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 :التوحيد

ــد*  ــار)١(التوحي ــد العط ــن حمم ــد ع ــن الولي ــس ،: اب ــن إدري ــد ب  ،وأمح

جـاء رجـل إىل احلسـن بـن  :عـن بعـض أصـحابه رفعـه قـال ،عن األشـعري

 ،أنظـر إليـهيـا بـن رسـول اهللا صـف يل ربـك حتـى كـأين  :فقـال لـه Lعيل 

احلمــد هللا الــذي مل  :مليــا ثــم رفــع رأســه فقــال Qفــأطرق احلســن بــن عــيل 

ــوم ــه أول معل ــن ل ــاه ،يك ــر متن ــدرك ،وال آخ ــل م ــدود ،وال قب ــد حم  ،وال بع

ــى ــد بحت ــزأ ،وال أم ــخص فيتج ــاهى ،وال ش ــفة فيتن ــتالف ص ــال  ،وال اخ ف

تــدرك العقــول وأوهامهــا وال الفكــر وخطراهتــا وال األلبــاب وأذهاهنــا 

وال  ،وال بـاطن فـيام ،وال ظـاهر عـىل مـا ،والبـدئ ممـا ؟،متـى :ته فيقولصف

 أوابتـدع مـا ابتـد ،مـا ابتـدع أابتـد ،خلق اخللق فكان بـديئا بـديعا ،تارك فهال

 . )٢(ذلكم اهللا رب العاملني ،وأراد ما استزاد ،وفعل ما أراد

                                                           

 .٥ح ،٤٥ الصدوق، التوحيد،) (١

 رب العاملني. ويف نسخة: ذلكم اهللا ريب )(٢
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معلــوم هــذه الصــفة والصــفات التــي بعــدها موضــحات  :قولــه :بيــان

ــه أول لكــان معلومــاإ ،مؤكــدات ــو كــان ل ــه  .وهكــذا ،ذ ل ــاه :Qقول  ىفيتن

ــه  ــرارا قول ــر م ــام م ــة ك ــة واألبدي ــايف األزلي ــفات ين ــتالف الص  :Qأي اخ

ــات  ــائر املمكن ــان كس ــفته لك ــغ ص ــول تبل ــت العق ــو كان ــى أي ل ــول مت فتق

أو  ،عـىل املجهـول ؟بـدئ يشءومـن أي  ؟متـى وجـد :فكان يصـح أن يقـال

 يشءوعــىل أي  ،أو عــىل فعيــل ،لفعــل املعلــومبــدأ األشــياء بــأن يقــرأ عــىل ا

 لشــيءأو يقـال  ،إنـه بـاطن :بطـن حتـى يقـال يشءويف أي  ،عال فهو ظـاهر

ــرك ــه :ت ــىل ترك ــا ع ــل أو توبيخ ــىل الفع ــا ع ــا وحتريص ــل حتضيض ــال فع  ،ه

 .)١(إجياد بال مادة أو بال مثال :واالبتداع
ــن حممــد العلــوي ،: الغضــائري)٢(أمــايل الطــويس*   عــن ،عــن عــيل ب

عـن إسـحاق  ،عـن عـيل بـن حممـد ،عـن الكلينـي ،احلسن بن عيل بن صـالح
عــن احلســن بــن  ،Kعــن آبائــه  ،عــن الصــادق ،بــن إســامعيل النيســابوري

إن اهللا عـز وجـل بمنـه ورمحتـه ملـا فـرض علـيكم الفـرائض مل  :قـال Lعيل 

                                                           

 .٢٠ح -٢٨٩: ٤ ،العالمة املجليس -) بحار األنوار (١

 .٥ح ،٦٥٥ الطويس، االمايل،) (٢
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ليميـز  ،ال إلـه إال هـو ،يفرض ذلـك علـيكم حلاجـة منـه إليـه بـل رمحـة منـه
 ،ولــيمحص مــا يف قلــوبكم ،وليبــتيل مــا يف صــدوركم ،لطيــباخلبيــث مــن ا

 . )١( ولتتفاضل منازلكم يف جنته ،ولتتسابقوا إىل رمحته

ــدوق*  ــايل الص ــه)٢(أم ــه)٣(: ماجيلوي ــن عم ــي)٤(، ع ــن الربق ــن )٥(، ع ، ع

ــة بــن عــامر ،، عــن عبــد اهللا بــن جبلــة)٦(عــيل بــن احلســني عــن  ،عــن معاوي

 Qه احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب عـن جـد ،عـن أبيـه ،احلسن بن عبـد اهللا

ــه  ،Nجــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللا  :قــال وســاق احلــديث يف أجوبت

إن الشــمس إذا طلعــت عنــد الــزوال  :Nعــن مســائل اليهــودي إىل أن قــال 

 يشءفـإذا دخلـت فيهـا زالـت الشـمس فيسـبح كـل  ،هلا حلقـة تـدخل فيهـا

                                                           

 .١٠ح -٣١٥ :٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١ح ،٢٥٦ الصدوق، االمايل،) (٢

 .حممد بن عيل) (٣

 .حممد بن ايب القاسم) (٤

 .امحد بن ايب عبداهللا) (٥

 .الربقي) (٦
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ــه ريب ــرش لوج ــا  ،دون الع ــؤتى فيه ــي ي ــاعة الت ــي الس ــوم وه ــنم ي بجه

فــام مــن مــؤمن يوفــق تلــك الســاعة أن يكــون ســاجدا أو راكعــا أو  ،القيامــة

 .)١(قائام إال حرم اهللا جسده عىل النار
ـــد*  ـــني )٢(التوحي ـــن احلس ـــيل ب ـــل إىل ع ـــام رج  L:............وق

؟ فقــال عــيل بــن أخــربين مــا معنــى بســم اهللا الــرمحن الــرحيم :فقــال
أن  Qعــن أبيــه أمــري املــؤمنني عــن أخيــه احلســن  ،حــدثني أيب :Lاحلســني

يـا أمـري املـؤمنني أخـربين عـن بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم  :رجال قام إليه فقال
 ،أعظــم اســم مــن أســامء اهللا عــز وجــل )اهللا( :إن قولــك :فقــال ؟مــا معنــاه

 ،ولــن يســم بــه خملــوق ،وهــو االســم الــذي ال ينبغــي أن يســمى بــه غــري اهللا
ــل ــال الرج ــول :فق ــري ق ــام تفس ــال )اهللا( :ف ــد  :ق ــه عن ــه إلي ــذي يتأل ــو ال ه

 .احلــوائج والشــدائد كــل خملــوق عنــد انقطــاع الرجــاء مــن مجيــع مــن دونــه
 ،وذلـك أن كـل مـرتئس يف هـذه الـدنيا ،وتقطع األسباب من كـل مـن سـواه

 ،وكثـرت حـوائج مـن دونـه إليـه ،وإن عظـم غنـاؤه وطغيانـه ،ومتعظم فيهـا
ــذا املت ــا ه ــدر عليه ــوائج ال يق ــيحتاجون ح ــإهنم س ــاظمف ــذا  ،ع ــذلك ه وك

                                                           

 .٧ح -١٢٧ :٧ ،عالمة املجليسال -بحار األنوار  )(١

 .٣٥ح ،٢٣١ الصدوق، التوحيد،) (٢
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ــه  ــد رضورت ــع إىل اهللا عن ــا فينقط ــدر عليه ــوائج ال يق ــاج إىل ح ــاظم حيت املتع
 :أمـا تسـمع اهللا عـز وجـل يقـول .حتى إذا كفـى مهـه عـاد إىل رشكـه ،وفاقته

ونَ إِنْ ﴿ عُ ــدْ َ اهللاَِّ تَ ــريْ ةُ أَ غَ ــاعَ مُ السَّ ــتْكُ تَ ــذابُ اهللاَِّ أَوْ أَ مْ عَ مْ إِنْ أَتــاكُ ــتَكُ يْ أَ ــلْ أَ رَ  قُ
نْتُمْ صادِقِنيَ  نَ * كُ ـوْ نْسَ تَ ونَ إِلَيْـهِ إِنْ شـاءَ وَ عُ ـفُ مـا تَـدْ شِ يَكْ ونَ فَ عُ ـاهُ تَـدْ بَلْ إِيَّ

ــ ونَ ـمــا تُشْ كُ أهيــا الفقــراء إىل رمحتــي إين  :فقــال اهللا جــل جاللــه لعبــاده )١(﴾رِ
ــزمتكم احلاجــة إيل ــد أل ــل حــال ق ــإيلّ  .يف ك ــة يف كــل وقــت ف ــة العبودي  وذل

فــاين إن  ،وترجــون متامــه وبلــوغ غايتــه ،ر تأخــذون فيــهفــافزعوا يف كــل أمــ
أردت أن أعطــيكم مل يقــدر غــريي عــىل مــنعكم وإن أردت أن أمــنعكم مل 

 ،رع إليـهـوأوىل مـن تضـ ،فأنـا أحـق مـن سـئل ،يقدر غـريي عـىل إعطـائكم
بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم أي  :فقولوا عنـد افتتـاح كـل أمـر صـغري أو عظـيم

ــ ــر ب ــذا االم ــىل ه ــتعني ع ــريهأس ــادة لغ ــق العب ــذي ال حت ــث إذا  ،اهللا ال املغي
ــا ،واملجيــب إذا دعــي ،اســتغيث  ،الــرمحن الــذي يــرحم ببســط الــرزق علين

وجعلـه سـهال  ،خفـف علينـا الـدين ،الرحيم بنـا يف أدياننـا ودنيانـا وآخرتنـا
  .)٢(وهو يرمحنا بتميزنا عن أعاديه ،خفيفا

                                                           

 .٤١و  ٤٠االنعام:  )(١

 .١٤ح -٢٣٣ – ٢٣٢ :٨٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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هللا الــرمحن وإن بســم ا :Qقــال أمــري املــؤمنني  :Qقــال احلســن * 
الــرحيم آيــة مــن فاحتــة الكتــاب وهــي ســبع آيــات متامهــا ببســم اهللا الــرمحن 

ــا  :إن اهللا عــز وجــل قــال يل :يقــول Nســمعت رســول اهللا  :الــرحيم قــال ي
يمَ ﴿حممد  ظـِ آنَ الْعَ ـرْ الْقُ ـنَ املَْثـاينِ وَ ـبْعاً مِ يْنـاكَ سَ ـدْ آتَ فـأفرد االمتنـان  )١(﴾وَ لَقَ

ــإ ــا ب ــاب وجعله ــة الكت ــيل بفاحت ــاب ع ــة الكت ــيم وإن فاحت ــرآن العظ زاء الق
ــرش ــوز الع ــ ،أرشف كن ــه ومل يش ــدا ورشف ــا حمم ــص هب ــه ـوإن اهللا خ رك مع

فيهــا أحــدا مــن أنبيائــه مــا خــال ســليامن فإنــه أعطــاه منهــا بســم اهللا الــرمحن 
ــرحيم ــني .ال ــه الطيب ــد وآل ــدا ملــواالة حمم ــا معتق ــن قرأه منقــادا  ،أال فم
ــرهم ــاطنهم ،ألم ــاهرهم وب ــا بظ ــرف أ ،مؤمن ــل ح ــل بك ــز وج ــاه اهللا ع عط

مــن أصــناف  ،كــل حســنة منهــا أفضــل مــن الــدنيا ومــا فيهــا ،منهــا حســنة
ومـن اسـتمع قارئـا يقرأهـا كـان لـه قـدر ثلـث مـا للقـارئ  ،أمواهلا وخرياهتا

فإنــه غنيمــة فــال تــذهبن  ،فليســتكثر أحــدكم مــن هــذا اخلــري املعــرض لكــم
  .)٣()٢(فتبقى يف قلوبكم احلرسة ،أوانه

                                                           

 .٨٧ احلجر:) (١

 .٣ح ،٢٤٠ الصدوق، االمايل،) (٢

 .٢٤٥ :٨٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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 Nقــال رســول اهللا  :Qقــال أمــري املــؤمنني  :Qمــام احلســن قــال اإل* 
ــاىل ــال اهللا تع ــوا  :ق ــتَعِنيُ ﴿قول ــاكَ نَسْ ــك ﴾إِيَّ ــك وعبادت ــىل طاعت ــىل  ،ع وع

 Nوقــال  ،واملقــام عــىل مــا أمــرت بــه ،ورد مكائــدهم ،رفــع رشور أعــدائك
 ،يــا عبــادي كلكــم ضــال إال مــن هديتــه :عــن جربئيــل عــن اهللا عــز وجــل

ــ ــد أه ــألوين اهل ــت ،دكمفاس ــن أغني ــري إال م ــم فق ــا  ،وكلك ــألوين الغن فاس
ــم ــه ،أرزقك ــن عافيت ــذنب إال م ــم م ــم ،وكلك ــر لك ــرة أغف ــألوين املغف  .فاس

ــه ،ومــن علــم أين ذو قــدرة عــىل املغفــرة فاســتغفرين بقــدريت وال  ،غفــرت ل
ــركم ــم وآخ ــو أن أولك ــايل ول ــتكم ،أب ــيكم ومي ــكم  ،وح ــبكم ويابس ورط

ــ ــن عب ــد م ــب عب ــاء قل ــىل إنق ــوا ع ــاح اجتمع ــي جن ــدوا يف ملك ادي مل يزي
ــة ــكم  ،بعوض ــبكم ويابس ــتكم ورط ــيكم ومي ــركم وح ــم وآخ ــو أن أولك ول

اجتمعــوا عــىل إشــقاء قلــب عبــد مــن عبــادي مل ينقصــوا مــن ملكــي جنــاح 
ــة ــكم  ،بعوض ــبكم ويابس ــتكم ورط ــيكم ومي ــركم وح ــم وآخ ــو أن أولك ول

ــك يف  ــني ذل ــه مل يتب ــه فأعطيت ــت أمنيت ــا بلغ ــد م ــل واح ــى ك ــوا فتمن اجتمع
كام لو أن أحدكم مر عـىل شـفري البحـر فغمـس فيـه أبـرة ثـم انتزعهـا  ،ملكي

فــإذا أردت  ،وعــدايت كــالم ،ذلــك بــأين جــواد ماجــد واجــد عطــائي كــالم
ــون ــن فيك ــه ك ــول ل ــإنام أق ــيئا ف ــادي .ش ــا عب ــات  ي ــل الطاع ــوا أفض اعمل

ــا ال ــوأعظمه ــاحمكم وإن قص ــايص ـس ــم املع ــوا أعظ ــواها واترك ــيام س رتم ف
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إن أعظـــم الطاعـــات  ،ناقشـــكم يف ركـــوب مـــا عـــداهاوأقبحهـــا لـــئال أ
ــي والتســليم ملــن ينصــبه بعــده ،توحيــدي ــن أيب  ،وتصــديق نبي وهــو عــيل ب

ــله  ــن نس ــاهرين م ــة الط ــب واألئم ــدي  ،Kطال ــايص عن ــم املع وإن أعظ
ــاؤه  ــب وأولي ــن أيب طال ــيل ب ــده ع ــد بع ــذة ويل حمم ــي ومناب ــر يب وبنبي الكف

ـــدي يف امل .بعـــده ـــوا عن ـــم أن تكون ـــان أردت ـــ ،نظـــر االعـــىلف رف ـوالش
وبعـده مـن  ،فال يكـونن أحـد مـن عبـادي آثـر عنـدكم مـن حممـد ،األرشف

فـان مـن  ،وبعـدمها مـن أبنـائهام القـائمني بـأمور عبـادي بعـدمها ،أخيه عـيل
ــاين ــه مــن أرشف ملــوك جن ــه جعلت واعلمــوا أن أبغــض  .كــان ذلــك عقيدت

ــوبيتي ــى رب ــل يب وادع ــن متث ــق إيل م ــهم إيلّ  ،اخلل ــده  وأبغض ــل بع ــن متث م
يص حممـد بعـده مـن متثـل بـو وأبغضـهم إيلّ  ،بمحمد ونازعه نبوتـه وادعاهـا

بعــد هــؤالء املــدعني ملــا هــم  وأبغضــهم إيلّ  ،مهــاونازعــه حملــه ورشفــه وادعا
وأبغــض  ،مــن كــان هلــم عــىل ذلــك مــن املعــاونني ،بــه لســخطي متعرضــون

مـن وإن مل يكـن هلـم  ،اخللق إيل بعـد هـؤالء مـن كـان مـن الراضـني بفعلهـم
ــاونني ــق إيلّ  .املع ــب اخلل ــذلك أح ــلهم لــدي  ك ــي وأفض ــون بحق القوام

وأكــرمهم وأفضــلهم بعــده عــيل أخــو ،وأكــرمهم عــيل حممــد ســيد الــور 
 ،ثـم مـن بعـده مـن القـوامني بالقسـط مـن أئمـة احلـق ،ىـاملصطفى املرتضـ
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بعــدهم  عــاهنم عــىل حقهــم وأحــب اخللــق إيلّ وأفضــل النــاس بعــدهم مــن أ
 . )٢()١(وإن مل يمكنه معونتهم ،اءهممن أحبهم وأبغض أعد

ــه)٣(أمــايل الصــدوق*  عــن عــيل  ،عــن الربقــي ،عــن عمــه ،: ماجيلوي

عـن احلسـن بـن  ،عـن معاويـة بـن عـامر ،بن احلسـن الربقـي عـن ابـن جبلـة

جـاء نفـر مـن اليهـود  :قـال Lعن جده احلسـن بـن عـيل  ،عن أبيه ،عبد اهللا

 :ن فـيام سـأله أن قـال لـهفكـا ،فسـأله أعلمهـم عـن مسـائل Nإىل رسول اهللا 

حيــث بنــى  Qيـا حممــد أخــربين عــن الكلــامت التـي اختــارهن اهللا إلبــراهيم 

ــي  ــال النب ــت ق ــبحان اهللا Nالبي ــم س ــد هللا ،نع ــه إال اهللا ،واحلم واهللا  ،وال إل

 :Nقــال النبــي  ؟بنــى هــذه الكعبــة مربعــة يشءفبــأي  :قــال اليهــودي ،أكــرب

ــع ــالكلامت األرب ــال ،ب ــميت ال يشءألي  :ق ــةس ــي  ؟كعب ــال النب ــا  :Nق ألهن

 ،واحلمــد هللا ،أخــربين عــن تفســري ســبحان اهللا :قــال اليهــودي .وســط الــدنيا

ــرب ــه إال اهللا واهللا أك ــي  ،وال إل ــال النب ــي آدم  :Nق ــز أن بن ــل وع ــم اهللا ج عل

                                                           

 .١٩،١٨ح ،٤١ ،Q نسوب اىل االمام العسكريامل ،Q تفسري االمام العسكري) (١

 .٢٥٤ – ٢٥٢ :٨٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١ح ،٢٥٤ الصدوق، االمايل،) (٣
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احلمــد  :تربيــا ممــا يقولــون وأمــا قولــه ،ســبحان اهللا :يكــذبون عــىل اهللا فقــال

ون شــكر نعمتــه فحمــد نفســه قبــل أن هللا فإنــه علــم أن العبــاد ال يــؤد

ــدوه ــالم ،حيم ــو أول الك ــه ،وه ــد بنعمت ــىل أح ــم اهللا ع ــا أنع ــك مل ــوال ذل  ،ل

ــه ــا :وقول ــامل إال هب ــل اهللا االع ــه ال يقب ــي وحدانيت ــه إال اهللا يعن ــي  ،ال إل وه

اهللا أكـرب فهـي  :وأمـا قولـه ،يثقل اهللا هبـا املـوازين يـوم القيامـة ،كلمة التقو

أكـرب  يشءيعنـي أنـه لـيس  ،وأحبهـا إىل اهللا عـز وجـل ،كلمة أعـىل الكلـامت

 .وهــو االســم األكــرم ،منــي ال تفتــتح الصــلوات إال هبــا لكرامتهــا عــىل اهللا

 :إذا قــال العبــد :قــال ؟صــدقت يــا حممــد فــام جــزاء قائلهــا :قــال اليهــودي

وإذا  ،ر أمثاهلــاـســبح معــه مــا دون العــرش فيعطــى قائلهــا عشــ ،ســبحان اهللا

وهــي  ،أنعــم اهللا عليــه بنعــيم الـدنيا موصــوال بنعــيم اآلخــرةاحلمــد هللا  :قـال

ــا ــة إذا دخلوه ــل اجلن ــا أه ــي يقوهل ــة الت ــذي  ،الكلم ــالم ال ــع الك وينقط

مْ ﴿ :وذلــك قولــه عــز وجــل ،يقولونــه يف الــدنيا مــا خــال احلمــد هللا ــواهُ عْ دَ

مْ أَ  ـواهُ عْ ـرُ دَ آخِ ـالمٌ وَ مْ فِيهـا سَ ِيَّـتُهُ حتَ ـمَّ وَ هُ ـبْحانَكَ اللَّ بِّ فِيها سُ ـدُ هللاَِِّ رَ مْ نِ احلَْ

ِنيَ  ــاملَ ــه )١(﴾الْع ــا قول ــه إال اهللا :وأم ــزاؤه ،ال إل ــة ج ــز  ،فاجلن ــه ع ــك قول وذل
                                                           

 .١٠ - ٩يونس:  )(١
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ســانُ ﴿ :وجــل ســانِ إِالَّ اإلْحْ ــزاءُ اإلْحْ ــلْ جَ ــه  :يقــول )١(﴾هَ هــل جــزاء ال إل

 :رائعـعلـل الشـ .صـدقت يـا حممـد اخلـرب  :فقـال اليهـودي ،إال اهللا إال اجلنة

أخــربين عــن تفســري ســبحان اهللا إىل آخــر مــا نقلنــا  :قولــه هبــذا االســناد مــن

  .)٣()٢(قلنا يف أبواب احلج هبذا االسنادوذكر أول ما ن

ــنهج*  ــن )٤(ال ــؤمنني للحس ــري امل ــية أم ــال L: يف وص ــه  :ق ــه إل ولكن

ومل  ،وال يــزول أبــدا ،ال يضــاده يف ملكــه أحــد )٥(واحــد كــام وصــف نفســه و

 . )٨(بعد األشياء بال هناية )٧(وآخرا ،يةقبل األشياء بال أول )٦(أواليزل 

                                                           

 .٦٠الرمحن:  )(١

 .٨٤: ٢و ٢٣٩: ١، الصدوق علل الرشائع، )(٢

 .١ح -١٦٧ – ١٦٦ :٩٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٣١ح ،٤٤:٣ ،Q من خطب االمام عيل ج البالغة،هن) (٤

 يف املصدر: ال يضاده. )(٥

 يف املصدر: أول. )(٦

 يف املصدر: آخر. )(٧

 .١٣٧ح -١٩٢ :٥٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٨



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  .................................................................. ٢٠

 

 :النبوة

ــدوق*  ــايل الص ــه)١(أم ــه)٢(: ماجيلوي ــن عم ــي)٣(، ع ــن الربق ــن )٤(، ع ، ع

عـن معاويـة بـن  ،عـن عبـد اهللا بـن جبلـة ،أيب احلسن عيل بن احلسني الربقـي

عـن جـده احلسـن ابـن عـيل بـن أيب  ،عـن أبيـه ،عن احلسن بن عبـد اهللا ،عامر

يـا حممـد أنـت  :فقـال Nفـر مـن اليهـود إىل رسـول اهللا جاء ن :قال Qطالب 

ــي إىل  ــام أوح ــك ك ــوحى إلي ــذي ي ــك ال ــول اهللا وأن ــك رس ــزعم أن ــذي ت ال

نعـم أنــا سـيد ولــد  :سـاعة ثـم قــال Nفسـكت النبــي  ؟موسـى بـن عمــران

ــر ــاملني ،آدم وال فخ ــول رب الع ــني ورس ــام املتق ــني وإم ــاتم النبي ــا خ  ،وأن

ــالوا ــن :ق ــرب أم إىل ؟إىل م ــا إىل الع ــم أم إلين ــذه  ؟العج ــاىل ه ــأنزل اهللا تع ف

ـلْ ﴿اآلية  ِيعـاً ﴿يـا حممـد  ﴾قُ مْ مجَ ـولُ اهللاَِّ إِلَـيْكُ سُ قـال اليهـودي الـذي  ﴾إِينِّ رَ

ر كلـامت أعطـى اهللا موسـى بـن ـيا حممـد إين أسـألك عـن عشـ :كان أعلمهم
                                                           

 .١ح ،٢٥٤ الصدوق، االمايل،) (١
 

 .حممد بن عيل) (٢

 .حممد بن ايب القاسم) (٣

 .امحد بن ايب عبد اهللا) (٤
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عمــران يف البقعــة املباركــة حيــث ناجــاه ال يعلمهــا إال نبــي مرســل أو ملــك 

أخــربين يــا حممــد عــن الكلــامت التــي  :ســلني قــال :Nل النبــي قــا ،مقــرب

 "نعــم  :Nقــال النبــي  ،حيــث بنــى البيــت Qاختــارهن اهللا إلبــراهيم 

ــرب  ــه إال اهللا واهللا أك ــد هللا وال إل ــبحان اهللا واحلم ــودي ."س ــال اليه ــأي  :ق فب

ألي  :قـال ،بـالكلامت األربـع :Nقـال النبـي  ؟شئ بني هـذه الكعبـة مربعـة

ــميت الك ــئ س ــةش ــي ؟عب ــال النب ــدنيا :ق ــط ال ــا وس ــودي ،ألهن ــال اليه  :ق

ــري  ــن تفس ــربين ع ــرب  "أخ ــه إال اهللا واهللا أك ــد هللا وال إل ــبحان اهللا واحلم  "س

ــي  ــال النب ــال :Nق ــي آدم يكــذبون عــىل اهللا فق ــم اهللا عــز وجــل أن بن  " :عل

ــا ممــا يقولــون "ســبحان اهللا  ــه علــم أن  "احلمــد هللا  " :وأمــا قولــه ،)١(تربي فإن

وهــو أول  ،)٢(اد ال يــؤدون شــكر نعمتــه فحمــد نفســه قبــل أي حيمــدوهالعبــ

 "ال إلـه إال اهللا  " :فقولـه ،لوال ذلـك ملـا أنعـم اهللا عـىل أحـد بنعمتـه ،الكالم

ال يقبــل اهللا االعــامل إال هبــا وهــي كلمــة التقــو يثقــل اهللا  ،يعنــي وحدانيتــه

ــة ــوم القيام ــوازين ي ــا امل ــه ،هب ــا قول ــرب  " :وأم ــي "اهللا أك ــىل  فه ــة أع كلم

                                                           

 يف العلل: براءة مما يقولون.) (١

 يف هامش النسخة املقروءة عىل املصنف: أن حيمده العباد. ع) (٢
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ــل ــز وج ــا إىل اهللا ع ــامت وأحبه ــي ،الكل ــرب من ــئ أك ــيس ش ــه ل ــي أن ال  ،يعن

قـال  ،لكرامتهـا عـىل اهللا وهـو االسـم األعـز األكـرم )١(تفتتح الصـالة إال هبـا

ــودي ــا :اليه ــزاء قائله ــام ج ــد ف ــا حمم ــدقت ي ــال ؟ص ــد :ق ــال العب  " :إذا ق

وإذا  ،مثاهلـار أـسـبح معـه مـا دون العـرش فيعطـى قائلهـا عشـ "سبحان اهللا 

 ،)٢(أنعــم اهللا عليــه بنعــيم الــدنيا موصــوال بنعــيم اآلخــرة "احلمــد هللا  " :قــال

وينقطــع الكــالم الــذي  ،وهــي الكلمــة التــي يقوهلــا أهــل اجلنــة إذا دخلوهــا

مْ ﴿ :وذلـك قولـه عـز وجـل "احلمـد هللا  "يقولون يف الدنيا مـا خـال  ـواهُ عْ دَ

ِيَّـتُهُ  حتَ ـمَّ وَ هُ ـبْحانَكَ اللَّ بِّ فِيها سُ ـدُ هللاَِِّ رَ مْ مْ أَنِ احلَْ ـواهُ عْ ـرُ دَ آخِ ـالمٌ وَ مْ فِيهـا سَ

ِنيَ  ــه ﴾الْعــاملَ ــه إال اهللا  " :وأمــا قول ــه عــز  )٣(فاجلنــة جــزاؤه "ال إل وذلــك قول

ســانُ ﴿ :وجـل سـانِ إِالَّ اإلْحْ ــزاءُ اإلْحْ ـلْ جَ  :هـل جــزاء مـن قــال :يقـول ﴾هَ

                                                           

 يف العلل: وال تصح الصالة إال هبا.) (١

 يف العلل بنعم اآلخرة وىف ما قبله: بنعم الدنيا.) (٢

 يف العلل: فثمنها اجلنة. )(٣
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قــد أخــربت  ،قت يــا حممــدصــد :فقــال اليهــودي .)١(؟ال إلــه إال اهللا إال اجلنــة

ــة ــألك الثاني ــأذن يل أن أس ــدة فت ــي  .واح ــال النب ــئت :Nفق ــام ش ــلني ع  ،س

ــي  ــني النب ــن يم ــل ع ــه ،Nوجربئي ــاره يلقنان ــن يس ــل ع ــال  .وميكائي فق

ــودي ــذيرا  :اليه ــريا ون ــم وبش ــا القاس ــد وأب ــدا وأمح ــميت حمم ــئ س ألي ش

محـد فـإين وأمـا أ ،أمـا حممـد فـإين حممـود يف األرض :Nفقال النبـي  ؟وداعيا

وأمــا أبــو القاســم فــإن اهللا عــز وجــل يقســم يــوم القيامــة  ،حممــود يف الســامء

ــار ــمة الن ــار ،قس ــي الن ــرين فف ــني واآلخ ــن األول ــر يب م ــن كف ــم  ،فم ويقس

وأمـا الـداعي فـإين أدعـو  ،فمن آمـن يب وأقـر بنبـويت ففـي اجلنـة ،قسمة اجلنة

وأمـا البشـري  ،اينوأمـا النـذير فـإين أنـذر بالنـار مـن عصـ ،الناس إىل دين ريب

فـأخربين عـن اهللا  ،صـدقت يـا حممـد :قـال .ر باجلنـة مـن أطـاعنيـفإين ابشـ

ألي شــئ وقــت هــذه اخلمــس الصــلوات يف مخــس مواقيــت عــىل أمتــك يف 

إن الشـمس عنـد الـزوال هلـا حلقـة  :Nقـال النبـي  ؟ساعات الليـل والنهـار

ــا ــدخل فيه ــل  ،ت ــبح ك ــمس فيس ــت الش ــا زال ــت فيه ــإذا دخل دون  يشءف

                                                           

هذا: وأما قوله: اهللا أكرب ذكر يف هامش نسخة هنا زيادة عن االختصاص وهي ) (١

 .درجات يف اجلنة وأعالها منزلة عند اهللا أكرب فهي
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ففــرض اهللا  ،وهــي الســاعة التــي يصــيل عــيل فيهــا ريب )١(رش لوجــه ريبالعــ

لُوكِ ﴿ :وقــال ،عــز وجــل عــيل وعــىل أمتــي فيهــا الصــالة ــدُ ــالةَ لِ ــمِ الصَّ أَقِ

ــلِ  يْ ــقِ اللَّ سَ سِ إِىل غَ ــمْ ــوم  ﴾الشَّ ــنم ي ــا بجه ــؤتى فيه ــي ي ــاعة الت ــي الس وه

أو  فــام مــن مــؤمن يوفــق تلــك الســاعة أن يكــون ســاجدا أو راكعــا ،القيامــة

ر فهــي ـوأمــا صــالة العصــ ،قــائام إال حــرم اهللا عــز وجــل جســده عــىل النــار

الساعة التي أكـل فيهـا آدم مـن الشـجرة فأخرجـه اهللا تعـاىل مـن اجلنـة فـأمر 

فهـي مـن أحـب  ،واختارهـا المتـي ،اهللا ذريته هبـذه الصـالة إىل يـوم القيامـة

ــل ــز وج ــلوات إىل اهللا ع ــلو ،الص ــني الص ــن ب ــا م ــاين أن أحفظه  ،اتوأوص

وكــان  ،Qوأمــا صــالة املغــرب فهــي الســاعة التــي تــاب اهللا فيهــا عــىل آدم 

بني ما أكل من الشجرة وبـني مـا تـاب اهللا تعـاىل فيهـا عليـه ثـالث مائـة سـنة 

ر ـويف أيـام اآلخـرة يـوم كـألف سـنة مـن وقـت صـالة العصـ ،من أيام الدنيا

ــاء ــات ،)٢(إىل العش ــالث ركع ــىل آدم ث ــه :فص ــة خلطيئت ــة خل ،ركع ــة وركع طيئ

فـافرتض اهللا عـز وجـل هـذه الـثالث الركعـات عـىل  ،وركعـة لتوبتـه ،حواء

                                                           

 يف العلل: بحمد ربى. )(١

 يف العلل: ما بني العرص والعشاء.) (٢
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فوعـــدين ريب أن  ،وهـــي الســـاعة التـــي يســـتجاب فيهـــا الـــدعاء ،أمتـــي

وهــذه الصــلوات التــي أمــرين هبــا ريب عــز وجــل  ،يســتجيب ملــن دعــاه فيهــا

ــال ونَ ﴿ :)١(فق ــبِحُ ــنيَ تُصْ حِ ــونَ وَ ْسُ ــنيَ متُ ــبْحانَ اهللاَِّ حِ ــا ،﴾فَسُ ــالة  وأم ص

أمــرين اهللا وأمتــي  ،وليــوم القيامــة ظلمــة ،العشــاء اآلخــرة فــإن للقــرب ظلمــة

ــور  ــت لتن ــك الوق ــالة يف ذل ــذه الص ــورهب ــوا الن ــور وليعط ــم القب ــىل  )٢(هل ع

ــ ــاىل  ،راطـالص ــرم اهللا تع ــة إال ح ــالة العتم ــت إىل ص ــدم مش ــن ق ــا م وم

وأمـا  ،وهـي الصـالة التـي اختارهـا اهللا للمرسـلني قـبيل ،جسدها عـىل النـار

 فـأمرين )٣( الشـيطانصالة الفجـر فـإن الشـمس إذا طلعـت تطلـع عـىل قـرين

ــر ــالة الفج ــيل ص ــل أن أص ــز وج ــل أن  )٤(اهللا ع ــمس وقب ــوع الش ــل طل قب

وهـي الصـالة  ،ورسعتهـا أحـب إىل اهللا ،يسجد هلـا الكـافر فتسـجد أمتـي هللا

ــار ــة النه ــل ومالئك ــة اللي ــهدها مالئك ــي تش ــال .الت ــ :ق ــد ص ــا حمم دقت ي

                                                           

 يف العلل: يف قوله: سبحان اهللا.) (١

 .يف العلل: وليعطيني وأمتي النور اه) (٢

 يف العلل: عىل قرين شيطان.) (٣

 ة الغداة.يف العلل: صال) (٤
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هــذه اجلــوارح األربــع وهــي أنظــف املواضــع يف  )١(توضــأ يشءألي فــأخربين 

ــد ــي  ؟اجلس ــال النب ــن  :Nق ــا آدم م ــيطان إىل آدم ودن ــوس الش ــا أن وس مل

مشـت إىل  )٢(ثـم قـام وهـو أول قـدم ،الشجرة ونظـر إليهـا ذهـب مـاء وجهـه

فطـار احلـيل واحللـل عـن  )٣(فأكـل منهـا ،ثـم مسـها ،ثم تنـاول بيـده ،اخلطيئة

فلـام تـاب اهللا عـز وجـل عليـه  ،يـده عـىل أم رأسـه وبكـى ثم وضـع ،جسده

ــوارح  ــذه اجل ــىل ه ــوء ع ــه الوض ــىل ذريت ــه وع ــل علي ــز وج ــرض اهللا ع ف

ــع ــجرة ،)٤(األرب ــر إىل الش ــا نظ ــه مل ــل الوج ــره أن يغس ــل و ،وأم ــره بغس أم

وأمــره بمســح الــرأس ملــا وضــع  ،ملــا تنــاول منهــا )٥(الســاعدين إىل املــرفقني

ثــم ســن  )٧( ملــا مشــى إىل اخلطيئــةمســح القــدمنيوأمــره ب ،)٦(يــده عــىل رأســه
                                                           

 .١٠٣ذكره الصدوق أيضا يف علل الرشائع: ص) (١

 .يف العلل: ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم اه) (٢

 .يف العلل: ثم تناول بيده منها مما عليها فأكل فطار احلىل اه )(٣

 يف العلل: غسل هذه اجلوارح األربع. )(٤

 يف العلل بغسل اليدين إىل املرفقني. )(٥

 عىل أم رأسه. يف العلل: )(٦

 يف العلل: ملا مشى هبا إىل اخلطيئة.) (٧
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ــرام ــن احل ــب م ــى القل ــة لتنق ــي املضمض ــىل أمت ــرم  ،ع ــاق لتح واالستنش

ــار ونتنهــا ــيهم رائحــة الن ــال اليهــودي .عل ــام جــزاء  :ق ــا حممــد ف صــدقت ي

ــا ــي  ؟عامله ــال النب ــيطان :Nق ــه الش ــد عن ــاء يتباع ــس امل ــا يم وإذا  ،أول م

فــإذا استنشــق أمنــه اهللا مــن النــار  ،متضــمض نــور اهللا قلبــه ولســانه باحلكمــة

فــإذا غســل وجهــه بــيض اهللا وجهــه يــوم تبــيض فيــه  ،ورزقــه رائحــة اجلنــة

 ،وإذا غسـل سـاعديه حـرم اهللا عليـه أغـالل النـار ،وجوه وتسود فيـه وجـوه

وإذا مســح قدميــه أجــازه اهللا عــىل  ،وإذا مســح رأســه مســح اهللا عنــه ســيئاته

ــ ــدامـالص ــه االق ــزل في ــوم ت ــال .راط ي ــن  :ق ــأخربين ع ــد ف ــا حمم ــدقت ي ص

ــة ــة يشءألي  :اخلامس ــن اجلناب ــال م ــر اهللا باالغتس ــول  )١(أم ــن الب ــأمر م ومل ي

ــايط ــول اهللا  ؟والغ ــال رس ــك يف  :Nق ــجرة دب ذل ــن الش ــل م ــا أك إن آدم مل

فـإذا جـامع الرجـل أهلـه خـرج املـاء مـن كـل عـرق  ،رهـعروقه وشعره وبش

 والبـول خيـرج ،يـوم القيامـةفأوجـب اهللا االغتسـال مـن اجلنابـة إىل  ،وشعرة

والغــايط خيــرج مــن فضــلة  ،ربه االنســانـراب الــذي يشـــمــن فضــلة الشــ

صــدقت يــا  :قــال اليهــودي .فعلــيهم مــنهام الوضــوء ،الطعــام الــذي يأكلــه
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ــد ــالل ،حمم ــن احل ــل م ــن اغتس ــزاء م ــا ج ــأخربين م ــي ؟ف ــال النب إن  :Nق

محـة فـإذا املؤمن إذا جامع أهله بسـط سـبعون ألـف ملـك جناحـه وتنـزل الر

وهــو رس فــيام بــني اهللا وبــني  ،اغتســل بنــى اهللا لــه بكــل قطــرة بيتــا يف اجلنــة

 ،صـدقت يـا حممـد :قـال اليهـودي .-يعني االغتسـال مـن اجلنابـة  - ،خلقه

عـن مخسـة أشـياء مكتوبـات يف التـوراة أمـر اهللا بنـي  :فأخربين عـن السـادس

أنشـدتك بـاهللا ف :Nقـال النبـي .إرسائيل أن يقتـدوا بموسـى فيهـا مـن بعـده

ــر يل ــك تق ــا أخربت ــودي ؟إن أن ــال اليه ــد :ق ــا حمم ــم ي ــال .نع ــال :ق  :فق

ـــي ـــوب :Nالنب ـــوراة مكت ـــا يف الت ـــول اهللا  :أول م ـــد رس ـــي  Nحمم وه

ــة  ــم تــال رســول اهللا  "طــاب  "بالعرباني ــة Nث ــاً ﴿ :هــذه اآلي تُوب كْ ــهُ مَ ونَ ِدُ جيَ

يــلِ  اإلْنْجِ راةِ وَ ــوْ مْ يفِ التَّ هُ ــدَ نْ ــ﴿ ﴾عِ بَشّ مُ هُ  راً ـِوَ ــمُ ي اسْ ــدِ عْ ــنْ بَ ــأْيتِ مِ ــولٍ يَ سُ بِرَ

ــدُ  َ ــب ﴾أَمحْ ــن أيب طال ــيل ب ــيي ع ــم وص ــاين اس ــطر الث ــث  ،ويف الس والثال

ــبطي ــع س ــني :والراب ــن واحلس ــة  ،احلس ــام فاطم ــامس أمه ــطر اخل ويف الس

ــاملني  ــاء الع ــيدة نس ــ - P -س ــوراة اس ــيي ـويف الت ــ "م وص ــم  "يا ـإل واس

ــبطني   :قــال اليهــودي .- K -مــةومهــا نــورا فاط "شــرب وشــبري  "الس

يل فضـل  Nقـال النبـي .صدقت يا حممد فـأخربين عـن فضـلكم أهـل البيـت

فــام مــن نبــي إال دعــا عــىل قومــه بــدعوة وأنــا أخــرت دعــويت  ،عــىل النبيــني
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وأمـا فضـل أهـل بيتـي وذريتـي عـىل غـريهم  ،المتي ألشفع هلم يوم القيامـة

تـي وذريتـي وحـب أهـل بي ،وبـه حيـاة كـل شـئ ،كفضل املاء عىل كـل شـئ

ــدين ــتكامل ال ــول اهللا  ،اس ــال رس ــة Nوت ــذه اآلي ــمْ ﴿ :ه ــتُ لَكُ لْ مَ مَ أَكْ ــوْ الْيَ

ــاً  ــالمَ دِين ــمُ اإلْسْ ــيتُ لَكُ ضِ رَ ــي وَ تِ مَ مْ نِعْ ــيْكُ لَ ــتُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ ــنَكُ ــر  ﴾دِي إىل آخ

ــة ــودي .اآلي ــال اليه ــابع :ق ــأخربين بالس ــد ف ــا حمم ــدقت ي ــل  :ص ــا فض م

 ،كفضـــل الســـامء عـــىل األرض :Nقـــال النبـــي  ؟الرجـــال عـــىل النســـاء

ـــىل األرض ـــاء ع ـــاء  ،وكفضـــل امل ـــىفبامل ـــى  ،األرض حتي وبالرجـــال حتي

ــاء ــل ،النس ــز وج ــول اهللا ع ــاء لق ــق النس ــا خل ــال م ــوال الرج ــالُ ﴿ :ل ج الرِّ

ـىل بَعْـضٍ  مْ عَ ـهُ ـلَ اهللاَُّ بَعْضَ ام فَضَّ ـىلَ النِّسـاءِ بـِ ونَ عَ امُ وَّ  :قـال اليهـودي .)١(﴾قَ

 ،خلــق اهللا عــز وجــل آدم مــن طــني :Nل النبــي قــا ؟كــان هكــذا يشءألي 

فأنزلــه اهللا  ،ومــن فضــلته وبقيتــه خلقــت حــواء وأول مــن أطــاع النســاء آدم

ــة ــن اجلن ــدنيا ،م ــاء يف ال ــىل النس ــال ع ــل الرج ــني فض ــد ب ــر إىل  ،وق أال ت

والرجــال ال  ،النســاء كيــف حيضــن وال يمكــنهن العبــادة مــن القــذارة
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فــأخربين  ،صــدقت يــا حممــد :وديقــال اليهــ .)١(مــن الطمــث يشءيصــيبهم 

ــا يشءألي  ــني يوم ــار ثالث ــك بالنه ــىل أمت ــوم ع ــل الص ــز وج ــرض اهللا ع  ،ف

ــر مــن ذلــك إن آدم ملــا أكــل مــن  :Nقــال النبــي  ؟وفــرض عــىل األمــم أكث

اهللا عــىل ذريتــه  )ففــرض خ ل(وفــرض  ،الشــجرة بقــي يف بطنــه ثالثــني يومــا

تفضــل مــن اهللا عــز والــذي يأكلونــه بالليــل  ،ثالثــني يومــا اجلــوع والعطــش

ثـم تـال  ،ففـرض اهللا عـىل أمتـي ذلـك ،وكـذلك كـان عـىل آدم ،وجل عليهم

ينَ ﴿ :هــذه اآليــة :Nرســول اهللا  ــذِ ــىلَ الَّ تِــبَ عَ ــام كُ ــيامُ كَ مُ الصِّ ــيْكُ لَ تِــبَ عَ كُ

تَّقُـونَ  ـمْ تَ لَّكُ مْ لَعَ ـبْلِكُ نْ قَ وداتٍ * مِ ـدُ عْ امـاً مَ صـدقت يـا  :قـال اليهـودي .﴾أَيَّ

مـا مـن مـؤمن يصـوم شـهر  :Nفقـال النبـي  ؟اء مـن صـامهافـام جـز ،حممد

يــذوب احلــرام يف  :أوهلــا :رمضــان احتســابا إال أوجــب اهللا لــه ســبع خصــال

يكـون قـد كفـر خطيئـة أبيـه  :والثالثـة .يقرب مـن رمحـة اهللا :والثانية .جسده

ــة .آدم ــوت :والرابع ــكرات امل ــه س ــون اهللا علي ــة .هي ــن  :واخلامس ــان م أم

ــوم  ــش ي ــوع والعط ــةاجل ــة .القيام ــار :والسادس ــن الن ــراءة م ــه اهللا ب  .يعطي
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ــابعة ــة :والس ــرات اجلن ــن ثم ــه اهللا م ــال .)١(يطعم ــد :ق ــا حمم ــدقت ي  ،ص

ـــعة ـــن التاس ـــأخربين ع ـــد  يشءألي  :ف ـــات بع ـــالوقوف بعرف ـــر اهللا ب أم

ــي  ؟رـالعصــ ــي عصـــإن العصــ :Nقــال النب ى فيهــا آدم ـر هــي الســاعة الت

ــه ــ ،رب ــي الوق ــيل أمت ــل ع ــز وج ــرض اهللا ع ــوف ــدعاء يف ـوف والتض رع وال

ــه ــع إلي ــب املواض ــ ،أح ــي ينص ــاعة الت ــة والس ــم باجلن ــل هل ــا ـوتكف رف فيه

الناس هي الساعة التي تلقـى فيهـا آدم مـن ربـه كلـامت فتـاب عليـه إنـه هـو 

والـذي بعثنـي بـاحلق بشـريا ونـذيرا إن  :Nثـم قـال النبـي  ،التواب الـرحيم

ــ ــاب الرمح ــه ب ــال ل ــدنيا يق ــامء ال ــا يف الس ــة ،ةهللا باب ــاب التوب ــاب  ،وب وب

وبــاب  ،وبــاب اجلــود ،وبــاب االحســان ،وبــاب التفضــل ،احلاجــات

ــرم ــو ،الك ــاب العف ــن اهللا يف  ،وب ــتأهل م ــد إال اس ــات أح ــع بعرف وال جيتم

وإن هللا عــز وجــل مائــة ألــف ملــك مــع كــل  ،ذلــك الوقــت هــذه اخلصــال

رون ألـف ملـك وهللا رمحــة عـىل أهـل عرفـات ينزهلـا عــىل ـملـك مائـة وعشـ
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مالئكتـه بعتـق أهـل عرفـات مـن  )١(رفوا أشـهد اهللاـفـإذا انصـ ،عرفـاتأهل 

رفوا ـانصـــ :ونـــاد منـــاد ،وأوجـــب اهللا عـــز وجـــل هلـــم اجلنـــة ،النـــار

صــدقت يــا  :قــال اليهــودي .فقــد أرضــيتموين ورضــيت عــنكم ،مغفــورين

أعطــاك اهللا تعــاىل مــن  )٢(عــن ســبع خصــال :فــأخربين عــن العــارشة ،حممــد

أعطـاين اهللا عـز  :Nفقـال النبـي  .ك مـن بـني األمـموأعطى أمتـ ،بني النبيني

ويــوم اجلمعــة  ،واجلامعــة يف املســجد ،)٣(واالذان ،وجــل فاحتــة الكتــاب

ـــلوات ـــالث ص ـــار يف ث ـــي ،واالجه ـــرخص المت ـــراض  )٤(وال ـــد األم عن

 ،والشــفاعة ألصــحاب الكبــائر مــن أمتــي ،والصــالة عــىل اجلنــائز ،والســفر

قــال  .مــن قــرأ فاحتــة الكتــاب فــام جــزاء ،صــدقت يــا حممــد :قــال اليهــودي
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مـن قـرأ فاحتـة الكتـاب أعطـاه اهللا بعـدد كـل آيـة أنزلـت مـن  :Nرسول اهللا 

ر املؤذنـون مـن أمتـي مـع ـوأمـا االذان فإنـه حيشـ .)١(السامء فيجز هبا ثواهبـا

ــاحلني ــهداء والص ــديقني والش ــني والص ــفوف  .النبي ــإن ص ــة ف ــا اجلامع وأم

ــي يف ــة يف ال أمت ــفوف املالئك ــامءاألرض كص ــع  )٢(س ــة أرب ــة يف اجلامع والركع

وأمـا يـوم  .كل ركعـة أحـب إىل اهللا مـن عبـادة أربعـني سـنة ،وعرشون ركعة

فـام مـن مـؤمن مشـى  ،اجلمعة فيجمع اهللا فيـه األولـني واآلخـرين للحسـاب

ــة  ــل عليــه أهــوال يــوم  )اجلمعــة خ ل(إىل اجلامع إال خفــف اهللا عــز وج

االجهــار فإنــه يتباعــد منــه هلــب النــار  وأمــا .)٣(القيامــة ثــم يــأمر بــه إىل اجلنــة

رور حتـى يـدخل ـراط ويعطـى الســوجيـوز عـىل الصـ ،بقدر ما يبلغ صـوته
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فـإن اهللا عـز وجـل خيفـف أهـوال يـوم القيامـة المتـي  )١(وأما السادس .اجلنة

ومــا مــن مــؤمن يصــيل عــىل اجلنــائز إال  ،كــام ذكــر اهللا عــز وجــل يف القــرآن

ــون ــة إال أن يك ــه اجلن ــب اهللا ل ــا أوج ــا أو عاق ــي  .منافق ــفاعتي فه ــا ش وأم

ــ ــل الش ــال أه ــا خ ــائر م ــحاب الكب ــمـألص ــال .)٢(رك والظل ــا  :ق ــدقت ي ص

ــه إال اهللا ،حممــد ــا أشــهد أن ال إل ــده ورســوله خــاتم النبيــني ،وأن  ،وأنــك عب

فلــام أســلم وحســن إســالمه أخــرج  ،ورســول رب العــاملني ،وإمــام املتقــني

يـا رسـول اهللا والـذي بعثـك  :وقـال ،Nرقا أبيض فيـه مجيـع مـا قـال النبـي 

باحلق نبيا مـا استنسـختها إال مـن األلـواح التـي كتبهـا اهللا عـز وجـل ملوسـى 

يـا حممـد  ،ولقـد قـرأت يف التـوراة فضـلك حتـى شـككت فيهـا ،بن عمـران

ولقد كنـت أحمـو اسـمك منـذ أربعـني سـنة مـن التـوراة كلـام حموتـه وجدتـه 

                                                           

لقيامة عىل من رخص من يف هامش نسخة: وأما الرخصة فان اهللا خيفف أهوال ا )(١

عىل جنازة إال  وأما الصالة عىل اجلنائز فام من مؤمن يصيل ،كام رخص اهللا يف القرآن ،أمتي

 شافعا مشفعا. االختصاص. أن يكون

 يف هامش نسخة: واما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خال أهل الرشك واملظامل. )(٢

 .االختصاص



 ٣٥ ....................................................................... الباب السابع: اصول الدين

وأن  ،ملســائل ال خيرجهــا غــريكولقــد قــرأت يف التــوراة أن هــذه ا ،مثبتــا فيهــا

يف الســاعة التــي تــرد عليــك فيهــا هــذه املســائل يكــون جربئيــل عــن يمينــك 

 :Nفقـــال رســـول اهللا  .وميكائيـــل عـــن يســـارك ووصـــيك بـــني يـــديك

وميكائيــل عــن يســاري ووصــيي عــيل  ،هــذا جربئيــل عــن يمينــي ،صــدقت

 .)١(فآمن اليهودي وحسن إسالمه ،بني يدي Qبن أيب طالب 

ــن أيب )٢(اخلصــال*  ــن عــيل ب ــن ب ــذكور عــن جــده احلس : باالســناد امل

ــال ــل ق ــديث طوي ــب يف ح ــول اهللا  :طال ــود إىل رس ــن اليه ــر م ــاء نف  Nج

أخربنــا عــن ســبع خصــال  :فكــان فــيام ســأله ،فســأله أعلمهــم عــن مســائل

  .)٣(أعطاك اهللا من بني النبيني إىل آخر اخلرب

                                                           

 .٥ح -٢٩٩ – ٢٩٤ :٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٣٥٥ الصدوق، اخلصال،) (٢

 فقال النبي: أعطاين اهللا عز وجل فاحتة الكتاب ؟األمم وأعطى أمتك من بني )(٣

املسجد ويوم اجلمعة والصالة عىل اجلنائز واالجهار يف ثالث صلوات  واالذان واجلامعة يف

قال  .ر من أمتيوالشفاعة ألصحاب الكبائ ،عند األمراض والسفر ألمتيوالرخصة 

 من قرأ Nفقال رسول اهللا  ؟صدقت يا حممد فام جزاء من قرأ فاحتة الكتاب :اليهودي
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 وأما  فاحتة الكتاب أعطاه اهللا عز وجل بعدد كل آية نزلت من السامء ثواب تالوهتا

وأما  .االذان فإنه حيرش املؤذنون من أمتي مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

والركعة يف مجاعة أربع  ،ة فإن صفوف أمتي يف األرض كصفوف املالئكة يف السامءاجلامع

وأما يوم اجلمعة  ،أربعني سنة وعرشون ركعة كل ركعة أحب إىل اهللا عز وجل من عبادة

مشى إىل اجلامعة إال خفف اهللا  فان اهللا جيمع فيه األولني واآلخرين للحساب فام من مؤمن

وأما االجهار فإنه يتباعد منه هلب النار  لقيامة ثم جيازيه اجلنةعز وجل عليه أهوال يوم ا

وأما السادس  ،الرسور حتى يدخل اجلنة بقدر ما يبلغ صوته وجيوز عىل الرصاط ويعطي

وما من مؤمن  ،المتي كام ذكر اهللا يف القرآن فإن اهللا عز وجل خيفف أهوال يوم القيامة

وأما شفاعتي ففي  ،إال أن يكون منافقا أو عاقا نةيصىل عىل اجلنائز إال أوجب اهللا له اجل

صدقت يا حممد وأنا أشهد أن اال إله  :قال .أصحاب الكبائر ما خال أهل الرشك والظلم

فلام أسلم  ،ورسول رب العاملني ،وإمام املتقني إال اهللا وأنك عبده ورسوله خاتم النبيني

يا رسول اهللا والذي  :وقال Nمجيع ما قال النبي  وحسن إسالمه أخرج رقا أبيض فيه

إال من األلواح التي كتب اهللا عز وجل ملوسى بن عمران  بعثك باحلق نبيا ما استنسختها

ولقد كنت أحمو اسمك منذ  ،حتى شككت فيه يا حممد ولقد قرأت يف التوراة فضلك

ه املسائل ولقد قرأت يف التوراة أن هذ ،وجدته مثبتا فيها أربعني سنة من التوراة وكلام حموته

 الساعة التي ترد عليك فيها هذه املسائل يكون جربئيل عن وأن يف ،ال خيرجها غريك
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 :قــــال :Q: باالســــناد املــــذكور إىل احلســــن )١(رائعـعلــــل الشــــ

 :فســـأله أعلمهـــم فقـــال لـــه Nجـــاء نفـــر مـــن اليهـــود إىل رســـول اهللا 

ــه ــبحان اهللا إىل قول ــري س ــن تفس ــربين ع ــال :أخ ــال :ق ــن ق ــزاء م ــل ج  :ه

  .)٢(فقال اليهودي صدقت يا حممد ؟ال إله إال اهللا إال اجلنة
                                                                                                                                               

 فقال رسول اهللا  ،ووصيك بني يديك يمينك وميكائيل عن يساركN:  صدقت هذا

عن يساري ووصيي عيل بن أيب طالب بني يدي فآمن ل جربئيل عن يميني وميكائي

 .بدنة جتزيان عن سبعة نفرالبقرة وال .اليهودي وحسن إسالمه

 .٨ح ،٢٥١:١ الصدوق، علل الرشائع،) (١

 Nأخربين عن تفسري سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب فقال النبي  )(٢

 ،مما يقولون علم اهللا عز وجل ان بني آدم يكذبون عىل اهللا عز وجل فقال سبحان اهللا براءة

قبل ان حيمده  أن العباد ال يؤدون شكر نعمته فحمد نفسه وأما قوله احلمد هللا فإنه علم

وقوله ال إله إال اهللا  عمتهــو أول كالم لوال ذلك ملا أنعم اهللا تعاىل عىل أحد بنــباد وهـالع

يثقل اهللا هبا املوازين يوم  ال يقبل األعامل إال هبا وهي كلمة التقو -يعني وحدانيته-

وأحبها إىل اهللا عز وجل يعنى انه ليس  هي كلمة أعىل الكلامتالقيامة وأما قوله اهللا أكرب ف

 ،لكرامته عىل اهللا عز وجل وهو االسم األعز األكرم شئ أكرب منه وال تصح الصالة إال هبا

 إذا قال العبد سبحان اهللا سبح معه :يا حممد فام جزاء قائلها قال قال اليهودي صدقت
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ـــ ـــل الش ـــال)١(رائعـعل ـــذكور ق ـــناد امل ـــن  :: باالس ـــر م ـــاء نف ج

ـــول اهللا  ـــود إىل رس ـــأله  Nاليه ـــائلفس ـــن مس ـــم ع ـــيام  ،أعلمه ـــان ف فك

ـــال ـــأله أن ق ـــل ألي  :س ـــز وج ـــن اهللا ع ـــربين ع ـــذه  ءيشأخ ـــرض ه ف

تشـــهدها مالئكـــة الليـــل ومالئكـــة  :إىل قولـــه ؟اخلمـــس صـــلوات

 .)٢(صدقت يا حممد :قال ،النهار
                                                                                                                                               

 هلا وإذا قال احلمد هللا أنعم اهللا عليه بنعم الدنيا قايلها عرش أمثا ما دون العرش فيعطى

وهي الكلمة التي يقوهلا أهل اجلنة إذا دخلوها وينقطع الكالم الذي  موصوال بنعم اآلخرة

مَّ ﴿يقولونه يف الدنيا ما خال احلمد هللا وذلك قوله تعاىل  بْحانَكَ اللَّهُ مْ فِيها سُ واهُ دَعْ

آخِ  المٌ وَ مْ فِيها سَ ِيَّتُهُ حتَ ِنيَ وَ بِّ الْعاملَ دُ هللاَِِّ رَ مْ مْ أَنِ احلَْ واهُ عْ  وأما قوله ال إال إال اهللا فثمنها ﴾رُ دَ

قال ال إله إال  اجلنة وذلك قول اهللا تعاىل هل جزاء االحسان إال االحسان قال هل جزاء من

 .فقال اليهودي صدقت يا حممد ،اهللا إال اجلنة

 .١ح ،٣٣٧:٢ علل الرشائع،) (١

اخلمس صلوات يف مخس مواقيت عىل  فرض هذه ءيشعن اهللا عز وجل ألي  إخربين )(٢

ان الشمس عند الزوال هلا حلقه تدخل فيها فإذا  Nأمتك يف ساعات الليل والنهار؟ فقال النبي 

دون العرش بحمد ربى، وهي الساعة التي يصىل عىل  ءيشكل  دخلت فيها زالت الشمس فيسبح

سِ ﴿وقال:  وعىل أمتي فيها الصالة عز وجل عيل فيها ربى ففرض اهللا مْ لُوكِ الشَّ الةَ لِدُ  أَقِمِ الصَّ
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  ِيْل قِ اللَّ سَ وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة فام من مؤمن يوافق تلك  ﴾ إِىل غَ

العرص فهي  أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائام إال حرم اهللا جسده عىل النار، وأما صالة الساعة

عز وجل ذريته هبذه الصالة  لتي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه اهللا من اجلنة فامر اهللالساعة ا

الصلوات إىل اهللا عز وجل وأوصاين ان أحفظها  إىل يوم القيامة، واختارها المتي، مهي من أحب

ا املغرب فهي الساعة التي تاب اهللا تعاىل فيها عىل آدم وكان بني م من بني الصلوات. وأما صالة

 وبني ما تاب اهللا عليه ثالثامئة سنة من أيام الدنيا ويف أيام اآلخرة يوم كألف سنة أكل من الشجرة

حواء، وركعة لتوبته،  ما بني العرص العشاء فصىل آدم ثالث ركعات ركعة خلطيئته، وركعة خلطيئة

لدعاء الساعة التي يستجاب فيها ا فافرتض اهللا عز وجل هذه الثالث ركعات عىل أمتي وهي

وهي الصالة التي أمرين هبا ربى يف قوله سبحان  فوعدين ريب عز وجل أن يستجيب ملن دعاه فيها

وأما صالة العشاء اآلخرة فان للقرب ظلمة وليوم القيامة ظلمة  اهللا حني متسون وحني تصبحون

ور عىل هبذه الصالة يف ذلك الوقت لتنور القرب وليعطيني وأمتي الن فأمرين اهللا تعاىل وأمتي

 قدم مشت إىل صالة العتمة إال حرم اهللا جسدها عىل النار، وهي الصالة التي الرصاط وما من

شيطان فأمرين  اختارها للمرسلني قبيل. واما صالة الفجر فان الشمس إذا طلعت تطلع عىل قرين

ي هللا هلا الكافر فتسجد أمت اهللا عز وجل ان أصىل صالة الغداة قبل طلوع الشمس وقبل أن يسجد

التي تشهدها مالئكة الليل ومالئكة  عز وجل ورسعتها أحب إىل اهللا عز وجل وهي الصالة

 النهار، قال: صدقت يا حممد.



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  .................................................................. ٤٠

 

، عــن عــيل بــن )٤(، عــن الربقــي)٣(، عــن عمــه)٢(: ماجيلويــه)١(اخلصــال* 
عــن  ،عــن احلســن بــن عبــد اهللا ،، عــن عبــد اهللا بــن جبلــة)٥(احلســني الرقــي

 :يف حـديث طويـل قـال Kعـن جـده احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب  ،آبائه
فســـأله أعلمهـــم عـــن أشـــياء  Nجـــاء نفـــر مـــن اليهـــود إىل رســـول اهللا 

 :وقـال ،Nفيـه مجيـع مـا قـال النبـي  ،)٦(أبـيضفأسلم وأخـرج رقـا  Qفأجابه
 مـن األلـواح التـي يا رسول اهللا والذي بعثـك بـاحلق نبيـا مـا استنسـختها إال

ولقـد قـرأت يف التـوراة فضـلك  ،Qكتب اهللا عـز وجـل ملوسـى بـن عمـران 
ولقـد كنـت أحمـو اسـمك منـذ أربعـني سـنة مـن  ،حتى شككت فيه يـا حممـد

ولقــد قــرأت يف التــوراة أن هــذه  ،وكلــام حموتــه وجدتــه مثبتــا فيهــا ،التــوراة
ــريك ــا غ ــائل ال خيرجه ــك  ،املس ــرد علي ــي ت ــاعة الت ــذه وإن يف الس ــا ه فيه

                                                           

 .٣٦ح ،٣٥٥ الصدوق، اخلصال،) (١

 .يف املصدر حممد بن عيل،) (٢

 .يف املصدر حممد بن ايب القاسم،) (٣

 .يف املصدر امحد بن ايب عبد اهللا،) (٤

 .يف املصدر عيل بن احلسني الربقي،ايب احلسن ) (٥

 الرق: جلد رقيق يكتب فيه. )(٦
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ووصـيك بـني  ،وميكائيـل عـن يسـارك ،املسائل يكـون جربئيـل عـن يمينـك
وميكائيـل  ،هـذا جربئيـل عـن يمنـي ،صـدقت :Nفقـال رسـول اهللا  ،يديك

ــاري ــن يس ــدي ،)١(ع ــني ي ــب ب ــن أيب طال ــيل ب ــيي ع ــودي  ،ووص ــآمن اليه ف
 .)٢(وحسن إسالمه

 :)٥(، معــــاين األخبــــار)٤(رائعـعلــــل الشــــ ،)٣(أمــــايل الصــــدوق* 
، عـن )٩(، عـن عـيل بـن احلسـني الرقـي)٨(، عـن الربقـي)٧(، عن عمه)٦(جيلويهما

عــن  ،عــن احلســن بــن عبــد اهللا ،عــن معاويــة بــن عــامر ،عبــد اهللا بــن جبلــة
                                                           

 عن شاميل خ ل.) (١

 .٤ح -١٨١ :١٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢٥٦ الصدوق، االمايل،) (٣

 .١ح ،١٢٧:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٤

 .٢ح ،٥٢ الصدوق، معاين االخبار،) (٥

 .يف املصدر حممد بن عيل،) (٦

 .يف املصدر حممد بن ايب القاسم،) (٧

 .امحد بن ايب عبد اهللا، يف املصدر) (٨

 .يف املصدر الربقي،) (٩
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جـاء نفـر مـن اليهـود  :قـال Qعن جده احلسن بن عـيل بـن أيب طالـب  ،آبائه
ســميت  يشءألي  :فقــال لــه ،فســأله أعلمهــم فــيام ســأله ،Nإىل رســول اهللا 

ــا القاســم وبشــريا ونــذيرا و داعيــاحم أمــا  :Nفقــال النبــي  ؟مــدا وأمحــد وأب
وأمــا أبــو  ،وأمــا أمحــد فــإين حممــود يف الســامء ،حممــد فــإين حممــود يف األرض

فمـن كفـر يب مـن  ،القاسم فإن اهللا عز وجـل يقسـم يـوم القيامـة قسـمة النـار
ــار قــر فمــن آمــن يب وأ ،ويقســم قســمة اجلنــة ،األولــني واآلخــرين ففــي الن

 ،وأمـا الـداعي فـإين أدعـو النـاس إىل ديـن ريب عـز وجـل ،بنبويت ففي اجلنـة
ر باجلنـة ـوأمـا البشـري فـإين ابشـ ،وأما النـذير فـإين انـذر بالنـار مـن عصـاين

 .)١(من أطاعني
ــه)٢(أمــايل الصــدوق*  عــن عــيل  ،عــن الربقــي ،عــن عمــه ،: ماجيلوي

عــن  ،بــن عــامرعــن معاويــة  ،عــن عبــد اهللا بــن جبلــة ،بــن احلســني الربقــي
جـاء نفـر  :قـال Lعـن جـده احلسـن بـن عـيل  ،عن أبيـه ،احلسن بن عبد اهللا

أخــربين  :فكــان فــيام ســألوه ،مــن اليهــود إىل رســول اهللا فســألوه عــن مســائل
ــدوا  ــل أن يقت ــي إرسائي ــر اهللا بن ــوراة أم ــات يف الت ــياء مكتوب ــة أش ــن مخس ع

                                                           

 .٨ح -٩٤ :١٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١ح ،٢٥٣ الصدوق، االمايل،) (٢
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ا أخربتـك تقـر فأنشـدتك بـاهللا إن أنـ :Nقـال النبـي  ،بموسى فيها مـن بعـده
أول مـا يف التــوراة  :Nفقـال النبـي  :قـال ،نعـم يـا حممــد :قـال اليهـودي ؟يل

ثــم تــال رســول  "طــاب  "وهــي بالعربانيــة  "حممــد رســول اهللا  " )١(مكتــوب
يــلِ ﴿هــذه اآليــة  Nاهللا  اإلْنْجِ راةِ وَ ــوْ مْ يفِ التَّ هُ ــدَ نْ تُوبــاً عِ كْ ــهُ مَ ونَ ِدُ ــاً  .جيَ بَرشِّ مُ وَ

أْيتِ  ولٍ يَ سُ َـدُ  بِرَ هُ أَمحْ ـمُ ي اسْ نْ بَعْـدِ ويف السـطر الثـاين اسـم وصـيي عـيل  )٢(﴾مِ
ــني ــن واحلس ــبطي احلس ــع س ــث والراب ــب والثال ــن أيب طال ــطر ،ب  ويف الس

ويف التــوراة اســم وصــيي  Kأمهــام فاطمــة ســيدة نســاء العــاملني  )٣(اخلــامس
ــا " ــبطني  "إلي ــم الس ــبري  "واس ــرب وش ــة  "ش ــورا فاطم ــا ن ــال  .Pومه ق

ــودي ــد :اليه ــتص ــل البي ــلكم أه ــن فض ــأخربين ع ــد ف ــا حمم ــال  ،قت ي ق
فـام مـن نبـي إال دعـا عـىل قومـه بـدعوة وأنـا  ،يل فضل عىل النبيـني :Nالنبي

ــوم القيامــة ــفع هلــم ي ــي ألش ــويت المت ــي  ،أخــرت دع ــل بيت ــا فضــل أه وأم
ــل  ــىل ك ــاء ع ــل امل ــريهم كفض ــىل غ ــي ع ــل  ،يشءوذريت ــاة ك ــه حي  ،يشءوب

ــد ــي اســتكامل ال ــي وذريت ــة  ،ينوحــب أهــل بيت ــال رســول اهللا هــذه اآلي وت
                                                           

 يف املصدر: اما يف التوراة مكتوب. )(١

 .٦واألخر يف سورة الصف: . ١٥٧ملفق من آيتني إحدامها يف سورة األعراف:  )(٢

 يف املصدر: وىف اخلامس. )(٣
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ــمُ ﴿ ــيتُ لَكُ ضِ رَ ــي وَ تِ مَ مْ نِعْ ــيْكُ لَ ــتُ عَ َمْ أَمتْ مْ وَ ــنَكُ ــمْ دِي ــتُ لَكُ لْ مَ مَ أَكْ ــوْ الْيَ
المَ دِيناً   صدقت يا حممد.  :قال اليهودي ،إىل آخر اآلية )١(﴾اإلْسْ

شـــرب كـــبقم وشـــبري كقمـــري ومشـــرب  :قـــال الفريوزآبـــادي :بيـــان

وسـلم احلسـن  Nوبأسـامئهم سـمى النبـي  :يـلق Qكمحدث أبنـاء هـارون 

 .)٣()٢(واحلسني واملحسن

 ،: هبــذا االسـناد عــن احلسـني بــن احلسـن األشــقر)٤(أمـايل الصـدوق* 

عـن عبـد اهللا بـن احلسـن بـن احلسـن  ،عـن أخيـه ،عن صالح بن أيب األسـود

إذا نـزل عليـه الـوحي  Nكـان النبـي  :قـال Kعـن جـده  ،عن أبيـه ،بن عيل

وإذا نـزل عليـه لـيال مل يصـبح حتـى خيـرب  ،حتـى خيـرب  بـه عليـاهنارا مل يمس 

  .)٥(به عليا

                                                           

 .٣املائدة:  )(١

 ٥٥: ٢القاموس املحيط  )(٢

 .٤ح -٣٧ – ٣٦ :٣٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 ٢١،ح٦٤٢االمايل،الصدوق،) (٤

 .٢٥ح -١٣٦ – ١٣٥ :٤٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥
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ـــدوق*  ـــايل الص ـــس :)١(أم ـــن إدري ـــه ،اب ـــن أبي ـــي ،ع ـــن الربق  ،ع

ــه ــن أبي ــن  ،ع ــن ب ــن احلس ــن ب ــن احلس ــد اهللا ب ــن عب ــري ع ــن أيب عم ــن اب ع

ــيل ــه ،ع ــن أبي ــال ،ع ــده ق ــن ج ــول اهللا  :ع ــال رس ــال :Nق ــن ق ــىل  :م ص

صــىل اهللا عليــك فليكثــر  :هللا جــل جاللــهقــال ا ،اهللا عــىل حممــد وآلــه

ــك ــن ذل ــال ،م ــن ق ــد :وم ــىل حمم ــىل اهللا ع ــد  ،ص ــه مل جي ــىل آل ــل ع ومل يص

 . )٢(ورحيها توجد من مسرية مخسامئة عام ،ريح اجلنة

: فـــيام ســـأل )٤(Qعيـــون أخبـــار الرضـــا  )٣(عرائـعلـــل الشـــ* 

ـــ ـــيل ـاخلض ـــن ع ـــن ب ـــذكر  :Lر احلس ـــف ي ـــل كي ـــن الرج ـــربين ع أخ

فـــان  ،وعـــىل احلـــق طبـــق ،قلـــب الرجـــل يف حـــقإن  :قـــال ؟وينســـى

ــف  ــة انكش ــالة تام ــد ص ــد وآل حمم ــىل حمم ــك ع ــد ذل ــل عن ــىل الرج ص

ــب ــاء القل ــق فأض ــك احل ــن ذل ــق ع ــك الطب ــان  ،ذل ــا ك ــل م ــر الرج وذك

                                                           

 .٦ح ،٤٦٢ الصدوق، االمايل،) (١

 .٤ح -٤٨ :٩١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٦ح ،٩٧:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٣

 .٣٦ح ،٦٨:١ الصدوق، ،Q عيون اخبار الرضا) (٤
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وإن هـــو مل يصـــل عـــىل حممـــد وآل حممـــد أو نقـــص مـــن  ،يـنســـ

ـــيهم ـــالة عل ـــأظلم  ،الص ـــق ف ـــك احل ـــىل ذل ـــق ع ـــك الطب ـــق ذل انطب

 .)٢()١(ما كان ذكرهونيس الرجل  ،القلب

ــــ*  ــــل الش ــــدوق ،)٣(رائعـعل ــــايل الص ــــه :)٤(أم ــــن  ،ماجيلوي ع

ــه ــي ،عم ــن الربق ــي ،ع ــني الربق ــن احلس ــيل ب ــن ع ــن  ،ع ــد اهللا ب ــن عب ع
                                                           

 غيبة ٣٣٢، املحاسن:١٤٢وتراه يف االحتجاج: ٦٦ص ١عيون األخبار ج )(١

تسو من عاج وقد  ،هي وعاء من خشب -بالضم فيهام  -مجع حقة  :واحلق ،٢٧النعامين

: غطاء كل شئ والطبق حمركة "وثديا مثل حق العاج رخصا  "ومنه لعمرو بن كلثوم 

وال يبعد أن يكون الكالم مبنيا عىل االستعارة والتمثيل فان الصالة عىل حممد وآل  :Hقال

فكأن  ،حممد ملا كانت سببا للقرب من املبدء واستعداد النفس إلفاضة العلوم عليها

سانية املوجبة للبعد عن احلق تعاىل طبق عليها فتصري الصالة سببا لكشفه الشواغل النف

، وتنور القلب واستعداده لفيض احلق اما بإفاضة الصورة ثانية أو باسرتادها من اخلزانة

 .٣٨ص ٦١راجع ج

 .١٥ح -٥١ :٩١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١ح ،٥١٢:٢ الصدوق، علل الرشائع،) (٣

 .٢٥٩ الصدوق، ايل،االم) (٤
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ــة ــامر ،جبل ــن ع ــة ب ــن معاوي ــد اهللا ،ع ــن عب ــن ب ــن احلس ــه ،ع ــن أبي  ،ع

ــيل  ــن ع ــن ب ــده احلس ــن ج ــال Lع ــول  :ق ــود إىل رس ــن اليه ــر م ــاء نف ج

ـــائل  Nاهللا  ـــن مس ـــأله ع ـــألهفس ـــيام س ـــان ف ـــل  :فك ـــا فض ـــربين م أخ

كفضـــل الســـامء عـــىل األرض  :Nقـــال النبـــي  ؟الرجـــال عـــىل النســـاء

ــــى األرض ــــاء حتي ــــىل األرض فبامل ــــاء ع ــــل امل ــــال  ،أو كفض وبالرج

لـــوال الرجــال مـــا خلــق النســاء لقـــول اهللا عــز وجـــل  ،حتيــى النســاء

عْ ﴿ ــــلَ اهللاَُّ بَ ــــام فَضَّ ــــىلَ النِّســــاءِ بِ ــــونَ عَ امُ وَّ جــــالُ قَ ــــىل الرِّ مْ عَ ــــهُ ضَ

 Nقـــال النبـــي  ؟كـــان هكـــذا يشءألي  :قـــال اليهـــودي .﴾بَعْـــضٍ 

ـــت  ـــه خلق ـــله وبقيت ـــن فض ـــني وم ـــن ط ـــل آدم م ـــز وج ـــق اهللا ع خل

وأول مـــن أطـــاع النســـاء آدم فأنزلـــه اهللا مـــن اجلنـــة وقـــد بـــني  ،حـــواء

ـــدنيا ـــاء يف ال ـــىل النس ـــال ع ـــل الرج ـــف  ،فض ـــاء كي ـــر إىل النس أال ت

ـــن ا ـــادة م ـــنهن العب ـــن وال يمك ـــذارةحيض ـــيبهم  ،لق ـــال ال يص والرج

 . )١(صدقت يا حممد :من الطمث قال اليهودي ءيش

                                                           

 .١ح -٢٤١ – ٢٤٠ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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 :االمامة

ـــايش*  ـــري العي ـــال)١(تفس ـــي ق ـــة اجلعف ـــن خيثم ـــد  :: ع ـــت عن كن

ــد  ــن حمم ــر ب ــد  Lجعف ــده أح ــيس عن ــيال ل ــر ل ــن عم ــل اب ــا ومفض ان

ــا ــي ،غرين ــل اجلعف ــه مفض ــال ل ــ :فق ــديثا نس ــدثنا ح ــداك ح ــت ف ر ـجعل

ر اهللا اخلالئـــق يف صـــعيد ـوم القيامـــة حشـــنعـــم إذا كـــان يـــ :قـــال ،بـــه

ـــراة ـــاة ع ـــد حف ـــد اهللا  ،)٢(...............واح ـــو عب ـــال أب ـــم ق ـــا :Qث  م

ــد  ــن آدم إىل حمم ــد م ــي ول ــن نب ــد Kم ــواء حمم ــت ل ــم حت ــال ،إال وه  :ق

ــه ــال ،فيأتون ــم ق ــو إىل  :ث ــا ول ــم بينن ــك حيك ــل رب ــد س ــا حمم ــون ي فيقول

ـــا صـــاحبكم :فيقـــول :قـــال ،النـــار ـــأيت دا ،نعـــم أن ر الـــرمحن وهـــي في

ـــدن ـــول.ع ـــرمحن فيق ـــد ال ـــن عن ـــاد م ـــرج من ـــا  :................ثم خي ي

ــ ــانوا ـمعش ــا ك ــوم م ــل ق ــويل ك ــم أن ي ــن ربك ــدل م ــيس الع ــق أل ر اخلالئ

ــــــدنيا ــــــون يف دار ال ــــــون ؟يتول ــــــىل :فيقول ــــــدل  يشءوأي  ،ب ع

                                                           

 .١٤٥ح ،٣١١:٢ حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش،) (١

 .اختصار لرواية طويلة اقتطعنا منها ما هيمنا) (٢
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ـــريه ـــواله.غ ـــان يت ـــن ك ـــه م ـــيل فيتبع ـــوم ع ـــم  ،................. ويق ث

ــ ــه م ــة فيتبع ــن معاوي ــد ب ــوالهيزي ــان يت ــن  ،ن ك ــه م ــن فيتبع ــوم احلس ويق

ثـــم يقـــوم  ،ويقـــوم احلســـني فيتبعـــه مـــن كـــان يتـــواله ،كـــان يتـــواله

ثـــم  ،مـــروان بـــن احلكـــم وعبـــد امللـــك فيتـــبعهام مـــن كـــان يتوالمهـــا

ــواله ــان يت ــن ك ــه م ــني فيتبع ــن احلس ــيل ب ــوم ع ــن  ،يق ــد ب ــوم الولي ــم يق ث

ــوالهم ــان يت ــن ك ــبعهام م ــيل فيت ــن ع ــد ب ــوم حمم ــك ويق ــد املل ــم  ،عب ث

ــي ــام مع ــأين بك ــوالين وك ــان يت ــن ك ــي م ــا فيتبعن ــوم أن ــا  ،أق ــؤتى بن ــم ي ث

ـــب فنرجـــع فنشـــهد عـــىل  ـــؤتى بالكت ـــا وي فـــيجلس عـــىل العـــرش ربن

ــدونا ــيعتنا مرهقــا ،ع جعلــت  :قلــت :قــال .ونشــفع ملــن كــان مــن ش

ــق ــام املره ــداك ف ــال ؟ف ــذنب :ق ــد  ،امل ــيعتنا فق ــن ش ــوا م ــذين اتق ــا ال فأم

ثـــم  :قـــال .م الســـوء والهـــم حيزنـــوننجـــاهم اهللا بمفـــازهتم ال يمســـه

ائـــذنوا  :فقـــال ،إن فالنـــا القـــريش بالبـــاب :جاءتـــه جاريـــة لـــه فقالـــت

 .)١(اسكتوا :ثم قال لنا ،له

                                                           

 .٤٦ح -٤٧ – ٤٥ :٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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ــني*  ــف اليق ــوارزمي)١(كش ــد اخل ــن أمح ــق ب ــن  ،)٢(: موف ــد ب ــن حمم ع

عـن عــيل بــن حممــد بــن  ،عــن أمحـد بــن حممــد بــن أيــوب ،أمحـد بــن شــاذان
                                                           

البن  ف اليقني للعالمة احليل وانام ورد يف كتاب اليقني،مل يرد هذا احلديث يف كش) (١

 .ولعله اشتباه منه لتشابه االسامء بني الكتب واهللا العامل ،١٥٦ طاووس،

 يرو يف كتابه اليقني أن اخلوارزمي Gالظاهر من احلديث ومن السيد ابن طاوس  )(٢

 ،نواصب بال واسطةعن حممد بن أمحد بن احلسن بن شاذان صاحب كتاب ايضاح دفائن ال

أبو احلسن حممد بن أمحد بن  :حيث قال ٥٦، بل نص عىل ذلك يف صشيوخه وانه من

اه يف حديثه عنه باالمام ـي سمـمن شيوخ موفق بن أمحد املكي اخلوارزم احلسن بن شاذان

ال يرو  ٥٦٨واملتوىف يف  ٤٨٤الن اخلوارزمي املتولد يف سنة  وهذا ال خيلو عن وهم .إ ه

وعن  ٣٨٥هارون بن موسى التلعكربي املتوىف سنة  ن شاذان الذي يرو عنعن اب

بل  ،٣٥٨بن محزة العلوي املتوىف سنة  بل عن احلسن ٣٨١الصدوق املتوىف سنة 

بواسطة احلافظ أبى العالء  اخلوارزمي يرو احلديث وعامة أحاديثه عن ابن شاذان

حممد بن احلسني  الدين أبى منصور وقايض القضاة نجم ،احلسن بن أمحد العطار اهلمداين

 عن الرشيف األجل نور اهلد أبى طالب احلسني بن حممد بن عيل ،بن حممد البغدادي

 مسندا وىف إيضاح دفائن ٤٣، مذكور يف املناقب صواحلديث ،عن ابن شاذان ،الزينبي

 .٢١وىف اليقني ص ٥٦النواصب ص
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عــن أمحــد بــن  ،ا أمحــد بــن حممــد اجلــراحوحــدثن ،عــن بكــر بــن أمحــد ،عتبـة

عــن فاطمــة  ،عــن حممــد بــن عــيل ،عــن بكــر بــن أمحــد ،الفضــل األهــوازي

ــا أمــري  :قــاال Lعــن أبيهــا وعمهــا احلســن بــن عــيل  ،بنــت احلســني أخربن

ملـا أدخلـت اجلنـة  :Nقـال رسـول اهللا  :قـال Qاملؤمنني عـيل بـن أيب طالـب 

ل بلــق وأوســطها احلــور أســفلها خيــ ،رأيــت الشــجرة حتمــل احلــيل واحللــل

 :قــال ؟يــا جربئيــل ملــن هــذه الشــجرة :قلــت ،العــني ويف أعالهــا الرضــوان

ــب ــن أيب طال ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــك أم ــن عم ــذه الب ــة  ،ه ــر اهللا اخلليق إذا أم

ــى ينتهــي هبــم إىل هــذه الشــجرة  ــؤتى بشــيعة عــيل حت ــة ي بالــدخول إىل اجلن

هـؤالء شـيعة  :منـاد فيلبسون احلـيل واحللـل ويركبـون اخليـل البلـق وينـادي

 .)١(عيل صربوا يف الدنيا عىل األذ فحبوا هذا اليوم

عـن أيب  ،: احلسـني بـن عبـد اهللا السـكيني)٢(تفسري عـيل بـن إبـراهيم* 

 Kعـن آبائـه  ،عـن أيب عبـد اهللا ،عـن عبـد امللـك بـن هـارون ،سعيد البجيل

 Qكـان عمـر عيسـى :فـيام نـاظر بـه ملـك الـروم Qقال احلسن بن عيل  :قال
                                                           

 .٥١ح -١٣٩ – ١٣٨ :٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٧٠:٢ عيل بن ابراهيم القمي، تفسري القمي،) (٢
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ــة وثالثــني ســنة ــدنيا ثالث ــم رفعــه اهللا إىل الســامء ،يف ال وهيــبط إىل األرض  ،ث

 .)١(وهو الذي يقتل الدجال ،بدمشق

 *عــن أيب  ،عــن جــده ،عــن أبيــه ،: حنــان بــن ســدير)٢(إعــالم الــور

مـا منـا أحـد إال ويقـع يف  :أنـه قـال Qعـن احلسـن ابـن عـيل  ،سعيد عقيصا

لـذي يصـيل روح اهللا عيسـى بـن مــريم عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه إال القـائم ا

 .خلفه

ينــزل ويصــيل خلــف  Qاألخبــار الدالــة عــىل أن عيســى  :أقــول

ــائم ــرية Qالق ــة ،كث ــرق خمتلف ــة بط ــة والعام ــا اخلاص ــد أوردهت ــيأيت  ،وق وس

 .)٣(بعضها يف كتاب الغيبة

ــن شــهريار :)٤(بشــارة املصــطفى*  ــن أمحــد ب ــن  ،حممــد ب عــن حممــد ب

عـن حممــد بــن  ،مـد ابــن جعفـر التميمــيعــن حم ،أمحـد بــن حممـد بــن عـامر

                                                           

 .٢٧ح -٢٤٧ :١٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

٢) (،باعالم الور ٢٣٠:٢ الطربيس، اعالم الور. 

