عب ــيل  Qاهللا ع ــن ع ــن ب ــديث إىل احلس ــع احل ــه  Lيرف أن

                                                           

 .        ٣٥٩،٥١٤ حممد بن احلسن بن فروخ، بصائر الدرجات،) (١

 وقيل ،هو حممد بن زياد بن عيسى أبو أمحد األزدي من موايل املهلب بن أيب صفرة )(٢

 بنى أمية واألول أصح، بغدادي األصل واملقام، كان أوثق الناس عند اخلاصة موىل

والعامة وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم، وكان من أصحاب االمجاع، جليل القدر، 

ت أحدا يعاتب صاحبه ويقول قال الفضل بن شاذان: دخلت العراق فرأي .عظيم الشأن

يهم؟ وما آمن أن تذهب عيناك لطول : أنت رجل عليك عيال وحتتاج ان تكسب علله

، وحيك لو ذهبت عني أحد من السجود لذهبت أكثرت عيل :سجودك، فلام أكثر عليه قال

ني ابن أيب عمري، ما ظنك برجل يسجد سجدة الشكر بعد صالة الفجر فام يرفع رأسه اال ع

 عند زوال الشمس! كان متموال رب مخسامئة ألف درهم، رو الكيش انه رضب مائة

السندي بن شاهك عىل التشيع، وحبس فأد  وعرشين خشبة امام هارون، وتوىل رضبه

من  مائة وأحد وعرشين ألف درهم حتى خىل عنه. وأيضا اخذه املأمون وحبسه، وأصابه

قيل إنه  Qكان له وذلك بعد موت الرضا  ءيشاجلهد والضيق أمر عظيم واخذ املأمون كل 

، ويف ةيف االختصاص انه حبس سبع عرش سن Hملفيد كان يف احلبس أربع سنني، ورو ا

 حال استتاره وكونه يف احلبس دفنت أخته كتبه فهلكت الكتب، وقيل: تركها يف غرفة
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علـــيهام  ،رق واألخـــر بـــاملغربـإحـــدامها باملشـــ :إن هللا مـــدينتني :قـــال

وفيهـا  ،راع مـن ذهـبـوعىل كـل مدينـة ألـف ألـف مصـ ،سوران من حديد

وأنـا أعـرف  ،يـتكلم كـل لغـة بخـالف لغـة صـاحبه ،ألف ألف لغة )١(سبعني

ــنهام ــيهام ومــا بي ــيهام حجــة غــريي واحلســني  ،مجيــع اللغــات ومــا ف ومــا عل

 .)٢(أخي
                                                                                                                                               

  فسال عليها املطر فحدث من حفظه ومما كان سلف له يف أيدي الناس، فلهذا تسكن

) مراسيل حممد ٦٧: ص(األصحاب إىل مراسيله، قال املحقق الداماد يف الرواشح الساموية

بن أيب عمري تعد يف حكم املسانيد، إىل أن قال: كان يرو ما يرويه بأسانيد صحيحة، فلام 

ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من املضبوط املعلوم املسند عنده بسند صحيح، 

 لقى أبا ٢٥٠فمراسيله يف احلقيقة مسانيد معلومة االتصال (انتهى) قال النجايش (ص: 

(انتهى) وقيل إنه  Qوسمع منه أحاديث إىل أن قال ورو عن الرضا  Qاحلسن موسى 

واستظهر يف (جامع  Lومل يرو عنه ورو عن الرضا واجلواد  Qأدرك أبا احلسن موسى 

وأيده بتأييدات  Kالرواة) انه أدرك أربعة من األئمة: الصادق: والكاظم والرضا واجلواد 

 يطول ذكرها.

 .)ط(سبعون ) (١

 .٦ح -٣٢٧ – ٣٢٦ :٥٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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 :.......)١(البصائر وورد مثله يف:* 

 :Q مام احلسن مع اخيه احلسنيكالم اإل

عــن  ،عــن أبيــه ،، عــن حممــد احلمــريي)٣(: الفــامي)٢(أمــايل الصــدوق* 

عـن  ،عـن املفضـل بـن عمـر ،عـن حممـد بـن سـنان ،أمحد بن حممد بن حييـى

دخـل  Lعـن جـده أن احلسـني بـن عـيل  عـن أبيـه ،الصادق جعفر بن حممد

 ؟مـا يبكيـك يـا أبـا عبـد اهللا :فلام نظر إليـه بكـى فقـال لـه Qيوما إىل احلسن 

ــه احلســن  :قــال ــك فقــال ل ــا يصــنع ب ــؤتى إيل ســم  :Qأبكــي مل ــذي ي إن ال

يزدلــف إليــك  ،ولكــن ال يــوم كيومــك يــا أبــا عبــد اهللا ،يــدس إيل فاقتــل بــه

وينتحلــون ديــن  Nجــدنا حممـد  ثالثـون ألــف رجـل يــدعون أهنـم مــن أمـة

وسـبي  ،وانتهـاك حرمتـك ،فيجتمعـون عـىل قتلـك وسـفك دمـك ،االسالم

متطــر  ،فعنــدها حتــل ببنــي أميــة اللعنــة ،وانتهــاب ثقلــك ،ذراريــك ونســائك

                                                           

 .٣٣٧ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٣ح ،١٧٨ الصدوق، االمايل،) (٢

 .امحد بن هارون الفامي) (٣
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 ،حتــى الوحــوش يف الفلــوات ءويبكــي عليــك كــل يش ،الســامء رمــادا ودمــا

 .)١(واحليتان يف البحار

 :مع اخلرض Q مام احلسنكالم اإل

عــن ســعد بــن  ،: عــن أبيــه وحممــد بــن احلســن)٣(والعيــون )٢(العلــل* 
عبد اهللا وعبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي وحممـد بـن حييـى العطـار وأمحـد بـن 

عــن أيب هاشــم داود بــن  ،إدريــس مجيعــا عــن أمحــد بــن أيب عبــد اهللا الربقــي
أقبــل أمــري  :قــال Qعــن أيب جعفــر حممــد بــن عــيل الثــاين  ،قاســم اجلعفــري

وسـلامن الفـاريس رمحـه اهللا  Qذات يـوم ومعـه احلسـن بـن عـيل  Qنني املؤم
إذا أقبــل  ،)٤(ودخــل مســجد احلــرام ،وأمــري املــؤمنني متكــئ عــىل يــد ســلامن

 ،فجلـس Qفـرد  Qرجل حسـن اهليئـة واللبـاس فسـلم عـىل أمـري املـؤمنني 
ــا أمــري املــؤمنني أســألك عــن ثــالث مســائل :ثــم قــال إن أخربتنــي هبــن  ،ي

                                                           

 .٤٤ح -٢١٨: ٤٥ ،املجليس العالمة - األنوار بحار )١(

 .٦ح ،٩٦:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٢

 .٣٥ح ،٦٧:١ الصدوق، ر الرضا،عيون اخبا) (٣

 يف العلل واالحتجاج، فجلس. )(٤
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ي علـيهم أهنـم ليسـوا مـأمونني ـم ركبـوا مـن أمـرك مـا أقضـعلمت أن القـو
ــرهتم ــم وال يف آخ ــا ه ــم رشع  ،يف دني ــك وه ــت أن ــر علم ــن األخ وإن تك

أخـربين عـن  :فقـال .سـلني عـام بـدا لـك :Qفقـال لـه أمـري املـؤمنني  .سواء
ــذهب روحــه ــن ت ــام أي ــذكر وينســى ؟الرجــل إذا ن  ؟وعــن الرجــل كيــف ي

فالتفــت أمـــري  ؟م واألخــوالوعــن الرجــل كيــف يشــبه ولـــده األعــام
ــؤمنني ــيل  Qامل ــن ع ــن ب ــد احلس ــال Qإىل أيب حمم ــه  :فق ــد أجب ــا حمم ــا أب ي

 ،أمـا مـا سـألت عنـه مـن أمـر االنسـان إذا نـام أيـن تـذهب روحـه :Qفقال
والــريح متعلقــة بــاهلواء إىل وقــت مــا يتحــرك  ،بــالريح )١(فــإن روحــه متعلقــة

ــرد تلــك ا ــإن أذن اهللا عــز وجــل ب ــروح عــىل صــاحبها صــاحبها لليقظــة ف ل
فرجعـت الـروح  ،جذبت تلـك الـروح الـريح وجـذبت تلـك الـريح اهلـواء

فـإن مل يـأذن اهللا عـز وجـل بـرد تلـك الــروح  ،يف بـدن صـاحبها )٢(فاسـتكنت
فلـم تـرد عـىل  ،فجـذبت الـريح الـروح ،عىل صـاحبها جـذب اهلـواء الـريح

 :وأمــا مــا ذكــرت مــن أمــر الــذكر والنســيان .صــاحبها إىل وقــت مــا يبعــث
فـإن صـىل الرجـل عنـد ذلـك  ،فإن قلـب الرجـل يف حـق وعـىل احلـق طبـق

                                                           

 .يف املوضعني "معلقة"يف العلل  )(١

 ."فسكنت"وىف االحتجاج  "فأسكنت"يف العيون  )(٢
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عــىل حممــد وآل حممــد صــالة تامــة انكشــف ذلــك الطبــق عــن ذلــك احلــق 
وإن هــو مل يصــل عــىل حممــد  ،يـفأضــاء القلــب وذكــر الرجــل مــا كــان نســ

وآل حممد أو نقص من الصـالة علـيهم انطبـق ذلـك الطبـق عـىل ذلـك احلـق 
وأمــا مــا ذكــرت مــن أمــر  .هل مــا كــان ذكــري الرجـــفــأظلم القلــب ونســ

فـإن الرجـل إذا أتـى أهلـه فجامعهـا  ،الـذي يشـبه أعاممـه وأخوالـه )١(املولود
بقلب سـاكن وعـروق هادئـة وبـدن غـري مضـطرب فاسـتكنت تلـك النطفـة 

وإن هــو أتاهــا بقلــب غــري  ،يف جــوف الــرحم خــرج الولــد يشــبه أبــاه وأمــه
فوقعــت  )٢(بت النطفــةهادئــة وبــدن مضــطرب اضــطر ســاكن وعــروق غــري

يف حال اضـطراهبا عـىل بعـض العـروق فـإن وقعـت عـىل عـرق مـن عـروق 
وإن وقعــت عــىل عــرق مــن عــروق األخــوال  ،األعــامم أشــبه الولــد أعاممــه

ومل أزل أشــهد  ،أشــهد أن ال إلــه إال اهللا :فقــال الرجــل .أشــبه الولــد أخوالــه
وأشــهد أنــك  ،ورســوله ومل أزل أشــهد بــذلك )٣(أشــهد أن حممــدا عبــده ،هبــا

                                                           

 يف العلل، الرجل الذي يشبه ولده أعاممه. )(١

يف العلل، اضطربت تلك النطفة يف جوف تلك الرحم فوقعت عىل عرق من  )(٢

 وق فان.العر

 يف املصادر الثالثة، رسول اهللا. )(٣
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ومل أزل  - Qوأشــار إىل أمــري املــؤمنني  -ويص رســوله والقــائم بحجتــه 
 Qو أشــار إىل احلســن  -وأشــهد أنــك وصــيه والقــائم بحجتــه  ،أشــهد هبــا

ــه بعــدك ــن عــيل ويص أبيــك والقــائم بحجت وأشــهد  ،وأشــهد أن احلســني ب
وأشـهد عـىل حممـد بـن  ،عىل عيل بن احلسـني أنـه القـائم بـأمر احلسـني بعـده

وأشــهد عــىل جعفــر بــن حممــد أنــه  ،عــيل أنــه القــائم بــأمر عــيل بــن احلســني
وأشـهد عـىل موسـى بـن جعفـر أنـه القـائم بـأمر  ،القائم بأمر حممد بـن عـيل

وأشـهد عـىل عـيل بـن موسـى أنـه القـائم بـأمر موسـى بـن  ،جعفر بن حممـد
وأشـهد  ،وأشهد عىل حممد بـن عـيل أنـه القـائم بـأمر عـيل بـن موسـى ،جعفر

وأشـهد عـىل احلسـن بـن  ،بن حممد أنـه القـائم بـأمر حممـد بـن عـيل عىل عيل
 )١(وأشـهد عـىل رجـل مـن ولـد احلسـن ،عيل أنه القـائم بـأمر عـيل بـن حممـد

عـدال كـام ملئـت  )٢(فيلمؤهـابن عـيل ال يسـمى وال يكنـى حتـى يظهـر أمـره 
والســالم عليــك يــا أمــري املــؤمنني  ،جــورا أنــه القــائم بــأمر احلســن بــن عــيل

يــا أبــا حممــد  :Qى فقــال أمــري املــؤمنني ـثــم قــام ومضــ ، وبركاتــهورمحــة اهللا
قـال فـام كـان  ،يف أثـره Qفخـرج احلسـن بـن عـيل  ؟اتبعه فانظر أيـن يقصـد

                                                           

 يف العلل: احلسني. )(١

 يف االحتجاج: فيملؤ األرض قسطا وعدال كام ملئت ظلام وجورا. )(٢
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إال أن وضــع رجلــه خــارج املســجد فــام دريــت أيــن أخــذ مــن أرض اهللا عــز 
 ؟فقـال يـا أبـا حممـد أتعرفـه ،فأعلمتـه Qفرجعـت إىل أمـري املـؤمنني  ،وجـل

 .)١(هو اخلرض :فقال ،ورسوله وأمري املؤمنني أعلم اهللا :قلت
 .)٢(مرسال مثله :االحتجاج

 .)٣(عن داوود بن القاسم مثله ،عن أبيه :املحاسن

حيتمـل أن يكـون املـراد بـالروح  "فـإن روحـه متعلقـة بـالريح  " :بيـان

ــة ــروح احليواني ــنفس ،ال ــالريح ال ــذب  ،وب ــارج املنج ــواء اخل ــاهلواء اهل وب

 ،جمـــردة كانـــت أم ماديـــة ،كـــون املـــراد بـــالروح الـــنفسوأن ي ،بـــالنفس

وبــالريح الــروح احليوانيــة لشــباهتها بــالريح يف لطافتهــا وحتركهــا ونفوذهــا 

ــدن ــاري الب ــنفس ،يف جم ــاهلواء ال ــه  .وب ــع حق ــق مج ــيهام  -واحل ــم ف  -بالض

ــة هنــا الشــتامل القلــب الصــنوبري  وهــي وعــاء مــن خشــب ولعــل اجلمعي

ــية ــاويف وأغش ــىل جت ــ ،ع ــاأو الش ــه عليه ــراد  ،تامل حمل ــار االف ــي باعتب أو ه

                                                           

 .٨ح -٣٨ – ٣٦ :٥٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .١٤٣ - ١٤٢الطربيس،  االحتجاج، )(٢

 .٣٣٢املحاسن:  )(٣
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غطــاء كــل شــئ وال يبعــد أن يكــون  :والطبــق حمركــة ،واحلــق خمفــف حقــه

فـإن الصـالة عـىل حممـد وآل حممـد  ،الكـالم مبنيـا عـىل االسـتعارة والتمثيـل

 ،ملا كانت سـببا للقـرب مـن املبـدأ واسـتعداد الـنفس إلفاضـة العلـوم عليهـا

ــانية املو ــواغل النفس ــان الش ــا فك ــق عليه ــاىل طب ــق تع ــن احل ــد ع ــة للبع جب

فتصــري الصــالة ســببا لكشــفه وتنــور القلــب واســتعداده لفــيض احلــق إمــا 

 .بإفاضة الصورة ثانية أو باسرتدادها من اخلزانة
ـــن *  ـــيل ب ـــري ع ـــراهيم: تفس ـــن اب ـــيل ب ـــري ع ـــه يف تفس وورد مثل

 : )٢)(١(إبراهيم

 :يف النبي هود Q مام احلسنكالم اإل

مــا يقــول  :Qقــال عــيل  :عــن ابــن نباتــة قــال يرو: و)٣(رـقــال نصــ* 

ــة ــرب بالنخيل ــذا الق ــاس يف ه ــود  - ؟الن ــدفن اليه ــيم ي ــرب عظ ــة ق وبالنخيل

هــذا قــرب هــود ملــا  :يقولــون :Lفقــال احلســن بــن عــيل  -موتــاهم حولــه 
                                                           

 .٢٤٩:٢ براهيم القمي،عيل بن ا تفسري القمي،) (١

 .٩ح -٤٠ – ٣٩ :٥٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .نرص بن مزاحم املنقري) (٣



 ٨٩ ................................................................. Qالباب اخلامس: كالمه وخطبه 

كـذبوا ألنـا أعلـم بـه مـنهم هـذا قـرب  :فقـال .عصاه قومه جاء فـامت هـا هنـا

 .)٢)(١(راهيم بكر يعقوبب بن إسحاق بن إبهيودا بن يعقو

 :مع االصبغ بن نباتة Q مام احلسنكالم اإل

ــد*  ــالس املفي ــويس ،)٣(جم ــايل الط ــد :)٤(أم ــر  ،املفي ــن عم ــد ب ــن حمم ع

عـن حممـد بـن  ،عـن موسـى بـن يوسـف القطـان ،)٥(عن ابـن عقـدة ،اجلعايب

ــري ــليامن املق ــحاق  ،)٦(س ــن أيب إس ــوفيل ع ــيل الن ــن ع ــمد ب ــد الص ــن عب ع

ملـا رضب ابــن ملجـم لعنـه اهللا أمــري  :صـبغ بــن نباتـة قـالعـن األ ،السـبيعي

نفــر مــن أصــحابنا أنــا واحلــارث  )٧(عــدونا Qاملــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب 
                                                           

 .١٩٥:٣ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة،) (١

 .٤١٦ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٣ح ،٣٥١ املفيد، االمايل،) (٣

 .٤ح ،١٢٣ الطويس، االمايل،) (٤

 .املصدر: أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداينيف ) (٥

 .يف املصدر: املقرئ) (٦

 .: غدونا عليه اه"ما"يف  )(٧
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 ،فسـمعنا البكـاء فبكينـا ،فقعـدنا عـىل البـاب ،سويد بن غفلة ومجاعـة معنـاو

ــيل  ــن ع ــن ب ــا احلس ــرج إلين ــال Qفخ ــؤمنني  :فق ــري امل ــم أم ــول لك  :Qيق

فاشــتد البكــاء مــن منزلــه  ،رف القــوم غــرييـكم فانصــرفوا إىل منــازلـانصــ

ــت ــن  ،فبكي ــرج احلس ــال Qوخ ــم :وق ــل لك ــ :أمل أق ــت ؟رفواـانص ال  :فقل

ـــول اهللا  ـــن رس ـــا اب ـــابعني Nواهللا ي ـــ )١(ال يت ـــيل ـنفس ـــي رج ي وال حيملن

ودخــل فلــم يلبــث  ،فبكيــت :قــال Qحتــى أر أمــري املــؤمنني  )٢(رفـأنصــ

فـإذا هـو مســتند  Qأمـري املـؤمنني فـدخلت عـىل  ،ادخـل :أن خـرج فقـال يل

معصـوب الــرأس بعاممــة صـفراء قــد نــزف واصـفر وجهــه مــا أدري وجهــه 

ال تبـك يـا أصـبغ  :فقـال يل ،أصفر أو العاممـة فأكببـت عليـه فقبلتـه وبكيـت

 .)٣(خر الروايةآاىل ………..،فإهنا واهللا اجلنة

                                                           

 يف املصدرين: ال يتابعني. )(١

 يف املصدرين: أن أنرصف. )(٢

 .٨ح -٢٠٤ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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 :عىل ايب بكر Q مام احلسنيف احتجاج اإل

فضــائل الســمعاين وأيب الســعادات  :)١(مناقــب ابــن شهرآشــوب* 
جـاء احلسـن بـن  :وتاريخ اخلطيـب واللفـظ للسـمعاين قـال أسـامة بـن زيـد

انـزل عـن جملـس  :فقـال Nإىل أيب بكـر وهـو عـىل منـرب رسـول اهللا  Lعيل 
ــم أجلســه يف حجــره وبكــى :قــال ،أيب ــك ث ــه جملــس أبي ــال  ،صــدقت إن فق

 .)٢(هللا مـا اهتمتـكصـدقتك وا :فقـال ،واهللا مـا كـان هـذا عـن أمـري :Qعيل
 ،انــزل عــن منــرب أيب :قلــت لعمــر :Qويف روايــة اخلطيــب أنــه قــال احلســني 

                                                           

 .٢٠١:٣ ابن شهر اشوب، طالب، مناقب ال ايب) (١

 من حديث ابن سعد وابن ١٠٥ / ٥ العامل وأخرجه عن اخلطيب يف منتخب كنز  )(٢

انزل عن  :صعدت إىل عمر بن اخلطاب املنرب فقلت له :قال Qراهويه عن احلسني بن عيل 

فلام ذهب إىل منزله  ،فأقعدين معه ،ان أبى مل يكن له منرب :فقال !منرب أبى واصعد منرب أبيك

أي بنى لو جعلت تأتينا  :قال ،ما علمنيه أحد :قلت ؟امن علمك هذ !أي بنى :قال

فرجعت فلقيني بعد  ،فجئت يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب مل يؤذن له ،وتغشانا

 ،فرجعت ،فرأيت ابن عمر ،جئت وأنت خال بمعاوية :قلت ،يا بنى مل أرك أتيتنا :فقال

 !ما تر اهللا ثم أنتم رؤوسنات اهللا يف إنام أنب ،عبد اهللا بن عمر أنت أحق باالذن من :فقال

 .ووضع يده عىل رأسه
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مل يكــن أليب منــرب وأخــذين وأجلســني  :فقــال عمــر ،واذهــب إىل منــرب أبيــك
 .)١(واهللا ما علمني أحد :فقلت ؟ثم سألني من علمك هذا ،معه

 :معاوية عىل Q مام احلسناحتجاج اإل

عـىل معاويـة وأصـحابه أنـه  Qتج بـه احلسـن : فـيام احـ)٢(اإلحتجاج* 

ــعبة ــن ش ــرية ب ــال ملغ ــول اهللا  :ق ــت رس ــة بن ــت فاطم ــت رضب ــى  Nأن حت

وخمالفـة منـك  ،Nأدميتهـا وألقـت مـا يف بطنهـا اسـتذالال منـك لرسـول اهللا 

أنــت ســيدة نســاء أهــل  :Nوقــد قــال رســول اهللا  ،وانتهاكــا حلرمتــه ،المــره

فبــأي  ،وبــال مــا نطقــت بــه عليــكوجاعــل  .اهللا مصــريك إىل النــارو ،اجلنــة

أم سـوء بـالء  ،أم بعـدا مـن رسـول اهللا ،أنقصـا يف نسـبه ،الثالثة سـببت عليـا

ــالم ــم ،يف اإلس ــورا يف حك ــدنيا ،أم ج ــة يف ال ــد  !؟أم رغب ــا فق ــت هب إن قل

فعـيل واهللا  ؟قتـل عـثامن مظلومـا Qأتـزعم أن عليـا  ،كذبت وكـذبك النـاس

ــك ــه يف ذل ــن الئم ــى م ــى وأنق ــري  ،أتق ــثامن ولعم ــل ع ــيل قت ــان ع ــئن ك ل

رته حيـا وال تعصـبت لـه ـفـام نصـ ،ءيشمظلوما فواهللا مـا أنـت مـن ذلـك يف 
                                                           

 .١٩ح -٢٣٢ :٢٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٤١٤:١ الطربيس، االحتجاج،) (٢
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ومتيــت  ،وحتيــي أمــر اجلاهليــة ،ومــا زالــت الطــائف دارك تتبــع البغايــا ،ميتــا

كـان يف أمـس وأمـا اعرتاضـك يف بنـي هاشـم وبنـي  حتى كـان مـا ،اإلسالم

ن اإلمـــارة وقـــول أميـــة فهـــو ادعـــاءك إىل معاويـــة وأمـــا قولـــك يف شـــأ

ــوه ــذي ملكتم ــك ال ــحابك يف املل ــ ،أص ــون مص ــك فرع ــد مل ــة ـفق ر أربعامئ

 ،يلقيــان مــا يلقيــان مــن األذL وموســى وهــارون نبيــان مرســالن  ،ســنة

ــاجر ــرب والف ــه ال ــك اهللا يعطي ــو مل ــال اهللا ،وه ــةٌ ﴿ :وق ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ وَ إِنْ أَدْ

ــنيٍ  ــاعٌ إِىل حِ ت مَ ــمْ وَ ــال ﴾لَكُ ــا وق ــا  وإذا أردن ــا مرتفيه ــة أمرن ــك قري أن هنل

ثـم قـام احلسـن فـنفض  .فيهـا فحـق عليهـا القـول فـدمرناها تـدمريا ففسقوا

ــه وهــو يقــول ــاتِ ﴿ :ثياب بِيث ــونَ لِلْخَ بِيثُ اخلَْ ــنيَ وَ بِيثِ ــاتُ لِلْخَ بِيث هــم واهللا  ﴾اخلَْ

ــة ــا معاوي ــيعتك :ي ــحابك هــؤالء وش ــات " ،أنــت وأص ــون للطيب  -والطيب

ــون ــا يقول ــم مغفــرة ورزق كــريم  أولئــك مــربؤون مم ــم "هل ــن أيب  :ث عــيل ب

ذق وبـال مــا  :ثـم خـرج وهـو يقـول ملعاويـة .وأصـحابه وشـيعته Qطالـب 

أعــد اهللا لــك وهلــم مــن اخلــزي يف احليــاة  مــا قــد ،كســبت يــداك ومــا جنــت

وأنـــتم  :فقـــال معاويـــة ألصـــحابه .الـــدنيا والعـــذاب األلـــيم يف اآلخـــرة

 ،واهللا مـا ذقنـا إال كـام ذقـت :قبـةفقـال الوليـد بـن ع .فذوقوا وبال ما جنيـتم

أمل أقــل لكــم إنكــم لــن تنتقصــوا مــن  :فقــال معاويــة .وال اجــرتأ إال عليــك
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ــ ــرة فانتص ــوين أول م ــال أطعتم ــل فه ــحكمـالرج ــل إذ فض ــن الرج  ،رتم م

ومهمـت أن أسـطو بـه فلـيس فـيكم  ،فواهللا مـا قـام حتـى أظلـم عـيل البيـت

ن احلكـم بـام لقـي معاويـة وسـمع مـروان بـ :قـال .خري اليوم وال بعد اليـوم

ــيل  ــن ع ــن ب ــن احلس ــذكورون م ــحابه امل ــد  ،Lوأص ــدهم عن ــاهم فوج فأت

قـد  :قـالوا ؟مـا الـذي بلغنـي عـن احلسـن وزعلـه :معاوية يف البيـت فسـأهلم

فــواهللا ألســبنه  .رمتوين ذلــكـأفــال أحضــ :فقــال هلــم مــروان .كــان كــذلك

قــال معاويــة ف .وألســبن أبــاه وأهــل البيــت ســبا تتغنــى بــه اإلمــاء والعبيــد

وهـم يعلمـون مـن مـروان بـذو لسـان وفحـش فقـال  ءمل يفتـك يش :والقوم

فلــام  .فأرســل إليــه يــا معاويــة فأرســل معاويــة إىل احلســن بــن عــيل :مــروان

واهللا إن أعـاد  ؟مـا يريـد هـذا الطاغيـة منـي Qجاء الرسول قـال لـه احلسـن 

ــوم الق ــناره إىل ي ــاره وش ــه ع ــى علي ــا يبق ــامعه م ــرن مس ــالم ألوق ــةالك  ،يام

وجــدهم بــاملجلس عــىل حــالتهم التــي تــركهم  جــاءهمفأقبــل احلســن فلــام 

 Qفمشـى احلسـن  ،ر معهـم يف هـذا الوقـتـغـري أن مـروان قـد حضـ ،فيها

ثـم قـال احلسـن  .رير مـع معاويـة وعمـرو بـن العـاصـحتى جلس عىل السـ

لسـت أنـا أرسـلت إليـك ولكـن مـروان الـذي  :قـال ؟مل أرسلت إيل :ملعاوية

فقـال  ؟أنـت يـا حسـن السـباب لرجـال قـريش :فقـال مـروان .أرسل إليـك
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واهللا ألســبنك وأبــاك وأهــل  :فقــال مــروان ؟ومــا الــذي أردت :لــه احلســن

أمـا أنـت يـا مـروان  :Qفقـال احلسـن  .بيتك سـبا تتغنـى بـه اإلمـاء والعبيـد

ــاك ــببت أب ــا ســببتك وال س ــن  ،فلســت أن ــز وجــل لعنــك ولع ولكــن اهللا ع

 ،ومـا خـرج مـن صـلب أبيـك إىل يـوم القيامـة ،وذريتـك ،وأهل بيتك ،أباك

ر ـعــىل لســان نبيــه حممــد واهللا يــا مــروان مــا تنكــر أنــت وال أحــد ممــن حضــ

ــا  ،لــك وألبيــك مــن قبلــك Nهــذه اللعنــة مــن رســول اهللا  ومــا زادك اهللا ي

وصـدق اهللا وصـدق رسـوله يقـول اهللا  ،مروان بـام خوفـك إال طغيانـا كبـريا

ــاىل ــارك وتع ةَ املَْ ﴿:تب رَ ــجَ الشَّ مْ إِالَّ وَ هُ ــدُ ي زِ ــام يَ مْ فَ هُ فُ ــوِّ نُخَ آنِ وَ ــرْ ــةَ يفِ الْقُ ونَ عُ لْ

ــرياً  بِ ــاً كَ يان غْ ــرآن ﴾طُ ــة يف الق ــجرة امللعون ــك الش ــروان وذريت ــا م ــت ي  ،وأن

فوثــب معاويــة  .عــن جربئيــل عــن اهللا عــز وجــل Nوذلــك عــن رســول اهللا 

 ،يـا أبـا حممـد مـا كنـت فحاشـا وال طياشـا :فوضع يده عىل فم احلسن وقـال

 ،فتفــرق القــوم عــن املجلــس بغــيظ ،وقــام فخــرج ،ثوبــه Qفــنفض احلســن 

 .)١(وسواد الوجوه يف الدنيا واآلخرة ،وحزن

                                                           

 .١٧٢ح -٦٤٥ :٣١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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 :عىل املغرية بن شعبة Q مام احلسناحتجاج اإل

عـىل معاويـة وأصـحابه أنـه  Qفـيام احـتج بـه احلسـن  :)١(اإلحتجاج* 
ــعبة ــن ش ــرية اب ــال ملغ ــول اهللا  :ق ــت رس ــة بن ــت فاطم ــت رضب ــى ح Nأن ت

وخمالفــة منــك  Nأدميتهــا وألقــت مــا يف بطنهــا اســتذالال منــك لرســول اهللا 
أنــت ســيدة نســاء أهــل  :Nوقــد قــال رســول اهللا  ،المــره وانتهاكــا حلرمتــه

 .)٢(اجلنة واهللا مصريك إىل النار

 :يف عثامن Q مام احلسنكالم اإل

ــدي*  ــد األس ــن خال ــك ب ــن مال ــه ع ــن  ،ورو في ــن ب ــن احلس ع
 !ر الشـيعةـمعشـ :يقـول Lكـان احلسـن بـن عـيل  :قـال ،عن آبائـه ،إبراهيم

فإنــه مــن كــان يف قلبــه حــب لعــثامن فــأدرك  ،علمــوا أوالدكــم بغــض عــثامن
 .)٤()٣(فإن مل يدركه آمن به يف قربه ،الدجال آمن به

                                                           

 .٤١٤:١ الطربيس، االحتجاج،) (١

 .٢٨ح -١٩٧ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢٩٤ ابو الصالح احللبي، تقريب املعارف،) (٣

 .٣٠٨ :٣١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 :مع عائشة Q مام احلسنكالم اإل

ــربيس يف *  ــاب[ال ــوار ]كت ــارق األن ــال )١(مش ــن  :ق ــن ب ــدم احلس ــا ق مل

ــيل  ــن الك Lع ــؤمنني م ــأمري امل ــه ب ــوة يعزين ــاءت النس ــة ج ــت  Qوف ودخل

يــا أبــا حممــد مــا فقــد جــدك إال يــوم  :فقالــت عائشــة Nعليــه أزواج النبــي 

نســيت نبشــك يف بيتــك لــيال بغــري قــبس  :Qفقــال هلــا احلســن  .فقــد أبــوك

تبغــني  -حتــى رضبــت احلديــدة كفــك فصــارت جرحــا إىل اآلن  -بحديــدة 

انـة حتـى أخـذت منهـا أربعـني دينـارا جرارا خرضا فيهـا مـا مجعـت مـن خي

ي عــيل مــن تــيم وعــدي قــد ـيف مبغضــ قيهــاعــددا ال تعلمــني هلــا وزنــا تفر

  .)٢(قد كان ذلك :فقالت !!تشفيت بقتله

 :مع عبيد اهللا بن اخلطاب Q مام احلسنكالم اإل

إن يل إليـــك حاجـــة  Qفأرســـل عبيـــد اهللا إىل احلســـن بـــن عـــيل * 

إن أبــاك قــد وتــر قريشــا أوال  :عبيــد اهللافقــال لــه  Qفــالقني فلقيــه احلســن 
                                                           

 )Q(يف ارسار احلسن بن عيل  ،١٢٩ احلافظ رجب الربيس، مشارق انوار اليقني،) (١

 .٢٢١ح -٢٧٦ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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وآخــرا وقــد شــنئه النــاس فهــل لــك يف خلعــه وأن تتــوىل أنــت هــذا االمــر 

يـا ابـن اخلطـاب واهللا لكـأين أنظـر إليـك مقتـوال  :ثـم قـال .كـال واهللا :فقال

ــى  ــدعك حت ــك وخ ــن ل ــد زي ــيطان ق ــا إن الش ــدك أم ــك أو يف غ يف يوم

رعك اهللا ـموقفـك وسيصــ أخرجـك خملقـا بـاخللوق تـري نســاء أهـل الشـام

فــواهللا مــا كــان إال بيــاض النهــار حتــى  :قــال .)١(ويبطحــك لوجهــك قتــيال

رية كــانوا أربعــة ـقتــل عبيــد اهللا وهــو يف كتيبــة رقطــاء وكانــت تــدعى اخلضــ

آالف عليهم ثياب خرضـ فمـر احلسـن فـإذا رجـل متوسـد رجـل قتيـل وقـد 

انظــروا إىل  :هركـز رحمــه يف عينــه وربـط فرســه برجلــه فقــال احلسـن ملــن معــ

هذا وإذا رجل مـن مهـدان وإذا القتيـل عبيـد اهللا بـن عمـر قـد قتلـه اهلمـداين 

 .)٣)(٢(يف أول الليل وبات عليه حتى أصبح

                                                           

ط مرص، وهذا  ٢٩٧) من كتاب صفني ص٥( هذا ذكره نرص يف أواسط اجلزء )(١

 غيبي أخذه رحيانة رسول اهللا إما عن جده أو عن أبيه أو أمه. خرب

 .٢٩٧ نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني،) (٢

 .٤٨٠ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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 :مع معاوية Q مام احلسنكالم اإل

ــوب*  ــن شهرآش ــيل )١(مناقــب اب ــن ع ــن ب ــة للحس ــال معاوي  :L: وق
ألن النـاس  :قـال ؟وكيـف ذاك يـا ابـن هنـد :قـال ،أنا أخـري منـك يـا حسـن

 ،ر مـا علـوتـهيهـات هيهـات لشـ :قـال ،قد أمجعوا عـيل ومل جيمعـوا عليـك
ــاد ــة األكب ــن آكل ــا ب ــالن ،ي ــك رج ــون علي ــره :املجتمع ــع ومك ــني مطي  ،ب

 :وحــاش هللا أن أقــول ،واملكــره معــذور بكتــاب اهللا ،فالطــائع لــك عــاص هللا
ن ولكـن اهللا بـرأين مـن الرذائـل كـام بـرأك مـ ،أنا خـري منـك فـال خـري فيـك

  .)٢(الفضائل

 :مع الوليد بن عقبة Q مام احلسنكالم اإل

كيـف تشـتم عليـا وقـد  :أنـه قـال للوليـد Lوعن احلسن بـن عـيل * 

 )٤()٣(؟ مؤمنا يف عرش آيات وسامك فاسقاسامه اهللا
                                                           

 .١٨٦:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١

 .١٢ح -١٠٤ :٤٤ ،جليسالعالمة امل -بحار األنوار  )٢(

 .٢٤٦ الزخمرشي، الكشاف،) (٣

 .٣٣٩ :٣٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 Lوذكر أبـو خمنـف أنـه جـر عنـد معاويـة بـني احلسـن بـن عـيل * 

ال ألومـك أن تسـب  :فقـال لـه احلسـن ،وبني الفاسق الوليـد بـن عقبـة كـالم

وقتــل أبــاك صــربا مــع رســول  ،عليــا وقــد جلــدك يف اخلمــر ثامنــني ســوطا

ــدر Nاهللا ــوم ب ــا ،يف ي ــة مؤمن ــري آي ــل يف غ ــز وج ــامه اهللا ع ــد س ــامك  ،وق وس

 .)٢()١(فاسقا

 :بن العاص بن قيس وعمرو عبد اهللايف  Q مام احلسنكالم اإل

نــي حممــد بــن عبــد اهللا الرعي……….:)٣(مناقــب ابــن شهرآشــوب* 
ــه ملــا انصــ Qبإســناده عــن عــيل  رف مــن صــفني خــاض النــاس يف أمــر ـأن

مـن أن يـأمر بعـض  Qاحلكمني فقال بعـض النـاس مـا يمنـع أمـري املـؤمنني 
قــم يــا حســن فقــل يف هــذين الــرجلني  :فقــال للحســن ؟أهــل بيتــه فيــتكلم

إهيـا النـاس إنكـم  :عبد اهللا بن قيس وعمـرو بـن العـاص فقـام احلسـن فقـال
 أمـر عبـد اهللا بـن قـيس وعمـرو بـن العـاص فـإنام بعثـا لـيحكام قد أكثرتم يف

                                                           

 .٥ح ،٤٤٣ رشف الدين عيل احلسيني االسرتبادي، الظاهرة، اآليات ) تأويل(١

 .٧٩ح -٣٨٣ :٢٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٣٧٣:٢ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٣
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ــام  ــم حك ــذا مل يس ــان هك ــن ك ــاب وم ــىل الكت ــاهلو ع ــام ب ــاب اهللا فحك بكت
ولكنـه حمكــوم عليـه وقــد أخطــأ عبـد اهللا بــن قـيس يف أن أوىص هبــا إىل عبــد 

ويف  ،اهللا بــن عمــر فأخطــأ يف ذلــك يف ثــالث خصــال يف أن أبــاه مل يرضــه هلــا
أمره ويف أنــه مل جيتمــع عليــه املهــاجرون واألنصــار الــذين نفــذوها أنــه مل يســت

سـعدا يف  Nملن بعـده وإنـام احلكومـة فـرض مـن اهللا وقـد حكـم رسـول اهللا 
حكمـه  Nبني قريظة فحكـم فـيهم بحكـم اهللا ال شـك فيـه فنفـذ رسـول اهللا 

  .)١(ولو خالف ذلك مل جيره ثم جلس

 :مع مروان بن احلكم Qمام احلسن كالم اإل

: ويف العقــد أن مــروان بــن احلكــم قــال )٢(مناقــب ابــن شهرآشــوب* 

ــيل  ــن ع ــن ب ــة Lللحس ــدي معاوي ــني ي ــا  :ب ــاربك ي ــيب إىل ش أرسع الش

ــن ــال  !حس ــرق فق ــن اخل ــك م ــال إن ذل ــك :Qويق ــام بلغ ــيس ك ــا  ،ل ولكن

ــ ــاـمعش ــة أفواهن ــم طيب ــي هاش ــا  ،ر بن ــبلن علين ــاؤنا يق ــفاهنا فنس ــة ش عذب

رفن ـفنسـاؤكم يصـ ،ة فـيكم بخـر شـديدر بنـي أميــوأنـتم معشـ ،بأنفاسهن

                                                           

 .٣٩٣ :٣٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .١٨٧:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٢
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فـإنام يشـيب مـنكم موضـع العـذار مـن  ،أفواههن وأنفاسـهن إىل أصـداغكم

 :قـال )١(]سـوء[أمـا إن فـيكم يـا بنـي هاشـم خصـلة  :قال مروان .أجل ذلك

ــي ــا ه ــال ؟وم ــة :ق ــال ،الغلم ــعت يف  :ق ــائنا ووض ــن نس ــت م ــل نزع أج

ــا ــائكم ،رجالن ــعت يف نس ــالكم ووض ــن رج ــة م ــت الغلم ــام  ،ونزع ــام ق ف

  :موية إال هاشمي ثم خرج يقولأل
 ومارست هذا الدهر مخسـني حجـة

 

ــل  ــد قاب ــابال بع ــي ق ــا أرج  ومخس

ــا يف الــدنيا بلغــت جســيمها   فــام أن

 

 ئـلوال يف الذي أهو كدحت بطا 

ــا  ــا أكفه ــي يف املناي ــد أرشعتن  )٢(فق

 

 )٣(وأيقنت أين رهن مـوت معاجـل 

 :قيس يف االشعث بن Q مام احلسنكالم اإل 

ـــن شهرآشـــوب*  ـــن )٤(مناقـــب اب :..........وروي عـــن احلســـن ب

فكــان  ،يف داره مئذنــة ىيف خــرب أن األشــعث بــن القــيس الكنــدي بنــ Qعــيل
                                                           

 .٢٣ص ٤الزيادة من املصدر ج )(١

 فقد أرشعت يف املنايا أكفها. ظ. وما يف الصلب مطابق لألصل واملصدر. )(٢

 .١٣ح -١٠٦ – ١٠٥ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٩٩:٢ ابن شهر اشوب، ايب طالب، مناقب ال) (٤
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ــة  ــامع الكوف ــجد ج ــالة يف مس ــات الص ــمع األذان يف أوق ــا إذا س ــى إليه يرق

وكـان أيب يسـميه  ،سـاحر )١(يـا رجـل إنـك لكـذاب :فيصيح من أعىل مئذنتـه

ــا ــق الن ــار و -ر عن ــرف الن ــة ع ــأل -يف رواي ــال )٢(فيس ــك فق ــن ذل إن  :ع

األشعث إذا حرضـته الوفـاة دخـل عليـه عنـق مـن النـار ممـدودة مـن السـامء 

ــه ــوداء ،فتحرق ــة س ــو فحم ــدفن إال وه ــال ي ــن  ،ف ــائر م ــر س ــويف نظ ــام ت فل

ــه وهــو ـحضــ ــى أحرقت ــه كــالعنق املمــدود حت ــار وقــد دخلــت علي ر إىل الن

 .)٣(يصيح ويدعو بالويل والثبور

 :مع ابن ملجم املرادي Q مام احلسنكالم اإل

ــاد*  ــه  :)٤(اإلرش ــبب قتل ــواردة بس ــار ال ــن األخب ــرQ  م ــف ج وكي

ــك ــر يف ذل ــ …………االم ــام قض ــؤمنني ـفل ــري امل ــرغ  Qى أم ــه وف نحب

فلـام  ،فجـئ بـه ،وأمـر أن يـؤتى بـابن ملجـم Qأهله من دفنه جلـس احلسـن 
                                                           

 يف املصدر: لكاذب. )(١

 : فسئل.)خ(يف هامش  )(٢

 .٣٨ح -٣٠٧ – ٣٠٦ :٤١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٢٢:١ املفيد، االرشاد،) (٤
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ؤمنني وأعظمـت الفسـاد يـا عـدو اهللا قتلـت أمـري املـ :وقف بني يديه قـال لـه

ــدين ــ ،يف ال ــر فض ــم أم ــهـث ــثم ب ،ربت عنق ــتوهبت أم اهلي ــود واس ــت األس ن

 . )١(فوهبها هلا فأحرقتها بالنار.... ،جثته منه للتتوىل إحراقها النخعية

ــو البخــرتي :)٢(قــرب اإلســناد*  ــه  ،عــن جعفــر ،أب  :قــال Lعــن أبي

 ،بيــده )٣(عنقــهرب ـقــدم ابــن ملجــم فــأراد أن يضــ Qأخــربين أيب أن احلســن 

فـإن شـئت فاقتـل  ،فقـد وفيـت ،قـد عهـدت اهللا عهـدا أن أقتـل أبـاك :فقال

فـإن عفـوت ذهبـت إىل معاويـة فقتلتـه وأرحتـك منـه ثـم  ،وإن شئت فاعف

 .ال حتى أعجلك إىل النار فقدمه فرضب عنقه :فقال ،جئتك

عــن أيب الفــرج اجلــوزي  ،: عبــد الصــمد بــن أمحــد)٤(فرحــة الغــري* 

ــال ــ :ق ــرأت بخ ــالق ــل ق ــن عقي ــاء ب ــم إىل  :ط أيب الوف ــابن ملج ــئ ب ــا ج مل

إنـه  :وقـال Qفـأبى احلسـن  ،إين أريـد أن أسـارك بكلمـة :قـال لـه Qاحلسن

                                                           

 .٤١ح -٢٣٢ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٥١٦ح ،١٤٤ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٢

 يف املصدر: قدمه ليرضب عنقه. )(٣

 .٤٦ عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغري،) (٤
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واهللا لـو أمكننـي منهـا الخـذهتا مـن  :فقـال ابـن ملجـم ،يريد أن يعـض اذين

