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ضوابط النشر في مجلة الزكي

ترحــب هيئــة حتريــر جملــة الزكــي العلميــة بكتــاابت الباحثــن والباحثــات مــن داخــل العــراق 
وخارجــه يف مــا خيتــص ابإلمــام احلســن اجملتــى Q ضمــن شــروط النشــر أدانه:

1- خيضع البحث املــُــقدم لتقييم جلنة علمية خمتصة.

2- يكون تقدمي وأتخري البحوث يف اجمللة اعتمادا على الظروف الفنية املتبعة.

3- أن تكون البحوث مشتملة على املنهجية العلمية وغري منشورة سابقا.

 alzaki@imamhassan.org االلكــروين  الربيــد  عــرب  يرســل  او  املركــز  اىل  البحــث  4-ُيســلم 
مصفوفــا علــى برانمــج الــورد وان ال يقــل عــن )10( صفحــات وال يزيــد عــن )40( صفحــة يف احلــاالت 

االعتياديــة(.

العلمــي الكامــل ولقبــه  الباحــث  اســم  الصفحــة االوىل ابإلضافــة اىل  البحــث علــى   5-يُـــثّبت عنــوان 
)إن وجد( ويف حال اشراك اكثر من ابحث يف حبث واحد تذكر امساؤهم مجيعا. 

6-متتلــك اجمللــة البحــوث املقدمــة إليهــا وهــي غــري ملزمــة إبعادهتــا للباحثــن ســواء ُنشــرت او مل تُنشــر 
وهلــا احلــق يف إعــادة نشــرها وطبعهــا بكتــاب او ضمــن كتــاب أو ترمجتهــا إىل لغــة أخــرى مــع حفــظ احلــق 

العلمــي للباحــث.

7-إرسال نبذة عن السرية الذاتية للباحث مع رقم اهلاتف والربيد االلكروين.

8- متنح مكافئة تقديرية لكل ابحث بعد طباعة حبثه.



كلمة العدد

بسم هللا الّرمحن الّرحيم

احلمــد هلل رّب العاملــن، والصــاة والســام علــى أشــرف اخللــق أمجعــن؛ حمّمــد و آلــه الطّيبــن 
الطّاهريــن، والّلعــن الدائــم علــى أعدائهــم أمجعــن إىل قيــام يــوم الديــن، آمــن رّب العاملــن.

البحــوث  مــن  ابملزيــد  وثريّــة  خصبــة   Q اجملتــى  احلســن  ابإلمــام  املرتبطــة  املواضيــع  مازالــت 
والكتــاابت، لبيــان األحــداث واملواقــف الــي تزخــر هبــا حياتــه املباركــة، وشــرح وتفســري جواهــر 

مــن كامــه. احلكمــة 

ورغــم كّل مــا حيملــه اإلمــام احلســن اجملتــى Q مــن إرث حضــارّي وفكــرّي، فإنّنــا ال نعــدم الــرأي 
لــو قلنــا: إّن الكتــاابت يف حّقــه خجولــٌة ال تتناســب واألدوار الــي اضطلــع هبــا يف حياتــه املباركــة، 

والــي تـَُعــدُّ حيــاة اســتثنائية بــكّل مــا للكلمــة مــن معــى.

ولعــّل موضوعــة الشــبهات املثــارة حــول حياتــه Q - والّــي بــدأت يف بــداايت العصــر العّباســّي، 
وتوّســعت مــع توّســع نفــوذه - أخــذت املســاحة األكــرب يف الكتابــة عنــه، وابلتــايل أعطــت النظــرة 
األوىل للقــارئ عــن هــذه الشــخصّية اإلســامّية العظيمــة مــن دون تفصيــل يف احملطّــات املهّمــة مــن 

حياته.

ومــن هنــا جــاء دور مركــز اإلمــام احلســن Q للدراســات التخصصيّــة، التابــع للعتبــة احلســينّية 
 ،Q املقّدســة، ابلكتابــة واالســتكتاب يف املواضيــع األكثــر أمهيّــة يف حيــاة اإلمــام احلســن اجملتــى
أو تلــك الّــي مل ُيكتــب فيهــا، وإصدارهــا يف كتــب وموســوعات وحبــوث ودراســات، إضافــة إىل 

نشــاطات حســنّية ُأخــرى.

حيت ُوفِّقنا إلنشــاء أوَّل مكتبة خمتّصة حبياة اإلمام احلســن اجملتى Q، واّلي حتتوي على ُجلِّ 
مــا ُكتِــَب عــن اإلمــام احلســن Q مبختلــف الّلغــات، وإقامــة النــدوات العلميّــة والــدورات التعليميّــة، 
والعشــرات مــن اجملالــس العزائيّــة واملهرجــاانت الشــعريّة، وإنتــاج املئــات مــن امللّفــات الصوتيّــة واملرئيّــة، 
وإصــدار آالف التصاميــم الفنـّيّــة، ابإلضافــة إىل مواقــع اإلنرنيــت وصفحــات التواصــل االجتماعــّي 

.Q الّــي تصــدح بذكــر اإلمــام احلســن اجملتــى

للعتبــة  ُوفِّقنــا هلــا كانــت برعايــة ومباركــة ومتابعــة مساحةاملتــويّل الشــرعّي  الّــي  هــذه األعمــال 
احلســينّية املقّدســة؛ العّامــة احلّجــة األســتاذ الشــيخ عبــد املهــدي الكربائــّي دامــت بركاتــه، الّــذي 
كان ومــا زال يتابــع أعمــال املركــز بدقّــة متناهيــة، ويوليــه اهتمامــاً ابلغــاً، وحيثّنــا دائمــاً علــى املزيــد مــن 
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.Q األعمــال واملشــاريع الّــي ترفــع ولــو شــيئاً بســيطاً مــن ُظامــة اإلمــام احلســن اجملتــى

وهــذه اجمللّــة هــي واحــدٌة مــن املشــاريع اهلاّمــة للمركــز؛ حيــث إّن اجملــّات العلميّــة متثّــل أوعيــة 
فكريّــة حموريّــة ميكــن االســتفادة منهــا يف نشــر أفضــل البحــوث واملقــاالت، كمــا ميكــن االستشــهاد 
الُكتّــاب  مبــا حتويــه مــن معلومــات فريــدة، إضافــًة إىل اكتســاب اخلــربات العلميّــة املتعــّددة مــن 

املشــاركن فيهــا.

وأنمــل مــن خــال جملّــة الزَّكــيِّ العلميّــة تقــدمي حيــاة اإلمــام احلســن اجملتــى Q، وعطــاءه الفكــرّي، 
الفــرات  إّن  للتأريــخ والســرية؛ حيــث  قــراءات جديــدة  مــن خــال  املليئــة ابألحــداث،  وحياتــه 
الزمنيّــة الّــي مــّرت علــى اإلنســان، كان للتأريــخ فيهــا ذكــر مفّصــل، ولرواتــه قــول فصــل؛ ألّن األمــم 
واجملتمعــات الّــي تــروم التقــّدم وتســعى إليــه، ال ميكنهــا حتقيــق مبتغاهــا مــا مل تســتلهم حلاضرهــا 
ومســتقبلها مــن املاضــي املخــزون يف ذاكــرة التأريــخ، وهلــذا الســبب أتيت أمهيّــة احلفــاظ علــى الــراث 

الفكــرّي واحلضــارّي اّلــذي تتناقلــه األجيــال لتوثيــق املعرفــة وعــدم ضياعهــا أو الــدسِّ فيهــا.
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L اإلمام احلسن بن عيل
خليفـــة للمسلمــــني

الدكتـــور
 امحد راسم النفيس
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ملخـص املقـالـة

يتنــاول هــذا البحــث إثبــات خافــة اإلمــام احلســن Q يف منهــج جديــد، ويبــنِّ 
الفرق بن احلكم اإلهلي واحلكم الســلطوي، وقد اســتطاع الكاتب أن يثري تســاؤالت 
 Q يف املتلقــي، وُيــري مقارنــًة بــن خافتــه Q جديــدة حــول خافــة اإلمــام احلســن
وخافــة أمــري املؤمنــن علــي Q، ويعــرض لنــا علــى ســبيل املثــال املوقــف الــذي تعــّرض 
لــه اإلمــام علــي Q عندمــا ُأجــرب علــى قبــول التحكيــم، رّداً علــى الذيــن يســتغربون 
حماولــة قتــل اإلمــام احلســن Q، وتواصــل اخلونــة مــع ابــن آكلــة األكبــاد، وعرضهــم 
اســتحال دمــه، وتســليمه إىل عــدّو هللا وعــدو رســوله، وقــد استشــهد املقــال ودعــم 

كّل ذلــك يف منهجــه آبايت ورواايت مــن الشــيعة والعامــة.

وقــد أثبــت أّن اإلمامــة هبــة وفضــل إهلــيٌّ ميــنُّ هبــا هللا علــى مــن يشــاء، وجعلهــا هللا 
.N وديعــة عنــد أهــل بيــت النــي

.Q اإلمام احلسن ،Q الكلمـــات األســـــاسيــــــــة: اإلمامة، اإلمام علي
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

المقدمــة

 ملا قتل أمري املؤمنن علي بن أيب طالب Q يف عام 40هـ  ابيع املسلمون ابخلافة لإلمام احلسن بن علي Q؛
حيــث يــروي ابــن األثــري: وكان أول مــن ابيعــه قيــس بــن ســعد األنصــاري، وقــال لــه :  ابســط يــدك أابيعــك علــى كتــاب 
هللا وســنة نبيــه وقتــال احمللــن،  فقــال احلســن  Q:  علــى كتــاب هللا وســنة رســوله فإهنمــا أيتيــان علــى كل شــرط،  فبايعــه 

النــاس ، وكان احلســن Q يشــرط عليهــم :  أّنكــم مطيعــون تســاملون مــن ســاملت وحتاربــون مــن حاربــت.  

قال الشيخ املفيد: وملـــّا قُبَض أمرُي املؤمنَن Q ابيـََعه أصحاُب أبيه على حرب َمْن حاَرَب وِسْلِم َمْن سامَلَ. 

وبعــد أن بويــع لــه خطــَب اإلمــام احلســُن بــُن علــيٍّ Q صبيحــَة الَليلــِة الّــي قُبِــَض فيهــا أمــرُي املؤمنــَن Q، فحمــَد 
الّلَ وأثــى عليــه وصلّــى علــى رســوِل اللِّ وآلــِه، ثـــّم قــال:

»لقــد قُبِــَض يف هــِذه الليلــِة رجــٌل مل َيســِبْقه األّولــوَن بعمــٍل، وال يُدرُِكــه اآلِخــروَن بعمــٍل، لقــد كاَن ُياِهــُد مــَع رســوِل 
هــُه برايتــِه فَيكنـُُفــه َجبـَْرئْيــُل Q عــن ميينــِه، وميكائيــُل Q عــن يســارِه،  هللِا N فَيِقيــِه بنفِســه، وكاَن رســوُل هللا N يُوجِّ
َ Q يف الليلــِة الّــي ُعــرَِج فيهــا بعيســى بــن مــرمي Q، وفيهــا قُِبــَض  ـُـُويّفِ فــا يَرجــُع حــّى يفتــَح هللاُ علــى يديــِه، ولقــد تـ
يـُْوَشــُع بــُن نــوٍن وصــيُّ موســى Q، ومــا خّلــَف صفــراَء وال بيضــاَء إاّل ســبعمائِة ِدْرهــٍم َفُضَلــْت مــن عطائــه، أراَد أْن 

يبتــاَع هبــا خاِدمــاً ألهلِــه«، مثّ خنقْتــه العــربُة فبكــى وبكــى النّــاُس مَعــه.

ــراِج املنــرِي، أان مــن أهــِل  مثّ قــاَل: »أان ابــُن البشــرِي، أان ابــُن الّنذيــِر، أان ابــُن الّداعــي ِإىل هللِا إِبذنــِه، أان ابــُن السِّ
 بيــٍت أذهــَب هللاُ عنهــم الّرِجــَس وطّهَرهــم تطهــرياً، أان مــن أهــِل بيــٍت افــرَض هللاُ حبَّهــم يف كتابــِه؛ فقــاَل عــّز وجــّل: 

ٰذيمح ))) يي  ىي  مي  خي  حي  جي  ىهيه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن   ىمحٱجن 
فاحلســنُة مودَّتُنــا أهــَل البيــِت«)2(. مّث جلــَس، فقــاَم عبــُد هللا بــن عبّــاٍس - رمحــة هللا عليــه - بــَن يديــه فقــاَل: معاشــَر 
الّنــاِس، هــذا ابــُن نبيِّكــم ووصــيُّ ِإماِمكــم فبايُعــوه. فاســتجاَب لــه الّنــاُس وقالــوا: مــا أحبَّــه ِإلينــا وأوجــَب حقَّــه َعلينــا، 
وتَبــاَدروا ِإىل البيعــِة لــه ابخلافــِة وذلــَك يف يــوِم اجلمعــِة احلــادي والعشــريَن مــن شــهِر رمضــاَن ســنَة أربعــَن مــَن اهلجــرِة. 

فرتّــَب الُعمــاَل وأَمَّــر األمــراء، وأنفــَذ عبــَد الّل بــن العبّــاِس - رضــَي هللا عنــه - ِإىل البصــرِة، ونظــَر يف األمــوِر)3(.

وســاَر معاويــُة حنــَو العــراِق لَيغِلــَب عليــه، فلّمــا بلــَغ جســَر َمْنِبــَج حتــّرَك احلســُن Q وبعــَث ُحْجــَر بــَن َعــِديٍّ فأَمــر 
L الُعّماَل ابملسرِي، واستنفَر الّناَس للجهاِد فتثاقلوا عنه، مثّ خفَّ مَعه أخاٌط مَن الّناِس، بعُضهم شيعٌة له وألبيه 

1-الشورى: 23
2-االرشاد، املفيد 8:2.
3-املصدر نفسه 8:2. 
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وبعُضهــم حُمكِّمــٌة ]أي مــن اخلــوارج رافعــي شــعار ِإِن احُلْكــُم إالَّ هلل[ يُؤثــروَن قتــاَل معاويــَة بــكلِّ حيلــٍة، وبعُضهــم 
أصحــاُب فــِن وطمــٍع يف الغنائــِم، وبعُضهــم ُشــّكاٌك، وبعُضهــم أصحــاُب عصبّيــٍة اتَّبعــوا رؤســاَء قبائِلهــم ال يَرجعــوَن 

ِإىل ديــن، فســاَر حــّى أتــى مَحّــاَم ُعمــر، مثّ أخــَذ علــى َديــِر َكْعــٍب فنــزَل َســاابط دون الَقنطــرِة، وابَت هنــاَك. 

ـّـَز بذلــَك أوليــاؤه مــن أعدائــه،  فلّمــا أصبــَح أرَاَد Q أن مَيتِحــَن أصحابَــه وَيســتربَئ أحواهَلــم يف الطّاعــِة لــه، ليتميـ
ويكــوَن علــى بصــريِة يف لقــاِء معاويــَة وأهــِل الّشــاِم، فأمــَر أن يُنــادى يف الّنــاِس ابلّصــاِة جامعــًة، فاجتمَعــوا، فصعــَد 
ــَده حاِمــٌد، وأشــهُد أن ال ِإلــَه ِإاّل هللاُ كلَّمــا شــهَد لــه شــاهٌد، وأشــهُد  املنــرَب فخطَبهــم فقــاَل: »احلمــُد هلل بــكلِّ مــا محَِ

.N وائتمَنــه علــى الوحــِي ، أّن حمّمــداً عبــُده ورســولُه، أرســَله ابحلــقِّ

أّمــا بعــُد: فــَوهللِا ِإيّنِ ألرجــو أن أكــوَن قــد أصبحــُت حبمــِد هللِا ومنِّــِه وأان أنصــُح خلــِق هللِا خللقــِه، ومــا أصبحــُت 
حمتمــًا علــى مســلم ضِغْينــًة، وال ُمريــداً لــه بســوٍء وال َغائلــٍة، أال وِإنَّ مــا َتكرُهــوَن يف اجلماعــِة خــري لكــم ممـّـا حتبُّــوَن يف 
الُفرقــِة، أال َوإيّنِ انظــٌر لكــم خــرياً مــن َنظرِكــم ألنفِســكم، فــا ُتاِلفــوا أمــري، وال تــَـُردُّوا علــيَّ رأيــي، غفــَر هللاُ يل ولكــم، 

ِوإاّيكــم ملــا فيــه احملبّــُة والرِّضــا«)1(. وأرَشــَدين 

ُوُيَســلَِّم  فنظــَر النّــاُس بعُضهــم ِإىل بعــض وقالــوا: مــا تـََرْونَــه يُريــُد مبــا قــاَل؟ قالــوا: َنظُنُّــه وهللا يُريــُد أن ُيصــاحلَ معاويــَة 
األمــر إليــه، فقالــوا: كفــَر وهللِا الّرجــُل، مثّ شــدُّوا علــى ُفْســطَاِطه فانتهبــوه حــّى أخــذوا ُمصــّاه مــن حتتــِه، مثّ شــدَّ عليــه 
عبــُد الرمحــن بــن عبــِد اللِّ بــِن ِجَعــاٍل األْزدّي فنــزَع ِمْطَرفَــه عــن َعاتِقــِه، فبقــَي جالســاً متقلِّــداً الّســيَف بغــري رداٍء. مثّ َدَعــا 
بفرِســه فرَِكَبــه، وأْحــَدَق بــه َطَوائــُف ِمــن خاّصِتــه وشــيعِته ومنعــوا ِمنــه َمــْن أراَده، فقــاَل: »ادُعــوا ِإيلَّ َربْيعــَة ومَهْــداَن«، 
فُدُعوا له، فأطافوا به ودفعوا الّناَس عنه، وســاَر مَعه َشــْوٌب مَن الّناِس، فلّما مرَّ يف ُمظلِم ســاابط َبَدَر ِإليه رجٌل من 
اخلــوارج فأخــَذ بلجــاِم بغلتــِه وبيــِده ِمْغــَوٌل وقــاَل: هللاُ أكــرُب، أشــركَت اي حســُن كمــا أشــرَك أبــوَك مــن قبــُل، مثّ طعنَــه يف 
 Q َوَخــرّا مجيعــاً ِإىل األرِض، فوثــَب ِإليــه رجــٌل مــن شــيعِة احلســِن Q فخــِذه فشــقَّه حــّى بلــَغ العظــَم، فاعتنَقــه احلســُن 
يُقــاُل لــه: عبــُد هللا بــن َخطَــٍل الطّائــي - فانتــزَع املغــوَل مــن يــِده وَخْضَخــَض بــه جوفَــه، وأَكــبَّ عليــه آخــر يقــال لــه: 

ظبيــان ابــن عمــارة - فقطــع أنفــه فهلــك مــن ذلــك، وُأِخــذ آخــُر كان معــه فقتــل)2(. 

ــَل احلســُن Q علــى ســريٍر ِإىل املدائــِن، فاُنــزَل بــه علــى ســعِد بــِن مســعوٍد الثّقفــّي.. واشــتغَل بنفِســه يُعالِــُج  ومحُِ
ــرِّ، واســتحّثوه علــى الّســرِي حنَوهــم، وَضِمنُــوا  ُجْرَحــه، وكتــَب مجاعــٌة مــن رؤســاِء القبائــِل ِإىل معاويــَة ابلطّاعــِة لــه يف السِّ

1-االرشاد املفيد 11:2.
2-اإلرشاد 12:2.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

لــه تســليَم اإلمــام احلســِن Q ِإليــه عنــَد ُدنـُوِّهــم مــن عســكرِه أو الفتــَك بــه)1(.

وبلــَغ احلســَن Q ذلــَك.. فــازدادْت بصــريُة احلســِن Q خبــذالِن القــوم لــه وفســاِد نّياهِتــم.. ومل يبــَق مَعــه مــن أيمــن 
غوائلَــه ِإاّل خاّصــة مــن شــيعتِه وشــيَعِة أبيــه أمــرِي املؤمنــَن Q، وهــم مجاعــٌة ال تقــوُم ألجنــاِد الّشــام.

فَكتــَب ِإليــه معاويــُة يف اهلُْدنــِة والصُّلــِح، وأنفــَذ ِإليــه بُكتُــِب أصحابِــه الــّي َضِمنــوا لــه فيهــا الفتــَك بــه وتســليَمه ِإليــه، 
واشــرط لــه علــى نفِســه يف ِإجابتــِه ِإىل صلِحــه شــروطاً كثــريًة، وعقــَد لــه ُعقــوداً كاَن يف الوفــاِء هبــا مصــاحلُ شــاملٌة، فلــم 
ــْد بــّداً مــن ِإجابتــِه ِإىل مــا التمــَس مــن تــرك احلــرِب  يَِثــْق بــه احلســُن Q وعلــَم احتيالَــه بذلــَك واغتيالَــه، غــرَي أنّــه مل يَِ
وِانفــاِذ اهلدنــِة، ملـِـا كاَن عليــه أصحابـُـه ممـّـا وصْفنــاه مــن ضعــِف البصائــِر يف حقِّــه، والفســاِد عليــه، واخلُْلــِف منهــم لــه، 
ومــا انطــوى كثــرٌي منهــم عليــِه يف اســتحاِل دِمــه، وتســليمِه ِإىل خصِمــه، ومــا كان مــن خــذالن ابــن عمــه لــه ومصــريه 

إىل عــدوه، وميــِل اجلُمهــور ِمنهــم ِإىل العاجلــِة، وزهِدهــم يف اآلجلــِة. 

فتوثّــَق Q لنفِســه مــن معاويــَة لتأكيــِد احلّجــِة عليــه، واإلعــذاِر فيمــا بينَــه وبينَــه عنــَد هللِا عــّز وجــّل وعنــد كافَـّـِة 
 املســلمَن، واشــرَط عليــه تــرَك ســبِّ أمــرِي املؤمنــَن Q والعــدوَل عــِن الُقنــوِت عليــه يف الّصلــواِت، وأْن يُؤمــَن شــيعَته 
ــُة ِإىل  ــه، فأجابَــه معاوي - رضــَي هللاُ عنهــم - وال يتعــّرَض ألحــٍد منهــم بســوٍء، ويُوِصــَل ِإىل كلِّ ذي حــقٍّ منهــم حقَّ

ذلــَك كلِّــه، وعاهــَده عليــه، وَحلــَف لــه ابلوفــاِء بــه)2(.

كمــا يــروي ابــن األثــري يف الكامــل: تســلَّم معاويــة األمــر خلمــس بقــن مــن ربيــع األول مــن هــذه الســنة، وقيــل: 
يف مجــادى اأُلوىل، وقيــل: إّنــا ســلَّم احلســن األمــر إىل معاويــة ألنــه ملـــــّـا راســله معاويــة يف تســليم اخلافــة إليــه خطــب 
الناس، فحمد هللا وأثى عليه، وقال :  »إانَّ وهللا ما يثنينا عن أهل الشــام شــكٌّ وال ندم، وإّنا كّنا نقاتل أهل الشــام 
ابلســامة والصــرب، َفِشــيَبِت السَّــامة ابلعــداوة، والصــرب ابجلــزع، وكنتــم يف مســريكم إىل صفــن وديُنُكــم أمــاَم دنياكــم، 
وأصبحتــم اليــوم ودنياكــم أمــام دينكــم، أال وقــد أصبحتــم بــن قتيلــن :  قتيــل بصفــن تبكــون لــه، وقتيــل ابلنهــروان 

تطلبــون بثــأره، وأمــا الباقــي فخــاذل، وأمــا الباكــي فثائــر.

 أال وإّن معاويــة دعــاان ألمــر ليــس فيــه عــزٌّ وال َنَصَفــٌة، فــإن أردمت املــوت رددانه عليــه وحاكمنــاه إىل هللا عــز وجــل 
ِبظُبــا الســيوف، وإن أردمت احليــاة قبلنــاه وأخــذان لكــم الرضــى« .  فنــاداه النــاس مــن كل جانــب :  البقيــة البقيــة !  وأمضــى 

الصلح. 

1-االرشاد 12:2. 
2-االرشاد 12:214.
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وملــــّـا عــزم علــى تســليم األمــر إىل معاويــة خطــب النــاس فقــال :  »أيهــا النــاس، إّنــا حنــن أمراؤكــم وضيفانكــم، وحنــن 
أهــل بيــت نبيكــم الذيــن أذهــب هللا عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــريًا«، وكــرر ذلــك حــى مــا بقــي يف اجمللــس إاّل مــن 

ــَع َنِشــيُجهُ .   بكــى حــىَّ مسُِ

وكانت خافة احلســن Q على قول من يقول :  إنه ســّلم األمر يف ربيع األول  مخســة أشــهر وحنو نصف شــهر، 
وعلــى قــول مــن يقــول :  يف ربيــع اآلخــر يكــون ســتة أشــهر وشــيًئا K وعلــى قــول مــن يقــول :  يف مجــادى األوىل يكــون 

ســبعة أشــهر وشــيًئا، وهللا تعاىل أعلم )1(. 

تعـليــق

مب  خب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  يقول تعاىل ىمحٱري 
حس  جس  مخ  جخ  جح  مج  حج  مث  هت  مت  حتخت  جت  هب 

حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حض  جض  مص  حصخص  مس  خس 

حميمح )2(.  جم  هل  مل  خل  جلحل  مك  لك  خك  حك  مق  حق  مف 

ال نــرى جديــدا فيمــا واجهــه اإلمــام احلســن بــن علــي L مــن ظــروف دفعتــه للتفــاوض مــع ابــن آكلــة األكبــاد 
أوَّاًل، مث القبــول ابلصلــح الــذي عــرض عليــه بعــد أن »َكتــَب ِإليــه معاويــُة يف اهلُْدنــِة والصُّلــِح، وأنفــَذ ِإليــه بُكتُــِب 
أصحابِــه الّــي َضِمنــوا لــه فيهــا الفتــَك بــه وتســليَمه ِإليــه، واشــرط لــه علــى نفِســه يف ِإجابتــِه ِإىل صلِحــه شــروطاً كثــريًة، 
وعقــَد لــه ُعقــوداً كاَن يف الوفــاِء هبــا مصــاحلُ شــاملٌة، فلــم يَثِــْق بــه احلســُن Q وعلــَم احتيالَــه بذلــَك واغتيالَــه، غــرَي أَنـّـه 
ــْد بــّداً مــن ِإجابتــِه ِإىل مــا التمــَس مــن تــرك احلــرِب وِإنفــاِذ اهلدنــِة، ملــا كاَن عليــه أصحابـُـه ممـّـا وصْفنــاه مــن ضعــِف  مل يَِ
البصائــِر يف حقِّــه، والفســاِد عليــه، واخلُْلــِف منهــم لــه، ومــا انطــوى كثــرٌي منهــم عليــِه يف اســتحاِل دِمــه، وتســليمِه ِإىل 
خصِمــه، وميــِل اجلُمهــور منهــم ِإىل العاجلــِة، وزهِدهــم يف اآلجلــِة« حســب وصــف الشــيخ املفيــد رضــوان هللا عليــه 

يف كتــاب )اإلرشــاد(.

إهنــا نفــس األوضــاع الــي أجــربت اإلمــاَم علّيــاً Q علــى القبــول ابلتحكيــم رغــم رأيــه الواضــح فيــه، ووصفــه هلــذه 
الدعــوة بقولــه: »انعــق نعــق إن أجيــب أضــل، وإن تــرك ذل«)3(، ورغــم أن الدعــوة للتحكيــم مل يكــن هلــا مــن هــدف 
ســوى إنقــاذ املعســكر األمــوي مــن هزميــة حمققَّــة؛ حيــث كانــت طائــع جيــش احلــّق توشــك علــى اقتحــام مقــر قيــادة 

1-الكامل يف التاريخ 406:3.
2-العنكبوت: 16.

3-هنج الباغة 236:1/ خ 122.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

ابــن آكلــة األكبــاد.

الذيــن يســتغربون حماولــة قتــل اإلمــام احلســن Q أو يســتغربون تواصــل اخلونــة مــع ابــن آكلــة األكبــاد، وعرضهــم 
اســتحال دمه وتســليمه إىل عدو هللا وعدو رســوله N، عليهم أن يرجعوا إىل ذات املوقف الذي تعرَّض له اإلمام 
علــي Q وهــو هــو يف جالــه ومنزلتــه عندمــا أجــرب علــى قبــول التحكيــم، وأجــرب الفــارس املغــوار مالــك األشــر علــى 

إيقــاف هجومــه النهائــي علــى مقــّر قيــادة الكفــر والضــال، ودونكــم الصــورة كاملــة.

Q كانت كتيبة األشر توشك على اقتحام مقّر القيادة األموي، وبدأ هؤالء التائهون من معسكر اإلمام علي 
يلّحون يف إيقاف القتال، فأرسل اإلمام عليٌّ Q إىل األشر يزيَد بن هانئ: أن ائتين، فأاته فأبلغه، فقال األشر: 
قــل لــه: ليســت هــذه ابلســاعة الــي ينبغــي لــك أن تزيلــين عــن موقفــي، إيّنِ قــد رجــوت الفتــح فــا تعجلــين، فرجــع 
يزيــد بــن هانــئ إىل علــيٍّ Q فأخــربه، فمــا هــو إاّل أن ارتفــع الرََّهــُج وعلــت األصــوات مــن ِقبَــِل األشــر، وظهــرت 
دالئــل الفتــح والنصــر ألهــل العــراق، ودالئــل اخلــذالن و اإلدابر علــى أهــل الشــام، فقــال القــوم لعلــي Q: وهللا مــا 
نــراك أمرتــه إاّل ابلقتــال، فقــال Q: أرأيتمــوين شــاورت رســويل إليــه؟! أليــس إّنــا كّلمتــه علــى رؤوســكم عانيــة و أنتــم 
تســمعون؟! قالــوا: فابعــث إليــه فليأتــك وإاّل وهللِا اعتزلنــاك، فقــال: وحيــك اي يزيــد، قــل لــه: أقبــل إيل فــإّن الفتنــة قــد 
وقعــت، فــأاته فأخــربه، فقــال األشــر: أبرفــع هــذه املصاحــف؟ قــال: نعــم، قــال: وهللا لقــد علمــت أهنــا حــن رُفعــت 
ســتوقع خافــا وفرقــة، إهّنــا مشــورة ابــن النابغــة، مث قــال ليزيــد بــن هانــئ: وحيــك أال تــرى إىل الفتــح؟! أال تــرى إىل 
مــا يلقــون؟! أال تــرى إىل الــذي يصنــع هللا لنــا؟! أينبغــي أن نــدع هــذا وننصــرف عنــه؟! فقــال لــه يزيــد: أحتــب أنّــك 
ظفــرت هاهنــا وأّن أمــري املؤمنــن Q مبكانــه الــذي هــو فيــه يـُْفــرَُج عنــه وُيْســَلم إىل عــدوه؟! قــال: ســبحان هللا! ال وهللا 
ال أحــّب ذلــك، قــال: فإهنــم قــد قالــوا لــه وحلفــوا عليــه: لرســلنَّ إىل األشــر فليأتينّــك أو لنقتلنّــك أبســيافنا كمــا قتلنــا 
عثمان، أو لنســلمنَّك إىل عدوك، فأقبل األشــر حّى انتهى إليهم فصاح: اي أهل الذل والوهن، أحن علومت القوم 
ــوا أّنكــم هلــم قاهــرون، رفعــوا املصاحــف يدعونكــم إىل مــا فيهــا؟! وقــد وهللا تركــوا مــا أمــر هللا بــه فيهــا، وتركــوا  و ظّن
ســّنة مــن أنزلــت عليــه، فــا جتيبوهــم، أمهلــوين فواقــا فــإيّنِ قــد أحسســت ابلفتــح، قالــوا: ال نهلــك، قــال: فأمهلــوين 
عــدوة الفــرس فــإين قــد طمعــت يف النصــر، قالــوا: ِإَذْن ندخــل معــك يف خطيئتــك، قــال: فحدثــوين عنكــم وقــد قُتِــَل 
أماثلكــم وبقــي أراذلكــم، مــى كنتــم حمقــن؟! أحــن كنتــم تقتلــون أهــل الشــام، فأنتــم اآلن حــن أمســكتم عــن قتاهلــم 
مبطلــون؟! أم أنتــم اآلن يف إمســاككم عــن القتــال حمقــون، فقتاكــم إذن الذيــن ال تنكــرون فضلهــم وأهنــم خــري منكــم 
يف النــار؟! قالــوا: دعنــا منــك اي أشــر، قاتلناهــم يف هللا، ونــدع قتاهلــم يف هللا، إانَّ لســنا نطيعــك فاجتنبنــا، فقــال: 
خدعتــم وهللا فاخندعتــم، ودعيتــم إىل وضــع احلــرب فأجبتــم، اي أصحــاب اجلبــاه الســود، كنَّــا نظــّن صاتكــم زهــادًة 
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لــة، مــا  يف الدنيــا، وشــوقاً إىل لقــاء هللا، فــا أرى فراركــم إاّل إىل الدنيــا مــن املــوت، َأاَل فُقْبحــاً اي أشــباه النِّيــِب اجلاَّ
أنتــم برائــن بعدهــا عــزّاً أبــداً، فابعــدوا كمــا بعــد القــوم الظاملــون، فســبوه وســبهم، وضربــوا وجــه دابتــه بســياطهم وضــرب 

بســوطه وجــوه دواهبــم، وصــاح هبــم علــيٌّ Q فَكفُّــوا)1(.

يســتغربون تعــرُّض اإلمــام احلســن Q للخيانــة مــن بعــض مــن كان يف معســكره، رغــم أنَّ اخليانــة هــي دأب 
األعــراب الذيــن قالــوا آمنــا أبفواههــم ومل تؤمــن قلوهبــم، ويكفــي هــؤالء أهنــم نكثــوا عهدهــم الــذي عاهــدوا عليــه رســول 

هللا N يــوم غديــر خــم ونقضــوا بيعتهــم، رغــم أهّنــم جعلــوا هللا عليهــا شــهيدا!!.

مم  خم  جمحم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  ىمحٱخك 

حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  حن  جن 

ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ىن  من  خن 

يئيمح)2(.  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ  ِّ   ُّ َّ ٰى   ٌّ   ٍّ 

ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىمحٱ 

جئ  يي  ىي  ني  مي  ري  ٰى  ين  ىن  نن   زنمن  رن  مم 

هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

جضيمح)3(.  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ  مح  جح  مج  مثحج 

يســتغربون مــن نقــض هــؤالء لعهودهــم وترّبصهــم إبمــام احلــق مــن آل حممــد، بينمــا َهــمَّ أســافهم بقتــل رســول 

جه  ين  يــوم العقبــة، وأنــزل هللا يف هــذه الواقعــة الفاضحــة قــرآان يتلــى إىل يــوم الديــن، وذلــك قولــه تعــاىل ىمحٱىن 

   َّ     ٍّ ٌّ ٰى   ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  مه 

زت   رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  يئ  نئىئ  مئ  زئ   رئ   ّٰ      ِّ   ُّ

اكيمح)4(.  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت  ىت  نت  مت 

إهنا الواقعة الي رواها الرواة واحملدثون واملفسرون، ومنهم مسلم يف )صحيحه(، قال:

1-وقعة صفن: 490491.
2-األحزاب 17-15.

3-النحل 92-91.
4-التوبة 74.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

حدثنــا زهــري بــن حــرب، حدثنــا أبــو أمحــد الكــويف، حدثنــا الوليــد بــن مجيــع، حدثنــا أبــو الطفيــل، قــال: كان بــن 
رجــل مــن أهــل العقبــة وبــن حذيفــة بعــض مــا يكــون بــن النــاس، فقــال: أنشــدك ابهلل! كــم كان أصحــاب العقبــة؟ 
قــال: فقــال لــه القــوم: أخــربه إذ ســألك. قــال: ُكنّــا خنــرب أهنــم أربعــة عشــر، قــال حذيفــة: فــإن كنــت منهــم فقــد كان 
القــوم مخســة عشــر. وأشــهد ابهلل أّن اثــين عشــر منهــم حــرب هلل ولرســوله يف احليــاة الدنيــا ويــوم يقــوم األشــهاد، وَعــَذَر 

ثاثــًة قالــوا: مــا مسعنــا منــادي رســول هللا N  وال علمنــا مبــا أراد القــوم)1(. 

أما الذين اعتذروا أبهنم مل يســمعوا منادي رســول هللا N أن يســلكوا الوادي ويركوا املضيق فإّن اعتذارهم يشــري 
إىل أّن خطــة االغتيــال كانــت تقــوم علــى إســقاط رســول هللا N مــن ظهــر دابتــه مــن أجــل قتلــه، مث تقــدمي املســألة 

كحــادث َتدافُــٍع أدى لســقوطه وســط الزحــام.

 ،N أما بقية الرواايت الي أوردها مسلم فتشري إىل أمر غريب، وهو الربط بن حرب اجلمل ومشروع قتل الرسول 
مما يطرح سؤاال عن هوية هؤالء األشخاص، وأهنم من املشاهري الذين كانوا طرفاً رئيساً يف هذه احلرب.

روى مسلم أيضا:

حدثنــا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، حدثنــا أســود بــن عامــر، حدثنــا شــعبة بــن احلجــاج، عــن قتــادة، عــن أيب نضــرة، 
عــن قيــس، قــال: قلــت لعمــار: أرأيتــم صنيعكــم هــذا الــذي صنعتــم يف أمــر علــيٍّ Q، أرأاي رأيتمــوه أو شــيئاً عهــده 
إليكــم رســول هللا N؟ فقــال: مــا عهــد إلينــا رســول هللا N شــيئاً مل يعهــده إىل النــاس كافــة، ولكــنَّ حذيفــة أخــربين 
عــن النــي N قــال: قــال النــي N: »يف أصحــايب اثنــا عشــر منافقــاً، فيهــم مثانيــة ال يدخلــون اجلنــة حــى يلــج اجلمــل 

يف ســم اخليــاط، مثانيــة منهــم تكفيكهــم الدبيلــة«، وأربعــة مل أحفــظ مــا قــال شــعبة فيهــم)2(.

حدثنــا حممــد بــن املثــى وحممــد بــن بشــار )واللفــظ البــن املثــى(، قــاال: حدثنــا حممــد بــن جعفــر، حدثنــا شــعبة، 
عــن قتــادة، عــن أيب نضــرة، عــن قيــس بــن عبــاد، قــال: قلنــا لعمــار: أرأيــت قتالكــم، أرأاي رأيتمــوه؟ فــإّن الــرأي خيطــئ 
ويصيــب، أو عهــداً عهــده إليكــم رســول هللا N؟ فقــال: مــا عهــد إلينــا رســول هللا N شــيئاً مل يعهــده إىل النــاس 

ــًة، ِإّن رســول هللا N قــال: »إنَّ يف أمــي«، قــال شــعبة: وأحســبه قــال: حّدثــين حذيفــة. كاّف

وقــال غنــدر: أراه قــال: يف أمــي اثنــا عشــر منافقــاً ال يدخلــون اجلنــة، وال يــدون رحيهــا، حــى يلــج اجلمــل يف ســم 
اخليــاط، مثانيــة منهــم تكفيكهــم الدبيلــة؛ ســراج مــن النــار يظهــر يف أكتافهــم حــى ينجــم مــن صدورهــم«)3(.

1-صحيح مسلم 123:8/ ح 2779.
2-صحيح مسلم 122:8/ ح 2777. 

3-صحيح مسلم 8: 123/ ح 2778. 
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الذيــن نقضــوا عهدهــم مــع رســول هللا N يــوم غديــر خــم بوســعهم أن يفعلــوا نفــس الشــيء مــرة إثــر أخــرى، 
خاصــة وقــد وجــدوا ضالّتهــم حتــت رايــة ابــن آكلــة األكبــاد، ولــن يصعــب عليهــم أن يكونــوا كالــي نقضــت غزهلــا 
 :Q مــن بعــد قــوة أنــكااث حســداً مــن عنــد أنفســهم وبغيــاً واســتكباراً يف األرض، كمــا وصفهــم أمــري املؤمنــن علــي
ُ َوَوَضَعُهــْم، َوَأْعطَــااَن َوَحَرَمُهــْم،  »أَيْــَن الَِّذيــَن َزَعُمــوا أَنَـُّهــُم الرَّاِســُخوَن يف اْلِعْلــِم ُدونـَنَــا، َكــِذابً َوبـَْغيــاً َعَليـْنَــا، َأْن َرفـََعنَــا اللَّ

َوأَْدَخَلنَــا َوَأْخَرَجُهــْم«)1(.

ال تستغربوا خيانتهم وبغيهم، فوفاؤهم ابلعهد هو األغرب!!.

لــون املســؤولية ملــن َجــَرت  العقــود واملعاهــدات بــن البشــر أصــل عظيــم مــن أصــول احليــاة اإلنســانية، والذيــن حيمِّ
خيانتــه، ونقــض مــا أبــرم مــن التزامــات قدمهــا اخلائــن، هــم شــركاء هلــذا اخلائــن ومتواطئــون معــه، بــل ومســتهزؤون 

ابلعقــد والعهــد، وال ميكــن الوثــوق هبــم أو االطمئنــان هلــم أو ائتماهنــم علــى مصــري األمــة اإلســامية.

اخليانــة جرميــة كــربى ال تســقط ابلتقــادم، وهــي ليســت جرميــة مرتكبــة يف حــق طــرف واحــد، بــل هــي خيانــة هلل 
 ّٰ    ِّ  ُّ  َّ ٰى  ٌّ  ٍّ   ٰر  ورسوله، وهذا معى قوله تعاىل ىمحٱٰذ 

ىئيمح)2(. نئ  مئ  رئ 

هي جرمية مرتكبة حبق الذات اإلهلية، وليســت حبّق طرف بشــري يســهل االســتخفاف به وإســكاته عن املطالبة 
ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  حبقه ىمحٱيف 

رييمح)3(. ٰى  ين  ىن  نن  زنمن  رن  مم 

فالوفــاء ابلعهــد وامليثــاق وفــاء هلل، واخليانــة والغــدر مبــارزة وإعــان هلل تبــارك وتعــاىل ابحلــرب، وعلــى املــرء أن يعــي 
ويــدرك مــن حيــارب، وعليــه أن يتحمــل النتائــج والتبعــات.

يل  ىل  مل  يك  ُن منهــم إن مل يكــن اليــوم فغــداً ىمحىك  الذيــن خانــوا هللا ســبحانه ســُيَمكِّ
هن  من  حنخن  جن  مم  خم  ينيمح)4(....... ٱىمحٱحم  ىن  نن  من  زن رن  مم  ام 

ٰهيمح)5(. مه  جه 

1-هنج الباغة 27:2/ خ 144. 
2-األنفال 71.
3-النحل 91.
4-الروم 55.
5-الروم 60.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

الذيــن يكــّرُِروَن وكأهنــم يتســاءلون: ملــاذا صــاحل اإلمــام احلســن؟ يعرفــون اجلــواب لكّنهــم يطرحــون ســؤاهلم علــى 
ســبيل الشــماتة واالســتخفاف، وأســوأ منهــم مــن يزعمــون أن هــذا الصلــح جــاء مبثابــة إقــرار أبحقيــة ومشــروعية ســلطة 
ابــن آكلــة األكبــاد، مث يرجعــون إىل بيعــة الســقيفة املشــؤومة ليســتخلصوا هلــا شــرعية مــن العــدم، وهــذه هــي طبيعــة 

منطقهــم األعــوج املتهافــت الــذي يريــد أن يصنــع مــن العــدم أَبراجــاً وبنــاايت!!.

وبــداًل مــن أن يســألوا القاتــل: ملــاذا قـَتـَْلــَت، واخلائــن: ملــاذا ُخْنــَت؟ نراهــم يـَنـَْقضُّــوَن علــى املظلــوم ويســألونه: ملــاذا 
قبلــت ابلظلــم؟ رغــم أنَّ جيوشــهم كانــت وال تــزال حاضــرة لانقضــاض علــى املظلــوم، وإكمــال مــا ارُتِكــَب حبّقــه مــن 

ظلــم وخبــس وقهــر!!.

:Q خطبة معاوية وردّ اإلمام الحسن

فلّمــا متـّـِت اهلُدنــُة علــى ذلــَك ســاَر معاويــُة حــّى نــزَل ابلنَُّخْيلــِة - وكاَن ذلــَك يــوَم مجعــٍة - فصلّــى ابلنّــاِس ضحــى 
ــوا، ِإّنكــم لتفعلــوَن  الّنهــاِر، فخطَبـَُهــم وقــاَل يف خطبتــِه: ِإيّنِ وهللا مــا قاتلُتكــم لُتصلُّــوا وال لتصومــوا وال لتحّجــوا وال لتزكُّ
ذلــَك، ولكــينِّ قاتلُتكــم ألأتّمــَر عليكــم، وقــد أعطــاين هللاُ ذلــَك وأنتــم لــه كارِهــوَن، أال وإيّنِ ُكنــُت منَّيــُت احلســَن 

يُعهــا حتــَت َقَدَمــيَّ ال أيف بشــيٍء منهــا لــه. وأعطيتُــه أشــياَء، ومجَِ

مث ســار حــّى دخــل الكوفــة فأقــام هبــا أايمــاً فلمــا متــت البيعــة لــه مــن أهلهــا صعــد املنــرب فخطــب النــاس، وذكــر 
أمري املؤمنن Q فنال منه وانل من احلســن Q - وكان احلســن واحلســن صلوات هللا عليهما – حاضَرْين - فقام 
احلســن لــريدَّ عليــه فأخــذ بيــده احلســن فأجلســه، مث قــام فقــال: »أيهــا الذاكــر عليــاً، أان احلســن وأيب علــّي، وأنــت 
معاويــة وأبــوك صخــر، وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد، وجــدي رســول هللا وجــدك حــرب، وجــديت خديــة وجدتــك قتيلــة، 
فلعــن هللا أمخلنــا ذكــراً، وأألمنــا حســباً، وشــران قدمــاً، وأقدمنــا كفــراً ونفاقــًا«، فقــال طوائــف مــن أهــل املســجد: آمــن 

آمــن )1(. 

الخالفة واإلمامة

ابنتهاء خافة اإلمام احلسن بن علي Q ونزوله عن السلطة ملعاوية بن أيب سفيان انتهى ذلك اللقاء املؤقت بن 
Q واإلمــام احلســن Q اخلافــة واإلمامــة، والــذي مل يــدم ســوى مخســة أعــوام ونصــف، هــي فــرة حكومــة اإلمــام علــي 

من بعده.

بقــي اإلمــام إمامــاً للدِّيــن وهــو األحــق إبمامــة الدنيــا، إاّل أن إمامــة الدنيــا حتتــاج إىل أدوات تتلــف عــن تلــك الــي 
1-اإلرشاد 15:2، مقاتل الطالبين، أليب الفرج اإلصفهاين: 46.
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حتتاجهــا إمامــة الديــن!!.

إمامة الدين هبة وفضل إهلي مينُّ هبا هللا على من يشاء من عباده. 

أما السلطة الدنيوية فيمكن أن تكون ابلقوة والغصب اجلربي!!.

وكما ورد يف األثر: »إّن هللا يعطي الدنيا ملن حيب ومن ال حيب، وال يعطي الدين إاّل ملن حيب« )1(.

حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  ٹٱٹٱىمحٱ  

جم  يل  ىل  مل  خل  من  خن  حن  جن  مم  خم 
يهيمح)2( ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم   خممم 

رأينــا إذاً كيــف ســاد التخــاذل صفــوف املســلمن، وتفرقــت كلمتهــم، وضعفــت نيتهــم عــن وأد الفتنــة يف مهدهــا، ممــا 
َحتَّــم علــى اإلمــام احلســن Q إعــادة النظــر يف املوقــف كلِّــه، والبحــث عــن خيــارات أخــرى حتفــظ دمــاء املســلمن، 

وحتــول دون فنــاء تلــك الِقلّــة املؤمنــة العارفــة بفضــل أئمــة أهــل البيــت K ووجــوب طاعتهــم.
مل يكــن األمــر كمــا يصــّوره البعــض اآلن إقــراراً بشــرعية النظــام األمــوي، وال تســليماً بصحــة الســلطة القائمــة 
علــى اجلــرب والغصــب واإلكــراه، ولكنَّهــا حكمــة التعامــل مــع األمــر الواقــع، ولــذا اشــرط عــّدة شــروط أوردهــا الشــيخ 
الصــدوق يف كتــاب )علــل الشــرائع(، قــال: ابيــع احلســن بــن علــي - صلــوات الّل عليــه - معاويــة علــى أاّل يســّميه 
أمــري املؤمنــن، وال يقيــم عنــده شــهادة، وعلــى أاّل يتعّقــب علــى شــيعة علــيٍّ شــيئاً، وعلــى أن يفــّرِق يف أوالد مــن قتــل 
مــع أبيــه يــوم اجلمــل وأوالد مــن قتــل مــع أبيــه بصفــن ألــَف ألــف درهــم، وعلــى أن يعــل ذلــك مــن خــراج دار أجبــرد)3(.

كمــا يــروي أبــو الفــرج األصفهــاين، عــن ســفيان بــن أيب ليلــى، قــال: أتيــت احلســن بــن علــي Q حــن ابيــع معاويــة 
فوجدتــه بفنــاء داره وعنــده رهــط، فقلــت: الســام عليــك اي مــذلَّ املؤمنــن، فقــال: »وعليــك الســام اي ســفيان«، 
ونزلت فعقلت راحلي، مثَّ جلســُت إليه فقال: »كيف قلَت اي ســفيان؟« فقلت: الســام عليك اي مذلَّ املؤمنن، 
فقال:»مــا َجــرَّ هــذا منــك إلينــا؟!« قلــت: أنــت وهللا أبيب أنــت وأمــي أذللــت رقابنــا حــن أعطيــت هــذا الطاغيــة 
البيعــة، وســّلمت األمــر إىل اللعــن ابــن آكلــة األكبــاد، ومعــك مائــة ألــف كّلهــم ميــوت دونــك، فقــد مجــع هللا عليــك 
أمــر النــاس، فقــال: »اي ســفيان، إان أهــل بيــت K إذا علمنــا احلــّق متّســكنا بــه، وإيّن مسعــت عليّــاً يقــول: ال تذهــب 

1-اتريخ مدينة دمشق 87:49.
2-الزخرف 35-33.

3-علل الشرائع، الصدوق، ج1 ص212. 
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

األايم والليــايل حــّى يتمــع أمــر هــذه األمــة علــى رجــل واســع الســرة، ضخــم البلعــوم، أيكل وال يشــبع، ال ينظــر هللا 
إليــه، وال ميــوت حــى ال يبقــى لــه يف الســماء عــاذر، وال يف األرض انصــر، وإنــه ملعاويــة بــن أيب ســفيان، وإيّنِ عرفــت 
أّن هللا ابلــغ أمــره«، مث قــال: »مــا جــاء بــك اي ســفيان؟«، قلــت: حّبكــم والــذي بعــث حمّمــداً ابهلــدى وديــن احلــق، 
قــال: »أبشــر اي ســفيان، فــإيّن مسعــت علّيــاً يقــول: مسعــت رســول هللا N يقــول: يــرد علــيَّ احلــوض أهــل بيــي ومــن 
أحبهــم مــن أمــي كهاتــن - يعــين الســبابة والوســطى - إحدامهــا تفضــل علــى األخــرى، أبشــر اي ســفيان، فــإّن الدنيــا 

تســع الــرب والفاجــر، حــّى يبعــث هللا إمــام احلــق مــن آل حممــد«)1(.

إهنــا روايــة ال تتلــف كثــرياً عــن تلــك الــي رواهــا ابــن األثــري يف الكامــل، قــال: وملــا ســار احلســن مــن الكوفــة عــرض 
لــه رجــل فقــال لــه :  اي مســوِّد وجــوه املســلمن !  فقــال :  »ال تعذلــين، فــإّن رســول هللا N رأى يف املنــام بــين أميــة ينــزون 

ىب  نب  مب  يئزب  ىئ  نئ  مئ  علــى منــربه رجــًا فرجــًا، فســاءه ذلــك Kفأنــزل هللا عــز وجــل: ىمحزئ 
يمح  )2( .   رث  يت  ىت  نت  مت  يبزت 

اآلن مــر علــى هــذه الواقعــة 1400 عــام اطمــَأنَّ فيهــا اجملرمــون أو تومهــوا أّن يــد العقــاب اإلهلــي لــن تطاهلــم، »حــىَّ 
يظــنَّ الظــانُّ أنَّ الدنيــا معقولــة علــى بــين أميَّــَة مَتَْنُحُهــْم َدرََّهــا، َوتُورُِدُهــْم َصْفَوَهــا، َواَل يـُْرفَــُع َعــْن َهــِذِه اأْلُمَّــِة َســْوطَُها َواَل 

َســيـُْفَها، وََكــَذَب الظَّــانُّ ِلَذلِــَك بَــْل ِهــَي جَمَّــٌة ِمــْن َلِذيــِذ اْلَعْيــِش يـََتَطعَُّمونـََهــا بـُْرَهــًة مُثَّ يـَْلِفظُونـََهــا مُجْلَــًة«)3(.

ذهبــت الســلطة )مؤقتــاً( ملــن أرادهــا وســعى هلــا ســعيها مــن أهــل الدنيــا، وحلــق بــه مــن حلــق طمعــاً يف فضاتــه 
وغنائمــه، وبقيــت اإلمامــة عنــد أهــل اإلمامــة K الذيــن أذهــب هللا عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرياً، وصــدق هللا 

من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  العلــي العظيــم ىمحخل 

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي   يه  مه  جه  ين  ىن 

يئ  نئىئ  مئ   زئ  رئ  ٰى     ٌّ      ٍّ     ُّ    ِّ     ّٰ  ٰر 

مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  نب  مب  زب  رب 

يمح)4(. نث

1-مقاتل الطالبين، ابو الفرج االصفهاين، ص45. 
2-الكامل يف التاريخ، ابن االثري، 3: 408.

3-هنج الباغة 155:1/ خ 87.
4-اإلسراء 21-18.



اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

24

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

إمامــة الديــن كانــت وال زالــت حاضــرة يف ضمائــر املؤمنــن، أمــا الســلطة الدنيويــة فهــي ظــل زائــل وعــرض ال يــدوم، 
حيــث يــروي ابــن األثــري أيضــا: أّن  معاويــة ملــا دخــل الكوفــة أشــار عليــه عمــرو بــن العــاص أن أيمــر احلســن Q أن 
ــُة النــاَس، مث أمــر احلســَن Q أن خيطبهــم،  فقــام فحمــد هللا  يقــوم فيخطــب النــاس ليظهــر هلــم َعيَّــه،  فخطــب معاوي
نيــا دوٌل، وإن  بديهــًة مث قــال :  »أيهــا النــاس، إّن هللا هداكــم أبّولنــا، وحقــن دماءكــم آبخــران، وإنَّ هلــذا األمــر مــدًة، والدُّ
خصيمح «)1( ،  فلمــا تكلّــم قــال لــه معاويــة :   حص  مس  خس  حس  جس  مخ  ٱجخ  هللا عــز وجــل قــال لنبيــه: ىمح  
اجلــس، وحقدهــا علــى عمــرو وقــال :  هــذا مــن رأيــك)2(  .  وحلــق احلســن Q ابملدينــة ومعــه أهــل بيتــه، وجعــل النــاس 

يبكــون عنــد مســريهم مــن الكوفــة .  

ــاب عــن صلــح اإلمــام احلســن Q مــع معاويــة بــن أيب ســفيان، متجاهلــن كلَّ تلــك الوقائــع  كتــب بعــض الُكّت
الــي ذكرانهــا، والــي ســاقت اإلمــام احلســن Q التــاذ قــراره التارخيــي بوضــع احلــرب، زاعمــن أّن األمــر كان إقــراراً 

منــه بشــرعية النظــام األمــوي املتغلِّــب.

كمــا كتــب البعــض اآلخــر يدعــي أّن اإلمــام احلســن Q أبــرم هــذا الصلــح ليتفــرَّغ للزهــد والعبــادة، وكأنّــه ســام 
هللا عليــه مل يكــن يــؤدي الصــاة بســبب انشــغاله ابحلــروب وســفك الدمــاء!! رغــم أنــه مــن أهــل بيــت مدحــه هللا عــز 

هييمح)3(   .  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  وجــل بقولــه ىمحٱمم 

إهنــا مجاعــة الراضــن أبفعــال وجرائــم بــين أميــة، تلــك اجلماعــة الــي ال هــمَّ هلــا إاّل تربيــر هــذه اجلرائــم والدفــاع عنهــا، 
والتشــكيك يف مواقــف أئمــة أهــل البيــت K، وحماولــة نــزع الشــرعية عنهــا، وتقدميهــم يف صــورة الشُّــكَّاك يف أمرهــم، 

وقــد انل إمامنــا احلســن بــن علــي Q قســطاً ال يســتهان بــه مــن تلــك الســهام الشــيطانية!!.

Q محاوالت تشويه صورة اإلمام الحسن

حــاول هــؤالء القــوم وبعضهــم ممــن يلبــس العمائــم، والبعــض اآلخــر ممــن يرتــدي ثيــاب االســتنارة املزعومــة؛ وكأنَّ 
االســتنارة العقليــة ال تتلــف عــن اإلانرة الكهرابئيــة إاّل يف موضــع تعليــق املصابيــح هــذه فــوق الــرؤوس وتلــك فــوق 
اجلــدران! إلقــاء ظــال مــن الريبــة علــى مواقــف اإلمــام احلســن Q، زاعمــن أنـّـه كان مــن الرافضــن ملوقــف إمــام األمــة 
ــه قائــًا: »مــا زلــت حتــن  وأيب األئمــة علــي بــن أيب طالــب Q يف قتــال الفئــة الباغيــة، وأّن أمــري املؤمنــن عليّــاً Q وخبَّ

1-األنبياء 111.
2-انظر: البداية والنهاية، البن كثري 20:8.

3-النور 37-36.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

حنــن األمــة«!)1(   .

جتاهل هؤالء أو جهلوا األدوار الي قام هبا احلســنان L احلســن واحلســن يف نصرة اإلمام وقتال الفئة الباغية، 
وجتاهلــوا أّن اإلمــام علــي بــن أيب طالــب Q مل يكــن راغبــاً وال حريصــاً علــى ســفك قطــرة دم واحــدة مــن دمــاء 
املســلمن حــىَّ ولــو كانــت دمــاء الفئــة الباغيــة، وأنّــه فعــل مــا يف وســعه وفــوق مــا يف وســعه للحيلولــة دون نشــوب 
مثــل هكــذا قتــال، وأن املســؤولية الكاملــة يف كّل مــا جــرى تقــع علــى عاتــق هــؤالء الذيــن انتهكــوا كّل القيــم واألعــراف 

والتقاليــد مــن أجــل حتقيــق أهدافهــم الدنيويــة الرخيصــة والتافهــة.

أما عن اندفاع احلســن Q حنو القتال والشــهادة بن يدي أمري املؤمنن Q فيكفي للتدليل عليه ما قاله اإلمام 
علــي Q يف بعــض أايم صفــن وقــد رأى احلســن Q يتســرَّع إىل احلــرب: »اْمِلُكــوا عــينِّ هــَذا اْلغُــَاَم اَل يـَُهــدَّين، فَِإنَّــيِن 

.   )2(»N َعَلى اْلَمْوِت لَِئاَّ يـَنـَْقِطَع هِبَِما َنْسُل َرُسوِل هللِا - L ََسْن أَنـَْفُس هِبَذْيِن - يـَْعيِن احَلَسَن َواحلُْ

ْوُت عَليَّ«)3(   ، 
َ
ْوِت أَْو وقَع امل

َ
إنه احلســن بن علي بن أيب طالب Q الذي قال: »فـََوهللِا َما أاَُبيل وقعُت على امل
ِه«)4(. وهو أيضاً من قال: »َوهللِا الَْبُن َأيب طَاِلب آَنُس ابملــــَـْوِت ِمَن الطِّْفِل بَِثْدي أُمِّ

دعــك إذن مــن تلــك التفســريات اخلبيثــة الــي ال يكــف أدعيــاء العلــم واالســتنارة عــن ترويهــا يف حــق إمــام عظيــم 
ــى بنفســه مــن أجــل إحيــاء أمــر الديــن واألمــة، ومــن كان يؤمــن ابهلل واليــوم اآلخــر فليقــل  مــن أئمــة آل حممــد، َضحَّ

خــرياً أو فليصمــت!!.

 ،Q أقــل مضــاًء وال عزمــاً علــى إحقــاق احلــق وإبطــال الباطــل مــن أبيــه علــي Q مل يكــن اإلمــام احلســن بــن علــي
وال مــن أخيــه احلســن Q، والفــارق بــن هــؤالء األئمــة K مل يكــن ســوى اختــاف الظــرف الــذي عاشــه وعاينــه كل 

منهــم، وتبقــى املبــادئ واألســس الــي ســاروا عليهــا كلهــم واحــدة.

الســعي احلثيــث اخلبيــث إلثبــات مفارقــة ومهيــة بــن اإلمامــن علــي بــن أيب طالــب وابنــه اإلمــام احلســن L - مــن 
خال تصوير اإلمام علي Q وكأنه كان وحشــاً متعّطشــاً لســفك الدماء، بينما كان احلســن Q رافضاً لقتال أهل 
القبلــة ينفيــه - متامــاً تريُّــث اإلمــام علــي Q طويــًا قبــل اللجــوء إىل اســتخدام القــوة يــوم صفــن، حــىَّ أنَّ البعــض 

1-شــرح هنــج الباغــة، البــن أيب احلديــد 226:1. والظاهــر أنـّـه نقلهــا عــن الطــربي بســنده عــن ســيف بــن عمــر التميمــي، والــي ســيأيت 
ذكرهــا وتفنيدهــا.

2-هنج الباغة 186:2/ خ 207.
3-هنج الباغة 104:1/ خ 55.

4-هنج الباغة 41:1/ خ 5.
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تذمــر مــن هــذا االنتظــار، فــرد عليهــم قائــا: »أمَّــا قـَْوُلُكــْم: َأُكلَّ ذلِــَك َكرَاِهَيــَة اْلَمــْوِت؟ فــَـَوهللِا َمــا أاَُبيل أََدَخْلــُت ِإىَل 
ــاِم! فـَــَوهللِا َمــا َدفـَْعــُت احْلَــْرَب يـَْومــاً ِإالَّ َوَأاَن َأْطَمــُع َأْن  ــْوُت ِإيَلَّ. َوأَمَّــا قـَْوُلُكــْم: َشــّكاً يف َأْهــِل الشَّ

َ
ــْوِت أَْو َخــرََج امل

َ
امل

تـَْلَحــَق يب طَائَِفــٌة فـَتـَْهَتــِدَي يب، َوتـَْعُشــَو ِإىل َضْوئِــي، فُهــَو َأَحــبُّ ِإيَلَّ ِمــْن َأْن أَقـْتـَُلَهــا َعَلــى َضاهِلـَـا، َوِإْن َكانَــْت تـَبُــوُء 
آِباَثِمَهــا«)1(.