 .١٢ح -٣٤٩ :١٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٤٣ح ،١٧٣ حممد بن ايب القاسم الطربي، بشارة املصطفى،) (٤
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عــن  ،عــن حســني بــن زيــد )١(عــن عبــد اهللا بــن يعقــوب ،احلســني األشــناين

ــه عــن عــيل إن اهللا افــرتض  :قــال )٢(Kأو احلســن بــن عــيل  ،جعفــر عــن أبي

ــيال ــنا مج ــرتض إال حس ــا ومل يف ــيام  :مخس ــج و الص ــاة واحل ــالة والزك الص

ــت ــل البي ــا أه ــتخ ،وواليتن ــأربع واس ــاس ب ــل الن ــةفعم واهللا ال  ،فوا باخلامس

 .)٣(يستكملوا األربع حتى يستكملوها باخلامسة
ــز الفوائــد للكراجكــي*  ــراهيم  )٥(: حــدثني القــايض أســيد)٤(كن بــن إب

الســلمي عــن عمــر بــن عــيل العتكــي عــن أمحــد بــن حممــد بــن صــفوة عــن 
احلسن بـن عـيل العلـوي عـن احلسـن بـن محـزة النـوفيل عـن عمـه عـن أبيـه 

                                                           

والظاهر أنه عباد بن يعقوب الرواجني  األسدي]بن يعقوب  [عباديف املصدر:  )(١

 أبو سعيد األسدي.

 .Kيف املصدر: عن عيل بن احلسني بن عيل  )(٢

 .٤ح -١٠٥ :٢٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٦٢ ايب الفتح الكراجكي، كنزالفوائد،) (٤

 ترمجه ابن حجر يف لسان امليزان [أسد]املصدر:  هكذا يف النسخ والصحيح كام يف )(٥

احلراين القايض يرو عنه احلسني بن  السلميأسد بن إبراهيم بن كليب  :فقال .٣٨٢ :١

 .عيل الصيمري مات بعد األربعامئة وذكر ابن عساكر انه كان من أشد الشيعة وكان متكلام
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 :قــال Nبــن عــيل عــن فاطمــة ابنــة رســول اهللا عنــه عــن جــده عــن احلســن 
 .)١(أخربين جربئيل عن كاتبي عيل أهنام مل يكتبا عىل عيل ذنبا مذ صحباه

: أيب عن سعد عن أمحد وعبد اهللا ابني حممد بن عيسـى )٢(رائعـعلل الش* 
عن أبيهام عن عبد اهللا بن املغـرية عـن عبـد اهللا بـن مسـكان عـن عبـد الـرحيم 

ىل ﴿ :سـألته عـن قـول اهللا عـز وجـل :قـال Q جعفر القصري عن أيب يُّ أَوْ النَّبـِ
مْ أَ  ـهُ حامِ بَعْضُ أُولُوا األْرْ ُمْ وَ هاهتُ هُ أُمَّ واجُ أَزْ مْ وَ هِ سِ نْ أَنْفُ نِنيَ مِ مِ بَعْضٍ يفِ بِاملُْؤْ ىل بـِ وْ

أنزلـت يف االمـرة إن هـذه اآليـة جـرت يف  :قـال ؟فيمن أنزلـت )٣(﴾كِتابِ اهللا
وبرسـول اهللا  بـاألمرفـنحن أوىل  ،ويف ولد احلسني من بعده Qاحلسني بن عيل 

 :قـال ،ال :قـال ؟لولـد جعفـر فيهـا نصـيب :فقلـت .من املؤمنني واملهاجرين
ونسـيت ولـد احلسـن  ،ال :فعددت عليه بطون بني عبد املطلب كل ذلك يقول

بـا عبـد أيا  :فقال ؟هل لولد احلسن فيها نصيب :فدخلت عليه بعد ذلك فقلت
 .ما ملحمدي فيها نصيب غرينا )٤(نالرمح

                                                           

 .٣ح -١٩٣ :٢٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٤ح ،٢٠٧:١ الصدوق، علل الرشائع، )(٢

 .٦ االحزاب:) (٣

 با حممد.أيف نسخة من املصدر: يا ) (٤
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ــان ــعني :بي ــت يف موض ــام نزل ــة األرح ــال  :آي ــورة األنف ــدمها يف س أح
ىل بِبَعْضٍ يفِ ﴿ :هكذا مْ أَوْ هُ ْ  إِنَّ اهللا كِتابِ اهللا بَعْضُ لِّ يشَ لِيمٌ بِكُ  .﴾ءٍ عَ

ـــنْ ﴿وثـــانيهام يف ســـورة األحـــزاب هكـــذا  نِنيَ مِ مِ ىل بِـــاملُْؤْ النَّبِـــيُّ أَوْ

ــهِ  سِ ىل بِــبَعْضٍ يفِ كِتــابِ أَنْفُ مْ أَوْ ــهُ حــامِ بَعْضُ ــوا األْرْ أُولُ ُمْ وَ هــاهتُ ــهُ أُمَّ واجُ أَزْ مْ وَ

ــاً  وف رُ عْ مْ مَ ــائِكُ لِي ــوا إِىل أَوْ لُ عَ فْ ينَ إِالَّ أَنْ تَ رِ ــاجِ املُْه نِنيَ وَ مِ ــؤْ ــنَ املُْ ــا  .﴾اهللاَِّ مِ فأم

ــهم أوىل  ــام بعض ــا أن اويل األرح ــراد هب ــون امل ــل أن يك ــبعض األوىل فتحتم ب

ــض ــن بع ــب ،م ــن األجان ــبعض م ــىل  ،أو أوىل ب ــدل ع ــري ال ت ــىل األخ فع

ــام ــن األرح ــرب م ــة األق ــا إن  ،أولوي ــوجهني أيض ــل ال ــة فتحتم ــا الثاني وأم

نِنيَ ﴿ :جعل قولـه مِ ـنَ املُْـؤْ وإن جعـل صـلة لـألوىل  ،بيانـا الويل األرحـام ﴾مِ

ملقارنتـه  باآليـة الثانيـة ألهنـا أنسـب Qوإنـام اسـتدل  .فال حتتمـل إال األخـري

فكــان األنســب بعــد ذلــك بيــان حــق  ،وأزواجــه فيهــا لبيــان حــق الرســول

نِنيَ ﴿ :جعــل قولــه Qأنــه  وظــاهر اخلــرب ،ذوي أرحامــه وقرابتــه مِ ــنَ املُْــؤْ  ﴾مِ

وال  ،أولـــويتهم بالنســـبة إىل األجانـــب Qفلعـــل غرضـــه  ،صـــلة لـــألوىل

ــني  ــر أوالد احلس ــون ذك ــور Kيك ــل لظه ــم ب ــيص هب ــيمن  للتخص ــر ف االم

مل  Qوحيتمـل أن يكـون  .هم بتـواتر الـنص علـيهم بـني اخلـاص والعـامتقدم

صـلة بـل أخـذه بيانـا وفـرع عـىل ذلـك أولـويتهم عـىل  "من املـؤمنني"يأخذ 
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ــق أوىل ــب بطري ــون  ،األجان ــل أن يك ــلة حيتم ــه ص ــدير كون ــىل تق ــه ع ــع أن م

 ،املــراد أن بعــض األرحــام وهــم األقــارب القريبــة أوىل بــبعض مــن غــريهم

ــواء ــ س ــان الغ ــبك ــدة أو األجان ــارب البعي ــن األق ــدة  ،ري م ــارب البعي فاألق

ـــاجرين ـــؤمنني وامله ـــون يف امل ـــا داخل ـــتدالل  .أيض ـــه اس ـــوهم أن وال يت

ــه  ــون غرض ــزم أن يك ــد إذ ال يل ــاالحتامل البعي ــل  Qب ــذلك ب ــتدالل ب االس

بـل حيتمـل أن يكـون هـذا تـأويال لـبطن  ،هو بيان ملعنى اآليـة ومـورد نزوهلـا

 ،خبــار االســتدالل هبــا عــىل تقــديم األقــارب يف املــرياثإذ ورد يف اال .اآليــة

ــوارث  ــالم الت ــدر االس ــا يف ص ــل نزوهل ــان قب ــه ك ــا أن ــهور يف نزوهل واملش

ــه تعــاىل .بــاهلجرة واملــواالة يف الــدين فنســخته ــاة قول إِالَّ ﴿ :وال يتــوهم مناف

ــاً  وف رُ عْ مْ مَ ــائِكُ لِي ــوا إِىل أَوْ لُ عَ فْ ــ ﴾أَنْ تَ ــون امل ــل أن يك ــذلك إذ حيتم ــىل ل راد ع

ولكـــم أن تفعلـــوا  ،هـــذا التأويـــل أن االمـــرة خمتصـــة بأرحـــام الرســـول

ــدين ــائكم يف ال ــن أولي ــريهم م ــا إىل غ ــي  ،معروف ــة فه ــة املفرتض ــا الطاع فأم

وتكــون هــذه التتمــة باعتبــار  ،لألمــرينأو تكــون اآليــة شــاملة  ،خمتصــة هبــم

يــان ثــم اعلــم أن يف االخبــار االخــر حيتمــل االســتدالل أو ب .أحــد اجلــزئني

ــة ــزول لآلي ــورد الن ــا  م ــانع فيه ــوره وال م ــى األول لظه ــار املعن األوىل باعتب

ولــو كــان اســتدالال يكــون وجــه االســتدالل أنــه يلــزم العمــل  ،مــن اللفــظ
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خـرج بـالنص املتـواتر  Qويف احلسـني  ،بظاهر اآليـة إال فـيام أخرجـه الـدليل

 .)١(فجرت بعده ولو كان بيانا ملورد النزول فال إشكال

: ابــن الربقـي عــن أبيــه )٣(رائعـعلــل الشـ ،)٢(Qأخبــار الرضـا  عيـون* 

 :عـن جــده عــن حممــد بــن عيســى عــن حممــد بــن أيب  يعقــوب البلخــي قــال

ألي علــة صــارت اإلمامــة يف ولــد  :قلــت لــه Qســألت أبــا احلســن الرضــا 

ــن  ــد احلس ــني دون ول ــال ؟Lاحلس ــد  :ق ــا يف ول ــل جعله ــز وج الن اهللا ع

 .)٤(حلسن واهللا ال يسأل عام يفعلاحلسني و مل جيعلها يف ولد ا
ـــدين*  ـــار)٥(إكـــامل ال ـــدقاق عـــن  :)٧(اخلصـــال ،)٦(، معـــاين األخب ال

العلوي عن جعفر بـن حممـد الفـزاري عـن حممـد بـن احلسـني بـن زيـد عـن 
                                                           

 .١٦ح -٢٥٦ :٢٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٧ح ،٨٨:٢ الصدوق، عيون اخبار الرضا،) (٢

 .١٠ح ،٢٠٨:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٣

 .٢٢ح -٢٦٠ – ٢٥٩: ٢٥ ،العالمة املجليس -) بحار األنوار (٤

 .٥٧ح ،٣٥٩ الصدوق، كامل الدين ومتام النعمة،) (٥

 .١ح ،١٢٧ الصدوق، معاين االخبار،) (٦

 .٨٤ح ،٣٠٥ الصدوق، اخلصال،) (٧
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أخـربين عـن قـول اهللا  :Qقلـت للصـادق  :حممد بن زيـاد عـن املفضـل قـال
قِ ﴿ :عــز وجــل ــةً يفِ عَ ــةً باقِيَ لِمَ لَهــا كَ عَ ــهِ وَ جَ يعنــي بــذلك اإلمامــة  :قــال ﴾بِ

ــوم القيامــة Qجعلهــا اهللا يف عقــب احلســني  ــن  :فقلــت لــه :قــال ،إىل ي ــا ب ي
رسول اهللا فكيـف صـارت اإلمامـة  يف ولـد احلسـني دون ولـد احلسـن ومهـا 

ــدا رســول اهللا  ــة Nمجيعــا ول إن  :فقــال ؟وســبطاه وســيدا شــباب أهــل اجلن
ــا نبيــني مرســلني أخــوين فجعــل ــوة يف صــلب  موســى وهــارون كان اهللا النب

 ؟مل فعــل اهللا ذلــك :ومل يكــن الحــد أن يقــول ،هــارون دون صــلب موســى
ــة اهللا عــز وجــل لــيس ألحــد أن يقــول مل جعلهــا اهللا يف  :فــان اإلمامــة خالف

الن اهللا هــو احلكــيم يف أفعالــه ال  ؟صــلب احلســني دون صــلب احلســن
 .)١(يسأل عام يفعل وهم يسألون

ــني*  ــف اليق ــن  :)٢(كش ــد ب ــد أمح ــن حمم ــر ب ــن جعف ــربي ع ــد الط حمم
الكويف عن احلسن بن عبـد الواحـد اخلـزاز عـن حييـى بـن احلسـن بـن فـرات 

سـمعت  :عن عامر بن كثري عن احلسـن بـن سـعيد عـن زيـاد بـن املنـذر قـال
 ،نحـن شـجرة أصـلها رسـول اهللا :وهـو يقـول Qأبا جعفـر حممـد بـن عـيل 

                                                           

 .٢٥ح -٢٦١ – ٢٦٠ :٢٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٣١٨ ابن طاووس، اليقني،) (٢
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وثمرهتـا احلسـن  ،مـدوأغصـاهنا فاطمـة بنـت حم ،وفرعها أمري املـؤمنني عـيل
ــني  ــة ،Lواحلس ــت الرمح ــوة وبي ــجرة النب ــا ش ــة )١(فإهن ــاح احلكم  )٢(ومفت

ومعـــدن العلـــم وموضـــع الرســـالة وخمتلـــف املالئكـــة وموضـــع رس اهللا 
ــاموات واألرض ــىل الس ــت ع ــي عرض ــة الت ــه واألمان ــرم اهللا  ،ووديعت وح

 .األكرب وبيت اهللا العتيق وحرمه
ــان ــ :بي ــاغ الش ــه يف :رابـس ــهل مدخل ــق س ــو  .احلل ــاحني ه وذو اجلن

ــده ــب مول ــه وطي ــفاء طينت ــن ص ــة ع ــه كناي ــم كأن ــحيح األدي ــر ص أو  ،جعف
ــه ــور كامل ــه وظه ــوح حجت ــه ،وض ــب مأكل ــاموس ،أو طي ــم :يف الق  :األدي
 .)٣(أوله :ومن الضحى ،بياضه :الطعام املأدوم واجللد وأديم النهار

ــول*  ــليامن  :أق ــن س ــن ب ــيخ حس ــال الش ــ Gق ــاب املحتض  :)٤(رـيف كت

ــق  )٥(رو ــواء الطري ــق إىل س ــنهج التحقي ــاب م ــة يف كت ــامء اإلمامي ــض عل بع
                                                           

 .نبت الرمحة يف االصل:) (١

 الكرامة.يف نسخة: ومفتاح  )(٢

 .٢٢ح -٢٥٠ :٢٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٤٩ح ،١٢٩ حسن بن سليامن احليل، املحترض،) (٤

 هذا حديث مرسل مروي عن كتاب جمهول منفرد به وفيه غرابة شديدة. )(٥
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وحممـد  Lكنـت أنـا واحلسـن واحلسـني  :باسناده عن سـلامن الفـاريس قـال

ــود  ــن األس ــداد ب ــارس واملق ــن ي ــامر ب ــر و ع ــن أيب بك ــد ب ــة وحمم ــن احلنفي ب

ــن  ــه احلس ــه ابن ــال ل ــنهم فق ــدي ريض اهللا ع ــؤمنني إن  Lالكن ــري امل ــا أم ي

ــليامن ا ــن داود س ــاه  Qب ــده فأعط ــن بع ــد م ــي الح ــا ال ينبغ ــه ملك ــأل رب س

والــذي  :Q فقــال ؟ســليامن بــن داود شــيئا )١(فهــل ملكــت ممــا ملــك .ذلــك

ــك  ــل املل ــز وج ــأل اهللا ع ــن داود س ــليامن ب ــمة إن س ــرأ النس ــة وب ــق احلب فل

أحــد قبلــه  N ك مــا مل يملكــه بعــد جــدك رســول اهللاوإن أبــاك ملــ ،فأعطــاه

نريـد ترينـا ممـا فضـلك اهللا عـز وجـل  :)٢(فقـال احلسـن .وال يملكه أحد بعده

وتوضـأ  Q فقـام أمـري املـؤمنني ،أفعـل إنشـاء اهللا :Qفقـال  ،به مـن الكرامـة

وصــىل ركعتــني ودعــا اهللا عــز وجــل بــدعوات مل نفهمهــا ثــم أومــأ بيــده إىل 

جهــة املغــرب فــام كــان بــأرسع مــن أن جــاءت ســحابة فوقفــت عــىل الــدار 

أيتهـا السـحابة اهبطـي  :Q فقـال أمـري املـؤمنني .وإىل جانبها سـحابة أخـر

ــول ــي تق ــت و ه ــل فهبط ــز وج ــإذن اهللا ع ــه إال اهللا :ب ــهد أن ال إل وأن  ،أش
                                                           

 يف املصدر: ما ملك. )(١

 يف املصدر: فقال له احلسن. )(٢
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ــه ــك خليفت ــول اهللا وأن ــد رس ــيه )١(حمم ــك ،ووص ــد هل ــك فق ــك في ــن ش  ،م

ــاة ــبيل النج ــلك س ــك س ــك ب ــن متس ــال .وم ــحابة إىل  :ق ــطت الس ــم انبس ث

اجلسـوا عــىل  :Q املـؤمنني فقـال أمــري .األرض حتـى كأهنـا بســاط موضـوع

فأشــار إىل الســحابة األخــر فهبطــت  ،فجلســنا وأخــذنا مواضــعنا ،الغاممــة

ــة األوىل ثــم  )٢(عليهــا مفــردة Qوجلــس أمــري املــؤمنني  ،وهــي تقــول كمقال

وإذا بــالريح قــد دخلــت  ،تكلــم بكــالم وأشــار إليهــا باملســري نحــو املغــرب

وإذا  Qنحـو أمـري املـؤمنني فتأملـت  .حتت السـحابتني فـرفعتهام رفعـا رفيقـا

ــار ــاد خيطــف االبص ــن وجهــه يك ــور يســطع م ــىل كــريس والن ــه ع ــال  ،ب فق

وأمــري  ،يــا أمــري املــؤمنني إن ســليامن بــن داود كــان مطاعــا بخامتــه :احلســن

أنــا عـني اهللا يف أرضــه أنــا لســان اهللا النــاطق  :Qفقــال  ؟املـؤمنني بــامذا يطــاع

ا بـاب اهللا الـذي يـؤتى منـه وحجتـه أنـ ،أنـا نـور اهللا الـذي ال يطفـأ ،يف خلقه

نعــم  :أحتبــون أن أريكــم خــاتم ســليامن بــن داود قلنــا :ثــم قــال .عــىل عبــاده

فأدخل يده إىل جيبه فـأخرج خامتـا مـن ذهـب فصـه مـن ياقوتـة محـراء عليـه 
                                                           

 يف املصدر: وانك خليفة اهللا. )(١

 عليها منفردة. Qيف املصدر: فجلس أمري املؤمنني  )(٢
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مــن أي  :فقــال ،فتعجبنــا مــن ذلــك :قــال ســلامن )حممــد وعــيل( :مكتــوب

 .)١(م اليـوم مـا مل تـروه أبـداأنـا أريكـ ،وما العجـب مـن مـثيل ؟تعجبون يشء

 ،يـأجوج ومـأجوج والسـد الـذي بيننـا وبيـنهم )٢(أريـد ترينـي :فقال احلسـن

فسـمعنا هلـا دويـا كـدوي الرعـد وعلـت يف  )٣(ةفسارت الـريح حتـت السـحاب

ــا إىل جبــل شــامخ يف العلــو Qأمــري املــؤمنني و ،اهلــواء  ،يقــدمنا حتــى انتهين

 :فقــال احلســن .فــت أغصــاهناوإذا شــجرة جافــة قــد تســاقطت أوراقهــا وج

ــت ــد يبس ــجرة ق ــذه الش ــال ه ــا ب ــال  ؟م ــال  :Qفق ــك فق ــا جتيب ــلها فإهن س

فلـم  ؟أيتها الشجرة مـا بالـك قـد حـدث بـك مـا نـراه مـن اجلفـاف :احلسن

 :قـال الـراوي .)٤(بحقـي عليـك إال مـا أجبتيـه :Q فقـال أمـري املـؤمنني ،جتبه

 ،ول اهللا وخليفتــهلبيــك لبيــك يــا ويص رســ :واهللا لقــد ســمعتها وهــي تقــول

كـان جييئنـي يف كـل ليلـة وقـت  Qيـا أبـا حممـد إن أمـري املـؤمنني  :ثم قالـت

                                                           

 يف املصدر: ما ال ترون ابدا. )(١

 يف املصدر: أريد ان تريني. )(٢

 .يف املصدر: فسارت السحابة فوق الريح )(٣

 يف املصدر: ما أجبته. )(٤
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ويصــيل عنــدي ركعتــني ويكثــر مــن التســبيح فــإذا فــرغ مــن دعائــه  ،الســحر

ــريس ــا ك ــك وعليه ــح املس ــا ري ــنفخ منه ــاء ي ــة بيض ــه غامم ــيجلس  ،جاءت ف

فهــذا  ،وكنــت أعــيش بربكتــه فــانقطع عنــي منــذ أربعــني يومــا ،)١(فتســري بــه

وصــىل ركعتــني ومســح بكفــه  Qفقــام أمــري املــؤمنني  .ســبب مــا تــراه منــي

ــ ــا فاخض ــاـعليه ــادت إىل حاهل ــريح ،رت وع ــر ال ــا )٢(وأم ــارت بن وإذا  ،فس

ــ ــر باملش ــرب واألخ ــده يف املغ ــك ي ــن بمل ــك إىل  ،)٣(رقـنح ــر املل ــام نظ فل

 ،أشـــهد أن ال إلــه إال اهللا وحـــده ال رشيـــك لـــه :قـــال Qأمــري املـــؤمنني 

أرسـله باهلـد وديـن احلـق ليظهـره عـىل  ،هد أن حممـدا عبـده ورسـولهوأش

ــ ــره املش ــو ك ــه ول ــدين كل ــا  ،ركونـال ــه حق ــيه وخليفت ــك وص ــهد أن وأش

يـا أمـري املـؤمنني مـن هـذا الـذي يـده يف املغـرب واألخـر  :فقلنـا .وصدقا

هــذا امللــك الــذي وكلــه اهللا عــز وجــل بظلمــة الليــل  :Qفقــال )٤(؟رقـباملشــ

                                                           

 يف املصدر: فيجلس عليه وتسري به. )(١

 يف املصدر: ثم أمر به. )(٢

٣)( يف املرشق. يف املصدر: وأخر 

 .وأخر يف املرشقيف املصدر:  )(٤
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ــزولال  ،والنهــار ــوم القيامــة )١(ي ــدنيا  .إىل ي وإن اهللا عــز وجــل جعــل أمــر ال

 ،إيل وإن أعــامل اخللــق تعــرض يف كــل يــوم عــيل ثــم ترفــع إىل اهللا عــز وجــل

 Qثــم رسنــا حتــى وقفنــا عــىل ســد يــأجوج ومــأجوج فقــال أمــري املــؤمنني 

ــريح ــذا اجلبــل :لل ــيل ه ــا ممــا ي ــامخ يف  ،اهبطــي بن ــل ش ــده إىل جب وأشــار بي

ــا إىل الســد وإذا ارتفاعــه مــد البصــ ،Qر ـاخلضــالعلــو وهــو جبــل  ر ـفنظرن

خيــرج مــن أرجائــه الــدخان فقــال أمــري  ،)٢(كقطعــة ليــل دامــسوهــو أســود 

قـال  .يـا أبـا حممـد أنـا صـاحب هـذا االمـر عـىل هـؤالء العبيـد :Qاملؤمنني 

ــلامن ــة :س ــنافا ثالث ــت أص ــدهم :فرأي ــول أح ــ )٣(ط ــة وعش ــاـمائ  ،رون ذراع

والثالـث يفـرش أحـد اذنيـه حتتـه  ،ذراعـا )٤(عونوالثاين طول كـل واحـد سـب

ح فســارت بنــا إىل أمــر الــري Qثــم إن أمــري املــؤمنني  .واألخــر يلتحــف بــه

                                                           

 .يف املصدر: وكله اهللا عز وجل بالليل والنهار فال يزول )(١

 .أي شديد السواد، واألرجاء: النواحي )(٢

 .يف املصدر: أصناما ثالثة طول أحدها )(٣

 .يف املصدر: طوله أحد وسبعون، والثالث مثله ولكنه يفرش إحد اذنيه )(٤
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ملــك  )٢(وعليهــاراء ـوإذا هــو مــن زمــردة خضــ ،إليــه )١(جبــل قــاف فانتهيــت

ــ ــورة النس ــىل ص ــؤمنني  ،رـع ــري امل ــر إىل أم ــام نظ ــك Qفل ــال املل ــالم  :ق الس

ــول اهللا و ــا ويص رس ــك ي ــهعلي ــالم ،خليفت ــأذن يل يف الك ــرد  ؟أت ــال  Qف وق

بـل  :فقـال امللـك .إن شئت تكلـم وإن شـئت أخربتـك عـام تسـألني عنـه :له

 ،Qر ـتريـد أن آذن لـك أن تـزور اخلضـ :قـال ،تقول أنـت يـا أمـري املـؤمنني

بسـم اهللا  :فـأرسع امللـك بعـد أن قـال ،قـد أذنـت لـك :Qفقـال  ،نعـم :قال

ــإذا بامللــك قــد عــاد إىل  )٣(ثــم متشــينا ،الرمحــان الــرحيم ــة ف عــىل اجلبــل هنيئ

يـا أمـري املـؤمنني رأيـت امللـك  :فقـال سـلامن ،Qر ـمكانه بعـد زيـارة اخلضـ

رفـع السـامء بغـري  )٤(والـذي :Qفقـال  .ر إال حـني أخـذ إذنـكـما زار اخلضـ

ــه بقــدر نفــس واحــد ملــا زال  ،عمــد لــو أن أحــدهم رام أن يــزول مــن مكان

                                                           

 .صدر: فأنتهينايف امل )(١

 يف نسخة: من زمردة خرضة وعليه. )(٢

 .يف املصدر: ثم مشينا )(٣

 .يف املصدر: ما زار حتى اخذ االذن فقال: يا سلامن والذي )(٤
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 )١(احلسـني وتسـعةال ولـدي احلسـن وبعـده وكـذلك يصـري حـ ،حتى آذن له

 ؟مــا اســم امللــك املوكــل بقــاف :فقلنــا ،مــن ولــد احلســني تاســعهم قــائمهم

يـا أمـري املـؤمنني كيـف تـأيت كـل ليلـة إىل هـذا  :فقلنـا ،)٢(ترجائيـل :Qفقال 

والـذي فلـق احلبـة وبـرأ النسـمة إين  .كـام أتيـت بكـم :فقال ؟املوضع وتعود

واألرض مـا لـو علمـتم ببعضـه ملـا احتملـه  ألملك مـن ملكـوت السـاموات

إن اسـم اهللا األعظـم عـىل اثنـني وسـبعني حرفـا وكـان عنـد آصـف  ،جنانكم

بــن برخيــا حــرف واحــد فــتكلم بــه فخســف اهللا عــز وجــل األرض مــا بينــه 

ألرض كــام كانــت ثــم عــادت ا ،ريرـحتــى تنــاول الســ ،وبـني عــرش بلقــيس

 ،نــان وســبعون حرفــاوعنــدنا نحــن واهللا اث ،)٣(أرسع مــن طــرف النظــر

وال حــول  ،يف علــم الغيــب )٤(واحــد عنــد اهللا عــز وجــل اســتأثر بــه وحــرف

ثــم  ،عرفنـا مـن عرفنـا وأنكرنـا مـن أنكرنـا ،وال قـوة إال بـاهللا العـيل العظـيم

                                                           

 .يف املصدر: ولدي احلسن بعدي ثم احلسني بعده ثم التسعة )(١

 يف املصدر: برجائيل. )(٢

 .يف املصدر: من طرفة عني )(٣

 وحرف واحد استأثر اهللا. يف املصدر: )(٤



 ٦٧ ....................................................................... الباب السابع: اصول الدين

يـا أمـري  :فقلنـا .وقمنا فـإذا نحـن بشـاب يف اجلبـل يصـيل بـني قـربين Qقام 

وهـذا القـربان  :Qقـال صـالح النبـي ف :Qفقـال  ؟املؤمنني من هـذا الشـاب

فلـام نظـر إليـه صـالح مل يتاملـك نفسـه حتـى  ،المه وأبيه وإنه يعبـد اهللا بيـنهام

ثــم أعادهــا إىل صــدره وهــو يبكــي  Qوأومــأ بيــده إىل أمــري املــؤمنني  ،بكــى

 ؟مـا بكـاؤك :فقلنـا لـه ،عنده حتـى فـرغ مـن صـالته Qفوقف أمري املؤمنني 

ــالح ــال ص ــؤمنني  :ق ــري امل ــر Qإن أم ــان يم ــيجلس  ك ــداة ف ــل غ ــد ك يب عن

 ،رة أيــام فـأقلقني ذلــكـمــذ عشـ )١(زداد عبـاديت بنظــري إليـه فقطــع ذلـكفتـ

 :قلنــا ؟تريــدون أن أريكــم ســليامن بــن داود :Qفقــال  .فتعجبنــا مــن ذلــك

وفيـه مـن  ،فقـام ونحـن معـه حتـى دخـل بسـتانا مـا رأينـا أحسـن منـه ،نعم

عـــىل  )٢(اوبنجـــجتـــري واألطيـــار يت .مجيـــع الفواكـــه واألعنـــاب وأهنـــاره

األطيــار أتــت ترفــرف حولــه حتــى توســطنا  )٣(األشــجار فحــني رأتــه

 .وإذا رسير عليـه شـاب ملقـى عـىل ظهـره واضـع يـده عـىل صـدره ،البستان
                                                           

 .يف املصدر: فانقطع عني مدة عرش أيام )(١

 يف املصدر: جتر فيه األهنار وتتجاوب األطيار. )(٢

 .يف املصدر: فلام رأته )(٣
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وجعلــه يف إصــبع ســليامن بــن  ،اخلــاتم مــن جيبــه Qفــأخرج أمــري املــؤمنني 

وويص رســول  ،الســالم عليــك يــا أمــري املــؤمنني :داود فــنهض قــائام وقــال

ــ ــم ،املنيالع ــاروق األعظ ــرب والف ــديق األك ــت واهللا الص ــن  ،أن ــح م ــد أفل ق

ــ ــاب وخس ــد خ ــك وق ــك ب ــكـمتس ــف عن ــن ختل ــز  ،ر م ــألت اهللا ع وإين س

 )١(فلــام ســمعنا :قــال سـلامن .وجـل بكــم أهـل البيــت فأعطيـت ذلــك امللـك

ــ ــك نفس ــن داود مل أمتال ــليامن ب ــالم س ــري ـك ــدام أم ــىل أق ــت ع ــى وقع ي حت

ــه إىل ومحــد ،اقبلهــا Qاملــؤمنني  ــه هبدايت ت اهللا عــز وجــل عــىل جزيــل عطائ

ــريا ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب اهللا ع ــذين أذه ــت ال ــل البي ــة أه  ،والي

ــل ــت )٢(وفع ــام فعل ــحايب ك ــاف ،أص ــا وراء ق ــؤمنني م ــري امل ــألت أم ــم س  ،ث

ــال ــه :Qق ــيكم علم ــل إل ــا ال يص ــا ،وراؤه م ــم :فقلن ــري  )٣(تعل ــا أم ــك ي ذل

 ،مــي بحــال هــذه الــدنيا ومــا فيهــاعلمــي بــام وراءه كعل :Qفقــال  ؟املــؤمنني

                                                           

 .يف املصدر: فلام سمعت. وفيه: فلم أملك نفيس ان وقعت )(١

 .يف املصدر: (ففعل) وفيه: ثم سألنا )(٢

 يف املصدر: أتعلم. )(٣
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ــول اهللا  ــد رس ــا بع ــهيد عليه ــيظ الش ــن  Nوإين احلف ــياء م ــذلك األوص وك

 .)١(ولدي بعدي
ــد اهللا *  ــن عب ــد ع ــن أمح ــهل ب ــن س ــاذان ع ــن ش ــه اب ــدثنا الفقي وح

 :Nقــال رســول اهللا  :قــال Kالــديباجي عــن موســى بــن جعفــر عــن آبائــه 
ــا ــة فرأيــت عــىل باهبــا مكتوب ــه إ :دخلــت اجلن  ،حممــد حبيــب اهللا ،ال اهللاال إل

ــن أيب طالــب ويل اهللا  ،احلســن واحلســني صــفوة اهللا ،فاطمــة أمــة اهللا ،عــيل ب
 .)٣()٢(عىل مبغضيهم لعنة اهللا

: حممــد بــن عيســى عــن حممــد بــن ســنان عــن )٤(بصــائر الــدرجات* 
وأنـا أحـدث  Qدخلـت عـىل أيب عبـد اهللا  :عامر بن مـروان عـن سـامعة قـال

 ؟تشــتهي أن تــر أبــا جعفــر ؟لــك حتــدث نفســكما :فــرآين فقــال ،يـنفســ
 .Qفــدخلت فــإذا هــو أبــو جعفــر  ،قــم فادخــل البيــت :قــال ،نعــم :قلــت
 Qبعـد قتـل أمـري املـؤمنني  Lأيت قـوم مـن الشـيعة احلسـن بـن عـيل  :وقال

                                                           

 .٥ح -٣٨ – ٣٣ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٦٣ ايب الفتح الكراجكي، كنز الفوائد،) (٢

 .٣٠ح -٢٢٨ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٤ح ،٢٩٥ حممد بن احلسن بن فروخ الصفار، بصائر الدرجات،) (٤
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ــال ــألوه فق ــوه :فس ــؤمنني إذا رأيتم ــري امل ــون أم ــالوا ؟تعرف ــم :ق ــال ،نع  :ق
وقـال أمـري  ،ال ينكرونـه Qاملـؤمنني فارفعوا السـرت فعرفـوه فـإذا هـم بـأمري 

ويبقــى مـن بقــي منـا حجــة  ،يمــوت مـن مــات منـا ولــيس بميـت :املـؤمنني
 .)١(عليكم

ــني*  ــف اليق ــل  :كش ــن أص ــنادهم ــالفني باس ــة املخ ــن رواي ــق م  )٢(عتي
ملـا  :قـال Qعـن عـيل  ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،عبد اهللا بن احلسن عن حييى بن

ــو بكــر قــام أيب بــن كعــب يــوم مجعــ ة وكــان أول يــوم مــن شــهر خطــب أب
ــان ــال ،رمض ــ :فق ــا معش ــات ـي ــوا مرض ــاجروا واتبع ــذين ه ــاجرين ال ر امله
ــرمحن ــيهم يف القــرآن ،ال ــى اهللا عل ــا معشــ !وأثن ــوؤا ـوي ــذين تب ر األنصــار ال

تناســيتم أم نســيتم أم بــدلتم أم  !الــدار وااليــامن وأثنــى اهللا علــيهم يف القــرآن
أن رسـول اهللا قـام فينـا مقامـا  ألسـتم تعلمـون !غريتم أم خـذلتم أم عجـزتم

مـن كنـت مـواله فعـيل مـواله ومـن كنـت نبيـه فهـذا  :لنا عليا فقـال Nأقام 
                                                           

 .٤ح -٣٠٤ – ٣٠٣ :٢٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 حممد بن واالسناد هكذا: حدثنا احلسن بن حممد بن الفرزدق الفزاري قال: حدثنا )(٢

حدثنا حييى بن عبد اهللا بن  :حدثنا خمول بن إبراهيم قال :العالف قال يقرأيب هارون امل

 .احلسن الخ
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ــريه ــال ؟أم ــول اهللا ق ــون أن رس ــتم تعلم ــة  :ألس ــي بمنزل ــت من ــيل أن ــا ع ي
أو لسـتم تعلمــون أن  ؟هـارون مـن موسـى طاعتـك واجبــة عـىل مـن بعـدي

 ،وال تتقــدموهم أوصــيكم بأهــل بيتــي خــريا فقــدموهم :قــال Nرســول اهللا 
أهــل  :أو لســتم تعلمــون أن رســول اهللا قــال ؟وأمــروهم وال تــأمروا علــيهم

أهــل بيتــي  :أو لســتم تعلمــون أن رســول اهللا قــال ؟بيتــي األئمــة مــن بعــدي
ــار اهلــد واملــدلون عــىل اهللا ــال ؟من ــا  :أو لســتم تعلمــون أن رســول اهللا ق ي

ــت اهلــادي ملــن ضــل ــالأو لســتم تعلمــون أن رســول اهللا ؟عــيل أن عــىل  : ق
ــي وخــري مــن اخلــف بعــدي  ــائم بحجت ــي والق ــم أمت ــي لســنتي ومعل املحي

ــي  ــل بيت ــيد أه ــاسوس ــب الن ــىل  ،إىل وأح ــاعتي ع ــدي كط ــن بع ــه م طاعت
ــي ــيل  ؟أمت ــىل ع ــول ع ــول اهللا مل ي ــون أن رس ــتم تعلم ــنكم  Qأو لس ــدا م أح

ــيكم ــة عل ــزلتهام واحــدا  ؟وواله يف كــل غيب ــا من أو لســتم تعلمــون أهنــام كان
ــا  ــداوأمرمه ــال ؟واح ــه ق ــون أن ــتم تعلم ــت  :أو لس ــنكم وخلف ــت ع إذا غب

ــ ــال كنفس ــيكم رج ــت ف ــد خلف ــا فق ــيكم علي ــون أن  ؟يـف ــتم تعلم أو لس
ــة  ــه فاطم ــت ابنت ــه يف بي ــل موت ــا قب ــول اهللا مجعن ــا Pرس ــال لن إن اهللا  :فق

أجعلـه نبيـا وأجعــل أهلـه لــك  ،أوحـى إىل موسـى أن أختــذ أخـا مـن أهلــك
ــات ــن اآلف ــرهم م ــدا وأطه ــذنوبوأخ ،ول ــن ال ــم م ــى  ،لعه ــذ موس فاخت

والــذين حيــل هلــم يف  ،هــارون وولــده وكــانوا أئمــة بنــي إرسائيــل مــن بعــده
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 ،مســاجدهم مــا حيــل ملوســى أال وإن اهللا تعــاىل أوحــى إىل أن أختــذ عليــا أخــا
فقــد طهــرتم كــام طهــرت ولــد  ،و اختــذه ولــدا ،كموســى اختــذ هــارون أخــا

أفــام  .)١(!فهـم األئمـة ،بعـدكأال وإين ختمـت بـك النبيـني فــال نبـي  ،هـارون
رضبــت علــيكم الشــبهات فكــان  ؟أمــا تســمعون ؟رونـأمــا تبصــ ؟تفقهــون

 ،ي أن هيلـكـمثلكم كمثـل رجـل يف سـفر أصـابه عطـش شـديد حتـى خشـ
فلقـي رجـال هاديـا بــالطريق فسـأله عـن املـاء فقــال أمامـك عينـان إحــدامها 

ــة ــر عذب ــة واألخ ــت ،ماحل ــللت وهلك ــة ض ــن املاحل ــبت م ــان أص إن و ،ف
فهــذا مــثلكم أيتهــا األمــة املهملــة كــام  ،أصــبت مــن العذبــة هــديت ورويــت

 ،لقــد نصــب لكــم علــم حيــل لكــم احلــالل ،وأيــم اهللا مــا أمهلــتم .زعمــتم
ــرام ــرم علــيكم احل ــتم ،وحي ــوه مــا اختلف وال  ،وال تــدابرتم ،ولــو أطعتم

ــتم ــض ،تعلل ــن بع ــكم م ــرئ بعض ــون يف  ،وال ب ــده ملختلف ــم بع ــواهللا إنك ف
ــامكم ــد رســول اهللا وإ ،أحك ــده لناقضــون عه ــم عــىل  ،Nنكــم بع وإنك

 ،إن سـئل هـذا عـن غـري مـا علـم أفتـى برأيـه ،ومتباغضون ،عرتته ملختلفون
                                                           

 ما بني العالمتني ساقط من طبع الكمپاين أضفناه بقرينة املصدر وكتاب ) (١

والظاهر أن نسخة املؤلف العالمة كانت  ،فيام يأيت من ذيل احلديث وهكذا ،٦٩االحتجاج

 .يف هذا املقام ةغري منقح
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فقـد حتـاريتم وزعمـتم أن االخـتالف  ،وإن سئل هـذا عـام يعلـم أفتـى برأيـه
ال ﴿يقــول اهللا تبــارك وتعــاىل  ،هيهــات أبــى كتــاب اهللا ذلــك علــيكم ،رمحــة وَ

الَّذِ  ونُوا كَ ـمْ تَكُ أُولئِـكَ هلَُ مُ الْبَيِّنـاتُ وَ هُ ـدِ مـا جـاءَ عْ ـنْ بَ ـوا مِ تَلَفُ اخْ وا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ
ــيمٌ  ظِ ــذابٌ عَ ــال )١(﴾عَ ــاختالفهم فق ــا ب ــنيَ إِالَّ ﴿ :وأخربن ْتَلِفِ ــونَ خمُ زالُ ال يَ وَ

ــمْ  هُ قَ لَ لِــذلِكَ خَ ــكَ وَ بُّ ــمَ رَ حِ ــنْ رَ  ،أي للرمحــة وهــم آل حممــد وشــيعتهم )٢(﴾مَ
ــول اهللا ــمعت رس ــول N وس ــرة  :يق ــىل الفط ــيعتك ع ــت وش ــيل أن ــا ع ي
كيـــف وهـــو خيـــربكم  ،فهـــال قبلـــتم مـــن نبـــيكم .والنـــاس منهـــا بـــراء

                                                           

 .١٠٥آل عمران: ) (١

 >ذلك<و >اال من رحم ربك<يف  >من<، وضمري خلقهم راجع إىل ١١٨هود:  )(٢

اهللا عز  اشارة إىل الرمحة والعناية الربانية واملعنى ان الناس ال يزالون خمتلفني، اال من رمحهم

وجل وعصمهم عن االختالف بعلم من لدنه وورع ذايت حيجزهم عن اخلالف، وهم 

الذين خلقهم للرمحة ال للعذاب فال يزال ينظر اليهم بعني الرمحة والعناية ويعصمهم عن 

اخلالف واالختالف يف الدين باالهلام أو الفقر يف االسامع والنكت يف االذان، ويؤيدهم 

نوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول شهيداً عليهم، واما احلاق بالروح القدس ليكو

الشيعة هبم كام يف هذا اخلرب فهو احلاق بأن حممد تبعاً اذا كانوا يصدرون عن أمر آل حممد 

 وهنيهم ويتبعوهنم حق االتباع فاهنم كذلك.
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 ،وينهــاكم عــن خــالف وصــيه وأمينــه ووزيــره وأخيــه ووليــه ،بانتكاصــكم
ــن  ــاء ع ــم غن ــالما وأعظمك ــدمكم اس ــام وأق ــم عل ــا وأعلمك ــركم قلب أطه

ووضــع  ، أمتــهوأوصــاه بعداتــه واســتخلفه عــىل أعطــاه تراثــه Nرســول اهللا 
سـيد  ،عـىل التعيـنيوأحـق بـه مـنكم  ،فهو وليـه دونكـم أمجعـني ،عنده رأسه
ــيني ــني ،الوص ــل املتق ــاملني ،وأفض ــرب الع ــة ل ــوع األم ــه  ،وأط ــلم علي وس

ــاة ســيد النبيــني ــة املــؤمنني يف حي قــد أعــذر مــن  .وخــاتم املرســلني ،بخالف
د فقـ ،وردر مـن عمـى وتعاشـى ـوبصـ .وأد النصـيحة مـن وعـظ ،أنذر

ــا ،ســمعتم كــام ســمعنا ــد  .وشــهدتم كــام شــهدنا ،ورأيــتم كــام رأين فقــام عب
فقـالوا اقعـد يـا  ،ومعـاذ بـن جبـل ،وأبو عبيدة بـن اجلـراح ،الرمحن بن عوف

كنــت عنــد  ،بــل اخلبــل فــيكم :فقــال ؟أصــابك خبــل أم أصــابتك جنــة !أيب
فقــال [ .فألفيتــه يكلــم رجــال وأســمع كالمــه وال أر وجهــه Nرســول اهللا 

 :فقــال رســول اهللا ؟وأعلمــه بسـنتك ،خياطبــه مـا أنصــحه لــك والمتـكفـيام 
يـا حممـد يتبعـه مـن أمتـك أبرارهـا  :قـال ؟أمتي تنقـاد لـه مـن بعـدي أفرت

يـا  .وكـذلك أوصـياء النبيـني مـن قبلـك ،وخيالف عليـه مـن أمتـك فجارهـا
إن موســى بــن عمــران أوىص إىل يوشــع بــن نــون وكــان أعلــم بنــي  !حممــد

ــل ــوفهم ،إرسائي ــه وأخ ــوعهم ل ــذه  ،هللا وأط ــل أن يتخ ــز وج ــره اهللا ع وأم
فحســده بنــو إرسائيــل  ،وكــام أمــرت بــذلك ،وصـيا كــام اختــذت عليــا وصــيا
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فـان أخـذت  ،سبط موسـى خاصـة فلعنـوه وشـتموه وعنفـوه ووضـعوا منـه
وابتـزوا خالفتـه  ،أمتك سـنن بنـي إرسائيـل كـذبوا وصـيك وجحـدوا أمـره

 :Nفقــال رســول اهللا  ؟مــن هــذايــا رســول اهللا  :فقلــت .وغــالطوه يف علمــه
ينبئنـي أن أمتـي ختتلـف عـىل وصـيي  ،هذا ملك مـن مالئكـة ريب عـز وجـل

 ،عــيل بــن أيب طالــب وإين أوصــيك يــا أيب بوصــية إن حفظتهــا مل تــزل بخــري
ــا أيب ــه اهلــادي املهــد ي  ،املحيــي لســنتي ،الناصــح المتــي يعليــك بعــيل فإن

 يـا أيب ،فارقتـه عليـهفمـن ريض بـذلك لقينـي عـىل مـا  ،وهو إمـامكم بعـدي
ــويت ــدا لنب ــري جاح ــيا أم ــي عاص ــا لبيعت ــي ناكث ــدل لقين ــري أو ب ــن غ ال  ،وم

ــد ريب ــه عن ــفع ل ــويض ،أش ــن ح ــقيه م ــن  ،وال أس ــال م ــه رج ــت إلي فقام
ــالوا ــار فق ــد  :األنص ــك اهللا  -اقع ــا أيب -رمح ــمعت  ي ــا س ــت م ــد أدي فق

 . )١( ووفيت بعهدك

عـىل محـار  Qفاطمـة  Qمحـل عـيل  ،فلـام أن كـان الليـل :قال سلامن* 

فلــم يــدع أحــدا مــن أهــل بــدر مــن  ،Lوأخـذ بيــد ابنيــه احلســن واحلســني 

ودعــاهم إىل  ،فــذكرهم حقــه ،املهــاجرين وال مــن األنصــار إال أتــاه يف منزلــة

                                                           

 .١٣ح -٢٢٦ – ٢٢١ :٢٨ ،املجليس العالمة - األنوار بحار )(١
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ــ ــال ،رتهـنص ــون رج ــة وأربع ــنهم إال أربع ــه م ــتجاب ل ــام اس ــأمرهم أن  ،ف ف

 ،املــوت ليبــايعوه عــىل ،معهــم ســالحهم ،يصــبحوا بكــرة حملقــني رؤوســهم

 ؟مــن األربعــة :فأصــبحوا فلــم يــواف مــنهم أحــد إال أربعــة فقلــت لســلامن

مـن الليلـة  Qثـم أتـاهم عـيل  ،أنا وأبو ذر واملقداد والـزبري بـن العـوام :فقال

ثــم  ،فــام مــنهم أحــد أتــاه غرينــا ،فناشــدهم فقــالوا نصــبحك بكــرة ،املقبلــة

 .)٢()١(فام أتاه غرينا :أتاهم الليلة الثالثة

 ،عــن جعفــر بــن حممــد احلســني ،: عمــر بــن حممــد)٣(املفيــدجمــالس * 

 :قـال ،عـن أبيـه ،عـن الربيـع بـن املنـذر ،عـن خمـول ،عن عيسى ابن مهـران

إن أبـا بكـر وعمـر عمـدا إىل هـذا االمـر  :يقـول Lسمعت احلسن ابن عـيل 

أمـا واهللا  ،)٤(وجعـال لنـا فيـه سـهام كسـهم اجلـد ،وهو لنا كلـه فأخـذاه دوننـا

 .ام يوم يطلب الناس فيه شفاعتنالتهمنهام أنفسه

                                                           

 .١٤٦:٢ سليم بن قيس اهلاليل الكويف، قيس،كتاب سليم بن ) (١

 .٢٦٤ :٢٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٨ح ،٤٩ املفيد، االمايل،) (٣

 يف املصدر: اجلدة. )(٤
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أو عــدم اللــزوم مــع  ،التشــبيه بســهم اجلــد إمــا مــن جهــة القلــة :بيــان
 Qفـإن عمـر جعـل أمـري املـؤمنني  ،أو إشـارة إىل الشـور ،وجود الوالـدين

 .)١(أحد الستة و سهم اجلد السدس
ــايش*  ــري العي ــر  :تفس ــن أيب جعف ــري ع ــة أيب بص ــول  Qيف رواي يف ق

مْ أَ ﴿ :اهللا تعــاىل ـــنْكُ ـــرِ مِ أُويلِ األْمْ ـــولَ وَ سُ ـــوا الرَّ أَطِيعُ ـــوا اهللاََّ وَ  :قـــال ﴾طِيعُ
إن النـاس يقولـون لنـا فـام منعـه أن  :قلـت لـه Qنزلت يف عيل بن أيب طالـب 

إن اهللا  :قولــوا هلــم Qفقــال أبــو جعفــر  ؟يســمي عليــا وأهــل بيتــه يف كتابــه
رســول اهللا  أنــزل عــىل رســوله الصــالة ومل يســم ثالثــا وال أربعــا حتــى كــان

ونـزل عليـه الزكـاة ومل يسـم هلـم مـن كـل أربعـني [هو الذي فرس ذلـك هلـم 
وأنـزل احلـج فلـم ينـزل طوفـوا أسـبوعا  )٢(]Nدرمهـا حتـى كـان رسـول اهللا 

ــوا ﴿ :وأنــزل Nر ذلــك هلــم رســول اهللا ـحتــى فســ أَطِيعُ ــوا اهللاََّ وَ أَطِيعُ
مْ  ــنْكُ ــرِ مِ أُويلِ األْمْ ــولَ وَ سُ  Kاحلســن واحلســني  ونزلــت يف عــيل )٣(﴾الرَّ
                                                           

 .١٠٣ح -٢٣٦ :٣٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

د هذه والظاهر أنه زيد من النساخ بقرينة ما يأيت بع ،اجلملة من خمتصات (ك)) (٢

 الرواية وهي مع ذلك ناقصة.

 .٥٩النساء: ) (٣
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ــال ــيل Nوق ــواله :يف ع ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ــول اهللا  ،م ــال رس  :Nفق
ــاب اهللا وأهــل بيتــي ــى  ،أوصــيكم بكت ــنهام حت إين ســألت اهللا أن ال يفــرق بي

 ،فـال تعلمــوهم فـإهنم أعلـم مــنكم ،فأعطــاين ذلـك ،يوردمهـا عـيل احلـوض
 .)١(إهنم لن خيرجوكم من باب هد ولن يدخلوكم يف باب ضالل

عـن سـليامن  ،عـن أمحـد بـن عـامر ،: أبو املفضـل الشـيباين)٢(الكفاية* 

 ،عـن عبـد الرمحـان بـن أيب نجـران ،عـن حممـد بـن عمـران الكـويف ،الطائي

عـن  ،عـن جعفـر بـن حممـد ،عـن إسـحاق بـن عـامر ،عن صفوان بـن حييـى

 ،عـن أبيـه احلسـني بـن عـيل ،عـن أبيـه عـيل بـن احلسـني ،أبيه حممد بـن عـيل

ــه احل ــن أخي ــيل ع ــن ع ــن ب ــال Kس ــول اهللا  :ق ــال رس ــدي  :Nق ــة بع األئم

ومـن  ،مـن أحـبهم فهـو مـؤمن ،بعدد نقبـاء بنـي إرسائيـل وحـواري عيسـى

 . )٣(هم حجج اهللا يف خلقه وأعالمه يف بريته ،أبغضهم فهو منافق

                                                           

 .١٢ح -٢١١ :٣٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٦٦ اخلزاز القمي، كفاية االثر،) (٢

 .٢٠٣ح -٣٤٠ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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ــن حممــد :)١(الكفايــة*  ــن احلســن ب  ،عــن هــارون بــن موســى ،عــيل ب
عـن عـامر  ،عـن عيسـى بـن أمحـد ،عن حممد بـن أمحـد بـن عبـد اهللا اهلاشـمي

عـن  ،عـن أيب احلجـاف داود بـن أيب عـوف ،عـن سـفيان ،بن حممـد الثـوري
ــيل  ــن ع ــن ب ــال Qاحلس ــول اهللا  :ق ــمعت رس ــيل  Nس ــول لع ــت  :Qيق أن

ــدي ــام بع ــي واإلم ــدن حكم ــي ومع ــك  ،وارث علم ــهدت فابن ــإذا استش ف
 فـإذا استشـهد احلسـني فابنـه ،فـإذا استشـهد احلسـن فابنـك احلسـني ،احلسن

يـا رسـول اهللا فـام  :فقلـت ،يتلوه تسعة من صـلب احلسـني أئمـة أطهـار ،عيل
ــامؤهم عــيل وحممــد وجعفــر وموســى وعــيل وحممــد وعــيل  :قــال ؟أس

ــه األرض قســطا  يمــأل ،واحلســن واملهــدي مــن صــلب احلســني اهللا تعــاىل ب
 .)٢(وعدال كام ملئت جورا وظلام

ــة*  ــن)٣(الكفاي ــن احلس ــيل ب ــة ،: ع ــن عتب ــ ،ع ــليامن ب ــن س ــر ع ن عم

ــن  ،عــن عبــد اهللا بــن جعفــر املحمــدي ،الراســبي عــن أيب روج بــن فــروة ب

قـال احلسـن بـن  :قـال ،]ه[عن أمحد بن حممـد بـن املنـذر بـن اجليفـر  ،الفرج
                                                           

 .١٦٧ ،ياخلزاز القم كفاية االثر،) (١

 .٢٠٤ح -٣٤١ – ٣٤٠ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٦٨ اخلزاز القمي، كفاية االثر،) (٣



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  .................................................................. ٨٠

 

األئمــة  :Nعــن األئمــة بعــده فقــال  Nســألت جــدي رســول اهللا  :Lعــيل 

 ،أعطــاهم اهللا علمــي وفهمــي ،رـبعــدي عــدد نقبــاء بنــي إرسائيــل اثنــا عشــ

ــت ــن وأن ــا حس ــنهم ي ــول اهللا )١(م ــا رس ــت ي ــل  :قل ــا أه ــرج قائمن ــى خي فمت

ــت ــال ؟البي ــاموات واألرض ال  :ق ــت يف الس ــاعة ثقل ــل الس ــه كمث ــام مثل إن

  .)٢(تأتيكم إال بغتة

عـن أمحـد  ،عـن حممـد بـن عمـر اجلعـايب ،: عـيل بـن حممـد)٣(الكفاية* 

عـن أيب  ،عـن عبـد اهللا بـن عبـد احلميـد ،عـن إبـراهيم بـن عبـد اهللا ،بن واقد

يقـول  Qسـمعت احلسـن بـن عـيل  :عـن األصـبغ قـال ،عـن عبايـة ،ضمرة

ــا عشــ Nاألئمــة بعــد رســول اهللا  مــن صــلب أخــي احلســني ومــنهم  ،رـاثن

 . )٤(مهدي هذه األمة

                                                           

 ): وأنت يا حسن.يف املصدر و (د )(١

 .٢٠٥ح -٣٤١ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢٢٣ اخلزاز القمي، كفاية االثر،) (٣

 .١ح -٣٨٣ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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ــة*  ــيل  :)١(الكفاي ــن ع ــني ب ــى ،Gاحلس ــن موس ــارون ب ــن ه ــن  ،ع ع

عـن احلصـني بـن  ،عـن جعفـر بـن حممـد بـن مالـك الفـزاري ،حممد بن مهام

عـن حممـد بـن عـيل  ،عن جـابر بـن يزيـد اجلعفـي ،عن فرات بن أحنف ،عيل

ــاقر ــدين  ،الب ــن العاب ــني زي ــن احلس ــيل ب ــن ع ــال Kع ــن  :ق ــن ب ــال احلس ق

ــيل ــة  :Qع ــول اهللا [األئم ــد رس ــل ]Nبع ــي إرسائي ــاء بن ــدد نقب ــا  ،ع ومن

 . )٢(مهدي هذه األمة

عـن حممـد بـن  ،: حممد بـن احلسـن بـن احلسـني بـن أيـوب)٣(الكفاية* 

عـن القاسـم بـن حممـد بـن  ،سني البزوفري عن أمحـد بـن حممـد اهلمـدايناحل

عـن يـونس بـن  ،عـن إسـامعيل ابـن أيب زيـاد ،عن غيـاث بـن إبـراهيم ،محاد

سـألت احلسـن  :ري قـالـعـن سـليامن القصـ ،عن أبان بـن أيب عيـاش ،أرقم

 . )٤(عدد شهور احلول :عن األئمة فقال Lبن عيل 

                                                           

 .٢٢٤ ،ياخلزاز القم كفاية االثر،) (١

 .٢ح -٣٨٣ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢٢٤ اخلزاز القمي، كفاية االثر،) (٣

 .٣ح -٣٨٣ :٣٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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ــة*  ــف الغم ــافظ أ)١(كش ــه : رو احل ــنده يف حليت ــه بس ــيم يرفع ــو نع ب
ادع يل ســيد العــرب  :Nقــال يل رســول اهللا  :قــال Lعــن احلســن بــن عــيل 

أنــا ســيد ولــد  :قــال ؟ألســت ســيد العــرب :فقالــت عائشــة -يعنــي عليــا  -
يـا  :فلـام جـاءه أرسـل إىل األنصـار فـأتوه فقـال هلـم ،آدم وعيل سـيد العـرب

 ؟بــه لــن تضــلوا بعــده أبــداال أدلكــم عــىل مــا إن متســكتم أر األنصــار ـمعشــ
 ،فقـال هـذا عـيل فـأحبوه بحبـي وأكرمـوه بكرامتـي ،بىل يا رسـول اهللا :قالوا

 . )٢(أمرين بالذي قلت لكم عن اهللا عز وعال Qفإن جربئيل 
، عــن عمــر )٤(عــن أســيد بــن إبــراهيم الســلمي :)٣(كنــز الكراجكــي* 

حممـد ، عـن احلسـن بـن )٥(رميـعـن سـعيد بـن حممـد احلضـ ،بن عيل العتكي
عــن أمــه  ،عــن احلســن بــن عــيل ،عــن جــده ،عــن أبيــه ،)٦(بــن عبــد الرمحــان

                                                           

 .١٠٩:١ عيل بن ايب الفتح االربيل، كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (١

 .٢٢ح -١٥ :٣٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٦٢ ايب الفتح الكراجكي، كنز الفوائد،) (٣

 .يف االصل: القايض أبو احلسن أسد بن إبراهيم السلمي احلراين) (٤

 يف االصل: أمحد بن حممد بن صفوة) (٥

 .احلسن بن محزة النوفيل يف االصل: )(٦
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أخـربين جربئيـل عـن كــاتبي عـيل أهنـام مل يكتبــا  :قــال Kعـن أبيهـا  ،فاطمـة
 .)١(عىل عيل ذنبا مذ صحباه

عــن أيب الفضــل بــن  ،روي عــن أيب احلســني بــن غســق :)٢(اخلــرائج* 
عـن عيسـى  ،ن عبيـدعـن عمـرو بـ ،عن اهليـثم بـن مجيـل ،يعقوب البغدادي

ــن ســالم ــن نصــ ،ب ــن ســـعــن عــيل ب ــن أيب ر ب ــن عــيل ب نان عــن احلســن ب
جـالس مـع أصـحابه  Nبيـنام النبـي  :عـن حذيفـة بـن الـيامن قـال ،Qطالب

أيتهــا الــريح الــدبور  :Nفقــال هلــا النبــي  ،)٣(ريح الــدبورإذ أقبلــت الــ
 ،قـد أمـرت بالسـمع والطاعـة لـك :قالـت ،أستودعك إخواننا فـردهيم إلينـا

ثـم دعـا بعـيل بـن أيب طالـب فأجلسـه  ،فدعا ببساط كان أهـدي إليـه فبسـطه
عليــه ثــم دعــا بــأيب بكــر وعمــر وعــثامن و عبــد الــرمحن بــن عــوف وطلحــة 
ــود  ــن األس ــداد ب ــارس واملق ــن ي ــامر اب ــاص وع ــن أيب وق ــعد ب ــزبري وس وال

أمـا إنكـم سـائرون إىل  :ثـم قـال ،الكندي وأيب ذر وسـلامن وأجلسـهم عليـه
ــ ــه م ــع في ــام  ،اءموض ــالة ك ــني وأدوا الرس ــلوا ركعت ــؤوا وص ــانزلوا وتوض ف

                                                           

 .٤ح -٦٦ – ٦٥ :٣٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٥١ح ،٨٣٦:٢ دين الراوندي،قطب ال اخلرائج واجلرائح،) (٢

 الدبور: الريح الغربية. تقابل الصبا، وهي الريح الرشقية. )(٣



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  .................................................................. ٨٤

 

ــيكم ــؤد إل ــال ،ي ــم ق ــإذن اهللا :ث ــتعيل ب ــريح اس ــا ال ــى  ،أيته ــتهم حت فحمل
 ،وتوضـؤوا وصـلوا ،فنزلـوا ،رمتهم يف بـالد الـروم عنـد أصـحاب الكهـف

ثــم عمــر  ،فســلم فلــم يــردوا ،فــأول مــن تقــدم إىل بــاب الكهــف أبــو بكــر
ثـم قـام عـيل  ،واحد بعـد واحـد يسـلم فلـم يـردواثم تقدم  ،فسلم فلم يردوا
ــب  ــن أيب طال ــاب  Qب ــى إىل ب ــم مش ــني ث ــىل ركعت ــاء وص ــه امل ــاض علي فأف

ثــم قــاموا  ،فانصــدع الكهــف ،الغــار فســلم بأحســن مــا يكــون مــن الســالم
ــالوا ــافحوه وق ــه فص ــول اهللا :إلي ــد رس ــه بع ــا بقيــة اهللا يف خلق ثــم رد  ،ي

 Nم إىل مســجد رســول اهللا الكهــف كــام كــان فحملــتهم الــريح وجــاءت هبــ
 .)١(لصالة الفجر فصلوا معه Nوقد خرج النبي 

عــن أمحــد بــن احلســني  ،هبــذا االســناد عــن ســعد :)٢(فرحــة الغــري* 

عـن عبـد  ،عـن عـيل بـن أيب محـزة ،عـن أبيـه عـن ابـن أيب نجـران ،بن سعيد

 :فقـال Qعـن قـرب أمـري املـؤمنني  Qسـألت أبـا جعفـر  :الرحيم القصري قال

ــ ــوحأمــري امل ــوح  :قــال ؟ومــن نــوح :قلــت :قــال ،ؤمنني مــدفون يف قــرب ن ن

إن أمــري املــؤمنني صــديق هيــأ  :فقــال ؟كيــف صــار هكــذا :قلــت ،Qالنبــي 
                                                           

 .٨ح -١٤٣ – ١٤٢ :٣٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢١ح ،٧٨ عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغري،) (٢
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ــديق ــجع ص ــجعه يف مض ــه مض ــول اهللا  ،اهللا ل ــرحيم إن رس ــد ال ــا عب  Nي

حنوطـا مـن عنـده  )١(فـأنزل اهللا عـز وجـل ،أخربنا بموته وبموضـع دفـن فيـه

فلــام  )٢(ر لــه قــربهـوأخــربه أن املالئكــة تنشــ ،Nمـع حنــوط أخيــه رســول اهللا 

ــبض  ــني  Qق ــن واحلس ــه احلس ــه ابني ــيام أوىص ب ــان ف ــام Lك ــال هل إذا  :إذ ق

ــت ف ــةم ــالين بالليل ــاين وامح ــالين وحنط ــؤخر  ،رسا )٣(غس ــي م ــا ابن ــال ي وامح

وادفنـاين يف القـرب الـذي يوضـع  ،فـإذا وضـع فضـعا )٤(رير واتبعا مقدمـهـالس

 . )٥(وسويا ، مع من يعينكام عىل دفني يف الليلالرسير عليه وادفناين

ــ*  ــرج بالبص ــد خ ــد فق ــا زي ــهـوأم ــدعا إىل نفس ــرق دورا ،رة ف  ،وأح

ملـا دخلـت عـىل املـأمون  :قـال زيـد ،وأعبث ثـم ظفـر بـه ومحـل إىل املـأمون

اذهبوا بـه إىل أخيـه أيب احلسـن عـيل بـن موسـى فرتكنـي بـني  :ثم قال إىلنظر 

                                                           

 .يف املصدر: وباملوضع الذي دفن فيه، وانزل اهللا عز وجل له اه )(١

 ): تنبش له قربه.) و (ت(خاملصدر: تنزله قربه. وىف هامش  يف )(٢

 يف املصدر: بالليل. )(٣

 يف املصدر: واتبعاه. )(٤
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وأخفــت  ،ســفكت الــدماء !يــا زيــد ســوءا لــك :يديــه ســاعة واقفــا ثــم قــال

غـرك حـديث محقـى أهـل الكوفـة أن  ،وأخذت املال مـن غـري حلـه ،السبيل

ــار :قــال Nالنبــي   ؟إن فاطمــة أحصــنت فرجهــا فحرمهــا وذريتهــا عــىل الن

واهللا مـا نـالوا ذلـك  ،فقـط K ملن خرج مـن بطنهـا احلسـن واحلسـني إن هذا

ــال بمع ــة اهللا والن أردت أن تن ــك إذا إال بطاع ــه إن ــالوا بطاعت ــا ن ــية هللا م ص

 .)٢()١(ألكرم عند اهللا منهم

ــال)٣(اخلــرائج*  ــن الفضــل اهلاشــمي ق ــويف  :: روي عــن حممــد ب ــا ت مل

فسـلمت عليـه  Qأتيـت املدينـة فـدخلت عـىل الرضـا  Lموسى بن جعفـر 

ــي ــان مع ــا ك ــه م ــلت إلي ــاألمر وأوص ــت ،ب ــ :وقل ــائر إىل البص  ،رةـإين س