 .)١(صامخه

 :مع ملك الروم Q كالم االمام احلسن

عبـد اهللا السـكيني، عـن أيب : احلسـني بـن )٢(تفسري عـيل بـن إبـراهيم* 

 Kعن عبـد امللـك بـن هـارون، عـن أيب عبـد اهللا، عـن آبائـه ،)٣(سعيد البجيل

ومعاويـة وأخـرب أن رجلـني  Qقال: ملا بلـغ ملـك الـروم أمـر أمـري املـؤمنني 

قد خرجا يطلبـان امللـك فسـأل مـن أيـن خرجـا؟ فقيـل لـه: رجـل بالكوفـة 

للــوا هــل تصــيبون مــن جتــار ورجــل بالشــام، فــأمر امللــك وزراءه فقــال: خت

العــرب مــن يصــفهام يل، فــايت بــرجلني مــن جتــار الشــام، ورجلــني مــن جتــار 

مكــة فســأهلم مــن صــفتهام، فوصــفومها لــه، ثــم قــال خلــزان بيــوت خزائنــه: 

أخرجــوا إيل األصــنام فأخرجوهــا فنظــر إليهــا فقــال: الشــامي ضــال، 
                                                           

 .٦ح -٣٠٧ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٢٦٩:٢ عيل بن ابراهيم القمي، القمي، تفسري) (٢

لعله ثابت بن أيب ثابت عبد اهللا البجيل الكويف املرتجم يف أصحاب الباقر  )(٣

 شيخ.المن رجال  Lوالصادق
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بيتـك، وكتـب والكويف هاد. ثـم كتـب إىل معاويـة: أن ابعـث إيل أعلـم أهـل 

ــؤمنني  ــري امل ــم Qإىل أم ــنهام، ث ــمع م ــك فأس ــل بيت ــم أه ــث إيل أعل : أن ابع

ي عــىل ـأنظــر يف اإلنجيــل كتابنــا ثــم أخــربكام مــن أحــق هبــذا االمــر، وخشــ

ابنــه،  Qاحلســن  Qملكــه. فبعــث معاويــة يزيــد ابنــه، وبعــث أمــري املــؤمنني 

دخـل عليـه  فلام دخل يزيد عىل امللـك أخـذ بيـده فقبلهـا ثـم قبـل رأسـه، ثـم

رانيا ـفقــال: احلمــد هللا الــذي مل جيعلنــي هيوديــا وال نصــ Lاحلســن بــن عــيل 

ــي  ــر، وجعلن ــنم والبق ــر، وال الص ــمس والقم ــد الش ــيا، وال عاب وال جموس

ــي مــن املشــ ــارك اهللا رب العــرش العظــيم، ـحنيفــا مســلام ومل جيعلن ركني، تب

ملـك الـروم ره، فلـام نظـر ـواحلمد هللا رب العـاملني، ثـم جلـس ال يرفـع بصـ

ــ ــد فأحض ــث إىل يزي ــم بع ــنهام ث ــرق بي ــم ف ــرجهام ث ــرجلني أخ ــم ـإىل ال ره، ث

فيهــا متاثيــل األنبيــاء  )١(ر صــندوقاـأخــرج مــن خزائنــه ثالثامئــة وثــالث عشــ

وقــد زينــت بزينــة كــل نبــي مرســل، فــأخرج صــنام فعرضــه عــىل يزيــد فلــم 

هـا يعرفه، ثم عـرض عليـه صـنام صـنام فـال يعـرف مـنهام شـيئا وال جييـب من

، ثــم ســأله عــن أرزاق اخلالئــق، وعــن أرواح املــؤمنني أيــن جتتمــع؟ ـيءبشــ

                                                           

 يف نسخة: مائة وثالثة عرش صندوقا. )(١
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وعن أرواح الكفـار أيـن تكـون إذا مـاتوا؟ فلـم يعـرف مـن ذلـك شـيئا: ثـم 

إنـام بـدأت بيزيـد بـن معاويـة كـي بعلـم أنـك  فقـال: Lدعا احلسن بن عيل 

تعلم ما ال يعلـم، ويعلـم أبـوك مـا ال يعلـم أبـوه، فقـد وصـف أبـوك وأبـوه 

ــول اهللا ف ــدا رس ــه حمم ــت في ــل فرأي ــرت يف اإلنجي ــا،  Nنظ ــوزير علي وال

: Qونظـرت يف األوصــياء فرأيــت فيهــا أبـاك ويص حممــد. فقــال لــه احلســن 

سلني عـام بـدا لـك ممـا جتـده يف اإلنجيـل، وعـام يف التـوراة، وعـام يف القـرآن 

أخــربك بــه إن شــاء اهللا تعــاىل، فــدعا امللــك باألصــنام، فــأول صــنم عــرض 

ــه يف ــن علي ــال احلس ــر فق ــفة القم ــQ ص ــو البش ــفة آدم أب ــذه ص ــم ـ: فه ر، ث

: هـذه صــفة حــواء أم Qعـرض عليــه آخـر يف صــفة الشــمس فقـال احلســن 

البرشـ، ثـم عــرض عليـه آخـر يف صــفة حسـنة فقـال: هــذه صـفة شـيث بــن 

 :)١(آدم وكان أول مـن بعـث وبلـغ عمـره يف الـدنيا ألـف سـنة وأربعـني عامـا

هـذه صـفة نـوح صـاحب السـفينة، وكـان  ثم عرض عليه صـنم آخـر فقـال:

عمــره ألفــا وأربعامئــة ســنة ولبــث يف قومــه ألــف ســنة إال مخســني عامــا: ثــم 

عرض عليه صـنم آخـر فقـال: هـذه صـفة إبـراهيم عـريض الصـدر، طويـل 

                                                           

 .وأربعني يوما نسخة:يف  )(١
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اجلبهة، ثم اخرج إليه صـنم آخـر فقـال: هـذه صـفة إرسائيـل وهـو يعقـوب، 

، ثـم اخـرج إليـه صـنم ثم اخرج إليه صنم آخـر فقـال: هـذه صـفة إسـامعيل

آخــر فقــال: هــذه صــفة يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم، ثــم 

اخرج صنم آخر فقال: هـذه صـفة موسـى بـن عمـران، وكـان عمـره مـائتني 

وأربعني سنة، وكان بينـه وبـني إبـراهيم مخسـامئة عـام، ثـم اخـرج إليـه صـنم 

آخــر فقــال: هــذه صــفة داود صــاحب احلــرب، ثــم اخــرج إليــه صــنم آخــر 

فقال: هذه صفة شـعيب، ثـم زكريـا ثـم حييـى ثـم عيسـى بـن مـريم روح اهللا 

ــه اهللا إىل  ــم رفع ــنة ، ث ــون س ــة وثالث ــدنيا ثالث ــره يف ال ــان عم ــه وك وكلمت

السامء، وهيـبط إىل األرض بدمشـق، وهـو الـذي يقتـل الـدجال، ثـم عـرض 

ــياء  ــه األوص ــرض علي ــم ع ــي، ث ــي نب ــم نب ــرب باس ــنم فيخ ــنم ص ــه ص علي

ربهم باســم ويص ويص ووزيــر وزيــر، ثــم عــرض عليــه والــوزراء فكــان خيــ

ــن  ــال احلس ــوك فق ــفة املل ــنام بص ــفتها يف Qأص ــد ص ــنام مل نج ــذه أص : ه

ــفة  ــن ص ــا م ــرآن، فلعله ــور وال يف الق ــل وال يف الزب ــوراة وال يف اإلنجي الت

امللـوك. فقـال امللــك: أشـهد علـيكم يــا أهـل بيـت حممــد أنكـم قـد أعطيــتم 
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ــم ال ــرين وعل ــني واآلخ ــىل األول ــحف ع ــور وص ــل والزب ــوراة واإلنجي ت

بكـى  )١(إبراهيم وألواح موسى، ثـم عـرض عليـه صـنم يلـوح فلـام نظـر إليـه

 Nبكاء شديدا فقال لـه امللـك: مـا يبكيـك؟ فقـال: هـذه صـفة جـدي حممـد 

ــى  ــة، أقن ــريض اجلبه ــق، ع ــل العن ــدر، طوي ــريض الص ــة، ع ــث اللحي ك

ــنان ــج األس ــف، أفل ــب ا ،)٢(االن ــعر، طي ــط الش ــه، قط ــن الوج ــريح، حس ل

حســن الكــالم، فصــيح اللســان، كــان يــأمر بــاملعروف، وينهــى عــن املنكــر، 

بلغ عمـره ثالثـا وسـتني سـنة، ومل خيلـف بعـده إال خـاتم مكتـوب عليـه: ال 

ــيفه ذو  ــف س ــه، وخل ــتم يف يمين ــان يتخ ــول اهللا، وك ــد رس ــه إال اهللا، حمم إل

رول بـه مل يقطعـه ـالفقار، وقضـيبه، وجبـة صـوف وكسـاء صـوف كـان يتسـ

 خيطه حتى حلق باهللا. فقال امللـك: إنـا نجـد يف اإلنجيـل أنـه يكـون لـه مـا ومل

: قـد كـان ذلـك، Qيتصدق عىل سبطيه، فهـل كـان ذلـك؟ فقـال لـه احلسـن 

فقال امللك: فبقـي لكـم ذلـك؟ فقـال: ال، فقـال امللـك: هلـذه أول فتنـة هـذه 

                                                           

 .Qيف املصدر: فلام رآه احلسن  )(١

 يف نسخة وىف املصدر: أبلج األسنان. وهو من أبلج الصبح: أضاء وأرشق. )(٢
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 مــنكم ،)١(األمــة عليهــا، ثــم عــىل ملــك نبــيكم واختيــارهم عــىل ذريــة نبــيهم

القائم باحلق، اآلمـر بـاملعروف، والنـاهي عـن املنكـر. قـال: ثـم سـأل امللـك 

هللا مل تـــركض يف رحـــم ، فقـــال : عـــن ســـبعة أشـــياء خلقهـــا اQاحلســـن 

 )٢(إبــراهيم ، ثــم ناقــة صــالح، ثــم كـبش : أول هــذا آدم، ثــم حــواءQاحلسـن

. ثــم لغــراب التــي ذكرهــا اهللا يف القــرآن، ثــم اثــم إبلــيس امللعــون ثــم احليــة

أرزاق اخلالئــق يف الســامء : Qله عــن أرزاق اخلالئــق فقــال احلســن ســأ

ــدر ــط بق ــدر، وتبس ــزل بق ــة، تن ــن أرواالرابع ــأله ع ــم س ــن ، ث ــؤمنني أي ح امل

ــاتوا ــون إذا م ــال:؟ يكون ــت ا ق ــد صــخرة بي ــع عن ــة جتتم ــل ليل ملقــدس يف ك

ــه يطوهيــا ــى، منهــا يبســط اهللا األرض، وإلي ، اجلمعــة، وهــو عــرش اهللا األدن

ــا املح ــومنه ــامء ،)٣(رـش ــا إىل الس ــتو ربن ــا اس ــة ،)٤(ومنه ــمواملالئك ــأله  . ث س

                                                           

أول فتنة هذه األمة غلبهام أباكام ومها األول  مصححة:يف املصدر وىف نسخة  )(١

 نبيكم.ملك نبيكم واختيار هذه األمة عىل ذرية  عىل والثاين
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 يف نسخة: وإليه املحرش. )(٣

 يف املصدر: ومنها استو ربنا إىل السامء، أي استوىل عىل السامء واملالئكة. )(٤
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ــال ــع؟ ق ــن جتتم ــار أي ــن أرواح الكف ــع ــع يف وادي حض ــوت رـ: جتتم  )١(م

ــيمن ــة ال ــوراء مدين ــن املش ــارا م ــث اهللا ن ــم يبع ــرب ـ، ث ــن املغ ــارا م رق ون

ــديدتني  ــرحيني ش ــبعهام ب ــدسويت ــت املق ــخرة بي ــد ص ــاس عن ــ الن ، فيحرش

ويصـري جهـنم  ،)٢(، ويزلـف املتقـنييمـني الصـخرةر أهـل اجلنـة عـن ـفيحش

الصــخرة يف ختــوم األرضــني الســابعة، وفيهــا الفلــق والســجني،  عــن يســار

ة دخلهــا، ومــن ، فمــن وجبــت لــه اجلنــفيعــرف اخلالئــق مــن عنــد الصــخرة

ـعِريِ ﴿: وجبت له النـار دخلهـا، وذلـك قولـه يـقٌ يفِ السَّ رِ فَ ةِ وَ نـَّ يـقٌ يفِ اجلَْ رِ  ﴾فَ

ــه مــن األصــنام وتفســري مــا  Qحلســن . فلــام أخــرب ا بصــفة مــا عــرض علي

ن ذلــك علــم ال أشــعرت أ وقــال:ســأله التفــت امللــك إىل يزيــد بــن معاويــة 

ــل ــي مرس ــه إال نب ــد أكيعلم ــوازر ق ــه، أو ، أو ويص م ــوازرة نبي ــه اهللا بم رم

نيـاه عـىل ، وآثـر ده املعـادي فقـد طبـع اهللا عـىل قلبـه؟ وغـريعرتة نبي معطفي

دينــه، وهــو مــن الظــاملني. قــال: فســكت يزيــد ومخــد،  آخرتــه أو هــواه عــىل

وأكرمــه وقــال لــه: ادع ربــك حتــى  Q: فأحســن امللــك جــائزة احلســن قــال

                                                           

 يف نسخة: يف واد برهوت. )(١

 يف املصدر: ويزلف امليعاد. )(٢
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وة امللـك قـد حالـت بينـي وبـني ذلـك، وأظنـه ، فـإن حـاليرزقني دين نبيك

ــا ــقاء مردي ــال )١(ش ــيام. ق ــذابا أل ــع وع ــه : فرج ــب إلي ــة وكت ــد إىل معاوي يزي

بعـد نبـيكم وحكـم بـالتوراة ومـا فيهـا  )٢(هللا العلـمآتـاه ا: مـن امللك: أنه يقال

، واخلالفـة لـه واإلنجيل وما فيه والزبـور ومـا فيـه والفرقـان ومـا فيـه فـاحلق

ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــوة Qوكتــب إىل ع ــت النب ــك، وبي ــة ل ــق واخلالف : أن احل

ــدك ــك ويف ول ــار  ،في ــده اهللا ن ــم خيل ــدك، ث ــه اهللا بي ــك يعذب ــن قاتل ــل م فقات

ــنم ــن قاتجه ــإن م ــه لع، ف ــل أن علي ــده يف اإلنجي ــك نج ــة ل ــة اهللا واملالئك ن

  .)٣(، وعليه لعنة أهل الساموات واألرضنيوالناس أمجعني
القنـــا يف االنـــف طولـــه ودقـــة . و: أي كثـــفـيءكـــث الشـــ بيـــان:

ــه ــا  :مــع حــدب يف وســطه. والفلــج بالتحريــك )٤(أرنبت فرجــة مــا بــني الثناي
ــود ــديدة اجلع ــط أي ش ــد قط ــال: جع ــات. ويق ــالوالرباعي ــه : رسة. ويق ولت

ــ ــته الس ـــأي ألبس ــهـراويل فتس ــبطيه رول. قول ــىل س ــدق ع ــا يتص ــي : م يعن
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ــدكا ــن ف ــة ع ــامء كناي ــدس إىل الس ــت املق ــخرة بي ــن ص ــرب م ــتواء ال . واس
 .)١(ذلك املوضع إىل السامء لتسويتها عروج املالئكة بأمره تعاىل من

أيب عــن  ســكيني: احلســني بــن عبيــد اهللا ال)٢(تفسـري عــيل بــن إبــراهيم* 

 Kســعيد الــبجيل عــن عبــد امللــك بــن هــارون عــن أيب عبــد اهللا عــن آبائــه 

أمـر معاويـة عليـه اللعنـة وأنـه يف مائـة ألـف  Qملـا بلـغ أمـري املـؤمنني  :قال

ال تقولـوا مـن أهـل  :Qقـال  .مـن أهـل الشـام :قـالوا ؟مـن أي القـوم :قال

سـان ر لعنـوا عـىل لـالشام ولكن قولوا من أهـل الشـوم وهـم مـن أبنـاء مصـ

ال تقتـل النــاس  :ثــم كتـب إىل معاويــة .داود فجعـل مـنهم القــردة واخلنـازير

ــت  ــار أن ــإىل الن ــك ف ــا قتلت ــإن أن ــارزة ف ــم إىل املب ــن هل ــك ولك ــي وبين بين

ــة ويغمــد  ــا إىل اجلن ــي فأن ــاس منــك ومــن ضــاللتك وإن قتلتن ويســرتيح الن

ــدعتك ــرك وب ــى أرد مك ــده حت ــعني غم ــذي ال يس ــيف ال ــك الس ــا  ،عن وأن

ــر ــذي ذك ــول اهللا  ال ــؤازرة رس ــل بم ــوراة واإلنجي ــمه يف الت ــا  Nاهللا اس وأن

ــول اهللا  ــايع رس ــن ب ــاىل Nأول م ــه تع ــجرة يف قول ــت الش َ ﴿ :حت
يضِ ــدْ رَ لَقَ
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ةِ  رَ ــجَ ــتَ الشَّ ْ ــكَ حتَ ونَ بايِعُ نِنيَ إِذْ يُ مِ ــؤْ ــنِ املُْ ــه  .)١(﴾اهللاَُّ عَ ــة كتاب ــرأ معاوي ــام ق فل

ــالوا ــاؤه ق ــده جلس ــفك :وعن ــد أنص ــد واهللا لق ــ .ق ــةفق ــا  :ال معاوي واهللا م

أنصفني واهللا ألرمينـه بامئـة ألـف سـيف مـن أهـل الشـام مـن قبـل أن يصـل 

ــن  ــا م ــا أن ــول اهللا رإيل وواهللا م ــمعت رس ــد س ــه ولق ــول Nجال ــا  :يق واهللا ي

فقـال لـه رجـل مـن  .رق والغـرب لقتلـتهم أمجعـنيـعيل لو بارزك أهـل الشـ

فيـه عـن رسـول اهللا  ما حيملك يا معاويـة عـىل قتـال مـن تعلـم وختـرب :القوم

إنـام هـذا  :فقـال معاويـة .بام خترب مـا أنـت ونحـن يف قتالـه إال عـىل الضـاللة

بـالغ مــن اهللا ومـا اســتطعت واهللا مــا أسـتطيع أنــا وأصـحايب رد ذلــك حتــى 

وبلــغ ذلــك ملــك الــروم وأخــرب أن رجلــني قــد  :قــال .يكــون مــا هــو كــائن

جــل بالكوفــة ر :فقيــل لــه ؟مــن أيــن خرجــا :خرجــا يطلبــان امللــك فســأل

ختللــوا هــل تصــيبون مــن  :فــأمر امللــك وزراءه فقــال :قــال .ورجــل بالشــام

بــرجلني مــن جتــار الشــام ورجلــني مــن  فــأيت ؟جتــار العــرب مــن يصــفهام يل

 :جتار مكة فسأهلم عن صـفتهام فوصـفومها لـه ثـم قـال خلـزان بيـوت خزائنـه

الشـــامي ضـــال  :أخرجـــوا إيل األصـــنام فأخرجوهـــا فنظـــر إليهـــا فقـــال
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وكتــب  ثــم كتــب إىل معاويــة أن ابعــث إيل أعلــم أهــل بيتــك .لكــويف هــادوا

أن ابعــث إيل أعلــم أهــل بيتــك فأســمع مــنهام ثــم أنظــر  Q إىل أمــري املــؤمنني

 .ي عــىل ملكــهـيف اإلنجيــل كتابنــا ثــم أخــربكام مــن أحــق هبــذا االمــر وخشــ

فلـام دخـل  .Lفبعث معاويـة يزيـد ابنـه وبعـث أمـري املـؤمنني احلسـن ابنـه 

د لعنه اهللا عىل امللـك أخـذ بيـده وقبلهـا ثـم قبـل رأسـه ثـم دخـل احلسـن يزي

ــيل  ــن ع ــال Lب ــ :فق ــا وال نص ــي هيودي ــذي مل جيعلن ــد هللا ال رانيا وال ـاحلم

ــا  ــي حنيف ــر وجعلن ــنم والبق ــر وال الص ــمس والقم ــدا للش ــيا وال عاب جموس

ــي مــن املشــ ــارك اهللا رب العــرش العظــيم واحلمــد ـمســلام ومل جيعلن ركني تب

ــاملنيهللا ر ــ .ب الع ــع بص ــس ال يرف ــم جل ــروم إىل  .رهـث ــك ال ــر مل ــام نظ فل

ره ثـم أخـرج ـثـم بعـث إىل يزيـد فأحضـ .ثم فـرق بيـنهام .الرجلني أخرجهام

ر صـندوقا فيهـا متاثيـل األنبيـاء وقـد ـمائـة وثالثـة عشـ ]ثـالث[من خزائنـه 

زينت بزينة كل نبي مرسـل فـأخرج صـنام فعرضـه عـىل يزيـد فلـم يعرفـه ثـم 

ثـم  ـيءيعـرف منهـا شـيئا وال جييـب منهـا بشـه صـنم صـنم فـال عرض علي

ــن أرواح  ــع وع ــن جتتم ــؤمنني أي ــن أرواح امل ــق وع ــن أرزاق اخلالئ ــأله ع س

ثــم دعــا امللــك  .الكفــار أيــن تكــون إذا مــاتوا فلــم يعــرف مــن ذلــك شــيئا

إنــام بــدأت بيزيــد بــن معاويــة كــي يعلــم أنــك  :فقــال Lاحلســن بــن عــيل 
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ــوه فقــد وصــف تعلــم مــا ال يعلــم ويعلــم أ ــوك مــا ال يعلــم أب ــوك  ]يل[ب أب

ــول اهللا  ــدا رس ــه حمم ــت في ــل فرأي ــرت يف اإلنجي ــوه ونظ ــوزير  Nوأب وال

يــت فيهــا أبــاك ويص حممــد رســول ونظــرت يف األوصــياء فرأ Qعليــا

سـلني عـام بـدا لـك فـيام جتـده يف اإلنجيـل وعـام يف  :فقال لـه احلسـن .Nاهللا

فـدعا امللـك باألصـنام فـأول  .اهللا التوراة وعام يف القـرآن أخـربك بـه إن شـاء

فهــذه صــفة آدم أيب  Qصــنم عــرض عليــه يف صــفة القمــر فقــال لــه احلســن 

هـذه صـفة  Qر ثم عـرض عليـه آخـر يف صـفة الشـمس فقـال احلسـن ـالبش

هــذه صــفة  :ر ثــم عــرض عليــه آخــر يف صــفة حســنة فقــالـحــواء أم البشــ

ــف  ــدنيا أل ــره يف ال ــغ عم ــث وبل ــن بع ــان أول م ــن آدم وك ــيث ب ــنة ش س

هـذه صـفة  :ثـم عـرض عليـه صـنم آخـر فقـال ]"خ  "يومـا [وأربعني عاما 

ــه  ــث يف قوم ــنة ولب ــة س ــا وأربعامئ ــره ألف ــان عم ــفينة وك ــاحب الس ــوح ص ن

هــذه صــفة  :ألــف ســنة إال مخســني عامــا ثــم عــرض عليــه صــنم آخــر فقــال

عريض الصدر طويـل اجلبهـة ثـم عـرض عليـه صـنم فقـال هـذه  Qإبراهيم 

هـذه صـفة  :قـوب ثـم أخـرج إليـه صـنم آخـر فقـالصفة إرسائيـل وهـو يع

هـذه صـفة يوسـف بـن يعقـوب  :إسامعيل ثم أخـرج إليـه صـنم آخـر فقـال

ــراهيم ثــم عــرض عليــه صــنم آخــر فقــال هــذه صــفة  :بــن إســحاق بــن إب
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ــني  ــه وب ــان بين ــنة وك ــني س ــائتني وأربع ــره م ــان عم ــران وك ــن عم ــى ب موس

ذه صــفة داود هــ :إبــراهيم مخســامئة عــام ثــم أخــرج إليــه صــنم آخــر فقــال

هــذه صــفة شــعيب ثــم  :صـاحب احلــرب ثــم أخــرج إليــه صــنم آخــر فقــال

زكريا ثم حييى ثـم عيسـى بـن مـريم روح اهللا وكلمتـه وكـان عمـره يف الـدنيا 

ــق  ــبط إىل األرض بدمش ــامء وهي ــه اهللا إىل الس ــم رفع ــنة ث ــني س ــا وثالث ثالث

وهــو الــذي يقتــل الــدجال ثــم عــرض عليــه صــنم صــنم فيخــرب باســم نبــي 

ــي  ــم ويص ويص نب ــرب باس ــان خي ــوزراء فك ــياء وال ــه األوص ــرض علي ــم ع ث

هــذه  Qووزيــر وزيــر ثــم عــرض عليــه أصــنام بصــفة امللــوك فقــال احلســن 

أصـــنام مل نجـــد صـــفتها يف التـــوراة وال يف اإلنجيـــل وال يف الزبـــور وال يف 

فقـال امللـك أشـهد علـيكم يـا أهـل بيـت  .القرآن فلعلهـا مـن صـفة امللـوك

تم علـم األولـني واآلخـرين وعلـم التـوراة واإلنجيـل حممد أنكـم قـد أعطيـ

ثــم عــرض عليــه صــنم يلــوح  .والزبــور وصــحف إبــراهيم وألــواح موســى

هـذه  :فقـال ؟مـا يبكيـك :فلام نظـر إليـه بكـى بكـاء شـديدا فقـال لـه امللـك

كــث اللحيــة عــريض الصــدر طويــل العنــق عــريض  Nصــفة جــدي حممــد 

ه قطـط الشـعر طيـب الـريح اجلبهة أقنى االنـف أفلـج األسـنان حسـن الوجـ

حسن الكـالم فصـيح اللسـان كـان يـأمر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر بلـغ 
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ال إلــه  "خــاتم مكتــوب عليــه  بعــده إالعمــره ثالثــا وســتني ســنة ومل خيلــف 

وكــان يتخــتم يف يمينــه وخلــف ســيفه ذو  N "إال اهللا حممــد رســول اهللا 

مل يقطعــه رول بــه ـالفقــار وقضــيبه وجبــة صــوف وكســاء صــوف كــان يتســ

إنـا نجـد يف اإلنجيـل أنـه يكـون لـه مـا  :فقال امللـك .ومل خيطه حتى حلق باهللا

قــد كــان  :Qفقــال لــه احلســن  ؟يتصــدق بــه عــىل ســبطيه فهــل كــان ذلــك

هلـذه أول فتنـة  :ال قـال امللـك :فقـال ؟فبقـي لكـم ذلـك :فقال امللـك .ذلك

ذريـة نبـيهم من هذه األمة غلبا أباكام ثـم عـىل ملـك نبـيكم واختيـارهم عـىل 

ثـم سـأل  :قـال .منكم القـائم بـاحلق واآلمـر بـاملعروف والنـاهي عـن املنكـر

ــن  ــك احلس ــال  Qاملل ــم فق ــركض يف رح ــا اهللا مل ت ــياء خلقه ــبعة أش ــن س ع

أول هــذا آدم ثــم حــواء ثــم كــبش إبــراهيم ثــم ناقــة اهللا ثــم إبلــيس  :احلســن

ثـم سـأله عـن  :قـال .امللعون ثم احلية ثم الغـراب الـذي ذكـره اهللا يف القـرآن

ــن  ــال احلس ــق فق ــزل  :Qأرزاق اخلالئ ــة تن ــامء الرابع ــق يف الس أرزاق اخلالئ

 ؟ثـم سـأله عـن أرواح املـؤمنني أيـن يكونـون إذا مـاتوا .بقدر وتبسـط بقـدر

جتتمع عنـد صـخرة بيـت املقـدس يف كـل ليلـة اجلمعـة وهـو عـرش اهللا  :قال

 ]"خ  "هـــا ومن[األدنـــى منهـــا يبســـط اهللا األرض وإليهـــا يطوهيـــا وإليـــه 

ــ ــةـاملحش ــامء واملالئك ــا إىل الس ــتو ربن ــا اس ــن أرواح  .ر ومنه ــأله ع ــم س ث
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رموت وراء مدينــة الــيمن ـجتتمــع يف وادي حضــ :قــال ؟الكفــار أيــن جتتمــع

رق ونـارا مـن املغـرب ويتبعهـا بـرحيني شـديدتني ـثم يبعث اهللا نارا مـن املشـ

يمـني  ر أهـل اجلنـة عـنـر النـاس عنـد صـخرة بيـت املقـدس فيحشــفيحش

ــوم  ــخرة يف خت ــار الص ــن يس ــنم ع ــري جه ــني وتص ــف املتق ــخرة ويزل الص

ــد  ــن عن ــق م ــرف اخلالئ ــجني فيع ــق والس ــا الفل ــابعة وفيه ــني الس األرض

الصخرة فمن وجبت له اجلنـة دخلهـا ومـن وجبـت لـه النـار دخلهـا وذلـك 

ـعِريِ ﴿ :قوله يـقٌ يفِ السَّ رِ فَ ةِ وَ نـَّ يقٌ يفِ اجلَْ رِ ة مـا بصـف Qفلـام أخـرب احلسـن  .﴾فَ

ــن  ــد ب ــك إىل يزي ــت املل ــأله التف ــا س ــري م ــنام وتفس ــن األص ــه م ــرض علي ع

أشـعرت أن ذلـك علـم ال يعلمـه إال نبـي مرسـل أو  :معاويـة لعنـه اهللا وقـال

أو عــرتة نبــي مصــطفى وغــريه  Nويص مــوازر قــد أكرمــه اهللا بمــوازرة نبيــه 

ه وهـو املعادي فقد طبع اهللا عىل قلبه وآثـر دنيـاه عـىل آخرتـه وهـواه عـىل دينـ

ــاملني ــن الظ ــال .م ــد :ق ــد ومخ ــكت يزي ــال .فس ــائزة  :ق ــك ج ــن املل فأحس

ادع ربـك حتـى يرزقنـي ديـن نبيـك فـإن حـالوة  :احلسن وأكرمـه وقـال لـه

 :قــال .امللــك قــد حالــت بينــي وبــني ذلــك وأظنــه ســام مرديــا وعــذابا ألــيام

إنـه يقـال مـن آتـاه اهللا العلـم بعـد  :فرجع يزيد إىل معاوية وكتـب إليـه امللـك

ــه  ــا في ــور وم ــه والزب ــا في ــل وم ــا واإلنجي ــا فيه ــالتوراة وم ــم ب ــيكم وحك نب
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أن  Qوكتـب إىل عـيل بـن أيب طالـب  .والفرقان وما فيـه فـاحلق واخلالفـة لـه

احلــق واخلالفــة لــك وبيــت النبــوة ويف ولــدك فقاتــل مــن قاتلــك يعذبــه اهللا 

بيــدك ثــم خيلــده يف نــار جهــنم فــإن مــن قاتلــك نجــده يف اإلنجيــل أن عليــه 

ـــاموات ل ـــل الس ـــة أه ـــه لعن ـــني وعلي ـــاس أمجع ـــة والن ـــة اهللا واملالئك عن

  .واألرضني

ـــان ـــوا :بي ـــاس وجتسس ـــالل الن ـــوا يف خ ـــوا أي ادخل ـــال  .ختلل ق

ــوهري ــم :اجل ــم وخالهل ــني خلله ــت ب ــوم إذا دخل ــت الق ــه  .ختلل  :Qوقول

ـــه  .أي مـــن أوالد آدم "وكـــان أول مـــن بعـــث" أي  "أول هـــذا  " Qقول

ــة ــة أو األولوي ــب الرتب ــافية  بحس ــم  "إض ــب  "وث ــا للرتتي ــها أيض يف بعض

ولعـل املـراد باحليـة احليـة التـي أدخلـت إبلـيس  .الرتبي ال الزمـاين كـإبليس

وذكــر الغــراب املخصــوص ووصــفه بعــدم الــركض يف الــرحم ألنــه  .اجلنــة

مل يكن غرابـا حقيقـة وكـان بصـورته أو أطلـق الـرحم عـىل مـا يعـم البيضـة 

ــا ــه  .تغليب ــط اهللا" :Qقول ــا يبس ــا  " األرضمنه ــدنيا منه ــراب ال ــد خ أي عن

ــاء األرض  ــي افن ــا ينته ــال وإليه ــيري اجلب ــامرات وتس ــراب الع ــذ يف خ يأخ

ر أو مهـا بمعنـى املـايض أي منهـا بسـط األرض يف بـدو ـوإذهاهبا بعـد احلشـ

اخللق وإليهـا رجـع البسـط فيكـون إضـافيا بالنسـبة إىل مـا سـو الكعبـة أو 
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ر ـمــل أن يكــون الطــي كنايــة عــن حشــموافقــا ملــا يف كتــبهم وحيت Qأجــاب 

واسـتواء الـرب كنايـة عـن عـروج  .الناس إليها فيكـون مـا بعـده تفسـريا لـه

 .)١(املال

 :مع الشامي Q مام احلسنكالم اإل

ـــة)٢(العقـــول حتـــف*  رجـــال متنكـــرا يســـأل أمـــري  : بعـــث معاوي
ــؤمنني ــة  Qامل ــل الكوف ــام دخ ــروم فل ــك ال ــا مل ــأله عنه ــائل س ــن مس ع

ــؤم ــري امل ــري  Qنني وخاطــب أم ــال أم ــال فق ــه باحل ــاعرتف ل ــرره ف ــره فق أنك
قاتل اهللا ابـن آكلـة األكبـاد مـا أضـله وأضـل مـن معـه قاتلـه اهللا  :Qاملؤمنني 

لقـد أعتــق جاريــة مــا أحســن أن يتزوجهــا حكــم اهللا بينــي وبــني هــذه األمــة 
ــامي ــاعوا أي ــي وأض ــيم منزلت ــغروا عظ ــي وص ــوا رمح ــيلَ  ،قطع ــن ع باحلس

 Nيـا أخـا أهـل الشـام هـذان ابنـا رسـول اهللا  :قـالواحلسني وحممد فدعوا ف
اسـأل هـذا يعنـي احلسـن ثـم  :وهذا ابني فاسأل أهيـم أحببـت فقـال الشـامي

ــال ــل :ق ــق والباط ــني احل ــم ب ــامء واألرض ؟ك ــني الس ــم ب ــني  ؟وك ــم ب وك

                                                           

 .٥١٧ح -٢٣٨ – ٢٣٣ :٣٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٢٢٩ ابن شعبة احلراين، حتف العقول عن ال الرسول،) (٢
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 ؟وعـن قـوس قــزح ؟وعـن هـذا املحــو الـذي يف القمـر ؟رق واملغـربـاملشـ
وعــن أول  ؟عــىل وجــه األرض انتضــح ءوعــن أول يش ؟وعــن هــذه املجــرة

ــا ءيش ــز عليه ــؤمنني ؟اهت ــا أرواح امل ــأوي إليه ــي ت ــني الت ــن الع ــن  ؟وع وع
ــأوي إليهــا أرواح املشــ ــي ت ــ ؟وعــن املؤنــث ؟ركنيـالعــني الت رة ـوعــن عش

يــا أخــا أهــل الشــام بــني  :Qأشــياء بعضــها أشــد مــن بعــض فقــال احلســن 
ــد ــق وق ــو احل ــك فه ــت بعيني ــا رأي ــابع م ــع أص ــل أرب ــق والباط ــمع  احل تس

ــ ــد البص ــوم وم ــوة املظل ــامء واألرض دع ــني الس ــريا وب ــاطال كث ــك ب ر ـبأذني
رق واملغــرب يــوم مطــرد للشــمس ـفمــن قــال غــري هــذا فكذبــه وبــني املشــ

تنظر إىل الشمس حني تطلـع وتنظـر إليهـا حـني تغـرب فمـن قـال غـري هـذا 
وأما هـذه املجـرة فهـي أرشاج السـامء منهـا مهـبط املـاء املنهمـر عـىل  .فكذبه

قـزح فـإن قـزح شـيطان ولكنهـا قـوس  :وأما قوس قزح فـال تقـل .وم نوحق
وأمــا املحــو الــذي يف القمــر فــإن ضــوء القمــر كــان  .اهللا وأمــان مــن الغــرق

ــه ــال يف كتاب ــاه اهللا وق ــمس فمح ــوء الش ــل ض ــلِ ﴿ :مث يْ ــةَ اللَّ ــا آيَ ن وْ حَ فَمَ
ــ بْصِ ــةَ النَّهــارِ مُ نــا آيَ لْ عَ جَ ةً ـوَ  وجــه األرض انتضــح عــىل ءوأمــا أول يش .)١(﴾رَ

ــس ــو وادي دل ــا أول يش .فه ــة ءوأم ــي النخل ــه األرض فه ــىل وج ــز ع  .اهت

                                                           

 .١٣ االرساء:) (١
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 .وأمــا العــني التــي تــأوي إليهــا أرواح املــؤمنني فهــي عــني يقــال هلــا ســلمى
 .وأما العني التـي تـأوي إليهـا أرواح الكـافرين فهـي عـني يقـال هلـا برهـوت

ــه احل لــم فــإن وأمــا املؤنــث فإنســان ال يــدر امــرأة هــو أم رجــل فينتظــر ب
كانت امـرأة بـان ثـدياها وإن كـان رجـال خرجـت حليتـه وإال قيـل لـه يبـول 
عــىل احلــائط فــإن أصــاب احلــائط بولــه فهــو رجــل وإن نكــص كــام يــنكص 

ة أشـياء بعضـها أشـد مـن بعـض فأشـد رـوأمـا عشـ .بول البعري فهـي امـرأة
خلــق اهللا احلجــر وأشــد مــن احلجــر احلديــد وأشــد مــن احلديــد النــار  ءيش

ن النـار املـاء وأشـد مـن املـاء السـحاب وأشـد مـن السـحاب الـريح وأشد م
وأشــد مــن الــريح امللــك وأشــد مــن امللــك ملــك املــوت وأشــد مــن ملــك 
ــن  ــك اب ــهد أن ــامي أش ــال الش ــر اهللا ق ــوت أم ــن امل ــد م ــوت وأش ــوت امل امل

ــول اهللا  ــا Nرس ــ Q وأن علي ــواب ومض ــذا اجل ــب ه ــم كت ــد ث ى ـويص حمم
أشـهد أن هـذا  :ىل ابـن األصـفر فلـام أتـاه قـالبه إىل معاوية وأنفـذه معاويـة إ

 .)١(ليس من عند معاوية وال هو إال من عند معدن النبوة
وقـــال  .أي برأيـــه "فمـــن قـــال غـــري هـــذا  " :Qقولـــه  :توضـــيح

اطـرد االمـر إذا  :تبـع بعضـه بعضـا وجـر تقـول ـيءاطـرد الشـ :اجلوهري

                                                           

 .٥١٨ح -٢٤٠ – ٢٣٨ :٣٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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ــتقام ــوم  .اس ــراد ي ــل امل ــى ولع ــري انته ــرد أي جت ــار تط ــام أو يف أي واألهن ت
ــان ــل ك ــت وفص ــاموس .وق ــ :ويف الق ــةـالش ــح  :رج حمرك ــر ومنفس الع

ــ ــامء والش ــرة الس ــوادي وجم ــع  :رجـال ــهل واجلم ــرة إىل الس ــن احل ــيل م مس
 .وأشد من امللك أي امللك املوكل بالرياح .رشاج

ــال * ــن أيب،: )١(اخلص ــيل، ع ــن ع ــه، ع ــن أبي ــن ع ــران، أيب اب ــن نج  ع
 أمـري بينـا: قـال Q جعفـر أيب عـن ،)٣(قـيس بـن حممـد عـن ،)٢(محيد بن عاصم

ــة يف Q املــؤمنني ــاس الرهب ــه والن ــن مرتاكمــون علي ــني فم ــتفت ب ــن مس  وم
 ورمحـة املـؤمنني أمـري يـا عليـك السـالم: فقـال رجـل إليـه قام إذ مستعد بني
: قـال ثـم العظيمتـني هاتيـك بعينيـه Q املـؤمنني أمـري إليـه فنظر: وبركاته اهللا

 رعيتـك مـن رجـل أنـا: فقـال أنـت؟ مـن وبركاتـه اهللا ورمحة السالم وعليك
 سـلمت ولـو بـالدي، أهـل مـن وال رعيتـي مـن أنـت مـا: قال. بالدك وأهل

 أمـري فقـال. املـؤمنني أمـري يـا األمـان: فقـال. عـيل خفيت ما واحدا يوما عيل
ــه؟ منــذ حــدثا هــذا ريـمصــ يف أحــدثت هــل: Q املــؤمنني ــال دخلت . ال: ق

                                                           

 .٣٣ح ،٤٤٠ الصدوق، اخلصال،) (١

 يف االحتجاج: يا قنرب عىل باحلسن واحلسني وحممد.) (٢

 شبه املرأة يف لينه وتكرس أعضائه.الذي ي) (٣
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ــال ــك: ق ــن فلعل ــال م ــرب رج ــ احل ــم: الق ــال. نع ــعت إذا: ق ــرب وض  احل
 أسـألك لـك مـتغفال معاويـة إليـك بعثنـي رجـل أنـا: قال. بأس فال أوزارها

ــن ــث ءيش ع ــه بع ــن في ــفر اب ــال األص ــه وق ــت إن: ل ــق كن ــذا أح ــر هب  االم
 اتبعتـك ذلـك فعلـت إذا فإنـك أسـألك عـام فـأجبني N حممـد بعـد واخلليفة

 فبعثنـي ذلـك، قلقـهأ وقـد جـواب عنـده يكـن فلـم باجلـائزة، إليـك وبعثت
 مـا األكبـاد آكلـة ابـن اهللا قاتـل: Q املـؤمنني أمـري فقـال. عنها ألسألك إليك
 هبـا، يتـزوج أن أحسـن فـام جاريـة أعتـق لقـد واهللا! معـه ومـن وأعـامه أضله
 ودفعـوا أيـامي، وأضـاعوا رمحـي، قطعـوا األمـة، هـذه وبـني بينـي اهللا حكم

ــي، ــغروا حق ــيم وص ــي، عظ ــوا منزلت ــىل وأمجع ــا ع ــيل زعتي،من ــن ع  باحلس
 وهـذا اهللا رسـول ابنـا هـذان شـامي يـا: فقـال روا،ـفاحضـ وحممد، واحلسني

 وكـان Q احلسـن يعنـي الـوفرة ذا أسـأل: فقـال أحببـت، أهيـم فاسـأل ابني،
 بــني كــم: الشــامي فقــال. لــك بــدا عــام ســلني. Q احلســن لــه فقــال صــبيا،

 واملغـرب؟ رقـاملشـ بـني وكـم واألرض؟ السـامء بـني وكـم والباطـل؟ احلق
ــا ــوس وم ــزح؟ ق ــا ق ــني وم ــي الع ــأوي الت ــا ت ــ أرواح إليه ــا ركني؟ـاملش  وم

 أشــياء رةـعشــ ومــا املؤنــث؟ ومــا املــؤمنني؟ أرواح إليهــا تــأوي التــي العــني
 والباطــل احلــق بــني: L عــيل بــن احلســن فقــال بعــض. مــن أشــد بعضــها
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. كثـريا بـاطال باذنيـك تسـمع وقـد احلـق فهـو بعينـك رأيتـه فام أصابع، أربع
 ومــد املظلــوم دعــوة واألرض الســامء وبــني: قــال. صــدقت: الشــامي قــال
. اهللا رسـول ابـن يـا صـدقت: قـال. فكذبـه هـذا غـري لـك قال فمن ر،ـالبص
 تطلـع حـني إليهـا تنظـر للشـمس، يـوم مسـرية واملغـرب رقـاملشـ وبني: قال
 قــوس فــام صــدقت،: الشــامي قــال. مغرهبــا يف تغيــب وحــني رقهاـمشــ مــن

 وهــو شــيطان، اســم قــزح فــإن قــزح، قــوس: تقــل ال كوحيــ: قــال قــزح؟
 العــني وأمــا. الغــرق مــن األرض وأمــان ألهــل اخلصــب وعالمــة اهللا قــوس

 العـني وأمـا برهـوت، هلـا يقـال عـني فهـي ركنيـاملشـ أرواح إليها تأوي التي
 املؤنـث وأمـا سـلمى، هلـا يقـال عـني فهـي املـؤمنني أرواح إليهـا تـأوي التي
 احـتلم، ذكـرا كـان فـإن بـه ينتظـر فإنـه أنثـى، أو هو رأذك يدر ال الذي فهو
 فــإن احلــائط عــىل بــل: لــه قيــل وإال ثــدهيا، وبــدا حاضــت أنثــى كانــت وإن

 البعـري بـول ينـتكص كـام بولـه انـتكص وإن ذكـر، فهـو احلـائط بولـه أصاب
 خلقـه ءيش فأشـد: بعـض مـن أشـد بعضـها أشـياء رةـعشـ وأمـا. امرأة فهي

 وأشــد احلجــر، بــه يقطــع احلديــد احلجــر مــن وأشــد احلجــر، وجــل عــز اهللا
 وأشـد النـار، يطفـئ املـاء النـار مـن وأشـد احلديـد، تـذيب النـار احلديد من

ــن ــل الســحاب املــاء م ــن وأشــد املــاء، حيم  حيمــل الــريح الســحاب م
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 ملـك امللـك مـن وأشـد يرسـلها، الـذي امللـك الـريح مـن وأشـد السحاب،
 يميــت الــذي املــوت املــوت ملــك مــن وأشــد امللــك، يميــت الــذي املــوت
. املــوت يميــت الــذي العــاملني رب اهللا أمــر املــوت مــن وأشــد املــوت، ملــك

 مـن بـاالمر أوىل عليـا وأن حقـا، اهللا رسـول ابـن أنـك أشـهد: الشـامي فقال
 إىل معاويـة فبعثهـا معاويـة إىل هبـا وذهـب اجلوابـات هـذه كتـب ثـم معاوية،