أمــا الروايــة الــي حــاول البعــض مــن خاهلــا الــدس والزعــم أبنــه Q كان رافضــاً ملواقــف اإلمــام علــي Q فهــي روايــة 
ركيكــة ال تصمــد أمــام النقــد والتمحيــص، خاصــة ابلعــودة إىل نصهــا.

روى الطــربي يف اترخيــه: عــن الســري، عــن شــعيب، عــن ســيف، عــن خالــد بــن مهــران البجلــي، عــن مــروان بــن 
عبــد الرمحــن احلميســي، عــن طــارق بــن شــهاب، قــال: خرجنــا مــن الكوفــة معتمريــن حــن أاتان قتــل عثمــان، فلّمــا 
انتهينــا إىل الربــذة - وذلــك يف وجــه الصبــح - إذا الرفــاق وإذا بعضهــم يتلــو بعضــاً، فقلــت: مــا هــذا؟ فقالــوا: أمــري 
املؤمنــن Q، فقلــت: مــا لــه؟ قالــوا: غلبــه طلحــة والزبــري، فخــرج يعــرض هلمــا لريدَّمهــا، فبلغــه أهنمــا قــد فــااته فهــو 
ــاً فأقاتــل معــه هذيــن الرجلــن وأم املؤمنــن، أو  يريــد أن خيــرج يف آاثرمهــا، فقلــت: إان هلل وإان إليــه راجعــون، آيت علّي
ُأخالفــه؟ إّن هــذا لشــديد، فخرجــت فأتيتــه، فأقيمــت الصــاة بغلــس، فتقــدم فصلّــى، فلمــا انصــرف أاته ابنــه احلســن 
فجلــس فقــال: »قــد أمرتــك فعصيتــين، فتقتــل غــداً مبضيعــة ال انصــر لــك«! فقــال علــيٌّ Q: »إنّــك ال تــزال حتــّن 
حنــن اجلاريــة، ومــا الــذي أمرتــين فعصيتــك«؟! قــال: »أمرتــك يــوم أحيــط بعثمــان أن تــرج مــن املدينــة فيقتــل ولســت 
هبــا، مث أمرتــك يــوم قُِتــَل َأالَّ تبايــع حــى أيتيــك وفــود أهــل األمصــار والعــرب وبيعــة كل مصــر، مثّ أمرتــك حــن فعــل 
هــذان الرجــان مــا فعــا أن جتلــس يف بيتــك حــى يصطلحــوا؛ فــِإْن كان الفســاد كان علــى يــدي غــريك، فعصيتــين 

يف ذلــك كلِّــه«..... )2( 

أول آفــات هــذه الروايــة أهنــا عــن )الســري، عــن شــعيب، عــن ســيف( وســيف هــو مــن هــو، وهــو صاحــب أشــهر 
أكذوبــة يف التاريــخ، ونعــين أكذوبــة ابــن ســبأ أو ابــن الســوداء.

قال الذهيب يف ميزان االعتدال: 

ســيف بــن عمــر الضبــــي األســدي - ويقــال: - التميمــي الربمجــى، ويقــال: الســعدي – الكــويف، مصنــف الفتــوح 
والــردة وغــري ذلــك. هــو كالواقــدي. يــروى عــن هشــام بــن عــروة، وعبيــد هللا بــن عمــر، وجابــر اجلعفــي، وخلــق كثــري 

1-هنج الباغة 104:1/ خ 55. 
2-اتريخ الطربي 3: 474.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

مــن اجملهولــن. كان أخبــارايً عارفــاً، روى عنــه جبــارة بــن املغلــس، وأبــو معمــر القطيعــي، والنضــر بــن محــاد العتكــي، 
ومجاعــة. قــال عبــاس، عــن حيــى: ضعيــف. وروى مطــن، عــن حيــى: فلــس خــري منــه. وقــال أبــو داود: ليــس بشــيء. 

ــم ابلزندقــة. وقــال ابــن عــدي: عاّمــة حديثــه منكــر.  وقــال أبــو حــامت: مــروك. وقــال ابــن حبــان: اهتُّ

عبيــد هللا بــن ســعد الزهــري، عــن عمــه يعقــوب، حدثنــا ســيف بــن عمــر، عــن وائــل أىب بكــر، عــن الزهــري، عــن 
، وعــن الضحــاك، عــن ابــن عبــاس، قــاال: كان رســول  عبيــد هللا، وعــن عطيــة بــن احلــارث، عــن أىب أيــوب، عــن علــيٍّ
هللا N يعــرض نفســه علــى القبائــل مبكــة يعدهــم الظهــور، فــإذا قالــوا: ملــن امللــك بعــدك؟ أمســك  ألنــه مل يؤمــر يف 
مججحيمح)1(، فــكان بعــد إذا ســئل قــال: لقريــش، فــا ييبونــه  حج  مث  ذلــك بشــيء، حــى نزلــت: ىمحٱهت 

حــّى قبلتــه األنصــار. 

مكحــول البــريويت: مسعــت جعفــر بــن أابن، مسعــت ابــن نــري يقــول: ســيف الضــى متيمــي، كان مجيــٌع يقــول: 
ــم ابلزندقــة.  حدثــين رجــل مــن بــين متيــم، وكان ســيف يضــع احلديــث، وقــد اهتُّ

أنبــأان أمحــد بــن ســامة، وأمحــد بــن عبــد الســام، عــن ابــن كليــب، أخــربان املبــارك بــن احلســن الغســال، حدثنــا 
احلســن بــن حممــد احلافــظ، حدثنــا القطيعــي، حدثنــا حمّمــد بــن يونــس، أخــربان النضــر بــن محــاد العتكــي، حدثنــا 
:N ســيف بــن عمــر الســعدي، حدثنــا عبيــد هللا بــن عمــر، عــن انفــع، عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول هللا 
»إذا رأيتــم الذيــن يســبون أصحــايب فالعنوهــم«. رواه الرمــذي عــن أيب بكــر بــن انفــع، عــن العتكــي. وقــال: هــذا 

منكــر. ومــات ســيف زمــن الرشــيد)2(.

أمــا أبــو حــامت الــرازي فيقــول عنــه: ســيف بــن عمــر الضــي. روى عــن عبيــد هللا بــن عمــر العمــري. روى عنــه عبــد 
الرمحــن بــن حممــد احملــاريب، والنضــر بــن محــاد، مسعــت أيب يقــول ذلــك. 

حدثنــا عبــد الرمحــن، قــال: قــرئ علــى العبــاس بــن حممــد الــدوري، عــن حيــى بــن معــن، أنــه قــال: ســيف بــن عمــر 
الضــي الــذي حيــّدث عنــه احملــاريب ضعيــف احلديــث. حدثنــا عبــد الرمحــن، قــال: ُســِئَل أيب عــن ســيف بــن عمــر الضــى، 
فقــال: مــروك احلديــث، يشــبه حديثــه حديــث الواقــدي)3(. هــذا عنــد علمــاء الرجــال مــن العامــة!!. انهيــك عــن أّن 

تشــبيهه ابلواقــدي ظُلــم للواقــدي.

1-الزخرف: 44.
2-ميزان االعتدال 255:2/ الرمجة 3637. 
3-اجلرح والتعديل 278:4/ الرمجة 1198.
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مناقشة المضمون

أمــا مــن انحيــة املضمــون، فكيــف لنــا أن نصــدق أّن اإلمــام احلســن Q يرفــض هنضــة اإلمــام علــي Q يف مواجهــة 
 الناكثــن، مــع علمــه ويقينــه بوصيــة رســول هللا N بقتــال الناكثــن والقاســطن واملارقــن، ويوصيــه ابلقعــود قائــًا:
»مث أمرتــك حــن فعــل هــذان الرجــان مــا فعــا أن جتلــس يف بيتــك حــى يصطلحــوا، فــإن كان الفســاد كان علــى 

يــدي غــريك«!!.

أمل يكــن اإلمــام احلســن Q هــو مبعــوث اإلمــام علــيٍّ Q مــن أجــل تعبئــة أهــل الكوفــة حينمــا حــاول عبــد هللا بــن 
قيــس )أبــو موســى األشــعري( أن يفســدها عليــه، وكان أن خطــب تلــك اخلطبــة الــي دوهنــا املؤرخــون:

عقد اإلمام احلســن Q مؤمتراً شــعبياً حضره عمار بن ايســر - والرواية أليب خمنف - فقام احلســن Q فاســتنفر 
النــاس، فحمــد هللا وصلــى علــى رســوله N، مث قــال: »أيهــا النــاس، إان جئنــا ندعوكــم إىل هللا وإىل كتابــه وإىل ســنة 
لــون، وأوىف مــن تبايعــون، مــن  رســوله، وإىل أفقــه مــن تفقــه مــن املســلمن، وأعــدل مــن تعدِّلــون، وأفضــل مــن تفضِّ
مل يعبــه القــرآن، ومل جتهلــه الســنة، ومل تقعــد بــه الســابقة، إىل مــن قربــه هللا تعــاىل إىل رســوله قرابتــن: قرابــة الديــن 
وقرابــة الرحــم، إىل مــن ســبق النــاس إىل كل مأثــرة، إىل مــن كفــى هللا بــه رســوله والنــاس متخاذلــون، وقــرب منــه 
وهــم متباعــدون، وصلــى معــه وهــم مشــركون، وقاتــل معــه وهــم منهزمــون، وابرز معــه وهــم حمجمــون، وصّدقــه وهــم 
يكذبــون، إىل مــن مل تـُـردُّ لــه رايــة، وال تكافــأ لــه ســابقة، وهــو يســألكم النصــر، ويدعوكــم إىل احلــق، وأيمركــم ابملســري 
إليــه، لتــوازروه وتنُصــروه علــى قــوم نكثــوا بيعتــه، وقتلــوا أهــل الصــاح مــن أصحابــه، ومثَّلــوا بعمالــه، وانتهبــوا مالــه، 

فاشــخصوا إليــه رمحكــم هللا، َفُمــُروا ابملعــروف، واهنــوا عــن املنكــر، واحضــروا مبــا حيضــر بــه الصاحلــون«)1(.

 Q وال يفوتنا هنا أن نثبت ما ذكره أبو خمنف نقا عن متيم بن حذمي الناجي، قال: قدم علينا احلسن بن علي 
وعمــار بــن ايســر يســتنفران النــاس إىل علــيٍّ Q ومعهمــا كتابــه، فلمــا فرغــا مــن قــراءة كتابــه قــام احلســن Q - وهــو 
فــى حــدث وهللا إيّنِ أَلرثــي لــه مــن حداثــة ســّنه وصعوبــة مقامــه فرمــاه النــاس أببصارهــم وهــم يقولــون: اللهــم ســدِّد 
منطــق ابــن بنــت نبيِّنــا، فوضــع يــده علــى عمــود يتســاند إليــه وكان عليــًا مــن شــكوى بــه – فقــال: »احلمــد هلل العزيــز 

زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك   ىك  مك  لك  اجلبار، الواحد القّهار، الكبري املتعال، ىمحٱ 
ننىنيمح)2(، أمحــده علــى حســن البــاء، وتظاهــر النعمــاء، وعلــى مــا أحببنــا أو كرهنــا مــن شــدة أو  من 

 رخاء، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، امَنَّ علينا بنبوته، واختصَّه برسالته،

1-شرح هنج الباغة، البن أيب احلديد، 3: 292. 
2-الرعد: 10.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

 وأنــزل عليــه وحيــه، واصطفــاه علــى مجيــع خلقــه، وأرســله إىل اإلنــس واجلــن حــن عبــدت األواثن، وأطيــع 
الشــيطان، وجحــد الرمحــن، فصلــى هللا عليــه وعلــى آلــه، وجــزاه أفضــل مــا جــزى املســلمن.

أمــا بعــد، فــإين ال أقــول لكــم إاّل مــا تعرفــون، ِإنَّ أمــري املؤمنــن علــي بــن أيب طالــب أرشــد هللا أمــره، وأعــز نصــره 
بعثــين إليكــم يدعوكــم إىل الصــواب، وإىل العمــل ابلكتــاب، واجلهــاد يف ســبيل هللا، وإن كان يف عاجــل ذلــك مــا 
تكرهــون، فــإّن يف آجلــه مــا حتبــون إن شــاء هللا. ولقــد علمتــم أنَّ عليّــاً صلــى مــع رســول هللا N وحــده، وأنـّـه يــوم 
َصــدَّق بــه لفــي عاشــرٍة مــن ِســنِّه، مث شــهد مــع رســول هللا N مجيــع مشــاهده، وكان مــن اجتهــاده يف مرضــاة هللا، 
وطاعــة رســوله N، وآاثره احلســنة يف اإلســام، مــا قــد بلغكــم، ومل يــزل رســول هللا N راضيــاً عنــه حــىَّ غمَّضــه 
بيــده، وغسَّــله وحــَدُه واملائكــة أعوانــه، والفضــُل ابــن عمــه ينقــل إليــه املــاء، مث أدخلــه حفرتــه، وأوصــاه بقضــاء دينــه 

وعداتــه وغــري ذلــك مــن أمــوره، ُكلُّ ذلــك ِمــْن َمــنِّ هللا عليــه.

مث وهللا مــا دعــا إىل نفســه، ولقــد تــداكَّ النــاس عليــه تــداّك اإلبــل اهليــم عنــد ورودهــا، فبايعــوه طائعــن، مث نكــث 
منهــم انكثــون بــا حــدث أحدثــه، وال خــاف أاته، حســداً لــه وبغيــاً عليــه. 

 .Q فعليكم عباد هللا بتقوى هللا وطاعته، واجلد والصرب، واالستعانة ابهلل، واخلفوف إىل ما دعاكم إليه أمري املؤمنن 
عصمنــا هللا وإايكــم مبــا عصــم بــه أوليــاءه وأهــل طاعتــه، وأهلمنــا وإايكــم تقــواه، وأعاننــا وإايكــم علــى جهــاد أعدائــه، 

وأســتغفر هللا العظيم يل ولكم«. مث مضى إىل الرحبة فهيأ منزال ألبيه أمري املؤمنن.

قــال جابــر: فقلــت لتميــم: كيــف أطــاق هــذا الغــام مــا قــد قصصتــه مــن كامــه؟ فقــال: َوَلمــا ســقط عــينِّ مــن 
قولــه أكثــر، ولقــد حفظــت بعــض مــا مسعــت)1(.

تبييض الوجوه السُـّود

ال حيتــاج أئمتنــا Q ملــن يبيــض وجوههــم أو يدفــع عنهــم حمــاوالت التزييــف الفاشــلة الــي أدمنهــا فلــول بــين 
محجخيمح)2( غــري التشــكيك وإبــراز  جح  مج  حج  مث  أميــة الذيــن مل يــدوا وســيلة لتبييــض ســوادهم ىمحٱ

.K مــا يظنونــه تناقضــات بــن األئمــة

1-شرح هنج الباغة 12:14.
2-آل عمران: 106.
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يزعمــون أّن ابــن آكلــة األكبــاد أقــام دولــة ترعــى مصــاحل املســلمن، وأنــه كان سياســّياً فــّذاً، والسياســة عنــد هــؤالء 
تعــين الغــدر واخليانــة ونقــض العهــود واملواثيــق.

حب  جب  مل يــد القــوم مــا يُبيِّــض وجــوه أئمــة أهــل النــار أســاطن الكــذب والغــش والتضليــل ىمحٱ 

جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  هت  مت  خت  حت  هبجت  مب  خب 

حصيمح)1( ســوى الرقــص والتَّلــوّي حــول الكلمــات، وطــرح الشــكوك والشــبهات،  مس  خس  حس 

فتــارة: ملــاذا صــاحل اإلمــام Q؟ واترة أخــرى: ملــاذا اثر اإلمــام؟ وهكــذا، ألهنــم رمّبــا يعتقــدون أّن الوقــوف علــى التــل 
ــل أحدهــم علــى النــاس جبــواب أو  ــا أن يتفضَّ أســلم، واألكل مــن قصعــة معاويــة أدســم، والصــاة وراء علــيٍّ أمّت، أَمَّ
تفســري: ملــاذا حنــن يف ذيــل األمــم؟ وملــاذا يــّد أحفــاد معاويــة وذراري البطــل املغــوار صــاح الديــن ابلركــض وراء 

الصهاينــة طلبــا لألمــان؟ فهــذا ليــس مــن واجبهــم وال التزامهــم!

يقــول القرضــاوي يف كتابــه األعجوبــة )اترخينــا املفــرى عليــه(: إنّنــا إذا نظــران إىل خليفــة وحاكــم مثــل معاويــة بــن 
أيب ســفيان جنــده مــن أعظــم حــكام العــامل، وأقرهبــم إىل العــدل واحلكمــة، وإّنــا نزلــت مرتبتــه ملقارنتــه مبثــل عمــر بــن 
اخلطــاب وعلــي بــن أيب طالــب Q يف مثالّيتهمــا الرفيعــة، وألنّــه احنــرف ابحلكــم عــن ســّنة اخلافــة الراشــدة مــن تــرك 

املســلمن خيتــارون ألنفســهم أو اســتخاف أحــد مــن غــري عصبتــه)2(. 

مث ال يــد أبســا أن ينقــل عــن حممــد رشــيد رضــا يف كتابــه )الوحــي احملمــدي( عــن أحــد العلمــاء األملــان قولــه: إنـّـه 
ينبغــي لنــا أن نقيــم متثــااًل مــن الذهــب ملعاويــة يف عاصمتنــا برلــن، ألنــه هــو الــذي حــوَّل نظــام احلكــم اإلســامي عــن 
قاعدتــه الدميقراطيــة إىل عصبيــة الغالــب، ولــوال ذلــك لَعــمَّ اإلســاُم العــاملَ كلَّــه، وَلُكنَّــا حنــن األملــان وســائر شــعوب 

أوراب عــرابً ومســلمن)3(. 

لــة النهائيــة ال نــرى فارقــاً يذكــر بــن موقــف اإلمامــن علــي بــن أيب طالــب واإلمــام احلســن L مث موقــف  يف احملصِّ
اإلمــام احلســن Q مــن بعدمهــا، والفــارق الوحيــد هــو يف الظــروف الــي عايشــها كلٌّ منهــم.

هناية املوقف:

وملــا اســتقر الصلــح بــن اإلمــام احلســن Q ومعاويــة، خــرج اإلمــام Q إىل املدينــة فأقــام هبــا منتظــراً ألمــر ربــه، إىل 
1-القصص 42-41.

2-اترخينا املفرى عليه: 9293.
3-نفس املصدر 95-94.
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اإلمام الحسن بن علي Q خليفة للمسلمين

 Q مــن مسَّــه، فبقــي  Q أن مّت ملعاويــة عشــر ســنن مــن إمارتــه، وعــزم علــى البيعــة ليزيــد، فــدسَّ إىل اإلمــام احلســن
مريضــاً أربعــن يومــاً، ومضــى Q لســبيله يف صفــر ســنة مخســن مــن اهلجــرة ولــه يومئــذ مثــان وأربعــون ســنة، فكانــت 
مــدة إمامتــه عشــر ســنن، وتــوىل أخــوه ووصيــه احلســن Q غســله وتكفينــه ودفنــه عنــد جدتــه فاطمــة بنــت أســد بــن 

هاشــمٍ  بــن عبــد منــاٍف - رمحــة هللا عليهــا - ابلبقيــِع. 

لقي اإلمام احلســن بن علي Q ربه شــهيداً مظلوماً، ســرياً على خطى األنبياء واألوصياء الذين ضاقت البشــرية 
هبــم ذرعــاً، ومل جتــد وســيلة إلســكاهتم ســوى القتــل والتصفيــة اجلســدية، وهــذا هــو دأهبــم إىل أن يظهــر احلــق ويزهــق 

الباطــل، إن الباطــل كان زهوقــا.
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المصادر
 اإلرشــاد يف معرفــة حجــج هللا علــى العبــاد: للشــيخ املفيــد أيب عبــد هللا حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعمــان العكــربي- 1

)ت 413 هـ(، حتقيق وطبع: مؤسسة آل البيت إلحياء الراث، قم، الطبعة الثانية،1414 هـ.
البداية والنهاية: أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي البصـــري الشافعي )ت 774 هـ(، - 2

حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــن، طبــع مكتبــة املعــارف يف بــريوت ومكتبــة النصـــر يف الــرايض، الطبعــة األوىل، 
1966م. 

اتريــخ الطــربي: أليب جعفــر حمّمــد بــن جريــر الطــربي )ت 310 هـــ(، حتقيــق: خنبــة مــن العلمــاء األجــاء، - 3
مؤسســة األعلمــي، بــريوت، الطبعــة الرابعــة،1403 هـــ.

 اتريخ مدينة دمشق: أليب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا الشافعي، املعروف اببن عساكر )ت 57 1هـ(، - 4
حتقيق: علي شريي، بريوت، دار الفكر، 1415 هـ/ 1995 م. 

اترخينا املفرى عليه: للشيخ يوسف القرضاوي، القاهرة، دار الشروق، 2005 م.- 5
اجلــرح والتعديــل: لعبــد الرمحــن بــن أيب حــامت الــرازي )ت 327 هـــ(، بــريوت، دار إحيــاء الــراث العــريب، الطبعــة - 6

األوىل، 1952 م.
شــرح هنــج الباغــة: البــن أيب احلديــد أيب حامــد عبــد احلميــد بــن هبــة هللا حممــد بــن احلســن املدائــين املعتــزيل - 7

)ت 656 هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مصـر، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية، 1387 
هـ/ 1967 م.

صحيح مسلم: ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت 261 هـ(، بريوت، دار الفكر. - 8
علــل الشــرائع: للشــيخ أيب جعفــر حممــد بــن علــي بــن احلســن بــن اببويــه القمــي، املعــروف ابلشــيخ الصــدوق - 9

)ت 381 هـــ(، تقــدمي: الســيد حممــد صــادق حبــر العلــوم، النجــف األشــرف، منشــورات املكتبــة احليدريــة 
ومطبعتهــا، 1385 هـــ/ 1966 م.

الكامــل يف التاريــخ، املعــروف بتاريــخ ابــن األثــري )ت 630 هـــ(: لعــز الديــن علــي بــن حممــد بــن عبــد - 10
الكــرمي الشــيباين اجلــزري، بــريوت، مؤسســة األعلمــي.

مقاتــل الطالبيــن: أليب الفــرج األصفهــاين )ت 356 هـــ(، حتقيــق كاظــم املظفــر، النجــف األشــرف، املكتبــة - 11
احليدريــة، الطبعــة الثالثــة، 1385 هـــ.

ميــزان االعتــدال: لشــمس الديــن حمّمــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي )ت 748 هـــ(، حتقيــق: علــي حمّمــد - 12
البجــاوي، دار املعرفــة، بــريوت، الطبعــة األوىل، 1382 هـــ.

هنــج الباغــة، وهــو مــا اختــاره الشـــريف الرضــي مــن خطــب أمــري املؤمنــن وكتبــه ورســائله وحكمــه، حتقيــق - 13
ــر، بــريوت، الطبعــة األوىل، 1412 هـــ. وشــرح: الشــيخ حمّمــد عبــده، دار املعرفــة للطباعــة والنشـ

وقعة صّفن: لنصر بن مزاحم بن ســيار املنقري )ت 212 هـ(، حتقيق وشــرح: عبد الســام حمّمد هارون، - 14
املؤسسة العربّية احلديثة، القاهرة، الطبعة الثانية،1382 هـ.







 نسخة نادرة:
L شعر اإلمام احلسن بن عيل

بصنعة أيب احلسن املدائني املتوىف 225 هـ

الشيخ قيس العطار )1) 

احلوزة العلمّية - مشهد املقدسة

1- ابحث وحمّقق يف الراث االسامي، ُأستاذ يف اجلامعة الرضّوية يف مشهد املقدسة. 
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ملخـص املقـالـة

بعــد أْن يــورد الكاتــب نــاذج مــن مكانــة الشــعر عنــد أهــل البيــت K :، ويســتعرض املناســبات 
والشواهد الشعريّة يف أقواهلم، يسرد ناذج من أشعارهم ودواوينهم، مثّ  يعطف القول يف التعريف 
بنســخة ديــوان اإلمــام احلســن اجملتــى Q بروايــة وصنعــة أيب احلســن املدائــين )ت 255هـــ(، فيرجــم 
للمؤلّــف، ويــدرس النســخة مــن حيــث النســبة والصّحــة، فيــورد شــواهد وأدلّــة علــى صّحــة نســبتها، 

.Q ورصانــة مســتواها، كمــا يــدرس األغــراض الشــعريّة مــن خــال ذكــر نــاذج مــن شــعره

الكلمــات األساســية: اإلمــام احلســن اجملتــى Q - الديــوان؛ أبــو احلســن املدائــين )مــؤرّخ(؛ 
أهــل البيــت K: - الشــواهد واملناســبات الشــعريّة.
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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رّب العاملــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلن أيب القاســم حمّمــٍد وعلــى أهــل بيتــه 
الطّيبــن الطاهريــن، واللعنــة الدائمــة علــى أعدائهــم أمجعــن إىل قيــام يــوم الديــن.

ــة اإلســامية خاّصــًة، فــإّن  ــًة واألُّم وبعــد، فــا خيفــى علــى أحــد مــا للشــعر مــن دور يف بنــاء ثقافــات األُمــم عاّم
الشــعر َكــوََّن رقمــاً هاّمــاً فيهــا، وذلــك أّن تلــك الثقافــة نشــأت يف أحضــان اللغــة العربّيــة وانطبعــت بطابعهــا كمــا أتثــرت 

اللغــة العربّيــة بشــكٍل ملحــوظ ابلثقافــة اإلســامية.

وكام العــرب ينقســم إىل قســمن: النثــر، والشــعر، وَعــدَّ بعضهــم القــرآَن قســيماً اثلثــاً؛ ابعتبــاره ليــس كأّي نــوع 
مــن أنــواع النثــر العــريب، وليــس ِبِشــْعٍر، لكــّن الصحيــح أّن القــرآن اجمليــد نثــر مــن الطبقــة الــي ال جتــارى، والــي أعجــزت 

بلغــاء العــرب وفصحائهــا شــعراء وانثريــن.

وقــد ُعــين العــرب يف اجلاهليّــة ابلشــعر أمّيــا عنايــة، فــكان الشــعر ديواهنــم، وقــد ســّجلوا فيــه آاثرهــم ومآثرهــم، 
وتفاصيــل حياهتــم، وأماكــن ســكناهم، وعاداهتــم وتقاليدهــم، ومــا إىل ذلــك مــن كثــري مــن التفاصيــل.

وقــد احتــّل الشــعر عندهــم مكانــًة أكــرب مــن النثــر، لســهولة قولــه، وســهولة حفظــه، ولصفــاء قرائحهــم، ولتشــجيع 
امللــوك والرؤســاء عليــه، وألنّــه َأْســرَي بــن القبائــل، ومليــل الشــباب إليــه، ولشــّدة أتثّــر العــريب ابإليقــاع الشــعري، ولغــري 

ذلــك مــن األســباب املذكــورة يف حماهّلــا.

:K وأهل البيت O مكانة الشعر عند النبي

مــن هنــا ظلّــت مكانــة الشــعر مرموقــة عنــد ظهــور اإلســام ونــزول القــرآن الكــرمي، إذ أتثَــّـَر الشــعراء مبفاهيــم 
اإلســام، ولُغتــه، ومعانيــه، وأخاقــه، فــكان هلـُـم دورهــم الــّرايدي يف املنافحــة عــن الديــن اجلديــد، ومَثَّ وجــدان مثــل قــول 

 :O  حّســان بــن اثبــت يف مــدح رســول هللا

)من الوافر(

عيـــــــــــــــــــن تـََرقَــطَّ  مل  منـــــــــــــــــــك  عيـــــــــــــــــــنوَأحســــــــــــــــــــــن  تـََرقَــطَّ  مل  منـــــــــــــــــــك  النِّســاُءوَأحســــــــــــــــــــــن  تَِلــِد  مل  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  النِّســاُءوَأمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  تَِلــِد  مل  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  وَأمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
عيــٍب ُكلِّ  مــن  ُمبـَــرَّءاً  عيــبٍ ُخِلْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت  ُكلِّ  مــن  ُمبـَــرَّءاً  تشــاُء)1(               ُخِلْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت  ُخِلْقــَت كمــا  قــد  تشــاءُ كأنَـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك  ُخِلْقــَت كمــا  قــد   كأنَـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك 

1- ديوانه: 10.
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ومثل قصيدة كعب بن زهري )ابنت سعاد(، وفيها قوله: 

)من البسيط(

وقوُلُــُم جبنبيهــا  الوشـــــــــــــــــــــاُة  وقوُلُــمُ يســــــــــــــــــــــــــعى  جبنبيهــا  الوشـــــــــــــــــــــاُة  َلَمْقتُــوُل يســــــــــــــــــــــــــعى  ُســْلَمى  أيب  ايبـــــــــــــــــــــَن  َلَمْقتُــولُ ِإنَـّــــــــــــــــــــَك  ُســْلَمى  أيب  ايبـــــــــــــــــــــَن   ِإنَـّــــــــــــــــــــَك 

مفعــوُل فقلـــــــــــــــــــُت: خلُّــوا سبيلــــــــــــــــي ال أبـــــــــــــــــــــــــــــــــا َلُكــمُ فقلـــــــــــــــــــُت: خلُّــوا سبيلــــــــــــــــي ال أبـــــــــــــــــــــــــــــــــا َلُكــُم الرمحــان  قَــدَّر  مــــــــــــــا  مفعــوُلفُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ  الرمحــان  قَــدَّر  مــــــــــــــا  فُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ 

 يومــاً علـــــــــــــــــــى آلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة َحْدبـــــــــــــــــــاَء حممــولُ يومــاً علـــــــــــــــــــى آلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة َحْدبـــــــــــــــــــاَء حممــوُل ُكّل ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أُنثــى وإن طالـــــــــــــــــــت ســاَمُتهُ ُكّل ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أُنثــى وإن طالـــــــــــــــــــت ســاَمُتُه

 والعفــُو عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســول هللا مأمــولُ والعفــُو عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســول هللا مأمــوُل أُنبئــــــــــــــــــــــــــــــــــت أّن رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول هللا أوعدين أُنبئــــــــــــــــــــــــــــــــــت أّن رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول هللا أوعدين

مســلوُل)1( إنَّ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لســيٌف يستضـــــــــــــــــــاء بــه إنَّ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لســيٌف يستضـــــــــــــــــــاء بــه هللا  سيـــــــــــــــــــوف  مــن  مســلولُ مهنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد  هللا  سيـــــــــــــــــــوف  مــن   مهنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد 

ــَع النابغــُة اجلعــدي أبخبــار الســقيفة مــن قيــس بــن صرمــة وعمــران بــن حصــن، فقــال  ومــن بعــد وفــاة رســول هللا O مسَِ
هلمــا: مــا فـََعــل أبــو َحَســٍن علــيٌّ؟ فقيــل لــه: مشــغول بتجهيــز النــي O، فقــال:

)من الكامل(

أَنُتمــا ِإن  هاشــم  ألصلــع  أَنُتمــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  ِإن  هاشــم  ألصلــع  ُأُروَمهــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  حللــت  لقــد  ُأُروَمهــا القيتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  حللــت  لقــد   القيتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

تســاَجَلْت ابلفخــاِر  قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  تســاَجَلتْ وإذا  ابلفخــاِر  قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش   ُكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت اجلديـــــــــــــَر بــه وُكْنــَت َزعيَمهــا ُكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت اجلديـــــــــــــَر بــه وُكْنــَت َزعيَمهــا وإذا 

َتْســليَمها وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك َسلََّمــــــــــــــت الغـــداَة إبمـــرةٍ وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك َسلََّمــــــــــــــت الغـــداَة إبمـــرٍة َرَعــت  فمــا  َتْســليَمها للمؤمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  َرَعــت  فمــا   للمؤمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــٍد وعظيَمهــا اي خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر مـــــــــــــن مَحََلْتــُه بعــَد حممَّــدٍ اي خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر مـــــــــــــن مَحََلْتــُه بعــَد حممَّ هاشــٍم  وَأْكــَرَم  وعظيَمهــا ُأنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  هاشــٍم  وَأْكــَرَم   ُأنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

عهــَدُه ُمــرَّة  بــن  تيــم  بنــو  عهــَدهُ نكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ُمــرَّة  بــن  تيــم  بنــو   فتـَبـَــوََّأْت نرياَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَجحيَمهــا فتـَبـَــوََّأْت نرياَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَجحيَمهــا نكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

والــذي الســقيفِة  يــوم  والــذي وختاصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  الســقيفِة  يــوم  يكــون خصيَمهــا)2( وختاصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  غــــــــــــــداً  اخلصــام  يكــون خصيَمهــا فيــــــــــــــــــــــــــــــه  غــــــــــــــداً  اخلصــام   فيــــــــــــــــــــــــــــــه 

لذلــك أفصحــت ســرية النــي O وأهــل البيــت K: عــن غايــة التشــجيع للشــعر والشــعراء، بدعوهتــم للمنافحــة 
واملدافعــة عــن احلــق، وبدعواهتــم لــه بفنــون الدعــوات وإكرامهــم أحســن اإلكــرام، وإعطائهــم أجــزل األعطيــات.

1- ديوانه: 19 و23.
2- انظر: العقد النضيد والدر الفريد: 165،والدر النظيم يف مناقب األئّمة اللهاميم: 399.
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قــال ابــن قدامــة يف املغــين: والشــعر كالــكام؛ حســنه حســنه، وقبيحــه قبيحــه، وقــد روي عــن النــّي O أنـّـه قــال: 
»إّن من الشــعر حِلَكمًا«، وكان يضع حلّســان منرباً يقوم عليه فيهجو من هجا رســول هللا O واملســلمن، وأنشــده 
كعــب بــن زهــري قصيــدة )ابنــت ســعاد( يف املســجد، وقــال لــه عّمــه العّبــاس: اي رســول الّل إيّن أريــد أن أمتدحــك، 
فقــال O: قــل ال يفضــض الّل فــاك ... وقــال عمــرو بــن الشــريد: أردفــين رســول هللا O فقــال: »أمعــَك مــن شــعر 
أميــة بــن أيب الصلــت؟« قلــت: نعــم، فأنشــدته بيتــاً، فقــال: هيــه، فأنشــدته بيتــاً، فقــال: هيــه، حــّى أنشــدته مائــة 
قافيــة... وليــس يف إابحــة الشــعر خــاف، وقــد قالــه الصحابــة والعلمــاء، واحلاجــة تدعــو إليــه ملعرفــة اللغــة والعربيــة 
واالستشــهاد بــه يف التفســري، وتـََعــرُّف معــاين كام الّل تعــاىل وكام رســوله O، وُيســتدّل بــه أيضــاً علــى النســب 

والتاريــخ وأايم العــرب، ويقــال: الشــعر ديــوان العــرب)1(.

وقال O حلّسان: »هاِجِهْم- أو اهُجُهْم- فإّن جربيل معك«)2( .

وقــال األميــين: وكان O يصــّور للشــاعر جهــاده وينــّص بــه ويقــول: »اهجــوا ابلشــعر، إّن املؤمــن ياهــد بنفســه 
ومالــه، والــذي نفــس حمّمــد بيــده كأّنــا تنضحوهنــم ابلنبــل«، ويف لفــظ آخــر: »فــكَأنَّ مــا ترموهنــم بــه نضــُح النبــل«، 

ويف اثلــث: »والــذي نفــس حمّمــد بيــده فكأّنــا تنضحوهنــم ابلنبــل فيمــا تقولــون هلــم مــن الشــعر«)3(.

وعــن عبــدهللا بــن ســلمة، قــال: كنّــا عنــد عّمــار بــن ايســر بصفــن، وعنــده شــاعر ينشــده هجــاًء يف معاويــة وعمــرو 
ابــن العــاص، وعمــار يقــول لــه: الصــق ابلعجوَزيْــن، فقــال لــه رجــل: أيقــال الشــعر عندكــم وُيســّب أصحــاب رســول 
هللا O وُيســّب أصحــاب بــدر؟! فقــال لــه عّمــار: إن شــئت فامســع وإن شــئت فاذهــب، فــإّن معاويــة وعمــراً قعــدا 
 ،O  ــا هجــاان املشــركون شــكوان ذلــك إىل رســول هللا

ّ
اِن عنــه، فــالّل ســاهّبما وكّل مســلم، إنّــه مل بســبيل الّل يصــدَّ

فقــال: »قولــوا هلــم كمــا يقولــون لكــم، فــإن ُكّنــا لنعّلمــه اإلمــاَء ابملدينــة«)4(.

وســار أمــري املؤمنــن Q علــى هنــج رســول هللا O يف تشــجيع الشــعر والشــعراء يف الــّذّب عــن حــرمي اإلســام 
 واملسلمن، وقمع الناكثن والقاسطن واملارقن، فبعد أن قال كعب بن جعيل التغلي - شاعر معاوية يف صفن -
 قصيــدة يف ذم أهــل العــراق واهّتــام أمــري املؤمنــن Q بــدم عثمــان، دعــا أمرياملؤمنــن Q شــاعره النجاشــي فقــال لــه:

»إّن ابن جعيل شاعر أهل الشام، وأنت شاعر أهل العراق، فأجِب الرجل« )5(.

1- املغين البن قدامة 52:12- 53.
2- مسند أمحد 299:4.

3- الغدير 7:2.
4- أنساب األشراف: 316 ح 384.

5- شرح النهج احلديدي 89:3.
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،Q وكتب عمرو بن العاص كتاابً فيه شعر إىل عبد الّل بن العباس حياول أن يستغويه ويفتله عن والية أمرياملؤمنن 
قــال نصــر: فلمــا قــرأ ابــن عبــاس الكتــاب أتــى بــه عليّــاً فأقــرأه شــعره، فضحــك Q وقــال: »قاتــل هللا ابــن العــاص، مــا 

أغــراه بــك؟! ايبــن عبــاس َأِجْبــُه، ولــريدَّ عليــه شــعره الفضــل بــن العبــاس فإنـّـه شــاعر«)1(.

 O شــاعر أو شــاعران أو أكثــر، فأّمــا شــعراء رســول هللا:K بــل كان لــكّل منهــم ،:K وهكــذا ســائر األئّمــة
 Q فقــد أحصينــا أكثــر مــن مائــي شــاعر مــن شــعراء أمــري املؤمنــن ،Q فكثــريون، وكذلــك شــعراء أمــري املؤمنــن

ومجعنــا شــعرهم، وأشــهرهم قيــس بــن عمــرو النجاشــي شــاعر أهــل العــراق يف صفــن)2(.

وأّمــا اإلمــام احلســن Q، فشــاعرته أُّم ســنان املذحّجيــة، هكــذا ذكــر ابــن الّصبــاغ املالكــي )3(، وفاتــه ذكــر قيــس 
ابــن ســعد بــن عبــادة األنصــاري، وحجــر ابــن عــدي الكنــدي.

وأّما اإلمام احلسن Q، فشاعره حيى بن احلكم ومجاعة غريه)4(.

وأّما اإلمام السّجاد Q، فشاعراه الفرزدق وكثري عزَّة)5(.

وأّما اإلمام الباقر Q، فشاعراه الكميت والسّيد احِلْمريي)6(.

وأّمــا اإلمــام الصــادق Q، فشــاعره الســّيد احِلْمــريي)7(. وفاتــه ذكــر جعفــر بــن عفــان الطائــي، ومنصــور النمــري، 
وســفيان بــن مصعــب العبــدي الكــويف، وغريهــم.

وأّما اإلمام الكاظم Q، فشاعره السّيد احِلْمريّي)8(.

وأّما اإلمام الرضا Q، فشاعره دعبل بن علّي اخلزاعّي)9(.

وأّما اإلمام اجلواد Q، فشاعره محّاد)10(.

1- صفن: 412.
2- طبع ديوانه مستقًا بصنعتنا.

3- الفصول املهّمة: 153.

4- الفصول املهّمة: 171.

5- الفصول املهّمة: 201.

6- الفصول املهّمة: 211.

7- الفصول املهّمة: 223.

8- الفصول املهّمة: 232.

9- الفصول املهّمة: 244.
10- الفصول املهّمة: 266.
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وأّما اإلمام اهلادي Q، فشاعراه العوين والديلمي)1(.

وأّما اإلمام العسكرّي Q، فشاعره ابن الرومي)2(.

وأّما اإلمام احلّجة ابن احلسن Q، فقد كان غائباً، وإىل اليوم كّل شعراء الشيعة شعراؤه.

المعصومون K: وقول الشعر واالستشهاد به

حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  إّن رسول هللا O مستثى من هذا البحث، لقوله تعاىل: ىمحٱجع 
 O خكيمح)3(، ومــا ورد مومِهــاً غــري ذلــك فلــه أجوبــة مقــّررة مذكــورة يف حماهلـّـا، وذلــك كقولــه حك  جك   مق 

يف يوم حنن:

)من الرجز(

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــد املطَّلبْ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــد املطَّلْب أنــــــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــّي ال َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذبْ أنــــــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــّي ال َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذْب

:O وقوله

)من الرجز(

 وفــــــــــــــــــــــــــي سبيــــــــــــــــــــــــــل هللا مــــــــــــــــــــــــــا لقيــــــــــــــــــــــت وفــــــــــــــــــــــــــي سبيــــــــــــــــــــــــــل هللا مــــــــــــــــــــــــــا لقيــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت إاّل إصــــــــــــــــــــــبٌع دميـــــــــــــــــت هـــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت إاّل إصــــــــــــــــــــــبٌع دميـــــــــــــــــت

:O وقوله

)من الرجز(

شــقينا غيــــــــــــــــــــــــــــــــر اإلله قــــــــــــــــــــــــط ال َندْينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غيــــــــــــــــــــــــــــــــر اإلله قــــــــــــــــــــــــط ال َندْينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــريه  عبدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  شــقينا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  غــريه  عبدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

فــإّن هــذا وأمثالــه مــن الرَّجــز الشــبيه ابلنثــر، ومل يعــّده كثــري مــن العروضيّــن مــن الشــعر، ولذلــك قالــوا: شــاعر وراجــز، 
وألّن الــكام القصــري إذا وافــق الــوزن والقافيــة صدفــة مــن دون قصــد للشــعر فليــس بشــعر)4(، فــا يــكاد يســلم كام 
املتكلّــم طــول عمــره مــن أن يكــون بعضــه علــى وزن وقافيــة، دون أن يكــون شــاعراً، وقــد ورد مثــل هــذا يف كام هللا 

1- الفصول املهّمة: 278.

2- الفصول املهّمة: 285.
3- يس: 69.

4- قــال البهــويت يف كشــف القنــاع 5: 25 وأّمــا قولــه O »أان النــي ال كــذب أان ابــن عبداملطّلــب« وحنــوه فليــس بشــعر، ألنّــه كام 
مــوزون بــا قصــد زنتــه، واتفــق أهــل العــروض واألدب علــى أنّــه ال يكــون شــعراً إاّل ابلقصــد. واختلفــوا يف الرجــز أشــعر أم ال؟«.
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خم  حم  معيمح)1(، وقولــه تعــاىل: ىمحٱجم  جع  مظ  اجمليــد، كقولــه تعــاىل : ىمحٱحط 
مثيمح)3(، ومل خيرج الكام عن كونه   زث  جنيمح)2(، وقوله: ىمحٱرث  يم  ىم  مم 

قــرآانً ونثــرًا)4(.

 أضــف إىل ذلــك أّن الدراســات - احلديثــة بــل والقدميــة - تشــرط اخليــال والتخيّــل يف الشــعر)5(، وليــس يف 
القــرآن وال كام النــّي O شــي ء مــن ذلــك. وتفصيــل األمــر موكــوٌل إىل حملّــه، غــري أّن هنايــة املطــاف هــي أّن عــدم 

قــول للنــّي O للشــعر إّنــا هــو جلهــة خاصــة.

والــذي يهّمنــا هــو قــول األئّمــة K: للشــعر، فهــل هــم ورســول هللا O ســواء يف عــدم قــول الشــعر أم أهّنــم يــوز 
عليهــم قــول الشــعر؟ وإذا قالــوه فهــل هــو مــن ابب اإلنشــاء أو مــن ابب االستشــهاد واإلنشــاد؟

الــذي تقتضيــه األدلّــة أنـّـه مل يــرد وال حديــث واحــد حُييــل علــى األئّمــة K: قــول الشــعر أو مينــع منــه، فاألصــل فيــه 
:K املنــع لعلّــة مــا فهــذه العلّــة منتفيــة يف األئّمــة O اإلابحــة، وإذا ورد يف خصــوص الرســول الكــرمي

قــال الراونــدي: إّن النــي O قــد كان يعــاف قــول الشــعر، وقــد أمــره هللا تعــاىل بذلــك لئــّا يتوّهــم الكفــار أّن 
القــرآن مــن قيلــه، وليخلــص قلبــه ولســانه للقــرآن، ويصــون الوحــي عــن صنعــة الشــعر؛ ألّن املشــركن كانــوا يقولــون 
يف القــرآن: إنـّـه شــعر، وهــم يعلمــون أنـّـه ليــس بشــعر، ولــو كان النــي O معروفــاً بصنعــة الشــعر لنقمــوا عليــه بذلــك 

وعابــوه بــه)6(.

وهــذه العلّــة غــري موجــودة يف األئّمــة K:؛ إذ انتشــر اإلســام، وثبــت القــرآن، وآمــن بــه النــاس، ومل يبــق مــن يــرّدد 
مقولــة املشــركن: إنـّـه شــعر.

إذن َمْنــُع الشــعر عــن النــّي O خمصــوص جبهــة خامتّيتــه، وكــون القــرآن معجــزه األكــرب، فَِلَكــي ال يتطــّرق لــه الشــّك 
.:K والشــبهة وطعن الطاعنن منع هللاُ رســوَلُه من قول الشــعر، وعلة املنع هذه منتفية يف األئّمة

والــذي يؤّكــد ذلــك أّن النــّي O مل يكــن ينشــد أو يقيــم حــّى بيتــاً واحــداً مــن الشــعر، بعكــس األئّمــة K:، فإهّنــم 

1- سبأ: 13.
2- التوبة: 14.
3- الكوثر: 1.

4- انظر: اخلرائج واجلرائح 3: 1051، واملغين البن قدامة 12: 53.
5- قــال ابــن عطيــة يف احملــرر الوجيــز 44: 462 وإّنــا منعــه الّل تعــاىل مــن الشــعر ترفيعــاً لــه عّمــا يف قــول الشــعراء مــن التخييــل وتزويــق 

القول.
6- اخلرائج واجلرائح 3: 1051. وانظر: الصراط املستقيم 1: 60.
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كانوا يروون الشــعر وينشــدونه ويستشــهدون به يف خطبهم وكلماهتم وكتبهم ورســائلهم.

فقــد قّســم رســول هللا O غنائــم حنــن يف قريــش خاصــة، وأجــزل القســم للمؤّلفــة قلوهبــم كأيب ســفيان بــن حــرب، 
وعكرمــة بــن أيب جهــل، وصفــوان بــن أميــة، واحلــارث بــن هشــام، وســهيل بــن عمــرو، وزهــري بــن أميّــة، وعبــد هللا بــن 
أميّــة، ومعاويــة بــن أيب ســفيان، وهشــام بــن املغــرية، واألقــرع بــن حابــس، وعيينــة بــن حصــن، يف أمثاهلــم ... وقــد كان 

رســول هللا O أعطــى العبــاس بــن مــرداس أربعــاً مــن اإِلبــل يومئــذ فســخطها، وأنشــأ يقــول:

)من املتقارب(

 ـِد بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُعييَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة واألقرعِ  ـِد بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُعييَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة واألقرعِ  أجتعـــــــــــــــــــــــــــــــــل نبــــــــــــــــــــــــــــــي ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب العبيـ أجتعـــــــــــــــــــــــــــــــــل نبــــــــــــــــــــــــــــــي ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب العبيـ

 يفوقـــــــــــــــــــــان شيخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي اجملمــــــــــــعِ يفوقـــــــــــــــــــــان شيخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي اجملمــــــــــــِع فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــن وال حابسٌ فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــن وال حابٌس

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َتضـــــَِع اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَم ال يـُْرفَـــــــــــعِ ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َتضـــــَِع اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَم ال يـُْرفَـــــــــــِع ومــا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت دون امـــــــــــــــــــــــرٍئ منهمـــــــــــــــــا ومــا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت دون امـــــــــــــــــــــــرٍئ منهمـــــــــــــــــا

فبلــغ النــّي O قولــه فاســتحضره وقــال لــه: أنــت القائــل: أجتعــل هنــي وهنــب العبيــد بــن األقــرع وعيينــة؟! فقــال لــه 
أبــو بكــر: أبيب أنــت وأّمــي، لســَت بشــاعر، قــال: وكيــف قــال؟ قــال: بــن عيينــة واألقــرِع... إىل آخــر القصــة)1(.

ويف روايــة: قالــوا: اي رســول هللا إّنــا قــال: »بــن عيينــة واألقــرع«، فأعادهــا وقــال: »بــن األقــرع وعيينــة«، فقــام إليــه 
حفخفيمح)2(. جف  مغ  جغ  مع  أبو بكر حينئٍذ فقبل رأسه وقال: ىمحٱجع 

ويف رواية أخرى: فقال أبو بكر: »بن عيينَة واألَقرِع«، فقال رسول هللا  O: مها واحد)3(.

ُــُه، وكان إذا حــاول إنشــاد بيــت قــدمي  وقــال ابــن عطيــة األندلســي: كان رســول هللا O ال يقــول الشــعر وال يَزِن
متمثّــًا َكَســَر َوْزنَــُه، وإّنــا كان حيــرز املعــى فقــط، وأنشــد يومــاً قــول طرفــة:

 وأيتيــــــــــــك مــن لــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــزّوده ابألخبـــــــــــــــــار وأيتيــــــــــــك مــن لــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــزّوده ابألخبـــــــــــــــــار ستبــــــــــــــــــــدي لــك األيّــــــــــــــــــــــام مــا كنــــــــــــت جاهــاً ستبــــــــــــــــــــدي لــك األيّــــــــــــــــــــــام مــا كنــــــــــــت جاهــًا

وأنشد يوماً وقد قيل له: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول:

طارقــًا جئــــــــــــــــــــــــــت  تريــــــــــــــــــــاين كّلمــــــــــــــــــــــــــا  طارقــاً أمل  جئــــــــــــــــــــــــــت  تريــــــــــــــــــــاين كّلمــــــــــــــــــــــــــا  طيبــًا أمل  تطيّــب  لـــــــــــــــــــــــــــم  وإن  هبــــــــــــــــــــــــــا  طيبــاً وجــدُت  تطيّــب  لـــــــــــــــــــــــــــم  وإن  هبــــــــــــــــــــــــــا   وجــدُت 

1- انظر: اإلرشاد 1: 145- 147.
2- تفسري الثعلي 8: 135.

3- الدرر، البن عبد الرب: 232.
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وأنشد يوماً:

العبيـــ ونـــــــــــــــــــــــــــَب  نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  العبيـــ أجتعــــــــــــــــــــــــــل  ونـــــــــــــــــــــــــــَب  نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وُعيينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أجتعــــــــــــــــــــــــــل  األقــــــــــــــــــــــرِع  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وُعيينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــِد  األقــــــــــــــــــــــرِع  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ـــِد 

وقال احلســن بن أيب احلســن: أنشــد النّي  O: كفى ابإلســام والشــيب للمرء انهيا، فقال أبو بكر وعمر: نشــهد 
أّنك رســول الّل، إّنا قال الشــاعر:

كفـــــــــــــــــــــى الشيـــــــــــــــــــــُب واإلســـــــــــــــــــــاُم للمـــــــــــــــــــــرِء انهيـــــــــــــــــــــاكفـــــــــــــــــــــى الشيـــــــــــــــــــــُب واإلســـــــــــــــــــــاُم للمـــــــــــــــــــــرِء انهيـــــــــــــــــــــا)1(

وقالــت عائشــة: كان يتمثّــل بشــعر أخــي قيــس َطَرفــة فيعكســه، فقــال لــه أبــو بكــر: ليــس هكــذا، فقــال  O: مــا 
أان بشــاعر ومــا ينبغــي يل )2(.

فأّما استشهاد األئّمة ابلشعر فقد ثبت استشهادهم ابلشعر يف خطبهم وكلماهتم وكتبهم ورسائلهم.

ففي اخلطبة الشقشقّية متّثل بقول األعشى:

)من السريع(

ــا ــي علــى ُكورِه ــاَن مــا يومـــــــــــــــــــــــ ــا شتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي علــى ُكورِه ــاَن مــا يومـــــــــــــــــــــــ جابــِر)3( شتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َأخـــــــــــــــــــــــــي  َحيَّــاَن  جابــرِ ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُم  َأخـــــــــــــــــــــــــي  َحيَّــاَن   ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُم 

وقال يف خطبة له Q خطبها بعد التحكيم: فكنت وإاّيكم كما قال أخو هوازن:

)من الطويل(

اللِّــوى مبنعــــــــــــــرِج  أمـــــــــــــــــــــــــري  اللِّــوى أمرُتُكـــــــــــــــــــــــــُم  مبنعــــــــــــــرِج  أمـــــــــــــــــــــــــري   فلــم  تستبينـــــــــــــــــــــــــوا النُّصــَح ِإالَّ ُضحــــــــــــــــــى الَغدِ فلــم  تستبينـــــــــــــــــــــــــوا النُّصــَح ِإالَّ ُضحــــــــــــــــــى الَغِد)4( أمرُتُكـــــــــــــــــــــــــُم 

 ومن كتاٍب له Q كتبه إىل عثمان بن حنيف األنصاري عامله على البصرة: أو أكون كما قال القائل:

)من الطويل(

بِِبْطنــة تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أن  داًء  بِِبْطنــة وحسبـــــــــــــــــــــــك  تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أن  داًء  )5( وحسبـــــــــــــــــــــــك   وحوَلَك أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌد حتنُّ إلـــــــــــــــــــى الِقـــــــــــــــــــدِّ وحوَلَك أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌد حتنُّ إلـــــــــــــــــــى الِقـــــــــــــــــــدِّ

1- احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 461:4.

2- احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 462:4.
3-هنج الباغة 31:1 خ 3.

4-هنج الباغة 86:1 خ 35.
5- هنج الباغة 72:3 الكتاب 45.
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ري واألدب. إىل غري ذلك من استشهاداته Q املبثوثة يف كتب التواريخ والسِّ

وكتــب اإلمــام احلســن Q كتــاابً إىل معاويــة، فيــه: أّمــا بعــد، فإنـّـك دسســَت ِإيَلَّ الرجــال كأنـّـك حتــّب اللقــاء، ومــا 
ــْعه إن شــاء هللا، وقــد بلغــين أنَّــك َشَــتَّ مبــا ال يشــمت بــه ذوو احلجــى، وإّنــا مثلــك يف ذلــك  أشــّك يف ذلــك فتوقَـّـ

كمــا قــال األّول:

)من الطويل(

مـــضى الــذي  يبغي خـــــــــــــــاف  مـــضى وقــل  للـــــــــــــــــــــــــــذي  الــذي  يبغي خـــــــــــــــاف  ـــــــــــــــــــــــــْز أُلخــــــــــــــــرى مثِلهـــــــــــــــــــــــــا فكـــــــَأْن قَـــِد  وقــل  للـــــــــــــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــــــــــْز أُلخــــــــــــــــرى مثِلهـــــــــــــــــــــــــا فكـــــــَأْن قَـــِد جتهَّ جتهَّ

لكالَـّـذي منّــا  مــاَت  قــد  وَمـــــــــــــــــــــــــــْن  لكالَـّـذي وإنّـــــــــــــــــــــــــــا  منّــا  مــاَت  قــد  وَمـــــــــــــــــــــــــــْن   يــروح وميـســـــــــــــــــــــــــــي يف املبيـــــــــــــــــــــــــــت ليغتــدي يــروح وميـســـــــــــــــــــــــــــي يف املبيـــــــــــــــــــــــــــت ليغتــدي)1( وإنّـــــــــــــــــــــــــــا 

ــع الصلــح بــن اإلمــام احلســن Q ومعاويــة أقــام اإلمــام احلســن Q ابلكوفــة أاّيمــاً، مثّ جتّهــز للشــخوص إىل  ــّما َوَق ولـ
املدينــة... فلّمــا كان مــن غــد خــرج، فلمــا صــار بديــر هنــد نظــر إىل الكوفــة وقــال:

)من الطويل(

ــن قلــًى فارقــُت دار معاشــــــــــــــــــــــــــــري ــري ومــا عــــــــــــــــــــــــــ ــن قلــًى فارقــُت دار معاشــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــم املانعــــــــــــــــــــــــــــون حوزتـــــــــــــــي وذمــاري هــــــــــــــــــــــــــــم املانعــــــــــــــــــــــــــــون حوزتـــــــــــــــي وذمــاري)2( ومــا عــــــــــــــــــــــــــ

 وقــال ابــن خلّــكان: ولـــّما بلــغ احلســن بــن علــّي بــن أيب طالــب Q وفــاة معاويــة بــن أيب ســفيان وبيعــة ولــده يزيــد بــن 
،Q معاوية، عزم على قصد الكوفة مبكاتبة مجاعة من أهلها كما هو مشهور يف هذه الواقعة الي قتل فيها احلسن 

فكان يف تلك املّدة يتمّثل كثرياً بقول يزيد بن ُمَفرِّغ من مجلة أبيات: 

)من اخلفيف(

الصُّْبــــــــ َغلَــِس  فـــــــــــي  السَّــوام  ذعــــــــــــــــــــــــــــــرت  الصُّْبــــــــ ال  َغلَــِس  فـــــــــــي  السَّــوام  ذعــــــــــــــــــــــــــــــرت   ـــــــــــِح مغيـــــــــــــــــــــــــــــراً وال ُدِعيــــــــــــــــــــــــــــــُت يزيــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــِح مغيـــــــــــــــــــــــــــــراً وال ُدِعيــــــــــــــــــــــــــــــُت يزيــــــــــــــــــــــــدا ال 

 واملنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرصدننـــــــــي أن أحــــــــــــــــــــــــــــيدا واملنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يرصدننـــــــــي أن أحــــــــــــــــــــــــــــيدا)3( يــــــــــــــــــــــــــــــوم ُأعطــي علــــــــــــــــــــــــــــــى املخافــِة ضيمــــــاً يــــــــــــــــــــــــــــــوم ُأعطــي علــــــــــــــــــــــــــــــى املخافــِة ضيمــــــًا

ِعــيَّ ابــَن الدَّعــّي قــد رَكــز بــن اثنتــن،  وخطــب احلســن Q خطبــة رائعــة يف يــوم عاشــوراء قــال فيهــا: »أال إّن الدَّ
بــن الّســّلة أو الذلّــة، وهيهــات منّــا الذلّــة ... أال إيّن زاحــف هبــذه األســرة علــى قلّــة العــدد، وكثــرة العــدّو، وخــذالن 

1- مقاتل الطالبين: 33. والبيتان من مجلة قصيدة لعبيد بن األبرص كما يف ديوانه: 68.
2- شرح النهج احلديدي 16: 17. والشعر لُزَمْيل بن أُبـرَْي الفزاري كما يف أنساب األشراف: 609.

3- وفيات األعيان 6: 353.
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الناصــر«، مثّ متّثــل أببيــات فــروة بــن مســيك املــرادي:

)من الوافر(

ِقْدمـــــــــــــــــــًا َفهزَّامـــــــــــــــــــوَن  نـَْهـــــــــــــــــــــــــزِْم  ِقْدمـــــــــــــــــــاً فــإن  َفهزَّامـــــــــــــــــــوَن  نـَْهـــــــــــــــــــــــــزِْم  ُمغلَّبينــا فــإن  فغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نـُْغَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب  ُمغلَّبينــا وإن  فغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  نـُْغَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب   وإن 

 منااينـــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينــا منااينـــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينــا ومـــــــــــــــــــا إن طّبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُجــْنٌ ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــا إن طّبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُجــْنٌ ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

أانٍس عــن  رَفَـّـَع  املـــــــــــــــــــوت  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أانسٍ إذا  عــن  رَفَـّـَع  املـــــــــــــــــــوت  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َكاِكَلــــــــــــــــــــــــــــــــــُه أنـــــــــــــــــاخ آبخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َكاِكَلــــــــــــــــــــــــــــــــــُه أنـــــــــــــــــاخ آبخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا 

قومــي َســَروات  ذلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  قومــي فأفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  َســَروات  ذلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  اأَلوَّلينــا فأفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  القــروَن  أفنـــــــــــــــــــــــــــى  اأَلوَّلينــا كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  القــروَن  أفنـــــــــــــــــــــــــــى   كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

َخلَــدان إذن  امللــوك  َخَلـــــــــــــــــــــــــــــــــَد  َخلَــدان فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  إذن  امللــوك  َخَلـــــــــــــــــــــــــــــــــَد   ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بقي الكـــــــــــــراُم إذن بقينــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بقي الكـــــــــــــراُم إذن بقينــــــــــــــــــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

أفيقــوا بنــا  للشامتـــــــــــــــــــن  أفيقــوا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  بنــا  للشامتـــــــــــــــــــن  لقينــا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الشامتـــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــا  لقينــا سيلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  الشامتـــــــــــــــــــون كمـــــــــــــــــــا   سيلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

مثّ قال: »أما والّل ال تلبثون بعدها إال كريث ما يُركُب الَفَرس حى تدور بكم دور الرََّحى«... )1(.