ومـا أشـك أهنـم  Qد نعـي إلـيهم موسـى وعرفت كثـرة خـالف النـاس وقـ

 Qولـو أريتنـي شـيئا مـن ذلـك فقـال الرضـا  ،سيسألوين عن بـراهني االمـام

رة وغريهـا أين قـادم علـيهم وال قـوة ـمل خيف عيل هـذا فـأبلغ أولياءنـا بالبصـ

                                                           

 .١٠٤:٣ عيل بن ايب الفتح االربيل، يف معرفة االئمة، كشف الغمة) (١
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إال باهللا ثـم أخـرج إيل مجيـع مـا كـان للنبـي عنـد األئمـة مـن بردتـه وقضـيبه 

بعــد ثالثــة أيــام  :قــال ؟تــى تقــدم علــيهموم :فقلــت ،وســالحه وغــري ذلــك

فلــام قــدمتها ســألوين عــن احلــال فقلــت  ،رةـمــن وصــولك ودخولــك البصــ

إين أتيـت موسـى بـن جعفـر قبـل وفاتـه بيـوم واحـد فقـال إين ميـت ال  :هلم

 ،حمالة فـإذا واريتنـي يف حلـدي فـال تقـيمن وتوجـه إىل املدينـة بـودائعي هـذه

 ،وصــيي وصــاحب االمــر بعــدي وأوصــلها إىل ابنــي عــيل بــن موســى فهــو

ففعلـت مــا أمــرين بــه وأوصــلت الودائـع إليــه وهــو يــوافيكم إىل ثالثــة أيــام 

عـن  )١(فابتـدر الكـالم عمـرو بـن هـداب .من يومي هـذا فسـألوه عـام شـئتم

ــزال ــد واالعت ــو التزي ــو نح ــبيا ينح ــان ناص ــوم وك ــال ،الق ــد إن  :فق ــا حمم ي

ــت يف ــل أهــل هــذا البي ــد رجــل مــن أفاض ــن حمم ــده  احلســن ب ورعــه وزه

وليس هو كشـاب مثـل عـيل بـن موسـى ولعلـه لـو سـئل عـن  ،وعلمه وسنه

فقـال احلسـن بـن حممـد وكـان  ،من معضـالت االحكـام حلـار يف ذلـك يشء

ال تقـل يـا عمـرو ذلـك فـان عليـا عـىل مـا وصـف مـن  :حارضا يف املجلـس

إنـه يقـدم إىل ثالثـة أيـام فكفـاك بـه  :وهذا حممـد بـن الفضـل يقـول ،الفضل
                                                           

 حمدث. -ويعرف هبداب ككتان  -قال الفريوزآبادي: وهدبة بن خالد  )(١
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ــيال ــوا ،دل ــويل البصــ .وتفرق ــن دخ ــث م ــوم الثال ــان يف الي ــام ك رة إذا ـفل

وقـام بـني  ،قد واىف فقصـد منـزل احلسـن بـن حممـد داخـال لـه داره Qالرضا

ر مجيـع ـحممـد أحضـ )حسـن بـن(يـا  :رف بني أمـره وهنيـه فقـالـيتص ،يديه

ــ ــذين حض ــوم ال ــيعتنا ـالق ــن ش ــريهم م ــل وغ ــن الفض ــد ب ــد حمم روا عن

ومــر القــوم يســألوا عــام بــدا  ،ر ورأس اجلــالوتر جــاثليق النصــاـوأحضــ

ــة ــة واملعتزل ــم والزيدي ــم كله ــم فجمعه ــدعوهم  ،هل ــا ي ــون مل ــم ال يعلم وه

وســادة فجلــس عليهــا ثــم  Qاحلســن بــن حممــد فلــام تكــاملوا ثنــي للرضــا 

 ؟هـل تـدرون مل بـدأتكم بالسـالم ،السـالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـه :قال

ــالوا ،ملتطمــئن أنفســك :قــال ،ال :قــالوا ــا  :مــن أنــت يرمحــك اهللا قــال :ق أن

عيل بن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن عـيل بـن احلسـني ابـن عـيل بـن أيب 

صــليت اليــوم صــالة الفجــر يف مســجد رســول  Nطالــب وابــن رســول اهللا 

وأقـــرأين بعـــد أن صـــلينا كتـــاب صـــاحبه إليـــه  ،مـــع وايل املدينـــة Nاهللا 

فيـه احلـظ لـه ووعدتـه أن  واستشارين يف كثـري مـن أمـوره فـأرشت عليـه بـام

ليكتــب عنــدي جــواب  ،ر مــن هــذا اليــومـي بعــد العصـــيصــري إىل بالعشــ

ــاحبه ــاب ص ــاهللا ،كت ــوة إال ب ــول وال ق ــه وال ح ــام وعدت ــه ب ــا واف ل  .وأن

ــة ــت اجلامع ــول اهللا  :فقال ــن رس ــا اب ــا  Nي ــدليل برهان ــذا ال ــع ه ــد م ــا نري م
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ال  Qالرضــا رفوا فقــال هلــم ـوقــاموا لينصــ ،وأنــت عنــدنا الصــادق القــول

ــار النبــوة وعالمــات  تتفرقــوا فــاين إنــام مجعــتكم لتســألوا عــام شــئتم مــن آث

ــدأ  .اإلمامــة التــي ال جتــدوهنا إال عنــدنا أهــل البيــت فهلمــوا مســائلكم فابت

إن حممـد بـن الفضـل اهلاشـمي ذكـر عنـك أشـياء ال  :عمرو بن هداب فقـال

ــوب ــا القل ــا  ،تقبله ــال الرض ــك :Qفق ــا تل ــال ؟وم ــ :ق ــا عن ــك أخربن ك أن

 :Qفقــال الرضــا  ،تعــرف كــل مــا أنزلــه اهللا وأنــك تعــرف كــل لســان ولغــة

ــا أخربتــه بــذلك فهلمــوا فاســألوا قــال ــا  :صــدق حممــد بــن الفضــل فأن فان

ــل  ــل ك ــربك قب ــدي  يشءنخت ــذا هن ــي وه ــذا روم ــات وه ــن واللغ باأللس

فليتكلمــوا بــام أحبــوا أجــب كــل  Qرناهم فقــال ـوفــاريس وتركــي فأحضــ

ــانه  ــنهم بلس ــد م ــاء اهللاإواح ــانه  .ن ش ــألة بلس ــنهم مس ــد م ــل واح ــأل ك فس

ــه ــوا  ،ولغت ــاس وتعجب ــري الن ــاهتم فتح ــنتهم ولغ ــألوا بألس ــام س ــاهبم ع فأج

إىل ابـن هـداب  Qثـم نظـر الرضـا  .وأقروا مجيعا بأنـه أفصـح مـنهم بلغـاهتم

إن أنا أخربتـك أنـك سـتبتىل يف هـذه األيـام بـدم ذي رحـم لـك كنـت  :فقال

أو لــيس  :Qقــال  ،الغيــب ال يعلمــه إال اهللا تعــاىلفــان  ،ال :قــال ؟مصــدقا يل
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تَضــ﴿ :اهللا يقــول ــنِ ارْ ــداً إِالَّ مَ يْبِــهِ أَحَ ــىل غَ ــرُ عَ ظْهِ ــال يُ يْــبِ فَ ُ الْغَ ــنْ ـعــاملِ ى مِ

ــولٍ  سُ ــ )١(﴾رَ ــد اهللا مرتض ــول اهللا عن ــول ـفرس ــك الرس ــة ذل ــن ورث ى ونح

ىل يـوم فعلمنـا مـا كـان ومـا يكـون إ ،الذي أطلعه اهللا عىل مـا شـاء مـن غيبـه

القيامـة وإن الــذي أخربتــك بــه يــا ابــن هــداب لكــائن إىل مخســة أيــام فــإن مل 

وإن صــح فــتعلم أنــك  ،فــاين كــذاب مفــرت )٢(يف هــذه املــدةيصــح مــا قلــت 

رك ـأمـا إنـك ستصـاب ببصـ ،وذلـك داللـة أخـر ،الراد عـىل اهللا ورسـوله

ولـك  ،وهـذا كـائن بعـد أيـام ،ر سـهال وال جـبالـوتصري مكفوفـا فـال تبصـ

قــال  .رب بــالربصـعنــدي داللــة أخــر إنــك ســتحلف يمينــا كاذبــة فتضــ

صـدق  :فقيـل لـه ،تـاهللا لقـد نـزل ذلـك كلـه بـابن هـداب :حممد بن الفضل

واهللا لقــد علمــت يف الوقــت الــذي أخــربين بــه أنــه  :قــال ؟الرضــا أم كــذب

هــل  :ثــم إن الرضــا التفــت إىل اجلــاثليق فقــال .كــائن ولكننــي كنــت أجتلــد

ــىل ــل ع ــد دل اإلنجي ــوة حمم ــال ؟N نب ــا  :ق ــك م ــىل ذل ــل ع ــو دل اإلنجي ل

أخـربين عـن السـكتة التـي لكـم يف السـفر الثالـث فقـال  :Qفقـال  ،جحدناه
                                                           

 .٢٧اجلن:  )(١

 وهو سهو. "إال"يف املصدر وهكذا نسخة الكمباين زيادة  )(٢
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 :Qاجلــاثليق اســم مــن أســامء اهللا تعــاىل ال جيــوز لنــا أن نظهــره قــال الرضــا 

ر بنـي إرسائيـل ـفان قررتك أنه اسم حممـد وذكـره وأقـر عيسـى بـه وأنـه بشـ

إن فعلــت أقــررت فــاين ال أرد  :قــال اجلــاثليق ؟تنكــره بمحمــد لتقــر بــه وال

الســفر الثالــث الــذي فيــه  عــىلفخــذ  Qقــال الرضــا  ،اإلنجيــل وال أجحــد

 Qفأقبـل الرضـا  !هـات :قـال اجلـاثليق ،ذكر حممد وبشـارة عيسـى بمحمـد

يـا جـاثليق مـن  :يتلو ذلك السفر مـن اإلنجيـل حتـى بلـغ ذكـر حممـد فقـال

هـو  ،ال أصـفه إال بـام وصـفه اهللا :صـفه قـال قـال اجلـاثليق ؟هذا املوصـوف

ــا  ــه مكتوب ــذي جيدون ــي ال ــي األم ــاء النب ــا والكس ــة والعص ــاحب الناق ص

ــر  ــن املنك ــاهم ع ــاملعروف وينه ــأمرهم ب ــل ي ــوراة واإلنجي ــدهم يف الت عن

وحيــل هلــم الطيبــات وحيــرم علــيهم اخلبائــث ويضــع عــنهم إرصهــم 

واملنهــاج  ،صــدواألغــالل التــي كانــت علــيهم هيــدي إىل الطريــق األق

ــدل ــ ،األع ــومـوالص ــاثليق .راط األق ــا ج ــألتك ي ــى روح اهللا  :س ــق عيس بح

فـأطرق اجلـاثليق  ؟هل جتـدون هـذه الصـفة يف اإلنجيـل هلـذا النبـي ،وكلمته

ــال ــر فق ــل كف ــد اإلنجي ــه إن جح ــم أن ــا وعل ــن  :ملي ــفة م ــذه الص ــم ه نع

وقـــد ذكـــر عيســـى يف اإلنجيـــل هـــذا النبـــي ومل يصـــح عنـــد  ،اإلنجيـــل

أنـه صـاحبكم فقـال الرضـا  النصارQ:  أمـا إذا مل تكفـر بجحـود اإلنجيـل
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فخـذ عـيل يف السـفر الثـاين فـاين أوجـدك  ،وأقررت بام فيـه مـن صـفة حممـد

فلـام سـمع  .وذكـر احلسـن واحلسـني ،ذكره وذكر وصـيه وذكـر ابنتـه فاطمـة

ـــا  ـــام أن الرض ـــك عل ـــالوت ذل ـــاثليق ورأس اجل ـــالتوراة  Qاجل ـــامل ب ع

ــاال ــل فق ــود واهللا :واإلنجي ــه إال بجح ــا رده وال دفع ــام ال يمكنن ــى ب ــد أت  ق

ر بـه موسـى وعيسـى مجيعـا ولكـن مل ـولقـد بشـ ،التوراة واإلنجيـل والزبـور

فأمـا اسـمه فمحمـد فـال جيـوز لنـا أن  ،يتقرر عندنا بالصـحة أنـه حممـد هـذا

 :Qفقــال الرضــا  ،ونحــن شــاكون أنــه حممــدكم أو غــريه ،نقــر لكــم بنبوتــه

عــث اهللا قبــل أو بعــد مــن ولــد آدم إىل يومنــا هــذا احتججــتم بالشــك فهــل ب

مـن الكتـب الـذي أنزهلـا اهللا عـىل مجيـع  يشءأو جتدونـه يف  ؟نبيا اسمه حممـد

ال جيـوز لنـا أن نقـر لـك  :وقـالوا ،فـأحجموا عـن جوابـه ؟األنبياء غري حممد

بأن حممدا هـو حممـدكم ألنـا إن أقررنـا لـك بمحمـد ووصـيه وابنتـه وابنيهـا 

ــرتم ــا ذك ــىل م ــا ع ــالم كره ــا يف االس ــا .أدخلتمون ــال الرض ــا  Q فق ــت ي أن

تكـره ممـا ختافـه  يشءجاثليق آمن يف ذمة اهللا وذمـة رسـوله أنـه ال يبـدؤك منـا 

أمــا إذ قــد آمنتنــي فــان هــذا النبــي الــذي اســمه حممــد وهــذا  :قــال ،وحتــذره

ــة ــمها فاطم ــي اس ــت الت ــذه البن ــيل وه ــمه ع ــذي اس ــويص ال ــذان  ،ال وه

ــمه ــذان اس ــور الســبطان الل ــل والزب ــوراة واإلنجي ــن واحلســني يف الت ام احلس
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مــن  )١()فهــذا الــذي ذكرتــه يف التــوراة واإلنجيــل والزبــور :Qقــال الرضــا (

ــبطني ــذين الس ــت وه ــذه البن ــويص وه ــذا ال ــي وه ــذا النب ــم ه ــدق  ،اس ص

ـــدل أم كـــذب وزور ـــال ؟وع ـــدق وعـــدل :ق ـــا قـــال إال  ،بـــل ص م

 .)٢(............اىل اخر الرواية.احلق
: عن عبيد بـن كثـري معنعنـا عـن احلسـن بـن عـيل بـن )٣(فرات تفسري* 

ــب  ــال Lأيب طال ــهدت أيب :ق ــب  )٤(ش ــده كع ــاب وعن ــن اخلط ــر ب ــد عم عن
يـا  :فقـال لـه عمـر ،Kاألحبار وكان رجال قـد قـرأ التـوراة وكتـب األنبيـاء 

كـان  :قـال ؟Qمن كان أعلـم بنـي إرسائيـل بعـد موسـى بـن عمـران  ،كعب
 وكــان ويص ،سـى ابــن عمـران يوشـع بــن نـونأعلـم بنـي إرسائيــل بعـد مو

موســى بــن  )٦(وكــذلك كــل نبــي خــال مــن بعــد )٥(موســى بــن عمــران بعــده
                                                           

 ما بني العالمتني ساقط من نسخة الكمباين، فراجع. )(١

 .١ح -٧٧ – ٧٣ :٤٩ ،العالمة املجليس -ار بحار األنو )(٢

 .١٢ح ،١٨٣ فرات بن ابراهيم الكويف، تفسري فرات الكويف،) (٣

 يف املصدر: مع أيب. )(٤

 يف املصدر: وىص موسى من بعده. )(٥

 يف املصدر: من قبل موسى ومن بعده. )(٦
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فمــن ويص  :فقــال لــه عمــر .عمــران كــان لــه ويص يقــوم يف أمتــه مــن بعــده
 !)١(مهـال :فقـال كعـب .سـاكت ال يـتكلم وعـىلقـال  ؟أبو بكـر ؟نبينا وعاملنا

ــإن الســكوت عــن هــذا أفضــل ــو بكــر ر ،ف بالصــالح  )٢(جــال خطــاكــان أب
ملــا  ]بــن عمــران[فــإن موســى  ،فقدمــه املســلمون لصــالحه ومل يكــن بــويص

تــويف أوىص إىل يوشــع بــن نــون فقبلــه طائفــة مــن بنــي إرسائيــل وأنكــرت 
ــنْ ﴿التــي ذكــر اهللا تعــاىل يف القــرآن  )٣(وهــي ،فضــله طائفــة ــةٌ مِ نَــتْ طائِفَ آمَ فَ

ــ أَيَّ ــةٌ فَ تْ طائِفَ ــرَ فَ كَ ائِيــلَ وَ نِــي إِرسْ وا بَ ــبَحُ أَصْ مْ فَ هِ وِّ ــدُ ــىل عَ ــوا عَ نُ ينَ آمَ ــذِ ا الَّ نَ دْ
ينَ  رِ وكــذلك األنبيــاء السـالفة واألمــم اخلاليــة مل يكـن نبــي إال وقــد  )٤(﴾ظـاهِ

فمـن  !وحيـك يـا كعـب :فقـال !كان له ويص حيسـده قومـه ويـدفعون فضـله
ــر ويص ــا ت ــب ؟نبين ــال كع ــب  :ق ــاء والكت ــب األنبي ــع كت ــروف يف مجي مع
يعينـه عـىل أمـره ويـؤازره عـىل  Qعـيل أخـو النبـي العـريب (لسامء املنزلة من ا

و  ،لـه منهـا ابنـان يقـتلهام أمتـه مـن بعـده ]و[له زوجـة مباركـة  ]و[من ناواه 
                                                           

 يف املصدر: مهال يا عمر. )(١

 ) وكالمها بمعنى.(حظايف بعض النسخ  )(٢

 يف بعض النسخ: فهي )(٣

  .١٤الصف:  )(٤
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ــدون ــا )١(حيس ــياء أنبيائه ــم أوص ــدت األم ــام حس ــيه ك ــن  ،وص ــه ع فيدفعون
فـأفحم  :وقـال .)األمـم املاضـية )٣(كحسـد )٢(ويقتلـون مـن ولـده بعـده ،حقه

ــدها ــال عن ــب :)٤(وق ــا كع ــد  !ي ــيال فق ــزل قل ــاب اهللا املن ــدقت يف كت ــئن ص ل
ــريا ــذبت كث ــب !ك ــال كع ــط :فق ــاب اهللا ق ــذبت يف كت ــا ك ــن  ،واهللا م ولك

فـإين ألعلـم أن  ،سألتني عـن أمـر مل يكـن يل بـد مـن تفسـريه و اجلـواب فيـه
 ألين مل )٥(بعــد نبيهــا Qأعلــم هــذه األمــة أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب 

تصــدقه بــه التوريــة ومجيــع كتــب  )٦(إال وجــدت عنــده كلــام يشء أســأله عــن
فــواهللا إنــك لكثــري  !)٧(اســكت يــا ابــن اليهــودي :فقــال لــه عمــر Kاألنبيــاء 

                                                           

 يف بعض النسخ: وحيسد. )(١

 يف بعض النسخ: ولده من بعده وكذا يف املصدر. )(٢

 يف بعض النسخ: كحذو. )(٣

 يف بعض النسخ: قال: فأفحم عمر ويف املصدر: قال فأفحم عمر عندها وقال له. )(٤

 يف بعض النسخ: نبينا. )(٥

 يف املصدر: علام. )(٦

 يف املصدر: يا ابن اليهودية. )(٧
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مــن  يشءواهللا مــا علمــت أين كــذبت يف  :فقــال كعــب )٢(بكــذب )١(التخــرص
ولـئن شـئت أللقـني عليـك شـيئا مـن  ،كتاب اهللا منـذ جـر هللا عـيل احلكـم

فقـال  .وإن فهـم فهـو أعلـم منـك ،ن فهمتـه فأنـت أعلـم منـهعلم التوراة فـإ
كــانَ ﴿أخـربين عــن قـول اهللا  :هــات بعـض هناتــك فقـال كعــب :لـه عمـر وَ

ــاءِ  ــىلَ املْ ــهُ عَ شُ رْ وأيــن كــان  ؟الســامء وأيــن كانــت ؟فــأين كانــت األرض ﴾عَ
اهللا منـا إال مـا سـمعه رجـل  )٣(ومـن يعلـم غيـب :فقال لـه عمـر ؟مجيع خلقه

رحه بمثـل ـولكـن إحـال أبـا حسـن لـو سـئل عـن ذلـك لشـ :قال ؟من نبينا
 :قــال .فــدونك إذا اختلــف املجلــس :فقــال لــه عمــر .مــا قرأنــاه يف التــوراة

أرادوا اسـقاط أمـري املـؤمنني عـيل  )٤(عـىل عمـر وأصـحابه Qفلام دخـل عـيل 
يـا أبـا احلسـن أخـربين عـن قـول اهللا تعـاىل يف  :فقـال كعـب Qبن أيب طالب 

كــانَ عَ ﴿كتابــه  ــالً وَ مَ ــنُ عَ سَ ــمْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ ــوَ ــاءِ لِيَبْلُ ــىلَ املْ ــهُ عَ شُ قــال أمــري  ﴾رْ
كـان عرشـه عـىل املـاء حـني ال أرض  ،نعـم :Qاملؤمنني عـيل بـن أيب طالـب 

                                                           

 .يف بعض النسخ: لكثري التخرص )(١

 يف املصدر: لكثري التحرض والكذب. )(٢

 يف املصدر: بغيب اهللا. )(٣

 والظاهر أنه الصحيح. أصحابه)دخل عىل عمر  (فلاميف املصدر:  )(٤
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ــة ــع ،مدحي ــمع وال عــني تنب ــة وال صــوت يس وال ملــك  ،وال ســامء مبني
ــرب ــل ،مق ــي مرس ــ ،وال نب ــم يس ــمس  ،ريـوال نج ــري وال ش ــر جي وال قم

يمجـد نفسـه  ،غـري مسـتوحش إىل أحـد مـن خلقـه ،رشه عـىل املـاءع ،تضيئ
رب ـفضــ ،ثــم بــدا لــه أن خيلــق اخللــق ،ويقدســها كــام شــاء أن يكــون كــان

 ،بــأمواج البحــور فثــار منهــا مثــل الــدخان كــأعظم مــا يكــون مــن خلــق اهللا
الكعبـة وهـي وسـط  )٢(األرض مـن موضـع )١(ثـم دحـا ،فبنى هبـا سـامء رتقـا

ــت إىل الب ــاراألرض فطبق ــد إذ  ،ح ــبعا بع ــا س ــان وجعله ــا بالبني ــم فتقه ث
ثــم اســتو إىل الســامء وهــي دخــان مــن ذلــك املــاء الــذي  ،كانــت واحــدة

فجعلهـا سـبعا طباقـا بكلمتـه التـي ال يعلمهـا غـريه  ،أنشأه من تلك البحـور
معصــومني مــن نــور مــن وجعــل يف كــل ســامء ســاكنا مــن املالئكــة خلقهــم 

ــو ــة وه ــور عذب ــة )٣(بح ــر الرمح ــل وج ،بح ــبيح والتهلي ــامهم التس ــل طع ع
ى أمـره وخلقـه اسـتو عـىل ملكـه فمـدح كـام ينبغـي ـفلـام قضـ ،والتقديس

                                                           

 يف املصدر: ثم انشق. )(١

 يف بعض النسخ: يف موضع. )(٢

 ).وهي (خ )(٣
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كواكــب  )١(ملكــه فجعــل يف كــل ســامء شــهبا معلقــةثــم قــدر  ،لــه أن حيمــد
والــنجم  ،غــريه تبــارك وتعــاىل )٢(ق القناديــل مــن املســاجد ال حيصــيهاكتعليــ

ــة يف األرض ــأكرب مدين ــامء ك ــوم الس ــن نج ــ ،م ــم خل ــر ث ــمس والقم ق الش
فلـو تـركهام تبـارك وتعـاىل كـام كـان ابتـدأمها يف أول مـرة  ،فجعلهام شمسـني

وال عــرف  ،وال عــرف الشــهر وال الســنة ،مل يعــرف خلقــة الليــل مــن النهــار
وال علــم أصــحاب  ،وال عــرف الربيــع مــن اخلريــف ،الشــتاء مــن الصــيف

يشـته ومتـى يف مع )٣(رفـالدين متى حيـل ديـنهم وال علـم العامـل متـى يتصـ
هلـم فبعـث  )٤(تبـارك وتعـاىل لرأفتـه بعبـاده نظـر فكـان اهللا ،يسكن لراحة بدنه

إىل إحــد الشمســني فمســح هبــا جناحــه فأذهــب منهــا الشــعاع  Qجربئيــل 
ِ ﴿فــذلك قولــه  ،والنــور وتــرك فيهــا الضــوء ــنيْ تَ النَّهــارَ آيَ ــلَ وَ يْ ــا اللَّ نَ لْ عَ وَ جَ
نــا لْ عَ جَ ــلِ وَ يْ ــةَ اللَّ نــا آيَ وْ حَ ــ فَمَ بْصِ ــةَ النَّهــارِ مُ ــمْ ـآيَ بِّكُ ــنْ رَ ــالً مِ ــوا فَضْ ةً لِتَبْتَغُ رَ

 ْ ــلَّ يشَ كُ ســابَ وَ احلِْ ــنِنيَ وَ دَ السِّ ــدَ ــوا عَ لَمُ لِتَعْ ــيالً وَ صِ ناهُ تَفْ ــلْ وجعلهــام  ﴾ءٍ فَصَّ
                                                           

 بعض النسخ: معلقة الكواكب.يف  )(١
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ــك ــان يف الفل ــر ،جيري ــك بح ــتطيل يف  )١(والفل ــامء واألرض مس ــني الس ــيام ب ف
ــامء ــري  ،الس ــخ جي ــة فراس ــتطالته ثالث ــراس ــمس والقم ــرة الش ــل  ،يف غم ك

ثالثامئـة ملـك بيـد كـل ملـك منهـا عـروة  )٢(واحد منهام عـىل عجلـة يقودمهـا
 ،هلــم زجــل بالتهليــل والتســبيح والتقــديس ،جيروهنــا يف غمــرة ذلــك البحــر

عــىل وجــه  يشءلــو بــرز واحــد مــنهام مــن غمــر ذلــك البحــر الحــرتق كــل 
ــن  ــق اهللا م ــا خل ــخور م ــال والص ــى اجلب ــق اهللا ف ،يشءاألرض حت ــام خل ل

ــوم  ــار والنج ــل والنه ــاموات واألرض واللي ــني الس ــل األرض ــك وجع والفل
فلـام اسـتكمل خلـق  ،أثقلهـا فاضـطربت فأثبتهـا باجلبـال )٣(عىل ظهـر حـوت

ــة ــال للمالئك ــد ق ــا أح ــيس فيه ــة ل ــذ خالي ــاموات واألرض يومئ  :مــا يف الس
ــفك  ــا ويس ــد فيه ــن يفس ــا م ــل فيه ــالوا أجتع ــة ق ــل يف األرض خليف إين جاع

 .إين أعلـم مـا ال تعلمـون :الدماء ونحـن نسـبح بحمـدك ونقـدس لـك قـال
قبضــة فعجنـه باملــاء العــذب فأخـذ مــن أديـم األرض  Qفبعـث اهللا جربئيــل 

                                                           

١)( .يف املخطوط: جير 

 يف املصدر: يقوده. )(٢

 يف املصدر: احلوت. )(٣
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فخلقـه مـن أديـم  ،وركب فيـه الطبـائع قبـل أن ينفسـخ فيـه الـروح )١(واملالح
ألنـه ملـا عجـن باملـاء اسـتأدم فطرحـه يف اجلبـل  )آدم(األرض فلذلك سـمي 

وكـان إبلـيس يومئـذ خازنـا عـىل السـامء اخلامسـة يـدخل يف  ،بل العظيمكاجل
ألي أمـر  :رب بيـده عـىل بطنـه فيقـولـثـم يضـ ،منخر آدم ثم خيرج من دبـره

وإن جعلــت أســفل منــي ال  ،لــئن جعلــت فــوقي ال أطعتــك ؟خلقــت
فمكــث يف اجلنــة ألــف ســنة مــا بــني خلقــه إىل أن يــنفخ فيــه الــروح  !أعينــك

فأمـا النـور  ،وريـح ونـور مـن نـور اهللا ،نـور وظلمـة ،فخلقه من مـاء وطـني
فيورثـه وأمـا الظلمـة فيورثـه الكفـر والضـاللة وأمـا الطـني  ،فيورثه االيـامن

بــه عــىل أربــع  )٣(فينعــت ،عنــد إصــابة املــاء )٢(الرعــدة والضــعف واالقشــعرار
فـذلك قولـه تبـارك وتعـاىل  .والـريح ،واملـرار ،والـبلغم ،عـىل الـدم :الطبائع

ال﴿ ــيْئاً أَ وَ ــكُ شَ ْ يَ ملَ ــلُ وَ بْ ــنْ قَ ــاهُ مِ ن قْ لَ ــا خَ ــانُ أَنَّ رُ اإلْنْس كُ ــذْ ــال .﴾ يَ ــال  :ق فق
 :فقـال ؟بـاهللا أتعلـم كعلـم أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب !يا عمر :كعب

وحممــد خــاتم  ،وىص األنبيــاء Qعــيل بــن أيب طالــب  :ال فقــال كعــب
                                                           

 يف املصدر: واملاء املالح. )(١

 يف املصدر: القشعريرة )(٢
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ــاء  ــياء ،Kاألنبي ــاتم األوص ــيل خ ــىل األرض ال ،وع ــيس ع ــة ول ــوم منفوس ي
واهللا مـا ذكـر مـن خلـق اإلنـس واجلـن  ،عيل بن أيب طالب أعلـم منـه ]و[إال 

 :قــال !والســامء واألرض واملالئكــة شــيئا إال وقــد قرأتــه يف التــوراة كــام قــرأ
  .)٢()١(ي عمر غضب قط مثل غضبه ذلك اليومفام رئ

ــب*  ــاب املقتض ــاريس )٣(كت ــلامن الف ــن س ــال H: ع ــول  :ق ــال رس ق

مـن  )٤(فخلـق ،خلقنـي اهللا مـن صـفاء نـوره فـدعاين فأطعتـه ،نيا سـلام Nاهللا

فـدعاها  ،فخلـق مـن نـوري ونـور عـيل فاطمـة ،نوري عليـا فـدعاه فأطاعـه

فــدعامها  ،فخلــق منــي ومــن عــيل ومــن فاطمــة احلســن واحلســني ،فأطاعتــه

ثـم خلـق مـن نـور احلسـني تسـعة أئمـة فـدعاهم فأطـاعوه قبـل أن  ،فأطاعاه

أو ملكــا أو  ،أو هــواء أو مــاء ،أو أرضــا مدحيــة ،خيلــق اهللا ســامء مبنيــة

 .)٥(وكنا بعلمه أنوارا نسبحه ونسمع له ونطيع ،راـبش
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 .بإسناده إىل سلامن مثله :االختصاص
ــوار*  ــباح األن ــي  :مص ــن النب ــس ع ــن أن ــناده ع ــال Nبإس إن اهللا  :ق

خلقنــي وخلــق عليــا وفاطمــة واحلســن واحلســني قبــل أن خيلــق آدم حــني ال 
ــة و ــامء مبني ــةس ــور ،ال أرض مدحي ــة وال ن ــر ،وال ظلم ــمس وال قم  ،وال ش

يـا  :فقـال ؟فكيـف كـان بـدء خلقكـم يـا رسـول اهللا :فقال العبـاس .وال نار
ثـم تكلـم بكلمـة  ،عم ملـا أراد اهللا أن خيلقنـا تكلـم بكلمـة فخلـق منهـا نـورا

ثـم خلـط النـور بـالروح فخلقنـي وخلـق عليـا  ،منهـا روحـا )١(أخر فخلق
ونقدسـه حـني ال  ،واحلسـني فكنـا نسـبحه حـني ال تسـبيحوفاطمة واحلسـن 

ــديس ــ ،تق ــهفل ــئ خلق ــاىل أن ينش ــه  )٢(ام أراد اهللا تع ــق من ــوري فخل ــق ن فت
ــوري ــن ن ــالعرش م ــور اهللا ،العــرش ف ــوري مــن ن ــن  ،ون ــوري أفضــل م ون

فاملالئكـة مـن نــور  ،فخلـق منــه املالئكـة ،ثـم فتـق نــور أخـي عـيل ،العـرش
ثـم فتـق نـور ابنتـي  ،أفضـل مـن املالئكـة عيل ونور عـيل مـن نـور اهللا وعـيل

فخلـــق منـــه الســـاموات واألرض فالســـاموات واألرض مـــن نـــور ابنتـــي 
ــور اهللا ــن ن ــة م ــي فاطم ــور ابنت ــة ون ــن  ،فاطم ــل م ــة أفض ــي فاطم وابنت
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ــن ــدي احلس ــور ول ــق ن ــم فت ــاموات واألرض ث ــمس  ،الس ــه الش ــق من وخل
نـور  ونـور احلسـن مـن ،فالشمس والقمـر مـن نـور ولـدي احلسـن ،والقمر

ــق نــور ولــدي احلســني  ،واحلســن أفضــل مــن الشــمس والقمــر ،اهللا ثــم فت
ــني ــور الع ــة واحل ــه اجلن ــق من ــدي  ،فخل ــور ول ــن ن ــني م ــور الع ــة واحل فاجلن

وولــدي احلســني أفضــل مــن  ،ونــور ولــدي احلســني مــن نــور اهللا ،احلســني
 .)٢()١(نور اجلنة واحلور العني

ــد بــن حي ،باســناده )٣(الشــيخ يف جمالســه*  ــن عــن عبي ــى ب يــى عــن حيي
ــن ــن احلس ــد اهللا ب ــيل  ،عب ــن ع ــن ب ــده احلس ــن ج ــال Lع ــول  :ق ــال رس ق

أبـرد مـن  ،وألـني مـن الزبـد ،إن يف الفردوس لعينا أحـىل مـن الشـهد :Nاهللا
وخلــق  ،فيهــا طينـة خلقنــا اهللا عــز وجـل منهــا ،وأطيــب مـن املســك ،الـثلج

ــا وال مــن شــيعتن ،شــيعتنا منهــا ــة فلــيس من  ،افمــن مل يكــن مــن تلــك الطين
وهي امليثـاق الـذي أخـذه اهللا عـز وجـل عـىل واليـة أمـري املـؤمنني عـيل بـن 

                                                           

رشف الدين عيل احلسيني  يات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة،ويل اآلأت) (١

 .١٣٨:١ االسرتابادي،

 .١٣٩ح -١٩٣ – ١٩٢ :٥٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 ٦٧،ح٣٠٨االمايل،الطويس،) (٣
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ــب  ــد .Qأيب طال ــال عبي ــديث :ق ــذا احل ــني ه ــن احلس ــد ب ــذكرت ملحم  ،ف
ــال ــد اهللا :فق ــن عب ــى اب ــدقك حيي ــربين أيب ،ص ــذا أخ ــن  ،هك ــدي ع ــن ج ع

 :قــال ،ره لنــا إن كــان عنــدك تفســريـأشــتهي أن تفســ :قــال عبيــد Nالنبــي 
إن هللا ملكـا رأسـه  :أنـه قـال Nعـن رسـول اهللا  ، عـن جـدينعم أخـربين أيب
بــني عينيــه راحــة  ،وقــدماه يف ختــوم األرض الســابعة الســفىل ،حتــت العــرش

أمـر  Qفإذا أراد اهللا أن خيلـق خلقـا عـىل واليـة عـيل بـن أيب طالـب  ،أحدكم
فرمــى هبــا يف النطفــة حتــى يصــري إىل  ،ذلــك امللــك فأخــذ مــن تلــك الطينــة

أي يف  :"وهللا املشـــية فـــيهم  "قولـــه  ،لـــق وهـــي امليثـــاقالـــرحم منهـــا خي
 .)٢()١(املستضعفني والتعميم بعيد

إىل  Nملــا هــاجر النبــي  :قــال Qعــن أبيــه  ،عــن موســى بــن جعفــر* 

ر خروجــه إىل بــدر دعــا النــاس إىل البيعــة فبــايع كلهــم عــىل ـاملدينــة وحضــ
                                                           

 ليه ناموسبل هللا املشية فيهم مجيعا وليس املشية مشية جزافية بل هي ما جير ع )(١

الكون والفساد احلاكم عىل االنسان وقلبه وفكره وأفعاله كلها فمن آمن فقد آمن بمشية 

اهللا ومن كفر فقد كفر بمشية اهللا ومن ارتد عن االيامن إىل النصب والعناد فقد ارتد بمشية 

 .فافهم ذلك ،اهللا

 .٧ح ،٨٤: ٦٤ ،العالمة املجليس ،بحار األنوار) (٢
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بمـن يفـي إذا خـال دعـا عليـا فـأخربه  Nوكـان رسـول اهللا  ،السمع والطاعة

عليـا ومحـزة  Nثـم دعـا رسـول اهللا  ،منهم ومن ال يفـي ويسـأله كـتامن ذلـك

بـأيب أنـت وأمـي  :فقـال محـزة ،بـايعوين بيعـة الرضـا :فقـال هلـم Kوفاطمة 

يـا أسـد اهللا وأسـد رسـوله تبـايع هللا  :فقـال ؟ألـيس قـد بايعنـا ؟عىل ما نبـايع

ــك ــن أخي ــاء واالســتقامة الب ــامنإذن تســتكمل اال ،ولرســوله بالوف ــال ،ي  :ق

عـيل أمـري  ،يـد اهللا فـوق أيـدهيم :فقـال لـه ،وبسـط يـده ،نعم سـمعا وطاعـة

ــة ،ومحــزة ســيد الشــهداء ،املــؤمنني ــار يف اجلن وفاطمــة ســيدة  ،وجعفــر الطي

هــذا  .والســبطان احلســن واحلســني ســيدا شــباب أهــل اجلنــة ،نســاء العــاملني

فمــن نكــث  :رشط مــن اهللا عــىل مجيــع املســلمني مــن اجلــن واإلنــس أمجعــني

فإنام ينكـث عـىل نفسـه ومـن أوىف بـام عاهـد عليـه اهللا فسـيؤتيه أجـرا عظـيام 

 .)٢()١("ين يبايعونك إنام يبايعون اهللا إن الذ "ثم قرأ 

ــول*  ــ :أق ــد مض ــيل ـق ــن ع ــن ب ــاج احلس ــحابه  Lى يف احتج وأص

ــه  ــة أن ــىل معاوي ــال Qع ــت :ق ــل البي ــول أه ــن نق ــا :نح ــة من وإن  ،إن األئم
                                                           

 .٨ ووس،ابن طا الطرف،) (١

 .٣٩٥ :٦٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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ــلح إ ــة ال تص ــااخلالف ــه  ،ال فين ــنة نبي ــه وس ــا يف كتاب ــا أهله  ،Nوإن اهللا جعلن

وإنــه ال  ،وهــو عنــدنا جممــوع كلــه بحــذافريه ،ونحــن أهلــه ،وإن العلــم فينــا

ــدث  ــوب  يشءحي ــدنا مكت ــو عن ــدش إال وه ــى أرش اخل ــة حت ــوم القيام إىل ي

وزعـم قـوم أهنـم أوىل بـذلك منـا  .بيـده Qوخـط عـيل  Nبامالء رسول اهللا 

تـدعي ذلـك وتـزعم أن عمـر أرسـل إىل أيب أين أريـد  ،دحتى أنت يا ابـن هنـ

ــرآن ــن الق ــت م ــام كتب ــث إيل ب ــحف فابع ــرآن يف مص ــب الق ــاه  ،أن أكت فأت

ــل أن يصــل إليــكـتضــ :فقــال الن اهللا  :قــال ؟ومل :قــال ،رب واهللا عنقــي قب

ابــن  :فغضــب عمــر ثــم قــال ،وال أصــحابك ،تعــاىل إيــاي عنــى ومل يعنــك

ــ ــيس عن ــدا ل ــب أن أح ــب حيس ــريهأيب طال ــم غ ــن  ،ده عل ــرأ م ــان يق ــن ك م

كتبـه وإال  ،فـإذا جـاء رجـل فقـرأ شـيئا معـه وفيـه آخـر ،القرآن شيئا فليأتني

اهللا بـل هـو جممـوع بـل كـذبوا و ،قد ضـاع منـه قـرآن كثـري :ثم قالوا ،مل يكتبه

  .)٢()١(حمفوظ عند أهله

                                                           

 .٦:٢ الطربيس، االحتجاج،) (١

 .٤ح -٤٨ – ٤٧ :٨٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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عـــن  ،عـــن عمـــه ،عـــن ماجيلويـــه ،: الصـــدوق)١(االختصـــاص* 

 Q )٢(عـن أيب جعفــر ،عـن حممـد ،عــن العـالء ،رانعـن ابـن أيب نجـ ،الربقـي

مـا تقـول يف عـيل بـن أيب  :Nقلـت لرسـول اهللا  :قـال جـابر األنصـاري :قال

 :قــال ؟فــام تقــول يف احلســن واحلســني :قلــت ،يـذاك نفســ :فقــال ؟طالــب

 ،رين مـا رسهـاـويسـ ،وفاطمـة أمهـام ابنتـي يسـوؤين مـا سـاءها ،مها روحـي

ســلم ملــن ســاملهم يــا جــابر إذا أردت أن  ،ماشــهد اهللا أين حــرب ملــن حــارهب

تــدعو اهللا فيســتجيب لــك فادعــه بأســامئهم فإهنــا أحــب األســامء إىل اهللا عــز 

 .)٣(وجل

ــايش*  ــري العي ــال)٤(تفس ــود ق ــن أيب األس ــرب ب ــن أيب ح ــل  :: ع أرس

بلغنــي أنــك تــزعم أن احلســن واحلســني  :احلجــاج إىل حييــى ابــن معمــر قــال

وقـد قـرأت كتـاب اهللا مـن أولــه إىل  ؟ب اهللاجتـده يف كتــا Nمـن ذريـة النبـي 

                                                           

 .٢٢٣ املفيد، االختصاص،) (١

 .Q حممد بن عيل الباقر) (٢

 .١٦ح -٢٢ – ٢١ :٩١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٥٣ح ،٣٦٧:١ حممد بن مسعود العيايش، يش،تفسري العيا) (٤
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ــده ــم أج ــره فل ــال ،آخ ــام  :ق ــورة األنع ــرء س ــيس تق دَ ﴿أل ــهِ داوُ تِ يَّ رِّ ــنْ ذُ مِ وَ

يْامنَ  ــلَ سُ ــغ  ﴾وَ ــى بل ــى﴿حت يس عِ ــى وَ ْي حيَ ــال ﴾وَ ــة  :ق ــيس عيســى مــن ذري أل

 .)١(صدقت :قال ؟وليس له أب Qإبراهيم 

اهللا بــن حممــد للطــربي وكتــاب النجــوم عــن عبــد  )٢(دالئــل اإلمامــة* 

 ،عـن إبـراهيم بـن سـعيد وحممـد بـن مسـعر ،البلوي عن عامر بن زيـد املـدين

عـن عبـد اهللا  ،عـن عطـاء بـن يسـار ،عن حممد بن إسحاق صـاحب املغـازي

هـذه حـبىل بعجلـة  :بقـرة فقـال Lمـرت باحلسـن بـن عـيل  :قال ،بن عباس

تــى اثنــى هلــا غــرة يف جبهتهــا ورأس ذنبهــا أبــيض فانطلقنــا مــع القصــاب ح

أولـيس اهللا عـز  :فقلنـا لـه .ذبحها فوجدنا العجلة كـام وصـف عـىل صـورهتا

ــول  ــل يق ــامِ ﴿وج ح ــا يفِ األْرْ ــمُ م لَ عْ يَ ــت ﴾وَ ــف علم ــال ؟فكي ــم  :ق ــا نعل إن

ــه ملــك مقــرب وال نبــي مرســل غــري  املخــزون املكتــوم الــذي مل يطلــع علي

  .)٣(Kحممد وذريته 
                                                           

 .٩ح -٢٤٣ :٩٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٠ح ،١٧١ حممد بن جرير الطربي، دالئل االمامة،) (٢

 .٦١ح -٢٧٣ :٥٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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 .)١(من كتاب الدالئل :وورد مثله يف: كتاب النجوم* 

ـــن شهرآشـــوب*  ـــوا ﴿: قـــال اهللا تعـــاىل )٢(مناقـــب اب نُ ينَ آمَ ـــذِ وَ الَّ

مْ بِــإِيامنٍ  ــتُهُ يَّ رِّ مْ ذُ ــتْهُ بَعَ اتَّ  ،وال اتبــاع أحســن مــن اتبــاع احلســن واحلســني )٣(﴾وَ

ــاىل  ــال تع مْ ﴿وق ــتَهُ يَّ رِّ ــمْ ذُ ِ ــا هبِ ن قْ ــ ﴾أَحلَْ ــد أحل ــول فق ــتهام برس ــام ذري ق اهللا هب

ــه ،Nاهللا ــذلك كتاب ــا  ،حلــق اإلمامــة ب هلــم الطاعــةفوجــ ،وشــهد ب ــل م مث

ــي  ــب للنب ــوة Nوج ــق النب ــرش  .حل ــة الع ــن محل ــة ع ــاىل حكاي ــال تع وق

نُــونَ بِــهِ ﴿ مِ ؤْ يُ ِــمْ وَ هبِّ ــدِ رَ مْ ونَ بِحَ ــبِّحُ ــهُ يُسَ لَ وْ ــنْ حَ مَ شَ وَ ــرْ ــونَ الْعَ لُ ْمِ ينَ حيَ الَّــذِ

 ْ ـلَّ يشَ ـعْتَ كُ سِ نـا وَ بَّ نُـوا رَ ينَ آمَ ونَ لِلَّذِ رُ فِ تَغْ يَسْ ينَ ءٍ وَ رْ لِلَّـذِ فِ ـاغْ لْـامً فَ عِ َـةً وَ محْ رَ

نٍ  ــدْ ــاتِ عَ نَّ ــمْ جَ هُ لْ خِ أَدْ نــا وَ بَّ ــيمِ رَ حِ ــذابَ اجلَْ ــمْ عَ قِهِ ــبِيلَكَ وَ ــوا سَ بَعُ اتَّ تــابُوا وَ

ــتَ  ــكَ أَنْ ِمْ إِنَّ ــاهتِ يَّ رِّ ذُ ــمْ وَ هِ واجِ أَزْ مْ وَ ــائِهِ ــنْ آب ــلَحَ مِ ــنْ صَ مَ ُمْ وَ هتَ ــدْ عَ ــي وَ الَّتِ

ــيمُ  كِ ــزُ احلَْ ي زِ ــيِّئاتِ الْعَ ــمُ السَّ ــال أيضــاً  )٤(﴾وَ قِهِ ــا ﴿ وق ن بَّ ــونَ رَ ولُ قُ ينَ يَ ــذِ وَ الَّ

                                                           

 .٧ح -٣٢٨ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٤١:٣ ابن شهر اشوب، لب،مناقب ال ايب طا) (٢

 .٢١: الطور) (٣

 .٩-٧ غافر:) (٤
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 ٍ ـنيُ ةَ أَعْ ـرَّ اتِنـا قُ يَّ رِّ ذُ نـا وَ واجِ ـنْ أَزْ بْ لَنا مِ يف فضـيلة  Nوال يسـبق النبـي  )١(﴾هَ

ــه ــه وذريت ــيغة من ــذه الص ــدعاء هب ــذا ال ــق هب ــيس أح ــم  ،ول ــب هل ــد وج فق

ــان  ،لطريقــان املختلفــانويســتدل عــىل إمــامتهام بــام رواه ا .اإلمامــة والطائفت

ــان ــي  املتباينت ــك  ،رـعــىل إمامــة االثنــي عشــ Nمــن نــص النب وإذا ثبــت ذل

ر قطـع عـىل إمامتهـا ويـدل أيضـا مـا ثبـت ـفكل من قال بإمامـة االثنـي عشـ

فـال خيلـو مـن  ،بال خـالف أهنـام دعـوا النـاس إىل بيعـتهام والقـول بإمـامتهام

وإن كانــا  ،ا حمقــني فقــد ثبــت إمــامتهامفــإن كانــ ،أن يكونــا حمقــني أو مبطلــني

ــيقهام ــول بتفس ــب الق ــني وج ــليلهام ،مبطل ــلم ،وتض ــه مس ــذا ال يقول  .وه

ــنص ــو ال ــا أن يكــون ه ــو إم ــة ال خيل ــق اإلمام ــأن طري ــا ب أو  ،ويســتدل أيض

ــار ــف واالختي ــول  ،الوص ــب الق ــام فوج ــل يف حقه ــد حص ــك ق ــل ذل وك

ــامتهام ــا واد .بإم ــأهنام خرج ــت ب ــد ثب ــام ق ــا ب ــتدل أيض ــن يف ويس ــا ومل يك عي

فيجـب أن  ،بـل كفرمهـا ،ومهـا قـد ثبـت فسـقهام ،زماهنام غري معاويـة ويزيـد

 .تكون اإلمامة للحسن واحلسني
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ألهنــم أمجعــوا عــىل إمــامتهام  Kويســتدل أيضــا بإمجــاع أهــل البيــت 
ــة ــاعهم حج ــال  .وإمج ــه ق ــهور أن ــاخلرب املش ــتدل ب ــذان  :Qويس ــاي ه ابن

ــا أو قعــدا ــا أوجــب هلــام اإل ،إمامــان قام مامــة بموجــب القــول ســواء هنض
ــه ــا إىل أنفســهام ،باجلهــاد أو قعــدا عن وطريقــة العصــمة  .أو تركــا ذلــك دعي

وكــوهنام أفضــل اخللــق يــدل عــىل إمــامتهام وكانــت اخلالفــة يف  ،والنصــوص
ومـن برهـاهنام بيعـة رسـول  ،ومـا بقـي لنبينـا ولـد سـوامها Kأوالد األنبياء 

ــايع صــغريا غريمهــ ،هلــام Nاهللا  ــة  ،اومل يب ــواب اجلن ــزل القــرآن باجيــاب ث ون
ـونَ الطَّعـامَ ﴿من عملهـام مـع ظـاهر الطفوليـة مـنهام قولـه تعـاىل  طْعِمُ  )١(﴾وَ يُ

 .اآليات فعمهام هبذا القول مع أبوهيام
هــذا يــدل عــىل أهنــام  :قــال ابــن عــالن املعتــزيل ،يف املباهلــة ،وإدخــاهلام

 .ال مع البالغنيكانا مكلفني يف تلك احلال الن املباهلة ال جتوز إ
ــحابنا ــال أص ــامل  :وق ــايف ك ــوغ ال ين ــد البل ــن ح ــن ع ــغر الس إن ص

فكــان ذلــك خلــرق  ،رعيةـوبلــوغ احللــم حــد لتعلــق األحكــام الشــ ،العقــل
 ،فثبــت بــذلك أهنــام كانــا حجــة اهللا لنبيــه يف املباهلــة مــع طفــوليتهام ،العــادة

دائـه ومل يتبـني ولو مل يكونا إمـامني مل حيـتج اهللا هبـام مـع صـغر سـنهام عـىل أع
                                                           

 .٧ الدهر:) (١
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وجـد مـن يقـوم مقـامهم  Nولـو أن رسـول اهللا  ،يف اآلية ذكر قبـول دعـائهام
ــريهم ــم ،غ ــم معه ــم أو مجعه ــل هب ــيهم ،لباه ــاره عل ــلهم  ،فاقتص ــني فض يب

ــريهم ــص غ ــف  .ونق ــن لط ــني ع ــس ليب ــىل األنف ــذكر ع ــدمهم يف ال ــد ق وق
ــاهنم ــدون  ،مك ــس مع ــىل األنف ــدمون ع ــأهنم مق ــؤذن ب ــزلتهم ولي ــرب من وق

ــا ــل ال  ،هب ــه دلي ــق اهللا يشءوفي ــل خل ــم أفض ــه أهن ــو من ــم أن اهللا  .أق واعل
ــدل  ــد والع ــال يف التوحي ــاىل ق ــةٍ ﴿تع لِمَ ا إِىل كَ ــالَوْ ــابِ تَع ــلَ الْكِت ــا أَهْ ــلْ ي قُ

مْ  ــنَكُ يْ بَ ــا وَ يْنَن ــواءٍ بَ ــة  )١(﴾سَ ــوة واإلمام ــا ﴿ويف النب ن ناءَ عُ أَبْ ــدْ ا نَ ــالَوْ ــلْ تَع قُ فَ
مْ  كُ نــاءَ أَبْ ــمْ ﴿عيات رـويف الشــ )٢(﴾وَ بُّكُ مَ رَ ــرَّ ــلُ مــا حَ تْ ا أَ ــلْ تَعــالَوْ وقــد  )٣(﴾قُ
 :رون بـأن املـراد بأبنائنـا احلسـن واحلسـني قـال أبـو بكـر الـرازيـأمجع املفس

أبـو  .احلقيقـة وأن ولـد االبنـة ابـن عـىل Nهذا يدل عىل أهنام ابنـا رسـول اهللا 
ــ﴿صــالح عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل  سَ ــدُ هللاَِِّ وَ مْ ــلِ احلَْ بــادِهِ قُ ــىل عِ المٌ عَ

ـطَفى ينَ اصْ عـيل بـن أيب طالـب  :Nهـم أهـل بيـت رسـول اهللا  :قـال )٤(﴾الَّذِ
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ــة ــوم القيام ــم إىل ي ــني وأوالده ــن واحلس ــة واحلس ــفوة اهللا  ،وفاطم ــم ص ه
ــه ــن خلق ــه م ــني .وخريت ــن دك ــل ب ــيم الفض ــو نع ــفيان ،أب ــن س ــن  ،ع ع

ــش ــاىل  ،األعم ــه تع ــري يف قول ــن جب ــعيد ب ــن س ــني ع ــن البط ــلم ب ــن مس ع
اتِنـاوَ ﴿ يَّ رِّ ذُ نـا وَ واجِ ـنْ أَزْ ـبْ لَنـا مِ نا هَ بَّ قُولُونَ رَ ينَ يَ نزلـت  :اآليـة قـال )١(﴾الَّذِ

ــة واهللا خاصــة يف أمــري املــؤمنني  ــه يقــول  :قــال Qهــذه اآلي كــان أكثــر دعائ
نــا﴿ واجِ ــنْ أَزْ ــبْ لَنــا مِ نــا هَ بَّ احلســن واحلســني  )وذرياتنــا(يعنــي فاطمــة  ﴾رَ
واهللا مــا سـألت ريب ولــدا نضـري الوجــه  :Qنني قـال أمــري املـؤم )قـرة أعــني(

 ،ولكــن ســألت ريب ولــدا مطيعــني هللا ،وال ســألته ولــدا حســن القامــة
 .حتـى إذا نظـرت إليـه وهـو مطيـع هللا قـرت بـه عينـي ،خائفني وجلـني منـه

ــال ــاً ﴿ :ق ــنيَ إِمام تَّقِ ــا لِلْمُ ن لْ عَ اجْ ــال ﴾وَ ــني  :ق ــن املتق ــا م ــن قبلن ــدي بم نقت
ــدي ــن فيقت ــا م ــون بن ــدنا املتق ــال اهللا  ،بع ــام ﴿وق ــةَ بِ فَ رْ نَ الْغُ وْ ــزَ ْ ــكَ جيُ لئِ أُوْ

وا ُ ربَ نَ ﴿ ،يعنـي عـيل ابـن أيب طالـب واحلسـن واحلسـني وفاطمـة ﴾صَ ـوْ لَقَّ يُ وَ
قامــاً  مُ ا وَ رًّ ــتَقَ سْ ــنَتْ مُ سُ ينَ فِيهــا حَ ــدِ ــالماً خالِ سَ ــةً وَ ِيَّ وقــد روي أن  ﴾فِيهــا حتَ

ــونِ ﴿ تُ يْ الزَّ ــنيِ وَ ــيهم ﴾وَ التِّ ــت ف ــ .نزل ــاىل  Qادق الص ــه تع ــا ﴿يف قول َ ــا أَهيُّ ي
ـمْ  ـلْ لَكُ ْعَ جيَ هِ وَ تـِ َ محْ ـنْ رَ ِ مِ لَـنيْ مْ كِفْ تِكُ ـؤْ ـولِهِ يُ سُ نُـوا بِرَ آمِ وا اهللاََّ وَ نُوا اتَّقُ ينَ آمَ الَّذِ
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ــهِ  ــونَ بِ ْشُ ــوراً متَ ــال )١(﴾نُ ــني :ق ــن واحلس ــني احلس ــيل ويف  ،الكفل ــور ع والن
ــه  ــهِ ﴿ Qروايــة ســامعة عن ــونَ بِ ْشُ ــوراً متَ ــة  :قــال ﴾نُ ــه يف حمب ــأمتون ب إمامــا ت

أمحـد بـن حنبـل وأبـو يعـىل املوصـيل يف مسـندهيام وابـن ماجـة  .هلام Nالنبي 
ــة وأبــو ســعيد يف رشف النبــي  والســمعاين  Nيف الســنن وابــن بطــة يف اإلبان

عــن أيب هريــرة قــال  ،يف فضــائل الصــحابة بأســانيدهم عــن أيب حــازم
ــي ــن :Nالنب ــن أحــب احلس ــي م ــني فقــد أحبن ــد  ،واحلس ــهام فق ومــن أبغض

سـئل رسـول  :جـامع الرتمـذي بإسـناده عـن أنـس بـن مالـك قـال .أبغضني
مـن  :Nوقـال  ،احلسـن واحلسـني :قـال ؟أي أهل بيتـك أحـب إليـك Nاهللا 

ــه ــني أحببت ــن واحلس ــب احلس ــه اهللا ،أح ــه أحب ــن أحببت ــه اهللا  ،وم ــن أحب وم
ــة ــه اجلن ــته ،أدخل ــهام أبغض ــن أبغض ــه اهللا ،وم ــته أبغض ــن أبغض ــ ،وم ن وم

جــامع الرتمــذي وفضــائل أمحــد ورشف املصــطفى  .أبغضــه اهللا خلــده النــار
أخــذ  Nوفضــائل الســمعاين وأمــايل ابــن رشيــح وإبانــة ابــن بطــة أن النبــي 

مـن أحبنـي وأحـب هـذين وأبامهـا وأمهـام كـان  :بيد احلسن واحلسـني فقـال
ــة ــوم القيام ــة ي ــي يف اجلن ــي يف درجت ــم  .مع ــني يف نظ ــو احلس ــه أب ــد نظم وق

 :فقال االخبار
                                                           

 .٢٨ احلديد:) (١
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ــنوه ــني وص ــد احلس ــي ي ــذ النب  أخ

 

 يومــا وقــال وصــحبه يف جممــع 

 مـــن ودين يـــا قـــوم أو هـــذين أو 

 

 أبوهيام فاخللد مسكنه معـي جـامع 

ــامة   ــن أس ــناد ع ــمعاين باالس ــاب الس ــربي وكت ــة العك ــذي وإبان الرتم

ذات ليلـة يف بعـض احلاجـة فخـرج إيل  Nطرقـت عـىل النبـي  :بن زيـد قـال

 :فلـام فرغـت مـن حـاجتي فقلـت ؟مـا أدري مـا هـو يشءمشتمل عـىل  وهو

عـىل  ،فكشـفه فـإذا هـو احلسـن واحلسـني ،ما هذا الـذي أنـت مشـتمل عليـه

 .هـذان ابنـاي وابنـا ابنتـي اللهـم إين أحـبهام وأحـب مـن حيـبهام :وركيه فقال

ــال ــز ق ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ــناد ع ــداد باالس ــاريخ بغ ــد وت ــائل أمح  :فض

ــت ــة بن ــاحلة خول ــرأة الص ــول اهللا  زعمــت امل ــو  Nحكــيم أن رس خــرج وه

ــه ــي ابنت ــد ابن ــن أح ــول حمتض ــو يق ــينا وه ــنا أو حس ــون  :حس ــم لتجنب إنك

ــون ــون وتبخل ــن رحيــان اهللا ،وجتهل ــالح بــن أيب  .وإنكــم مل ــيل بــن ص ع

ــود ــيش ،النج ــن حب ــن زر ب ــي  ،ع ــال النب ــعود ق ــن مس ــن اب ــن  Nع واحلس

أبــو صــالح  .مــن أحبنــي فليحــب هــذين :واحلســني جالســان عــىل فخذيــه

 Nخـرج علينـا رسـول اهللا  :وأبـو هريـرة قـاال ،وأبو حازم عـن ابـن مسـعود

وهـو يلـثم هـذا  ،هـذا عـىل عاتقـه وهـذا عـىل عاتقـه ،ومعه احلسن واحلسني

ــا ــى إلين ــى انته ــرة حت ــذا م ــرة وه ــل ،م ــه رج ــال ل ــك  :فق ــول اهللا إن ــا رس ي
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ــبهام ــال ؟لتح ــني :فق ــد أبغض ــهام فق ــن أبغض ــي وم ــد أحبن ــبهام فق ــن أح  .م

ــذي يف  ــي الرتم ــرة الثقف ــن م ــىل ب ــن يع ــائل ع ــمعاين يف الفض ــامع والس اجل

والرباء بـن عـازب وأسـامة بـن زيـد وأيب هريـرة وأم سـلمة يف أحـاديثهم أن 

ويف روايـة وأحـب مـن  ،اللهـم إين أحـبهام :قـال للحسـن واحلسـني Nالنبي 

 .أحبهام

اللهــم أحـــب حســنا وحســـينا  :قــال Nأبــو احلــويرث أن النبـــي 

 :Nقـال رسـول اهللا  Qيـة بـن عـامر عـن الصـادق معاو .وأحـب مـن حيـبهام

إن حــب عــيل قــذف يف قلــوب املــؤمنني فــال حيبــه إال مــؤمن وال يبغضــه إال 

ــافقني  ــؤمنني واملن ــوب امل ــذف يف قل ــني ق ــن واحلس ــب احلس ــافق وإن ح من

احلســن واحلســني قــرب  Nودعــا النبــي  .فــال تــر هلــم ذامــا ،والكــافرين

ــه ــفهام  ،موت ــل يرش ــمهام وجع ــرهبام وش ــالنفق ــاه هتم ــان .وعين ــفه  :بي رش

 .)١(مصه :يرشفه كنرصه ورضبه وسمعه رشفا

                                                           

 .٤٨ح -٢٨١-٢٧٧ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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عــن  )٤(عــن اجلــوهري )٣(عــن الســكري )٢(القطــان :)١(رائعـعلــل الشــ* 

وقـع بينـي وبـني عبـد اهللا بـن  :عيل بـن حـاتم عـن الربيـع بـن عبـد اهللا قـال

ــن ــن احلس ــد اهللا ب ــال عب ــة فق ــالم يف اإلمام ــن ك ــد  :احلس ــة يف ول إن اإلمام

ــ ــني احلس ــت Lن واحلس ــي :فقل ــىل ه ــة  )٥(ب ــوم القيام ــني إىل ي ــد احلس يف ول

ــن ــد احلس ــال يل ؟دون ول ــد  :فق ــني دون ول ــد احلس ــارت يف ول ــف ص وكي

ــن  ــواء إال أن  Qاحلس ــل س ــا يف الفض ــة ومه ــل اجلن ــباب أه ــيدا ش ــا س ومه

وكـان الواجـب أن تكـون اإلمامـة إذن  ،للحسن عـىل احلسـني فضـال بـالكرب

إن موسـى وهـارون كانـا نبيـني مرسـلني وكـان  :هفقلـت لـ ؟يف ولد األفضل

موســى أفضــل مــن هــارون فجعــل اهللا عــز وجــل النبــوة واخلالفــة يف ولــد 

ــى ــد موس ــارون دون ول ــد  ،ه ــة يف ول ــل اإلمام ــز وج ــل اهللا ع ــذلك جع وك

                                                           

 .١٢ح ،٢١٠:١ الصدوق، ائع،علل الرش) (١

 .يف املصدر امحد بن احلسن القطان) (٢

 .ابو سعيد احلسن بن عيل السكري يف املصدر:) (٣

 .يف املصدر: أبو عبد اهللا حممد بن زكريا بن دينار الغاليب البرصي) (٤

 يف نسخة: بل هي. )(٥
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احلسني دون ولـد احلسـن ليجـري يف هـذه األمـة سـنة مـن قبلهـا مـن األمـم 

فهــو  بشـــيء Lى وهــارون فــام أجبــت يف أمــر موســ ،حــذو النعــل بالنعــل

 Qودخلــت عــىل الصــادق  .فــانقطع ،Lجــوايب يف أمــر احلســن واحلســني 

أحسـنت يـا ربيـع فـيام كلمـت بـه عبـد اهللا بـن احلسـن  :رين قـال يلـفلام بصـ

 .)١(ثبتك اهللا

ــ*  ــل الش ــار)٢(رائعـعل ــد العط ــن حمم ــعري )٣(: أيب ع ــن األش ــن  )٤(ع ع

ــاين ــفهاين )٥(القاش ــن األص ــري )٦(ع ــن املنق ــن  )٧(ع ــى ع ــن حيي ــد ب ــن حمم ع

احلسني الواسطي عـن يـونس بـن عبـد الرمحـان عـن أيب فاختـة عـن أيب عبـد 

                                                           

 .١٩ح -٢٥٩ – ٢٥٨ :٢٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٩ح ،٢٠٨:١ الصدوق، ل الرشائع،عل) (٢

 .حممد بن حييى يف املصدر:) (٣

 .حممد بن امحد يف املصدر:) (٤

 .عيل بن حممد يف املصدر:) (٥

 .القاسم بن حممد يف املصدر:) (٦

 .سلامن بن داود املنقر يف املصدر:) (٧
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ــال Qاهللا  ــي  :ق ــني وه ــن واحلس ــد احلس ــوين بع ــة يف أخ ــون اإلمام ال تك

 .)١(Qجارية يف األعقاب يف عقب احلسني 

 :احلرش واملعاد

عـن أيب  ،: احلسـني بـن عبـد اهللا السـكيني)٢(تفسري عـيل بـن إبـراهيم* 
 Kعـن آبائـه  ،عـن أيب عبـد اهللا ،عن عبـد امللـك ابـن هـارون ،عيد البجيلس

أن سـأله عـن أرواح  Lكـان فـيام سـأل ملـك الـروم احلسـن بـن عـيل  :قال
جتتمـع عنـد صـخرة بيـت املقـدس يف  :قـال ؟املؤمنني أين يكونـون إذا مـاتوا

منهــا يبســط اهللا األرض وإليهــا  ،ليلــة اجلمعــة وهــو عــرش اهللا األدنــى
ــا إىل الســامء واملالئكــة ،رـوإليهــا املحشــ ،يطوهيــا ــم  ،)٣(ومنهــا اســتو ربن ث

ر مــوت ـجتتمــع يف وادي حضــ :قــال ؟ســأله عــن أرواح الكفــار أيــن جتتمــع
ــيمن ــة ال ــ ،وراء مدين ــن املش ــارا م ــث اهللا ن ــم يبع ــرب ـث ــن املغ ــارا م رق ون

                                                           

 .٢١ح -٢٥٩ :٢٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٧٢:٢ ن ابراهيم القمي،عيل ب تفسري القمي،) (٢

 يف املصدر: ومنها املحرش، ومنها استو ربنا إىل السامء أي استوىل عىل السامء )(٣

 ؟. مواملالئكة اه



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ١٢٠

 

 ،ر النــاس عنــد صــخرة بيــت املقــدسـفيحشــ ،)١(ويتــبعهام بــرحيني شــديدتني
ويصـري جهـنم  ،)٢(ويزلـف املتقـني ،هـل اجلنـة عـن يمـني الصـخرةر أـفيحش

 ،وفيهــا الفلــق و الســجني ،عــن يســار الصــخرة يف ختــوم األرضــني الســابعة
ومـن  ،فمـن وجبـت لـه اجلنـة دخلهـا ،)٣(فيعرف اخلالئق مـن عنـد الصـخرة

ــار دخلهــا ــه الن ــه تعــاىل ،وجبــت ل ــقٌ يفِ ﴿ :وذلــك قول ي رِ فَ ــةِ وَ نَّ ــقٌ يفِ اجلَْ ي رِ فَ
 .)٥()٤(﴾عِريِ السَّ 

عــن  ،عــن أمحــد بــن حممــد بــن عيســى ،: حممــد بــن حييــى)٦(الكــايف* 

عـن يـونس  ،عـن احلسـني بـن أمحـد ،عـن القاسـم بـن حممـد ،حممد بن خالد

مـا يقـول النـاس يف أرواح  :فقـال Qكنـت عنـد أيب عبـد اهللا  :بن ظبيان قـال

ــؤمنني ــت ؟امل ــون :فقل ــ :يقول ــور خض ــل طي ــون يف حواص ــل ـتك ر يف قنادي
                                                           

 .يف املصدر: شديدين. م )(١

 .يف املصدر: ويزلف امليعاد. م )(٢

 .. ميف املصدر: ويعرف اخلالئق عند الصخرة اه )(٣

٤) (:٧ الشور. 

 .٥٢ح -١١٦ :٧ ،العالمة املجليس -ار بحار األنو )(٥

 .٦ح ،٢٤٥:٣ الكليني، الكايف،) (٦
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ــد اهللا  ،ت العــرشحتــ ــو عب ــىل اهللا  !ســبحان اهللا :Qفقــال أب املــؤمن أكــرم ع

 Nيـا يـونس إذا كـان ذلـك أتـاه حممـد  ،من أن جيعل روحه يف حوصـلة طـري

ــون  ــة املقرب ــني واملالئك ــن واحلس ــة و احلس ــيل وفاطم ــه اهللا  Kوع ــإذا قبض ف

فيـــأكلون  ،عـــز وجـــل صـــري تلـــك الـــروح يف قالـــب كقالبـــه يف الـــدنيا

إذا قــدم علــيهم القــادم عرفــوه بتلــك الصــورة التــي كانــت يف فــ ،ربونـويشــ

 .)١(الدنيا

: احلســني بــن عبــد اهللا الســكيني عــن أيب )٢(تفســري عــيل بــن إبــراهيم* 

ــبجيل ــعيد ال ــارون ،)٣(س ــن ه ــك ب ــد املل ــن عب ــد اهللا  ،ع ــن أيب عب ــن  Qع ع

أن سـأله عـن  Lكان فـيام سـأل ملـك الـروم احلسـن بـن عـيل  :قال Kآبائه

ــؤم ــاتواأرواح امل ــون إذا م ــن يكون ــال ؟نني أي ــت  :ق ــخرة بي ــد ص ــع عن جتتم

ــة ــة اجلمع ــدس يف ليل ــط اهللا األرض  ،املق ــا يبس ــى منه ــرش اهللا األدن ــو ع وه

                                                           

 .١٢٤ح -٢٧٠ – ٢٦٩ :٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٧١:٢ عيل بن ابراهيم القمي، القمي، تفسري) (٢

 Qكنية ثابت البجيل الكويف املذكور يف رجال الشيخ يف باب أصحاب الصادق  )(٣

 وال غريه عىل توثيقه.ولكن مل ينص هو 
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ــه املحشــ ــا إىل الســامءـوإليهــا يطوهيــا وإلي  ،واملالئكــة )١(ر ومنهــا اســتو ربن

ـــع ـــن جتتم ـــار أي ـــن أرواح الكف ـــأل ع ـــم س ـــال ؟ث ـــع يف وادي  :ق جتتم

 .)٣()٢(اليمنرموت وراء مدينة ـحض

 :القضاء والقدر

ري إىل أيب حممــد احلســن بــن ـ: كتــب احلســن البصــ)٤(حتــف العقــول* 

ــيل  ــ :Lع ــإنكم معش ــد ف ــا بع ــج ـأم ــة يف اللج ــك اجلاري ــم الفل ــي هاش ر بن

التـــي نزهلـــا  Qأو كســـفينة نـــوح  ،واالعـــالم النـــرية الشـــاهرة ،الغـــامرة

ــلمون ــا املس ــا فيه ــون ونج ــول ا ،املؤمن ــن رس ــا ب ــك ي ــت إلي ــد كتب هللا عن

ــدر ــا يف الق ــتطاعة ،اختالفن ــا يف االس ــك  ،وحريتن ــه رأي ــذي علي ــا بال فأخربن

ــتم شــهداء عــىل النــاس ،فــإن مــن علــم اهللا علمكــم ،Kورأي آبائــك   ،وأن

                                                           

 .. ميف املصدر بعد ذلك: أي استوىل إىل السامء واملالئكة اه )(١
 

 .Q مام احلسناية طويلة عن اسئلة ملك الروم لإلهذه جزء من رو) (٢

 .٨ح -٢٨٧ – ٢٨٦ :٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢٣١ ابن شعبة احلراين، حتف العقول عن ال الرسول،) (٤
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ــيكم ــه  ،واهللا الشــاهد عل ــيم فأجاب ــة بعضــها مــن بعــض واهللا ســميع عل ذري

ولــوال مــا ذكرتــه  ،بســم اهللا الــرمحن الــرحيم وصــل إيل كتابــك :Qاحلســن 

أمــا بعــد فمــن مل  ،ى قبلــك إذا مــا أخربتــكـمــن حريتــك وحــرية مــن مضــ

ــر ــه فقــد كف ــدر خــريه و رشه أن اهللا يعلم ــؤمن بالق ــايص  ،ي ــال املع ومــن أح

ــر ــد فج ــىل اهللا فق ــا ،ع ــع مكره ــا ،إن اهللا مل يط ــص مغلوب ــل  ،ومل يع ومل هيم

و القــادر عــىل مــا  ،بــل هــو املالــك ملــا ملكهــم ،)١(العبــاد ســد مــن اململكــة

فــإن ائتمــروا للطاعــة مل  ،وهنــاهم حتــذيرا ،بــل أمــرهم ختيــريا ،أقــدرهم عليــه

وإن انتهـوا إىل املعصـية فشـاء أن يمـن علـيهم بـأن حيـول  ،جيدوا عنهـا صـادا

وال  ،وإن مل يفعـل فلـيس هـو الـذي محلهـم عليهـا جـربا ،بينهم وبينهـا فعـل

رهم وعـرفهم وحـذرهم وأمـرهم ـبـل مـن علـيهم بـأن بصـ ،ألزموها كرهـا

وال جـربا هلـم  ،ال جبال هلـم عـىل مـا أمـرهم بـه فيكونـوا كاملالئكـة ،اهموهن

والسـالم  .وهللا احلجـة البالغـة فلـو شـاء هلـداكم أمجعـني ،عىل ما هنـاهم عنـه

٢(عىل من اتبع اهلد(. 
                                                           

 أمهله: تركه ومل يستعمله عمدا أو نسيانا. وسد أي باطال ومهمال. )(١

 .٦٣ح -٤١ – ٤٠ :٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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ــ)١(العــدد*  ــن البص ــب احلس ــيل  )٢(ريـ: كت ــن ع ــن ب ــا  :Lإىل احلس أم

ــوة ــت النب ــل بي ــأنتم أه ــد ف ــة ،بع ــدن احلكم ــك وأن  ،ومع ــم الفل اهللا جعلك

ــامرة ــج الغ ــة يف اللج ــئ ،اجلاري ــيكم الالج ــئ إل ــبلكم  ،يلج ــم بح ويعتص

 ،ومـن ختلـف عـنكم هلـك وغـو ،مـن اقتـد بكـم اهتـد ونجـا ،الغايل

ي إلينـا مـا ـفتفضـ ،وإين كتبت إليـك عنـد احلـرية واخـتالف األمـة يف القـدر

 :Lن عـيل فكتـب إليـه احلسـن بـ .أهل البيـت فنأخـذ بـه )٣(أفضاه اهللا إليكم

                                                           

 .٢٥ح ،٣٣ عيل بن يوسف املطهر احليل، العدد القوية يف دفع املخاوف اليومية،) (١

امة والثقاة هو احلسن بن أيب احلسن البرصي واسم أبيه يسار وكان من فضالء الع )(٢

عن مجاعة مل يسمع منهم ويقول:  يإال اهنم قالوا: كان يرسل كثريا ويدلس ويرو عندهم

ابن أيب احلديد: وممن قيل عنه انه كان يبغض عليا ويذمه احلسن البرصي  حدثنا. وقال

يأكل احلشف يف املدينة لكان خريا له مما دخل  أنه قال: لو كان عيل رو عنه محاد بن سلمة

كثرية من طرقنا اخلاصة عىل ذمه منها اخلرب املذكور يف املتن  قلت: وقد وردت روايات فيه.