 كالمـك، بغـري تكلمنـي مل معاويـة يـا: األصـفر ابـن إليـه فكتـب األصفر ابن
 مــن إال هــو ومــا جوابــك، هــذا مــا باملســيح اقســم جوابــك؟ بغــري يبنــيوجت

 مــا درمهــا ســألتني فلــو أنــت وأمــا الرســالة، وموضــع النبــوة معــدن
 .)١(أعطيتك

 :كالمه يف الصلح

ــه  ،)٤(، عــن ابــن العيــايش)٣(املظفــر العلــوي :)٢(إكــامل الــدين*  عــن أبي
عــن احلســن بــن  ،عفــر البغــداديعــن جربئيــل بــن أمحــد عــن موســى بــن ج

                                                           

 .١ح -١٣١ – ١٢٩: ١٠ ،العالمة املجليس -) بحار األنوار (١
 .٢ح ،٣١٦ الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة،) (٢
 .املظفر بن جعفر بن املظفر العلوي يف املصدر: )(٣
 .يف املصدر: جعفر بن حممد بن مسعود) (٤
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 ،عـن أبيـه ،عن حنـان بـن سـدير عـن أبيـه سـدير بـن حكـيم ،حممد الصرييف
معاويــة بــن  Qملــا صــالح احلســن ابــن عــيل  :قــال )١(عــن أيب ســعيد عقيصــاء

وحيكــم  :Qأيب سـفيان دخــل عليــه النــاس فالمــه بعضـهم عــىل بيعتــه فقــال 
ا طلعــت عليــه واهللا الــذي عملـت خــري لشــيعتي ممــ ؟مـا تــدرون مــا عملــت

ــيكم  ــة عل ــرتض الطاع ــامكم مف ــي إم ــون أنن ــت أال تعلم ــمس أو غرب الش
ــول اهللا  ــنص مــن رس ــة ب ــل اجلن ــيدي شــباب أه ــالوا ؟Nوأحــد س ــىل :ق  ،ب

ر ملـا خـرق السـفينة وقتـل الغـالم وأقـام اجلـدار ـأمـا علمـتم أن اخلضـ :قال
إذ خفــي عليــه وجــه احلكمــة فيــه  Qكــان ذلــك ســخطا ملوســى بــن عمــران 

ك عند اهللا حكمة وصـوابا أمـا علمـتم أنـه مـا منـا أحـد إال ويقـع يف وكان ذل
عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه إال القـائم الـذي يصـيل روح اهللا عيسـى بـن مــريم 
خلفه فـان اهللا عـز وجـل خيفـى والدتـه ويغيـب شخصـه لـئال يكـون الحـد 
ــيدة  ــن س ــني اب ــي احلس ــد أخ ــن ول ــع م ــرج ذاك التاس ــة إذا خ ــه بيع يف عنق

ــن اإلمــاء يطيــل  ــه يف صــورة شــاب اب ــم يظهــره بقدرت ــه ث اهللا عمــره يف غيبت
 .قديرء سنة ذلك ليعلم أن اهللا عىل كل يشدون أربعني 

  .)٢(عن حنان بن سدير مثله :اإلحتجاج
                                                           

 .يف املصدر: عقيصا) (١

 .١ح -١٣٢ :٥١ ،العالمة املجليس -ار بحار األنو )٢(
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 :Q يف غيبة االمام القائم Q كالم االمام احلسن

 ،عــن القاســم بــن حممــد بــن احلســني ،ابــن عقــدة :)١(الغيبــة للــنعامين* 
عـن عـيل بـن  ،عـن مسـكني الرحـال ،ام عـن ابـن جبلـةعن عبيس بـن هشـ

ــرية ــت ،املغ ــل قال ــت نفي ــرية بن ــن عم ــن :ع ــمعت احلس ــيل  )٢(س ــن ع  Lب
ــول ــض :يق ــن بع ــكم م ــربأ بعض ــى ي ــرون حت ــذي ينتظ ــر ال ــون االم  ،ال يك

ــض ــوه بع ــكم يف وج ــل بعض ــى  ،ويتف ــا وحت ــكم بعض ــن بعض ــى يلع وحت
  .)٣(يسمى بعضكم بعضا كذابني

عــن أيب  ،عــن عبــد اهللا بــن جبلــة ،: الفضــل)٤(غيبــة الشــيخ الطــويس* 
ــن أيب املغــرية ،عــامر ــك العــامري ،عــن عــيل ب ــد اهللا بــن رشي عــن  ،عــن عب

ال يكـون هـذا  :يقـول Qسـمعت احلسـن بـن عـيل  :عمرية بنت نفيـل قالـت
ــض ــن بع ــكم م ــربأ بعض ــى ي ــرون حت ــذي تنتظ ــر ال ــكم  ،االم ــن بعض ويلع

بـالكفر عـىل  وحتـى يشـهد بعضـكم ،ويتفل بعضـكم يف وجـه بعـض ،بعضا
                                                           

 .٢١٣ ابن ايب زينب النعامين، الغيبة،) (١

 ."احلسني"ورد يف بعض النسخ ) (٢

 .٣٣ح -١١٥ – ١١٤ :٥٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٤٢٩ح ،٤٣٨ الطويس، الغيبة،) (٤
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اخلــري كلــه يف ذلــك عنــد ذلــك يقــوم  :مــا يف ذلــك خــري قــال :قلــت ،بعــض
  .)١(قائمنا فريفع ذلك كله

عــن احلســن بــن عــيل  ،: عــن زيــد بــن وهــب اجلهنــي)٢(اإلحتجــاج* 

وكلـب  ،يبعـث اهللا رجـال يف آخـر الزمـان :قـال Lعـن أبيـه  ،بن أيب طالب

ــه  ــده اهللا بمالئكت ــاس يؤي ــن الن ــل م ــدهر وجه ــن ال ــاره م ــم أنص ويعص

حتــى يــدينوا طوعــا أو كرهــا يمــأل  ،ويظهــره عــىل األرض ،ره بآياتــهـوينصــ

ــا ال  ــبالد وطوهل ــرض ال ــه ع ــدين ل ــا ي ــورا وبرهان األرض عــدال وقســطا ون

ــن ــافر إال آم ــى ك ــلح ،يبق ــالح إال ص ــباع ،وال ط ــه الس ــطلح يف ملك  ،وتص

مــا  وتظهـر لـه الكنـوز يملـك ،وتنـزل السـامء بركتهـا ،وختـرج األرض نبتهـا

  .)٣(فطوبى ملن أدرك أيامه وسمع كالمه ،أربعني عاما ،بني اخلافقني

بعضها حممول عـىل مجيـع  Qاالخبار املختلفة الواردة يف أيام ملكه  :بيان

وبعضها عىل حساب ما عندنا مـن  ،مدة ملكه وبعضها عىل زمان استقرار دولته

 .يعلموبعضها عىل سنيه وشهوره الطويلة واهللا  ،السنني والشهور
                                                           

 .٥٨ح -٢١١ :٥٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .١١:٢ الطربيس، االحتجاج،) (٢

 .٦ح -٢٨٠ :٥٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(



 ١٣١ ................................................................ Qالباب اخلامس: كالمه وخطبه 

 :N واه جلده رسول اهللاكمن ش

روي يف بعـــض مؤلفـــات  :أقـــول )املفضـــل بـــن عمـــر (بروايـــة *
عـن حممـد ابـن إسـامعيل وعـيل بـن عبـد  ،عن احلسـني بـن محـدان ،أصحابنا

 ،عــن عمــر بــن الفــرات ،حممــد بــن نصــري ]و[عــن أيب شــعيب  ،اهللا احلســني
ــل ــن املفض ــد ب ــن حمم ــر ،ع ــن عم ــل ب ــن املفض ــال )١(ع ــيد :ق ــألت س ي س

 …………… Qالصادق 
                                                           

 أبو عبد اهللا وقيل أبو حممد اجلعفي، كويف فاسد" وقال: ٣٢٦عنونه النجايش ص )(١

قد ذكرت له مصنفات ال و ،وقيل إنه كان خطابيا ،ال يعبأ به ،مضطرب الرواية ،املذهب

وزاد  "، خطايبمرتفع القول ،متهافت": وقالوعنونه العالمة يف اخلالصة  "يعول عليها

أنه قد زيد عليه شئ كثري ومحل الغالة يف حديثه محال عظيام ال جيوز أن يكتب ": الغضائري

مع  ،كذاب غال ،رجل فاسد املذهب Kكيف يكون يف أصحاب األئمة  :أقول ."حديثه

 أهنم كانوا وقد رو ،يعرفون كال بسيامه وحليته ورسيرته :كانوا متوسمني Kأهنم 

لفسقه أو فساد عقيدته أو عدم حترجه عن  ،حيجبون بعض شيعتهم عن الورود عليهم

ومل  ومل يلعنوهم ،فكيف مل حيجبوا مفضل بن عمر وأرضابه املوصوفني بكذا وكذا .اآلثام

وجابر بن يزيد  ،بل الظاهر احلق ان مفضل بن عمر اجلعفي؟ يطردوهميكذبوهم ومل 

 كانوا صحيحي Lبيان وأرضاهبم ممن أخذوا عن الصادقني ويونس بن ظ ،اجلعفي
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غري أنه  ،صادقي اللهجة متحرجني عن الكذب وسائر اآلثام ،صاحلي الرواية ،االعتقاد

وإنام أتوا من قبل الغالة وأشباههم  ،واختلق عليهم ،يف رواياهتم وزيد ،قد كذب عليهم

واختلقوا أحاديث ونسبوه إىل  فكذبوا وزادوا ،ممن أرادوا أن هيدموا أساس املذهب

أصحاب األئمة الصادقني نرصة ملذهبهم وتروجيا ملرامهم الفاسد كام فعلت املرجئة 

فإذا البد وان  .فوضعوا أحاديث ونسبوه إىل املعروفني من أصحاب رسول اهللا ،والقدرية

ال النمريي الكذاب الغ نحقق عن حال من أسند عنه فنر يف احلديث حممد بن نصري وهو

 ٣٦٨و  ٣٦٧ص ٥١يف ج وقد مر - ٢٥٠للنيابة عىل ما يف غيبة الشيخ صاخلبيث املدعى 

عن  ،يرو عن عمر بن الفرات الكاتب البغدادي الغايل ذو املناكري -شطر من ترمجته 

ولكن الظاهر أن الكذب إنام جاء من قبل  ،مهمل أو جمهول :حممد بن املفضل بن عمر

أو  ،وهو الذي كتب وصنف هذا احلديث ورسدها بطوله ،البغدادي الكاتب ذي املناكري

صري النمريي بعنوان ولذلك تر أنه يعرف يف طيه حممد بن ن .اجلاعل هو نفس النمريي

عن  ٣٦٨ص ٥١، مع ما مر يف جوأنه يقعد بصابر وهو اسم سكة يف مرو Q نيابة اإلمام

ول يف أيب احلسن اهلادي غيبة الشيخ انه كان يدعى أنه رسول نبي ويقول بالتناسخ ويق

فاعتمد  .بالربوبية ويقول باإلجابة للمحارم وحتليل نكاح الرجال وأنه من التواضع

 .فزاد عليها من خمائله ،وأخر ضعيفة أو جمعولة ،الكاتب إىل أحاديث صحيحة أو حسنة

 تر ٢٤و ٢٣باب ٥٢فيها كالقصاصني الدجالني فراجع جومجع بني مضامينها ولعب 
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يـا جـداه كنـت مـع  :فيقـول Nإىل جـده  Qيا مفضـل ويقـوم احلسـن 
ربة عبــد الرمحــان ـأمــري املــؤمنني يف دار هجرتــه بالكوفــة حتــى استشــهد بضــ

وبلـغ اللعـني معاويـة قتـل  ،ابن ملجم لعنه اهللا فوصـاين بـام وصـيته يـا جـداه
ــادا إىل الكو ــني زي ــدعي اللع ــذ ال ــف أيب فأنف ــة أل ــة يف مائ ــف ف ــني أل ومخس

ــل ــل  )١(مقات ــواين وأه ــائر إخ ــني وس ــي احلس ــىل أخ ــيل وع ــالقبض ع ــأمر ب ف
                                                                                                                                               

 أعني املفضل بن عمر  -فالرجل  هذا احلديث منبثة فيها بني صحيح وسقيم. مضامني

من  ٢٧٠من أصحاب الصادق املمدوحني وقد عده الشيخ املفيد يف االرشاد ص -اجلعفي 

وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصاحلني رمحة اهللا عليهم،  Qشيوخ أصحاب أيب عبد اهللا 

ورو يف مدحه أحاديث، ورو الكيش يف  ٢٢٣ص وبذلك وصفه الشيخ يف كتاب الغيبة

حديثا يقتىض  ٣٧٣أحاديث يف مدحه، وذكر الكليني يف روضة الكايف ص  ٢٥٦و  ٢٠٦ص

 مدحه والثناء عليه، فراجع.

هو زياد بن عبيد الثقفي الذي استلحقه معاوية وجعله أخا له من أيب سفيان، وقد كان  )(١

فأطمعه معاوية وكاتبه  رس وكرمان، يبغض معاوية ويشنأه.عامال له عىل بالد فا Qحني قتل عيل 

فخرج زياد من معقله بفارس بعد ما استوثق من  Qوراسله بعد أن صالح مع احلسن السبط 

فكام تر أراد كاتب هذا احلديث أن  معاوية لنفسه، فجاءه يف دمشق وسلم عليه بإمرة املؤمنني.

ان مهضوما وحيدا ال يستطيع أن يبارزه، لكنه جاء ك Qيعلل صلح احلسن السبط مع معاوية بأنه 

 برتهات من خمائله ختالف التاريخ الواضح املشهور من رأس.
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ــي ــه اهللا ،بيت ــة لعن ــة ملعاوي ــا البيع ــذ علين ــا وأن يأخ ــيعتنا وموالين ــن  ،وش فم
فلـام علمـت ذلـك مـن فعـل  .يأبى منا رضب عنقـه وسـري إىل معاويـة رأسـه

ــة ــن داري ،معاوي ــت م ــالة ،خرج ــة للص ــامع الكوف ــدخلت ج ــأت  ،ف ورق
ر النـاس ـمعشـ :وقلـت ،فحمـدت اهللا وأثنيـت عليـه ،نرب واجتمـع النـاسامل

ــديار ــت ال ــار ،عف ــت اآلث ــطبار ،وحمي ــل االص ــزات  ،وق ــىل مه ــرار ع ــال ق ف
وفصــلت  ،الســاعة واهللا صــحت الرباهــني ،الشــياطني وحكــم اخلــائنني

ولقـد كنـا نتوقـع متـام هـذه اآليـة تأويلهـا قـال  ،وبانـت املشـكالت ،اآليات
ـإِنْ مـاتَ وَ ﴿اهللا عز وجل  ـلُ أَ فَ سُ هِ الرُّ بْلـِ ـنْ قَ لَـتْ مِ ـدْ خَ ـولٌ قَ سُ دٌ إِالَّ رَ َمَّ ما حمُ

ـ لَـنْ يَضُ بَيْـهِ فَ قِ ـىل عَ بْ عَ لـِ نْقَ ـنْ يَ مَ مْ وَ قـابِكُ ـىل أَعْ بْـتُمْ عَ لَ قَ تِلَ انْ ـيْئاً رَّ اهللاََّـأَوْ قُ  شَ
ي اهللا زِ ــيَجْ سَ ينَ  وَ ــاكِرِ ــول اهللا  )١(﴾الشَّ ــدي رس ــات واهللا ج ــد م ــل  Nفلق وقت

ــة Qأيب  ــاعق الفتن ــق ن ــاس ونع ــوب الن ــاس يف قل ــواس اخلن ــاح الوس  ،وص
ال يسـمع لـداعيها وال جيـاب  ،فياهلـا مـن فتنـة صـامء عميـاء ،وخالفتم السـنة

وســريت رايــات أهــل  ،ظهــرت كلمــة النفــاق ،وال خيــالف واليهــا ،منادهيــا
ــقاق ــراق ،الش ــل امل ــوش أه ــت جي ــراق ،وتكالب ــام والع ــن الش ــوا  ،م هلم

ــم اهللا ــاحرمحك ــاح ، إىل االفتت ــور الوض ــا ،والن ــم اجلحج ــور  ،حوالعل والن

                                                           

 .١٤٤آل عمران:  )(١
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ــئ ــذي ال يطف ــى ،ال ــذي ال خيف ــق ال ــدة  .واحل ــن رق ــوا م ــاس تيقظ ــا الن أهي
وتـرد  ،وبـرء النسـمة ،فوالـذي فلـق احلبـة )١(ومن تكـاثف الظلمـة ،الغفلة

ــة ــة ،بالعظم ــات خملص ــافية وني ــوب ص ــبة بقل ــنكم عص ــام إيل م ــئن ق ال  ،ل
 ،ألجاهـدن بالسـيف قـدما قـدما ،وال نيـة افـرتاق ،قيكون فيهـا شـوب نفـا

ــا ــيوف جوانبه ــن الس ــيقن م ــا )٢(وألض ــاح أطرافه ــن الرم ــل  ،وم ــن اخلي وم
فكــأنام أجلمــوا بلجــام الصــمت عــن إجابــة  .فتكلمــوا رمحكــم اهللا ،ســنابكها

يــا ابــن رســول اهللا مــا  :رون رجــال فــإهنم قــاموا إيل فقـالواـإال عشــ ،الـدعوة
وعــن  ،فهــا نحــن بــني يــديك ألمــرك طــائعون ،فنانملــك إال أنفســنا وســيو

ــادرون ــك ص ــئت ،رأي ــام ش ــا ب ــ !فمرن ــة ويس ــرت يمن ــدا ـفنظ ــم أر أح رة فل
ــريهم ــت .غ ــد اهللا رسا :فقل ــني عب ــول اهللا ح ــدي رس ــوة بج ــو  ،يل أس وه

يومئــذ يف تســعة وثالثــني رجــال فلــام أكمــل اهللا لــه األربعــني صــار يف عــدة 
ثــم  .اهــدت يف اهللا حــق جهــادهفلــو كــان معــي عــدهتم ج ،وأظهــر أمــر اهللا

وأمـرت  ،اللهـم إين قـد دعـوت وأنـذرت :رفعت رأيس نحـو السـامء فقلـت
وعـن  ،رته قاعـدينـوعـن نصـ ،وكـانوا عـن إجابـة الـداعي غـافلني ،وهنيت

                                                           

 فتحرر. "الظلمةتكانيف  ومن"يف األصل املطبوع  )(١

 كأن الضمري يرجع إىل دمشق الشام. )(٢
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 ،اللهــم فــأنزل علــيهم رجــزك ،رين وألعدائــه نــارصينـطاعتــه مقصــ
رجـت ثـم خ .الـذي ال يـرد عـن القـوم الظـاملني ونزلـت ،وبأسك وعـذابك

إن معاويـــة أرس  :فجـــاؤوين يقولـــون ،مـــن الكوفـــة راحـــال إىل املدينـــة
ــة ــار والكوف ــاه إىل األنب ــلمني ،رساي ــىل املس ــه ع ــن غارات ــن مل  ،وش ــل م وقت

فأنفـذت معهـم  ،فـأعلمتهم أنـه ال وفـاء هلـم ،يقاتله وقتل النسـاء واألطفـال
ــة ــتجيبون ملعاوي ــم يس ــرفتهم أهن ــا وع ــاال وجيوش ــدي  ،رج ــون عه وينقض

 . )٢()١(موأخربهت ،فلم يكن إال ما قلت هلم ،تيوبيع

 :يف اخلالفة Q مام احلسنكالم اإل

عــن  ،عــن أبيــه ســدير بــن حكــيم ،: حنــان بــن ســدير)٣(اإلحتجــاج* 

مـا منـا أحـد إال  :قـال Lعـن احلسـن بـن عـيل  )٤(عن أيب سعيد عقيصا ،أبيه

ــه إال القــائم الــذي يصــيل خلفــه روح ــة زمان اهللا  ويقــع يف عنقــه بيعــة لطاغي

                                                           

١) (،٤١٤ احلسني بن محدان اخلصيبي، اهلداية الكرب. 

 .٢٣-١ :٥٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢٨٤:٢ الطربيس، االحتجاج،) (٣

 واسمه دينار قال الفريوزآبادي: وعقيىص مقصورا لقب أيب سعيد التيمي التابعي. )(٤
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فــان اهللا عــز وجــل خيفــى والدتــه ويغيــب شخصــه لــئال  ،عيســى بــن مــريم

ذلـك التاسـع مـن ولـد أخـي احلسـني  ،يكون الحـد يف عنقـه بيعـة إذا خـرج

يطيــل اهللا عمــره يف غيبتــه ثــم يظهــره بقدرتــه يف صــورة  ،ابــن ســيدة اإلمــاء

  .)١(قدير ءذلك ليعلم أن اهللا عىل كل يش ،شاب ذو أربعني سنة

 :بعد الصلح Q مام احلسنكالم اال

ـــول*  ـــف العق ـــيته  :)٢(حت ـــنعامن أل Qوص ـــن ال ـــد ب ـــر حمم يب جعف

ــول ــر )٣(األح ــو جعف ــال أب ــادق  :ق ــال يل الص ــري  :Qق ــل ع ــز وج إن اهللا ع
                                                           

 .٣ح -٢٧٩ :٥٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

  .٣٠٧ ابن شعبة احلراين، حتف العقول عن ال الرسول،) (٢

 هو أبو جعفر حممد بن عيل بن النعامن الكويف املعروف عندنا بصاحب الطاق أو )(٣

كان صريفيا يف طاق املحامل بالكوفة  ،ؤمن الطاق واملخالفون يلقبونه شيطان الطاقـم

شيطان الطاق وهو من أصحاب الصادق  :يرجع إليه يف النقد فيخرج كام ينقد فيقال

اجلواب  حارض ،حسن اخلاطر ،كثري العلم ،حاذقا ،اممتكل ،كان رمحه اهللا ثقة Lوالكاظم 

ب الطاق وهو قاعد يف ـرأيت أبا جعفر صاح :كى عن أيب خالد الكابيل أنه قالـح

 :لتـه وقـنـدنوت مـطع أهل املدينة ازاره وهو دائب جييبهم ويسألونه فـالروضة قد ق
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 :قولـه :قـال ؟جعلـت فـداك أيـن قـال :أقواما يف القرآن باإلذاعـة فقلـت لـه

ــهوإذا جــاءهم  " ــال " )١(أمــر مــن االمــن أو اخلــوف أذاعــوا ب ــم ق ــذيع  :ث امل

رحــم اهللا عبــدا ســمع بمكنــون علمنــا  ،علينــا رسنــا كالشــاهر بســيفه علينــا

ــه ــت قدمي ــه حت ــ .فدفن ــم بش ــدوابـواهللا إين العل ــار بال ــن البيط  ،راركم م

 ،وال يــأتون الصــالة إال دبــرا ،رشاركــم الــذين ال يقــرؤون القــرآن إال هجــرا
                                                                                                                                               

 ان أبا عبد اهللاQ ال واهللا ولكنه  :فقلت ؟وأمرك أن تقول يل :فقال .هنانا عن الكالم

 Qفدخلت عىل أبى عبد اهللا  .فاذهب وأطعه فيام أمرك :أمرين أن ال أكلم أحدا قال

فتبسم أبو عبد  .اذهب وأطعه فيام أمرك :فأخربته بقصة صاحب الطاق وما قلت له وقوله

يا أبا خالد ان صاحب الطاق يكلم الناس فيطري وينقض وأنت ان قصوك لن  :وقال Qاهللا 

وله مع أيب حنيفة حكايات نقلها املؤرخون وأهل السري فمنها أنه ملا مات الصادق  .تطري اه

Q أبو حنيفة مؤمن الطاق فقال له نعم أما امامك فمن املنظرين  :قال ،مات امامك :رأ

وله كتب منها كتاب اإلمامة وكتاب املعرفة وكتاب الرد عىل  .إىل يوم الوقت املعلوم

إن الطاق حصن  :وما قيل .ول وكتاب يف اثبات الوصية وغري ذلكاملعتزلة يف امامة املفض

أصله منها واال كان رمحه اهللا  بطربستان وبه سكن حممد بن النعامن املعروف سهو ولعل

 .يسكن الكوفة كام يظهر من مباحثاته مع أيب حنيفة وأمثاله

 .٨٢النساء:  )(١
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ختلــف ملــا طعــن وا Lإعلــم أن احلســن بــن عــيل  .)١(وال حيفظــون ألســنتهم

عليـك السـالم يـا  "الناس عليه سـلم االمـر ملعاويـة فسـلمت عليـه الشـيعة 

 ،مــا أنــا بمــذل املــؤمنني ولكنــي معــز املــؤمنني " :Qفقــال  ،"مــذل املــؤمنني 

إين ملـا رأيـتكم لــيس بكـم علــيهم قـوة سـلمت االمــر ألبقـى أنــا وأنـتم بــني 

ــرهم ــ ،أظه ــذلك نفس ــحاهبا وك ــى ألص ــفينة لتبق ــامل الس ــاب الع ــام ع ي ـك

يــا ابــن الـنعامن إين ال حــدث الرجـل مــنكم بحــديث  ."وأنـتم لنبقــى بيـنهم 

ــه ــراءة من ــه وال ب ــذلك لعنت ــتحل ب ــي فأس ــه عن ــدث ب ــان  .فيتح ــان أيب ك ف

ولــوال  )٢(إن التقيــة جنــة املــؤمن ،وأي شــئ أقــر للعــني مــن التقيــة " :يقــول

ــد اهللا  ــة مــا عب ــ﴿ :وقــال اهللا عــز وجــل ."التقي نُ مِ ــذِ املُْؤْ تَّخِ ينَ ال يَ ونَ الْكــافِرِ

                                                           

بضم فسكون أو  -الدبر : اهلذيان والقبيح من الكالم. و-بالضم  -اهلجر  )(١

 .من كل شئ مؤخره وعقبه - بضمتني

الن هبا حيفظ أساس االسالم وأصوله، ورواه الكليني يف الكايف عن حممد بن  )(٢

 عجالن.
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 ْ ــنَ اهللاَِّ يفِ يشَ ــيْسَ مِ لَ ــكَ فَ ــلْ ذلِ عَ فْ ــنْ يَ مَ نِنيَ وَ مِ ــؤْ ونِ املُْ ــنْ دُ ــاءَ مِ لِي ءٍ إِالَّ أَنْ أَوْ

مْ تُقاةً  نْهُ وا مِ تَّقُ   .)٢()١(﴾تَ

 :كالمه يف الصلح

عن حممد بـن موسـى  ،]ابن حممد[: حدثنا عيل بن أمحد )٣(علل الرشائع* 

عـن حييـى  ،عن حممد بن محيـد ،احلسن بن أمحد بن الليثعن  ،بن داود الدقاق

قلـت  :عن أيب سـعيد عقيصـا قـال ،حدثنا أبو العالء اخلفاف :بن أيب بكري قال

يــا ابــن رســول اهللا مل داهنــت معاويــة  :Lللحســن بــن عــيل ابــن أيب طالــب 

بـا أيـا  :فقـال ؟وقد علمت أن احلق لك دونه وأن معاوية ضال بـاغ ،وصاحلته

 :قلـت ؟Qوإماما عليهم بعد أيب  ،حجة اهللا تعاىل ذكره عىل خلقه سعيد ألست

احلسـن واحلسـني إمامـان  :يل وألخي Nألست الذي قال رسول اهللا  :قال ،بىل

با أيا  ،وأنا إمام إذا قعدت ،فأنا إذن إمام لو قمت :قال ،بىل :قلت ؟قاما أو قعدا

ي ضـمرة وبنـي لبنـ Nسعيد علة مصاحلتي ملعاويـة علـة مصـاحلة رسـول اهللا 
                                                           

 .٢٧آل عمران:  )(١

 .٢ح -٢٨٨ – ٢٨٦ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢ح ،٢١١:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٣
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أولئك كفار بالتنزيل ومعاويـة  ،رف من احلديبيةـوألهل مكة حني انص ،أشجع

با سعيد إذا كنت إماما مـن قبـل اهللا تعـاىل ذكـره مل أيا  ،وأصحابه كفار بالتأويل

وإن كان وجهه احلكمـة فـيام  ،جيب أن يسفه رأيي فيام أتيته من مهادنة أو حماربة

ملا خرق السفينة وقتـل الغـالم وأقـام اجلـدار  Qر ـأال تر اخلض .أتيته ملتبسا

هكذا أنا  ،الشتباه وجه احلكمة عليه حتى أخربه فريض ،فعله Qسخط موسى 

ولوال ما أتيت ملا ترك من شيعتنا عـىل  ،سخطتم عيل بجهلكم بوجه احلكمة فيه

  .)١(وجه األرض أحد إال قتل

 :دمآكالمه يف خلق 

ــرات*  ــري الف ــناده )٣()٢(تفس ــن : بإس ــن احلس ــب  Qع ــأل كع ــيام س ف

ملــا أراد اهللا تعــاىل خلــق آدم بعــث جربئيــل  :قــال Qاألحبــار أمــري املــؤمنني 

فأخــذ مــن أديــم األرض قبضــة فعجنــه باملــاء العــذب واملــالح وركــب فيــه 
                                                           

 .٢ح -٢ – ١ :٤٤ ،العالمة املجليس -ر بحار األنوا )١(

يف النسخة املطبوعة: اخلصال وتفسري الفرات، ومل نجد احلديث يف اخلصال.  )(٢

 والظاهر أن الزيادة من الطابع.

 .١٨٦ فرات بن ابراهيم الكويف، تفسري فرات الكويف،) (٣
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ــروح ــه ال ــنفخ في ــل أن ي ــايع قب ــه  ،الطب ــم األرض فطرح ــن أدي ــه م فخلق

ء اخلامسـة يـدخل يف وكـان إبلـيس يومئـذ خازنـا عـىل السـام ،كاجلبل العظيم

ألي أمـر  :رب بيـده عـىل بطنـه فيقـولـثـم يضـ ،منخر آدم ثم خيرج من دبـره

ولــئن جعلــت أســفل منــي  ،لــئن جعلــت فــوقي ال أطعتــك ؟خلقــت

فمكث يف اجلنـة ألـف سـنة مـا بـني خلقـه إىل أن يـنفخ فيـه الـروح  )١(ألعينك

 .)٢(احلديث

 :يف الشيعة Q مام احلسنكالم اإل

ــدين*  ــالم ال ــن:)٣(اع ــال احلس ــر  :Q )٤(.........وق ــبالء والفق واهللا لل

ومــن الســيل إىل ضــمريه  ،والقتــل أرسع إىل مــن أحبنــا مــن ركــض الــرباذين

 .)٥(وهو منتهاه
                                                           

 يف املصدر: ال أبقيتك. )(١

 .٨ح -١٩٨ – ١٩٧ :٦٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٤٣٢ احلسن بن حممد الديلمي، اعالم الدين يف صفات املؤمنني،) (٣

 .Q احلسني يف االصل:) (٤

 .٥٤ح -١٩٨ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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 Nعــن النبــي  L........وعــن احلســن بــن عــيل :)١(مســكن الفــؤاد* 
يـؤتى بأهـل الـبالء يـوم  ،إن يف اجلنـة شـجرة يقـال  هلـا شـجرة البلـو :قال

ــة ــال ،القيام ــوان ف ــم دي ــع هل ــزان ،يرف ــم مي ــب هل ــيهم  ،وال ينص ــب عل يص
 .)٣()٢("لصابرون أجرهم بغري حسابإنام يوىف ا "وقرء  ،االجر صبا

 :يف املوت Q مام احلسنكالم اإل

حممــد عــن حممــد بــن  ،عــن املفيــد ،عــن أبيــه :)٤(جمــالس ابــن الشــيخ* 
 عـن احلسـني بـن ،، عـن أمحـد بـن يوسـف)٥(بن طاهر عن ابن عقـدة احلـافظ

سـمعت  :قـال )٦(عـن حممـد بـن مسـلم ،عن عاصم بـن عمـر ،عن أبيه ،حممد
ــد اهللا  ــا عب ــول Qأب ــيل  :يق ــن ع ــن ب ــب إىل احلس ــحابه  Qكت ــن أص ــوم م ق

                                                           

 .٤٨ الشهيد الثاين، مسكن الفؤاد،) (١

 .١٠: الزمر) (٢

 .٢٢ح -١٣٨ – ١٣٧ :٧٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٤٧ح ،٢٠٢ الطويس، مايل،اال) (٤

 .يف االصل: أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد) (٥

 .العبدي يف االصل:) (٦
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أمــا بعــد فقــد بلغنــي كتــابكم تعــزوين  :يعزونــه عــن ابنــة لــه فكتــب إلــيهم
ــة ــائه ،بفالن ــليام لقض ــبها تس ــد اهللا أحتس ــا  ،فعن ــه أوجعتن ــىل بالئ ــربا ع وص

ــائب ــةو ،املص ــا حفي ــت بن ــي كان ــة الت ــة املألوف ــب باألحب ــا النوائ  ،فجعتن
ــ ــان يس ــذين ك ــني ال ــوان املحب ــاظرونـواالخ ــم الن ــون ،ر هب ــرهبم العي  ،وتق

وأودت  ،فخلفـوا اخللـوف ،أضحوا قـد اخرتمـتهم األيـام ونـزل هبـم احلـامم
ــوف ــم احلت ــوتى ،هب ــاكر امل ــى يف عس ــم رصع ــة  ،فه ــري حمل ــاورون يف غ متج

 ،ال يتالقــون عــن قــرب جــوارهم ،نهم وال تــزاوروال صــالت بيــ ،التجــاور
قـد أخشـعها إخواهنـا فلـم أر  ،خاليـة مـن أرباهبـا ،أجسامهم نائية مـن أهلهـا

ــا دارا ــل داره ــرارا ،مث ــا ق ــل قراره ــة ،وال مث ــوت موحش ــول  ،يف بي وحل
ــة ــديار املوحش ــك ال ــارت يف تل ــد ص ــجعة ق ــديار  ،مض ــن ال ــت م وخرج

وكانــت أمــة مملوكــة  ،عتها للــبىلفاســتود ،ففارقتهــا مــن غــري قــىل ،املؤنســة
ــرون ــا اآلخ ــري إليه ــون وسيص ــا األول ــار إليه ــلوكة ص ــبيال مس ــلكت س  ،س

 .)١(والسالم
مـن صـام رمضـان إيامنـا واحتسـابا أي طلبـا  :قـال اجلـزري فيـه :بيان

ــه ــه اهللا وثواب ــد ،لوج ــن الع ــداد م ــب كاالعت ــن احلس ــاب م ــام  ،واالحتس وإن

                                                           

 .٥٤ح -١١٠ – ١٠٩ :٧٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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ــبه ــه اهللا احتس ــه وج ــوي بعمل ــن ين ــل مل ــه  ،قي ــد عمل ــذ أن يعت ــه حينئ الن ل
مـن مـات لـه  :ومنـه احلـديث ،فجعل يف حال مبـارشة الفعـل كأنـه معتـد بـه

 .ولد فاحتسبه أي احتسب االجر بصربه عىل مصيبته انتهى
ــه ــيبة أي أوجعت ــه املص ــع ،وفجعت ــذلك التفجي ــة  ،وك ــاوة املبالغ واحلف

ــة يف أمــره ــت ،يف الســؤال عــن الرجــل والعناي طعهم واخــرتمهم الــدهر أي اق
 .واحلامم بالكرس قدر املوت ،واستأصلهم

اخللــف بالتحريــك والســكون كــل مــن جيــئ بعــد : )١(وقــال اجلــزري
ويف حــديث  ،رـى إال أنــه بالتحريــك يف اخلــري وبالتســكني يف الشـــمــن مضــ

 .انتهى ،ابن مسعود ثم إنه ختلف من بعده خلوف هي مجع خلف
ــوت ــه امل ــب :وأود ب ــف ،ذه ــع احلت ــم مج ــوف بالض ــو  ،واحلت وه

ــه  )(عــناملــوت و ــل أي ال يقــع  )قــرب جــوارهم (عــنيف قول لعلهــا للتعلي
بـل أرواحهـم يتـزاورون بحســب  ،مـنهم املالقـاة الناشـية عـن قــرب اجلـوار

 .درجاهتم وكامالهتم
ــه  ــد أخشــعها Qقول ــام ويف  )(ق ــخ وال يناســب املق ــر النس ــذا يف أكث ك

ــة ــال يف النهاي ــاجليم ق ــها ب ــع :بعض ــراق األ :اجلش ــزع لف ــفاجل ــه  ،ل ومن

                                                           

 يف النسخ املطبوعة: (قال الفريوزآبادي) وهو سهو من النساخ. )(١
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ــديث ــول اهللا  :احل ــراق رس ــعا لف ــاذ ش ــى مع ــون  ،Nفبك ــد أن يك وال يبع
مجـع حـال مـن قـوهلم حـل باملكـان أي  واحللـول بالضـم ،تصحيف اجتنبهـا

بفـتح اجلـيم مـن قـوهلم أضـجعه أي وصـع جنبـه عـىل  ،ومضـجعة ،نزل فيه
 .البغض :والقيل بالكرس ،األرض

 .)١(االمايل:...... وورد مثله يف:* 

 :يف النجوم Q مام احلسنإلكالم ا

رو ابن مجهـور العمـي يف كتـاب الواحـدة يف أوائـل  :كتاب النجوم* 

ثـم  :من خطبة له يف صفة النجوم ما هذا لفظـه Lأخبار موالنا احلسن بن عيل 

أجر يف السامء مصابيح ضوؤها يف مفتحـه وحارثهـا هبـا وجـال شـهاهبا مـن 

مـا أنفـذت أبصـار العبـاد يف ظلـم  نجومها الدراري املضيئة التي لوال ضوؤها

وجعل فيها أدلـة عـىل منهـاج السـبل ملـا  ،الليل املظلم بأهواله املدهلم بحنادسه

  .)٣)(٢(واالقبال واالدبار ،أحوج إليه اخلليقة من االنتقال والتحول
                                                           

 .٦ح -٣٣٧ – ٣٣٦ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٩٦ ابن طاووس، فرج املهموم،) (٢

 .١٢ح -٩٢ :٥٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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 :يف القنوت Q مام احلسنكالم اإل

ــن  قــال علمنــي احلســن )٢(: روي عــن أيب اجلــوزاء)١(غــوايل اللئــايل*  ب

ــاه رســول اهللا  Lعــيل   ،اللهــم اهــدين فــيمن هــديت " Nكلــامت علمــه إي

ــت ــيمن عافي ــافني ف ــت ،وع ــيمن تولي ــولني ف ــت ،وت ــيام أعطي ــارك يل ف  ،وب

ــ ــك تقض ــيت إن ــا قض ــي رش م ـــوقن ــن ـي وال يقض ــذل م ــه ال ي ــك إن ى علي

  .)٣(إنه كان يقوهلا يف قنوت الوتر :وقال "تبارك وتعاليت  ،واليت

 :N يف فضل زيارة النبي Q نمام احلسكالم اإل

عــن ســليامن بــن  ،عــن ابــن ســيف ،: هبــذا االســناد)٤(كامــل الزيــارة* 

عـن عـيل بـن أيب طالـب  ،عـن أبيـه ،عن عبـد اهللا بـن احلسـن ،عمرو النخعي

                                                           

 .٤٣ح ،١٠٥:١ ابن ايب مجهور االحسائي، عوايل اللئايل،) (١

 .ايب احلوزاء يف املصدر:) (٢

 .١٣ح -٢٠٥ :٨٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١٢ح ،٤٥ بن حممد بن قولويه،كامل الزيارات، جعفر ) (٤
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 ،مــن زارين بعــد وفــايت كــان كمــن زارين يف حيــايت Nقــال رســول اهللا  :قــال

 .)١(وكنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة

 :يف فضل قراءة القران Q مام احلسنكالم اإل

ـــدد*  ـــيل  :)٢(الع ـــن ع ـــن ب ـــال احلس ـــه  :Lق ـــرآن في ـــذا الق إن ه

ـــدور ـــفاء الص ـــور وش ـــابيح الن ـــ ،مص ـــال بص ـــل ج ـــيلحم  ،رهـفليج ول

ـــفة ـــره )٣(الص ـــري ،فك ـــب البص ـــاة قل ـــر حي ـــان التفك ـــ ،ف ـــام يمش ي ـك

  .)٤(املستنري يف الظلامت بالنور

                                                           

 .٢٧ح -١٤٣ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٤٩ح ،٣٨ عيل بن يوسف املطهر احليل، العدد القوية لدفع املخاوف اليومية،) (٢

 ٢وىف نسخة الكايف ج "كذا  "مكتوبا عليها  Hكذا يف نسخة األصل بخط يده  )(٣

 ."وليبلغ النصفة نظره  " ١٧ر عن النوادر صوقد م "ويفتح للضياء نظره  " ٦٠٠ص

 .٣٥ح -٣٢ :٨٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 :يف فضل الكوفة Q مام احلسنكالم اإل

ــولأ*  ــن  :ق ــل ب ــاب فض ــن كت ــد م ــد احلمي ــن عب ــيل ب ــيد ع رو الس
الكوفــة  ملوضــع الرجــل يف :قــال Qشــاذان باســناده عــن احلســن بــن عــيل 

 . )٢)(١(أحب إيل من دار باملدينة
عــن أيب حممــد  ،عــن ســعد ،ومــن كتــاب الفضــل بــن شــاذان رفعــه* 

ــن عــيل  ــة أحــب إيل مــن دار يف  :قــال Qاحلســن ب ملوضــع الرجــل يف الكوف
  .)٣(نةاملدي

* * * 
  

                                                           

 .وجاء يف البحار ذيل الرواية ،٤٨٤ح ،٤٦٨ الطويس، الغيبة،) (١

 .١ح -٣٨٥ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٩٨ح -٣٨٦ – ٣٨٥ :٥٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(



 

  



 

 Q مام احلسنخطب اإل

 :N خطبته يف فضل النبي

ــا )١(تفســري فــرات بــن إبــراهيم*  : جعفــر بــن حممــد بــن هشــام معنعن

الســابقون  :اهللا تعــاىل وأثنــى عليــه وقــال أنــه محــد Lعــن احلســن بــن عــيل 

ــان ــوهم باحس ــذين اتبع ــار وال ــاجرين واألنص ــن امله ــون م ــام أن  ،األول فك

ــلهم  ــابقني فض ــن أيبللس ــيل ب ــذلك أليب ع ــدهم ك ــن بع ــىل م ــب ع  )٢(طال

ــبقه ــبة س ــابقني بنس ــىل الس ــيلة ع ــال ،)٣(فض ــاجِّ ﴿ :وق ةَ احلْ ــقايَ ــتُمْ سِ لْ عَ أَ جَ

ــرامِ  دِ احلَْ ــجِ ةَ املَْسْ ــامرَ عِ ثــم  .وواســاه بنفســه Nواســتجاب لرســول اهللا  )٤(﴾وَ

عمــه محــزة ســيد الشــهداء وقــد كــان قتــل معــه كثــري فكــان محــزة ســيدهم 

                                                           

 .٢١ح ،١٧٠ فرات بن ابراهيم الكويف، تفسري فرات الكويف،) (١

 يف نسخة: كذلك لعيل بن أيب طالب. )(٢

 يف نسخة: بسبب سبقه. )(٣

 .٢٠التوبة:  )(٤
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ــه  ــول اهللا بقرابت ــن رس ــع  .Nم ــام م ــري هب ــاحني يط ــر جن ــل اهللا جلعف ــم جع ث

 Nاملالئكــة يف اجلنــة حيــث يشــاء وذلــك ملكــاهنام وقــرابتهام مــن رســول اهللا 

ــه ــزلتهام من ــول اهللا  ،ومن ــىل رس ــني  Nوص ــن ب ــالة م ــبعني ص ــزة س ــىل مح ع

ــه ــهدوا مع ــذين استش ــهداء ال ــي  .الش ــاء النب ــل لنس ــىل  Nوجع ــال ع فض

ــول ــن رس ــاهنن م ــريهن ملك ــي  ،اهللا غ ــجد النب ــالة يف مس ــل اهللا الص  Nوفض

بألف صالة عىل سـائر املسـاجد إال املسـجد الـذي بنـاه إبـراهيم النبـي بمكـة 

ــول اهللا  ــان رس ــله Nملك ــول اهللا  .وفض ــم رس ــال Nوعل ــوا :فق ــم  :قول الله

ــك  ــراهيم إن ــراهيم وآل إب ــىل إب ــليت ع ــام ص ــد ك ــد وآل حمم ــىل حمم ــىل ع ص

أن يصـيل علينـا مـع الصـالة عليـه فريضـة فحقنا عـىل كـل مسـلم  ،محيد جميد

وحــرم الصــدقات  ،وأحــل اهللا لرســوله الغنيمـة وأحلهــا لنــا ،واجبـة مــن اهللا

 .)١(كرامة أكرمنا اهللا هبا وفضيلة فضلنا اهللا هبا ،عليه وحرمها علينا

                                                           

 .٢٨ح -٢٥٤ – ٢٥٣ :٢٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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 :K هل البيتأيف فضل 

ــوب*  ــن شهرآش ــب اب ــنان)١(مناق ــن س ــل  ،: اب ــن أه ــل م ــن رج ع

 :قـال ؟مـن أي بلـد أنـت :كلـم رجـال فقـال L الكوفة أن احلسـن بـن عـيل

 .من ديارنا Qلو كنت باملدينة ألريتك منازل جربئيل  :من الكوفة قال

ــا  ــريين أن علي ــن س ــد ب ــن Qحمم ــه احلس ــال البن ــاس  :ق ــع الن أمج

 :فــاجتمعوا فأقبــل فخطــب النــاس فحمــد اهللا وأثنــى عليــه وتشــهد ثــم قــال