وقــد هنــج هــذا املنهــج كّل األئّمــة االثــين عشــر، فاستشــهدوا بشــعر الشــعراء يف املناســبات واألماكــن املائمــة 
َتَمثَـّـل بــه ابلشــعر، بــل كانــوا يــروون الشــعر اهلــادف املّتصــل أبغــراض اهلدايــة واملوعظــة واحلكمــة، فقــد 

ُ
للمقصــد امل

قــال املأمــون لإلمــام  الرضــا Q: هــل رويــت مــن الشــعر شــيئاً؟ فقــال Q: »قــد رويــت منــه الكثــري«، فقــال: أنشــدين 
:Q أحســن مــا رويتــه يف احللــم، فقــال

)من الطويل(

 َأبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت لنفـــسي أن تُقابِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل ابجلَْهلِ َأبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت لنفـــسي أن تُقابِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل ابجلَْهِل إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دوين مــن بُليــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت جبهِلــهِ إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دوين مــن بُليــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت جبهِلــِه

فقــال لــه املأمــون: مــا أحَســَن هــذا! مــن قالــه: فقــال Q: »بعــض فتياننــا«، قــال: فأنشــدين أحســن مــا رويتــه يف 
:Q الســكوت عــن اجلاهــل وتــرك عقــاب الصديــق، فقــال

1- لواعج األشجان: 132، االحتجاج 25:2، مثري األحزان: 40.
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)من الكامل(

جتنُّبــــــــــــــــــــــــا الصديـــــــــــــق  ليهجــــــــــــــــــــــــــــــــرين  جتنُّبــــــــــــــــــــــــا إيّن  الصديـــــــــــــق  ليهجــــــــــــــــــــــــــــــــرين  أســبااب إيّن  لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــره  أّن  أســبااب فُأريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــره  أّن   فُأريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

فقــال املأمــون: مــا أحســن هــذا! مــن قالــه؟ قــال: »بعــض فتياننــا«... وهكــذا ظــّل املأمــون يســأل واإلمــام ييبــه 
ويقــول: إّن الشــعر لبعــض فتيــان بــين هاشــم )1(.

ودخــل اإلمــام اهلــادي Q يومــاً علــى املتــوّكل فقــال لــه: اي أاب احلســن! مــن أشــعر النــاس؟ وكان قــد ســأل قبلــه ابــَن 
اجلهــم فذكــر شــعراء اجلاهليــة وشــعراء اإلســام، فلّمــا ســأل اإلمــاَم Q قــال: علــّي بــن حمّمــد احلّمــاين حيــث يقــول:

)من الطويل(

عصابــة قريــــــــــــــــــــــــش  مــن  فاخرتنـــــــــــــا  عصابــة لقــــــــــــــــــــد  قريــــــــــــــــــــــــش  مــن  فاخرتنـــــــــــــا  أصابــــــــــــــــــــــــِع لقــــــــــــــــــــد  وامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  خــدود  أصابــــــــــــــــــــــــعِ مبـــــــــــــّط  وامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  خــدود   مبـــــــــــــّط 

الصوامـــــــــــــِع فلّمــــــــــــــــــــــــا تنازعـــــــــــــنا املقـــــــــــــال قـضـــــــــــــى لنـــــــــــــا فلّمــــــــــــــــــــــــا تنازعـــــــــــــنا املقـــــــــــــال قـضـــــــــــــى لنـــــــــــــا نــداء  نــــــــــــــــــــــــوى  مبــا  الصوامـــــــــــــعِ عليهــــــــــــــــــــــــم  نــداء  نــــــــــــــــــــــــوى  مبــا   عليهــــــــــــــــــــــــم 

جاِمــِع ترانــــــــــــــــــــــــا سكوتــــــــــــــــــــــــاً والشهيــــــــــــــــــــــــد بفضلنــا ترانــــــــــــــــــــــــا سكوتــــــــــــــــــــــــاً والشهيــــــــــــــــــــــــد بفضلنــا يف كّل  جهريالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  جاِمــعِ تــــــــــــــــــــــــراه  يف كّل  جهريالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت   تــــــــــــــــــــــــراه 

فقــال املتــوّكل: ومــا نــداء الصوامــع اي أاب احلســن؟ قــال: »أشــهد أن ال إلــه إاّل الّل وأّن حمّمــداً رســول هللا، جــّدي أم 
َجــدُّك؟« فضحــك املتــوّكل مثّ قــال: هــو َجــدُّك الندفعــك عنــه )2(.

وَســَكَر املتــوّكل يومــاً وأمــر جاوزتــه ابهلجــوم علــى دار اإلمــام اهلــادي Q، فجــاءوا بــه وكان املتــوّكل جالســاً يف 
جملــس الشــرب، فدخــل اإلمــام Q علــى املتــوّكل والــكأس يف يــد املتــوّكل، فناولــه الــكأس الــي كانــت يف يــده، فقــال 
Q: »وهللا مــا خيامــر حلمــي ودمــي قــط فأعفــين«، فأعفــاه، فقــال: أنشــدين شــعراً، فقــال Q: »إيّن قليــل الروايــة 

للشــعر«، فقــال: البــّد، فأنشــده وهــو جالــس عنــده:

)من البسيط(

 ُغْلــُب الرجـــــــــــــــــاِل فلـــــــــــــــم تنفعهــــــــــــــــــــــــــــم الُقلَــلُ ُغْلــُب الرجـــــــــــــــــاِل فلـــــــــــــــم تنفعهــــــــــــــــــــــــــــم الُقلَــُل ابتــــــــــــــــــــــــــــوا علــى  قلــل األجبــــــــــــــــــــــــــــال حترســهم ابتــــــــــــــــــــــــــــوا علــى  قلــل األجبــــــــــــــــــــــــــــال حترســهم

إىل آخــر القصيــدة، فبكــى املتــوّكل حــّى بلَّــت حليتَــُه دمــوُع عينيــه، وبكــى احلاضــرون، وضــرب املتــوّكل ابلــكأس 

1- عيون أخبار الرضا7 1: 187/ الباب 43 ح 1.
2- انظر مناقب آل أيب طالب 3: 510، وديوان احلّماين: 81.
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األرض، وتنغّــص عيشــه يف ذلــك اليــوم )1(.

ولعــّل اإلطالــة يف ســرد الشــواهد علــى ذلــك ممّــا يثقــل كاهــل األوراق دون كبــري فائــدة هنــا، ففيمــا ذكــرانه مــن 
النمــاذج غــًى ومقنــع.

ــاً، فمــا مــن إمــام مــن األئمــة إالَّ وُنِســَب إليــه  وأّمــا قوهلــم الشــعر، فقــد تواتــر عنهــم قــول الشــعر ولــو تواتُــراً إمجالّي
شــي ء مــن الشــعر، وصــّح بعضــه بــا أدىن ريــب، فقــد توافــرت املصــادر علــى نقلــه، ومــن هــذا الثابــت الــذي ال مُيــرى 

فيــه قــول أمرياملؤمنــن Q  يف غــزوة اخلنــدق جُميبــاً عمــرو بــن عبــد ود:

)من جمزوء الكامل(

 َك جميــــــــــــــــــــــــــُب صوتــــــــــــــــــــــــــَك غيــــــــــــــــــــــــــر عاجـــــــزْ َك جميــــــــــــــــــــــــــُب صوتــــــــــــــــــــــــــَك غيــــــــــــــــــــــــــر عاجـــــــْز ال تعجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــا ال تعجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــا

بصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍة و  نّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة  بصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ ذو  و  نّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة   والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُق ينجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُكلَّ فائزْ والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُق ينجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُكلَّ فائْز ذو 

اجلنائــْز إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألرجــــــــــــــــــــــــــــــو أن أقيـــ إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألرجــــــــــــــــــــــــــــــو أن أقيـــ انئحــَة  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  اجلنائــزْ ـــَم  انئحــَة  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ـــَم 

الزاهــــــــــــــــــــــــــــــْز مــن ضربــــــــــــــــــــــــــــــٍة جنلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء يبـــ مــن ضربــــــــــــــــــــــــــــــٍة جنلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء يبـــ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد  ذكُرهــا  الزاهــــــــــــــــــــــــــــــزْ ـــقى  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد  ذكُرهــا   ـــقى 

وقوله عند مبارزة مرحب بطل اليهود:

)من الرجز(

ــدرةــي ُأّمــي حيــدرة ــذي مسّتنــذي مسّتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُأّمــي حي  ضرغ ضرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم آجــاُم آجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم وليــٌث قســورةــاٍم وليــٌث قســورة أان الَّ أان الَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكيلكم ابلسيِف كيــــــــــَل الّسنـــــــــــــــــــــدرةأكيلكم ابلسيِف كيــــــــــَل الّسنـــــــــــــــــــــدرة

.)2( Q قال ابن منظور: قال أبو العباس أمحد بن حيى: مل تتلف الرواة أّن هذه األبيات لعلّي

ومثل ذلك قوله يف حضـــــن بن املنذر الذهلي الّرقاشي وقد رأى ُحْسن إقدامه براية ربيعة:

1- انظــر البحــار 50: 211، وكنــز الفوائــد: 159، ووفيــات األعيــان 3: 271، واتريــخ اإلســام 18: 199، والــوايف ابلوفيــات 
22: 48، والبدايــة والنهايــة 11: 19.

2- لسان العرب 382:4 مادة »سندر«.
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)من الطويل(

مــا ملــن راي ملــن رايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محــراء خيفــق ظلُّهــاــة محــراء خيفــق ظلُّهــا مــاــا ُحَضــْنٌ تقدَّ مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُحَضــْنٌ تقدَّ  إذا قيــل قدِّمه إذا قيــل قدِّ

.Q وهي ثاثة عشر بيتاً، اتّفقت - املصادر أو كادت- على نسبتها أو بعضها ألمري املؤمنن

دوافع قولهم عليهم: الشعر واالستشهاد به

إذن ال ريب يف صدور الشعر عنهم K:إمجااًل، واملسوّغ لذلك عّدة أُمور:

ــة اجلّياشــة الــي رمّبــا رّجحــت املــوت لبيــت مــن  أّولــا: وقــع الشــعر الشــديد يف النفــوس، خصوصــاً النفــس العربّي
الشــعر كمــا حصــل ذلــك للمتنــّي شــاعر العــرب األكــرب)1(.

واثنيها: أّن من الناس من ال يقع الكام املنثور يف نفســه كموقع الكام املوزون املقفَّى، وذلك لَتَشــرُّب ذهنيته 
أبشــعار العرب ومذاهبهم فيه.

واثلثهــا: أّن الشــعر أبقــى يف الذهــن؛ ألنّــه أســهل حفظــاً وأكثــر تــداواًل مــن النثــر، وِمــن مَثَّ ال حيتــاج إىل الكتابــة 
والتدويــن كثــرياً، بــل ينســاب مــن اخلاطــر إىل اخلاطــر دون عنــاء.

ورابعهــا: أّن أعــداء أهــل البيــت K اســتغّلوا ســاح الشــعر أبشــع اســتغال، فمــا مــن خطبــة هلــم أو كام 
ــعر، ومــا مــن حاكــم إاّل واّتــذ لــه شــعراء لتحقيــق مآربــه، فقابلهــم أهــل البيــت K:بنفــس  يتكّلمونــه إاّل ووّشــحوه ابلشِّ

الســاح.

وتربز هذه األمهّية يف خصوص اإلمام احلسن Q بشكل ملحوظ يف احتجاجاته الي كان حيضرها معاوية وابن 
العــاص ومــروان وأضراهبــم، وكانــوا يتشــّدقون ويتبّججــون ابألشــعار وطــول اللســان، وينســبون اإلمــام Q – وحاشــاه 
– إىل العــّي والفهاهــة والعيــاذ ابهلل، فــكان ال بــّد مــن اســتخدام نفــس الســاح الــرادع، لذلــك نــرى أنَّ اجلـُـلَّ األعظــم 

مــن شــعره Q هــو مــا قالــه يف مثــل تلــك املناســبات االحتجاجيــة.

1- انظر مقتل املتنّي لتذكري غامه إاّيه بقوله:

 واحلـــــــــــــــــــــــــــرُب الضـــــــــــــــــــــــرُب والقرطــــــــــــــــــــاُس والَقلَـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ واحلـــــــــــــــــــــــــــرُب الضـــــــــــــــــــــــرُب والقرطــــــــــــــــــــاُس والَقلَـــــــــــــــــــــــــــــــــُم اخليـــــــــــــُل والليـــــــــــــــــــــــــُل والبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداُء تعرفنـــــــــــــــــــــــــــــي اخليـــــــــــــُل والليـــــــــــــــــــــــــُل والبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداُء تعرفنـــــــــــــــــــــــــــــي
يف العمدة 75:1، ونشوار احملاضرة 250:4، وبغية الطلب 682:2.
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صنعة الدواوين

بعد كّل ما تقّدم نعلم سرَّ عناية القدماء واحملدثن واملعاصرين برواية شعر األئّمة K:وصنعة دواوين لبعضهم.

ومــن أشــهر مــا وصــل إلينــا مــن شــعرهم اجملمــوع هــو شــعر أمــري املؤمنــن علــي بــن أيب طالــب Q، وشــعر اإلمــام 
.Q وشــعر اإلمــام الســجاد ،Q احلســن

 Q أّمــــــــــــا أميـــــر املؤمنــيــــــــــــــــــــن

فكان أبو أمحد عبد العزيز اجللودي )املتوىّف سنة 333 هـ( أقدم من مجع ديوانه.

ومجعه أيضاً الشيخ أبو احلسن علّي بن أمحد بن حمّمد الفنجكردي )املتوىّف سنة 500 هـ(.

.Q والبن الشجري )املتوىّف سنة 543 هـ( ديوان أمرياملؤمنن

 وقد طبع أخرياً كتاب أنوار العقول من أشعار وصي الرسول، مجع قطب الدين الكيدري )املتوىّف سنة 576 هـ(.

 Q وأّما ديوان اإلمام احلسن

 فقد ُعيِنَ به منذ الِقدم أيضاً، وأقدم من تـَنـَبَّه له ورواه هو أبو خمنف لوط بن حيى األزدي )املتوىّف سنة 157هـ(،
لكــّن أّول مــن مجعــه فيمــا نعلــم هــو ابــن اخلّشــاب النحــوي )املتــوىّف ســنة 567 هـــ(، وقــد وقــف عليــه علــي بــن 
 Q فقــد ذكــر الــرواة لــه شــعراً، ووقــع إيلَّ شــعره Q عيســى اإلربلــي )املتــوىّف ســنة 687 هـــ(، حيــث قــال: فأّمــا شــعره 

خبّط الشيخ عبد هللا بن أمحد بن أمحد بن اخلّشاب النحوي رمحة هللا عليه، وفيه:

قــال أبــو خمنــف لــوط بــن حيــى: أكثــر مــا يرويــه النــاس مــن شــعر ســّيدان أيب عبــد هللا احلســن بــن علــي L إّنــا 
هــو مــا متثّــل بــه، وقــد أخــذت شــعره مــن مواضعــه، واســتخرجته مــن مظانّــه وأماكنــه، ورويتــه عــن ثقــات الرجــال، 
منهــم: عبــد الرمحــان بــن جنبــة اخلزاعــي، وكان عارفــاً أبمــر أهــل البيــت K:، ومنهــم املســيب بــن رافــع املخزومــي، 

وغــريه رجــال كثــري... )1(.

 Q وأّما ديوان اإلمام السجاد

فلــه نســخ متعــّددة كثــرية منتشــرة يف مكتبــات العــامل، لكّنهــا متأّخــرة التاريــخ، وغــري جامعــة لــكّل مــا ُنســب إليــه 
مــن أشــعار.

1- كشف الغمة 243:2.
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 نعم، توجد نســخة قدمية قوامها جزءان، األّول اترخيه 298 هـ، والثاين 299 هـ، ذكرها فؤاد ســزكن يف اتريخ 
الــراث العــريب)1(، والدكتــور حســن علــي حمفــوظ يف جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة)2(، لكــّن اآلغــا بــزرك شــّكك 
يف صّحــة هذيــن التارخيــن)3(. وتوجــد نســخة مــن القصيــدة الرائيــة املرقمــة )26( يف مركــز إحيــاء الــراث يف قــم برقــم 

)228( اترخيهــا 708 هـــ، ومــا عــدا ذلــك كّلهــا نســخ متأخــرة التاريــخ.

الشــريازي  حمّمــد  املــريزا  الكتّــاب  ملــك  ونشــره  احلجــر،  علــى  اهلنــد  يف  مببــاي  يف   Q ديوانــه  طبــع   وقــد 
سنة 1317 هـ خبّط املريزا داود الشريازي.

وطبع أيضاً بتحقيق ماجد بن أمحد العطّية يف مؤسسة األعلمي يف بريوت سنة 1423 هـ/ 2002 م.

وطبــع بتحقيقنــا ضمــن منشــورات املؤمتــر العاملــي لإلمــام الســجاد Q ســنة 1436 هـــ، بنشــر اجملمــع العاملــي ألهــل 
:K البيــت

 Q ديوان اإلمام احلسن

ويف هــذا اجملــال عثــران علــى جوهــرة مثينــة وُدرٍَّة فريــدة فيهــا شــعر اإلمــام احلســن Q، بصنعــة أيب احلســن علــي بــن 
حمّمد بن عبد هللا املدائين، املتوىّف ســنة 225 هـ - يف نســخة تعود إىل أوائل القرن الثاين عشــر)4( – وبذلك تكون 
صنعــة شــعره Q أقــدم مــا وَصَلنــا مــن شــعر إمــام مــن األئّمــة جمموعــاً يف صعيــد واحــد، بعــد مــا مجعــه أبــو خمنــف مــن 

.Q شــعر اإلمام احلســن

والنســخة هــي احملفوظــة ضمــن جمموعــة برقــم 7059 يف مكتبــة جامعــة طهــران، وهــي حتتــوي علــى أربــع 
رســائل:

األوىل: فهرست القواعد للشهيد األّول.

الثانية: أشعار اإلمام احلسن بن علي L برواية املدائين.

الثالثة: أشعار اإلمام احلسن بن علي L برواية أيب خمنف.

1- اجملموعة األوىل/ اجمللد 3، ص 266.
2- جملة معهد املخطوطات العربية 12:3- 13/ أقدم نسخ املخطوطات العربية يف العامل: 135.

3- انظر الذريعة 431:9/ الرقم 2499.
4- إذ إهّنــا ضمــن جمموعــة فيهــا أربــع رســائل، والرســالة األوىل »فهرســت القواعــد« للشــهيد األّول، متـّـت كتابتهــا يف 11 ذي القعــدة 

ســنة 1108 هـــ.
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الرابعة: أشعار أيب طالب Q برواية أمحد بن عبد العزيز اجلوهري)1(.

وهــذه النســخة وإن كانــت متأّخــرة التاريــخ، لكّنهــا تعــّد جوهــرة مــن جواهــر األدب، وهنــاك أدلّــة وقرائــن تصّحــح 
نســبتها للمدائــين وإن مل تذكــر مســتقّلة مــن مجلــة مؤّلفــات ومصّنفــات املدائــين، فكــم مثلهــا مــن املؤّلفــات واملصّنفــات 
والرســائل الــي مل تذكــر يف الفهــارس والراجــم واملعاجــم منســوبة إىل أصحاهبــا مثّ ثبتــت هلــم، انهيــك عــن أهّنــا رســالة 

صغــرية احلجــم قــد تكــون يف أصلهــا مدرجــة يف كتــاب مــن كتــب املدائــين مثّ اســتـُلَّت منــه، وهــذا أيضــاً ليــس بعزيــز.

وكيف كان، فإّن صانع الديوان هو:

أبو احلسن علي بن حمّمد بن عبد هللا بن أيب سيف املدائين، املولود سنة 135 هـ، واملتوىّف سنة 225 هـ.

وهــو بصــرّي األصــل، ســكن املدائــن، مثّ انتقــل إىل بغــداد، وبقــي فيهــا إىل أن تــويّف، وقيــل: إنـّـه تــويّف مبّكــة. وكان 
ثقــة، وتصانيفــه كثــرية جــّدًا)2(.

مذهبـــــــــــه

صــرّح الشــيخ يف الفهرســت بكونــه عامــّي املذهــب)3(، واتبعــه العّامــة احلّلــي يف خاصــة األقــوال)4(، وابــن داود 
احلّلــي يف رجالــه)5(، مّث َمــن جــاء بعدهــم.

لكــّن آاثر الرَّجــل حتكــي غــري ذلــك، إذ إهّنــا حتكــي تشــّيعه وحرصــه علــى ذكــر مآثــر أهــل البيــت K:ومســاوي 
أعدائهــم، لذلــك مَحَــَل اآلغــا بــزرك الطهــراين هــذه العبــارة علــى كونــه خمالطــاً للعاّمــة وشــاهراً نفســه بذلــك بينهــم وإن 

.:K كان يف الواقــع متابعــاً ألئّمــة أهــل البيــت

قــال عنــد كتــاب )خطــب أمــري املؤمنــن( للمدائــين: وترمجــه الشــيخ الطوســي يف فهــرس مصنِّفــي األصحــاب، 
لكــن مــع التصريــح أبنـّـه عامــّي املذهــب، ومــراده مــا أشــران إليــه آنفــاً يف )اخلصائــص العلويــة(، فهــو نظــري مســعدة بــن 

صدقــة اآليت ذكــره)6(.

1- كذا يف فهرست مكتبة جامعة طهران، ولكّن هذه الرسالة الرابعة غري موجودة يف النسخة املذكورة.
والــوايف ابلوفيــات  الرمجــة 113،  النبــاء 400:10- 402/  أعــام  النــدمي: 113- 117، وســري  الفهرســت البــن  انظــر:   -2

.232:5 للســمعاين  واألنســاب   ،182:3 األنســاب  هتذيــب  يف  واللبــاب   ،32  -29:22
3- انظر: الفهرست: 159/ الرقم 405.

4- انظر: خاصة األقوال: 365/ الرمجة 11.
5- انظر: رجال ابن داود: 262/ الرمجة 355 و312/ الرمجة 4 من ابب كى الضعفاء.

6- الذريعة 190:7/ الرقم 970.
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وكان قــد قــال مــن قبــل: )اخلصائــص العلويــة علــى ســائر الربيــة واملآثــر العليــة لســّيد الربيـّـة( حملّمــد بــن أمحــد النطنــزي 
العاّمــّي كمــا ذكــره ابــن شــهر آشــوب يف معــامل العلمــاء... نعــم ترمجــه العّامــة يف القســم الثــاين مــن اخلاصــة وكــذا 

ابــن داود موصوفــاً أبنـّـه عاّمــّي املذهــب... 

إىل أن قــــال:

وأّمــا حســن عقيــدة املؤلــف فهــو املستكشــف الظاهــر مــن إيــراده يف كتابــه الــرواايت الصرحيــة يف تســمية هللا تعــاىل 
علّيــاً Q أبمــري املؤمنــن...  والســيد ابــن طــاوس إّنــا خيــرب يف أمثــال هــذه املــوارد مبــا هــو ظاهــر حــال الرجــل املشــهر 
نفســه بــن النــاس أبنـّـه مــن علمــاء العاّمــة و مــن رواة أحاديثهــم... وكذلــك قــول ابــن شهرآشــوب: إنـّـه عاّمــي، وقــول 
العّامــة: إنّــه عاّمــي املذهــب، ألنّــه مل يــرد منــه إاّل كــون الرجــل خمتلطــاً مــع العاّمــة وراوايً ألحاديثهــم وإن كان متابعــاً 

ألئّمــة أهــل البيــت K:، ال كونــه مــن أهــل الســّنة و املتابعــن لألئّمــة األربعــة. 

( علــى هــذا املعــى يف كثــري ممــن أُطلــق عليهــم العامــي يف كتــب رجالنــا مــع كوهنــم  ــيَّ وقــد محــل الشــهيُد الثــاين )العامِّ
مــن الشــيعة بــل مــن أصحــاب األئّمــة K، وصــرّح بذلــك يف حاشــيته علــى اخلاصــة عنــد ترمجــه أيب الصلــت اهلــروي 
الشــيعي عبــد الســام بــن صــاحل الــذي ترمجــه الشــيخ مــرّة ابمســه وأخــرى بكنيتــه وذكــر يف املوضعــن أنّــه عاّمــي، قــال 
 الشــهيد: »وهــذا يشــعر أبنّــه خمالــط للعاّمــة وراٍو ألخبارهــم ... كمحّمــد بــن إســحاق صاحــب الســري واألعمــش

وخلق كثري«.

وقــد ارتضــى كام الشــهيد املــريزا الرجــايل يف الرجــال الكبــري، وصّدقــه األســتاذ الوحيــد البهبهــاين يف تعليقتــه عليــه 
فقــال: »ال خيفــى أّن األمــر كذلــك«.

ــَهيَّأة لراجــم رجــال الشــيعة - كمــا  وأقــول )والقــول لآلغــا بــزرك(: لعــّل القرينــة علــى هــذا احلمــل أّن الكتــب املـُـ
يظهــر مــن مؤّلفيهــا - ال بــّد أن تكــون خاليــة عــن ترمجــة العاّمــي احلقيقــي رأســاً حســب مــا بــى عليــه مؤّلفوهــا، فلــو 
أُطلــق العاّمــي فيهــا علــى رجــل حُيمــل علــى أنّــه عامــّي املشــرب ال أنّــه عاّمــي العقيــدة، وال ســّيما مــع بعــض القرائــن 

علــى تشــّيعه)1( .

وقــال مــن بعــد عنــد كتــاب )خطــب أمــري املؤمنــن(: أليب حمّمــد - أو أيب بشــر - مســعدة بــن صدقــة العبــدي... 
ومــع كونــه مــن أصحــاب الروايــة عــن اإلمامــن )أيب عبــد هللا وأيب احلســن L( قــال الشــيخ يف رجالــه: مســعدة بــن 

1- الذريعة 170:7- 173/ الرقم 889.
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صدقــة عامــيٌّ، فاملــراد أنَّــه عاّمــّي املشــرب)1( .

ــل إليــه اآلغــا بــزرك الطهــراين، ألّن آاثر أيب احلســن املدائــين ورواايتــه كّلهــا تعضــد كونــه كان  واحلــّق هــو مــا توصَّ
شــيعّياً أو مائــًا إىل التشــيع، ومــن خــرية الكتــب الــي طبعــت أخــرياً كتــاب )أخبــار أهــل البيــت K:يف تــراث املدائــين(

املكتــوب«)2( ، للشــيخ األســتاذ حســن مــرادي َنَســب، وفيــه تظهــر بوضــوح آاثر تشــّيعه.

 Q المدائني وشعر اإلمام الحسن

مبــا أّن هــذه النســخة الــي وقفنــا عليهــا متأّخــرة التاريــخ، كان ال بــّد لنــا مــن حبــث األدلّــة والقرائــن الدالّــة علــى 
صّحــة نســبتها أليب احلســن املدائــين، وصّحــة نســبة مــا فيهــا مــن األشــعار – إمجــااًل – لإلمــام احلســن Q، واألدلّــة 

والقرائــن هــي:

مــا وقفــت عليــه مــن تشــّيع املدائــين أو ميلــه إىل التشــّيع، ممّــا يعلــه يُعــى جبمــع تــراث أهــل البيــت K: التارخيــي 
واألديب. اهتمــام املدائــين بــراث أهــل البيــت K: بشــكل كبــري ملحــوظ، ومــن كتبــه يف ذلــك – علــى حنــو النمــاذج 

ال احلصــر:

مقتل اإلمام احلسن Q، وكان هو أحد راويي كتاب مقتل احلسن Q أليب خمنف. 	

	 .Q كتاب اخلََونَة ألمري املؤمنن

	 .Q كتاب حروب أمري املؤمنن

كتاب خطب أمري املؤمنن Q وكتبه إىل عّماله. 	

كتاب أمساء من قتل من الطالّبين. 	

كتاب أخبار الفاطّميات. 	

كتاب أخبار اخللفاء 	

كتاب أخبار أيب طالب وولده. 	

مضافاً إىل روايته أخبار الســّيد احلمريي، وأيب َدْهَبل اجلُمحي، وُكثرّي َعزّة، وغريهم من شــعراء الشــيعة، وتصنيفه 

1- الذريعة 191:7/ الرقم 971.
2- طبــع ونشــر جممــع حبــوث احلــوزة واجلامعــة يف قــم، وجممــع البحــوث اإلســامية يف مشــهد املقّدســة، الطبعــة األوىل، ســنة 1396 

ش/ 2017 م.
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)خصومات األشــراف(، و)أخبار الشــعراء(، وغريها من الكتب الي قد يكون شــعر اإلمام احلســن Q جزءاً منها.

أّن اجملموعــة اخلطّيــة الــي فيهــا شــعر اإلمــام Q حتتــوي أيضــاً علــى ديــوان اإلمــام احلســن Q بروايــة أيب خمنــف، 
وعنــد املطابقــة واملاحظــة وجــدان صّحــة مــا فيهــا ابلنســبة ملرواّيهتــا مــن األشــعار.

أّن ُأسلوب صنعته يتماشى مع أسلوب صنعة القدماء األوائل، ففي املقّدمة:

»قــال أبــو احلســن علــي بــن حمّمــد بــن عبــد هللا املدائــين: مــا زلــُت أحبــث عــن شــعر مــوالان احلســن بــن علــي بــن 
أيب طالــب L، فوجدتــه َأَعــزَّ شــيٍء، فأخلــدُت إىل الصُُّحــف فبحثــُت منهــا شــيئاً كثــرياً فلــم َأجــد منهــا شــيئاً، ِإىل 
َأْن َوقَــَع ِإلينــا شــيخ مــن َأهــل املدينــة، عــاملٌ أبُمــور َأهــل بيــت رســول هللا O، حافــظ أَلخبارهــم وِســرَيِهم، فأنشــدين 

مــن شــعر احلســن Q شــيئاً.

مثَّ رَأَيُت امرأًَة من بين جعفر بن َأيب طالب، فأَنشدتين منُه شيئاً آخر؛ فـَأضفت بعَضُه إىل بعٍض«.

وهذا اأُلسلوب هو عن ُأسلوب أيب خمنف يف روايته لشعر اإلمام احلسن Q، وال أُْبِعُد أن يكون هذا الشيخ 
الــذي مــن أهــل املدينــة، العــامل أبمــور َأهــل بيــت رســول هللا O، هــو نفســه الــذي ذكــره أبــو خمنــف بقولــه: »ورويتــه 

.»:K عــن ثقــات الرجــال، منهــم عبــد الرمحــان بــن جنبــة اخلزاعــي، وكان عارفــاً أبمــر أهــل البيــت

أّن ُأسلوب األشعار وتركيب اجلمل والكلمات املستعملة فيها، كّلها تدّل على أهّنا من الشعر القدمي.

أّن ُأســلوب مــا يف هــذه النســخة مــن األشــعار )وهــي 22 مرّقمــة(، واملناســبات والدوافــع الــي ذكــرت يف قــول 
بعضهــا، تتائــم كمــال التــاؤم مــع عاّمــة أشــعار اإلمــام احلســن Q ومناســبات بعضهــا املذكــورة يف املســتدرك الــذي 

صنعنــاه مــن بطــون الكتــب واملصــادر)1(، وهــي إىل اآلن )33( مرّقمــة.

وجود بعض األبيات الّامّية الي مطلعها:

)من اجملتث(

جبــــــــــــــــــــــــــــــّد  يبــــــــــــــــــــــــــــــأى  جبــــــــــــــــــــــــــــــّد  مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــان  يبــــــــــــــــــــــــــــــأى   فــــــــــــــــــــــــــــإّن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدي الرســــــــــــــــــــــــــــولُ فــــــــــــــــــــــــــــإّن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدي الرســــــــــــــــــــــــــــوُل مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــان 

يف مناقب آل أيب طالب Q 1 6:3 منقولة عن احلاكم اجِلُشِميِّ يف أماليه، ووجود األبيات الثاثة الي مطلعها:

1- وقــد ســبق أن مجــع الســّيد حممــود املقــّدس الغريفــي املتناثــر مــن شــعر اإلمــام احلســن7وطبع يف جملّــة علــوم احلديــث، العــدد 24، ســنة 
1429 هـــ، حتــت عنــوان: »ديــوان اإلمــام احلســن7«، وقــد مجــع فيــه )29( مرّقمــة. 
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)من اخلفيف(

 طلَبــــــــــــــــــــــــــــــــــْت منـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــوَق مــا يكفيهـــــــــا طلَبــــــــــــــــــــــــــــــــــْت منـــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــوَق مــا يكفيهـــــــــا قـَنِّـــــــــــــــــــــــــــــِع النفـــــــــــَس ابلقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل وإالّ قـَنِّـــــــــــــــــــــــــــــِع النفـــــــــــَس ابلقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل وإاّل

مــع بيــت آخــر، منســوبة لإلمــام أمــري املؤمنــن Q يف أنــوار العقــول: 431. وهــذا يؤّكــد أصالــة الشــعر الــذي يف 
املخطوطــة. النســخة 

وجــود بعــض الشــروح اللغويــة الــي مل نقــف علــى نــّص عباراهتــا يف املعجمــات اللغويــة، ممـّـا شــكَّل عنــدان ظنّــاً أبهّنــا 
:Q مــن املدائــين نفســه، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ُأخــرى وجــدان يف النســخة عنــد قــول اإلمــام احلســن

)من الطويل(

ــــــــــــــــُه قــَـَرْن أمل تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر َأنَّ البكــــــــــــــــــــــــــــــر ليــس بصائــل أمل تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر َأنَّ البكــــــــــــــــــــــــــــــر ليــس بصائــل ــــــــــــــــُه قــَـَرنْ ببــــــــــــــــــــــــــــــاِزِل أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٍم إذا َضمَّ  ببــــــــــــــــــــــــــــــاِزِل أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواٍم إذا َضمَّ

»قــال أَبـُـو احلســن: البــُـُزول آِخــُر ِســينِّ اجَلَمــل، مثّ ابزل عــاٍم )و(ابزل )عامــن، و(ثاثــة وأَربعــة ومخســة، مثّ يـَُعــوُد فـَُهــو 
َعــْوٌد، واألُنْثــى َعــْوَدٌة، )فــِإذا هــرم فهــو َقْحــٌر( واألُنثــى انٌب، وال حــظَّ للذََّكــر يف ذلــك.

وَأخذه جرير بن عطية، فقال:

قـَــَرٍن يف  لُــزَّ  مــا  ِإذا  اللَّبُــــــــــــــــــــــــــــوِن  قـَــَرنٍ وابــُن  يف  لُــزَّ  مــا  ِإذا  اللَّبُــــــــــــــــــــــــــــوِن   مل َيْسَتِطــــــــــــــــــــــــــــْع َصــــــــــــــــــــــــــــْوَلَة البــُـْزِل القناعيــِس« مل َيْسَتِطــــــــــــــــــــــــــــْع َصــــــــــــــــــــــــــــْوَلَة البــُـْزِل القناعيــِس« وابــُن 

خــاُم، الواحــد ِقْنعــاس، قــال: ووجــد يف نســخة أخــرى هــذه  وكتــب يف هامــش النســخة: »القناعيــس: اإلبــل الضِّ
الــزايدة«.

وهذا يؤّكد وجود عّدة نسخ لشعر اإلمام احلسن Q بصنعة املدائين، وأّن هذا اهلامش موجوٌد يف من بعضها.

بقـــــــــي شـــــــــيٌء

،Q هو أّن املدائين صرَّح يف مقّدمة هذه النسخة أنّه حبث شيئاً كثرياً من الصحف فلم يد شيئاً من شعر اإلمام 
لكّننــا يف املســتدرك الــذي صنعنــاه وقفنــا علــى روايــة املدائــين أنَّ اإلمــام احلســن Q عندمــا غــادر الكوفــة بعــد الصلــح 

وصــار بديــر هنــد نظــر إىل الكوفــة وقــال:
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)من الطويل(

معاشــري دار  فارقــُت  قلــًى  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  معاشــري وال  دار  فارقــُت  قلــًى  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم املانعـــــــــــــــــــــوَن حـــــــــــــــــــــوزيت وذمــاري ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم املانعـــــــــــــــــــــوَن حـــــــــــــــــــــوزيت وذمــاري وال 

قــراِر)1( ولكنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه مــا ُحـــــــــــــــــــــمَّ ال بُــدَّ واقـــــــــــــــــــــعٌ ولكنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه مــا ُحـــــــــــــــــــــمَّ ال بُــدَّ واقـــــــــــــــــــــٌع بــداِر  الدنيــا  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  قــرارِ ومـــــــــــــــــــــا  بــداِر  الدنيــا  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه   ومـــــــــــــــــــــا 

 - Q ال احلســن – Q وهــذا ســهل املؤونــة، ألّن البــاذري صــرَّح أبّن البيتــن لُزميــل بــن أبــري الفــزاري، وأّن احلســن
متثّــل هبمــا عنــد جماوزتــه هــو واحلســن L ومجاعــة ديــر هنــد)2(.

وأّما قول اإلمام احلسن Q الذي رواه املدائين كما يف أنساب األشراف:

)من الكامل(

 سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اجليــاد إىل املــدى املتنفِّــسِ سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق اجليــاد إىل املــدى املتنفِّــِس)1( ِفْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم الــكام وقـــــــــــد ســبقت مــرّزاً ِفْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم الــكام وقـــــــــــد ســبقت مــرّزًا

فســبب عدم ذكر املدائين إاّيه يف النســخة إّما ألنّه ال يراه من شــعره Q وإّنا متّثل به، أو ألّن املدائين صنع الديوان 
يف أوائــل شــبابه، ويؤيـّـد هــذه الفرضيــة أنـّـه ولــد ســنة 135 هـــ، ويــروي مــا يف النســخة بواســطة واحــدة عــن شــخصن 

فقــط، ويــروي البيــت املذكــور آنفــاً بواســطتن إذ يرويــه عــن عبــد الرمحــان العجــاين، عــن ســعيد بــن عبــد الرمحــان.

ــر لنــا أيضــاً عــدم ذكــره ألشــعار املســتدرك أو ملقــداٍر معتــدٍّ بــه منهــا. علــى أيّن أحتمــل أن يكــون املدائــين  وهــذا يفسِّ
رواه عــن أيب خمنــف، وهــذا حمــض احتمــال قــد تؤّكــده األاّيم أو تنفيــه.

وكيف كان، فمّما الحظناه يف حتقيق شــعر اإلمام احلســن Q بصنعة املدائين وعمل مســتدرك له؛ هو أنَّ عمدة 
مــا نســب لإلمــام احلســن Q لــه مصــدران أساســّيان، مهــا نســخة املدائــين هــذه، ومــا ذكــره ابــن شــهر آشــوب؛ وذلــك 
إّمــا أن يكــون عنــده نســخة ُأخــرى مــن شــعر اإلمــام احلســن Q، أو أّن األشــعار الــي ذكرهــا وقــف عليهــا يف ثنــااي 

مكتبتــه العامــرة الغنيــة ابملصــادر.

أغراضه الشعرّية

إّن األغراض الشعرّية املوجودة يف هذه النسخة تدور حول عّدة حماور، أمّهها:

1- انظر: شرح النهج احلديدي 16:16- 17، وكتاب وفيات األئّمة: 111.
2- انظر: أنساب األشراف 150:3.
3- انظر: أنساب األشراف 16:3.
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 :Q جبّده وأبيه، وأُّمه وأخيه، وبنفسه الشريفة وتعداد مناقبها، مثل قوله Q أّواًل: فخره

)من اجملتث(
الرَُّســــــــــوُل َمـــــــــــــــــــْن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن يـَْبَأى جبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ َمـــــــــــــــــــْن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن يـَْبَأى جبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  الرَُّســــــــــولُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإنَّ  َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي   فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإنَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البـَتُـــــــــــــــــــــــــوُل َأْو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن يَــْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأى بِـــــــــــــــــــــــأُمٍّ َأْو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن يَــْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأى بِـــــــــــــــــــــــأُمٍّ ــِإنَّ ُأمِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البـَتُـــــــــــــــــــــــــولُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِإنَّ ُأمِّ  فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْورُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َجبـَْرئِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْورُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َجبـَْرئِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َأْو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن يَـــــــــــــــــــــــْبَأى بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْورٍ َأْو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن يَـــــــــــــــــــــــْبَأى بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْوٍر
ــُروُز لِباغــي ــا الَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُروُز لِباغــي َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا الَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رِْفِدي الَعطُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُف الَوُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ رِْفِدي الَعطُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُف الَوُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الْتـــ ِفيــِه  جـــــــــــــــــــــــــاَء  َمــْن  ابْــُن  التــْـ َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ِفيــِه  جـــــــــــــــــــــــــاَء  َمــْن  ابْــُن  والتَّنـْــــــــــــــــــــــــــزِيُل َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  والتَّنـْــــــــــــــــــــــــــزِيلُ ـَتْأِويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل   ـَتْأِويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل 
الْـــ يف  يُـــــــــــــــــــــــــَرى  ال  َمـــــــــــــــــــــــــْن  ابْــُن  الــْـ َأنـــــــــــــــــــــــــا  يف  يُـــــــــــــــــــــــــَرى  ال  َمـــــــــــــــــــــــــْن  ابْــُن   َأنـــــــــــــــــــــــــاِم ِمْنـــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــْم َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِديلُ َأنـــــــــــــــــــــــــاِم ِمْنـــــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــْم َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِديُل َأنـــــــــــــــــــــــــا 
حّقــًا َأمْحَــَد  ابْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن  حّقــاً َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َأمْحَــَد  ابْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن   َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ِمْثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل قَــويل يـَُقــوُل؟! َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ِمْثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل قَــويل يـَُقــوُل؟! َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

َأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَشِقيــــــقي َأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَشِقيــــــقي ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوى   َوْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو الشَِّقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق اخلَِلـــــــيلُ َوْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو الشَِّقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق اخلَِلـــــــيُل ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوى 
احلَـــــــــــــــــــــــــْر الَتظَـــــــــــــــــــــــــِت  ِإذا  احلَـــــــــــــــــــــــــْرِإنــِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الَتظَـــــــــــــــــــــــــِت  ِإذا  اخلَْنَشِليــــــــــــُلِإنــِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اخلَْنَشِليــــــــــــُلبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َكْبُشهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َكْبُشهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــمـُـــــــــــــــــــــْؤِمِنَن قـَبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــمـُـــــــــــــــــــــْؤِمِنَن قـَبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلَعَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُكلِّ َخْلـــــــــــــــــــــــٍقَعَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُكلِّ َخْلـــــــــــــــــــــــٍق
وجبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي وجبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّيجبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّيت  َعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اأَلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم َأُصــوُلَعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اأَلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم َأُصــوُلجبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّيت 
َعــْزٌم َصــحَّ  ِإذا  َعــْزٌمَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  َصــحَّ  ِإذا  ِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اإِللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َرِسيــــــــــــــــــــــُلِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اإِللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َرِسيــــــــــــــــــــــُلَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي 
ِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النَّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِة السَِّبيـــــــــــُلِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النَّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِة السَِّبيـــــــــــُلوَأْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل بـَْيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َجــــــِميعـــــــــــًاوَأْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل بـَْيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َجــــــِميعـــــــــــًا
ــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي وِلَعمِّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيوَعمَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي وِلَعمِّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُفُضـــــــــوُلوَعمَّ اأَلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم  ُفُضـــــــــوُلَعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  اأَلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم  َعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الْـــ آيل  ِمْثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل  يَِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد  الْـــومَلْ  آيل  ِمْثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل  يَِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد  ِإمْساِعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلومَلْ  ِإمْساِعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلـَمْولُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِد  ـَمْولُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِد 
َعطائِــــــــــي َوُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُد  َعطائِــــــــــيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  َوُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُد  َيِسيـــــــــــُلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  الُعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِة  َيِسيـــــــــــُلَعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  الُعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِة  َعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
يـــــــــــًا يـــــــــــًامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُكْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت قَــطُّ بَِ يــــــــــــــــــُلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُكْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت قَــطُّ بَِ بَِ يَِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدين  يــــــــــــــــــُلولَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  بَِ يَِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدين  ولَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم 
ـَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراُة واإِلجْنِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلـَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراُة واإِلجْنِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلوقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد َأقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّْت ِبَفْضِلــي الْتـــوقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد َأقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّْت ِبَفْضِلــي الْتـــ
ـُمطَيَّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُــوَن الُكُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلـُمطَيَّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُــوَن الُكُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلَشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدٍن وِمنَّـــــــــــا الْـَشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدٍن وِمنَّـــــــــــا الْـ
ِإالَّ َكُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌر َجُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلِإالَّ َكُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌر َجُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلفـََلْيــــــــــــــــــــــــــــــــَس َيْدفَــــــــــــــــــــــــــــــــُع َفْضلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفـََلْيــــــــــــــــــــــــــــــــَس َيْدفَــــــــــــــــــــــــــــــــُع َفْضلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــدِّي ــْر، جبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْن يُفاِخــــــــــــــــــــــــــــــ ــدِّيوَمــــــــــــــــــــــــــــــ ــْر، جبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْن يُفاِخــــــــــــــــــــــــــــــ َعَلــــــــــــــــــــــــــــــــى الَفخــــــــــــــــــــــــــــــــاِر َأطُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلَعَلــــــــــــــــــــــــــــــــى الَفخــــــــــــــــــــــــــــــــاِر َأطُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُلوَمــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا بـــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــْرُت مَســــــــــــــــــــــــــــــ ــا بـــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِإذا افـَْتَخــــــــــــــــــــــــــــــ ــْرُت مَســــــــــــــــــــــــــــــ َفْخــــــــــــــــــــــــــــــــٌر َعرِيــــــــــــــــــــــــــــــــٌض َطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلَفْخــــــــــــــــــــــــــــــــٌر َعرِيــــــــــــــــــــــــــــــــٌض َطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلِإذا افـَْتَخــــــــــــــــــــــــــــــ
وُكــــــــــــــــــــــــــــــلُّ َشــــــــــــــــــــــــــــــْيٍء يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزوُلوُكــــــــــــــــــــــــــــــلُّ َشــــــــــــــــــــــــــــــْيٍء يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزوُلولَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن يَــــــــــــــــــــــــــــــــُزوَل َفخــــــــــــــــــاِريولَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن يَــــــــــــــــــــــــــــــــُزوَل َفخــــــــــــــــــاِري
قَــْدٌر الَقــــــــــــــــــــــــــــــــْدِر  علَــــــــــــــــــــــــــــــــى  قَــْدٌرولــــــــــــــــــــــــــــــــي  الَقــــــــــــــــــــــــــــــــْدِر  علَــــــــــــــــــــــــــــــــى  ِبَْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد َريبِّ َجِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلِبَْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد َريبِّ َجِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلولــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــلِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوى ِإلــــــــــــــــــــــــــــــِه الَرايــــــــــــــــــــــــــــــاِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوى ِإلــــــــــــــــــــــــــــــِه الَرايــــــــــــــــــــــــــــــا ــي َذليــــــــــــــــــــــــــــــ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْــُر رَبّــــ ــلفَغيـ ــي َذليــــــــــــــــــــــــــــــ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْــُر رَبّــــ فَغيـ

اثنيـــــــــــــاً: هجــاؤه ألعــداء هللا، مثــل هجائــه Q ملعاويــة وعمــرو بــن العــاص ومــروان بــن احلكــم، والنابغــة احلبشــية أّم 
:Q عمــرو بــن العــاص، وذلــك مثــل قولــه

)من اخلفيف(

فَــِإيّنِ تـَْفَخــــــــــــــــــــــــــــــــــَرنَّ  ال  لَعْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍو:  فَــِإيّنِ قُــْل  تـَْفَخــــــــــــــــــــــــــــــــــَرنَّ  ال  لَعْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍو:  قُـــــَرْيُش قُــْل  تـَُقـــــــــــــوُل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــِذي  ابلَـّ قُـــــَرْيشُ عالِــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم  تـَُقـــــــــــــوُل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــِذي  ابلَـّ  عالِــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم 
 ِك فـــــي  ِك فـــــي ]]املـُـَفــــــــــــــــــــــــرَّىاملـُـَفــــــــــــــــــــــــرَّى[[ ديِنــــــــــــــــــــــــــــِه وُحبَــــــْيـــــــــــــُش ديِنــــــــــــــــــــــــــــِه وُحبَــــــْيـــــــــــــُش َجدَِّي املـــُـْصَطَفــــــــــــــــــــــــــــــــى وَجــــــــــــــــــــــــــــــــدَّاَك ُذو النَّـــــوْ َجدَِّي املـــُـْصَطَفــــــــــــــــــــــــــــــــى وَجــــــــــــــــــــــــــــــــدَّاَك ُذو النَّـــــْو

طَْيــُش ِفــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ُبْطٌء َعــــــــــــــــــــــــــــــــِن اخلَــــــــــــــــــــــــــــــــــنا وَأانةٌ ِفــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ ُبْطٌء َعــــــــــــــــــــــــــــــــِن اخلَــــــــــــــــــــــــــــــــــنا وَأانٌة َجْهِلــَك  بـَْعــَد  ِفيــَك  ِإْذ  طَْيــشُ َعْنــــــــــــــــــــــــــــــــــَك  َجْهِلــَك  بـَْعــَد  ِفيــَك  ِإْذ   َعْنــــــــــــــــــــــــــــــــــَك 
ِإالَّ اأَلْرِض  فـــــــــي  الَبقــاَء  تـَْهــَوى  ِإالَّ َلْســــــــــــــــــــــــــــــــــَت  اأَلْرِض  فـــــــــي  الَبقــاَء  تـَْهــَوى  ــا َلــَك َعْيــُش َلْســــــــــــــــــــــــــــــــــَت  ــا َلــَك َعْيــشُ أَلَذى النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس ال َصفــــــــــــــــــــــــــــــــ  أَلَذى النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس ال َصفــــــــــــــــــــــــــــــــ

:Q وقــــــــــوله

)من الطويل(

َكرِْهتُــُه قـَــْوٌل  َمــــــــــــــــــــــــــْرواَن  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  َكرِْهتُــهُ َأاتيَن  قـَــْوٌل  َمــــــــــــــــــــــــــْرواَن  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  فــــــــــــــــــــــــــــــيِه كاِذُب َأاتيَن  أَنَـّـــــــــــــــــــــــــُه  َريبِّ  فــــــــــــــــــــــــــــــيِه كاِذبُ ويـَْعَلــــــــــــــــــــــــــُم  أَنَـّـــــــــــــــــــــــــُه  َريبِّ   ويـَْعَلــــــــــــــــــــــــــُم 

َعــــــــــــــــــــــــداَوًة للُمْؤمنــَن  يـَْعتَــــــــــــــــــــــــِقْد  َعــــــــــــــــــــــــداَوةً وَمــــــــــــــــــــــــْن  للُمْؤمنــَن  يـَْعتَــــــــــــــــــــــــِقْد  كاِرُب وَمــــــــــــــــــــــــْن  حمالــــــــــــــــــــــــَة  ال  يـَْومــــــــــــــــــــــــاً  كاِربُ ُياِقيــــــــــــــــــــــــِه  حمالــــــــــــــــــــــــَة  ال  يـَْومــــــــــــــــــــــــاً   ُياِقيــــــــــــــــــــــــِه 
َســفاَهًة َعَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرواٌن  َســفاَهةً ويـَْفَخــُر  َعَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرواٌن  غالِــــــــــــــــــــــــُب ويـَْفَخــُر  َشــــــــــــــــــــــــكَّ  ال  هللِا  وِحــْزُب  غالِــــــــــــــــــــــــبُ وَجْهــًا  َشــــــــــــــــــــــــكَّ  ال  هللِا  وِحــْزُب   وَجْهــًا 
 لَــــــــــــــــــُه َلَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌن للَمْجِد والـــَمــْجَد كاِسبُ لَــــــــــــــــــُه َلَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌن للَمْجِد والـــَمــْجَد كاِسُب ويـَْزَعـــــــــــــــــــــــــــــــُم َأيّنِ ال َأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل وأَنَـّـــــــــــــــــــــهُ ويـَْزَعـــــــــــــــــــــــــــــــُم َأيّنِ ال َأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل وأَنَـّـــــــــــــــــــــُه
ــــــــــــــــــــــا بِــِه َوْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو ُمولَــٌع ــــــــــــــــــــــا بِــِه َوْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو ُمولَــعٌ ومينـَُعنــــــــــــــــــــــي ِمــمَّ  تـَُقــــــــــــــــــــــى هللِا والـَمــــــــــــــــــــــْولَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرَِّقيــبُ تـَُقــــــــــــــــــــــى هللِا والـَمــــــــــــــــــــــْولَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرَِّقيــُب ومينـَُعنــــــــــــــــــــــي ِمــمَّ
املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحاِســــــــــــــــــــــــــــــُباملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحاِســــــــــــــــــــــــــــــُب ولَْيــــــــــــــــــــــــــــــَس ِلمــَــــــــــــــــــــــــــــْرواَن تُـــــــــــــــقـــــــــــًى فـَيـَــُردَّهُ ولَْيــــــــــــــــــــــــــــــَس ِلمــَــــــــــــــــــــــــــــْرواَن تُـــــــــــــــقـــــــــــًى فـَيـَــُردَُّه
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ــِل َأُعــــــــــــــــــــــوُذ بِــَربِّ النَّــــــــــــــــــــــاِس ِمــــــــــــــــــــــْن َأْن ُتِضلَّــن َأُعــــــــــــــــــــــوُذ بِــَربِّ النَّــــــــــــــــــــــاِس ِمــــــــــــــــــــــْن َأْن ُتِضلَّــن ــا كاَن للَجْه ــِل ِإمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِن اجلَْهـــــــــــ ــا كاَن للَجْهــلِ َعــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِل ِإمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِن اجلَْهـــــــــــ  َعــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل الضَّ ُذو  َحــْرٍب  ابْــَن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ خَيــــــــــــــــــــــاُف  الضَّ ُذو  َحــْرٍب  ابْــَن  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِحــــــــُبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِحــــــــُب خَيــــــــــــــــــــــاُف 

ـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوَرْغَب َيَْتويهــاوَرْغَب ُدنْيــاً  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن  الدِّ َيَْتويهــا َعــــــــــــــــــــــــــــــــِن  ُدنْيــاً  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن  الدِّ  َعــــــــــــــــــــــــــــــــِن 

الـــــُمـــــــصــــــــــــــــــــاِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُبالـــــُمـــــــصــــــــــــــــــــاِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب فـَُقــــــــــــــــــــــْل ألَبــــــــــــــــــــــي َعبِد املـَـــِليك ارتَــــــــــــــــــــــِقْب ِبهِ فـَُقــــــــــــــــــــــْل ألَبــــــــــــــــــــــي َعبِد املـَـــِليك ارتَــــــــــــــــــــــِقْب ِبِه

َــْوَم ُمْعَجــــــــــــــٍل َــْوَم ُمْعَجــــــــــــــلٍ َوِإْن خَتَْتِلْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن فـُْرَصــٌة يـ  ِإلَــــــــــــــــــــــى هللِا ِإنِّـــــــــــــــــــــي خائِـــــــــــــــٌف ِمْنُه راِهــــــــــــــــــــبُ ِإلَــــــــــــــــــــــى هللِا ِإنِّـــــــــــــــــــــي خائِـــــــــــــــٌف ِمْنُه راِهــــــــــــــــــــُب َوِإْن خَتَْتِلْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن فـُْرَصــٌة يـ
ِســواُه يل َسبِــــــــــــيَل  هللِا ميضـــــــــــــــــــــــي ال  يلِ ِإلَــــــــــــــــــــــى  ِســواُه  َسبِــــــــــــيَل  هللِا ميضـــــــــــــــــــــــي ال  ُأراِقــُب ِإلَــــــــــــــــــــــى  تـَْرقــــــــــُــبـَنِّ  قــــــــــــــــــــــد  ُأراِقــبُ فَِإنِّــــــــــــــــــــــي َكمــــــــــــــــــا  تـَْرقــــــــــُــبـَنِّ  قــــــــــــــــــــــد   فَِإنِّــــــــــــــــــــــي َكمــــــــــــــــــا 

وســاِلُب َسِلــــــــــــيٌب  قــــــــــَــْبلي  ِمــْن  وســاِلبُ فَللنَّــــــــــــــــــــــاُس  َسِلــــــــــــيٌب  قــــــــــَــْبلي  ِمــْن   فَللنَّــــــــــــــــــــــاُس 
 ويَــــــــــــــــــــْوَم الــَمـعــــــــــــــــــاِد مــــــــــــــــــــــــــــــا َتُكوُن الَعجاِئبُ ويَــــــــــــــــــــْوَم الــَمـعــــــــــــــــــاِد مــــــــــــــــــــــــــــــا َتُكوُن الَعجاِئُب

:Q اثلثــــــــــــــــــــــاً: ذكره عّلة الصلح واملهادنة بعد ذكره للكرم وحسن الكرم والثقة ابهلل، حيث قال

)من اخلفيف(

ــاِل واإِلْنعــاِم ــي اإِلْفضـــــــــــــــــــــــــ ــذَّيت فـــــــــــــــــــــــــ ــاِل واإِلْنعــامِ لَـــــــــــــــــــــــــ ــي اإِلْفضـــــــــــــــــــــــــ ــذَّيت فـــــــــــــــــــــــــ  َوَأَرى املَْنـــــــــــــــــــــــــَع مـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قَِبيـــــــــــــــــــــــــِح اأَلاثمِ َوَأَرى املَْنـــــــــــــــــــــــــَع مـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قَِبيـــــــــــــــــــــــــِح اأَلاثِم لَـــــــــــــــــــــــــ

مَساعــًا قـَــْوٌم  يـََلـــــــــــــــــــــــــــذُّ  قَـــــــــــــــــــــــــــْد  مَساعــاً ِمثـَْلمـــــــــــــــــــــــــــا  قـَــْوٌم  يـََلـــــــــــــــــــــــــــذُّ  قَـــــــــــــــــــــــــــْد   وَنِشيـــــــــــــــــــــــــــداً عَلـــــــــــــــــــــــــــى ُحُضــوِر الـــُمـــــــــــــــــــدامِ وَنِشيـــــــــــــــــــــــــــداً عَلـــــــــــــــــــــــــــى ُحُضــوِر الـــُمـــــــــــــــــــداِم ِمثـَْلمـــــــــــــــــــــــــــا 

 حاَجـــــــــــــــــــــــــــًة فافـَْزُعـــــــــــــــــــــــــــوا ِإلـــــــــــــــــــــــــــى اأَلقْــامِ حاَجـــــــــــــــــــــــــــًة فافـَْزُعـــــــــــــــــــــــــــوا ِإلـــــــــــــــــــــــــــى اأَلقْــاِم قُـــــــــــــــــــــــــْل ِلُسؤَّاِلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: ِإذا مـــــــــــــــــا َأَرْدتُْ قُـــــــــــــــــــــــــْل ِلُسؤَّاِلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: ِإذا مـــــــــــــــــا َأَرْدُتْ

بَيضـــــــــــــــــــــــــــًا صحائــَف  َمْدَحُكـــــــــــــــــــــــــــْم  بَيضـــــــــــــــــــــــــــاً َأْوِدُعــوا  صحائــَف  َمْدَحُكـــــــــــــــــــــــــــْم  َمقــاِم َأْوِدُعــوا  وطُـــــــــــــــــــــــــــوَل  ــــــــــــــــــــــــــًة  ِذلَـّ َمقــامِ وارَبُـــــــــــــــــــــــــــوا  وطُـــــــــــــــــــــــــــوَل  ــــــــــــــــــــــــــًة  ِذلَـّ  وارَبُـــــــــــــــــــــــــــوا 

ــُم اْحِتســاابً َعَلــى اللَّـــ ــُم اْحِتســاابً َعَلــى اللَّـــ َأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُأْعِطيُكـــــــــــــــــــــــــ  ـِه وابهلِل قُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّيت واْعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي ـِه وابهلِل قُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّيت واْعتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي َأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُأْعِطيُكـــــــــــــــــــــــــ

 ـُت َسُؤويل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِعْنـــــــــــــــــــــــــَد َربِّ اأَلانمِ ـُت َسُؤويل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِعْنـــــــــــــــــــــــــَد َربِّ اأَلانِم َأيُّ ُعــْذٍر َيُكـــــــــــــــــــــــــــوُن ِإْن َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْحَرمــْـ َأيُّ ُعــْذٍر َيُكـــــــــــــــــــــــــــوُن ِإْن َأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْحَرْمـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُؤوَل وُأْعِطيـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُؤوَل وُأْعِطيـ ملَ ال ُأْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُِم السَّ  ـِه ِرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه قـَْبـــــــــــــــــــــــــَل ابْتِــــــــــــــداِء الَكامِ ـِه ِرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه قـَْبـــــــــــــــــــــــــَل ابْتِــــــــــــــداِء الَكاِم ملَ ال ُأْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُِم السَّ

 ين َجزِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ومـــــــــــــــــــــــــــا َأضــاَع َأمامــي ين َجزِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ومـــــــــــــــــــــــــــا َأضــاَع َأمامــي وقَــــــــــــــــِد انْتاَشنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اإِللــُه وَأْعطــا وقَــــــــــــــــِد انْتاَشنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اإِللــُه وَأْعطــا

ِفْعلـــــــــــــــــــــــــــي يَِعيبُـــــــــــــــــــــــــــوَن  َمْعَشــــــــــــــــــــــــــــراً  ِفْعلـــــــــــــــــــــــــــي وَأَرى  يَِعيبُـــــــــــــــــــــــــــوَن  َمْعَشــــــــــــــــــــــــــــراً  ــاِم وَأَرى  ــُل اإِلمـــــــــــــــــــــــــ ــَس ِفْعـــــــــــــــــــــــــ ــوَن: بِْئ ــامِ ويـَُقولُـــــــــــــــــــــــــ ــُل اإِلمـــــــــــــــــــــــــ ــَس ِفْعـــــــــــــــــــــــــ ــوَن: بِْئ  ويـَُقولُـــــــــــــــــــــــــ

أَيْتــاِم لـــــــــــــــــــــــــــو َدَروا أَنَّنـــــــــــــــــــــــــــي َحَقْنـــــــــــــــــــــــــــُت ِدمــاءً لـــــــــــــــــــــــــــو َدَروا أَنَّنـــــــــــــــــــــــــــي َحَقْنـــــــــــــــــــــــــــُت ِدمــاًء ِرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل وِصبـْيَــٍة  أَيْتــامِ ِمـــــــــــــــــــــــــــْن  ِرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل وِصبـْيَــٍة   ِمـــــــــــــــــــــــــــْن 