الكيش يف رجاله عن الفضل بن شاذان أنه كان يلقى أهل  وما يأيت يف الباب اآليت وقد ذكر

 سنة. ٨٩عن  ١١٠القدرية. مات سنة  وكان رئيسكل فرق بام هيوون، ويتضع للرياسة 

 به. وىف نسخة: فتقىض إلينا ما أقضاه اهللا إليكم. وهو مصحف.فىض إليه: أعلمه  )(٣



 ١٢٥ ...................................................................... الباب السابع: اصول الدين

فأمـا عنـدك وعنـد  ،أما بعد فإنا أهل بيت كـام ذكـرت عنـد اهللا وعنـد أوليائـه

ــا ــا غرين ــتبدلتم بن ــدمتمونا وال اس ــا تق ــرت م ــام ذك ــا ك ــو كن ــحابك فل  ،أص

لُونَ ﴿ :ولعمــري لقــد رضب اهللا مــثلكم يف كتابــه حيــث يقــول ــتَبْدِ أَ تَسْ

 ٌ ـريْ ـوَ خَ ي هُ نـى بِالَّـذِ ـوَ أَدْ ي هُ ليائـك فـيام سـألوا ولكـم فـيام هـذا ألو )١(﴾الَّذِ

ولوال ما أريـد مـن االحتجـاج عليـك وعـىل أصـحابك مـا كتبـت  ،استبدلتم

ولـئن وصـل كتـايب إليـك لتجـدن احلجـة عليـك  ،مما نحـن عليـه بيشءإليك 

ــدة ــحابك مؤك ــىل أص ــل ،وع ــز وج ــول اهللا ع ــث يق ي إِىلَ ﴿ :حي ــدِ ْ ــنْ هيَ مَ أَفَ

ـنْ ال تَّبَـعَ أَمَّ ـقُّ أَنْ يُ قِّ أَحَ ـونَ  احلَْ مُ كُ ْ يْـفَ حتَ ـمْ كَ ـام لَكُ ْـد فَ ي إِالَّ أَنْ هيُ دِّ ـِ  )٢(﴾هيَ

فــاتبع مــا كتبــت إليــك يف القــدر فإنــه مــن مل يــؤمن بالقــدر خــريه ورشه فقــد 

ــر ــر ،كف ــد فج ــىل اهللا فق ــايص ع ــل املع ــن مح ــاع  ،وم ــل ال يط ــز وج إن اهللا ع

ملــا ولكنــه املالــك  ،وال هيمــل العبــاد مــن امللكــة ،ى بغلبــةـوال يعصــ ،بــإكراه

فــإن ائتمــروا بالطاعــة لــن يكــون عنهــا  ،والقــادر عــىل مــا أقــدرهم ،ملكهــم

وان ائتمـروا باملعصـية فشـاء أن حيـول بيـنهم وبـني مـا ائتمـروا  ،صادا مثبطـا
                                                           

 .٦١ البقرة:) (١

 .٣٥ يونس:) (٢
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بـل  ،وإن مل يفعـل فلـيس هـو محلهـم عليهـا وال كلفهـم إياهـا جـربا ،به فعل

إىل أخـذ متكينه إيـاهم وإعـذاره إلـيهم طـرقهم ومكـنهم فجعـل هلـم السـبيل 

ووضــع التكليـف عـن أهـل النقصــان  ،مـا أمـرهم بـه وتــرك مـا هنـاهم عنـه

 .)١(والزمانة والسالم

 :االيامن والكفر

عــن  ،عــن ابــن عقــدة ،عــن أيب املفضــل ،: مجاعــة)٢(أمــايل الطــويس* 
عــن عبــد  ،عـن عــيل بــن حسـان ،حممـد بــن الفضــل بـن إبــراهيم األشــعري

يف خـرب  Kاحلسـن بـن عـيل  عـن آبائـه عـن ،عـن الصـادق ،الرمحن بن كثـري
رك وهـي ـفأمـا القرابـة فقـد نفعـت املشـ :طويل احتج فيه عـىل معاويـة قـال

ـــع ـــؤمن أنف ـــول اهللا  ،واهللا للم ـــال رس ـــب  Nق ـــه أيب طال ـــو يف -لعم وه
 Nومل يكــن رســول اهللا  ،ال إلــه إال اهللا أشــفع لــك هبـا يــوم القيامــة :-املـوت

ذلـك الحـد مـن النـاس  ولـيس ،يقول له ويعد إال مـا يكـون منـه عـىل يقـني
ــتِ ﴿ :يقــول اهللا عــز وجــل -أعنــي أبــا طالــب  -كلهــم غــري شــيخنا  وَ لَيْسَ

                                                           

 .٣ح -١٣٧ – ١٣٦ :١٠ ،املجليس العالمة - األنوار بحار )(١

 .٥٦٧ الطويس، االمايل،) (٢
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ــالَ إِينِّ  تُ ق ــوْ مُ املَْ هُ ــدَ ــ أَحَ َ رضَ ــى إِذا حَ تَّ ــيِّئاتِ حَ ــونَ السَّ لُ مَ عْ ينَ يَ ــذِ ــةُ لِلَّ بَ التَّوْ
تَــدْ  ــارٌ أُولئِــكَ أَعْ فَّ ــمْ كُ هُ وتُــونَ وَ مُ ينَ يَ الَ الَّــذِ بْــتُ اآلْنَ وَ ــذاباً تُ ــمْ عَ نا هلَُ

 .)٢()١(﴾أَلِيامً 
، عــن عــيل بــن )٦(، عــن الربقــي)٥(، عــن عمــه)٤(: ماجيلويــه)٣(اخلصــال* 

 ،عـن آبائـه ،عـن احلسـن بـن عبـد اهللا ،عن عبـد اهللا بـن جبلـة ،احلسني الرقي
ــيل  ــن ع ــن ب ــده احلس ــن ج ــل Qع ــديث طوي ــي  :يف ح ــال يف  Nإن النب ق

ا شـفاعتي ففـي أصـحاب وأمـ :جواب نفـر مـن اليهـود سـألوه عـن مسـائل
 . الكبائر ما خال أهل الرشك والظلم

 .)٧(املراد بالظلم سائر أنواع الكفر واملذاهب الباطلة :بيان
                                                           

 .رواية مرسلة ضعيفة وهي خمالفة لعقائد االمامية) (١

 .٥٠ح -٣٥ – ٣٤ :٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٣٥٥ اخلصال، الصدوق،) (٣

 .حممد بن عيل) (٤

 .حممد بن ايب القاسم) (٥

 .امحد بن حممد بن خالد) ٦(

 .١٨ح -٣٩ – ٣٨ :٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٧
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 ١٣١ ............................................................... Qاب الثامن: فقه اإلمام احلسن الب

 :الترشيع االسالمي مصادر

بــامذا كــان حيكــم  :أنــه ســئل فقيــل Qوروي عــن احلســن بــن عــيل * 
ــال ؟Qأمــري املــؤمنني  ــاب اهللا :ق ــإن مل  ،اهللافــإن مل جيــد فســنة رســول  ،بكت ف

 .)٢()١(جيد رجم فأصاب

 :االحكام الرشعية

 ،عــن حممــد بــن عــيل ماجيلويــه :للصــدوق )٤(واخلصــال )٣(املجــالس* 

عـن عـيل  ،عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهللا الربقـي ،عن عمه حممد بـن أيب القاسـم

عـن  ،عـن احلسـن بـن عبـد اهللا ،عـن عبـد اهللا بـن جبلـة ،بن احلسني الربقـي

جـاء نفـر مــن  :يف حـديث طويـل قـال Qن بـن عـيل عـن جـده احلسـ ،آبائـه

ــول اهللا  ــود إىل رس ــأله  Nاليه ــيام س ــان ف ــائل فك ــن مس ــم ع ــأله أعلمه فس
                                                           

 .٢٩٦ ابو الفتح الكراجكي، كنز الفوائد،) (١

 .٣١٢ – ٣١٠ :٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢٦١ الصدوق، االمايل،) (٣

 .٣٦ح ،٣٥٥ الصدوق، اخلصال،) (٤



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ١٣٢

 

وأعطــى أمتــك مــن  ،أخربنــا عــن ســبع خصــال أعطــاك اهللا مــن بــني النبيــني

و اجلامعـة  ،واالذان ،أعطـاين اهللا عـز وجـل فاحتـة الكتـاب :بني األمـم فقـال

ــجد ــة ،يف املس ــوم اجلمع ــ ،وي ــايزوالص ــىل اجلن ــالث  ،الة ع ــار يف ث واالجه

والشــفاعة ألصــحاب  ،صــلوات والرخصــة المتــي عنــد األمــراض والســفر

 ؟صـدقت يـا حممـد فـام جـزاء مـن فعـل هـذه األشـياء :الكبائر من أمتي قال

ــال ــال .وســاق احلــديث إىل أن ق ــه  :ق ــوم جيمــع اهللا في ــة في ــوم اجلمع ــا ي وأم

ــرين ــه إ ،األولــني واآلخ ــى في ــؤمن مش ــن م ــام م ــةف ــف اهللا  ،ىل اجلمع إال خف

 ثم يؤمر به إىل اجلنة. ،عليه أهوال يوم القيامة

 :احكام امليت

قـد صـح النقـل أنـه رضبـه  :: قـال حممـد بـن طلحـة)١(كشف الغمـة* 
رة ليلـة خلـت ـلسـبع عشـ :لكـن قيـل ،عبد الرمحن بـن ملجـم ليلـة اجلمعـة

ــة لي :وقيــل ،وقــد نقلــه مجاعــة ،رة ليلــةـلتســع عشــ :وقيــل ،مــن رمضــان ل
ــ ــادي والعش ــانـاحل ــن رمض ــل ،رين م ــ :وقي ــث والعش ــة الثال ــهـليل  ،رين من

                                                           

 .٦٤:٢ عيل بن ايب الفتح االربيل، كشف الغمة،) (١
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ــون  ــرة فيك ــني للهج ــنة أربع ــن س ــة رضب م ــث ليل ــد ثال ــة األح ــات ليل وم
بــل ثــامن  :وقيــل ،بــل كــان ثالثــا وســتني :وقيــل ،عمــره مخســا وســتني ســنة

ألقــوال هــو وأصــح هــذه ا ،بــل كــان ســبعا ومخســني ســنة :وقيــل ،ومخســني
ــه  ســمعت مــن أيب  :مــا نقــل عــن معــروف قــال )١(عضــدهالقــول األول فإن

 ،ولـه مخـس وسـتون سـنة )٢(قتـل عـيل :يقـول Lجعفر حممد بن عيل الرضـا 
وحممـد يصـب  Lغسـله احلسـن واحلسـني  Qفلـام مـات  ،فهذه مـدة عمـره

بــني  :وقيــل ،ثــم كفــن وحــنط ومحــل ودفــن يف جــوف الليــل بــالغري ،املــاء
مخســا  Qوإذا كانــت مــدة عمــره  :قــال ،منزلــه واجلــامع األعظــم واهللا أعلــم

ــه  كــان  Qوســتني ســنة عــىل مــا ظهــر فــاعلم منحــك اهللا ألطــاف تأييــده أن
رين ســنة فمنهــا بعــد ـمــن أول عمــره مخســا وعشــ Nبمكــة مــع رســول اهللا 

ر سـنة ثـم هـاجر وأقـام ـوقبلهـا اثنـا عشـ ،رة سـنةـالبعث والنبوة ثالث عشـ
بقـي بعـد رسـول اهللا إىل  ثـم ،ر سـننيـباملدينـة إىل أن تـويف عشـ Nمع النبـي 

ومـــن مناقـــب  .)٣(فـــذلك مخـــس وســـتون ســـنة ،أن قتـــل ثالثـــني ســـنة
                                                           

 يف املصدر: يعضده. )(١

 يف املصدر: قتل عيل بن أيب طالب. )(٢

 .١٣١االربيل،:  كشف الغمة، )(٣
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 :وقــال ،حتامــل وصــىل بالنــاس الغــداة Qملــا رضب عــيل  :اخلــوارزمي قــال
ــه ،عــيل بالرجــل ــال ؟أي عــدو اهللا أمل أحســن إليــك :فقــال ،فادخــل علي  :ق

اهللا شـحذته أربعـني صـباحا وسـألت  :قـال ؟فـام محلـك عـىل هـذا :قـال ،بىل
ومــا أراك إال  ،فــال أراك إال مقتــوال بــه :Qقــال عــيل  ،أن يقتــل بــه رش خلقــه

ــل ــز وج ــق اهللا ع ــن رش خل ــال .م ــال :ق ــينا فق ــنا وحس ــيل حس ــا ع  :ودع
 يشءوال تبكيــا عــىل  ،أوصــيكام بتقــو اهللا وال تبغيــا الــدنيا وإن بغــتكام

ــنكام  واصــنعا ،وأعينــا الضــائع ،وارمحــا اليتــيم ،بــاحلق )١(قــوال ،زوي ع
٢(اعمــال بــام يف الكتــاب ،وكونــا للظــامل خصــام وللمظلــوم نــارصا ،لألخــر( 

هــل  :ثــم نظــر إىل حممــد بــن احلنفيــة فقــال .وال تأخــذكام يف اهللا لومــة الئــم
 ،فــإين أوصــيك بمثلــه :قــال ،نعــم :قــال ؟حفظــت مــا أوصــيت بــه أخويــك

 ،حقهــام عليــك فــال توثــق أمــرا دوهنــام )٣(يــك لعظــيموأوصــيك بتــوقري أخو
وقـد علمـتام أن أبـاكام كـان  ،أوصيكام بـه فإنـه شـقيقكام وابـن أبـيكام :الثم ق

 ،أوصــيك يــا بنــي بتقــو اهللا وإقــام الصــالة لوقتهــا :وقــال للحســن ،حيبــه
                                                           

 يف املصدر: وقوال. )(١

 يف املصدر: يف كتاب اهللا. )(٢

 م.يف املصدر: لعظ )(٣
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ــا ــد حمله ــاة عن ــاء الزك ــور ،وإيت ــالة إال بطه ــه ال ص ــل ،فإن ــالة  )١(وال يقب الص
ــع الزكــاة ــرحم ،ممــن من ــذنب وكظــم الغــيظ وصــلة ال  ،وأوصــيك بعفــو ال

ــلوا ــن اجلاه ــم ع ــدين ،حلل ــه يف ال ــر ،والتفق ــت يف االم ــد  )٢(والتثب والتعاه
واجتنــاب  ،واالمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ،وحســن اجلــوار ،للقــرآن

بســم اهللا الــرمحن  :رته الوفــاة أوىص وكانــت وصــيتهـفلــام حضــ ،الفــواحش
وسـاق احلـديث  :أقـول .)٣(Qالرحيم هـذا مـا أوىص بـه عـيل بـن أيب طالـب 

ومل ينطــق إال بــال إلــه إال اهللا  :ر مــا ســيأيت يف روايــة الكلينــي ثــم قــالإىل آخــ
و غســله احلســن واحلســني  ،يف شــهر رمضــان ســنة أربعــني Qحتــى قــبض 

ــن جعفــر ــد اهللا ب ــة أثــواب ،وعب ــيس فيهــا قمــيص ،وكفــن يف ثالث وكــرب  ،ل
يـا بنـي عبـد  :فقـال )٤(هنـى عـن املثلـة Qوكـان  ،عليه احلسن تسـع تكبـريات

قتـل أمـري املـؤمنني  :تقولـون )٥(ألفيـنكم ختوضـون دمـاء املسـلمني الاملطلب 
                                                           

 يف املصدر: وال تقبل. )(١

 يف املصدر: األمور خ ل. )(٢

 .١٢٩االربيل:  كشف الغمة، )(٣

 يف املصدر: هنى احلسن عن املثلة. )(٤

 .يف املصدر: ختوضون يف دماء املسلمني خوضا اه )(٥
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ــل ــاتيل )١(أال ال يقت ــا ،يب إال ق ــن إن أن ــا حس ــر ي ــذه  انظ ــي ه ــن رضبت ــت م م
ــة ــه رضب ــول اهللا  ،فارضب ــمعت رس ــإين س ــل ف ــل بالرج ــول Nوال متث  :يق

إىل ابـن  Qبعـث احلسـن  Qفلـام قـبض  .إياكم واملثلة ولـو بالكلـب العقـور
ـــه ـــم فقتل ـــوه ،ملج ـــواري وأحرق ـــاس يف الب ـــه الن ـــذ إىل  ،ولف ـــان أنف وك

إين عاهــدت  ،إين واهللا مــا أعطيــت اهللا عهــدا إال وفيــت بــه :يقــول Qاحلســن
فـإن شـئت خليـت بينـي وبينـه  ،اهللا أن أقتل عليـا ومعاويـة أو أمـوت دوهنـام

ــه ــيل أن أقتل ــك اهللا ع ــدي يف  ،ول ــع ي ــى أض ــك حت ــت آلتين ــه وبقي وإن قتلت
 .)٢(ثم قدمه فقتله ،حتى تعاين النار ال واهللا :فقال ،يدك

 :غسل امليت

ــوار*  ــباح األن ــال .....:)٣(مص ــيل ق ــن ع ــد ب ــن زي ــري  :وع ــل أم غس

ــده  Nاملــؤمنني رســول اهللا  ــال  ،Lوغســل أمــري املــؤمنني احلســن ول ــم ق ث

                                                           

 يف املصدر: ال يقتلن. )(١

 .٤٦ح -٢٤٦ – ٢٤٤ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢٦١ هاشم بن حممد، باح االنوار،مص) (٣
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ــد ــله :زي ــة غس ــت املالئك ــن تول ــي م ــأيب وأم ــال ،ب ــد اهللا  :ق ــا عب ــي أب يعن

 .)١(Qاحلسني

ــف *  ــةكش ــن :......)٢(الغم ــا إىل احلس ــه مرفوع ــن بابوي ....ورو اب

 .)٣(Lأن عليا غسل فاطمة  Lبن عيل 

 :التكفني

ـــه)٤(التهـــذيب*  ـــن قولوي عـــن  ،عـــن الكلينـــي ،: الشـــيخ عـــن اب

ـــوح )٦(، عـــن ســـهل)٥(العـــدة ـــن ن ـــوب ب عـــن أيب  ،عمـــن رواه ،عـــن أي

كفـــن  Lأن احلســـن بـــن عـــيل  Qعـــن أيب جعفـــر  ،مـــريم األنصـــاري

                                                           

 .٢٩ح -٣١٠ – ٣٠٩ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٢٥:٢ عيل بن ايب الفتح االربيل، كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (٢

 .١٨ح -١٨٨ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٣٦ح ،٢٩٦:١ الطويس، هتذيب االحكام،) (٤

 .ن عدة من اصحابناع يف االصل:) (٥

 .سهل بن زياد يف االصل:) (٦
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ــربة ــربد ح ــد ب ــن زي ــامة ب ــربد  )١(أس ــف ب ــن حني ــهل ب ــن س ــا كف وإن علي

 .)٢(أمحر حربة

عــن عــيل بــن  ،: عــن حممــد بــن مســعود)٣(يـمعرفــة الرجــال للكشــ* 

 ،عــن أيـوب بـن نــوح ،عـن ســهل بـن زاذويـه ،عـن حممـد بــن أمحـد ،حممـد

إن احلســن  :قــال Qعــن أيب جعفــر  ،عــن أيب مــريم األنصــاري ،عمــن رواه

 .)٤(حربةكفن أسامة بن زيد يف برد أمحر  Qبن عيل 

 :الصالة عىل امليت

عـن  ،عـن عمـه ،: عـن حممـد بـن عـيل ماجيلويـه)٥(جمالس الصدوق* 
عــن  ،عــن عبــد اهللا بــن جبلــة ،عــن عــيل بــن احلســني الربقــي ،أمحــد الربقــي

عـن جـده احلسـن بـن  ،عـن أبيـه ،عـن احلسـن بـن عبـد اهللا ،معاوية بن عامر
                                                           

 يامن. خمططا وهو برد ىً ود: ما كان موشاحلربة من الرب )(١

 .١١٥ح -١٣٤ :٢٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٨٠ح ،١٩٣:١ الطويس، اختيار معرفة الرجال،) (٣

 .٢٠ح -٣٢٦ – ٣٢٥ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤

 .١ح ،٢٦١ الصدوق، االمايل،) (٥
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ــيل  ــال Qع ــول اهللا  :ق ــال رس ــىل ا :Nق ــيل ع ــؤمن يص ــن م ــا م ــايز إال م جلن
 .)١(أوجب اهللا له اجلنة إال أن يكون منافقا أو عاقا اخلرب

 :احكام اجلنائز

ــالم*  ــائم االس ــيل ………….:)٢(دع ــن ع ــن ب ــن احلس ــه  Lوع أن

فلــام انتهــى إىل  ،مشــى مــع جنــازة فمــر عــىل قــوم فــذهبوا ليقومــوا فنهــاهم

 ،القــرب وقــف يتحــدث مــع أيب هريــرة وابــن الــزبري حتــى وضــعت اجلنــازة

 . )٣(وضعت جلس وجلسوافلام 

ــناد*  ــرب اإلس ــف :)٤(ق ــن ظري ــن ب ــن احلس ــن  ،ع ــني ب ــن احلس ع

ــوان ــر ،عل ــن جعف ــه  ،ع ــن أبي ــيل  Lع ــن ع ــن ب ــا  Lأن احلس ــان جالس ك

فلــام  ،ومعــه أصــحاب لــه فمــر بجنــازة فقــام بعــض القــوم ومل يقــم احلســن

ــهم ــال بعض ــا ق ــوا هب ــاك اهللا :مض ــت عاف ــول اهللا  ،أال قم ــان رس ــد ك  Nفق
                                                           

 .١٥ح -٣٤٨ – ٣٤٧ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٣٣:١ القايض النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (٢

 .٤٠ح -٢٨٣ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢٩٢ح ،٨٨ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٤
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ــازة ــوم للجن ــا يق ــروا هب ــن ،إذا م ــال احلس ــول اهللا  :فق ــام رس ــام ق ــرة  Nإن م

ــازة هيــودي وكــان املكــان ضــيقا ،واحــدة ــه مــر بجن ــام رســول  ،وذاك أن فق

 وكره أن تعلو رأسه.  Nاهللا

عـن مثنـى  ،بـن زيـاد )١(واه يف الكـايف بسـند فيـه ضـعف بسـهلر :بيان

ورو يف  ،وذكـــر احلســـني مكـــان احلســـن Qاحلنـــاط عـــن أيب عبـــد اهللا 

ال قــام هلــا  :وقــال ،مل يقــم للجنــازة Qعــن زرارة أن أبــا جعفــر  )٢(صــحيحال

ويـدل الصـحيح عـىل عـدم اسـتحباب القيـام عنـد مـرور اجلنـازة  ،أحد منـا

ــا ــلم ،مطلق ــازة املس ــرور جن ــد م ــتحبابه عن ــدم اس ــىل ع ــرب ع ــذا اخل  ،وه

 ،الشــرتاك العلــة ،واســتحبابه عنــد مــرور جنــازة اليهــودي أو مطلــق الكــافر

ــ ــع إرشافه ــقم ــيق الطري ــتحباب  ،ا وض ــدم اس ــحابنا ع ــني أص ــهور ب واملش

ــا ــام مطلق ــهم إىل  .القي ــب بعض ــا وذه ــالفني أيض ــني املخ ــهور ب ــو املش وه

ــارهم يف ذلــك ،وبعضــهم إىل االســتحباب ،الوجــوب ــال  ،واختلفــت أخب ق

ــلم ــحيح مس ــي  :االيب يف رشح ص ــال النب ــوا  :Nق ــازة فقوم ــتم اجلن إذا رأي
                                                           

 .٢ح ،١٩٢:٣ الكليني، الكايف،) (١

 .١٩١:٣ الكليني، الكايف،) (٢



 ١٤١ ............................................................... Qالباب الثامن: فقه اإلمام احلسن 

ــة ــع ويف رواي ــم أو توض ــى ختلفك ــني  حت ــيقم ح ــازة فل ــدكم اجلن إذا رأ أح

 ،يراهــا حتــى ختلفــه ويف روايــة إذا تبعــتم جنــازة فــال جتلســوا حتــى توضــع

 ،ويف روايــة إذا رأيــتم اجلنــازة فقومــوا فمــن تبعهــا فــال جيلــس حتــى توضــع

ــه  ــة أن ــازة Nويف رواي ــا رســول اهللا  :فقــالوا ،وأصــحابه قــاموا جلن إهنــا  Nي

ــة ــال ،هيودي ــزع :فق ــوت ف ــام إذ ،إن امل ــة ق ــوا ويف رواي ــازة فقوم ــتم اجلن ا رأي

ــي  ــوارت Nالنب ــى ت ــودي حت ــازة هي ــحابه جلن ــه  ،وأص ــل إن ــة قي و يف رواي

ــا ــت نفس ــال أليس ــودي فق ــيل  ؟هي ــة ع ــول اهللا  Qويف رواي ــام رس ــم  Nق ث

ــد ــول اهللا  ،قع ــا رس ــة رأين ــا Nويف رواي ــام فقمن ــدنا  ،ق ــد فقع ــال  .وقع ق

مالــك وأبــو حنيفــة  فقــال ،اختلــف النــاس يف هــذه املســألة :القــايض

ــافعي ــوخ :والش ــام منس ــن  ،القي ــب واب ــن حبي ــحاق واب ــد وإس ــال أمح وق

ــان ــال :املاجشــون املالكي ــم ق ــام  :هــو خمــري ث واملشــهور مــن مــذهبنا أن القي

ــتحبا ــيس مس ــالوا ،ل ــن  :وق ــويل م ــار املت ــيل واخت ــديث ع ــوخ بح ــو منس ه

ــتحب ــه مس ــحابنا أن ــار ،أص ــو املخت ــذا ه ــدب ،وه ــه للن ــر ب ــون االم  ،فيك

وال يصــح دعــو النســخ يف مثــل هــذا الن النســخ  ،قعــود بيــان للجــوازوال

ــث ــني األحادي ــع ب ــذر اجلم ــون إذا تع ــام يك ــى ،إن ــذر انته ــال  .ومل يتع وق

ــازة مل يســتحب تشــييعها :يف املنتهــى Hالعالمــة  ــه جن ــال ،إذا مــرت ب ــه ق  وب
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وذهــب مجاعــة مــن أصــحاهبم كــأيب مســعود الســدري وغــريه إىل  ،الفقهــاء

لنــا مــا رواه اجلمهــور  ،وعــن أمحــد روايــة باالســتحباب ،اوجــوب القيــام هلــ

 ،تــرك القيــام هلــا Nأنــه كــان آخــر االمــرين مــن رســول اهللا  Nعــن النبــي 

يــا حممــد هكــذا  :فقــال ،قــام للجنــازة Nويف حــديث أن هيوديــا رأ النبــي 

 .ومـن طريـق اخلاصـة رواه زرارة انتهــى ،القيـام هلـا Nفـرتك النبـي  ؟نصـنع

ــذكر ــال يف ال ــازة :وق ــه اجلن ــرت علي ــن م ــام مل ــتحب القي ــول  ،ال يس لق

نعـم لـو كـان امليـت كـافرا  ،وخلـرب زرارة ،ثـم قعـد Nقام رسـول اهللا  Qعيل

إذا رأيـتم اجلنـازة فقومـوا منسـوخ  Nوقـول النبـي  ،جاز القيـام خلـرب املثنـى

ــى ــول .انته ــرب :أق ــذا اخل ــتدال هب ــاجلواز مس ــول ب ــا يف الق ــى م إال أن  ،ال خيف

ثــم اعلــم أنــه يظهــر مــن هــذا اخلــرب  .رعية واالســتحبابـلشــيكــون مــراده ا

ــي  ــن النب ــيام رووه ع ــة ف ــوهم العام ــأ ت ــارهم  Nمنش ــر أخب ــك وأكث يف ذل

ــذلك ــالوا  ،ك ــذا ق ــت Kول ــام يف البي ــت أدر ب ــل البي ــت  ،أه ــام أطنب وإن

 .)١(الكالم يف ذلك لتعلم حقيقة أخبارهم وأحكامهم

                                                           

 .٣٢ح -٢٧٢ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١



 ١٤٣ ............................................................... Qالباب الثامن: فقه اإلمام احلسن 

 :الطهارة

 :االستنجاء وحكم التختم

ــون أ*  ــا عي ــار الرض ــدوق ،)١(Qخب ــايل الص ــعد ،: أيب)٢(أم ــن س  ،)٣(ع
عـن  )٥(عـن احلسـن بـن أيب العقبـة ،، عن حممـد بـن عـيل الكـويف)٤(عن الربقي

ــال ــرييف ق ــد الص ــن خال ــني ب ــى ق :احلس ــن موس ــيل ب ــن ع ــت أليب احلس ل
ــا ــبعه ،Qالرض ــه يف إص ــتنجي وخامت ــل يس ــه ،الرج ــه إال اهللا  " :ونقش  "ال إل

 Nجعلــت فــداك أولــيس كــان رســول اهللا  :قلــتف ،أكــره ذلــك لــه :فقــال
ــك  ــن آبائ ــد م ــل واح ــبعه Kوك ــة يف إص ــك وخامت ــل ذل ــال ؟يفع ــىل :ق  ،ب

فــاتقوا اهللا وانظــروا  ،يتختمــون يف اليــد اليمنــى )٦(ولكــن أولئــك كــانوا
                                                           

 .٢٠٦ح ،٦٠:٢ الصدوق، عيون اخبار الرضا،) (١

 .٥٤١ الصدوق، االمايل،) (٢

 .بن عبد اهللا كذا يف املصدر) (٣

 .امحد بن حممد بن خالد كذا يف املصدر) (٤

 .الصرييف كذا يف املصدر) (٥

 .ن: ولكن كانوا. ميف العيو) (٦
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ــكم ــت ،ألنفس ــؤمنني  :قل ــري امل ــاتم أم ــش خ ــان نق ــا ك ــال ؟Qم ومل ال  :فق
 :كـان نقـش خـاتم آدم :القـ ،فـإين أسـألك :قلـت ؟تسألني عمن كـان قبلـه

وإن نوحـا ملـا ركـب السـفينة  .هـبط بـه معـه"حممد رسـول اهللا  ،ال إله إال اهللا
ثـم سـلني  "يـا نـوح إن خفـت الغـرق فهللنـي ألفـا ،أوحى اهللا عز وجل إليه

مـن فلـام اسـتو نـوح و :قـال ،النجاة انجـك مـن الغـرق ومـن آمـن معـك
ــيهم ــريح عل ــفت ال ــس عص ــع القل ــفينة ورف ــه يف الس ــوح  ،مع ــأمن ن ــم ي فل

 :ريانيةـفقــال بالســ ،الغــرق فأعجلتــه الــريح فلــم يــدرك أن هيلــل ألــف مــرة
واســمرت  ،فاســتو القلــس :قــال )١("يــا ماريــا أتقــن"ألفــا  "هلوليــا ألفــا"

نجــاين اهللا بــه مــن الغــرق حلقيــق أن  "إن كالمــا  " Qفقــال نــوح  ،)٢(الســفينة
ـــال ،ال يفـــارقني ـــه إال اهللا :ق ـــا رب فـــنقش يف خامتـــه ال إل  ألـــف مـــرة ي

ملــا وضــع يف كفــة املنجنيــق غضــب  Qوإن إبــراهيم  :قــال .أصــلحني
يــا  :قــال ؟مــا يغضــبك يــا جربئيــل :فــأوحى اهللا عــز وجــل إليــه Qجربئيــل 

ــه  ــلطت علي ــريه س ــه األرض غ ــىل وج ــدك ع ــن يعب ــيس م ــك ل رب خليل
ــه عــز وجــل ،عــدوك وعــدوه ــأوحى اهللا إلي ــكت :ف ــد  ،اس ــام يعجــل العب إن

                                                           

 .يف العيون: يا ماريا يا ماريا اتقن. م) (١

 .العيون: فاستقرت السفينة. م يف نسخة ويف) (٢



 ١٤٥ ............................................................... Qالباب الثامن: فقه اإلمام احلسن 

 :قــال ،فأمــا أنــا فإنــه عبــدي آخــذه إذا شــئت ،مثلــك الــذي خيــاف الفــوت
ــل  ــس جربئي ــت نف ــراهيم  Qفطاب ــت إىل إب ــال Qفالتف ــن  :فق ــك م ــل ل ه

فيـه سـتة  )١(أمـا إليـك فـال فـأهبط اهللا عـز وجـل عنـدها خامتـا :فقال ؟حاجة
 ،ال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللا ،حممـــد رســـول اهللا ،ال إلـــه إال اهللا  ،أحـــرف

ــري إىل اهللا  ــت أم ــند"فوض ــري إىل اهللاأس ــبي اهللا ،ت ظه ــأوحى اهللا  "حس ف
ــردا   ــك ب ــار علي ــل الن ــإين أجع ــاتم ف ــذا اخل ــتم هب ــه أن خت ــه إلي ــل جالل ج

حــرفني اشــتقهام مــن التــوراة  Qوكــان نقــش خــاتم موســى  :قــال .وســالما
سـبحان " :Qوكـان نقـش خـاتم سـليامن  :قـال "اصرب توجر أصـدق تـنج"

حـرفني اشـتقهام مـن  Q وكـان نقـش خـاتم عيسـى "من أجلم اجلـن بكلامتـه
ــل ــ" :اإلنجي ــد نس ــل لعب ــه ووي ــن أجل ــر اهللا م ــد ذك ــوبى لعب ــن ـط ي اهللا م

ــه ــد  "أجل ــاتم حمم ــش خ ــان نق ــول اهللا" :Nوك ــد رس ــه إال اهللا حمم  "ال إل
ــؤمنني  ــري امل ــاتم أم ــش خ ــان نق ــك هللا" :Qوك ــاتم  "املل ــش خ ــان نق وك

ــن ــزة هللا" Qاحلس ــني  "الع ــاتم احلس ــش خ ــان نق ــ" Qوك ــالغ أم  "رهإن اهللا ب
وكـان حممـد بـن  ،Qيتخـتم بخـاتم أبيـه احلسـني  Lوكان عيل بـن احلسـني 

 Qوكــان نقـش خـاتم جعفـر بـن حممــد  ،Qيتخـتم بخـاتم احلسـني  Qعـيل 
                                                           

 .يف العيون: عنده خامتا. م) (١
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وكــان نقــش خــاتم أيب احلســن موســى  "وعصــمتي مــن خلقــه )١(اهللا وليــي"
ــن جعفــر  ــد "حســبي اهللا" Qب ــن خال ــني ب ــال احلس ــن  :ق ــو احلس وبســط أب

 .)٢(يف إصبعه حتى أراين النقش Lأبيه كفه وخاتم  Qالرضا 

 :الوضوء

عـن عمـه حممـد  ،عـن حممـد بـن عـيل ماجيلويـه :)٣(جمالس الصدوق* 

ــن أيب عبــد اهللا الربقــي عــن عــيل بــن احلســني  ،بــن أيب القاســم عــن أمحــد ب

عـن  ،عـن احلسـن بـن عبـد اهللا ،عن معاويـة بـن عـامر ،عن ابن جبلة ،الربقي

جــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول  :قــال Qعــن جــده احلســن بــن عــيل  ،أبيــه

ــائل Nاهللا ــن مس ــم ع ــأله أعلمه ــأله ،فس ــيام س ــان ف ــربين ألي  :فك  يشءأخ

ــد ــع يف اجلس ــف املواض ــي أنظ ــع وه ــوارح األرب ــذه اجل ــأ ه ــال  ؟.توض ق

ــي ــيطان إىل آدم :Nالنب ــوس الش ــا أن وس ــر  ،مل ــجرة ونظ ــن الش ــا آدم م ودن

                                                           

 .يف العيون: انه وليي. م) (١

 .١ح -٦٣ – ٦٢ :١١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١ح ،٢٥٤ الصدوق، االمايل،) (٣
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ــام وهــو أول قــدم مشــت إىل ،ذهــب مــاء وجهــه ،إليهــا ــم ق ــة ث ــم  ،خطيئ ث

ثـم وضـع  ،تناول بيده ثم مسها فأكل منهـا فطـار احلـيل واحللـل عـن جسـده

فلـام تـاب اهللا عـز وجـل عليـه فـرض اهللا عـز وجـل  .يده عىل أم رأسه وبكى

وأمــره أن يغســل  :عليــه وعــىل ذريتــه الوضــوء عــىل هــذه اجلــوارح األربــع

 ملـا تنـاول وأمـره بغسـل السـاعدين إىل املـرفقني ،الوجه ملـا نظـر إىل الشـجرة

ــا ــه ،منه ــىل رأس ــده ع ــع ي ــا وض ــرأس مل ــح ال ــره بمس ــح  ،وأم ــره بمس وأم

ثـم سـن عـىل أمتـي املضمضـة لتنقـي القلـب  ،القدمني ملـا مشـى إىل اخلطيئـة

 :واالستنشـاق لتحـرم علـيهم رائحـة النـار ونتنهـا قـال اليهـودي ،من احلرام

ــا حممــد فــام جــزاء عاملهــا ــا :Nقــال النبــي  ؟صــدقت ي ء أول مــا يمــس امل

فــإذا  ،وإذا متضــمض نــور اهللا قلبــه ولســانه باحلكمــة ،يتباعــد عنــه الشــيطان

فــإذا غســل وجهــه بــيض  ،ورزقــه راحيــة اجلنــة ،استنشــق آمنــه اهللا مــن النــار

وإذا غســل ســاعديه  ،اهللا وجهــه يــوم تبــيض فيــه وجــوه وتســود فيــه وجــوه

إذا و ،و إذا مســح رأســه مســح اهللا عنــه ســيئاته ،حــرم اهللا عليــه أغــالل النــار

صـدقت  :قـال ،راط يـوم تـزل فيـه األقـدامـمسح قدميه أجازه اهللا عـىل الصـ

 يا حممد. 
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 ،أي يــذهب أثــر احلــرام مــن القلــب "لتنقــى القلــب" Nقولــه  :بيــان
عـن حممــد بـن موســى  :العلــل .فينـور اهللا قلبـه ولســانه باحلكمـة كــام سـيأيت

 ،الربقـيعن عيل بن احلسـني السـعد آبـادي عـن أمحـد بـن حممـد  ،بن املتوكل
 :قـال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عـن احلسـني بـن أيب العـال ،عـن فضـالة ،عن أبيه
 :العلـل.)٢(عـن أبيـه مثلـه :املحاسـن )١(ملـا مشـى إىل اخلطيئـة :إىل قوله جاء نفر

 .)٣(ملحمد بن عيل بن إبراهيم مرسال مثله

 :الصالة

 :ترشيع الصالة

ــايف*  ــد)٤(الك ــن حمم ــيل ب ــحابنا ،: ع ــض أص ــن بع ــيل ،ع ــن ع ــن  ع ب
عـن  ،عـن عبـد اهللا بـن سـليامن العـامري )٥(عن ربيع بن حممـد املسـيل ،احلكم

                                                           

 .١ح ،٢٨٠:١ائع،الصدوق،علل الرش) (١
 .٣٢٣املحاسن ص  )(٢
 .١ح -٢٣٠ – ٢٢٩ :٧٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
 .٢ح ،٤٨٧:٣ الكليني، الكايف،) (٤
نسبة إىل مسلية كمحسنة بطن من مذحج من القحطانية وهم بنو مسلية بن عامر  )(٥

 .Qرو عن أيب عبد اهللا بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب، ي
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 :ر ركعــاتـنــزل بالصــالة عشــ Nملــا عــرج برســول اهللا  :قــال Qأيب جعفــر 
ــني ركعتــني ســبع  Nفلــام ولــد احلســن واحلســني زاد رســول اهللا  ،ركعت

 .)١(ركعات شكرا هللا فأجاز اهللا له ذلك

 :حكم املرور امام املصيل

عن حممد  ،عن أيب سعيد الرحمي ،: حممد بن إبراهيم الفاريس)٢(وحيدالت* 
مـوىل  -أخـربين مليـف  :عن حممد بن زكريـا املكـي قـال ،بن عيسى الواسطي

 Kعـن جـده  ،عن أبيـه ،حدثني سيدي جعفر بن حممد :قال -جعفر بن حممد 
يصيل فمر بـني يديـه رجـل فنهـاه  )٣(Lكان احلسن بن عيل بن أيب طالب  :قال

يـا ابـن  :قـال ؟مل هنيت الرجـل :رف من صالته قال لهـبعض جلسائه فلام انص
وحيك إن اهللا عز وجـل أقـرب  :فقال .رسول اهللا حظر فيام بينك وبني املحراب

 .)٤(إيل من أن حيظر فيام بيني وبينه أحد

                                                           

 .٤١ح -٢٥٨ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٢ح ،١٨٤ الصدوق، وحيد،تال) (٢

 .Lويف نسخة: كان احلسني بن عيل بن أيب طالب  )(٣

 .٣٠ح -٣٢٩ :٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ١٥٠

 

 :مواقيت الصالة

ــ*  ــل الش ــدوق ،)١(رائعـعل ــايل الص ــه :)٢(أم ــه ،)٣(ماجيلوي ــن عم ، )٤(ع
عــن  ،عــن عبـد اهللا بـن جبلـة ،، عـن عــيل بـن احلسـني الربقـي)٥(قـيعـن الرب

عـن جـده احلسـن بـن  ،عـن أبيـه ،عـن احلسـن بـن عبـد اهللا ،معاوية بن عامر
فسـألوه  Nجـاء نفـر مـن اليهـود إىل رسـول اهللا  :قـال Qعيل بـن أيب طالـب 

ــألوه ــيام س ــان ف ــائل فك ــن مس ــن اهللا ألي  :ع ــربين ع ــذه  يشءأخ ــت ه وق
 مخـــس مواقيـــت عـــىل أمتـــك يف ســـاعات الليـــل الصـــلوات اخلمـــس يف

ر فهــي الســاعة التــي ـوأمــا صــالة العصــ :إىل أن قــال Qفأجــاب  ؟والنهــار
ــة ــه هبــذه  ،أكــل فيهــا آدم مــن الشــجرة فأخرجــه اهللا مــن اجلن ــأمر اهللا ذريت ف

إىل  )٦(ختارهـا المتــي فهــي مـن أحــب الصــلواتوا ،الصـالة إىل يــوم القيامــة
                                                           

 .١ح ،٣٣٧:٢ الصدوق، علل الرشائع،) (١

 .٢٥٦ الصدوق، االمايل،) (٢

 .حممد بن عيل) (٣

 .حممد بن ايب القاسم) (٤

 .امحد بن ايب عبد اهللا) (٥

 .يف املصدرين: من أحب الصالة. م )(٦
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ــاين أن أحف ــل وأوص ــز وج ــلواتاهللا ع ــني الص ــن ب ــا م ــالة  ،ظه ــا ص وأم
وكـان بـني مـا أكـل مـن  ،املغرب فهـي السـاعة التـي تـاب اهللا فيهـا عـىل آدم

ــام  ــدنيا ويف أي ــام ال ــن أي ــنة م ــة س ــه ثالثامئ ــاب اهللا علي ــا ت ــني م ــجرة وب الش
فصــىل آدم  ،ر إىل العشــاءـاآلخــرة يــوم كــألف ســنة مــن وقــت صــالة العصــ

ــات ــالث ركع ــه :ث ــة خلطيئت ــة خلطي ،ركع ــواءركع ــة ح ــه ،ئ ــة لتوبت  ،وركع
ــي ــىل أمت ــات ع ــثالث الركع ــذه ال ــل ه ــز وج ــافرتض اهللا ع ــال .ف ــم ق  :ث

توضــؤ هــذه اجلــوارح األربــع وهــي أنظــف املواضــع يف  يشءفــأخربين ألي 
ــد ــي  ؟اجلس ــال النب ــن  :Nق ــا آدم م ــيطان إىل آدم ودن ــوس الش ــا أن وس مل

 ثــم قــام وهــو أول قــدم مشــت إىل ،الشــجرة ونظــر إليهــا ذهــب مــاء وجهــه
ثــم تنــاول بيــده ثــم مســها فأكــل منهــا فطــار احلــيل واحللــل عــن  ،اخلطيئــة

فلـام تـاب اهللا عـز وجـل عليـه  ،ثم وضـع يـده عـىل أم رأسـه وبكـى ،جسده
 ،فرض اهللا عز وجل عليـه وعـىل ذريتـه الوضـوء عـىل هـذه اجلـوارح األربـع

وأمــره بغســل الســاعدين إىل  ،وأمــره أن يغســل الوجــه ملــا نظــر إىل الشــجرة
 ،وأمــره بمســح الــرأس ملــا وضــع يــده عــىل رأســه ،فقني ملــا تنــاول منهــااملــر

ــة ــى إىل اخلطيئ ــا مش ــدمني مل ــح الق ــره بمس ــربين ألي  .وأم ــال أخ ــم ق  يشءث
وفـرض عـىل  ،وم عـىل أمتـك بالنهـار ثالثـني يومـافرض اهللا عز وجـل الصـ

إن آدم ملــا أكــل مــن الشــجرة بقــي يف  Nقــال النبـي  ؟األمـم أكثــر مــن ذلــك
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اجلـــوع  "وفـــرض اهللا عـــىل ذريتـــه ثالثـــني يومـــا" ، يومـــابطنـــه ثالثـــني
وكـذلك كـان  ،والذي يأكلونـه تفضـل مـن اهللا عـز وجـل علـيهم ،والعطش

هـذه  Nثـم تـال رسـول اهللا  ،عىل آدم ففرض اهللا عـز وجـل عـىل أمتـي ذلـك
لَّ ﴿ :اآليــة مْ لَعَ ــبْلِكُ ــنْ قَ ينَ مِ ــذِ ــىلَ الَّ ــبَ عَ تِ ــام كُ ــيامُ كَ مُ الصِّ ــيْكُ لَ ــبَ عَ تِ ــمْ كُ كُ

وداتٍ  عْدُ اماً مَ يَّ تَّقُونَ أَ  .)٢()١(﴾تَ
 وورد مثله ايضا:* 

عـن  ،عـن عمـه ،عـن حممـد بـن عـيل ماجيلويـه :)٤(ومن العلـل )٣(ومنه

عـن عبـد اهللا بـن جبلـة  ،عـن عـيل بـن احلسـني الرقـي ،أمحد بن حممد الربقي

عـن جـده احلسـن  ،عـن أبيـه ،عـن احلسـن بـن عبـد اهللا ،عن معاوية بن عامر

فســأله أعلمهــم  Nجــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللا  :قــال Q بــن عــيل

ــائل ــن مس ــن اهللا ألي  ،ع ــربين ع ــيام ســأله أخ ــان ف ــت هــذه  يشءفك وق

                                                           

 .١٨٤-١٨٣ البقرة:) (١

 .٤ح -١٦١ – ١٦٠ :١١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١ح ،٢٥٥ الصدوق، االمايل،) (٣

 .١ح ،٣٣٧:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٤
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اخلمـــس الصـــلوات يف مخـــس مواقيـــت عـــىل أمتـــك يف ســـاعات الليـــل 

ــار ــي  ؟والنه ــال النب ــة  Nق ــا حلق ــزوال هل ــد ال ــت عن ــمس إذا طلع إن الش

ــم ــت الش ــا زال ــت فيه ــإذا دخل ــا ف ــدخل فيه ــل  ،ست ــبح ك دون  يشءفيس

ففــرض اهللا  ،وهــي الســاعة التــي يصــيل عــيل فيهــا ريب ،العــرش لوجــه ريب

ــيلّ  ــل ع ــز وج ــال  ع ــالة وق ــا الص ــي فيه ــىل أمت لُوكِ ﴿وع ــدُ ــالةَ لِ ــمِ الصَّ أَقِ

ــلِ  يْ ــقِ اللَّ سَ سِ إِىل غَ ــمْ ــوم  )١(﴾الشَّ وهــي الســاعة التــي يــؤتى فيهــا بجهــنم ي

أن يكــون ســاجدا أو راكعــا أو  فــام مــن مــؤمن يوفــق تلــك الســاعة ،القيامــة

ر فهــي ـوأمــا صــالة العصــ .قــائام إال حــرم اهللا عــز وجــل جســده عــىل النــار

فــأمر اهللا  ،فأخرجـه اهللا مـن اجلنـة ،السـاعة التـي أكـل فيهـا آدم مــن الشـجرة

ــة ــوم القيام ــالة إىل ي ــذه الص ــه هب ــا  ،ذريت ــيواختاره ــب  ألمت ــن أح ــي م فه

ــل ــز وج ــلوات إىل اهللا ع ــاين أن أ ،الص ــلواتوأوص ــني الص ــن ب ــا م  .حفظه

وكـان بـني مـا  ،وأما صالة املغرب فهي السـاعة التـي تـاب اهللا فيهـا عـىل آدم

 ،وبـني مـا تـاب اهللا عليـه ثـالث مائـة سـنة مـن أيـام الـدنيا ،أكل من الشجرة

 ،ر إىل العشــاءـمــن وقــت صــالة العصــ :ويف أيــام اآلخــرة يــوم كــألف ســنة
                                                           

 .٧٨ رساء:اال) (١
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ــه ــة خلطيئت ــات ركع ــالث ركع ــىل آدم ث ــ ،فص ــة وركع ــواء وركع ــة ح ة خلطيئ

وهــي  ،فــافرتض اهللا عــز وجــل هــذه الــثالث الركعــات عــىل أمتــي ،لتوبتــه

فوعــدين ريب أن يســتجيب ملــن دعــاه  ،الســاعة التــي يســتجاب فيهــا الــدعاء

ــبْحانَ اهللاَِّ ﴿ :وهــذه الصــالة التــي أمــرين هبــا ريب عــز وجــل فقــال ،فيهــا فَسُ

ونَ  ـبِحُ ـنيَ تُصْ حِ ـونَ وَ ْسُ نيَ متُ فـان للقـرب  ،ا صـالة العشـاء اآلخـرةوأمـ .)١(﴾حِ

 ،ظلمة وليوم القيامـة ظلمـة أمـرين اهللا وأمتـي هبـذه الصـالة يف ذلـك الوقـت

راط ومــا مــن قــدم مشــت إىل ـوليعطــوا النــور عــىل الصــ ،لتنــور هلــم القبــور

 اوهـي الصـالة التـي اختارهـ ،صالة العتمة إال حـرم اهللا جسـدها عـىل النـار

ــع  ،ة الفجــروأمــا صــال .اهللا للمرســلني قــبيل ــان الشــمس إذا طلعــت تطل ف

ــيطان ــرين الش ــىل ق ــل  ،ع ــر قب ــالة الفج ــيل ص ــل أن أص ــز وج ــأمرين اهللا ع ف

ورسعتهــا  ،وقبــل أن يســجد هلــا الكــافر فتســجد أمتــي هللا ،طلــوع الشــمس

 ،وهـي الصـالة التـي تشـهدها مالئكـة الليـل ومالئكـة النهـار ،أحب إىل اهللا

 .)٢(صدقت يا حممد :قال
                                                           

 .١٧ الروم:) (١

 .٤ح -٢٥٤ – ٢٥٢ :٧٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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 :ةاملحرم من الصال

إليــه بالكوفــة فســألوه  ملــا اجتمعــوا Qوقــد روي أن أمــري املــؤمنني * 

زجـرهم وعـرفهم أن  ،إمامـا يصـيل هبـم نافلـة شـهر رمضـان )١(أن ينصب لـه

فبعـث  ،فرتكـوه واجتمعـوا ألنفسـهم وقـدموا بعضـهم ،ذلك خـالف السـنة

فلــام رأوه تبــادروا  ،فــدخل علــيهم املســجد ومعــه الــدرة ،Qإلــيهم احلســن 

يف  Gهــذه الروايــات أوردهــا الســيد  .!؟وا عمــراه :وصــاحوااألبــواب 

 .)٣()٢(الشايف

: عيل بن احلسن بـن فضـال عـن أمحـد بـن احلسـن عـن عمـرو )٤(يب* 

 Qبــن ســعيد املــدائني عــن مصــدق بــن صــدقة عــن عــامر عــن أيب عبــد اهللا 

ملـا قـدم أمـري  :قـال .رمضـان يف املسـاجد ]شـهر[سألته عن الصـالة يف  :قال

الكوفــة أمــر احلســن بــن عــيل أن ينــادي يف النــاس ال صــالة يف  Qاملــؤمنني 
                                                           

 كذا. والظاهر: هلم. )(١

 .٢١٩:٤ الرشيف املرتىض، الشايف يف االمامة،) (٢

 .٨ – ٧ :٣١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٣٠ح ،٧٠:٣ الطويس، هتذيب االحكام،) (٤
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بــام  Qفنــاد يف النــاس احلســن بــن عــيل  ،شــهر رمضــان يف املســاجد مجاعــة

 ،Qفلــام ســمع النــاس مقالــة احلســن بــن عــيل  ،Qأمــره بــه أمــري املــؤمنني 

مــا  :قــال لــه Qفلــام رجــع إىل أمــري املــؤمنني  .صــاحوا وا عمــراه وا عمــراه

ــوت ــذا الص ــا ؟ه ــراه وا  :لفق ــيحون وا عم ــاس يص ــؤمنني الن ــري امل ــا أم ي

 .)١(صلوا :قل هلم :عمراه فقال أمري املؤمنني

 :اجلهر واالخفات يف الصالة

ــدوق*  ــالس الص ــال )٢(جم ــه :)٣(واخلص ــيل ماجيلوي ــن ع ــد ب ــن حمم  ،ع

عـن عـيل بـن  ،عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهللا الربقـي ،عن حممد بـن أيب القاسـم

عـن احلسـن  ،عـن معاويـة بـن عـامر ،اهللا بـن جبلـةعن عبـد  ،احلسني الربقي

جــاء نفــر مــن  :قــال Qعــن جــده احلســن بــن عــيل  ،عــن أبيــه ،بــن عبــد اهللا

مل  :فسـألوه عـن مسـائل فكـان فـيام سـألوه أن قـالوا Nاليهود إىل رسـول اهللا 

                                                           

 .٩٨١ح -١٨١ :٣٤ ،عالمة املجليسال -بحار األنوار  )(١

 .١ح ،٢٥٤ الصدوق، االمايل،) (٢

 .٦ح ،٥٣٠ الصدوق، اخلصال،) (٣
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ألنـه يتباعـد منـه هلـب النـار مقـدار مـا يبلغـه  :قـال ؟جيهر يف ثالث صلوات

 . )١(الرسور حتى يدخل اجلنة ىويعط ،اطوجيوز عىل الرص ،صوته

ــا عــن رســول اهللا )٢(دعــائم االســالم*  وعــن عــيل واحلســن  N: روين

أهنــم  Kو احلســني وعــيل بــن احلســني وحممــد بــن عــيل وجعفــر بــن حممــد 

ــن  ــالقراءة م ــه ب ــر في ــيام جيه ــرحيم ف ــرمحن ال ــم اهللا ال ــرون ببس ــانوا جيه ك

ــاب ــة الكت ــلوات يف أول فاحت ــورة  ،الص ــةو أول الس ــل ركع ــافتون  ،يف ك وخي

اجتمعنـا  Q )٣(هبا فيام خيافت فيه مـن السـورتني مجيعـا. قـال احلسـن بـن عـيل

 .)٤(ولد فاطمة عىل ذلك

                                                           

 .١٤ح -٧٩ – ٧٨ :٨٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٦٠:١ القايص النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (٢

 .Q عيل بن احلسني يف املصدر:) (٣

 .٢٢ح -٨١ :٨٢ ،ليسالعالمة املج -بحار األنوار  )(٤
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 :القنوت

ــذكرة*  ــيل )١(الت ــن ع ــن ب ــن احلس ــال Q: ع ــول اهللا  :ق ــي رس علمن

ــوهلن  ــوت أق ــامت يف القن ــديت(كل ــيمن ه ــدين ف ــم اه ــيمن  ،الله ــافني ف وع

ــت ــت ،عافي ــيمن تولي ــولني ف ــت ،وت ــيام أعطي ــارك يل ف ــا  ،وب ــي رش م وقن

 ،ى عليــك إنــه ال يــذل مــن واليــتـي وال يقضـــإنــك تقضــ ،قضــيت

  .)٢()تباركت ربنا وتعاليت

وجــدت يف األصــل الــذي  :H: قــال الســيد )٣(مهــج الــدعوات* 

ثــم  ،ممـا يــأيت ذكـره بغـري إسـناد :مــا هـذا لفظـه ،نقلـت منـه هـذه القنوتـات

دها يف كتــاب عمــل رجــب وجــدت بعــد ســطر هــذه القنوتــات إســنا

 :فقــال G )٤(تــأليف أمحــد بــن عبــد اهللا بــن عيــاش ،وشــعبان وشــهر رمضــان

حــدثني أبــو الطيــب احلســن بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن عبــد اهللا بــن 

                                                           

 .٢٦٨:٢،٢٦٠:٣،٧١:١ العالمة احليل، تذكرة الفقهاء،) (١

 .٢٨ح -٢١٠ – ٢٠٩ :٨٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٤٨-٤٦ ابن طاووس، مهج الدعوات ومنهج العبادات،) (٣

 يف املصدر: أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عباس. )(٤
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الصباح القزويني وأبـو الصـباح حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن 

ــاال ــان ق ــدادي الكاتب ــ :البغ ــر بحض ــابـج ــه العص ــيخنا فقي ــر رة ش ة ذك

 :فقــال رجــل مــن الطــالبيني Qموالنــا أيب حممــد احلســن ابــن أمــري املــؤمنني 

فقــال شــيخنا  ،إنــام يــنقم منــه النــاس تســليم هــذا االمــر إىل ابــن أيب ســفيان

أعظـم شـأنا وأعـىل مكانـا وأوضـح برهانـا مـن أن  Qرأيت موالنا أبا حممـد 

ــربين ــار املعت ــه اعتب ــل ل ــدح يف فع ــاكني و ،يق ــك الش ــه ش ــاب أو يعرتض ارتي

ى سـيدنا الشـيخ أبـو جعفـر حممـد ـملـا مضـ :ثم أنشـأ حيـدث فقـال ،املرتابني

ــاه ــه وأرض ــري ريض اهللا عن ــعيد العم ــن س ــثامن ب ــن ع ــيام  ،ب ــوا ف وزاده عل

جلـس الشـيخ أبـو القاسـم احلسـني بـن روح بـن أيب  ،ففرغ مـن أمـره ،أواله

ــة النهــار يومــه يف دار املــايض  فــأخرج  Jبحــر زاد اهللا توفيقــه للنــاس يف بقي

فأخــذ  ،إليــه ذكــاء اخلــادم األبــيض مــدرجا وعكــازا وحقــة خشــب مدهونــة

ــه ــىل فخذي ــره ع ــا يف حج ــاز فجعله ــه ،العك ــدرج بيمين ــذ امل ــة  ،وأخ واحلق

فــإذا هــي أدعيــة  ،رهـفقــال لورثتــه يف هــذا املــدرج ذكــر ودايــع فنشــ ،بشــامله

ــد  ــن آل حمم ــة م ــا األئم ــوت موالين ــا ،Nوقن ــأرضبوا عنه ــالوا ،ف ــي  :وق فف

يـا أبـا احلسـن  :قـال ؟فقـالوا بكـم ؟تبيعوهنـا :قال هلـم ،قة جوهر ال حمالةاحل

فــامتنعوا فلــم  !رة دنــانريـادفــع إلــيهم عشــ -يعنــي ابــن شــبيب الكوثــاري-
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ــار ــة دين ــغ مائ ــون إىل أن بل ــدهم ويمتنع ــزل يزي ــتم ،ي ــم إن بع ــال هل وإال  ،فق

م املــدرج واســتثنى علــيه ،وقبضــوا املائــة الــدينار ،فاســتجابوا للبيــع ،نــدمتم

هــذه عكــاز موالنــا أيب حممــد احلســن  :فلــام انفصــل االمــر قــال .)١(والعكــاز

التـي كانـت يف يـده يـوم توكيلـه سـيدنا  Qبن عيل بن حممد بـن عـيل الرضـا 

 ،ووصــيته إليــه وغيبتــه إىل يومنــا هــذا Gالشــيخ عــثامن بــن ســعيد العمــري 

جواهرهـا وهذه احلقة فيهـا خـواتيم األئمـة فأخرجهـا فكانـت كـام ذكـر مـن 

وفيـه قنـوت  Kوكـان يف املـدرج قنـوت موالينـا األئمـة  .ونقوشها وعـددها

 ،أمالهــا علينــا مــن حفظــه Qموالنــا أيب حممــد احلســن ابــن أمــري املــؤمنني 

فكتبناهــا عــىل مــا ســطر يف هــذه املدرجــة وقــال احتفظــوا هبــا كــام حتتفظــون 

 .نيوفيهــا بــالغ إىل حــ ،وعزمــات رب العــاملني عــز وجــل ،بمهــامت الــدين

وبعونـه يعتصــم  ،ر املظلــومـيـامن بســلطانه ينتصـ .Qقنـوت سـيدنا احلســن 

وبـام  ،قـدير يشءوأنـت عـىل كـل  ،ومتـت كلمتـك ،سبقت مشـيتك ،املكلوم

 ،وملجـأ كـل مضـطر ،ويـا عـامل كـل رس ،يـا حـارض كـل غيـب ،متضيه خبري

ــك الفهــوم ــوم ،ضــلت في ــك العل ــوم  ،وتقطعــت دون ــت اهللا احلــي القي و أن
                                                           

  فالبيع غرري باطل.صاحلهم عىل ذلك، واال Hولعله  )(١
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 ،وعنــه حلــيم ،وفيــه حكــيم ،قــد تــر مــا أنــت بــه علــيم ،ومالــدائم الــديم

وإليـك مرجــع  ،وأنـت بالتنـارص عــىل كشـفه والعـون عــىل كفـه غـري ضــائق

ــدره ــيتك مص ــن مش ــام ع ــر ك ــل أم ــوم ،ك ــل ق ــود ك ــن عق ــت ع ــد أبن  ،وق

ــيت ــا قض ــيت م ــرين وأمض ــر آخ ــت رساي ــوت  ،وأخفي ــا ال ف ــرت م وأخ

ك مـن هلـك عــن ليهلــ ،ومحلـت العقــول مـا حتملـت يف غيبـك ،عليـك فيـه

ــة ــة ،بين ــن بين ــي ع ــن ح ــى م ــيم ،وحيي ــميع العل ــت الس ــك أن ــد  ،وإن األح

 ،وأنــت ويل مــا توليــت ،وعليــك التوكــل ،وأنــت اللهــم املســتعان .البصــري

وتــر ختــاذل أهــل  ،وتعلــم االخــتالل ،تشــهد االنفعــال ،لــك االمــر كلــه

وحطـام عقبـاه محـيم  ،اخلبال وجنوحهم إىل ما جنحـوا إليـه مـن عاجـل فـان

وانفــرادي  ،وقعــود مــن قعــد وارتــداد مــن ارتــد وخلــوي مــن النصــار ،آن

ــار ــن الظه ــك  ،م ــك أستمس ــم وبحبل ــك أعتص ــلوب ــك أتوك ــم  .وعلي الله

حتــى انفــل حــدي  ،وال منعــت وجــدي ،فقــد تعلــم أين مــا ذخــرت جهــدي

ــة ،وبقيــت وحــدي ــق مــن تقــدمني يف كــف العادي ــكني  ،فاتبعــت طري وتس

ئي مــن أمــر ســت مــا حرســه أوليــاوحر ،عــن دمــاء أهــل املشــايعة ،الطاغيــة

ــ ــت لغ ــاي فكن ــريت ودني ــمظيآخ ــتظم ،هم أكظ ــامهم أن ــريقهم  ،وبنظ ولط

 ،احلــق وعونــه وأنــت نـارصرك ـحتــى يــأيت نصـ ،وبميســمهم أتسـم ،أتسـنم
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اللهـم صـل  .ونـأ الوقـت عـن إفنـاء األضـداد ،وإن بعد املد مـن املرتـاد

عــم عــن وأ ،وأخــرجهم مــع النصــاب يف رسمــد العــذاب ،عــىل حممــد وآلــه

الرشــد أبصــارهم وســكعهم يف غمــرات لــذاهتم حتــى تأخــذهم بغتــة وهــم 

واليــد التــي تــبطش  ،بــاحلق الــذي تظهــره ،وســحرة وهــم نــائمون ،غــافلون

اللهـم إنـك  :يف قنوتـه Qودعـا  .إنـك كـريم علـيم ،والعلم الذي تبديـه ،هبا

وأنــت غيــاث احلــريان  ،ف امللــك العطــوف املتحــنن املــألوفوالــرب الــرؤ

رين ـتشـــهد خـــواطر أرسار املســـ ،ومرشـــد الضـــال املكفـــوف ،امللهـــوف

أســألك بمغيبــات علمــك يف بــواطن رسائــر  ،كمشــاهدتك أقــوال النــاطقني

أن تصـيل عـىل حممـد وآلـه صـالة نسـبق هبـا مـن اجتهـد مـن  ،املرسين إليـك

ونتجــاوز فيهــا مــن جيتهــد مــن املتــأخرين وأن تصــل الــذي بيننــا  ،املتقــدمني

ــك صــلة مــن صــنعته لن ــك واصــطنعته لعينــكوبين فلــم تتخطفــه  ،فس

 ،حتــى نكــون لــك يف الــدنيا مطيعــني ،وال واردات الفــتن ،خاطفــات الظــنن

 .)١(.........اىل اخر الرواية..ويف اآلخرة يف جوارك خالدين

                                                           

 .١ح -٢١٥ – ٢١١ :٨٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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 :الصالة خلف االمام اجلائر

ــناد*  ــرب اإلس ــف)١(ق ــن طري ــن ب ــن احلس ــن  ،: ع ــني ب ــن احلس ع

 Lكـان احلسـن واحلسـني  :قـال Lعن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه  ،علوان

 . )٣()٢(اإلماميقرءان خلف 

 Lعــن أبيــه  ،: باســناده عــن موســى بــن جعفــر)٤(نــوادر الراونــدي* 

فقـالوا  ،يصـليان خلـف مـروان بـن احلكـم Lكـان احلسـن واحلسـني  :قال

 ،ال واهللا :فقــال ؟مــا كــان أبــوك يصــيل وأمــا إذا رجــع إىل البيــت :ألحــدمها

 . )٥(ما كان يزيد عىل صالة

 ..........: )٦( وورد مثله يف: نوادر الراوندي* 

                                                           

 .٣٩٧ح ،١١٤ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (١

 .اجلور املقصود يف هذه الرواية هو القراءة خلف ائمة) (٢

 .٥ح -٤٧ :٨٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٦٣ فضل اهللا الراوندي، النوادر،) (٤

 .٥٥ح -٩٢ص  - ٨٥ج  -العالمة املجليس  -بحار األنوار  )(٥

 .١٥ح -١٢٣ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٦
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 :وجوب سرت العورة

: عن أبيـه عـن حممـد بـن سـنان عـن أيب اجلـارود عـن أيب )١(املحاسن* 

ومهــا  Lمــررت باحلســن واحلســني  :ســعيد دينــار بــن عقيصــا التيمــي قــال

ــا ــتنقعني يف إزارمه ــالفرات مس ــاال ،ب ــكان األرض :فق ــكانا كس ــامء س  ،إن لل

 :قلـت ؟ومـا هـذا املـاء :قـاال ،إىل هـذا املـاء :فقلـت ؟أيـن تـذهب :الثم قـا

 ،ويسـهل الـبطن ،خيـف لـه اجلسـد وخيـرج احلـر ،رب يف هـذا احلـريـماء تشـ

ممـا قـد  يشءمـا نحسـب أن اهللا تبـارك وتعـاىل جعـل يف  :هذا املـاء املـر فقـاال

ــفاء ــه ش ــت ،لعن ــاال ؟ومل ذاك :فقل ــ :فق ــفه ق ــا آس ــاىل مل ــارك وتع وم إن اهللا تب

ــوح ــر ،ن ــامء منهم ــامء ب ــتح الس ــه  ،ف ــت علي ــأوحى اهللا إىل األرض فاستعص ف

 .)٢(عيون منها فلعنها فجعلها ملحا أجاجا

عن حممـد  :عن محدان بن سليامن النيسابوري ،حممد بن حييى :)٣(الكايف* 

 ،عن أبيه مجيعا ،عن أمحد بن أيب عبد اهللا ،وعدة من أصحابنا ،بن حييى بن زكريا
                                                           

 .٤٦ح ،٥٧٩:٢ امحد بن حممد بن خالد الربقي، املحاسن،) (١

 .١ح -٤٨٠ – ٤٧٩ :٦٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٣ح ،٣٨٩:٦ الكليني، الكايف،) (٣



 ١٦٥ ............................................................... Qالباب الثامن: فقه اإلمام احلسن 

 :عـن أيب سـعيد عقيصـا التميمـي قـال ،عـن أيب اجلـارود ،سنانعن حممد بن 

 :ومها يف الفرات مستنقعان يف إزاريـن فقلـت هلـام Lمررت باحلسن واحلسني 

با سعيد فساد اإلزاريـن أحـب أيا  :فقاال يل ،يا ابني رسول اهللا أفسدمتا اإلزارين

أيـن  :يل إلينا من فساد الدين إن للامء أهـال وسـكانا كسـكان األرض ثـم قـاال

أريـد دواءه أرشب مـن  :فقلـت ؟وما هذا املاء :فقاال ،فقلت إىل هذا املاء ؟تريد

مـا  :فقـاال ،ويسـهل الـبطن ،هذا املاء املر لعلة يب أرجـو أن جيفـف لـه اجلسـد

 :فقـاال ؟ومل ذاك :قلـت ،قد لعنـه شـفاء يشءنحسب أن اهللا عز وجل جعل يف 

وأوحـى إىل  )١(فـتح السـامء بـامء منهمـره قوم نوح الن اهللا تبارك وتعاىل ملا آسف

ويف روايـة  .فلعنها وجعلها ملحا أجاجـا ،األرض فاستعصت عليه عيون منها

يا أبا سعيد تأيت مـاء ينكـر واليتنـا يف كـل يـوم  :Lمحدان بن سليامن أهنام قاال 

فـام قبـل واليتنـا عـذب  ،ثالث مرات إن اهللا عز وجل عرض واليتنا عىل املياه

 .)٢(واليتنا جعله اهللا عز وجل مرا وملحا أجاجا ما جحد ،وطاب
                                                           

لَامَّ ﴿آسفه عليه: أغضبه، وهو اقتباس من قوله تعاىل يف قصة فرعون  يقال: )(١ فَ

َعِنيَ  مْ أَمجْ ناهُ قْ رَ أَغْ مْ فَ نْهُ نا مِ مْ تَقَ ونا انْ فُ  .﴾آسَ

 .٣ح -٣٢٠ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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 :الصوم

ــ*  ــدوق )١(الاخلص ــايل الص ــ )٢(أم ــل الش ــه)٣(رائعـعل ــن  ،: ماجيلوي ع

 ،عـن عبـد اهللا بـن جبلــة ،عـن عـيل بـن احلسـني الربقـي ،عـن الربقـي ،عمـه

عـن جـده احلسـن  ،عـن احلسـن بـن عبـد اهللا عـن آبائـه ،عن معاوية بن عامر

ــن أيب طالــب  ــن عــيل ب ــال Kب  Nجــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللا  :ق

فــرض اهللا  يشءفكــان فــيام ســأله أن قــال ألي  ،فســأله أعلمهــم عــن مســائل

ــم  ــىل األم ــرض ع ــا وف ــني يوم ــار ثالث ــك بالنه ــىل أمت ــوم ع ــل الص ــز وج ع

إن آدم ملـا أكـل مـن الشـجرة بقـي  :Nفقـال النبـي  ؟السالفة أكثر مـن ذلـك

 ، ذريتـه ثالثـني يومـا اجلـوع والعطـشيف بطنه ثالثـني يومـا ففـرض اهللا عـىل

 ،وكــذلك كــان عــىل آدم ،والــذي يأكلونــه تفضــل مــن اهللا عــز وجــل علــيهم

ــول اهللا  ــال رس ــم ت ــي ث ــىل أمت ــك ع ــرض اهللا ذل ــة  Nفف ــذه اآلي ــبَ ﴿ه تِ كُ

ــاً  ام يَّ ــونَ أَ تَّقُ ــمْ تَ لَّكُ مْ لَعَ ــبْلِكُ ــنْ قَ ينَ مِ ــذِ ــىلَ الَّ ــبَ عَ تِ ــام كُ ــيامُ كَ مُ الصِّ ــيْكُ لَ عَ
                                                           

 .٦ح ،٥٣٠ الصدوق، اخلصال،) (١

 .٢٦٠ الصدوق، االمايل،) (٢

 .١ح ،٣٧٩ الصدوق، علل الرشائع،) (٣
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ــ عْ وداتٍ مَ  ؟صــدقت يــا حممــد فــام جــزاء مــن صــامها :قــال اليهــودي .)١(﴾دُ

جــب ن يصــوم شــهر رمضــان احتســابا إال أومــا مــن مــؤم :Nفقــال النبــي 

والثانيـة يقـرب مـن  ،أوهلـا يـذوب احلـرام مـن جسـده :اهللا له سـبع خصـال

والرابعـة هيـون اهللا عليـه  ،والثالثـة يكـون قـد كفـر خطيئـة أبيـه آدم ،رمحة اهللا

ــكرات ا ــش يــوم القيامــة  ،ملــوتس ــان مــن اجلــوع والعط واخلامســة أم

ــار ــن الن ــراءة م ــه اهللا ب ــة يعطي ــات  ،والسادس ــن طيب ــه اهللا م ــابعة يطعم والس

 . )٢(صدقت يا حممد :قال ،اجلنة

ــداعي*  ــدة ال ــال)٣(ع ــاس ق ــن عب ــن اب ــن  :: ع ــن ب ــع احلس ــت م كن

فعـرض لـه  ،يف املسجد احلـرام وهـو معتكـف وهـو يطـوف بالكعبـة Lعيل

ــن رســول اهللا  :ن شــيعته فقــالرجــل مــ ــا اب ــا لفــالن Nي ــان  ،إن عــيل دين ف

ــال ــيل فق ــيه ع ــت أن تقض ــدي  :رأي ــبح عن ــا أص ــة م ــذه البني  ،يشءورب ه

 :قــال ابـن عبــاس .إن رأيـت أن تســتمهله عنـي فقــد هتـددين بـاحلبس :فقـال

                                                           

 .١٨٣البقرة:  )(١

 .٤٩ح -٣٦٩ – ٣٦٨ :٩٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٧٩ ابن فهد احليل، عدة الداعي ونجاح الساعي،) (٣
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ــواف ــع الط ــت ،فقط ــه فقل ــعى مع ــك  :وس ــيت أن ــول اهللا أنس ــن رس ــا اب ي

ــف ــال ؟معتك ــمعت  :فق ــن س ــول Qأيب ال ولك ــول اهللا  :يق ــمعت رس  Nس

املــؤمن حاجــة كــان كمــن عبــد اهللا تســعة آالف  ألخيــهى ـمــن قضــ :يقــول

  .)١(سنة صائام هناره قائام ليله

 :الزكاة

ــن ش*  ــب اب ــوبمناق ــيل )٢(هرآش ــن ع ــن ب ــئل احلس ــدو  L: س ــن ب ع

ــال ــاة فق ــى إىل آدم  :الزك ــاىل أوح ــا آدم Qإن اهللا تع ــك ي ــن نفس  ،أن زك ع

رب  :فصـىل ثـم قـال ،ر ركعـاتـصـل يل عشـ :قـال ؟الزكـاةقال يا رب وما 

 ،هــذه الزكــاة عليــك يف الصــالة :قــال اهللا ؟هــذه الزكــاة عــيل وعــىل اخللــق

 . )٣(من مجع من ولدك ماال ،وعىل ولدك يف املال

                                                           

 .٥ح -١٢٩ :٩٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٧٦:٣ ابن شهر اشوب، مناقب آل ايب طالب،) (٢

 .٩ح -١٠ :٩٣ ،ليسالعالمة املج -بحار األنوار  )(٣



 ١٦٩ ............................................................... Qالباب الثامن: فقه اإلمام احلسن 

مـا نقصـت زكـاة  :قـال Q: عـن احلسـن بـن عـيل )١(دعائم االسـالم* 
 .)٢(من مال قط

 :اخلمس

وبنـي  Pأن أبـا بكـر منـع فاطمـة  :L )٣(ثم رو عن احلسن بن عيل* 
 .)٦()٥(يف سبيل اهللا يف السالح والكراع )٤(هاشم سهم ذي القربى وجعلها

 :احلج

ــه)٧(أمــايل الصــدوق*  عــن عــيل  ،عــن الربقــي ،عــن عمــه ،: ماجيلوي

ــة بــن عــامر ،بــن احلســني الربقــي عــن عبــد اهللا بــن جبلــة عــن  ،عــن معاوي
                                                           

 .٢٤١:١ القايض النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (١

 .٥٦ح -٢٣ :٩٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 يف املصدر: احلسن بن حممد بن عيل بن أيب طالب. )(٣