 ،واصـطفانا عـىل خلقـه ،نا لدينـهوارتضـا ،أهيا النـاس إن اهللا اختارنـا لنفسـه

ــه ووحيــه ــا كتاب ــا شــيئا إال  ،وأنــزل علين ــم اهللا ال ينقصــنا أحــد مــن حقن وأي

ــه ــاه وآخرت ــة إال  ،انتقصــه اهللا مــن حقــه يف عاجــل دني ــا دول وال يكــون علين

 .ولتعلمن نبأه بعد حني ،كانت لنا العاقبة

يب بــأ :فقبــل بــني عينيــه ثــم قــال ،وبلــغ أبــاه ،ثــم نــزل فجمــع بالنــاس

 .وأمي ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم

ي وكتـاب املـدائني أيضـا أنـه قـال ـعن ابن عبـد ربـه واألندلسـ :العقد

 ،لـو أمـرت احلسـن بـن عـيل خيطـب عـىل املنـرب :عمرو بـن العـاص ملعاويـة
                                                           

 .ابن شهر اشوب ل ايب طالب،آمناقب ) (١



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ١٥٤

فلـام  ،فلعله حرص فيكـون ذلـك وضـعا لـه عنـد النـاس فـأمر احلسـن بـذلك

 ،ا النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــيأهيــ:صــعد املنــرب تكلــم وأحســن ثــم قال

ومــن مل يعرفنــي فأنــا احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب أنــا ابــن أول املســلمني 

ــا ابــن البشــري ،وأمــي فاطمــة بنــت رســول اهللا ،إســالما ــن  ،النــذير أن ــا اب أن

 -ويف روايـة ابـن عبـد ربـه  ..أنا ابـن مـن بعـث رمحـة للعـاملني ،الرساج املنري

فنـاداه  ،مل جتـدوا غـريي وغـري أخـي )١(البتيهـا لبـتم ابنـا لنبـيكم مـا بـنيلو ط

ــه ــذلك خيجل ــب أراد ب ــت الرط ــدثنا بنع ــد ح ــا حمم ــا أب ــة ي ــع  ،معاوي ويقط

ــال ــه فق ــذلك كالم ــامل :ب ــه الش ــم تلقح ــوب ،نع ــه اجلن ــجه  ،وخترج وتنض

واحلــر تنضــجه  ،الريح تنفخــه:ويف روايــة املــدائني -الشــمس ويطيبــه القمــر 

ــه  ــربده ويطيب ــل ي ــة  -واللي ــال عمروويف رواي ــدائني فق ــد:امل ــا حمم ــل  !أب ه

تبعــد املمشــى يف األرض الصحصــح حتــى  ،نعــم :تنعــت اخلــرأة قــال

                                                           

ل: (ما بني ال بتيها مثل فالن) وأصله يف املدينة وهي الالبة: احلرة من األرض، يقا )(١

حرتاها املكتنفتان هبا، ثم جر يف كل بلدة فيقولون: (ما بني البتيها مثل فالن) من دون 

 إظهار صاحب الضمري.
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 ،وال متســح باللقمــة ،وال تســتقبل القبلــة وال تســتدبرها ،تتــوار مــن القــوم

 .)١(وال تبل يف املاء الراكد -يريد العظم والروث  ،والرمة

ــيح ــم :توض ــروء بالض ــع اخل ــالفتح دف ــرء ب ــح ا ،اخل ــان والصحص ملك

 .املستوي وال خيفى ما يف إدخال الروث يف تفسري الرمة من االشتباه

يــوم  Qرة فخــرج احلســن ـبالبصــ Q: اعتــل أمــري املــؤمنني )٢(العــدد* 

 ،Nاجلمعـة فصــىل الغــداة بالنـاس فحمــد اهللا وأثنــى عليـه وصــىل عــىل نبيــه 

بعـث  إن اهللا مل يبعـث نبيـا إال اختـار لـه نفسـا ورهطـا وبيتـا والـذي :ثم قال

وال يكـون  ،حممدا بـاحلق ال يـنقص أحـد مـن حقنـا إال نقصـه اهللا مـن علمـه

  .)٣(ولتعلمن نبأه بعد حني ،علينا دولة إال كانت لنا عاقبة

                                                           

 .٣٣ح -٣٥٦ -٣٥٥ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٥٠ح ،٣٩ سف املطهر احليل،عيل بن يو العدد القوية لدفع املخاوف اليومية،) (٢

 .٩ح  -١١٤ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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 :Q مري املؤمننيأهل الكوفة لنرصة أيف استنفار 

ثــم إن قــيس بــن ســعد لقــي مالكــا األشــرت يف نفــر مــن املهــاجرين * 

ــرت ــيس لألش ــال ق ــار فق ــ :)١(واألنص ــدرك بش ــاق ص ــام ض ــك كل ــا مال  ـيءي

وكلــام اســتبطأت أمــرا اســتعجلته إن أدب الصــرب التســليم وأدب  ؟أخرجتــه

ــاهى  ــا ض ــرأي م ــب ورش ال ــاهى العي ــا ض ــول م ــاة وإن رش الق ــة األن العجل

وإذا أمــرت فــأطع وال تســأل قبــل الــبالء وال  ،التهمــة فــإذا ابتليــت فاســأل

ــا يف  ــنا م ــإن يف أنفس ــر ف ــز االم ــل أن ين ــف قب ــىل تكل ــق ع ــال تش ــك ف نفس

صــاحبك فغضــب األشــرت ثــم أن األنصــار مشــوا إىل األشــرت يف ذلــك 

بالشــخوص قــام أبــو أيــوب  Qفلــام هــم عــيل  .فرضــوه مــن غضــبه فــريض

ــول اهللا  ــزل رس ــاحب من ــد ص ــن زي ــد ب ــال Nخال ــؤمنني إن  :فق ــري امل ــا أم ي

ــول اهللا  ــاجر رس ــا مه ــدة فإهن ــذه البل ــت هب ــإن  Nأقم ــربه ف ــربه ومن ــا ق وهب

وإن وكلـت إىل املسـري فقـد  ،لـك العـرب كنـت كمـن كـان قبلـك استقامت

ــذرت ــه  .أع ــة  Qفأجاب ــه طلح ــمع توج ــا س ــرج مل ــم خ ــري ث ــذره يف املس بع

ــ ــزبري إىل البص ــبهم ـوال ــري يف طل ــد الس ــه وأغ ــم جيش ــى عظ ــث حت رة ومتك
                                                           

 .طلحة والزبري ملا بلغه مسري Q املؤمنني ألمريمن كالم )  (١
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واهللا  :حتــى نــزل بــذي قــار فقــال )١(لــوا ال يرحتلــون مــن منــزل إال نزلــهفجع

ــي أن أدخــل عــىل ــه ليحزنن ــة إن ــة مــن معــي فأرســل إىل الكوف  هــؤالء يف قل

 .وعـامر بـن يـارس وقـيس بـن سـعد وكتـب إلـيهم كتابـا Qاحلسن بـن عـيل 

فحمـد اهللا وأثنـى عليـه  Lفقدموا الكوفة فخطـب النـاس احلسـن بـن عـيل 

وذكر عليـا وسـابقته يف االسـالم وبيعـة النـاس لـه وخـالف مـن خالفـه ثـم 

 الـرمحن الـرحيم أمـا بعـد فـإين بسـم اهللا :فقـرئ علـيهم Qأمر بكتـاب عـيل 

أخــربكم عــن أمــر عــثامن حتــى يكــون ســمعه عيانــه إن النــاس طعنــوا عليــه 

ــه ــل عيب ــتعتابه وأق ــر اس ــاجرين أكث ــن امله ــال م ــت رج ــذان  ،وكن ــان ه وك

الرجالن أهـون سـريمها فيـه الوجيـف وقـد كـان مـن أمـر عائشـة فلتـة عـىل 

مسـتكرهني وكـان  ثـم إن النـاس بـايعوين غـري .غضب فأتيح له قـوم فقتلـوه

ثـم إهنـام  .هذان الـرجالن أول مـن فعـل عـىل مـا بويـع عليـه مـن كـان قـبيل

اســتأذناين يف العمــرة وليســا يريــداهنا فنقضــا العهــد وآذنــا بحــرب وأخرجــا 

ــة وقــد ســارا إىل البصــ ــارا هلــا وقــد ـعائشــة مــن بيتهــا ليتخــذاهنا فئ رة اختي

                                                           

 يف اللفظ تسامح، واملستفاد من كتب التاريخ أن البعد بينهام يف االرحتال واإلقامة )(١

 .من منزل ورحيل كان أكثر
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ــا  ــون م ــاي جتيب ــا إي ــري م ــم ولعم ــارا لك ــيكم اختي ــون إال اهللا رست إل جتيب

ــ ــاتلهم ويف نفس ــن أق ــوله ول ــةـورس ــنهم حاج ــيكم  .ي م ــت إل ــد بعث وق

باحلسن بن عـيل وعـامر بـن يـارس وقـيس بـن سـعد مسـتنفرين فكونـوا عنـد 

فلـام قـرء الكتـاب عـىل النـاس قـام  .)١(ي بكـم وال حـول وال قـوة إال بـاهللاظن

ن نركــب واهللا لقــد أردنــا أ :خطبــاء الكوفــة رشيــح بــن هــاين وغــريه فقــالوا

ــذلوا  ــم ب ــا ث ــه يف بيوتن ــا اهللا ب ــد أنبأن ــثامن فق ــم ع ــم عل ــى نعل ــة حت إىل املدين

رضــينا بــأمري املــؤمنني ونطيــع أمــره وال نتخلــف  :الســمع والطاعــة وقــالوا

ــ ــو مل يستنص ــه واهللا ل ــن دعوت ـــع ــةـرنا لنص ــمعا وطاع ــمع  .رناه س ــام س فل

ن مـن أمـري أهيـا النـاس إنـه قـد كـا :ذلك قام خطيبا فقـال Lاحلسن بن عيل 

املؤمنني عـيل مـا تكفـيكم مجلتـه وقـد أتينـاكم مسـتنفرين لكـم ألنكـم جبهـة 

ــتهام  ــزبري بيع ــة وال ــض طلح ــن نق ــان م ــد ك ــرب وق ــاء الع ــار ورؤس األمص

وخروجهام بعائشة ما قـد بلغكـم وهـو ضـعف النسـاء وضـعف رأهيـن وقـد 

                                                           

هذا قريب جدا مما رواه السيد الريض يف املختار األول من باب  Qولفظ كتابه  )(١

 الكتب من هنج البالغة.
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ــىلَ النِّســاءِ ﴿ :قــال اهللا تعــاىل ــونَ عَ امُ وَّ جــالُ قَ ره ـ لــو مل ينصــوأيــم اهللا )١(﴾الرِّ

أحد لرجوت أن يكون لـه فـيمن أقبـل معـه مـن املهـاجرين واألنصـار ومـن 

 .)٣)(٢(الناس كفاية فانرصوا اهللا ينرصكميبعث اهللا له من نجباء 
 Qفلــام أبطــأ ابــن عبــاس وابــن أيب بكــر عــن عــيل  :قــال أبــو خمنــف* 

ذا قـار ومل يدر ما صـنعا رحـل عـن الربـذة إىل ذي قـار فنزهلـا قـال فلـام نـزل 
وعـامر بـن يـارس وزيـد بـن صـوحان وقـيس  Qبعث إىل الكوفة احلسن ابنـه 

ــى كــانوا  ــأقبلوا حت ــة ف ــاب إىل أهــل الكوف ــادة ومعهــم كت ــن عب ــن ســعد ب ب
 :وهـو Qبالقادسـية فتلقـاهم النـاس فلـام دخلـوا الكوفـة قـرأوا كتـاب عـيل 

فـإين  من عبد اهللا عـيل أمـري املـؤمنني إىل مـن بالكوفـة مـن املسـلمني أمـا بعـد
خرجــت خمرجــي هــذا إمــا ظاملــا وإمــا مظلومــا وإمــا باغيــا وإمــا مبغيــا عــيل 
فأنشد اهللا رجال بلغـه كتـايب هـذا إال نفـر إيل فـإن كنـت مظلومـا أعـانني وإن 

وعـامر الكوفـة  Qفلـام دخـل احلسـن  :قـال .كنت ظاملـا اسـتعتبني والسـالم
ــتقر  ــن فاس ــام احلس ــاس فق ــيهام الن ــع إل ــتنفر [اجتم ــاس  ]"خ ل  "فاس الن

                                                           

 .٣٤ النساء:) (١

 .٧١٨ الطويس، االمايل،) (٢

 .٤٨، ح٧٣ – ٧١ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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نـدعوكم  ]كـم[أهيـا النـاس إنـا جئنـا  :فحمد اهللا وصىل عىل رسـوله ثـم قـال
إىل اهللا وإىل كتابــه وســنة رســوله وإىل أفقــه مــن تفقــه مــن املســلمني وأعــدل 
مــن تعــدلون وأفضــل مــن تفضــلون وأوىف مــن تبــايعون مــن مل يعيــه القــرآن 

ــه اهللا إىل  ــه الســابقة إىل مــن قرب ــه الســنة ومل تقعــد ب رســوله قــرابتني ومل جتهل
ثرة إىل مـن كفـى أقرابة الدين وقرابـة الـرحم إىل مـن سـبق النـاس إىل كـل مـ

اهللا به رسـوله والنـاس متخـاذلون فقـرب منـه وهـم متباعـدون وصـىل معـه 
ــارز معــه وهــم جممحــون ـوهــم مشــ ركون وقاتــل معــه وهــم منهزمــون وب

و وصــدقه وهــم مكــذبون إىل مــن مل تــرد لــه رايــة وال تكــافئ لــه ســابقة وهــ
ــ ــألكم النص ــوازروه ـيس ــه لت ــري إلي ــألكم باملس ــق ويس ــدعوكم إىل احل ر وي

وتنرصوه عىل قـوم نكثـوا بيعتـه وقتلـوا أهـل الصـالح مـن أصـحابه ومثلـوا 
ــاملعروف  ــروا ب ــم اهللا فم ــه رمحك ــوا إلي ــه فاشخص ــت مال ــوا بي ــه وانتهب بعامل

 . )٢)(١(واحرضوا بام حيرض به من الصاحلونواهنوا عن املنكر 

 :وحـدثني جـابر بـن يزيـد عـن متـيم بـن حـذيم قـال :خمنف قال أبو* 

 Qوعـامر بـن يـارس يسـتنفران النـاس إىل عـيل  Qقدم علينا احلسن بـن عـيل 
                                                           

 .١١:١٤ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة،)  (١

 .٨٨ – ٨٧ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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وهـو فتـى حـدث واهللا إين  -ومعهام كتابـه فلـام فرغـا مـن كتابـه قـام احلسـن 

ألرثـي لـه مـن حداثـة سـنه وصـعوبة مقامـه فرمـاه النـاس بأبصـارهم وهــم 

ــون ــدد  :يقول ــم س ــاالله ــت نبين ــن بن ــق اب ــود  - .منط ــىل عم ــده ع ــع ي فوض

احلمــد هللا العزيــز اجلبــار  :يتســاند إليــه وكــان علــيال مــن شــكو بــه فقــال

الواحــد القهــار الكبــري املتعــال ســواء مــنكم مــن أرس القــول ومــن جهــر بــه 

ــبالء  ــن ال ــىل حس ــده ع ــار أمح ــارب بالنه ــل وس ــتخف باللي ــو مس ــن ه وم

وأشــهد أن ال  .نــا مــن شــدة ورخــاءوتظــاهر الــنعامء وعــىل مــا أحببنــا وكره

ــه ــك ل ــده ال رشي ــه إال اهللا وح ــا  ،إل ــتن علين ــوله أم ــده ورس ــدا عب وأن حمم

ــع خلقــه  ــه واصــطفاه عــىل مجي ــه وحي ــزل علي ــه واختصــه برســالته وأن بنبوت

وأرســله إىل اإلنــس واجلــن حــني عبــدت األوثــان وأطيــع الشــيطان وجحــد 

أمــا بعــد  .املرســلني الرمحــان فصــىل اهللا عليــه وآلــه وجــزاه أفضــل مــا جــز

ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــون إن أم ــا تعرف ــم إال م ــول لك ــإين ال أق ف

ــ ــز نص ــره وأع ــد اهللا أم ــواب وإىل ـأرش ــدعوكم إىل الص ــيكم ي ــي إل ره بعثن

ـــا  ـــل ذاك م ـــان يف عاج ـــبيل اهللا وإن ك ـــاد يف س ـــاب واجله ـــل بالكت العم

عليـا صـىل مـع وقـد علمـتم أن  .تكرهون فإن يف آجله مـا حتبـون إن شـاء اهللا
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وحده وأنه يوم صدق بـه لفـي عـارشة مـن سـنه ثـم شـهد مـع  Nرسول اهللا 

رسول اهللا مجيـع مشـاهده وكـان مـن اجتهـاده يف مرضـاة اهللا وطاعـة رسـوله 

ــول اهللا  ــزل رس ــم ومل ي ــد بلغك ــا ق ــالم م ــنة يف االس ــاره احلس ــيا  Nوآث راض

عمـه عنه حتى غمضـه بيـده وغسـله وحـده واملالئكـة أعوانـه والفضـل ابـن 

ينقل إليه املـاء ثـم أدخلـه حفرتـه وأوصـاه بقضـاء دينـه وعداتـه وغـري ذلـك 

ــه  ــداك النــاس علي ــه ثــم واهللا مــا دعــاهم إىل نفســه ولقــد ت مــن مــن اهللا علي

تداك اإلبل اهليم عند ورودهـا فبـايعوه طـائعني ثـم نكـث مـنهم نـاكثون بـال 

ــد اهللا ــيكم عاب ــه فعل ــا علي ــه وبغي ــدا ل ــاه حس ــالف أت ــه وال خ ــدث أحدث  ح

ــه  بتقــو اهللا واجلــد والصــرب واالســتعانة بــاهللا واخلفــوف إىل مــا دعــاكم إلي

ــؤمنني ــري امل ــه  .أم ــل طاعت ــاءه وأه ــه أولي ــم ب ــام عص ــاكم ب ــمنا اهللا وإي عص

ــتغفر اهللا  ــه واس ــاد أعدائ ــىل جه ــاكم ع ــا وإي ــواه وأعانن ــاكم تق ــا وإي وأهلمن

 .Qملـؤمننيفهيـأ منـزال ألبيـه أمـري ا ى إىل الرحبـةـثـم مضـ .العظيم يل ولكم

كيــف أطــاق هــذا الغــالم مــا قــد قصصــته مــن  :قــال جــابر فقلــت لتمــيم
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قولــه أكثــر ولقــد حفظــت بعــض مــا ومــا ســقط عنــي مــن  :فقــال ؟كالمــه

 .)٢()١(سمعت

ثــم إن عليــا صــعد املنــرب فخطــب النــاس ودعــاهم إىل اجلهــاد فبــدأ *

ــال ــم ق ــه ث ــاء علي ــد اهللا والثن ــم  :بحم ــه وخلقك ــرمكم بدين ــد أك إن اهللا ق

ــهلعبا ــن .دت ــه احلس ــام ابن ــال Q...........ثم ق ــريه  :فق ــه غ ــد هللا ال إل احلم

ثـم إن ممـا عظـم اهللا علـيكم مـن حقـه وأسـبغ علـيكم  .وحده ال رشيـك لـه

ى ذكــره وال يــؤد شــكره وال يبلغــه قــول وال صــفة ـمــن نعمــه مــا ال حيصــ

ونحن إنام غضبنا هللا ولكـم فإنـه مـن علينـا بـام هـو أهلـه أن نشـكر فيـه آالءه 

ر فيـه عارفـة الصـدق ـالءه ونعـامءه قـول يصـعد إىل اهللا فيـه الرضـا وتنتشـوب

قـوال يزيـد وال يبيـد  ،ونسـتوجب فيـه املزيـد مـن ربنـا ،يصدق اهللا فيه قولنـا

ــتحكمت  ــرهم واس ــتد أم ــد إال اش ــر واح ــىل أم ــط ع ــوم ق ــع ق ــه مل جيتم فإن

ر وال ـفاحتشـدوا يف قتـال عـدوكم معاويـة وجنـوده فإنـه قـد حضـ .عقدهتم

ذلوا فـإن اخلـذالن يقطـع نيـاط القلـوب وإن االقـدام عـىل األسـنة نجـدة ختا

                                                           

 . ١٢:١٤ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة،) (١

 .٨٩ – ٨٨: ٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار ) (٢
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وعصــمة ألنــه مل يمتنــع قــوم قــط إال دفــع اهللا عــنهم العلــة وكفــاهم جــوائح 

  :ثم أنشد .الذلة وهداهم إىل معامل امللة
 هوالصلح تأخذ منـه مـا رضـيت بـ

 

 )٢()١(واحلرب بكفيك من أنفاسها جرع 

 
 :يف يوم اجلمل

ــ*  ــايل الط ــدم :)٣(ويسأم ــناد املتق ــن  )٤(باالس ــد ب ــن حمم ــذيل ع ــن اهل ع

ملــا  :رة يقولــونـســمعت غــري واحــد مــن مشــيخة أهــل البصــ :ســريين قــال

ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــرغ ع ــن  Qف ــرب[م ــرض  ]ح ــه م ــرض ل ــل ع اجلم

انطلـق يـا بنـي فـامجع  :رت اجلمعـة فتـأخر عنهـا وقـال البنـه احلسـنـوحض

ــل احلســن إىل املســجد فلــام اســتق ــاس فأقب ــى بالن ل عــىل املنــرب محــد اهللا وأثن

ــول اهللا  ــىل رس ــىل ع ــهد وص ــه وتش ــال Nعلي ــم ق ــاس إن اهللا  :ث ــا الن أهي
                                                           

 . ١١٤ ابن مزاحم املنقري، وقعة صفني،) (١

 .٤٠٥ – ٤٠٤ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار ) (٢

 .٣٠ح ،٨٣ الطويس، االمايل،) (٣

زعفراين عن الثقفي عن أيب الوليد الضبي عن أيب بكر املفيد عن الكاتب عن ال )(٤

 اهلذيل.
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اختارنــا لنبوتــه واصــطفانا عــىل خلقــه وأنــزل علينــا كتابــه ووحيــه وأيــم اهللا 

ــل  ــاه وآج ــل دني ــه اهللا يف عاج ــيئا إال ينقص ــا ش ــن حقن ــد م ــنا أح ال ينتقص

ــا ا ــت لن ــة إال كان ــا دول ــون علين ــه وال يك ــد آخرت ــأه بع ــتعلمن نب ــة ول لعاقب

نظـر إليـه  Qرف إىل أبيـه ـثم مجع بالنـاس وبلـغ أبـاه كالمـه فلـام انصـ .حني

فــام ملــك عربتــه أن ســالت عــىل خديــه ثــم اســتدناه إليــه فقبــل بــني عينيــه 

 .)١(بأيب أنت وأمي ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم :وقال

 :Q مري املؤمننيأليلة استشهاد 

ــدوق*  ــايل الص ــيل يف :)٢(أم ــن ع ــن ب ــا احلس ــي خطبه ــة الت  L اخلطب

ويف هـذه الليلـة  ،أهيـا النـاس يف هـذه الليلـة نـزل القـرآن :بعد وفاة أبيه قـال

ويف هـذه الليلـة  ،ويف هـذه الليلـة قتـل يوشـع بـن نـون ،رفع عيسى بن مـريم

 .)٣(Qمات أيب أمري املؤمنني 

                                                           

 .١٧٩ح -٢٢٩ – ٢٢٨ :٣٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٤ح ،٣٩٧ الصدوق، االمايل،) (٢

 .١٥ح ،١١: ٩٤ ،املجليس العالمة - األنوار بحار )٣(
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ىل أهلــه عــ Qويص أبيــه أمــري املــؤمنني  Q: كــان احلســن )١(اإلرشــاد* 

وكتــب إليــه عهــدا  ،ووصــاه بــالنظر يف وقوفــه وصــدقاته ،وولــده وأصــحابه

ــة واآلداب ــون احلكم ــدين وعي ــامل ال ــاهرة يف مع ــية ظ ــهورا ووص ــد  ،مش وق

ر هبــا يف دينــه ودنيــاه كثــري مــن ـنقــل هــذه الوصــية مجهــور العلــامء واستبصــ

ــا قــبض أمــري املــؤمنني  ،الفقهــاء خطــب النــاس احلســن وذكــر حقــه  Qومل

 .وسلم من سامل ،يعه أصحاب أبيه عىل حرب من حاربفبا

 ،حــدثني أشــعث بــن ســوار :ورو أبــو خمنــف لــوط بــن حييــى قــال

ــريه ــبيعي وغ ــحاق الس ــن أيب إس ــال ،ع ــيل  :ق ــن ع ــن ب ــب احلس يف  Lخط

ــه  Qصــبيحة الليلــة التــي قــبض فيهــا أمــري املــؤمنني  فحمــد اهللا وأثنــى علي

هـذه الليلـة رجـل مل يسـبقه لقـد قـبض يف  :ثـم قـال Nوصىل عىل رسول اهللا 

ومل يدركــه اآلخــرون بعمــل لقــد كــان جياهــد مــع رســول  ،األولــون بعمــل

ــه بنفســه Nاهللا  ــه Nوكــان رســول اهللا  ،فيقي ــل  ،يوجهــه برايت فيكنفــه جربئي

ــه ــل عــن شــامله ،عــن يمين ــه ،وميكائي ــى يفــتح اهللا عــىل يدي  ،وال يرجــع حت

والتـي قـبض فيهـا  ،مولقد تـويف يف الليلـة التـي عـرج فيهـا بعيسـى بـن مـري
                                                           

 .  ٧:٢ املفيد، االرشاد،) (١
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ومـــا خلـــف صـــفراء وال بيضـــاء إال  ،]ويص موســـى[يوشـــع بـــن نـــون 

ــاع هبــا خادمــا ألهلــه ،ســبعامئة درهــم فضــلت عــن عطائــه ــم  .أراد أن يبت ث

أنـا ابـن البشـري  :ثـم قـال ،خنقته العربة فبكى وبكـى النـاس مـن حولـه معـه

أنـا مـن  ،ج املنـريراـأنا ابن النـذير أنـا ابـن الـداعي إىل اهللا باذنـه أنـا ابـن السـ

أهــل بيــت أذهــب اهللا عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــريا أنــا مــن أهــل بيــت 

ــراً إِالَّ ﴿ :فــرض اهللا مــودهتم يف كتابــه فقــال تعــاىل ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــلْ ال أَسْ قُ

ـناً  سْ دْ لَـهُ فِيهـا حُ ـنَةً نَـزِ سَ فْ حَ ِ قْـرتَ نْ يَ مَ بى وَ رْ ةَ يفِ الْقُ دَّ  فاحلسـنة مودتنـا) ١(﴾املَْوَ

 .أهل البيت ثم جلس

معــارش النــاس  :فقــام عبــد اهللا بــن العبــاس رمحــه اهللا بــني يديــه فقــال

مــا  :هــذا ابــن نبــيكم وويص إمــامكم فبــايعوه فاســتجاب لــه النــاس فقــالوا

ــة ــه باخلالف ــة ل ــادروا إىل البيع ــا وب ــه علين ــب حق ــا وأوج ــه إلين ــك  ،أحب وذل

أربعــني مــن رين مــن شــهر رمضــان ســنة ـيــوم اجلمعــة احلــادي والعشــ ]يف[

ــرة ــامل .اهلج ــب الع ــراء ،فرت ــر األم ــاس إىل  ،وأم ــن العب ــد اهللا ب ــذ عب وأنف

 .البرصة ونظر يف األمور
                                                           

١) (:٢٢ الشور. 
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ــول ــد :أق ــن أيب احلدي ــة اب ــذه اخلطب ــرج ،رو ه ــن أيب الف ــن  ،ع ع

ورأيـت  ،عـن هبـرية بـن مـريم ،عـن أيب إسـحاق السـبيعي ،عمرو بن ثابـت

 .)١(هأيضا يف كتاب املقاتل أليب الفرج األصفهاين مثل

 :Q مري املؤمننيأبعد شهادة 

لقــد فــارقكم يف " :ملــا قــبض أبــوه Lويف خطبــة احلســن بــن عــيل * 
ــرون ــه اآلخ ــون وال يدرك ــبقه األول ــل مل يس ــة رج ــذه الليل ــه  ،ه ــان يبعث ك

ــل  ــرب وجربئي ــول اهللا للح ــل  Qرس ــه وميكائي ــن يمين ــاره Qع ــن يس  "ع
 "السـامء وجاء يف احلديث أنـه سـمع يـوم أحـد صـوت مـن اهلـواء مـن جهـة

ــيل ــى إال ع ــار وال فت ــيف إال ذو الفق ــول اهللا  "ال س ــال Nوأن رس ــذا  :ق ه
  .)٢(Qصوت جربئيل 

عـن عـيل بـن احلسـني  ،عـن ابـن عقـدة ،: أبو عمـرو)٣(أمايل الطويس* 
 ،عـن معـروف ،عـن سـالم بـن أيب عمـرة ،عـن إسـامعيل بـن أبـان ،بن عبيد

                                                           

 .٤ح ،٣٦٣ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٨٧: ٤٠ ،املجليس العالمة - األنوار بحار )٢(

 .٣٩ح ،٢٦٩ الطويس، االمايل،) (٣
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وذكـر  Q عـيلبعـد وفـاة  Lخطـب احلسـن بـن عـيل  :عن أيب الطفيـل قـال
وأمـــري  ،الوصـــيني وويص خـــاتم األنبيـــاء خـــاتم :أمـــري املـــؤمنني فقـــال

أهيـا النـاس لقـد فـارقكم رجـل  :ثـم قـال ،الصديقني والشـهداء والصـاحلني
يعطيــه  Nلقــد كــان رســول اهللا  ،وال تدركــه اآلخــرون ،مــا ســبقه األولــون

 وميكائيــل عــن يســاره فــام يرجــع حتــى ،الرايــة فيقاتــل جربئيــل عــن يمينــه
ومـا تـرك يف  ،عـىل صـبي لـه ءيفتح اهللا عليـه مـا تـرك ذهبـا وال فضـة إال يش

بيت املال إال سـبعامئة درهـم فضـلت مـن عطائـه أراد أن يشـرتي هبـا خادمـا 
 .الم كلثوم

مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن مل يعرفنــي فأنــا احلســن بــن  :ثــم قــال

ــي  ــد النب ــف Nحمم ــول يوس ــة ق ــذه اآلي ــىل ه ــم ت ــ﴿:ث لَّ ــتُ مِ بَعْ ــائِي وَ اتَّ ةَ آب

قُـوبَ  عْ يَ ـحاقَ وَ إِسْ يمَ وَ وأنـا  ،وأنـا ابـن النـذير ،أنـا ابـن البشـري(( ، )١(﴾إِبْراهِ

وأنــا ابــن الــذي أرســل رمحــة  راج املنــريـوأنــا ابــن الســ ،ابــن الــداعي إىل اهللا

وأنــا مــن أهــل البيــت الــذين أذهــب اهللا عــنهم الــرجس وطهــرهم  ،للعــاملني

ومــنهم  ،ان جربئيــل ينــزل علــيهموأنــا مــن أهــل البيــت الــذين كــ ،تطهــريا

 ،وأنــا مــن أهــل البيــت الــذين افــرتض اهللا مــودهتم وواليــتهم ،كــان يعــرج
                                                           

 .٣٨ يوسف:) (١
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ةَ يفِ ﴿ :Nفقــال فــيام أنــزل عــىل حممــد  دَّ ــوَ ــراً إِالَّ املَْ ــهِ أَجْ يْ لَ مْ عَ ــئَلُكُ ــلْ ال أَسْ قُ

نَةً  سَ فْ حَ ِ قْرتَ نْ يَ مَ بى وَ رْ  .)٢(واقرتاف احلسنة مودتنا )١(﴾الْقُ
 .عن أيب الطفيل مثله :ت بن إبراهيمتفسري فرا

 ،عـن اجلـوهري ،احلسـني بـن حممـد بـن سـعيد اخلزاعـي :)٣(الكفاية* 

ملـا قتـل أمـري  :عـن أبيـه قـال ،عـن هشـام بـن حممـد ،عن عتبة ابن الضـحاك

 ،املنـرب فـأراد الكــالم فخنقتـه العــربة Lرقـى احلســن ابـن عــيل  Qاملـؤمنني 

ــال ــام فق ــم ق ــاعة ث ــد س ــ :فقع ــد هللا ال ــدانيا يف احلم ــه وح ــان يف أوليت ذي ك

وأنشــأ  ،ابتــدأ مــا ابتــدع ،متكــربا بكربيائــه وجربوتــه ،مــتعظام بإهليتــه ،أزليتــه

 ،ربنـا اللطيـف بلطـف ربوبيتـه .عىل غري مثـال كـان سـبق ممـا خلـق ،ما خلق

 ،فـال مبـدل خللقـه ،وبإحكـام قدرتـه خلـق مجيـع مـا خلـق ،وبعلم خربه فتق

ــوال م ــنعهغ ــه ،ري لص ــب حلكم ــرهوال راد  ،وال معق ــن  ألم ــرتاح ع وال مس

وال انقطـاع ملدتـه فـوق كـل  ،وال زوال مللكـه ،خلـق مجيـع مـا خلـق ،دعوته

فـتجىل خللقـه مـن غـري أن يكـون يـر وهـو  ،دنـا ءومـن كـل يش ،عال ءيش
                                                           

١) (:٢٢ الشور . 

 .٣ح -٣٦١ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٦٠ اخلزاز القمي، كفاية االثر،) (٣
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وبعـث  ،فاسـترت عـن خلقـه ،وسـام يف علـوه ،احتجـب بنـوره .باملنظر األعىل

ليهلـك مـن  ،رين ومنـذرينـشـإليهم شـهيدا علـيهم وبعـث فـيهم النبيـني مب

وليعقــل العبــاد عــن رهبــم مــا  ،وحييــى مــن حــي عــن بينــة ،هلــك عــن بينــة

واحلمــد هللا الــذي أحســن  .فيعرفــوه بربوبيتــه بعــدما أنكــروه ،جهلــوه

ب عزانــا يف خــري االبــاء رســول وعنــده نحتســ ،اخلالفــة علينــا أهــل البيــت

أصـــيب بـــه ولقــد  ،وعنــد اهللا نحتســـب عزانــا يف أمـــري املـــؤمنني ،Nاهللا

ــ ــربـالش ــم ،رق والغ ــة دره ــارا إال أربعامئ ــا وال دين ــف درمه ــا خل  ،واهللا م

أن  Nولقــد حــدثني حبيبــي جــدي رســول اهللا  ،أراد أن يبتــاع ألهلــه خادمــا

مـا منـا إال مقتـول أو  ،ر إمامـا مـن أهـل بيتـه وصـفوتهـاالمر يملكه اثنا عشـ

 .مسموم

يـا ابـن  :قـال ،بـه فـدعا بـابن ملجـم لعنـه اهللا فـأيت ،ثم نزل عن منـربه

ــك ــول اهللا اســتبقني أكــن ل ــدوك بالشــام ،رس فعــاله  ،وأكفيــك أمــر ع

ره ثــم رضبــه رضبــة ـبســيفه فاســتقبل الســيف بيــده فقطــع خنصــ Qاحلســن

 .)١(لعنة اهللا عليه ،عىل يافوخه فقتله

                                                           

 .٦ح -٣٦٤ -٣٦٣: ٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار ) ١(
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 بـــن حممـــد: )١(الظـــاهرة اآليـــات وتأويـــل الفوائـــد جـــامع كنـــز *

 بــن إســامعيل عــن زيــزالع عبــد بــن عــيل بــن اهللا عبــد عــن العبــاس

ــد ــن حمم ــيل ع ــن ع ــر ب ــن جعف ــد ب ــن حمم ــني ع ــن احلس ــد ب ــن زي ــر ع  عم

 قتـــل حـــني النـــاس Q عـــيل بـــن احلســـن خطـــب: قـــال Q عـــيل بـــن

 بعلــم األولــون يســبقه مل رجــل الليلــة هــذه يف قــبض:  فقــال Qعــيل

 وال صــــفراء األرض ظهــــر عــــىل تــــرك مــــا اآلخــــرون، يدركــــه وال

ـــاء ـــبعامئة إال بيض ـــم س ـــلت دره ـــن فض ـــهعط م ـــاع أن أراد ائ ـــا يبت  هب

ــا ــه خادم ــم. ألهل ــال: ث ــا ق ــاس أهي ــن الن ــي م ــد عرفن ــي، فق ــن عرفن  وم

ــي مل ــا يعرفن ــن فأن ــن احلس ــيل، ب ــا ع ــن وأن ــري اب ــذير البش ــداعي الن  إىل ال

ــه اهللا ــاج باذن ــري، والرس ــا املن ــن أن ــل م ــت أه ــذي البي ــان ال ــزل ك ــه ين  في

ـــا ويصـــعد، جربئيـــل ـــذين البيـــت أهـــل مـــن وأن  عـــنهم اهللا أذهـــب ال

 .)٢(تطهريا وطهرهم الرجس

                                                           

 .٢٣، ح٤٥٨) تأويل اآليات الظاهرة، رشف الدين عيل احلسيني االسرتابادي، (١

 .٥ح -٢١٤ :٢٥ ج ،املجليس العالمة - األنوار بحار )(٢
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 :بعد مبايعته باخلالفة

عــن إســامعيل بــن حممــد  ،: املفيــد)٢(مــايل الطــويسأ ،)١(جمــالس املفيــد* 

ــاري ــن حممــد األزدي ،األنب ــراهيم ب ــن أيــوب ،عــن إب ــعيب ب ــن  ،عــن ش ع

سـمعت أبـا  :عـن هشـام ابـن حسـان قـال ،عـن سـفيان ،معاوية بـن هشـام

نحـن  :د البيعـة لـه بـاألمر فقـالخيطـب النـاس بعـ Lحممد احلسن بن عـيل 

 ،وأهــل بيتــه الطيبــون ،وعــرتة رســوله األقربــون ،حــزب اهللا الغــالبون

ــاهرون ــول اهللا  ،الط ــام رس ــذين خلفه ــني ال ــد الثقل ــايل  Nوأح ــه والت يف أمت

ــاب اهللا ــل يش ،كت ــيل ك ــه تفص ــن  ءفي ــه وال م ــني يدي ــن ب ــل م ــه الباط ال يأتي

ــريه ال  ــا يف تفس ــاملعول علين ــه ف ــنىخلف ــهتأ تنض ــيقن حقائق ــل نت ــه ب  ،ويل

ــوله  ــل ورس ــز وج ــة اهللا ع ــت بطاع ــة إذ كان ــا مفروض ــان طاعتن ــا ف فأطيعون

ــة ــل ،مقرون ــز وج ــال اهللا ع ــوا ﴿ :ق أَطِيعُ ــوا اهللاََّ وَ ــوا أَطِيعُ نُ ينَ آمَ ــذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ ي

 ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نــــازَ ــــإِنْ تَ مْ فَ ــــنْكُ ــــرِ مِ أُويلِ األْ�َمْ ــــولَ وَ سُ وهُ إِىلَ الرَّ دُّ ــــرُ اهللاَِّ ءٍ فَ

                                                           

 .٤ح ،٣٤٩ املفيد، االمايل،) (١

 .١ح ،١٢١ الطويس، االمايل،) (٢
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ـــولِ  سُ الرَّ ـــهُ ﴿ ،)١(﴾وَ لِمَ مْ لَعَ ـــنْهُ ـــرِ مِ إِىل أُويلِ األْمْ ـــولِ وَ سُ وهُ إِىلَ الرَّ دُّ ـــوْ رَ لَ وَ

مْ  ـنْهُ هُ مِ ـتَنْبِطُونَ ينَ يَسْ وأحـذركم االصـغاء هلتـاف الشـيطان فإنـه لكـم  )٢(﴾الَّذِ

(ال غالــب لكــم اليــوم مــن  :فتكونــوا أوليــاءه الــذين قــال هلــم ،عــدو مبــني

ــه وقــال ــان نكــص عــىل عقبي إين  :النــاس وإين جــار لكــم فلــام تــراءت الفئت

وإىل  ،فتلقـــون إىل الرمـــاح وزرا )٣()أر مـــاال تـــرون بـــرئ مـــنكم إين

ثـم ال ينفـع نفسـا إيامهنـا  ،وللسـهام غرضـا ،وللعمـد حطـام ،السيوف جـزرا

 .مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خريا
التظنـي إعـامل الظـن وأصـله التظـنن أبـدل مـن  :قـال اجلـوهري :نبيا

ــه  ــاء قول ــات ي ــوزر حمركــة )(وزراء Qإحــد النون ــع :ال ــل املني وكــل  ،اجلب
ــأ ــل وامللج ــم ،معق ــ ،واملعتص ــوزر بالكس ــارة  :رـوال ــل والك ــم والثق االث

ــالح ــرية والس ــل ،الكب ــل الثقي ــل ،واحلم ــه وأوزره :ووزر الرج ــزره  :غلب أح
ــتو ــه كاس ــب ب ــره  ،زرهوذه ــك ذك ــل ذل ــأه ك ــه وخب ــه وزرا وأوثق ــل ل وجع

الفريوزآبــادي واألظهــر أنــه الــوزر بالتحريــك أي تكونــون معاقــل للرمــاح 
                                                           

 .٥٨ النساء:) (١

 .٨٣ النساء:) (٢

 . ٤٨ االنفال:) (٣
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ــيكم احلــال  ر أي لــوزركم وإثمكــم أوـوحيتمــل أن يكــون بالكســ ،تــأوي إل
 .أنكم كاحلمل الثقيل

ــوهري ــال اجل ــى  :وق ــذكر واألنث ــىل ال ــع ع ــل يق ــن اإلب ــزور م اجل

تركـوهم جــزرا  :يقــال ،اللحـم الــذي تأكلـه :الســباع واجلمـع اجلــزر وجـزر

 :الشــاة الســمينة وقــال اجلــزري فيــه :واجلــزر أيضــا .بالتحريــك إذا قتلــوهم

ــ ــه ـأبش ــل ومن ــذبح لألك ــزر أي ت ــاحلة الن جت ــاة ص ــمينة أي ش ــزرة س ر بج

حـديث الضـحية فــإنام هـي زجــرة أطعمهـا أهلــه وجتمـع عــىل جـزر بــالفتح 

حبـاهلم للثعبـان جـزرا وقـد  صـارتحتـى  :ومنه حـديث موسـى والسـحرة

ر أو خـاص ـالكسـ :واحلطـم .ر اجلـيم انتهـى واألظهـر أنـه بالتحريـكـتكس

 ذكــره الفــريوز ،ر مــن اليبــيسـر مــا تكســـوصــعدة حطــم ككســ ،باليــابس

 آبــادي فهــو إمــا بالتحريــك وإن مل يــرد يف هــذا املقــام فإنــه وزن معــروف أو

والعمــد بالتحريــك  ،بــاديآ ر احلــاء وفــتح الطــاء كــام ذكــره الفــريوزـبكســ

ونصــب اجلميــع  ،ركم العمــدـوبضــمتني مجــع العمــود أي حتطمكــم وتكســ

وباملفعوليــة  ،وحيتمــل التميــز ،باحلاليــة إن قــرئ فتلقــون عــىل بنــاء املجهــول

 .)١(إن قرئ عىل بناء املعلوم
                                                           

 .٢ح -٣٦٠ :٤٣ ،العالمة املجليس -حار األنوار ب )(١
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 :Q مام احلسنلبيان فصاحة وعلم اإل

ــا ا ،: القطــان والــدقاق معــا)١(التوحيــد*  عــن  ،لقطــانعــن ابــن زكري
عــن أمحــد بــن عبــد اهللا بــن  ،ريـحممــد بــن العبــاس عــن حممــد بــن أيب الســ

 Qملــا بويــع أمــري املــؤمنني  :عــن ابــن نباتــة قــال ،عــن ابــن طريــف ،يــونس
ــه للحســن  ــال بعــد خطبت ــم فا :Qخــرج إىل املســجد وق ــا حســن ق ــعد ي ص

إن احلسـن بـن  :قـريش مـن بعـدي فيقولـون )٢(املنرب فتكلم بكـالم ال جيهلـك
يــا أبــه كيــف أصــعد وأتكلــم و أنــت  :Qقــال احلســن  ،ال حيســن شــيئا عــيل

ي عنــك ـوأمـي أواري نفسـ ]أنـت[بـأيب  :قـال لـه ؟يف النـاس تسـمع وتـر
ـــراين ـــت ال ت ـــمع وأر وأن ـــن  ،وأس ـــعد احلس ـــد اهللا  Qفص ـــرب فحم املن

أهيـا  :ثـم قـال ،صىل عـىل النبـي وآلـه صـالة مـوجزةو ،بمحامد بليغة رشيفة
 ،أنـا مدينــة العلـم وعــيل باهبــا :يقــول Nل اهللا النـاس ســمعت جـدي رســو

 )٣(فتحملـه Qفوثـب إليـه عـيل  ،ثـم نـزل ؟وهل تـدخل املدينـة إال مـن باهبـا
صـعد املنــرب فــتكلم يــا بنـي قــم فا :Qثـم قــال للحسـني  ،وضـمه إىل صــدره

                                                           

 .١ح ،٣٠٧ الصدوق، التوحيد،) (١

 يف املصدر: ال جتهلك.) (٢

 يف املصدر: فحمله. )(٣
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ــك ــالم ال جيهل ــون )١(بك ــدي فيقول ــن بع ــريش م ــيل ال  :ق ــن ع ــني اب إن احلس
املنـرب  Qفصـعد احلسـني  ،عـا لكـالم أخيـكولـيكن كالمـك تب ،ر شـيئاـيبص