أَنْـــ قَــــــــــــــــــــــــــــــدَُّروا  وال  فـَْعَلـــــــــــــــــــــــــــي  اْزَدَروا  أَنــْـ مــا  قَــــــــــــــــــــــــــــــدَُّروا  وال  فـَْعَلـــــــــــــــــــــــــــي  اْزَدَروا  الَكهــاِم مــا  نـَْبـــــــــــــــــــــــــــَو  نَبـــــــــــــــــــــــــَــْوُت  َغنِــــــيٌّ  الَكهــامِ ـنِـــــــــــي  نـَْبـــــــــــــــــــــــــــَو  نَبـــــــــــــــــــــــــَــْوُت  َغنِــــــيٌّ   ـنِـــــــــــي 
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َفخــاٌر خَيُْنــُه  مل  َمــْن  يـَْنــــُبو  َفخــارٌ َكْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف  خَيُْنــُه  مل  َمــْن  يـَْنــــُبو  واأَلْعمــاِم َكْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف  الَفخـــــــــــــــــــــــــــاِر  قَـــــــــــــــــــــــــــدمِي  واأَلْعمــامِ ِمــْن  الَفخـــــــــــــــــــــــــــاِر  قَـــــــــــــــــــــــــــدمِي   ِمــْن 

 :Q وقولـــــــــــــه
)من البسيط(

بِــِه يُِلــــــــــــــــــــــمَّ  َأْن  ِمــــــــــــــــــــــْن  سائَِلــــــــــــــــــُه  َردَّ  بِــهِ َمــْن  يُِلــــــــــــــــــــــمَّ  َأْن  ِمــــــــــــــــــــــْن  سائَِلــــــــــــــــــُه  َردَّ   فـَْقــــــــــــــــــــــــــــــــٌر فَِإنّـــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِبَْمــِد هللِا ُأْعِطيــهِ فـَْقــــــــــــــــــــــــــــــــٌر فَِإنّـــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِبَْمــِد هللِا ُأْعِطيــِه َمــْن 

يـُبـَلِّغُــُه ِمَـّـا  يـُْبِلغُــُه  يـُبـَلِّغُــهُ َأْو كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن  ِمَـّـا  يـُْبِلغُــُه  َ ُأْعِطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه وُأْرِضيِه َأْو كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن  َ ُأْعِطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه وُأْرِضيهِ َشْيئــــــــــــــــــــــاً فَِإيّنِ  َشْيئــــــــــــــــــــــاً فَِإيّنِ

قَــْد كاَن  ـــــــــــــــــــــــــــــذي  الَـّ السَّــُؤول  قَــْد كاَن  ُأْعطــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــذي  الَـّ السَّــُؤول  ُلُه ِفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َسَنْجزِيِه ُأْعطــــــــــــــــــــــــــــــــي  ُلُه ِفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َسَنْجزِيهِ َومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـَُؤمِّ  َومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـَُؤمِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهيـَبـَْعُث  ِمــْن قـَْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َأْوصــاُه ِفيمــا كاَن يُوِصيــهِ ِمــْن قـَْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َأْوصــاُه ِفيمــا كاَن يُوِصيــِهيـَبـَْعُث

يِه َكــذاَك َأْوَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َأيب اي صــاِح والِــُدهُ َكــذاَك َأْوَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َأيب اي صــاِح والِــُدُه يهِ واملـُـــْسَتِضيُف َأِقيــــــــــــــــــــــــــــــــِه ثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ َأمحِْ  واملـُـــْسَتِضيُف َأِقيــــــــــــــــــــــــــــــــِه ثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ َأمحِْ

 وال ُأِذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع بِــِه يـَْومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأُْبِديــهِ وال ُأِذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع بِــِه يـَْومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأُْبِديــِه َوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَُة البـَْيــِت أُْقِفيهــا وُأْكرُِمهــا َوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَُة البـَْيــِت أُْقِفيهــا وُأْكرُِمهــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ َأْحَفظُــــــــــــــــــــــُه ِحْفظــاً مَيُــوُت بِــِه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ َأْحَفظُــــــــــــــــــــــُه ِحْفظــاً مَيُــوُت بِــهِ والسِّ ــُب ِإليــِه َمــْن يُناِديــِه والسِّ ــاً ُأِجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُب ِإليــِه َمــْن يُناِديــهِ يـَْومــــــــــــــــــــ ــاً ُأِجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يـَْومــــــــــــــــــــ

َأْكِفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َوِإْن ُدِعيــــــــــــــــــــــــــــــُت ِإلـــــــــــــــــــــــــــــــى اجلُــــــــــلَّى وُمْعِظَمةٍ َوِإْن ُدِعيــــــــــــــــــــــــــــــُت ِإلـــــــــــــــــــــــــــــــى اجلُــــــــــلَّى وُمْعِظَمٍة ِم  اأَلايَّ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــَن  َأْكِفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ واملـُـــْسَتِجرُي  ِم  اأَلايَّ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــَن   واملـُـــْسَتِجرُي 

ْهــــــــــــــــــــــــــــــــَر طَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوراً قَــْد يـَُؤاتيــِه َأْرَعــــــــــــــــــــى ِذمــــــــــاِري بِنـَْفٍس ال َأَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ هِبا َأْرَعــــــــــــــــــــى ِذمــــــــــاِري بِنـَْفٍس ال َأَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ هِبا ْهــــــــــــــــــــــــــــــــَر طَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوراً قَــْد يـَُؤاتيــهِ فـَُيْصبِــُح الدَّ  فـَُيْصبِــُح الدَّ

ــاِذرُُه ــِه شــيٌء ُي ــوُر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا َيطُــــــــــــــــــــ ــاِذرُهُ فَــــــــــــــــــــ ــِه شــيٌء ُي ــوُر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا َيطُــــــــــــــــــــ ِفيــِه فَــــــــــــــــــــ مبــا  َأقوامــاً  يـُْعِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب  ْهــــــــــــــــــــــُر  ِفيــهِ والدَّ مبــا  َأقوامــاً  يـُْعِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب  ْهــــــــــــــــــــــُر   والدَّ

َمراِقيــــــــــــِه ِإنّــــــــــــــــــــِــي أَلَْعَجــــــــــــــــــــــــــــــــُب واألَيَـّـــــــــــــــــــــاُم ُمْعجبــةٌ ِإنّــــــــــــــــــــِــي أَلَْعَجــــــــــــــــــــــــــــــــُب واألَيَـّـــــــــــــــــــــاُم ُمْعجبــٌة َمْهــــــــــــــــــــــُدوٍم  الَقــــــــــــــــــــــْدِر  َمراِقيــــــــــــهِ ُمَبضَّــــــــــــــــــــــِع  َمْهــــــــــــــــــــــُدوٍم  الَقــــــــــــــــــــــْدِر   ُمَبضَّــــــــــــــــــــــِع 

يـَُقرِّظُــِن ال  يـَْزَدرينــــــــــــــــــــــي  جاِهــــــــــــــــــــــٍل  يـَُقرِّظُــنِ ِمــــــــــــْن  ال  يـَْزَدرينــــــــــــــــــــــي  جاِهــــــــــــــــــــــٍل  َمســاِويِه ِمــــــــــــْن  تُــــــــــــــــــــــْبِدي  مبــــــــــــــــــــــــــــــــا  َمســاِويهِ ويـَْعَلُمــــــــــــــــــــــوَن  تُــــــــــــــــــــــْبِدي  مبــــــــــــــــــــــــــــــــا   ويـَْعَلُمــــــــــــــــــــــوَن 

هِبِــْم َمعــاَب  ال  َطهــاَرى  َقومــــــــــــــــــــــاً  هِبِــمْ يَعيــــــــــــــــــــــُب  َمعــاَب  ال  َطهــاَرى  َقومــــــــــــــــــــــاً  يــِه يَعيــــــــــــــــــــــُب  يـَُغطِّ ِديــــــــــــٍن  بِــــــــــــــــــــــِذي  يــهِ وَيْسَتِهيــــــــــــــــــــــــــــــــُن  يـَُغطِّ ِديــــــــــــٍن  بِــــــــــــــــــــــِذي   وَيْسَتِهيــــــــــــــــــــــــــــــــُن 

 َفذلَك الَيــــــــــــــــــــْوم قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد قاَمـــــــــــــــــْت َنواِعيهِ َفذلَك الَيــــــــــــــــــــْوم قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد قاَمـــــــــــــــــْت َنواِعيِه وَحــــــــــــلَّ ُيْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُِم مــن تَــــــــــــــــــــــْبدو َمعايِبُــهُ وَحــــــــــــلَّ ُيْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُِم مــن تَــــــــــــــــــــــْبدو َمعايِبُــُه

لَــــــــــــــــــــــُه بَنيــــــــــــــــــــــِه  َأو  َعليّــاً  ذََكــــــــــــــــــــــْرَت  لَــــــــــــــــــــــهُ َوِإْن  بَنيــــــــــــــــــــــِه  َأو  َعليّــاً  ذََكــــــــــــــــــــــْرَت  ــِه  َوِإْن  ــْد يُعاِدي ــداً َق ــاِد اي َربِّ َعْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِه  َوعــــــــــــــــــــــــــــــ ــْد يُعاِدي ــداً َق ــاِد اي َربِّ َعْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َوعــــــــــــــــــــــــــــــ

يـَتـْبـَُعــُه داَر  أَنَـّـــــــــــــــــــــى  احلَــــــــــــــــــــــقَّ  لَــــــــــــــــــــــُه  يـَتـْبـَُعــهُ َأِدْر  داَر  أَنَـّـــــــــــــــــــــى  احلَــــــــــــــــــــــقَّ  لَــــــــــــــــــــــُه   اي َربِّ آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِوالًء َمــْن يُواِليــــــــــــــــــــــهِ اي َربِّ آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِوالًء َمــْن يُواِليــــــــــــــــــــــِه َأِدْر 

لَــُه: اإِللــُه  قــاَل  َأمــــــــــــــــــــــــــــــــا  يَــداُه  لَــُه: تـَبَّــــــــــــــــــــــــــــــــْت  اإِللــُه  قــاَل  َأمــــــــــــــــــــــــــــــــا  يَــداُه  يُدانِيــــــــــــــــــــــِه تـَبَّــــــــــــــــــــــــــــــــْت  ِمنـُْهــْم  َأَحــــــــــــــــــــــــــــــــداً  َأَرى  يُدانِيــــــــــــــــــــــهِ َومــــــــــــــــــــــا  ِمنـُْهــْم  َأَحــــــــــــــــــــــــــــــــداً  َأَرى   َومــــــــــــــــــــــا 

ُهــًدى للُمْؤِمنــَن  حَمَبَّــــــــــــــــــــــَتُه  ُهــًدى واكتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب  للُمْؤِمنــَن  حَمَبَّــــــــــــــــــــــَتُه   واكتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب 
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رابعــــــــــــاً: ذكره لنجاة من اعتقد والية أهل البيت K، وذلك يف مثل قوله:

)من جمزوء اخلفيف(

ــْم ــاً ُوالتُــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــمْ ِإنَّ قَـــــــــــــْومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاً ُوالتُــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــْة ِإنَّ قَـــــــــــــْومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَر النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس الزَِم ــَر النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس الزَِمــةْ سائِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سائِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاِئَمــــــــــــــْة َفَجِديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروَن َأْن يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَروا َفَجِديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُروَن َأْن يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَروا النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس  حاِئَمــــــــــــــةْ أَنـُْفــَس  النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس   أَنـُْفــَس 

غَــدًا تـُــَرى  َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  غَــداً َحْوَلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  تـُــَرى  َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ساِلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْة َحْوَلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر  َلظَــى  ساِلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ ِمــْن  النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر  َلظَــى   ِمــْن 

:Q وقـــــــــوله يف أميــــــــــــر املــؤمنــــــــــــن

)من املتقارب(

َغْيـــــــــــــــــــــــــــــــــرِِه ِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــى  علــيٌّ  َغْيـــــــــــــــــــــــــــــــــرِهِ يُقـــــــــــــــــــــــــــــــــاُس  ِإلـــــــــــــــــــــــــــــــــى  علــيٌّ  ُمْعتـَبـَــْر يُقـــــــــــــــــــــــــــــــــاُس  ِمــْن  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــِه  َلُـــــــــــــــــــــــــــــــــُم  ُمْعتـَبـَــرْ َأمــــــــــــــــــــــــــــا  ِمــْن  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــِه  َلُـــــــــــــــــــــــــــــــــُم   َأمــــــــــــــــــــــــــــا 
 ونَـــــــــــــــــــــــــــــــصُّ الُقـــــــــــــــــــــــــــــــراِن ونـَْقـــــــــــــــــــــــــــــــُل اخلَبـَرْ ونَـــــــــــــــــــــــــــــــصُّ الُقـــــــــــــــــــــــــــــــراِن ونـَْقـــــــــــــــــــــــــــــــُل اخلَبـَْر مبـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــاَل َأمْحَُد فـــــــــــــــــــــــــــــــــي َفْضِلهِ مبـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــاَل َأمْحَُد فـــــــــــــــــــــــــــــــــي َفْضِلِه
ُســورًَة قَـــــــــــــــــــــــــــــــــَروا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ُســورَةً كأَنَـّــــــــــــــــــــــــــــــــُهُم  قَـــــــــــــــــــــــــــــــــَروا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا   وال نـََقلُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا َخـــــــــــــــــــــــــــــــــَراً َعـــــــــــــــــــــــــــــــــْن أَثــَـرْ وال نـََقلُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا َخـــــــــــــــــــــــــــــــــَراً َعـــــــــــــــــــــــــــــــــْن أَثــَـْر كأَنَـّــــــــــــــــــــــــــــــــُهُم 
املـُـــْؤِمُنوَن الُعْصَبـــــــــــــــــــــــــــــــــُة  بـــــــــــــــــــــــــــــــــِه  املـُـــْؤِمُنونَ َســُيْجَزى  الُعْصَبـــــــــــــــــــــــــــــــــُة  بـــــــــــــــــــــــــــــــــِه  َكَفــْر َســُيْجَزى  ِمَـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  هللاُ  َكَفــرْ ويَنـــــــــــــــــــــــــــــــْــَتِقُم  ِمَـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن  هللاُ   ويَنـــــــــــــــــــــــــــــــْــَتِقُم 

:Q وذلك مثل قوله ،Q خامســـاً: احلكمة، الي هي قرينة حللمه

)من الوافر(

ٍة ِإالَّ َستـُْفِضـــي ٍة ِإالَّ َستـُْفِضـــي َومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِمــْن ِشــدَّ  ِبصاِحِبهـــــــــــــــــــــــــــــــا ِإىل فـََرٍج َقرِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ ِبصاِحِبهـــــــــــــــــــــــــــــــا ِإىل فـََرٍج َقرِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب َومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِمــْن ِشــدَّ

وقــــــــــوله يف حفظ حرمــــــــة املؤمنيــــــــن:

)من املنسرح(

 يـَْعِطـــــــــــــــــــــْف ِبَرْغـــــــــــــــــــــٍم علـــــــــــــــــــــى َمكـــــــــــــــــــــارِِههِ يـَْعِطـــــــــــــــــــــْف ِبَرْغـــــــــــــــــــــٍم علـــــــــــــــــــــى َمكـــــــــــــــــــــارِِهِه َمــْن َيْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأِل املــُـْؤِمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِدينـَُهــمُ َمــْن َيْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأِل املــُـْؤِمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِدينـَُهــُم
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َفواَجَهُهــْم ِسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرًة  َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـَْرُهْم  َفواَجَهُهــمْ َأْو  ِسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرًة  َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـَْرُهْم   خَيْــُذ لُـــــــــــــــــــــُه هللاُ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُمواِجِهــهِ خَيْــُذ لُـــــــــــــــــــــُه هللاُ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ُمواِجِهــِه َأْو 

َلُــُم ُمْؤِمنـــــــــــــــــــــاً  ابلغَـــــــــــــــــــــْيِب  َلُــمُ َأْو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن  ُمْؤِمنـــــــــــــــــــــاً  ابلغَـــــــــــــــــــــْيِب  َمباِدِهــِه َأْو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن  ِمــْن  الَعـــــــــــــــــــــْرِش  ُذو  َمباِدِهــهِ يـُْؤِمْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه  ِمــْن  الَعـــــــــــــــــــــْرِش  ُذو   يـُْؤِمْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه 

هــذا إىل أغــراض ُأَخــر يتلّمســها قــارئ الديــوان مــع املســتدرك إن شــاء هللا، وحنــن غــري آيســن مــن العثــور علــى 
نســخة ُأخــرى – رمّبــا تكــون أقــدم – مــن هــذا الكنــز احلســيّن الدفــن، لتـَُقــدَّم هــذه التحفــة النــادرة أبحســن شــكل 

وأروعــه لــألدب الشــيعي العريــق.

وآخر دعوانــــــــــا أن احلمد هلل رّب العامليــــــــن، والصــــــــاة على حمّمد وآلــــــــه الطيبــــــــن الطاهريــــــــن.
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املصـــــــــــادر  
االحتجــاج: أليب طالــب أمحــد بــن علــي الطربســي )املتــوىّف 548 هـــ(،  تعليــق الســيد حمّمــد ابقــر اخلرســان، - 1

النجــف األشــرف، دار النعمــان للطباعــة والنشــر، 1386 هـــ.

 اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد: أليب عبد هللا حمّمد بن حمّمد ابن النعمان العكربي )املتوىّف 413 هـ(،- 2
 حتقيق مؤسسة آل البيت K:إلحياء الراث، قم، مؤسسة آل البيت K:، الطبعة الثانية،1414 هـ.

أنســاب األشــراف: ألمحــد بــن حييــی البــاذري )املتــوىّف 279 هـــ(، حتقيــق الشــيخ حمّمــد ابقــر احملمــودي، - 3
بــريوت، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، 1394 هـــ.

األنســاب: أليب ســعيد عبــد الكــرمي بــن حمّمــد الســمعاين )املتــوىّف 562 هـــ(، تقــدمي وتعليــق: عبــد هللا عمــر - 4
البــارودي، بــريوت، دار اجلنــان، الطبعــة األوىل، 1408 هـــ.  

أنوار العقول من أشــعار وصي الرســول: لقطب الدين البيهقي الکيدري )املتوىّف 576 هـ(، دراســة وحتقيق - 5
کامل سلمان اجلبوري، بريوت، دار احملجة البيضاء، الطبعة األولی، 1419 هـ.

حبــار األنــوار، للشــيخ حمّمــد ابقــر اجمللســي )املتــوىّف 1111 هـــ(، بــريوت، دار إحيــاء الــراث العــريب، الطبعــة - 6
الثالثــة، 1403 هـــ.

البداية والنهاية يف التاريخ: أليب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي )املتوىّف 774 هـ(، حتقيق علي شريي، - 7
بريوت، دار إحياء الراث العريب، الطبعة األوىل، 1408 هـ.   

بغية الطلب يف اتريخ حلب: لكمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة )املتوىف 660 هـ(، حتقيق ســهيل - 8
زكار، دمشق، 1408 هـ.

اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام: لشــمس الديــن حمّمــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي )املتــوىّف - 9
748 هـــ(، حتقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، بــريوت، دار الكتــاب العــريب، الطبعــة الثانيــة، 2002 م.

اتريــخ الــراث العــريب، فــؤاد ســزكن، ترمجــة حممــود فهمــي حجــازي والدكتــور أبــو الفضــل، القاهــرة، اهليئــة - 10
املصريــة العامــة للتأليــف، 1971 م و1978م.

11 - ،Q اخلرائــج واجلرائــح، لقطــب الديــن الراونــدي )املتــوىف 573 هـــ(، حتقيــق ونشــر مؤسســة اإلمــام املهــدي
قــم، الطبعــة األوىل، 1409 هـــ.
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خاصــة األقــوال يف معرفــة الرجــال: للعّامــة احللّــي أيب منصــور احلســن بــن يوســف بــن املطّهــر األســدي - 12
 احلّلي)املتوىّف 726 هـ(، حتقيق جواد القيومي األصفهاين، مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة األوىل، 1417 هـ.

الــدّر النظيــم: ليوســف بــن حــامت بــن فــوز الشــامي املشــغري العاملــي )املتــوىّف 664 هـــ(، قــم، مؤسســة النشــر - 13
اإلســامي، الطبعــة األوىل، 1420 هـــ.

الــدرر يف اختصــار املغــازي والســري: أليب عمــر يوســف بــن عبــد هللا ابــن حمّمــد بــن عبــد الــرب النمــري القرطــي - 14
)املتــوىف 463 هـــ(، حتقيــق شــوقي ضيــف، القاهــرة، دار املعــارف، الطبعــة الثالثــة.

ديــوان احلّمــاين: لعلــي بــن حمّمــد العلــوي الكــويف احلّمــاين )املتــوىف 301 هـــ(، حتقيــق حممــد حســن األعرجــي، - 15
بريوت، دار صادر، الطبعة األوىل، 1989 م.

ديوان حسان بن اثبت األنصاري، بريوت، دار صادر.- 16

ديوان عبيد بن األبرص، بريوت، دار بريوت، 1404 هـ.- 17

الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة: لآلغــا بــزرك الطهــراين حمّمــد حمســن ابــن علــي )املتــوىّف 1389 هـــ(، بــريوت، - 18
دار األضــواء، الطبعــة الثالثــة، 1403 هـــ.

رجــال ابــن داود: لتقــي الديــن احلســن بــن علــي بــن داود احللّــي )املتــوىّف بعــد 707 هـــ(، حتقيــق: الســّيد حمّمــد - 19
صادق آل حبر العلوم، النجف األشــرف، املطبعة احليدرية، 1392 هـ.

ســري أعــام النبــاء: لشــمس الديــن حمّمــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي )املتــوىّف 748 هـــ( إشــراف وتريــج - 20
شــعيب األرنــؤوط، حتقيــق: حســن األســد، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة التاســعة، 1413 هـــ.

شــرح ديــوان كعــب بــن زهــري: صنعــة أيب ســعيد احلســن بــن احلســن بــن عبــد هللا الســكري، القاهــرة، دار - 21
القوميــة للطباعــة والنشــر، 1385 هـــ.

شــرح هنــج الباغــة: لعــز الديــن عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد املعتــزيل )املتــوىف 656 هـــ(، حتقيــق حمّمــد أبــو - 22
الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، الطبعــة األولــی، 1378 هـــ.

 الصراط املستقيم إىل مستحّقي التقدمي: للشيخ أيب حمّمد علي بن يونس العاملي النباطي )املتوىّف 877 هـ(،- 23
حتقيق حمّمد ابقر البهبودي، طهران، املكتبة املرتضوية إلحياء اآلاثر اجلعفرية، الطبعة األوىل، 1384 هـ. 
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العقــد النضيــد والــدر الفريــد: حملّمــد بــن احلســن القمــي )مــن علمــاء القــرن الســابع(، حتقيــق علــي أوســط - 24
الناطقــي، قــم، دار احلديــث، الطبعــة األوىل، 1423 هـــ. 

العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده: أليب علــي احلســن بــن رشــيق القــريواين األزدي )املتــوىف 456 هـــ(، - 25
حتقيــق حمّمــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، بــريوت، دار اجليــل، الطبعــة الرابعــة، 1972 م. 

عيون أخبار الرضا Q: أليب جعفر حمّمد بن علي بن احلسن الصدوق )املتوىف 381 هـ(، حتقيق حسن - 26
األعلمي، بريوت، مؤسسة األعلمي، 1404 هـ.

الغديــر: للعّامــة الشــيخ عبــد احلســن األميــين )املتــوىف 1392 هـــ(، ، بــريوت، دار الكتــاب العــريب، الطبعــة - 27
الرابعــة، 1397 هـــ.

الفصــول املهّمــة يف معرفــة األئّمة: لعلــي بــن حممــد بــن أمحــد املالكــي املكــي الشــهري اببــن الصّبــاغ املالکــي - 28
)املتــوىف 855 هـــ(، ، حتقيــق ســامي الغريــري، قــم، دار احلديــث، الطبعــة األولــی، 1422 هـــ.

فهرست ابن الندمي: أليب يعقوب حمّمد بن إسحاق الندمي )املتوىف 438 هـ(، حتقيق رضا جتّدد.- 29

الفهرســت: أليب جعفــر حمّمــد بــن احلســن الطوســي )املتــوىف 460 هـــ(، حتقيــق الشــيخ جــواد القيومــي، قــم، - 30
مؤسســة نشــر الفقاهــة، الطبعــة األوىل، 1417 هـــ.

كتــاب وفيــات األئّمــة، جملموعــة مــن علمــاء البحريــن والقطيــف، بــريوت، دار الباغــة، الطبعــة األوىل، - 31
هـــ.  1412

كشــف الغّمــة يف معرفــة األئّمــة: لعلــي بــن عيســى بــن أيب الفتــح اإلربلــي )املتــوىّف 693 هـــ(، بــريوت، دار - 32
األضــواء، الطبعــة الثانيــة، 1405 هـــ.

كشــف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع، للشــيخ منصــور بــن يونــس البهــويت احلنبلــي )املتــوىف 1051 هـــ(، حتقيــق - 33
حمّمــد حســن حمّمــد حســن إمساعيــل الشــافعي، بــريوت، منشــورات حمّمــد علــي بيضــون - دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة األوىل، 1418 هـــ.

 الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن )تفســري الثعلــي(: أليب إســحاق أمحــد بــن حمّمــد بــن إبراهيــم الثعلــي- 34
)املتوىف 427 هـ(، حتقيق علي بن عاشور، بريوت، دار إحياء الراث العريب، الطبعة األوىل، 1422 هـ.

كنــز الفوائــد: أليب الفتــح حمّمــد بــن علــي الكراجكــي )املتــوىف 449 هـــ(، قــم، مكتبــة املصطفــوي، الطبعــة - 35
الثانيــة، 1369 ش.
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اللبــاب يف هتذيــب األنســاب: لعــّز الديــن أيب احلســن علــي بــن أيب الكــرم الشــيباين )املتــوىّف 630 هـــ(، - 36
بــريوت، دار صــادر.

لســان العــرب: أليب الفضــل حمّمــد بــن مكــرم ابــن منظــور اإلفريقــي املصــري )املتــوىف 711 هـــ(، قــم، نشــر - 37
أدب احلــوزة، 1405 هـــ.

 لواعج األشجان يف مقتل احلسن: للسّيد حمسن األمن العاملي )املتوىف 1371 هـ(، قم، مكتبة بصرييت، 1331 هـ.- 38

مثــري األحــزان: لنجــم الديــن حمّمــد بــن جعفــر بــن أيب البقــاء هبــة هللا ابــن نــا احللّــي )املتــوىف 645 هـــ(، - 39
النجــف األشــرف، املطبعــة احليدريــة، 1369 هـــ.

جملة معهد املخطوطات العربية جبامعة الدول العربية، القاهرة.- 40

احملــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز: أليب حمّمــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن بــن عطيّــة - 41
الغرانطــي )املتــوىّف 546 هـــ(، حتقيــق عبــد الســام عبــد الشــايف حمّمــد، بــريوت، دار الكتــب العلميّــة، الطبعــة 

األوىل، 1413 هـــ.

مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل )وهبامشــه منتخــب كنــز العّمــال يف ســنن األقــوال واألفعــال(: ألمحــد بــن حنبــل - 42
الشيباين )املتوىّف 241 هـ(،املطبعة امليمنّية، مصر، 1313 هـ.

املغــين: لعبــد هللا بــن أمحــد بــن حمّمــد بــن قدامــة )املتــوىّف 620 هـــ(، بــريوت، دار الكتــاب العــريب للنشــر - 43
والتوزيــع.

مقاتــل الطالبيــن: أليب الفــرج األصفهــاين )املتــوىّف 356 هـــ(، حتقيــق كاظــم املظفــر، النجــف األشــرف، - 44
املكتبــة احليدريــة، الطبعــة الثالثــة، 1385 هـــ.

مناقــب آل أيب طالــب: أليب عبــد هللا حمّمــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب الســروي املازنــدراين )املتــوىّف 588 - 45
هـــ(، حتقيــق جلنــة مــن أســاتذة النجــف األشــرف، النجــف األشــرف، املكتبــة احليدريــة، 1376 هـــ.

نشــوار احملاضــرة وأخبــار املذاكــرة: للقاضــي أيب علــي احملســن بــن علــي التنوخــي )املتــوىّف 348 هـــ(، حتقيــق - 46
عبــود الشــاجلي احملامــي، 1393 هـــ.

47 - :Q هنج الباغة جمموع ما انتخبه الشريف الرضي )املتوىف 406 هـ( من خطب وكتب وكلمات أمري املؤمنن 
حتقيق وشرح حمّمد عبده، قم، دار الذخائر، 1412 هـ.
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الــوايف ابلوفيــات: لصــاح الديــن خليــل بــن ايبــك الصفــدي )املتــوىّف 764 هـــ(، حتقيــق أمحــد األرانؤوط - 48
وتركــي مصطفــى، بــريوت، دار إحيــاء الــراث، 1420 هـــ.

وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: ألمحــد بــن حمّمــد بــن إبراهيــم ابــن خّلــكان )املتــوىّف 681 هـــ(، حتقيــق - 49
إحســان عّبــاس، بــريوت، دار الثقافــة.

وقعــة صّفــن: لنصــر بــن مزاحــم املنقــري )املتــوىّف 212 هـــ(، حتقيــق وشــرح عبــد الســام حمّمــد هــارون، - 50
القاهــرة، املؤسســة العربيــة احلديثــة للطبــع والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1382 هـــ.







يُِّد املـَُعظَُّم احَلَسُن املـَُثنَّى السَّ
الم(  اْبُن اإِلَماِم احَلَسِن املـُْجَتَبى )عليهام السَّ

َتقيٌق يف َتاريِخ ِوالدتِِه، َوَوفاتِِه، وَمْبَلِغ ُعْمِرِه، وَدْعَوى 
إَِماَمتِه َوَبْيَعِة ابِن األشَعِث الِكنِْديِّ َلُه

السّيد عالء املوسوي)1) 

1- ابحث وحمقّق يف الراث اإلسامي.
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ــة حــول ســرية احلســن املثــّى ابــن اإلمــام َم هــذه املقالــة عبــارة عــن دراســة اترخيّي

احلسن اجملتى Q ، حيث يضع الكاتب مجلًة من أحواله على طاولة التحقيق، 
ويسّلط األضواء على ما خفي من سريته أو اشتبه يف أحواله، حنو التحقيق يف 
مبلــغ عمــره، وزواجــه، وســنة وفاتــه، وشــبهة دعــوى اإلمامــة، وبيعــة ابــن األشــعث 

الكنــدي لــه يف ثورتــه علــى احلكــم األُمــوي اجلائــر.

الکلمــات األساســّية: احلســن املثــّى - الســرية؛ عمــره ووفاتــه؛ ابــن األشــعث 
الكنــدي.

ملخـص املقـالـة
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بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم

احَلمُد هلل ربِّ العاملن، وصلَّى هللاُ على ِخريَتِِه ِمْن خلِقِه أمجعن، حممَّد وآلِه الطَّاهرين.

وبعُد، فهذا حتقيٌق خمَتَصر يف بيان اتريخ والدة ووفاة السَّيِّد احلسن املــُـثـَىَّ ابن اإلمام احلسن املــُـجتـََى ابن اإلمام 
ــريف، ودعــوى إمامِتــِه، وبيعــة ابــن األشــعث الكنــدّي لــه  ــِغ ُعْمــرِِه الشَّ أمــري املؤمنــن علــيِّ بــن أيب طالــب K، وَمبـَْل

يف ثورتــه علــى احلكــم األمــوّي.

نـَسبه:

: أاب حُممَّد. هو احَلَسُن بُن احَلَسِن بِن َعِليِّ بِن َأيب طالٍب K، ُيَكىَّ

َن بــن َســيَّاِر بــن َعْمــرِو بــن جابِــر بــن ُعَقْيــِل بــن ِهــاِل بــن مُسَــيِّ بــن مــازِِن بــن فَــزاَرَة  ُأمُّــُه: َخْولَــُة بنــُت َمنظـُـوِر بــن َزابَّ
ابــن ُذبْيــاَن بــن بَِغيــِض بــن َريْــِث بــن َغَطفــان بــن َســعِد بــن قـَْيــِس بــن َعْيــاَن بــن ُمَضــر بــن نِــزار بــن َمَعــدِّ بــن َعــْدانن.

ــد بــن طلحــة بــن عبيــدهللا، فَوَلــدْت لــُه: إبراهيــم األعــرَج، وُســليمان، وداود، وأُمَّ القاســم،  وكانــت أوَّاًل حتــَت حممَّ
.Q ــا مــاَت - وكان قُِتــَل يَــوَم اجَلَمــِل مــع أبيــه - َخَلــَف عليهــا احلســُن فلمَّ

ــيِّد ابــن ِعنـَبَــة يف الُعمــَدِة الُوســَطى  ن، قــال السَّ ــَع بذلــَك أبوهــا َمنظُــور بــن َزابَّ وملــــَـــّـا تــزوََّج احلَســُن Q َخولَــة مسَِ
دينــِة قـَْيِســيٌّ إالَّ َدَخــَل 

َ
اجلاليَّــة: »فَدَخــَل املــــَــــدينَة ورَكــَز رايـَتَــُه علــى ابب مســجد رســول هللا O، فلَــْم يـَْبــَق يف امل

حتتهــا، مُثَّ قــال: أِمْثلِــي يُغتــاُل عليــِه يف ابَنتِــِه؟! فقالــوا: ال.

صــاَر  ــا  فلمَّ دينــة. 
َ
امل ِمــَن  هبــا  وَخــرََج  َهــوَدٍج،  يف  فَحَمَلهــا  ابنـَتَــُه،  إليــه  َســلََّم  ذلــَك   Q احلســُن  رأى  ــا  فلمَّ

،O رســول هللا  بنــِت  وابــُن  علــّي،  املؤمنــن  أمــري  ابــن  احلســُن  إنَـّـُه  َتذَهــب؟!  أيــن  أبــه  اي  لــُه:  قالــْت   ابلبقيــع 
فقال: إن كاَن لُه فيِك حاَجة فَسَيلحُقنا. فلمَّا صاروا يف خَنِْل املدينِة إذا ابحلسن واحلسن L وعبدهللا بن جعفر 

هــا، فَردَّهــا إىل املدينــة«)1(. قــد حلَُِقــوا هبِــم، فأعطــاُه إايَّ

: ويف ذلَك يـَُقوُل ُحَفْنُ الَعْبِسيُّ

َعِلُمــوا قَــْد  ُذْبيـــــــَــاَن  بَــِن  ِمـــــــــــــــــْن  النَّــَدى  َعِلُمــوا ِإنَّ  قَــْد  ُذْبيـــــــَــاَن  بَــِن  ِمـــــــــــــــــْن  النَّــَدى   َواجلُـــــــــــــــــــــوَد فــــــِي آِل َمْنظُــــــــــــــــــــــــــــوِر بْــــــــــــــِن َسيَّارِ َواجلُـــــــــــــــــــــوَد فــــــِي آِل َمْنظُــــــــــــــــــــــــــــوِر بْــــــــــــــِن َسيَّاِر ِإنَّ 

ِدمَيــــــــــــــًــا نَـــــــــــــــــــــــًدى  ِبَيْـــــــــــــــــــــــِديِهْم  ِدمَيــــــــــــــًــا املَاِطرِيــــــــــــــــَن  نَـــــــــــــــــــــــًدى  ِبَيْـــــــــــــــــــــــِديِهْم  ـــــــــيِّ ِمــْدراِر املَاِطرِيــــــــــــــــَن  ـــــــــيِّ ِمــْدرارِ وَُكــــــــــــــــــــــــــــــلَّ َغْيـــــــــــــــــــــــٍث مــــــــــــــــن الَومسِْ  وَُكــــــــــــــــــــــــــــــلَّ َغْيـــــــــــــــــــــــٍث مــــــــــــــــن الَومسِْ

1- الُعمَدِة الُوسَطى اجلاليَّة: 102.
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َهـــــــــِديَـّتـُُهْم َوْهنًـــــــــا  جارَتــــــــــــــَُهــــــــــــــــْم  َهـــــــــِديَـّتـُُهمْ تَـــــــــــــــــــــــــــــُزوُر  َوْهنًـــــــــا  جارَتــــــــــــــَُهــــــــــــــــْم  بِــَزوَّاِر تَـــــــــــــــــــــــــــــُزوُر  َوْهنًــا  لـــــــــا  فَـــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهْم  بِــَزوَّارِ ومــــــــــــــــــــــــــــــا  َوْهنًــا  لـــــــــا  فَـــتــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهْم   ومــــــــــــــــــــــــــــــا 

وُهــــــــــــــْم ِرًضى لَبـــــــــــــــــــــِن ُأْخـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍت وأْصهـــاِروُهــــــــــــــْم ِرًضى لَبـــــــــــــــــــــِن ُأْخـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍت وأْصهـــاِر تـَْرَضــى قُــــــــــــــــَرْيٌش هِبِــــــــــــــــــــــــــــــْم ِصْهــًرا ألنْـــــــــُفِسِهمْ تـَْرَضــى قُــــــــــــــــَرْيٌش هِبِــــــــــــــــــــــــــــــْم ِصْهــًرا ألنْـــــــــُفِسِهْم

َوَرواُه بَعُضُهم جلريٍر، وبَعُضُهم للَفَرْزَدِق، وليَس أليٍّ ِمنـُْهما، والصَّحيُح هو حلَُفْنٍ )1(.

ولـمَّا ماَت احلسُن Q َجزَِعْت عليِه َخْوَلة َجَزًعا شديًدا، ويف ذلَك يـَُقوُل أبوها َمْنظُور:

َجـــــــــــــــزَِعْت قَــــــــــــــــــــــــــــْد  َأْمــــــــــــــــــــــــــــِس  َخْولَــــــــــــــــــــَة  َجـــــــــــــــزَِعتْ نـُبِّـْئــــُت  قَــــــــــــــــــــــــــــْد  َأْمــــــــــــــــــــــــــــِس  َخْولَــــــــــــــــــــَة  ْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر نـُبِّـْئــــُت  الدَّ نَــــــــــــــــــــَواِئُب  تـَنُـــــــــــــــــــــــــــــوَب  َأْن  ْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ِمــــــــــــــــــــْن  الدَّ نَــــــــــــــــــــَواِئُب  تـَنُـــــــــــــــــــــــــــــوَب  َأْن   ِمــــــــــــــــــــْن 

َواْصـــــــــــــــــــــــــــــَطِرِي َخـــــــــــــــــــــــــــــْوُل  يَــــــــــــــــــــا  جَتْــــــــــــــــــــَزِعي  َواْصـــــــــــــــــــــــــــــَطِرِي ال  َخـــــــــــــــــــــــــــــْوُل  يَــــــــــــــــــــا  جَتْــــــــــــــــــــَزِعي  الصَّـــــــــــــــــــــــــــــْرِ ال  َعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  بـُنُــوا  اْلِكـــــــــــــــــــــــــــــَراَم  الصَّـــــــــــــــــــــــــــــْرِ ِإنَّ  َعَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  بـُنُــوا  اْلِكـــــــــــــــــــــــــــــَراَم   ِإنَّ 

َرواُه أبو القاسم الزَّجَّاجيُّ يف أماليه)2(.

حضورهُ في الطفّ:

قال الشَّيُخ املـــُـــفيد يف اإلرشاد:

ــا قُتِــَل احلســُن وُأِســَر الباقــوَن ِمــْن  ــِه احلســِن بــن علــيٍّ L الطَّــّف، فلمَّ »وكاَن احلســُن بــن احلســِن حضــَر مــع عمِّ
أهلِــِه، جــاَءُه أمســاُء بــن خارِجــَة فانـْتـََزَعــُه ِمــْن بــن األســَرى وقــال: وهللِا ال يُوَصــُل إىل ابــِن َخْولَــَة أبــًدا، فقــال ُعَمــُر بــن 

ســعٍد: َدُعــوا أليب َحسَّــان ابــَن ُأختِــه. ويُقــاُل: إنَّــُه ُأِســَر وكاَن بــه ِجــراٌح قــد أْشــَفى ِمْنهــا«)3(.

ــيِّد أبــو العبَّــاس أمحــد بــن أيب القاســم إبراهيــم احَلَســيِنّ الــدَّاودّي يف َمصابيِحــِه، إبســناِدِه إىل أيب خِمْنَــٍف،  وَرَوى السَّ
قال:

ــِه احلســن Q وهــو فــاِرٌس، ولــُه يومِئــٍذ ِعشــروَن ســنًة، وِقيــَل: ِتْســُع  ( بــن يَــَدي َعمِّ »قاتَــَل )يعــين احلســن الـــُمثىَّ
، وَوقَــَع يف وســط الَقتلَــى، فَحَملَــُه خالُــُه أمســاُء بــن خارَِجــَة  عشــرة ســنة، وأصابَتــُه مثــان عشــرة ِجراَحــة حــىَّ اْرتُــثَّ
ـَـديَنة«)4(. الَفــزارِّي، وَردَُّه إىل الُكوفــة وداَوْوا ِجراَحــُه، وبَقــي ِعنــَدُه ثاثــَة أشــُهٍر حــىَّ ُعــويفَ وَســِلَم، وانَصــَرَف إىل املـــ

ــابَُة  ُّ احلِلِّــيُّ الفقيــُه النَّسَّ ــد بــن ُمهنَّــا الَعَلــويُّ احُلَســيينُّ الُعبـَْيــُديلِّ ــيِّد مجــاُل الدِّيــن أبــو الفضــل أمحــد بــن حممَّ وقــال السَّ
يف ُمشــجََّرتِِه )خمطــوط(:

1- انظر: األغاين 139:12، اتريخ دمشق 63:13، هتذيب الكمال: 91:6.
2- أمايل أيب القاسم الزَّجَّاجّي: 8.

3- اإلرشاد 2/ 25.

4- املصابيح: 379.
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ــِه احلســن بكربــاء، وهــو فــاِرٌس، ولَــُه ِعشــروَن ســنًة ِعنــَد الِقتــال، وقَـــَتَل  ( بــَن يَــَدي َعمِّ »قاتَــَل )يعــين احلســن املثــىَّ
تســعة عشــر َرُجًا، وأصابَتُه ِجراحاٌت، فَوَقَع يف َوَســِط الَقتـَْلى، فَحَمَلُه أمساُء بن خارَِجَة الَفزارِّي، وَردَُّه إىل الُكوفة، 

واْنَصَرَف إىل املـــــَـدينِة، وماَت هبا، وُدِفَن ابلبقيع«.

وُياَحــُظ التَّقــاُرُب بــَن اللَّفظَــن، واالختــاُف احلاِصــُل بينـَُهمــا يف قَــول األوَّل: »وِقيــَل: تســع عشــرة ســنًة«، وقَــول 
ــيَِّد األجــلَّ َرِضــيَّ الدِّيــن  ــَتَل تســعة عشــر َرُجــًا«، مــع احتمــاِل وقُــوِع التَّصحيــِف يف أحدمِهــا، فــإنَّ السَّ الثَّــاين: »وقَـــ
أاب القاســم علــّي بــن موســى بــن جعفــر ابــن طــاوس احَلَســيِنّ الــدَّاودّي )ت664هـــ( نـََقــَل هــذا اخلَبــَـَر بلفــٍظ قريــٍب عــن 

ــيِّد أيب العبَّــاس احَلَســيِنّ، يف كتابــِه اللَُّهــوف علــى قَتلَــى الطُُّفــوِف، فقــال مــا َنصُّــُه: كتــاِب املـــَـَصابيِح للسَّ

ِه احلسِن Q يف ذلَك اليوم  ، قـــــَـَتَل بَن َيَدي َعمِّ »وَرَوى ُمَصنُِّف كتاب املــــَـصابيح أنَّ احلسَن بن احلسِن املــــُـــــثـَىَّ
ســبعة عشــر نـَْفًســا، وأصابَــُه مثــاين عشــرة ِجراَحــًة، فَوقَــَع، فأخــَذُه خالُــُه أمســاُء بــن خارَِجــة، فحَملَــُه إىل الُكوفــة وداواُه 

حــىَّ بَــرَِئ، ومحَلَــُه إىل املــَـدينة«)1(.

علــى أنَّ العاَّمــة القاضــي الزَّْيــِديَّ أمحــد بــن ســعد الدِّيــن بــن احلســِن املِْســَورّي )ت1079هـــ( نـََقــَل يف َتعليَقِتــِه 
ــيِّد أيب  علــى إحــَدى ُنَســِخ ُعمــَدِة الطَّالــِب الُكبـْــــــَرى التَّيُموريَـّـة، وحيــاَل ترمجــة احلســِن املـــُــثىَّ شــيًئا ِمــْن كام السَّ
العبَّــاس، وهــو موافِــٌق ملــا نـََقلنــاُه عــن ِكتابــِه آنًفــا ِمــْن تــردُّدِه يف ُعْمــرِِه بــَن عشــريَن وتســعَة عشــر، فاملــــَــْحِكيُّ عــن 
ّ، وال إشــكاَل يف فــارق الِعبــاَرة بــَن  ــِديلِّ ــيِّد الُعبـَْي ــُق يف الَوجــِه مــا نقلنــاُه عــن السَّ ــْن ُنســَخة اللَُّهــوف يُواِف َــصابيح ِم املــ
»تســعة« و»ســبعة« لَتشــابُِه َرمِسِهمــا يف الكتابَــِة، فُيْحَتَمــُل التَّصحيــُف أو االشــتباُه يف الِقــراَءة، ونظــريُه يقــُع كثــريًا، 

ــِهمُّ وحــَدُة املعــى، وهــذا حاِصــل بينـَُهمــا. واملـــُـ

ــة مــا يف ُنســَخِتِه ِمــَن الِكتــاِب، أو  ــُه القاضــي أمحــد بــن ســعد الدِّيــن عــن املصابيــح، فــا يَعــين ِصحَّ ــا مــا نـََقَل وأمَّ
ــا ِمــْن أنَّ الِكتــاَب ال َيْســَلُم ِمــَن الَعَبــِث  ـَـَقتها؛ ِلمــا َســَتعرفُه قريًب ــَة النُّســِخ املعَتَمــَدِة يف َمطبــوع الِكتــاب وإن وافــــ صحَّ
 ،ّ ــيِّد الُعبـَْيــِديلِّ ــيِّد ابــِن طــاوس وعصــِر تلميــِذِه السَّ ا عــن عصــِر السَّ ــٌر جــدًّ والتَّصحيــف، ُمضاًفــا إىل أنَّ القاضــي ُمتأخِّ

فاِحــظ.

ّ َجِليَّــٌة ال حَتَتِمــُل التَّصحيــَف لداللتهــا بظاِهــِر لفِظهــا علــى املعــى املــراِد هبــا، وَدفعهــا أيَّ  ــِديلِّ ــيِّد الُعبـَْي ــاَرُة السَّ وعَب
ــيِّد أيب العبَّــاس خاليــٌة عــن  جهالــٍة أو نــكارٍة بتوجيــه العــدد ابلّرِجــال، وأايًّ كاَن الصَّحيــُح، فــإن قُلنــا: إنَّ عبــاَرَة السَّ
ٌم فيهــا والثَّــاين أوَرَدُه بصيغَــِة التَّمريــض، فــاألوَُّل  الّتصحيــف، فــإنَّ حتديــد ُعْمــِر احلســن بعشــريَن ســنًة يَــوَم الطَّــفِّ ُمقــدَّ

1- اللَُّهوف على قَتَلى الطُُّفوِف : 86.
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ّ فهــو ُمواِفــٌق لــُه، فاِحــظ.  ــيِّد الُعبـَْيــِديلِّ يَعِضــُدُه قــوُل السَّ

ــد بــن طلحــة بــن عبيــدهللا، فُقتِــَل عنهــا يف َموقَعــُة  َم أنَّ َخْولَــة بنــت منظــور كانــت أوَّاًل حتــَت حممَّ وكاَن قــد تقــدَّ
ؤمنــَن Q، كمــا يَــدلُّ عليــه َخبـَــُر 

ُ
اجَلَمــل، فتـََزوَّجهــا احلســُن اجملتـَــَى Q، وكان الــزَّواُج يف املدينــة ويف حيــاِة أمــري امل

َزواِجــِه ِمْنهــا، وَموقَعــُة اجَلَمــِل الَّــي قُتِــَل فيهــا حممَّــد بــن طلحــة كانــت ســنَة ِســتٍّ وثاثــن، مُثَّ كانــت َموقَقــُة ِصفِّــن يف 
ــنن  ســنِة ســبٍع وثاثــن، مُثَّ َموقَعــُة النَّهــروان يف ســنِة مثــاٍن وثاثــن، واحلســن Q مــع أبيــه يف العــراق يف ُكلِّ هــذه السِّ
ــُة يف بيــت ُأختهــا مُتاِضــَر بنــت منظــور َزوَجــة عبــدهللا بــن الزُّبــري يف احلجــاز، فِمــَن الَبعيــِد أن يكــوَن  ملَْ يُفارقــُه، وَخوَل
  Q ــِة النَّهــروان، وعليــه فيكــون زواُجــُه ــَع بعــَد َموِقَع الــزَّواُج قــد َحَصــَل خــاَل هــذه املــدَّة، واألقــرُب واألظَهــُر أنَّــُه َوَق

ِمْنهــا يف ســنِة تســٍع وثاثــن.

وكانــت َخولَــة قــد َولَــَدْت لــُه احلســَن املثــىَّ بعــَد عــاٍم كاِمــٍل علــى َزواِجهمــا، فقــد َرَوى الزَّجَّاجــّي يف أماليــه، إبســناِدِه 
إىل ُعَمــَر بــن َشــبَّة، قــال:

َن، فأقاَمــْت ِعنــَدُه َحــواًل ال َتكَتِحــُل  ــَة بنــَت َمنظُــوِر بــن َزابَّ »َتــزوََّج احلســن بــن علــيٍّ ِرضــوان هللا عليهمــا - َخوَل
وال تَتَزيَّــُن، حــىَّ َولَــَدْت لــُه ابنًــا، فَدَخــَل عليهــا وقــد َتزيَّنــْت فقــال: مــا هــذا؟ قالــْت: ِخفــُت أن أتَزيَّــَن وأتصنَّــَع فيـَُقــول 

النِّســاُء: جَتَمَّلــْت فلَــْم تــَـَر ِعنــَدُه شــيًئا، فأمَّــا وقــد جــاَء هــذا فــا أابيل«)1(.

تاريخ والدته ومبلغ عمره:

واحلســُن هــو أكبــَـُر أوالِدِه Q ِمْنهــا كمــا ال خَيَفــى، وكاَن لــُه يــوَم الطَّــفِّ عشــرون ســنًة، وعليــِه فتكــوُن والَدتُــُه َســَنَة 
ُه أمــري املؤمنــن Q، وهــو الصَّحيــُح الَّــذي يُرَكــُن إليــه إن شــاء هللاُ  ــَنِة الَّــي اسُتشــِهَد فيهــا جــدُّ أربعــَن للهجــرة، يف السَّ

تعاىل.

الَعلَــِويُّ احَلَســيِنُّ الطَّباطَبائــيُّ احلِلِّــيُّ املعــروف اببــن طَباطَبــا واببــن  بــن علــيٍّ  ــد  ــيِّد َصِفــيُّ الدِّيــن حممَّ قــال السَّ
 : ـُـثىَّ ــَغ ُعْمــِر احلســن املـ ــة االثــين عشــر، حاكيــاً َمبـَْل الطَّْقَطِقــيِّ يف كتابــه املــُـخَتَصر يف أخبــار َمشــاهري الطَّالبيَّــة واألئمَّ

»وتُــويّفِ ولــُه ِمــَن الُعْمــِر مخــٌس وثاثــوَن َســَنًة «)2(.

ــيِّد ابــن ِعنـََبــَة يف الُعمــدِة الُكــرَبى  وكــذا قــال يف ِكتابــِه األِصيلــي أنَّــُه عــاَش مخًســا وثاثــن ســنًة)3(، ومبثلــِه قــال السَّ

1- أمايل الزَّجَّاجّي : 7.
2- املـُخَتَصر يف أخبار َمشاهري الطَّالبيَّة واألئمَّة االثين عشر : 240.

3- األِصيلي : 63.
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إمساعيــل  أبــو  ــيِّد  والسَّ اإلرشــاد)2(،  يف  املـُــفيد  ــيُخ  الشَّ قالــُه  وقـَبـَْلُهمــا  اجلاليَّــة)1(،  والوســطى  )خمطــوط(  التَّيموريَـّـة 
الطَّباطبائــيُّ يف املـُــنـَْتِقَلِة)3(، وأميــــُن اإلســاِم أبــو علــيٍّ الطَّربســيُّ يف إعــاِم الــَوَرى)4(، وغريهــم.

ــد بــن إبراهيــم بــن  ــيخ الفاضــل أيب احلســن حممَّ وهــذه الّرِوايــُة يف حتديــد ُعْمــرِه خبمــٍس وثاثــَن ســنًة هــي روايَــُة الشَّ
ــيِّد الُعَمــرِيُّ يف املــَـْجِدّي)5(. ر القــدمي، َرواهــا عنــُه السَّ ــابة املــُـشجِّ علــيٍّ األَســدّي الُكــويّف املعــروف اببــن دينــار النَّسَّ

ــد التَّميمــّي اجِلعــايبّ القاضــي، شــيخ َشــْيَخْينا الصَّــدوق واملــُـفيد، َرواهــا يف ِكتابــِه اتريــِخ  ورِوايَــُة احلافــظ أيب بكــٍر حممَّ
الطَّالبيِّــنـ ـــ كمــا حــكاُه عنــُه احلافــُظ ُمُغْلطــاي بــن ِقِليــج يف إكمــاِل التَّهذيــب - عــن موســى اجلــون بــن عبــدهللا احملــض، 

قــال: »مــاَت احلســن ولــُه مخــٌس وثاثــوَن ســنًة«)6(.

ــيُخ املــُـفيد قــد َرواهــا عنــُه؛ ألنَّــُه َرَوى عنــُه ســائَِر ُكتُبِــِه مبــا فيهــا ِكتابــُه اتريــخ الطَّالبيِّــن، أو   وال يَبُعــُد أن يكــوَن الشَّ
أخبــار آل أيب طالــب، كمــا مسَّــاُه َشــيُخنا أبــو العبَّــاس النَّجاِشــيُّ يف رجالِــِه)7(، فاِحــظ.

ــابة، وأاب بكــٍر اجِلعــايبّ، ُمعاِصــران لبعِضِهمــا، وابــُن  وللفائــَدة؛ فــإنَّ أاب احلســِن ابــَن دينــار األَســدّي الُكــويّف النَّسَّ
َ قـَبـَْلــُه، واللَّطيــُف يف رِوايــِة اجِلعــايبّ أنَّــُه َحكاهــا عــن ُموســى اجلــون، واجِلعــايبّ جليــٌل  دينــار أَســنُّ ِمــَن اجِلعــايبّ، وتُــويّفِ
ــٌة ال ُتدفَــُع أبــًدا، فموســى أدَرى جِبــدِِّه ِمــْن َغــريِه، وَلَعْمــري هــي  ــْت فهــي ُحجَّ أمــٌن يف نَقلِــِه كمــا ال خَيفــى، فــإن صحَّ

ــا قريــب. صحيحــة لكــن ليــَس ابلوجــِه الَّــذي ُحِكــَي، بــل كمــا َســَتعرِفُُه عمَّ

ـُـثىَّ خبمــٍس وثاثــَن ســنًة،  ـَـَرى فــإنَّ هــذا اجَلمــَع ِمــْن أجــّاِء األعــاِم اتَّفقــوا علــى حتديــِد ُعْمــِر احلســِن املـ وكمــا تـ
وأرســلوُه إرســاَل املــُـسلَّمات، وهــذا ال يَتمشَّــى أبــًدا؛ إذ إنَّ للحســِن حاِدثَــًة مشــهورًة مــع احلجَّــاج، حينمــا طلــَب إليــِه 
،Q األخرُي ــ وكان يَومئٍذ والًيا لعبد امللك على املــَدينة ــ أن ُيشرَِك معُه عمَُّه ُعَمَر بن عليٍّ يف صدقات أمري املؤمنن 
ــاُج أن  َ َشــْرَط علــيٍّ Q يف أن َتــرَُج صدقاتــُه إىل غــري َولَــدِه ِمــْن فاطمــة P، فــأراَد احلجَّ فامتـَنَــَع احلســُن وأىَب أن يُغــريِّ
ــاَج  ــاَج إليــه، فكَتــَب لــُه كتــااًب مَيَنــُع احلجَّ يُدِخــَل ُعَمــَر فيهــا ُرغًمــا عنــُه، فوفَــَد احلســن علــى عبــد امللــك َيشــتكي احلجَّ

.Q ٍِّمــْن ُمعاَرَضتِــِه يف صدقــات علــي

1- الُعمدِة الُكربَى التَّيموريَّة )خمطوط( والوسطى اجلاليَّة : 100.
2- اإلرشاد: 2/ 25.

3- املـُنـَْتِقَلِة: 308.
4- إعاِم الَوَرى: 1: 418.

ــد بــن إبراهيــم بــن علــيٍّ األَســدّي الُكــويّف املعــروف اببــن دينــار النَّسَّــابة  5- املــَـْجِدّي : 221، رواهــا عــن الشَّــيخ الفاضــل أيب احلســن حممَّ
املـُشّجــِر القدمي.

6- إكماِل التَّهذيب 4: 77.
7- رجال النجاشي : 395 
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ــاَج َويلَ احلجــاز لعبــد امللــك ســنَة ثــاٍث وســبعن بعــد أن قَـــــَتَل عبــد هللا بــن الزُّبــري، وُعــزَِل عنــُه  وال خَيفــى أنَّ احلجَّ
ســنَة مخــٍس وســبعن، وعليــه فاحلادثــُة املذكــورُة وقعــْت بــن هذيــن العامــن.

وقــد َعَرفــَت أنَّ والدة احلســِن املـــُــــثىَّ كانــت ســنَة أربعــن ِمــَن اهلجــرة، فــإذا أضفنــا إليهــا مــا ُروَي أبنَّــُه عــاَش مخًســا 
ــاُج عــن واليــة احلجــاز، وهــذا  ــَنِة الَّــي ُعــزَِل فيهــا احلجَّ وثاثــَن ســنًة، تكــون وفاتــُه يف ســنِة مخــٍس وســبعن، أي يف السَّ

ال شــكَّ ابِطــٌل وَمــرُدوٌد، وال مُيِكــُن التَّصديــُق بــه قطًعــا، وملَْ يـَُقــل بــه أحــٌد ُمطلًقــا.

َم ُمْلــِك الوليــد بــن عبــد امللــك ِمــَن   مُثَّ إنَّ عبــد امللــك تُــويّفِ ســنَة ســتٍّ ومثانــن، ووجــوُد احلســِن يف احليــاِة أايَّ
املـُــسلَّمات، واألخبــاُر املنُقولَــُة دالَـّـٌة علــى ذلــك. 

اُودّي يف املــَـصابيح أنَّ احلســن تُــويّفِ وهــو ابــن مثــاٍن وثاثــن ســنًة، مُثَّ  ــيِّد أبــو العبَّــاس أمحــد احَلَســينُّ الــدَّ وذََكــَر السَّ
َم عليــه قــال مبثلــِه ِســواُه، وأيًضــا هــذا مــرُدوٌد  عقَّــَب بقولِــه: »وِقيــَل: ســبٍع وثاثــن«)1(. وملَْ أِقــْف علــى أحــٍد ممَّــْن َتقــدَّ

كســاِبِقِه.

ــنِة املذكــورة  َ يف ســنِة إحــدى وتســعَن، كمــا يف َوفَيــاِت السَّ ـُـنـَْتَظم أنَّ احلســَن املــُـثىَّ تُــويّفِ وذََكــَر ابــُن اجلَــوزِّي يف املـ
م الوليــد بــن عبــد امللــك)2(. ِمــْن ِكتابــِه، وعليــه فوفاتُــُه كانــت يف أايَّ

م الوليــد بــن عبــد امللــك، مُثَّ عقََّبــُه بقولِــه: »وِقيــَل: ســنة ســبٍع  وذَكــَر الصَّفــديُّ يف الــوايف، أنَّ وفاتَــُه كانــت يف أايَّ
وتســعن«)3(، ممَّــا يُرِشــُد إىل أنَّ األوََّل هــو املشــهور.

ــا هــو قَــوٌل ال أكثــر، وهــو قَــوُل شــيِخِه الذَّهــّي يف اترخيــه ــــ وأظــنُّ أنَّــُه أوَُّل َمــْن قــال بــه فيمــا َيظَهــُر يل،   والثَّــاين إنَّ
يُقوِّيــِه قَــوُل ابــن َحَجــٍر يف هَتذيــب التَّهذيــب: »قــرأُت خبــطِّ الذَّهــّي: مــاَت ســنَة 97« ــــ وذََكــَرُه يف الطَّبـََقــِة العاشــَرة، 

يف َوفَيــاِت ســنِة ســبٍع وتســعن)4(، وأيًضــا يف ترمجــة احلســِن ِمــْن رِجــاِل هــذه الطََّبقــة)5(.

ــَنِة املذُكــورة )6(، خبــاِف تلميــِذِه  واتبـََعــُه تلميــُذُه ابــُن كثــرٍي يف الِبدايــة والنِّهايــة يف ترمجــة احلســِن ِمــْن َوفَيــاِت السَّ
َم ــــ أثبَــَت التَّاريــَخ األوَّل؛ لكونِــِه املشــهور، وســاَق الثَّــاين بـَْعــَدُه بصيغَــِة التَّمريــض،  اآلَخــر الصَّفــدّي، الَّــذي ــــ وكمــا تقــدَّ

كمــا يـَلُــوُح ِمــْن كاِمــِه.
1- املـَصابيح : 382

2- املنتظم  6 : 301.
3- الوايف ابلَوفـََيات 11 : 416.

4- هتذيب التهذيب البن حجر 2 : 1043.
5- هتذيب التهذيب 2 : 1079.
6- يف الِبداية والنِّهاية 9 : 170.
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ــرَي،  مُثَّ إنَّ الذَّهــيَّ َحَصــَل لــُه تــردٌَّد بعــَد ذلــَك يف حتديــد ســنِة وفاتِــِه كمــا يف َذيــِل ترمجــة احلســِن املــُـثىَّ ِمــْن ِكتابِــِه السِّ
فقال: »تُويّفِ احلســن بن احلســن ســنَة ِتســٍع وتســعن. وقيَل: يف َســبٍع وَتســعن«)1(، وِكامهُا ال يـَتَِّفُق مع َزَمِن الوليد 

ابــن عبــد امللــك.

َ ســنَة  واتبَــَع ابــن َحَجــٍر يف هَتذيــب التَّهذيــب، وَتقريــب التَّهذيــب الذَّهــيَّ يف اترخِيــِه، فذََكــَر أنَّ احلســَن املــُـثىَّ تُــويّفِ
ســبٍع وتســعن، وزاَد يف التَّقريــب فقــال: »ولــُه ِبْضــٌع ومخســوَن ســنًة«)2(.