 يف املصدر: وجعله. )(٤

 .٢٣١:١٦ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة،) (٥

 .٣٨٣ :٢٩ ،مة املجليسالعال -بحار األنوار  )(٦

 .٢٦٠ الصدوق، االمايل،) (٧
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 Qده احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب عـن جـ ،عـن أبيـه ،احلسن بن عبـد اهللا

 ،فســأله أعلمهــم مــن مســائل Nجــاء نفــر مــن اليهــود إىل رســول اهللا  :قــال

أمـــر اهللا بـــالوقوف بعرفـــات بعـــد  يشءأخـــربين ألي  :فكـــان فـــيام ســـأله

ــي  ؟رـالعصــ ــي عصـــإن العصــ :Nقــال النب ى فيهــا آدم ـر هــي الســاعة الت

ــه ــ ،رب ــوف والتض ــي الوق ــىل أمت ــل ع ــز وج ــرض اهللا ع ــدعاء يف رـوف ع وال

ــه ــة ،أحــب املواضــع إلي ــي ينصــ ،وتكفــل هلــم باجلن رف فيهــا ـوالســاعة الت

الناس هي الساعة التي تلقـى فيهـا آدم مـن ربـه كلـامت فتـاب عليـه إنـه هـو 

والـذي بعثنـي بـاحلق بشـريا ونـذيرا إن  :Nثـم قـال النبـي  ،التواب الـرحيم

 ،وبــاب احلاجــات ،وبــاب التوبــة ،بــاب الرمحــة :هللا بابــا يف الســامء يقــال لــه

ــل ــاب التفض ــود ،وب ــاب اجل ــان وب ــاب االحس ــرم ،وب ــاب الك ــاب  ،وب وب

وال جيتمــع بعرفــات أحــد إال اســتأهل مــن اهللا يف ذلــك الوقــت هــذه  ،العفــو

رون ـاخلصال وإن هللا عـز وجـل مائـة ألـف ملـك مـع كـل ملـك مائـة وعشـ

ــإذا  ،ألــف ملــك وهللا رمحــة عــىل أهــل عرفــات ينزهلــا عــىل أهــل عرفــات ف

وأوجـب اهللا عـز  ،وا أشهد اهللا مالئكتـه بعتـق أهـل عرفـات مـن النـارانرصف
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ــة ــم اجلن ــل هل ــاد ،وج ــاد من ــ :ون ــيتموين ـانص ــد أرض ــورين فق رفوا مغف

 . )١(صدقت يا حممد :قال اليهودي ،ورضيت عنكم

ــني *  ــ Lوعــن احلســن واحلس ــا بعــد العص ــن ـأهنــام طاف ــا م ر ورشب

  .)٣()٢(ماء زمزم قائمني

ــو البخــرتي: )٤(قــرب اإلســناد*  ــه  ،عــن جعفــر ،أب  :قــال Lعــن أبي

 .)٥(كانا يأمران بدفن شعورمها بمنى Lإن احلسن و احلسني 

: القـــايض الـــنعامن يف رشح االخبـــار )٦(مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب* 

ــناد ــة ،باالس ــامت ورواه مجاع ــن الص ــادة ب ــن عب ــأل  ،ع ــه س ــريه أن ــن غ ع

وأنـا حمـرم فـام إين أصـبت بـيض نعـام فشـويته وأكلتـه  :أعرايب أبا بكـر فقـال

                                                           

 .١ح -٢٤٩ :٩٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٣١٥:١ القايض النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (٢

 .٣٨ح -٢١٢ :٩٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٤٩٧ح ،١٤٠ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٤

 .١ح -٣٠٢ :٩٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥

 .١٧٦:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٦
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 ،فدلـه عـىل عمـر ،يـا أعـرايب أشـكلت عـيل يف قضـيتك :فقال لـه ؟جيب عيل

عليــك باألصــلع فقــال  :ودلــه عمــر عــىل عبــد الرمحــان فلــام عجــزوا قــالوا

يـا أعـرايب ألــك  :فقـال احلسـن ،سـل أي الغالمـني شـئت :Qأمـري املـؤمنني 

ــل ــال ؟إب ــم :ق ــال ،نع ــا  :ق ــيض نوق ــن الب ــت م ــا أكل ــدد م ــد إىل ع فاعم

ــذي  ــق ال ــت اهللا العتي ــده إىل بي ــا فاه ــل منه ــام فض ــالفحول ف ــارضهبن ب ف

ــه ــت إلي ــؤمنني ،حجج ــري امل ــال أم ــلوب :فق ــوق الس ــن الن ــا  ،إن م ــا م ومنه

إن يكــن مـن النــوق السـلوب ومـا يزلــق فـإن مــن البـيض مــا  :فقـال ،يزلـق

إن الـذي فهـم هـذا الغـالم هـو  :فسـمع صـوت معـارش النـاس :قال ،يمرق

 .بن داود الذي فهمها سليامن

وأزلقــت  ،الســلوب مــن النــوق التــي ألقــت ولــدها بغــري متــام :بيــان

 .فسدت :ومرقت البيضة ،أسقطت واملراد هنا ما تسقط النطفة :الناقة

ــول ــاياه  :أق ــن قض ــري م ــد أورد كث ــاب  Qق ــايف يف كت ــه والك يف الفقي

تركناهـــا لوضـــوح االمـــر  ،احلـــدود وكتـــاب القضـــايا وكتـــاب الـــديات

 .)١(وخوف االطناب
                                                           

 .٣٢ح -٣٥٥ -٣٥٤ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار ) (١
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 :النكاح

ــايف*  ــى)١(الك ــن حيي ــد ب ــد ،: حمم ــن حمم ــد ب ــن أمح ــن  ،ع ــيل ب ــن ع ع

لـو  :أنـه قـال Lعـن أحـدمها  ،عـن حممـد بـن مسـلم ،)٢(عن العـالء ،احلكم

ومـا كـان لكـم أن  :لقـول اهللا عـز وجـل Nمل حيرم عـىل النـاس أزواج النبـي 

ــول اهللا وال ــؤذوا رس ــدات ــده أب ــن بع ــه م ــوا أزواج ــىل )٣( أن تنكح ــرم ع . ح

ــ ــني احلس ــمه  Lن واحلس ــاىل اس ــارك وتع ــول اهللا تب ــا ﴿بق ــوا م نْكِحُ وَ ال تَ

نَ النِّساءِ  مْ مِ كُ حَ آباؤُ  .)٥(وال يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده .)٤(﴾نَكَ

 .)٧(.......)٦(وورد مثله يف: الكايف* 
                                                           

 .١ح ،٤٢٠:٥ الكليني، الكايف،) (١

 يف املصدر: العالء بن رزين.) (٢

 .٥٣ االحزاب:) (٣

 .٢٢النساء: ) (٤

 .٤٢ح -٢٧٩ :٢ ،جليسالعالمة امل -بحار األنوار  )(٥

 .١ح ،٤٢٠: ٥الكليني  ،الكايف) (٦

 .٣٤ح -٢٠٩: ٢٢ ،العالمة املجليس –بحار األنوار ) (٧
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 :الطالق

يف قــــول اهللا عــــز  Qعــــن أيب عبــــد اهللا  ،عــــن أيب بصــــري* 

ـــل ـــاوَ ﴿ :وج ت ـــاتِ مَ طَلَّق ـــنيَ لِلْمُ ـــىلَ املُْتَّقِ ـــا عَ قًّ وفِ حَ رُ ـــاملَْعْ ـــال ﴾عٌ بِ  :ق

ــ ــا تنقض ــد م ــا بع ــدره ـمتاعه ــرت ق ــىل املق ــدره وع ــع ق ــىل املوس ــدهتا ع ي ع

فأمــا يف عــدهتا فكيــف يمتعهــا وهـــي ترجــوه وهــو يرجوهــا وجيـــري 

ـــاء ـــا ش ـــنهام م ـــا( ،اهللا بي ـــد  )أم ـــرأة العب ـــع امل ـــورس يمت ـــل امل إن الرج

ـــع الفقـــري باحلنطـــة والز ـــدراهمواألمـــة ويمت ـــوب وال ـــان  ،بيـــب والث ف

متــع امــرأة كانــت لــه بأمــة ومل يطلــق امــرأة إال  Lاحلســن بــن عــيل 

ي عـــدهتا عـــىل ـمتاعهـــا بعــد مـــا تنقضــ :وقــال احللبـــي :قـــال ،متعهــا

 . )٢()١(املوسع قدره وعىل املقرت قدره

                                                           

 .٤٢٩ح ،١٢٩:١ حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش،) (١

 .٦٥ح -٣٥٩ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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 :القضاء

ري مرفوعــا ـ: مــن مناقــب اخلــوارزمي عــن الزخمشــ)١(كشــف الغمــة* 

ــن  ــر Qإىل احلس ــت أن عم ــد زن ــبىل ق ــة ح ــامرأة جمنون ــاب ايت ب ــن اخلط  ،ب

أمــا ســمعت مــا قــال رســول يــا عمــر  :Qفقــال لــه عــيل  ،فــأراد أن يرمجهــا

 :رفــع القلــم عــن ثالثــة :Nقــال رســول اهللا  :قــال ؟ومــا قــال :قــال ؟Nاهللا

ــربأ ــى ي ــون حت ــن املجن ــدرك ،ع ــى ي ــالم حت ــن الغ ــى  ،وع ــائم حت ــن الن وع

ملـا كـان يف واليـة عمـر  :قـال Q ومنـه عـن عـيل .فخـىل عنهـا :قال ،يستيقظ

ــة ــامرأة حامل ــالفجور ،)٢(ايت ب ــت ب ــر فاعرتف ــأهلا عم ــر أن  ،فس ــا عم ــأمر هب ف

أمـر هبـا  :فقـالوا ؟مـا بـال هـذه :فقـال Qفلقيها عـيل بـن أيب طالـب  ،ترجم

نعــم  :فقــال ؟أمــرت هبــا أن تــرجم :فقــال Qفردهــا عــيل  ،عمــر أن تــرجم

عليهــا فــام ســلطانك عــىل  هــذا ســلطانك :فقــال ،اعرتفــت عنــدي بــالفجور

قــد  :فقــال ،فلعلــك انتهرهتــا أو أخفتهــا :Qثــم قــال لــه عــيل  ؟مــا يف بطنهــا

حـد عـىل معـرتف  ال :يقـول Nأو مـا سـمعت رسـول اهللا  :قـال ،كان ذلـك
                                                           

 .١١٠:١ االربيل،عيل بن ايب الفتح  كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (١

 يف املصدر: بامرأة حامل. )(٢
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فخـىل عمـر  ؟إنـه مـن قيـدت أو حبسـت أو هتـددت فـال إقـرار لـه ،بعد بالء

لـوال  Q طالـب عجـزت النسـاء أن تلـد مثـل عـيل بـن أيب :ثـم قـال ،سبيلها

قــال رســول  :ومــن املناقــب عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال .عــيل هللــك عمــر

  .)١(Qأقىض أمتي عيل بن أيب طالب  :Nاهللا 
عــن  ،عــن حممــد بــن عيســى بــن عبيــد ،: عــيل بــن إبــراهيم)٢(الكـايف* 

 Qكــان عــىل عهــد أمــري املــؤمنني  :عــن بعــض أصــحابه رفعــه قــال ،يــونس
ــان ــل )٣(متواخي ــز وج ــظ  ،يف اهللا ع ــر يف حف ــدمها وأوىص إىل اآلخ ــامت أح ف

فحفظهــا الرجــل وأنزهلــا منزلــة ولــده يف اللطــف واالكــرام  ،بنيــة كانــت لــه
فأطــال  ،أوىص امرأتــه يف الصــبيةج وره ســفر فخــرـثــم حضــ ،والتعاهــد هلــا

وكــان الرجــل يكتــب يف  ،وكــان هلــا مجــال ،الصــبية )٤(الســفر حتــى أدركــت
امرأتــه خافــت أن يقــدم فرياهــا قــد فلــام رأت ذلــك  ،حفظهــا والتعاهــد هلــا

فعمــدت إليهـا هــي ونســوة  ،فيعجبــه مجاهلــا فيتزوجهـا ،بلغـت مبلــغ النسـاء
                                                           

 .٤١ح -٢٧٧ :٤٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٢ح ،٢٠٧:٧ الكليني، الكايف،) (٢

 يف املصدر: رجالن متواخيان. )(٣

 يف املصدر و ( م ): حتى إذا أدركت. )(٤
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فلــام قــدم  ،هـا بإصــبعهاتثــم افرتع ،فأمســكنها هلــا ،معهـا قــد كانــت أعـدهتن
الرجل مـن سـفر وصـار يف منزلـه دعـا اجلاريـة فأبـت أن جتيبـه اسـتحياء ممـا 

فلـام أكثـر  ،كـل ذلـك تـأبى أن جتيبـه ،)١(فـألح عليهـا يف الـدعاء ،صارت إليـه
دعهــا فإهنــا تســتحيي أن تأتيــك مــن ذنــب كانــت  :عليهــا قالــت لــه امرأتــه

فاسـرتجع  ،ورمتهـا بـالفجور ،قالـت كـذا وكـذا ؟ومـا هـو :قـال هلـا ،فعلته
وحيــك أمــا علمــت مــا  :)٢(فقــال هلــا ،ثــم قــام إىل اجلاريــة فوبخهــا ،الرجــل

كنــت أعــدك إال لــبعض ولــدي  واهللا مــا ؟كنــت أصــنع بــك مــن األلطــاف
ــواين ــي )٣(وإخ ــت البنت ــنعت ،وإن كن ــا ص ــاك إىل م ــام دع ــه  ؟ف ــت ل فقال

 ،أما إذا قيل لك مـا قيـل فـواهللا مـا فعلـت الـذي رمتنـي بـه امرأتـك :اجلارية
ووصــفت لــه مــا صــنعت هبــا  ،وإن القصــة لكــذا وكــذا ،ولقــد كــذبت عــيل

ــة فمضــ :قــال ،امرأتــه ــه ويــد اجلاري ــى ـفأخــذ الرجــل بيــد امرأت ى هبــام حت
وأقــرت املــرأة  ،وأخــربه بالقصــة كلهــا Qأجلسـهام بــني يــدي أمــري املــؤمنني 

اقـض  :Qوكان احلسـن بـني يـدي أبيـه فقـال لـه أمـري املـؤمنني  :قال ،بذلك
                                                           

 يف املصدر: بالدعاء. )(١

 يف املصدر: وقال هلا. )(٢

 در: أو إخواين.يف املص )(٣
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ــا ــن  ،فيه ــال احلس ــة :Qفق ــذفها اجلاري ــد لق ــرأة احل ــىل امل ــم ع ــا  ،نع وعليه
أمـا  :دقت ثـم قـالصـ :Qفقـال أمـري املـؤمنني  :قـال ،القيمة الفرتاعها إياها

 .)١(لو كلف اجلمل الطحن لفعل
أخــربين بعــض أصــحابنا رفعــه إىل  :عــن أبيــه قــال ،عــيل :)٢(الكــايف* 

ــد اهللا  ــال Qأيب عب ــؤمنني  :ق ــري امل ــده بر Qايت أم ــة وبي ــد يف خرب ــل وج ج
ــة ــكني ملطخ ــدم )٣(س ــه ،بال ــحط يف دم ــذبوح يتش ــل م ــه  ،)٤(وإذا رج ــال ل فق

قـال اذهبـوا بـه  ،يـا أمـري املـؤمنني أنـا قتلتـه :قـال ؟ما تقول :Qأمري املؤمنني 
ــدوه ــه )٥(فأقي ــه أقبــل رجــل مســ ،ب ــه ليقتلــوه ب ــوا ب ــام ذهب ال  :فقــال )٦(رعـفل

واهللا يـا أمـري املـؤمنني مـا  :فـردوه فقـال ،Qتعجلوا وردوه إىل أمـري املـؤمنني 
لـألول مـا محلـك عـىل إقـرارك  Qفقـال أمـري املـؤمنني  ،هذا صاحبه أنا قتلته

                                                           

 .٧٠ح -٢٩٧ – ٢٩٦ :٤٠ ،املجليس العالمة - األنوار بحار )(١

 .٢ح ،٢٨٩:٧ الكليني، الكايف،) (٢

 يف املصدر: ملطخ. )(٣

 تشحط بالدم: ترضج به. اضطرب فيه. )(٤

 .يف املصدر: فاقتلوه به )(٥

 يف املصدر: مرسعا. )(٦
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يــا أمــري املــؤمنني ومــا كنــت أســتطيع أن أقــول وقــد  :فقــال ؟)١(ســكعــىل نف
بالـدم  )٢(الرجـال وأخـذوين وبيـدي سـكني ملطخـةشهد عـيل أمثـال هـؤالء 

ــهو ــائم علي ــا ق ــه وأن ــحط يف دم ــل يتش ــ ،الرج ــت الض ــأقررتـوخف  ،رب ف
فـدخلت  ،وأنا رجل كنـت ذبحـت بجنـب هـذه اخلربـة شـاة وأخـذين البـول

ــحط ــل يتش ــت الرج ــة فرأي ــه اخلرب ــا ،يف دم ــت متعجب ــيل  ،فقم ــدخل ع ف
ــذوين ــري املــؤمنني  ،هــؤالء فأخ ــال أم ــ :Qفق ــذين ف ــذوا ه ــام إىل خ اذهبوا هب

ــه ــوا ل ــا احلكــم فــيهام :)٣(احلســن وقول ــال ،م فــذهبوا إىل احلســن وقصــوا  :ق
ــتهام ــه قص ــن  ،علي ــال احلس ــؤمنني :Qفق ــري امل ــوا ألم ــان  :قول ــذا إن ك إن ه

ـأَنَّام ﴿ :هللا عـز وجـلوقـد قـال ا ،فقد أحيـا هـذا )٤(ذبح ذلك كَ ياهـا فَ ـنْ أَحْ مَ وَ
ِيعاً  يَا النَّاسَ مجَ  .)٦(خيىل عنهام وخيرج دية املذبوح من بيت املال )٥(﴾أَحْ

                                                           

 يف املصدر: عىل نفسك ومل تفعل. )(١

 : ملطخ.يف املصدر )(٢

 يف املصدر: وقصوا عليه قصتهام وقولوا له. )(٣

 يف املصدر: ذاك. )(٤

 .٣٥املائدة:  )(٥

 .٩١ح -٣١٦ – ٣١٥ :٤٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٦
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عـن حممـد بـن عـيل بـن  ،حدثني حممـد بـن عبـد اهللا :كتاب الغايات* 
 ،عـن عبـد الـرمحن بـن أيب نجـران ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،إبراهيم بن هاشـم

بينـا أمـري  :قـال Qعـن أيب جعفـر  ،حممـد بـن قـيس عن ،عن عاصم بن محيد
واحلـــديث طويـــل  -يف الرحبـــة والنـــاس عليـــه مرتاكمـــون  Qاملـــؤمنني 

للشــامي  :Qقــال موالنــا احلســن بــن عــيل  -هــو أنــه  ،موضــع احلاجــة منــه
وأما املؤنث الذي ال تدري أذكـر هـو أم أنثـى فإنـه ينتظـر بـه فـإن كـان ذكـرا 

ــتلم ــ ،اح ــت وب ــى حاض ــت أنث ــدهياوإن كان ــه ،دا ث ــل ل ــل :وإال قي ــان  !ب ف
كـام ينـتكص  وإن انـتكص بولـه عـىل رجليـه ،أصاب بوله احلـايط فهـو ذكـر

  .)٢()١(بول البعري فهي امرأة
عـن ابـن  ،عـن ابـن أيب نجـران ،عـن أبيـه ،عن عـيل ،أيب :)٣(اخلصال* 

بعــث معاويــة رجــال  :قــال Qعــن أيب جعفــر  ،عــن حممــد بــن قــيس ،محيــد
فســأل  Qســل عــن احلســن  :Qعــن مســائل فقــال  Q يســأل أمــري املــؤمنني

فـان  ،هـو الـذي ال يـدري أذكـر هـو أو أنثـى :Qفقـال احلسـن  ؟ما املؤنـث
                                                           

 .جزء حديث ٩٥جعفر بن امحد القمي،  كتاب الغايات، )(١

 .١٢ح -٣٥٦ :١٠١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٤٤١ الصدوق، ل،اخلصا) (٣
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وإال  ،فإن كـان ذكـرا احـتلم وإن كانـت أنثـى حاضـت وبـدا ثـدهيا ،ينتظر به
وإن انـتكص  ،فـان أصـاب بولـه احلـايط فهـو ذكـر !بل عـىل احلـايط :قيل له

 . )١(هي امرأة اخلرببوله كام ينتكص بول البعري ف
ــل ايت أمــري املــؤمنني  :)٢(كتــاب مقصــد الراغــب*  برجــل وجــد  Qقي

ــه  ــحط يف دم ــذبوح مش ــل م ــدم وإذا رج ــخ بال ــكني تلط ــده س ــة وبي يف خرب
يـا أمـري املـؤمنني  :فقـال ؟مـا تقـول يـا ذا الرجـل :Qفقال لـه أمـري املـؤمنني 

ــه قــال ــا قتلت ــادفنوه :أن ــول ف ــوا إىل املقت ــل الرجــل جــاء  فلــام أرادوا ،اذهب قت
ــا  Nرع فقــال يــا أمــري املــؤمنني واهللا وحــق عينــي رســول اهللا ـرجــل مســ أن

ــاحبه ــذا بص ــا ه ــه وم ــؤمنني  ،قتلت ــري امل ــال أم ــيهام إىل  :Qفق ــام اثن ــوا هب اذهب
ــن  ــام إىل حس ــذهبوا هب ــنهام ف ــيحكم بي ــتهام ل ــربوه بقص ــي وأخ ــن ابن  Qحس

إىل أمــري املــؤمنني ردومهــا  :فقــال احلســن Qفــأخربوه بمقالــة أمــري املــؤمنني 
وقولوا إن هـذا قتـل ذاك بـاقراره فقـد أحيـا هـذا بـاقراره بقتـل ذلـك يطلـق 
عنهام مجيعا وخيرج دية املقتـول مـن بيـت املـال مـال للمسـلمني فقـد قـال اهللا 

ِيعــاً ﴿ :تعــاىل يَــا النَّــاسَ مجَ ــأَنَّام أَحْ كَ ياهــا فَ ــنْ أَحْ مَ  Qوقــال أمــري املــؤمنني  ﴾وَ
                                                           

 .١٨ح -٣٥٨ :١٠١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .خمطوط حسني بن حممد بن حسن، مقصد الراغب،) (٢
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فقـال يـا أمـري املـؤمنني ومـا كنـت  ؟عـىل نفسـك بقتلـهفام محلك عىل إقرارك 
ــتلطخ  ــكني م ــدي س ــذت وبي ــد أخ ــار وق ــي االنك ــان ينفعن ــل ك ــنع وه أص

مثـل ذلـك وأنـا رجـل  عـىلبالدم وأنا عىل رجل متشحط يف دمـه وقـد شـهد 
كنـت ذبحــت شــاة بجنــب اخلربــة فأخـذين البــول فــدخلت اخلربــة فالرجــل 

  .)١(متشحط يف دمه وأنا عىل احلال
ــوبمن*  ــن شهرآش ــب اب ــن :)٢(اق ــىل احلس ــل ع ــى رج ...........ادع

ــيل  ــن ع ــال  Lب ــح فق ــذهبا إىل رشي ــه ف ــه علي ــن ل ــار كــذبا ومل يك ألــف دين
إن حلــف خصــمي أعطيــه فقــال رشيــح  :قــال ؟أحتلــف :Qللحســن 

ــل ــهادة :للرج ــب والش ــامل الغي ــو ع ــه إال ه ــذي ال إل ــاهللا ال ــل ب ــال  .ق فق
 .وخـذ األلـف ،إن لـك عـيل هـذابـاهللا  :ال أريد مثـل هـذا لكـن قـل :احلسن

فسـئل  ،فقال الرجـل ذلـك وأخـذ الـدنانري فلـام قـام خـر إىل األرض ومـات
خشـيت أنـه لـو تكلـم بالتوحيـد يغفـر لـه يمينـه  :فقـال ،عن ذلك Qاحلسن 

  .)٣(وحيجب عنه عقوبة يمينه ،بربكة التوحيد
                                                           

 .٢٢ح -٤١٣ :١٠١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٧٤:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٢

 .٦ح -٣٢٧ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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 ،عـن أبيـه وعمـرو بـن عـثامن مجيعـا ،عـن الربقـي ،: العـدة)١(الكايف* 

سـمعت أبـا جعفـر وأبـا  :عـن حممـد بـن مسـلم قـال ،هارون بن اهلجـمعن 

 Qيف جملــس أمــري املــؤمنني  Lبينــا احلســن بــن عــيل  :يقــوالن Lعبــد اهللا 

 ؟ومـا حـاجتكم :بـا حممـد أردنـا أمـري املـؤمنني قـالأيـا  :إذ أقبل قوم فقـالوا

ة امـرأ :فقـالوا ،ومـا هـي ختربونـا هبـا :أردنا أن نسأله عـن مسـألة قـال :قالوا

فلـام قـام عنهـا قامـت بحموهتـا فوقعـت عـىل جاريـة بكـر  ،جامعها زوجهـا

فقــال  ؟فــام تقــول يف هــذا ،فســاحقتها فألقــت النطفــة فيهــا فحملــت

معضــلة وأبــو احلســن هلــا وأقــول فــإن أصــبت فمــن اهللا ثــم مــن  :Qاحلســن

 .أمري املؤمنني وإن أخطأت فمن نفيس فأرجو أن ال أخطئ إن شاء اهللا

ــرأة ــد إىل امل ــة الن  يعم ــر يف أول وهل ــة البك ــر اجلاري ــا مه ــذ منه فيؤخ

ثــم تــرجم املــرأة ألهنــا  ،الولــد ال خيــرج منهــا حتــى يشــق فتــذهب عــذرهتا

ويــرد إىل أبيــه صــاحب  ،حمصــنة وينتظــر باجلاريــة حتــى تضــع مــا يف بطنهــا

ــة احلــد رف القــوم مــن عنــد احلســن ـفانصــ :قــال .النطفــة ثــم جتلــد اجلاري

                                                           

 .١ح ،٢٠٣:٧ الكليني، الكايف،) (١
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فـأخربوه  ؟مـا قلـتم أليب حممـد ومـا قـال لكـم :لفقـا Qفلقوا أمري املـؤمنني 

 .)١(مما قال ابني لو أنني املسؤول ما كان عندي فيها أكثر :فقال

 :احلدود

 :اقامة احلد

ــذهب... *  ــروج ال ــثامنم ــه ع ــال ل ــر :فق ــام ت ــال ؟.ف أر أن  :ق

بحجـة  )٣(مـا الشـهادة عليـه يف وجهـه ومل يـدلفـإن أقا ،)٢(تبعث إىل صـاحبك

فأقامــا الشــهادة عليــه ومل  )٤(ر الوليــد دعامهــاـفلــام حضــ ،أقمــت عليــه احلــد

ــدل ــة )٥(ي ــيل  ،بحج ــوط إىل ع ــثامن الس ــألقى ع ــال  ،Qف ــيلفق ــه  )٦(ع البن
                                                           

 .٣٠ح -٣٥٣ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 ) أيضا.(كزيادة: فتحرضه، جاءت يف مروج الذهب. وقد جاءت يف حاشية  )(٢

 عن نفسه.. أبنفسه. مروج. ويف املصدر: ومل يدر أ): ومل يدريف حاشية (ك )(٣

 لذهب.جاءت هنا زيادة: عثامن، يف مروج ا )(٤

 ): فلم يدل.يف (ك )(٥

 ) لفظ: عيل.ال توجد يف (س )(٦
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يكفينيــه  :فقــال .فــأقم عليــه مــا أوجــب اهللا عليــه !قــم يــا بنــي :Lاحلســن

فلام نظـر عـيل ،بعض من تر Q)إىل امتنـاع اجلامعـة عـن إقامـة احلـد عليـه  )١

فلـام أقبـل  ،ودنـا منـه )٢(امن لقرابتـه منـه أخـذ عـيل السـوطعـثتوقيا لغضـب 

ــد ــبه الولي ــوه س ــال ،نح ــث :وق ــاحب مك ــا ص ــل .!)٣(ي ــال عقي ــن أيب  )٤(فق ب

إنـك لتـتكلم يـا بـن أيب معـيط كأنـك ال  :-ر ـحضـ )٥(وكـان فـيمن -طالب 

 . )٨()٧()٦(فوريةوأنت علج من أهل ص ؟تدري من أنت

                                                           

 ، يف املصدر.Qال توجد: عيل  )(١

 ): أخذ السوط. من دون لفظ: عيل.يف (س )(٢

: -بالضم-مروج. ويف املصدر: مكس، واملكث ): مكمن. جاءت يف حاشية (ك )(٣

 أو اإلقامة مع االنتظار، وفيها تعريض كام ال خيفى. االنتظار،

 ): عيل، بدال من: عقيل. وفيه نسخة بدل: عقيل. والظاهر ما أثبتناه.يف (ك )(٤

 يف املصدر: ممن. )(٥

 هنا سقط جاء يف مروج الذهب، فراجع. )(٦

 .٣٣٦:٢ املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر،) (٧

 .١٥٧ – ١٥٦ :٣١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٨
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د بـن حممـد بـن خالـد رفعـه إىل عـن أمحـ ،: عيل بن إبـراهيم)١(الكايف* 

يــا أمــري املــؤمنني إين  :أتــاه رجــل بالكوفــة فقــال لــه :قــال Qأمــري املــؤمنني 

أتقــرأ مــن القــرآن  :قــال ،مــن مزينــة :قــال ؟ممــن أنــت :زنيــت فطهــرين قــال

 ،ال :قــال ؟أبــك جنــة :فقــال ،فقــرأ فأجــاد ،فــاقرأ :قــال ،بــىل :قــال ؟شــيئا

يـا  :ثـم رجـع إليـه بعـد فقـال فاذهب حتى نسأل عنـك فـذهب الرجـل :قال

ــرين ــت فطه ــؤمنني إين زني ــري امل ــال ،أم ــة :فق ــك زوج ــال ؟أل ــىل :ق ــال ،ب  :ق

 ،فــذهب Qفــأمره أمــري املــؤمنني  :نعــم قــال :قــال ؟فمقيمــة معــك يف البلــد

يـا أمـري  :فقـالوا ،فبعـث إىل قومـه فسـأل عـن خـربه ،حتى نسأل عنك :وقال

 :فقـال لـه ،مثـل مقالتـه )٢(الفرجـع إليـه الثالثـة فقـ ،املؤمنني صـحيح العقـل

ــك ــأل عن ــى نس ــب حت ــة ،اذه ــه الرابع ــع إلي ــري  .فرج ــال أم ــر ق ــام أق فل

مـا أقـبح بالرجـل مـنكم  :ثـم غضـب ثـم قـال ،احـتفظ بـه :لقنرب Qاملؤمنني

أفـال تـاب  :فسـه عـىل رؤوس املـألأن يأيت بعـض هـذه الفـواحش فيفضـح ن

ثـم  ،إقـامتي عليـه احلـد فواهللا لتوبتـه فـيام بينـه و بـني اهللا أفضـل مـن ؟يف بيته
                                                           

 .٣ح ،١٨٨:٧ الكليني، الكايف،) (١

 يف املصدر: فقال له. )(٢
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ــاس ــاد يف الن ــ :أخرجــه ون ــا معش ــاسـي ــذا  )١(ر الن ــىل ه ــام ع ــوا ليق اخرج

يــا  :فقــال )٢(فأخرجــه إىل اجلبــان ،الرجــل احلــد وال يعــرفن أحــدكم صــاحبه

ــني ــيل ركعت ــؤمنني أص ــري امل ــني[ )٣(أم ــىل ركعت ــه ]فص ــعه يف حفرت ــم وض  ،ث

ــا  :واســتقبل النــاس بوجهــه فقــال  )٤(ذه حقــوق اهللامعــارش املســلمني إن هــي

وال يقــيم حــدود اهللا مــن يف عنقــه  ،رفـفمــن كــان هللا يف عنقــه حــق فلينصــ

ــد ــ ،)٥(ح ــني ـفانص ــن واحلس ــو واحلس ــي ه ــاس وبق ــذ ،Kرف الن  )٦(وأخ

حجرا فكـرب ثـالث تكبـريات ثـم رمـاه بثالثـة أحجـار يف كـل حجـر ثـالث 

 ثــم رمـاه احلســني ،ثــم رمـاه احلســن مثـل مــا رمـاه أمــري املـؤمنني ،تكبـريات

ــل ــامت الرج ــؤمنني  ،ف ــري امل ــه أم ــه  Qفأخرج ــىل علي ــه وص ــر ل ــأمر فحف ف

                                                           

 يف املصدر: يا معرش املسلمني. )(١

 : الصحراء.-بالتشديد  -اجلبان واجلبانة  )(٢

 .ركعتني، ثم وضعه اه يف املصدر: انظرين اصيل )(٣

 يف املصدر: ان هذا حق من حقوق اهللا. )(٤

 يف املصدر: من يف عنقه هللا حد. )(٥

 يف املصدر: فأخذ. )(٦
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قـد اغتسـل بـام هـو طـاهر  :فقـال ؟يا أمـري املـؤمنني أال تغسـله :فقيل ،ودفنه

 .)١(لقد صرب عىل أمر عظيم ،إىل يوم القيامة

ــــوب*  ــــن شهرآش ــــب اب ــــأرخيني  :)٢(مناق ــــحيحني والت يف الص

أيب عمـرو بـن صـيفي بـن هشـام مـوالة  واملسندين وأكثر التفاسـري أن سـارة

ــي  ــت النب ــرتفدة Nأت ــة مس ــن مك ــه ..…………م ــتهر عن ــد اش  Qوق

رجـال مـن  Qوأخـذ  .ومل يكـن ليفقأهـا غـريي ،أنا فقـأت عـني الفتنـة :قوله

أن  Qوطلبــوا إىل احلســن  ،فــاجتمعوا قومــه ليكلمــوا فيــه ،بنــي أســد يف حــد

 :فقـال ،وهفـدخلوا عليـه وسـأل ،ائتوه فهـو أعـىل بكـم عينـا :فقال ،يصحبهم

ــتكم ــد أنجحــوا  ،ال تســألوين شــيئا أملكــه إال أعطي ــرون أهنــم ق فخرجــوا ي

مــا  :فقــال ،وحكــوا لــه قولــه ،مــأتىأتينــا خــري  :فقــالوا Qفســأهلم احلســن 

ثــم  ،فحــده Qفأخرجــه عــيل  ،فأصــغوه ؟كنــتم فــاعلني إذا جلــد صــاحبكم

 .هذا واهللا لست أملكه :قال

                                                           

 .٦٦ح -٢٩٤ – ٢٩٢ :٤٠ ،العالمة املجليس -نوار بحار األ )(١

 .٤٠٨:١ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب، )(٢
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ر هبـــم ـأي أبصـــ " أعـــال هبـــم عينـــا "فيـــه  :قـــال اجلـــزري :بيـــان
 .)٢(نقصه :يشء،وأصغى ال)١(وأعلم بحاهلم

رجــــال مــــن بنــــي  Q: وأخــــذ )٣(مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب* 
ـــه ،أســـد يف حـــد ـــه ليكلمـــوا في ـــاجتمع قوم ـــن  ،ف ـــوا إىل احلس  Qوطلب
فـــدخلوا عليـــه  )٤(ائتـــوه وهـــو أعـــىل بكـــم عينـــا :فقـــال ،أن يصـــحبهم

ـــألوه ـــال ،وس ـــتكم :فق ـــه إال أعطي ـــيئا أملك ـــألوين ش ـــوا  ،ال تس فخرج
ـــد أنجحـــوا ـــرون أهنـــم ق ـــالوا ،Qفســـأهلم احلســـن  ،ي ـــري  :فق ـــا خ أتين

إذا جلــد صــاحبكم مــا كنــتم فــاعلني  :مــأيت وحكــوا لــه قولــه فقــال

                                                           

 .١٢٦: ٣النهاية  )(١

 .١ح -٩ :٤١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٤٠٨:١ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٣

 م وأعلم بحاهلم وضمريأي أبرص هب "هو أعىل هبم عينا"يف النهاية: يف احلديث:  )(٤

أوىل  ،وأعلم بحالكم ارجعوا إىل عيل فهو أمريكم Qأي فقال احلسن  ،Qلعيل  "ائتوه"

 .برعايتكم واشفاقكم



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ١٩٠

 

ـــغوه ـــيل  .)١(فأص ـــه ع ـــال Qفأخرج ـــم ق ـــده ث ـــت  :فح ـــذا واهللا لس ه
 .)٢(أملكه

 :القصاص

ملا رضب ابن ملجـم الفاسـق لعنـه اهللا  :قال )٤(: عن أيب مطر)٣(التهذيب* 

 ،ال ولكن احبسه فإذا مـت فـاقتلوه :قال ؟أقتله :قال له احلسن Qري املؤمنني أم

 .)٥(هود وصالح :وإذا مت فادفنوين يف هذا الظهر يف قرب أخوي
                                                           

 وهو فاصنعوه "حقه، أي تنقصه، وىف األصل وهكذا املصدر"يقال: أصغى فالنا  )(١

 تصحيف.

 .٨ح -٩٩ – ٩٨ :٧٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٠ح ،٣٣:٦ الطويس، ذيب االحكام،هت) (٣

ورد السند يف االصل (حممد بن امحد بن داود عن حممد بن بكار النقاش القمي ) (٤

حدثنا  حدثنا احلسن بن عيل النخاس قال: حدثنا احلسني بن حممد الفزاري قال: قال:

يس عن حممد بن عبيد الطيال حدثنا جعفر بن حممد الرماين قال حدثنا حييى احلامين قال:

 .عن ايب مطر) التامر خمتار

 .٤ح -٣٧٩ :١١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥



 ١٩١ ............................................................... Qالباب الثامن: فقه اإلمام احلسن 

 :الوصية

ــون*  ــابعة واألربع ــا الس ــول اهللا )١(وأم ــإن رس ــيته  N: ف ــرين يف وص أم

 قـد علمـت أنـه لـيس عنـدي !يـا رسـول اهللا :فقلـت ،بقضاء ديونـه وعداتـه

ــال ــال .م ــيعينك اهللا :فق ــه إال  ،س ــه وعدت ــاء ديون ــن قض ــرا م ــام أردت أم ف

وأحصـيت ذلـك فبلـغ ثامنـني ألفـا  ،يرسه اهللا يل حتى قضـيت ديونـه وعداتـه

 . )٣()٢(وبقي بقية أوصيت احلسن أن يقضيها

ــول*  ــيد  :أق ــال الس ــاواق ــن ط ــةوب ــف املحج ــت يف )٤(س يف كش : رأي

 :قـال Qعـن أيب جعفـر  ،بإسـنادهكتاب إبـراهيم بـن حممـد األشـعري الثقـة 

ضـيعة لـه  Qفبـاع احلسـن  ،وعليـه ديـن ثامنامئـة ألـف درهـم Qقبض عـيل 

                                                           

عىل مجاعة من االنصار واملهاجرين تذاكروا فضلهم  Qيف احتجاج امري املؤمنني ) (١

 .يف خالفة عثامن

 .٥٧٨ الصدوق، اخلصال،) (٢

 .٤٤٢ :٣١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٢٥ السيد ابن طاووس، ة لثمرة املهجة،كشف املحج) (٤
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ــه ــاها عن ــف وقض ــامئة أل ــف  )١(بخمس ــة أل ــر بثالثامئ ــيعة أخ ــه ض ــاع ل وب

ــه ــذر مــن اخلمــس شــيئا وكانــت  ،درهــم فقضــاها عن ــه مل يكــن ي وذلــك أن

 .)٢(تنوبه نوائب
وحممــد  ،د بــن عبــد اجلبــارعــن حممــ ،: أبــو عــيل األشــعري)٣(الكــايف* 

عــن عبــد  ،عــن صــفوان بــن حييــى ،بــن إســامعيل عــن الفضــل بــن شــاذان
ــال ــاج ق ــن احلج ــرمحن ب ــى  :ال ــن موس ــو احلس ــث إيل أب ــري  Qبع ــية أم بوص

ى بــه ـبســم اهللا الــرمحن الــرحيم هـذا مــا أوىص بــه وقضــ :وهــي Qاملـؤمنني 
رفني بـه عـن ـيف ماله عبـد اهللا عـيل ابتغـاء وجـه اهللا ليـوجلني بـه اجلنـة ويصـ

إن مـا كـان يل  ،ويرصف النـار عنـي يـوم تبـيض وجـوه وتسـود وجـوه ،النار
غــري أن  ،يعــرف يل فيهــا ومــا حوهلــا صــدقة ورقيقهــا )٤(مــن ينبــع مــن مــال

ــا نيــزر وجبــريا عتقــاء فهــم مــوايل  ،لــيس ألحــد علــيهم ســبيل ،رياحــا وأب
ــج ــس حج ــال مخ ــون يف امل ــاليهم ،يعمل ــم وأرزاق أه ــتهم ورزقه ــه نفق  ،وفي

                                                           

 يف املصدر: بخمسامئة ألف درهم فقضاها عنه. )(١

 .٢٣ح -٣٣٩ – ٣٣٨ :٤٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٦ح ،٤٩:٧ الكليني، الكايف،) (٣

 يف املصدر: ان ما كان يل من مال ينبع. )(٤
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ورقيقهــا  )١(وادي القــر كلــه مــن مــال بنــي فاطمــةومـع ذلــك مــا كــان يل بــ
غـري أن زريقـا لـه مثـل مـا كتبـت [وما كان يل بديمـة وأهلهـا صـدقة  ،صدقة

والقفريتــني كــام قــد علمــتم  ]ومــا كــان يل بأذينــة وأهلهــا صــدقة ،ألصــحابه
وإن الـذي كتبـت مــن أمـوايل هـذه صـدقة واجبـة بتلــة  ،صـدقة يف سـبيل اهللا

ينفـق يف كـل نفقـة يبتغـى هبـا وجـه اهللا يف سـبيل اهللا ووجهـه  ،ا أنا أو ميتـاحي
ــي  ــم وبن ــي هاش ــن بن ــرحم م ــد[وذوي ال ــد ]عب ــب والبعي ــب والقري  ،املطل
يأكـل منـه بـاملعروف وينفقـه حيـث  ،فإنه يقـوم عـىل ذلـك احلسـن بـن عـيل

ــل ــل حمل ــل يف ح ــز وج ــراه اهللا ع ــه ،ي ــه في ــرج علي ــع  ،ال ح ــإن أراد أن يبي ف
 ،ال حــرج عليــه فيــه ،ي بــه الــدين فليفعــل إن شــاءـمــن املــال فيقضــ نصــيبا

وإن ولـــد عـــيل ومـــواليهم وأمـــواهلم إىل  ،وإن شـــاء جعلـــه رس امللـــك
وإن كانـت دار احلسـن بـن عـيل غـري دار الصـدقة فبـدا لـه  ،احلسن بـن عـيل

ــه ــه في ــرج علي ــاء ال ح ــع إن ش ــا فليب ــا  ،أن يبيعه ــم ثمنه ــه يقس ــاع فإن وإن ب
ــالث ــة أث ــا ،ثالث ــل ثلثه ــبيل اهللا )٢(فيجع ــم  ،يف س ــي هاش ــا يف بن ــل ثلث وجيع
ــي املطلــب ــه يضــعه فــيهم حيــث  ،وجيعــل الثلــث يف آل أيب طالــب ،وبن وإن

                                                           

 فاطمة. ييف املصدر: لبن )(١

 .عل ثلثايف املصدر: فيج )(٢
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وإن حدث بحسـن حـدث وحسـني حـي فإنـه إىل احلسـني بـن عـيل  ،يراه اهللا
لــه مثــل الــذي كتبــت  ،وإن حســينا يفعــل فيــه مثــل الــذي أمــرت بــه حســنا

وإن لبنـي ابنـي فاطمـة مـن صـدقة  )١(حسـن وعليه مثل الـذي عـىل ،للحسن
وإين إنــام جعلــت الــذي جعلــت البنــي فاطمــة  ،عــيل مثــل الــذي لبنــي عــيل

وتعظيمهـــا  Nابتغــاء وجـــه اهللا عـــز وجـــل وتكــريم حرمـــة رســـول اهللا 
ــ ــاهاـوتش ــر  ،)٢(ريفها ورض ــإن اآلخ ــدث ف ــني ح ــن وحس ــدث بحس وإن ح

ــي عــيل ــه ،مــنهام ينظــر يف بن ــرىض هبدي ــيهم مــن ي ــإن وجــد ف ــالمه  )٣(ف وإس
نــه وإن مل يــر فــيهم بعــض الــذي يريــده فإ ،وأمانتــه فإنــه جيعلــه إليــه إن شــاء

ــب ــن آل أيب طال ــل م ــه إىل رج ــب  ،)٤(جيعل ــد ذه ــب ق ــد آل أيب طال ــإن وج ف
وإنــه  ،كـرباؤهم وذوو آرائهــم فإنــه جيعلـه إىل رجــل يرضــاه مـن بنــي هاشــم

ــه أن يــرتك املــال عــىل أصــوله ــه إلي ــ ،يشــرتط عــىل الــذي جيعل ق ثمــره وينف

                                                           

 يف املصدر: عىل احلسن. )(١

 يف املصدر: وتعظيمهام وترشيفهام ورضامها. )(٢

 اهلد: الطريقة والسرية. )(٣

 يف املصدر: من آل أيب طالب يرىض به. )(٤
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ووجهـه وذوي الـرحم مـن بنـي هاشـم وبنـي  )١(حيث أمرته بـه يف سـبيل اهللا
ــد ــب والبعي ــه  ،املطلــب والقري ــاع من ــورث يشءال يب ــب وال ي وإن  ،وال يوه

وهـو إىل ابنــي فاطمـة وإن رقيقـي الــذين  ،)٢(مـال حممـد بـن عــيل عـىل ناحيـة
أيب  بــه عــيل بــن )٣(هــذا مــا وىص .ي كتبــت يل عتقــاءتــيف صــحيفة صــغرية ال

طالــب يف أموالــه هــذه الغــد مــن يــوم قــدم مســكن ابتغــاء وجــه اهللا والــدار 
وال حيـل المـرئ مسـلم يـؤمن بـاهللا  ،واهللا املسـتعان عـىل كـل حـال ،اآلخرة

قضـيته مـن مـايل وال خيـالف فيـه أمـري مـن  يشءواليوم اآلخـر أن يقـول يف 
  .)٤(قريب أو بعيد

ــ*  ــن ال حيض ــهـم ــ)٥(ره الفقي ــن أمح ــد ب ــعري: رو حمم ــن  ،د األش ع
عـن أيب مـريم ذكـره عـن أبيـه  ،عـن يـونس بـن يعقـوب ،السندي بـن حممـد

كانــت حتــت  Nأن أمامــة بنــت أيب العــاص وأمهــا زينــب بنــت رســول اهللا 
                                                           

 يف املصدر: من سبيل اهللا. )(١

 يف املصدر: عىل ناحيته. )(٢

 يف املصدر: ما قىص. )(٣

 .١٩ح -٤٢ – ٤٠ :٤١ ،ليسالعالمة املج -بحار األنوار  )(٤

 .٥٤٥٥ح ،١٩٨:٤ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه،) (٥
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ــب  ــن أيب طال ــة  Qعــيل ب ــاة فاطم ــيل  Pبعــد وف ــد ع ــا بع  Qفخلــف عليه
املغــرية بــن نوفــل فــذكر أهنــا وجعــت وجعــا شــديدا حتــى اعتقــل  لســاهنا 

فجعــال  ،وهــي ال تســتطيع الكــالم Kحلســن واحلســني ابنــا عــيل فجاءهــا ا
ــذلك ــاره ل ــه :يقــوالن هلــا واملغــرية ك ــا وأهل ــري  ؟أعتقــت فالن فجعلــت تش

ال تفصــح  ،أن نعــم :فجعلــت تشــري برأســها ،كــذا وكــذا )١(برأســها ال
 .)٣()٢(فأجازا ذلك هلا ،بالكالم

 :الصدقات

ه نظــر إىل احلســن أنــ Q: روي عــن أمــري املــؤمنني )٤(دعــائم االســالم* 
وهو طفل صغري قـد أخـذ متـرة مـن متـر الصـدقة فجعلهـا يف فيـه  Qابن عيل 

ــول اهللا  ــتخرجها رس ــر  Nفاس ــا يف مت ــى هب ــه فرم ــا لعاب ــه وإن عليه ــن في م
ــال ــت وق ــث كان ــن  :الصــدقة حي ــدقة. وع ــا الص ــل لن ــت ال حت ــل بي ــا أه إن

                                                           

 نعم خ ل. )(١

 .يدل عىل صحة الوصية باإلشارة مع التعذر )(٢

 .١٨ح -١٥٨ – ١٥٧ :٢٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢٦٤:١ القايض النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (٤
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بيــدي فمشـيت معـه فمررنــا  Nأخـذ رسـول اهللا  :قــال Lاحلسـن بـن عـيل 
فتناولـت متـرة فجعلتهـا  )١(صبوب وأنـا يومئـذ غـالم صـغري فجمـزتتمر مب

ــول اهللا  ــادر رس ــا Nيف يف فب ــرة بلعاهب ــرج التم ــبعه يف يف وأخ ــل أص  ،فأدخ
إنـا أهـل البيـت ال حتـل  :فقـال ،وكـان مـن متـر الصـدقة ،ورمى هبا يف التمـر

  .)٢(لنا الصدقة
عــن عبــد  ،عمــن حدثــه ،عــن أبيــه ،عــن الربقــي ،: العــدة)٣(الكــايف* 

جـــاء رجـــل إىل احلســـن  :قـــال Qعـــن أيب عبـــد اهللا  ،الـــرمحن العرزمـــي
إن الصـدقة ال حتـل  :ومهـا جالسـان عـىل الصـفا فسـأهلام فقـاال Lواحلسني 

 ؟مــن هــذا يشءففيــك  ،أو فقــر مــدقع ،أو غــرم مفظــع ،إال يف ديــن موجــع
ــال ــاه :ق ــم فأعطي ــر ،نع ــن عم ــد اهللا ب ــأل عب ــل س ــان الرج ــد ك ــد  ،وق وعب

 :فرجــع إلــيهام فقــال هلــام يشءاه ومل يســأاله عــن أيب بكــر فأعطيــ الــرمحن بــن
ــن واحلســني ــه احلس ــام ســألني عن ــأالين ع ــاال  ،مــالكام مل تس ــام ق ــا ب وأخربمه

                                                           

 واجلمز: االرساع والعدو. يف نسخة الكمباين جزت، )(١

 .١٤ح -٧٦ :٩٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٧ح ،٤٧:٤ الكليني، الكايف،) (٣



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ١٩٨

 

فيـه ال حتـل املسـألة إال  :قـال اجلـزري :بيـان .إهنام غـذيا بـالعلم غـذاء :فقاال
 .)١(وهو الرتاب ،أي شديد يفيض بصاحبه إىل الدقعاء ،لذي فقر مدقع

 :التقية

قـــال  :L..........وقال احلســـن بـــن عـــيل :ريعةـمصـــباح الشـــ* 
ــول اهللا  ــداراهتم  :Nرس ــدة م ــه بش ــىل خلق ــلهم اهللا ع ــام فض ــاء إن إن األنبي

 .)٣()٢(وحسن تقيتهم ألجل إخواهنم يف اهللا ،ألعداء دين اهللا
إن التقيــة  :Lقــال احلســن بــن عــيل تفســري اإلمــام العســكري .... * 

وإن تركهــا ربــام أهلــك  ،لصــاحبها مثــل ثــواب أعامهلــم ،ةيصــلح اهللا هبــا أمــ
وإن معرفــة حقــوق االخــوان حتبــب إىل  ،تاركهــا رشيــك مــن أهلكهــم ،أمــة

ــرك قضــاءها ملقــت إىل  ،الــرمحن ــديان وإن ت وتعظــم الزلفــى لــد امللــك ال
 . )٥()٤(تبة عند الكريم املنانوتصغر الر ،الرمحن

                                                           

 .٤ح -٣٢١ – ٣٢٠ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
 .٢٤٤ح ،٣٥٥ ،Q املنسوب اىل االمام العسكري تفسري االمام العسكري،) (٢
 .٤١ح -٤٠١ :٧٢ ،جليسالعالمة امل -بحار األنوار  )(٣
 .١٦٤ح ،٣٢١ ،Q املنسوب اىل االمام العسكري االمام العسكري، تفسري) (٤
 .٦٨، ح٤١٥ – ٤١٤ :٧٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥
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ــ*  ــل الش ــناده)١(رائعـعل ــرية باس ــن املغ ــامل ،: اب ــن س ــد  ،ع ــن أيب عب ع
ــال Qاهللا ــول اهللا  :ق ــيل  Nأوىص رس ــده Qإىل ع إىل  Qوأوىص عــيل  ،وح

احلسـن واحلســني مجيعــا وكــان احلســن أمامـه فــدخل رجــل يــوم عرفــة عــىل 
صـائم ثـم جـاء بعـد مـا قـبض احلسـن  Qوهو يتغـد واحلسـني  Qاحلسن 

ــني  ــىل احلس ــدخل ع ــني  Qف ــن احلس ــيل ب ــد وع ــو يتغ ــة وه ــوم عرف  Qي
ــائم ــل ،ص ــه الرج ــال ل ــت  :فق ــد وأن ــو يتغ ــن وه ــىل احلس ــت ع إين دخل
ــائم ــر ،ص ــت مفط ــك وأن ــت علي ــم دخل ــال ؟ث ــا  :فق ــان إمام ــن ك إن احلس

فلــام أن قــبض كنــت  ،وليتأســى بــه النــاس ،فــأفطر لــئال يتخــذ صــومه ســنة
 . )٢(االمام فأردت أن ال يتخذ صومي سنة فيتأسى الناس يب

 :املحرمات

خيـرب دعـا  Nملـا فـتح اهللا عـىل نبيـه  :قـال Qوعن احلسن بـن عـيل * 

وهنـى  ،رهـومحـد اهللا وذكـر مـا فـتح اهللا عليـه ونصـ ،بقوسه فاتكأ عىل سـيتها

 ،وعــن امليــاثر احلمــر ،وعــن خــاتم الــذهب ،عــن مهــر البغــي :عــن خصــال
                                                           

 .١ح ،٣٨٦:٢ الصدوق، علل الرشائع،) (١

 .٣ح -١٢٣ :٩٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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وعــن أكــل حلــوم احلمــر  ،وعــن ثمــن الكلــب ،يـوعــن لــبس الثيــاب القســ

ــة ــن ،األهلي ــ )١(وع ــذهب والفـالص ــذهب بال ــة رف ال ــة بالفض ــنهام  ]و[ض بي

 .)٣()٢(وعن النظر يف النجوم ،فضل

* * * 
 
 
  

                                                           

 در.كذا يف نسخ البحار واملص )(١

 .١٠ح ،٤١٧ الصدوق، اخلصال،) (٢

 .٧٩ح -٢٧٧ :٥٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣



 

  

 
 
 

 
 الباب التاسع

 Qتفسري اإلمام احلسن 



 

  



 ٢٠٣ ........................................................... Qالباب التاسع: تفسري اإلمام احلسن 

 :ياتلبعض اآل Q جاء من تفسري االمام احلسن ما

ودٍ ﴿ :يف قولـــه تعـــاىل G )١(وقـــال الطـــربيس*  ـــهُ شْ مَ دٍ وَ : )٢(﴾وَ شـــاهِ

عــن ابــن  ،واملشــهود يــوم عرفــة ،أن الشــاهد يــوم اجلمعــة :أحــدها :أقــوال

ــاس ــر ،عب ــد اهللا  ،وأيب جعف ــي  ،Lوأيب عب ــن النب ــك ع الن  Nو روي ذل

 ،أن الشـاهد يـوم النحـر :اجلمعة تشهد عىل كل عامـل بـام عمـل فيـه وثانيهـا

واملشــهود يــوم  ،Nأن الشــاهد حممــد  :وثالثهــا .واملشــهود يــوم عرفــة

 .)٣(Lوهو املروي عن احلسن بن عيل  ،القيامة

ـلْ ﴿ :قولـه عـز وجـل :)٤(تفسري اإلمـام العسـكري*  ـمُ قُ إِنْ كانَـتْ لَكُ

ــ ــدَ اهللال نْ ةُ عِ ــرَ ارُ اآلْخِ ــةً  دَّ ــه ﴾خالِصَ ــونَ  اهللاوَ ﴿ :إىل قول لُ مَ عْ ــام يَ ــريٌ بِ  )٥(﴾بَصِ

إن اهللا تعـاىل ملـا وبـخ  Qقال احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب  :Qقال اإلمام 
                                                           

 .٣١٥:١٠ الطربيس، جممع البيان، تفسري) (١

 .٣ الربوج:) (٢

 .٥٨ :٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢٩٤ح ،٤٤٣ العسكري، لإلماماملنسوب  االمام العسكري، تفسري) (٤

 .٩٦-٩٤: البقرة) (٥
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ــام  ،وقطــع معــاذيرهم Nهــؤالء اليهــود عــىل لســان رســول اهللا حممــد  و أق

ــحة  ــج الواض ــيهم احلج ــدا عل ــأن حمم ــق  Nب ــري اخلالئ ــني وخ ــيد النبي س

 ،وخـري مـن خيلفـه بعـده يف املسـلمني )١(سـيد الوصـيني Qوأن عليـا  ،أمجعني

ــاد اهللا عــز وجــل ــدين اهللا واألئمــة لعب ــه هــم القــوام ب  ،وأن الطيبــني مــن آل

ة وال شــبهة فجــاؤوا إىل وانقطعــت معــاذيرهم وهــم ال يمكــنهم إيــراد حجــ

إن اجلنـة خالصـة لنـا  :ولكنـا نقـول ،ري مـا تقـولال نـد :فقـالوا )٢(أن كابروا

ــك ــك وأمت ــل دين ــيل ودون أه ــد ودون ع ــا حمم ــك ي ــن دون ــم  ،م ــا بك وإن

و  ،ونحــن أوليــاء اهللا املخلصــون وعبــاده اخلــريون ،مبتلــون وممتحنــون

فلــام قــالوا  ،مــن ســؤالنا ربنــا ـيءمســتجاب دعاؤنــا غــري مــردود علينــا بشــ

إن كانــت  "يــا حممــد هلــؤالء اليهــود  "قــل  " :Nذلــك قــال اهللا تعــاىل لنبيــه 

ــرة  ــدار اآلخ ــم ال ــا  "لك ــة ونعيمه ــاس  "اجلن ــن دون الن ــة م ــد  "خالص حمم

ــة  ــيل واألئم ــد  Kوع ــم بمحم ــة وإنك ــؤمني األم ــحاب وم ــائر األص وس

ــون ــه ممتحن ــردود  ،وذريت ــتجاب غــري م ــاءكم مس ــوت  "وإن دع ــوا امل  "فتمن
                                                           

 يف نسخة: وأن عليا أمري املؤمنني. )(١

 يف نسخة: إىل أن تكابروا. )(٢
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 :يقولــون )٢(يــتهاموذرفــإن حممــدا وعليــا  ،ومــن خمــالفيكم )١(مــنكمللكــاذبني 

ــنهم ــالفوهنم يف دي ــذين خي ــاس ال ــن دون الن ــل م ــز وج ــاء اهللا ع ــم أولي  ،إهن

دعون فتمنـوا املـوت فـإن كنـتم معـارش اليهـود كـام تـ ،وهم املجاب دعاؤهم

بـــأنكم أنـــتم  "إن كنـــتم صـــادقني"ومـــن خمـــالفيكم  )٣(للكـــاذبني مـــنكم

أمــت الكــاذب اللهــم  :فقولــوا ،املجــاب دعــاؤكم عــىل خمــالفيكم ،املحقــون

وضــوحا  )٤(ولتــزداد حجتــك ،ليســرتيح منــه الصــادقون ،منــا ومــن خمالفينــا

بعـد مـا عـرض  Nثـم قـال هلـم رسـول اهللا  .)٥(بعد أن قـد صـحت ووجبـت

ــيهم ــذا عل ــن :ه ــد م ــا أح ــه ال يقوهل ــامت مكان ــه ف ــص بريق ــد غ -كم إال ق

 Qوعليــا  Nوأن حممــدا  ،وكانــت اليهــود علــامء بــأهنم هــم الكــاذبون

ــدقيهام ــادقون ومص ــم الص ــ -ه ــم جيس ــم ـفل ــذلك لعلمه ــدعوا ب روا أن ي
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تْ ﴿ :فقــال تعــاىل ،بــأهنم إن دعــوا فهــم امليتــون مَ ــدَّ ــداً بِــام قَ هُ أَبَ ــوْ نَّ تَمَ ــنْ يَ وَ لَ

هيِمْ  ــدِ يْ يعنــي اليهــود لــن يتمنــوا املــوت للكــاذب بــام قــدمت أيــدهيم مــن  ﴾أَ

 ،صــيهوبعــيل أخــي نبيــه وو ،وبمحمــد رســوله و نبيــه وصــفيه ،الكفــر بــاهللا

لِــيمٌ بِالظَّــاملِِنيَ  اهللاوَ ﴿ :قــال اهللا تعــاىل ،وبالطــاهرين مــن األئمــة املنتجبــني  ﴾عَ

ــ ــم ال جيس ــود إهن ــم ـاليه ــم ه ــم أهن ــاذب لعلمه ــوت للك ــوا امل رون أن يتمن

ــذلك أمــرك أن تبهــرهم بحجتــك ،الكــاذبون ــدعوا عــىل  ،ول ــأمرهم أن ي وت

ــم  .لكــاذبونالكــاذب ليمتنعــوا مــن الــدعاء ويتبــني للضــعفاء أهنــم هــم ا ث

ــا حممــد  :قــال ــي هــؤالء اليهــود  "ولتجــدهنم"ي ــاس عــىل "يعن أحــرص الن

ــاة ــن نعــيم  "حي ــهم م ــك ألياس ــذينوذل ــرهم ال ــم يف كف ــرة الهنامكه  )١(اآلخ

ــظ ــم الح ــون أهن ــه يف  يعلم ــم مع ــة  يشءهل ــريات اجلن ــن خ ــذين "م ــن ال وم

وأحــرص  ،هــؤالء اليهــود أحـرص النــاس عــىل حيــاة :قــال تعــاىل "أرشكـوا

يعنـي املجـوس ألهنـم ال يـرون النعـيم إال يف  ،ن أرشكـوا عـىل حيـاةمن الـذي

فلـذلك هـم أشـد النـاس حرصـا عـىل  ،وال يؤملـون خـريا يف اآلخـرة ،الدنيا

ــاة ــال ،حي ــود فق ــف اليه ــم وص ــدهم  " :ث ــود أح ــدهم  "ي ــى أح أن  "يتمن
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بمباعــده  "بمزحزحــه  "أي التعمــري ألــف ســنة  "يعمــر ألــف ســنة ومــا هــو 

ــام قــال ،تعمــريه "عمــر أن ي "مــن العــذاب  ومــا هــو بمزحزحــه مــن " :وإن

ومـا  :ألنـه لـو قـال ؟ومـا هـو بمزحزحـه فقـط :ومل يقـل "يعمـرالعذاب أن 

هــو بمزحزحــه مــن العــذاب واهللا بصــري لكــان حيتمــل أن يكــون ومــا هــو 

ومـــا هـــو  :فلـــام أراد ومـــا تعمـــريه قـــال ،يعنـــي وده ومتنيـــه بمزحزحـــه

ــر ــه أن يعم ــال ،بمزحزح ــم ق ــ" :ث ــونواهللا بص ــام يعمل ــبه  "ري ب ــىل حس فع

ملـا كاعـت  :L قـال احلسـن بـن عـيل .جيازهيم ويعـدل علـيهم وال يظلمهـم

وهــم  -اليهــود عــن هــذا التمنــي وقطــع اهللا معــاذيرهم قالــت طائفــة مــنهم 

يـا حممـد فأنـت واملؤمنـون  :-وقـد كـاعوا وعجـزوا  Nرة رسـول اهللا ـبحض

م وعـــيل أخـــوك ووصـــيك أفضـــله ؟املخلصـــون لـــك جمـــاب دعـــاؤكم

ــال رســول اهللا  ؟وســيدهم ــالوا .بــىل :Nق ــإن :ق ــا حممــد ف ــام  ي كــان هــذا ك

اهللا البـن رئيسـنا هـذا فقـد كـان مـن الشـباب مجـيال  زعمت فقل لعيل يـدعو

ــميا ــيام قس ــيال وس ــرب :نب ــى ال يق ــار مح ــد ص ــذام وق ــرص وج ــه ب  ،حلق

 :Nفقـال رسـول اهللا  .ينـاول اخلبـز عـىل أسـنة الرمـاح ،ومهجورا ال يعـارش

ــه ــوين ب ــأيت ،ايت ــه ف ــول اهللا  ،ب ــر رس ــع  Nفنظ ــر فظي ــه إىل منظ ــحابه من وأص

 ،يــا أبــا حســن ادع اهللا لــه بالعافيــة :N فقــال رســول اهللا ،ســمج قبــيح كريــه
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فراغـه مـن دعائـه إذا  )عنـد خ ل(فدعا لـه فلـام كـان بعـد  ،فإن اهللا جييبك فيه

الفتــى قــد زال عنــه كــل مكــروه وعــاد إىل أفضــل مــا كــان عليــه مــن النبــل 

يــا فتــى  :للفتــى Nفقــال رســول اهللا  .ل والوســامة واحلســن يف املنظــرواجلــام

 -وحسـن إيامنـه  -قـد آمنـت  :قـال الفتـى .آمن بالـذي أغاثـك مـن بالئـك

يـا ليتـه كـان أجـذم أبـرص  ،يا حممد ظلمتني وذهبـت منـي بـابني :فقال أبوه

ــك ــدخل يف دين ــان ومل ي ــام ك ــب إيل ،ك ــان أح ــك ك ــإن ذل ــول  .ف ــال رس ق

 عــز وجــل قــد خلصــه مــن هــذه اآلفــة وأوجــب لــه نعــيم لكــن اهللا :Nاهللا

إنـام جـاء وقـت  ،)١(يا حممد مـا كـان هـذا لـك وال لصـاحبك :قال أبوه .اجلنة

جمابـا يف اخلـري فهـو  -يعنـي عليـا  -فـإن كـان صـاحبك هـذا  ،عافيته فعـويف

فـإين أعلـم أنـه  ،يـدعو عـيل باجلـذام والـربص :ر فقل لـهـأيضا جماب يف الش

تبــني هلــؤالء الضــعفاء الــذين قــد اغــرتوا بــك أن زوالــه عــن لي ،ال يصــيبني

يــا هيــودي اتــق اهللا وهتنــأ بعافيــة  :Nفقــال رســول اهللا  .ابنــي مل يكــن بدعائــه

فــإن  ،وقابــل النعمــة بالشــكر ،وال تتعــرض للــبالء وملــا ال تطيقــه ،اهللا إيــاك

ــلبها ــا س ــن كفره ــدها :م ــرت مزي ــكرها ام ــن ش ــودي .وم ــال اليه ــن  :فق م
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وإنــام أريــد هبــذا أن اعــرف  ، تكــذيب عــدو اهللا املفــرتي عليــهشــكر نعــم اهللا

وأن الـذي أصـابه مـن  ،ولدي أنه ليس ممـا قلـت لـه وادعيتـه قليـل وال كثـري

يـا هيـودي  :وقـال Nفتبسـم رسـول اهللا  .خري مل يكـن بـدعاء عـيل صـاحبك

وإنــام صــادف دعــاؤه  ،Qإن عافيــة ابنــك مل يكــن بــدعاء عــيل  :هبــك قلــت

ــ ــت جم ــه يءوق ــيل  ،عافيت ــا ع ــو دع ــت ل ــذي  Qأرأي ــبالء ال ــذا ال ــك هب علي

ولكنــه صــادف  ،إن مــا أصــابني مل يكــن بدعائــه :اقرتحتــه فأصــابك أتقــول

الن هـذا احتجـاج منـي عـىل عـدو  ،ال أقـول هـذا :قـال ؟دعاؤه وقت بالئي

واهللا أحكــم مـن أن جييــب إىل مثـل هــذا  ،اهللا يف ديـن اهللا واحتجـاج منــه عـيل

ــاده و د ــتن عب ــد ف ــون ق ــاذبنيفيك ــديق الك ــاهم إىل تص ــول  .ع ــال رس فق

ــيل  :Nاهللا ــاء ع ــذا يف دع ــك Qفه ــه علي ــو يف دعائ ــك كه ــل اهللا  ،البن ال يفع

ــه ــه الكــاذب علي ــه ويصــدق ب ــاده دين ــه عــىل عب فتحــري  ،تعــاىل مــا يلــبس ب

يـا حممـد ليفعـل عـيل هـذا يب إن كنـت  :اليهودي ملا بطلت عليه شـبهته وقـال

يـا أبـا حسـن قـد أبـى الكـافر إال عتـوا  :Qلعـيل  Nفقال رسول اهللا  .صادقا

اللهــم ابتلــه بــبالء ابنــه مــن  :وقــل ،فــادع عليــه بــام اقــرتح ،ومتــردا وطغيانــا

فقاهلا فأصاب اليهودي داء ذلـك الغـالم مثـل مـا كـان فيـه الغـالم مـن  ،قبل

رخ ويســتغيث ـوجعــل يصــ ،واســتوىل عليــه األمل والــبالء ،اجلــذام والــربص



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٢١٠

 

لـو علـم  :Nفقـال رسـول اهللا  .قك فـأقلنييا حممد قـد عرفـت صـد :ويقول

ولكنـه عـامل بأنـك ال ختـرج عـن هـذا احلـال إال ازددت  ،اهللا صدقك لنجـاك

فإنـه اجلـواد  ،ولـو علـم أنـه إن نجـاك آمنـت بـه جلـاد عليـك بالنجـاة ،كفرا

فبقـي اليهــودي يف ذلـك الـداء والـربص أربعـني ســنة  :Qثـم قـال  .الكـريم

ــاظرين ــة للن ــربين ،آي ــربة للمعت ــد  ،وع ــة ملحم ــة بين ــة وحج ــة  Nوعالم باقي

وبقــي ابنــه كــذلك معــاىف صــحيح األعضــاء  ،وعــربة للمتكــربين ،للغــابرين

ــربين ــربة للمعت ــنة ع ــني س ــوارح ثامن ــامن ،واجل ــافرين يف االي ــا للك  ،وترغيب

حــني حــل الــبالء  Nوقــال رســول اهللا  .وتزهيــدا هلــم يف الكفــر والعصــيان

 )١(اد اهللا وإيــاكم والكفــر لــنعم اهللابــع :بــاليهودي بعــد زوال الــبالء عــن ابنــه

أال وتقربــوا إىل اهللا بالطاعـــات جيـــزل لكـــم  ،فإنــه مشـــوم عـــىل صـــاحبه

ــات ــ ،املثوب ــاد ـوقص ــداء اهللا يف اجله ــالتعرض ألع ــدنيا ب ــم يف ال روا أعامرك

وابـذلوا أمـوالكم يف  ،يف النعـيم الـدائم اخلالـد )٢(الوا طـول أعـامر اآلخـرةلتن

يـا رسـول اهللا  :فقـام نـاس فقـالوا .نـاؤكم يف اجلنـةاحلقوق الالزمة ليطـول غ
                                                           

 يف نسخة: بنعم اهللا. )(١

 .يف نسخة: طول االعامر يف اآلخرة )(٢
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 ،األمـوال ال نفـي بمجاهـدة األعـداءونحن ضـعفاء األبـدان قليلـو االعـامر 

ــاالت ــات العي ــن نفق ــا ع ــل أموالن ــنع ،وال تفض ــامذا نص ــول  ؟ف ــال رس ق

كيــف يكــون  :قــالوا .أال فلــيكن صــدقاتكم مــن قلــوبكم وألســنتكم :Nاهللا

ــول اهللا ــا رس ــك ي ــال  ؟ذل ــ :Nق ــا أم ــوب فتقطعوهن ــدوهنا خ ل(ا القل  )فتعق

عــىل حــب اهللا وحــب حممــد رســول اهللا وحــب عــيل ويل اهللا وويص رســول 

ــدين اهللا ،اهللا ــام ب ــني للقي ــب املنتجب ــيهم ،وح ــيعتهم وحمب ــب ش ــب  ،وح وح

ـــؤمنني ـــوانكم امل ـــحناء  ،إخ ـــداوات والش ـــادات الع ـــن اعتق ـــف ع والك

والصـالة  ، بـام هـو أهلـهوأمـا األلسـنة فتطلقوهنـا بـذكر اهللا تعـاىل ،والبغضاء

ــني ــه الطيب ــد وآل ــه حمم ــىل نبي ــل  ،ع ــبلغكم أفض ــذلك ي ــاىل ب ــإن اهللا تع ف

 .)١(الدرجات وينيلكم به املراتب العاليات

وكــذا  ،احلســن الوجــه :والوســيم .كــاع عنــه أي هــاب وجــبن :بيــان 

ــاه ــيم بمعن ــال .القس ــذا  :ويق ــرب يشءه ــور ال يق ــل أي حمظ ــىل فع ــى ع  ،مح

 .السحاب أي استدره امرت الريح :ويقال

                                                           

 .١٥ح -٣٢٦ – ٣٢١ :٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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ــكري*  ــام العس ــري اإلم ــل)١(تفس ــز وج ــه ع ــودُ ﴿ :: قول ــتِ الْيَهُ وَ قالَ

ــىل  ــار عَ ــتِ النَّص ــىل  يشءٍ لَيْسَ ــودُ عَ ــتِ الْيَهُ ــار لَيْسَ ــتِ النَّص قالَ  يشءٍ وَ

 ْ ـاهللاَُّ حيَ مْ فَ هلِِ ـوْ ثْـلَ قَ ـونَ مِ لَمُ عْ ينَ ال يَ ـذلِكَ قـالَ الَّـذِ تْلُـونَ الْكِتـابَ كَ مْ يَ هُ ـمُ وَ كُ

ــونَ  تَلِفُ ْ ــهِ خيَ ــانُوا فِي ــيام ك ــةِ فِ يامَ مَ الْقِ ــوْ مْ يَ ــنَهُ يْ ــام  )٢(﴾بَ ــال اإلم ــال اهللا  :Qق ق

ــاىل ــىل ﴿ :تع ــار عَ ــتِ النَّص ــودُ لَيْسَ ــتِ الْيَهُ ــل  ﴾يشءٍ وَ قالَ ــدين ب ــن ال م

ــر ــل وكف ــنهم باط ــاب  دي ــون الكت ــم يتل ــوراة  "وه ــار  "الت ــت النص وقال

وهـم يتلـون  "ل ديـنهم باطـل وكفـرمـن الـدين بـ" يشءعـىل ليست اليهـود 

هـؤالء وهـؤالء مقلـدون بـال حجـة وهـم يتلـون  :فقـال ،)٣(الكتاب اإلنجيل

 :ثـم قـال ،الكتاب فال يتأملونه ليعملـوا بـام يوجبـه فيتخلصـوا مـن الضـاللة

احلــق ومل ينظــروا فيــه مــن حيــث أمــرهم  "ال يعلمــون كــذلك قــال الــذين"

ل اليهــود والنصــار فقــال بعضــهم لــبعض وهــم خمتلفــون كقــو ،اهللا

ثــم قــال اهللا  ،وهــؤالء يكفــر هــؤالء ،هــؤالء يكفــر هــؤالء ،بعضــهم لــبعض
                                                           

 .٥٤٤ العسكري، لإلماماملنسوب  تفسري االمام العسكري،) (١

 .١١٣ البقرة:) (٢

 ال عن مجلة: وهم يتلون الكتاب اإلنجيل.راجع املصدر فإنه خ )(٣
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ـونَ  فَـاهللا﴿ :تعاىل تَلِفُ ْ يام كـانُوا فِيـهِ خيَ ـةِ فـِ يامَ مَ الْقِ ـوْ مْ يَ يْـنَهُ ـمُ بَ ْكُ يف الـدنيا  ﴾حيَ

وقـال  .وجيـازي كـل واحـد مـنهم بقـدر اسـتحقاقه ،يبني ضـالهلم وفسـقهم

إنـام أنزلـت اآليـة الن قومـا مـن  :Lبـن أيب طالـب  اإلمام احلسـن بـن عـيل

ــول اهللا  ــاؤوا إىل رس ــار ج ــن النص ــا م ــود وقوم ــالوا Nاليه ــد  :فق ــا حمم ي

ــا ــون  :فقالــت اليهــود ،قصــوا عــيل قصــتكم :فقــال ،اقــض بينن نحــن املؤمن