معــارش  :وصــىل عــىل نبيــه صــالة مــوجزة ثــم قــال ،فحمــد اهللا وأثنــى عليــه
ــاس ــول اهللا  )٢(الن ــمعت رس ــول Nس ــو يق ــد :وه ــة ه ــو مدين ــا ه  ،إن علي

فضــمه إىل  Q فوثــب إليـه عــيل ،فمـن دخلهــا نجـا ومــن ختلـف عنهــا هلـك
 N فرخــا رســول اهللا معــارش النــاس اشــهدوا أهنــام :ثــم قــال ،صــدره وقبلــه

معــارش النــاس ورســول  ،وأنــا أســتودعكموها ،ووديعتــه التــي اســتودعنيها
  .)٣(سائلكم عنهام Nاهللا 

ـــدد*  ـــؤمنني )٤(الع ـــري امل ـــن  Q: روي أن أم ـــال للحس ـــم  :Qق ق
احلمــد هللا الــذي مــن تكلــم ســمع  :فاخطــب الســمع كالمــك فقــام وقــال

ومـن مـات  ،رزقـه ومـن عـاش فعليـه ،ومن سكت علم مـا يف نفسـه ،كالمه
أمــا بعــد فــإن  .وصــىل اهللا عــىل حممــد وآلــه الطــاهرين وســلم ،فإليــه معــاده

                                                           

 يف املصدر: ال جتهلك. )(١

 يف املصدر: يا معارش الناس. )(٢
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وإن عليــا بــاب مــن دخلــه  ،واهللا عارضــنا ،والقيامــة موعــدنا ،القبــور حملتنــا
بــأيب  :فالتزمــه وقــال Qفقــام إليــه  ،ومــن خــرج منــه كــان كــافرا ،كــان آمنــا

  .)١(أنت وأمي ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم
فحمــد اهللا  ،فلـم يقــم إليــه أحــد ،ســلوين قبــل أن تفقــدوين :Qقـال * 

يــا  :Qثــم قــال للحســن  ، حممــد وآلــه الطــاهرينوصــىل عــىل ،وأثنــى عليــه
ــدي  ــن بع ــريش م ــك ق ــالم ال جيهل ــتكلم بك ــرب ف ــعد املن ــم فاص ــن ق حس

ــون ــيئا :فيقول ــن ش ــن ال حيس ــن  .احلس ــال احلس ــعد  :Qق ــف أص ــه كي ــا أب ي
ي ـنفسـ داريبـأيب وأمـي ا :قـال لـه ؟مع وتـروأتكلم وأنت يف النـاس تسـ

املنـــرب فحمـــد اهللا  Qفصـــعد احلســـن  )٢(.عنــك وأســـمع وأر وال تـــراين
أهيـا  :ثـم قـال ،وصىل عـىل النبـي وآلـه صـالة مـوجزة ،بمحامد بليغة رشيفة

ــدي رســول اهللا  ــاس ســمعت ج ــول - N -الن ــيل  :يق ــم وع ــة العل ــا مدين أن
ــا ــ ،باهب ــن باهب ــة إال م ــدخل املدين ــل ت ــيل وه ــه ع ــب إلي ــت فوث ــم نزل  Qا ث

ــدره ــمه إىل ص ــه وض ــني  .فتحمل ــال للحس ــم ق ــعد  :Qث ــم فاص ــي ق ــا بن ي
ــون ــدي فيقول ــن بع ــريش م ــك ق ــالم ال جيهل ــتكلم بك ــن  :ف ــني ب إن احلس
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 يف التوحيد: وأنت ال تراين. )(٢
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ــيل ــ Qع ــيئاـال يبص ــك ،ر ش ــالم أخي ــا لك ــك تبع ــيكن كالم ــعد  .ول فص
 ،وصــىل عــىل نبيــه وآلــه صــالة مــوجزة ،فحمــد اهللا وأثنــى عليــه Qاحلســني 

 -Q-إن عليـا  :وهـو يقـول Nمعـارش النـاس سـمعت رسـول اهللا  :قـالثم 
 Qفوثـب إليـه عـيل .ومـن ختلـف عنهـا هلـك ،مدينة هد فمن دخلها نجـا

ــه ــدره و قبل ــمه إىل ص ــال ،فض ــم ق ــا  :ث ــام فرخ ــهدوا أهن ــاس اش ــارش الن مع
ــول اهللا  ــتودعنيها Nرس ــي اس ــه الت ــارش .ووديعت ــتودعكموها مع ــا أس  وأن

 .)٢()١(كم عنهامالناس ورسول اهللا سائل
ــراهيم*  ــن إب ــرات ب ــري ف ــن أيب )٣(تفس ــا ع ــم معنعن ــن القاس ــد ب : أمح

ــال ــر  :اجلــارود ق ــا جعف ــب  :يقــول Qســمعت أب ــن أيب طال ــال عــيل ب  Qق
ــال ألمهــات أوالده :للحســن ــا وق ــوم خطيب ــة  :قــم الي قمــن فاســمعن خطب

ثــم قــال مــا شــاء اهللا أن  Nفحمــد اهللا تعــاىل وصــىل عــىل النبــي  :قــال ،ابنــي
ومـن  ،إن أمـري املـؤمنني يف بـاب ومنـزل مـن دخلـه كـان آمنـا :ول ثم قـاليق

ونــزل  ،أقــول قــويل وأســتغفر اهللا العظــيم يل ولكــم ،خــرج منــه كــان كــافرا
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ـنْ ﴿:بـأيب أنـت وأمـي ثـم قـرأ :فقام عيل فقبـل رأسـه وقـال ـها مِ ـةً بَعْضُ يَّ رِّ ذُ
لِيمٌ  اهللابَعْضٍ وَ  يعٌ عَ مِ  .)٢()١(﴾سَ

 .ف يف بعض االلفاظوباختال وورد بسند اخر
ــراهيم*  ــن إب ــرات ب ــري ف ــن  :تفس ــن ب ــني واحلس ــر احلس ــو جعف أب

 Qقـال عـيل بـن أيب طالـب  :قـال Lمعنعنا عـن جعفـر بـن حممـد  )٣(حباش

يــا أبتــاه كيــف  :قــال ،يــا بنــي قــم فاخطــب حتــى أســمع كالمــك :للحســن

ــا أنظــر إىل وجهــك أســتحيي منــك فجمــع عــيل بــن أيب  :قــال ،أخطــب وأن

ــب  ــات Qطال ــه أمه ــوار عن ــم ت ــه ،أوالده ث ــمع كالم ــث يس ــام  .حي فق

الـدائم بغـري تكـوين القـائم  ،احلمـد هللا الواحـد بغـري تشـبيه :فقال Qاحلسن 

ــة ــري كلف ــبة ،بغ ــري منص ــالق بغ ــة ،اخل ــري غاي ــوف بغ ــري  ،املوص ــروف بغ املع

ــز مل يــزل قــديام يف القــدم ــة العزي وذهلــت  ،ردعــت القلــوب هليبتــه ،حمدودي
                                                           

 .٣٤آل عمران:  ) (١

 .٢٣ح -٣٥٠ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

يف النسخة املطبوعة: (احلسن بن عياش) وهو تصحيف وما يف الصلب هو ) (٣

، قال الفريوزآبادي: وكغراب حباش الصوري واحلسن ٢٠الصحيح املطابق للمصدر ص 

 الكويف حمدثان.بن حباش 
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ر ـفلــيس خيطــر عــىل قلــب بشــ ،الرقــاب لقدرتــهالعقــول لعزتــه وخضــعت 

وال يفصــح الواصــفون مــنهم  ،وال يبلــغ النــاس كنــه جاللــه ،مبلــغ جربوتــه

 ،وال أهــل التفكــر بتــدبري أمورهــا ،وال تبلغــه العلــامء بألباهبــا ،لكنــه عظمتــه

 ،دركـه االبصـارتيـدرك االبصـار وال  ،أعلم خلقه بـه الـذي باحلـد ال يصـفه

ومـن  ،بعـد فـإن عليـا بـاب مـن دخلـه كـان مؤمنـا وهو اللطيف اخلبـري أمـا

فقـام  .خرج منه كـان كـافرا أقـول قـويل هـذا وأسـتغفر اهللا العظـيم يل ولكـم

ـنْ بَعْـضٍ :﴿ :وقبـل بـني عينيـه ثـم قـال Qعيل بن أيب طالب  ـها مِ ـةً بَعْضُ يَّ رِّ ذُ

لِيمٌ  اهللاوَ  يعٌ عَ مِ   . )١( ﴾سَ

ــدد*  ــل)٢(الع ــوا :: قي ــن أق ــة يفطع ــل الكوف ــن أه ــن  م م ــن ب احلس

فـدعا  Qفبلـغ ذلـك أمـري املـؤمنني  ،ال يقـوم بحجـة إنه عـيّ  :فقالوا Lعيل

ــال ــن فق ــة  :احلس ــك مقال ــالوا في ــد ق ــة ق ــل الكوف ــول اهللا إن أه ــن رس ــا اب ي

إن احلسـن بـن  :يقولـون :قـال ؟وما يقولـون يـا أمـري املـؤمنني :قال ؟أكرهها

يـا  :لنـاس فقـالوإن هـذه األعـواد فـأخرب ا ،اللسان ال يقـوم بحجـة عيل عيّ 

                                                           

 .٢٤ح -٣٥١ – ٣٥٠ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٢١ح ،٣١ عيل بن يوسف املطهر احليل، العدد القوية لدفع املخاوف الساموية،) (٢
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 Qفقــال أمــري املــؤمنني  ،أمــري املــؤمنني ال أســتطيع الكــالم وأنــا أنظــر إليــك

 Qفــاجتمع املســلمون فصــعد  ،إين متخلــف عنــك فنــاد أن الصــالة جامعــة

أهيــا  :املنــرب فخطــب خطبــة بليغــة وجيــزة فضــج املســلمون بالبكــاء ثــم قــال

وآل النــاس اعقلــوا عــن ربكــم إن اهللا عــز وجــل اصــطفى آدم ونوحــا 

ــميع  ــض واهللا س ــن بع ــها م ــة بعض ــاملني ذري ــىل الع ــران ع ــراهيم وآل عم إب

ــراهيم ،فــنحن الذريــة مــن آدم واألرسة مــن نــوح ،علــيم  ،والصــفوة مــن إب

 ،نحــن فــيكم كالســامء املرفوعــة Nوآل مــن حممــد  ،والســاللة مــن إســامعيل

ــدحوة ــاحية ،واألرض امل ــمس الض ــة ،والش ــجرة الزيتون ــة  ،وكالش ال رشقي

ــة ــا وال غربي ــورك زيته ــي ب ــلها ،الت ــي أص ــا ،النب ــيل فرعه ــن واهللا  ،وع ونح

ومــن ختلــف  ،فمــن تعلــق بغصــن مــن أغصــاهنا نجــا ،ثمــرة تلــك الشــجرة

ــار هــو ــاس يســحب ـفقــام أمــري املــؤمنني مــن أقصــ ،عنهــا فــإىل الن ى الن

يـا  :ثـم قـال ،فقبـل بـني عينيـه Qرداءه من خلفه حتى عال املنرب مـع احلسـن 

فويـل  ،عـىل القـوم حجتـك وأوجبـت علـيهم طاعتـكابن رسول اهللا أثبـت 

 .)١(ملن خالفك
                                                           

 .٣٧ح -٣٥٨ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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ـــدد*  ـــؤمنني  :)١(الع ـــري امل ـــن  Qروي أن أم ـــال للحس ـــم  :Qق ق

احلمــد هللا الــذي مــن تكلــم ســمع  :فاخطــب الســمع كالمــك فقــام وقــال

ومـن مـات  ،ومـن عـاش فعليـه رزقـه ،ومن سكت علم مـا يف نفسـه ،كالمه

أمــا بعــد فــإن  .الطــاهرين وســلم وصــىل اهللا عــىل حممــد وآلــه ،فإليــه معــاده

وإن عليــا بــاب مــن دخلــه  ،واهللا عارضــنا ،والقيامــة موعــدنا ،القبــور حملتنــا

بــأيب  :فالتزمــه وقــال Qفقــام إليــه  ،ومــن خــرج منــه كــان كــافرا ،كــان آمنــا

  .)٢(أنت وأمي ذرية بعضها من بعض واهللا سميع عليم

 :يف الصلح مع معاوية

حــدثنا  :د بــن حممــد بــن ســعيد قــالأخربنــا أمحــ :)٣(كتــاب الربهــان* 

 :حـدثنا عـيل بـن حسـان قـال :حممد بـن الفضـل بـن ربيعـة األشـعري قـال
                                                           

 .٤٨ح ،٤٨ يل،عيل بن يوسف املطهر احل العدد القوية لدفع املخاوف اليومية،) (١

 .٨ح -١١٤ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 مع اختالف، واعلم ١٧٤ص ٢الربهان خمطوط وتر احلديث يف أمايل الشيخ ج  )(٣

اعلم أن مجعا من علامء اإلمامية  :أنه قال الشهيد الثاين رمحه اهللا يف رسالة حقائق االيامن

 بذلك كوهنم فان أرادوا ،احلكم بإسالمهمواألكثر عىل  :حكموا بكفر أهل اخلالف



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ١٨٤

ــري ــن كث ــرمحن اب ــد ال ــدثنا عب ــر ،ح ــن جعف ــه ،ع ــن أبي ــن  ،ع ــيل ب ــن ع ع

ملـا أمجـع احلسـن بـن عـيل عـىل صـلح معاويـة خـرج حتـى  :قـال Kاحلسني

ن أن يقــوم لقيــه فلــام اجتمعــا قــام معاويــة خطيبــا فصــعد املنــرب وأمــر احلســ

ــه بدرجــة هــذا احلســن بــن عــيل رآين  :فقــال ،ثــم تكلــم معاويــة ،أســفل من

ــا ليبــايع ــا  :ثــم قــال ،للخالفــة أهــال ومل يــر نفســه هلــا أهــال وقــد أتان قــم ي

ــن ــن  ،حس ــام احلس ــال Qفق ــب فق ــتحمد  :فخط ــد هللا املس ــاألالءاحلم  ،ب

ــنعامء ــابع ال ــبالء ،وتت ــدايد وال ــد الفهــامء  ،وصــارفات الش ــامء عن ــري الفه وغ

املذعنني مـن عبـاده المتناعـه بجاللـه وكربيائـه وعلـوه عـن حلـوق األوهـام 

ــه  ــون غيب ــيط بمكن ــن أن حت ــوقني م ــات املخل ــه طي ــن كن ــع ع ــه املرتف ببقائ

ــرائني ــول ال ــات عق ــه يف  ،روي ــك ل ــده ال رشي ــه إال اهللا وح ــهد أن ال إل وأش

ــه ــه ،ربوبيت ــوده وحدانيت ــر  ،ووج ــردا ال وت ــه ف ــك ل ــمدا ال رشي ــهص  ،مع
                                                                                                                                               

إذ القائلون بإسالمهم  ،فالظاهر أن النزاع لفظي ،ال يف الظاهر ،كافرين يف نفس االمر

ال أهنم  يريدون ما ذكرناه من احلكم بصحة جريان أكثر أحكام املسلمني عليهم يف الظاهر

وان أرادوا بذلك كوهنم  ،نارمسلمون يف نفس االمر فلذا نقلوا االمجاع عىل دخوهلم يف ال

بل الدليل قائم عىل اسالمهم ظاهرا  ،وال دليل عليه ،كافرين باطنا وظاهرا فهو ممنوع

 ."أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا" :Nكقوله 



 ١٨٥ ................................................................ Qالباب اخلامس: كالمه وخطبه 

فبعثـه داعيــا  ،اصـطفاه وانتجبـه وارتضـاه ،وأشـهد أن حممـدا عبـده ورسـوله

ــريا ــا من ــق رساج ــذيرا ،إىل احل ــافون ن ــا خي ــاد مم ــريا  ،وللعب ــأملون بش ــا ي ومل

وأبـان هلـم درجـات العاملـة شـهادة عليهـا  ،وصـدع بالرسـالة ،فنصح لألمـة

ــ ــوت وأحش ــرب ،رـأم ــرب واح ــة أق ــا يف األجل ــ .وهب ــول معش ــالءـوأق  ر امل

 ،باإلســالمإنـا أهــل بيـت أكرمنـا اهللا  ،فاسـتمعوا ولكـم أفئـدة وأســامع فعـوا

ــا ــطفانا واجتبان ــا واص ــريا  ،واختارن ــا تطه ــرجس وطهرن ــا ال ــب عن فأذه

والــرجس هــو الشــك فــال نشــك يف احلــق أبــدا وطهرنــا وأوالدنــا مــن كــل 

ـــة[ ـــن وغي ـــا يف  ]أف ـــرقتني إال جعلن ـــاس ف ـــرتق الن ـــني إىل آدم مل يف خملص

ــالنبوة Nبعــث اهللا عــز وجــل حممــدا  حتــى ،خريمهــا ــاره للرســالة ،ب  ،واخت

فكــان أيب رضــوان  ،ثــم أمــره بالــدعاء إىل اهللا عــز وجــل .وأنــزل عليــه كتابــه

وقــد قــال اهللا جـل ثنــاؤه يف كتابــه  ،اهللا عليـه أول مــن اســتجاب هللا ولرسـوله

ــه املرســل  يَ ﴿املنــزل عــىل نبي ــهِ وَ بِّ ــنْ رَ ــةٍ مِ يِّنَ ــىل بَ ــنْ كــانَ عَ مَ دٌ أَ فَ ــوهُ شــاهِ تْلُ

نْهُ  وقـد قـال  .بينة مـن ربـه وأيب الـذي يتلـوه شـاهد منـه Nفرسول اهللا  )١(﴾مِ

رس هبـا يـا عـيل فـاين  :حني أمـره أن يسـري إىل أهـل مكـة بـرباءة Nرسول اهللا 

                                                           

 .١٧: ) هود(١
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أمــرت أن ال يســري هبــا إال أنــا أو رجــل منــي فعــيل مــن رســول اهللا ورســول 

ر وبـني زيـد بـن حارثـة يف ابنـة ى بينـه وبـني جعفــوقال له حني قض ،اهللا منه

وأنـت ويل كـل مـؤمن بعـدي  ،محزة وأما أنت يا عيل فرجـل منـي وأنـا منـك

ــدق  ــول اهللا  ]أيب[فص ــه Nرس ــاه بنفس ــول  ،ووق ــه رس ــوطن يقدم ــل م يف ك

 .لعلمـه بنصـيحته هللا ولرســوله ،اهللا ويف كـل شـديدة ثقـة منـه وطمأنينـة إليـه

ـابِقُونَ ﴿قـال اهللا عـز وجـل وقـد  ،ورسـوله ،وأنه أقرب املقـربني مـن اهللا السَّ

ـــابِقُونَ  ـــونَ * السَّ بُ رَّ ـــكَ املُْقَ ـــابقني إىل اهللا  )١(﴾أُولئِ ـــابق الس ـــان أيب س وك

ـنْ ﴿ ورسوله و أقـرب األقـربني وقـد قـال اهللا عـز وجـل مْ مَ ـنْكُ ي مِ ـتَوِ ال يَسْ

ــةً  جَ رَ ــمُ دَ ظَ ــكَ أَعْ ــلَ أُولئِ قاتَ ــتْحِ وَ ــلِ الْفَ بْ ــنْ قَ ــقَ مِ فَ ــ) ٢(﴾أَنْ ــأيب ك ــم ف ان أوهل

مْ وَ ﴿ :وقـال .وأقـدمهم هجـرة وأوهلـم نفقـة ،إسالما هِ ـدِ عْ ـنْ بَ ينَ جـاؤُ مِ الَّـذِ

ــلْ يفِ  عَ ْ ال جتَ ــاإلْ�ِيامنِ وَ ــبَقُونا بِ ينَ سَ ــذِ ــا الَّ وانِنَ �ِخْ إلِ ــا وَ ــرْ لَن فِ ــا اغْ نَ بَّ ــونَ رَ ولُ قُ يَ

ـيمٌ  حِ فٌ رَ ؤُ نـا إِنَّـكَ رَ بَّ نُـوا رَ ينَ آمَ ـالًّ لِلَّـذِ لُوبِنا غِ لنـاس مـن بعـده مـن فا )٣(﴾قُ

ــه  ــامن بنبي ــاهم إىل االي ــه بســبقهم إي ــع األمــم يســتغفرون ل ومل يســبقه  Nمجي
                                                           

 .١١ - ١٠الواقعة:  )(١

 .١٠احلديد:  )(٢

 .١٠احلرش: ) (٣
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ــنَ ﴿:إىل االيــامن أحــد وقــد قــال اهللا عــز وجــل لُــونَ مِ ــابِقُونَ األْ�َوَّ السَّ

ســانٍ  مْ بِإِحْ ــوهُ بَعُ ينَ اتَّ الَّــذِ األْ�َنْصــارِ وَ ينَ وَ رِ جلميــع الســابقني وهــو  )١(﴾املُْهــاجِ

فكـذلك  ،عـىل املتخلفـني )اهللا عـز وجـل ( فضـل السـابقنيسابقهم وكـام أن 

ـاجِّ ﴿وقـال تعـاىل  .فضل سابق السـابقني عـىل السـابقني ةَ احلْ ـقايَ ـتُمْ سِ لْ عَ أَ جَ

ـ ـنْ آمَ مَ ـرامِ كَ دِ احلَْ ـجِ ةَ املَْسْ ـامرَ عِ اهللاوَ مِ اآلْ  نَ بـِ الْيَـوْ ــبِيلِ اهللاِوَ ـدَ يفِ سَ جاهَ ـرِ وَ  خِ

ــدَ اهللا نْ ونَ عِ ــتَوُ فكــان أيب املــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر واملجاهــد يف  )٢(﴾ال يَسْ

واســتجاب رســول اهللا عمــه محــزة وابــن  ،ســبيل اهللا وفيــه نزلــت هــذه اآليــة

كثــرية معهــام فجعــل اهللا محــزة ســيد  ]فقــتال شــهيدين يف قــتىل[عمــه جعفــر 

يف  ]املالئكــة[وجعــل جنــاحني جلعفــر يطــري هبــام مــع  ،الشــهداء مــن بيــنهم

ــ ــاء وذل ــف يش ــان كي ــول اهللا اجلن ــن رس ــاهنام م ــذه  Nك ملك ــزلتهام ه وملن

ــه ــرابتهام من ــول اهللا  ،ولق ــىل رس ــني  Nوص ــن ب ــالة م ــبعني ص ــزة س ــىل مح ع

ـــهدوا[ ـــذين استش ـــهداء ال ـــه ]الش ـــرين  .مع ـــي أج ـــاء النب ـــل لنس وجع

ملكــاهنن مــن رســول  )٣(مــنهن وللمســيئة مــنهن وزريــن ضــعفني للمحســنة[
                                                           

 .١٠٠براءة:  )(١

 .١٩ة: براء )(٢

 .٣٢و  ١٣راجع األحزاب: ) (٣
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 ]الة يف ســـائروجعـــل الصـــالة يف مســـجد رســـول اهللا بـــألف صـــ Nاهللا 

بمكــة ملكــان رســول اهللا مــن ربــه و  Qاملســاجد إال مســجد خليلــه إبــراهيم 

 ،حممــد[لفضــيلته وعلــم رســول اهللا املــؤمنني الصــالة عــىل حممــد وعــىل آل 

فريضــة  Nمــن كــل مســلم أن يصــيل علينــا مــع الصــالة عــىل النبــي  ]فأخــذ

ــة ــه ،واجب ــا مع ــا لن ــوله وأحله ــة لرس ــل الغنيم ــز وج ــل اهللا ع ــر .وأح م وح

وفضـيلة فضـلنا هبـا  ،كرامـة أكرمنـا اهللا هبـا ،عليه الصدقة وحـرم علينـا معـه

ــاد ــاير العب ــىل س ــد  .ع ــاىل ملحم ــارك وتع ــال تب ــل  Nوق ــده أه ــث جح حي

ــنا ﴿ :الكتــاب سَ أَنْفُ مْ وَ كُ نِســاءَ نا وَ نِســاءَ مْ وَ كُ نــاءَ أَبْ نــا وَ ناءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــلْ تَعــالَوْ قُ فَ

بْتَ  ــمَّ نَ مْ ثُ ــكُ سَ أَنْفُ ــلْ فَ وَ ــتَ اهللاهِ نَ ــلْ لَعْ عَ ــىلَ الْكــاذِبِنيَ  نَجْ فــأخرج رســول  )١(﴾عَ

 ،ومـن البنـني أنـا وأخـي ومـن النسـاء أمـي فاطمـة ،اهللا من األنفس هـو وأيب

يـدُ اهللا﴿ :وقـد قـال تبـارك وتعـاىل ،ونحن منـه وهـو منـا ،فنحن أهله رِ  إِنَّـام يُ

كُ  ــرَ طَهِّ يُ ــلَ الْبَيْــتِ وَ سَ أَهْ جْ مُ الــرِّ ــنْكُ بَ عَ هِ ــرياً لِيُــذْ فلــام نزلــت آيــة  )٢(﴾مْ تَطْهِ

أنـا وأخـي وأمـي وأيب فجللنـا وجلـل نفسـه يف  Nالتطهري مجعنـا رسـول اهللا 

                                                           

 .٦١آل عمران:  )(١

 .٣٣األحزاب:  )(٢
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اللهـم هـؤالء أهـل بيتـي وعـرتيت " :كساء الم سلمة خيـربي يف يومهـا فقـال

ــريا ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع ــلمة ،فاذه ــت أم س ــي  :فقال أدخلن

ثـم  .ولكنهـا خاصـة يل وهلـمأنـت عـىل خـري  :فقـال هلـا ،معهم يا رسول اهللا

بقيـة عمـره حتـى قبضـه اهللا إليـه يأتينـا يف كـل يـوم عنـد  Nمكث رسول اهللا 

ــر ــوع الفج ــول ،طل ــنكم  :فيق ــذهب ع ــد اهللا لي ــام يري ــرمحكم اهللا إن ــالة ي الص

بســـد  Nوأمـــر رســـول اهللا  ،الـــرجس أهـــل البيـــت ويطهـــركم تطهـــريا

أمــا إين  :ه فقــالفكلمــو ،غــري بابنــا Nاألبــواب التــي يف مســجد رســول اهللا 

ــه ــتح باب ــدها وف ــر بس ــن اهللا أم ــه ولك ــتح باب ــابكم ومل أف ــد ب ــن  ،مل أس ومل يك

ويولـد لــه األوالد غـري رســول  Nأحـد تصـيبه جنابــة يف مسـجد رســول اهللا 

اهللا وأيب عــيل بــن أيب طالــب تكرمــة مــن اهللا لنــا وفضــيلة اختصــنا هبــا عــىل 

ومنزلنــا مــن منــازل  Nوقــد رأيــتم مكــان أيب مــن رســول اهللا  ،مجيــع النــاس

رة أبيـات تسـعة لنبيـه ـأمـره اهللا أن يبنـي املسـجد فـابتنى فيـه عشـ ،رسول اهللا

ــارش ــطها ،وأليب الع ــو متوس ــذي  ،وه ــت ال ــو البي ــجد وه ــو املس ــت ه والبي

ــل ــز وج ــال اهللا ع ــت" :ق ــت "أهــل البي ــنحن أهــل البي ــن  ،ف ــذين[ونح  ]ال

ــريا ــا تطه ــرجس وطهرن ــا ال ــب اهللا عن ــو .أذه ــاس إين ل ــا الن ــنة  أهي ــت س قم

وعـىل لسـان نبيـه مل  ،أذكر الذي أعطـاه اهللا وخصـنا بـه مـن الفضـل يف كتابـه
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ــه للخالفــة أهــال ومل أر نفســ ،أحصــه كلــه ــة زعــم إين رأيت ي هلــا ـوإن معاوي

ــان  ــىل لس ــاب اهللا ع ــاس يف كت ــاس بالن ــواه وإين أوىل الن ــذب دع ــال وك أه

ــزل أهــل البيــت مظلــومني منــذ قــبض رســول اهللا ــا مل ن  ،N رســوله غــري أن

ومحــل النــاس عــىل  ،ونــزل عــىل رقابنــا ،فــاهللا بيننــا وبــني مــن ظلمنــا حقنــا

ومنــع  ،ومنعنــا ســهمنا يف كتــاب اهللا عــز وجــل مــن الفــئ واملغــانم ،أكتافنــا

إنـا ال نسـمي أحـدا ولكـن أقسـم بـاهللا لـو  .مرياثهـا مـن أبيهـا Pأمنا فاطمة 

ــامء ــتهم الس ــاعوا ألعط ــمعوا وأط ــوه وس ــوا أيب ومح ــاس منع ــا أن الن  ،قطره

ــا ــن  ،واألرض بركته ــت م ــا خرج ــا مل ــة ولكنه ــا معاوي ــا ي ــت فيه ــا طمع ومل

وطمعــت أنــت فيهــا يــا معاويــة وأصــحابك وقــد  ،معــدهنا تنازعتهــا قــريش

وفـيهم مـن هـو أعلـم  ،أمرهـا رجـال قـط ةمـا ولـت أمـ :Nقال رسـول اهللا 

ــوا ــا ترك ــوا إىل م ــى يرجع ــفاال حت ــذهب س ــرهم ي ــزل أم ــه إال مل ي ــد  ،من وق

ــوا ــل هــارون تركــت بن ــه  ،وعكفــوا عــىل العجــل ،إرسائي وهــم يعلمــون أن

وقــد ســمعوا  ،وقــد تركــت األمــة أيب وتابعــت غــريه ،خليفــة موســى فــيهم

أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي  :يقــول Nرســول اهللا 

ــدي ــول اهللا  ،بع ــد رأوا رس ــه  Nوق ــاد ل ــم ون ــدير خ ــبه بغ ــث نص حي

ــرهم أ ــم أم ــؤمنني ث ــىل امل ــة ع ــرب بالوالي ــد ه ــب وق ــاهد الغائ ــغ الش ن يبل
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ــول اهللا  ــار Nرس ــه إىل الغ ــن قوم ــدعوهم ،م ــو ي ــيهم  ،وه ــد عل ــام مل جي فل

ومل جيـد  ،وقـد كـف أيب يـده وناشـدهم واسـتغاث فلـم يغـث ،أعوانا هـرب

وقـد جعـل يف سـعة كـام  ،ولو وجد أعوانـا علـيهم مـا أجـاهبم ،أعوانا عليهم

ــي  ــل النب ــار Nجع ــرب إىل الغ ــني ه ــعة ح ــاإذ  ،يف س ــد أعوان ــد  .مل جي وق

ــا مــا بايعتــك ،فبايعتــك .خــذلتني األمــة ــو وجــدت عليــك أعوان ــد  ،ول وق

ــا وأيب يف  ،جعــل اهللا هــارون يف ســعة حــني استضــعفوه وعــادوه وكــذلك أن

ــة ــا األم ــني تركتن ــل ح ــز وج ــن اهللا ع ــعة م ــا ،س ــت غرين ــد  ،وبايع ومل نج

ــا ــع بعضــها بعضــا ،أعوان ــال يتب ــام هــي الســنن واألمث ــا .وإن ــو أهيــا الن س ل

 ،Nن جتــدوا رجــال أبــوه ويص رســول اهللارق واملغــرب أـالتمســتم بــني املشــ

ــدوا ــي مل جت ــري أخ ــريي وغ ــي اهللا غ ــده نب ــد  ،وج ــلوا بع ــاتقوا اهللا وال تض ف

أهيـا  .وإين قد بايعـت هـذا وال أدري لعلـه فتنـة لكـم ومتـاع إىل حـني ،البيان

يس لــه وإنــام يعــاب مــن يأخــذ مــا لــ ،النـاس أنــه ال يعــاب أحــد بــرتك حقــه

وقــد انتهــت القضــية إىل داود  ،وكــل خطــأ غــري ضــار ،وكــل صــواب نــافع

وأمــا القرابــة فقــد نفعــت  ،ر داودـفنفعــت ســليامن ومل تضــ ،ففهمهــا ســليامن

ــ ــعـاملش ــؤمن أنف ــي للم ــول اهللا  ،رك وه ــال رس ــب يف  Nق ــه أيب طال لعم

ــل ــوت ق ــة :امل ــوم القيام ــا ي ــك هب ــفع ل ــه إال اهللا أش ــول  ،ال إل ــن رس ومل يك
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ولـيس ذلـك الحـد مـن النـاس  ،إال ما يكون منـه عـىل يقـني ،يقول له Nاهللا

ــى إِذا ﴿:لقــول اهللا عــز وجــل تَّ ــيِّئاتِ حَ ــونَ السَّ لُ مَ عْ ينَ يَ ــذِ ــةُ لِلَّ بَ ــتِ التَّوْ وَ لَيْسَ

ــ ضَ ــارٌ ـحَ فَّ ــمْ كُ هُ ــونَ وَ وتُ مُ ينَ يَ ــذِ الَ الَّ ــتُ اآلْنَ وَ بْ تُ قــالَ إِينِّ تُ ــوْ مُ املَْ هُ ــدَ رَ أَحَ

لِــيامً أُولئِــكَ  ــذاباً أَ ــمْ عَ نا هلَُ تَــدْ واتقــوا اهللا  ،. أهيــا النــاس اســمعوا وعــوا)١(﴾أَعْ

وهيهــات مــنكم الرجعــة إىل احلــق وقــد خــامركم الطغيــان  ،وارجعــوا

 .)٢(والسالم عىل من اتبع اهلد ،واجلحود

 :بعد الصلح خطبه

ــول*  ــف العق ــن )٣(حت ــة للحس ــال معاوي ــلح Q: ق ــد الص ــر  :بع أذك

مـن  :وصـىل عـىل حممـد النبـي وآلـه ثـم قـال ،وأثنـى عليـهفحمد اهللا  ،فضلنا

أنــا ابــن  ،ومــن مل يعرفنــي فأنــا احلســن بــن رســول اهللا ،عرفنــي فقــد عرفنــي

ــذير ــري الن ــالة ،البش ــطفى بالرس ــن املص ــا اب ــه  ،أن ــلت علي ــن ص ــن م ــا اب أن

أنـا ابـن مـن كـان جربئيـل السـفري مـن  ،أنا ابن من رشفت به األمـة ،املالئكة
                                                           

 .١٨النساء:  )(١

 .٢٩ح -١٥٦ – ١٥١ :٦٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .     ٢٣٢ ابن شعبة احلراين، حتف العقول عن ال الرسول،) (٣
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 .]صــىل اهللا عليــه وآلــه أمجعــني[ابــن مــن بعــث رمحــة للعــاملني  أنــا ،إليــه .اهللا

يـا حسـن عليـك بالرطـب  :فلم يقـدر معاويـة يكـتم عداوتـه وحسـده فقـال

والقمـر  ،والشـمس تنفخـه ،الـريح تلقحـه ،نعـم يـا معاويـة :قـال ،فانعته لنا

أنـا ابـن  :ثـم أقبـل عـىل منطقـه فقـال .والليـل يـربده ،واحلـر ينضـجه ،يلونه

أنا ابن من كـان مـن ربـه كقـاب قوسـني أو أدنـى أنـا ابـن  ،لدعوةاملستجاب ا

أنـا ابـن مـن خضـعت لـه قـريش رغـام أنـا  ،أنا ابن مكة ومنى ،الشفيع املطاع

أنـا ابـن مـن جعلـت األرض لـه طهـورا  ،وشـقي خاذلـه ،ابن من سعد تابعه

أنـا ابـن مـن أذهـب  ،ومسجدا أنـا ابـن مـن كانـت أخبـار السـامء إليـه تـرت

أظـن نفسـك يـا حسـن  :فقـال معاويـة .الـرجس وطهـرهم تطهـريااهللا عنهم 

ويلـك يـا معاويـة إنـام اخلليفـة مـن سـار بسـرية  :فقـال ،تنازعك إىل اخلالفـة

 ،ولعمــري إنــا ألعــالم اهلــد ومنــار التقــى ،وعمــل بطاعــة اهللا ،رســول اهللا

 ،واختـذ عبـاد اهللا خـوال ،وأحيـا البـدع ،ولكنك يـا معاويـة ممـن أبـاد السـنن

وبقيـت عليـك  ،فعشـت يسـريا ،فكأن قـد أمخـل مـا أنـت فيـه ، لعباودين اهللا

 ،رقـيـــا معاويـــة واهللا لقـــد خلـــق اهللا مـــدينتني إحـــدامها باملشـــ ،تبعاتـــه

مــا بعــث اهللا إلــيهام أحــدا  ،واألخــر بــاملغرب أســامؤمها جابلقــا وجابلســا

ــة .Nغــري جــدي رســول اهللا  ــة  :فقــال معاوي ــا عــن ليل ــا حممــد أخربن ــا أب ي
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ــدر ــال ،الق ــم :ق ــبعا  ،نع ــاموات س ــق الس ــأل إن اهللا خل ــذا فاس ــل ه ــن مث ع

واالنــس مــن ســبع فتطلــب مــن ليلــة  ،واجلــن مــن ســبع ،واألرضــني ســبعا

قــال ابــن  :أقــول .Qرين ثــم هنــض ـرين إىل ليلــة ســبع وعشـــثــالث وعشــ

ــد ــال :أيب احلدي ــدائني ق ــن امل ــو احلس ــن  :رو أب ــن ب ــة احلس ــأل معاوي س

فناشـده أن يفعـل فوضـع لـه  ،متنعبعد الصـلح أن خيطـب النـاس فـا Lعيل

وتفــرد يف  ،احلمــد هللا الــذي توحــد يف ملكــه :ثــم قــال ،كــريس فجلــس عليــه

واحلمـد هللا الـذي أكـرم  ،وينزعـه عمـن يشـاء ،يؤيت امللك مـن يشـاء :ربوبيته

فبالؤنـا  ،وحقـن دمـاء آخـركم ،رك أو لكـمـوأخـرج مـن الشـ ،بنا مـؤمنكم

أهيـا النـاس إن  ،رتم أو كفـرتمإن شـك ،عندكم قـديام وحـديثا أحسـن الـبالء

ــه ــه إلي ــني قبض ــيل ح ــم بع ــان أعل ــيل ك ــن  ،رب ع ــل ل ــه بفض ــد اختص ولق

فهيهــات هيهــات طاملــا قلبــتم لــه  .ولــن جتــدوا مثــل ســابقته ،تعهــدوا بمثلــه

 ،وهــو صــاحبكم غــزاكم يف بــدر وأخواهتــا ،األمــور حتــى أعــاله اهللا علــيكم

ــا ــقاكم علق ــا وس ــرعكم رنق ــري ،ج ــم ب ــابكم ورشقك ــتم  ،قكموأذل رق فلس

وأيـم اهللا ال تـر أمـة حممـد خفضـا مـا كانـت سـادهتم  ،بملومني عىل بغضـه

ولقــد وجــه اهللا إلــيكم فتنــة لــن تصــدوا عنهــا حتــى  ،وقــادهتم يف بنــي أميــة

ـــواغيتكم ـــاعتكم ط ـــوا لط ـــياطينكم ،هتلك ـــوائكم إىل ش ـــد اهللا  ،وانض فعن
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ثــم  .وحيـث حلمكـم ،ومــا ينتظـر مـن سـوء رغبــتكم ،ىـأحتسـب مـا مضـ

صـائب  ،يـا أهـل الكوفـة لقـد فـارقكم بـاألمس سـهم مـن مرامـي اهللا :قال

ــزل آخــذا بحناجرهــا جــاثام  ،نكــال عــىل فجــار قــريش ،عــىل أعــداء اهللا مل ي

ـــيس بامللومـــة يف أمـــر اهللا عـــىل أنفســـها ـــال اهللاـوال بالســـ ،ل وال  ،روقة مل

ــداء اهللا ــرب أع ــة يف ح ــه ،بالفروق ــه وعزائم ــاب خواتيم ــى الكت ــاه  ،أعط دع

ــه ــه ،فأجاب ــاده فاتبع ــم ،وق ــة الئ ــذه يف اهللا لوم ــه  ،ال تأخ ــلوات اهللا علي فص

مـاذا ) ١(وأصـاب متثبـت أو كـاد ،أخطـأ عجـل أو كـاد :فقال معاويـة .ورمحته

  .)٢(Qأردت من خطبة احلسن 

 وورد مثله يف:

 ........: )٤()٣(أمايل الصدوق* 

                                                           

 لذي يتأنى يفالعجول وزاده اخلطأ، واملتثبت: هو ا -ككتف وعضد  -العجل ) (١

 .األمور ويرو فيصيب مرماه

 .٣ح -٤٣ – ٤١ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٠ح ،٢٤٤ الصدوق، االمايل،) (٣

 .١ح -٣٣١ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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ابعــث إىل  :روي أن عمــرو بــن العــاص قــال ملعاويــة :)١(اإلحتجــاج* 
ــن عــيل احل ــ Lســن ب ــه حيص ــاس لعل ــرب خيطــب الن ــعد املن  ،رـفمــره أن يص

 ،فبعـث إليـه معاويـة فأصـعده املنـرب ،فيكون ذلك مما نعـريه بـه يف كـل حمفـل
ــيل  ــن ع ــن ب ــد اهللا احلس ــام فحم ــل الش ــاء أه ــاس ورؤس ــه الن ــع ل ــد مج وق

أهيـا النـاس مـن عرفنـي فأنـا الـذي  :ثـم قـال ،صلوات اهللا عليه وأثنى عليـه
مل يعرفني فأنـا احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب ابـن عـم رسـول ومن  ،يعرف

وجــدي  Nوأمــي فاطمــة بنــت رســول اهللا  ،اهللا أول املســلمني إســالما
ــا ابــن البشــري ــي الرمحــة أن ــن عبــد اهللا نب ــن النــذير ،حممــد ب ــا اب ــن  ،أن ــا اب أن

أنـا ابـن مـن بعـث إىل اجلـن و  ،أنا ابن من بعـث رمحـة للعـاملني ،الرساج املنري
 .مجعنياالنس أ

أراد  -رطب ـيف نعــت الــ )٢(يــا بــا حممــد خــذ بنــا :فقــال معاويــة
ــ ــن -خجيله ـت ــال احلس ــه :فق ــريح تنفخ ــجه ،ال ــر ينض ــربده  ،واحل ــل ي واللي

أنــا ابــن  :فرجــع يف كالمــه األول فقــال Qثــم أقبــل احلســن  ،ويطيبــه
أنــا ابــن أول مــن يــنفض عــن  ،أنــا ابــن الشــفيع املطــاع ،مســتجاب الــدعوة

                                                           

 .  ٤١٨:١ الطربيس، االحتجاج،) (١

 حدثنا، خ. )(٢
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أنـا ابـن مـن قاتـل  ،فيفـتح لـه :أنا ابن مـن يقـرع بـاب اجلنـة ،الرأس الرتاب
فـأكثر يف  .ونرصـ بالرعـب مـن مسـرية شـهر ،معه املالئكـة وأحـل لـه املغـنم

ــالم ــن الك ــوع م ــذا الن ــة  ،ه ــىل معاوي ــدنيا ع ــت ال ــى أظلم ــه حت ــزل ب ومل ي
ثــم نــزل  ،مــن مل يكــن يعرفــه مــن أهــل الشــام وغــريهم Qوعــرف احلســن 

ــة ــه معاوي ــ :فقــال ل ــا إن ــة أم ــو أن تكــون خليف ــد كنــت ترج ــا حســن ق ك ي
ــاك ــت هن ــن  ،ولس ــال احلس ــا  :Qفق ــول أم ــرية رس ــار بس ــن س ــة فم اخلليف

وعمــل بطاعــة اهللا عــز وجــل لــيس اخلليفــة مــن ســار بــاجلور وعطــل  Nاهللا
ولكـن ذلـك ملـك أصـاب ملكـا فتمتـع منـه  ،السنن واختـذ الـدنيا أمـا وأبـا

وكـان كـام قـال  ،يـه تبعتـهقليال وكان قد انقطـع عنـه فـاختم لذتـه وبقيـت عل
ــنيٍ ﴿ :اهللا تبــارك وتعــاىل ــاعٌ إِىل حِ ت مَ ــمْ وَ ــةٌ لَكُ ــهُ فِتْنَ لَّ ي لَعَ رِ فأومــأ  )١(﴾وَ إِنْ أَدْ

واهللا مــا أردت  :فقــال معاويــة لعمــرو ،رفـبيــده إىل معاويــة ثــم قــام فانصــ
واهللا مـا كـان يـر أهـل الشـام أن أحـدا  ،إال شيني حني أمرتنـي بـام أمرتنـي

 ءهـذا يش :قـال عمـرو ،حتـى قـال احلسـن مـا قـال ،سب وال غريهمثيل يف ح
فســكت معاويــة  ،ال يســتطاع دفنــه وال تغيــريه لشــهرته يف النــاس واتضــاحه

 .لعنه اهللا

                                                           

 .١١١األنبياء:  )(١
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الثقــل احلاصــل مــن كثــرة أكــل الطعــام أي اختــم مــن  :االختــام :بيــان
 .)١(لذته

ــوب*  ــن شهرآش ــب اب ــأل )٢(مناق ــة س ــرو أن معاوي ــن عم ــال ب : املنه

ثــم  ،فصــعد فحمــد اهللا وأثنــى عليــه ،أن يصــعد املنــرب وينتســب Qاحلســن 

ــال ــي :ق ــد عرفن ــي فق ــن عرفن ــاس م ــا ا لن ــه  :أهي ــأبني ل ــي فس ــن مل يعرفن وم

ــ ــى ،يـنفس ــة ومن ــدي مك ــفا ،بل ــروة والص ــن امل ــا اب ــي  ،وأن ــن النب ــا اب وأن

وأنـا ابـن مـن كسـا حماسـن  ،وأنـا ابـن مـن عـال اجلبـال الـروايس ،املصطفى

ــا ــه احلي ــ ،وجه ــا اب ــاءأن ــيدة النس ــة س ــوب ،ن فاطم ــيالت العي ــن قل ــا اب  ،أن