م الوليــد بــن عبــد امللــك، هــو املـُــَعوَُّل عليــه، لكونــه املشــهور والثَّابــَت ِعنــَد  والتَّاريــُخ األوَُّل، أي أنَـّـُه تُــويّفِ يف أايَّ
ــابن، وُهــم األعلَــُم واألخــرَب، خباصَّــٍة أنَّ القائلــَن بــه ِمنـُْهــم ُمَتقدِّمــوَن َزَمنًــا، وُهــم ُشــُيوُخ هــذا الِعلــِم وأراببــُه، فَعــْن  النَّسَّ
ــيِّد أيب القاســم  ــيِّد أيب احلســِن الَعلَــِوّي الُعَمــرِّي املعــروف اببــِن الصُّــويفّ يف ِكتابــِه املــَـْجِدّي، عــن السَّ شــيخنا الرَّئيــس السَّ
َم الوليــِد بــن عبدامللــك«)3(.  ـُـثـَىَّ أايَّ ــابة، قــال: »مــاَت احلســُن املـ احلســن ابــن ِخــداٍع الَعَلــوّي األْرَقِطــّي املِصــرِّي النَّسَّ

ًبــا: »هــذا قَــوٌل صحيــٌح ِعنــِدي«. ــيِّد أبُــو احلســِن الُعَمــرِيُّ ُمَعقِّ قــال السَّ

ــا َويلَ الوليــُد بــن عبــد   »وتَــواَرى احلســن بــن احلســن أبرِض احلجــاز وهتامــة، حــىَّ مــاَت عبدامللــك بــن مــروان، فلمَّ
ــَل إىل املـــَـديَنِة َميِّتًــا علــى أعنــاِق الّرِجــال،  امللــك اْشــَتدَّ طََلبُــُه للحســن بــن احلســن، حــىَّ َدسَّ إليــه َمــْن ســقاُه السُّــمَّ، ومحُِ

وُدفِــَن ابلبقيع«)4(. 

وقال السَّيُِّد أبو إمساعيل الطَّباطبائيُّ يف املـُنـَْتِقَلِة: »قـَتـََلُه الوليد بن عبدامللك َصبـْرًا«)5(.

ــد بــن األشــَعِث قــد دعــا إليــِه  ــيِّد ابــن ِعنـََبــَة يف الُعمــَدِة الوســطى اجلاليَّــة: »وكاَن عبــد الرَّمحــن بــن حممَّ وقــال السَّ
ــا قُِتــَل عبــُد الرَّمحــِن تَــواَرى احلســُن حــىَّ َدسَّ إليــه الوليــد بــن عبدامللــك َمــْن َســقاُه مُسًّــا، فمــات«.  وابيـََعــُه، فلمَّ

قلُت: وَكاُمُه أشَبُه بكاِم السَّيِّد أيب العبَّاس، فتأمَّل.

م الوليــد بــن عبدامللــك، وهــو املشــهور  ُل ِمــْن هــذه األخبــار هــو أنَّ وفــاَة احلســن املـُــثىَّ كانــت يف أايَّ واملـُــَتَحصِّ
ــرِِه  َم نَقلُــُه، ويُطــرَُح قَــوُل الذَّهــّي لتأخُّ لَتظَافُــِر النُُّصــوِص الــواردة فيــه، حبيــُث صــاَر مُيِكنُنــا اجلـَـْزُم بذلــك بنــاًء علــى مــا تقــدَّ
ــَر عنــُه؛ ألنَّ َمدارُهــم عليــه، ويُنظَــُر مــا  ــْن َســبـََقُه، مُثَّ تَــردُِّدِه، وكذلــَك يُطــرُح َقــوُل َمــْن اتبَعــُه وأتخَّ وشــُذوِذِه بَقولِــِه عمَّ

1- سرَي أعام النباء 4 : 486.
2- هَتذيب التَّهذيب 2 : 263، َتقريب التَّهذيب : 159

3- املـَْجِدّي : 221، عن السَّيِّد أيب القاسم احلسن ابن ِخداٍع الَعَلوّي األْرَقِطّي املِصرِّي النَّسَّابة.
4- املـَصابيح : 382.
5- املـُنـَْتِقَلِة : 308.
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حــكاُه ابــن َحَجــٍر يف َمبَلــِغ ُعْمــِر احلســِن ِمــْن َقولِــِه: »ِبضــٌع ومخســوَن ســنًة«.

سنة وفاته وبيعته البن األشعث:

ِم الوليــد بــن عبــد امللــك،  ــا كانــت يف أايَّ وبعــَد أن َعَرفْــَت هــذا وأنَّ مــا يُرَكــُن إليــه ويُعَتَمــُد عليــه يف وفــاِة احلســن أهنَّ
ــيَِّديِن أيب العبَّــاس وابــِن ِعنـَبَــَة أنَّ عبدالرَّمحــن الِكْنــِديَّ كاَن  َ ســنَة وفاتــه، وقــد َعَرفْــَت أيًضــا ِمــْن كاِم السَّ بَقــَي أن نـَُعــنِّ
ــا قُِتــَل عبدالرَّمحــن تَــواَرى احلســُن حــىَّ َدسَّ إليــه الوليــُد بــن عبدامللــك َمــْن َســقاُه  ، فلمَّ قــد َدعــا وابيَــَع للحســِن املــُـثـَىَّ

السُّــمَّ فمــات.

ـُـثىَّ ــــ أنَّ عبــد الرَّمحــن،  ــيُِّد أبــو العبَّــاس قــد َرَوى ــــ يف َمعــرِض كاِمــِه عــن بيعــة عبــد الرَّمحــن للحســن املـ وكاَن السَّ
ــاَج َهــمَّ أبن يدُعــو إىل نـَْفِســِه، فمنـََعــُه َمــْن كاَن معــُه ِمــْن ُعلمــاِء العــراِق ِمــْن أن يَفَعــل،  وبعــَد أن َخلَــَع عبــد امللــك واحلجَّ

وَخوَّفُــوُه أنَّ هــذا األمــَر ال يَلَتئِــُم إالَّ برجــٍل ِمــْن قـَُريــش.

فأقرَُّهــم، فَكتـَبُــوا إىل زيــِن العابديــَن Q فامتـَنَــَع، وإىل احلســِن فتوقَّــَف يف ابِدئ األمــر ِخشــَيَة أن يَغــِدروا بــه، مُثَّ إنَّــُه 
قَبِــَل ِمنـُْهــم علــى َمَضــٍض، وذلــَك بعــَد أن َوَرَدْت عليــه ُكتـُبـُُهــم ابلبيعــة واألميــاِن املــُـغلََّظة، وَخــرََج إليــه ِمنـُْهــم: عبــد الرَّمحــن 
ــُلويلّ، هــؤالء عــن أهــل  ــْعِيّ، وأبــو وائــٍل َشــقيق، وعاصــم بــن َضْمــَرة السَّ ابــن أيب ليلــى، وأبــو الَبْخــَرّي الطَّائــّي، والشَّ
ري، واحلســن الَبصــرّي، وحارِثَــة بــن ُمَضــرٍَّب،  ــخِّ ــد بــن ســريين، وعبدالرَّمحــِن بــن الشِّ الُكوفــة، وعــن أهــل الَبصــرة: حممَّ

وَحرِيــش بــن ُقداَمــة، ومسّــوا احلســَن بـ»الرِّضــا«.

ــاِج ثــاَث ســنٍن، مُثَّ َدخــَل ابــن األشــعث الُكوفــة، فاجَتَمــَع إليــه محــزة  مُثَّ كانــت احلــرُب بــَن ابــن األشــعث واحلجَّ
ــيبايّن، يف مجاعــٍة ِمــَن الُفقهــاء والُقــرَّاء، فقالــوا لــُه: أظِهــر اســَم  ُّ، وابــن َمْصَقلَــَة الشَّ بــن املـــُـغرية بــن ُشــعَبة، وُقداَمــُة الضَّــيِّ

الرَّجــلُِ فقــد ابيَعنــاُه وَرضينــا بــه إماًمــا وِرًضــا.

ــا كان يــوم اجلمعــة أظَهــَر امسَــُه وخطــَب لــُه، حــىَّ إذا كان يــوم اجلمعــة الثَّانيــة أســقَط امسَــُه ِمــَن اخلُطبَــة، مُثَّ  فلمَّ
كانــت َوقَعــُة َديــِر اجَلماِجــم، فاهنـَـَزَم ابــُن األشــعث وَمَضــى هــاراًِب، وثـَبُــَت عبــدهللا ــــ كــذا مسَّــاُه ــــ بــن العبَّــاِس بــن َربيَعــة 
، فاهنـَـزَم وحَلِــَق اببــن األشــعث،  ابــن احلــارث بــن عبــد املـــُـطَِّلب، وكاَن علــى َخيــِل ابــِن األشــعث داِعيَــًة للحســِن املــُـثىَّ

هــذا كاُمــُه، مُثَّ ذََكــَر مــا َحكينــاُه عنــُه ِمــْن تــواري احلســن.

ِك،  ــاج الَّــذي أرَســَلُه لَفتــِح بــاِد الــرُّ ويف هــذا الــكاِم َنظَــٌر ِعنــِدي، فــإنَّ عبدالرَّمحــن كاَن قائِــًدا علــى َجيــِش احلجَّ
ــاِج إبمــاَرِة العــراق، بــل أحــقُّ ِمــْن عبــد امللــك  وَمِلُكهــا رُْتِبيــل، وكاَن عبدالرَّمحــن يـَــَرى يف نـَْفِســِه أنَـّـُه أحــقُّ ِمــَن احلجَّ
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ــاِج إىل اخلُــروِج عليــه  ــُه وُخَيــاؤُه وُكرُهــُه للحجَّ ــُه أنـََفُت ــاج ُكــرٌه شــديد، فَدفـََعت ــِة نـَْفِســها، وكاَن بَينــُه وبــَن احلجَّ ابخلاَف
ــِه وإعــاِن نـَْفِســِه أمــريًا علــى الِعــراِق. وَخْلــِع طاَعِت

وِمــْن ثَــــمَّ َخَلــَع بيعــة عبدامللــك بــن مــروان وأعلــَن نْفَســُه خليفــًة وابيـََعــُه أصحابـُـُه علــى ذلــك، والَتــفَّ أهــُل العــراق 
َحولَــُه ِمــْن ُكلِّ جانــب، حــىَّ ِقيــَل: إنَّــُه ســاَر معــُه ثاثَــٌة وثاثـُـوَن ألــَف فــاِرٍس، وِمائَــٌة وعشــروَن ألــَف راجــٍل، وأيَّــَدُه يف 
ــاِج وَجــْورِِه وإماتَِتــِه لَوقــِت  ــاِج مَجــٌع ِمــْن فُقهــاء الُكوفــة وقـُرَّائِهــا وُصَلحائِهــا، ِلمــا كاَن ِمــْن ظُلــِم احلجَّ ثَورتــِه علــى احلجَّ
ــاج وَعْســِفِه، حــىَّ أنَّ شــعاَر عبــد الرَّمحــن وَصحبِــِه كاَن: اي  الصَّــاِة، فَوَجــدوا يف عبــد الرَّمحــن خاَصَهــم ِمــَن احلجَّ

لِثــاراِت الصَّــاة.

ــُة َديــِر اجَلماِجــم،  ــاِج وقائِــُع كثــريَة، كاَن الظََّفــُر يف أكَثرِهــا لعبدالرَّمحــن، حــىَّ كانــت َوقَع َــْنَ احلجَّ ــُه وبـ وَجــَرْت بيَن
ًدا، فقــال عبدالرَّمحــن ــــ كمــا يف اتريــخ ابــن األثــري ــــ  وفيهــا اجَتَمــَع أهــُل العــراق وَخَلعــوا عبــد امللــك بــن مــروان جُمــدَّ
»أال إنَّ بين مرواَن يـَُعيَــّـُروَن ابلزَّْرقاِء، وهللِا ما هَلُم َنَسٌب أَصحُّ ِمْنُه، أال إنَّ بين أيب العاص أعاٌج ِمْن أهِل َصفُّورِيَة، 
فــإن َيُكــن هــذا األمــُر يف قـَُريــٍش فَعــينِّ فُِقَئــْت بـَْيَضــُة قـَُريــٍش، وإن َيُكــن يف الَعــَرِب فــأان ابــُن األشــعث«)1(، ومــدَّ هبــا 

َصوتَــُه ُيْســِمِع النَّــاس.

ــد بــن األشــعث والــد عبدالرَّمحــن: أُمُّ فــَـْرَوَة بنــت أيب  قــال كاتبــه أبــو احلســِن املــُـوَسويُّ ــــ كان هللا لــُه ــــ: ألنَّ أُمَّ حممَّ
ُقحاَفــة، ُأخــت أيب بكــٍر.

مُثَّ إنَّ عبــد الرَّمحــن اهنَــَزَم بعــَد حــرٍب طويلــٍة داَمــْت حنــو ِمائَــِة يــوٍم، مُثَّ اهنَــَزَم يف وقعــة َمْســِكٍن أيًضــا، فَهــرَب إىل 
، فَقطَــَع رُْتِبيــُل رأَســُه قـَْبــَل  رُْتِبيــل، فأمَّنَــُه، مُثَّ غــَدَر بــه، فَقَتلــُه وبَعــَث برأِســِه إىل احلجَّــاج، وِقيــَل مــاَت عبدالرَّمحــن ابلسُّــلِّ
ــاج، فألَقــى عبدالرَّمحــن نـَْفَســُه  ــاج، وِقيــَل: إنَّ رُْتِبيــَل قيَّــَدُه وأرَســَلُه إىل ُعمــاَرَة عاِمــِل احلجَّ أن يُدَفــَن وأرَســَلُه إىل احلجَّ

ــاج، وكاَن ذلــَك ســنَة مَخــٍس ومثانــَن، وِقيــَل: ســنَة أربــٍع ومثانــن. َ إىل احلجَّ ِمــْن َســْطٍح فمــاَت، فاْحتــُـزَّ رأُســُه وُســريِّ

وَمــْن شــاَء االســتزاَدَة يف أخبــار ابــن األشــعث وثورتــه فلَينظُــر: حــواِدَث ســنة مثانــن إىل ســنة مخــس ومثانــن يف 
اتريــخ الطَّــربّي، واتريــخ ابــن األثــري، واتريــخ الذَّهــّي، وحــوادث ســنِة مثانــن إىل ســنِة أربــع ومثانــن يف اتريــخ ابــن كثــري، 

ولينظُــر كذلــك: جتــارب األُمــم)2(.

وكمــا تــَـَرى فليــَس للحســِن أيُّ ِذْكــٍر أو أثَــٍر يف ثــورة عبدالرَّمحــن، وقَــْد َعَرفــَت كاَمــُه وكيــَف أنَّــُه كاَن يــَـَرى نـَْفَســُه 

1- اتريخ ابن األثري 3: 496.
2- جتارب األُمم1: 221 - 244.
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ُمْســَتحقًّا للخافــة، وكاَد أن يُزيــَل بثورتــِه ســلطان بــين أُميَّــة، وقــد اســتوَعَب املــــُـؤّرِخوَن أخبــاَر ُخروجــِه وثورتــِه، وفصَّلــوا 
يف أســباهِبا وأحداثِهــا وجُمَْرايهِتــا ووقائِِعهــا.

ومــا ذََكــروُه ِمــْن حــاِل عبدالرَّمحــِن وِطباِعــِه ال حُيَتَمــُل مبْثِلــِه أن يـُـودَِع ثوَرتَــُه يف أحــٍد ِمــَن الَعَلويِّــن، وأن يُقــِدَم علــى 
ــد بــن األشــعث، وهــو َمــْن َدلَّ أابُه علــى ُمْســِلِم بــن عقيــل،  ُمبايـََعتِــِه والدَّعــَوِة لــُه، يُضــاُف إليــه أيًضــا أنَّ الرَُّجــَل ابــن حممَّ
ُه األشــعُث كاَن ِمــْن  وأبــوُه َمــْن قــاَد عســَكَر ابــن زايٍد لِقتالِــِه مُثَّ َســلََّمُه البــن زايٍد، مُثَّ َشــرَِك يف َدِم احلســن Q، وَجــدُّ
تُــُه  ــُه قــــَـْيُس بــن األشــعث ممَّــن َشــرَِك يف َدِم احلســن Q، وعمَّ أشــدِّ املــُـنَحرفَن عــن علــيٍّ Q وممَّــَن َشــرَِك يف َدِمــِه، وعمُّ

َجعــَدُة كانــت زوَجــَة احلســِن Q وهــي الَّــي َســَقْتُه السُّــمَّ فَقتـََلتــُه.

، وأيــَن   وكاَن عبدالرَّمحــِن ممَّــن قاتَــَل املـــُـختاَر الثَـّـــَقِفيَّ إىل جانِــِب ُمصعــب بــن الزُّبَــري، فأيــَن هــذا ِمــْن احلســِن املــُـثىَّ
احلســُن ِمْنــُه وِمــْن أخبــارِِه ووقائِعــِه، فالرَُّجــُل أبَعــُد مــا َيكــوُن عــن العلويِـّـن، ولــو كاَن يُريــُد أن َيَضــَع هــذا األمــَر يف بــين 

هاِشــٍم لــكاَن فَعــل.

 فإنَّ عبَد الرَّمحِن بن العبَّاس بن ربيعة بن احلارث بن عبد املـــُـطَِّلب اهلاشّي كاَن ِمْن قاَدتِِه، وممَّْن أبَلى معُه باًء 
َحَســًنا، وملَـّــا َمَضــى عبــد الرَّمحــن ابــن األشــعث ِمــَن الَبْصــَرِة إىل الُكوفــة َوثَــَب البَّصريُّــوَن إىل عبــد الرَّمحــن بــن العبَّــاس 

اهلاشــّي فبايـَُعــوُه أمــريًا عليِهــم، فقاتَــَل هِبِــم مخــَس ليــاٍل أشــدَّ الِقتــال، مُثَّ حَلِــَق اببــن األشــعث إىل الُكوفــة.

فلــو أنَّ األخــرَي أراَد أن َيَعــَل األمــَر يف أحــٍد ِمــْن قـَُريــٍش أو بــين هاشــٍم َلوَضَعهــا يف يَــِد عبدالرَّمحــن اهلاشــّي، علــى 
أنَّ املـــُـؤّرِخَن ملَْ يَغَفلــوا عــن اســِم هــذا األخــري وأخبــارِِه يف هــذه الثَّــورة، فلــو كاَن للحســِن املــُـثىَّ أثــَـٌر فيهــا ملــا أغَفلــوُه، 

وأىنَّ ملــِـْثِل هــذا أن يُغَفــَل عنــُه أو يـُـرََك ِذْكــرُُه؟!.

مُثَّ ال َتغَفْل عن ما َتقدَّم إيراُدُه ِمْن َقوِل ابن األشــعث يف َديِر اجَلماِجِم وبعَد أن أعاَد العراقيُّوَن َخْلَع عبدامللك، 
فقــاَم فيهــم خاِطبًــا، فقــال: »فــإن يُكــن هــذا األمــُر يف قـَُريــٍش فَعــينِّ فُِقئَــْت بـَْيَضــُة قـَُريــٍش، وإن يُكــن يف الَعــَرِب فــأان ابــُن 

األشــعث«، ومدَّ هبا َصوَتُه ُيْســِمُع النَّاس.

ــا َوَفــَدْت علــى احلســن بُكُتــِب العراقيِّــن  ــيِّد أبــو العبَّــاس ــــ فيمــا تقــدَّم نَقلــُه عنــُه ــــ أهنَّ ــا األمســاُء الَّــي ذََكــَر السَّ وأمَّ
تُبايعُه؛ فإنَّ فيهم َمْن ال ِذْكَر لُه وال أثَر يف ثورة ابن األشــعث، بل فيِهم َمْن اشــُتِهَر اعتزَالُُه عنها ُمنُذ بدايَتها، نـََعم، 
ــعِيُّ ــــ   عبدالرَّمحــن بــن أيب ليلــى الفقيــُه، وأبــو الَبْخــَرّي الطَّائــّي موالُهــم؛ َخَرجــا وقُِتــا يف احلَــرب، وكذلــَك َخــرََج الشَّ

وهو عاِمٌر الفقيُه الُكويفُّ املعروف ــ مُثَّ َعفا احلجَّاُج عنُه بعَد أن اعَتَذَر وأظَهَر النَّداَمة على ُخروِجِه.
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ــُلويلُّ، فَلــْم يُْذَكــرا فيَمــْن  وأمَّــا أبــو وائِــٍل َشــقيق ــــ وهــو َشــقيُق بــن َســَلَمة األَســِدّي الُكــويفّ ــــ وعاصــُم بــن َضْمــَرة السَّ
ــاج، وليــَس هلُمــا أيُّ َخــرَبٍ أو أثَــٍر يف أخبــاِر ابــن األشــعث وثورتِــه. َخــرََج علــى احلجَّ

وأمَّــا حممَّــد بــن ســريين؛ فلَــْم خَيْــرُج، وهــذا ِمــَن األُمــوِر املـــَـشهوَرِة، حــىَّ أنَّ احلافِــَظ الِعْجلــيَّ قــال يف معرفــة الثِّقــات: 
ري«)1(. ــخِّ »ملَْ يـَْنــُج ِمــْن فتنَــِة ابــن األشــعث ابلبصــَرِة إالَّ َرُجــاِن: حممَّــد بــن ِســريين، وُمطَــرُِّف بــن عبــدهللا بــن الشِّ

ري؛ فــا يُعــَرُف اســٌم كهــذا، وقــد ذََكــَر اإلمــام عبــد هللا بــن محــزة الزَّيــديُّ )تـ614هـــ( يف  ــخِّ وأمَّــا عبــد الرَّمحــن بــن الشِّ
ري، وهــذا االســُم صحيــح. ــخِّ الشَّــايف)2( حملَّــُه: عبــدهللا بــن الشِّ

ــايف، أم أنَّ تصحيًفــا انَل ُنســَخَة املـَــصابيح، أم أنَّ  وال أدري هــل غلــَط فيــه أبــو العبَّــاس وصوَّبــُه صاحــُب الشَّ
صاِحــَب املــَــصابيح َوِهــَم يف اســِم الرَُّجــل؟

أايًّ كان؛ فــإن كاَن عبــد الرَّمحــن؛ فــا يُعــَرُف اســٌم كهــذا، فهــو جمهــول، وإن كاَن عبــد هللا؛ فهــو عبــد هللا بــن 
ري العاِمــريُّ احلََرِشــيُّ، وكاَن صحابيًّــا َرَوى عــن النَّــِيِّ O، وال يُظَــنُّ أنَـّـُه أدَرَك ثــورة ابــِن األشــعث، بــل ِمــَن  ــخِّ الشِّ
ــٌة يف كونِــِه ملَْ خَيْــرُْج  ــُه معلوَم ــُدُه ُمَطــرُِّف الفقيــه، وحاُل ا أن َيكــوَن قــد أدركهــا، والَّــذي يُْذَكــُر فيهــا فهــو َوَل الَبعيــِد جــدًّ

َم مــا قالــُه احلافِــُظ الِعْجلــيُّ عنــَد الــكاِم علــى ابــِن ِســريين. ــاج، وقــد تقــدَّ علــى احلجَّ

ــاج، وقيــل: ُأْكــرَِه علــى  ــا احلســُن الَبصــريُّ؛ فَلــْم خَيْــرُْج مــع ابــِن األشــعث، وكاَن يَنَهــى عــن اخلُــروِج علــى احلجَّ وأمَّ
؟!. ــا َغِفلــوا عنــُه َهــَرَب واعتــَـَزل. فأيــَن هــذا ِمــْن أن أييت املدينــة ويكــوَن رأًســا يف بيعــِة احلســِن املــُـثىَّ اخلُــروِج، فلمَّ

َــُة بــن ُمَضــرٍَّب؛ فهــو ُكــويفٌّ وليــَس َبْصــراًِي، وكاَن ممَّــْن أدَرَك النَّــِيَّ O فيمــا ِقيــل، وال يَُظــنُّ أبنَّــُه أدَرَك  ــا حارِث وأمَّ
ـَـَر لــُه يف ثورتــِه. ثــورة ابــن األشــعث، وابجلُمَلــِة فــا ِذْكــَر وال َخبـ

وأمَّــا َحرِيــُش بــن ُقداَمــة؛ وهــو أبــو ُقداَمــَة الضَُّبعِــّي؛ فقــد ذََكــَرُه الُبخــاريُّ يف التَّاريــخ الكبــري)3(، وملَْ أجــد َمــْن ذََكــَرُه 
يف أخبــاِر ابــِن األشــعث وثورتِــِه، وَوجــدُت َمــْن امسُــُه ُقداَمــُة بــن احلَريــش التَّميمــّي، كاَن مــع ابــِن األشــعث يف َديــِر 
اجَلماِجــم، ذََكــَرُه الطَّــربيُّ يف اترخِيــِه عــن الواقــدّي يف َخــرَبِ اقِتتالِــِه مــع ســعيٍد احلََرشــّي، ووَصَفــُه أبنَّــُه: »َرُجــل ِمــْن أهــِل 

الِعــراق«)4(، ممَّــا يَــدلُّ علــى َكونِــِه جَمُهــواًل.

ــيُخ الطُّوســيُّ يف رجالِــِه ِمــْن أصحــاِب أيب عبــدهللا Q، وِمــَن  ُه الشَّ وهنــاَك َمــْن امسُــُه ُقداَمــُة بــن احلَريــِش الُكــويّف، عــدَّ
1- معرفة الثَـّــقات 2 : 282

2- الشَّايف لإلمام عبدهللا بن محزة الزَّيديُّ 1 : 578
3- التَّاريخ الكبري 3 : 114

4- اتريخ الطربي 6 : 361 عن الواقدّي.
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البعيــِد أن يكــوَن ُمتَِّحــًدا مــع ُقداَمــَة بــن احلَريــِش التَّميمــّي الَّــذي ذَكــَرُه الطَّــربيُّ يف َحــرِب َديــِر اجَلماِجــم، وأن يكــوَن 
أدَرَك إماَمــَة أيب عبــدهللا Q. إضافَــًة إىل كــوِن بــين متيــم ِمــْن أهــل البصــرة ال ِمــْن أهــِل الُكوفــة كمــا ال خَيفــى.

وحُيَتَمــُل أن َيكــوَن هــذا التَّميمــيُّ هــو املـَــعيّن بــكاِم أيب العبَّــاس يف املـَــصابيح؛ ابعتبــاِر أنَـّـُه متيمــيٌّ وِمــْن مَثَّ فهــو 
ــيِّد أبــو العبَّــاس قــد َوِهــَم يف امِســِه، وَخلَــَط بينَــُه وبــَن َحريــِش بــن ُقداَمــَة الضَُّبعِــّي. َبْصــرِيٌّ، وإن َصــحَّ هــذا فيكــوُن السَّ

، ويـُْقــَرَن  علــى أنَّ هــذا إن صــحَّ ال يَرفَــُع اجلَهالَــَة عنــُه حــىَّ يـَُعــدَّ يف أعيــان الَبصريِّــن الوافديــَن علــى احلســن املــُـثىَّ
مــع فُقهائِهــا املــــَـذكورين، فتأمَّــل.

ــيبايّن، يف مجاَعــٍة ِمــَن الُفقهــاء  َّ، وابــَن َمْصَقلَــة الشَّ وأمَّــا مــا حــكاُه: ِمــْن أنَّ محــزة بــن املغــرية بــن ُشــْعَبَة، وُقداَمــة الضَّــيِّ
والُقــرَّاء، ســألوا ابــَن األشــعث أن يُظِهــَر اســَم الرَُّجــِل الَّــذي َدعــا إليــه وَعَقــَد لــُه الَبيَعــَة ــــ يعــين احلســن املــُـثىَّ ــــ فأظَهــَر ابــُن 

ــا َســبـََقُه. األشــعث امسَــُه وَخطَــَب لــُه يف أوَِّل مجعــٍة مُثَّ أســَقَط امسَــُه يف اجلمعــِة الثَّانيــة، ففيــه ِمــَن الَغرابَــِة مــا ال يَقــلُّ عمَّ

َم ِمــْن كاِمــِه أنَّ ُعلمــاَء الُكوفــة والَبصــرِة كانــوا ُهــم َمــْن أشــاَر علــى ابــِن األشــعث أن َيَضــَع هــذا األمــَر   فقــد تقــدَّ
، فامتـََنــَع األوَُّل وقَِبــَل الثَّــاين  يف رجــٍل ِمــْن قُـــَريٍش، وأنَـُّهــم راســلوا علــيَّ بــن احلســِن زيــَن العابديــن Q واحلســن املــــُـثىَّ
بعــَد أن اســتوثَقُهم، فــَوَردْت عليــِه ُكتـُبـُُهــم وبـَيـَْعُتهــم، وانَتَخبــوا عنُهــم َوفــًدا ِمــْن ُعلمائِهــم وفُقهائِهــم، فوفــدوا علــى احلســن 
ـُـثىَّ فبايَعــوُه ومّســوُه »الرِّضــا«، فكيــَف بعــَد هــذا خَيَفــى عليِهــم امسُــُه، حــىَّ يســألوا ابــَن األشــعث أن يُظِهــَرُه، وقــد  املـ

َرُضــوُه وابيَعــوُه علــى َحــدِّ قــوِل أيب العبَّــاس؟! 

ــُه يف  ــْن ســؤاهلم ل ــُم ِم ــُه إالَّ ابــُن األشــعث كمــا يُفَه ـُـباَيِع ل ــِرُف ابســِم املــ ــَة كانــت ِســرِّيًَّة، وال يَع فــإن ِقيــَل: إنَّ البيَع
إظهــاِر امِســِه، فهــذا يُناقِــُض مــا قالَــُه ِمــْن أنَّ الُفقهــاَء والُقــرَّاَء ُهــم َمــْن أشــاَر علــى ابــِن األشــعث يف أن َيَضــَع األمــَر يف 
َرُجٍل ِمْن قُريٍش بعَد أن َهمَّ أبن َيدعو إىل نـَْفِسِه، وأنَـُّهم َمْن راَسَل احلسَن املـُثىَّ وكاتـََبُه وابيَعه، وأنَّ احلسَن ملَْ يَقَبل 
َم ِذْكــرُُه عنــُه، فتأمَّــل. ِمنـُْهــم حــىَّ ورَد عليــِه ِكتــاُب ابــن األشــعث هــو والَّذيــن معــُه ابلَبيَعــِة واألميــاِن املـــُـغلََّظة، كمــا تقــدَّ

ــاُج عنهــا ملَـّــا َخــرََج أخــوُه ُمطَــرُِّف بــن  وأمَّــا محــزة بــن املــُـغرية؛ فِقيــَل إنَّــُه مــاَت يف حبــِس مَهــذان، بعــد أن َعَزلَــُه احلجَّ
املــُـغرية عليــه، وِقيــَل: إنَّــُه كاَن يف الُكوفــة حينمــا َدَخلهــا َمطَــُر بــن انجيــة الّرايحــّي، وكاَن األخــرُي قــد بـََلَغــُه هزميـَـُة ابــن 
األشــعث يف َوقَعــِة الزَّاويَــِة إىل جانِــِب الَبصــرة، وِفقــدان َخــرَبِه، وأنَّ أهــل الَبصــرة َوثـََبــْت إىل عبــد الرَّمحــن بــن العبَّــاس 
ابــن ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد املــُـطَِّلب فبايَعتــُه، فطَلَــَب إليهــم َمطــر أن يُبايعــوا عبــد الرَّمحــن بــن العبَّــاس، وقــال هلــم: 

.»O ُقومــوا فبايعــوا لــُه، فإنَّــُه رُجــٌل ِمــْن قُريــٍش مُثَّ ِمــْن بــين هاِشــٍم ِمــْن أهــِل بيــِت نبيُِّكــم«



85

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

فبايَــَع مجاَعــٌة كاَن منهــم محــزُة بــن املــُـغرية بــن ُشــعَبة، وأىب آخــرون وقالــوا: حنــُن علــى بيَعِتنــا األوىل، يعــين بيعــة ابــِن 
األشــعث، وكاَن هــذا قـَْبــَل َديــِر اجَلماِجــم، مُثَّ انَقطَــع َخبــَـُر محــزة بــن املــُـغرية بعــد ذلــك، فعلــى الَقــوِل األوَّل؛ خَيــرُُج محــزُة 
ِمــْن ثــورة ابــن األشــعث، وعلــى الَقــوِل الثَّــاين؛ تكــوُن بيَعتُــُه لشــخِص ابــِن األشــَعث لذاتِــِه، مُثَّ ابيَــَع عبــد الرَّمحــن اهلاشــّي 

احلارثــّي لشــخِصِه أيًضــا كونــُه ِمــْن قُريــٍش مُثَّ ِمــْن بــين هاشــٍم ِمــْن أهــِل بيــِت رســول هللا O، فتأمَّــل.

ُّ اْلُكــويفُّ، فلَــْم أقــف علــى ِذكــٍر لــُه يف أخبــاِر ثــورة ابــِن األشــعث،  ُّ؛ وهــو ُقداَمــُة بــن مَحاطَــَة الضَّــيِّ وأمَّــا ُقداَمــُة الضَّــيِّ
ِمــِه.  وكان ممَّــن َوفَــَد علــى عمــر بــن عبدالعزيــز يف أايَّ

ــا حلِــَق اببــِن األشــعث بَديــِر اجَلماِجــم،  ــيبايّن؛ فهــو ِبســطاُم بــن َمْصَقلَــة، وكاَن يف الــرَّّي، وإنَّ وأمَّــا ابــن َمْصَقلَــَة الشَّ
فلَــْم َيُكــن يف الُكوفــة حينمــا كاَن فيهــا ابــن األشــعث، فتأمَّــل.

وأمَّــا قولُــُه: إنَّ عبــد هللا بــن العبَّــاس بــن ربيعــة بــن احلــارث بــن عبــد املــُـطَِّلب كان علــى خيــِل ابــِن األشــعث داعيــًة 
، فالصَّحيــُح يف امســِه عبــُد الرَّمحــن ال عبــَد هللا. للحســِن املــُـثىَّ

؛ فهــو ِمــْن الَغرابَــِة مبــكان، فكيــَف يكــوُن داعيَــًة للحســِن وهــو علــى خيــِل ابــِن  وأمَّــا أنَّــُه كاَن داعيَــًة للحســِن املــُـثىَّ
األشــَعِث وحَتــَت إمَرتــه؟!

وقــد َعَرفــَت أنَّ ابــَن األشــعث كاَن يــَـَرى األمــَر يف نـَْفِســِه، وَعرفــَت أيًضــا أنَّ مَجًعــا ِمــَن الُكوفيِّــن كانــوا قــد ابيَعــوا 
لعبــد الرَّمحــن اهلاشــّي حــَن فُِقــَد َخبــَـُر ابــِن األشــعث. وقـَبـَْلُهــم ابيـََعــُه أهــُل الَبصــرة حــَن َهــرَب ابــُن األشــعث.

وعرفــَت أيًضــا أنَّ املـــُــؤّرِخَن ملَْ يـُْغِفلُــوا أخبــاَر عبــد الرَّمحــن اهلاشــّي يف ثــورة ابــِن األشــعث وملَْ أقــْف علــى قــوٍل 
، بــل لقــد َعَرفــَت أنَّ احلســَن املــُـثىَّ ال أثــَر لــُه وال ِذْكــَر وال  ألحِدِهــم َيذُكــُر فيــه أنَّ اهلاشــيَّ كاَن داعيَــًة للحســِن املــُـثىَّ

َــَر يف ثــورة ابــِن األشــعِث وأخبارِهــا وأحداثِهــا وُفصوهِلــا وجُمرايهِتــا. َخبـ

ــيِّد أبــو العبَّــاِس ِمــْن أنَّ عبــد الرَّمحــن بــن حممَّــد بــن األشــعث الِكنــِدّي هــو وَمــْن معــُه ِمــْن  وبذلــَك يَنَتفــي مــا َرواُه السَّ
أهــِل العِــراِق كانــوا قــد َدعــوا إىل احلســِن املــُـثىَّ وَكَتبــوا لــُه ابلَبيَعــِة ومَسّــوُه »الرِّضــا«.

وممَّا يـَُقوِّي ما نَفيناُه ِمْن َدعَوِة ابن األشعث للحسِن املـُثىَّ ومبايـََعِتِه؛ َقوُل الشَّيِخ أيب عبد هللا املـُفيد يف اإلرشاد: 
»وَمَضــى احلســُن بــن احلســِن وملَْ يَــدَِّع اإلماَمــة، وال ادَّعاهــا لــُه ُمــدٍَّع، كمــا وَصفنــاُه ِمــْن حــاِل أخيــِه زيــٍد رمحــُة هللِا 

عليِهمــا«.
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ــيِّد أاب العبَّــاس احَلَســينَّ إىل الَقــوِل أبنَّ ابــَن األشــَعِث كاَن داِعَيــًة إىل احلســِن  هــذا؛ وملَْ أقــْف علــى أحــٍد َســَبَق السَّ
ــاِج وعبــد امللــك، كانــوا قــد ابيَعــوا احلســَن  ـُـرَّاَءُه ممَّــَن خــرََج علــى احلجَّ ، وأنَّ أهــَل العــراِق وُعلمــاَءُه وفُقهــاَءُه وقـ ـُـثىَّ املـ

. املـُـــثىَّ

يَلــم إىل هــارون العبَّاســّي، املذكــوَرِة يف الكتــاب املــُـسمَّى »أخبــار  اللَُّهــم إالَّ مــا جــاَء يف رســاَلِة حيــى صاحــب الدَّ
فــخٍّ وَخبــَـُر حيــى بــن عبــدهللا وأخيــه إدريــس بــن عبــدهللا« ملؤلِّفــه أمحــد بــن ســهٍل الــرَّازّي.

تــِه وال مبــا جــاء فيــه، فضــًا عــن جهالــِة مؤّلِفــِه،  إالَّ أنَّ هــذا الكتــاب ال يُطمــأنُّ إليــه، وال مُيِكــُن الوثــوُق بصحَّ
والكتــاب برمَّتــِه ال تلــو مضامينــُه ِمــَن الغرابــة، فضــًا عــن الّرِســالة املذكــورة، وَمــْن َوقَــَف علــى الكتــاب ومتعَّــَن يف 

مــواردِه مــع ماَحظَــِة ُمقدِّمــِة املـُــحقِّق يُــدرُك جيِّــًدا مــا حكينــاه.

ــيِّد  وعليــه فــإنَّ أقــَدَم َمــْن َوَقفــُت عليــه ممَّــن نـََقــَل مــا ُحِكــَي يف املصابيــح يف مســألة ابــن األشــعِث بعــد َعْصــِر السَّ
أيب العبَّــاس هــو اإلمــام املنصــور ابهلل عبــدهللا بــن محــزة احَلَســيِنّ الزَّيــدّي الَيمــيّن املــُـتوىفَّ ســنة أربــَع عشــرَة وســتِِّماَئٍة يف 

ــايف«)1(. كتابــِه »الشَّ

مُثَّ بَعَدُه القاضي أبو احلســن ُحســاُم الدِّين مُحَيد بن أمحد املــُـْحِلّي الوادعّي الصَّنعايّن املــُـتوىفَّ ســنة اثَنتن ومخســن 
ــة الزَّيديَّــة«)2(. وســتِِّماَئٍة، يف ِكتابــِه »احلدائــق الورديَّــة يف َمناقِــِب أئمَّ

مُثَّ بَعــَدُه اإلمــام املــُـْهِديُّ لديــن هللِا أمحــد بــن حيــى بــن املــُـرتضى احلســيّن الزَّيــدّي الَيمــيّن املــُـتوىفَّ ســنة أربعــن ومَثانِائَــٍة، 
ــار« مقّدمــة البحــر، كتــاب اجلواهــر والــدَُّرر)3(. يف كتابــِه »البحــر الزَّخَّ

مُثَّ بَعدُه الفقيُه حممَّد بن عليٍّ الزَُّحيف الصَّْعِدّي املعروُف اببن فـَْنٍد املــُـتوىفَّ بعد ســنة ســتَّ عشــرَة وِتســعِماَئٍة، يف 
 ، ــيِّد أيب العبَّــاِس احَلَســينِّ ــَر عنُهــم ِمــْن ُعلمــاء الزَّيديَّــِة، ومجيُعهــم انِقلــوَن عــن السَّ ِكتابــِه »َمآثـِـر األبــرار«)4(، مثَُّ َمــْن أتخَّ

ــرو الزَّيديَّــُة احلســَن املــُـثىَّ يف أئمَِّتهــم. ــيِّد أبــو العبَّــاس َعــدَّ ُمتأخِّ وإن ملَْ ُيصــرِّح بَعُضهــم، وبنــاًء علــى مــا رواُه السَّ

ــيِّد  وكاَن قــد َتقــدََّم حــَن نقلنــا نــصَّ ابــِن ِعنـَبَــَة عــن ِكتابــِه الُعمــَدِة الوســطى اجلاليَّــة ِمــْن أنَّ كاَمــُه أشــَبُه بــكاِم السَّ
ــن نـََقــَل  أيب العبَّــاس يف املــَـصابيح، فليــَس ِمــَن الَبعيــِد ُمطلًقــا أن َيكــوَن ابــُن ِعنـََبــَة انقَــًا كاَمــُه عــن املــَـصابيح، أو عمَّ

عنــُه، وهللاُ أعلَــم.

1- الشايف 1 : 578.
2- احلدائق الوردية يف مناقب ائّمة الزيديّة 1: 236.

3- البحراين خار: 225 – 226.
4- مآثر األبرار 1 : 377.
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ــيِّد أيب العبَّــاس هــو اإلمــام عبــدهللا بــن محــزة، وقــد تقــدَّم أنَّ وفاتَــُه  وكمــا تــَـَرى، فــإنَّ أقــَدَم َمــْن نَقــَل اخلَبــَـَر بعــَد السَّ
ــنن، وملَْ  ــان ِمــَن السِّ ــيِّد أيب العبَّــاس إحــدى وســتُّون وِمائَت كانــت ســنة أربــع عشــرة وســتِِّماَئٍة، فبــن وفاتِــِه ووفــاِة السَّ

أقــْف علــى أحــٍد نـََقــَل هــذا اخلَبــَـَر خــاَل هــذِه املــُـدَّة.

ــيِّد اإلمــاَم النَّاِطــَق ابحلَــقِّ أاب طالــٍب حيــى بــن احلســن احَلَســيِنّ اهلــارويّن املــُـتوىفَّ ســنَة  وممَّــا َيدعــو إىل الَغرابَــِة أنَّ السَّ
ــيِّد أيب العبَّــاس، وقــد أكثــَر ِمــَن الّرِوايَــِة عنــُه، ملَْ َيْذُكــر يف ِكتابــِه »اإلفــادة  أربــٍع وعشــرين وأربعِمائَــٍة، وهــو ِمــْن تاميــِذ السَّ

ــة. ُه ِمــَن األئمَّ ــيِّد أبــو العبَّــاس يف احلســِن املــُـثىَّ، وال َعــدَّ ــِة السَّــادة«)1( شــيًئا ممَّــا َحــكاُه السَّ يف اتريــِخ األئمَّ

بِط املـُجتـََى Q، واكتـََفى ِمْن ترمجَِتِه بقولِِه: بل األعجُب أنَُّه ذََكَرُه استطراًدا حينما َعدَّ أوالَد اإلمام احلسن السِّ

ن الَفــزارّي، وكان َوِصــيَّ أبيــِه ووايل  »احلســُن بــن احلســِن، وهــو احلســُن الثَـّـاين، وأُمُّــُه َخولَــة بنــت َمْنظُــور بــن َزابَّ
َصَدقَتِــِه«.

وكمــا تـَــَرى فليــَس يف هــذا الــكاِم مــا ُيشــرُي إىل أنَّ احلســَن املـُــثىَّ كاَن إماًمــا، وِمثْــُل هــذا الــكاِم ال يُقــاُل يف 
رُجــٍل ُعِقــَدْت لَــُه بيَعــٌة وقاَمــْت حتــت امِسهــا ثــورٌة كاَدْت أن تُزيــَل ســلطاَن بــين أُميَّــَة ِمــْن الُوُجــود، مــَع الِعْلــِم أنَّ كتــاَب 
ــِة الزَّيديَّــِة وطبقاهِتــم وأخبارِهــم، َرتَـّــــَبُه ُمَصنُِّفــُه علــى وفــِق  اإلفــاَدِة - وكمــا هــو واِضــٌح ِمــْن ِعنوانــِه ــــ هــو يف تراِجــِم أئمَّ
ــيِّد أيب العبَّــاس لكتابــِه  ــِة ِمــْن أهــل البيــت وطَبقاهِتــم، وترتيــُب ُفصولِــِه ُيشــاِبُه ترتيــَب السَّ اعتقــاِد الزَّيديَّــِة يف ترتيــِب األئمَّ

املـَصابيح.

ــيِّد أيب العبَّــاس  ــيِّد أاب طالــٍب انتـََقــَل رأًســا بعــَد اإلمــاِم احلســن Q إىل زيــد بــن علــيٍّ L، خبــاِف السَّ إالَّ أنَّ السَّ
الَّــذي جَعــَل احلســَن املــُـثىَّ إماًمــا بــَن احلســن Q وبــَن زيــد بــن علــيٍّ L، وَعَقــَد ترمجــًة لــُه ذََكــَر فيهــا أخبــاَرُه وبيَعتَــُه 

ــيِّد أيب طالــٍب أبنَّ احلســَن املــُـثىَّ كاَن إماًمــا. َم ِذْكــرُُه والــكاُم عليــه، ممَّــا يَــدلُّ علــى عــَدِم اعتقــاِد السَّ ممَّــا تقــدَّ

وهــذا ِمــَن الغرابَــِة مبــكان وممَّــا يُــورُث الشَّــكَّ حبــدوِث عَبــٍث يف ِكتــاِب املــَـصابيح، وكأنَّ مــا ُحِكــَي ِمــْن َدعــوِة ابــِن 
ــا ُأحــِدَث وزِيــَد علــى الِكتــاِب بعــَد َعْصــرِِه بــل  ــيِّد أيب العبَّــاس، وإنَّ األشــعث وبيَعتِــِه للحســِن املــُـثىَّ ليــَس ِمــْن كاِم السَّ

ــيِّد أيب طالــٍب اهلــارويّن. َعْصــِر السَّ

ــيِّد األجــلَّ رضــيَّ الدِّيــن أاب القاســِم علــيَّ ابــن طــاوس احَلَســيِنّ كاَن قــد نـََقــَل يف ُمصنَّفاتِــِه عــن  وممَّــا يُقوِّيــِه أنَّ السَّ
ِكتــاِب املــَـصابيِح أليب العبَّــاس ممَّــا ال يُوَجــُد الَيــوَم يف ِكتابِــِه، فتأمَّــل.

1- اإلفادة يف اتريخ األئمة السادة: 33.
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ــيِّد اإلمــام َماْنْگــِدمْي أمحــد احُلَســييّن )تـ421هـــ(ـ ـــ وهــو الَّــذي َصلَّــى علــى املــُـؤيَّد  وممَّــا يُقــوِّي أيًضــا مــا حكينــاُه أنَّ السَّ
ــيِّد أيب طالــب حيــى ِمــْن كتــاب املــُـخَتَصر  ــيِّد املــُـؤيَّد ابهلل وأخيــه السَّ ابهلل اهلــارويّن وقــاَم ابألمــر بعــَدُه )انظــر ترمجــة السَّ
ــيِّد أاب العبَّــاس احَلَســينِّ - ــيِّد ابــن الطَّْقَطِقــيِّ بتحقيقنــا)1(، وانظــر مــا حكينــاه يف احلاشــية(، وظاِهــرًا ممَِـّـــــن أدَرَك السَّ  للسَّ

ــة الزَّيديَّــة، فقــد قــال يف الفصــل  حينمــا أتَــى علــى بيــاِن ُمعتـََقــد الزَّيديَّــة يف تعيــِن اإلمــام ملَْ يَعــدَّ احلســن املــُـثىَّ يف أئمَّ
ــُه: اخلامــس ِمــْن شــرح األصــول اخلمســة صـــ757، يف تعيــن اإلمــام، مــا َنصُّ

 ، »اعلَــْم أنَّ َمذَهبنــا، أنَّ اإلمــام بعــد النَّــيِّ O: علــيُّ بــن أيب طالــب، مُثَّ احلســن، مُثَّ احلســن، مُثَّ زيــد ابــن علــيٍّ
مُثَّ َمــْن ســاَر بســريهَِتِم«)2(.

ــة الزَّيديَّــة، وِمــَن البعيــد أن يَغَفــَل ِمثـْلُــُه عــن مســألة كهــذِه وهــو يُقــّرُِر  فكمــا تــَـَرى ليــَس للحســن املــُـثىَّ ِذْكــٌر يف أئمَّ
ُمعتقــَد الزَّيديَّــة يف تعيــن اإلمــام، فاِحــظ وأتمَّــل.

ِم الوليــِد بــن عبــد امللــك، وَعَرْفــَت أنَّ  َ علــى الصَّحيــِح يف أايَّ وبَعــَد أن َعَرْفــَت هــذا َعَرْفــَت أنَّ احلســَن املــُـثىَّ تُــويّفِ
ء قــد نصُّــوا علــى أنَّ احلســَن املــُـثىَّ عــاَش مخًســا وثاثــَن  مجًعــا ِمــَن أعاِظــِم الُعلمــاِء األعــام وأســاطِن النَّسَّــابن األجــاَّ

ِم الوليــد بــن عبــد امللــك، وال يـََتَمشَّــى مــع َخــرَبِِه مــع احلجَّــاج. َ يف أايَّ ســنًة، وأنَّ هــذا ال يـََتَمشَّــى مــع كونِــِه تــويّفِ

رين، يف صداَرهِتــم العاََّمــُة األديــُب املــُـؤرِّخ املــريزا حممَّــد علــّي اللَّكَهنــوّي   وقــد َفِطــَن إىل َذلِــَك بعــُض ُعلمائِنــا املــُـتأخِّ
الكشــمريّي )1260 ــــ 1309هـــ(، يف تعليقتِــِه علــى الُعمــَدة الوســطى اجلاليَّــة - وكانــت قــد طُبَعــْت قدميـًـا ألوَِّل َمــرٍَّة 

يف املــَـطَبِع اجلَعفــريِّ يف مدينــة لكهنــو يف اهلِنــد أبمــرِِه )رمحــه هللا(.

يت احلائــرّي طباَعــة الِكتــاب بتعليقــاِت املــريزا حممَّــد علــي يف مطبَعتِــِه يف بومبــاي  مُثَّ أعــاَد املـــَـرحوم الشَّــيخ علــّي احملــاَّ
ــُه ابــُن ِعنـََبــة يف َخــرَبِ وفــاِة احلســِن املــُـثىَّ يف حاشــية:  ابهلِنــد يف ربيــٍع الثَّــاين ســنة )1318هـــ( - فقــال حيــال مــا َكتـََب
»أظــنُّ الصَّحيــح ســليمان بــن عبدامللــك َمــكاَن الوليــد بــن عبدامللــك؛ ألنَّــُه تُــويّفِ يف َزَمنِــِه ســنَة ســبٍع وتســعن، وَقولُــُه 
ــيِّد ابــن ِعنـَبَــة[: وُعْمــرُُه إذ ذاَك مخــٌس وثاثــون ســنة، فيــه تقــدمٌي وأتخــري، بــل يَنَبغــي أن يكــوَن ثــااًث  ]يعــين السَّ

ومخســن، فإنَّــُه مــاَت بعــَد والِــدِه بثمــاٍن وأربعــَن ســنًة«)3(.

َّ األعرجيَّ البغداديَّ النَّسَّابة )رمحه هللا( )ت1332هـ(  مُثَّ إنَّ السَّيِّد أاب عبد هللا جعفر بن حممَّد احُلسيينَّ الُعبـَْيَديلِّ
ٌ ِلَمــْن أتمَّــَل  َوقَــَف علــى إحــَدى هاتَــِن الطَّبعتــن، فاســتفاَد ِمــْن َحواشــيها، وأدَخــَل بعَضهــا يف ُمصنَّفاتِــه، كمــا هــو بــَـنِّ

.344-341 : 1- املـُخَتَصر للسَّيِّد ابن الطَّْقَطِقيِّ
2- شرح األصول اخلمسة: 757 / الفصل اخلامس.

3- ابُن ِعنـََبة يف َخرَبِ وفاِة احلسِن املـُثىَّ يف حاشية، ص: 79.
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فيهــا، وكان قــد ذََكــَر يف املــُـجلَّد الثَّــاين ِمــْن ِكتابــِه َمناِهــل الضَّــَرب: أنَّ احلســن تُــويّفِ مســموًما ابملدينــة ســنَة تســعن)1(، 
ــّم بــن الوليــد بــن عبدامللــك وأخيــه ُســليمان. وُعْمــرُُه إذ ذاَك ثــاٌث ومخســوَن ســنًة، وتــردََّد يف َمــْن ســقاُه السُّ

Q وكمــا تَـــــَرى فقــد أخــَذ مبَبَلــِغ ُعْمــرِِه الَّــذي يف تعليقــِة الُعمــَدة، وهــو ثــاٌث ومخســون، واعتـَبــَـَر أنَّ زواَج احلســِن 
ِمــْن َخولَــَة كان بعــَد َحــرِب اجَلَمــل الَـّـي كانــت ســنَة ســتٍّ وثاثــن، فكانــت والَدُة احلســِن املـُــثىَّ يف ســنِة َســبٍع 
ــِغ ُعْمــرِِه - هــو ثــاٌث ومخســون - تكــوُن  ــن، وبنــاًء علــى مبَل ــَنِة الَّــي كانــت فيهــا َحــرُب ِصفِّ وثاثــن، أي يف السَّ

وفاتُــُه ســنَة ِتســعن.

وهــذا ِمــَن الغرابَــِة مبــكان، إذ كيــَف أيخــُذ مببلــِغ ُعْمــرِِه وهــو ُمســَتْخرٌَج علــى كــوِن احلســِن قــد تُــويّفِ ســنَة ســبٍع 
ــا أن َيطَرَحهــا بُرمَِّتهــا، فاألصــُل فيهــا  ــا أن أيخــَذ بكاِمــل التَّعليَقــِة وإمَّ وتســعن، وَيطــرُح مــا ِســواه؟!! إذ كان عليــه إمَّ
َمبــينٌّ علــى اتريــِخ الوفــاة وهــو ســنُة ســبٍع وتســعن، فطَــرََح ِمْنــُهـ ـــ صاحــب التَّعليقــةـ ـــ اتريــَخ وفــاِة اإلمــام احلســن Q وهــو 

ســنُة تســٍع وأربعــن، واســتخرَج أنَّ احلســَن املــُـثىَّ عــاَش بعــد أبيــِه مثانيــًة وأربعــن ســنًة.

وعليــه فيكــوُن اتريــخ والدتــِه يف ســنِة أربــٍع وأربعــن، إذن فاألصــُل يف ذلــَك مجيًعــا هــو اتريــُخ الوفــاة، أي ســنَة ســبٍع 
ــيِّد جعفــر األعرجــّي ال طائِــَل ِمْنــُه. وتســعن، وهــو قَــوُل الذَّهــّي كمــا تقــدَّم، وعليــِه فــإنَّ كاَم السَّ

ــد احَلَســَن احُلَســييّن الطَّالقــايّن G، اســتفاَد أيًضــا ِمــْن هــذه التَّعليَقــة، وأعــاَد  ــيِّد حممَّ مُثَّ إنَّ العاََّمــة املـُــحقِّق السَّ
ِصياَغَتها يف تعليقِه على الُعمدِة الوسطى اجلاليَّة، الطَّبعة النَّجفيَّة الثَّانية)2(، واتبـََعُه على ذلَك مَجٌع ِمَن املـُعاِصرين 
ــيخ اللَّكهنــوّي كمــا َعَرفــَت، وكان قــد بنــاُه علــى التَّاريــِخ الَّــذي ذََكــَرُه  فاعتَمــَد َقوَلــُه، واألصــُل فيــه مــا اســَتخَرَجُه الشَّ
َم بطــاُن قَــوِل الذَّهــّي، وأمَّــا احتمــاُل التَّقــدمِي والتَّأخــرِي يف ِعبــاَرِة »مخــٍس وثاثــن« فــا  الذَّهــيُّ يف اترخيــه، وقــد تقــدَّ
مُيِكــُن الرُّكــوُن إليــِه ُمطلًقــا، فقــد أورَدهــا مجــٌع ِمــَن املــُـَتقدِّمن، وال حُيَتَمــُل أبــًدا أنَّ تقدميـًـا وأتخــريًا أو َتصِحيًفــا انهَلــا أثنــاَء 

إنشــائِها ِعنــَد ُكلِّ واِحــٍد ممَّــْن أورَدهــا ِمــْن هــؤالِء األعــام.

ــنوات أرقاًمــا بــل ِكتابَــًة، فاحتمــال اشــتباِه هــذا اجَلمــِع ِمــَن  وال خَيَفــى أنَّ املــُـتقدِّمن ملَْ أَيَلفــوا َتدويــَن األعــداد والسَّ
املـُــتقدِّمَن بعيــٌد جــدًّا، وال مُيكــُن التَّصديــُق بــه، ويَغلــُب علــى الظَـّـنِّ أنَّ صاِحــَب تعليَقــِة الُعمــدة احتَمــَل التَّقــدمَي 

ــا َوَرَدْت يف الُعمــَدِة فقــط، وهللاُ أعلــم. والتأخــرَي يف الِعبــاَرِة ظنًّــا ِمْنــُه أهنَّ

ــَد َســَنَة أربعــن، وأنَّــُه كاَن يَــوَم الطَّــفِّ يف الِعشــريَن ِمــْن  ـُـثىَّ كاَن قــد ُوِل هــذا، وُكنَّــا قــد خلصنــا إىل أنَّ احلســَن املـ

1- َمناِهل الضََّرب2: 170
2- الُعمدِة الوسطى اجلاليَّة، الطَّبعة النَّجفيَّة الثَّانية ص: 100 ـ 101
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َ يف ســنِة إحــدى وتســعن، فعليــه يكــون احلســن  َم عــن ابــِن اجلــوزّي أنَّ احلســَن املــُـثىَّ قــد تُــويّفِ ُعْمــرِِه، وكاَن قــد َتقــدَّ
َم عــن ابــِن َحَجــٍر ِمــْن أنَّ احلســَن عــاَش ِبضًعــا ومخســَن ســنًة. قــد عــاَش إحــدى ومخســَن ســنًة، وهــذا خُيالِــُف مــا تقــدَّ

وال خَيفــى أنَّ »الِبْضــَع« أقلُّــُه ثاثــٌة وأكثــرُه تســعٌة، فــأن يكــوَن احلســُن عــاَش إحــدى ومخســَن َســَنًة خَيــرُُج عــن قَــوِل 
ابــِن َحَجــٍر، فــإذا أضفنــا أكثــَر »الِبْضــع« وهــو تســعٌة، فتكــوُن وفــاُة احلســِن ســنَة ِتســٍع وِتســعن، وهــو الَقــوُل الَّــذي 

َمــُه الذَّهــيُّ يف ِســرَيِه، وَيكــوُن بذلــَك ُمواِفًقــا لــُه. َقدَّ

ِم  َ يف أايَّ َ فيهــا ســليمان بــن عبدامللــك، إالَّ أنَّــُه خَيــرُج عــن كــوِن احلســِن قــد تُــويّفِ ــَنِة الَّــي تُــويّفِ وعليــه فوفاتُــُه يف السَّ
ِم الوليــد. ــا كانــت يف أايَّ َم أنَّ الصَّحيــَح املشــهور يف وفاتِــِه أهنَّ الوليــد، وقــد تقــدَّ

وملَـّــا كانــت النًُّصــوُص الــوارَِدُة عــن املــُـتقدِّمن َتْذُكــُر أنَّ احلســَن عــاَش مخًســا وثاثــَن ســنًة؛ وفيهــا رِوايَــٌة عــن موســى 
اجلــون، فــإنَّ ِمثْــَل هــذا ال مُيِكــُن جتــاوزُه ُمطلًقــا، فــإن أتمَّلنــا فيــه جيِّــًدا لوجــدانُه صحيًحــا ال َخلَــَل يف َمنَشــِئِه، بــل اخلَلَــُل 
ــا يف فهِمــِه، فــإنَّ احلســَن املــُـثىَّ Q عــاَش مخًســا وثاثــَن ســنًة بعــَد أن اســتـُْنِقَذ وَســِلَم ِمــْن واِقَعــِة  وقــَع يف َتوجيهــِه ورمبَّ
ِم  الطَّــّف، فــإذا أضفنــا مخًســا وثاثــن ســنًة بعــَد ســنِة إحــدى وســتِّن يكــون التَّاريــُخ ســنَة ســتٍّ وتســعن، أي يف أايَّ
ــنُة  ــَنُة الَّــي يُفَهــُم ِمــْن كاِم الصَّفــدّي أنَّ احلســَن املــُـثىَّ تُــويّفِ فيهــا، وهــي أيًضــا السَّ الوليــد بــن عبــد امللــك، وهــي السَّ

الَّــي تُــويّفِ فيهــا الوليــد بــن عبــد امللــك.

ِم الوليــد أي يف ُملِكــِه، وكاَن الوليــُد قــد تُــويّفِ يف النِّصــِف ِمــْن مجــادى اآلِخــَرة،  وملَـــّـا كانــت وفــاُة احلســِن يف أايَّ
فتكــون وفــاُة احلســِن قـَبَــَل هــذا التَّاريــخ، وابجلُملَــِة هــي يف النِّصــِف األوَّل ِمــْن ســنِة ســتٍّ وتســعن، وهللاُ املـُــَوفُِّق 

للصَّــواب.