ــه وليســت النصــار عــىل  مــن الــدين  يشءباإللــه الواحــد احلكــيم و أوليائ

ــق ــار ،واحل ــت النص ــ :وقال ــل نح ــيم ب ــد احلك ــه الواح ــون باإلل ن املؤمن

كلكــم  :Nفقــال رســول اهللا  ،مــن الــدين واحلــق يشءوليســت اليهــود عــىل 

ــره ــن اهللا وأم ــن دي ــقون ع ــون فاس ــؤون مبطل ــود ،خمط ــت اليه ــف  :فقال فكي

ــوراة نقــرؤه ــا كتــاب اهللا الت كيــف  :وقالــت النصــار ؟نكــون كــافرين وفين

إنكـم  :Nقـال رسـول اهللا ف ؟نكون كـافرين ولنـا كتـاب اهللا اإلنجيـل نقـرؤه

ــه ــوا ب ــم تعمل ــاب اهللا فل ــار كت ــود و النص ــا اليه ــالفتم أهي ــتم  ،خ ــو كن فل

الن كتـب اهللا أنزهلــا  ،عـاملني بالكتـابني ملـا كفــر بعضـكم بعضـا بغــري حجـة

هيـدي العـاملني هبـا إىل  ،وبيانـا مـن الضـاللة )الغـي خ ل(شفاء مـن العمـى 
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ـــتقيم ـــاال  ،رصاط مس ـــان وب ـــه ك ـــان في ـــام ك ـــوا ب ـــاب اهللا إذا مل تعمل وكت

ـــيكم ـــخطه  ،)١(عل ـــني ولس ـــتم هللا عاص ـــا كن ـــادوا هل ـــة اهللا إذا مل تنق و حج

احــذروا أن ينــالكم  :عــىل اليهــود وقــال Nثــم أقبــل رســول اهللا  ،متعرضــني

ــال اهللا  ــذين ق ــم ال ــاب أوائلك ــا أص ــاب اهللا م ــالف كت ــر اهللا وخ ــالف أم بخ

لَ الَّ ﴿ :فيهم بَدَّ ـمْ فَ ي قِيـلَ هلَُ َ الَّـذِ ـريْ الً غَ ـوْ مْ قَ ـنْهُ ـوا مِ لَمُ ينَ ظَ وأمـروا بـأن  ﴾ذِ

ــامءِ ﴿ :قــال اهللا تعــاىل ،يقولــوه ــنَ السَّ ــزاً مِ جْ ــوا رِ لَمُ ينَ ظَ ــذِ ــىلَ الَّ لْنــا عَ زَ أَنْ  ﴾فَ

ثـم  ،رون ألفـاـعذابا مـن السـامء طاعونـا نـزل هبـم فـامت مـنهم مائـة وعشـ

ــامت ــك ف ــد ذل ــذهم بع ــة و )٢(أخ ــنهم مائ ــعم ــاـش ــا أيض ــان  ،رون ألف وك

مـا بالنـا نحتـاج أن  :خالفهم أهنـم ملـا بلغـوا البـاب رأوا بابـا مرتفعـا فقـالوا

 ،ال بـد مـن الركـوع فيـه )٣(ظننـا أنـه بـاب متطـامن ،نركع عند الـدخول ههنـا

يعنــون موســى ويوشــع  - ؟إىل متــى يســخر بنــا هــؤالء ،وهــذا بــاب مرتفــع

وقــالوا  ،اسـتاهم نحــو البـابوجعلــوا  ،ويســجدونا يف األباطيـل -بـن نـون 
                                                           

 يف املصدر: وكتاب اهللا إذا مل تعملوا به كان وباال عليكم. )(١

 عنه كذلك أيضا يف الربهان. ي. وحكثم أخذهم بعد قباع فامت إهيف املصدر:  )(٢

 . واملتطامن: املنخفض.يف النسخة املقروءة عىل املصنف: انه باب منحط إه )(٣
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 ،يعنـون حنطــة محــراء ،)١(مهطـا ســمقانا :حطـة الــذي أمـروا بــه :بـدل قــوهلم

 .)٢(فذلك تبديلهم
 Qقـام رجـل إىل احلسـن بـن عـيل  :يوسف بن مـازن الراسـبي قـال* 

فــإن  ،رمحــك اهللا )٣(نيال تــؤب :فقــال احلســن ،يــا مســود وجــه املــؤمن :فقــال
ــول اهللا  ــو Nرس ــة خيطب ــي أمي ــرجالرأ بن ــال ف ــربه رج ــىل من ــاءه  ،ن ع فس

رَ ﴿ذلك فنزلـت  ثَ ـوْ طَيْنـاكَ الْكَ ـا أَعْ  :ونزلـت -الكـوثر هنـر يف اجلنـة  - )٤(﴾إِنَّ
رِ ﴿ ـدْ ـةِ الْقَ لْنـاهُ يفِ لَيْلَ زَ ا أَنْ رِ * إِنَّ ـدْ ـةُ الْقَ راكَ مـا لَيْلَ ٌ * وَ مـا أَدْ ـريْ رِ خَ ـدْ ـةُ الْقَ لَيْلَ

رٍ  هْ نْ أَلْفِ شَ فحسـبنا ذلـك فـإذا هـو  ،لكـه بنـو أميـةيعني ألـف شـهر مت )٥(﴾مِ
 .)٦(ال يزيد وال ينقص

                                                           

خة املقروءة عىل املصنف: هطاسمقانا، وىف املصدر يف طبعيه: مهطا يف النس )(١

 يف الربهان هكذا: هطا سمقاثا. شمقاثا. وحكاه

 .١٤ح -١٨٥ – ١٨٤ :٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 ) ال تؤنبني واملعنى واحد.٢املصدر (ط ابنه: عابه وعريه ويف )(٣

 .١الكوثر:  )(٤

 .٣-١ القدر:) (٥

 .١٢٧ :١٨ ،العالمة املجليس -حار األنوار ب )(٦
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: الشــريازي يف كتابــه باالســناد عــن )١(مناقــب ابــن شهرآشــوب* 

كـل  :قـال Lاهلذيل عن مقاتل عن حممـد بـن احلنفيـة عـن احلسـن بـن عـيل 

ــرارَ ﴿ :مــا يف كتــاب اهللا عــز وجــل فــواهللا مــا أراد بــه إال عــيل بــن  )٢(﴾إِنَّ األْبْ

ــب وف ــنيأيب طال ــا واحلس ــة وأن ــا ،اطم ــا وأمهاتن ــرار بآبائن ــن أب ــا نح  ،ألن

وتــربأت مــن الــدنيا وحبهــا وأطعنــا اهللا يف  ،وقلوبنــا علــت بالطاعــات والــرب

 .)٣(وصدقنا برسوله ،وآمنا بوحدانيته ،مجيع فرائضه

أنـه خطـب  L: صح عن احلسـن بـن عـيل )٤(مناقب ابن شهرآشوب* 

الذين افـرتض اهللا مـودهتم عـىل كـل  أنا من أهل البيت :الناس فقال يف خطبته

بـى﴿ :فقال تعاىل ،مسلم رْ ةَ يفِ الْقُ دَّ ـراً إِالَّ املَْـوَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ ئَلُكُ  :وقولـه ﴾قُلْ ال أَسْ

ناً ﴿ سْ دْ لَهُ فِيها حُ زِ نَةً نَ سَ فْ حَ ِ قْرتَ نْ يَ مَ  .)٥(فاقرتاف احلسنة مودتنا أهل البيت ﴾وَ

                                                           

 .١٧٠:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١

 .٢٢: املطففني ،١٣: االنفطار) (٢

 .٩ح -٣ :٢٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٧٠:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٤

 .٩ح -٤٤ :٢٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥
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 كتابــه باالســناد عــن : الشــريازي يف)١(مناقــب ابــن شهرآشــوب* 

يف قولـه  Lاهلذيل عن مقاتـل عـن حممـد بـن احلنفيـة عـن احلسـن بـن عـيل 

ــكَ ﴿ :تعــاىل بَ كَّ ةٍ مــا شــاءَ رَ ــورَ صــور اهللا عــز وجــل عــيل  :قــال )٢(﴾يفِ أَيِّ صُ

فكـان عـيل بـن  ،Nيف ظهـر أيب طالـب عـىل صـورة حممـد  Qبن أيب طالـب 

 بـن عـيل أشـبه النـاس وكـان احلسـني Nأيب طالب أشـبه النـاس برسـول اهللا 

ــا أشــبه النــاس بخدجيــة الكــرب وقــالوا النــداء مــن اهللا  :بفاطمــة وكنــت أن

ــق ــن اهللا للخل ــداء م ــة ن ــو :ثالث ــام﴿ :نح ُ هبُّ ــا رَ نادامهُ ــا ﴿ )٣(﴾وَ ــاهُ أَنْ ي ن يْ وَ نادَ

يمُ  ــراهِ ــورِ ﴿ )٤(﴾إِبْ ــنْ جانِــبِ الطُّ نــاهُ مِ يْ والثــاين نــداء مــن اخللــق إىل  )٥(﴾وَ نادَ

ــو ــوحٌ ﴿ :اهللا نح ــا نُ ــدْ نادان ــامتِ ﴿ )٦( ﴾وَ لَقَ ــاد يفِ الظُّلُ ن ــا إِذْ  ﴿ )٧( ﴾فَ يَّ رِ كَ وَ زَ
                                                           

 .١٧٠:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١

 .٨ االنفطار:) (٢

 .٢٢: االعراف) (٣

 .١٠٤: الصافات) (٤

  .٥٢ مريم:) (٥

 .٧٥ الصافات:) (٦

 .٨٧ االنبياء:) (٧
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ــهُ  بَّ ــاد رَ ــهُ ﴿ )١( ﴾ن بَّ ــاد رَ ــوبَ إِذْ ن ــق  :والثالــث )٢(﴾وَ أَيُّ ــق للخل ــداء اخلل ن

ــةُ  ﴿ :نحــو ــهُ املَْالئِكَ تْ نادَ تِهــا﴿ )٣( ﴾فَ ْ ــنْ حتَ ناداهــا مِ ــنْ  ﴿ )٤( ﴾فَ ْ نَكُ ُمْ أَ ملَ وهنَ نــادُ يُ

ـــمْ مَ  كُ نَّـــةِ ﴿ )٥( ﴾عَ ـــحابُ اجلَْ نَّـــةُ ﴿ )٦( ﴾وَ نـــاد أَصْ ـــمُ اجلَْ وا أَنْ تِلْكُ ـــودُ نُ  )٧( وَ

ــكُ ﴿ ــا مالِ ا ي وْ ــادَ ن ــه )٨(﴾وَ ــي يف ذريت ــداء النب ــاً ﴿ :ون نادِي نا مُ عْ ــمِ ــا سَ ن ــا إِنَّ ن بَّ رَ

نادِي لِإلْيامنِ   .)١٠()٩(﴾يُ

                                                           

 .٨٨ االنبياء:) (١

 .٤١ ص:) (٢

 .٣٨ ال عمران:) (٣

 .٢٤ مريم:) (٤

 .١٤ احلديد:) (٥

 .٤٤ االعراف:) (٦

 .٤٣ االعراف:) (٧

 .٧٧ الزخرف:) (٨

 .١٩٣ ال عمران:) (٩

 .٢١ح -٣١٧ – ٣١٦ :٢٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١٠
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وحدثنا السـيد أبـو احلمـد عـن أيب القاسـم بإسـناده عـن زاذان عـن * 
وإيـاه  Nملـا نزلـت آيـة التطهـري مجعنـا رسـول اهللا  :قـال Lاحلسن بـن عـيل 

 .)٢()١(ي وعرتيتاللهم هؤالء أهل بيت :ثم قال ،م سلمة خيربييف كساء أل
ــرازي :)٣(بشــارة املصــطفى*  ــد الوهــاب ال ــن عب عــن حممــد  ،حممــد ب

عـن أمحـد بـن  ،بن أمحد النيسـابوري عـن حممـد بـن أمحـد بـن احلسـن البـزاز
ــد اهللا ــميعب ــان ، اهلاش ــاذل القط ــن ع ــيل ب ــن ع ــد  ،ع ــن حمم ــن ع ــيم ب مت

كنــت عنــد ســليامن األعمــش يف  :عــن رشيــك قــال ،عــن احلــامين ،الواسـطي
ــو  مرضــته التــي قــبض فيهــا إذ دخــل علينــا ابــن أيب لــيىل وابــن شــربمة وأب

يـا سـليامن األعمـش  :حنيفة فأقبـل أبـو حنيفـة عـىل سـليامن األعمـش فقـال
 ،واعلــم أنــك يف أول يــوم مــن أيــام اآلخــرة ،لــه اتــق اهللا وحــده ال رشيــك

ــدنيا ــام ال ــن أي ــوم م ــر ي ــب  ،وآخ ــن أيب طال ــيل ب ــروي يف ع ــت ت ــد كن وق
ــش ــليامن األعم ــال س ــل فق ــان أفض ــا لك ــكت عنه ــو أمس ــث ل ــثيل  :أحادي مل

ــذا ــال ه ــندوين !؟يق ــدوين أس ــال ،أقع ــة فق ــىل أيب حنيف ــل ع ــم أقب ــا  :ث ــا أب ي
                                                           

 .١٥٧:٨ الطربيس، جممع البيان،) (١

 .٢٣٢ :٣٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢١ح ،٨٨ حممد بن ايب القاسم الطربي، بشارة املصطفى،) (٣
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ــاجي ــل الن ــو املتوك ــدثني أب ــة ح ــن أيب ،حنيف ــالع ــدري ق ــعيد اخل ــال  : س ق
إذا كــان يــوم القيامــة يقــول اهللا عــز وجــل يل ولعــيل بــن أيب  :Nرســول اهللا 

وهــو قــول اهللا عــز  ،طالــب أدخــال اجلنــة مــن أحــبكام والنــار مــن أبغضــكام
نِيــدٍ ﴿وجــل  ــارٍ عَ فَّ ــلَّ كَ ــنَّمَ كُ هَ يــا يفِ جَ قومــوا بنــا ال  :قــال أبــو حنيفــة )١(﴾أَلْقِ

مـن  :فقلـت Qسـألت احلسـن  :قـال الفضـل ،ذاهو أعظم مـن هـ بيشءيأيت 
ــار ــال ؟الكف ــول اهللا  :ق ــدي رس ــافر بج ــت Nالك ــد :قل ــن العني ــال ؟وم  :ق

 .)٢(Q اجلاحد حق عيل بن أيب طالب
ـــكري*  ـــام العس ـــري اإلم ارُ ﴿: )٣(تفس ـــدَّ ـــمُ ال ـــتْ لَكُ ـــلْ إِنْ كانَ قُ
ةُ  ـــرَ قـــال احلســـن بـــن عـــيل بـــن أيب  :Qقـــال اإلمـــام  :اآليـــات )٤(﴾اآلْخِ

 ،Nإن اهللا تعــاىل ملــا وبــخ هــؤالء اليهــود عــىل لســان رســول اهللا  :Qطالــب
وأقـام علـيهم احلجـج الواضـحة بـأن حممـدا سـيد النبيـني  ،وقطع معاذيرهم

وخـري مـن خيلفـه بعـده يف  ،وأن عليـا سـيد الوصـيني ،وخري اخلالئق أمجعـني
                                                           

 .٢٤ق:  )(١

 .٦٦ح -٣٥٨ – ٣٥٧ :٤٧ ،عالمة املجليسال -بحار األنوار  )(٢

 .٢٩٤ح ،٤٤٢ العسكري، لإلماماملنسوب  تفسري االمام العسكري،) (٣

 .٩٤ البقرة:) (٤
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ــه هــم القــوام بــدين اهللا ،املســلمني ــاد اهللا ،وأن الطيبــني مــن آل  ،واألئمــة لعب
وانقطعــت معــاذيرهم وهــم ال يمكــنهم إيــراد حجــة وال شــبهة فلجــؤوا إىل 

إن اجلنــة خالصــة لنــا  :ولكنــا نقــول ،ال نــدري مــا تقــول :أن كــابروا فقــالوا
بكــم  )٢(فإنــا ،وأمتــك )١(ودون أهـل دينــك ،ودون عــيل ،مـن دونــك يــا حممــد

ـــون ـــون ممتحن ـــون ،مبتل ـــاء اهللا املخلص ـــن أولي ـــريون ،ونح ـــاده اخل  ،وعب
فلــام قــالوا ذلــك  ،مــن ســؤالنا يشءغــري مــردود علينــا  ،دعاؤنــا ومســتجاب

ــلْ ﴿ :Nقــال اهللا تعــاىل لنبيــه  ــمُ ﴿يــا حممــد هلــؤالء اليهــود  ﴾قُ ــتْ لَكُ إِنْ كانَ
ةُ  ــرَ ارُ اآلْخِ ــدَّ ــة ونعيمهــا  ﴾ال ــاسِ ﴿اجلن ونِ النَّ ــنْ دُ ــةً مِ حممــد وعــيل  ﴾خالِصَ

ه واألئمــة وســـائر األصــحاب ومـــؤمني األمــة وأنكـــم بمحمــد وذريتـــ
ـــون ـــردود  ،ممتحن ـــري م ـــتجاب غ ـــاءكم مس تَ ﴿وأن دع ـــوْ ا املَْ ـــوُ نَّ تَمَ  ﴾فَ

إهنــم  :فـإن حممـدا وعليـا وذوهيـام يقولـون ،للكـاذبني مـنكم ومـن خمـالفيكم
ــنهم ــالفوهنم يف دي ــذين خي ــاس ال ــن دون الن ــل م ــز وج ــاء اهللا ع ــم  ،أولي وه

ــاؤهم ــاب دع ــوت  ،املج ــوا امل ــدعون فتمن ــام ت ــود ك ــارش اليه ــتم مع ــإن كن ف
نْــتُمْ صــادِقِنيَ ﴿ب مــنكم ومــن خمــالفيكم للكــاذ أنكــم أنــتم املحقــون  ﴾إِنْ كُ

                                                           

 يف نسخة خمطوطة من املصدر: أهل بيتك. )(١

 وإنا خ ل. )(٢
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ن اللهــم أمــت الكــاذب منــا ومــ :فقولــوا ،املجــاب دعــاؤكم عــىل خمــالفيكم
وليــزداد حجتــك وضــوحا بعــد أن قــد  ،)١(خمالفينــا ليســرتيح منــه الصــادقون

 :بعـد مـا عـرض هـذا علـيهم Nثـم قـال هلـم رسـول اهللا  ،صحت ووجبت
 )٢(فـامت مكانـه وكانـت اليهـود عـاملني د مـنكم إال غـص بريقـهال يقوهلا أحـ

فلــم  ،وأن حممــدا وعليــا ومصــدقيهام هــم الصــادقون ،بــأهنم هــم الكــاذبون
فقــال اهللا  ،هــم بــأهنم إن دعــوا فهــم امليتــونملعل ،روا أن يــدعوا بــذلكـجيســ

هيِمْ ﴿ :تعـاىل ــدِ يْ تْ أَ مَ ــدَّ ــداً بِــام قَ هُ أَبَ نَّــوْ تَمَ لــن يتمنــوا  )٣(يهــوديعنــي ال ﴾وَ لَــنْ يَ
 ،وبمحمـد رسـوله ونبيـه وصـفيه ،املوت بام قـدمت أيـدهيم مـن الكفـر بـاهللا

 :فقـال تعـاىل ،وبالطـاهرين مـن األئمـة املنتجبـني ،وبعيل أخـي نبيـه ووصـيه
ــاملِِنيَ  اهللاوَ ﴿ لِــيمٌ بِالظَّ رون أن يتمنــوا املــوت ـإهنــم ال جيســ ،يعنــي اليهــود ﴾عَ

ــاذب ــاذبو ،للك ــم الك ــم ه ــم أهن ــك ،نلعلمه ــذلك أمرت ــرهم )٤(ول  )٥(أن تبه
                                                           

 الصادق خ ل. )(١

 علامء خ ل. )(٢

 أن اليهود. )(٣

 آمرك خ ل. وهو املوجود يف املصدر. )(٤

 .ه: غلبه وفضلههبر )(٥
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ويتبــني  ،وتــأمرهم أن يــدعوا عــىل الكــاذب ليمتنعــوا مــن الــدعاء ،بحجتــك
 .)١(للضعفاء أهنم هم الكاذبون

ــمُ ﴿ :: قولــه عــز وجــل)٢(تفســري اإلمــام العســكري*  لَ ــنْ أَظْ َّــنْ  وَ مَ ممِ
دَ اهللا ساجِ نَعَ مَ ـ مَ راهبِ ـعى يفِ خَ سَ هُ وَ ـمُ ـا اسْ رَ فِيهَ كَ ـذْ ـمْ أَنْ يُ ا أُولئِـكَ مـا كـانَ هلَُ

ــذابٌ  ةِ عَ ــرَ ــمْ يفِ اآلْخِ هلَُ يٌ وَ ــزْ يا خِ نْ ــمْ يفِ الــدُّ نيَ هلَُ لُوها إِالَّ خــائِفِ خُ ــدْ أَنْ يَ
ظِــيمٌ   Nملــا بعــث اهللا حممــدا  Lبــن عــيل  )٤(قــال احلســن :قــال االمــام )٣(﴾عَ

يف عبـادهتم  )٥(وعـاب أعيـاهنم ،ر هبـا كلمتـهـونشـ ،بمكة وأظهـر هبـا دعوتـه
خــراب املســاجد املبنيــة وســعوا يف  ،ا معارشتــهووأخــذوه وأســاؤ ،ناماألصــ

 ،Qمــن خيــار أصــحاب حممــد وشــيعة عــيل بــن أيب طالــب  )٦(كانــت للقــوم
                                                           

 .٢٤ح -٢٢١ – ٢٢٠ :١٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٣٢٩ح ،٥٥٤ العسكري، لإلماموب ستفسري االمام العسكري، املن) (٢

 .١١٥ -١١٤البقرة:  )(٣

 .Qاحلسني خ ل. أقول: يف املصدر: عيل بن احلسني  )(٤

 أدياهنم خ ل أقول: يوجد ذلك يف املصدر. )(٥

وسلم وشيعته  Nصدر: املبنية التي كانت لقوم من خيار أصحاب حممد يف امل) (٦

 .وشيعة عيل
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فســعى هــؤالء  ،كــان بفنــاء الكعبــة مســاجد حييــون فيهــا مــا أماتــه املبطلــون
وأجلــأوه إىل اخلــروج  )٢(حممــد وأصــحابه )١(و أذ ،ركون يف خراهبــاـاملشــ

 ،أحبـك )٣(اهللا يعلـم إننـي" :املدينـة التفـت خلفـه إليهـا وقـال من مكـة نحـو
ــك ــوال أن أهل ــدا ول ــك بل ــرت علي ــا آث ــك مل ــوين عن ــت  ،"أخرج وال ابتغي

يـا حممـد العـيل  :فـأوحى اهللا إليـه"وإين ملغـتم عـىل مفارقتـك  ،)٤(عليك بـدال
إىل هــذا البلــد ظــافرا غــانام ســنردك  :ويقــول ،عليــك الســالم )٥(االعــىل يقــرأ

آنَ ﴿ :وذلــك قولــه تعــاىل ،قــادرا قــاهرا "ســاملا ــرْ يْــكَ الْقُ لَ ضَ عَ ــرَ ي فَ إِنَّ الَّــذِ
ــادٍ  ع كَ إِىل مَ ــرادُّ ــانام  ﴾لَ ــة غ ــي إىل مك ــافرا"يعن ــول  ."ظ ــذلك رس ــأخرب ب ف

 :فقـال اهللا تعـاىل لرســوله ،أصـحابه فاتصـل بأهـل مكـة فســخروا منـه Nاهللا
ــة ــرك اهللا بمك ــوف يظف ــي ،)٦(س ــيهم حكم ــري عل ــع ،وجي ــوف أمن ــن  وس ع

                                                           

 يف املصدر: وايذاء حممد.) (١

 وساير أصحابه خ ل.) (٢

 .يف املصدر: اين) (٣

 .يف املصدر: وال ابتغيت بك بدال )(٤

 يقرؤك خ ل. )(٥

 .يف املصدر: سوف يظهرك اهللا بمكة )(٦
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ــ ــا املش ــاـدخوهل ــد مــنهم إال خائف ــدخلها أح أو دخلهــا  ،ركني حتــى ال ي
ــتخفيا  ــل"مس ــه قت ــر علي ــه إن عث ــن أن ــة  ،م ــتح مك ــاء اهللا بف ــتم قض ــام ح فل

 :فلـام اتصـل هبـم خـربه قـالوا ،واستوسقت له أمـر علـيهم عتـاب بـن أسـيد
ال يــزال يســتخف بنــا حتــى وىل علينــا غالمــا حــدث الســن ابــن  "إن حممــدا
ــة ع ــثامني ــايخ ذوي األســنان ،ر ســنةـش ــن مش ــريان حــرم اهللا  )١(ونح وج

لعتــاب بــن  Nوخــري بقعــة عــىل وجــه األرض وكتــب رســول اهللا  ،)٢(االمــن
ــة ــىل مك ــدا ع ــيد عه ــه )٣(أس ــب يف أول ــول اهللا  :وكت ــد رس ــن حمم إىل  Nم

أمـا بعـد فمـن كـان مـنكم بـاهللا  ،وسـكان حـرم اهللا ،جريان بيـت اهللا احلـرام
ــا ــوله  ،مؤمن ــد رس ــدقا وبمحم ــه مص ــوبا"يف أقوال ــه مص ــيل  ،ويف أفعال ولع

بعــده مواليــا  )٤(ونبيــه وصــفيه ووصــيه وخــري خلــق اهللاأخــي حممــد رســوله 
                                                           

 ذوو"واستظهر املصنف يف اهلامش انه مصحف هكذا يف املصدر والكتاب، ) (١

 ."األسنان

خدام بيت اهللا احلرام، وجريان حرمه االمن خ ل. أقول: يوجد ذلك يف املصدر. ) (٢

 .وفيه: وخري بقعة له عىل وجه األرض

 .عىل أهل مكة خ ل. أقول: يف املصدر: إىل مكة )(٣

 .حممد وصفيه وخري اخللق بعده ياخ يف املصدر: ولعيل) (٤
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ــذلك أو  ــان ل ــن ك ــا وم ــا و إلين ــو من ـــيءفه ــدا  لش ــحقا وبع ــا فس ــه خمالف من
يصـليه  )١(ربوإن عظـم وكـ ،ال يقبـل اهللا شـيئا مـن أعاملـه ،ألصحاب السـعري
وقـد قلـد حممـد رسـول اهللا عتـاب بــن  ،"أبـدا "خملـدا  )٢("نـار جهـنم خالـدا

ــاحلكم ــامكم ومص ــيد أحك ــافلكم ،أس ــه غ ــه تنبي ــوض إلي ــد ف ــيم  ،وق وتعل
وتأديـــب مـــن زال عـــن أدب اهللا  ،مضـــطربكم )٣(وتقـــويم أود ،جـــاهلكم

ومـن  ،Nحممـد رسـول اهللا  )٤(ملـا علـم مـن فضـله علـيكم مـن مـواالةمنكم 
وألوليائنــا  ،ويف اهللا أخ ،ادمفهــو لنــا خــ ،رجحانــه يف التعصــب لعــيل ويل اهللا

ــة ،وهــو لكــم ســامء ظليلــة ،وألعــدائنا معــاد ،مــوال وشــمس  ،وأرض زكي
قــد فضــله اهللا عــىل كــافتكم بفضــل مواالتــه وحمبتــه ملحمــد وعــيل  ،)٥(مضــيئة

علــيكم يعمــل بــام يريــد اهللا فلــن خيليــه مــن  )٦(وحكمــه ،والطيبــني مــن آهلــام
                                                           

  .يف املصدر: وكثر )(١

 خالدا فيها خ ل. )(٢

 األود: االعوجاج. )(٣

 .يف مواالة )(٤

 .ءوىف نسختي املخطوط: وقمر ميض "لخ منري ". يمر صفزاد يف املصدر: وق )(٥

 .وحكمته خ ل. أقول: يوجد ذلك يف املصدر )(٦
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ــه ــيل  .توفيق ــد وع ــواالة حمم ــن م ــل م ــام أكم ــ Qك ــه وحظ ــؤامر رشف ه ال ي
ــل هــو الســديد األمــني ،)١(رســول اهللا وال يطالعــه ــع مــنكم  ،ب فليطمــع املطي

شـديد املخـالف لـه  وعظـيم احلبـاء وليتـوق ،بحسن معاملته رشيـف اجلـزاء
ــز الغــال ،)٢(العــذاب  )٤(وال حيــتج حمــتج مــنكم يف ،)٣(بوغضــب امللــك العزي

 ،األفضـل هـو األكـرببـل  ،فلـيس األكـرب هـو األفضـل ،خمالفته بصـغر سـنه
فلــذلك  ،ومعــاداة أعــدائنا ،وهــو األكــرب يف مواالتنــا ومــواالة أوليائنــا

فمــن أطاعــه فمرحبــا بــه ومــن  ،والــرئيس علــيكم ،جعلنــاه األمــري علــيكم
ــريه ــد اهللا غ ــال يبع ــه ف ــال .خالف ــده  :ق ــرأ عه ــاب وق ــيهم عت ــل إل ــام وص فل

 :ل هلـموقـا ،روهـووقف فـيهم موقفـا ظـاهرا نـاد يف مجـاعتهم حتـى حضـ
ــافقكمرمــاين بكــم  Nمعــارش أهــل مكــة إن رســول اهللا  ــا ملن  ،)٥(شــهابا حمرق

                                                           

 وال يكاتبه خ ل. )(١

معاملته ليس برشيف اجلزاء يف املصدر: فليعمل املطيع منكم وليف بحسن  )(٢

 وعظيم احلباء وليوفر املخالف له بشديد العقاب.

 الغالب: الكثري الغلبة. )(٣

 إىل خمالفته خ ل. )(٤

 يف املصدر: ملنافقيكم. )(٥
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ــؤمنكم ــىل م ــة ع ــة وبرك ــافقكم ،)١(ورمح ــم وبمن ــاس بك ــم الن  ،)٢(وإين أعل
فمــن  ،أراعــي النــاس )٤(ثــم أختلــف ،هبــا )٣(الصــالة فيقــاموســوف آمــركم ب

 ومـن وجدتـه ،وجدته قد لـزم اجلامعـة التزمـت لـه حـق املـؤمن عـىل املـؤمن
ــه وإ ،)٦(فــإن وجــدت لــه عــذرا عذرتــه ،)٥(قــد بعــد عنهــا فتشــته ن مل أجــد ل

مــن اهللا مقضــيا عــىل كــافتكم ألطهــر حــرم اهللا  )٧(عــذرا رضبــت عنقــه حكــام
ولــن تشــيع  ،والفجــور خيانــة ،أمــا بعــد فــإن الصــدق أمانــة ،مــن املنــافقني

ف حتـى آخـذ قـويكم عنـدي ضـعي ،الفاحشة يف قـوم إال رضهبـم اهللا بالـذل

                                                           

 يف املصدر: عىل مؤمنيكم. )(١

 يف املصدر: وبمنافقيكم. )(٢

 .فيقام هلا خ ل )(٣

 اختلف خ ل. )(٤

وقد قعد عنها فتشته. وىف املخطوط: قد قعد عنها كبسته يف املصدر املطبوع:  )(٥

 (فتشته خ ل).

 .يف املصدر وان وجدت له عذرا أعذرته )(٦

 حتام خ ل. أقول: يوجد ذلك يف املصدر. )(٧
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اتقـوا اهللا ورشفـوا  ،قـوي حتـى آخـذ احلـق لـه )١(منه وضـعيفكم عنـدياحلق 
ــكم ــة اهللا أنفس ــم ،بطاع ــة ربك ــذلوها بمخالف ــال .وال ت ــام ق ــل واهللا ك  ،ففع

غــري حمتــاج إىل  ،مهتــديا هبــد اهللا ،وعــدل وأنصــف وأنفــذ االحكــام
 .)٢(مؤامرة وال مراجعة

ــن طلحــة)٣(كشــف الغمــة*  ــو احلســ :: قــال كــامل الــدين اب ن رو أب
 :عيل بن أمحد الواحـدي يف تفسـريه الوسـيط مـا يرفعـه بسـنده أن رجـال قـال

والنــاس  Nدخلــت مســجد املدينــة فــإذا أنــا برجــل حيــدث عــن رســول اهللا 
ــه ــه ،حول ــت ل ــن  :فقل ــربين ع ــهود(أخ ــاهد ومش ــال )٤()ش ــم :فق ــا  ،نع أم

ــدث  ــر حي ــه إىل آخ ــة فجزت ــوم عرف ــهود في ــا املش ــة وأم ــوم اجلمع ــاهد في الش
ــت ــربين :فقل ــن  أخ ــهود(ع ــاهد ومش ــال )ش ــوم  :فق ــاهد في ــا الش ــم أم نع

 ،اجلمعــة وأمــا املشــهود فيــوم النحــر فجــزهتام إىل غــالم كــأن وجهــه الــدينار
ــول اهللا  ــن رس ــدث ع ــو حي ــت Nوه ــن  :فقل ــربين ع ــهود(أخ ــاهد ومش  )ش
                                                           

 معي خ ل. )(١

 .٢٤ح -٢٢١ – ٢٢٠ :١٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٦٦:٢ فتح االربيل،عيل بن ايب ال كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (٣

 .٣ الربوج:) (٤
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وأمـا املشـهود فيـوم القيامـة أمـا سـمعته  Nنعم أمـا الشـاهد فمحمـد  :فقال
ــا النَّبِــيُّ ﴿ :يقــول َ داً  يــا أَهيُّ ناكَ شــاهِ ــلْ سَ ــا أَرْ مٌ ﴿ :وقــال تعــاىل )١(﴾إِنَّ ــوْ ذلِــكَ يَ

ودٌ  هُ شْ مٌ مَ وْ ذلِكَ يَ وعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ْمُ  .)٢(﴾جمَ
 :وســألت عــن الثــاين فقــالوا ،ابــن عبــاس :فســألت عــن األول فقــالوا

احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب وكـان  :وسألت عن الثالـث فقـالوا ابن عمر
 .قول احلسن أحسن

 ،وبـزة طـاهرة ،اغتسـل وخـرج مـن داره يف حلـة فـاخرة Qنـه ونقل أ

ــافرة ــن س ــاهرة ،وحماس ــامت ظ ــارشة ،وقس ــات ن ــ ،ونفخ ــه يش رق ـووجه

ــنا ــى ،حس ــورة ومعن ــل ص ــد كم ــكله ق ــه ،وش ــن أعطاف ــوح م ــال يل  ،واالقب

ونرضـة النعــيم تعــرف يف أطرافــه وقــايض القــدر قــد حكــم أن الســعادة مــن 

وســار مكتنفــا مــن حاشــيته  ،ثــم ركــب بغلــة فارهــة غــري قطــوف ،أوصــافه

فلـو شـاهده عبـد منـاف ألرغـم بمفاخرتـه بـه معـاطس  ،وغاشيته بصـفوف

 .وعده وآباءه وجده يف إحراز خصل الفخار يوم التفاخر بألوف ،أنوف

                                                           

 .٤٥ االحزاب:) (١

 .١٠٤ هود:) (٢
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ــه  ــد أهنكت ــدم ق ــم يف ه ــود ه ــاويج اليه ــن حم ــه م ــه يف طريق ــرض ل فع

ه يقيـد وجلـده يسـرت عظامـه وضـعف ،وأهلكتـه القلـة ،وارتكبته الذلـة ،العلة

ــه ــه ،أقدام ــك زمام ــد مل ــه ،ورضه ق ــه محام ــب إلي ــد حب ــه ق ــوء حال  ،وس

ــواه ــوي ش ــرية تش ــمس الظه ــاه ،وش ــر ممش ــافح ث ــه يص ــذاب  ،وأمخص وع

وطـول طـواه قـد أضـعف بطنـه وطـواه وهـو حامـل جـر  ،عريه قد عـراهعر

 .وحاله تعطف عليه القلوب القاسية عند مرآه ،مملوء ماء عىل مطاه

 :Qفقــال  ،أنصــفني :يــا ابــن رســول اهللا :وقــال Qفاســتوقف احلســن 

ــال ؟يشءيف أي  ــول :فق ــدك يق ــافر( :ج ــة الك ــؤمن وجن ــجن امل ــدنيا س  )ال

ومـا  ،وتسـتلذ هبـا ،وأنت مؤمن وأنا كـافر فـام أر الـدنيا إال جنـة تتـنعم هبـا

 .وأتلفني فقرها ،رضها أراها إال سجنا يل قد أهلكني

ــن  ــمع احلس ــام س ــ Qفل ــور التأيي ــه ن ــه أرشق علي ــتخرج  ،دكالم واس

وأوضــح لليهــودي خطــأ ظنــه وخطــل  ،اجلــواب بفهمــه مــن خزانــة علمــه

يــا شــيخ لــو نظــرت إىل مــا أعــد اهللا يل وللمــؤمنني يف الــدار  :وقــال ،زعمــه

ــني رأت ــا ال ع ــرة مم ــمعت ،اآلخ ــه  ،وال أذن س ــايل إلي ــل انتق ــت أين قب لعلم

ــنك ــجن ض ــدنيا يف س ــذه ال ــل  ،يف ه ــك ولك ــد اهللا ل ــا أع ــرت إىل م ــو نظ ول
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ــا ــيمك ــار اجلح ــعري ن ــن س ــرة م ــدار اآلخ ــيم ،فر يف ال ــذاب املق ــال الع  ،ونك

 .ونعمة جامعة ،لرأيت أنك قبل مصريك إليه اآلن يف جنة واسعة

ــان ــبح :بي ــفر الص ــفر :س ــاء وأرشق كأس ــن  ،أض ــفت ع ــرأة كش وامل

ـــافر ـــي س ـــا فه ـــ ،وجهه ـــمة بكس ـــاـوالقس ـــني وفتحه ـــن :ر الس  ،احلس

ــاف ــب :واألعط ــية ،اجلوان ــؤال ي :والغاش ــدقاء الس ــزوار واألص ــك وال أتون

الثــوب البــايل  :رـواهلــدم بالكســ ،ر الشــيخ الفــاينـواهلــم بالكســ ،ينتابونــك

ــوف ــاء الص ــاص بكس ــع أو خ ــو ،أو املرق ــدم والش ــدام وه ــع أه  :واجلم

ــني ــن اآلدمي ــرأس م ــرجالن وال ــدان وال ــم :الي ــر بالض ــل  :والع ــروح مث ق

ل منهـا مثـل املـاء يسـي ،القوباء ختـرج باإلبـل متفرقـة يف مشـافرها وقوائمهـا

ــالفتح وعرعــرة اجلبــل  )عرعرتــه(وحيتمــل أن يكــون  ،اجلــرب :األصــفر وب

ــل  ــنام وك ــني  - يشءوالس ــم العين ــه -بض ــالفتح .رأس ــو ب ــوع :الط  ،اجل

 ،ولعــل املــراد بــالطو ثانيــا مــا انطــو عليــه بطنــه مــن األحشــاء واألمعــاء

 .)١(الظهر .واملطا

                                                           

 .١٩ح -٣٤٧ – ٣٤٥ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١



 ٢٣٣ ........................................................... Qالباب التاسع: تفسري اإلمام احلسن 

 :Q نقال عن ابيه Qمام احلسن اإل تفسري

وطلـــح "أنـــه قـــرأ عنـــده رجـــل  Qعـــن عـــيل  )١(وروت العامـــة* 
ونخـل طلعهـا " :كقولـه "وطلـع"إنـام هـو  ؟ما شـأن الطلـح :فقال "منضود
 ،إن القــرآن ال يغــري اليــوم وال حيــول :فقــال ؟أال نغــريه :فقيــل لــه ."هضــيم

 .)٢(وقيس بن سعد Qرواه عنه ابنه احلسن 
 ،عن جعفر بن حممد العلـوي ،عن أيب املفضل ،: مجاعة)٣(أمايل الطويس* 

عـن  ،عن أبيه عن جده ،عن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن
عن عيل بـن  ،عن احلسن واحلسني ،عن أبيه وخاله عيل بن احلسني ،أبيه عبد اهللا
يا رسـول اهللا مـا  :فقال Nجاء رجل من األنصار إىل النبي  :قال Kأيب طالب 

وأقبل حتـى أنظـر  )٤(خل منزيل فأذكرك فأترك ضيعتيالد وإين ،أستطيع فراقك
فذكرت إذا كان يوم القيامـة وأدخلـت اجلنـة فرفعـت يف أعـىل  ،إليك حبا لك

                                                           

 .٢٣٤:٢٧ حممد بن جرير الطربي، ن،آي القرآويل أجامع البيان عن ت) (١

 .١٠٩ :٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٦ح ،٦٢١ الطويس، االمايل،) (٣

 يف نسخة: فأترك صنيعتي. )(٤
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عِ اهللا﴿ :فنزل ؟عليني فكيف يل بك يا نبي اهللا طـِ نْ يُ أُولئِـكَ  وَ مَ ـولَ فَ سُ الرَّ ـعَ  وَ مَ
ينَ أَنْعَمَ اهللا ال الَّذِ نَ النَّبِيِّـنيَ وَ مْ مِ يْهِ لَ ـنَ عَ سُ حَ نيَ وَ ـاحلِِ الصَّ داءِ وَ ـهَ الشُّ يقِنيَ وَ ـدِّ صِّ

فِيقاً   .)٢(ره بذلكـالرجل فقرأها عليه وبش Nفدعا النبي  )١(﴾أُولئِكَ رَ
 ة: عـيل بـن احلسـني عـن أصـبغ بـن نباتـ)٣(تفسري فرات بـن إبـراهيم* 

جعلــت فــداك  :Qعــيل بــن أيب طالــب  إىل كتــب عبــد اهللا بــن جنــدب :قــال
ــأمر عــيل احلســن  :قــالإن يف ضــعفا فقــوين  ــا Qف ــه كتاب ــه أن اكتــب إلي  ،ابن

ــال ــن  :ق ــب احلس ــدا  :Qفكت ــه Nإن حمم ــني اهللا يف أرض ــان أم ــام أن  ،ك فل
ــبض ــدا  )٤(ق ــه Nحمم ــل بيت ــا أه ــه ،كن ــاء اهللا يف أرض ــنحن أمن ــاق  ،ف وس

عـيل بـن أيب  "مـن شـجرة مباركـة )٥(توقـد" :احلديث مثـل مـا مـر إال أن فيـه
 .)٦(معروفة ال هيودية وال نرصانية "يةال رشقية وال غرب" Qطالب 

                                                           

 .٦٩ النساء:) (١

 .١٥٩ح -١٨٨ :٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٢ح ،٢٨٥ فرات بن ابراهيم الكويف، تفسري فرات الكويف،) (٣

 يف املصدر: قبض حممد. )(٤

 هكذا يف الكتاب والصحيح: يوقد. )(٥

 .٢١ح -٣١٥ :٢٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٦



 ٢٣٥ ........................................................... Qالباب التاسع: تفسري اإلمام احلسن 

 :من القران Qما نزل يف االمام احلسن  تفسري

عــن أيب  ،: عــن إدريـس مــوىل لعبــد اهللا بـن جعفــر)١(تفسـري العيــايش* 

ـــوا ﴿يف تفســـري هـــذه اآليــة  Qعبــد اهللا  فُّ ـــمْ كُ ينَ قِيــلَ هلَُ ـــرَ إِىلَ الَّـــذِ ْ تَ أَ ملَ

مْ  كُ يَ ــدِ يْ ــوا ﴿مــع احلســن  ﴾أَ أَقِيمُ مُ وَ ــيْهِ لَ تِــبَ عَ ــامَّ كُ لَ كــاةَ فَ ــوا الزَّ آتُ ــالةَ وَ الصَّ

تـالُ  نـا إِىل ﴿مـع احلسـني  ﴾الْقِ تَ رْ تـالَ لَـوْ ال أَخَّ يْنَـا الْقِ لَ تَبْـتَ عَ َ كَ نـا ملِ بَّ قـالُوا رَ وَ

يــبٍ  رِ ــلٍ قَ ــان معــه النصــ Qإىل خــروج القــائم  ﴾أَجَ ــال اهللا ،ر والظفــرـف  :ق

اآلْ ﴿ لِيلٌ وَ يا قَ نْ تاعُ الدُّ لْ مَ ٌ ملَِنِ اتَّقىقُ ريْ ةُ خَ رَ  .)٢(اآلية ﴾خِ

مْ ﴿ Qعنــه  ،: احللبــي)٣(تفســري العيــايش*  كُ يَ ــدِ يْ ــوا أَ فُّ يعنــي  :قــال ﴾كُ

 :يف قولــه Qألســنتكم ويف روايــة احلســن بــن زيــاد العطــار عــن أيب عبــد اهللا 

ــالةَ ﴿ ــوا الصَّ أَقِيمُ مْ وَ كُ يَ ــدِ يْ ــوا أَ فُّ ــال ﴾كُ ــيل  :ق ــن ع ــن ب ــت يف احلس  Lنزل

                                                           

 .١٩٥ح ،٢٥٨:١ حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش،) (١

 .١ح -٢١٧ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٩٧،١٩٨ح ،٢٥٨:١ حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش،) (٣
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تـالُ ﴿ )١(]قلـت :قـال[بـالكف أمره اهللا  مُ الْقِ ـيْهِ لَ بَ عَ تـِ لَـامَّ كُ نزلـت  :قـال ﴾فَ

 .)٢(يف احلسني بن عيل كتب اهللا عليه وعىل أهل األرض أن يقاتلوا معه
ــباط*  ــن أس ــيل ب ــوادر لع ــاب الن ــون ،كت ــن ميم ــة ب ــن ثعلب ــن  ،ع ع

عـن قـول اهللا عـز وجـل  Qسـألت أبـا عبـد اهللا  :احلسن بن زياد العطار قـال
﴿ ْ ـالةَ أَ ملَ ـوا الصَّ أَقِيمُ مْ وَ كُ يَ ـدِ ـوا أَيْ فُّ ـمْ كُ ينَ قِيـلَ هلَُ رَ إِىلَ الَّـذِ نزلـت  :قـال )٣(﴾ تَ

مُ ﴿ :قلــت :أمــره اهللا بــالكف قــال Lيف احلســن بــن عــيل  ــيْهِ لَ تِــبَ عَ ــامَّ كُ لَ فَ
تــالُ  ــ Lنزلــت يف احلســني بــن عــيل  :قــال ﴾الْقِ ه وعــىل أهــل كتــب اهللا علي

 . )٥()٤(األرض أن يقاتلوا معه
ــاىل*  ــه تع ــري قول ــني يف تفس ــدر الثم ــاحب ال مُ ﴿ :ورو ص ــى آدَ قَّ تَلَ فَ

امتٍ  لـِ هِ كَ بِّ نْ رَ فلقنـه  Kأنـه رأ سـاق العـرش وأسـامء النبـي واألئمـة  )٦(﴾مِ
                                                           

 ، فراجع.١٤من كتاب النوادر حتت الرقم  يءهذا هو الظاهر كام سيج )(١

 .٤ح -٢١٨ – ٢١٧ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٧٧ :النساء )(٣

 .١٩٨ح ،٢٥٨:١ حممد بن مسعود العيايش، العيايش، تفسري) (٤

 .١٤ح -٢٢٠ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥

 .٣٧البقرة:  )(٦
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 ،يـا فـاطر بحـق فاطمـة ،يـا عـايل بحـق عـيل ،يا محيد بحق حممد :جربئيل قل
 .)١(يا حمسن بحق احلسن واحلسني ومنك اإلحسان

عــن  ،عــن األصــم ،عــن ابــن شــمون ،: العــدة عــن ســهل)٢(الكــايف* 
ــيْنا ﴿يف قولــه تعــاىل  Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عبــد اهللا بــن القاســم البطــل وَ قَضَ

 ِ تَنيْ ــرَّ ضِ مَ نَّ يفِ األْرْ ــدُ سِ ائِيــلَ يفِ الْكِتــابِ لَتُفْ نِــي إِرسْ قتــل عــيل  :قــال )٣(﴾إِىل بَ
ــوًّ ﴿ Qوطعــن احلســن  ،Qبــن أيب طالــب  لُ لُنَّ عُ ــتَعْ لَ ــرياً وَ بِ ــل  :قــال ﴾ا كَ قت

 .)٤(..........اىل اخر الرواية.Qاحلسني 

ــراهيم*  ــن إب ــيل ب ــري ع ــهِ ﴿: )٥(تفس يْ ــانَ بِوالِدَ ــيْنَا اإلْنْس صَّ ــام  )٦(﴾وَ وَ إن

ــني  ــن واحلس ــى احلس ــال Lعن ــني فق ــىل احلس ــف ع ــم عط ــهُ ﴿ :ث ــهُ أُمُّ تْ لَ َ محَ

هــاً  رْ تْهُ كُ ــعَ ضَ وَ هــاً وَ رْ ره باحلســني ـ وبشــوذلــك أن اهللا أخــرب رســول اهللا ﴾كُ
                                                           

 .٤٤ح -٢٤٥ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٥٠ح ،٢٠٦:٨ الكليني، الكايف،) (٢

 .٤ االرساء:) (٣

 .١٠٣ح -٩٣ :٥٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤

 .٢٩٧:٢ تفسري القمي، عيل بن ابراهيم القمي،) (٥

 .١٥األحقاف:  )(٦
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ــه ــل محل ــة ،قب ــوم القيام ــده إىل ي ــون يف ول ــة يك ــام  .وأن اإلمام ــربه ب ــم أخ ث

ثـم عوضـه بـأن جعـل اإلمامـة  ،يصيبه مـن القتـل واملصـيبة يف نفسـه وولـده

ره حتـى يقتـل أعـداءه ـوينصـ ،وأعلمه أنه يقتـل ثـم يـرده إىل الـدنيا ،يف عقبه

ــه ،ويملكــه األرض ــدُ أَنْ نَ ﴿ :وهــو قول ي رِ نُ وا يفِ وَ ــعِفُ تُضْ ينَ اسْ ــذِ ــىلَ الَّ ــنَّ عَ مُ

ضِ  ـــورِ ﴿وقولـــه  )١(اآليــة ﴾األْرْ بُ تَبْنــا يفِ الزَّ ـــدْ كَ لَقَ ر اهللا ـفبشـــ )٢(اآليـــة ﴾وَ

ويقتلـــون  ،ويرجعـــون إليهـــا ،أن أهـــل بيتـــك يملكـــون األرض Nنبيـــه

 ،وقتلـــه Qبخـــرب احلســـني  Pفاطمـــة  Nفـــأخرب رســـول اهللا  ،أعـــداءهم

ر بولـد ذكـر ـفهـل رأيـتم أحـدا يبشـ :Qعبـد اهللا ثم قـال أبـو  .فحملته كرها

ووضـعته كرهـا  ،فيحمله كرهـا أي إهنـا اغتمـت وكرهـت ملـا أخـربت بقتلـه

وكـان  ،طهـر واحـد Lوكـان بـني احلسـن واحلسـني  ،ملا علمـت مـن ذلـك

وهـو  ،رون شـهراـوفصـاله أربعـة وعشـ يف بطـن أمـه سـتة أشـهر Qاحلسني 

فِصالُهُ ثَال﴿قول اهللا  هُ وَ لُ ْ محَ راً وَ هْ  .)٣(﴾ثُونَ شَ
                                                           

 .٥القصص:  )(١

 .١٠٥األنبياء:  )(٢

 .١٢٦ح -١٠٢ :٥٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣



 

 

 
 
 

 الباب العاشر
 اآلداب واألخالق والسنن



 

 
  



 ٢٤١ ........................................................ الباب العارش: اآلداب واألخالق والسنن

 :خلقهمام ودب اإلأمن 

 :Qقـال عـيل  :بإسـناده عـن عـيل بـن الـنعامن قـال )١(كتاب الغارات* 

ــه باحلجــارة وكــان ينــتقص  ]بــن شــعبة[يعنــي املغــرية  .لــئن ملكــت ألرمين

 Qمــر نــاس باحلســن بــن عــيل  :........ وعــن مغــرية الضــبي قــال.Qعليــا 

اه فأتــ ،وهــو يف علــة شــديدة ،عقبــة وهــم يريــدون عيــادة الوليــد بــن

ــدا Qاحلســن ــي " :Qفقــال للحســن  ،معهــم عائ ــوب إىل اهللا ممــا كــان بين أت

ــاس ــع الن ــني مجي ــك ،وب ــني أبي ــي وب ــان بين ــا ك ــول "!إال م ــوب  :يق أي ال أت

  .)٣()٢(منه

ــؤمنني *  ــري امل ــهد أم ــن  Qاستش ــع احلس ــع م ــو راف ــع أب إىل  Qورج

ــه  ،املدينــة وال دار لــه وال أرض دار عــيل بــن أيب طالــب  Qاحلســن فقســم ل

                                                           

 .٥٢٠:٢ ،ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف الغارات،) (١

 ولرتاجع ترمجة اإلمام احلسن من تاريخ اليعقويب. )(٢

 .١٠٩٧ح -٣٢٣ – ٣٢٢ :٣٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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فباعهــا عبيــد اهللا بــن أيب رافــع  )١( وأعطــاه بينبــع أرضــا أقطعهــا إيــاهنصــفني

 .)٣()٢(بعد من معاوية بامئتي ألف درهم وستني ألفا
بقـي  :قـال ،عـن حممـد بـن جريـر الطـربي ،)٤(ورو ابن أيب احلديـد* 

مطعـم كلـام  ثـم إن حكـيم بـن حـزام وجبـري بـن ،عثامن ثالثـة أيـام ال يـدفن
فلـام سـمع النـاس بـذلك قعـد لـه قـوم يف  ،يف أن يأذن يف دفنه ففعـل Qعليا 

ومعهــم احلســن بــن  ،وخــرج بــه نــاس يســري مــن أهلــه ،الطريــق باحلجــارة
فـأتوا بـه  ،غـرب والعشـاءوابن الزبري وأبـو جهـم بـن حذيفـة بـني امل Qعيل 

 ،عوهـو خـارج البقيـ ،حـش كوكـب :يعـرف ب ،حائطا مـن حيطـان املدينـة
فأرسـل  ،صـار ليمنعـوا مـن الصـالة عليـهنوجـاء نـاس مـن اال ،فصلوا عليه

 ،وكــف الــذين رامــوا منــع الصــالة عليــه ،فمنــع مــن رجــم رسيــره Qعــيل 
أمـر بـذلك احلـائط  )٥(فلـام ظهـر معاويـة عـىل االمـرة ،ودفن يف حش كوكـب

                                                           

 اقطع األمري اجلند البلد أي جعل هلم غلته رزقا. )(١

 .٩٧ السيد ابن طاووس، السعود، سعد) (٢

 .٢٠٣ – ٢٠٢ :٣٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٥٨:٢ ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة،) (٤

 يف املصدر: عىل االمر. )(٥
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موتــاهم حــول قــربه حتــى  )١(وأمــر النــاس فــدفنوا ،فهــدم وأدخــل يف البقيــع
 .)٢(قابر املسلمني بالبقيعاتصل بم
يـا ابـا صــالح  :أم كلثــوم :فضـائل أمحـد :)٣(مناقـب ابـن شهرآشــوب* 

فــذهب احلســن أو احلســني يتنــاول  ،وأيت بــأترج Qلــو رأيــت أمــري املــؤمنني 
إن رجـال مـن خـثعم  .فنزعها من يـده ثـم أمـر بـه فقسـم بـني النـاس ،أترجة

 :)٤(لــت هلــامأكالن خبــزا وبقــال وخــال فقيــ Lرأ احلســن واحلســني 
مـا أغفلـك عـن أمـري املـؤمنني  :فقـاال ؟أتأكالن من هذا ويف الرحبـة مـا فيهـا

 .)٥(اىل اخر الرواية………

عــن النهــدي رفعــه  ،عــن ســعد ،: أيب وابــن الوليــد معــا)٦(اخلصــال* 

النـاس أربعـة فمـنهم مـن لـه خلـق وال خـالق  :قـال Qإىل احلسن بـن عـيل 
                                                           

 يف رشح النهج: ان يدفنوا. )(١

 .١٦٧ :٣١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٣٧٥:١ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٣

 كذا يف النسخ ويف املصدر: فقال هلام. )(٤

 .٢٣ح -١١٣ – ١١٢ :٤١ ،جليسالعالمة امل -بحار األنوار  )(٥

 .٧٧ح ،٢٣٦ الصدوق، اخلصال،) (٦
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د ذهـب الرابـع وهـو الــذي ال قـ ،ومـنهم مـن لـه خـالق وال خلــق لـه ،لـه[

ــه ــق ل ــالق وال خل ــالق ،خ ــق وخ ــه خل ــن ل ــنهم م ــاس وم ــك رش الن  ]وذل

 .)١(فذلك خري الناس

 :N ادبه مع جده

ــة*  ــج البالغ ــد يف رشح هن ــن أيب احلدي ــال اب ــن  :)٢(وق ــو احلس ــو أب ه

عـيل بــن أي طالـب واســمه عبـد منــاف بـن عبــد املطلـب واســمه شـيبة بــن 

والغالـب عليـه مـن الكنيـة  ،يـبـن قصـ هاشم واسمه عمرو بـن عبـد منـاف

ــن ــو احلس ــن  ،أب ــه احلس ــان ابن ــول اهللا  Qوك ــاة رس ــدعوه يف حي ــا  Nي أب

 .)٣(ن رسول اهللا أبامهاأ ويدعو ،أبا احلسن Qويدعوه احلسني  ،احلسني

ـــي*  ـــويش يف رشف النب ـــديث واخلرك ـــول احل ـــع يف أص ـــن البي  ،اب

ان احلســن بأســانيدهم أنــه كــ -واللفــظ لــه  -وشــريويه يف الفــردوس 

                                                           

 .٨ح -١٠ :٦٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١١:١ ايب احلديد، ابن رشح هنج البالغة،) (٢

 .٦٦ :٣٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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يــا (ويقــول احلسـن ألبيــه  :يدعوانــه يــا أبـه Nواحلسـني يف حيــاة رسـول اهللا 

ــني ــا احلس ــول  )أب ــني يق ــن(واحلس ــا احلس ــا أب ــول اهللا  )ي ــويف رس ــام ت  Nفل

ــواه  ــا(دع ــا أبان ــؤمنني  .)ي ــري امل ــن أم ــة ع ــن  ،Qويف رواي ــامين احلس ــا س م

ق مــن أبــو احلســن مشــت :وقيــل .Nواحلســني يــا أبــه حتــى تــويف رســول اهللا 

 .)٢()١(اسم احلسن

 :ادبه مع ابيه

ــاب *  ــيكت ــد الثقف ــن حمم ــراهيم ب ــارات إلب ــن  )٣(الغ ــف ب ــن يوس ع

 )٤(كليب املسعودي عـن احلسـن بـن محـاد الطـائي عـن عبـد الصـمد البـارقي

 :وهـو جـالس يف صـحن مسـجد الكوفـة فقـال Qقال قدم عقيـل عـىل عـيل 

يـك السـالم يـا أبـا يزيـد وعل :السالم عليك يا أمـري املـؤمنني ورمحـة اهللا قـال

قـم وأنـزل عمـك فـذهب بـه وأنزلـه  :فقـال Qثم التفت إىل احلسن بن عـيل 
                                                           

 .٣٠٦:٢ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١

 .٦٢ – ٦١ :٣٥ ،لعالمة املجليسا -بحار األنوار  )(٢

 .٦٤:١ ابراهيم بن حممد الثقفي الكويف، الغارات،) (٣

 .Q عن جعفر بن عيل بن احلسني يف االصل زيادة:) (٤
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اشــرت لــه قميصــا جديــدا ورداءا جديــدا وإزارا جديــدا  :وعــاد إليــه فقــال لــه

الســالم عليــك يــا أمــري  :يف الثيــاب فقــال Qونعــال جديــدا فغــدا عــىل عــيل 

يــا أمــري املــؤمنني مــا أراك قــال  .وعليــك الســالم يــا أبــا يزيــد :املــؤمنني قــال

يــا أبــا يزيــد خيــرج عطــائي  :أصــبت مــن الــدنيا شــيئا إال هــذه احلصــبا قــال

 .)١(فأعطيكاه
ــة*  ــج البالغ ــن )٢(هن ــه احلس ــال البن ــارزة  :L: وق ــدعون إىل مب ال ت

 .وإن دعيت إليها فأجب فإن الداعي باغ والباغي مرصوع
ر ـنصــرع وهيلــك وبعيــد مــن ـروع أي مســتحق الن يصـــمصــ :بيــان

 .)٣(سبحانه اهللا
: باإلســناد يرفعــه إىل األصــبغ بــن نباتــة أنــه )٥(الفضــائل ،)٤(الروضــة* 

 يـوهـو يقضـ Qكنـت جالسـا عنـد أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب  :قال
                                                           

 .٤٨٨ح -١٩٩ :٣٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٣٣ح ،٥٢:٤ خطب االمام عيل، هنج البالغة،) (٢

 .٦٦٨ح -٤٥٤ :٣٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢٢٤ جربئيل بن شاذان القمي، ،Q الروضة يف فضائل امري املؤمنني) (٤

 .١٧٢ جربئيل بن شاذان القمي، الفضائل،) (٥
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ــاس إذ جــاءه مجاعــة معهــم أســود مشــدود األكتــاف هــذا  :فقــالوا .بــني الن
ــؤمنني ــري امل ــا أم ــارق ي ــال ،س ــت :فق ــود رسق ــا أس ــال ؟ي ــري ن :ق ــا أم ــم ي ع

نعـم يــا  :ثكلتــك أمـك إن قلتهــا ثانيـة قطعــت يـدك قــال :قــال لـه ،املـؤمنني
فعنـد  ،نعـم يـا مـوالي :قـال ؟ويلك انظـر مـاذا تقـول رسقـت :قال ،موالي

 ،فقطــع يمينــه :قــال ،اقطعــوا يــده فقــد وجــب عليــه القطــع :Qذلــك قــال 
ــا ــر دم ــي تقط ــامله وه ــذها بش ــواء  ،فأخ ــن الك ــه اب ــال ل ــل يق ــتقبله رج فاس

قطـع يمينـي سـيد الوصـيني وقائـد  :قـال ؟يا أسـود مـن قطـع يمينـك :فقال
ــر املحجلني ــال.الغ ــه  :.............فق ــالط حب ــد خ ــه وق ــي علي ــايل ال اثن وم

فالتفـت أمـري  :قـال ،واهللا مـا قطعنـي إال بحـق أوجبـه اهللا عـيل ،حلمي ودمي
فخـرج  :قـال ،قـم هـات عمـك األسـود :إىل ولده احلسـن وقـال Qاملؤمنني 

ــن احل ــدة Qس ــه كن ــال ل ــع يق ــده يف موض ــه فوج ــري  ،يف طلب ــه إىل أم ــى ب وأت
يـا  :فقـال ؟يا أسـود قطعـت يمينـك وأنـت تثنـي عـيل :ثم قال له Qاملؤمنني 

واهللا  ؟أمـري املـؤمنني ومـايل ال اثنــي عليـك وقـد خــالط حبـك دمـي وحلمــي
 :Qفقــال  ،مــا قطعــت إال بحــق كــان عــيل ممــا ينجــي مــن عقــاب اآلخــرة

ثــم  ،ولــه فأخــذها ووضــعها يف املوضــع الــذي قطعــت منــهفنا ،هــات يــدك
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 :ودعـا بـدعاء سـمعناه يقـول يف آخـر دعائـه Qفقـام وصـىل  ،غطاها بردائـه
 ،اضـبطي أيتهـا العـروق كـام كنـت واتصـيل :الـرداء وقـال )١(ثـم شـال ،آمني

آمنــت بــاهللا وبمحمــد رســوله وبعــيل الــذي رد  :فقــام األســود وهــو يقــول
بـأيب أنـت  :ثـم انكـب عـىل قدميـه وقـال ،ا من الزنـداليد القطعاء بعد ختليته

 .)٢(وأمي يا وارث علم النبوة

 Lعـــن أبيـــه  ،عـــن جعفـــر ،أبـــو البخـــرتي :)٣(قـــرب اإلســـناد* 

ــال ــيل  :ق ــى ع ــة Qكس ــاس بالكوف ــز ،الن ــرنس خ ــوة ب ــان يف الكس  ،وك

ـــن ـــاه احلس ـــأله إي ـــاه ،فس ـــه إي ـــأبى أن يعطي ـــني  ،ف ـــه ب ـــهم علي وأس

ــدا ــن مه ــى م ــار لفت ــلمني فص ــداين ،ناملس ــه اهلم ــب ب ــه ،فانقل ــل ل  :فقي

ـــاه ـــه إي ـــاه فمنع ـــأله أب ـــان س ـــنا ك ـــداين إىل  ،إن حس ـــه اهلم ـــل ب فأرس

 .)٤(فقبله Qاحلسن 

                                                           

 أي رفع. )(١

 .٤٤ح -٢٨٣ – ٢٨١ :٤٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٥٣٧ح ،١٤٨ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٣

 .٤ح -١٠٤ :٤١ ،عالمة املجليسال -بحار األنوار  )(٤
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 Lنـــزل باحلســـن بـــن عـــيل  :)١(مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب* 

 ]بـــه[فاســـتقرض مــن قنـــرب رطـــال مــن العســـل الــذي جـــاء  ،ضــيف

ــيمن ــن ال ــيل  ،م ــد ع ــام قع ــال Qفل ــمها ق ــدث يف  :ليقس ــد ح ــرب ق ــا قن ي

ـــ ـــدثه ـــزق ح ـــال ،ذا ال ـــوك :ق ـــدق ف ـــرب ،ص ـــربه اخل ـــم  ،وأخ فه

ـــ ـــن ـبض ـــال Qرب احلس ـــل  :فق ـــه قب ـــذت من ـــىل أن أخ ـــك ع ـــا محل م

ــمة ــال ؟القس ــا :ق ــه حق ــا في ــاه ،إن لن ــاه رددن ــإذا أعطيتن ــال ،ف ــداك  :ق ف

أبــوك وإن كــان لــك فيــه حــق فلــيس لــك أن تنتفــع بحقــك قبــل أن 

ـــوقهم ـــلمون بحق ـــع املس ـــول اهللا  ،ينتف ـــت رس ـــوال أين رأي ـــل  Nل يقب

ــك  ــكثنيت ــا )٢(ألوجعت ــال ،رضب ــا وق ــرب درمه ــع إىل قن ــم دف ــه  :ث ــرت ب اش

ـــه. ـــدر علي ـــل يق ـــود عس ـــراوي أج ـــال ال ـــدي  :ق ـــر إىل ي ـــأين أنظ فك

ــيل ــول Qع ــده ويق ــم ش ــه ث ــل في ــب العس ــرب يقل ــزق وقن ــم ال ــىل ف  :ع

 .اللهم اغفرها للحسن فإنه ال يعرف

                                                           

 .٣٧٥:١ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١

 يف املصدر: ألوجعنك. )(٢
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 ،هــذا اخلــرب إنــام رواه مــن طــرق املخــالفني ونحــن ال نصــححه :بيــان
قبـل القسـمة مـع كـون حقـه  Qوعىل تقدير صـحته حيتمـل أن يكـون أخـذه 

 .)١(فيها مكروها
ـــن شهرآشـــوبمنا*  ـــاقر )٢(قـــب اب  Nمـــرض رســـول اهللا  :Q: الب
ــة ــيل  ،مرض ــدخل ع ــار Qف ــن األنص ــة م ــإذا مجاع ــجد ف ــم ،املس ــال هل  :فق

فاســتأذن هلــم  ،نعــم :قــالوا ؟Nركم أن تــدخلوا عــىل رســول اهللا ـأيســ
فــأخرج يـده مــن  Nوجلـس عنــد رأس رسـول اهللا  Qعــيل فجـاء  ،فـدخلوا

ــول اهللا  ــدر رس ــني ص ــاف وب ــديدا  Nاللح ــا ش ــه نفض ــى تنفض ــإذا احلم ف
فجلــس رســول  ،وانتهرهــا Nيــا أم ملــدم أخرجــي عــن رســول اهللا  :فقــال

يـا ابـن أيب طالـب لقـد أعطيـت مـن خصـال  :فقـال ،وليس بـه بـأس Nاهللا 
بإســناده عــن ابــن عبــاس أنــه احلــامتي  .اخلــري حتــى أن احلمــى لتفــزع منــك

ــه Qدخــل أســود عــىل أمــري املــؤمنني  فســأله ثــالث مــرات  ،رسق وأقــر أن
فاسـتقبله  ،بقطـع يـده Qفـأمر  ،يـا أمـري املـؤمنني طهـرين فـإين رسقـت :قال

 ،ليــث احلجــاز وكــبش العــراق :فقــال ؟مــن قطــع يــدك :ابــن الكــواء فقــال
                                                           

 .٢٢ح -١١٢ :٤١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٥٩:٢ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٢
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ــتقم مــن اجلهــال ،ومصــادم االبطــال  ،يــف الفضــلرش ،كــريم األصــل ،املن
وآخــر  ،أول الســابقني ،أبــو الســبطني ،وارث املشــعرين ،حمــل احلــرمني

ــني ــن آل ياس ــيني م ــل ،الوص ــد بجربائي ــل ،املؤي ــور بميكائي ــل  ،املنص احلب
ذلــك واهللا أمــري املــؤمنني عــىل رغــم  ،املحفــوظ بجنــد الســامء أمجعــني ،املتــني

لـو  :قـال !قطـع يـدك وتثنـي عليـه :قـال ابـن كـواء -يف كالم له  -الراغمني 
ــؤمنني  ــري امل ــىل أم ــدخل ع ــا ف ــه إال حب ــا ازددت ل ــا م ــا إرب ــي إرب  Qقطعن

يـا ابـن كـواء إن حمبينـا لـو قطعنـاهم إربـا إربـا  :فقـال ،وأخربه بقصة األسود
 )١(ا مـن لـو ألعقنـاهم السـمن والعسـلوإن يف أعـدائن ،ما ازدادوا لنـا إال حبـا

ــا ــا ازدادوا من ــا )٢(م ــن  ،إال بغض ــال للحس ــك :Qوق ــود علي ــك األس  ،بعم
ــ ــن ـفأحض ــؤمنني  Qر احلس ــري امل ــود إىل أم ــبها يف  Qاألس ــده ونص ــذ ي فأخ

ــم بكلــامت خيفيهــا ــه وتكل ــده ،موضــعها وتغطــى بردائ ــار  ،فاســتوت ي وص
كــان  :ويقــال ،إىل أن استشــهد بــالنهروان Qيقاتــل بــني يــدي أمــري املــؤمنني 

يف وأبـني إحـد يـدي هشـام بـن عـدي اهلمـداين  .اسم هـذا األسـود أفلـح
ــده وقــرأ شــيئا وألصــقها Qفأخــذ عــيل  ،حــرب صــفني ــا أمــري  :فقــال ،ي ي

                                                           

 ألعقه العسل: يلحسه ويناوله بإصبعه. )(١

 يف املصدر: ما ازدادوا. )(٢
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ــرأت ــا ق ــؤمنني م ــال ؟امل ــال :ق ــاب ق ــة الكت ــاب :فاحت ــة الكت ــه  - !فاحت كأن
  .)١(ومىض Qفرتكه عيل  ،فانفصلت يده نصفني -استقلها 
عــن ابــن أســباط يرفعــه إىل  ،: أمحــد بــن احلســن)٢(بصــائر الــدرجات* 

احلـامم فسـمع صـوت احلسـن  Qأمـري املـؤمنني  دخـل :قـال Qأمري املؤمنني 
اتبعـك  :فقـاال ؟مـا لكـام فـداكام أيب وأمـي :فقـال هلـام ،قد عـال Lواحلسني 

 .)٣(دعاه واهللا ما أطلق إال له :قال ،هذا الفاجر فظننا أنه يريد أن يرضك
: عــن ابــن العزرمــي عــن حــاتم بــن إســامعيل املــديني عــن )٤(ومنــه* 

رب وهــو قــائم ثــم ـكــان يشــ Qأن أمــري املــؤمنني  Kأيب عبــد اهللا عــن آبائــه 
ــائام ــي إين  :فقــال Qفالتفــت إىل احلســن  ،رشب مــن فضــل وضــوئه ق ــا بن ي

 .)٦()٥(صنع هكذا Nرأيت جدك رسول اهللا 
                                                           

 .٢٤ح -٢١١ – ٢١٠ :٤١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٩ح ،٥٠١ حممد بن احلسن بن فروخ الصفار، بصائر الدرجات،) (٢

 .١٥ح -١٩٧ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .املحاسن )(٤

 .٥٠ح ،٥٨٠:٢ امحد بن حممد بن خالد الربقي، املحاسن،) (٥

 .٤٠ح -٤٧٠ – ٤٦٩ :٦٣ ،ة املجليسالعالم -بحار األنوار  )(٦
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ــرائج*  ــيل )١(اخل ــىل ع ــل ع ــودا دخ ــال Q: روي أن أس ــري  :فق ــا أم ي

ونحـى  ،لعلـك رسقـت مـن غـري حـرز :فقـال ،املؤمنني إين رسقـت فطهـرين

 :Qفقـال  ،يـا أمـري املـؤمنني رسقـت مـن حـرز فطهـرين :فقـال ،)٢(عنـه رأسه

يــا أمــري املــؤمنني  :فقــال ،و نحــى رأســه عنــه ،لعلــك رسقــت غــري نصــاب

ــابا ــت نص ــؤمنني  ،رسق ــري امل ــة أم ــرات قطع ــالث م ــر ث ــام أق ــذهب  Qفل ف

قطعنــي أمــري املــؤمنني وإمــام املتقــني وقائــد الغــر  :وجعــل يقــول يف الطريــق

ــو ــني ويعس ــينياملحجل ــيد الوص ــدين وس ــه ،ب ال ــل يمدح ــمع  ،وجع فس

فــدخال عــىل أمــري  ،)٣(وقــد اســتقباله Lذلــك منــه احلســن واحلســني 

ـــق :وقـــاال Qاملـــؤمنني ـــا أســـودا يمـــدحك يف الطري فبعـــث أمـــري  ،رأين

فقــال  ؟قطعتــك وأنــت متــدحني :Qفقــال  ،مــن أعــاده إىل عنــده Qاملــؤمنني

 ،)٤(حلمــي وعظمــي رتنــي وإن حبــك قــد خــالطإنــك طه :يــا أمــري املــؤمنني

                                                           

 .١٩ح ،٥٦١:٢ قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح،) (١

 يف املصدر: من غري حرز جياوز اهللا عنه. )(٢

 ): وقد استقبال.يف (ك )(٣

 يف املصدر: حلمي ودمى. )(٤
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 Qفـدعا لـه أمـري املـؤمنني  ،فلو قطعتني إربا إربا ملـا ذهـب حبـك مـن قلبـي

 .)١(صلح كام كانطوع إىل موضعه فصح وووضع املق

ــوب*  ــن شهرآش ــب اب ــيل  :)٢(مناق ــن ع ــن ب ــزل باحلس ــيف Lن  ،ض

فلــام  ،مــن الــيمن ]بــه[فاســتقرض مــن قنــرب رطــال مــن العســل الــذي جــاء 

 :قـال ،يـا قنـرب قـد حـدث يف هـذا الـزق حـدث :ليقسـمها قـال Qقعد عيل 

مـا محلـك عـىل  :فقـال Qرب احلسـن ـفهـم بضـ ،وأخربه اخلـرب ،صدق فوك

 ،فـإذا أعطيتنـاه رددنـاه ،إن لنـا فيـه حقـا :قـال ؟أن أخذت منـه قبـل القسـمة

فداك أبـوك وإن كـان لـك فيـه حـق فلـيس لـك أن تنتفـع بحقـك قبـل  :قال

يقبــل ثنيتــك  Nين رأيــت رســول اهللا لــوال أ ،أن ينتفــع املســلمون بحقــوقهم

اشــرت بــه أجــود عســل  :ثــم دفــع إىل قنــرب درمهــا وقــال ،رضبــا )٣(ألوجعتــك

 .)٤(يقدر عليه

                                                           

 .١٥ح -٢٠٢ :٤١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٣٧٥:١ هر اشوب،ابن ش مناقب آل ايب طالب،) (٢

 يف املصدر: ألوجعنك. )(٣

 يف املصدر: تقدر عليه. )(٤
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 ،هــذا اخلــرب إنــام رواه مــن طــرق املخــالفني ونحــن ال نصــححه :بيــان
قبـل القسـمة مـع كـون حقـه  Qوعىل تقدير صـحته حيتمـل أن يكـون أخـذه 

 .)١(فيها مكروها
 :قــال Lعــن أبيــه  ،: أبــو البخــرتي عــن الصــادق)٢(قــرب اإلســناد* 