ــوب  ــات اجلي ــؤذن –نقي ــال ،وأذن امل ــه إال اهللا :فق ــهد أن ال إل ــهد أن  ،أش أش

لـيس  :فـإن قلـت ؟يـا معاويـة حممـد أيب أم أبـوك :فقـال -حممدا رسـول اهللا 

أصـبحت قـريش  :فقـد أقـررت ثـم قـال ،نعـم :وإن قلـت ،بأيب فقد كفـرت

ــأن حم ــرب ب ــىل الع ــر ع ــاتفتخ ــدا منه ــىل  ،م ــر ع ــرب تفتخ ــبحت الع وأص

وأصـبحت العجـم تعـرف حـق العـرب بـأن حممـدا  ،العجم بأن حممـدا منهـا

 .منها يطلبون حقنا وال يردون إلينا حقنا
                                                           

 .٣١ح -٣٥٥ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .١٧٨:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٢
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 ،رجـــل ناصـــح اجليـــب أي أمـــني انتهـــى :قـــال اجلـــوهري :بيـــان

ــه ــوب:Qفقول ــات اجلي ــذيل يف  )( نقي ــارة ال ــام أن طه ــتهن ك ــن عف ــة ع كناي

 .)١(عنهاعرف العجم كناية 

روي أن معاويــة كتــب إىل  :مــن بعــض كتــب املناقــب القديمــة* 

مروان وهو عامله عىل املدينـة أن خيطـب عـىل يزيـد بنـت عبـد اهللا بـن جعفـر 

ــغ ــا بل ــا م ــه بالغ ــاء دين ــداق وقض ــا يف الص ــم أبيه ــىل حك ــلح  ،ع ــىل ص وع

 .بني هاشم وبني أمية :احليني

إن  :قــال عبــد اهللافبعــث مــروان إىل عبــد اهللا بــن جعفــر خيطــب إليــه ف

ــيل  ــن ع ــن ب ــائنا إىل احلس ــر نس ــه Lأم ــب إلي ــن  ،فاخط ــروان احلس ــأتى م ف

فأرســل مــروان فجمــع احليــني مــن  !امجــع مــن أردت :خاطبــا فقــال احلســن

 :بني هاشم وبني أمية فتكلم مروان فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

ــت  ــب بن ــب زين ــرين أن أخط ــة أم ــؤمنني معاوي ــري امل ــان أم ــد ف ــا بع أم

ــد ا ــداق عب ــا يف الص ــم أبيه ــىل حك ــة ع ــن معاوي ــد ب ــىل يزي ــر ع ــن جعف هللا ب

ويزيـد  ،بنـي هاشـم وأميـة :وعـىل صـلح احليـني ،وقضاء دينه بالغـا مـا بلـغ
                                                           

 .٣٤ح -٣٥٦ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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ولعمــري ملــن يغــبطكم بيزيــد أكثــر ممــن  ،بــن معاويــة كفــو مــن ال كفــو لــه

 .ويزيد ممن يستسقي الغامم بوجهه ثم سكت ،يغبط يزيد بكم

أمـا مـا ذكـرت مـن  :وأثنـى عليـه ثـم قـال فحمد اهللا Qفتكلم احلسن 

ــداق ــول اهللا  ،حكــم أبيهــا يف الص ــن ســنة رس ــن لنرغــب ع ــا مل نك يف  Nفان

 ؟وأمــا قضــاء ديــن أبيهــا فمتــى قضــت نســاؤنا ديــون آبــائهن ،أهلــه وبناتــه

ــاكم هللا ــا عادين ــني فان ــدنيا وأمــا صــلح احلي ــا  .ويف اهللا فــال نصــاحلكم لل وأم

فــان كانــت اخلالفــة فاقــت  ،يغبطــه بنــاقولــك مــن يغبطنــا بيزيــد أكثــر ممــن 

ــه ــوة فــنحن املغبوطــون ب ــت اخلالفــة ،النب فهــو  ،وإن كانــت النبــوة فاق

فـان ذلـك مل يكـن  ،وأمـا قولـك إن الغـامم يستسـقي بوجـه يزيـد .املغبوط بنا

ــول اهللا  ــن  Nإال آلل رس ــم ب ــا القاس ــن عمه ــن اب ــا م ــا أن نزوجه ــد رأين وق

ــه ــا من ــد زوجته ــر وق ــن جعف ــد ب ــت  ،حمم ــي يل وجعل ــيعتي الت ــا ض مهره

ــة ــ ،باملدين ــا عش ــاين هب ــة أعط ــان معاوي ــارـوك ــى  ،رة آالف دين ــا غن ــا فيه وهل

 .وكفاية

واحــدة  :فقــال احلســن ؟أغــدرا يــا بنــي هاشــم :مــروان :فقــال

ــدة ــة .بواح ــذلك إىل معاوي ــروان ب ــب م ــة ،وكت ــال معاوي ــيهم  :فق ــا إل خطبن

 .فلم يفعلوا ولو خطبوا إلينا ملا رددناهم
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ــيل وروي أن معاو ــن ع ــن ب ــر إىل احلس ــة نظ ــة Lي ــو باملدين ــد  ،وه وق
فتداخلــه حســد فــدعا أبــا األســود  ،احتــف بــه خلــق مــن قــريش يعظمونــه

يل والضـحاك بـن قـيس الفهـري فشـاورمها يف أمـر احلسـن والـذي هيـم ؤالد
 .به من الكالم

 ،رأي أمــري املــؤمنني أفضــل وأر أن ال تفعــل :فقــال لــه أبــو األســود

 ،يقــول فيــه قــوال إال أنزلــه ســامعوه منــه بــه حســدا فــان أمــري املــؤمنني لــن

ر مـا هـو ـأحضـ ،واحلسـن يـا أمـري املـؤمنني معتـدل شـبابه ،ورفعوا به صعدا

ــه ــائن جواب ــهامك ،ك ــردع س ــذ ت ــك بنواف ــك كالم ــرد علي ــاف أن ي  ،فأخ

ــذلك ظنبوبــك ــه عيوبــك ،فيقــرع ب ــدي ب ــه  ،ويب ــار ل ــه ص ــك في ــإذا كالم ف

ــال ــال ،فض ــك ك ــرف  ،وعلي ــون تع ــا يف أدبإال أن تك ــه عيب ــة يف  ،ل أو وقيع

 ،يف غــر لباهبــا ،قــد أصــبح مــن رصيــح العــرب ،حســب وإنــه هلــو املهــذب

 .فال تفعل يا أمري املؤمنني ،وكريم حمتدها وطيب عنرصها

ــن قــيس الفهــري ــه  :ثــم قــال الضــحاك ب ــا أمــري املــؤمنني في أمــض ي

ــك ــ ،رأي ــكـوال تنص ــه بألي ــك )١(رف عن ــوارض كالم ــه بق ــو رميت ــك ل  ،فإن

                                                           

 ."بالءك"بدأيك. خ ل، والألي: االبطاء واالحتباس. ولعله مصحف  )(١
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 :فقـال ،لقـد ذل لـك كـام يـذل البعـري الشـارف مـن اإلبـل ،جوابـك وحمكم

ــل ــ .أفع ــه ـوحض ــى علي ــد اهللا وأثن ــرب فحم ــة املن ــعد معاوي ــة فص رت اجلمع

أهيـا النـاس  :وذكـر عـيل بـن أيب طالـب فتنقصـه ثـم قـال Nوصىل عىل نبيـه 

ــيش ــفه وط ــريش ذوي س ــن ق ــيبة م ــيش ،إن ش ــن ع ــدر م ــتهم  ،وتك أتعب

فبـاض وفــرخ  ،وألسـنتهم مبـادر ،وسـهم مقاعـداختـذ الشـيطان رؤ ،املقـادير

 ،وزيــن هلــم اخلطــل ،فركــب هبــم الزلــل ،ودرج يف نحــورهم ،يف صــدورهم

والــزور والبهتــان  ،وأرشــدهم إىل البغــي والعــدوان ،وأعمــى علــيهم الســبل

 ،ومـن يكـن الشـيطان لـه قرينـا فسـاء قرينـا ،وهو هلـم قـرين ،فهم له رشكاء

ــا ــم مؤدب ــم وهل ــى يب هل ــتع ،وكف ــيل  .ان اهللاواملس ــن ع ــن ب ــب احلس  Lفوث

أهيـا النـاس مـن  :وأخذ بعضـادة املنـرب فحمـد اهللا وصـىل عـىل نبيـه ثـم قـال

 )ومـن مل يعرفنـي فأنـا احلسـن بـن عـيل ( بـن أيب طالـب ،عرفني فقد عرفنـي

أنـا ابـن  ،أنـا ابـن مـن جعلـت لـه األرض مسـجدا وطهـورا ،أنا ابن نبـي اهللا

ــ ـــالس ــري الن ــن البش ــا اب ــري أن ــني ،ذيرراج املن ــاتم النبي ــن خ ــا اب ــيد  ،أن وس

أنـا ابـن مـن بعـث إىل اجلـن  ،ورسـول رب العـاملني ،وإمام املتقـني ،املرسلني

 .أنا ابن من بعث رمحة للعاملني ،واإلنس
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يـا  :فلام سـمع كالمـه معاويـة غـاظ منطقـه وأراد أن يقطـع عليـه فقـال

ــب ــفة الرط ــك بص ــن علي ــن  ،حس ــال احلس ــه :Qفق ــريح تلقح ــر  ،ال واحل

ثـم أقبـل عـىل  ،والليـل يـربده ويطيبـه عـىل رغـم أنفـك يـا معاويـة ،هينضـج

أنـا ابـن  ،أنـا ابـن الشـفيع املطـاع ،أنـا ابـن املسـتجاب الـدعوة :كالمه فقـال

أنـا ابـن مـن قاتلـت  ،ويقـرع بـاب اجلنـة ،أول من ينفض رأسـه مـن الـرتاب

نـا أ ،ر عـىل األحـزابـأنـا ابـن مـن نصـ ،ومل تقاتل مع نبي قبلـه ،املالئكة معه

أمـا إنـك حتـدث نفسـك باخلالفـة  :ابن من ذل له قـريش رغـام فقـال معاويـة

أمـا اخلالفـة فلمـن عمـل بكتـاب اهللا وسـنة  :Q فقـال احلسـن ،ولست هناك

ــه  ــاب اهللا Nنبي ــالف كت ــن خ ــة مل ــت اخلالف ــنة ،ليس ــل الس ــل  ،وعط ــام مث إن

ذلــك مثــل رجــل أصــاب ملكــا فتمتــع بــه وكأنــه انقطــع عنــه وبقيــت عنــه 

 .ته عليهوبقيت تبعا

ــة ــة :فقــال معاوي ــده نعــم جملل ــا عن ــد  ،مــا يف قــريش رجــل إال ولن وي

فقـال  ،وتكثـرت بـه بعـد القلـة ،بـىل مـن تعـززت بـه بعـد الذلـة :مجيلة قـال

ــة ــن :معاوي ــا حس ــك ي ــن أولئ ــال ؟م ــه :ق ــن معرفت ــك ع ــن يلهي ــال  .م ق

أنـا ابـن مـن سـاد الـور  أنـا ابـن مـن سـاد قريشـا شـابا وكهـال :Qاحلسن
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 ،أنا ابـن مـن سـاد أهـل الـدنيا بـاجلود الصـادق والفـرع الباسـق ،كرما ونبال

فهــل  ،اهللا وســخطه ســخط ،أنــا ابــن مــن رضــاه رىض اهللا ،والفضــل الســابق

ــة ــا معاوي ــاميه ي ــك أن تس ــال ؟ل ــول :فق ــك :أق ــديقا لقول ــال  ،ال تص فق

وقـد  ،ولـن ينـدم مـن ركـب احلـق ،والبطـال جللـج ،احلـق أبلـج :Qاحلسن

ــل ــن ركــب الباط ــابواحلــ ،خــاب م ــه ذوو األلب ــة  ،ق يعرف ــزل معاوي ــم ن ث

 .ال مرحبا بمن ساءك :وأخذ بيد احلسن وقال

ـــان ـــوب :بي ـــاق ،الظنب ـــن الس ـــابس م ـــم الي ـــرف العظ ـــو ح و  ،ه

يقـال فعـل كـذا بعـد  "بأليـك"قولـه  ،الرجل اخلـالص النسـب "ريحـالص"

 ،ويف بعــض النســخ بــدأيك ،ألي أي بعــد شــدة وإبطــاء وآل اليــا أي أبطــأ

الــدأي مــن البعــري املوضــع الــذي تقــع عليــه ظلفــة الرحــل  :اجلــوهريقــال 

والشـارف املسـنة  ،أدأ لـه دأيـا إذا ختلتـه ـيءدأيـت الشـ :أبو زيـد ،فتعقره

ــوق ــن الن ــه  .م ــيبة"قول ــيبة "إن ش ــوهري ،أي ذوي ش ــال اجل ــتلجلج  :وق ال

أي يـردد مـن غـري أن  :احلـق أبلـج والباطـل جللـج :يقـال ،الرتدد يف الكـالم

 .)١(ينفذ
                                                           

 .١٣ح -١٢٣ -١١٩ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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 :يف املوعظةه خطب

ــايف*  ــدة)١(الك ــن الع ــي ،: ع ــن الربق ــن  ،ع ــحابه م ــض أص ــن بع ع
أهيـا النـاس  :فقـال Lخطـب النـاس احلسـن بـن عـيل  :العراقيني رفعه قـال

ــام أخــربكم عــن أخ يل كــان مــن أعظــم النــاس يف عينــي وكــان رأس مــا  ،إن
فـال  ،كـان خارجـا مـن سـلطان بطنـه ،عظم به يف عيني صـغر الـدنيا يف عينـه

 ،كــان خارجــا مــن ســلطان فرجــه ،وال يكثــر إذا وجــد ،مــا ال جيــد يشــتهي
فـال يمـد  ،كـان خارجـا مـن سـلطان اجلهالـة ،فال يستخف له عقله وال رأيـه

ــة ــة ملنفع ــىل ثق ــده إال ع ــهى .ي ــان ال يتش ــخط ،ك ــربم ،وال يتس ــان  ،وال يت ك
ــامتا ــره ص ــر ده ــائلني ،أكث ــذ الق ــال ب ــإذا ق ــراء ،ف ــدخل يف م ــان ال ي وال  ،ك

يغفـل عـن  وكـان ال ،وال يـديل بحجـة حتـى يـر قاضـيا ،دعـويشارك يف 
كــان ضـعيفا مستضــعفا فـإذا جــاء  ،دوهنـم ـيءإخوانـه وال خيــص نفسـه بشــ

كـان ال يلـوم أحـدا فـيام يقـع العـذر يف مثلـه حتـى يـر  .اجلد كان ليثا عاديا
كــان يفعــل مــا يقــول ويفعــل مــا ال يقــول كــان إذا ابتــزه أمــران ال  ،اعتــذارا

ــام ــدري أهي ــل ي ــه ،أفض ــو فخالف ــرهبام إىل اهل ــر إىل أق ــكو  ،نظ ــان ال يش وك
ــربء ــده ال ــن يرجــو عن ــد م ــده  ،وجعــا إال عن ــن يرجــو عن وال يستشــري إال م

                                                           

 .٢٦ح ،٢٣٧:٢ لكليني،ا الكايف،) (١
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وال  ،وال يتشـــهى ،وال يتشـــكى ،وال يتســـخط ،كـــان ال يتـــربم ،النصـــيحة
ــن العــدو ــتقم وال يغفــل ع ــة ،ين ــذه األخــالق الكريم ــل ه ــيكم بمث إن  ،فعل

وال  ،قوهــا كلهــا فأخــذ القليــل خــري مــن تــرك الكثــريفــإن مل تطي ،أطقتموهــا
 . )١(حول وال قوة إال باهللا

* * * 
  

                                                           

 .٢٤ح -٢٩٥ – ٢٩٤ :٦٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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 :املعارف

ــار*  ــاين األخب ــاين :)١(مع ــن الطالق ــري ،ع ــن البزوف ــراهيم  ،ع ــن إب ع

عـن  ،عـن إرسائيـل ،بـن عمـران عـن املعـاىف ،عـن أبيـه عـن جـده ،بن هيثم

 Qسـأل أمـري املـؤمنني  :قـال )٢(ردـاملقدام بـن رشيـح بـن هـاين عـن أيب السـ

ــال ــيل فق ــن ع ــن ب ــه احلس ــل :ابن ــا العق ــي م ــا بن ــال ؟ي ــا  :ق ــك م ــظ قلب حف

 ،أن تنتظـر فرصـتك وتعاجـل مـا أمكنـك :قـال ؟فـام احلـزم :قـال ،استودعه

 :فـام السـامحة قـال :محـل الغـارم وابتنـاء املكـارم قـال :قـال ؟فام املجـد :قال

أن تــر القليــل رسفــا  :قــال فــام الشــح :قــال ،إجابــة الســائل وبــذل النائــل

 ،طلــب اليســري ومنــع احلقــري :قــال ؟رقةـفــام الســ :قــال ،ومــا أنفقــت تلفــا

 ،والنظــر فــيام ال يعنيــك ،التمســك بمــن ال يؤمنــك :قــال ؟فــام الكلفــة :قــال

ــال ــل :ق ــام اجله ــال ؟ف ــتمكان  :ق ــل االس ــة قب ــىل الفرص ــوب ع ــة الوث رسع

                                                           

 .٦٢ح ،٤٠١ الصدوق، معاين االخبار،) (١

 يف املصدر عن أبيه رشيح. )(٢
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 مـواطن كثـرية وإن واالمتنـاع عـن اجلـواب ونعـم العـوان الصـمت يف ،منها

  .)١(كنت فصيحا
عــن  ،عــن حممــد بــن ســعيد بــن حييــي ،: الطالقــاين)٢(معــاين األخبــار* 

عـن  ،عـن املعـاىف بـن عمـران ،عـن أبيـه ،عن أمية البلـدي ،إبراهيم بن اهليثم
سـئل أمـري  :عـن أبيـه رشيـح قـال ،عن املقدام بن رشيح ابـن هـاين ،إرسائيل

 :قــال ؟يــا بنــي مــا العقــل :فقــال L عــن ابنــه احلســن بــن عــيل Qاملــؤمنني 
ــتودعته ــا اس ــك م ــظ قلب ــال ،حف ــزم :ق ــام احل ــال ؟ف ــتك  :ق ــر فرص أن تنتظ

 ،محـل املغـارم وابتنـاء املكـارم :قـال ؟فـام املجـد :قـال ،وتعاجل مـا أمكنـك
 ؟فــام الشــح :قــال ،)٣(إجابــة الســائل وبــذل النائـل :قـال ؟فــام الســامحة :قـال
ــا :قــال ــر القليــل رسف ــ ،أن ت ــال ،ت تلفــاومــا أنفق ــة :وق ــال ؟فــام الرق  :ق

ــري ــب اليس ــري ،طل ــع احلق ــال ،ومن ــة :ق ــام الكلف ــال ؟ف ــن ال  :ق ــك بم التمس
رسعــة الوثــوب  :قــال ؟فــام اجلهــل :قــال ،والنظــر فــيام ال يعنيــك ،يؤمنــك

ونعــم العــون  ،عــىل الفرصــة قبــل االســتمكان منهــا واالمتنــاع عــن اجلــواب
                                                           

 .١٤ح -١٩٤ – ١٩٣ :٦٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .الصدوق معاين االخبار،) (٢

 النائل: ما ينال. )(٣
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ــيحا ــت فص ــرية وإن كن ــواطن كث ــمت يف م ــم أ .الص ــني ث ــىل احلس ــل ع قب

ــا بنــي مــا الســؤدد :فقــال لــه Lابنــه العشــرية واحــتامل  اصــطناع :قــال ؟ي

فـام  :قـال ؟والرضـا بـام يكفيـك ،قلـة أمانيـك :قـال ؟فام الغنى :قال ،اجلريرة

احــراز املــرء  :قــال ؟فــام اللــؤم :قــال ،الطمــع وشــدة القنــوط :قــال ؟الفقــر

ــ :قــال ؟فــام اخلــرق :قــال ،وإســالمه عرســه ،نفســه ومــن  ،ك أمــريكمعادات

يـا حـارث  :ثـم التفـت إىل احلـارث األعـور فقـال .يقدر عـىل رضك ونفعـك

  .)١(علموا هذه احلكم أوالدكم فإهنا زيادة يف العقل واحلزم والرأي

ــول*  ــف العق ــيل )٢(حت ــن ع ــن ب ــة احلس ــأله  L: أجوب ــائل س ــن مس ع

ــه  .أو غــريه يف معــان خمتلفــة Qعنهــا أمــري املــؤمنني   ؟مــا الزهــد :Qقيــل ل

كظــم  :قــال ؟فــام احللــم :قيــل .الرغبــة يف التقــو والزهــادة يف الــدنيا :القــ

 :دفـع املنكـر بـاملعروف قيـل :قـال ؟مـا السـداد :قيـل .الغيظ وملك الـنفس

                                                           

 .١ح -١٠٢ – ١٠١ :٧٥ ،العالمة املجليس -نوار بحار األ )١(

، ومضمون هذا اخلرب ٢٢٥ ابن شعبة احلراين، ،N حتف العقول عن آل الرسول) (٢

قار وال عجب أن  ييف خطبته التي خطبها بذ Qيف روضة الكايف عن أمري املؤمنني  يمرو

 .Qعصوم يشتبه الكالمان الن مستقامها من قليب ومفرغهام من ذنوب كام قال امل
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) ١(؟فـام النجـدة :قيـل .إصـطناع العشـرية ومحـل اجلريـرة :قـال ؟رفـفام الشـ

 :يــلق .الــذب عــن اجلــار والصــرب يف املــواطن واالقــدام عنــد الكرهيــة :قــال

ــد ــام املج ــال ؟ف ــرم :ق ــي يف الغ ــرم )٢(أن تعط ــن اجل ــو ع ــل .وأن تعف ــام  :قي ف

وتعهـد الصـنيعة  )٣(ظ الـدين وإعـزاز الـنفس ولـني الكنـفحفـ :قـال ؟املروة

ــوق ــاس ،وأداء احلق ــرم .والتحبــب إىل الن االبتــداء  :قــال ؟قيــل فــام الك

 :قــال ؟فــام الدنيئــة :قيــل )٤(ســألة وإطعــام الطعــام يف املحــلبالعطيــة قبــل امل

قلـة النـد وأن ينطـق  :قـال ؟فـام اللـؤم :قيـل .النظر يف اليسري ومنـع احلقـري

                                                           

الشجاعة  اصطناع العشرية: االحسان إليهم. واجلريرة: الذنب واجلناية. والنجدة: )(١

 والشدة والبأس.

 بتقديم املعجمة املضمومة: ما يلزم أداؤه. -الغرم  )(٢

 : اجلانب والناحية. وكنف االنسان: حضنه والعضدان والصدر.-حمركة-الكنف ) (٣

 حها وانامؤها.أي اصال "وتعهد الصنيعة"وقوله: 

 : الشدة واجلدب. يقال: زمان ما حل أي جمدب.-بالفتح  -املحل  )(٤



 ٢١٣ ................................................. Qالباب السادس: حكم ومواعظ اإلمام احلسن 

فــام  :قيــل .راءـراء والضـــالبــذل يف الســ :قــال ؟فــام الســامح :قيــل .)١(بــاخلنى

ــح ــال ؟الش ــا :ق ــه تلف ــا أنفقت ــا وم ــديك رشف ــا يف ي ــر م ــل .أن ت ــام  :قي ف

اجلــرأة  :قــال ؟نفــام اجلــب :قيــل .اإلخــاء يف الشــدة والرخــاء :قــال ؟اإلخــاء

رىض الـنفس بـام  :قـال ؟فـام الغنـى :قيـل .عىل الصديق والنكول عـن العـدو

 :قيــل .ءرشه الــنفس إىل كــل يش :قــال ؟فــام الفقــر :قيــل .قســم هلــا وإن قــل

احلفـاظ يف الشــدة  :قــال ؟فـام الكـرم :قيــل .بـذل املجهـود :قــال ؟فـام اجلـود

 :قـال ؟فـام املنعـة :قيـل .)٣(مواقفـة االقـران :قـال ؟فام اجلـرأة :قيل )٢(والرخاء

                                                           

ل شحيح النفس كان دنى األص -مصدر من لؤم الرجل لؤما ومالءمة  -اللؤم  )(١

 الفحش يف -مقصورا  -: اجلود والفضل واخلري. واخلنى -كعمي-فهو لئيم. والند :

 الكالم.

ن املحارم واملنع هلا واملحافظة عىل العهد والوفاء : الذب ع-ككتاب  -احلفاظ  )(٢

 والتمسك بالود.

يقال:  : املحاربة،-بتقديم القاف  -. واملواقفة "قيل: فام اجلزاء"يف بعض النسخ  )(٣

 واقفه يف احلرب أو اخلصومة أي وقف كل منهام مع االخر.
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الفــرق عنــد  :قــال ؟فــام الــذل :قيــل .)١(الشــدة البــأس ومنازعــة أعــز النــاس

ــدوقة ــل .)٢(املص ــرق :قي ــام اخل ــال ؟ف ــىل  :ق ــدر ع ــن يق ــريك وم ــك أم مناوات

فــام  :قيــل .)٤(يحإتيــان اجلميــل وتــرك القبــ :قــال ؟فــام الســناء :قيــل .)٣(رضك

 .)٥(ة واالحـرتاس مـن مجيـع النـاسبـالوالطـول األنـاة والرفـق  :قـال ؟احلزم

ــل ــ :قي ــام الش ــال ؟رفـف ــريان :ق ــظ اجل ــوان وحف ــة االخ ــل .موافق ــام  :قي ف

 :قـال ؟فـام السـفه :قيـل .تركـك حظـك وقـد عـرض عليـك :قال ؟احلرمان

ــدناة ومصــاحبة الغــواة ــاع ال ــال ؟)٦(فــام العــي :قيــل .اتب ــة  :ق العبــث باللحي

االقــران  فقــةموا :قــال ؟فــام الشــجاعة :قيــل .وكثــرة التنحــنح عنــد املنطــق

                                                           

د يف اهللا أو اهليبة يف أعني املنعة: العز والقوة. ولعل املراد بالبأس واملنازعة: اجلها )(١

 الناس. وبأعز الناس أقواهم.

 : اخلوف والفزع. واملصدوقة: الصدق.-حمركة  -الفرق  )(٢

 املناواة: املعاداة. )(٣

 : الرفعة.-باملهملة ممدودا  -السناء  )(٤

 ."األناة"األناة: الوقار واحللم. وىف بعض النسخ  )(٥

 : العجر يف الكالم.يالع )(٦
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 :قيـل .كالمـك فـيام ال يعنيـك :قـال ؟قيـل فـام الكلفـة .والصرب عند الطعـان

ــه املتهــاون بعرضــه :قــال ؟)١(ومــا الســفاه  ؟فــام اللــؤم :قيــل .األمحــق يف مال

  .)٣()٢(إحراز املرء نفسه وإسالمه عرسه :قال

ــة*  ــف الغم ــيل  :)٤(كش ــن ع ــن ب ــن احلس ــال Lع ــن ال  :ق ال أدب مل

ورأس العقـل  ،وال حيـاء ملـن ال ديـن لـه ،وال مـروة ملـن ال مهـة لـه ،هعقل ل

ومــن حــرم مــن  ،وبالعقــل تــدرك الــداران مجيعــا ،معــارشة النــاس باجلميــل

علــم النــاس علمــك وتعلــم علــم غــريك  :Qوقــال  .العقــل حــرمهام مجيعــا

عــن الصــمت  Qوســئل  .فتكــون قــد أتقنــت علمــك وعلمــت مــا مل تعلــم

 .وفاعلــه يف راحــة وجليســه آمــن ،زيــن العــرضو ،هــو ســرت العمــى :فقــال

ــال  ــالث :Qوق ــاس يف ث ــالك الن ــد :ه ــرص واحلس ــرب واحل ــالكرب  ،الك ف

واحلـرص عـدو الـنفس وبـه اخـرج آدم مـن  ،هالك الدين وبـه لعـن إبلـيس

                                                           

 : اجلهل وأيضا مجع سفيه.-بالكرس  -سفاه ال )(١

 : حليلة الرجل ورحلها.-بالكرس  -العرس  )(٢

 .٢ح -١٠٤ – ١٠٢ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١٩٤:٢ عيل بن ايب الفتح االربيل، كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (٤
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ــة ــل هابيــل ،اجلن ــل قابي ــه قت ــد الســوء ومن ــال  .واحلســد رائ ــأت  :Qوق ال ت

ــده ــاف ي ــه وخت ــو نوال ــال إال أن ترج ــتف ،رج ــهأو يس ــن علم ــو  ،يد م أو ترج

ــه ــة دعائ ــه ،برك ــك وبين ــا بين ــل رمح ــال  .أو تص ــري  :Qوق ــىل أم ــت ع دخل

وهـو جيـود بنفسـه ملـا رضبـه ابـن ملجـم فجزعـت لـذلك فقـال  Qاملؤمنني 

ــا أراك عــىل حالــك هــذه فقــال  :أجتــزع فقلــت :يل  :Qوكيــف ال أجــزع وأن

ــت  ــاة وإن أن ــن النج ــت هب ــتهن نل ــت حفظ ــع إن أن ــاال أرب ــك خص أال أعلم

وال فقــر مثــل  ،يــا بنــي ال غنــى أكــرب مــن العقــل ،ضــيعتهن فاتــك الــداران

 .وال عــيش ألــذ مــن حســن اخللــق ،وال وحشــة أشــد مــن العجــب ،اجلهــل

ــه [ ــن أبي ــا ع ــن يروهي ــن احلس ــمعت ع ــذه س ــئت يف  Lفه ــا إن ش فاروه

ــه ــب أبي ــه أو مناق ــال  .)١(]مناقب ــن  :Qوق ــوم م ــبه بمظل ــا أش ــت ظامل ــا رأي م

طلبـت مـن الـدنيا فلـن تظفـر بـه بمنزلـة مـا مل  اجعـل مـا :Qوقـال  .حاسد

 ،واعلــم أن مــروة القناعــة والرضــا أكثــر مــن مــروة االعطــاء ،خيطــر ببالــك

ــدائها وســئل عــن العقــوق فقــال أن حتــرمهام  :ومتــام الصــنيعة خــري مــن ابت

                                                           

 كتاب.بني القوسني كالم األردبييل يف (كشف) وال يناسب هذا ال )(١
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قـــم فاخطـــب الســـمع  :قـــال لـــه Qوروي أن أبـــاه عليـــا  .)١(وهتجرمهـــا

ومـن سـكت  ،ن تكلـم سـمع كالمـهاحلمـد هللا الـذي مـ :فقام فقال ،كالمك

أمـا بعـد  ،ومـن مـات فإليـه معـاده ،ومن عاش فعليـه رزقـه ،علم ما يف نفسه

ــا ــور حملتن ــإن القب ــدنا ،ف ــة موع ــنا ،والقيام ــن  ،واهللا عارض ــاب م ــا ب إن علي

فالتزمـه  Qفقـام إليـه عـيل  .ومـن خـرج عنـه كـان كـافرا ،دخله كـان مؤمنـا

ــال ــي  :فق ــت وأم ــأيب أن ــ﴿ب ــةً بَعْضُ يَّ رِّ ــضٍ وَ ذُ ــنْ بَعْ ــيمٌ  اهللاها مِ لِ يعٌ عَ ــمِ  .﴾سَ

ــدا :Qومــن كالمــه  ــا ابــن آدم عــف عــن حمــارم اهللا تكــن عاب ــام  ،ي وارض ب

ــا ــن غني ــبحانه تك ــم اهللا س ــلام ،قس ــن مس ــاورك تك ــن ج ــوار م ــن ج  ،وأحس

إنـه كـان بـني  ،وصاحب الناس بمثل مـا حتـب أن يصـاحبوك بـه تكـن عـدال

ــيد ــون مش ــريا ويبن ــون كث ــوام جيمع ــديكم أق ــدا ،اأي ــأملون بعي ــبح  ،وي أص

يــا ابــن آدم إنــك مل تــزل  ،ومســاكنهم قبــورا ،مجعهــم بــوارا وعملهــم غــرورا

ــديك ملــا بــني  ــذ ســقطت مــن بطــن أمــك فخــذ ممــا يف ي يف هــدم عمــرك من

ــديك ــزود ،ي ــؤمن يت ــإن امل ــع ،ف ــافر يتمت ــان  ،والك ــذه  Qوك ــد ه ــو بع يتل

ــة ــو" :املوعظ ــزاد التق ــري ال ــإن خ ــزودوا ف ــه  ."وت ــن كالم ــذا إ Qوم ن ه

                                                           

 يعنى الوالدين. )(١
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فليجـل جـال بضـوئه ولـيلجم  ،القرآن فيـه مصـابيح النـور وشـفاء الصـدور

ي املســتنري يف ـكــام يمشــ ،حيــاة القلــب البصــري )١(فــإن التلقــني الصــفة

  .)٢(الظلامت بالنور

 ،العقـــل حفــــظ قلبـــك مـــا اســــتودعته :Qقـــال  :)٣(العـــدد* 

ـــتك ـــر فرص ـــزم أن تنتظ ـــك ،واحل ـــا أمكن ـــل م ـــل  ،وتعاج ـــد مح واملج

ـــارم و ـــارماملغ ـــاء املك ـــائل ،ابتن ـــة الس ـــامحة إجاب ـــل ،والس ـــذل النائ  ،وب

ـــري ـــع احلق ـــري ومن ـــب اليس ـــة طل ـــن ال  ،والرق ـــك مل ـــة التمس والكلف

  .واجلهل وإن كنت فصيحا ،والنظر بام ال يعنيك ،يؤاتيك

                                                           

 والصواب "وليلجم الصفة قلبه فان التفكري حياة القلب البصري"كذا وىف املصدر  (١)

وليبلغ الصفة نظره فان التفكر حياة قلب  ،فليجل جال برصه" ٥٩٩ ص ٢كام يف الكايف ج

 ."البصري

 .٦ح -١١٢ – ١١١ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢٢ح ،٣٢ عيل بن يوسف املطهر احليل، قوية لدفع املخاوف اليومية،العدد ال) (٣
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مــا فــتح اهللا عــز وجــل عــىل أحــد بــاب مســألة فخــزن عنــه  :Qوقــال 
وال  ،اب القبــولوال فــتح الرجــل بــاب عمــل فخــزن عنــه بــ ،بــاب اإلجابــة

 . )١(عبد باب شكر فخزن عنه باب املزيدفتح ل
أصـبحت  :قـال ؟Nكيـف أصـبحت يـا ابـن رسـول اهللا  :Qوقيل لـه 
وأنــا  ،واحلســاب حمــدق يب ،واملــوت يطلبنــي ،والنــار أمــامي ،ويل رب فــوقي

 ،واألمــور بيــد غــريي ،وال أدفــع مــا أكـره ،مـرهتن بعمــيل ال أجــد مـا أحــب
 .)٢(؟فأي فقري أفقر مني ،ء عفا عنيفإن شاء عذبني وإن شا

ــال  ــل :Qوق ــه مط ــا مل يتقدم ــروف م ــنٌّ  ،املع ــه م ــاء واال ،وال يتبع عط
 .)٣(قبل السؤال من أكرب السؤدد

هـو أن يـر الرجـل مـا أنفقـه تلفـا ومـا  :فقـال :عن البخـل Qوسئل 
 .)٤(أمسكه رشفا

  .)٥(من عدد نعمه حمق كرمه :Qوقال  
                                                           

 .٢٣ح) (١
 .٢٨ح) (٢
 .٣٣ح) (٣
 .٣٤ح) (٤
 .٣٥ح) (٥



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٢٢٠

 .)١( قدر الفطنة هبمحشة من الناس عىلالو :Qوقال 

 .)٢(واالنجاز دواؤه ،الوعد مرض يف اجلود :Qوقال  

 . )٣(االنجاز دواء الكرم :Qوقال  

ال تعاجــل الــذنب بالعقوبــة واجعــل بيــنهام لالعتــذار  :Qوقــال 

  .)٤(طريقا

 .)٥(وقد أكثر من اهليبة الصامت ،املزاح يأكل اهليبة :Qوقال 

رتق املســـؤول حتـــى حتـــى يعـــد ومســـاملســـؤول حـــر  :Qوقـــال  

 .)٦(ينجز

  .)٧(املصائب مفاتيح االجر :Qوقال  
                                                           

 .٣٦ح) (١

 .٣٧ح) (٢

 .٣٨ح) (٣

 .٣٩ح) (٤

 (٥)٤٠. 

 .٤١ح مضارع من وعد، واملسرتق هو السائل يعنى هو الذي يطلب الرق. "يعد" )(٦

 .٤٢ح) (٧
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ــال  ــة :Qوق ــت نعم ــكرت كان ــإن ش ــة ف ــة حمن ــرت  ،النعم ــإن كف ف
 .)١(صارت نقمة

  .)٢(الفرصة رسيعة الفوت بطيئة العود :Qوقال  
 .)٣(ال يعرف الرأي إال عند الغضب :Qوقال 

ـــال   ـــل ذل :Qوق ـــن ق ـــوع ،م ـــى القن ـــري الغن ـــر  ،وخ ورش الفق
 .)٤(اخلضوع

ــال   ــ :Qوق ــن لس ــاك م ــن كف ــدك م ــبيل رش ــك س ــح ل ــا أوض انك م
 . )٦()٥(غيك

إن اهللا عـــز وجـــل أدب نبيـــه  :Q: قـــال مولينـــا احلســـن )٧(العـــدد* 
ـــال ـــن األدب فق ـــنِ ﴿ :أحس ضْ عَ ـــرِ أَعْ فِ وَ رْ ـــالْعُ ـــرْ بِ أْمُ ـــوَ وَ فْ ـــذِ الْعَ خُ

                                                           

 .٤٣ح) (١

 .٤٤ح) (٢

 .٤٥ح )(٣

 .٤٦ح (٤) 

 .٤٧ح) (٥

 .٧ح -١١٤ – ١١٢ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٦(

 .٦٣ح ،٥٢ عيل بن يوسف املطهر احليل، العدد القوية لدفع املخاوف اليومية،) (٧



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٢٢٢

لِنيَ  ــاهِ ــاىل )١(﴾اجلْ ــال تع ــره ق ــذي أم ــى ال ــام وع مُ ا﴿ :فل ــاكُ ــا آت ــولُ م سُ لرَّ
وا تَهُ ـانْ نْـهُ فَ مْ عَ ـاكُ ما هنَ وهُ وَ ذُ أن  :قـال ؟ومـا العفـو :Qفقـال جلربئيـل )٢( ﴾فَخُ

فلـام فعـل  ،وتعفـو عمـن ظلمـك ،وتعطـي مـن حرمـك ،تصل مـن قطعـك
ــيمٍ ﴿ذلــك أوحــى اهللا إليــه  ظِ ــقٍ عَ لُ ــىل خُ ــكَ لَعَ الســداد دفــع  :وقــال .)٣( ﴾إِنَّ

ــاملعروف ــر ب ــ ،املنك ــريـوالش ــطناع العش ــرةرف اص ــل اجلري ــروة  ،ة ومح وامل
ــه ــرء مال ــالح امل ــاف وإص ــري ،العف ــع احلق ــري ومن ــر يف اليس ــة النظ  ،والرق

ــه ــه عرس ــه وبذل ــرء نفس ــراز امل ــؤم إح ــ ،والل ــذل يف العس ــامحة الب ر ـالس
ــ ــا ،رـواليس ــديك رشف ــا يف ي ــر م ــح أن ت ــا ،الش ــه تلف ــا أنفقت ــا ،وم  ءاالخ

 ،والنكـول عـن العـدواجلـبن اجلـرأة عـىل الصـديق  ،الوفاء يف الشدة الرخـاء
ــادرة ــة الب ــدنيا يف الغنيم ــادة يف ال ــو والزه ــة يف التق ــم  ،والغنيم ــم كظ احلل

ــي  ،الغــيظ ــى بــام قســم اهللا هلــا وإن قــل فــإنام الغنــى غن وملــك الــنفس الغن
املنعـة شـدة البـأس ومنازعـة أشـد  ،الفقـر شـدة الـنفس يف كـل شـئ ،النفس

ــاس ــ ،الن ــذل التض ــرأة مواقـال ــدوقة اجل ــد املص ــرانرع عن ــة االق ــة  ،ف الكلف

                                                           

 .١٩٩األعراف:  )(١

 .٧احلرش:  )(٢

 .٤: القلم) (٣
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ــيام ال يعنيــك واملجــد أن تعطــي يف العــدم وأن تعفــو عــن طــول  ،كالمــك ف
 ،واالحـرتاس مـن النـاس بسـوء الظـن هـو احلـزم ،واالقرار بالواليـة ،األناة
الســفه اتبــاع الــدناة ومصــاحبة  ،رور موافقــة االخــوان وحفــظ اجلــريانـالســ

ــواة ــد ،الغ ــك املفس ــجد وطاعت ــك املس ــة ترك ــك احلر ،الغفل ــرك حظ ــان ت م
يشـتم فـال  ،املتهـاون يف عرضـه ،السـفيه األمحـق يف مالـه ،وقد عرض عليـك

  .)١(املتحرم بأمر عشريته هو السيد ،جييب

املعــروف مــا مل يتقدمــه  :Lقــال احلســن بــن عــيل  :)٢(الــدرة البــاهرة* 

والبخــل أن يــر الرجــل مــا أنفقــه تلفــا ومــا أمســكه  ،مطــل ومل يتعقبــه مــن

ال تعاجـل الـذنب  ،االنجـاز دواء الكـرم ،ه حمـق كرمـهمـن عـدد نعمـ ،رشفا

ــا ــذار طريق ــنهام لالعت ــل بي ــة واجع ــري ،بالعقوب ــب البص ــاة قل ــر حي  ،التفك

  .)٣(أوسع ما يكون الكريم باملغفرة إذا ضاقت باملذنب املعذرة

                                                           

 .١٠ح -١١٥ – ١١٤ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 ،٤١ ،٤٢ ،٤٣ ، ٤٤ح ،٢٢ الشهيد االول، الدرة الباهرة من االصداف الطاهرة، )(٢

٣٧ ، ٣٨ ،٤٠،٣٩        . 

 .١١ح -١١٥ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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ــدين*  ــالم ال ــيل  :)١(اع ــن ع ــن ب ــال احلس ــاتيح  :Lق ــائب مف املص

  .االجر

  .فإذا ولت عرفت جتهل النعم ما أقامت :Qوقال 

  .عليكم بالفكر فإنه حياة قلب البصري ومفاتيح أبواب احلكمة :Qوقال 

 .أوسع ما يكون الكريم باملغفرة إذا ضاقت باملذنب املعذرة :Qوقال 

 هللاِوَ ﴿ :ال بــل يف عــزة قــال اهللا تعــاىل :فيــك عظمــة قــال :Qوقيــل لــه  

نِنيَ  مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ  .)٢( ﴾الْعِزَّ

  .صاحب الناس مثل ما حتب أن يصاحبوك به :Qوقال  

ابــن آدم إنــك مل تــزل يف هــدم عمــرك منــذ ســقطت  :Qوكــان يقــول 

فـإن املـؤمن يتـزود وإن  ،فخـذ ممـا يف يـديك ملـا بـني يـديك ،من بطـن أمـك

وتــزودوا فــإن خــري الــزاد "وكــان ينــادي مــع هــذه املوعظــة  ،الكــافر يتمتــع

٣("التقو(. 