كيفيـة وفاته:

ــَة: أنَّ  ــيِّد ابــن ِعنـََب ــيِّد أيب إمساعيــل الطَّباطبائــّي، والسَّ ــيِّد أيب العبَّــاس، والسَّ َم عــن السَّ ــا كيفيَّــُة وفاتِــِه، فقــد تقــدَّ أمَّ
ــَة علــى أنَّ الوليــد َدسَّ إليــه  ــُه هــو الوليــد بــن عبدامللــك، ونــصَّ أبــو العبَّــاس وابــُن ِعنـََب احلســَن تُــويّفِ مقُتــواًل، وأنَّ قاتَِل

ــيِّد أبــو إمساعيــل أنَّ الوليــَد قـَتـََلــُه َصبـْــرًا. ــمَّ فَقتـََلــُه، وذََكــَر السَّ السُّ

ــيِّد ابــن ِعَنبــة، إالَّ أنَّ هــذا ال يَلــَزُم ِمْنــُه نفــُي  ــيِّد أيب العبَّــاس وكذلــك ِعنــَد السَّ وقــد عرفــَت حــال الّرِوايــة ِعنــَد السَّ
ــيِّد أيب إمساعيــل وإن اختـََلفــْت روايتــُه عنُهمــا يف كيفيَّــِة ذلــك، ووقــوُع ِمْثلِــِه  قـَْتــِل الوليــد للحســن، إذ يَعضــُدُه كاُم السَّ
ِمــْن ِقبَــِل الوليــد ليــَس مبدفــوٍع أصــًا، فعــزُم الوليــِد علــى قتلِــِه لــه شــاهٌد صريــٌح يف األخبــار، فقــد أوَرَد املـِـّزِيُّ يف ترمجــة 
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ــد بــن احلســن البـُْرُجــايّن، قــال: »عــن حممَّــد بــن ســعيد  احلســِن املــُـثىَّ ِمــْن ِكتابــِه هتذيــب الكمــال عــن أيب جعفــٍر حممَّ
: انظُــِر احلســَن  ابــن األصبهــاين، عــن َشــرِيك، عــن عبدامللــك بــن ُعَمــري: َكتَــَب الوليــُد إىل عثمــان بــن حيَّــان املـُــّرِيِّ
ابــن احلســِن فاجلِــدُه ِمائَــَة َضربَــٍة، وِقفــُه للنَّــاِس يَوًمــا، وال أراين إَّال قاتلــُه«)1(، ورواُه ابــن عســاكر يف اتريــخ دمشــق)2( 

إبســناِدِه إىل عبدامللــك بــن ُعَمــري.

ــمُهودّي يف  ومنطــوق األخبــاِر يُفيــُد أنَّ الوليــَد كاَن ُمبِغًضــا للحســِن ُمتحاِمــًا عليــه حاِســًدا لــُه، فقــد أوَرَد السَّ
ــَة، قــال: ــِه وفــاء الوفــا، عــن ابــِن َزابَل ــْن ِكتاِب ــادس عشــر ِم الَفصــِل السَّ

ــا، فَبينــا هــو خَيطــب  ثَــين عبدالعزيــز بــن حممَّــد، عــن بعــِض أهــِل الِعْلــِم، قــال: قَــِدَم الوليــُد بــن عبدامللــك حاجًّ »َحدَّ
ــِت  ــٌة فــإذا حبســِن بــن حســِن بــن علــيِّ بــن أيب طالــٍب يف بَي ــُه الِتفاَت النَّــاَس علــى منــرَبِ رســول هللا O إذ حانَــْت ِمْن
ــا نَــزَل أرَســَل إىل ُعَمــر بــن عبدالعزيــز ]وكاَن واليــِه علــى املدينــة وقتئــذ[ فقــال:  فاطمــة، يف يَــِدِه ِمــرآٌة يَنظُــُر فيهــا، فلمَّ

ال أَرى هــذا قــد بقــَي بعــد، اْشــَرِ هــذه املواِضــَع وأدِخــل بيــَت النَّــّي O املـــَـسِجَد واْســُدْدُه«)3(.

وقال السَّمُهوديُّ يف الفصِل الثَّامن ِمْن ُخاَصِة الوفاء:

ــابة، ويف وفــاِء الوفــا رواُه حَيــى عــن عبــدهللا األشــر بــن حممَّــد  »ويف َخــرَبٍ ليحــى ]يعــين حيــى بــن احلســن العلــوّي النَّسَّ
النَـّْفــِس الزَّكيَّــة، وَرَوى عنــُه الَّــذي قـَبـْلَــُه أيًضــا[: إنَّــُه ملَـّــا نــَـَزَل ِمــْن ُخطَبتِــِه أمــَر هِبـَـْدِم بَيــِت فاطمــة، وأنَّ حســَن ابــن حســٍن 
وفاطمــَة بنــت احلســِن أبــوا أن خَيُرجــوا ِمْنــُه، فأرَســَل إليِهــم الوليــُد إن ملَْ َتُرجــوا ِمْنــُه َهَدمتُــُه عليُكــم، فأبــوا أن خَيُرجــوا، 
فأمَر هبَدِمِه عليِهم ومُها فيه وَوَلُدمُها، فنـَزََع أساَس البيِت وُهم فيه، فلمَّا نُزَِع قالوا هلُم: إن ملَْ َتُرجوا قـَوَّضناُه عليُكم، 

فَخَرُجــوا ِمْنــُه َحــىَّ أتــوا داَر علــيٍّ هَنــارًا«)4(.

َم ِمــَن نصــوص ذَكرانهــا ــــ تُقــوِّي وتعضــُد إقــداَم الوليــد علــى قـَْتــِل احلســِن وال  فــإنَّ ِمثْــَل هــذِه األخبــار ــــ مــع مــا َتقــدَّ
َتدفعــُه، فاِحــظ وأتمَّــل.

1- هتذيب الكمال 6 : 93.
2- اتريخ دمشق 13 : 66.

3- وفاء الوفاء: 2 : 89.
4- ُخاَصة الوفاء: 2 : 106.
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موضع قبره:

)1( وَغــريُه، ابلبقيــع الَغرقَــد، حيــُث  ــيِّد ابــن الطَّْقَطِقــيِّ احَلَســينُّ الطَباطَبائــيُّ وأمَّــا َموِضــُع قــَـرْبِِه؛ فكمــا نــصَّ عليــِه السَّ
ــَل Q إىل البقيــع الَغرقَــِد فُدفِــَن فيــه، فهــذا هــو الصَّحيــُح  كانــت وفاتُــُه ابملــَـدينة ســنَة ســتٍّ وتســعن كمــا بيَـّنَّــاُه، مُثَّ محُِ
يف َموِضــِع قــَـرْبِِه، وأمَّــا مــا يـُـردِّدُه بعــُض العامَّــِة ِمــْن أهــِل ينبــع النَّخــل ِمــْن أرض احلجــاز - أنَّ قـَبــْـَر املــُـثىَّ ِعنَدُهــم، فــا 
َــرْبِِه ِمــْن أهــِل  ــُت إليــه، إذ إنَّ مجيــَع َمــْن َوَقفــُت لــُه علــى كاٍم يف حَمــلِّ وفــاة احلســِن وَموِضــِع قـ دليــَل عليــه، وال يـُْلتـََف

ــابَن ِمنـُْهــم؛ َيذكــروَن أنَّ وفاتَــُه كانــت يف املدينــة، وأنَّــُه ُدِفــَن ابلبقيــع. الِعْلــِم ال ِســيَّما النَّسَّ

ُل ِمــْن هــذا ُكلِّــه أنَّ احلســن املــُـثىَّ ُولِــَد ســنَة أربعــن، وكاَن لــُه يــوم الطَّــف عشــرون ســنًة، وقــد دَخــَل يف  واملــُـتحصِّ
الواحــدة والعشــرين، وعــاَش بعــَد ذلــَك مخًســا وثاثــَن ســنة، إىل أن كانــت وفاتُــُه ابملدينــة يف النِّصــف األوَّل ِمــْن ســنِة 
ســتٍّ وتســعن، وهــو ابــن مخــٍس ومخســن ســنًة وأشــهر، وُدِفــَن ابلبقيــع الَغرقــد، وال يَثبُــُت وقــوع بيعــٍة لــُه فضــًا عــن 

بيعــِة ابــن األشــعث لــُه، وال يَثبُــُت عنــُه أنَّــُه ادَّعــى اإلمامــة لنـَْفِســِه وال ادَّعاهــا لــُه ُمــدٍَّع يف حياتِــِه.

ولَيُكــْن هــذا آخــر مــا أردان إيــراَدُه يف هــذا املطلــب، علــى أنَّ فيــه عــدَّة جوانــب مْل تُبحــث أو تناقــش تركناهــا 
اختصــارًا، وفيهــا زايدة بيــان واســتدالل تؤيِـّـُد مــا خلصنــا إليــه وتقوِّيــه، عــلَّ هللا ســبحانه وتعــاىل يوفِّقنــا إىل إفرادهــا يف 

ــد وآلــه. حبــٍث ُمســتقلٍّ أوســع وأشــل، واحلمــد هلل وصلَّــى هللا علــى حممَّ

وَكتـَبَـــــــــــُه:

َمْشِقيُّ السَّيُِّد أَبـُْو احَلَسِن َعاُء ْبُن َعْبِدالَعزِْيِز املـُْوَسِويُّ الدِّ

َكاَن هللاُ َلُه

1- انظر املختصر يف أخبار مشاهري الطَّالبيَّة واألئمة االثين عشر : 237.
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فهرس المصادر
المصادر والمراجع الخطية:

األصيلــي يف النَّســب )املشــجر األصيلــي(: للســيد صفــي الديــن أيب عبــدهللا حممــد بــن علــي بــن علــي احلســين - 1
الطباطبائــي احللــي املعــروف اببــن الطقطقــي )تــويف حــدود 720هـــ(.

تعليقــة علــى إحــدى نســخ عمــدة الطالــب الكــربى التيموريــة: للقاضــي العامــة شــس الديــن أمحــد بــن ســعد - 2
الديــن بــن احلســن بــن حممــد املســوري اليمــين الزيــدي )تـ1079هـــ(.

عمــدة الطالــب يف نســب آل أيب طالــب )العمــدة الوســطى اجلاليــة(: للســيد مجــال الديــن أمحــد بــن علــي - 3
ابــن احلســن احلســين الــداودي احللــي )تـ828هـــ(، رجعــت إىل نســخ عديــدة بعضهــا عليــه تعاليــق نفيســة 

جملموعــة مــن العلمــاء، أفــردت ابلذكــر منهــا هنــا ثــاث تعليقــات.

املشــجرة )املشــجر(: للســيد مجــال الديــن أيب الفضــل أمحــد بــن حممــد ابــن مهنــا احلســيين العبيــديل احللــي - 4
)تـ682هـــ(، عــدة نســٍخ مــع تعليقــات املؤلــف.

المصادر والمراجع المطبوعة:

أخبــار فــخ وخــرب حيــى بــن عبــدهللا وأخيــه إدريــس بــن عبــدهللا )انتشــار احلركــة الزيديــة يف اليمــن واملغــرب - 1
والديلــم(: ألمحــد بــن ســهل الــرازي )املتــوىف يف الربــع األول مــن القــرن الرابــع(، دراســة وحتقيــق: د. ماهــر 

جــرار، الناشــر: دار الغــرب اإلســامي/ بــريوت، ط1، 1995م.

اإلرشــاد يف معرفــة حجــج هللا علــى العبــاد: للشــيخ املفيــد أيب عبــدهللا حممــد بــن حممــد بــن النعمــان املذحجــي - 2
احلارثــي العكــربي البغــدادي )تـ413هـــ(، حتقيــق ونشــر: مؤسســة آل البيــتK إلحيــاء الــراث/ بــريوت، 

ط1، 1416هـــ.

األصيلــي يف أنســاب الطالبيــن: للســيد صفــي الديــن حممــد بــن اتج الديــن علــي املعــروف اببــن الطقطقــي - 3
احلســيّن )حــدود 720هـــ(، مجعــه ورتبــه وحققــه: الســيد مهــدي الرجائــي، الناشــر: مكتبــة آيــة هللا العظمــى 

الســيد املرعشــي النجفــي/ قــم، ط1، 1418هـــ.
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إعــام الــورى أبعــام اهلــدى: ألمــن اإلســام الشــيخ أيب علــي الفضــل بــن احلســن الطربســي )تـ548هـــ(، - 4
حتقيــق ونشــر: مؤسســة آل البيــتK إلحيــاء الــراث/ قــم املشــرفة، ط1، 1417هـــ.

األغــاين: أليب الفــرج علــي بــن احلســن األمــوي املــرواين األصفهــاين )تـ356هـــ(، حتقيــق: الدكتــور إحســان - 5
عبــاس، الدكتــور إبراهيــم الســعافن، األســتاذ بكــر عبــاس، الناشــر: دار صــادر/ بــريوت، ط3، 1429هـــ.

اإلفــادة يف اتريــخ األئمــة الســادة: لإلمــام الناطــق ابحلــق أيب طالــب حيــى بــن احلســن بــن هــارون اهلــاروين - 6
احلســين )تـ424هـــ(، صــف وحتقيــق وإخــراج ونشــر: مكتبــة أهــل البيــت K/ صعــدة - اليمــن، ط4، 

1435هـــ.

بــن عبــدهللا - 7 قليــج  بــن  الديــن مغلطــاي  الرجــال: أليب عبــدهللا عــاء  الكمــال يف أمســاء  إكمــال هتذيــب 
البكجــري احلنفــي، حتقيــق: أيب عبدالرمحــن عــادل ابــن حممــد، أيب حممــد أســامة بــن إبراهيــم، الناشــر: الفــاروق 

احلديثــة للطباعــة والنشــر/ القاهــرة، ط1، 1422هـــ.

أمــايل الزجاجــي: أليب القاســم عبدالرمحــن بــن إســحاق الزجاجــي )تـ337هـــ(، حتقيــق وشــرح: عبدالســام - 8
هــارون، الناشــر: دار اجليــل/ بــريوت، ط2، 1407هـــ.

البحــر الزخــار اجلامــع ملذاهــب علمــاء األمصــار: لإلمــام املهــدي لديــن هللا أمحــد بــن حيــى بــن املرتضــى - 9
احلســين الزيــدي اليمــين )تـ840هـــ(، ويليــه: كتــاب جواهــر األخبــار واآلاثر املســتخرجة مــن جلــة البحــر 
الزخــار: للعامــة حممــد بــن حيــى هبــران الصعــدي )تـ957هـــ(، حتقيــق: القاضــي عبــدهللا بــن عبدالكــرمي 

اليمانيــة/ صنعــاء، ط1، 1366هـــ، تصويــر: 1409هـــ. الناشــر: دار احلكمــة  اجلــرايف، 

البدايــة والنهايــة )اتريــخ ابــن كثــري(: أليب الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري القرشــي الُبْصــَرِوّي الدمشــقي - 10
)تـ774هـــ(، الناشــر: دار الفكــر/ بــريوت، 1398هـــ .

اتريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهري واألعــام )اتريــخ الذهــي(: لشــمس الديــن أيب عبــدهللا حممــد بــن أمحــد - 11
ابــن عثمــان الذهــي )تـ748هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، الناشــر: 

دار الغــرب اإلســامي/ بــريوت، ط1، 1424هـــ.

اتريــخ الرســل وامللــوك )اتريــخ الطــربي(: أليب جعفــر حممــد بــن جريــر ابــن يزيــد الطــربي )تـ310هـــ(، حتقيــق: - 12
حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشــر: دار املعارف/ مصر، ط2، 1387هـ.
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التاريــخ الكبــري: أليب عبــدهللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري )تـ256هـــ(، الناشــر: املكتبــة اإلســامية/ داير - 13
بكــر - تركيــا.

اتريــخ مدينــة دمشــق، وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلهــا مــن األماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا - 14
وأهلهــا )اتريــخ دمشــق، اتريــخ ابــن عســاكر(: أليب القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــةهللا الشــافعي الدمشــقي 
املعــروف اببــن عســاكر )تـ571هـــ(، دراســة وحتقيــق: حمــب الديــن أيب ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، 

الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع/ بــريوت، ط1، 1415هـــ.

جتــارب األمــم وتعاقــب اهلمــم: أليب علــي أمحــد بــن حممــد بــن يعقــوب، املعــروف مبســكويه )تـ421هـــ(، - 15
حتقيــق: ســيد كســروي حســن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة/ بــريوت، ط1، 1424هـــ.

تقريــب التهذيــب: لشــهاب الديــن أمحــد بــن علــي ابــن حجــر العســقاين الشــافعي )تـ852هـــ(، قــدم لــه - 16
وقابلــه أبصــل مؤلفــه: حممــد عوامــة، الناشــر: دار الرشــيد/ حلــب - ســوراي، ط3 منقحــة، 1411هـــ.

هتذيــب التهذيــب: لشــهاب الديــن أيب الفضــل أمحــد بــن علــي ابــن حجــر العســقاين )تـ852هـــ(، الناشــر: - 17
مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة/ حيــدر آابد الدكــن - اهلنــد، ط1، 1325هـــ.

هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال: للحافــظ مجــال الديــن أيب احلجــاج يوســف بــن عبدالرمحــن القضاعــي - 18
الكلــي املــزي الدمشــقي )تـ742هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، 

الناشــر: مؤسســة الرســالة/ بــريوت، ط1، 1400هـــ.

احلدائــق الورديــة يف مناقــب األئمــة الزيديــة: حلميــد الشــهيد بــن أمحــد بــن حممــد احمللــي اهلمــداين الصنعــاين - 19
)تـ652هـــ(، حتقيــق: د. املرتضــى بــن زيــد احملطــوري احلســين، الناشــر: مكتبــة مركــز بــدر العلمــي الثقــايف/ 

صنعــاء، ط1، 1423هـــ.

خاصــة الوفــا أبخبــار دار املصطفــىO: لنــور الديــن أيب احلســن علــي بــن عبــدهللا ابــن أمحــد احلســين - 20
الســمهودي الشــافعي )تـ911هـــ(، دراســة وحتقيــق: د. حممــد األمــن حممــد حممــود أمحــد اجلكيــين، الناشــر: 

حبيــب حممــود أمحــد.

النجاشــي - 21 علــي  بــن  أمحــد  العبــاس  أيب  للشــيخ  الشــيعة(:  أمســاء مصنفــي  )فهرســت  النجاشــي  رجــال 
األســدي الكــويف )تـ450هـــ(، حتقيــق: الســيد موســى الشــبريي الزجنــاين، الناشــر: مؤسســة النشــر اإلســامي 
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التابعــة جلماعــة املدرســن بقــم املشــرفة، ط6، 1418هـــ.

ســري أعــام النبــاء: لشــمس الديــن أيب عبــدهللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي )تـ748هـــ(، حتقيــق: - 22
بــريوت، ط3،  الرســالة/  الناشــر: مؤسســة  األرانؤوط،  شــعيب  الشــيخ  احملققــن إبشــراف:  مــن  جمموعــة 

1405هـــ.

الشــايف: للمنصــور ابهلل أيب حممــد عبــدهللا بــن محــزة احلســين اليمــين الزيــدي )تـ614هـــ(، حققــه واعتــى بــه - 23
/K وعّلق عليه: السيد جمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي )تـ1428هـ(، الناشر: مكتبة أهل البيت 

اليمن - صعدة، ط1، 1429هـ.

املعتــزيل - 24 األســدأابدي  اهلمــذاين  أمحــد  بــن  عبداجلبــار  احلســن  أيب  للقاضــي  اخلمســة:  األصــول  شــرح 
)تـ415هـــ(، بتعليــق: الســيد مانگــدمي أمحــد احلســيين )تـ421هـــ(، حققــه وقــدم لــه: الدكتــور عبدالكــرمي 

القاهــرة، ط3، 1416هـــ. وهبــة/  مكتبــة  الناشــر:  عثمــان، 

عمــدة الطالــب يف نســب آل أيب طالــب: للســيد مجــال الديــن أمحــد بــن علــي احلســين الــداودي احللــي - 25
املعــروف اببــن عنبــة )تـ828هـــ(، أمــر بطبعــه وعلــق عليــه: العامــة املــريزا حممــد علــي املــرادآابدي اللكهنــوي 
الكشــمريي )تـ1309هـــ(، طبعــه ونشــره: املطبــع اجلعفــري/ لكهنــو - اهلنــد، ط1، وهــي أول طبعــة لعمــدة 

الطالــب.

عمــدة الطالــب يف نســب آل أيب طالــب: للســيد مجــال الديــن أمحــد بــن علــي احلســين الــداودي احللــي - 26
املعــروف اببــن عنبــة )تـ828هـــ(، الناشــر: مطبعــة الشــيخ علــي احملــايت احلائــري/ بومبــاي )مومبــاي( - اهلنــد، 

ط1318هـــ، وهــي الطبعــة الثانيــة للعمــدة الطالــب.

عمــدة الطالــب يف أنســاب آل أيب طالــب: للســيد مجــال الديــن أمحــد بــن علــي احلســين الــداودي احللــي - 27
املعــروف اببــن عنبــة )تـ828هـــ(، عــين بتصحيحــه: الســيد حممــد حســن آل الطالقــاين، قــدم لــه وعلــق عليــه: 

الســيد حممــد صــادق آل حبــر العلــوم، الناشــر: املطبعــة احليدريــة/ النجــف األشــرف، ط2، 1380هـــ.

الكامــل يف التاريــخ )اتريــخ ابــن األثــري(: لعــز الدِّيــن أيب احلســن علــي بــن حممــد الشــيباين اجلــزري املوصلــي - 28
املعــروف اببــن األثــري )تـ630هـــ(، حققــه واعتــى بــه: عمــر عبدالســام تدمــري، الناشــر: دار الكتــاب العــريب/ 

بريوت، ط1، 1417هـ.
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اللهــوف علــى )يف( قتلــى الطفــوف: للســيد رضــي الديــن أيب القاســم علــي بــن موســى ابــن جعفــر ابــن - 29
طــاوس احلســين )تـ664هـــ(، الناشــر: أنــوار اهلــدى/ قــم، ط1، 1417هـــ.

مآثــر األبــرار يف تفصيــل جممــات جواهــر األخبــار: لبــدر الديــن حممــد بــن علــي بــن يونــس الزحيــف - 30
الصعــدي، املعــروف اببــن فنــد )بعــد 916هـــ(، حتقيــق: عبدالســام عبــاس الوجيــه، خالــد قاســم املتــوكل، 

الناشــر: مؤسســة اإلمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة/ عمــان - األردن، ط1، 1423هـــ.

اجملــدي يف أنســاب الطالبيــن: للســيد الشــريف أيب احلســن علــي بــن أيب الغنائــم حممــد العلــوي العمــري - 31
البصــري النســابة )تـ490هـــ(، قــدم لــه: آيــة هللا العظمــى الســيد املرعشــي النجفــي، حتقيــق: الدكتــور أمحــد 
املهــدوي الدامغــاين، إشــراف: الدكتــور الســيد حممــود املرعشــي، الناشــر: مكتبــة آيــة هللا العظمــى املرعشــي 

النجفــي العامــة/ قــم، ط2، 1422هـــ.

املختصــر يف أخبــار مشــاهري الطالبيــة واألئمــة االثــين عشــر: للســيد صفــي الديــن أيب عبــدهللا حممــد بــن - 32
علــي بــن علــي ابــن الطقطقــي احلســين الطباطبائــي احللــي )تــويف حــدود 720هـــ(، حققــه وضبــط نصــه 
وشــرحه: الســيد عــاء املوســوي الدمشــقي، الناشــر: مكتبــة ودار خمطوطــات العتبــة العباســية املقدســة/ 

كربــاء املقدســة، ط1، 1436هـــ.

املصابيــح: للســيد أيب العبــاس أمحــد بــن إبراهيــم العلــوي احلســين الــداودي )353هـــ(، ومعــه تتمتــه لتلميــذه - 33
أيب احلســن علــي بــن بــال اآلملــي الطــربي الزيــدي، حتقيــق: عبــدهللا بــن عبــدهللا بــن أمحــد احلوثــي، تقــدمي: 
الســيد جمــد الديــن بــن حممــد بــن منصــور املؤيــدي، الناشــر: مؤسســة اإلمــام زيــد بــن علــي الثقافيــة/ عمــان ـ 

األردن، ط2، 1423هـــ.

معرفــة الثقــات: أليب احلســن أمحــد بــن عبــدهللا بــن صــاحل العجلــي )تـ261هـــ(، برتيــب: نــور الديــن أيب - 34
احلســن علــي اهليثمــي )تـ807هـــ(، تقــي الديــن أيب احلســن علــي الســبكي )تـ756هـــ(، مــع زايدات: شــهاب 
الدين أيب الفضل أمحد ابن حجر العسقاين )تـ852هـ(، دراسة وحتقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، 

الناشــر: مكتبــة الــدار/ املدينــة املنــورة، ط1، 1405هـــ.

مناهــل الضــرب يف أنســاب العــرب: للســيد أيب عبــدهللا جعفــر بــن حممــد احلســيين األعرجــي البغــدادي - 35
النجفــي )تـ1332هـــ(، حتقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، الناشــر: مكتبــة آيــة هللا العظمــى املرعشــي النجفــي/ 

قــم، ط1، 1419هـــ.
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املنتظــم يف اتريــخ امللــوك واألمــم: أليب الفــرج عبدالرمحــن بــن علــي ابــن اجلــوزي )تـ597هـــ(، دراســة وحتقيــق: - 36
حممــد عبدالقــادر عطــا، مصطفــى عبدالقــادر عطــا، راجعــه وصححــه: نعيــم زرزور، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة/ بــريوت، ط1، 1412هـــ.

منتقلــة الطالبيــة: للســيد أيب إمساعيــل إبراهيــم بــن انصــر احلســين الطباطبائــي األصفهــاين املعــروف اببــن - 37
طباطبــا )مــن أعــام القــرن اخلامــس(، حققــه وقــدم لــه: العامــة الســيد حممــد مهــدي املوســوي اخلرســان، 

الناشــر: املطبعــة واملكتبــة احليدريــة/ النجــف األشــرف، ط1، 1388هـــ.

الــوايف ابلوفيــات: لصــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي )تـ764هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــن - 38
العــرب واملستشــرقن، صــدرت أجــزاؤه عــن عــدة دور نشــر يف بــريوت، إبشــراف: املعهــد األملــاين لألحبــاث 
الشــرقية/ بــريوت، الناشــر: دار النشــر فرانــز شــتاينر/ شــتوتغارت، مجعيــة املستشــرقن األملانيــة/ برلــن، املعهــد 
األملــاين لألحبــاث الشــرقية/ بــريوت، صــدرت خــال عــدة ســنوات، مــن عــام 1962م إىل عــام 2010م.

وفــاء الوفــا يف أخبــار دار املصطفــى: لنــور الديــن علــي بــن عبــدهللا بــن أمحــد الســمهودي )تـ911هـــ(، - 39
اعتــى بــه ووضــع حواشــيه: خالــد عبدالغــين حمفــوظ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة/ بــريوت، ط1، 1427هـــ.
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التعّددّية الفكرّيــة 
Q يف جيش اإلمام احلسن املجتبی

الشيخ حمّمد جواد املحمودي)1) 

احلوزة العلمّية ـ قم املقّدسة

1- ابحــث وحمّقــق يف الــراث اإلســامي، حمّقــق يف مكتبــة آيــة هللا املرعشــي النجفــي 
بقــم املقّدســة.
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يــروم الكاتــب دراســة البُــى الفكريـّـة جليــش اإلمــام احلســن اجملتــى Q، ويف إطــار َم

دراســة االجّتاهــات العقائديـّـة، يثبــت االختافــات املذهبيّــة والتعّدديــة الفكريـّـة يف 
جيــش اإلمــام احلســن Q، ويقّســمهم إىل أربعــة أقســام:

.L األّول: الشيعة املخلصون لإلمام وألبيه أمري املؤمنن

الثاين: أبناء الدنيا وأصحاب املطامع.

.Q الثالث: اخلوارج، وأعداء أمري املؤمنن

الرابع: الشّكاكون وأتباع الرؤساء.

ويورد ناذج على ذلك من املصادر املعتربة.

الكلمــات األساســية: اإلمــام احلســن Q – اجليــش؛ البــى الفكريّــة؛ التعّدديــة 
املذهبّيــة.

ملخـص املقـالـة
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بسم هللا الرمحـــــــــن الرحيـــــــم

احلمدهلل رّب العاملن، وصّلی هللا علی سّيدان حمّمد وآله الطاهرين

 Q األكرب ورحيانته اإلمام احلسن اجملتبی O  أّما بعد، فإّن عصر حكومة سّيد شباب أهل اجلنة وسبط رسول هللا 
والّــي جــاءت بــن دوافــع األّولــن وتســاهل اآلخريــن، صــورة مشــّوهة مــن صــور التاريــخ، وتعّرضــت يف خمتلــف أدوارهــا 
ملــا كان يــب أن يتعــّرض لــه أمثاهلــا مــن الفــرات املطموســة املعــامل، املنســّية احلقائــق، املقصــودة ابإلمهــال أو ابلتشــويه، 
وهــذه احلقبــة القصــرية مــن الزمــن مبــا هــي ظــرف أحــداث ال تقــّل أبمهّيتهــا يف ذاهتــا عــن أعظــم الفــرات الــي مــّر هبــا 
اتريــخ اإلســام منــذ وفــاة النــّي اخلــامت O وإلــی يومنــا هــذا؛ ألهّنــا كانــت ظــرف اخلافــة الفريــدة مــن نوعهــا يف اتريــخ 
ــة يف اإلســام،  ــة والســلطات الزمنّي احلكومــة، وألهّنــا بدايــة قــرار القاعــدة اجلديــدة يف التمييــز بــن الســلطات الروحّي

وألهّنــا الفــرة الــي تبلــورت فيهــا احلــزازات الطائفيّــة ألّول مــرّة يف التاريــخ اإلســامي)1(.

فــإّن اإلمــام احلســن اجملتبــی Q علــی ِقَصــر عهــده يف حكومتــه  مــن أطــول اخللفــاء ابعــاً يف اإلدارة والسياســة، 
والرجــل الــذي بلــغ مــن دقّتــه يف تصريــف األُمــور، ومسّــوه يف عــاج املشــكات، أنـّـه اســتغفل معاويــة بــن أيب ســفيان 
أعنــف مــا يكــون يف موقفــه منــه حــذراً وانتباهــاً واســتعداداً للحبائــل والغوائــل، وإذا كّل خطــوات هــذا اإلمــام وكّل 

إيــاب أو ســلب يف سياســته آيــة مــن آايت عظمتــه الــي جهلهــا النــاس وظلمهــا املؤّرخــون.

وكان للشــهوة احلزبّيــة مــن بعــض، وملســايرة السياســة احلاكمــة مــن آخــر، وللجهــل ابلواقــع مــن اثلــث، أثــرُه فيمــا 
أســّف بــه املتســّرعون إلــی أحكامهــم، ونظــروا إليــه نظرهتــم إلــی زعيــم أخفــق يف زعامتــه، وفاهتــم أن ينظــروا إلــی دوافــع 
 Q هــذا اإلخفــاق املزعــوم، الــذي كان يف حقيقتــه انعكاســاً للحالــة القائمــة يف اجليــل الــذي قــّدر لإلمــام احلســن
أْن يتزّعمــه يف خافتــه، مبــا كان قــد طغــى علــی هــذا اجليــل مــن املغــرايت الــي طلعــت هبــا الفتــوح  اجلديــدة علــی 
النــاس، وأّي غضاضــة علــی الزعيــم إذا فســد جيلــه، أو خانــت جنــوده، أو فقــد وجدانــه االجتماعــي، وهلــذا نــری 
ـّـا رأی عــدم طاعــة أصحابــه ألوامــره خاطبهــم وقــال هلــم: »اي أشــباه الرجــال  أمرياملؤمنــن علــّي بــن أيب طالــب Q ملـــ
وال رجــاَل: ُحلــوم األطفــال، وُعقــوُل راّبت احِلجــاِل، لَــَوِددت أيّن مَل أرَكــم، ومَل أعرِفكــم، َمعرِفــًة وهللا جــّرت َنَدمــاً، 
وأعقبــت َســَدمًا)2(، قاتلكــم هللا: لقــد مــألمت قلــي قيحــاً، وشــحنتم َصــدري غيظــاً، وَجرَّعتمــوين نـُغَــَب الَتهمــاِم)3( 
أنفاســاً، وأفســدمت علَــيَّ رأيــي ابلِعصيــان واخلــذالن، حتّــی لقــد قالــت قريــش: إّن ابــن أيب طالــب رجــل شــجاع لكــن ال 

1- صلح احلسن، الشيخ راضي آل ايسن، مقّدمة املؤّلف.
2- الَسَدم: اهلّم مع أسف أو غيظ، وفعله كفرح.

3- الَتهمام: اهلّم، وكّل َتفعال فهو ابلفتح إاّل الِتبيان والتلقاء، فهما ابلكسر.
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علــم لــه ابحلــرب، هلل أبوهــم! وهــل أحــٌد منهــم أشــّد هلــا ِمراســاً، وأقــدُم فيهــا َمقامــاً مــيّن، لقــد هنضــُت فيهــا ومــا بلغــُت 
العشــريَن، وهــا أان ذا قــد َذرَّفــُت علــی الســّتن)1(، ولكــْن ال رأي ملــن ال يطــاع«)2(.

فــإّن عصــر حكومــة اإلمــام اجملتبــی Q يف كثــري مــن اجلهــات شــبيه بعصــر حكومــة أبيــه Q، فــإّن عّمــال اإلمــام 
احلســن Q هــم عّمــال أمــري املؤمنــن Q، قــال خليفــة بــن خيّــاط: كانــت واليــة احلســن بــن علــّي ســبعة أشــهر وســبعة 

أاّيم، أقــّر عّمــال أبيــه)3(.

كمــا أّن خــواّص أصحابــه هــم خــواّص أصحــاب أمرياملؤمنــن Q، إاّل أّن املخلصــن منهــم أقــّل عــدداً، وواجــه 
خيانــة مجــع مــن أكابــر أصحابــه مــن جهــة، وتنــازع بعضهــم وفشــلهم مــن جهــة اُخــری، فإنـّـه Q صــرّح بذلــك ملـــّـا بلغــه 

كتــاب قيــس بــن ســعد بــن عبــادة خيــربه عــن توّجــه أهــل العــراق إلــی معاويــة، فدعــا أصحابــه وقــال هلــم:

»اي أهــل العــراق، مــا أصنــع جبماعتكــم معــي؟! وهــذا كتــاب قيــس بــن ســعد خيــربين أبّن أهــل الشــرف منكــم قــد 
صــاروا إلــی معاويــة، أمــا وهللا مــا هــذا مبنكــر منكــم؛ ألّنكــم أنتــم الذيــن أكرهتــم أيب يــوم صّفــن علــی احلكمــن، فلّمــا 
أمضــی احلكومــة وقبــل منكــم اختلفتــم، مثّ دعاكــم إلــی قتــال معاويــة اثنيــة فتوانيتــم، مثّ صــار إلــی مــا صــار إليــه مــن 
كرامــة هللا إاّيه، مثّ إّنكــم ابيعتمــوين طائعــن غــري مكَرهــن، فأخــذت بيعتكــم وخرجــت يف وجهــي هــذا، وهللا يعلــم مــا 

نويــت فيــه، فــكان منكــم إيّل مــا كان ...«)4(.

فألصحــاب اإلمــام احلســن Q دور أساســي يف احلــوادث الواقعــة يف عصــره، ولســت يف مقــام عــّد أصحابــه، أو 
عّمالــه، أو قــادة جيشــه، وال كّتابــه وال قضاتــه وال الــرواة عنــه، وإّنــا نذكرهــم حســب اعتقاداهتــم ووفائهــم ببيعتهــم 
وعدمــه، وقبــل التعــّرض هلــذا التقســيم نذكــر نكتــة هاّمــة، وهــي أّن ملعاويــة دوراً أساســّياً يف إضــال أصحــاب اإلمــام 
 Q إلــی مكيــدة معاويــة وشــّبهه ابلشــيطان، فإنـّـه Q وإحنرافهــم عــن احلــّق، وقــد أشــار أمرياملؤمنــن Q احلســن اجملتبــی

كتــب إلــی زايد بــن أبيــه الــذي كان عامــًا لــه Q علــی دار اجبــرد:

»وقــد عرفــت أّن معاويــة كتــب إليــك يســتزّل لُبَّــك، ويســتفّل غربــك)5(، فاحــذره فإنـّـا هــو الشــيطاُن؛ أييت املــرء مــن 
بــن يديــه، ومــن خلفــه، وعــن ميينــه، وعــن شالــه، ليقتحــم غفلتــه، ويســتلب غرّتــه«)6(.

1- َذرَّفت علی الستن: زدت عليها.
2- هنج الباغة: 71/ خ 27.

3- اتريخ خليفة بن خّياط: 203، حوادث سنة إحدی وأربعن.
4- الفتوح 262:4.

5- يسَتِفّل: يثلم. والَغْرب: احلّدة والنشاط.
6- هنج الباغه: 416/ ك 44.
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ينقسم أصحاب اإلمام احلسن Q إلی عناصر متباينة يف أفكارها، خمتلفة يف عقائدها، وهي كما يلي:

القسم األوّل: الشيعة

وهــم املخلصــون مــن أصحابــه الذيــن وفــوا بعدهــم وبيعتهــم، وجاهــدوا أبمواهلــم وأنفســهم يف ســبيل الدفــاع عــن 
الواليــة احلّقــة، ومل خيونــوا إمامهــم Q، وهــؤالء كانــوا يف قلّــة، فإهّنــم لــو كانــوا كثرييــن ملــا ُأجــرب أمرياملؤمنــن Q علــی قبــول 
التحكيــم يف صّفــن، وملــا صــاحل اإلمــام اجملتبــی Q معاويــة، كانــت هــذه الطائفــة تالــف بقيّــة الطوائــف يف تفكريهــا 
 ،O ويعتقــدون أهّنــم أوصيــاء رســول هللا ،K وشــعورها وإمياهنــا، فإهّنــم يــرون اخلافــة مــن حقــوق أهــل البيــت 
وأّن طاعتهــم مفروضــة علــى مجيــع األُّمــة، وكانــت الشــيعة يف بعــض القبائــل يف كثــرة حبيــث ميكــن أن تعــّد القبيلــة كّلهــا 

.Q شــيعية، منهــا قبيلــة مهــدان اليمانيّــون الــي قــال فيهــم أمرياملؤمنــن

 لقلـــــــــــــُت لمـــــداَن ادخلــــــــــــــــــــــــــــوا بســامِ لقلـــــــــــــُت لمـــــداَن ادخلــــــــــــــــــــــــــــوا بســاِم)1( فلو كنــــــــــــــــــــت بوابـــــــــــــاً علی بــــــــــــاب جنّـــــــــــــةٍ فلو كنــــــــــــــــــــت بوابـــــــــــــاً علی بــــــــــــاب جنّـــــــــــــٍة

 Q غالبة يف أفرادها، ويشهد ملا قلنا ما روي أّن اإلمام احلسن K ومنها قبيلة ربيعة الي كانت حمّبة أهل البيت 
ملــا ُجــرِح يف ســاابط املدائــن وهجــم عليــه مجاعــة مــن اخلــوارج واملنافقــن اندی: »أيــن ربيعــة ومهــدان«؟ فتبــادروا إليــه 

ودفعــوا عنــه القــوم)2(.

ونذكر هنا بعض املرّزين من الشيعة: 

1- قيس بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي الصحايب

كان مــن النــي O مبنزلــة صاحــب الشــرطة مــن األمــري، شــهد مــع النــي O مشــاهده كّلهــا، وكان حامــل رايــة 
األنصــار يــوم الفتــح)3(. وكان مــن دهــاة العــرب وأهــل الــرأي واملكيــدة يف احلــرب مــع النجــدة والشــجاعة والســخاء، 
وكان يقــول: لــو ال اإلســام ملكــرت مكــراً ال تطيقــه العــرب)4(. ويقــول: ولــو ال مــا مسعــت رســول هللا O يقــول: 

»املكــر واخلديعــة يف النــار«، لكنــت مــن أمكــر هــذه األُّمــة)5(. 

1- أنساب األشراف 322:2، شرح هنج الباغه البن أيب احلديد 217:5.
2- األخبار الطوال: 217.

3- االستيعاب 1289:3/ الرمجة 2134.

4- االستيعاب 1290:3/ الرمجة 2134.
5- اتريخ مدينة دمشق 423:49/ الرمجة 575 9.
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وكان قيــس مــن كبــار شــيعة أمرياملؤمنــن Q وقائــل مبحّبتــه ووالئــه، وشــهد معــه حروبــه كّلهــا، وكان مــع اإلمــام 
احلســن Q، وكان طالــيَّ الــرأي، خملصــاً يف اعتقــاده ووّده)1(. وكان مناصحــاً ألمــري املؤمنــن ولإلمــام احلســنL، ومل 

يــزل علــی ذلــك إلــی أن مــات)2(.

واّله أمرياملؤمنــن Q مصــر، مثّ عزلــه مبحّمــد بــن أيب بكــر، فشــارك قيــس مــع أمرياملؤمنــن Q بصّفــن، وكان مــن 
اُمــراء جيشــه، ومــن شــعره يف أاّيم صّفــن الــذي يــدّل علــی خلوصــه وكمــال وّده ألمرياملؤمنــن Q قولــه:

 َحسُبنـــــــــــــا ربّنــــــــــــــــــــــــا وِنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم الوَكيـــــــــــــلُ َحسُبنـــــــــــــا ربّنــــــــــــــــــــــــا وِنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَم الوَكيـــــــــــــُل قُلـــــــــــــُت ملّـــــــــــــــا بـَغَــــــــــــــــــــــى الَعــــــــــــــــــــُدوُّ َعَلينـــــــــــــا قُلـــــــــــــُت ملّـــــــــــــــا بـَغَــــــــــــــــــــــى الَعــــــــــــــــــــُدوُّ َعَلينـــــــــــــا
اْلَبصـــ فـَتَـــــــــــــَح  الــذي  رَبُـَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــا  اْلَبصـــ َحسُبنـــــــــــــا  فـَتَـــــــــــــَح  الــذي  رَبُـَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـَرَة ابألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِس واحلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُث َطويلُ ـَرَة ابألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِس واحلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُث َطويُل َحسُبنـــــــــــــا 
الَتنزيــُل َوعلـــــــــــــيٌّ إماُمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ َوعلـــــــــــــيٌّ إماُمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌم بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه  أَتَــى  الَتنزيــلُ ِلِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواان  بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه  أَتَــى   ِلِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواان 
َجليــــــــــــــــــــــــــُل)3( يَــوَم قــــــــــــــــــــــــاَل النبــــــــــــــــــــــــيُّ َمــن كنـــــــــــــــــــُت مــوال يَــوَم قــــــــــــــــــــــــاَل النبــــــــــــــــــــــــيُّ َمــن كنـــــــــــــــــــُت مــوال َخطــــــــــــــــــــــُب  مــوالُه  فـَٰهـــــــــــــذا  َجليــــــــــــــــــــــــــُل  َخطــــــــــــــــــــــُب  مــوالُه  فـَٰهـــــــــــــذا   ُه ُه 

وملــــّـا بويــع اإلمــام احلســن Q ابخلافــة بعــد أبيــه Q كان قيــس بــن ســعد مــن املبادريــن إلــی بيعتــه والناهضــن هبــا، 
.)4( Q ويقــال: إنـّـه أّول مــن ابيــع اإلمــام احلســــــــن

ووّجــه اإلمــام اجملتبــی Q عبيــدهللا بــن عبّــاس ومعــه قيــس بــن ســعد مقّدمــة لــه يف اثــين عشــر ألفــاً إلــی الشــام، وقــال 
لعبيــد هللا: »امــض حتّــی تســتقبل معاويــة، فــإذا لقيتــه فــا تقاتلــه حتّــی يقاتلــك، فــإن أصبــت فقيــس بــن ســعد علــی 
النــاس«. فســار عبيــد هللا حتّــی نــزل إبزاء معاويــة، فلّمــا كان مــن الغــد وّجــه معاويــة خبيلــه إليــه، فخــرج إليهــم عبيــدهللا 
يف َمــن معــه، فضرهبــم حتّــی رّدهــم إلــی معســكرهم، فلّمــا كان الليــل أرســل معاويــة إلــی عبيــدهللا بــن عبّــاس، فبــاع دينــه 
بدنيــا معاويــة، وأقبــل ليــًا فدخــل معســكر معاويــة، وأصبــح النــاس ينتظــرون عبيــدهللا أن خيــرج فيصلّــي هبــم فلــم خيــرج، 
فطلبــوه فلــم يــدوه، فصلّــی هبــم قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، مثّ خطبهــم فثبـَّتهــم وأمرهــم ابلصــرب والنهــوض إلــی العــدّو، 
فأجابــوه فخرجــوا فضربــوا أهــل الشــام حتّــی رّدوهــم إلــی مصاّفهــم، وكتــب معاويــة إلــی قيــس بــن ســعد يدعــوه وميّنيــه، 

فكتــب إليــه قيــس: ال وهللا ال تلقــاين أبــداً: إاّل بيــين وبينــك الرمــح)5(.

قــال املدائــين: وكتــب معاويــة إلــی قيــس بــن ســعد يدعــوه إلــی نفســه وهــو مبســكن يف عشــرة آالف، فأبــی أن 
ييبــه، مثّ كتــب إليــه: إّنــا أنــت يهــودي ابــن يهــودي، إن ظفــر أحــّب الفريقــن إليــك عزلــك واســتبدل بــك، وإن ظفــر 

1- شرح هنج الباغه البن أيب احلديد 112:10.
2- الغارات 222:1، شرح هنج الباغه البن أيب احلديد 64:6.

3- الفصول املختارة: 291، كنز الفوائد: 234.
4- جتارب االُمم 571:1.

5- شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 43:16.
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أبغضهمــا إليــك قتلــك ونــّكل بــك، وقــد كان أبــوك أَوتـََرغــري قوســه، ورمــى غــري غرضــه، فأكثــر احلــزَّ وأخطــأ املفصــل، 
فَخَذلــه قومــه، وأدركــه يومــه، فهلــك حبــوران طريــداً، والســام.

فكتــب إليــه قيــس بــن ســعد: أّمــا بعــد اي معاويــة، فإّنــا أنــت وثــن ابــن وثــن مــن أواثن مّكــة، دخلــت يف اإلســام 
كرهــاً، وخَرجــت منــه طوعــاً، مل يقــدم إميانــك، ومل حيــدث نفاقــك، وقــد كان أيب أَوتــر قوســه، ورمــى غرضــه، فاعــرض 
عليــه مــن مل يبلــغ كعبــه، ومل يشــّق غبــاره، وكان أمــراً مرغــوابً عنــه، مزهــوداً فيــه، وحنــن أنصــار الديــن الــذي خرجــت 

منــه، وأعــداء الديــن الــذي صــرت إليــه.

فقال عمرو بن العاص ملعاويــــــــــة: أجبه. فقال معاوية: أخاف أن ييبين مبا هو شّر من هذا)1(.

وملــّا صاحل اإلمام احلسن Q معاوية انصرف قيس بن سعد يف من معه إلی الكوفة)2(.

وروي أّن معاويــة اســتثى قيــس بــن ســعد يف األمــان، فقــال اإلمــام احلســن Q: ال ُأصــاحل حتّــی ال تســتثين أحــداً. 
فلــم يــد معاويــة بــّداً إاّل القبــول)3(.

وروي أنـّـه ملـــّـا صــاحل معاويــة اعتــزل قيــس بــن ســعد يف أربعــة آالف فــارس وأىب أن يبايــع، فلّمــا أراد البيعــة اُلقــي لــه 
كرســي وجلــس معاويــة علــی ســرير واإلمــام احلســن Q معــه، فقــال لــه معاويــة: أتبايــع اي قيــس؟ قــال: نعــم. ووضــع 
يــده علــی فخــذه ومل ميدَّهــا إلــی معاويــة، فجثــا معاويــة علــی ســريره َوأكــّب علــی قيــس حّتــی مســح يــده علــی يــده 

ومــا رفــع قيــس يــده لــه)4(.
وروي عن أيب عبدهللا Q: أّن قيساً مل يبايع معاوية حّتی قال له اإلمام احلسن Q: ابيع اي قيس، فبايع.)5(

وسار قيس الی املدينة ومل يزل هبا مشتغًا ابلعبادة حّتی تويّف يف آخر خافة معاوية)6(.

2- حجر بن عدي الكندي ومجاعة من أصحابه

،Q كان ُحجــر بــن عــدي مــن فضــاء الصحابــة)7(، وكان مــن األبــدال)8(. وكان مــن املخلصــن ألمرياملؤمنــن 

1- أنساب األشراف 40:3، مقاتل الطالبّين: 43، شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 43:16.
2- مقاتل الطالبين: 42 ـ 43، شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 42:16 44.

3- االستيعاب 385:1/ الرمجة 555.
4- مقاتل الطالبين: 47.

5- اختيار معرفة الرجال 326:1/ ح 177.
6- سري أعام النباء 112:3/ رقم 21.
7- االستيعاب 329:1/ الرمجة 487.

8- رجال الطوسي: 60/ الرمجة 515.



Q التعددية الفكرية في جيش اإلمام الحسن المجتبی

108

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

 شــارك يف حروبــه الثــاث اجلمــل وصّفــن والنهــروان، ويــدل علــی حمّبتــه وإخاصــه ألمرياملؤمنــن Q قولــه يــوم 
اجلمــل:

عليـــــــّــــــا لنـــــــــــــــــــــا  سلّـــــــم  ربّنــــــــــــــــــــــــا  عليـــــــّــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لنـــــــــــــــــــــا  سلّـــــــم  ربّنــــــــــــــــــــــــا  الرضيّــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  املبــــــــــــــــــــــــارك  لنـــــــــــــا  الرضيّــــــــــــــــــــــــا سلّــــــــــــــــــــــــم  املبــــــــــــــــــــــــارك  لنـــــــــــــا   سلّــــــــــــــــــــــــم 
التقيّــــــــــــــــــــــــا املوّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  التقيّــــــــــــــــــــــــا املؤمــــــــــــــــــــــــن  املوّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  غويّــــــــــــــــــــــــا املؤمــــــــــــــــــــــــن  وال  الــــــــــــــــــــــــرأي  خطــــــــــــــــــــــــل  غويّــــــــــــــــــــــــا ال  وال  الــــــــــــــــــــــــرأي  خطــــــــــــــــــــــــل   ال 
مهديّــــــــــــــــــــــــا موّفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  هاديــــــــــــــــــــــــاً  مهديّــــــــــــــــــــــــا بــــــل  موّفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  هاديــــــــــــــــــــــــاً  الَنِبيّـــــــــــــا بــــــل  َواحَفــِظ  ربّــــــــــــــــــــــــي  الَنِبيّـــــــــــــا َواحَفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  َواحَفــِظ  ربّــــــــــــــــــــــــي   َواحَفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
وليّــا لــــــــــــــــــــــــه  فقــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــاَن  وليّــا فيــــــــــــــــــــــــه  لــــــــــــــــــــــــه  فقــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــاَن  وصيّــــــــــــــــــــــــا)1( فيــــــــــــــــــــــــه  بعــــــــــــــــــــــــده  ارتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  وصيّــــــــــــــــــــــــا مثّ  بعــــــــــــــــــــــــده  ارتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   مثّ 

ـّـا بلــغ اإلمــام Q أّن  وكان ُحجــر بــن عــدي مــن املبادريــن إلــی بيعــة اإلمــام احلســن Q، ومــن قــادة جيشــه، وملــ
معاويــة قــد عــرب جســر منبــج وّجــه حجــر بــن عــدي أيمــر العّمــال ابالحــراس، ونــدب النــاس َفســارعوا، حتّــی إذا 
كان مــن الصلــح مــا كان، كان حجــر مــن املنّدديــن ابلصلــح ومتنّــی املــوت! فقــال لــه اإلمــام احلســن Q: »اي حجــر، 
ليــس كّل النــاس حيــّب مــا حتــّب، وال رأيــه رأيــك، ومــا فعلــت مــا فعلــت إاّل إبقــاًء عليكــم، وهللا تعالــی كّل يــوم هــو 

شــأن«)2(. يف 

كان حجــر مقيمــاً ابلكوفــة، ومــن أشــّد املدافعــن عــن منهــج أمــري املؤمنــن Q، فــكان مــن حديثــه أّن املغــرية بــن 
شــعبة كان ال يــرك شــتم علــّي Q وأصحابــه، والرّحــم علــی عثمــان وأصحابــه، وكان حجــر إذا مســع ذلــك يقــول: إّن 
َمــن تذّمــون أحــّق ابلفضــل والتقــّدم، ومــن متدحــون أولــی ابلــّذم! فلّمــا كان يف آخــر أاّيم املغــرية انل مــن علــّي وقــال 
يف عثمــان مــا كان يقــول، فقــام حجــر بــن عــدي وصــاح: إنـّـك ال تــدري مبــن تولــع؛ أصبحــت مولعــاً بــذّم أمرياملؤمنــن 

علــي بــن أيب طالــب Q ومــدح اجملرمــن! فقــام معــه ثاثــون ألفــاً يقولــون: صــدق حجــر ... )3(

وملـــّـا وىلَّ معاويــُة زايَد بــن أبيــه الكوفــة خطَــب زايد فقــال يف خطبتــه: لســت بشــيء إن مل أحــم انحيــة الكوفــة مــن 
حجــر بــن عــدي وأدعــه نــكااًل ملــن بعــده)4(!

وخطــب زايد يــوم مجعــة فأطــال اخلطبــة وأّخــر الصــاة، فقــال لــه حجــر بــن عــدي: »الصــاة«، فمضــی زايد يف 
خطبتــه، فأخــذ حجــر كّفــاً مــن حصــی وحصبــه بــه واثر إلــی الصــاة، واثر النــاس معــه، فنــزل زايد وصلّــی ابلنــاس، مثّ 

كتــب ذلــك إلــی معاويــة، فکتــب معاويــة: أن اشــدده يف احلديــد وامحلــه إيلَّ! فحمــل إليــه فأمــر بقتلــه)5(.
1- شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 15:16.

2- شرح هنج الباغه البن أيب احلديد 15:16.
3- الدرجات الرفيعة 773:1 774 ترمجة حجر بن عدي.

4- اتريخ الطربي 189:4 190.
5- اتريخ الطربي 190:4 191، مروج الذهب 3:3 4.
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وكان مــع حجــر مجاعــة مــن أصحابــه قتلــوا صــرباً، وهــم: عبدالرمحــان بــن حّســان العنــزي، وصيفــي بــن فســيل 
الشــيباين، وقبيصــة بــن ربيعــة الشــيباين، وشــريك بــن شــّداد احلضرمــي، وكــدام بــن حيّــان العنــزي، وحمــرز بــن شــهاب 

التميمــي)1(. ومل يكــن هلــم ذنــب ســوی موّدهتــم للعــرة الطاهــرة الــي هــي عديلــة القــرآن.

وروي: أنّــه ملــّــا قــدم معاويــة املدينــة دخــل علــی عائشــه، فقالــت: مــا محلــك علــی قتــل أهــل َعــذراء؛ حجــر 
وأصحابــه؟ فقــال معاويــة: إيّن رأيــت قتلهــم صاحــاً لألُّمــة، وبقاءهــم فســاداً لألُّمــة! فقالــت عائشــة: مسعــت رســول 

هللا O يقــول: »ســيقتل بعــذراء أانس يغضــب هللا هلــم وأهــل الســماء«)2(!

وكتــب اإلمــام احلســن Q إلــی معاويــة: »... مــا أريــد لــك حــرابً وال عليــك خافــاً، وامي هللا إيّن خلائــف هلل يف 
تــرك ذلــك، ومــا أظــّن هللا راضيــاً بــرك ذلــك، وال عــاذراً بــدون اإلعــذار فيــه إليــك ويف أوليائــك القاســطن امللحديــن 
حــزب الظلمــة وأوليــاء الشــيطان. أََلْســَت القاتِــل حجــراً أخاكنــدة، واملصّلــن العابديــن الذيــن كانــوا ينكــرون الظلــم 
ويســتعظمون البــدع، وال خيافــون يف هللا لومــة الئــم؟! مثّ قتلتهــم ظلمــاً وعــدواانً، مــن بعــد مــا كنــت أعطيتهــم األميــان 
املغّلظــه واملواثيــق املؤّكــدة، ال أتخذهــم حبــدٍث كان بينــك وبينهــم، وال إبحنــة جتدهــا يف نفســك ...«)3(. وكان قتــل 

معاويــة حلجــر بــن عــدي يف ســنة إحــدی ومخســن)4(.

3- جندب بن عبدهللا األزدي

كان مــن الصحابــة، وكان مــع أمرياملؤمنــن علــّي بــن أيب طالــب Q ابجلمــل وصّفــن والنهــروان)5(، وهــو القاتــل 
للســاحر بــن يــدي الوليــد بــن عقبــة، وكان مــن أصحــاب اإلمــام احلســن Q، كتــب اإلمــام احلســن Q إلــی معاويــة 

كتــاابً أرســله مــع جنــدب بــن عبــدهللا األزدي)6(.

4- قيس بن َعمرو الكندي أبو الَعَمرََّطة

كان علــی مقّدمــة جيــش اإلمــام احلســن Q ملــا صــاحل معاويــة ورجعــوا إلــی الكوفــة)7(، وكان مــن الذيــن دافعــوا عــن 

1- اتريخ اليعقويب 231:2.
2- املعرفة والتاريخ 239:3؛ إعام الورى 93:1.

3- اختيار معرفة الرجال 250:1 252 ح 97 ـ 99.
4- االستيعاب 332:1/ الرمجة 487.

5- االستيعاب 1 / 258/ الرمجة 343؛ اإلرشاد 317:1.
6- مقاتل الطالبين: 34 ـ 35.

7- املســتدرك علــی الصحيحــن 175:3/ ح 4812، االســتيعاب386:1/ الرمجــة 555؛ اتريــخ مدينــة دمشــق 
279:13/ ، ج 13، 279/ الرمجــة 1383.
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حجر بن عدي حن أراد زايد بن أبيه أخذه)1(.

5- جارية بن قدامة السعدي

 ،Q يعــّد يف البصريّــن مــن الصحابــة، روی عنــه أهــل املدينــة وأهــل البصــرة، وكان مــن أصحــاب أمــري املؤمنــن
شــارك معــه يف حروبــه، وهــو الــذي حاصــر عبــدهللا بــن احلضرمــي يف دار شــبيل مثّ حــّرق عليــه، وكان معاويــة بعــث 
ابــن احلضرمــي ليأخــذ البصــرة وهبــا زايد خليفــة ابــن عبّــاس، فنــزل ابــن احلضرمــي يف بــين متيــم، وحتــّول زايد إلــی األزد 

وكتــب بذلــك إلــی علــّي Q، فوّجــه أعــن بــن ضبيعــة اجملاشــعي إلــی البصــرة فقتــل، فبعــث جاريــة بــن قدامــة)2(.

وكان جاريــة بــن قدامــة مــن قــادة جيــش أمــري املؤمنــن Q يف صّفــن)3(، وكان معــه Q يف حــرب النهــروان، وملـــّـا 
أرســل معاويــة بســر بــن أرطــاة إلــی املدينــة ومّكــة، وّجــه أمرياملؤمنــن Q جاريــة بــن قدامــة يف ألفــن، فهــرب بســر 
وأصحابــه، وبلغــه مقتــل أمرياملؤمنــن Q، فأخــذ منهــم البيعــة لإلمــام احلســن Q، مثّ عــاد منصرفــاً إلــی الكوفــة)4(.

6- عبدهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبداملطّلب

أُّمــه هنــد بنــت أيب ســفيان بــن حــرب، وكان يلّقــب »ببّــة«، ولــد علــی عهــد النــّي O )5(، وتــزّوج ُدرّة بنــت أيب 
هلــب، وكان رســول اإلمــام احلســن Q إلــی معاويــة، واشــرط عليــه العمــل بكتــاب هللا وســّنة نبيّــه O وأن ال يبايــع 
ألحــد مــن بعــده ... )6(، حتــّول إلــی البصــرة وأقــام هبــا، وملــا مــات يزيــد بــن معاويــة اصطلــح أهــل البصــرة علــی عبــدهللا 

ابــن احلــارث فجعلــوه أمــرياً، وأقــرّه عبــدهللا بــن الزبــري)7(.

فتنــة  انقضــاء  عنــد  ومثانــن  أربــع  ســنة  بعمــان  تــويّف  ويقــال:  وتســعن،  تســع  ســنة  احلــارث  بــن  عبــدهللا  تــويف 
الثقفــي)8(. يوســف  مــن  احلّجــاج  مــن  هــارابً  إليهــا  خــرج  وكان  األشــعث،  بــن  عبدالرمحــان 

1- اتريخ الطربي 93:4، أنساب األشراف 249:5.
2- االستيعاب 226:1 227/ الرمجة 302.

3- وقعة صّفن: 205.
4- اتريخ الطربي 139:5 140.

5- أنساب األشراف 403:4 404، اتريخ مدينة السام 580:1.
6- شرح هنج الباغه إلبن أيب احلديد 22:16.

7- اتريخ اإلسام 106:6، سري أعام النباء 200:1.
8- االستيعاب 866:3/ الرمجة 1500؛ اتريخ مدينة السام 581:1.
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7- سعد بن مسعود الثقفي

هــو عــّم املختــار بــن أيب عبيــد الثقفــي، كان مــن الصحابــة)1(، وكان مــن أصحــاب أمرياملؤمنــن Q، اســتعمله 
علــی الــزوايب)2(، مّث علــى املدائــن، وأقــرّه اإلمــام احلســن Q )3(، وكان يف وقعــة اجلمــل علــی قيــس وعبــس وذبيــان)4(.

خــرج اإلمــام احلســن Q مــن الكوفــة حتــی بلــغ ســاابط املدائــن، فانتهــب املنافقــون ســرادقه وجرحــوه، فانتقــل إلــی 
قصــر املدائــن، وجــاء ســعد بــن مســعود بطبيــب فعاجلــه حتّــی َصلُــَح)5(.

8- عبيد هللا بن أيب رافع

كان كاتبــاً ألمرياملؤمنــن Q )6(، لــه كتــاب قضــااي أمرياملؤمنــن Q، وكتــاب )تســمية مــن شــهد مــع أمرياملؤمنــن 
.)8( Q ــاً لإلمــام احلســن اجملتبــی اجلمــل وصّفــن والنهــروان()7(، وكان أيضــاً كاتب

ومــن هــذه الطائفــة زايد بــن َخصفــة، ومعقــل بــن قيــس، حيــث قامــا مــع قيــس بــن ســعد، وأحســنوا القــول لإلمــام 
 Q وأخــربوا مبســارعتهم إلــی أمــره وخفوقهــم للجهــاد معــه، وأهّنــم ال خيذلونــه، فصــّدق اإلمــام اجملتبــی ،Q احلســن

مقالتهــم ورّد عليهــم خــريًا)9(.

وميكــن أن نعــّد منهــم ســليمان بــن صــرد اخلزاعــي، واملســّيب بــن جنبــة الفــزاري، وعــّدة اُخــری غريمهــا أعرضنــا عــن 
ذكرهــم كراهــة التطويــل.

القسم الثاني: أبناء الدنيا وأصحاب المطامع

»حــّب الدنيــا رأس كّل خطيئــة«)10(، و»مــا ذئبــان ضــاراين يف غنــٍم ليــس هلــا راع، هــذا يف أّوهلــا، وهــذا يف 

1- االستيعاب 602:2/ الرمجة 956.
2- األخبار الطوال: 153.

3- اإلرشاد 12:2.
4- األخبار الطوال: 146.

5- املستدرك علي الصحيحن 174:3/ ح 4807.
6- اإلرشاد 215:2، رجال النجاشي: 49/ الرمجة 1.