ــ ــيل  اكس ــة Qع ــاس بالكوف ــاه  ،الن ــأله إي ــز فس ــرنس خ ــوة ب ــان يف الكس فك
احلســن فــأبى أن يعطيــه إيــاه وأســهم عليــه بــني املســلمني فصــار لفتــى مــن 

 ،إن حسـنا كـان سـأله أبـاه فمنعـه إيـاه :فقيـل لـه ،مهدان فانقلب به اهلمـداين
 .)٣(فقبله Qن فأرسل به اهلمداين إىل احلس

ــن*  ــوب)٤(املحاس ــن حمب ــنان ،: اب ــن س ــد اهللا ب ــن عب ــد  ،ع ــن أيب عب ع
ــال Qاهللا  ــؤمنني  :ق ــري امل ــل أم ــى رج ــه Qأت ــال ل ــريا إن  :فق ــك مستش جئت

 :Qفقــال أمــري املــؤمنني  بــن جعفــر خطبــوا إيلّ احلســن واحلســني وعبــد اهللا 

                                                           

 .٢٢ح -١١٢ :٤١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٥٣٧ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٢

 .٤ح -٥٥ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢٠ح ،٦٠١:٢ امحد بن حممد بن خالد الربقي، املحاسن،) (٤
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ني ولكــن زوجهــا احلســ ،املستشــار مــؤمتن أمــا احلســن فإنــه مطــالق للنســاء
 . )٢()١(فإنه خري البنتك

 :......)٣(وورد مثله يف: املحاسن* 
ــرائج*  ــا  :اخل ــامم Qروي أن علي ــل احل ــن  ،دخ ــوت احلس ــمع ص فس

اتبعـك هـذا الفـاجر ابـن  :فقـاال ؟مـا لكـام :فخرج إليهام فقـال Lواحلسني 
  .)٤(دعاه ال بأس :فقال هلام ،ملجم فظننا أنه يغتالك

 :دابه يف العبادةآ 

 :وءادب الوض

تغــري ي........وكــان احلســن إذا فــرغ مــن وضــوئه :)٥(عــدة الــداعي* 
ــه ــك ،لون ــه يف ذل ــل ل ــىل ذي  ،فقي ــدخل ع ــن أراد أن ي ــىل م ــق ع ــال ح فق

                                                           

 .Q احلسن باإلمامهذه الرواية من املوضوعات للطعن ) (١

 .٢٢ح -١٠١ :٧٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٩ح -٣٣٧ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
 .٤٣ح -٢٣٤ :٤٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤

 .١٣٩ ابن فهد احليل، عدة الداعي ونجاح الساعي،) (٥



 ٢٥٧ ........................................................ الباب العارش: اآلداب واألخالق والسنن

ــهيالعــرش أن  وروQ.  ويــرو مثــل هــذا عــن زيــن العابــدين  ،تغــري لون
ــر ــن عم ــل ب ــادق  ،املفض ــن الص ــدثني أيب Qع ــال ح ــه  ،ق ــن أبي أن  Lع
ــيل  ــن ع ــن ب ــد Lاحلس ــان أعب ــلهم ك ــدهم وأفض ــه وأزه ــاس يف زمان  ،الن

وكان إذا حـج حـج ماشـيا ورمـى ماشـيا وربـام مشـى حافيـا وكـان إذا ذكـر 
وإذا ذكــر املمــر عــىل  ،وإذا ذكــر البعــث والنشــور بكــى ،املــوت بكــى
وإذا ذكـر العـرض عـىل اهللا تعـاىل ذكـره شـهق شـهقة يغشـى  ،الرصاط بكـى

ــا ــه منه ــد فرائ ،علي ــالته ترتع ــام يف ص ــان إذا ق ــز وك ــه ع ــدي رب ــني ي ــه ب ص
وسـأل اهللا  ،وكـان إذا ذكـر اجلنـة والنـار اضـطرب اضـطراب السـليم ،وجل
 .)١(وتعوذ باهللا من النار ،اجلنة

ــه يف:*  ــدوق وورد مثل ــايل الص ــد :)٢(أم ــن أمح ــيل ب ــدي ،ع ــن األس  ،ع
عــن املفضــل بــن عمــر  ،عــن حممــد بــن ســنان ،عــن النــوفيل ،عــن النخعــي

أن احلســن بــن عــيل بــن  Lعــن أبيــه  ،حــدثني أيب :Qقــال الصــادق  :قــال
 .)٣(.......لناس يف زمانه وأزهدهم وأفضلهم.كان أعبد ا Lأيب طالب 

                                                           

 .٧٢ح -٤٠٠ :٦٧ ،العالمة املجليس -ر األنوار بحا )(١

 .١٠ح ،٢٤٤ الصدوق، االمايل،) (٢

 .١ح – ٣٣١ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار االنوار )(٣
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كـــان احلســـن  :: مـــن كتـــاب اللؤلؤيـــات قـــال)١(فـــالح الســـائل* 

فقيــل لــه يف  ،وارتعــدت مفاصــله ،إذا توضــأ تغــري لونــه L بــن عــيل

ــك ــال ،ذل ــه :فق ــفر لون ــرش أن يص ــدي ذي الع ــني ي ــف ب ــن وق ــق مل  ،ح

 Qنحـــو هـــذا احلـــديث عـــن موالنـــا احلســـن ورو ،عـــد مفاصـــلهوترت

ـــان أصـــحاب الرضـــا  ـــن قرقـــارة مـــن أعي ـــن نعـــيم ب يف  Qيعقـــوب ب

  .)٢(كتاب اإلمامة

إذا أخـــــذ يف  Q: كـــــان أمـــــري املـــــؤمنني )٣(الـــــداعيعـــــدة * 

ـــة اهللا ـــن خيف ـــه م ـــري وجه ـــوء تغ ـــن  ،الوض ـــرغ م ـــن إذا ف ـــان احلس وك

ــه ــري لون ــوئه تغ ــك ،وض ــه يف ذل ــل ل ــال ،فقي ــن أراد أن  :فق ــىل م ــق ع ح

ــه ــري لون ــرش أن يتغ ــىل ذي الع ــدخل ع ــن  ،ي ــن زي ــذا ع ــل ه ــرو مث وي

 .)٤(Qالعابدين 

                                                           

 .٥١ ابن طاووس، فالح السائل،) (١

 .٣٠ح -٣٤٦ :٧٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٣٩ ابن فهد احليل، عدة الداعي ونجاح الساعي،) (٣

 .٣٢ح -٣٤٧ :٧٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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 :ادب الصالة

ــــايش*  ــــن عــــيل  )١(ويف العي إذا  Lواجلوامــــع كــــان احلســــن ب

إن اهللا  :فقــال ،فقيــل لــه يف ذلــك ،قــام إىل الصــالة لــبس أجــود ثيابــه

 .)٣()٢(مجيل حيب اجلامل فأجتمل لريب وقرأ هذه اآلية

ـــن أيب خيثمـــة قـــال :)٤(العيـــايش*  كـــان احلســـن  :عـــن خيثمـــة ب

ــيل ــن ع ــه Qب ــل ل ــه فقي ــود ثياب ــبس أج ــالة ل ــام إىل الص ــن  :إذا ق ــا اب ي

ــــك ــــود ثياب ــــبس أج ــــول اهللا مل تل ــــال ؟رس ــــب  :فق ــــل حي إن اهللا مجي

ـــامل ـــريب ،اجل ـــل ل ـــول ،فأجتم ـــو يق ـــلِّ ﴿ :وه ـــدَ كُ نْ مْ عِ ـــتَكُ ينَ وا زِ ـــذُ خُ

دٍ  جِ سْ  .)٥(ثيايب فأحب أن ألبس أجود ﴾مَ

                                                           

 .٢٩ح ،١٤:٢ حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش،) (١

 .(خذوا زينتكم عند كل مسجد) )(٢

 .١٦٩ – ١٦٨ص  - ٨٠ج  -العالمة املجليس  -بحار األنوار  )(٣

 .٢٩ح ،١٤:٢ حممد بن مسعود العيايش، تفسري العيايش،) (٤

 .٢ح -١٧٥ ص - ٨٠ ج - املجليس العالمة - اراألنو بحار )(٥
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ــدة*  ــر :)١(الع ــن عم ــل ب ــادق ،رو املفض ــن الص ــه ،ع ــن أبي ــن  ،ع ع

كـان إذا قـام يف صـالته ترتعـد فرائصـه بـني  Lأن احلسن بـن عـيل  Kجده 

ــل ــز وج ــه ع ــدي رب ــطراب  :ي ــطرب اض ــار اض ــة والن ــر اجلن ــان إذا ذك وك

  .)٢(وتعوذ باهللا من النار ،وسأل اهللا اجلنة ،السليم

عـن حممـد بـن احلسـن  ،مـد بـن احلسـنعـن حم :)٣(جمالس الصـدوق* 

عـن سـعد بـن  ،عـن احلسـن بـن حمبـوب ،عـن إبـراهيم بـن هاشـم ،الصفار

 Lرأيـت احلسـن بـن عـيل  :عن عمـري بـن مـأمون العطـاردي قـال ،طريف

 :وســمعته يقــول ،يقعــد يف جملســه حــني يصــيل الفجــر حتــى تطلــع الشــمس

ذكر مــن صـىل الفجـر ثــم جلـس يف جملسـه يــ :يقـول Nسـمعت رسـول اهللا 

سـرته اهللا  ،اهللا عز وجل حتـى تطلـع الشـمس سـرته اهللا عـز وجـل مـن النـار

 . )٤(سرته اهللا عز وجل من النار ،عز وجل من النار

                                                           

 .١٣٩ ابن فهد احليل، عدة الداعي ونجاح الساعي،) (١

 .٥٦ح -٢٥٨ :٨١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٣ح ،٦٧٢ الصدوق، االمايل،) (٣

 .٤ح -٣٢٠ :٨٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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ــواب األعــامل*  ــه)٢(وجمــالس الصــدوق )١(ث ــن  ،: عــن أبي عــن ســعد ب
ــد اهللا ــد اهللا ،عب ــن أيب عب ــد ب ــن أمح ــوزاء ،ع ــن أيب اجل ــن  ،ع ــني ب ــن احلس ع

عــن  ،عـن عاصــم بـن أيب النجــود األسـدي ،دعـن عمــرو بـن خالــ ،علـوان
 Qســمعت أيب عــيل بــن أيب طالــب  :عــن احلســن بــن عــيل قــال ،ابــن عمــر

أيـام امـرئ مسـلم جلـس يف مصـاله الـذي يصـيل  :Nقال رسـول اهللا  :يقول
كــان لــه مــن االجــر  ،فيــه الفجــر يــذكر اهللا عــز وجــل حتــى تطلــع الشــمس

ن ســاعة حتــل فيــه فــان جلــس فيــه حتــى يكــو ،وغفــر لــه ،كحــاج بيــت اهللا
الصالة فصـىل ركعتـني أو أربعـا غفـر لـه مـا سـلف مـن ذنبـه وكـان لـه مـن 

 .)٣(االجر كحاج بيت اهللا
: ذكــر صــالة موالنــا احلســن بــن موالنــا عــيل بــن )٤(مجــال األســبوع* 

بــع ركعــات مثــل صــالة أمــري يف يــوم اجلمعــة وهــي أر Qأيب طالــب 
ــؤمنني ــن  .Qامل ــر للحس ــالة أخ ــي  Qص ــة وه ــوم اجلمع ــات ي ــع ركع أرب

                                                           

 .٤٥ الصدوق، ثواب االعامل،) (١

 .٣ح ،٦٨١ الصدوق، مايل،اال) (٢

 .٥ح -٣٢٠ :٨٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٧٥ ابن طاووس، مجال االسبوع،) (٤
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دعـــاء  .رون مـــرةـكـــل ركعـــة باحلمـــد مـــرة واالخـــالص مخـــس وعشـــ
ــن ــك  :Qاحلس ــرب إلي ــك وأتق ــودك وكرم ــك بج ــرب إلي ــم إين أتق الله

ــولك ــدك ورس ــد عب ــك  ،بمحم ــربني وأنبيائ ــك املق ــك بمالئكت ــرب إلي وأتق
ــولك ــدك ورس ــد عب ــىل حمم ــيل ع ــلك أن تص ــد ،ورس ــىل آل حمم وأن  ،وع

وال  ،ى يل حــوائجيـوتغفرهــا يل وتقضــ ،تقيلنــي عثــريت وتســرت عــيل ذنــويب
 يشءإنـك عـىل كـل  ،فـان عفـوك وجـودك يسـعني ،تعذبني بقبيح كـان منـي

  .)١(قدير
ــيل *  ــن ع ــن ب ــالة احلس ــني  Lص ــركعتني األولي ــات ال ــع ركع أرب

ــ ــس عش ــت األرض مخ ــرة وإذا زلزل ــد م ــل  ةرـباحلم ــني ك ــرة ويف األخريت م
ــ ــس عش ــالص مخ ــرة واالخ ــد م ــة باحلم ــرة ةرـركع ــاء .م ــن  دع ــن ب احلس

قبـل كـل  يءأن لـك احلمـد ال إلـه إال أنـت البـدلك بـأاللهم إين أس :Lعيل
ــوم ،يشء ــي القي ــت احل ــذلك  ،وأن ــذي ال ي ــت ال ــه إال أن ــت  يشءوال إل وأن

العـامل بكـل  ،ال إلـه إال أنـت خـالق مـا يـر ومـا ال يـر ،كل يـوم يف شـأن
ــيم يشء ــك ونعامئــك ،بغــري تعل ــرب الو ،أســألك بآالئ ــك اهللا ال ال  ،احــدبأن

وأســألك بأنــك أنــت ال إلــه إال أنــت الــوتر  ،إلــه إال أنــت الــرمحن الــرحيم
                                                           

 .١١ح -١٨٦ – ١٨٥ :٨٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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ــد ــوا أح ــه كف ــن ل ــد ومل يك ــد ومل يول ــذي مل يل ــمد ال ــد الص ــرد األح  .الف
لك بأنك اهللا ال إلـه إال أنـت اللطيـف اخلبـري القـائم عـىل كـل نفـس بـام أوأس

الخــر وا ،يشءكســبت الرقيــب احلفــيظ وأســألك بأنــك اهللا األول قبــل كــل 
ــل  ــد ك ــل  ،يشءبع ــاطن دون ك ــيم ،يشءوالب ــيم العل ــافع احلك ــار الن  ،الض

ــ ــوارث أوأس ــث ال ــوم الباع ــي القي ــت احل ــه إال أن ــت اهللا ال إل ــك أن لك بأن
ـــان ـــان املن ـــرام ،احلن ـــالل واالك ـــاموات واألرض ذو اجل ـــديع الس وذو  ،ب

 ،علــام يشءال إلــه إال أنــت أحطــت بكــل  ،الطــول وذو العــزة وذو الســلطان
 . )٢()١(صل عىل حممد وآل حممد ،عددا يشءكل  وأحصيت

ــدي*  ــوات الراون ــة )٣(دع ــي واألئم ــالة النب ــر ص ــر إال  K: ذك ــام م ك

ركعتــان يقــرأ يف كــل ركعــة الفاحتــة  Lصــالة احلســن واحلســني  :أنــه قــال

 . )٤(مرة واالخالص مخسا وعرشين مرة

                                                           

 .١٨٠ ابن طاووس، مجال االسبوع،) (١

 .١٩٠ :٨٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٨٨ ب الدين الراوندي،قط الدعوات،) (٣

 .١٢ح -١٩١ :٨٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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: ذكــر صــالة موالنــا احلســن بــن موالنــا عــيل بــن )١(مجــال األســبوع* 

بــع ركعــات مثــل صــالة أمــري يف يــوم اجلمعــة وهــي أر Qطالــب  أيب

ــؤمنني ــن  .Qامل ــر للحس ــالة أخ ــات  Qص ــع ركع ــي أرب ــة وه ــوم اجلمع ي

 .)٢(كل ركعة باحلمد مرة واالخالص مخس وعرشون مرة

 :ادب الصيام

وكانــت ابنــة  -........عــن عمــري بــن مــأمون :)٣(مكــارم األخــالق* 

إىل وليمـة  Qابـن الـزبري احلسـن دعـا  :قالـت :قـال - Qعمري حتت احلسـن 

كـام أنـت حتـى نتحفـك  :وكان صائام فقـال لـه ابـن الـزبري Qفنهض احلسن 

ــه ــر ثياب ــه ومج ــدهن حليت ــائم ف ــة الص ــن  ،بتحف ــال احلس ــة  Qق ــذلك حتف وك

 . )٤(اهباياملرأة متشط وجتمر ث

                                                           

 .١٧٥ ابن طاووس، مجال االسبوع،) (١

 .١١ح -١٨٥ :٨٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٤٣ الطربيس، االخالق، مكارم) (٣

 .١ح -١٤٣ :٧٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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ــال*  ــران :)١(االقب ــن عم ــد ب ــة ملحم ــاب األزمن ــن كت ــال م ........ نق

خـرج  :عـن حممـد بـن يزيـد النحـوي قـال ،اهللا بـن جعفـرعن عبد  ،املرزباين

ــن عــيل  ــاس يضــحكون Qاحلســن ب ــوم الفطــر والن إن اهللا عــز  :فقــال ،يف ي

فســبق  ،وجــل جعــل شــهر رمضــان مضــامرا خللقــه يســتبقون فيــه إىل طاعتــه

ــازوا ــوم فف ــابوا ،ق ــرون فخ ــف آخ ــذا  ،وختل ــاحك يف ه ــن الض ــب م والعج

واهللا لــو كشــف  ،ر فيــه املبطلــونـوخيســ ،اليــوم الــذي يفــوز فيــه املحســنون

ــانه ــن باحس ــغل حمس ــاء لش ــ ،الغط ــعر  ـيءومس ــل ش ــن ترجي ــاءته ع بإس

 .)٢(وتصقيل ثوب

ــال*  ــادي ،: أيب)٣(اخلص ــعد آب ــن الس ــي ،ع ــن الربق ــويف ،ع ــن الك  ،ع

 ،عـن عبـد السـالم اإلسـكاف ،عـن عبـد اهللا بـن أيـوب ،عن حممد بن سـنان

 Lن احلسـن بـن عـيل عـ ،عن عمري بـن مـأمون وكانـت ابنتـه حتـت احلسـن

                                                           

 .٤٦٨:١ ابن طاووس، اقبال االعامل،) (١

 .٧ح -١١٩ :٨٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٨٦ح ،٦٣ الصدوق، اخلصال،) (٣
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حتفــة املــرأة الصــائمة أن  ،حتفــة الصــائم أن يــدهن حليتــه وجيمــر ثوبــه :قــال

  .)١(وجتمر ثوهبا ،متشط رأسها

أبـو احلسـن عـيل بـن احلسـن بـن أيب الفـرج املـؤذن عـن  :)٢(اخلصال* 

يقـول لرجـل  Lسـمعت احلسـن بـن عـيل  :حممد بن احلسـن الكرخـي قـال

ــا هــارون مــن صــام  :يف داره ــا أب رة أشــهر رمضــان متواليــات دخــل ـعشــي

 .)٣(اجلنة

عـــن  ،عـــن النهـــدي ،عـــن ســـعد ،الـــوراق :)٤(أمـــايل الصـــدوق* 

حـدثني  :عـن سـفيان الثـوري قـال ،عن حممـد بـن يزيـد ،إسامعيل بن مهران

عـن أبيـه  ،عن أبيه حممد بـن عـيل عـن أبيـه عـيل بـن احلسـني ،جعفر بن حممد

 :قـال K بـن أيب طالـب عـن أبيـه عـيل ،عـن أخيـه احلسـن ،احلسني بن عـيل

من صام يوما من رجـب يف أولـه أو يف وسـطه أو يف آخـره غفـر لـه مـا تقـدم 

                                                           

 .٢ح -٢٨٩ :٩٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٤٢ح ،٤٤٥ الصدوق، اخلصال،) (٢

 .٣٩ح -٣٦٦ – ٣٦٥ :٩٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١ح ،٦٣٥ الصدوق، االمايل،) (٤
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ومـن صـام ثالثـة أيـام مـن رجـب يف أولـه وثالثـة أيـام يف وسـطه  ،من ذنبـه

ومـن أحيـى ليلـة  ،وثالثة أيام يف آخره غفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر

اعته يف سـبعني ألـف رجـل وقبـل شـف ،من ليـايل رجـب أعتقـه اهللا مـن النـار

ومـن تصـدق بصـدقة يف رجـب ابتغـاء وجـه اهللا أكرمـه اهللا يـوم  ،من املذنبني

ــر  ــمعت وال خط ــني رأت وال اذن س ــام ال ع ــواب ب ــن الث ــة م ــة يف اجلن القيام

 .)١(عىل قلب برش

ــده اهللا *  ــان تغم ــل شــهر رمض ــاب عم ــرة يف كت ــن أيب ق رو حممــد ب

ــا موســى بــ ــه عــن جــده Qن جعفــر بالرضــوان باســناده إىل موالن  ،عــن أبي

فـإذا  ،أن لكـل صـائم عنـد فطـوره دعـوة مسـتجابة Kعن احلسـن بـن عـيل 

ــل  ــة فق ــان أول لقم ــر يل  "ك ــرة اغف ــع املغف ــا واس ــم ي ــم اهللا الله ويف  "بس

 فإنــه  "بســم اهللا الــرمحن الــرحيم يــا واســع املغفــرة اغفــر يل  "روايــة أخــر

 .)٣()٢(من قاهلا عند إفطاره غفر له
                                                           

 .٨ح -٣٣ :٩٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٤٤:١ ابن طاووس، اقبال االعامل،) (٢

 .١٤ :٩٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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 :جادب احل

قلـت أليب  :عـن ابـن بكـري قـال ،: حممـد بـن الوليـد)١(قرب اإلسـناد* 

ال متشـوا اخرجـوا  :فقـال :إنا نريـد اخلـروج إىل مكـة مشـاة قـال :Qعبد اهللا 

حــج  Lأصــلحك اهللا إنــه بلغنــا أن احلســن بــن عــيل  :فقلــت :ركبانــا قــال

إن احلسـن بـن عـيل حـج وسـاق معـه املحامـل  :رين حجـة ماشـيا قـالـعش

 . )٢(والرحال

إهلـي  :إن احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب التـزم الـركن فقـال :وقيل* 

ــت  ــال أن ــابرا ف ــدين ص ــم جت ــي فل ــاكرا وابتليتن ــدين ش ــم جت ــيل فل ــت ع أنعم

ســلبت النعمــة بــرتك الشــكر وال أنــت أدمــت الشــدة بــرتك الصــرب إهلــي مــا 

  .)٤()٣(يكون من الكريم إال الكرم

                                                           

 .٦٢٤ح ،١٧٠ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (١

 .١ح -١٠٣ :٩٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢٧ح ،٣٥ عيل بن يوسف املطهر احليل، اليومية،العدد القوية لدفع املخاوف ) (٣

 .١٣ح -١٩٨ – ١٩٧ :٩٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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ــوب*  ــن شهرآش ــب اب ــاد ،)١(مناق ــي: ر)٢(اإلرش ــراهيم الرافع  ،و إب
يمشــيان إىل احلــج  Lرأيــت احلســن واحلســني  :عــن جــده قــال ،عــن أبيــه

فقـالوا  ،ي فثقـل ذلـك عـىل بعضـهمـفلم يمـرا برجـل راكـب إال نـزل يمشـ
ــاص ــن أيب وق ــعد ب ــ :لس ــا املش ــل علين ــد ثق ــب  ،يـق ــن أن نرك وال نستحس

قـد ي ـيـا أبـا حممـد إن املشـ :فقـال سـعد للحسـن ،وهذان السيدان يمشـيان
والنـاس إذا رأوكـام متشـيان مل تطـب أنفسـهم أن  ،ثقل عىل مجاعـة ممـن معـك

ــتام ــو ركب ــوا فل ــن  ،يركب ــال احلس ــنا  :Qفق ــىل أنفس ــا ع ــد جعلن ــب ق ال نرك
ــ ــدامناـاملش ــىل أق ــرام ع ــت اهللا احل ــق ،ي إىل بي ــن الطري ــب ع ــا نتنك  ،ولكن

 .)٣(فأخذا جانبا من الناس
قلـت أليب  :ن بكـري قـالعـن ابـ ،حممـد بـن الوليـد :)٤(قرب اإلسـناد* 
ــد اهللا  ــيل  :Qعب ــن ع ــن ب ــا أن احلس ــ Qبلغن ــج عش ــياـح ــة ماش  ؟رين حج

 .اخلرب ،حج ويساق معه املحامل والرحال Lإن احلسن بن عيل  :قال
                                                           

 .١٦٨:٣ ابن شهراشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١

 .١٢٨:٢ املفيد، االرشاد،) (٢

 .٤٦ح -٢٧٦ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٦٢٤ح ،١٧٠ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٤
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ــ ــل الش ــى :رائعـعل ــن موس ــدي ،اب ــن األس ــي ،ع ــن النخع ــن  ،ع ع
 Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عـن سـليامن ،عـن املفضـل بـن حييـى ،احلسن بن سعيد

 .)١(مثله
ــاب صــفة الصــفوة بســنده عــن )٢(كشــف الغمــة*  : رو صــاحب كت

رة حجــة ـمخــس عشــ Qحــج احلســن  :عــيل بــن زيــد بــن جــذعان أنــه قــال
مــا رواه ســعيد بــن  Qومــن كرمــه وجــوده  .ماشــيا وإن اجلنائــب لتقــاد معــه

رة ـإن احلسـن سـمع رجـال يسـأل ربـه تعـاىل أن يرزقـه عشـ :عبد العزيز قال
 .إىل منزله فبعث هبا إليه فانرصف احلسن ،آالف درهم

يــا هــذا حــق  :وســأله حاجــة فقــال لــه Qومنهــا أن رجــال جــاء إليــه 
ويـدي تعجـز عـن  ،ومعرفتي بـام جيـب لـك يكـرب لـدي ،سؤالك يعظم لدي

ومــا يف ملكــي  ،والكثــري يف ذات اهللا عــز وجــل قليــل ،نيلــك بــام أنــت أهلــه
 ورفعــت عنــي مؤنــة االحتفــال ،فــإن قبلــت امليســور ،وفــاء لشــكرك

أقبـل  Nيـا ابـن رسـول اهللا  :فقـال .واالهتامم بام أتكلفه مـن واجبـك فعلـت
ــل ــة ،القلي ــكر العطي ــىل ،وأش ــذر ع ــع وأع ــن  ،املن ــدعا احلس ــه  Qف بوكيل

                                                           

 .٣ح -٣٣٢ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٨١:٢ عيل بن ايب الفتح االربيل، كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (٢
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هـات الفاضـل مـن  :قـال ]ف[وجعل حياسـبه عـىل نفقاتـه حتـى استقصـاها 
ــم ــف دره ــة أل ــ ،الثالثامئ ــالـفأحض ــا ق ــني ألف ــامئة  :ر مخس ــل اخلمس ــام فع ف

ــار ــ ؟دين ــي[ :الق ــال ]ه ــدي ق ــ :عن ـــأحض ــدراهم ـرها فأحض ــدفع ال رها ف
فــدفع  ،هــات مــن حيملهــا لــك فأتــاه بحاملــني :وقــال والــدنانري إىل الرجــل

واهللا مــا عنــدنا درهــم  :فقــال مواليــه ،إليــه رداءه لكــر احلاملــني Qاحلســن 
 .لكني أرجو أن يكون يل عند اهللا أجر عظيم :Qفقال 

ــدا ــن امل ــو احلس ــا رواه أب ــا م ــالومنه ــني  :ئني ق ــن واحلس ــرج احلس خ
فجـاعوا وعطشـوا فمـروا  ،حجاجـا ففـاهتم أثقـاهلم Kوعبد اهللا بـن جعفـر 

فأنــاخوا هبــا  ،نعــم :فقالــت ؟هــل مــن رشاب :بعجــوز يف خبــاء هلــا فقــالوا
 ،وامتــذقوا لبنهــا ،احلبوهــا :فقالــت ،اخليمــة رـولــيس هلــا إال شــوهية يف كســ

ــا ــالوا هل ــك وق ــوا ذل ــام :ففعل ــن طع ــل م ــ ؟ه ــاة :تقال ــذه الش  ،ال إال ه
 .فليذبحنها أحدكم حتى أهيئ لكم شيئا تأكلون

فقــام إليهــا أحــدهم فــذبحها وكشــطها ثــم هيــأت هلــم طعامــا فــأكلوا 

نحـن نفـر مـن قـريش نريـد  :ثم أقـاموا حتـى أبـردوا فلـام ارحتلـوا قـالوا هلـا

ثــم  ،فــإذا رجعنــا ســاملني فــأملي بنــا فإنــا صــانعون إليــك خــريا ،هــذا الوجــه

ــو ــل .اارحتل ــب الرج ــاة فغض ــوم والش ــن الق ــه ع ــا وأخربت ــل زوجه  ،وأقب

ــال ــولني :وق ــم تق ــرفينهم ث ــوام ال تع ــايت ألق ــذبحني ش ــك ت ــن  :وحي ــر م نف
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وجعـال  فـدخالها ،ثـم بعـد مـدة أجلـأهتم احلاجـة إىل دخـول املدينـة ،قريش

ــه ــان من ــه ويعيش ــا ويبيعان ــري إليه ــنقالن البع ــض  ،ي ــوز يف بع ــرت العج فم

عـىل بـاب داره جـالس فعـرف العجـوز وهـي  Qسـن سكك املدينة فـإذا احل

 ،ال :قالـت ؟يـا أمـة اهللا تعرفينـي :فبعـث غالمـه فردهـا فقـال هلـا .له منكـرة

ــال ــذا :ق ــوم ك ــيفك ي ــا ض ــي ،أن ــت وأم ــأيب أن ــوز ب ــت العج ــأمر  ،فقال ف

فاشـرت هلـا مــن شـاء الصـدقة ألـف شــاة وأمـر هلـا بـألف دينــار  Qاحلسـن

ــني ــه احلس ــه إىل أخي ــع غالم ــا م ــث هب ــال Q وبع ــي  :فق ــلك أخ ــم وص بك

ثـم بعـث هبـا  ،فـأمر هلـا بمثـل ذلـك ،بألف شاة وألـف دينـار :احلسن فقالت

بكـــم وصـــلك احلســـن  :فقـــال Qمـــع غالمـــه إىل عبـــد اهللا بـــن جعفـــر 

بــألفي دينــار وألفــي شــاة فــأمر هلــا عبــد اهللا بــألفي  :فقالــت ؟Lواحلســني

ــار ــي دين ــاة وألف ــال ،ش ــتهام :وق ــدأت يب ألتعب ــو ب ــت الع ،ل ــوز إىل فرجع ج

 .زوجها بذلك

ــوب ــن شهرآش ــب اب ــه :مناق ــدائني مثل ــر امل ــو جعف ــه ،أب  :إال أن في

 .)١(فأعطاها عبد اهللا بن جعفر مثل ذلك
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 :ادب الدعاء

عـن أيب البخـرتي وهـب  ،عـن السـندي بـن حممـد :)١(قرب اإلسـناد* 

اجتمــع  :قــال Kعــن جــده  ،عــن أبيــه ،عــن الصــادق ،بــن وهــب القــريش

ــن أيب طالــب  ــة املطــر Qعنــد عــيل ب ــه قل ــالوا ،قــوم فشــكوا إلي ــا  :وق ــا أب ي

احلســن  Qفــدعا عــيل  :قــال ،احلســن ادع لنــا بــدعوات يف االستســقاء

ـــن  ـــال للحس ـــني فق ـــا Qواحلس ـــال  ادع لن ـــقاء فق ـــدعوات يف االستس ب

وربــاب  ،تفــتح األبـواب بــامء عبـاب ،اللهــم هـيج لنــا السـحاب :Qاحلسـن

ر ـويسـ ،فـتح أغالقهـا يـا وهـاب اسـقنا مغدقـة مونقـة )٢(بانصباب وإسكاب

وعجــل ســياقها باألنديــة يف بطــون األوديــة بصــوب املــاء يــا فعــال  ،أطباقهـا

اسـقنا مطــرا قطـرا طــال مطــال مطبقـا طبقــا عامـا معــام دمهــا هبـام رمجــا رشــا 

مرشــا واســـعا كافيـــا عـــاجال طيبـــا مباركـــا ســـالطحا بالطحـــا ينـــاطح 

ــاطح ــا ،األب ــهلنا وجبلن ــق س ــا واس ــا مغرورق ــدودقا مطبوبق ــدونا  ،مغ وب

                                                           

 .٥٧٦ح ،١٥٧ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (١

 انسكاب ظ، كام يف ط الكمباين. )(٢
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أرنــا  ،وتبــارك لنــا يف صــاعنا ومــدنا ،رنا حتــى تــرخص بــه أســعارناـوحضــ

  .)١(الرزق موجودا والغالء مفقودا آمني رب العاملني
مــن قــرأ  :Lقــال احلســن بــن عــيل  :قــال :)٢(الــدعوات الراونــدي* 

  .)٣(إما معجلة وإما مؤجلة ،القرآن كانت له دعوة جمابة
يـا  :Lمـري املـؤمنني البنـه احلسـن دعـاء علمـه أ :)٤(مهج الـدعوات* 

يـا منجحـي  ،ويـا وليـي يف نعمتـي ،يـا غيـاثي عنـد شـديت ،عديت عند كربتي
ــاجتي ــي ،يف ح ــن هلكت ــذي م ــا منق ــي ي ــي يف ورطت ــا مفزع ــالئي يف  ،ي ــا ك ي

وانجــح يل  ،وامجــع يل شــميل ،ر يل أمــريـويســ ،اغفــر يل خطيئتــي ،وحــديت
عــل يل مــن أمــري فرجــا واج ،وأصــلح يل شــأين واكفنــي مــا أمهنــي ،طلبتــي

ــا ــي ،وخمرج ــا أبقيتن ــدا م ــة أب ــني العافي ــي وب ــرق بين ــرة إذا  ،وال تف ويف اآلخ
 . )٥(توفيتني برمحتك يا أرحم الرامحني

                                                           

 .٩ح -٣٢٢ – ٣٢١ :٨٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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 .٣١ح -٢٠٤ :٨٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .١٤٥ ابن طاووس، مهج الدعوات،) (٤
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: عــن أيب املفضــل حممــد بــن عبــد )١(كتــاب دالئــل اإلمامــة للطــربي* 
عـن موسـى بـن عبـد اهللا بـن  ،عن جعفـر بـن حممـد بـن جعفـر العلـوي ،اهللا

عـن جـده عبـد  ،عن جـده موسـى بـن عبـد اهللا بـن احلسـن ،عن أبيه ،موسى
عـن أمـه فاطمـة بنـت  ،عـن جـده احلسـن بـن عـيل ،عن أبيـه ،اهللا بن احلسن

ــول اهللا  ــت Nرس ــول اهللا :قال ــال يل رس ــاء ال  :ق ــك دع ــة أال أعلم ــا فاطم ي
يف صـاحبه سـم وال سـحر وال  )٢(وال حييـك ،يدعو بـه أحـد إال اسـتجيب لـه

ــه شــيطان بســوء ــه دعــوةوال ،يعــرض ل ــرد ل  ،ى حوائجــه كلهــاـوتقضــ ، ت
ــه هلــذا واهللا  :قلــت ؟التــي يرغــب إىل اهللا فيهــا عاجلهــا وآجلهــا ــا أب أجــل ي

وأقدمـه  ،يـا اهللا يـا أعـز مـذكور :تقـولني :قـال ،أحب إيل من الدنيا ومـا فيهـا
ــربوت ــزة واجل ــدما يف الع ــرتحم ،ق ــل مس ــيم ك ــا رح ــا اهللا ي ــل  ،ي ــزع ك ومف

يـا اهللا يـا خـري  ،حـزين يشـكو بثـه وحزنـه إليـه يا اهللا يـا راحـم كـل ،ملهوف
ــاء ــه إعط ــه وارسع ــروف من ــب املع ــن طل ــة  ،م ــاف املالئك ــن خت ــا م ــا اهللا ي ي

ومــن  ،ركـاملتوقــدة بــالنور منــه أســألك باألســامء التــي تــدعو هبــا محلــة عشــ
ــي  ،حــول عرشــك يســبحون هبــا شــفقة مــن خــوف عــذابك وباألســامء الت

                                                           

 .١٢ح ،٧٣ الطربي، حممد بن جرير دالئل االمامة،) (١

 أي ال يؤثر وال يمىض. )(٢
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ــل وميكائيــل وإرسافيــل ــا إهلــي  ،إال أجبتنــي يــدعوك هبــا جربئي وكشــفت ي
ــي ــويب ،كربت ــرتت ذن ــه .وس ــيحة يف خلق ــأمر بالص ــن ي ــا م ــم  ،ي ــإذا ه ف

أن حتيـي  ،بالساهرة أسـألك بـذلك االسـم الـذي حتيـي العظـام وهـي رمـيم
وخلـق  ،يـا مـن خـص نفسـه بالبقـاء ،وتصـلح شـأين ،قلبي وترشح صـدري

مـاض عـىل مـا وأمـره  ،وقولـه أمـر ،يـا مـن فعلـه قـول ،لربيته املوت واحلياة
ــاء ــار  ،يش ــي يف الن ــني الق ــك ح ــه خليل ــاك ب ــذي دع ــم ال ــألك باالس أس

يمَ ﴿وقلت  ،فاستجبت له ـىل إِبْـراهِ ـالماً عَ سَ داً وَ ـوينِ بَـرْ وباالسـم  ﴾يـا نـارُ كُ
 ،الــذي دعــاك بــه موســى مــن جانــب الطــور األيمــن فاســتجبت لــه دعــاءه

 وسـخرت ،ر وتبـت عـىل داودـوباالسم الـذي كشـفت بـه عـن أيـوب الضـ
ــأمره والشــياطني ــه منطــق الطــري وباالســم  ،لســليامن الــريح جتــري ب وعلمت

ــا حييــى وخلقــت عيســى مــن روح القــدس مــن غــري  ،الــذي وهبــت لزكري
وباالسـم الـذي خلقـت  ،أب وباالسم الـذي خلقـت بـه العـرش والكـريس

وباالسـم الـذي  ،به الروحـانيني وباالسـم الـذي خلقـت بـه اجلـن واإلنـس
وباالسـم الـذي قـدرت  ،يشءيـع مـا أردت مـن خلقت بـه مجيـع اخللـق ومج
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أســألك هبــذه األســامء ملــا أعطيتنــي ســؤيل وقضــيت هبــا  ،يشءكــل  بــه عــيل
  .)١(فإنه يقال لك يا فاطمة نعم نعم ...حوائجي

بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم  :Q: حرز لإلمـام احلسـن )٢(مهج الدعوات* 

ــ ــزكأاللهــم إين أس ــد ع ــك ومعاق ــمواتك ،لك بمكان ــك وأ ،وســكان س نبيائ

لك أن أاللهـم إين أسـ ،رـأن تستجيب يل فقد رهقني من أمـري عسـ ،ورسلك

 . )٣(ري يرساـوأن جتعل يل من عس ،تصيل عىل حممد وآل حممد

ــدعوات*  ــيل )٤(مهــج ال ــن ع ــن ب ــاب احلس ــا  :L:......حج ــم ي الله

ــا ذا القــوة  ،وحجــرا حمجــورا ،مــن جعــل بــني البحــرين حــاجزا وبرزخــا ي

ــلطان ــيل امل ،والس ــا ع ــاني ــيل ،ك ــت أم ــاف وأن ــف أخ ــام  ؟كي ــف أض وكي

 ،وأفــرغ عــيل مــن صــربك ،فغطنــي مــن أعــدائك بســرتك ؟وعليــك مــتكيل

ــأمرك ــدائي ب ــىل أع ــرين ع ــ ،وأظه ــدين بنص ــا ،ركـوأي ــك اللج ــوك  ،إلي ونح

                                                           

 .١٨ح -٢٢٠ – ٢١٨ :٩١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٠ ابن طاووس، مهج الدعوات،) (٢
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ــأ ــا ،امللتج ــا وخمرج ــري فرج ــن أم ــل يل م ــن  ،فاجع ــرم م ــل احل ــايف أه ــا ك ي

ــل ــحاب الفي ــرميهم  ،أص ــل ت ــريا أبابي ــيهم ط ــل عل ــن واملرس ــارة م بحج

 ،لك الشــفاء مــن كــل داءأاللهــم إين أســ ،ارم مــن عــاداين بالتنكيــل ،ســجيل

يــا إلــه مــن يف الســامء  ،والتوفيــق ملــا حتــب وتــرىض ،ر عــىل األعــداءـوالنصــ

ــر ــت الث ــا حت ــنهام وم ــا بي ــف ،واألرض وم ــك استش ــتعف ،يب ــك اس  ،يوب

  .)١(فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم ،وعليك أتوكل

ــام اال*  ــداع:..... مك ــى والص ــالق: للحم ــعخ ــن  :للرب ــن احلس ع

 "ار كـوين بـردا وسـالما عـىل إبـراهيميـا نـ"اكتب عىل ورقـة  :قال Qالزكي 

قرطــاس هــذه اآليــة إذا أخذتــه احلمــى يكتــب عــىل  .وعلقــه عــىل املحمــوم

ويكتــب  ."لكــم أم عــىل اهللا تفــرتون أذن اهللاقــل "ويشــد عــىل عضــده 

ويشــد عــىل  "ســم اهللا محـى فــالنعقـدت عــىل ا"ويقــول  "بطلـط بطلطلــط"

٣()٢(ساقه اليرس(.  
                                                           

 .١ح -٣٧٤ – ٣٧٣ :٩١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٣٧٢ الطربيس، مكارم االخالق،) (٢

 .١١ح -٢٦ :٩٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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إذا  Lدعــاء علمــه أمــري املــؤمنني البنــه احلســن  :)١(مهــج الــدعوات* 
ــى ــدك اليمن ــكه يف ي ــك وأمس ــب ذل ــة فاكت ــانا حلاج ــدت إنس ــذهب  ،قص وت

اللهـم إين أسـألك يـا اهللا يـا واحـد يـا أحـد يـا وتـر يـا نـور يـا " :أين شـئت
ــمد ــام ،ص ــه الس ــألت أركان ــن م ــا م ــ ،وات واألرضي ــخر يل أأس لك أن تس

لك أن تســخر يل أوأســ Qقلــب فــالن بــن فــالن كــام ســخرت احليــة ملوســى 
ــم  ــري فه ــس والط ــن واإلن ــن اجل ــوده م ــليامن جن ــخرت لس ــام س ــه ك قلب

لك أوأســ Qلك أن تلــني يل قلبــه كــام لينــت احلديــد لــداود أوأســ ،يوزعــون
هــو عبـدك ابــن يـا اهللا  ،أن تـذلل قلبـه كــام ذللـت نــور القمـر لنـور الشــمس

فســخره يل حتــى  ،أخــذت بقدميـه وناصــيته ،وأنــا عبــدك ابـن أمتــك ،أمتـك
وهـو عـىل مـا هـو  ،قـدير يشءإنـك عـىل كـل  ،يقيض حاجتي هذه ومـا أريـد

 . )٢(ال إله إال هو احلي القيوم ،فيام هو
ــن عــيل  :أقــول*  ــا يف احتجــاج احلســن ب ــد أوردن ــة  Lق عــىل معاوي

اللهــم إين أدرأ بــك يف " :قــال Qوه وأصــحابه لعــنهم اهللا أهنــم ملــا دعــ
فــاكفنيهم بــام  ،وأســتعني بــك علــيهم ،نحــورهم وأعــوذ بــك مــن رشورهــم

                                                           

 .١٤٤ ابن طاووس، مهج الدعوات،) (١

 .١٩ح -١٦٥ :٩٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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ــك وقوتــك ،شــئت ــن حول ــئت م ــى ش ــرامحني ،وأن ــم ال ــا أرح ــال  "ي ــم ق ث
 . )٢()١(هذا كالم الفرج :للرسول
ــدعوات*  ــج ال ــزء  :)٣(مه ــن اجل ــيباين م ــل الش ــنادنا إىل أيب املفض باس

اده نصـه إىل موالنـا احلسـن بـن موالنـا عـيل بـن أيب الثالث مـن أماليـه باسـن
وجــدناه باســناد صــحيح  ،Nعــن أمــه فاطمــة بنــت رســول اهللا  Lطالــب 

ــول اهللا  ــة  Nأن رس ــراء فاطم ــال للزه ــاء ال  :Pق ــك دع ــة أال أعلم ــا بني ي
ــه ــتجيب ل ــد إال اس ــه أح ــدعو ب ــم ،ي ــحر وال س ــك س ــوز علي وال  ،وال جي

ال يـزغ قلبـك وال تـرد لـك و ،وال يعـرض عنـك الـرمحن ،يشمت بـك عـدو
يـا أبـت هلـذا أحـب إيل مـن الـدنيا  :قالـت ؟ى حوائجك كلهـاـوتقض ،دعوة

 ،وأقدمـه قـدما يف العـز واجلـربوت ،يـا أعـز مـذكور :قـال تقـولني ،وما فيها
يــا راحــم كــل حــزين  ،يــا رحــيم كــل مســرتحم ومفــزع كــل ملهــوف إليــه

يـا  ،عـه إعطـاءيـا خـري مـن سـئل املعـروف منـه وأرس ،يشكو بثه وحزنه إليـه
أسـألك باألسـامء التـي يـدعوك هبـا  ،من خياف املالئكـة املتوقـدة بـالنور منـه

                                                           

 .٤٠٢:١ الطربيس، االحتجاج،) (١

 .٣ح -٢١٢ – ٢١١ :٩٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٤٠ ابن طاووس، مهج الدعوات،) (٣
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ــك ــة عرش ــوف  ،محل ــن خ ــفقة م ــبحون ش ــورك يس ــك بن ــول عرش ــن ح وم
ــك ــل إال  ،عقاب ــل وإرسافي ــل وميكائي ــا جربئي ــدعوك هب ــي ي ــامء الت وباألس

يـا مـن أمـر بالصـيحة يف  .وسـرتت ذنـويب ،وكشفت يا إهلـي كربتـي ،أجبتني
ــورونخ ــاهرة حمش ــم بالس ــإذا ه ــه ف ــه  ،لق ــت ب ــذي أحيي ــم ال ــذلك االس وب

وأصــلح شــأين يــا مــن  ،وارشح صــدري ،أحــي قلبــي ،العظــام وهــي رمــيم
يــا مــن فعلــه  ،وخلــق لربيتــه املــوت واحليــاة والفنــاء ،خــص نفســه بالبقــاء

لك باالسـم الـذي دعـاك أأسـ .وأمره مـاض عـىل مـا يشـاء ،وقوله أمر ،قول
ار يــا نــ"لنــار فــدعاك بــه فاســتجبت لــه وقلــت  ابــه خليلــك حــني القــي يف

وباالســم الــذي دعــاك بــه موســى مــن  "كــوين بــردا وســالما عــىل إبــراهيم
وباالســم الــذي خلقــت بــه عيســى  ،جانــب الطــور األيمــن فاســتجبت لــه

ــدس ــن روح الق ــىل داود ،م ــه ع ــت ب ــذي تب ــم ال ــذي  ،و باالس ــم ال وباالس
 ،رـعــن أيــوب الضــوباالســم الــذي كشــفت بــه  ،وهبــت بــه لزكريــا حييــى

ـــه عـــىل داود ـــأمره ،وتبـــت ب  ،وســـخرت بـــه لســـليامن الـــريح جتـــري ب
ــياطني ــري ،والش ــق الط ــه منط ــرش  ،وعلمت ــه الع ــت ب ــذي خلق ــم ال وباالس

وباالســـم الـــذي خلقـــت بـــه  ،وباالســـم الـــذي خلقـــت بـــه الكـــريس
ــه اجلــن واإلنــس ،الروحــانيني ــذي  ،وباالســم الــذي خلقــت ب وباالســم ال

ــه مجيــع اخللــق ــه مجيــع مــا أردت مــن وب ،خلقــت ب االســم الــذي خلقــت ب
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لك بحـق هـذه األسـامء أأسـ ،يشءوباالسم الذي قـدرت بـه عـىل كـل  ،يشء
ــي ســؤيل ــا أعطيتن ــا كــريم ،إال م ــا  .وقضــيت حــوائجي ي ــك ي ــه يقــال ل فإن

 .)١(فاطمة نعم نعم
ــدعوات*  ــج ال ــاء )٢(مه ــن رج ــيباين ع ــل الش ــنادنا إىل أيب املفض : باس

كتبــت هــذا الــدعاء يف دار ســيدنا أيب  :ئي قــالبــن حييــى أيب احلســن العربتــا
ــكر  ــاحب العس ــيل ص ــن ع ــن ب ــد احلس ــن  .Lحمم ــن ب ــاء احلس ــو دع وه

ــيل ــة Lع ــى معاوي ــا أت ــيم  " :مل ــم اهللا العظ ــرحيم بس ــرمحن ال ــم اهللا ال بس
لك كـام أاللهم سبحانك يـا قيـوم سـبحان احلـي الـذي ال يمـوت أسـ ،األكرب

ــال أفــواه األســد ــه  ،بوهــو يف اجلــ ،أمســكت عــن داني فــال يســتطيعون إلي
وكـل عــدو يل  ،أمـر هـذا الرجــل يأســألك أن متسـك عنــ ،سـبيال إال باذنـك

ــآذاهنم وأســامعهم  ،يف مشــارق األرض ومغارهبــا مــن اإلنــس واجلــن خــذ ب
ــوارحهم ــوهبم وج ــارهم وقل ــوة  ،وأبص ــك وق ــول من ــدهم بح ــي كي واكفن

ــد ،فكــن يل جــارا مــنهم ــار عني ــد ال  ،ومــن كــل جب ومــن كــل شــيطان مري
إن وليــي اهللا الــذي نــزل الكتــاب وهــو يتــوىل  .ن بيــوم احلســابيــؤم

                                                           

 .٣٥ح -٤٠٦ – ٤٠٤ :٩٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٤٣ ابن طاووس، مهج الدعوات،) (٢
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عليــه توكلــت وهــو  ،اهللا ال إلــه إال هــو فقــل حســبيفــان تولــوا  ،الصــاحلني
  .)١("رب العرش العظيم

يــا مــن إليــه  :Lدعــاء ملوالنــا احلســن بــن عــيل  :)٢(مهــج الــدعوات* 

عــل واج ،وبــه يســتأنس املستوحشــون صــل عــىل حممــد وآلــه ،يفــر اهلــاربون

واجعـل تـوكيل عليـك فقـد مـال عـيل  ،بـك فقـد ضـاقت عنـي بـالدك انيس

وبــك  ،واجعلنـي بــك أصـول ،اللهـم صــل عـىل حممــد وآل حممـد ،أعـداؤك

اللهــم ومــا وصــفتك مــن صــفة أو  ،وإليــك أنيــب ،وعليــك أتوكــل ،أحــول

ــأحيني  ــاتك ف ــوانك ومرض ــك ورض ــك حمبت ــق ذل ــاء يواف ــن دع ــك م دعوت

ت مـن ذلـك فخـذ بناصـيتي إىل مـا حتـب ومـا كرهـ ،وأمتني عليه ،عىل ذلك

وال حــول  ،وأســتغفرك مــن جرمــي ،أتــوب إليــك ريب مــن ذنــويب ،وتــرىض

 ،وصـىل اهللا عـىل حممـد وآلـه ،ال إلـه إال هـو احللـيم الكـريم ،وال قوة إال باهللا

 . )٣(واكفنا مهم الدنيا واآلخرة يف عافية يا رب العاملني

                                                           

 .٣٩ح -٤٠٨ – ٤٠٧ :٩٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٤٣ ابن طاووس، مهج الدعوات،) (٢
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عــن  ،عــن أيب جعفــر ،هللاعــن أيب عبــد ا ،عــن أيب املحاســن :)١(ومنــه* 
عــن  ،عــن هــذيل بــن إبــراهيم ،عــن حممــد بــن أيب عــثامن ،عقيــل ابــن شــمر

ــان ــن بن ــالح ب ــال ،ص ــليامن ق ــن س ــن أيب  :ع ــيل ب ــن ع ــن ب ــمعت احلس س
ــب ــال Qطال ــه ق ــه أن ــن أبي ــدث ع ــول اهللا  :حي ــمعت رس ــول Nس إن  :يق

ــى إيل ــل أت ــامت جربئي ــبع كل ــاىل ،بس ــال اهللا تع ــي ق ــي الت ــتَىل﴿ :وه  وَ إِذِ ابْ
نَّ  َّهُ ــأَمتَ ــامتٍ فَ لِ ــهُ بِكَ بُّ يمَ رَ ــراهِ وأمــرين أن أعلمكــم وهــي ســبع كلــامت  )٢(﴾إِبْ

يـا اهللا يـا رمحـن يـا رب يـا  :رها لعـيل بـن أيب طالـبـمن التوراة بالعربية ففس
ذا اجلالل واالكـرام يـا نـور السـاموات واألرض يـا قريـب يـا جميـب فهـؤالء 

ــامت ــبع كل ــول اهللا  .س ــام رس ــام ق ــ Nفل ــل عب ــن دخ ــالم ونح ــن س د اهللا ب
فــرآه  Nنتــذاكر هــذا احلــديث فلــام ســمع عبــد اهللا كــرب فــدخل رســول اهللا 

يــا رســول اهللا والــذي  :فقــال ؟مــا شــأنك يــا عبــد اهللا :فقــال ،يكــرب وهيلــل
يرددهـا  ]وكـان[بعثك بـاحلق إن هـذه األسـامء أنزهلـا جربئيـل عـىل إبـراهيم 

جوفــه إال جعلــه اهللا يف  ومــا مــن عبــد جيمعهــن يف ،ففــيهن اختــذه اهللا خلــيال
وال يسـلط عليـه أبـدا حتـى يلقـى  ،جوفه حجابا ال خيلق إليـه الشـيطان أبـدا

                                                           

 كتاب النوادر: لفضل اهللا بن عيل احلسيني الراوندي.) (١

 .١٢٤البقرة:  )(٢
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فمــن دعــا هبــن يف ســبع ليــال بقــني مــن  ،فينزلــه دار اجلــالل ،اهللا عــىل ذلــك
ــه ــوائزه وواليت ــاه اهللا ج ــبح أعط ــار الص ــد انفج ــب عن ــال  .رح ــول فق رس

ــا :Nاهللا ــراهيم مل ــل إب ــف فع ــدري كي ــد اهللا أت ــا عب ــؤالء  ي ــه ه ــزل اهللا علي أن
 :قــال ؟ملــا نــزل جربئيــل ســأله إبــراهيم كيــف يــدعو هبــن :قــال ؟الكلــامت

صم رجبـا حتـى إذا بلغـت سـبع ليـال آخـر ليلـة قـم فصـل ركعتـني بقلـب 
ثــم ســل اهللا الواليــة واملعونــة والعافيــة والرفعــة يف الــدنيا واآلخــرة  ،وجــل

  .)٢()١(والنجاة من النار
عـن أيب البخـرتي وهـب  ،لسـندي بـن حممـدعـن ا :)٣(قرب اإلسـناد* 

اجتمــع  :قــال Kعــن جــده  ،عــن أبيــه ،عــن الصــادق ،بــن وهــب القــريش

ــن أيب طالــب  ــة املطــر Qعنــد عــيل ب ــه قل ــالوا ،قــوم فشــكوا إلي ــا  :وق ــا أب ي

احلســن  Qفــدعا عــيل  :قــال ،احلســن ادع لنــا بــدعوات يف االستســقاء

ـــن  ـــال للحس ـــني فق ـــا Qواحلس ـــقا ادع لن ـــدعوات يف االستس ـــال ب ء فق

وربــاب  ،تفــتح األبـواب بــامء عبـاب ،اللهــم هـيج لنــا السـحاب :Qاحلسـن
                                                           

 .٢٦٧ فضل اهللا الراوندي، النوادر،) (١

 .٤٢ح -٥٣ – ٥٢ :٩٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٥٧٦ح ،١٥٧ احلمريي القمي، قرب االسناد،) (٣
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ر ـويسـ ،يـا وهـاب اسـقنا مغدقـة مونقـة فـتح أغالقهـا )١(بانصباب وإسكاب

وعجــل ســياقها باألنديــة يف بطــون األوديــة بصــوب املــاء يــا فعــال  ،أطباقهـا

رشــا اسـقنا مطــرا قطـرا طــال مطــال مطبقـا طبقــا عامـا معــام دمهــا هبـام رمجــا 

مرشــا واســـعا كافيـــا عـــاجال طيبـــا مباركـــا ســـالطحا بالطحـــا ينـــاطح 

ــاطح ــا ،األب ــهلنا وجبلن ــق س ــا واس ــا مغرورق ــدودقا مطبوبق ــدونا  ،مغ وب

أرنــا  ،وتبــارك لنــا يف صــاعنا ومــدنا ،رنا حتــى تــرخص بــه أســعارناـوحضــ

  .)٢(الرزق موجودا والغالء مفقودا آمني رب العاملني

خربنــا أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن احلســن بــن :........ أ)٣(فــالح الســائل* 

عــن عبــد اهللا بــن جعفــر  ،عــن أمحــد بــن حممــد بــن حييــى العطــار :)٤(عيــاش

                                                           

 .انسكاب ظ، كام يف ط الكمباين )(١

 .٩ح -٣٢٢ – ٣٢١ :٨٨ ،العالمة املجليس -األنوار  بحار )(٢

 .١٣٨ ابن طاووس، فالح السائل،) (٣

هو ابن عياش اجلوهري: سمع احلديث فأكثر واضطرب يف آخر عمره قال  )(٤

ورأيت شيوخنا يضعفونه  "كثريا"كان صديقا يل ولوالدي وسمعت منه شيئا  النجايش:

 وجتنبته. فلم أرو عنه شيئا



 ٢٨٧ ........................................................ الباب العارش: اآلداب واألخالق والسنن

 ،عـن أيب خالـد ،ر بـن مـزاحمـعـن نصـ ،عـن حممـد بـن احلسـن ،)١(اهلمداين

عــن  ،عــن أمهــا فاطمــة بنــت احلســن ،عــن عبــد اهللا بــن احلســن بــن احلســن

يــدعو هبــذا الــدعاء بــني  N كــان رســول اهللا :قــال Lأبيـه احلســن بــن عــيل 

اللهـم أنـت أكـرم مـأيت "صـالة الـزوال الركعتـان األولتـان كل ركعتني مـن 

ــزور ــرم م ــات ،وأك ــه احلاج ــت إلي ــن طلب ــري م ــى ،وخ ــن أعط ــود م  ،وأج

اللهــم يب  ،وأعــز مــن اعتمــد عليــه ،وأرأف مــن عفــا ،وأرحــم مــن اســرتحم

هبــا ولــك عنــدي طلبــات مــن ذنــوب أنــا  ،ويل إليــك حاجــات ،إليــك فاقــة

وأوبقتنــي وإال ترمحنــي وتغفــر يل أكــن مــن  ،وقــد أوقــرت ظهــري ،مــرهتن

فصــل عــىل حممــد  ،إليــك منهــا "اللهــم إين اعتمــدتك فيهــا تائبــا"اخلــارسين 

وخطأهـا  ،رسهـا وعالنيتهـا ،قـديمها وحـديثها ،وآله واغفـر يل ذنـويب كلهـا

 مغفـرة عزمـا ،وأنـا مذنبـه ،و كـل ذنـب أذنبتـه ،صـغريها وكبريهـا ،وعمدها

ــا" ــا  "جزم ــادر ذنب ــدا"ال تغ ــا  ،"واح ــدها حمرم ــب بع ــدا"وال أكتس  ،"أب

وجتــاوز يل عــن الكثــري مــن معصــيتك يــا  ،واقبــل منــي اليســري مــن طاعتــك

ــاموات واألرض  ــن يف الس ــأله م ــيم يس ــيم إال العظ ــر العظ ــه ال يغف ــيم إن عظ
                                                           

 در: احلمريي.يف املص )(١
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يـا مـن هـو كـل يـوم يف شـأن صـل عـىل حممـد وآلـه [كل يـوم هـو يف شـأن 

 ،نك شـأن حـاجتي وحـاجتي هـي فكـاك رقبتـي مـن النـارواجعل يل يف شـأ

ــ ــكواألم ــوانك وجنت ــوز برض ــخطك والف ــن س ــد  ])١(ان م ــىل حمم ــل ع وص

ــورك  ــألك بن ــالحي وأس ــه ص ــا في ــل م ــيل وبك ــذلك ع ــنن ب ــد وام وآل حمم

ــاطع  ــد وآلالس ــىل حمم ــيل ع ــامت أن تص ــد يف الظل ــي  ،حمم ــرق بين وال تف

اللهـم واكتـب يل عتقـا  .قـدير يشءوبينهم يف الدنيا واآلخـرة إنـك عـىل كـل 

ــوال  " ــار مبت ــن الن ــك ،"م ــني إلي ــن املنيب ــي م ــرك ،واجعلن ــابعني ألم  ،الت

ـــك ـــني إلي ـــرت ،املخبت ـــذين إذا ذك ـــوهبم ،ال ـــت قل ـــتكملني  ،وجل واملس

ـــبالء ،مناســـكهم ـــابرين يف ال ـــاء ،والص ـــاكرين يف الرخ ـــني  ،والش واملطيع

ــه ــيام أمــرهتم ب ــالة ،ألمــرك ف ــ ،و املقيمــني الص ــوكلني  ،اةواملــؤتني الزك واملت

ــك ــك ،علي ــأكرم كرامت ــفني ب ــم أض ــيلة  ،الله ــك والفض ــن عطيت ــزل م وأج

لــديك والراحــة منــك والوســيلة إليــك واملنزلــة عنــدك مــا تكفينــي بــه كــل 

وتعظــم  ،وتظلنــي يف ظــل عرشــك يــوم ال ظــل إال ظلــك ،هــول دون اجلنــة

ــي ــايب بيمين ــي كت ــوري وتعطين ــايب ،ن ــف حس ــ ،وختف ــل ـوحتش رين يف أفض
                                                           

 ما بني العالمتني ساقط من مطبوعة الكمباين. )(١
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ــدين  ــنيالواف ــي يف علي ــني وتثبتن ــن املتق ــك م ــه  ،إلي ــر إلي ــن تنظ ــي مم وجتعلن

ـــريم ـــك الك ـــادك  ،بوجه ـــي بعب ـــي راض وأحلقن ـــت عن ـــاين وأن وتتوف

ــاحلني ــه .الص ــد وآل ــىل حمم ــل ع ــم ص ــا  ،الله ــه مفلح ــذلك كل ــي ب واقلبن

ــا" ــيئايت "منجح ــي س ــرت عن ــا وكف ــويب كله ــاي وذن ــرت يل خطاي ــد غف  ،ق

ــي وزري ــت عن ــوائ ،وحطط ــع ح ــفعتني يف مجي ــرة وش ــدنيا واآلخ جي يف ال

مـن  بشــيءوال ختلـط  ،اللهـم صـل عـىل حممـد وآلـه .ر منك وعافيـةـيف يس

ــمعة وال أرشا  ــاء وال س ــك رئ ــه إلي ــت ب ــام تقرب ــيل وال ب ــرا  "عم  ،"وال بط

اللهـم صـل عـىل حممـد وآلـه وأعطنـي السـعة  ،واجعلني من اخلاشـعني لـك

ــدين ــوة يف ب ــمي والق ــحة يف جس ــي والص ــك  ،يف رزق ــىل طاعت ــكع  ،وعبادت

رمحتــك ورضــوانك وعافيتــك مــا تســلمني بــه مــن كــل بــالء  وأعطنــي مــن

ــرة ــدنيا واآلخ ــي  ،ال ــكوارزقن ــوع ل ــك واخلش ــة إلي ــك والرغب ــة من  ،الرهب

 ،والتقــديس ملجــدك أيــام حيــايت ،والتعظــيم لــذكرك ،والوقــار واحليــاء منــك

لك الســعة والدعــة واألمــن أاللهــم وأســ .حتــى تتوفــاين وأنــت عنــي راض

ـــة ـــوع والعصـــمة واهلـــد والرمحـــة  والكفاي والســـالمة والصـــحة والقن

ــم  ــرب والعل ــا والص ــكر والرض ــرة والش ــني واملغف ــة واليق ــدقوالعافي  والص

ــ ــع واليس ــم والتواض ــو واحلل ــرب والتق ــقـوال ــىل  .ر والتوفي ــل ع ــم ص الله
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ــم ــه واعم ــد وآل ــك )١(حمم ــواين في ــايت وإخ ــي وقراب ــل بيت ــذلك أه ــن  ،ب وم

ـــدين ـــه وول ـــي أو ولدت ـــت وأحبن ـــات أحبب ـــؤمنني واملؤمن ـــع امل  مـــن مجي

ــلامت ــلمني واملس ــك ،واملس ــن ب ــن الظ ــا رب حس ــألك ي ــدق يف  ،وأس والص

وأعـوذ بـك يـا رب أن تبتلينـي ببليـة حتملنـي رضورهتـا عـىل  ،التوكل عليك

ــوث  ـــيءالتغ ــيك بش ــن معاص ــال  ،م ــون يف ح ــا رب أن أك ــك ي ــوذ ب وأع

ــي مــن طاعتــك وأـر أو يســـعســ عــوذ ر أظــن أن معاصــيك أنجــح يف طلبت

ومــا قــدرت يل مــن رزق فصــل  ،"بــك مــن تكلــف مــا مل تقــدر يل فيــه رزقــا 

 :وقـل .ر منـك وعافيـة يـا أرحـم الـرامحنيـعىل حممد وآلـه وآتنـي بـه يف يسـ

ــه ــد وآل ــىل حمم ــل ع ــيئات ،رب ص ــن الس ــرين م ــال  ،وأج ــتعملني عم واس

يـا  ،يـا رمحـان يـا رحـيم ،يـا اهللا يـا رب ،رمحتـكبوارفـع درجتـي  ،بطاعتك"

ــا ــان ي ــا ذا اجلــالل واالكــرام حن ــان ي وأعــوذ  ،أســألك رضــاك وجنتــك ،من

ثـم ختـر  .أستجري بـاهللا مـن النـار ترفـع هبـا صـوتك ،بك من نارك وسخطك

ــاجدا ــول "س ــك :وتق ــودك وكرم ــك بج ــرب إلي ــم إين أتق ــرب  ،الله وأتق

ــولك ــدك ورس ــد عب ــك بمحم ــربني ،إلي ــك املق ــك بمالئكت ــرب إلي  ،وأتق
                                                           

 وأمتم خ ل كام يف املصدر. )(١
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وتســرت  ،وأن تقيلنــي عثــريت ،مــد وآلــهوأنبيائــك املرســلني أن تصــيل عــىل حم

ــا يل ــويب وتغفره ــيل ذن ــاجتي ،ع ــاء ح ــوم بقض ــي الي ــذبني  ،وتقلبن وال تع

يـا بـر يـا كـريم أنـت أبـر يب  ،بقبيح كان مني يـا أهـل التقـو وأهـل املغفـرة

ــني ــاس أمجع ــن الن ــ وم ــن نفيس ــي وم ــن أيب وأم ــر  ،م ــة وفق ــك حاج يب إلي

ــة ــي غنــي ،وفاق ــت عن ــدفأســألك أن تصــيل عــىل ،وأن وأن  ، حممــد وآل حمم

فــان عفــوك  ،وتكــف عنــي أنـواع الــبالء ،وتســتجيب دعـائي ،تـرحم فقــري

وفــاطر  ،التســليمة الثانيــة اللهــم إلــه الســامء وإلــه األرض .وجــودك يســعني

ــاطر األرض ــامء وف ــور األرض ،الس ــامء ون ــور الس ــن  ،ون ــامء وزي ــن الس وزي

ــامد األرض ،األرض ــامء وع ــامد الس ــديع ،وع ــامء وب ــديع الس ذا  ،األرض وب

ــرام ــالل واالك ــ ،اجل ــخ املستص ــتغيثني ،رخنيـرصي ــوث املس ــى و ،وغ منته

وأنـــت املـــروح عـــن  ،أنـــت املفـــرج عـــن املكـــروبني ،رغبـــة العابـــدين

وجميــب دعــوة  ،ومفــرج الكــرب ،أنــت أرحــم الــرامحنيو ،املغمــومني

يــا عظــيام يرجــى لكــل  ،املنــزول بــه كــل حاجــة ،وإلــه العــاملني ،املضــطرين

رب صــل  :وقــل .حممــد وآل حممــد وافعــل يب كــذا وكــذاصــل عــىل  ،عظــيم

ـــرين مـــن الســـيئات ،عـــىل حممـــد وآل حممـــد ـــال  ،واج واســـتعملني عم

يــا  ،وارفــع درجتــي برمحتــك يــا اهللا يــا رب يــا رمحــن يــا رحــيم ،بطاعتــك"
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ــا ذا اجلــالل واالكــرام ــان ي ــا من ــان ي وأعــوذ  ،أســألك رضــاك وجنتــك ،حن

ــخطك ــارك وس ــن ن ــك م ــ ،ب ــن الن ــاهللا م ــتجري ب ــوتكأس ــا ص ــع هب  .ار ترف

يـا غفـور يـا سـميع يـا  ،يـا حـي يـا حلـيم ،التسليمة الثالثة يا عـيل يـا عظـيم

 "مل يلـد ومل يولـد ومل يكـن لـه كفـوابصري يا واحد يـا أحـد يـا صـمد يـا مـن 

 ،تــم نــور وجهــك ،يــا نــور الســاموات واألرض ،يــا رمحــن يــا رحــيم ،أحــد

ــ ــاموات واألرضأأس ــه الس ــت ل ــذي أرشق ــك ال ــور وجه ــمك  ،لك بن وباس

وإذا سـئلت  ،العظيم األعظـم األعظـم األعظـم الـذي إذا دعيـت بـه أجبـت

ــه أعطيــت ــا تشــاء مــن خلقــك ،ب ــإنام أمــرك إذا أردت  ،وبقــدرتك عــىل م ف

وأن تفعـل  ،أن تصـيل عـىل حممـد وآل حممـد ،أن تقول لـه كـن فيكـون"شيئا 

 ،صــل عــىل حممــد وآلــه وأجــرين مــن الســيئات )١(رب :وقــل .يب كــذا وكــذا

ــتع ــالواس ــا  "ملني عم ــا رب ي ــا اهللا ي ــك ي ــي برمحت ــع درجت ــك وارف بطاعت

لك رضـاك أأسـ ،يـا ذا اجلـالل واالكـرام ،يـا حنـان يـا منـان ،رمحان يا رحيم

أسـتجري بـاهللا مـن النـار وترفـع  ،وأعـوذ بـك مـن نـارك وسـخطك ،وجنتك

التســليمة الرابعــة اللهــم صــل عــىل حممــد وآل حممــد شــجرة  .هبــا صــوتك
                                                           

 اللهم خ ل. )(١
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وأهــل بيــت  ،وخمتلــف املالئكــة ومعــدن العلــم ،الةوموضــع الرســ ،النبــوة

ــوحي ــج  ،ال ــة يف اللج ــك اجلاري ــد الفل ــد وآل حمم ــىل حمم ــل ع ــم ص الله

املتقـدم هلـم مـارق واملتـأخر  ،ويغـرق مـن تركهـا ،يـأمن مـن ركبهـا ،الغامرة

ــق ــنهم زاه ــق ،ع ــم الح ــالزم هل ــد ،وال ــد وآل حمم ــىل حمم ــل ع ــم ص  ،الله

ــتكني ــطر املس ــاث املض ــني وغي ــف احلص ــاربني ،الكه ــأ اهل ــي  ،وملج ومنج

صــالة  ،اللهــم صــل عــىل حممــد وآل حممــد .وعصــمة املعتصــمني ،اخلــائفني

ــون هلــم رىض ــرية تك ــىل اهللا علــيهم أداء  ،كث ــد وآل حممــد ص ــق حمم وحل

اللهــم صــل عــىل حممــد وآل  .بحــول منــك وقــوة يــا رب العــاملني ،وقضــاء

ــودهتم ــم وم ــت حقه ــذين أوجب ــد ال ــتهم ،حمم ــاعتهم ووالي ــت ط  ،وفرض

ــد ــد وآل حمم ــىل حمم ــل ع ــم ص ــك ،الله ــي بطاعت ــر قلب ــزين  ،واعم وال خت

وارزقني مواسـاة مـن قـرتت عليـه مـن رزقـك ممـا وسـعت عـيل  ،بمعصيتك

وال  ،وأســتغفر اهللا مــن كــل ذنــب ،واحلمــد هللا عــىل كــل نعمــة ،مــن فضــلك

  .)١(حول وال قوة إال باهللا من كل هول

                                                           

 .١٩ح -٦٨ – ٦٤ :٨٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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فقـال  ،ارا يؤذيـهجـ Qشـكى رجـل إىل احلسـن بـن عـيل  :)١(املجتنى* 
ــن  ــه احلس ــل :Qل ــم ق ــني ث ــل ركعت ــرب فص ــليت املغ ــديد " :إذا ص ــا ش ي

ــال ــ ،املح ــك مجي ــت بعزت ــز أذلل ــا عزي ــام ي ــالن ب ــي رش ف ــت اكفن ــا خلق ع م
 ،فلـام كـان يف جـوف الليـل سـمع رصاخ ،ففعـل الرجـل ذلـك :قـال "شئت

ــل ــة :وقي ــات الليل ــد م ــالن ق ــداعي .ف ــدة ال ــه  :ع ــه إال أن في ــك "مثل بعزت
  .)٢("ة من خلقكاجلبابر

عـن جـده عـيل بـن  ،عـن أبيـه ،عن جعفر بـن حممـد :مصباح األنوار* 
 :قـال K عن أخيه احلسـن ،عن احلسني بن عيل ،عن فاطمة الصغر ،احلسني

فلم تـزل راكعـة سـاجدة حتـى  ،رأيت أمي فاطمة قامت يف حمراهبا ليلة اجلمعة
 ،ثـر الـدعاء هلـموسمعتها تدعو للمؤمنني وتسميهم وتك ،انفجر عمود الصبح

 ،يا أماه مل ال تدعني لنفسك كام تـدعني لغـريك :لنفسها فقلت بشـيءوال تدعو 
 . )٤()٣(داريا بني اجلار ثم ال :فقالت

                                                           

 .٨١-٤٨ ابن طاووس، من الدعاء املجتبى، جتنىامل) (١

 .٢٠ح -١٠٤ – ١٠٣ :٨٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١ح ،١٨٢:١ الصدوق، علل الرشائع،) (٣

 .١٩ح -٣١٣ :٨٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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: دعــاء ملوالنــا احلســن )١(مهــج الــدعوات ،الكتــاب العتيــق الغــروي* 
ولــيس  ،اللهـم إنــك اخللـف مـن مجيــع خلقـك :Kبـن عـيل بــن أيب طالـب 

 ،ومـن أسـاء فبخطيئتـه ،إهلـي مـن أحسـن فربمحتـك ،يف خلقك خلـف منـك
ــال ــك )٢(ف ــدك ومعونت ــن رف ــتغنى ع ــن اس ــذي أحس ــاء  ،ال ــذي أس وال ال

وبــك اهتــديت إىل  ،إهلــي بــك عرفتــك ،اســتبدل بــك وخــرج مــن قــدرتك
فيـا مـن هـو هكـذا وال هكـذا غـريه صـل  ،ولوال أنـت مل أدر مـا أنـت ،أمرك

ــي االخــالص يف عمــيل ،عــىل حممــد وآل حممــد ــي ،وارزقن  .والســعة يف رزق
يــوم وخــري أيــامي  ،وخــري عمــيل خوامتــه ،اللهــم اجعــل خــري عمــري آخــره

االيـامن  ،يف أحـب األشـياء إليـك -عـيل  )٣(ولـك املـن -ألقاك إهلـي أطعتـك 
ــك ــولك ،ب ــديق برس ــ ،والتص ــياء الش ــض األش ــك يف أبغ ــك ـومل أعص رك ب

ــولك ــذيب برس ــرامحني ،والتك ــم ال ــا أرح ــنهام ي ــا بي ــاغفر يل م ــا ،ف ــري  وي خ
 .)٤(الغافرين

                                                           

 .١٤٤ ابن طاووس، مهج الدعوات،) (١

 ال الذي خ ل. )(٢
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 :ادب الطعام والرشاب

ــالق*  ــارم األخ ــائر)١(مك ــاب البص ــن كت ــر  ،: ع ــن جعف ــد ب ــن حمم ع

حججـت ومعـي مجاعـة مـن أصـحابنا  :عـن جـده قـال ،عن أبيـه ،العاصمي

عــىل  Qفقصــدنا مكانـا ننزلــه فاســتقبلنا أبـو احلســن موســى  ،فأتيـت املدينــة

ء ونــزل وايت بالطســت ونزلنــا بــني النخــل وجــا ،ر يتبعــه طعــامـمحــار أخضــ