                                                           

 . ٢٩٧ احلسن بن حممد الديلمي، اعالم الدين يف صفات املؤمنني،) (١

 .٨املنافقون:  )(٢

 .١٢ح -١١٦ – ١١٥ :٧٥ ،جليسالعالمة امل -بحار األنوار  )٣(
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  :يف قصار هذه املعاين Qورو عنه : )١(حتف العقول* 

 .ما تشاور قوم إال هدوا إىل رشدهم :Qقال  - ١

 .اللؤم أن ال تشكر النعمة :Qوقال  - ٢ 

ــال  - ٣  ــده Qوق ــبعض ول ــرف  :ل ــى تع ــدا حت ــواخ أح ــي ال ت ــا بن ي

رة فآخــه عــىل ـورضــيت العشــ )٢(رده ومصــادره فــإذا اســتنبطت اخلــربةمــوا

  .عرسةإقالة العثرة واملواساة يف ال

ــال  - ٤ ــب :Qوق ــاد الغال ــب جه ــد الطل ــىل  ،ال جتاه ــل ع وال تتك

واالمجـال يف الطلـب  ،القدر اتكال املستسـلم فـإن ابتغـاء الفضـل مـن السـنة

فـإن  ،وال احلـرص بجالـب فضـال ،وليسـت العفـة بدافعـة رزقـا ،من العفـة

 .)٣(واستعامل احلرص استعامل املآثم ،الرزق مقسوم

                                                           

 .٢٣٣ابن شعبة احلراين، حتف العقول عن آل الرسول،) (١

 املخالطة –بالكرس  -: االختيار والعلم عن جتربة. والعرشة -مصدر  -خلربة ا )(٢

 .والصحبة

 .٤ح -١٠٦ – ١٠٥ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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 :العقل

 ؟مــا العقــل :فقيــل لــه Q: ســئل احلســن بــن عــيل )١(معــاين األخبــار* 
 .التجرع للغصة حتى تنال الفرصة :قال

 ويطلق جمازا ،)٢(ر إساغتهـما يعرتض يف احللق وتعس :الغصة بالضم :بيان
وجترعـه كنايـة عـن  .عىل الشدائد التي يشق عىل االنسان حتملها وهو املراد هنا

حتى تنال الفرصـة فـإن التـدارك قبـل حتمله وعدم القيام باالنتقام به وتداركه 
 .)٣(ذلك ال ينفع سو الفضيحة وشدة البالء وكثرة اهلم

يــا بنــي مــا  Lلحســن للة أمــري املــؤمنني أ: يف أســ)٤(معــاين األخبــار* 
رسعــة  :قــال ؟قــال فــام اجلهــل ،حفــظ قلبــك مــا اســتودعه :قــال ؟العقــل

ــو ــن اجل ــاع ع ــا واالمتن ــتمكان منه ــل االس ــة قب ــىل الفرص ــوب ع  ،ابالوث
 .)٥(ونعم العون الصمت يف مواطن كثرية وإن كنت فصيحا

                                                           

 .٢٤٠ الصدوق: معاين االخبار،) (١

 نسخة: وتعذر إساغته.ويف  )(٢

 .٩ح -١١٦ :١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٤٠١ الصدوق: معاين االخبار،) (٤

 .١٠ح -١١٧ – ١١٦ :١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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ــراهيم بــن  )١( عــن أيب جعفــر اجلــوهري ،العــويس :املحاســن*  عــن إب

ــويف ــد الك ــال ،حمم ــه ق ــيل  :رفع ــن ع ــن ب ــئل احلس ــال Qس ــل ق ــن العق  :ع

 .)٢(التجرع للغصة ومداهنة األعداء

إذا طلبــتم احلــوائج فاطلبوهــا مــن  Qوقــال احلســن بــن عــيل * 

الـذين قـص اهللا يف كتابـه  :قـال ؟يـا بـن رسـول اهللا ومـن أهلهـا :قيـل ،اأهله

 . )٥()٤(هم أولوا العقول :. قال)٣(كر أولوا األلبابإنام يتذ :فقال ،وذكرهم

عجـب ملـن يتفكـر  :L: قـال احلسـن بـن عـيل )٦(دعوات الراونـدي* 

ــه ــر يف معقول ــف ال يتفك ــه كي ــودع  ؟!يف مأكول ــه وي ــا يؤذي ــه م ــب بطن فيجن

 .)٧(ما يرديهصدره 
                                                           

 ويف نسخة: أيب حفص اجلوهري. )(١

 .١٣ح -١٣٠ :١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٩ الرعد:) (٣

 . ٢٠:١ الكليني، كايف،ال) (٤

 .١٤١ :١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(

 . ١٤٤ قطب الدين الراوندي: الدعوات(سلوة احلزين)،) (٦

 .٤٣ح -٢١٨ :١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٧(
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 :املوت

ــب *  ــن أيب طال ــيل ب ــن ع ــن ب ــئل احلس ــذي  :Qوس ــوت ال ــا امل م

أعظــم رسور يــرد عــىل املــؤمنني إذا نقلــوا عــن دار النكــد إىل  :قــال ؟جهلــوه

جنـتهم إىل نـار  وأعظـم ثبـور يـرد عـىل الكـافرين إذا نقلـوا عـن ،نعيم األبـد

 .)٢()١(ال تبيد وال تنفد

 :خرةذكر اآل

ــ*  ــن أن ــن احلس ــالوروي ع ــحك فق ــال يض ــت  :ه رأ رج ــل علم ه

 :قـال ؟وهـل علمـت أنـك خـارج منهـا :قـال ،نعـم :فقـال ؟أنك وارد النار

ــال ،ال ــحك :ق ــذا الض ــيم ه ــى  ؟فف ــط حت ــاحكا ق ــر ض ــن مل ي ــان احلس وك

 .)٤()٣(مات

                                                           

 .٣ح ،٢٨٨ الصدوق، معاين االخبار،) (١

 .١٥٤ :٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٤٤٣:٦ الطربيس، جممع البيان، تفسري) (٣

 .٢٥٠: ٨املجليس  العالمة - األنوار بحار )٤(
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 :Qفضل أمري املؤمنني 

 :Qصــبيحة الليلــة التــي قــبض فيهــا أمــري املــؤمنني  Qقــال احلســن * 
 )وال أدركـه اآلخـرون ،مـا سـبقه األولـون بعمـل )١((لقد قبض الليلـة رجـل
 .)٢(وهذه املقالة متهافتة جدا

 :قدرة اهللا تعاىل

عـن  ،عـن اليشـكري ،عـن عـيل بـن إبـراهيم ،: ماجيلويـه)٣(اخلصال* 
ــن عــثامن ــان ب ــاد األزدي عــن أب ــن زي ــن تغلــب ،حممــد ب ــان ب عــن  ،عــن أب

أن ملـك  )٤(يف حـديث طويـل Lعـن احلسـن بـن عـيل  ،سفيان بـن أيب لـيىل
ــروم ســأله عــن ســبعة أشــياء خلقهــا اهللا عــز وجــل مل ختــرج مــن رحــم  ،ال

ــال ــراب  :فق ــة والغ ــة اجلن ــالح وحي ــة ص ــراهيم وناق ــبش إب ــواء وك آدم وح
  .الذي بعثه اهللا عز وجل يبحث يف األرض وإبليس لعنه اهللا

                                                           

 يف املصدر: لقد قبض يف هذه الليلة. )(١

 .٣٧٨ :١٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٣٤ح ،٣٥٣ الصدوق، اخلصال،) (٣

 .L تقدم احلديث بطوله يف كتاب االحتجاجات يف باب مناظرات احلسن واحلسني )(٤
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عـن أيب سـعيد  ،احلسـني بـن عبـد اهللا السـكيني :تفسري عيل بن إبراهيم
 .)٣()٢( )١(مثله Kعن آبائه  ،عن أيب عبد اهللا ،بد امللك بن هارونعن ع ،البجيل

عـن ابـن أيب  ،عـن أبيـه ،عـن عـيل بـن إبـراهيم ،: عن أبيـه)٤(اخلصال* 
يف مـا  :Qعـن أيب جعفـر  ،عـن حممـد بـن قـيس ،نجران عن عاصم بن محيـد

وأمــا  :قــال Lســأل رســول معاويــة ألســئلة ملــك الــروم احلســن بــن عــيل 
ــ ــياء بعـعش ــد يشرة أش ــض فأش ــن بع ــد م ــها أش ــل  ءض ــز وج ــه اهللا ع خلق

و أشــد مــن احلديــد  ،وأشــد مــن احلجــر احلديــد يقطــع بــه احلجــر ،احلجــر
ــار ــار املــاء يطفــئ الن ــد وأشــد مــن الن ــار تــذيب احلدي ــاء  ،الن وأشــد مــن امل

وأشـد  ،وأشـد مـن السـحاب الـريح حيمـل السـحاب ،السحاب حيمـل املـاء
ن امللـك ملـك املـوت الـذي يميـت وأشـد مـ ،من الريح امللك الذي يرسـلها

                                                           

رحم، فقال  عن سبعة أشياء خلقها اهللا مل تركض يف Qثم سأل امللك احلسن  )(١

ثم إبليس امللعون ثم احلية  أول هذه آدم ثم حواء ثم كبش إبراهيم ثم ناقة صالح Qاحلسن 

 .ثم الغراب التي ذكرها اهللا يف القرآن

 .    ٢٧١:٢ عيل بن ابراهيم القمي، تفسري القمي،) (٢

 .٣٣ح -٣٧ – ٣٦ :١١ ،العالمة املجليس -وار بحار األن )٣(

 .٣٣ح ،٤٤١ الصدوق، اخلصال،) (٤
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وأشـد مـن  ،وأشد من ملك املـوت املـوت الـذي يميـت ملـك املـوت ،امللك
 . )١(رب العاملني الذي يميت املوت ]اهللا[املوت أمر 

ومنه عن حممـد بـن عـيل ماجيلويـه عـن عـيل بـن إبـراهيم عـن أبيـه * 

 عن اليشكري عن حممد بـن زيـاد األزدي عـن أبـان بـن عـثامن عـن أبـان بـن

أنـه  Qتغلب عـن سـفيان بـن أيب لـيىل عـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب 

إن ملـك الـروم سـأله فـيام سـأله  :قال يف حديث طويـل لـه مـع ملـك الـروم

آدم وحـوا  :فقـال ،عن سبعة أشـياء خلقهـا اهللا عـز وجـل مل ختـرج مـن رحـم

ــز  ــه اهللا ع ــذي بعث ــة والغــراب ال ــة اجلن ــة صــالح وحي ــراهيم وناق وكــبش إب

  .)٣()٢(يف األرض وإبليس لعنه اهللايبحث  وجل

 .......:)٤(اخلصال :"اخلصال"ورد مثله يف * 

كنـا عــىل مائـدة أنــا وأخـي حممــد  :قــال :Qوعـن احلسـني بــن عـيل * 

بن احلنفية وبنـي عمـي عبـد اهللا بـن عبـاس وقـثم والفضـل فوقعـت جـرادة 
                                                           

 .٢ح -٢٠٠ – ١٩٩ :٥٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٣٤ح ،٣٥٣ الصدوق، اخلصال،) (٢

 .١٠٦ح -٢٤٨ :٦٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١٥ح -٢٦٢ :٦١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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تعلــم مــا مكتــوب عــىل جنــاح  :فأخــذها عبــد اهللا بــن عبــاس فقــال للحســن

ــر ــال ؟ادةاجل ــال :فق ــألت أيب فق ــول اهللا  :س ــألت رس ــال يل Nس ــىل  :فق ع

ــا رب اجلــرادة ورازقهــا إذا  :جنــاح اجلــرادة مكتــوب ــه إال أن ــا اهللا ال إل إين أن

 :فقــال ابــن عبــاس"عــىل قــوم بــالء  )١(وإن شــئت ،شــئت بعثتهــا رزقــا لقــوم

 . )٣()٢(هذا واهللا من مكنون العلم
ــوان*  ــاة احلي ــن عــيل  بإســناد الطــرباين :)٤(حي ــال Qعــن احلســن ب  :ق

 وذكر نحوه. ،كنا عىل مائدة
بيــان: حيتمــل أن يكــون الكتابــة املــذكورة كنايــة عــن أن خلقتهــا عــىل 
ــرادة  ــه رب اجل ــه وكون ــانع ووحدت ــود الص ــىل وج ــدل ع ــذكورة ت ــة امل اهليئ

 .)٥(وغريها وأهنا تكون نعمة وبالء وفيها استعدادمها واهللا يعلم
 :"ضاصحيفة الر" وورد مثله يف* 

                                                           

 يف املصدر: وان شئت بعثتها بالء عىل قوم. )(١

 .٢٤١:١ قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح،) (٢

 .٩ح -١٩٣ :٦٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١٣٦:١ الدمريي، حياة احليوان،) (٤

 .١٠: ح١٩٣: ٦٣ -املجليس –بحار االنوار ) (٥
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عــن آبائــه عــن احلســني  Q: باســناده عــن الرضــا )١(صــحيفة الرضــا* 

  .........:)٢(قال Kبن عيل 

 :.........)٣(وورد ايضا مثله يف: اخلرائج واجلرائح* 

 :نبياءمعرفة األ

عـن أيب  ،: احلسـني بـن عبـد اهللا السـكيني)٤(تفسري عـيل بـن إبـراهيم* 

 Kعـن آبائـه ،أيب عبـد اهللاعـن  ،عـن عبـد امللـك بـن هـارون ،سعيد الـبجيل

صــور  Qأنــه عــرض ملــك الــروم عــىل احلســن بــن عــيل  )٥(يف خــرب طويــل

هـذه صـفة  :Qفقـال احلسـن  ،يف صـفة حسـنة"األنبياء فعـرض عليـه صـنام 

وكــان أول مــن بعــث وبلــغ عمــره يف الــدنيا ألــف ســنة  ،Qشــيث بــن آدم 

 ."وأربعني يوما
                                                           

 .٤١صحيفة الرضا:  )(١

 .٣٤ح -٢٠٦ :٦٢ ،العالمة املجليس - بحار األنوار )٢(

 .٨ح -٣٣٧ :٤٣  ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٢٧٠:٢ عيل بن ابراهيم القمي، تفسري القمي،) (٤

 .Qتقدم يف كتاب االحتجاجات يف باب احتجاج احلسن بن عيل  )(٥
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 :قــال يف الكامــل ،أو مــن ذريتــه Qأول مــن بعــث أي بعــد آدم  :بيــان

وإنــه  ،بمكــة حيــج ويعتمــر إىل أن مــات "كــان مل يــزل مقــيام"إن شــيثا  :قيــل

 ،كان قـد مجـع مـا انـزل عليـه وعـىل أبيـه آدم مـن الصـحف وعمـل بـام فيهـا

ملــا مــرض أوىص إىل ابنــه  هإنــ :وقيــل ،وإنــه بنــى الكعبــة باحلجــارة والطــني

ي مـائتي ـملضـوكـان مولـده  ،أنوش ومـات فـدفن مـع أبويـه بغـار أيب قـيس

وكانــت وفاتــه  ،وقيــل غــري ذلــك ،سـنة ومخــس وثالثــني ســنة مــن عمـر آدم

 .)٢()١(وقد أتت له تسعامئة سنة واثنتا عرش سنة

 :معصية اهللا تعاىل

عــن حممــد  ،عــن محــدان بــن ســليامن النيســابوري ،حممــد بــن حييــى* 

عـن  ،عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهللا ،وعـدة مـن أصـحابنا ،بن حييـى بـن زكريـا

ــه ــا  أبي ــ ،"مجيع ــنان نع ــن س ــد ب ــارود ،حمم ــن أيب اجل ــعيد  ،ع ــن أيب س ع

ــا ــني  ،"عقيص ــن واحلس ــن احلس ــاال Lع ــام ق ــا  :أهن ــاىل مل ــارك وتع إن اهللا تب

                                                           

 . وبه قال اليعقويب وقد تقدم قبل ذلك.٢٢: ١كامل التواريخ  )(١

 .٩ح -٢٦١ :١١ ،العالمة املجليس -األنوار  بحار )٢(
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وأوحـى إىل األرض فاستعصـت  ،قـوم نـوح فـتح السـامء بـامء منهمـر) ١(آسفه

 .)٤()٣)(٢(أجاجا "عليه عيون فلعنها وجعلها ملحا

 :Q مري املؤمننيأفضل ليلة شهادة 

ــايل الصــدوق*  ــرو قــال)٥(أم ــن حبيــب بــن عم ملــا  :: بإســناده ع

أهيــا النــاس يف  :خطيبــا فقــال Qقــام احلســن  Qتــويف أمــري املــؤمنني 

 .)٦(اخلرب .هذه الليلة رفع عيسى بن مريم

                                                           

 آسفه: أغضبه وأحزنه، واطالقه عىل اهللا جماز؟. )(١

 .. وفيه فاستصعبت (فاستعصت خ) عليه عيون منها. م١٨٨: ٢فروع الكايف  )(٢

 .٣ح ،٣٩٠:٦ الكليني، الكايف،) ٤(

 .١٧ح -٣١٨ – ٣١٧ :١١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(

 .٣ح ،٣٩٧ الصدوق، ،االمايل) (٥

 .١ح -٣٣٥: ١٤ ،املجليس العالمة - األنوار بحار )٦(
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 :K ل البيتآطاعة اهللا ورسوله و

عــن جعفــر بــن حممــد  ،عــن أيب املفضــل ،: مجاعــة)١(أمــايل الطــويس* 

عــن  ،عــن أبيــه ،عــن موســى بــن عبــد اهللا بــن احلســن ،بــن جعفــر العلــوي

عـن  ،عـن أبيـه وخالـه عـيل ابـن احلسـني ،عن أبيه عبد اهللا بـن احلسـن ،جده

 Kعـن أبـيهام عـيل بـن أيب طالـب ،احلسن واحلسني ابني عـيل بـن أيب طالـب

يــا رســول مــا أســتطيع  :فقــال Nجــاء رجــل مــن األنصــار إىل النبــي  :قــال

ــ ،فراقــك ــزيل ف ــيعتيوإين الدخــل من ــأترك ض ــر  ،أذكرك ف ــى أنظ ــل حت وأقب

فرفعــت يف  ،فـذكرت إذا كـان يـوم القيامـة وأدخلـت اجلنـة ،إليـك حبـا لـك

عِ اهللا﴿ :فنـزل ؟فكيـف يل بـك يـا نبـي اهللا ،أعيل عليـني طـِ ـنْ يُ ـولَ  وَ مَ سُ الرَّ وَ

ــ عَ ينَ أَنْ ــذِ ــعَ الَّ ــكَ مَ أُولئِ يقِنيَ  مَ اهللافَ ــدِّ الصِّ ــنيَ وَ ــنَ النَّبِيِّ مْ مِ ــيْهِ لَ داءِ عَ ــهَ الشُّ  وَ

فِيقــاً  ــنَ أُولئِــكَ رَ سُ حَ نيَ وَ ــاحلِِ الصَّ الرجــل فقرأهــا عليــه  Nفــدعا النبــي  )٢(﴾وَ

 .)٣(وبرشه بذلك
                                                           

 .١٦ح ،٦٢١ الطويس، االمايل،) (١

 .٦٩ النساء:) (٢

 .٢٩ح -١٤ :١٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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ــويس*  ــايل الط ــدهب :)١(أم ــن ج ــه ع ــن أبي ــادق ع ــن الص ــناده ع  K إس

ــال ــيل  :ق ــن ع ــن ب ــال احلس ــة  Lق ــىل معاوي ــتج ع ــيام اح ــن "ف ــان مم وك

ــول اهللا  ــتجاب لرس ــ Nاس ــن عم ــزة و اب ــه مح ــرعم ــهيدين  ،ه جعف ــتال ش فق

فجعــل  ،Nريض اهللا عــنهام يف قــتىل كثــرية معهــام مــن أصــحاب رســول اهللا 

وجعـل جلعفـر جنـاحني يطـري هبـام  ،اهللا تعاىل محزة سـيد الشـهداء مـن بيـنهم

ــنهم ــن بي ــاء م ــف يش ــة كي ــع املالئك ــول اهللا  ،م ــن رس ــاهنام م ــك ملك  Nوذل

محــزة ســبعني صــالة عــىل  Nوصــىل رســول اهللا  Nمنــزلتهام وقــرابتهام منــه و

 اخلرب. "من بني الشهداء الذين استشهدوا معه 

 .)٢(وال يبعد األصيل أيضاً  ،لعل اجلناح يف اجلسد املثايل :بيان

عـن حممـد بـن  ،عـن حممـد بـن احلسـن ،العـدة عـن سـهل :)٣(الكايف* 

قـال ملـا سـري عـثامن أبـا ذر  :حفص التميمـي عـن أيب اجلعفـر اخلثعمـي قـال

ــيعه  ــذة ش ــؤمنني إىل الرب ــري امل ــني  Qأم ــن واحلس ــل واحلس ــامر  Lوعقي وع

بـا أيـا  :Qفلـام كـان عنـد الـوداع قـال أمـري املـؤمنني  ،بن يارس ريض اهللا عنه
                                                           

 .٥٦٣ الطويس، االمايل،) (١

 .٤٣ح -٢٨٣ :٢٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢٥١ح ،٢٠٧:٨ ليني،الك الكايف،) (٣



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٢٣٨

إن القــوم خــافوك  ،هللا عــز وجــل فــارج مــن غضــبت لــه )١(ذر إنــام غضــبت

ــاهم ــىل دني ــك ،ع ــىل دين ــتهم ع ــاء ،وخف ــن الفن ــأرحلوك ع ــوك  ،ف وامتحن

لســاموات واألرض عــىل عبــد رتقــا ثــم اتقــى اهللا وواهللا لــو كانــت ا ،بــالبالء

ثـم  .وال يوحشـك إىل الباطـل ،فـال يؤنسـك إال احلـق ،جعل له منهـا خمرجـا

ونحـن نعلـم أنـك حتبنـا  ،بـا ذر أنـت تعلـم أنـا نحبـكأيـا  :تكلم عقيل فقال

فثوابــك عــىل اهللا عــز  ،وأنــت قــد حفظــت فينــا مــا ضــيع النــاس إال القليــل

فثوابــك عــىل اهللا  ،وســريك املســريون ،ولــذلك أخرجــك املخرجــون ،وجــل

واســتبطاءك  ،فــاتق اهللا واعلــم أن اســتعفاءك الــبالء مــن اجلــزع ،عــز وجــل

 .حسـبي اهللا ونعـم الوكيـل :وقـل ،فـدع اليـأس واجلـزع ،العافية مـن اليـأس

وإن  يـا عـامه إن القـوم قـد أتـوا إليـك مـا قـد تـر :فقال Qثم تكلم احلسن 

وشـدة  ،دع عنـك ذكـر الـدنيا بـذكر فراقهـافـ ،اهللا عز وجـل بـاملنظر االعـىل

وهـو عنـك  Nواصـرب حتـى تلقـى نبيـك  )٢(ك لرجـاء مـا بعـدهاما يرد عليـ

 .)٣(راض إنشاء اهللا
                                                           

 يف املصدر: انك إنام غضبت. )(١

 يف املصدر: لرخاء ما بعدها. )(٢

 .٥١ح -٤٣٦ – ٤٣٥ :٢٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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فطــوبى  ،حممــد وعــيل أبــوا هــذه األمــة :Lوقــال احلســن بــن عــيل * 

جيعلـه اهللا مـن أفضـل  ،وهلـام يف كـل أحوالـه مطيعـا ،ملن كان  بحقهـام عارفـا

 .)٢()١(بكراماته ورضوانه سكان جنانه و يسعده

: احلسن بن محزة عن أمحد بن عبد اهللا عن جده أمحد بـن )٣(جمالس املفيد* 

عبد اهللا عن أبيه عن داود بن النعامن عن ابن أيب املقدام عن أبيه عن احلسـن بـن 

رنا بيده ولسانه فهو معنا يف الغرفـة التـي ـمن أحبنا بقلبه ونص :أنه قال Lعيل 

ومن أحبنـا  ،رنا بلسانه فهو دون ذلك بدرجةـأحبنا بقلبه ونصومن  ،نحن فيها

 .)٤(بقلبه وكف بيده ولسانه فهو يف اجلنة

عبـد اهللا بـن حممـد األهبـري عـن عـيل بـن أمحـد بـن  :)٥(جمالس املفيد* 

الصباح عن إبراهيم بـن عبـد اهللا عـن عمـه عبـد الـرزاق بـن مهـام بـن نـافع 

قـال يل عبـد  :لـرمحن بـن عـوف قـالأخـربين مينـا مـوىل عبـد ا :عن أبيه قـال
                                                           

 .١٩٢ح ،٣٣٠ مام العسكري،املنسوب لإل تفسري االمام العسكري،) (١

 .٢٦٠ – ٢٥٩ :٢٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٨ح ،٣٣املفيد، ايل،االم) (٣

 .٦٤ح -١٠٢ – ١٠١ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(

 .٥ح ،٢٤٥ املفيد، االمايل،) (٥
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 ،بــىل :قلــت ؟Nيــا مينـا أحــدثك بحــديث سـمعته مــن رسـول اهللا  :الـرمحن

ــول ــمعته يق ــال س ــة  :ق ــجرة وفاطم ــا ش ــيل  Pأن ــا وع ــا  Qفرعه لقاحه

 .)١(ثمرهتا وحمبوهم من أمتي ورقها Lاحلسن واحلسني و
عــن فاطمــة  Kوعــن حممــد بــن عــيل التقــي عــن آبائــه عــن البــاقر * 

 Qعــن أمــري املــؤمنني  Q عــن أبيهــا وعمهــا احلســن بــن عــيل بنــت احلســني
ملـا أدخلـت اجلنـة رأيـت فيهـا شـجرة حتمـل احلـيل  :Nقال رسـول اهللا  :قال

 .واحللــل أســفلها خيــل بلــق وأوســطها احلــور العــني ويف أعالهــا الرضــوان
هــذه البــن عمــك أمــري  :قــال ؟ملــن هــذه الشــجرة :جلربئيــل )٢(قلــت

يــؤتى بشــيعة عــيل بــن أيب  )٣(خلليقــة أن تــدخل اجلنــةأمــر اهللا ا إذا Qاملــؤمنني
ــب  ــل  Qطال ــيل واحلل ــون احل ــجرة فيلبس ــذه الش ــم إىل ه ــي هب ــى ينته حت

ــاد ــادي من ــق وين ــل البل ــون خي ــب  :ويركب ــن أيب طال ــيل ب ــيعة ع ــؤالء ش ه
 .)٤(صربوا يف الدنيا عىل األذ فحبوا اليوم

                                                           

 .٦٨ح -١٠٣ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 يف املصدر: فقلت. )(٢

 يف املصدر: لدخول اجلنة. )(٣

 .١٠١ح -١٢٠ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 :قــال L...........احلســن بــن عــيل :مناقــب ابــن شهرآشوب* 

 .)٢)(١(Kسنة حب أهل البيت احل

ــويس*  ــايل الط ــة)٣(أم ــن مجاع ــل ،: ع ــن أيب املفض ــن  ،ع ــر ب ــن جعف ع

 ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،عـن موسـى بـن عبـد اهللا بـن احلسـن ،حممد العلـوي

عـن  ،عـن خالـه عـيل بـن احلسـني ،عـن أبيـه ،عن أبيـه عبـد اهللا بـن احلسـن

 Kأيب طالـب عـن أبـيهام عـيل بـن ،احلسن واحلسني ابني عـيل بـن أيب طالـب

يـا رسـول اهللا مـا أسـتطيع  :فقـال Nجاء رجل مـن األنصـار إىل النبـي  :قال

ــك ــر  ،فراق ــى أنظ ــل حت ــنيعتي وأقب ــأترك ص ــأذكرك ف ــزيل ف ــل من وإين الدخ

فــذكرت إذا كــان يــوم القيامــة وأدخلــت اجلنــة فرفعــت يف  ،إليــك حبــا لــك

ــعِ اهللا﴿فنــزل  ؟أعــىل عليــني فكيــف يل بــك يــا نبــي اهللا طِ ــنْ يُ ــولَ  وَ مَ سُ الرَّ وَ

ــ عَ ينَ أَنْ ــذِ ــعَ الَّ ــكَ مَ أُولئِ داءِ  مَ اهللافَ ــهَ الشُّ يقِنيَ وَ ــدِّ الصِّ ــنيَ وَ ــنَ النَّبِيِّ مْ مِ ــيْهِ لَ عَ

                                                           

 .٢:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١

 .٣١ح -٢٥٦ :٣٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٦ح ،٦٢١ الصدوق، االمايل،) (٣
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ــاً  فِيق ــكَ رَ ــنَ أُولئِ سُ حَ نيَ وَ ــاحلِِ الصَّ ــه  )١(﴾وَ ــا علي ــل فقرأه ــي الرج ــدعا النب ف

 . )٢(وبرشه بذلك
ــال )٣(تفســري اإلمــام العســكري*  ــال رجــل :Q: ق للحســن .......وق

ــن عــيل  ــن عــيل  :Lب ــال احلســن ب ــد اهللا إن  :Qإين مــن شــيعتكم فق ــا عب ي
ــا مطيعــا فقــد صــدقت ــا وزواجرن ــا يف أوامرن وإن كنــت بخــالف  ،كنــت لن

ذلــك فــال تــزد يف ذنوبــك بــدعواك مرتبــة رشيفــة لســت مــن أهلهــا ال تقــل 
ــا ــيعتكم :لن ــن ش ــا م ــل ،أن ــن ق ــادي  :ولك ــيكم ومع ــواليكم وحمب ــن م ــا م أن

  .)٤(يف خري وإىل خري وأنت ،أعدائكم
ــكري*  ــام العس ــري اإلم ــيل :)٥(تفس ــن ع ــن ب ــال احلس  :L........وق

 .)٦(ءمن عبد اهللا عبد اهللا له كل يش
                                                           

 .٦٩النساء:  )(١

 .١٢٧ح -٧٠ :٦٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٥٣ح ،٣٠٩ مام العسكري،املنسوب اىل اإل ،Q مام العسكريتفسري اإل) (٣

 .١١ح -١٥٦ :٦٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(

 .١٧٨ح ،٣٢٧ مام العسكري،املنسوب اىل اإل ،Q مام العسكرياإل تفسري) (٥

 .٤٤ح -١٨٤ :٦٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٦(
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ــه مــن نصــح هللا  :Q: ومــن حكمــه )١(حتــف العقــول*  ــاس إن أهيــا الن

ــوم ــي أق ــي ه ــدي للت ــيال ه ــه دل ــذ قول ــاد ،وأخ ــه اهللا للرش ــدده  ،ووفق وس

فاحرتســوا  ،وعــدوه خــائف خمــذول ،فــإن جــار اهللا آمــن حمفــوظ ،للحســنى

وتقربــوا إىل اهللا بالطاعــة فإنــه  ،واخشــوا اهللا بــالتقو ،مــن اهللا بكثــرة الــذكر

ــب ــب جمي ــاىل ،قري ــارك وتع ــال اهللا تب ــإِينِّ وَ ﴿ :ق ــي فَ نِّ ــادِي عَ ب ــأَلَكَ عِ إِذا سَ

ــ نُ مِ لْيُؤْ يبُوا يلِ وَ ــتَجِ يَسْ لْ ــانِ فَ ع اعِ إِذا دَ ــدَّ ةَ ال ــوَ عْ ــبُ دَ ي ــبٌ أُجِ ي رِ ــمْ قَ هُ لَّ وا يبِ لَعَ

ونَ  ــدُ شُ رْ فإنــه ال ينبغــي ملــن عــرف عظمــة اهللا  ،فاســتجيبوا هللا وآمنــوا بــه )٢(﴾يَ

ــاظم ــعوا و  ،أن يتع ــة اهللا أن يتواض ــون عظم ــذين يعلم ــة ال ــإن رفع ــز[ف  ]ع

وســالمة الــذين يعلمــون مــا  ]لــه[الــذين يعرفــون مــا جــالل اهللا أن يتــذللوا 

ــه ــةوال ينكــروا  ،قــدرة اهللا أن يستســلموا ل وال يضــلوا  ،أنفســهم بعــد املعرف

رفــوا التقــى حتــى تعرفــوا واعلمــوا علــام يقينــا أنكــم لــن تع .)٣(بعــد اهلــد

ولـن  ،ولن متسـكوا بميثـاق الكتـاب حتـى تعرفـوا الـذي نبـذه )٤(صفة اهلد
                                                           

 .٢٢٧ ابن شعبة احلراين، حتف العقول عن آل الرسول،) (١

 .١٨٢ :سورة البقرة )(٢

 ."وال ينكرن أنفسهم بعد املعرفة وال يضلن بعد اهلد  "خ يف بعض النس )(٣

 ."حتى تعرفوا بصبغة اهلد  "يف بعض النسخ  )(٤
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فــإذا عــرفتم ذلــك  ،تتلــوا الكتــاب حــق تالوتــه حتــى تعرفــوا الــذي حرفــه

ورأيـتم كيـف  ، اهللا والتحريـفورأيـتم الفريـة عـىل ،عرفتم البـدع والتكلـف

ــذين ال يعلمــون .هيــوي مــن هيــوي ــد  .وال جيهلــنكم ال والتمســوا ذلــك عن

هبـم عـيش العلـم  ،وأئمـة يقتـد هبـم ،فإهنم خاصة نور يستضـاء هبـم ،أهله

ــل ــوت اجله ــم ،وم ــن جهله ــم ع ــربكم حلمه ــذين أخ ــم ال ــم  )١(وه وحك

ــمتهم ــن ص ــنطقهم ع ــاطنهم ،م ــن ب ــاهرهم ع ــق  ،وظ ــالفون احل وال ال خي

 ،ى فـيهم مـن اهللا حكـمـومضـ )٢(وقـد خلـت هلـم مـن اهللا سـنة .خيتلفون فيه

ــذاكرين ــذكر لل ــك ل ــه وال  ،إن يف ذل ــل رعايت ــمعتموه عق ــوه إذا س واعقل

واهللا  ،ورعاتـــه قليـــل ،فـــإن رواة الكتـــاب كثـــري ،تعقلـــوه عقـــل روايتـــه

  .)٣(املستعان
                                                           

راجع إىل املخالفني كام يظهر من السياق  "جهلهم  "كذا. ولعل الضمري يف  )(١

. أو عن عدم جهلهم أوانه تصحيف واملعنى أخربكم حلمهم عن جهل خمالفيهم

خيربكم حكمهم عن علمهم  ،هم عيش العلم وموت اجلهل "ة الروض وىف ."جهدهم"

 ."وظاهرهم عن باطنهم الخ 

 ."من اهللا سبقة  "يف بعض النسخ  )(٢

 .٣ح -١٠٥ – ١٠٤ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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 أنـه يف )١(ىل حسـن االختيـار مـن اهللا مل يـتمنمـن اتكـل عـ :Qوقال * 
 . )٣)(٢(غري احلال التي اختارها اهللا له

إنــا واهللا مــا ثنانــا عــن أهــل الشــام  :عنــد صــلحه ملعاويــة Qوقــال * 
ــتم يف  ،بالعــداوة والصــرب بــاجلزع )٤(فثبــت الســالمة ،بالســالمة والصــرب وكن

                                                           

 ."يتميز"يف بعض النسخ  )(١

 .٢٣٤ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٢

 .٦ح -١٠٦ :٧٥ ،العالمة املجليس -نوار بحار األ )٣(

 وهذه ١٣ص ٢كام يف أسد الغابة ج "السالمة فسلبت"فيه تصحيف والصحيح  )(٤

مام املجتبى سبط املصطفى عليهام آالف التحية اخلطبة تكشف الغطاء عن رس صلح اإل

يف  ومتامها Gخمتارها يف هذا الكتاب وكتاب املالحم والفتن للسيد بن طاووس  .والثناء

بن  أخربنا أبو حممد القاسم " :قال اجلزري :كتاب أسد الغابة قد يعجبني ذكرها بنصها

حدثنا أمحد بن حممد بن  ،عيل بن احلسن الدمشقي إجازة أخربنا أبى أخربنا أبو السعود

أخربنا  ،أخربنا حممد بن أمحد بن خاقان ،أخربنا حممد بن حممد ابن أمحد العكربي ،العجيل

 :قام احلسن بعد موت أبيه أمري املؤمنني فقال بعد محد اهللا عز وجل :دريد قالأبو بكر بن 

 ،انا واهللا ما ثنانا عن أهل الشأم شك وال ندم وإنام كنا نقاتل أهل الشأم بالسالمة والصرب

 وكنتم يف منتدبكم إىل صفني ودينكم أمام ،والصرب باجلزع ،فسلبت السالمة بالعداوة
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أصـبحتم اليـوم ودنيـاكم أمـام مبدأكم إىل صفني وديـنكم أمـام دنيـاكم وقـد 
 . )٢()١(دينكم

 .)٤)(٣(إال وهو أمحق فيام بينه وبني ربهما أعرف أحدا  :Qل وقا* 

                                                                                                                                               

أال وانا لكم كام كنا ولستم لنا كام كنتم ،يوم ودنياكم أمام دينكمفأصبحتم ال ،دنياكم، 

فاما  ،وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره ،بني قتيلني قتيل بصفني تبكون له ،أال وقد أصبحتم

فان  ،أال وان معاوية دعانا إىل أمر ليس فيه عز وال نصفة ،وأما الباكي فثائر ،الباقي فخاذل

وان أردتم احلياة قبلناه  ،يه وحاكمناه إىل اهللا عز وجل بظباء السيوفأردتم املوت رددناه عل

الصلح  أمىضالبقية البقية فلام أفردوه  :فناداه القوم من كل جانب ."واخذنا لكم الرىض 

 .حتذير يعنى احفظ البقية "البقية البقية  " :وقوله ،انتهى ."

 .٢٣٤ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(١

 .١٠ح -١٠٧ – ١٠٦ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢٣٤ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٣

 .١١ح -١٠٧ص  - ٧٥ج  -العالمة املجليس  -بحار األنوار  )٤(
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 :تقو اهللا تعاىل

بــا أيــا  :أليب ذر ملــا اخــرج إىل الربــذة Qومــن كالمــه  :هنــج البالغــة* 

 ،إن القـوم خـافوك عـىل دنيـاهم ،إنك غضـبت هللا فـارج مـن غضـبت لـه ذر

بـام واهـرب مـنهم  ،فـاترك يف أيـدهيم مـا خـافوك عليـه ،دينـك وخفتهم عىل

وسـتعلم  ،وأغنـاك عـام منعـوك ،إىل مـا منعـتهم فـام أحـوجهم ،خفتهم عليـه

أن الســاموات واألرض كانتــا عــىل  ولــو ،واألكثــر حســدا ،مــن الــرابح غــدا

وال  ،ال يؤنسـنك إال احلـق عبد رتقـا ثـم اتقـى اهللا جلعـل اهللا لـه مـنهام خمرجـا

ــل ــنك إال الباط ــوك ،يوحش ــاهم ألحب ــت دني ــو قبل ــو ،فل ــا ول ــت منه  قرض

 .)١(آلمنوك 

ــان ــالم :بي ــذا الك ــد يف رشح ه ــن أيب احلدي ــد ب ــد احلمي ــال عب ــد  :ق ق

الكــالم أمحــد بــن عبــد العزيــز اجلــوهري يف كتــاب الســقيفة عــن  رو هــذا

ملـا اخـرج أبـو ذر  :عـن ابـن عبـاس قـال ،عـن عكرمـة عن أبيـه ،عبد الرزاق

 أن ال يكلــم أحــد أبــا ذر وال :إىل الربــذة أمــر عــثامن فنــودي يف النــاس

                                                           

 .٢٦٦هنج البالغة: القسم األول: ) (١
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بـه فتحامـاه النـاس إال عـيل بـن  )١(وأمـر مـروان بـن احلكـم أن خيـرج ،يشيعه

فــإهنم  ،وعــامر بــن يــارس Lوعقــيال أخــاه وحســنا وحســينا  ،Qأيب طالــب 

 :يكلــم أبــا ذر فقــال لــه مــروان Qفجعــل احلســن  ،خرجــوا معــه يشــيعونه

 ،أال تعلـم أن أمـري املـؤمنني قـد هنـى عـن كـالم ذلـك الرجـل ،أهيا يا حسـن

ــإن ك ــكف ــاعلم ذل ــم ف ــت ال تعل ــيل  ،ن ــل ع ــ Qفحم ــروان فض ــىل م رب ـع

فرجــع مــروان  ،اهللا إىل النــار )٢(تــنح حلــاك :وقــال ،بالســوط بــني اذين راحلتــه

ووقـف أبـو ذر فودعـه  ،Qفتلظـى عـىل عـيل  ،مغضبا إىل عثامن فـأخربه خـرب

فحفظـت  :قـال ذكـوان ،القوم ومعـه ذكـوان مـوىل أم هـانئ بنـت أيب طالـب

إن  ،بــا ذر إنــك غضــبت هللاأيــا  " :Qن حافظــا فقــال عــيل كــالم القــوم وكــا

ــك ــىل دين ــتهم ع ــاهم وخف ــىل دني ــافوك ع ــوم خ ــالقال ،الق ــامتحنوك ب  ،ف

ــم  ،ونفــوك إىل الفــال ــا ث ــد رتق ــت الســاموات واألرض عــىل عب ــو كان واهللا ل

بــا ذر ال يؤنســك إال احلــق وال أيــا  ،اتقــى اهللا جلعــل لــه مــنهام خمرجــا

 :وقـال لعقيـل ،ودعـوا عمكـم :ل ألصـحابثـم قـا "يوحشنك إال الباطـل 

                                                           

 زاد يف املصدر: فخرج به. )(١

 ويف بعض املصادر: نحاك.) (٢
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مـا عسـى أن نقـول يـا بـا ذر أنـت تعلـم أنـا  :ودع أخاك فـتكلم عقيـل فقـال

 ،فـإن التقـو نجـاة واصـرب فـإن الصـرب كـرم ،نحبك وأنـت حتبنـا فـاتق اهللا

ــأس ــن الي ــة م ــتبطاءك العافي ــزع واس ــن اجل ــرب م ــتثقالك الص ــم أن اس  ،واعل

يـا عـامه لـوال أنـه ال ينبغـي  :فقـال Qثـم تكلـم احلسـن  .فدع اليأس واجلزع

ــكت ــودع أن يس ــ ،للم ــيع أن ينص ـــوللمش ــال ـرف لقص ــالم وإن ط ر الك

 ،فضـع عنـك الـدنيا بتـذكر فراقهـا ،وقد أتى القـوم إليـك مـا تـر ،األسف

وهـو  Nواصـرب حتـى تلقـى نبيـك  ،وشدة ما اشـتد منهـا برجـاء مـا بعـدها

 تعـاىل قـادر أن يغـري يـا عـامه إن اهللا :فقـال Qثم تكلـم احلسـني  .راض عنك

ومنعـتهم  ،وقـد منعـك القـوم دنيـاهم .)١(واهللا كـل يـوم يف شـأن ،ما قد تـر

ــوك ــام منع ــاك ع ــام أغن ــك ف ــتهم ،دين ــا منع ــوجهم إىل م ــأل اهللا  ،وأح فاس

فــإن الصــرب مــن الــدين  ،بــه مــن اجلشــع واجلــزع واســتعذ ،رـالصــرب والنصــ

 .)٣()٢(ال يقدم رزقا واجلزع ال يؤخر أجوإن اجلشع ال ،والكرم

                                                           

 .يف املصدر: كل يوم هو يف شأن) (١

 .٢٥٣:٨ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة،) (٢

 .٣٠ح -٤١٣ – ٤١٢ :٢٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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ــال *  ــرب :Qوق ــاه اهل ــب وجت ــدوا يف الطل ــاد اهللا وج ــوا اهللا عب  ،اتق
ــنقامتو ــل مقطعــات ال ــادروا العمــل قب ــدنيا ال  ،وهــادم اللــذات )١(ب ــإن ال ف

ــاوهيا ــوقى يف مس ــا وال تت ــؤمن فجيعه ــا وال ت ــدوم نعيمه ــل ،ي ــرور حائ  ،غ
ــناد  ــلوس ــالعرب ،)٢(مائ ــاد اهللا ب ــاتعظوا عب ــاألثر ،ف ــربوا ب ــروا وازد ،واعت ج
وكفـــى  ،فكفـــى بـــاهللا معتصـــام ونصـــريا ،وانتفعـــوا بـــاملواعظ )٣(بـــالنعيم

ــيام ــا وخص ــاب حجيج ــا )٤(بالكت ــة ثواب ــى باجلن ــا  ،وكف ــار عقاب ــى بالن وكف
  . )٦()٥(ووباال

ــول*  ــه  :)٧(حتــف العق ــة من ــا :Qموعظ ــم عبث ــوا أن اهللا مل خيلقك  ،إعلم

عــرف لي ،وقســم بيــنكم معائشــكم ،كتــب آجــالكم ،ولــيس بتــارككم ســد
                                                           

 النقامت: مجع نقمة: اسم من االنتقام. )(١

 عامده. ءالنافة الشديدة القوية. ومن اليش :-ككتاب  -السناد  )(٢

 ."لنقمبا"كذا، والظاهر ) (٣

 احلجيج: املغالب باظهار احلجة. )(٤

 .٢٣٦ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٥

 .٢٠ح -١١٠ – ١٠٩ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٦(

 .٢٣٢ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٧
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 ،ومـا رصف عنـه فلـن يصـيبه ،وأن مـا قـدر لـه أصـابه ،كل ذي لـب منزلتـه

 ،وحــثكم عــىل الشــكر ،وفــرغكم لعبادتــه ،قــد كفــاكم مؤونــة الــدنيا

ــذكر ــيكم ال ــرتض عل ــالتقو ،واف ــاكم ب ــى  ،وأوص ــو منته ــل التق وجع

 ،ورشف كــل عمــل ،ورأس كــل حكمــة ،والتقــو بــاب كــل توبــة ،رضــاه

ــاز مــن املت ــاز مــن ف ــالتقو ف ــارك وتعــاىل .قــنيب ــنيَ ﴿ :قــال اهللا تب تَّقِ إِنَّ لِلْمُ

فــازاً  ــي اهللا﴿ :وقــال .)١( ﴾مَ نَجِّ ــوءُ  وَ يُ مُ السُّ ــهُ سُّ ِمْ ال يَمَ هتِ فــازَ ا بِمَ ــوْ قَ ينَ اتَّ ــذِ الَّ

نُـونَ  ْزَ مْ حيَ ال هُ واعلمـوا أنـه مـن يتـق اهللا جيعـل لـه  ،فـاتقوا اهللا عبـاد اهللا )٢(﴾وَ

 ،ويفلجــه بحجتــه ،وهييــئ لــه رشــده ،مــرهويســدده يف  أ ،خمرجــا مــن الفــتن

ــه ــيض وجه ــني  ،ويب ــن النبي ــيهم م ــم اهللا عل ــذين أنع ــع ال ــه م ــه رغبت ويعطي

 .)٣(والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا
  .)٥()٤(العار أهون من النار :Qوقال * 

                                                           

 .٣٢النبأ:  )(١
 .٦١الزمر:  )(٢

 .٥ح -١١١ – ١١٠ :٧٥ ،ة املجليسالعالم -بحار األنوار  )٣(
 .   ٢٣٤ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٤

 .٩ح -١٠٦ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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 :ذكر اهللا تعاىل

 ،إن اهللا قــد ذكــرك فــاذكره :)١(لرجــل أبــل مــن علــة Qوقــال * 
 .)٤()٣( )٢(لك فاشكرهوأقا

 :انواع الناس

: عبيــد بــن كثــري عــن أمحــد بــن صــبيح )٥(بــن إبــراهيم تفســري فــرات* 

قـام رجـل  :قـال Kعن احلسني بن علـوان عـن جعفـر عـن أبيـه عـن جـده 

ــيل  ــال Qإىل ع ــاس :فق ــن الن ــا ع ــؤمنني أخربن ــري امل ــا أم ــاس ،ي ــباه الن  ،وأش

ــناس ــيل  ،والنس ــال ع ــه :Qق ــن أجب ــا حس ــال ،ي ــال  :ق ــن فق ــه احلس  :Qل

ــوا ﴿ :الن اهللا يقــول ،النــاس Nفرســول اهللا  ،ســألت عــن النــاس ــمَّ أَفِيضُ ثُ

                                                           

 أبل من مرضه: برئ منه. )(١

 اإلقالة: فسخ البيع وأقالك اهللا أي غفر لك وجتاوز عنك. )(٢

 .٢٣٤ حلراين،ا شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٣

 .٨ح -١٠٦ص  - ٧٥ج  -العالمة املجليس  -بحار األنوار  )٤(

 .٢٧ح ، ٦٤فرات بن ابراهيم الكويف، فرات الكويف،) (٥
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يْــثُ أَفــاضَ النَّــاسُ  ــنْ حَ وســألت عــن أشــباه النــاس فهــم  ،ونحــن منــه)١(﴾مِ

وسـألت عـن النسـناس وهـم هـذا السـواد  ،وهـم أشـباهنا ،شيعتنا وهم منـا

األْنْعامِ  )٢(أولئك﴿  :األعظم وهو قول اهللا تعاىل بِيالً  كَ لُّ سَ مْ أَضَ  .﴾بَلْ هُ

ـــان ـــربيس  :بي ـــال الط ـــن  Gق ـــوا م ـــم أفيض ـــاىل ( ث ـــه تع يف قول

وهـــو  ،املـــراد بالنـــاس ســـائر العـــرب :قيـــل ):حيـــث أفـــاض النـــاس 

ـــر ـــن أيب جعف ـــروي ع ـــل Q امل ـــراهيم :وقي ـــه إب ـــان  ،أراد ب ـــا ك ـــه مل فإن

أراد إبـــراهيم  :فســـامه وحـــده ناســـا وقيـــل ،إمامـــا كـــان بمنزلـــة األمـــة

ـــاء يلوإســـامع ـــن األنبي ـــدهم م ـــحاق ومـــن بع ـــد  ،K وإس ـــن أيب عب ع

ـــل .Qاهللا  ـــه آدم  :وقي ـــل ،Qأراد ب ـــون  :وقي ـــذين يعلم ـــامء ال ـــم العل ه

 .)٣(ويعلمونه الناس ،الدين

                                                           

 .١٩٩ البقرة:) (١

، واما اآلية ٤٤وهو الصحيح، واآلية يف الفرقان  كاالنعام]هم اال  [انيف املصدر:  )(٢

هكذا: أولئك كاالنعام بل هم أضل  ١٧٩ التي ذكرها يف املتن فهي يف سورة األعراف:

 أولئك هم الغافلون.