7- الفهرست للطوسي: 174 - 175/ الرقم 467.
8- التنبيه واإلشراف للمسعودي: 260 - 261، حماضرة األبرار 66:1.

9- أنساب األشراف 280:3.
10- الكايف 315:2/ ح 1.
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آخرهــا، أبســرع فيهــا مــن حــّب املــال والشــرف يف ديــن املؤمــن«)1(، و»إنَّ الشــيطان يديــر ابــن آدم يف كل شــيٍء، 
فــإذا أعيــاه َجثَــم لــه عنــد املــال فأخــذ برقبتــه«)2(، وحــّذر هللا تعالــی عبــاده عــن االغــرار ابلدنيــا فقــال عــّز مــن قائــل: 

مظيمح)3(. حط  مض  خض  حض  جض  ىمحٱمص 

وقال رسول هللا O: »إّن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ومها مهلكاكم«)4(.

وقــال إمــام املّتقــن Q: »فــإيّن ُأحّذركــم الدنيــا، فإهّنــا حلــوة خضــرة، حّفــت ابلشــهوات، وحتّببــت ابلعاجلــة، وراقــت 
ابلقليــل، وحتلــت ابآلمــال، وتزيّنــت ابلغــرور، ال تــدوم حربهتــا، وال تُؤَمــن فجَعتهــا، غــرّارة ضــرّارة، حائلــة زائلــة، انفــدة 

ابئــدة، أّكالــة غّوالــة، ال تعــدو إذا تناهــت إلــی أمنيّــة أهــل الرغبــة فيهــا والرضــا هبــا...«)5(.

كان جيــش العــراق جيشــاً مضطــرابً لوجــود العناصــر األمويّــة وأبنــاء الدنيــا فيهــم، فمثــل األشــعث بــن قيــس، 
وعمــرو بــن احلريــث، وحّجــار بــن أجبــر، وعمــرو بــن احلّجــاج، وغريهــم مــن أصحــاب املطامــع، كانــوا يف خدمــة 
دنياهــم، وقــد صــرّح بذلــك اإلمــام احلســن Q يف خطبتــه، حيــث قــال بعــد محــد هللا والثنــاء عليــه: »إاّن وهللا مــا يثنينــا 
َعــن أهــل الشــام شــّك وال نــدم، وإّنــا كنّــا نقاتــل أهــل الشــام ابلســامة والصــرب، فِشــيَبِت الســامة ابلعــداوة، والصــرب 

ابجلــزع، وكنتــم يف مســريكم إلــی صّفــن ودينكــم أَمــام دنياكــم، وأصبحتــم اليــوم وُدنياكــم أَمــاَم دينكــم«)6(.

وكان معاويــة يســتخدم كافّــة األســاليب لتثبيــت ســلطته ســواء ابلرغيــب أو الرهيــب أو الغــارات أو االغتيــاالت، 
ومــا إلــی ذلــك مــن التزويــر والدعــاايت الكاذبــة، خاّصــة ابلنســبة إلــی رؤســاء العشــائر الذيــن كانــوا آنــذاك قــوام 
اجملتمــع، بينمــا كان أمرياملؤمنــن علــّي بــن أيب طالــب وابنــه اإلمــام احلســن L ومــن علــی ســريهتما ال يتعاملــون 
 مــع النــاس إاّل ابحلــّق، ال مييِّــزون بــن قريــب وبعيــد، وال بــن ضعيــف وقــوي، وال بــن صديــق وعــدّو، وعاّمــة النــاس
- وخاّصــة شــيوخ العشــائر -كانــوا طــّاب الدنيــا يــدورون معهــا حيــث دارت، وهــذا هــو الوجــه الغالــب يف رؤســاء 

القبائــل، وأذكــر هنــا نــاذج منهــم، فمــن أبرزهــم:

عبيــد هللا بــن العبّــاس بــن عبداملطلّــب، اُمــه لبابــة بنــت احلــارث بــن َحــَزن اهلاليّــة، رأی النــي O ومســع منــه وحفــظ 
عنــه، وكان أصغــر مــن أخيــه عبــد هللا بــن عبّــاس بَســَنٍة، اســتعمله  أمرياملؤمنــن Q علــی اليمــن وأّمــره علــی احلــّج، 

1- الكايف 315:2/ ح 3.

2- الكايف 315:2/ ح 4.
3- لقمان: 33، وفاطر: 5.

4- الكايف 316:2/ ح 6.
5- هنج الباغة 216:1/ خ 111.

6- ُأسد الغابة 13:2، اتريخ مدينة دمشق 268:3/ الرمجة الرمجة 1383.
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وبعــث معاويــة يف ســنة أربعــن بســر بــن أرطــاة إلــی اليمــن وعليهــا عبيــد هللا بــن العبّــاس، فتنّحــی عبيــد هللا وقـَتَــَل ُبســٌر 
طفلــي عبيــدهللا ابليمــن، وقتــل مجاعــة كثــرية مــن الشــيعة، فبعــث علــّي Q جاريــة بــن قدامــة الســعدي، فهــرب بســر، 

.)1( Q فرجــع عبيــد هللا إلــی اليمــن، فلــم يــزل عليهــا حــّى قتــل علــّي

وكان عبيــد هللا مــن املبادريــن واملســارعن إلــی بيعــة اإلمــام احلســن Q، ووّجهــه Q يف اثــين عشــر ألفــاً إلــی الشــام 
ــة، ونــزل عبيــد هللا  ومعــه قيــس بــن ســعد، فســار عبيــد هللا حّتــی أتــی مســكن وقــد وافــی معاويــة فنــزل بقريــة احلبوبّي
إبزائــه، فلّمــا كان مــن غــٍد وّجــه معاويــة خبيلــه إليــه فخــرج إليهــم عبيــد هللا بــن العبّــاس يف َمــن معــه، فضرهبــم حتّــی 
رّدهــم إلــی معســكرهم، فلّمــا كان الليــل أرســل معاويــة إلــی عبيــد هللا: أّن احلســن بــن علــّي L راســله يف الصلــح، 
حســب اّدعائــه املزعــوم، وَعــَرض عليــه أن أيتيــه فيكــون متبوعــاً وهــو خــري لــه مــن أن يكــون اتبعــاً، وأن يعطيــه ألــف 
ألــف درهــم يعّجــل لــه نصفهــا ويعطيــه نصفهــا بعــد دخولــه الكوفــة! فســّولت لعبيــد هللا نفســه ابلغــدر ونكــث العهــد، 
فاســتجاب لدنيــا معاويــة ومــال عــن احلــّق واحنــرف عــن الطريــق املســتقيم، وخــان هللا ورســوله وتــرك إمامــه املفــرض 
عليــه طاعتــه، ســبط النــي  O ورحيانتــه، والتحــق مبعســكر معاويــة، وتــرك جنــده بــا أمــري)2(، وكان معــه مثانيــة آالف 

مــن اجليــش مــن ذوي األطمــاع واألهــواء)3(.

مات عبيد هللا بن العّباس سنة مثان ومخسن ابملدينة)4(. 

ومنهـــــــم: خالد بن ُمَعمَّر

وكان وجــوه أهــل العــراق أيتــون معاويــة فيبايعونــه، فــكان أّول مــن أاته خالــد بــن معمــر، فقــال: اابيعــك عــن 
ربيعــة كّلهــا)5(، ففعــل. كان خالــد بــن معمــر مــن قــادة جيــش أمرياملؤمنــن Q بصّفــن، وكان علــی بكــر بــن وائــل)6(، 
ــَب معاويــة يف صّفــن وكان لــه ابطــن ســوء، وإنّــه اهنــزم يف بعــض أاّيم صّفــن ليكســر امليســرة علــی  ويقــال: إنّــه كاَت

.Q جيــش أمــري املؤمنــن

ــا اســتظهرت ربيعــة علــی معاويــة وعلــی صفــوف أهــل الشــام يف اليــوم الثــاين أرســل 
ّ
ويــدّل علــى خبــث ابطنــه أنـّـه مل

معاويــة إلــی خالــد بــن معمــر: أن ُكــفَّ عــيّن ولــك إمــارة خراســان مــا بقيــت.

1- االستيعاب 1009:3/ الرمجة 1715.
2- مقاتل الطالبين: 42، شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 39:16 42.

3- اتريخ اليعقويب 191:2.
4- طبقات خليفة بن خّياط: 404.

5- أنساب األشراف 39:3.
6- وقعة صّفن: 117.



Q التعددية الفكرية في جيش اإلمام الحسن المجتبی

114

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

فكّف عنه، فرجع بربيعة)1(، ويف ذلك يقول الشاعر:

ـــــــــــِر ـــــــــــرِ معــــــــــــــــاوَي أكـــــــــــرم خالــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن ُمَعمَّ تُـــــــــــَؤمَِّر)4( معــــــــــــــــاوَي أكـــــــــــرم خالــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن ُمَعمَّ لَـــــــــم  خالــــــــــــــــــــد  لــــــــــــــــــــوال  تُـــــــــــَؤمَّرِ فإنّـــــــــَك  لَـــــــــم  خالــــــــــــــــــــد  لــــــــــــــــــــوال   فإنّـــــــــَك 

ومنهم: عفاق بن ُشَرْحبِــــــــيــل

فقــد ابيَــَع عفــاق بــن شــرحبيل بــن أيب رهــم التيمــي معاويــَة)2(، وهــو مّمــن شــهد علــی ُحجــر بــن عــدي حتّــی قتلــه 
معاويــة)3(.

وبلغ ذلك اإلمام احلســن Q فقال: »اي أهل العراق، أنتم الذين أكرهتم أيب علی القتال واحلكومة، مث اختلفتم 
عليه، وقد أاتين أّن أهل الشــرف منكم قد أتوا معاوية فبايعوه، فحســي منكم ال تغّروين يف ديين ونفســي«)4(.

وروی البــاذري: أّن معاويــة توّجــه إلــی العــراق واســتخلف الضّحــاك بــن قيــس الفهــري، وجــّد املســري، وقــال: قــد 
أتتــين كتــب أهــل العــراق يدعونــين إلــی القــدوم عليهــم)5(.

القسم الثالث: الخـــــــوارج

هــم أعــداء أمرياملؤمنــن علــّي بــن أيب طالــب Q منــذ حادثــة التحكيــم، كمــا أهّنــم أعــداء معاويــة، وكانــوا يرومــون 
قتــال معاويــة بــكّل حيلــة ووســيلة ال إميــاانً منهــم إبمامــة اإلمــام احلســن Q، بــل كانــوا يــرون اإلمــام اجملتبــی Q ومعاويــة 
يف صعيــد واحــد، وأهّنمــا ال يســتحّقان اخلافــة، وإّنــا كانــوا يســتعجلون حــرب معاويــة ومناجزتــه؛ ألهّنــم يعلمــون أنـّـه 
أوفــر قــّوة مــن اإلمــام احلســن Q، فــرأوا أن ينضّمــوا إلــی جيشــه موقّتــاً حتّــی ينهــوا أمــر معاويــة، فــإذا ُقِضــَي عليــه يكــون 

أمــر احلســن Q ســهًا، ألّن اغتيالــه ليــس ابلعســري عليهــم، فقــد اغتالــوا أابه مــن قبــل)6(.

وكانــوا حيســنون غــزو القلــوب واألفــكار وييــدون الدعايــة، وقــد وصــف املغــرية شــّدة أتثريهــم يف النفــوس بقولــه: 
إهّنــم مل يقيمــوا ببلــد يومــن إاّل أفســدوا كّل مــن خالطهــم)7(.

وقال ابن زايد: لكام هؤالء أسرع يف القلوب من الّنار إلی الرياع)8(.

1- شرح هنج الباغة، البن أيب احلديد 228:5 229 و 242.
2- أنساب األشراف 39:3.

3- أنساب األشراف 254:5.
4- أنساب األشراف 39:3.
5- أنساب األشراف 37:3.

6- انظر: موسوعة أهل البيت للشيخ ابقر شريف القرشي 84:11.
7- اتريخ الطربي 144:4.

8- شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 83:5. والرياع: القصب.
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وهــم اّلذيــن شــرطوا علــی اإلمــام احلســن Q عنــد بيعتهــم لــه: »حــرب الضالّــن؛ أهــل الشــام«، فقبــض اإلمــام 
اجملتبــی Q يــده عــن بيعتهــم علــی الشــرط، وأرادهــا علــی الســمع والطاعــة، وعلــی أن حياربــوا مــن حــارب ويســاملوا مــن 
ســامل، فأتوا احلســن بن علي L وقالوا له: ابســط يدك نبايعك علی ما ابيعنا عليه أابك يوم ابيعناه، وعلی حرب 
احمللّــن الضالّــن أهــل الشــام! فقــال اإلمــام احلســن Q: »معــاذ هللا أن اابيعكــم مــا كان احلســن حيّــًا«. فانصرفــوا إلــی 

احلســن Q فلــم يــدوا بــّداً مــن بيعتــه علــی مــا شــرط عليهــم)1(. 

ـّـا رأی اإلمــام احلســن Q فشــل أصحابــه وتواكلهــم عــن احلــرب، قــام فيهــم خطيبــاً فقــال: »أيّهــا النــاس، إيّن  وملـــ
قــد أصبحــت غــري حمتمــل علــی مســلم ضغينــة، وإيّن انظــر لكــم كنظــري لنفســي، وأری رأايً فــا تــرّدوا علَــيَّ رأيــي، إّن 
الــذي تكرهــون مــن اجلماعــة أفضــل ممّــا حتّبــون مــن الفرقــة، وأری أكثركــم قــد نــكل عــن احلــرب وفشــل عــن القتــال، 

ولســت أری أن أمحلكــم علــی مــا تكرهــون«.

فلّمــا مســع أصحابــه ذلــك نظــر بعضهــم إلــی بعــض، فقــال َمــن كان معــه ممـّـن يــری رأي اخلــوارج: كفــر احلســن كمــا 
كفــر أبــوه مــن قبلــه! فشــّد عليــه نفــر منهــم فانتزعــوا مصــّاه مــن حتتــه، وانتهبــوا ثيابــه حتّــی انتزعــوا مطرفــه عــن عاتقــه، 
فدعــا بفرســه وركبهــا واندی: »أيــن ربيعــة ومَهــدان؟« فتبــادروا إليــه ودفعــوا عنــه القــوم، مثّ ارحتــل يريــد املدائــن، فكمــن لــه 
 Q رجــل ممـّـن يــری رأي اخلــوارج - يســّمی: اجلــرّاح بــن قبيصــة، مــن بــين أســد - مبظلــم ســاابط، فلّمــا حــاذاه احلســن 

قام إليه مبغول فطعنه يف فخذه، ومَحََل علی األسدي عبُد هللا بن خطل وعبُد هللا بن ظبيان، فقتاه)2(.

القسم الرابع: الشّكاكون وأتباع الرؤساء

قّسم أمرياملؤمنيـــــــــــــــن Q الناس إلی ثاثة أقســـــــــــــام: عالـــــــــــــم، ومتعّلم، ومهج رعاع)3(.

وهــذا  القســم - اهلمــج الرعــاع - هــم عــوام النــاس التائهــون يف تيــه اجلهــل، املتفّرقــة أهواؤهــم حبســب كّل ســانح 
مــن املطالــب الدنيويّــة واخلواطــر الشــيطانّية، ليــس هلــم ثبــات يف عقيدهتــم، فإهّنــم مقّلــدون لرؤســائهم، وينتقلــون مــن 
التقليــد لشــخص إلــی تقليــد اآلخــر ألدنــی خيــال وأضعــف وهــم، وهــم أراذل النــاس؛ يتبعــون كّل مبتــدع ينعــق ويدعــو 

النــاس إلــی ابطــل، وكمــا قــال أمرياملؤمنــن Q: »أتبــاع كّل انِعــق، مييلــون مــع كّل ريــح«.

1- اإلمامة والسياسة 184:1.
2- األخبار الطوال: 217.

3- انظر: هنج الباغة: 496/ ح 147.
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وكان يف ذلــك العصــر لرؤســاء القبائــل الــدور احملــوري يف التحــّوالت السياســّية واالجتماعيّــة، والــدور األبــرز يف 
اّتــاذ القــرار والتأثــري علــى أغلبيّــة اجلمهــور، وكان الَعــوام اتبعــن لرؤســائهم، يعرفــون احلــّق مبعيــار الرجــال الذيــن يكنّــون 
هلــم االحــرام، فإهّنــم ال يعرفــون الطريــق الصحيــح للحيــاة، وال يبذلــون ســعيهم يف ســبيل معرفتــه، بــل يتمثّلــون معيارهــم 
يف اتــاذ القــرار واختيــار النهــج الــذي يســلكونه ابلتقليــد األعمــی للخــواص، واتّبــاع الشــخصّيات دون بصــرية ومــن 
دون تفّحــص لكونــه حّقــاً أو ابطــًا، بــل يتبعونــه حملــض كونــه رئيــس قبيلتهــم أو قائدهــم، فهــم كالــذابب كّلمــا حترّكــت 

الريــح مــن جانــب حتــّرك معهــا. 

 Q وكان أغلــب مــن يعاصــر اإلمــام احلســن مــن النــاس -كزمــن أبيــه - مــن هــذا القســم، فقــد كان اإلمــام احلســن
يعيــش يف مجاعــة مل يكونــوا أهــل معرفــة وتشــخيص، وكان معاويــة يشــري رؤســاء القبائــل مبــا يبــذل هلــم مــن الدنيــا، 
وكان بذلــه هلــم جزافــاً، وقســمة اإلمــام احلســن Q - كأبيــه Q -كانــت علــى وجــه الــرزق والعطــاء مــن غــري تفضيــل 

لشــريف علــی َمــن دونــه.

هــذه هــي العناصــر األصليّــة الــي تكــّون منهــا جيــش العــراق يف عصــر اإلمــام احلســن Q، وإن ذكــر بعــٌض عناصــر 
اُخــری مثــل احلمــراء)1( وهــم عشــرون ألفــاً مــن مســلحة الكوفــة، كانــوا حلفــاء لعبــد قيــس الكوفــة وليســوا منهــم، وكانــوا 
شــرطة لــزايد بــن أبيــه، فإهّنــم ال يعــّدون فرقــة مســتقّلة، بــل ينطبــق عليهــم أحــد هــذه العناويــن األربعــة، فقــد كان القليــل 

منهــم شــيعًة، وبعضهــم ـ وهــو الغالــب فيهــم ـ مــن ابنــاء الدنيــا، وبعضهــم أتباعــاً لبــين اُميّــة.

وما ذكرانه يف هذا التقســيم إمجاُل ما قصدان إيراده يف أصحاب اإلمام اجملتبی Q، وتفصيل الكام فيه موكول 
إلــی جمــال آخــر. وآخــر دعــواان أن احلمــد هلل رّب العاملــن.

1-. انظر: صلح احلسن، للشيخ راضي آل يس: 72.
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المصـــادر
القرآن الكرمي كام هللا عّزوجّل.- 1
اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكّشــي، أبو جعفر حمّمد بن احلســن الطوســي )460 ه(، تصحيح - 2

وتعليق: مريداماد االسرآابدي، مؤّسسة آل البيت:، قم، 1404 ه.
األخبــار الطــوال، أبــو حنيفــة أمحــد بــن داود الدينــوري )292 ه(، حتقيــق: عبداملنعــم عاِمــر، دار إحيــاء - 3

الكتــب العــريب، القاهــرة، ط 1، 1960 م.
اإلرشــاد يف معرفــة حجــج هللا علــی العبــاد، أبــو عبــدهللا حمّمــد بــن حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعمــان املفيــد )413 - 4

ه(، موّسسة دار املفيد، بريوت، ط 2، 1414 ه / 1993 م.
االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــدهللا بــن حمّمــد بــن عبدالــرّب األندلســي )463 - 5

ه(، حتقيــق: علــي حمّمــد البجــاوي، دار اجليــل، بــريوت، 1412 ه / 1992.
ُأســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، أبــو احلســن علــّي بــن أيب الكــرم اجلــزري املعــروف اببــن األثــري )630  ه(، - 6

دار الكتــاب العــريب، بــريوت.
إعــام الــوری أبعــام اهلــدی، أبــو علــي الفضــل بــن احلســن الطربســي )ق 8( مؤّسســة آل البيــت: إلحيــاء - 7

الــراث، ط 1، 1417 ه.
اإلمامــة والسياســة، أبــو حمّمــد عبــدهللا بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )276 ه( حتقيــق: علــي شــريي، - 8

منشــورات الشــريف الرضــي، قــم، ط 1، 1413  ه / 1371 ش.
أنســاب األشــراف، أمحــد بــن حييــی بــن جابــر البــاذري )279 ه(، حتقيــق: د. حمّمــد محيــد هللا، مطابــع دار - 9

املعــارف، مصــر، 1959 م.
اتريــخ خليفــة بــن خيّــاط، خليفــة بــن خيّــاط العصفــري )240 ه(، حتقيــق: د. ســهيل زّكار، دار الفكــر، - 10

بــريوت، 1414 ه / 1993 م.
اتريــخ الطــربي، حمّمــد بــن جريــر الطــربي )310 ه(، مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــريوت، ط 4، - 11

1403 ه / 1983.
اتريــخ مدينــة الســام )اتريــخ بغــداد(، أبوبكــر أمحــد بــن علــّي بــن اثبــت اخلطيــب البغــدادي )463 ه(، - 12

حتقيــق: د. بّشــار عــّواد معــروف، دار الغــرب اإلســامي، بــريوت، 1422 / 2002 ه.
اتريــخ مدينــة دمشــق، أبوالقاســم علــّي بــن احلســن بــن هبــة هللا الشــافعي املعــروف اببــن عســاكر )571(، - 13

حتقيــق علــي شــريي، دارالفكــر اإلســامي، بــريوت، 1415 ه.
اتريــخ اليعقــويب، أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح اليعقــويب )284 ه(، دار صــادر، - 14

بريوت.
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جتارب األُمم، أبو علي مســكويه الرازي )421 ه(، حتقيق: د. أبوالقاســم إمامي، طهران، دار ســروش، - 15
1379 ش / 1422 ه/ 2001 م.

التنبيه واإلشراف، علي بن حسن املسعودي )346 ه(، دار صعب، بريوت.- 16
الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات اإلماميّــة مــن الشــيعة، الســّيد علــي خــان املــدين الشــريازي املعــروف اببــن - 17

معصــوم )1120ه(، حتقيــق: حمّمــد جــواد احملمــودي، مؤّسســة تــراث الشــيعة، قــم، ط 1، 1438 ه / 
1395 ش / 2016 م.

رجــال الطوســي، أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن الطوســي )460 ه(، حتقيــق: جــواد القّيومــي، مؤّسســة - 18
النشــر اإلســامي، قــم، 1415 ه.

ســري أعــام النبــاء، حمّمــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي )748 ه( حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، مؤّسســة - 19
الرســالة، بــريوت، ط 9، 1413 ه / 1993 م.

شــرح هنــج الباغــة، عبداحلميــد ابــن أيب احلديــد )656 ه(، حتقيــق: عبداملنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــب - 20
العــريب، القاهــرة، ط 1، 1960 م.

صلح احلسن Q، الشيخ راضي آل ايسن )م 1372 ه(.- 21
طبقات خليفة )الطبقات(، خليفة بن خّياط العصفري )240 ه( حتقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، - 22

بريوت، 414 ه / 1993 م.
الغارات، إبراهيم بن حمّمد الثقفي )283 ه(، حتقيق: السّيد جال الدين احملّدث األرموي، ط ايران.- 23
الفتوح، أمحد ابن أعثم الكويف )314 ه(، حتقيق علي شريي، دار األضواء، بريوت، ط 1، 1411ه.- 24
الســّيد علــي - 25 املفيــد )413 ه(، حتقيــق:  النعمــان  بــن  بــن حمّمــد  بــن حمّمــد  املختــارة، حمّمــد  الفصــول 

م.  1993  / ه   1414 بــريوت،  املفيــد،  دار  مريشــريفي، 
الفهرســت، أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن الطوســي )460 ه(، حتقيــق: جــواد القّيومــي، ط 1، موّسســة - 26

النشــر اإلســامي، قــم 1417 ه.
فهرســت أمساء مصّنفي الشــيعة )رجال النجاشــي(، أبو العّباس أمحد بن علّي النجاشــي األســدي الكويف - 27

)450 ه(، حتقيق: السّيد موسی الشبريي الزجناين، مؤّسسة النشر اإلسامي، قم، ط 5، 1416 ه.
الــكايف، حمّمــد بــن يعقــوب الكليــين )329 ه(، حتقيــق: علــي أكــرب الغّفــاري، دارالكتــب اإلســامّية، - 28

طهــران، 1363 ش.
حماضــرة األبــرار ومســامرة األخيــار، أبوبكــر حمّمــد بــن علــّي بــن حمّمــد ابــن عــريب )638 ه(، دار اليقظــه - 29

العربيّــة، 1388 ه / 1968 م.
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املســتدرك علــی الصحيحــن، أبــو عبــدهللا احلاكــم حمّمــد بــن عبــدهللا النيســابوري )405 ه(، حتقيــق: - 30
بــريوت. املعرفــة،  املرعشــلي، دار  يوســف عبدالرمحــان 

املعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان البسوي )277 ه(، مكتبة اإلرشاد، بغداد، 1394 ه.- 31
مقاتــل الطالبيّــن، أبــو الفــرج علــّي بــن حســن األصفهــاين )356 ه(، حتقيــق: كاظــم املظّفــر، ط 2، - 32

منشــورات املكتبــة احليدريّــة، النجــف األشــرف، 1385 ه / 1965 م.
موســوعة أهــل البيــتK، الشــيخ ابقــر شــريف القرشــي، حتقيــق: حمّمــد ابقــر القرشــي، دار املعــروف، قــم، - 33

1430 ه / 2009 م.
هنج الباغة، الشريف الرضي، ضبط نّصه: د. صبحي صاحل، ط 1، بريوت، 1387 ه / 1967 م.- 34
وقعــة صّفــن، نصــر بــن مزاحــم املنقــري )212 ه(، حتقيــق: عبدالســام حمّمــد هــارون، ط 2، املؤّسســة - 35

العربيّــة احلديثــة، القاهــرة، 1382 ه.





دراسة يف تاريخ بناء
 Q قبــة اإلمــام احلســن بن علــي 

بالبقيــــع

الدكتور أمحـد خامـه يـار)1) 

1-ابحث ومؤلف يف التاريخ اإلسامي وطالب دكتوراه يف جامعة طهران.
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تُعــّد قبــة اإلمــام احلســن Q و مقــربة البقيــع ابملدينــة املنــورة - والــي حتــوي ابإلضافــة إىل قــرب 
اإلمــام احلســن بــن علــي Q، علــى قبــور العّبــاس بــن عبــد املطلــب، عــّم الرســول O، وثاثــة 
آخريــن مــن أئمــة أهــل البيــت K، هــم: اإلمــام زيــن العابديــن علــي بــن احلســن، واإلمــام حممــد 
الباقــر، واإلمــام جعفــر الصــادق K - مــن أهــم األماكــن الــي اســتمر عامــة املســلمن علــى 
زايرهتــا يف املدينــة النبويــة الشــريفة طــوال قــرون عديــدة، كمــا كان يُعــّد بنــاء القبّــة مــن الشــواخص 

األثريــة اهلامــة هبــذه املدينــة قبــل هدمهــا هنائيــاً بيــد الدولــة الســعودية.

التارخييــة  النصــوص  مــن خــال دراســة اترخييــة موثقــة، ابالعتمــاد علــى  املقــال  وحيــاول هــذا 
واجلغرافيــة األصيلــة ومصــادر رحــات املســلمن، إلقــاء الضــوء عــن اتريــخ بنــاء القبــة ومراحــل 
بداخلهــا  ُوجــدت  الــي  والتفاصيــل  هلــا،  املعمــاري  والوصــف  العصــور،  خمتلــف  يف  عمارهتــا 
كاألضرحــة املوجــودة علــى موضــع قبــور العبــاس وأئمــة أهــل البيــت K، ابإلضافــة إىل موضــع 

.P القــرب املنســوب إىل الســيدة فاطمــة الزهــراء

وُتظهــر نتائــج الدراســة أّن القبــور الشــريفة لألئمــة األربعــة K ابإلضافــة إىل قــرب العبــاس، بقيــت 
دون بنــاء قبــة عليهــا حــى أواخــر القــرن اخلامــس اهلجــري، حيــث مّت بنــاء القبــة ألول مــرة أبمــر 
الوزيــر جمــد امللــك الرباوســتاين القمــي )املقتــول ســنة 492هـــ(. ومــع أّن القبــة ُهدمــت يف املــرّة 
األوىل ســنة 1220هـــ مث أعيــد بناؤهــا ســنة 1233هـــ، إال أهنــا حافظــت علــى خمططهــا األصلــي 
إىل حــد كبــري ومل تطــرأ عليهــا تعديــات كثــرية، إىل أن مّت هدمهــا هنائيــاً ســنة 1344هـــ بعــد 

اســتياء الدولــة الســعودية الثالثــة علــى احلرمــن الشــريفن.

الكلمــات األساســية: مقــربة البقيــع؛ قبــة اإلمــام احلســن Q؛ املدينــة املنــورة؛ التاريــخ اإلســامي؛ 
العمارة اإلســامية.

ملخـص املقـالـة
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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رّب العاملن، والصاة والسام على حمّمد وآله الطيبن الطاهرين.

المقدمة

تُعــّد مقــربة البقيــع مــن أهــم األماكــن املقدســة الــي اعتــاد املســلمون علــى ارتيادهــا وزايرة األضرحــة واملشــاهد الدينيــة 
املوجــودة فيهــا يف خمتلــف العصــور، كمــا أهنــا متثّــل املقــربة الرئيســية ألهــل املدينــة املنــورة منــذ عهــد رســول هللا N إىل 

يومنــا هــذا، ومــن أقــرب األماكــن التارخييــة إىل املســجد النبــوي الشــريف.

 N وقــد بــدأ الدفــن ابملقــربة منــذ الســنن األوىل للهجــرة النبويــة، حيــث ُدفــن أبرضهــا يف أايم حيــاة رســول هللا
بعــض صحابتــه مــن املهاجريــن واألنصــار، كأســعد بــن زرارة، وعثمــان بــن مظعــون، وبعــض قرابــة الرســول N ممــن 
توفّــوا يف حياتــه الشــريفة، كابنــه إبراهيــم، وابنتــه رقيّــة، والســيدة اجلليلــة فاطمــة بنــت أســد زوجــة عّمــه أيب طالــب ووالــدة 

.P أمــري املؤمنــن علــي

وكان رســول هللا N ملــا تــويف ابنــه إبراهيــم، أمــر أن يُدفَــن عنــد عثمــان بــن مظعــون، فرغــب النــاس بدفــن مواتهــم 
ابلبقيــع، واختــارت كل قبيلــة قطعــة مــن أرض البقيــع لدفــن مواتهــا)1(، فتحــّول إىل املقــربة الرئيســية ألهــل املدينــة 
املنــورة. وقــد ُرويــت عــدة رواايت يف أن الرســول N كان خيــرج إىل هــذه املقــربة ويطلــب املغفــرة ألهــل البقيــع ويســّلم 

عليهــم)2(.

 N واســتمّر الدفــن مبقــربة البقيــع يف القــرون اإلســامية التاليــة، وتضّمنــت أرضهــا رفــاة عــدد كبــري مــن أهــل البيــت
ُة قبــاٍب علــى أضرحــة مــن مل يـَُعــفِّ الدهــر  والصحابــة وأعــام التابعــن وفقهــاء املســلمن. مثّ بُنيــت يف وقــٍت الحــٍق عــدَّ
علــى قــربه مــن أهــل بيــت الرســول N وقرابتــه وصحابتــه واتبعيهــم، حــى أصبحــت املقــربة مــن أهــم مقاصــد الــزايرة 

ابملدينــة املنــورة لعامــة احلجــاج املســلمن خــال رحلتهــم إىل حــّج بيــت هللا احلــرام.

 N والــي تضــّم قبــور العبــاس عــّم النــي ،Q ومــن أهــم املشــاهد الشــريفة مبقــربة البقيــع، قبــة اإلمــام احلســن اجملتــى
وثاثــة آخريــن مــن أئمــة أهــل البيــت K. وال نبالــغ إن قلنــا: إهّنــا كانــت تعــّد أهــّم مشــاهد البقيــع علــى اإلطــاق، 
مــن جهــة اهتمــام املســلمن واعتنائهــم هبــا أكثــر مــن غريهــا مــن املشــاهد واملــزارات املوجــودة يف املقــربة، وهــذا مــا ميكــن 

التوّصــل إليــه مباحظــة خمتلــف املصــادر التارخييــة مــن تواريــخ املدينــة املنــورة وكتــب رحــات احلــج والواثئــق األخــرى.

1- اتريخ املدينة املنورة 121:1.
2- الطبقات الكربى 203:2- 205؛ اتريخ املدينة املنورة 86:1- 91؛ أنساب األشراف 213:2- 214.
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كمــا أّن هــذه القبــة الشــريفة كانــت مــن أهــم الشــواخص األثريــة واملعــامل التارخييــة للمدينــة املنــورة، قبــل هدمهــا 
بشــكل هنائــي يف بــداايت أتســيس الدولــة الســعودية الثالثــة، حيــث كانــت متتــاز القبــة عــن القبــاب واملشــاهد األخــرى 
املوجــودة يف البقيــع - بــل يف املدينــة املنــورة - ابرتفاعهــا واتســاعها البالــغ، وهــذا مــا يظهــر أيضــاً مــن الصــور القدميــة 

ابإلضافــة إىل النصــوص التارخييــة.

ويف هــذا املقــال حنــاول أن نقــوم بدراســة اترخييــة موثقــة حــول اتريــخ بنــاء قبــة اإلمــام احلســن Q ومراحــل عمارهتــا 
يف خمتلــف العصــور، والوصــف املعمــاري هلــا، والتفاصيــل الــي وُجــدت وكانــت بداخلهــا كاألضرحــة املوجــودة علــى 
قبــور العبــاس وأئمــة أهــل البيــت K، وموضــع القــرب املنســوب إىل الســيدة فاطمــة الزهــراء P، وذلــك ابالعتمــاد 

علــى النصــوص التارخييــة واجلغرافيــة األصيلــة ومصــادر رحــات املســلمن.

المدفونون في قبة اإلمام الحسن Q بالبقيع

يقــع القــرب الشــريف لإلمــام احلســن Q )ت 50هـــ( يف داخــل مقــربة البقيــع، قريبــاً مــن الســور الغــريّب للمقــربة. 
وقــد ُدفــن جبــوار اإلمــام Q أيضــاً ثاثــة مــن أئمــة أهــل البيــت االثــين عشــر K، هــم: اإلمــام الرابــع زيــن العابديــن 
علــي بــن احلســن )ت 94 أو 95هـــ()1(؛ واإلمــام اخلامــس حممــد بــن علــي الباقــر )ت 114هـــ()2(؛ واإلمــام الســادس 
جعفــر بــن حممــد الصــادق )ت 148هـــ()3(. ويــاور قبــور هــؤالء األئمــة األربعــة K قــرب العّبــاس بــن عبــد املطلــب 

.N ت 32هـــ( عــّم رســول هللا(

وقــد اختلفــت املصــادر التارخييــة يف تســمية القبــة الــي احتــوت علــى هــذه القبــور الشــريفة، ففــي الكثــري مــن 
املصــادر جنــد التعبــري عنهــا بقبــة العبــاس)4(، ويف بعضهــا أيضــاً مبشــهد العبــاس)5(. كمــا جنــد التعبــري عنهــا يف بعــض 
املصــادر بقبــة احلســن بــن علــي Q )6(، ويف مصــادر أخــرى بقبــة احلســن والعّبــاس)7(. وقــد وجــدان أيضــاً تســميتها 

1- الطبقات الكربى 221:5؛ املعارف: 215؛ اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد 138:2؛ املقنعة: ص472.
2- اإلرشاد 158:2؛ املقنعة: 473.
3- اإلرشاد 180:2؛ املقنعة: 473.

4- اإلشــارات إىل معرفــة الــزايرات: 92؛ رحلــة ابــن جبــري: 174؛ بغيــة الطلــب يف اتريــخ حلــب 1021:2؛ ذخائــر العقــى يف مناقــب 
ذوي القــرىب: 104؛ العقــد الثمــن يف اتريــخ البلــد األمــن 433:5.

5- وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى 305:3.
6- لطائف األذكار للُحّضار والّسّفار: 208.

7- نصحية املشاور وتسلية اجملاور: 316؛ التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة: 374.
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بقبة أهل البيت K يف عدد من املصادر املتأخرة)1(.

هــذا وقــد ذكــر ابــن َشــبَّة النمــريي )ت 262هـــ( يف كتابــه )أخبــار املدينــة( يف حتديــد موضــع قــرب العبّــاس بــن عبــد 
املطلــب أنــه ُدفــن عنــد قــرب فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم يف أول مقابــر بــين هاشــم الــي يف دار عقيــل)2(. ويــدّل هــذا 
اخلــرب علــى أّن هــذا املوضــع ُعــِرَف مبقابــر بــين هاشــم يف وقــت مبّكــر، رمبــا ألنـّـه كان خمّصصــاً لدفــن عــدد آخريــن مــن 

.K أعــام بــين هاشــم، وال ســيما األئمــة األربعــة مــن أهــل البيــت

كمــا ُيســتفاد مــن هــذا اخلــرب أّن هــذا املوضــع يتضّمــن أيضــاً قــرب الســيدة فاطمــة بنــت أســد، وهــذا تؤيــده روايــة 
الشيخ املفيد )ت 413 هـ( أبن اإلمام احلسن Q أوصى أن يُدفن عند جّدته فاطمة بنت أسد، فُدفن هناك)3(. 
بينمــا ذكــر عــدد آخــر مــن املؤرخــن أّن اإلمــام Q كان قــد أوصــى ألهلــه أن يدفنــوه إىل جنــب أمــه الســيدة فاطمــة 

.)4( P الزهــراء

وذكــر ابــن شــّبه أن احلســن بــن علــي Q ُدفــن ابملقــربة جنــب أمــه فاطمــة، »مواجــه اخلوخــة الــي يف دار نـَُبيــه بــن 
وهــب«)5(، ونقــل رواايت أخــرى تفيــد بوجــود قــرب الســيدة الزهــراء P »وجــاه زقــاق نُِبيــه، قــرب زاويــة دار عقيــل«، 
أو »ِحــذَو الزقــاق الــذي يلــي زاويــة دار عقيــل«، أو »ِحــذو دار عقيــل ممــا يلــي دار نُبــَـيه«)6(. وُحــّدد موضــع القــرب يف 

روايــة ابــن ســعد: »زاويــة دار عقيــل ممـّـا يلــي دار اجلحشــّين مســتقبل خرجــة بــين عبــد الــدار«)7(.

وحنــن نــرى أن املواضــع املذكــورة يف هــذه الــرواايت ُتشــري كّلهــا إىل موضــع واحــد، ولكــن بتعابــري خمتلفــة؛ وتُعاِرضهــا 
رواايت أخــرى مرويــة عــن أهــل البيــت K وغريهــم، تُفيــد دفــن الســيدة الطاهــرة P يف بيتهــا جــوار دار أبيهــا، وقــد 
ُضــّم هــذا البيــت إىل املســجد النبــوي الشــريف خــال التوســعة الــي أقــام هبــا عمــر بــن عبــد العزيــز أبمــر اخلليفــة األمــوي 

وليــد بــن عبــد امللــك )احلكــم: 86-96هـــ(.

ومــن هــذه الــرواايت مــا رواه ابــن شــّبه إبســناده إىل اإلمــام جعفــر الصــادق Q، وإىل عبــد العزيــز بــن عمــران 
أيضــًا)8(، وتدعمهــا رواايت أخــرى عــن أهــل البيــت K يف مصــادر الشــيعة اإلماميــة، منهــا علــى ســبيل املثــال مــا 

1- وصف املدينة املنورة: 11؛ الرحلة احلجازية للواليت: 190.
2- اتريخ املدينة املنورة 127:2.

3- اإلرشاد 17:2 و19.
4- على سبيل املثال، يُنظر: مقاتل الطالبين: 81-82؛ التنبيه واإلشراف: 301.

5- اتريخ املدينة املنورة 107:1.

6- اتريخ املدينة املنورة 105:1.
7- الطبقات الكربى 30:8.

8- اتريخ املدينة املنورة 107:1- 108.
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ُروي عــن اإلمــام علــي بــن موســى الرضــا Q أبهنــا: »ُدفنــت يف بيتهــا، فلّمــا زادت بنــو أميــة يف املســجد صــارت يف 
املســجد«)1(.

وعلــى أيَّــِة حــال، وبغــّض النظــر عــن اختــاف األقــوال حــول وجــود قــرب الســيدة فاطمــة الزهــراء P أو فاطمــة 
بنــت أســد قــرب قبــور العبــاس واألئمــة K، فقــد وردت يف مصــادر أهــل الســّنة أقــوال ورواايت أخــرى حــول دفــن 
شــخصيات أخــرى مــن أئمــة أهــل البيــت K هبــذا املــكان. فقــد ذكــروا قــواًل أو روايــًة أبّن اإلمــام احلســن Q، نقــل 

جثــة أو جســم أبيــه أمــري املؤمنــن علــي Q إىل املدينــة ودفنهــا مبقــربة البقيــع هبــذا املوضــع)2(.

كمــا ذكــروا قــواًل أبن يزيــد بــن معاويــة، أرســل رأس اإلمــام احلســن Q إىل وايل املدينــة عمــرو بــن ســعيد بــن 
العــاص، فقــام هــو بتكفــن الــرأس الشــريف ودفنــه مبقــربة البقيــع جنــب قــرب أمــه فاطمــة الزهــراء P )3(. وبنــاًء علــى 
هــذا القــول، اعتقــد بعــض املؤلفــن بوجــود رأس اإلمــام احلســن Q أيضــاً بقبــة أخيــه اإلمــام احلســن Q ابلبقيــع. 
وال شــّك أن هــذه األقــوال حتتــاج إىل دراســة نقديــة نظــراً إىل وجــود رواايت اترخييــة أخــرى تعارضهــا، وهــذا مــا لســنا 

اآلن بصــدده يف هــذا املقــال.

متى ُأنشئت القبة؟

تفيــد النصــوص التارخييــة أبّن قبــة اإلمــام احلســن Q ابلبقيــع أنشــئت أبمــر جمــد امللــك الرباوســتاين - مــن وزراء 
الســاطن الســاجقة - يف هنايــة القــرن اخلامــس اهلجــري تقريبــاً؛ وســنتعرض هلــذه النصــوص يف هــذا املقــال الحقــاً. 
ولكــن مــا يهمنــا القــول هنــا هــو أّن املصــادر التارخييــة واجلغرافيــة الــي يرجــع اترخيهــا إىل قبــل هــذا البنــاء تلــو مــن 
أي إشــارة إىل وجــود القبــة علــى قبــور العبــاس واألئمــة األربعــة K ابلبقيــع؛ بينمــا النصــوص الــي ترجــع إىل القــرن 
الســادس ومــا بعــده، جنــد فيهــا تعبــري »القبــة« عنــد إشــارهتا إىل القبــور الشــريفة؛ وهــذا يــدّل بوضــوح علــى أّن قبــة جمــد 
 K امللــك هــي أول قبــة بُنيــت علــى هــذه القبــور. وســنعِرض هنــا ونقــّدم النصــوص التارخييــة الــي تصــف قبــور األئمــة

ابلبقيــع قبــل القــرن الســادس وبعــده ملقارنتهــا:

لعــّل أقــدم مــن وصــف لنــا موضــع املشــهد والقبــور املوجــودة فيــه، هــو املــؤرخ الشــهري املســعودي )ت 346هـــ(، 

1- الكايف 461:1/ ح 9.
2- يُنظر: إحتاف الزائر وإطراف املقيم السائر: 106-107؛ ونقًا عنه يف الروضة الفردوسية واحلضرة القدسية: 162-161.

3- الطبقــات الكــربى 238:5؛ ترمجــة اإلمــام احلســن Q ومقتلــه مــن القســم غــري املطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكبــري: 84؛ مقتــل 
احلســن 83:2؛ تذكــرة اخلــواص: 239.
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حيــث أشــار إىل وجــود رخامــة علــى القبــور إىل زمانــه، وقــرأ النــّص املوجــود عليهــا هكــذا: »احلمــد هلل ُمبيــد األمــم، 
وحُميــي الّرمــم، هــذا قــرب فاطمــة بنــت رســول هللا N ســّيدة نســاء العاملــن، واحلســن بــن علــّي بــن أيب طالــب، وعلــّي 

ابــن احلســن بــن علــّي، وحممــد بــن علــي، وجعفــر بــن حممــد، رضــوان هللا عليهــم أمجعــن«)1(.

ومــن أهــم املصــادر القدميــة الــي تقــّدم لنــا وصفــاً ملقــربة البقيــع، رســالة يف وصــف مكــة واملدينــة وبيــت املقــدس 
ملؤلــف جمهــول، يرّجــح أنــه ينتمــي إىل املغــرب اإلســامي، وأنــه أّلفهــا بعــد ســنة 350 هجريــة، كمــا أظهــر ذلــك حمقــق 

الرســالة محــد اجلاســر مــن خــال القرائــن املوجــودة يف النــص. وإليكــم نــّص مــا وصــف مقــربة البقيــع:

وبقيــع الغرقــد جبــويّف املدينــة، أول مــا تلقــى منــه فقــرب صفيّــة بنــت عبــد املطلــب عمــة النــي N علــى يســارك 
إذا خرجــَت مــن ابب الــدرب، وقــرب احلســن بــن علــي عــن ميينــك إذا خرجــت مــن الــدرب ترتفــع إليــه قليــًا، عليــه 
مكتــوب: »هــذا قــرب احلســن بــن علــي دفــن إىل جنــب أمــه فاطمــة رضــي هللا عنهــا وعنــه«، وبقــرٍب منــه قبــور ثاثــٍة 
مــن األئمــة: علــي بــن احلســن بــن علــي، وحممــد بــن علــي بــن احلســن، وجعفــر بــن حممــد، واملوضــع الــذي صلّــى فيــه 

علــي بــن أيب طالــب علــى فاطمــة يُقابــل قــرب احلســن، بُــين هنالــك مســجد)2(.

ومــن أقــدم املصــادر اجلغرافيــة اإلســامية الــي تقــّدم لنــا وصفــاً ملقــربة البقيــع يف فــرة زمنيــة متقّدمــة، كتــاب أحســن 
التقاســيم يف معرفة األقاليم للَبّشــاري املقدســي، وقد أّلف كتابه هذا ســنة 375هـ، ووصف فيه البقيع أبنه: »شــرقّي 

املدينــة، مليحــة الربــة، فيــه قــرب إبراهيــم ابــن النــي N واحلســن وعــّدة مــن الّصحابــة وقــرب عثمــان يف أقصــاه«)3(.

ويف بعــض كتــب املــزار عنــد الشــيعة، والــي يرجــع اتريــخ أتليفهــا إىل قبــل القــرن الســادس اهلجــري، جنــد التعبــري عــن 
مشــهد العبــاس واألئمــة األربعــة K ابلبقيــع ابلقــرب أو القبــور فقــط، دون اســتخدام مصطلــح »القبــة«. فقــد ذكــر 
الشــيخ املفيــد يف ابب زايرة األئمــة املدفونــن ابلبقيــع مــن كتــاب املقنعــة أنــه: »تغتســل كمــا قدمنــاه، وتقــف علــى 
قبورهــم حبســبما رمسنــاه، وتقــول: ...«، وبعــد إيــراد نــص الــزايرة، ذكــر يف ابب وداع األئمــة K ابلبقيــع: »فــإذا 

أردت االنصــراف، فقــف علــى قبورهــم وقُــل: ...«)4(.

كما ذكر ابن البـَرّاج الطرابلسي )ت 481هـ( يف »ابب زايرة األئمة K ابلبقيع«: فإذا أراد املضي إىل البقيع 
فيغتسل ويزور األئمة K بزايرٍة واحدٍة، واّلذين ابلبقيع من األئمة K هم: أبو حممد احلسن بن علي، وأبو 

1- التنبيه واإلشراف: 301.
2- »جــزء فيــه ذكــر وصــف مّكــة، شــّرفها هللا وعّظمهــا، ووصــف املدينــة الطّيبــة، كّرمهــا هللا، ووصــف بيــت املقــدس املبــارك مــا حولَــه«: 

.354
3- أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم: 82.

4- املقنعة: 475.
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حممد علي بن احلسن زين العابدين، وأبو جعفر حممد بن علي الباقر، وأبو عبد هللا جعفر بن حممد الصادق، 
 صلوات هللا عليهم أمجعن. ومجيعهم يف موضٍع واحٍد وقرٍب واحٍد، وإذا أتى هذا القرب

  جعله من بن يديه وقال: ...)1(.
كما وصف أبو حامد الغزايل )ت 505هـ( أيضاً مقربة البقيع والقبور املوجودة فيها بقوله: ويستحب أن خيرج 
كل يوم إىل البقيع بعد السام على رسول هللا N، ويزور قرب عثمان وقرب احلسن بن علي، وفيه أيضاً قرب علي 

 ،N ابن احلسن، وحممد بن علي، وجعفر بن حممد، ويصّلي يف مسجد فاطمة، ويزور قرب إبراهيم ابن رسول هللا
ويزور قرب صفّية عّمة رسول هللا، فذلك كّله ابلبقيع)2(.

وُياَحــظ أنــه يف حــن تلــو املصــادر الــي يرجــع اترخيهــا إىل مــا قبــل القــرن الســادس اهلجــري مــن أي إشــارة إىل 
وجــود »القبــة« علــى قبــور العبــاس واألئمــة األربعــة Q، بــل جنــد فيهــا التعبــري فقــط بـ»القــرب« أو »القبــور«، فــإّن 
النصــوص الــي ترجــع إىل مــا بعــد القــرن الســادس، مــن مصــادر اترخييــة وجغرافيــة وكتــب الرحــات أيضــاً، حتتــوي علــى 

مصطلــح »القبــة«، وبعضهــا علــى مصطلــح »الروضــة«، يف وصفهــا للمشــهد الشــريف.

فمــن أقــدم نصــوص القــرن الســادس، ميكــن أن نذكــر كتــاب )االســتبصار يف عجائــب األمصــار(، وهــو كتــاب 
جغــرايفٌّ يتعــرض لوصــف مصــر وشــال إفريقيــا واملغــرب، يتقّدمــه وصــف احلرمــن الشــريفن؛ وهــذا الكتــاب وإن كان 
مؤلفــه ال يــزال جمهــواًل، ولكــن مــن املؤكــد أنــه ينتمــي إىل املغــرب اإلســامي، كمــا يظهــر مــن خــال نصــوص الكتــاب.

وقــد ظهــر لنــا أّن كتــاب )االســتبصار( هــذا اعتمــد يف وصفــه للحرمــن الشــريفن بشــكل كبــري علــى رســالة 
)وصــف مكــة واملدينــة وبيــت املقــدس(، والــي ســبق أتليفهــا بقرنــن مــن الزمــن تقريبــاً، إاّل أنــه َوَصــف البقيــع بنــصٍّ 
خمتلــٍف عّمــا ورد يف الرســالة، ويف وصفــه هلــذا املشــهد الشــريف اكتفــى ابإلشــارة إىل وجــود املشــهد، معــرّباً عنــه 

بـ»روضــة العبــاس بــن عبــد املطلــب«)3(.

ــّفار( البــن مــازة البخــاري )ت 566هـــ(،  ومــن هــذه النصــوص أيضــاً كتــاب )لطائــف األذكار للُحّضــار والسُّ
حيــث قــام برحلــة حّجــه يف ســنة 548هـــ، وأشــار إىل وجــود ِعــدَّة قبــاب مبقــربة البقيــع، منهــا قبــة إبراهيــم ابــن رســول 
هللا N، وقبــة اخلليفــة الثالــث عثمــان بــن عّفــان، وقبــة الســيدة فاطمــة بنــت أســد، كمــا أشــار أيضــاً إىل وجــود قبــور 

1- املهّذب 279:1.
2- إحياء علوم الدين 307:1.

3- االستبصار يف عجائب األمصار: 42. ويبدو لنا أن مصطلح »الروضة« استعمل فقط يف نصوص املؤلفن املغاربة واألندلسّين، 
حيــث جنــد أيضــاً يف وصــف الرحالــة ابــن جبــري األندلســي )ت 614هـــ( هلــذا املشــهد التعبــري عنــه بـ«روضــة العبــاس بــن عبــد املطلــب 

واحلســن بــن علــي«، إال أنــه عــرّب عــن املشــهد بـ»القبــة العباســية« أيضــاً. يُنظــر: رحلــة ابــن جبــري: 174.
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األئمــة األربعــة Q ابإلضافــة إىل قــرب العبــاس عــّم النــي N يف قبــة واحــدة)1(.

ويلــي هــذا املصــدر، كتــاب )اإلشــارات إىل معرفــة الــزايرات( للرحالــة علــي بــن أيب بكــر اهلــروي )ت 611هـــ(، 
وقــد أّلفــه يف النصــف الثــاين مــن القــرن الســادس، حيــث اكتفــى يف وصفــه للمشــهد ابلتعبــري عنــه بـ»قبــة العبــاس«، 
وذكر أمساء األئمة األربعة املدفونن هبا ووفياهتم K )2(. مث تلي كتاب )اإلشــارات( مصادر اترخيية أخرى - منها 
)رحلــة ابــن جبــري( و)الــدُّرّة الثمينــة( البــن النّجــار – فإهّنــا تقــّدم لنــا وصفــاً تفصيليــاً للقبــة، وســنتطرق إليهــا الحقــاً.

تاريخ بناء القبة 

فيمــا يتعلــق بتاريــخ بنــاء قبــة اإلمــام احلســن Q واملتــويّل لذلــك، فقــد وصــل إلينــا نّصــان فقــط يف املصــادر التارخييــة، 
لّقــب »جمــد 

ُ
يفيــدان أبن القبّــة بُنيــت أبمــر الوزيــر أيب الفضــل أســعد بــن حممــد بــن موســى الرباوســتاين القمــي، امل

امللك«، وكان قد تقّلد الوزارة للســلطان بركياروق الســلجوقي )احلكم: 487-498ق(، وقُتل ســنة 492هـ وُدفن 
أبصفهــان، مث نُقــل إىل مشــهد اإلمــام احلســن Q بكربــاء.

النــّص األول، لعبــد اجلليــل القزويــين الــرازي )ت بعــد 560هـــ(، مــن أعــام الشــيعة اإلماميــة يف القــرن الســادس 
اهلجــري، يف كتابــه )بعــض مثالــب النواصــب يف نقــض بعــض فضائــح الروافــض(، ويُعــرف أيضــاً خمتصــراً بكتــاب 
 K النقض(، حيث ذكر يف موضعن من الكتاب أّن جمد امللك الرباوستاين أمر ببناء قّبة العّباس واألئمة األربعة( 

.)3( N مبقربة البقيع مبدينة الرسول

ويظهــر مــن كتــاب النقــض أّن جمــد امللــك كان مهتمــاً بعمــارة مشــاهد األئمــة K وبنــاء القبــاب علــى قبــور 
أوالدهــم، فقــد أشــار عبــد اجلليــل الــرازي إىل عمــارة مشــهد اإلمامــن موســى الكاظــم وحممــد اجلــواد P مبقابــر قريــش 
ببغــداد، ومشــهد الســيد عبــد العظيــم احلســين مبدينــة الــّرّي، ومشــاهد أخــرى للعلويـّـن أبمــر جمــد امللــك)4(. وذكــر أيضــاً 

أنــه بــى قبــة صغــرية علــى قــرب اخلليفــة الثالــث عثمــان بــن عّفــان مبقــربة البقيــع)5(.

والنّص الثاين، للمؤرخ الشــهري ابن األثري اجلََزري )ت 630هـ( يف اترخيه ضمن حوادث ووفيات ســنة 495هـ، 

1- لطائف االذكار للُحّضار والّسّفار: 207.
2- اإلشارات إىل معرفة الزايرات: 93-92.

3- كتاب نقض: 91 و236.
4- كتاب نقض: 236.
5- كتاب نقض: 91.
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حيــث ذكــر أّن أمــري املدينــة الشــريف منظــور بــن عمــارة احلســيين، املتــوىف يف هــذه الســنة، »قــد كان قتــل املعمــار 
الــذي أنفــذه جمــد امللــك الباســاين لعمــارة القّبــة الــي علــى قــرب احلســن بــن علــي والعبــاس، رضــي هللا عنهمــا، وكان 
مــن أهــل قــّم، فلمــا قتــل الباســاين قتلــه منظــور بعــد أن أّمنــه، وكان قــد هــرب منــه إىل مكــة، فأرســل إليــه أبمانــه«)1(.

ومــن الواضــح أن »الباســاين« تصحيــف لنســبة »الرباوســتاين«، وعلــى أيّــة حــاٍل يبقــى هــذا النــّص هاّمــاً حيــث 
أنــه يــزّودان مبعلومــاٍت فريــدة حــول معمــار القبــة ومصــريه، حيــث يُظِهــر أن جمــد امللــك أرســل معمــاراً مــن أهــل مدينتــه 
»قُــم« لعمــارة قبــة اإلمــام احلســن Q، وأن مصــريه كان القتــل بيــد أمــري املدينــة منظــور بــن عمــارة احلســيين، ولكــن 

لألســف مل نعلــم مــا هــي األســباب الــي دفعــت األمــري إىل أن يقتــل املعمــار املذكــور غــدراً بعــد أن أمََّنــه.

أمــا فيمــا يتعلــق بتاريــخ بنــاء القبــة، فنظــراً إىل أن جمــد امللــك الرباوســتاين قتــل ســنة 492هـــ، وأن األمــري منظــور بــن 
عمــارة مــات ســنة 495هـــ، فــا بـُـّد أن يكــون املعمــار للبنــاء قُتــل قبــل هــذه الســنة. وإذا فرضنــا أّن املعمــار قُتــل بعــد 
جمــد امللــك بفــرة قصــرية، وأنـّـه بــدأ بعمــارة القبــة يف حيــاة جمــد امللــك، فيمكــن االحتمــال أّن القبــة الشــريفة بُنيــت يف 

حــدود ســنة 490هـــ أو بعدهــا أو قبلهــا بفــرة قصــرية.

ويبــدو أن نصــوص بنــاء القبــة أبمــر الوزيــر جمــد امللــك، قــد خفيــت عــن أعــن مؤرخــي املدينــة، فاملــؤرخ البغــدادي 
الشــهري ابــن النّجــار )ت 643هـــ( - وهــو أول مــن أرّخ للمدينــة املنــورة يف العهــد األيــويب بعــد االنقطــاع الكبــري 
احلاصــل يف كتابــة تواريــخ املدينــة - ذكــر يف وصفــه للقبــة أبهنــا »قدميــة البنــاء«، دون أن حيــّدد زمــن بنائهــا، ويف 
اســتعمال ابــن النجــار لعبــارة »قدميــة البنــاء« داللــة علــى أنــه مل يشــهد بنــاء القبــة يف حياتــه، ومل يطلــع علــى اتريــخ 

البنــاء ومــن قــام بذلــك.

 وأعقــب ابــَن النّجــار يف كتابــه )اتريــخ املدينــة( مجــاُل الديــن املطــري )ت 741هـــ(، فنســب بنــاء القبــة إىل اخلليفــة 
العباســي الناصــر لديــن هللا )احلكــم: 575-622هـــ()2(، وال شــّك أن هــذا وهــٌم منــه ودعــوى ابطلــة مــن الناحيــة 
التارخييــة، وهــو يتناقــض مــع قــول ابــن النجــار بِقــَدم القبــة، وهــو الّــذي كان معاصــراً للخليفــة الناصــر. وهــذا اخلطــأ 

تنّبــه إليــه املــؤرخ املــدين الشــهري نــور الديــن الســمهودي أيضــًا)3(.

وكان الســمهودي علــى الصــواب حــن رأى أّن القبــة بنيــت قبــل ســنة 519هـــ، وهــي اتريــخ بنــاء صنــدوٍق خشــيٍّ 

1- الكامل يف التاريخ 352:1.
2- التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة: 119.

3- الُدرّة الثمينة يف أخبار املدينة: 455؛ وفاء الوفا أبخبار دار املصطفی 301:3.
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كان موجــوداً علــى قــرب العبــاس يف زمانــه)1(. ولكنــه وقــع بــدوره يف خطــأ آخــر يف حتديــد اتريــخ البنــاء، فقــد أشــار إىل 
وجــود كتابــة أثريــة علــى حمــراب املــزار نّصهــا: »أمــر بعملــه املنصــور املســتنصر ابهلل«؛ فظــّن أّن احملــراب بـُـين أبمــر أيب 
جعفــر املنصــور )احلكــم: 136-158هـــ(، اثين اخللفــاء العباســّين، ابعتبــار أنــه مل يعــرف خليفــة لُّقــب يف آٍن واحــٍد 

بـــ: املنصــور واملســتنصر)2(.

وال شــّك خبطــأ هــذا الظّــن، بــل ومــن الغريــب جــّداً وقــوع مثــل هــذا اخلطــأ مــن املــؤرخ الســمهودّي مــع مــا يتميّــز بــه 
مــن الدقّــة، حيــث مل ينتبــه إىل أّن »املنصــور« يف هــذه الكتابــة ليــس لقبــاً للخليفــة العباســي الثــاين، بــل هــو وصــف 
ومــدح للخليفــة العباســي الســادس والثاثــن، امللّقــب بـــ: املســتنصر ابهلل )احلكــم: 623-640هـــ(، وهــو اخلليفــة 

الّــذي حكــم قبــل املســتعصم ابهلل، آخــر اخللفــاء العباســين.

وصف القبة في كتابات الرحالة والمؤرخين

قبــل أن نتابــع دراســة اتريــخ عمــارة قبــة اإلمــام احلســن Q ابلبقيــع، نقــّدم للقــارئ أهــّم النُّصــوص يف وصــف القبــة 
يف كتــاابت الرحالــة واملؤرخــن، ونبــدأ مبــا ذكــره الرّحالــة األندلســي ابــن جبــري )ت 614هـــ(، حيــث يُعــّد الوصــف 
األكثــر دقــًة وتفصيــًا لبنــاء املشــهد يف القــرون اإلســامية الوســطى. ومبــا أنّــه زار املدينــة املنــورة ســنة 580هـــ، فهــو 
يصــف لنــا املشــهد يف هــذا التاريــخ الــذي ال يتجــاوز مائــة ســنة مــن بنــاء القبــة. وإليكــم نــّص مــا ذكــره ابــن جبــري يف 

)رحلتــــــــه(:

ويليهــا ]أي روضــة أزواج النــي[ روضــة العبّــاس بــن عبــد املطلــب واحلســن بــن علــي، رضــي هللا عنهمــا، وهــي قبّــة 
مرتفعــة يف اهلــواء علــى مقربــة مــن ابب البقيــع املذكــور وعــن ميــن اخلــارج منــه، ورأس احلســن إىل رجلــي العبّــاس، رضــي 
هللا عنهمــا، وقربامهــا مرتفعــان عــن األرض مّتســعان ُمَغّشــيان أبلــواح ملصقــة أبــدَع إلصــاٍق، ُمرّصعــة بصفائــح الصُّفــر، 

وُمَكوَْكبــة مبســامريه علــى أبــدِع ِصفــٍة وأمجــل منظــٍر)3(.