وأديــر الطســت عــن يمينــه حتــى بلــغ  ،فبــدأ بغســل يديــه ،واملــاء واألشــنان

 ،ثـم قـدم الطعـام ،ثم أعيـد إىل مـن عـىل يسـاره حتـى أتـى إىل آخرنـا ،آخرنا

ثـم ثنـى باخلـل ثـم ايت  ،كلـوا بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم :ثم قـال ،فبدأ بامللح

رحيم فــان هــذا طعــام كــان كلــوا بســم اهللا الــرمحن الــ :بكتــف مشــوي فقــال

كلـوا بسـم اهللا الـرمحن  :ثـم ايت باخلـل والزيـت فقـال .Nيعجب رسـول اهللا 

 :فقــال )٢(ثــم أيت بســكباج ،Pالــرحيم فــان هــذا طعــام كــان يعجــب فاطمــة 

 .Qكلــوا بســم اهللا الــرمحن الــرحيم فهــذا طعــام كــان يعجــب أمــري املــؤمنني 

                                                           

 .١٤٤ الطربيس، مكارم االخالق،) (١

 السكباج: بكرس السني، طعام معروف، يصنع من خل وزعفران وحلم. )(٢
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اهللا الـرمحن الـرحيم فـان كلـوا بسـم  :ثم ايت بلحـم مقلـو فيـه باذنجـان فقـال

 .)١(..........اىل اخر الرواية.Qهذا الطعام كان يعجب احلسن بن عيل 

  :)٢(املكارم: "مكارم االخالق" وورد مثله يف* 

 .)٣(: املكارموكذلك يف* 

 ،عـن حممــد بــن إســامعيل الــرازي ،)٦(، عــن ســهل)٥(: العــدة)٤(الكـايف* 

ــال ــري ق ــن جعفــر اجلعف ــت إىل :عــن ســليامن ب ــا دخل  Q أيب احلســن الرض

يـا سـليامن ادن  :وبني يديـه متـر بـرين وهـو جمـد يف أكلـه يأكلـه بشـهوة فقـال

جعلــت فــداك إين أراك  :فــدنوت فأكلــت معــه  وأنــا أقــول لــه :قــال ،فكــل

ــهوة ــر بش ــذا التم ــل ه ــال ،تأك ــه :فق ــم إين ألحب ــال .نع ــت :ق  ؟ومل ذاك :قل

                                                           

 .٣٥ح -١١٨ – ١١٧ :٤٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٥ح -٣٠٩ :٦٣ -العالمة املجليس  -بحار األنوار  )(٢

 .٣٦، ٤٢١ :٦٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٦ح ،٣٤٥:٦ الكليني، الكايف،) (٤

 .عدة من اصحابنا يف املصدر: )(٥

 .سهل بن زياد يف املصدر:) (٦
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ــا Nالن رســول اهللا  :قــال ــا Qنني وكــان أمــري املــؤم ،كــان متري وكــان  ،متري

وكــان ســيد  ،متريــا Qوكــان أبــو عبــد اهللا احلســني  ،متريــا Qاحلســن 

 ،متريـا Qوكـان أبـو عبـد اهللا  ،متريـا Qوكـان أبـو جعفـر  ،متريـا Qالعابدين

 ،وأنـا متـري وشـيعتنا حيبـون التمـر ألهنـم خلقـوا مـن طينتنـا ،وكان أيب متريا

 .)١(من مارج من نار ألهنم خلقوا ،وأعداؤنا يا سليامن حيبون املسكر

ــة*  ــن نبات ــبغ ب ــال األص ــؤمنني  :وق ــري امل ــمعت أم ــه  Qس ــول البن يق

ــن  ــب :Qاحلس ــن الط ــا ع ــتغني هب ــامت تس ــع كل ــك أرب ــي أال أعلم ــا بن  ؟ي

ــال ــىل :فق ــال .ب ــائع :ق ــت ج ــام إال وأن ــىل الطع ــس ع ــن  ،ال جتل ــم ع وال تق

عرض نفسـك عـىل اوإذا نمـت فـ ،وجـود املضـغ ،الطعام إال وأنـت تشـتهيه

ــإذا اســتعملت هــذا اســتغنيت عــن الطــب .الءاخلــ ــال .ف إن يف القــرآن  :وق

وا﴿آلية جتمع الطب كله  فُ ِ ال تُرسْ بُوا وَ َ ارشْ لُوا وَ  .)٤()٣()٢(﴾كُ

                                                           

 .٢٣ح -١٠٣ – ١٠٢ :٤٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٣٠ االعراف:) (٢

 .٦٧ح ،٢٢٩ الصدوق، اخلصال،) (٣

 .٤٢ح -٢٦٧ :٥٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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يــا  :Qقــال البنــه احلســن  Qوعــن أمــري املــؤمنني  :: قــال)١(املكــارم* 

ــ ــارد وال تش ــار وال ب ــن ح ــة م ــن لقم ــي ال تطعم ــة إال ـبن ــة وجرع ربن رشب

اللهـم إين أسـألك يف أكـيل ورشيب السـالمة مـن  :قبـل أن تأكلـهوأنت تقـول 

وأن  ،وذكـرك وشـكرك فـيام بقيتـه يف بـدين ؛عـىل طاعتـك والقـوة بـه ،وعكه

وأن تلهمنــي حســن التحــرز مــن معصــيتك  ،تشـجعني بقوهتــا عــىل عبادتــك

  .)٢(فإنك إن فعلت ذلك أمنت وعثه وغائلته

عمــه حممــد بــن أيب عــن حممــد بــن عــيل ماجيلويــه عــن  :)٣(اخلصــال* 

ــراهيم  ــن إب ــنان ع ــن س ــد ب ــن حمم ــويف ع ــيل الك ــن ع ــد ب ــن حمم ــم ع القاس

ــه  ــه عــن آبائ ــد اهللا عــن أبي ــال Kالكرخــي عــن أيب عب ــن  :ق قــال احلســن ب

ــ :Qعــيل  :رة خصــلة جيــب عــىل كــل مســلم أن يعرفهــاـعشــ ايف املائــدة اثنت

 :فأمــا الفــرض ،وأربــع منهــا تأديــب ،وأربــع منهــا ســنة ،أربــع منهــا فــرض

ــةفا فالوضــوء قبــل  :وأمــا الســنة ،والشــكر ،والتســمية ،والرضــا ،ملعرف
                                                           

 .١٤٣ الطربيس، مكارم االخالق،) (١

 .٤٧ح -٣٨١ – ٣٨٠ :٦٣ ،العالمة املجليس -ار بحار األنو )(٢

 .٦٠ح ،٤٨٥ الصدوق، اخلصال،) (٣
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ولعــق  ،واالكــل بــثالث أصــابع ،رـواجللــوس عــىل اجلانــب األيســ ،الطعــام

ــابع ــب ،األص ــا التأدي ــك :وأم ــا يلي ــل مم ــة ،فاالك ــغري اللقم ــغ  ،وتص واملض

 . )١(وقلة النظر يف وجوه الناس ،الشديد

ن بعــض أصــحابنا رفعــه : عــ)٢(املحاســن: "املحــاس"وورد مثلــه يف* 

ــيل  ــن ع ــن ب ــال Lإىل احلس ــ :ق ــا عش ــل أن ـاثنت ــي للرج ــلة ينبغ رة خص

 .يتعلمها عىل الطعام

ــدعايم*  ــن)٣(ال ــن احلس ــيل  )٤(:........ وع ــن ع ــرع  Lب ــره جت ــه ك ان

 إنام يتجرع أهل النار. :وكان يعبه عبا وقال ،اللبن

ــالتجرع الشــ :توضــيح ــراد ب ــأن امل ــادي العطشــان وك ــيال ـالص رب قل

جرعـت املـاء جرعـا مـن بـاب نفـع ومـن بـاب تعـب  :قال يف املصباح ،قليال

وهـو مـا جيـرع  ،واجلرعـة مـن املـاء كاللقمـة مـن الطعـام ،وهو االبتالع ،لغة

                                                           

 .١٣ح -٤١٤ – ٤١٣ :٦٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 ٤٠١،ح٤٥٩:٢امحد بن حممد بن خالد الربقي، املحاسن،) (٢

 .٤٥٥ح ،١٣٠:٢ القايض النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (٣

 .Q احلسني يف املصدر:) (٤
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 :قــال تعــاىل ،إذا تكلــف جرعــه :جترعــه :وقــال الراغــب يقــال ،مــرة واحــدة

هُ ﴿ يغُ ال يَكادُ يُسِ هُ وَ عُ رَّ تَجَ  .)١(﴾يَ

 :ادب املائدة

 نـذكره مـن آداب أو دعـاء وقـراءة يعملهـا ويقوهلـا قبـل فـيام :فصل* 

فمـن اآلداب عنـد الطعـام مـا روينـاه باسـنادنا إىل أيب عـيل الفضـل  .االفطار

بــن احلســن بــن الفضــل الطــربيس مــن كتــاب اآلداب الدينيــة فــيام رواه مــن 

جــدنا احلســن الســبط املمــتحن بمقاســاة الدولــة األمويــة صــلوات اهللا عــىل 

يف  :Lقــال احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب  :العليــة فقــالروحــه العظيمــة 

ــا عشــ ــدة اثن ــع منهــا  :رة خصــلة جتــب عــىل كــل مــؤمن أن يعرفهــاـاملائ أرب

ــرض ــب ،ف ــا تأدي ــع منه ــنة وأرب ــا س ــع منه ــة .وأرب ــرض فاملعرف ــا الف  ،فأم

 ،وأمـــا الســـنة فالوضـــوء قبـــل الطعـــام ،والشـــكر ،والتســـمية ،والرضـــا

ولعــق األصــابع  ،كـل بــثالث أصــابعواأل ،رـواجللـوس عــىل اجلانــب األيســ

                                                           

 .٥٧ح -٤٧٤ – ٤٧٣ :٦٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
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وقلـة  ،واملضـغ الشـديد ،وتصـغري اللقمـة ،وأما التأديـب فاألكـل ممـا يليـك

 . )٢()١(النظر يف وجوه الناس

 :ادب االختالف للمساجد

عـن حسـني بـن عبـد  ،عـن إبـراهيم بـن حممـد بـن محـزة :)٣(اخلصال* 

 ،ريـفعـن سـعد بـن ط ،عـن مـروان بـن معاويـة ،عن موسى بن مروان ،اهللا

ســمعت  :يقــول Qســمعت احلســن بــن عــيل  :عــن عمــري بــن مــأمون قــال

ــول اهللا  ــتالف إىل املســاجد أصــاب أخــا  :يقــول Nرس مــن أدمــن االخ

أو كلمــة تدلــه عــىل هــد أو  ،أو علــام مســتطرفا ،مســتفادا يف اهللا عــز وجــل

ــ ــر تص ــردـأخ ــن ال ــرة ،رفه ع ــة منتظ ــاء أو  ،أو رمح ــذنب حي ــرك ال أو ت

 . )٤(خشية

                                                           

 .٢٣٧:١ ابن طاووس، اقبال االعامل،) (١

 .٩ :٩٥ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١١ح ،٤١٠ الصدوق، اخلصال،) (٣

 .٧٢ح -٣ – ٢ :٨١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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 :نآة القردب قراءأ

ثــالث آيــات مــن آخــر  أمــن قــر :قــال Lوعــن احلســن بــن عــيل * 
وإن  ،ر إذا أصـبح فــامت مـن يومـه ذلــك طبـع بطـابع الشــهداءـسـورة احلشـ

 .)٢()١(قرأ إذا أمسى فامت يف ليلته طبع بطابع الشهداء

 :ادب التسبيح

يف  L........تســبيح احلســن بــن عــيل :)٣(الــدعوات للراونــدي* 
ســبحان مــن  ،حان مــن هــو مطلــع عــىل خــوازن القلــوبســب :اليــوم الرابــع

سـبحان مـن ال خيفـى عليـه خافيـة يف السـاموات  ،عـدد الـذنوب يـهو حمص
ــ ،واألرض ــىل الس ــع ع ــبحان املطل ــن ال ـس ــبحان م ــات س ــامل اخلفي رائر ع

ــامء ــال ذرة يف األرض وال يف الس ــه مثق ــزب عن ــ ،يع ــن الس ــبحان م رائر ـس
  .)٤(بحمدهوسبحان اهللا  ،والبواطن عنده ظواهر ،عنده عالنية

                                                           

 .٢٠٢:٦ جالل الدين السيوطي، ثور،الدر املنثور يف التفسري باملأ) (١

 .٣١٠ :٨٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٩١ لراوندي،ا قطب الدين الدعوات،) (٣

 .٣ح -٢٠٦ :٩١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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 :ادب عيادة املريض

ــن عــيل البصــ ،عــن أبيــه :ومنــه*  ــه ب ــن  ،ريـعــن محوي عــن حممــد ب

عـن احلكـم  ،عـن شـعبة ،عـن حممـد بـن كثـري ،عن الفضل بـن حبـاب ،بكر

ــيل  ــن ع ــن ب ــاد احلس ــى ع ــا موس ــافع أن أب ــن ن ــد اهللا ب ــن عب ــال  Lب فق

مـا مـن رجـل يعـود  :فقـال ،عائـدا :فقـال ؟أعائدا جئت أو زائـرا :Qاحلسن

ــى  ــه حت ــتغفرون ل ــك يس ــف مل ــبعون أل ــه س ــرج مع ــيا إال خ ــا ممس مريض

 . )١(وكان له خريف يف اجلنة ،يصبح

ــان ــن مســعود الفــراء يف رشح الســنة باســناده عــن  :بي رو احلســني ب

انطلـق إىل احلسـن بـن عـيل  :بيـدي فقـال Qأخـذ عـيل  :قـال ،عن أبيه ،ثوبة

 :يعنــي عليــا أليب موســى :ري قــالنعــوده فوجــدنا عنــده أبــا موســى األشــع

 Nفــاين ســمعت النبــي  :Qفقــال عــيل  ،عائــدا :فقــال عائــدا جئــت أم زايــرا

ما مـن مسـلم يعـود مسـلام غـدوة إال صـىل عليـه سـبعون ألـف ملـك  :يقول

 ]ي وال يعـوده مسـاءا إال صـىل عليـه سـبعون ألـف ملـك حتـىـيمسـ[حتى 

                                                           

 .٤٩ح ،٤٠٣ الطويس، االمايل،) (١
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ــة ،يصــبح ــه خريــف يف اجلن ــم قــال ،وكــان ل ــد  ،حســنهــذا حــديث  :ث وق

 .)١(من غري وجه Qروي عن عيل 

عــن عبــد اهللا بــن  ،عــن أيب املفضــل ،: عــن مجاعــة)٢(الشــيخجمــالس * 

عـن  ،عـن هشـيم بـن بشـري ،عـن رشيـح بـن يـونس ،)٣(حممد بن عبد العزيـز

، عـن عبـد اهللا بـن نـافع أن أبـا موسـى عـاد احلسـن بـن عـيل )٤(يعىل بن عطـا

أنفسـنا عليـك أن نحـدثك بـام سـمعنا أمـا إنـه ال يمنعنـا مـا يف  :Qفقال عيل 

أنــه مــن عــاد مريضــا شــيعه ســبعون ألــف ملــك كلهــم يســتغفر لــه إن كــان 

وكـان لـه خريـف يف  ،وإن كـان مسـاء حتـى يصـبح ،يـحتـى يمسـ ،مصبحا

 .)٥(اجلنة

                                                           

 .٨ح -٢١٦ – ٢١٥ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٤ح ،٦٣٥ الطويس، مايل،اال) (٢

 .البغوي يف االصل:) (٣

 .عطاء يف االصل:) (٤

 .٢٣ح -٢٢١ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥
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العيــادة بعــد ثالثــة  :قــال Qعــن أمــري املــؤمنني  :)١(دعــائم االســالم* 
أن  Nهنــى رســول اهللا  :ه قــالأنــ Qولــيس عــىل النســاء عيــادة. وعنــه  ،أيــام

ــبط اهللا ــل فيح ــد العلي ــد عن ــل العائ ــن يأك ــن ب ــن احلس ــه. وع ــر عيادت  أج
يـا  :فقـال Qأنـه اعتـل فعـاده عمـرو بـن حريـث فـدخل عليـه عـيل  Lعيل

وإن ذلـك لـيس بـام نعـي مـن أن  ؟عمرو تعـود احلسـن ويف الـنفس مـا فيهـا
ــيحة ــك نص ــول اهللا  ،أؤدي إلي ــمعت رس ــول Nس ــ :يق ــد مس ــن عب ــا م لم م

يعــود مريضــا إال صــىل عليــه ســبعون ألــف ملــك مــن ســاعته التــي يعــوده 
 . )٢(إن كانت هنارا حتى تغرب الشمس أو ليال حتى يطلع الفجر ،فيها

 :Qقـال عـيل  :بإسـناده عـن عـيل بـن الـنعامن قـال )٣(كتاب الغارات* 
ــه باحلجــارة وكــان ينــتقص  ]بــن شــعبة[يعنــي املغــرية  .لــئن ملكــت ألرمين

ــا  ــال.....Qعلي ــبي ق ــرية الض ــن مغ ــن  :........وع ــن ب ــاس باحلس ــر ن م
فأتــاه  ،وهــو يف علــة شــديدة ،وهــم يريــدون عيــادة الوليــد بــن عقبــة Qعــيل

أتــوب إىل اهللا ممــا كــان بينــي " :Qفقــال للحســن  ،معهــم عائــدا Qاحلســن 
                                                           

 .٢١٨:١ القايض النعامن املغريب، دعائم االسالم،) (١

 .٤١ح -٢٢٨ :٧٨ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٥٢٠:٢ يف،ابراهيم بن حممد الثقفي الكو الغارات،) (٣
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ــاس ــع الن ــني مجي ــك ،وب ــني أبي ــي وب ــان بين ــا ك ــول "!إال م ــوب  :يق أي ال أت
  .)٢()١(منه

 :ادب العطاء

 :الكرم واجلود

عـن ابـن  ،عـن ابـن هاشـم وسـهل معـا ،عـن سـعد ،: أيب)٣(اخلصال* 

عمـن حدثـه عـن أيب عبـد  ،عـن يـونس ،مرار وعبـد اجلبـار بـن املبـارك معـا

 ،إن رجـال مـر بعـثامن بـن عفـان وهـو قاعـد عـىل بـاب املسـجد :قال Qاهللا 

 :نفقـال لـه عـثام ،أرشـدين :فقـال لـه الرجـل ،فسأله فأمر له بخمسة دراهـم

دونــك الفتيــة الــذين تــر وأومــأ بيــده إىل ناحيــة مــن املســجد فيهــا احلســن 

ــر  ــن جعف ــد اهللا ب ــني وعب ــ Kواحلس ــلم ـفمض ــى س ــوهم حت ــل نح ى الرج

ــأهلم ــيهم وس ــن  ،عل ــه احلس ــال ل ــل إال يف  :Qفق ــألة ال حت ــذا إن املس ــا ه ي
                                                           

 ولرتاجع ترمجة اإلمام احلسن من تاريخ اليعقويب. )(١

 .١٠٩٧ -٣٢٣ – ٣٢٢ :٣٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٤٩ح ،١٣٥ الصدوق، اخلصال،) (٣
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 ؟أو فقــر مــدقع ففــي أهيــا تســأل ،أو ديــن مقــرح ،دم مفجــع :إحــد ثــالث

ــال ــه :فق ــثالث يف وج ــذه ال ــن ه ــن  ،م ــه احلس ــأمر ل ــارا Qف ــني دين  ،بخمس

وأمــر لــه عبــد اهللا بــن جعفــر  ،بتســعة وأربعــني دينــارا Qوأمــر لــه احلســني 

ــارا ــني دين ــة وأربع ــ .بثامني ــثامنـفانص ــر بع ــل فم ــه ،رف الرج ــال ل ــا  :فق م

مـررت بـك فسـألتك فـأمرت يل بـام أمـرت ومل تسـألني فـيام  :فقـال ؟صنعت

فــان  ؟يــا هــذا فــيام تســأل :ملــا ســألته قــال يل )١(وإن صــاحب الــوفرة ،أســأل

ــن  ــأله م ــذي أس ــه ال ــه بالوج ــالث فأخربت ــد ث ــل إال يف إح ــألة ال حت املس

ــارا ــني دين ــاين مخس ــة فأعط ــارا ،الثالث ــني دين ــعة وأربع ــاين تس ــاين الث  ،وأعط

ــارا ــني دين ــة وأربع ــث ثامني ــاين الثال ــثامن .وأعط ــال ع ــل  :فق ــك بمث ــن ل وم

 .وحازوا اخلري واحلكمة ،ا العلم فطامأولئك فطمو ؟هؤالء الفتية

ــدوق  ــال الص ــه - G -ق ــى قول ــوه  :معن ــام أي قطع ــم فط ــوا العل فطم

 .عن غريهم قطعا ومجعوه ألنفسهم مجعا

                                                           

 الكثرة إىل شحمة األذن، أو ما جاوزها وحيتمل أن يكون أراد هبا: الوفرة: الشعر )(١

 .يف العطاء
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ــان ــحمة األذن :بي ــعرة إىل ش ــوفرة الش ــموي ،ال ــوا ك ــرأ فطم ن أن يق

 .)١(عىل بناء املجهول أي فطموا بالعلم عىل احلذف وااليصال

 :.......)٢(صالاخل وورد مثله يف:* 

عــن  ،عــن ابــن يزيــد ،عــن األشــعري ،: باالســناد)٣(رائعـعلــل الشــ* 

يـأيت يـوم القيامـة بصـاحب الـدين  :بعض أصحابنا رفعـه عـن أحـدهم قـال

 :يشكو الوحشة فإن كانـت لـه حسـنات اخـذت منـه لصـاحب الـدين وقـال

إن عــىل  ،وإن مل يكــن لــه حســنات ألقــي عليــه مــن ســيئات صــاحب الــدين

فــأبى أن  Nمــات رجــل وعليــه دينــاران فــأخرب النبــي  Nاهللا عهــد رســول 

قـد مـات  :ا عـىل الـدين وقـالووإنـام فعـل ذلـك لكـي ال جيـرتؤ ،يصيل عليه

ـــه ديـــن Nرســـول اهللا  ـــه ديـــن Qومـــات احلســـن  ،وعلي ـــل  ،وعلي وقت

 . )٤(وعليه دين Qاحلسني

                                                           

 .١٦ح -١٥٣ – ١٥٢ :٩٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٤ح -٣٣٢ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٦ح ،٥٢٨:٢ الصدوق، علل الرشائع،) (٣

 .٩ح -١٤٢ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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 :: أبــو جعفــر املــدائني يف حــديث طويــل)١(مناقــب ابــن شهرآشــوب* 

ــن و ــرج احلس ــني وخ ــاهلماحلس ــاهتم أثق ــا فف ــر حجاج ــن جعف ــد اهللا ب  ،عب

ـــع ـــض الش ـــرأوا يف بع ـــوا ف ـــاعوا وعطش ـــوزا افج ـــا وعج ـــاء رث ب خب

 :ففعلــوا واســتطعموها فقالــت ،اطلبــوا هــذه الشــوهية :فاستســقوها فقالــت

لــيس إال هــي فلــيقم أحــدكم فليــذبحها حتــى أصــنع لكــم طعامــا فــذبحها 

عنـدها فلـام هنضـوا قـالوا  أحدهم ثم شـوت هلـم مـن حلمهـا فـأكلوا وقيلـوا

رفنا وعـدنا فـاملمي ـفـإذا انصـ ،نحـن نفـر مـن قـريش نريـد هـذا الوجـه :هلا

 .بنا فإنا صانعون بك خريا ثم رحلوا

ــام  ــم مضــت األي ــا ث فلــام جــاء زوجهــا وعــرف احلــال أوجعهــا رضب

 Qر هبـا احلسـن ـفأرضت هبـا احلـال فرحلـت حتـى اجتـازت باملدينـة فبصـ

ــاة وأعط ــألف ش ــا ب ــأمر هل ــارف ــف دين ــا أل ــوال إىل  ،اه ــا رس ــث معه وبع

بــن جعفــر فأعطاهــا  فأعطاهــا مثــل ذلــك ثــم بعثهــا إىل عبــد اهللا Qاحلســني

 .مثل ذلك

                                                           

 .١٨٢:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (١
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رجــل  Qلرجــل ديتــه وســأله  Qوهــب احلســن بــن عــيل  :البخــاري

شيئا فـأمر لـه بأربعامئـة درهـم فكتـب لـه بأربعامئـة دينـار فقيـل لـه يف ذلـك 

 .بأربعة آالف درهم وكتب عليه ،هذا سخاؤه :وقال ،فأخذه

ــمع  ــه  Qوس ــأل اهللا أن يرزق ــرام يس ــجد احل ــه يف املس ــال إىل جنب رج

 .فانرصف إىل بيته وبعث إليه بعرشة آالف درهم ،عرشة آالف درهم

ــه مجاعــة وهــو يأكــل فســلموا وقعــدوا فقــال  هلمــوا  :Qودخــل علي

 .فإنام وضع الطعام ليؤكل

ــه   :فقــال N إين عصــيت رســول اهللا :فقــال Qودخــل الغــارضي علي

ال يفلـح قـوم ملكـت علـيهم امـرأة  :Nقـال  :قـال ؟بئس مـا عملـت كيـف

ــي  ــأبق من ــرتيته ف ــدا فاش ــي أن أشــرتي عب ــرأيت وأمرتن ــيل ام ــت ع ــد ملك وق

 !ههنـا وال تتجــاوز :اخـرت أحـد ثالثــة إن شـئت فـثمن عبــد فقـال :Qفقـال 

 .فأعطاه ذلك ،قد اخرتت

 Qبــن عــيل  عــن أيب إســحاق أن احلســن ،فضــائل العكــربي باالســناد

وأرســل إليهــا  Nتــزوج جعــدة بنــت األشــعث بــن قــيس عــىل ســنة النبــي 

 .ألف دينار
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ــن ســريين ــة أيب نعــيم قــال حممــد ب إن احلســن  :تفســري الثعلبــي وحلي

ــة ألــف  Qبــن عــيل  ــة مــع كــل جاري ــة جاري تــزوج امــرأة فبعــث إليهــا مائ

 .درهم

ــن ســعيد ــال ،احلســن ب ــه ق ــيل  :عــن أبي ــن ع  Qكــان حتــت احلســن ب

ــان ــيهام امرأت ــي إل ــا وبعثن ــام مجيع ــة فطلقه ــة وجعفي ــال ،متيمي ــا  :وق أخربمه

ــوالن ــام تق ــربين ب ــدا وأخ ــ ،فليعت ــتعهام العش ــدة ـوم ــل واح رة اآلالف وك

 ،اعتــدي :فأتيــت اجلعفيــة فقلــت ،مــنهام بكــذا وكــذا مــن العســل والســمن

وأمـا التميميـة  ،متـاع قليـل مـن حبيـب مفـارق :فتنفست الصعداء ثم قالـت

 بقــول Qفأخربتــه  ،حتــى قــال هلــا النســاء فســكتت )تــدياع(فلــم تــدر مــا 

 .لو كنت مراجعا المرأة لراجعتها :اجلعفية فنكت يف األرض ثم قال

بطاقــة رحيــان فقــال  Qحيــت جاريــة للحســن بــن عــيل  :وقــال أنــس

 :فقــال :أدبنــا اهللا تعــاىل :أنــت حــرة لوجــه اهللا فقلــت لــه يف ذلــك فقــال :هلــا

ــ﴿ يَّ ــتُمْ بِتَحِ يِّي ــاوَ إِذا حُ نْه ــنَ مِ سَ ــوا بِأَحْ يُّ ــا  )١(﴾ةٍ فَحَ ــن منه ــان أحس ــة وك اآلي

 .إعتاقها
                                                           

 .٨٥ النساء:) (١
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 :Qوللحسن بن عيل 
ــة ــاد فريض ــىل العب ــخاء ع  إن الس

 

ـــــم  ـــــاب حمك ـــــرأ يف كت  هللا يق

 وعـــد العبـــاد األســـخياء جنانـــه 

 

ـــنم  ـــار جه ـــبخالء ن ـــد لل  وأع

 مــن كــان ال تنــد يــداه بنائــل 

 

ـــلم  ـــيس ذاك بمس ـــراغبني فل  لل

ــه   ــن مهت ــا ر Qوم ــم ــة فأحض ــد معاوي ــام إىل عن ــدم الش ــه ق ر ـوي أن

ــن  ــم إن احلس ــه ث ــع قبل ــيم ووض ــل عظ ــا بحم ــروج  Qبارناجم ــا أراد اخل مل

 .)١(خصف خادم نعله فأعطاه البارنامج

 .معرب بارنامة أي تفصيل األمتعة )بارنامج( :بيان

ــوب*  ــن شهرآش ــب اب ــس يف أول )٢(مناق ــة فجل ــة املدين ــدم معاوي : وق

ــة ألــفيــوم جييــز مــن يــدخل عليــ ــه  ،ه مــن مخســة آالف إىل مائ فــدخل علي

أبطـأت يـا أبـا حممـد فلعلـك أردت  :يف آخـر النـاس فقـال Qاحلسن بن عيل 

غـالم أعـط احلسـن مثـل  يـا ،فـانتظرت يفنـى مـا عنـدنا ،تبخلني عند قريش

 :Qيـا أبـا حممـد وأنـا ابـن هنـد فقـال احلسـن  ،مجيع ما أعطينا يف يومنـا هـذا
                                                           

 .١٥ح -٣٤٣ – ٣٤١ :٤٣ ،المة املجليسالع -بحار األنوار  )(١

 .١٨٣:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٢



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٣١٤

 

بـد الرمحـان ورددهتـا وأنـا ابـن فاطمـة بنـت حممـد ال حاجة يل فيهـا يـا أبـا ع

 .Nرسول اهللا 

إين مشــغوف ببغلــة  :قــال مــروان بــن احلكــم :املــربد يف الكامــل

ي يل ـإن دفعتهــا إليــك تقضــ :فقــال لــه ابــن أيب عتيــق L احلســن بــن عــيل

إذا اجتمـع القـوم فـإين آخـذ يف مـآثر قـريش  :قـال ،نعـم :قال ؟ثالثني حاجة

ر القــوم أخــذ يف ـفلــام حضــ .فلمنــي عــىل ذلــك وأمســك عــن مــآثر احلســن

أال تـذكر أوليـة أيب حممـد ولـه يف هـذا مـا لـيس  :فقـال مـروان ،أولية قـريش

ــا يف ذكــر االرشاف :قــال ،ألحــد ــام كن ــا يف ذكــر ،إن ــاء لقــدمنا  ولــو كن األنبي

فقـال لـه احلسـن  ،اتبعـه ابـن أيب عتيـق ،لريكـب Qفلام خـرج احلسـن  .ذكره

ودفعهــا  Qفنـزل احلسـن  ،نعـم ركـوب البغلـة :قـال ؟ألـك حاجـة :وتبسـم

 .إن الكريم إذا خادعته انخدعا .إليه

ومــن حلمــه مــا رو املــربد وابــن عائشــة أن شــاميا رآه راكبــا فجعــل 

ــن  ــل احلس ــرغ أقب ــام ف ــرد فل ــن ال ي ــه واحلس ــحك  Qيلعن ــه وض ــلم علي فس

 ،فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك ،ولعلــك شــبهت ،أهيــا الشــيخ أظنــك غريبــا :فقــال

ولـــو اســـتحملتنا  ،ولـــو اسرتشـــدتنا أرشـــدناك ،ســـألتنا أعطينـــاك ولـــو

وإن  ،وإن كنــت عريانــا كســوناك ،وإن كنــت جائعــا أشــبعناك ،أمحلنــاك
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ــاك ــا أغنين ــت حمتاج ــاك ،كن ــدا آوين ــت طري ــة  ،وإن كن ــك حاج ــان ل وإن ك

وكنـت ضـيفنا إىل وقـت ارحتالـك  ،فلـو حركـت رحلـك إلينـا ،قضيناها لك

فلـام  .ضـعا رحبـا وجاهـا عريضـا ومـاال كثـرياالن لنـا مو ،كان أعود عليـك

اهللا  ،أشــهد أنــك خليفــة اهللا يف أرضــه :بكــى ثــم قــال ،ســمع الرجــل كالمــه

أعلــم حيــث جيعــل رســالته وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق اهللا إيل واآلن 

ــه ــه إلي ــول رحل ــق اهللا إيل وح ــب خل ــت أح ــل ،أن ــيفه إىل أن ارحت ــان ض  ،وك

 .وصار معتقدا ملحبتهم
 .)١(استعتبته فأعتبني أي اسرتضيته فأرضاين :تقول :بيان

ـــن  :: قلـــت)٢(كشـــف الغمـــة*  هـــذه القصـــة مشـــهورة ويف دواوي

ــنهم  ــطورة وع ــودهم مس ــأثورة Kج ــذه  ،م ــري ه ــىل غ ــا ع ــت نقلته وكن

مـن أهـل املدينـة وأهنـا أتـت عبـد اهللا بـن  وأنه كان معهم رجل آخـر ،الرواية

سـن فـأمر هلـا بامئـة ابـدئي بسـيدي احلسـن واحلسـني فأتـت احل :جعفر فقـال

ــاة ــف ش ــني أل ــا احلس ــري وأعطاه ــه  ،بع ــأهلا فأخربت ــد اهللا فس ــادت إىل عب فع

                                                           

 .١٦ح -٣٤٤ – ٣٤٣ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٨٢:٢ عيل بن ايب الفتح االربيل، كشف الغمة يف معرفة االئمة،) (٢
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ــال ــاة :فق ــل والش ــر اإلب ــيداي أم ــاين س ــم ،كف ــف دره ــة أل ــا بامئ ــر هل  ،وأم

أنـا ال أجـاري أولئـك األجـواد  :وقصدت املدين الذي كـان معهـم فقـال هلـا

ــد ــ ،يف م ــغ عش ــدـوال أبل ــريهم يف الن ــك  ،ر عش ــن أعطي ــن ولك ــيئا م ش

 .دقيق وزبيب فأخذت وانرصفت

 :ورو عــن ابــن ســريين قــال :قــال Gرجــع الكــالم إىل ابــن طلحــة 

ــة ألــف  Qاحلســن  تــزوج ــة مــع كــل جاري ــة جاري امــرأة فأرســل إليهــا بامئ

حـج  Lدرهم ورو احلـافظ يف احلليـة عـن أيب نجـيح أن احلسـن بـن عـيل 

ــفني ــه نص ــم مال ــيا وقس ــ .ماش ــن ش ــامر أن احلوع ــن أيب ع ــن هاب ب ــن ب س

 .قاسم اهللا ماله مرتني حتى تصدق بفرد نعله Lعيل

خـرج احلسـن بـن عـيل مـن مالـه  :قـال ،وعن عيل بن زيد بـن جـذعان

ــال  ــه نع ــن مال ــي م ــان يعط ــه ك ــى أن ــرات حت ــالث م ــم اهللا ث ــرتني وقاس م

 .ويعطي خفا ويمسك خفا ،ويمسك نعال

أكلـت يف بيـت حممـد بـن سـريين طعامـا فلـام  :وعن قرة بن خالد قـال

ــديل ــذت املن ــبعت أخ ــن  ،أن ش ــد إن احلس ــال حمم ــدي فق ــت ي ــن ورفع ب

 .إن الطعام أهون من أن يقسم فيه :قال Lعيل
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 Lمتــع احلســن بــن عــيل  :عــن أبيــه قــال ،وعــن احلســن بــن ســعيد
 :رين ألفـا وزقـاق مـن عسـل فقالـت إحـدامها وأراهـا احلنفيـةـامرأتني بعشـ

 .)١(متاع قليل من حبيب مفارق
ألقيتنــي يف تعــب أريــد  :فالنــا يقــع فيــك فقــال إن :وأتــاه رجــل فقــال
 .)٢(اآلن أن أستغفر اهللا يل وله

يـا ابـن  :فقـال Lوقف رجـل عـىل احلسـن بـن عـيل  :قيل :)٣(العدد* 

أمــري املــؤمنني بالــذي أنعــم عليــك هبــذه النعمــة التــي مــا تليهــا منــه بشــفيع 

م إال مـا أنصـفتني مـن خصـمي فإنـه غشـو ،بل إنعامـا منـه عليـك ،منك إليه

ــوم ــري ،ظل ــوقر الشــيخ الكب ــل الصــغري ،ال ي ــرحم الطف ــا  ،وال ي ــان متكئ وك

 :فقـال لـه ؟مـن خصـمك حتـى أنتصـف لـك منـه :فاستو جالسا وقال لـه

ر مــا ـأحضــ :ســاعة ثــم رفــع رأســه إىل خادمــه وقــال لــه Qفــأطرق  ،الفقــر

ثــم  ،ادفعهــا إليــه :ر مخســة آالف درهــم فقــالـفأحضــ ،عنــدك مــن موجــود
                                                           

 سقط ظاهر . وفيه١٤٢ص ٦هكذا نقل اخلرب يف النسخ املطبوعة واملصدر ج )(١

 فراجع. ٣٤٢ص ١٥واختالل فاحش. وقد مر صحيح اخلرب عن كتاب املناقب حتت الرقم

 .٢١ح -٣٤٩ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢٣ح ،٣٥٩ عيل بن يوسف املطهر احليل، العدد القوية لدفع املخاوف اليومية،) (٣
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األقســام التــي أقســمت هبــا عــيل متــى أتــاك خصــمك بحــق هــذه  :قــال لــه

 .)١(جائرا إال ما أتيتني منه متظلام

 :الزهد

ــوب*  ــن شهرآش ــب اب ــده )٢(مناق ــا زه ــة  Q: أم ــاء يف روض ــد ج فق

 ،كــان إذا توضــأ ارتعــدت مفاصــله Lالــواعظني أن احلســن بــن عــيل 

حـق عـىل كـل مـن وقـف بـني يـدي  :فقيـل لـه يف ذلـك فقـال ،واصفر لونـه

 .وترتعد مفاصله ،أن يصفر لونهرب العرش 

ــان  ــول Qوك ــه ويق ــع رأس ــجد رف ــاب املس ــغ ب ــ :إذا بل ــي ض يفك إهل

فتجـاوز عـن قبـيح مـا عنـدي بجميـل مـا  ،ـيءببابك يا حمسن قد أتـاك املسـ

كــان إذا فــرغ مــن الفجــر مل يــتكلم  Qالفــائق إن احلســن  .يــا كــريم ،عنــدك

ـــزح ـــمس وإن زح ـــع الش ـــى تطل ـــك ،حت ـــن ذل ـــه م ـــد تنحي  أي وإن أري

 .باستنطاق ما هيم

                                                           

 .٢٢ح -٣٥٠ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٨٠:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٢
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ــادق  ــال الص ــيل  :Qق ــن ع ــن ب ــ Lإن احلس ــة وعش ــج مخس رين ـح
ــه مــرتني ــه ثــالث  :ويف خــرب ،حجــة ماشــيا وقاســم اهللا تعــاىل مال قاســم رب

 .مرات وحج عرشين حجة عىل قدميه
 ،أبــو نعــيم يف حليــة األوليــاء باالســناد عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن

حيي مـن ريب أن ألقـاه ومل إين ألسـت :Qقـال احلسـن  Lعـن حممـد بـن عـيل 
ــ ــى عش ــه فمش ــش إىل بيت ــهـأم ــىل رجلي ــة ع ــن املدين ــرة م ــه  ،رين م ويف كتاب

قاسـم اهللا تعـاىل مالـه  Lباالسناد عن شهاب بـن عـامر أن احلسـن بـن عـيل 
ــيح أن  ــن نج ــن اب ــناد ع ــه باالس ــه ويف كتاب ــرد نعل ــدق بف ــى تص ــرتني حت م

بــه باالســناد ويف كتا ،حــج ماشــيا وقســم مالــه نصــفني Lاحلســن بــن عــيل 
مــن مالــه مــرتني  Lخــرج احلســن بــن عــيل  :عــن عــيل بــن جــذعان قــال

وقاســم اهللا مالــه ثــالث مــرات حتــى أن كــان ليعطــي نعــال ويمســك نعــال 
 .ويعطي خفا ويمسك خفا

 :)١(ملــا أصــيب معاويــة قــال :ورو عبــد اهللا بــن عمــر بــن عبــاس قــال
 Lعـيل  إال عـىل أن أحـج ماشـيا ولقـد حـج احلسـن بـن يشءما آسـى عـىل 
ــ ــا وعش ــهـمخس ــاد مع ــب لتق ــيا وإن النجائ ــة ماش ــم اهللا  ،رين حج ــد قاس وق

                                                           

 .١٤ص ٤وهو تصحيف راجع املصدر ج معاوية) (قاليف النسخ املطبوعة:  )(١



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٣٢٠

 

ــل ــك النع ــل ويمس ــي النع ــان ليعط ــى أن ك ــرتني حت ــ ،م ــف  يويعط اخل
 .ويمسك اخلف

 .)١(أيس عىل مصيبته بالكرس يأسى أسى أي حزن :بيان

 :دب التختمأ

ــار الرضــا *  ــون أخب ــايل الصــدوق ،)٢(Qعي ــن  ،عــن ســعد ،أيب :أم ع
ــي ــ ،الربق ــويفع ــيل الك ــن ع ــد ب ــة ،ن حمم ــن أيب العقب ــن ب ــن احلس ــن  ،ع ع

العـزة  :Qكـان نقـش خـاتم احلسـن  :قـال Qعـن الرضـا  ،احلسني بن خالد
 .)٣(إن اهللا بالغ أمره :Qوكان نقش خاتم احلسني  ،هللا

عـن ابـن  ،عـن مجيـل ،عـن ابـن أيب عمـري ،عـن أبيـه ،: عـيل)٤(الكايف* 
كــان يف خــاتم احلســن  :قــالعــن أيب عبــد اهللا  ،ظبيــان وحفــص بــن غيــاث

 .)٥(احلمد هللا :واحلسني
                                                           

 .١٣ح -٣٣٩ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١
 .٢٠٦ح ،٦١:٢ الصدوق، ،Q عيون اخبار الرضا) (٢
 .١٣ح -٢٤٢ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
 .٢ح ،٤٧٣:٦ الكليني، الكايف،) (٤
 .٤٢ح -٢٥٨ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥
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عــن احلســني  ،عــن حممــد بــن عيســى ،عــن ســهل ،: العــدة)١(الكــايف* 
ــد ــن خال ــال Qعــن الرضــا  ،ب ــزة هللا :Qكــان نقــش خــاتم احلســن  :ق  ،الع

 .)٢(إن اهللا بالغ أمره Qوخاتم احلسني 

 :Qته دب زيارأ

ــول*  ــ :أق ــن اب ــارة ع ــذه الزي ــذيب ه ــيخ يف الته ــه رو الش ن قولوي

تقــف عــىل  Lوداع أيب حممــد احلســن بــن عــيل  :وذكــر...........يف آخرهــا

السـالم عليـك يـا بـن رسـول اهللا  :قربه كوقوفـك عليـه عنـد الزيـارة وتقـول

ــرتعيك  ــتودعك اهللا واس ــه أس ــة اهللا وبركات ــوالي ورمح ــا م ــك ي ــالم علي الس

لــت آمنــا بــاهللا وبالرســول وبــام جئــت بــه ودل ،عليــك عليــك الســالم أواقــر

اللهــم اكتبنــا مــع الشــاهدين ثــم تســأل حاجتــك وأن ال جيعلــه آخــر  ،عليــه

 .)٤()٣(ادع بام أحببت إن شاء اهللا تعاىلالعهد منك و
                                                           

 .٨ح ،٤٧٤:٦ الكليني، الكايف،) (١

 .٤٣ح -٢٥٨ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٤ح ،٤١:٦ الطويس، هتذيب االحكام،) (٣

 .٣ح -٢٠٦ – ٢٠٥ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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ــر*  ــباح الزائ ــيل  :)١(مص ــن ع ــن ب ــارة احلس ــل  Lإذا أردت زي فاغتس
ــاه  ــا ذكرن ــبعض م ــتأذن ب ــدخول واس ــاب ال ــىل ب ــف ع ــع وق ــد البقي واقص

ت اهللا عليــه وعلــيهم ثــم ادخــل وقــف ونـذكره مــن االذن مــن أمثالــه صــلوا
الســالم عليــك يــا بقيــة املــؤمنني وســاق مثــل مــا  :عــىل قــربه املقــدس وقــل

 . )٢(مر

مــن كتــاب  .)Qزيــارة أيب حممــد احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب (* 

ــرازي ــيل الط ــن ع ــد ب ــيخ حمم ــول رب  :الش ــن رس ــا اب ــك ي ــالم علي الس

الم عليـك يـا ابـن فاطمـة السالم عليـك يـا ابـن أمـري املـؤمنني السـ ،العاملني

ــراء ــب اهللا ،الزه ــا حبي ــك ي ــالم علي ــفوة اهللا ،الس ــا ص ــك ي ــالم علي  ،الس

السـالم عليـك يـا  ،السـالم عليـك يـا حجـة اهللا ،السالم عليـك يـا أمـني اهللا

ــور اهللا ــا رصاط اهللا ،ن ــك ي ــان حكــم اهللا ،الســالم علي ــا بي ــك ي  ،الســالم علي

السـالم  ،أهيـا السـيد الزكـي السـالم عليـك ،السالم عليك يا نـارص ديـن اهللا

الســالم عليــك  ،الســالم عليــك أهيــا القــائم األمــني ،عليــك أهيــا الــرب الــويف

                                                           

 .١٠١ ابن طاووس، مصباح الزائر، )(١

 .٤ح -٢٠٦ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢
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السـالم عليـك أهيـا اهلـادي املهـدي السـالم عليـك أهيـا  ،أهيا العامل بالتأويـل

السـالم عليـك أهيـا احلـق  ،السـالم عليـك أهيـا التقـي النقـي ،الطاهر الزكي

السـالم عليـك يـا أبـا حممـد  ،هيد الصـديقالسـالم عليـك أهيـا الشـ ،احلقيق

 . )٢()١(ورمحة اهللا وبركاته احلسن بن عيل

ـــائل*  ـــالح الس ـــبط (...........:)٣(ف ـــىل الس ـــالة ع ـــالم والص الس

الســالم عــىل الســبط الثقــة  .)األكــرب ابــن أمــري املــؤمنني عــيل املطهــر

ــ ــريض ،ىـاملرتض ــويص امل ــن ال ــموم ،واب ــول املس ــوم ،املقت ــي املظل  ،والزك

ــب ــولوس ــول ،ط الرس ــن البت ــيدي ،واب ــا س ــك ي ــالم علي ــة اهللا  ،الس ــا حج ي

ــه ــا حجت ــه وأخ ــن حجت ــة اهللا  ،واب ــيل ورمح ــن ع ــن ب ــىل احلس ــالم ع الس

                                                           

 .٣٩ ابن طاووس، مجال االسبوع،) (١

 .٢١٣ :٩٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 عىل وكان الرمز (تم) وهو رمز فالح السائل وملا مل أعثر ٢٥مجال األسبوع ص) (٣

) جماألسبوع وكان رمزه عند املؤلف ( وكانت الرواية يف مجال احلديث يف املطبوع منه

بدل  )عصائبان قلم الناسخ سها يف ذلك فكتب (تم) بدل (جم) وفيه (فمن املظنون قويا 

 .)(عصابة
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 ،ىوداعـي األمـة املجتبـ ،ىـاللهـم صـل عـىل االمـام الثقـة املرتضـ .وبركاته

ــيل ــن ع ــن ب ــادق ،احلس ــة الص ــابق ،خليف ــني الس ــاحلق ،واألم ــل ب  ،العام

ــبالد ،والــويل املكــرم ،م املقــدموالقائــل للصــدق واالمــا وغيــث  ،وجــوز ال

أطيــب وأفضــل وأحســن وأكمــل وأزكــى وأنمــى مــا صــليت عــىل  ،العبــاد

وتطيـب  ،أحد من أوليائـك وأصـفيائك وأحبائـك صـالة تبـيض هبـا وجهـه

وتـزين  ،وتعظـم هبـا رشفـه ،وتعـيل هبـا مكانـه ،وتكـرم هبـا شـأنه ،هبا روحه

ــه ــا غرف ــ ،هب ــهـوتش ــا منزلت ــرار يف دار ،رف هب ــىل ،الق ــني يف أع ــل  ،علي يف حم

ــرار ــار ،األب ــادقني األخي ــه الص ــع آبائ ــن  ،م ــى ع ــك وهن ــل بطاعت ــد عم فق

ــيتك ــدر ،معص ــارق الغ ــ ،وف ــن الش ــى ع ــؤمنني ،رـوهن ــب امل ــد  ،وأح وأبع

فلـزم عـن أبيـه  ،ومل يـتم لـه عـدد ،ومل يكن معـه أحـد ،الفاسقني وكان له أمد

ركــن  ،ىل املــؤمنني الفـتنفلـام خــاف عـ .الوصـية ودفـع عــن االسـالم البليــة

فعبــدك  ،وعــن دينــه غــري نــائم ،وكــان بــام أتــى عاملــا ،إىل الــذي إليــه ركــن

ــاد ــاد ،باالجته ــع باالقتص ــدين ،ومل يقن ــت ال ــ ،فأثب ــنيـومض ــىل اليق  .ى ع

 ،واجـزه عنـا أفضـل جـزاء الصـادقني ،اللهم صل عىل حممـد وعـىل آل حممـد

ـــدين ـــدعاة املجته ـــني ،ال ـــادة املعلم ـــىل اهللا ع ،الق ـــني ص ـــيهم يف األول ل
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ــرين ــالم ،واآلخ ــا الس ــم عن ــالم ،وأبلغه ــنهم الس ــا م ــالم  ،واردد علين والس

 . )١(عليهم ورمحة اهللا وبركاته

واملضـــطهد  ،والســـبط املظلـــوم ،الســـالم عـــىل االمـــام املعصـــوم* 

ــموم ــوم ،املس ــدر النج ــالبقيع ،ب ــودع ب ــ ،وامل ــعـذي الش ــيد  ،رف الرفي الس

 . )٣()٢(Lاحلسن بن عيل أيب حممد  ،واملهذب التقي ،الزكي

ريفة واأليــام املتربكــة واألزمــان ـيف األوقــات الشــ Kزيــارهتم * 

ــب ــم أوىل وأنس ــة هب ــن  ،املختص ــوم والدة احلس ــهر  Qكي ــف ش ــو منتص وه

ــ ــامن والعش ــفر أو الث ــابع ص ــو س ــه وه ــوم وفات ــان وي ــه أو ـرمض رون من

ــره ــوم طعــن  ،آخ ــث والعشــ Qوي ــو الثال ــبـوه ــن رج ويــوم  ،رون م

رون واخلــامس ـويــوم نــزول هــل أتــى ومهــا الرابــع والعشــ ،املباهلــة

 .)٤(Lم خالفته وهو يوم شهادة أبيه ووي ،رون من ذي احلجةـوالعش

                                                           

 .١ح -٢٢١ – ٢٢٠ :٩٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١٠٤ املشهدي، حممد بن جعفر املزار،) (٢

 .١٩٢ :٩٩ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢١٠ :٩٧ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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 :دب املعاملةأ

 :قضاء الدين

ـــ*  ـــل الش ـــد :)٢()١(رائعـعل ـــن الولي ـــفار ،اب ـــن الص ـــن  ،ع ـــن اب ع

ــم ــرار ،هاش ــن م ــن اب ــونس ،ع ــن ي ــال ،ع ــب ق ــن وه ــة ب ــن معاوي  :ع

ـــد اهللا ـــه  :Q قلـــت أليب عب ـــات وعلي ـــن األنصـــار م ـــال م ـــا أن رج بلغن

ـــه النبـــي  ال تصـــلوا عـــىل صـــاحبكم  :وقـــال Nديـــن فلـــم يصـــل علي

ــ ــى يقض ــالـحت ــدين فق ــه ال ــق :ى عن ــك ح ــال .ذل ــم ق ــال ث ــل  :ق ــام فع إن

ـــول اهللا  ـــض Nرس ـــهم إىل بع ـــؤدي بعض ـــق وي ـــاطوا احل ـــك ليتع  ،ذل

ـــدين ـــتخفوا بال ـــئال يس ـــول اهللا ،ول ـــات رس ـــد م ـــن N ق ـــه دي  ،وعلي

ــيل وعل ــات ع ــنوم ــه دي ــن ،ي ــه دي ــن وعلي ــات احلس ــني  ،وم ــل احلس وقت

 .)٣(وعليه دين

                                                           

 .٣٧ح ،٥٩٠:٢ الصدوق، علل الرشائع،) (١

 كان يف املطبوعة رمز أمايل الصدوق، والتصحيح من األصل.) (٢

 .١٢ح -١٤٣ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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وجــدت يف كتــاب كشــف املحجــة للســيد ابــن طــاوس أنــه  :أقــول *
عــن أيب  ،رأيــت يف كتــاب إبــراهيم بــن حممــد األشــعري الثقــة باســناده :قــال

ــال Qجعفــر  ــيل  :ق ــ Qقــبض ع ــم فب ــة ألــف دره ــامن مائ ــن ث ــه دي اع وعلي
ــه أخــر قاحلســن ضــيعة لــه بخمســامئة ألــف و ــاع ضــيعة ل ــه وب ضــاها عن

وذلــك أنــه مل يكــن يــذر مــن اخلمــس  ،بثالثامئــة ألــف درهــم فقضــاها عنــه
 .  )٢()١(شيئا وكانت تنوبه نوائب

 ،عـن احلسـني بـن سـعيد ،عن أمحد بن حممد ،: حممد بن حييى)٣(الكايف* 
 :قـال Qعـن أيب عبـد اهللا  ،عن معاوية بـن وهـب ،عن النرض عن حييى احللبي

رو السـيد  :أقـول .وعليه ديـن Qوقتل احلسني  ،وعليه دين Qن مات احلس
بن طاووس يف كشف املحجة باسناده من كتاب عبد اهللا بن بكـري بإسـناده عـن 

بـاع ضـيعة  Lقتل وعليه دين وإن عيل بن احلسني  Qأن احلسني  Qأيب جعفر 
 .)٤(وعدات كانت عليه Qي دين احلسني ـله بثالثامئة ألف ليقض

                                                           

 .١٢٥ ابن طاووس، كشف املحجة لثمرة املهجة،) (١

 .١٩ح -١٤٥ :١٠٠ ،العالمة املجليس -بحار األنوار ) (٢

 .٢ح ،٩٣:٥ الكليني، الكايف،) (٣

 .٥ح -٣٢١ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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 :املؤمنقضاء حاجة 

عــن بعــض  ،عــن أمحــد بــن حممــد ،: عــن حممــد بــن حييــى)١(الكــايف* 

ــحابه ــال ،أص ــامل ق ــفوان اجل ــن ص ــد اهللا  :ع ــع أيب عب ــا م ــت جالس إذ  Qكن

فشـكا إليـه تعـذر الكـراء  ،دخل عليه رجل مـن أهـل مكـة يقـال لـه ميمـون

فرجعــت إىل  ،ر اهللا كــراهـقــم فــأعن أخــاك فقمــت معــه فيســ :عليــه فقــال يل

ــ ــاـجملس ــد اهللا ي فق ــو عب ــك :Qل أب ــة أخي ــنعت يف حاج ــا ص ــت ؟م  :فقل

أمـا إنـك أن تعـني أخـاك املسـلم أحـب  :فقـال ،قضاها اهللا بـأيب أنـت وأمـي

إن رجــال أتــى احلســن بــن  :ثــم قــال ،إيل مــن طــواف أســبوع بالبيــت مبتــدئا

بـأيب أنـت وأمـي أعنـي عـىل قضـاء حاجـة فانتقـل وقـام معـه  :فقـال Qعيل 

أيـن كنـت عـن أيب عبـد اهللا  :Qئم يصـيل فقـال وهـو قـا Qفمر عىل احلسني 

ــك ــىل حاجت ــتعينه ع ــال ؟تس ــه  :ق ــذكر أن ــي ف ــت وأم ــأيب أن ــت ب ــد فعل ق

 .)٢(أما إنه لو أعانك كان خريا له من اعتكافه شهرا :فقال له ،معتكف

                                                           

 .٩ح ،١٩٨:٢ الكليني، الكايف،) (١

 .١١٣ح -٣٣٥ :٧١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢



 ٣٢٩ ........................................................ الباب العارش: اآلداب واألخالق والسنن

 :التهنئة باملولود
ــادق *  ــن الص ــال Qع ــ :ق ــال أهن ــا فق ــاب ابن ــال أص ــل رج  :رج

مـــا أعلمـــك أن يكـــون  :عـــيلأهنئــك الفـــارس فقـــال لـــه احلســـن بـــن 

ــال ــا أو راج ــه ؟فارس ــال ل ــول :فق ــام أق ــداك ف ــت ف ــال ؟جعل ــول :ق  :نق

ـــت  ـــده ورزق ـــغ أش ـــوب وبل ـــك يف املوه ـــورك ل ـــب وب ـــكرت الواه ش

 . )٢()١(بره

ــدار)٣(الكــايفوورد مثلــه يف: *  ــن بن ــن حممــد ب ــراهيم  ،: عــيل ب عــن إب

 ،يعــن أيب مــريم األنصــار ،عــن عبــد اهللا بــن محــاد ،بــن إســحاق األمحــري

ــال ــلمي ق ــرزة األس ــن أيب ب ــيل  :ع ــن ع ــن ب ــد للحس ــه  Lول ــود فأتت مول

 .)٤(قريش.........

                                                           

 .٢٢١ الطربيس، مكارم االخالق،) (١

 .٣٣ح -٩٤ :١٠١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٢ح ،١٧:٦ الكليني، الكايف،) (٣

 .٣ح -١١١ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٤
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عــن بكــر بــن  ،عــن الربقــي ،العــدة :)١(وورد مثلــه ايضــا يف: الكــايف* 

ــ :قــال Qعــن أيب عبــد اهللا  ،عمــن ذكــره ،صــالح رجــل رجــال أصــاب  أهن

  .)٢(هينئك الفارس...... :فقال ،ابنا

 :دب اخلصومةأ

ــن ش*  ــب اب ــوبمناق ــدل يف )٣(هرآش ــحاق الع ــن أيب إس ــب ع : املناق
فنـال  Qخرب أن مـروان بـن احلكـم خطـب يومـا فـذكر عـيل بـن أيب طالـب 

فجــاء إىل مــروان  Qجــالس فبلــغ ذلــك احلســني  Qمنــه واحلســن بــن عــيل 
ثـم دخـل عـىل  -يف كـالم لـه  -أنـت الواقـع يف عـيل  !يـا بـن الزرقـاء :فقال

ومــا  :ال تقــول لــه شــيئا فقــالتســمع هــذا يســب أبــاك فــ :فقــال Qاحلســن 
 .ويفعل ما شاء ،يقول ما شاء ،عسيت أن أقول لرجل مسلط

ــن  ــرة  Qورو أن احلس ــروه إال م ــا مك ــة فيه ــه كلم ــط من ــمع ق مل يس

فقـال لـه  ،خصـومة يف أرض ،واحدة فإنـه كـان بينـه وبـني عمـرو بـن عـثامن
                                                           

 .٢ح ،١٨:٦ الكليني، الكايف،) (١

 .٤ح -١١١ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .١٨٤:٣ ابن شهر اشوب، مناقب ال ايب طالب،) (٣
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 Qدعــا أمــري املــؤمنني  .لــيس لعمــرو عنــدنا إال مــا يــرغم أنفــه :Qاحلســن 

اقصــد هبــذا الــرمح  :حممــد بــن احلنفيــة يــوم اجلمــل فأعطــاه رحمــه وقــال لــه

فـذهب فمنعـوه بنـو ضـبة فلـام رجـع إىل والـده انتـزع احلسـن  ،قصد اجلمـل

ــده ــن ي ــه م ــل ،رحم ــد اجلم ــد قص ــه ،وقص ــه برحم ــده ،وطعن ــع إىل وال  ،ورج

ال  :فتمغـر وجـه حممـد مـن ذلـك فقـال أمـري املـؤمنني ،وعىل رحمه أثـر الـدم

 .)١(نه ابن النبي وأنت ابن عيلتأنف فإ
 .استنكف :وأنف منه ،امحر مع كدورة :متغر وجهه :بيان

 :دب ذكر املوتأ

عــن أمحــد بــن يــونس  ،: حممــد بــن إبــراهيم)٢(معــاين األخبــار* 

ــاذي ــداين ،املع ــد اهلم ــن أمح ــعث ،ع ــن األش ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــن  ،ع ع

 :قـال Lعـن جعفـر بـن حممـد  ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،موسى بن إسـامعيل

صـديق وكـان ماجنـا فتبـاطى عليـه  Lكان للحسن بن عـيل بـن أيب طالـب 

ــن  ــه احلس ــال ل ــا فق ــاءه يوم ــا فج ــبحت :Qأيام ــف أص ــال ؟كي ــن  :فق ــا ب ي
                                                           

 .١٧ح -٣٤٤ :٤٣ ،العالمة املجليس -حار األنوار ب )(١

 .٢٩ح ،٣٨٩ الصدوق، معاين االخبار،) (٢
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 ،رســول اهللا أصــبحت بخــالف مــا أحــب وحيــب اهللا وحيــب الشــيطان

الن اهللا عــز وجــل حيــب  :قــال ؟وكيــف ذاك :ثــم قــال Qفضــحك احلســن 

ــ ــت ك ــيه ولس ــه وال أعص ــ ،ذلكان أطيع ــب أن أعص ــيطان حي ي اهللا ـوالش

فقــام  ،وأنــا أحــب أن ال أمــوت ولســت كــذلك ،وال أطيعــه ولســت كــذلك

 :قـال ؟يـا بـن رسـول اهللا مـا بالنـا نكـره املـوت وال نحبـه :إليه رجـل فقـال

فـأنتم تكرهـون  ،إنكـم أخـربتم آخـرتكم وعمـرتم دنيـاكم :Qفقال احلسـن 

 .)١(النقلة من العمران إىل اخلراب
 :.......)٢(مثله: معاين األخباروورد * 
ــدوق*  ــاين)٣(أمــايل الص ــداين ،: الطالق ــعيد اهلم ــن أيب س ــيل  ،ع ــن ع ع

ــه ــن أبي ــال ع ــن فض ــن ب ــن احلس ــا ،ب ــن الرض ــه  ،ع ــن آبائ ــال Kع ــا  :ق مل
ــا ابــن  :رت احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب الوفــاة بكــى فقيــل لــهـحضــ ي

قــد قــال و ؟الــذي أنــت بــه Nرســول اهللا أتبكــي ومكانــك مــن رســول اهللا 
وقــد  ؟رين حجــة ماشــياـوقــد حججــت عشــ ؟مــا قــال Nفيــك رســول اهللا 

                                                           

 .١٨ح -١٢٩ :٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .١١٠،١ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٢

 .٩ح ،٢٩١ الصدوق، االمايل،) (٣
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ــام  :Qفقــال  ؟قاســمت ربــك مالــك ثــالث مــرات حتــى النعــل والنعــل إن
  .هلول املطلع وفراق األحبة :أبكي خلصلتني
يريــد بــه املوقــف يــوم القيامــة  ،هــول املطلــع :قــال اجلــزري :ايضــاح

وت فشـبهه بـاملطلع الـذي رف عليـه مـن أمـر اآلخـرة عقيـب املــما يشـ]أو[
 .)١(يرشف عليه من موضع عال

عــن أمحــد بــن يــونس  ،حممــد بــن إبــراهيم :)٢(معــاين األخبــار* 
ــاذي ــداين ،املع ــد اهلم ــن أمح ــعث ،ع ــن األش ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــن  ،ع ع

 :قـال Lعـن جعفـر بـن حممـد  ،عـن جـده ،عـن أبيـه ،موسى بن إسـامعيل
ماجنـا فتبـاطى عليـه  صـديق وكـان Lكان للحسن بن عـيل بـن أيب طالـب 

ــن  ــه احلس ــال ل ــا فق ــاءه يوم ــا فج ــبحت :Qأيام ــف أص ــال ؟كي ــن  :فق ــا ب ي
 ،رســول اهللا أصــبحت بخــالف مــا أحــب وحيــب اهللا وحيــب الشــيطان

الن اهللا عــز وجــل حيــب  :قــال ؟وكيــف ذاك :ثــم قــال Qفضــحك احلســن 
ــذلك ــت ك ــيه ولس ــه وال أعص ــ ،ان أطيع ــب أن أعص ــيطان حي ي اهللا ـوالش

فقــام  ،وأنــا أحــب أن ال أمــوت ولســت كــذلك ،كــذلك وال أطيعــه ولســت
                                                           

 .٢ح -٣٣٢ :٤٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٢٩ح ،٣٨٩ الصدوق، معاين االخبار،) (٢
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 :قـال ؟يـا بـن رسـول اهللا مـا بالنـا نكـره املـوت وال نحبـه :إليه رجـل فقـال
فـأنتم تكرهـون  ،إنكـم أخـربتم آخـرتكم وعمـرتم دنيـاكم :Qفقال احلسـن 

 .)١(النقلة من العمران إىل اخلراب
 .من ال يبايل قوال وفعال :املاجن :توضيح

 :اجلالبة للرزقداب والسنن اآل

ــدي*  ــوات الراون ــيل :دع ــن ع ــن ب ــا  L........عن احلس ــرك الزن ت

وكــنس الفنــا وغســل اإلنــاء جملبــة للغنــا وأقــو األســباب اجلالبــة للــرزق 

ــوع ــالتعظيم واخلش ــالة ب ــة الص ــة ،إقام ــورة الواقع ــراءة س ــا  ،وق خصوص

ــده امللــك وقــت  ،وســورة يــس ،ووقــت العشــاء ،بالليــل ــذي بي ــارك ال وتب

وأداء ســنة  ،ضــور املســجد قبــل االذان واملداومــة عــىل الطهــارةوح ،الصــبح

شـتغل بـام ال يعنيـه مـن ا ،الفجر والـوتر يف البيـت وأن ال يـتكلم بكـالم لغـو

 .  )٣()٢(فإنه ما يعنيه
                                                           

 .١٨ح -١٢٩ :٦ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 وفيه اختالف. ١٩٨راجع رسالة آداب املتعلمني يف هامش جامع املقدمات ص )(٢

 .٦ح -٣١٩ – ٣١٨ :٧٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣
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 :دب االستحاممأ

ــالق*  ــارم األخ ــيل :)١(مك ــن ع ــن ب ــرج احلس ــن  L..........وخ م
ــل ــه رج ــال ل ــامم فق ــال :احل ــتحاممك فق ــاب اس ــا ل :ط ــنع ي ــا تص ــع وم ك

ــت ــا )٢(باالس ــال ؟هن ــك :ق ــاب محام ــال ،فط ــة  :ق ــام راح ــامم ف ــاب احل إذا ط
 ؟وحيـك أمـا علمـت أن احلمـيم العـرق :قـال ،فطـاب محيمـك :قـال ؟البدن

 .وطهـر مـا طـاب منـك ،طـاب مـا طهـر منـك :قـل :قال ؟فكيف أقول :قال
طــاب  :إذا قــال لــك أخــوك وقــد خرجــت مــن احلــامم :Qوقــال الصــادق 

  .)٣(أنعم اهللا بالك :لهمحامك فقل 
ــايف*  ــه يف: الك ــن  :)٤(وورد مثل ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن وع ــن احلس ــد ب حمم

عـن أيب مـريم  ،عـن إبـراهيم بـن إسـحاق عـن عبـد الـرمحن بـن محـاد ،بندار
 .)٥(........خرج من احلامم Lعيل  إن احلسن بن :األنصاري رفعه قال

                                                           

 .٥٤ الطربيس، مكارم االخالق،) (١

 ف االست ( ا س ت ) من لفظ االستحامم.يعنى حرو )(٢

 .٢١ح -٧٨ :٧٣ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٣

 .٢١ح ،٥٠٠:٦ الكليني، الكايف،) (٤

 .٥ح -١١١ :٤٤ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٥
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 :N داب والسنن املنقولة عن النبياآل

عـن  ،عـن عمـه ،: عـن حممـد بـن عـيل ماجيلويـه)١(جمالس الصدوق* 

 ،عـن عبـد اهللا بـن جبلـة ،عـن عـيل بـن احلسـن الربقـي ،أمحد بن أيب عبـد اهللا

عـن جـده  ،عـن أيب احلسـن ،عن معاويـة بـن عـامر عـن احلسـن بـن عبـد اهللا

 Nجـاء نفـر مـن اليهـود إىل النبـي  :قـال Kاحلسن بـن عـيل بـن أيب طالـب 

ــان ــائل فك ــن مس ــم ع ــأله أعلمه ــأله فس ــيام س ــربين ألي  :ف ــر اهللا  يشءأخ أم

 :Nقــال رســول اهللا  ؟ومل يــأمر مــن البــول والغــائط ،باالغتســال مــن اجلنابــة

ره فــإذا ـملــا أكــل مــن الشــجرة دب ذلــك يف عروقــه و شــعره وبشــ Qإن آدم 

فأوجــب اهللا عــىل  ،جــامع الرجــل أهلــه خــرج املــاء مــن كــل عــرق وشــعرة

ــوم  ــة إىل ي ــن اجلناب ــال م ــه االغتس ــةذريت ــلة  ،القيام ــن فض ــرج م ــول خي والب

والغـائط خيـرج مـن فضـلة الطعـام الـذي  ،ربه االنسـانـراب الـذي يشــالش

صــدقت يــا حممــد فــأخربين  :قــال اليهــودي .فعلــيهم مــنهام الوضــوء ،يأكلــه

ــالل ــن احل ــل م ــن اغتس ــزاء م ــا ج ــي  ؟م ــال النب ــامع  :Nق ــؤمن إذا ج إن امل

فــإذا اغتســل بنــى  ،بســط ســبعون ألــف ملــك جناحــه وتنــزل الرمحــة ،أهلــه
                                                           

 .١ح ،٢٥٨ الصدوق، االمايل،) (١
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ــة ــا يف اجلن ــرة بيت ــل قط ــه ،اهللا بك ــني خلق ــني اهللا وب ــيام ب ــو رس ف ــي  ،وه يعن

 . Nصدقت يا حممد  :قال اليهودي ،االغتسال من اجلنابة
ــال ــل واخلص ــه :العل ــه إىل قول ــوء :مثل ــنهام الوض ــل .)١(م ــد  :العل ملحم

 .)٢(بن عيل بن إبراهيم مرسال مثله

 :Q املؤمنني داب والسنن املنقولة عن امرياآل

عـن حممــد  ،عـن احلســني بـن حممـد الـتامر ،: املفيـد)٣(أمـايل الطـويس* 

ــاري ــم األنب ــن قاس ــد ،ب ــن عبي ــد ب ــن أمح ــيس  :ع ــن ق ــرحيم ب ــد ال ــن عب ع

أوىص أمـري  :قـال ،عـن أبيـه ،عـن أيب محـزة السـعدي ،عـن العمـري ،اهلاليل

ه فقـال فـيام أوىص بــ Qإىل احلســن بـن عـيل  Qاملـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب 

وال  ،وال عـدم أشـد مـن عـدم العقـل ،يا بنـي ال فقـر أشـد مـن اجلهـل :إليه

وال  ،وال حســب كحســن اخللــق ،وحــدة وال وحشــة أوحــش مــن العجــب

ــارم اهللا ــن حم ــالكف ع ــل  ،ورع ك ــز وج ــنعة اهللا ع ــالتفكر يف ص ــادة ك وال عب
                                                           

 ، ومل نجده يف اخلصال.٢٦٧ص ١علل الرشايع ج )(١

 .١ح -٢ – ١ :٧٨ ،العالمة املجليس -وار األن بحار )(٢

 .١٤٦ الطويس: االمايل،) (٣
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والصــرب مــن  ،والرفــق والــده ،واحللــم وزيــره ،يــا بنــي العقــل خليــل املــرء

ــوده ــري جن ــه ال .خ ــي إن ــا بن ــيحفظ  ي ــأنه فل ــر يف ش ــن أن ينظ ــل م ــد للعاق ب

وأشـد مـن ذلـك  ،يـا بنـي إن مـن الـبالء الفاقـة .وليعرف أهل زمانـه ،لسانه

 ،وإن مـن الـنعم سـعة املـال ،وأشـد مـن ذلـك مـرض القلـب ،مرض البـدن

يـا بنـي  .وأفضـل مـن ذلـك تقـو القلـوب ،وأفضل من ذلك صـحة البـدن

ــ :للمــؤمن ثــالث ســاعات وســاعة حياســب فيهــا  ،اجي فيهــا ربــهســاعة ين

ــه ــد ،نفس ــل وحيم ــيام حي ــذهتا ف ــه ول ــني نفس ــا ب ــو فيه ــاعة خيل ــيس  ،وس ول

ــالث ــا يف ث ــون شاخص ــن أن يك ــد م ــؤمن ب ــاش :للم ــة ملع ــوة  )١(مرم أو خط

 .ملعاد أو لذة يف غري حمرم
 :بيان 

والعجــب إعجــاب املــرء بنفســه  ،يشءالعــدم بالضــم الفقــر وفقــدان  

ــه ــائله وأعامل ــ ،بفض ــيهم وه ــاول عل ــاس والتط ــىل الن ــع ع ــب للرتف و موج

وتـدارك  ،فيصري سببا لوحشـة النـاس عنـه ومسـتلزما لـرتك إصـالح معائبـه

فينفـرد عـن ربـه  ،ما فـات منـه فينقطـع عنـه مـواد رمحـة اهللا ولطفـه وهدايتـه

                                                           

    رم االمر: أصلحه. )(١
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وال ورع هــو باإلضــافة  :Qوقولــه  .فــال وحشــة أوحــش منــه ،وعــن اخللــق

ـــات ـــن املكروه ـــورع ع ـــن يت ـــات ،إىل ورع م ـــن املحرم ـــورع ع  .وال يت

ــخوص ــد :والش ــد إىل بل ــن بل ــذهاب م ــري يف األرض ،ال ــن أن  ،والس ويمك

 :رـواخلطـوة بالضـم والكسـ .يكون املراد هنا مـا يشـمل اخلـروج مـن البيـت

أي يشــخص لتحصــيل مــا يوجــب املكانــة  .املكانــة والقــرب واملنزلــة

 .)١(واملنزلة يف اآلخرة

 :التعويذ

أنـا ضـامن ملـن  :أنـه قـال Qن احلسـن عـ Gنقل مـن خـط الشـهيد * 

ومـن كـل شـيطان  ،رين آيـة أن يعصـمه اهللا مـن كـل سـلطان ظـاملـقرأ العشـ

وهـي آيـة الكـريس وثـالث  ،ومـن كـل سـبع ضـار ،مارد ومن كل لص عـاد

ــراف  ــن األع ــات م ــم اهللا "آي ــنني -إىل  -إن ربك ــ )٢("املحس ــن أول ـوعش ر م

                                                           

 .١٣ح -٨٨ :١ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(١

 .٥٦ - ٥٤األعراف:  )(٢



 يف بحار األنوار Qاإلمام احلسن  ................................................................. ٣٤٠

 

 –إىل  -اإلنـــس ر اجلـــن وـيـــا معشـــ"وثـــالث مـــن الـــرمحن  ،الصـــافات

 . )٣()٢(ر هو اهللا إىل آخرهاـخر سورة احلشوثالث من آ )١("رانـتنتص
ذكــر عبــد الكــريم بــن حممــد بــن  :: قــال)٤(جنــة األمــان للكفعمــي* 

فـرآه مغـتام فسـأله  Nاملظفر السـمعاين يف كتابـه أن جربئيـل نـزل عـىل النبـي 
العــني  مــديــا حم :فقــال لــه ،إن احلســنني أصــابتهام عــني :عــن غمــه فقــال لــه

 ،واملــن القــديم ،اللهــم يــا ذا الســلطان العظــيم"حــق فعوذمهــا هبــذه العــوذة 
ــريم ــه الك ــتجابات ،والوج ــدعوات املس ــات وال ــامت التام ــاف  ،ذا الكل ع

 .)٦(اجلن وأعني االنس )٥(احلسن واحلسني من أنفس
                                                           

 .٣٥ - ٣٤الرمحن:  )(١

 .٩٠:٣ جالل الدين السيوطي، يف التفسري باملأثور، الدر املنثور) (٢

 .٢١ح -٢٧١ :٨٩ ،العالمة املجليس -وار بحار األن )(٣

 .٢٢٠ الكفعمي، املصباح،) (٤

أصابت فالنا  األنفس مجع النفس، واملراد ههنا: العني التي تصيب االنسان، يقال: )(٥

نفس: أي عني، وقال ابن االعرايب: النفوس كصبور الذي يصيب الناس بالعني، أقول: 

 وذات.كام مر يف الع "ونفس نافس"ومنه احلديث: 

 .١٢ح -١٣٣ – ١٣٢ :٩٢ ،العالمة املجليس -بحار األنوار  )(٦
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