 .١ح -٩٥ – ٩٤ :٢٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(
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ة  :املروّ

عـن عـيل  ،عـن الربقـي ،عـن الصـفار ،ابـن الوليـد :)١(معاين األخبار* 
 قـال سـئل :عـن رجـل مـن أصـحابنا يقـال لـه إبـراهيم ،بن حفص القـريش

وحســن التقــدير يف  ،العفــاف يف الــدين :عــن املــروة فقــال :Qاحلســن 
 .)٢(والصرب عىل النائبة ،املعيشة

 ....:)٣(وورد مثله: معاين األخبار*    
............قــال عبــد الــرمحن بــن عبــاس ورفعــه :)٤(معــاين األخبــار* 

شـح الرجـل عـىل  :عـن املـروة فقـال Lسأل معاوية احلسـن بـن عـيل  :قال
ــه ــهو ،دين ــالحه مال ــة ،إص ــال معاوي ــاحلقوق فق ــه ب ــا  :وقيام ــا أب ــنت ي أحس

وددت أن يزيـد  :حممد أحسنت يـا أبـا حممـد فكـان معاويـة يقـول بعـد ذلـك
 . )٥(قاهلا وإنه كان أعور

                                                           

 .٥ح ،٢٥٨ الصدوق، معاين االخبار،) (١

 .١٧ح -٢٧٣ :٦٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٥ح -٣٤٨ – ٣٤٧ :٦٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .٢ح ،٢٥٧ الصدوق، اين االخبار،مع) (٤

 .٣ح -٣١٢ :٧٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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 وورد مثله: معاين االخبار.* 

ــار*  ــاين األخب ــي :)١(مع ــن الربق ــناد ع ــص  ،باالس ــن حف ــيل ب ــن ع ع

 Qسـئل احلسـن  :إبـراهيم قـال :عن رجـل مـن أصـحابنا يقـال لـه ،القريش

والصــرب  ،وحســن التقــدير يف املعيشــة ،العفــاف يف الــدين :عــن املــروة فقــال

 . )٢(عىل النائبة

 ،عـــن الربقـــي ،عـــن الصـــفار ،ابـــن الوليـــد :)٣(معـــاين األخبـــار* 

ــال ــة ق ــاس رفع ــن العب ــرمحن ب ــد ال ــن عب ــن  :ع ــن ب ــة احلس ــأل معاوي س

ــيل  ــال Qع ــروة فق ــن امل ــه :ع ــىل دين ــل ع ــح الرج ــه ،ش ــالحه مال  ،وإص

ــاحلقوق ــه ب ــة ،وقيام ــال معاوي ــا  :فق ــنت ي ــد أحس ــا حمم ــا أب ــنت ي أحس

ـــة يقـــول بعـــد ذلـــك :قـــال ،أبـــا حممـــد ـــد  :فكـــان معاوي وددت أن يزي

 . )٤(قاهلا وأنه كان أعور

                                                           

 .٥ح ،٢٥٨ الصدوق، معاين االخبار،) (١

 .٦ح -٣١٣ – ٣١٢ :٧٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢ح ،٢٥٧ الصدوق، معاين االخبار،) (٣

 .٢١ح -٦ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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ــار*  ــن مهــران ،عــن الربقــي ،: أيب عــن ســعد)١(معــاين األخب  ،عــن اب

كـان  :قـال Q عـن أيب عبـد اهللا ،عن أيمن بـن حمـرز عـن معاويـة بـن وهـب

يـا أبـا حممـد  :فقـال لـه ،يف نفر مـن أصـحابه عنـد معاويـة Qاحلسن بن عيل 

 ،وقيامـه يف إصـالح ضـيعته ،حفـظ الرجـل دينـه :فقـال ؟خربين عـن املـروة

ــه ــن منازعت ــالم ،وحس ــاء الس ــالم ،وإفش ــني الك ــب إىل  ،ول ــف والتحب والك

 . )٢(الناس
وإصــالحه  ،شــح الرجــل عــىل دينــه :Qفقــال  ؟وســئل عــن املــروة* 

 .)٤()٣(وقيامه باحلقوق ،ماله

 :خالفة املسلمني

ــدعايم:.... *  ــيل ال ــن ع ــن ب ــن احلس ــة  Qوع ــب إىل معاوي ــه كت أن

ثـم وليـت ابنـك وهـو غـالم "كـان فيـه  ،كتابا يقرعه فيه ويبكته بـأمور صـنع
                                                           

 .٣ح ،٢٥٧ الصدوق، معاين االخبار،) (١

 .٢٢ح -٦ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 . ٢٣٥ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٣

 .١٦ح -١٠٩ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 ،وأخزيــت رعيتــك ،فخنــت أمانتــك ،راب ويلهــو بــالكالبـرب الشـــيشــ

ــك ــيحة رب ــؤد نص ــ ،ومل ت ــويل ع ــف ت ــد فكي ــة حمم ــ Nىل أم ــن يش رب ـم

ــكر ــقني ،املس ــن الفاس ــكر م ــارب املس ــن األرشار ،وش ــكر م ــارب املس  ،وش

فعــن قليــل  ،فكيــف عــىل األمــة ،ولــيس شــارب املســكر بــأمني عــىل درهــم

وذكـــر بـــاقي  "تـــرد عـــىل عملـــك حـــني تطـــو صـــحائف االســـتغفار

 . )٢()١(الكالم

 :االيامن واليقني

ــة  Qقــال عــيل  :القــ Qعــن أيب جعفــر  :)٣(مشــكاة األنــوار*  يف خطب

ــه طويلة ــني :ل ــري املــؤمنني احلســن واحلس ــام L.........وســأل أم  :فقــال هل

 :أجـب يـا أبـا حممـد قـال :Qفسـكتا فقـال للحسـن  ؟ما بني االيامن واليقـني

ــرب ــنهام ش ــال ،بي ــف ذاك :ق ــال ؟وكي ــا  :ق ــمعناه بآذانن ــا س ــامن م الن االي

                                                           

 .٤٦٨ح ،١٣٣:٢ القايض النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (١

 .٤١، ح٤٩٥ص  - ٦٣ج  -العالمة املجليس  -وار بحار األن )٢(

 .٣٤ح ،٤٨ عيل الطربيس، مشكاة االنوار يف غرر االخبار،) (٣
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ا واسـتدللنا بـه عـىل مـا غـاب رناه بأعيننــواليقـني مـا أبصـ ،وصدقناه بقلوبنا

 .)١(عنا

 :املؤمن

ـــوار*  ـــد اهللا ……….:)٢(مشـــكاة األن ـــال Qعـــن أيب عب لقـــي  :ق

ــر  ــن جعف ــد اهللا ب ــيل عب ــن ع ــال Lاحلســن ب ــون  :فق ــف يك ــد اهللا كي ــا عب ي

ــا وهــو يســخط قســمه وحيقــر منزلتــه واحلــاكم عليــه اهللا ــا  ،املــؤمن مؤمن فأن

 .)٣(دعو اهللا فيستجاب لهالضامن ملن ال هيجس يف قلبه إال الرضا أن ي

عــن عــيل  ،عــن حممــد بــن عــيل ،عــن الربقــي ،عــن العــدة :)٤(الكــايف* 

 Lلقـى احلسـن بـن عـيل :قـال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،بن أسباط عمـن ذكـره

ــال ــر فق ــن جعف ــد اهللا ب ــو  :عب ــا وه ــؤمن مؤمن ــون امل ــف يك ــد اهللا كي ــا عب ي

                                                           

 .٥٢ح -١٨٣ – ١٨٢ :٦٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .١٣٧ح ،٧٤ عيل الطربيس، االخبار، يف غرر مشكاة االنوار) (٢

 .٧٥ح -١٥٩ :٦٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١١ح ،٦٢:٢ الكليني، الكايف،) (٤
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ــه اهللا ــاكم علي ــه واحل ــر منزلت ــمه وحيق ــخط قس ــامن  ،يس ــا الض ــن مل وأن مل

 .)١(هيجس يف قلبه إال الرضا أن يدعو اهللا فيستجاب له
 ........:)٢(وورد مثله يف: الكايف* 

 :عزة املؤمن

ةُ  هللاِوَ ﴿ :بـل يف عـزة قـال اهللا :Qفيـك عظمـة فقـال  :وقيل لـه*  الْعِـزَّ
نِنيَ  مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ  .)٥()٤()٣(﴾وَ

: حممـد بـن العبـاس )٦(ع الفوائـد وتأويـل اآليـات الظـاهرةكنـز جـام* 
قـال رجـل  :عن أيب األزهـر عـن الـزبري بـن بكـار عـن بعـض أصـحابه قـال

                                                           

 .٢٣ح -٣٣٥ :٦٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٢٥ح -٣٥١ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 . ورواه الساروي يف املناقب وفيه:"فيك" مكان "فيكم ". وىف نسخة ٨املنافقون:  )(٣

 ."فيك عظمة"

 .٢٣٤ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٤

 .١٢ح -١٠٧ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(

رشف الدين عيل احلسيني  يات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة،اآل ) تأويل(٦

 .٢ح ،٦٩٥ االسرتبادي،
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 ،ولكـن يف عـزة ،الكـرب هللا وحـده ،كـال :فقـال ،إن فيـك كـربا :Q )١(للحسن
نِنيَ  هللاِوَ ﴿ :قال اهللا تعاىل مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ   . )٣()٢(﴾الْعِزَّ

 ،إن فيـك عظمـة Lعـيل  : قيل للحسن بـن)٤(مناقب ابن شهرآشوب* 
نِنيَ  هللاِوَ ﴿بل يف عزة قال اهللا تعاىل  :قال مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ وقال واصل  )٥(﴾الْعِزَّ

  .)٦(عليه سيامء األنبياء وهباء امللوك Lكان احلسن بن عيل  :بن عطاء

 :حتية املؤمن

  .)٨()٧(أخاه فليقبل موضع النور من جبهتهإذا لقى أحدكم  :Qوقال * 

                                                           

 .Qيف املصدر: للحسني  )(١

 .٨ املنافقون:) (٢

 .٤٠ح -٣٢٥ :٢٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 .١٧٦:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٤

 .٨املنافقون:  )(٥

 .١٢ح -٣٣٩ – ٣٣٨ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٦(

 . ٢٣٦ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٧

 .٢١ح -١١٠ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٨(
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 :احللم

ــار*  ــاين األخب ــيل  :)١(مع ــن ع ــن ب ــن احلس ــال Qع ــون  :ق ــم الع نع

 .)٢(وإن كنت فصيحا ،الصمت يف مواطن كثرية

 :اخللق احلسن

عـن أمحـد بـن  ،: أبو احلسـن عـيل بـن عبـد اهللا األسـواري)٣(اخلصال* 

عـن أمحـد بـن عمـران  ،يـحممد بن قيس عن عبـد العزيـز بـن عـيل الرسخسـ

حـدثنا أبـو  :حـدثنا أبـو احلسـن قـال :بـو احلسـن قـالحدثنا أ :البغدادي قال

عــن احلســن أن أحســن احلســن  ،حــدثنا احلســن عــن احلســن :احلســن قــال

لــق احلســن فأمــا أبــو احلســن األول فمحمــد بــن عبــد الــرحيم التســرتي اخل

ري الــتامر وأمــا أبــو احلســن ـوأمــا أبــو احلســن الثــاين فعــيل بــن أمحــد البصــ

ــدي و ــد الواق ــن حمم ــيل ب ــث فع ــة الثال ــن عرف ــن ب ــن األول فاحلس ــا احلس أم

                                                           

 .٦٢ح ،٤٠١ الصدوق، معاين االخبار،) (١

 .٢٥ح -٢٨٠ :٦٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١٠٢ح ،٢٩ الصدوق، اخلصال،) (٣
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ــدي ــ ،العب ــن البص ــن أيب احلس ــن ب ــاين فاحلس ــن الث ــا احلس ــا  ،ريـوأم وأم

  .)١(Qاحلسن الثالث فاحلسن بن عيل بن أيب طالب 

ال  :Qإىل احلســن  Qفــيام أوىص أمــري املــؤمنني  :أمــايل الطــويس* 

 .)٢(حسب كحسن اخللق

 :الفقر والغنى

عــن الربقــي رفعــه  ،عــن ســعد ،عــن أبيــه :)٣(معــاين األخبــار* 

ــف ــن طري ــة ،إىل اب ــن نبات ــن اب ــال ،ع ــور ق ــارث األع ــن احل ــيام  :ع ــان ف ك

 ؟مــا الفقــر :أنــه قــال لــه Lســال عنــه أمــري املــؤمنني ابنــه احلســن 

 . )٤(احلرص والرشه :قال

                                                           

 .٣٠ح -٣٨٦ :٦٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٤٥ح -٣٨٩ :٦٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١ح ،٢٤٤ الصدوق، معاين االخبار،) (٣

 .١٥ح -١٦٣ – ١٦٢ :٧٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 :نبذ الدنيا

يـا أهـل  :كثـريا مـا يتمثـل Lكـان احلسـن بـن عـيل  :)١(تنبيه اخلاطر* 

 .)٢(ا * إن اغرتارا بظل زائل محقلذات دنيا ال بقاء هل

 :التقية

ــار*  ــامع األخب ــيل )٣(ج ــن ع ــن ب ــال احلس ــة  :L:..........وق إن تقي

 ،وتركهـا بـام أهلـك أمـة ،لصـاحبها مثـل ثـواب أعامهلـم ،يصلح اهللا هبـا أمـة

وإن معرفــة حقــوق االخــوان حتبــب إىل  ،تاركهــا رشيــك مــن أهلكهــم

ــديان ــك ال ــد املل ــى ل ــم الزلف ــرمحن ويعظ ــت  ،ال ــائها يمق ــرك قض وإن ت

 . )٤(الرمحن ويصغر الرتبة عند الكريم املنان

                                                           

 ، متفرقا.٧٧و  ٧٠و  ٦٩ورام بن ايب فراس املالكي،  تنبيه اخلواطر، )(١

 .١١١ح -١٢٢ :٧٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .١١١- ١١٠جامع األخبار، الصدوق، )(٣

 .٣٥ح -٢٣٠ :٧١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 :املعروف

ــاهرة*  ــدرة الب ــيل )١(ال ــن ع ــن ب ــن احلس ــال Q: ع ــا مل  :ق ــروف م املع
والبخـل أن يـر الرجـل مـا أنفقـه تلفـا ومـا  ،ومل يتعقبـه مـن ،يتقدمه مطـل

االنجـاز دوام  Qمـن عـدد نعمـه حمـق كرمـه وقـال  :Qأمسكه رشفـا وقـال 
 .)٢(كرمال

 :احلق والباطل

عـن ابـن  ،عـن ابـن أيب نجـران ،عـن أبيـه ،عن عـيل ،: أيب)٣(اخلصال* 
الـذي بعثـه  -سـأل الشـامي  :قـال Qعـن أيب جعفـر  ،عـن ابـن قـيس ،محيد

احلســن بــن  -عــام ســأل عنــه ملــك الــروم  Qمعاويــة ليســأل أمــري املــؤمنني 
أيتـه بعينـك فـام ر ،أربـع أصـابع :Qفقـال  ؟كـم بـني احلـق والباطـل Qعيل 

 . )٤(وقد تسمع باذنيك باطال كثريا ،فهو احلق
                                                           

 .٢ح ،١ح ،٤ الشهيد االول، هرة،الدرة الباهرة واالصداف الطا) (١

 .٣٨ح -٤١٧ :٧١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٣٣ح ،٤٤١ الصدوق، اخلصال،) (٣

 .١٠ح -١٩٦ :٧٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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 :واخلديعة املكر

عــن حممــد  ،عــن الكــويف ،عــن عمــه ،: ماجيلويــه)١(ثــواب األعــامل* 

عـن  ،عـن أبيـه ،بن عقبة رفعه عن حممد ابـن احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب

 .)٢(املكر واخلديعة يف النار :أنه كان يقول Kجده 

 :القرابة والنسب

والبعيــد مــن  ،القريــب مــن قربتــه املــودة وإن بعــد نســبه :Qقــال و* 

وإن اليــد  ،أقــرب مــن يــد إىل جســد ءال يش ،باعدتــه املــودة وإن قــرب نســبه

 .)٥()٤()٣(تفل فتقطع وحتسم

                                                           

 .  ٢٧٠ الصدوق، ثواب االعامل،) (١

 .٧ح -٢٨٥ :٧٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 أصله القطع واملراد به تتابع باملكواة حتى يربد. "حتسم"وتثلم. و تفل: تكرس  )(٣

 .٢٣٤ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول،) (٤

 .٥ح -١٠٦ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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 :اخلري
ــال *  ــه :Qوق ــذي ال رش في ــري ال ــة :اخل ــع النعم ــكر م ــرب  ،الش والص

 .)٢()١(عىل النازلة

 :صالح االعامل
كــان مــن أعظــم النــاس  :)٣(أخ كــان لــه صــالح يف وصــف Qوقــال * 
فـال يمـد  ،كـان خارجـا مـن سـلطان اجلهالـة )٤(هصغر الدنيا يف عينـ ،يف عيني

                                                           

 .٢٣٤ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(١

 .٧ح -١٠٦ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 Hوأورده الرىض  بنحو أبسط. Lيف الكايف عن احلسن بن عيل  Hرواه الكليني  )(٣

قال ابن  "الخ -كان يل فيام مىض أخ يف اهللا  Qوقال "هكذا  Qيف النهج عن أمري املؤمنني 

واملشار إليه قيل:  Lميثم: ذكر هذا الفصل ابن املقفع يف أدبه ونسبه إىل احلسن ابن عيل 

 Qوقيل: ال يبعد أن يكون املراد به أباه  لغفاري وقيل: هو عثامن بن مظعون انتهى.أبو ذر ا

 هكذا ملصلحة. Qعرب عنه 

أي كان أعظم الصفات التي صارت سببا لعظمته يف عيني هو أن صغر الدنيا يف  )(٤

وفاعل  "كان"والصغر كعنب وقفل: خالف الكرب وبمعنى الذل واهلوان وهو خرب  عينه،

 عائد إىل املوصول والباء للسببية. "به"ري األخ وضمري ضم" عظم"
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كــان أكثــر  ،كــان ال يشـتكي وال يتســخط وال يتــربم ،يـدا إال عــىل ثقــة ملنفعــة
فــإذا جــاء  ،كــان ضــعيفا مستضــعفا )١(فــإذا قــال بــذ القــائلني ،دهــره صــامتا

كــان إذا جــامع العلــامء عــىل أن يســتمع أحــرص  .)٢(اجلــد فهــو الليــث عاديــا
ــه عــىل أن يقــول  ،كــان إذا غلــب عــىل الكــالم مل يغلــب عــىل الســكوت ،من

كـان إذا عـرض لـه أمـر ان ال  ،ويفعـل مـاال يقـول ،كان ال يقول مـاال يفعـل
ــه نظــر أقــرهبام مــن هــواه فخالفــه كــان ال يلــوم  ،يــدري أهيــام أقــرب إىل رب

 .)٤()٣(ر يف مثلهحدا عىل ما قد يقع العذأ

                                                           

يتربم أي ال يتسأم وال يتضجر وال يغتم. وبذ القائلني. أي غلبهم وسبقهم  )(١

 وفاقهم.

فإذا "كناية عن تواضعه ولني كالمه وسجاحة أخالقه.  "كان ضعيفا مستضعفا" )(٢

لتصلب يف ذات اهللا وترك املداهنة الليث: األسد وهو كناية عن ا "جاء اجلد كان ليثا عاديا

يف أمر الدين واظهار احلق وىف لفظ اجلد بعد ذكر الضعف أشعار بذلك. ولعل املراد 

 البسالة يف احلرب والشجاعة.

 .٢٦ح ،٢٣٧:٢ الكليني، الكايف،) (٣

 .١٣ح -١٠٩ – ١٠٨ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
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ــال *  ــ :Qوق ــهـإن أبص ــري مذهب ــذ يف اخل ــا نف ــار م ــمع  .ر االبص وأس
ــه ــع ب ــذكري وانتف ــى الت ــا وع ــامع م ــن  .االس ــر م ــا طه ــوب م ــلم القل أس

 . )٢()١(الشبهات

 :االختالف للمساجد

ــال *  ــامن :Qوق ــد ث ــاب إح ــجد أص ــتالف إىل املس ــن أدام االخ  :م

وكلمـة تدلـه  ،ورمحـة منتظـرة ،وعلـام مسـتطرفا ،وأخـا مسـتفادا ،آية حمكمـة

عىل اهلد، ٤()٣(وترك الذنوب حياء أو خشية ،أو ترده عن رد(  . 

 ،عـن مسـعدة بـن صـدقة ،عـن هـارون بـن مسـلم :)٥(قرب اإلسـناد* 

مــن أدمــن  :Qقــال احلســن بــن عــيل  :قــال Qعــن أبيــه  ،Qعــن الصــادق 

ــاجد ــتالف إىل املس ــبع ،االخ ــن س ــدة م ــدم واح ــتفيده يف  :مل يع ــا يس  ،اهللاأخ
                                                           

  .٢٣٥ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(١

 .١٧ح -١٠٩ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٢٣٥ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٣

 .١٤ح -١٠٩ – ١٠٨ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(

 .٢١٩ح ،٦٨ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٥
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ــه  ،أو علــام مســتطرفا أو رمحــة منتظــرة أو آيــة حمكمــة تــدل عــىل هــد أو إن

 سدة أو رشدة تصده عن رد أو يرتك ذنبا حياء أو تقو.  :أظنه قال

ــان ــدة :بي ــال س ــه ق ــه أظن ــني  )( أو إن ــرتدد ب ــن لل ــب إىل الظ ــام نس إن

ــارتني ــداد ،العب ــن الس ــة م ــني املهمل ــخ بالس ــض النس ــدة يف بع ــو  ،والس وه

ويف بعضــها  ،ب مــن القــول والفعــل يقــال ســد يســد صــار ســديداالصــوا

والرشــد االســتقامة عــىل طريــق احلــق  ،باملعجمــة أي شــدة وقــوة يف الــدين

 .)١(والتقو هنا مكان اخلشية يف سائر األخبار بمعناها ،مع تصلب فيه

 :التهنئة باملولود

ـــالوا*  ـــه فق ـــريش هتني ـــه ق ـــا فأتت ـــارس :ورزق غالم ـــك الف  ،هيني

كيـف  :فقـال لـه جـابر ،ولعلـه يكـون راجـال ؟هذا القـول ءي يشأ :Qفقال

ــول اهللا ــن رس ــا اب ــول ي ــال  ؟نق ــالم :Qفق ــدكم غ ــد ألح ــأتيتموه  ؟إذا ول ف

                                                           

 .٦٥ح -٣٨٦ :٨٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(
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 )١(بلـغ اهللا بـه أشـده ،شـكرت الواهـب وبـورك لـك يف املوهـوب :فقولوا لـه

 . )٣()٢(ورزقك بره

 :الغيبة

ـــه*  ـــل أن خييل ـــأله رج ـــال  )٤(وس ـــا  :Qق ـــدحني فأن ـــاك أن مت إي

ـــأ ـــم بنفس ـــكـعل ـــذوب ،ي من ـــه ال رأي ملك ـــذبني فإن ـــاب  ،أو تك أو تغت

 :Qفقـــال  ،رافـائـــذن يل يف االنصـــ :فقـــال لـــه الرجـــل .عنـــدي أحـــدا

 .)٦()٥(نعم إذا شئت

                                                           

 . ورواه الكليني يف الكايف قسم الفروع."رشده"وىف بعض النسخ  )(١

 .٢٣٥ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٢

 .١٥ح -١٠٩ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(

 مكان خييله أي يغريه وهو أيضا كناية عن املوعظة. "يعظه"يف بعض النسخ  )(٤

 .٢٣٦ احلراين، شعبة ابن ف العقول عن آل الرسول،حت )(٥

 .١٨ح -١٠٩ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٦(
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  الشح:

ــار*  ــاين األخب ــه :)١(مع ــن ماجيلوي ــه ،ع ــن عم ــي ،ع ــن الربق ــن  ،ع ع

عـن احلـارث األعـور  ،عـن ابـن نباتـة ،بعض أصـحابه بلـغ بـه ابـن طريـف

أن تـر  :قـال ؟مـا الشـح :أن قـال لـه Qابنـه احلسـن  Qفيام سأل عيل  :قال

 .)٢(ما يف يديك رشفا وما أنفقت تلفا

 :العبادة والعلم

ــال *  ــا :Qوق ــى هل ــادة تزك ــب العب ــن طل ــل  ،إن م إذا أرضت النواف

 ،مـن تـذكر بعـد السـفر اعتـد ،اليقـني معـاذ للسـالمة ،بالفريضة فارفضـوها

ــحه ــن استنص ــل م ــش العاق ــزة ،وال يغ ــاب الع ــة حج ــني املوعظ ــنكم وب  ،بي

                                                           

 .٣ح ،٢٤٥ الصدوق، معاين االخبار،) (١
 .٢٣ح -٣٠٥ :٧٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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وكــل مؤجــل  ،)٢(كــل معاجــل يســأل النظــرة ،)١(قطــع العلــم عــذر املتعلمــني

  .)٤()٣(يتعلل بالتسويف

 :العيد آداب

ــر *  ــىل  Qوم ــف ع ــحكون فوق ــون ويض ــوم يلعب ــر بق ــوم فط يف ي
ــال ــهم فق ــهإن  :رؤوس ــامرا خللق ــان مض ــهر رمض ــل ش ــتبقون   )٥(اهللا جع فيس

ــ ــه إىل مرض ــه بطاعت ــازوافي ــوم فف ــبق ق ــ ،اته فس ــابواـوقص ــرون فخ  ،ر آخ
ــه  ــاب في ــذي يث ــوم ال ــب يف الي ــاحك الع ــن ض ــب م ــل العج ــب ك فالعج

وأيــم اهللا لــو كشــف الغطــاء لعلمــوا أن  ،ر فيــه املبطلــونـوخيســ ،املحســنون
 .)٧()٦(ثم مىض ،مشغول بإساءته وامليسء ،املحسن مشغول بإحسانه

                                                           

 ."املعللني"يف النهج  Qكذا وىف كالم أبيه  )(١
 النظرة: االمهال والتأخري. )(٢
 .٢٣٦ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٣

 .١٩ح -١٠٩ :٧٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(
 املضامر: املدة واأليام التي تضمر فيها للسباق. وموضع السباق أيضا. )(٥

 .٢٣٦ احلراين، شعبة ابن حتف العقول عن آل الرسول، )(٦

 .٢٢ح -١١٠ :٧٥ ،يسالعالمة املجل -بحار األنوار  )٧(
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 :طلب العلم
ــدوق*  ــايل الص ــاين األخ )١(أم ــارمع ــاش :)٢(ب ــران النق ــن بك ــد ب  ،حمم

عـن حممـد بـن احلسـن  ،عـن أبيـه ،عـن املنـذر بـن حممـد )٣(د اهلمداينعن أمح

عـن احلسـن  ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،بن عيل بن احلسن بن عيل بـن أيب طالـب

ــيل  ــن ع ــال Kب ــول اهللا  :ق ــال رس ــة :Nق ــاض اجلن ــادروا إىل ري ــالوا ،ب  :فق

 .)٤(حلق الذكر :قال ؟وما رياض اجلنة

 :اءة القرانقر

ــدي*  ــدعوات للراون ــيل :)٥(ال ــن ع ــن ب ــال احلس ــن  :L..........ق م
 .)٦(قرأ القرآن كانت له دعوة جمابة إما معجلة وإما مؤجلة

                                                           

 .٢ح ،٤٤٤ الصدوق، االمايل،) (١

 .١ح ،٣٢١ الصدوق، معاين االخبار،) (٢

 .أمحد ابن حممد بن سعيد الكويف موىل بني هاشم )(٣

 .٢٠ح -١٥٦ – ١٥٥ :٩٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(

 .٣١ح ،٢٤ قطب الدين الراوندي، الدعوات،) (٥

 .١٧ح -٣١٣ :٩٠ ،املجليس العالمة -بحار األنوار  )٦(
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 :الرزق

ــاء*  ــص األنبي ــال :)١(قص ــابر ق ــن ج ــيل  :ع ــن ع ــن ب ــال احلس  Qق

وال تتكـل عـىل القـدر اتكـال  ،يا هذا ال جتاهـد الطلـب جهـاد العـدو :لرجل

ان إنشــاء الفضــل مــن الســنة واالمجــال يف الطلــب مــن العفــة فــ ،املستســلم

ــا ــة رزق ــة بدافع ــت العف ــال ،وليس ــب فض ــرص بجال ــرزق  ،وال احل ــان ال ف

  .)٢(مقسوم واستعامل احلرص استعامل املآثم

 :طلب احلاجة

إذا طلبـــتم " :Lوقـــال احلســـن بـــن عـــيل حتـــف العقـــول:.... * 

 :قـال ؟هللا ومـن أهلهـايـا ابـن رسـول ا :قيـل "احلوائج فاطلبوهـا مـن أهلهـا

                                                           

 ،٩٨ح ، ٥٢ حممد بن مهام االسكايف، ذكر هذا احلديث يف كتاب التمحيص،) (١

 .٦٥٠ ابن ادريس احليل، مستطرفات الرسائر،

 .٦٦ح -٣٥ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(
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 " )١(إنــام يتــذكر أولــو األلبــاب" :الــذين قــص اهللا يف كتابــه وذكــرهم فقــال"

 .)٣)(٢("هم أولو العقول :قال

 :الوراثة

عــن أمحــد بــن حممــد  ،عــن ســعد بــن عبــد اهللا ،: عــن أبيــه)٤(العلــل* 

ــي ــري ،الربق ــم اجلعف ــن أيب هاش ــاين  ،ع ــر الث ــن أيب جعف ــديث  Qع يف ح

ــا ــه إتي ــر في ــل ذك ــطوي ــؤمنني ـن اخلض ــري امل ــائل  Qر أم ــن مس ــؤاله ع وس

ــره ــه Qوأم ــن بجواب ــن  ،احلس ــال احلس ــة Qفق ــياق األجوب ــا  :يف س ــا م وأم

ذكــرت مــن أمــر الرجــل يشــبه أعاممــه وأخوالــه فــإن الرجــل إذا أتــى أهلــه 

بقلـب ســاكن وعــروق هادئــة وبــدن غــري مضــطرب اســتكنت تلــك النطفــة 

أتاهــا بقلــب غــري  )٥(وإن ،الــرحم فخــرج الولــد يشــبه أبــاه وأمــه ]تلــك[يف 
                                                           

 .١٢ الزمر:) (١

 .٣٨٩ ابن شعبة احلراين، حتف العقول عن ال الرسول،) (٢

 .١، ح٣٠٤ :٧٥ ،العالمة املجليس -ار األنوار بح )٣(

 .٦ح ،٩٧:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٤

 يف املصدر: وإن هو. )(٥
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ــة يف  ــك النطف ــطربت تل ــطرب اض ــدن مض ــة وب ــري هادئ ــروق غ ــاكن وع س

فــإن وقعــت عــىل  ،جــوف تلــك الــرحم فوقعــت عــىل عــرق مــن العــروق

عــت عــىل عــرق مــن وإن وق ،عــرق مــن عــروق األعــامم أشــبه الولــد أعاملــه

 . )٢(-إىل آخر ما سيأيت من اخلرب الطويل-أخواله  )١(عروق األخوال أشبه

 :يف معنى قوس قزح

ــن عــيل )٤(واخلصــال )٣(االحتجــاج*  مــن  L: يف مــا أجــاب احلســن ب

ال تقــل  !وحيــك :قــال ؟مــا قــوس قــزح :أســئلة ملــك الــروم وقــال الســائل

 ،وعالمــة اخلصــب ،وهــو قــوس اهللا ،فــإن قــزح اســم شــيطان ،قــوس قــزح

 .)٥(وأمان ألهل األرض من الغرق

                                                           

 يف املصدر: أشبه الولد. )(١

 .٤٨ح -٣٥٩ :٥٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٢(

 .٤٠٠:١ الطربيس، االحتجاج،) (٣

 .٣٣ح ،٤٤١ الصدوق، اخلصال،) (٤

 .١٢ح -٣٧٧ :٥٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٥(
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 :الفالوذج
رأ رجـال يعيـب الفـالوذج  Qبن عـيل  )٢(: روي أن احلسن)١(املكارم* 

 ما عاب هذا مسلم. ،"بخالص السمن  ،الرب بلعاب النحل  )٣(فتاب " :فقال

ــان  ــوب :بي ــال يعق ــان ق ــالوذق معرب ــالوذ والف ــحاح الف وال  :يف الص

ويظهــر مــن احلــديث أن الفــالوذج يف تلــك الزمــان  ،الفــالوذج انتهــى :تقــل

  .)٤( والسمن والعسلكان اسام للحلواء املعمول من دقيق الرب

 :البخل
ــار*  ــاين األخب ــه :)٥(مع ــن ماجيلوي ــه ،ع ــن عم ــي ،ع ــن الربق ــن  ،ع ع

عـن احلـارث األعـور  ،عـن ابـن نباتـة ،بعض أصـحابه بلـغ بـه ابـن طريـف

                                                           

 .١٦٩ الطربيس، مكارم االخالق،) (١

 .Qاحلسني  يف املصدر:) (٢

 يف املصدر: لعاب الرب.) (٣

 .١٢ح -٢٨٨ – ٢٨٧ :٦٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٤(

 .٣ح ،٢٤٥ الصدوق، معاين االخبار،) (٥
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أن تـر  :قـال ؟مـا الشـح :أن قـال لـه Qابنـه احلسـن  Qفيام سأل عيل  :قال

 . )١(ما يف يديك رشفا وما أنفقت تلفا

ــ*  ــاين األخب ــه :)٢(ارمع ــن ماجيلوي ــه ،ع ــن عم ــي ،ع ــن الربق ــن  ،ع ع

عـن احلـارث األعـور  ،عـن ابـن نباتـة ،بعض أصـحابه بلـغ بـه ابـن طريـف

أن تـر  :قـال ؟مـا الشـح :أن قـال لـه Qابنـه احلسـن  Qفيام سأل عيل  :قال

 . )٣(ما يف يديك رشفا وما أنفقت تلفا

* * * 
  

                                                           

 .٢٣ح -٣٠٥ :٧٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )١(

 .٣ح ،٢٤٥ الصدوق، معاين االخبار،) (٢

 .٢٣ح -٣٠٥ :٧٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )٣(



 

 الفهرس

 

 ٧ .................................... Q معجزات اإلمام احلسن: الباب الرابع

 ٩ .......................................... معجزة اخرضار النخلة اليابسة:

 ١٠ ........... وعبد اهللا بن جعفر بوصول اجلائزة: Qاخباره ألخيه احلسني 

 ١١ ................................. االسود بمولود ذكر: Qمعجزة اخباره 

 ١٣ ................................. اجابته عن مسائل معاوية قبل سامعها:

 ١٥ ...................................... وهو طفل: Qنطق االمام احلسن 

 ١٧ .......................................... بعدم احرتاق داره: Qاخباره 

 ١٧ ............................................. عىل زياد بن ابيه: Qدعاؤه 



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٢٨٠

 ١٨ ............................ كذبا: Qالرجل الذي خاصم اإلمام احلسن 

 ١٨ .......................................... معجزة حتويل رجل اىل امرأة:

 ١٩ ................................... عن كيفية قتله وعن قاتله: Qاخباره 

 ٢٠ ................................. بحمل البقرة وصفة احلمل: Qاخباره 

 ٢١ ........................... بعد وفاته: Qالناس ألمري املؤمنني  Qاراءته 

 ٢٢ ............................................ النخل: Qمعجزة اخراصه 

 ٢٤ .............................................حديث الرجل:ب Qاخباره 

 ٢٥ ................................................... باملستقبل: Qاخباره 

 ٢٧ ......................................... Qه كالمه وخطبس: الباب اخلام

 ٢٩ ................................................ :Q كالم اإلمام احلسن

 ٢٩ .............................................. :K البيت يف فضل آل

 ٣٠ .................. :Q وابيه امري املؤمنني Nما قاله يف جده رسول اهللا 

 ٣٢ ......................................... :Q ما قاله يف ابيه أمري املؤمنني

 ٤٤ .......................................... :Q ما قاله ألبيه امري املؤمنني



 ٢٨١ ........................................................................................ الفهرس

 ٥٢ ............................................. :Q يف شهادة أمري املؤمنني

 ٧٠ ................................. :Q نعي اإلمام احلسن اىل اخيه احلسني

 ٧٠ .............. :Q يف زيارة ابيه امري املؤمنني Qما نقل عن اإلمام احلسن 

 ٧٧ .................................. :P ما أخرب به عن امه فاطمة الزهراء

 ٧٨ ............................................. :Kيف كيفية شهادة االئمة 

 ٧٩ ...................................... يف االمامة: Qكالم اإلمام احلسن 

 ٨٢ ................................ :Q كالم اإلمام احلسن مع اخيه احلسني

 ٨٣ ...................................... مع اخلرض: Qكالم اإلمام احلسن 

 ٨٨ ................................... يف النبي هود: Qكالم اإلمام احلسن 

 ٨٩ ............................ مع االصبغ بن نباتة: Qن كالم اإلمام احلس

 ٩١ .............................. عىل ايب بكر: Qيف احتجاج اإلمام احلسن 

 ٩٢ ................................. عىل معاوية: Qاحتجاج اإلمام احلسن 

 ٩٦ ......................... عىل املغرية بن شعبة: Qاحتجاج اإلمام احلسن 

 ٩٦ ....................................... يف عثامن: Qكالم اإلمام احلسن 
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 ٩٧ ...................................... مع عائشة: Qكالم اإلمام احلسن 

 ٩٧ ........................ مع عبيد اهللا بن اخلطاب: Qكالم اإلمام احلسن 

 ٩٩ ..................................... مع معاوية: Qكالم اإلمام احلسن 

 ٩٩ .............................. الوليد بن عقبة: مع Qن كالم اإلمام احلس

 ١٠٠ ........ يف عبداهللا بن قيس وعمرو بن العاص: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٠١ .......................... مع مروان بن احلكم: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٠٢ ......................... يف االشعث بن قيس: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٠٣ ........................ مع ابن ملجم املرادي: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٠٥ ............................... مع ملك الروم: Qام احلسن كالم االم

 ١٢١ ................................... مع الشامي: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٢٧ .................................................... كالمه يف الصلح:

 ١٢٩ ...................... :Q يف غيبة االمام القائم Qكالم االمام احلسن 

 ١٣١ ...................................... :N من شكواه جلده رسول اهللا

 ١٣٦ .................................... يف اخلالفة: Qكالم اإلمام احلسن 



 ٢٨٣ ........................................................................................ الفهرس

 ١٣٧ .................................. بعد الصلح: Qكالم االمام احلسن 

 ١٤٠ .................................................... كالمه يف الصلح:

 ١٤١ .................................................. كالمه يف خلق آدم:

 ١٤٢ .................................... يف الشيعة: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٤٣ ..................................... يف املوت: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٤٦ .................................... :يف النجوم Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٤٧ ................................... يف القنوت: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٤٧ ....................... :N يف فضل زيارة النبي Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٤٨ ......................... يف فضل قراءة القران: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٤٩ .............................. يف فضل الكوفة: Qكالم اإلمام احلسن 

 ١٥١ ................................................ Qن خطب اإلمام احلس

 ١٥١ ............................................ :N خطبته يف فضل النبي

 ١٥٣ ............................................. :K يف فضل أهل البيت

 ١٥٦ ....................... :Q يف استنفار أهل الكوفة لنرصة أمري املؤمنني
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 ١٦٤ ....................................................... يف يوم اجلمل:

 ١٦٥ ....................................... :Q ليلة استشهاد أمري املؤمنني

 ١٦٨ .......................................... :Q بعد شهادة أمري املؤمنني

 ١٧٣ ................................................. بعد مبايعته باخلالفة:

 ١٧٦ ................................ :Q لبيان فصاحة وعلم اإلمام احلسن

 ١٨٣ ................................................ وية:يف الصلح مع معا

 ١٩٢ ................................................... خطبه بعد الصلح:

 ٢٠٥ .................................................... خطبه يف املوعظة:

 ٢٠٧ ........................ Qن حكم ومواعظ اإلمام احلس: الباب السادس

 ٢٠٩ ............................................................ املعارف:

 ٢٢٦ .............................................................. العقل:

 ٢٢٨ .............................................................. املوت:

 ٢٢٨ ......................................................... ذكر اآلخرة:

 ٢٢٩ ............................................... :Q فضل أمري املؤمنني



 ٢٨٥ ........................................................................................ الفهرس

 ٢٢٩ .......................................................قدرة اهللا تعاىل:

 ٢٣٣ ....................................................... معرفة األنبياء:

 ٢٣٤ .................................................... معصية اهللا تعاىل:

 ٢٣٥ ................................... :Q فضل ليلة شهادة أمري املؤمنني

 ٢٣٦ .................................... :K طاعة اهللا ورسوله وآل البيت

 ٢٤٧ ...................................................... تقو اهللا تعاىل:

 ٢٥٢ ....................................................... ذكر اهللا تعاىل:

 ٢٥٢ ........................................................ انواع الناس:

ة:  ٢٥٤ ............................................................... املروّ

 ٢٥٦ ..................................................... خالفة املسلمني:

 ٢٥٧ ...................................................... االيامن واليقني:

 ٢٥٨ .............................................................. املؤمن:

 ٢٥٩ .......................................................... عزة املؤمن:

 ٢٦٠ .......................................................... حتية املؤمن:



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٢٨٦

 ٢٦١ ............................................................... احللم:

 ٢٦١ ....................................................... اخللق احلسن:

 ٢٦٢ ........................................................ الفقر والغنى:

 ٢٦٣ ........................................................... نبذ الدنيا:

 ٢٦٣ ............................................................... التقية:

 ٢٦٤ ............................................................ املعروف:

 ٢٦٤ ....................................................... احلق والباطل:

 ٢٦٥ ...................................................... املكر واخلديعة:

 ٢٦٥ ..................................................... القرابة والنسب:

 ٢٦٦ ............................................................... اخلري:

 ٢٦٦ ...................................................... صالح االعامل:

 ٢٦٨ ................................................ ختالف للمساجد:اال

 ٢٦٩ ...................................................... التهنئة باملولود:

 ٢٧٠ ............................................................... الغيبة:



 ٢٨٧ ........................................................................................ الفهرس

 ٢٧١ ............................................................... الشح:

 ٢٧١ ...................................................... العبادة والعلم:

 ٢٧٢ ......................................................... آداب العيد:

 ٢٧٣ ......................................................... طلب العلم:

 ٢٧٣ ........................................................ قراءة القران:

 ٢٧٤ .............................................................. الرزق:

 ٢٧٤ ....................................................... طلب احلاجة:

 ٢٧٥ ............................................................. الوراثة:

 ٢٧٦ ................................................. يف معنى قوس قزح:

 ٢٧٧ ........................................................... الفالوذج:

 ٢٧٧ .............................................................. البخل:

 ٢٧٩ ............................................................... الفهرس
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