ويعّد ابن النّجار أول من أرّخ للمدينة املنورة خال العصرين األيويب واململوكي، حيث يصف لنا بناء املشهد 

1- وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى 301:3.

2- وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى 301:3.
3- رحلــة ابــن جبــري: 174. وهــذا الوصــف لقبــة العبــاس واألئمــة االربعــة K اقتبســه عــن ابــن جبــري عــدٌد آخــر مــن الرحالــة املغاربــة 
واألندلســين، منهــم البـََلــوي )ت 768هـــ(، وابــن بطوطــة )ت 779هـــ(. يُنظــر: اتج املفــرق يف حتليــة علمــاء املشــرق 289:1؛ رحلــة 

ابــن بطوطــة: 125.
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بقولــه: قــرب العبــاس بــن عبــد املطلــب عــّم النــي N، وعليــه َملــَن ســاج، وقــرب احلســن بــن علــي بــن أيب طالــب 
رضــي هللا عنهمــا، وعليــه ملــن ســاج، ومعــه يف قــربه ابــن أخيــه علــي بــن احلســن زيــن العابديــن، وأبــو جعفــر حممــد 
ابــن علــي الباقــر، وابنــه جعفــر الصــادق، والقــربان يف قبــة كبــرية عاليــة قدميــة البنــاء يف أول البقيــع، وعليهــا ابابن: يُفتَــح 

أحُدمهــا ُكلَّ يــوم«)1(.

أما أبو الُيمن ابن عســاكر )ت 686هـ(، فقد قال يف وصف القبة ما يظهر أنه اقتبســه من ابن النجار، حيث 
ذكــر بعــد اإلشــارة إىل أمســاء املدفونــن ابلقبــة: َأّن »عليهــم قبــة عاليــة يف اهلــواء، قدميــة البنــاء، يف أول البقيــع«)2(. 
ومــا ذكــره اآلقشــهري )ت 739هـــ( أيضــاً يف وصــف القبــة، يشــبه متامــاً مــا ذكــره أبــو اليمــن ابــن عســاكر، مــا يظهــر 
منــه أن اآلقشــهري نقلــه عنــه حرفيــًا)3(. أمــا املــؤرخ مجــال الديــن املطــري فقــد اقتبــس قــول مــن ســبقه بوجــود قبــة عاليــة 

البنــاء علــى القبــور)4(.

وهنــاك عــدد مــن الرحالــة العــرب والفــرس الذيــن زاروا املدينــة املنــورة خــال رحــات حّجهــم، قّدمــوا لنــا وصفــاً 
لقبــة اإلمــام احلســن Q مبقــربة البقيــع، فمــن أشــهرهم عبــد الغــين النابلســي )ت 1143هـــ(، حيــث ذكــر أّن ملشــهد 
العبــاس قبّــة شــاخمة، ولــه ابابن: شــايّل وغــريّب؛ وعــّدد أمســاء املدفونــن ابلقبــة، مبــا فيهــم »فاطمــة بنــت النــي N علــى 

القــول أبهنــا مدفونــة هنــاك بقــرب احملــراب«، وأنشــد قصيــدة يف مدحهــم، أوهلــا:
قَــــــــــْد نَِعمنــــــــا بقبّــــــــة العبّــــــــاِس         وآبل البيــــــــِت الشريــــــــف الّراســــــــيقَــــــــــْد نَِعمنــــــــا بقبّــــــــة العبّــــــــاِس         وآبل البيــــــــِت الشريــــــــف الّراســــــــي)5(

أمــا الرّحالــة املغــريب الشــهري أبــو ســامل العّياشــي )ت 1090هـــ(، فقــد ذكــر يف رحلتــه الــي قــام هبــا ســنة 1074هـــ 
مــا َنصُّــه: فــإذا مــررَت كذلــك حتــَت ســور املدينــة ميينــاً إىل أن تــوازي قريبــاً مــن زاويــة ســور املدينــة الــذي فيــه مشــهد 
الســّيد إمساعيــل، فهنــاك عــن يســارك القبــة الكبــرية املاثلــة يف اهلــواء، وفيهــا مشــهد العبّــاس، ومشــهد احلســن بــن علــي، 
ومشــهد أّمــه، رضــي هللا عنهــم، علــى املشــهور، ومشــهد زيــن العابديــن، وحممــد الباقــر، وجعفــر الصــادق، وكثــرٍي مــن 

أهــل البيــت)6(.

أمــا حممــد بــن جعفــر الكتّــاين احلســين )ت 1345هـــ(، فقــد وصــف القبــة يف رحلتــه مبــا نّصــه: ضريــح ســّيدان 

1- الُدرّة الثمينة يف أخبار املدينة: 455.
2- إحتاف الزائر وإطراف املقيم السائر: 106.

3- الروضة الفردوسية واحلضرة القدسية 263:1.
4- التعريف مبا أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة: 119.

5- احلقيقة واجملاز يف رحلة باد الشام ومصر واحلجاز 134:3 و140.
6- الرحلة العّياشية 376:1.
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العبــاس عليــه قبــة عظيمــة، ومعــه داخــل الشــّباك الكبــري الــذي يــدور بــه يف وســطها ســيدان احلســن، مث رأس أخيــه 
احلســن، علــى قــوٍل، ووالدمهــا علــي، علــى قــول أيضــاً، وزيــن العابديــن بــن احلســن، وولــده حممــد الباقــر، وولــد الباقــر 

جعفــر الصــادق، وكثــرٌي مــن آل البيــت. ومعــه أيضــاً قبلــًة منــه: ســيدتنا فاطمــة الزهــراء، علــى املشــهور)1(.

ومــن الرحالــة اإليرانيــن، حممــد رضــا الطباطبائــي التربيــزي، حيــث زّودان يف رحلتــه الــي قــام هبــا خــال عامــي 
1296-1297هـــ بوصــٍف موجــز للقبــة، ولكــن ميتــاز هــذا الوصــف املوجــز أبمهيــة ابلغــة، نظــراً ألنــه يُظهــر لنا الشــكل 
املعمــاري للبنــاء مــن الداخــل واخلــارج، فقــد ذكــر أن شــكل البنــاء مثّمــن مــن اخلــارج، ومربـّـع مســتطيل مــن الداخــل؛ 

كمــا أشــار إىل وجــود البيتــن التاليــن علــى الكتابــة املوجــودة علــى مدخــل القبــة:

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مخســــــــــــــــــــــــٌة أطفـــــــــــــــــــي هبـــــــــــــــــــا     حـــــــــــــــــــّر اجلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم احلاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مخســــــــــــــــــــــــٌة أطفـــــــــــــــــــي هبـــــــــــــــــــا     حـــــــــــــــــــّر اجلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم احلاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  املصطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى واملرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      وابنامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  املصطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى واملرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى      وابنامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة)2(

تطورات البناء وعمارة القبة عبر العصور

أشــار  فقــد  تقــّدم،  القبــة كمــا  بنــاء  بعــد  ُأجريــت  الــي  التعديــات واإلضافــات  ببعــض  املؤرخــون  أفــادان  لقــد 
بنــاء الصنــدوق اخلشــي علــى قــرب العبــاس يف ســنة 519هـــ أبمــر اخلليفــة املسرشــد ابهلل؛ كمــا  الســمهودي إىل 
أشــار إىل وجــود كتابــة علــى حمــراب البنــاء، ينــّص علــى عملــه أبمــر »املنصــور املســتنصر ابهلل«)3(، وقــد ذكــران أنــه 
 اخلليفة العباسي السادس والثاثون املستنصر ابهلل؛ وعلى هذا يب حتديد اتريخ بناء احملراب بن عامي 623 و640هـ،

أي فرة حكم هذا اخلليفة.

ومل تــزّودان املصــادر التارخييــة - مــن قبيــل تواريــخ املدينــة املنــورة وكتــب رحــات احلــج - مبعلومــات تفصيليــة 
حــول أعمــال جتديــد أو إعــادة بنــاء القبــة يف العصــور الاحقــة. ومــن املعلومــات اليســرية الــي عثــران عليهــا، مــا أشــار 
إليــه الســيد حمســن األمــن نقــًا عــن تذكــرة نصــرآابدي، مــن إعمــار القبــة بيــد املــريزا عــاء الديــن حســن املرعشــي 
اإلصفهــاين املعــروف بـــ: »خليفــة ســلطان« أو »ســلطان العلمــاء« )ت حنــو 1064هـــ(، الوزيــر األعظــم للســلطان 

1- الرحلة السامية إىل اإلسكندرية ومصر واحلجاز والباد الشامية: 227.
2- هداية احلّجاج: 211.

3- وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى 301:3.
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الشــاه عبــاس الصفــوي )احلكــم: 996-1038هـــ(، وذلــك خــال رحلــة حّجــِه إىل بيــت هللا احلــرام)1(.

هــذا، وقــد تعّرضــت قبّــة اإلمــام احلســن Q - شــأهنا شــأن القبــاب واملــزارات األخــرى املوجــودة يف احلرمــن 
الشــريفن - للهــدم علــى يــد الوّهابيــن أكثــر مــن مــرّة يف القــرون األخــرية. فقــد كان اهلــدم األول يف ســنة 1220هـــ 
يف أايم الدولة الســعودية األوىل، بعد غزو امللك ســعود بن عبد العزيز )احلكم: 1218-1229هـ( للمدينة املنورة 

وبيعــة أهلهــا لــه.

مثّ مــا لبــث أن اســتعادت املدينــَة قــّواُت إبراهيــم ابشــا ابــن حممــد علــي يف ســنة 1227هـــ، فأعــاد حممــد علــي ابشــا 
)احلكــم: 1220-1254هـــ( بنــاء قبــة اإلمــام احلســن Q، ابإلضافــة إىل القبــاب األخــرى يف مقــربة البقيــع، يف ســنة 

1233هـــ أبمــٍر الســلطان حممــود خــان الثــاين العثمــاين )احلكــم: 1223-1255هـــ()2(.

أما اهلدم الثاين للقبة فقد كان بعد نشــوء الدولة الســعودية الثالثة، ويف أايم مؤّسســها امللك عبد العزيز )احلكم: 
1319-1372هـــ(، حيــث اســتولوا علــى املدينــة املنــورة يف ســنة 1343هـــ، وقامــوا هبــدم القبــاب املوجــودة يف مقــربة 
البقيــع بعــد حنــو عــاٍم واحــد مــن دخوهلــم املدينــة، واملشــهور أن اتريــخ اهلــدم كان اليــوم الثامــن مــن شــهر شــّوال ســنة 

1344هـــ)3(. ومنــذ ذلــك احلــن بقــي موضــع القبــور بــدون قبــة أو بنــاء عليهــا إىل يومنــا هــذا.

الوصف المعماري للقبة

مل تــزّودان النصــوص التارخييــة بتفاصيــل كثــرية عــن الوصــف املعمــاري لبنــاء القبــة، وخباصــة خمطــط البنــاء والشــكل 
اخلارجــي للقبــة، ابســتثناء مــا أّكدتــه املصــادر حــول ارتفــاع القبــة وعلّوهــا. ولعــّل النــّص الوحيــد عــن خمطــط البنــاء هــو 
الوصــف الــذي قّدمــه لنــا احلــاج اإليــراين حممــد رضــا الطباطبائــي يف أواخــر العهــد العثمــاين، حيــث ذكــر أّن شــكل 

البنــاء مثّمــن مــن اخلــارج، ومربّــع مســتطيل مــن الداخــل)4(.

وهنــاك عــدد مــن الصــور القدميــة ملقــربة البقيــع أو قبــة اإلمــام احلســن Q، التقطهــا مصــّورون أتــراك ومصريــون وهنــود 
ــٍة لبنــاء القبــة  وأوروبيــون خــال العقــود األخــرية للحكــم العثمــاين، تســاعدان يف االطّــاع علــى تفاصيــَل معماريَّــٍة مهمَّ

1- أعيان الشيعة 165:6. ومل جند هذه املعلومة يف املطبوع من تذكرة نصرآابدي.
2- مــرآت احلرمــن 3-4: 991؛ ســفرانمه فرهــاد مــريزا: 141؛ ســفرانمه مکــه ]حلســام الســلطنة[: 151؛ ســفرانمه مــريزا حممــد 

حســن فراهــاين: 228؛ هديــة الزائريــن: 66.
3- مستدرك سفينة البحار 66:6.

4- هداية احلّجاج: 211.
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مــن خارجهــا يف الفــرة الزمنيــة الــي ســبقت مرحلــة هــدم قبــاب البقيــع، حيــث ُتظهــر لنــا بوضــوح الشــكل املثّمــن للبنــاء 
الــذي تعلــوه قبّــة مدبّبــة مرتفعــة.

كمــا ُتظهــر لنــا هــذه الصــور أّن قبــة البنــاء ارتكــزت علــى رقبتــن، الســفلى منهمــا ذات مثانيــة أضــاع، والعليــا 
ذات ســتة عشــر ضلعــاً. وكانــت توجــد يف كل زاويــة مــن زوااي البنــاء زوائــد ُأســطوانية الشــكل تعلوهــا قبــاب خمروطيــة 
صغــرية. ونظــّن أن البنــاء كان مشــّيداً ابملداميــك احلجريــة الســوداء الــي ُشــّيدت هبــا الكثــري مــن املســاجد واملعــامل 
األثريــة يف املدينــة املنــورة ومنطقــة احلجــاز، ولكنهــا غطّيــت ابجلــري األبيــض كالقبــاب األخــرى املوجــودة ابلبقيــع ومعظــم 

مســاجد املدينــة املنــورة.

ونرّجــح أّن البنــاء املثّمــن الــذي كان قائمــاً حــى بدايــة العهــد الســعودي، هــو نفســه البنــاء الــذي بنــاه املعمــار مــن 
أهــل قــم أبمــر الوزيــر جمــد امللــك الرباوســتاين، فقــد كانــت التُـّــَرب واألضرحــة ذات الشــكل املثّمــن منتشــرة جــداً يف 
إيــران وآســيا الصغــرى خــال العهــد الســلجوقي، وال يــزال يف مدينــة قــم - وهــي املدينــة الــي ينتمــي إليهــا املعمــار 
والبــاين لقبــة اإلمــام احلســن Q - عــدد كبــري مــن الــرب ذات الشــكل املثّمــن؛ بينمــا مل جنــد قبــة أخــرى ذات البنــاء 
املثّمــن يف منطقــة احلجــاز بــل يف جزيــرة العــرب كّلهــا ابســتثناء هــذه القبــة فقــط، وهــذا يــدّل - يف رأينــا - علــى املنشــأ 

الســلجوقي للقبــة.

كمــا أّن الصــور ُتظِهــر وجــود اببــن يف كلٍّ مــن الضلــع الشــمايل والغــريب للبنــاء، وقــد تقــّدم أن ابــن النّجــار أشــار 
يف القــرن الســابع إىل وجــود اببــن للبنــاء)1(، وذكــر عبــد الغــين النابلســي أّن موقــع البابــن يف البنــاء شــايّل وغــريّب)2(. 

وهــذه القرائــن تدفعنــا إىل االعتقــاد أبن البنــاء حافــظ علــى خمّططــه األصلــي طــوال أكثــر مــن مثانيــة قــروٍن مــن 
الزمــن؛ ونــرى أيضــاً أّن احلائــط القصــري الــذي حُييــط ابلقبــور يف اليــوم احلــايل، والــذي يظهــر علــى هيئــة شــكٍل مثّمــن، 

ميثّــل إىل حــٍد مــا املخطــط األصلــي للبنــاء.

وكانــت توجــد علــى كا ابيب القبــة كتابــة حجريــة، وقــد تقــّدم أن الطباطبائــي التربيــزي زّودان بنــّص كتابــة أحــد 
البابــن، ومهــا بيتــان مــن الشــعر ابللغــة العربيــة. وأشــار أيــوب صــربي ابشــا إىل وجــود كتابــة علــى البــاب اآلخــر، كانــت 
حتــوي بيتــن مــن الشــعر ابللغــة الركيــة، تــؤرخ لعمــارة القبــة - بعــد هدمهــا األول - يف عهــد الســلطان حممــود خــان 

الثــاين العثمــاين يف ســنة 1233هـــ)3(.

1- الُدرّة الثمينة يف أخبار املدينة: 455.
2- احلقيقة واجملاز يف رحلة باد الشام ومصر واحلجاز 134:3.

3- مرآت احلرمن4-3: 991.
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وأمــا يف عصــران الراهــن فيحيــط ابلقبــور حائــٌط قصــري مبــيّن ابحلجــارة، أقــرب إىل الشــكل املثّمــن، ميثّــل يف رأينــا إىل 
 K حــدٍّ مــا املخطّــط األصلــي للبنــاء قبــل هدمــه، وتتوســط احلائــط قبــور مســتطيلة الشــكل، حبيــث إّن قبــور األئمــة 
تقــع متصلــة ببعضهــا علــى التــوايل، بينمــا يقــع قــرب العبــاس إىل جهــة الغــرب منهــا بشــكٍل مســتقل، وهنــاك قــرب خامــس 

إىل َجنُــويّب الربــة، يُنســب إىل الســيدة فاطمــة P، وحُتيــط بــُكلِّ قــرب حجــارة صغــرية.

الصناديق واألقفاص الموجودة على القبور

لقــد ســبقت اإلشــارة إىل وجــود قربيــن داخــل بنــاء مشــهد اإلمــام احلســن Q مبقــربة البقيــع، الغــريب منهمــا قــرب 
العبــاس بــن عبــد املطلــب، واآلخــر الشــرقي قــرب األئمــة األربعــة K، وكان يوجــد علــى كّل قــرب منهمــا منــذ القــرن 
الســاس اهلجــري علــى أقــل التقديــر صنــدوٌق خشــيٌّ، وقــد أشــار إليهمــا ابــن جبــري كمــا تقــّدم ووصفهمــا يف رحلتــه 
بقولــه: »وقربامهــا مرتفعــان عــن األرض مّتســعان ُمَغّشــيان أبلــواح ملصقــة أبــدَع إلصــاٍق، ُمرّصعــة بصفائــح الصُّفــر، 
وُمَكوَْكبــة مبســامريه علــى أبــدِع ِصفــٍة وأمجــل منظــٍر«)1(، وأشــار ابــن النجــار أيضــاً إىل وجــود ملــن ســاٍج علــى كا 

القربيــن)2(.

أمــا املــؤرخ الســمهودي فقــد إشــار إىل وجــود صنــدوٍق خشــيٍّ علــى قــرب العبّــاس، كان قــد ُصنــع أبمــر اخلليفــة 
العّباســي املـــُـسَرِشد ابهلل )احلكــم: 512-529هـــ( يف ســنة 519هـــ، وكان ابقيــاً إىل عصــر الســمهودي، أي القــرن 
التاســع اهلجــري)3(. وال بــّد أن يكــون هــذا الصنــدوق هــو أحــد الصندوقــن الّلذيــن أشــار كّل مــن ابــن جبــري وابــن 
النّجــار إىل وجودمهــا علــى القبــور، وميكــن االفــراض أنــه أول صنــدوٍق وضــع علــى قــرب العبــاس، حيــث ال يتجــاوز 

اتريــخ صنعــه ثاثــن ســنة مــن بنــاء القبــة.

رين الذين زاروا قبة اإلمام احلســن Q ابلبقيع يف القرن الثالث عشــر وبداايت  ويظهر من نصوص الرَّحالة املتأخِّ
القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، أنــه كان يوجــد داخــل القبــة قفــٌص خشــيٌّ كبــري حيــوي بداخلــه صندوقــن خشــبّين 
صغرييــن، أحدمهــا علــى قــرب العبــاس، واآلخــر علــى قبــور األئمــة األربعــة K؛ وكانــت املســافة بــن القفــص اخلشــي 

الكبــري والصندوقــن الصغرييــن حنــو نصــف ذراع)4(.

1- رحلة ابن جبري: 174.
2- الدرة الثمنية يف أخبار املدينة: 455.

3- وفاء الوفا أبخبار دار املصطفى 301:3.
4- سفرانمه فرهاد مريزا: 140؛ سفرانمه مکه ]حلسام السلطنة[: 151؛ سفرانمه مريزا حممد حسن الفراهاين: 229-228.
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ويف هنايــة العهــد العثمــاين بنحــو عقديــن مــن الزمــن - قبــل الغــزو الســعودي للحجــاز وهــدم قبــاب البقيــع - مّت 
اســتبدال القفــص اخلشــي املوجــود علــى القبــور بضريــٍح فــوالذيٍّ كبــري مرّصــع ابلذهــب والفّضــة مّت صنعــه جبهــود 
اإليرانيــن، حيــث أمــر بصنعــه احلــاج حممــد علــي خــان أمــن الســلطنة، وأشــرف علــى ذلــك احلــاج حســن علــي، 
وصنعــه بيــده احلــاج مــريزا علــي نقشــينه يف مدينــة إصفهــان. ومبــا أن وضــع القفــص علــى القبــور كان حيتــاج إىل رخصــة 
مــن الســلطان العثمــاين، فقــد أتخــر ذلــك عــدة ســنن بعــد صنعــه، إىل أن نُقــل القفــص إىل املدينــة املنــورة ووضــع علــى 

القبــور الشــريفة ســنة 1321ه)1(.

وقــد أورد الســيد حمســن األمــن تفاصيــل اترخييــة حــول نقــل القفــص الفــوالذي مــن إيــران إىل احلجــاز ووضعــه علــى 
القفــص القــدمي، وذلــك بقولــه: 

كمــا أنــه ملــا عمــل يف زماننــا شــّباك لضرحيهــم الشــريف إبصفهــان مــن الفــوالذ الدقيــق الصنعــة، وأبعاليــه األمســاء 
احلســى ابخلــّط اجلميــل املذهــب، واســتأذنِت الدولــُة اإليرانيــُة مــن الدولــة العثمانيــة يف وضعــه علــى ضرحيهــم املقــّدس، 
َة عــارض أهــل املدينــة يف وضعــه علــى الضرائــح  فأذنــت هلــا، وملــا جــاء بــه الســيد علــي القطــب - رمحــه هللا - إىل جــدَّ
َة ثاثــة أعــواٍم، حــى بــذل اإليرانيــون مبلغــاً عظيمــاً مــن املــال ألهــل املدينــة، فرضــوا بنقلــه  املقدســة، فبقــي يف جــدَّ
ووضعــه، وملــا محــل إىل املدينــة املنــورة أرادوا إزالــة الصنــدوق اخلشــب املوضــوع علــى القبــور الشــريفة ووضعــه مكانــه، 
فمنــع أهــل املدينــة مــن ذلــك حبّجــة أّن الصنــدوق اخلشــب وقــٌف ال يــوز تغيــريه، فاضطــروا إىل وضعــه خــارج 
الصنــدوق، فنقصــت ألواُحــُه الفوالذيــة بســبب ذلــك، فاضطــروا إىل إكمالــه بقطعــة مــن اخلشــب بعــد دهنهــا مبــا يقــرب 
ــرة عنــه يف الرونــق عنــد تشــّريف بــزايرة املدينــة  مــن لونــه والكتابــة عليهــا، وقــد رأيــُت القطعــة اخلشــبية ظاهــرة فيــه مقصِّ

املنــورة بعــد احلــج عــام 1321 )2(.

وكان القفــص اجلديــد ُصنِــع مــن الفــوالذ املمتــاز، وكانــت أبعــاُدُه ســبعَة أذرٍع طــواًل، وثاثــة أذرٍع ونصــف عرضــاً، 
وذراعــن ونصــف ارتفاعــاً. ولكــن بعــد هــدم القبــة نُقــل القفــص إىل جهــة أخــرى، مثّ بعــد عــّدة ســنن مّت تفكيكــه إىل 
ســبعة أقســام، ُوضعــت ســّتة أقســام مــن مشــّبكات القفــص يف اجلهتــن اليمــى واليســرى مــن حائــط املقــربة الــي تضــّم 
ضريــح ســيد الشــهداء محــزة يف ُأُحــد، وُوضــع القســم األخــري مــن املشــّبكات يف جهــة قبــور الشــهداء يف أحــد)3(. وقــد 
بقيــت هــذه املشــّبكات يف حائــط مقــربة محــزة وشــهداء أحــد لعــدة عقــود مــن الزمــن، إىل أن رُفعــت مــن حملهــا يف 

الســنن األخــرية، وال يُعلــم اليــوم شــيٌء عــن مصريهــا.
1- هدية الزائرين: 67-66.
2- کشف االرتياب: 407.

.108 :K 3- اتريخ حرم أئمه بقيع
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P موضع القبر المنسوب إلى السيدة فاطمة الزهراء

ســبق القــول أبنَّ عــدداً مــن املؤرخــن أشــاروا إىل دفــن اإلمــام احلســن Q إىل جنــب أمــه الســيدة فاطمــة الزهــراء، 
بينما تذكر مصادر الشــيعة اإلمامية أّن اإلمام Q ُدفن إىل جنب جّدته فاطمة بنت أســد، كما أن هناك مروايت 
عن أئمة أهل البيت K تؤكِّد دفن الســيدة الزهراء P يف حجرهتا عند املســجد النبوّي الشــريف. وعلى أيَّة حاٍل 

ســلمون يف خمتلــف العصــور.
ُ
فقــد ُوجــد يف كا املوضعــن قــربان للســيدة فاطمــة، كان يزورمهــا امل

ويظهــر مــن املصــادر القدميــة وجــود شــاهدة أو رخامــة علــى القــرب الشــريف لألئمــة األربعــة K، تُفيــد أبن الســيدة 
فاطمــة الزهــراء P مدفونــة إىل جنــب األئمــة K يف قــرٍب واحــد)1(. وال بــّد أّن العبــارة املكتوبــة علــى هــذه الرخامــة أو 
الشــاهدة - وقــد تقــّدم نقلهــا يف هــذا املقــال - متثّــل رأي العاّمــة مــن املؤرخــن، يف أن اإلمــام احلســن Q ُدفــن إىل 

جنــب والدتــه الســيدة الزهــراء P، وليســت جّدتــه فاطمــة بنــت أســد كمــا هــو رأي الشــيعة اإلماميــة.

ولكــن خافــاً للعبــارة املكتوبــة علــى الشــاهدة الــي كانــت موجــودة علــى القــرب الشــريف يف القــرن الرابــع اهلجــري، 
فقــد اتفــق مجيــع املؤرخــن والرحالــة يف القــرون املتأخــرة يف وصفهــم للقبــة علــى وجــود موضــٍع منســوب إىل الســيدة 
الزهراء ابعتباره موضع دفنها، يف اجلهة الِقبلية للقّبة، وقد مّت حتديد هذا املكان بوضع شــّباك حديدّي على حائط 

القبــة يف العصــور املتأخــرة للداللــة علــى موضــع القــرب.

ولكّننــا نــرى أن هــذا القــرب ظهــر وُوجــد يف فــرة زمنيــة متأخــرة، بنــاًء علــى مكاشــفة صوفيــة رواهــا حمــّب الديــن 
رســي )ت 686هـــ(، حيــث ذكــر يف 

ُ
الطــربي )ت 694هـــ( ونســبها إىل الصــويّف األندلســّي الشــهري أيب العبــاس امل

كتابــه )ذخائــر الُعقــى( مــا نّصــه: وقــرب احلســن معــروف جبنــب قــرب العّبــاس، وال يُذكــر لفاطمــة مَثَّ قــرٌب، وأخــربين أٌخ 
رســي كان إذا زار البقيــع وقــف أمــام قبلــة قبــة العبــاس، وســّلم علــى فاطمــة، ويذكــر أنــه 

ُ
يف هللا تعــاىل أن أاب العبــاس امل

ُكشــف لــه عــن قربهــا مَثَّــَة...)2(.

فقــول احملــّب الطــربي يــدّل علــى أنــه مل يكــن يف زمانــه يُعــرف للســيدة فاطمــة P قــرٌب مســتقّل داخــل القبــة، ولكــّن 
رســي، نقلهــا بشــكٍل واســٍع

ُ
املكاشــفة الصوفيــة الــي رواهــا الطــربي عمــن هــو »أٌخ يف هللا تعــاىل« عــن أيب العبــاس امل

1- التنبيــه واإلشــراف: 301؛ »جــزء فيــه ذكــر وصــف مّكــة، شــّرفها هللا وعّظمهــا، ووصــف املدينــة الطّيبــة، كّرمهــا هللا، ووصــف بيــت 
املقــدس املبــارك مــا حولَــه«: 354.

2- ذخائر الُعقى يف مناقب ذوي الُقرىب: 104.
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 P مؤرخو املدينة املنورة والرّحالة املغربيون أيضًا)1(. ويبدو لنا أنه نتيجًة النتشار االعتقاد بوجود قرب السيدة فاطمة 
يف حمــراب البنــاء يف فــرٍة متأخــرة - كمــا يظهــر علــى ســبيل املثــال مــن رحلــة عبــد الغــين النابلســي)2( - مّت وضــع شــّباك 

حديــدّي هنــاك للداللــة علــى موضــع القــرب.

وقــد وصــف الرحالــة اإليــراين حممــد حســن الفراهــاين هــذا املوضــع يف رحلتــه أبنــه كان يوجــد أمــام هــذا الشــباك 
الثالــث  العثمــاين أمحــد  الســلطان  املطــّرز، متــت خياطتهــا يف ســنة 1131هـــ يف عهــد  الســتار  قطعــة قدميــة مــن 
)احلكــم: 1115-1149هـــ(، حيــث ورد يف الكتابــة املوجــودة عليهــا اســم الســلطان العثمــاين ابإلضافــة إىل التاريــخ 
املذكــور.)3( أمــا اليــوم وبعــد هــدم قبــة اإلمــام احلســن Q، فقــد بقــي هــذا املوضــع شــاخصاً يف هيئــة قــرب حتيــط بــه 

.K احلجــارة، كقبــور العبــاس واألئمــة األربعــة

خاتمة البحث

 K مــن خــال دراســة املصــادر التارخييــة ومقارنــة النصــوص الــي تصــف موضــع مشــهد العبــاس واألئمــة األربعــة
مبقــربة البقيــع، نتوصــل إىل أّن القبــور الشــريفة بقيــت دون بنــاء قبــة عليهــا حــى أواخــر القــرن اخلامــس اهلجــري، حيــث 
إّن املصــادر الــي يرجــع اترخيهــا إىل مــا قبــل القــرن الســادس اهلجــري، تلــو مــن أي إشــارة إىل وجــود »القبــة« يف 
هــذا املــكان، بــل كان موضــع املشــهد متمثّــًا بوجــود قــرب كبــري لألئمــة K يف وســط املقــربة، عليــه شــاهدة رخاميــة 

ذُكــرت فيهــا أمســاء املدفونــن.

أمــا النصــوص الــي ترجــع إىل مــا بعــد القــرن الســادس - مــن مصــادر اترخييــة وجغرافيــة وكتــاابت الرحالــة أيضــاً - 
فنجــد فيهــا مصطلــح »القبــة« للداللــة علــى موضــع املشــهد؛ ممــا يــدل علــى وجــود القبــة. وهكــذا يظهــر لنــا أّن القبــة 
الــي أنشــئت أبمــر الوزيــر جمــد امللــك الرباوســتاين القمــي )املقتــول ســنة 492هـــ( يف هنايــة القــرن اخلامــس، هــي أول 
قبــة مبنيــة علــى قبــور العبــاس واألئمــة األربعــة K ابلبقيــع. وقــد خفيــت نصــوص بنــاء القبــة أبمــر جمــد امللــك عــن 
أعــن املؤرخــن املدنيــن، فنســبها بعضهــم إىل اخلليفــة الناصــر لديــن هللا العباســي، بــل وتوّهــم بعضهــم أهنــا بُنيــت يف 

عهــد أيب جعفــر املنصــور.

1- التعريــف مبــا أنســت اهلجــرة مــن معــامل دار اهلجــرة: 119؛ حتقيــق النصــرة بتلخيــص معــامل دار اهلجــرة: 458-459؛ الرحلــة 
.160 للُحَضيكــي:  احلجازيــة 

2- احلقيقة واجملاز يف رحلة باد الشام ومصر واحلجاز 133:3 و140.
3- سفرانمه مريزا حممد حسن فراهاين: 229.
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وبعــد بنــاء القبــة توالــت أعمــال أخــرى يف املشــهد خــال العصــر العباســي وبعــده؛ حيــث مّت وضــع صندوقــن 
خشــبّين علــى قــرب العبــاس وقبــور األئمــة K يف عهــد اخلليفــة املسرشــد ابهلل، كمــا مّت بنــاء احملــراب يف عهــد اخلليفــة 
املســتنصر ابهلل. وتفيــد كتــاابت الرحالــة بوجــود شــّباك خشــي كبــري علــى القبــور يف فــرة زمينــة متأخــرة، اســتُبِدل يف 
هنايــة العصــر العثمــاين بقفــص فــوالذي مرّصــع ابلذهــب والفّضــة ُصنــع مبدينــة أصفهــان. كمــا ُوجــد يف اجلهــة اجلنوبيــة 
للقبــة قــرب يُنســب إىل الســيدة فاطمــة الزهــراء P، رأينــا أنــه بُــين بنــاًء علــى مكاشــفة صوفيــة نســبها البعــض إىل أيب 

العبــاس املـــُـرسي.

هــذا، وقــد تعّرضــت القبــة للهــدم مرّتــن بيــد الطائفــة الوّهابيــة بعــد نشــوء الدولــة الســعودية، حيــث ُهدمــت يف 
املــرة األوىل ســنة 1220هـــ يف أايم الدولــة الســعودية األوىل، مثّ أعيــد بناؤهــا ســنة 1233هـــ أبمــر الســلطان العثمــاين 
حممــود الثــاين؛ مثّ ُهدمــت هنائيــاً ســنة 1344هـــ بعــد اســتياء الدولــة الســعودية الثالثــة علــى احلرمــن الشــريفن. وقــد 
رأينــا ابملقارنــة بــن النصــوص التارخييــة الــي تصــف لنــا القبــة، والصــور القدميــة املوجــودة  للقبــة قبــل هدمهــا، أّن البنــاء 
املثّمــن للقبــة ميثّــل إىل حــدٍّ كبــري املخطَّــط األصلــي للبنــاء الــذي بـُـين أبمــر جمــد امللــك يف العهــد الســلجوقي، دون أن 

تطــرأ عليــه تعديــات كثــرية.
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الئحة المصادر والمراجع

إحتــاف الزائــر وإطــراف املقيــم للســائر، أبــو الُيمــن عبــد الصمــد بــن عبــد الوّهــاب ابــن عســاكر، حتقيــق: - 1
مصطفــى عّمــار ُمنــا، املدينــة املنــورة: مركــز حبــوث ودراســات املدينــة املنــورة، ط1، 1426هـــ / 2005م.

أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، حممد بن أمحد البّشاري املقدسي، ليدن: بريل، 1906م.- 2

إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، بريوت: دار الفكر، ط2، 1409هـ / 1989م.- 3

اإلرشــاد يف معرفــة ُحجــج هللا علــى العبــاد، الشــيخ املفيــد حممــد بــن حممــد بــن النعمــان البغــدادي، قــم: - 4
مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث، ط1، 1416هـــ / 1995م.

االســتبصار يف عجائــب األمصــار، مؤلــف جمهــول، حتقيــق: ســعد زغلــول عبــد احلميــد، بغــداد: دار الشــؤون - 5
الثقافيــة العامــة )آفــاق عربيــة(، د. ت.

اإلشــارات إىل معرفــة الــزايرات، علــي بــن أيب بكــر اهلــروي، حتقيــق: جانــن ســورديل ـ طومــن، دمشــق، - 6
الفرنســي، 1953م. املعهــد 

أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن، حتقيق: حسن األمن، بريوت: دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ - 7
/ 1983م.

أنســاب األشــراف، أمحــد بــن حيــى البــاذري، حتقيــق: ســهيل زّكار ورايض زركلــي، بــريوت: دار الفكــر، - 8
ط1، 1417هـــ / 1996م.

بغيــة الطلــب يف اتريــخ حلــب، عمــر بــن أمحــد ابــن العــدمي احللــي، حتقيــق: ســهيل زّكار، دمشــق: دار القلــم - 9
العــريب، 1988م.

اتج املفــرق يف حتليــة علمــاء املشــرق، خالــد بــن عيســى البلــوي، حتقيــق: احلســن الســائح، صنــدوق إحيــاء - 10
الــراث اإلســامي، د. ت.

مشــعر، - 11 هتــران:  صــادق جنمــي،  منــوره، حممــد  مدينــه  در  ديگــر  آاثر  و   K بقيــع  ائمــه  حــرم  اتريــخ 
1383ش. 

اتريخ املدينة املنورة، عمر بن شّبه النمريي، حتقيق: فهيم حممد شلتوت.- 12

التحفــة اللطيفــة يف اتريــخ املدينــة الشــريفة، شــس الديــن حممــد بــن عبــد الرمحــن الســخاوي، بــريوت: دار - 13
الكتــب العلميــة، ط1، 1414هـــ / 1993م.
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حتقيــق النصــرة بتلخيــص معــامل دار اهلجــرة، أبــو بكــر بــن احلســن املراغــي، حتقيــق: أبــو يعقــوب نشــأت - 14
كمــال، الفيّــوم: دار الفــاح، ط1، 1430هـــ / 2009م.

تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي، قم: الشريف الرضي، 1418هـ.- 15

ترمجــة اإلمــام احلســن Q ومقتلــه مــن القســم غــري املطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكبــري، حممــد بــن ســعد، - 16
حتقيــق: الســيد عبــد العزيــز الطباطبائــي، بــريوت: مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث، ط1، 1416هـــ / 

1995م.

التعريــف مبــا أنســت اهلجــرة مــن معــامل دار اهلجــرة، مجــال الديــن حممــد بــن أمحــد املطــري، حتقيــق: ســليمان - 17
الرحيلــي، الــرايض: دارة امللــك عبــد العزيــز، 1426هـــ / 2005م.

التنبيه واإلشراف، علي بن احلسن املسعودي، ليدن: بريل، 1893م.- 18

جــزء فيــه ذكــر وصــف مّكــة شــّرفها هللا وعّظمهــا ووصــف املدينــة الطّيبــة كّرمهــا هللا ووصــف بيــت املقــدس - 19
املبــارك مــا حولــه، مؤلــف جمهــول، حتقيــق: محــد اجلاســر، جملــة العــرب، الســنة الثالثــة، العــدد 5-6، ذي 

القعــدة وذي احلّجــة 1393هـــ.

احلقيقــة واجملــاز يف رحلــة بــاد الشــام ومصــر واحلجــاز، عبــد الغــين النابلســي، حتقيــق: رايض عبــد احلميــد - 20
مــراد، بــريوت: دار املعرفــة، ط1، 1410هـــ / 1989م.

الــدُّرّة الثمينــة يف أخبــار املدينــة، حممــد بــن حممــود ابــن النّجــار البغــدادي، حتقيــق: صــاح الديــن شــكر، - 21
املدينــة املنــورة: مركــز حبــوث ودراســات املدينــة املنــورة، ط1، 1427هـــ / 2006م.

ذخائــر العقــى يف مناقــب ذوي القــرىب، حمــب الديــن أمحــد بــن عبــد هللا الطــربي املكــي، حتقيــق: أكــرم - 22
البوشــي.

رحلة ابن بطوطة، بريوت: دار صادر، 1412هـ / 1992م.- 23

رحلة ابن جبري، بريوت: دار صادر، )ال. ت(.- 24

الرحلــة احلجازيــة، حممــد بــن أمحــد احُلَضيكــي السوســي، ضبــط وتعليــق: عبــد العــايل ملدبــر، الــرابط: الرابطــة - 25
احملمدية للعلماء ـ مركز الدراسات واألحباث وإحياء الراث، ط1، 1432هـ / 2011م.

الرحلــة احلجازيــة، حممــد حيــى الــواليت، حتقيــق: حممــد حجــي، الــرابط: دار الغــرب اإلســامي، ط1، - 26
1990م.
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الرحلــة الســامية إىل اإلســكندرية ومصــر واحلجــاز والبــاد الشــامية، حممــد بــن جعفــر الكتّــاين احلســين، - 27
تريــج: حممــد محــزة بــن علــي الكتــاين، تقــدمي وتعليــق: حممــد بــن عــّزوز، بــريوت: دار ابــن حــزم، ط 1، 

1426هـــ / 2005م.

الرحلــة العّياشــية، أبــو ســامل عبــد هللا بــن حممــد العّياشــي، حتقيــق: ســعيد الفاضلــي وســليمان القرشــي، - 28
الســويدي، ط1، 2006م. أبوظــي: دار 

الروضــة الفردوســية واحلضــرة القدســية، حممــد بــن أمــن اآلقشــهري، حتقيــق: قاســم الســامرائي، لنــدن: - 29
مؤسســة الفرقــان للــراث اإلســامي، 1431هـــ / 2010م.

ســفرانمه فرهاد مريزا، فرهاد مريزا معتمد الدولة، حتقيق: غامرضا طباطبائي، هتران: مؤسســة مطبوعايت - 30
علمي، 1366ش.

سفرانمه مكه، مراد مريزا حسام السلطنة، حتقيق: رسول جعفراين، نشر مشعر، 1374ش.- 31

سفرانمه مريزا حممد حسن فراهاين، حتقيق مسعود گلزاري، هتران: فردوسي، 1362ش.- 32

الطبقات الكربى، حممد بن سعد، بريوت: دار بريوت، 1405هـ / 1985م.- 33

العقــد الثمــن يف اتريــخ البلــد األمــن، تقــي الديــن حممــد بــن أمحــد الفاســي، حتقيــق: حممــد حامــد الفقــي، - 34
بــريوت: مؤسســة الرســالة، ط2، 1406هـــ / 1986م.

الــكايف، حممــد بــن يعقــوب الكليــين، حتقيــق: علــي اكــرب الغفــاري، بــريوت: دار صعــب ودار التعــارف، - 35
ط3، 1401هـــ.

الكامل يف التاريخ، عز الدين علي بن حممد ابن األثري، بريوت: دار صادر، 1399هـ / 1979م.- 36

كتــاب النقــض، عبــد اجلليــل القزويــين الــرازي، حتقيــق: مــري جــال الديــن حمــدث ارمــوي، قــم: مؤسســة - 37
علمــي فرهنگــي دار احلديــث، 1391ش.

كشف االرتياب يف اتباع حممد بن عبد الوّهاب، السيد حمسن األمن، ط3، د. م، د. ت.- 38

لطائــف االذكار للُحّضــار والّســّفار، حممــد بــن عمــر ابــن مــازة البخــاري، حتقيــق: رســول جعفــراين، هتــران: - 39
علم، 1434ق / 2013م.

مرآت احلرمن، ايوب صربي ابشا، قسطنطينية: مطبعة حبرية، 1304هـ.- 40

مســتدرك ســفينة البحــار، علــي النمــازي الشــاهرودي، حتقيــق: حســن بــن علــي النمــازي، قــم: مؤسســة - 41
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النشــر اإلســامي التابعــة جلماعــة املدّرســن بقــم املشــرفة، ط3، 1427هـــ.

املعارف، عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، حتقيق: ثروت عكاشة، القاهرة: دار املعارف، ط4.- 42

بــريوت: مؤسســة - 43 بــن احلســن االصفهــاين، حتقيــق: أمحــد صقــر،  الفــرج علــي  أبــو  الطالبيّــن،  مقاتــل 
1408هـــ. األعلمــي، 

مقتل احلسن، املوّفق بن أمحد اخلوارزمي، حتقيق: حممد السماوي، قم: أنوار اهلدى، ط1، 1481هـ.- 44

املقنعــة، الشــيخ املفيــد حممــد بــن حممــد بــن النعمــان البغــدادي، قــم: مؤسســة النشــر اإلســامي التابعــة - 45
جلماعــة املدّرســن، 1410هـــ.

املهــّذب، عبــد العزيــز ابــن بـَــرّاج الطرابلســي، قــم: مؤسســة النشــر اإلســامي التابعــة جلماعــة املدّرســن، - 46
1406هـــ.

نصيحــة املشــاور وتســلية اجملــاور، عبــد هللا بــن حممــد ابــن فرحــون املالكــي، حتقيــق: علــي عمــر، القاهــرة: - 47
مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 2006م.

وصــف املدينــة املنــورة، علــي بــن موســى افنــدي، رســائل يف اتريــخ املدينــة، حتقيــق: محــد اجلاســر، الــرايض: - 48
دار اليمامــة.

وفــاء الوفــا أبخبــار دار املصطفــى، نــور الديــن علــي بــن عبــد هللا الســمهودي، حتقيــق: قاســم الســامرائي، - 49
مؤسســة الفرقــان، ط1، 1422هـــ / 2001م.

هدايــة احلجــاج ـ ســفرانمه مکــه، حممــد رضــا طباطبائــي تربيــزي، حتقيــق: رســول جعفــراين، قــم: مــورخ، - 50
1386ش. ط1، 

هدية الزائرين، حممد هادي زائر طهراين، حتقيق: حممد موسوي نژاد، هتران: مشعر، 1393ش.- 51
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عالقة شيعة عرب البحرين
  Q باإلمام احلسن السبط 

الشيخ عــبد اخلـالق بن عـبد اجلـليل اجلنبي

القطيف - اململكة العربية السعودية
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يســتجلي الكاتب عاقة شــيعة البحرين ابإلمام احلســن اجملتى Q، ملا عرف به أهل هذا القطر َم

من املواالة ألهل البيت K، ومن خال ســرب النصوص التارخيّية يستشــهد أبُمور على توثيق الرابطة 
،Q وقّوة العاقة بن قبيلة بين عبد القيس – وهي من  أكرب قبائل البحرين - واإلمام احلسن اجملتى 
،Q فيــورد – مثــًا -  عاقــة األســود بــن قيــس، وصعصــة بــن صوحــان العبديَــّـْن ابإلمــام احلســن 

.Q وثورة قبيلة بين عبد القيس على املنصور العّباسي بعد قتله لذرّيّة اإلمام احلسن اجملتى

الكلمــات األساســّية: اإلمــام احلســن اجملتــى Q - الشــيعة؛ بــين عبــد القيــس )قبيلــة(؛ البحريــن 
الكــربى – اتريــخ.

ملخـص املقـالـة
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تمهيـد:

عندمــا بــزغ نــور اإلســام علــى جزيــرة العــرب كان الســاحل الشــرقي منهــا الــذي كان يُعــرف عنــد ســّكان اجلزيــرة 
ابســم )البحريــن( - واملمتــد مــن جنــوب البصــرة شــااًل إىل ُعمــان جنــوابً، شــامًا واحــات القطيــف واألحســاء وجزيــرة 
ــة، إاّل أّن أشــهر هــذه القبائــل  أُوال ومــا يتبعهمــا مــن واحــات وبــرايت وســواحل - يعــجُّ ابلكثــري مــن القبائــل العربّي

قبيلتــا عبــد القيــس وبكــر بــن وائــل مــن ربيعــة، وقبيلتــا متيــم وضبّــة مــن مضــر، وقبيلــة األزد مــن اليمــن. 

غــري أّن أشــهر هــذه القبائــل، وأكثرهــا ارتباطــاً ابلبحريــن كانــت قبيلــة عبــد القيــس بــن أْفَصــى بــن ُدعمــّي بــن جديلــة 
ابــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عــدانن؛ حــّى إّن املؤّرخــن كانــوا ينّصــون علــى أّن عبــد القيــس هــم أهــل 

البحريــن، وأّن البحريــن بلــد عبــد القيــس)1(.

ومبجــيء اإلســام كانــت قبيلــة عبــد القيــس مــن أُوىل القبائــل الــي اعتنقتــه علــى يــد مبّلغــه األّول حمّمــد O عــرب 
وفادتــن:

ُأوالهــــا: كانت بقيادة زعيمها الروحي األشّج العَصري العبدي.

والثانية: كانت بقيادة زعيمها السياسي اجلارود اجَلَذمي العبدي؛ حّى لقد نزل يف إسامهم مع األنصار قرآٌن 
حكيمح. جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  يتلى، وهو قوله تعاىل:ىمحٱجغ 

ويف تفسري ذلك يقول الرازي: >يف السماء: املائكة طوعاً، ويف األرض: األنصار وعبد القيس طوعاً<)2(.

وقــد كانــوا مشــهورين ابلتشــّيع ومــواالة أهــل البيــت K منــذ القــرن األّول يف اإلســام، وقــد بّينــُت ذلــك يف كتــايب 
)اتريــخ التشــيع ألهــل البيــت K يف إقليــم البحريــن القــدمي(.

 ويكفــي داللــة علــى تشــيعهم وشــدة نصرهتــم ألهــل البيــت K   ثنــاء اإلمــام علــي Q عليهــم، ومنــه الشــعر 
املشــهور املنســوب إليــه، والــذي يقــول فيــه بعــد أن مســع مبقتــل ُحَكيــم بــن َجبـََلــة العبــدي ومــن معــه مــن ربيعــة يف مــا 

ُعــرف بوقعــة اجلمــل الصغــرى:

1- انظــر مثــًا: األوائــل؛ البــن أيب عاصــم  الشــيباين: 48، الــروض املعطــار يف خــرب األقطــار: 82، فتــح البــاري بشــرح صحيــح 
البخــاري 8: 74.

2- تفسري القرآن العظيم؛ البن أيب حامت الرازي 2: 696.
وانظــر: األوائــل؛ البــن أيب عاصــم الشــيباين: 48؛ حيــث قــال: »وكان أهــل اليمــن أول مــن أســلم مــن العــرب بعــد األنصــار وعبــد 

القيــس أهــل البحريــن«
3- مروج الذهب ومعادن اجلوهر 2: 378.
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 يــــــــــــــــــــــــــــَا َلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف نَــْفســــــــِــــــــــــــــــــَي علــــــــــــــــــــــــــــى ربيعةْ يــــــــــــــــــــــــــــَا َلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَف نَــْفســــــــِــــــــــــــــــــَي علــــــــــــــــــــــــــــى ربيعْة

 ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة السامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة املطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة السامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة املطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْة)1(

وقــال املســعودي يف هــذا الشــأن:ولعليٍّ يف ربيعــة كاٌم كثــري ميدحهــم فيــه، ويرثيهــم شــعراً ومنثــوراً، وقــد كانــوا أنصــاره 
وأعوانــه، والركــن املنيــع مــن أركانــه، فمــن بعــض ذلــك قولــه يــوم صّفــن:

 جــــــــــــــــزى هللا قومــــــــــــــــــــــــًا قاتلــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــــي لقائه جــــــــــــــــزى هللا قومــــــــــــــــــــــــًا قاتلــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــــي لقائه

 لــــــــــــــــــــــــدى املــــــــــــــــــــــــوت ُقدمــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــّز وأكرما لــــــــــــــــــــــــدى املــــــــــــــــــــــــوت ُقدمــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــّز وأكرما

 وأطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أخبــــــــــــــــــــــــارًا، وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم شيمــــــــــــــــــــــــةً وأطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أخبــــــــــــــــــــــــارًا، وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم شيمــــــــــــــــــــــــًة

 إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أصــــــــــــــــــــــــواُت الّرِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تـََغْمُغما إذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أصــــــــــــــــــــــــواُت الّرِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تـََغْمُغما

 ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة أعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أهــــــــــــُل جندةٍ ربيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة أعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أهــــــــــــُل جندٍة

 وبــــــــــــــــــــــــأٍس إذا القَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مخيســــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وبــــــــــــــــــــــــأٍس إذا القَــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مخيســــــــــــــــــــــــــــــــــــًا)2( عرمرما عرمرما)3(

وكما كانت عبد القيس من أُوىل القبائل العربية إساماً، فقد كانت أُوالها تشّيعاً لعلّي وآلل علّي، وقد أوضحُت 
 N يف كتــايب )اتريــخ التشــّيع ألهــل البيــت يف إقليــم البحريــن القــدمي( أّن تشــّيعها كان يف حيــاة الرســول حمّمــد 
حــن كانــوا يف بادهــم البحريــن، مثّ صــار ينمــو ويصلــُب يف عهــد اخللفــاء الذيــن تولّــوا بعــده، حــّى إذا كان عهــد أمــري 

املؤمنــن علــّي بــن أيب طالــب كانــوا أكثــر شــيعته ومناصريــه يف حروبــه طيلــة حياتــه يف العــراق.

هــذه  مــن  خــرج  إذا  يعجبــون  املؤّرخــن كانــوا  إّن  حــّى  لعلــي  التشــّيع  خالصــة  القبيلــة  هــذه  أصبحــت  مثّ   
عــام 571هـــ( يف كتابــه )املتــوىف  اخلــري  ســعد  ابــن  يقــول  الشــأن  هــذا  ويف  األمــر،  هــذا  يف  هلــم  خمالــٌف   القبيلــة 
)القــرط علــى الكامــل( يذكــر خمالفــة صحــار بــن العيّــاش العبــدي لقومــه يف هــذا الشــأن وانضمامــه إىل معاويــة يف حربــه 

ضد اإلمام علي Q: >وََكْاَن ُعْثَماْنِّياً خيَاِْلُف َعْبَد الَقْيِس يف التََّشيُّع<)3(.

ويف منتصــف العقــد الثــاين اهلجــري أُنشــئت مدينتــا الكوفــة والبصــرة يف العــراق، فهاجــرت إليهــا جــلُّ قبائــل اجلزيــرة 
العربيّــة، ومنهــا قبيلــة عبــد القيــس الــي هاجــرت بطــوٌن كثــرية منهــا مــن البحريــن إىل هاتــَـْن املدينتــَـْن، فبعضهــا ســكن 

الكوفــة، وبعضهــا ســكن البصــرة، وبقــي قســٌم كبــري مــن القبيلــة يف بــاده البحريــن مل يهاجــر منهــا.
1- اخلميس: هو اجليش الكثيف.

2- مروج الذهب ومعادن اجلوهر؛ 3: 44.
3- القرط على الكامل، 541.
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 وكان هــذا هــو احلــال القائــم عنــد تــويّل اإلمــام علــي Q للخافــة عــام 35 للهجــرة، ورحيلــه مــن املدينــة إىل 
البصــرة ملواجهــة أصحــاب اجلمــل، ومــن مَثَّ توّجهــه إىل الكوفــة، واّتــاذه هلــا عاصمــًة للدولــة اإلســامّية يف عهــده، 
وقــد ضربــت هــذه القبيلــة أروع األمثــال يف نصرهتــا لإلمــام يف حروبــه الثــاث؛ اجلمــل وصّفــن والنهــروان، وقّدمــت يف 
ســبيل نصرتــه فلــذات أكبادهــا، مثــل حكيــم بــن جبلــة وثامثائــة رجــل ونيّــف منهــا قُتلــوا يــوم اجلمــل األصغــر مناصريــن 

لعلــّي Q )1(، والكثــري أمثاهلــم يف حــرب صّفــن.

 Q عبد القيس واإلمام الحسن بن علي

وبعد مقتل أمري املؤمنن علّي Q ال تســعفنا املصادر التارخيّية املتوّفرة لنا يف إبراز التفاف العبدّين حول اإلمام 
،O فاإلمــام احلســن بعــد تنازلــه عــن اخلافــة ملعاويــة بــن أيب ســفيان عــاد إىل مدينــة جــّده ،Q احلســن بــن علــي 

وقضى فيها بقّية حياته.

وبفعلــه هــذا ابتعــد عــن بــؤرة احلــراك السياســّي يف العــراق والشــام، وهــو احلــراك الــذي كان مســتأثراً كّل االســتئثار 
حينهــا بوســائل اإلعــام الشــحيحة املتوفّــرة آنــذاك يف العــامل اإلســامي، والــي مل تكــن تبــدي اهتمامــاً إاّل مبــا يــري 
يف ذينــك القطَريْــن حينهــا مــن أحــداث، فــإذا ذََكــَرْت شــيئاً مــن أخبــار غــري هذيــن القطريــن، فهــي إّمــا أن تكــون 

للشــرق أو الغــرب.

وأّمــا جزيــرة العــرب، فقــد صــار معظــم أقطارهــا نســياً منســّياً، والــذي كان يُذكــر عنهــا هــو مــا يتعّلــق ابحلجــاز، 
ولكــن ليــس كّل أخبــاره، وإّنــا مــا يتعلّــق منهــا ابألحــداث السياســّية بــن األمويـّـن ومناوئيهــم، وهــو أمــٌر تركــه اإلمــام 

احلســن Q خلــف ظهــره.

وهلــذا فإنّنــا ال جنــد يف املصــادر التارخييّــة الشــحيحة الــي كتبــت عــن تلــك احلقبــة يف املدينــة إاّل القليــل مــن ســريته 
احلياتيّــة والعلميّــة، هــذا ابإلضافــة إىل أّن اجلــّو العــام مل يكــن يســمح لإلمــام احلســن Q ابلظهــور الِعلمــي املطلــوب، 
ويبثّــون  اخلنــاق،  عليــه  يضّيقــون  عليهــا  لــه  املعاصــرون  األُمويّــن، وكان والهتــم  املدينــة كان ألعدائــه  فاحلكــم يف 
اجلواســيس ليتجّسســوا عليــه، وعلــى مــن يقصــده أو أييت إليــه، والســّيما علــى َمــن هــم ِمــن خــارج املدينــة، وعلــى 

اخلصــوص شــيعته الذيــن صــاروا يســتغّلون موســم احلــّج لالتقــاء بــه واألخــذ عنــه.

ومنهــم رجــال قبيلــة عبــد القيــس الذيــن عندمــا كانــوا حيّجــون إىل مكــة يف تلــك احلقبــة كانــوا ال يركــون فرصــة املــرور 

1- انظر شرح هنج الباغة؛ البن ايب احلديد 9: 322.
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ابإلمــام احلســن، والســام عليــه، وأخــذ علــوم دينهــم منــه.

فقــد روى ابــن األثــري يف )أســد الغابــة(: أّن الصحابيَـّــْن العبديَـّــْن جابــر بــن عبيــد، وابنــه عبــد هللا عندمــا حّجــا 
وكاان مبــى مــرّا علــى اإلمــام احلســن بــن علــي Q للســام عليــه، فرحــب اإلمــام جبابــر وأوســع لــه، وأجابــه علــى ســؤاٍل 

فقهــي كان قــد ســأله عنــه)1(.

وجابــٌر هــذا ذكــر ابــن األثــري يف ترمجتــه مــن كتابــه )أســد الغابــة(: أنّــه كان يســكن البحريــن)2(، وهــو يــدّل علــى 
التفــاف العبديـّـن حبرانّييهــم وعراقّييهــم حــول أهــل بيــت الرســول O، وحرصهــم علــى أخــذ علــوم دينهــم عنهــم واملــرور 

هبــم، والســام عليهــم وقــت زايرهتــم ملكــة واملدينــة يف مواســم احلــّج والعمــرة.

األسود بن قيس العبدي 

وكان مــن املازمــن لإلمــام احلســن Q أحــد ســادات عبــد القيــس، وهــو األســود بــن قيــس العجلــي العبــدي، وهــو 
الــذي روى مناظــرة اإلمــام احلســن حلبيــب بــن مســلمة الفهــري)3(.

واألســود هــذا مــن بــين عجــل بــن عمــرو بــن َوِديَعــَة بــن ُلَكْيــز بــن أَْفَصــى بــن عبــد القيــس؛ ليــس يف عبــد القيــس 
غريهــم يقــاُل هلــم: بنــو عجــل.

وبنــو عجــل هــؤالء هــم إحــدى القبائــل العبديـّـة الــي كوَّنــت احللــف العبــدّي املعــروف بـ)الُعُمــور(، نســبًة إىل جّدهــم 
مجيعــاً عمــرو بــن وديعــة بــن لكيــز بــن أفصــى بــن عبــد القيــس، وهــم: الدِّيْــل وِعْجــل وحمــارب أبنــاء عمــرو بــن وديعــة.

واشــتهر بنــو عجــل هــؤالء بوجــود أشــهر خطبــاء عبــد القيــس - بــل والعــرب أيضــاً - فيهــا؛ مثــل: صعصعــَة بــن 
ُصوحــان العجلــي العبــدي، وَمْصَقَلــَة بــن َكــْرِب بــن َرقَبـــــَـَة العجلــي العبــدي، وابنــه َرقَبـــــــَـة بــن مصقلــة.

وقــد روى األســود بــن قيــس - ابإلضافــة إىل مناظــرة اإلمــام احلســن للفهــري - خطبــة ابــن قبيلتــه وابــن قبيلــه بــين 
عجــل أال وهــو صعصــة بــن صوحــان؛ تلــك اخلطبــة الــي ذكرهــا الطــربي، وفيهــا حيــضُّ صعصعــُة قوَمــُه بــين عبــد القيــس 

.)4( K علــى اســتمرار والئهــم ألهــل البيــت

1- انظر: ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة 3: 130/ ترمجة عبدهللا بن جابر العبدي.
2- ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة 1: 258 / ترمجة جابر بن عبيد العبدي.

3- انظر: شرح هنج الباغة؛ البن ايب احلديد 18:16 ، أنساب األشراف 11:3.
4- انظر: اتريخ الطربي 4 : 141.
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Q صعصعة بن صوحان العبدي واإلمام الحسن

،Q وكما كان صعصعة بن صوحان خطيب عبد القيس وعالـُمها املرجعيُّ الكبري من ُخلَّص أصحاب اإلمام علي 
فقــد كان كذلــك البنــه اإلمــام احلســن Q  أيضــاً؛ حــّى إّن حّبــه لــه ودفاعــه عنــه كان مــن أكــرب األســباب يف نفــي 

األُمويّــن لصعصعــة عــن العــراق إىل البحريــن، مثّ منهــا إىل جزيــرة أُوال. 

وقــد دّون مــؤرّخ دمشــق ابــن عســاكر روايــًة فيهــا هتديــٌد واضــٌح مــن معاويــة لصعصعــة بتشــريده يف البــاد، وذلــك 
بعدمــا دافــع صعصعــة عــن اإلمــام احلســن Q  أمــام معاويــة، ومدحــه دون خــوف أو وجــٍل منــه، وذلــك بعــد أن قــال 

معاويــة لصعصعــة: تُــَعــــرَُّض ابحلســن بــن َعلِــيِّ َعلَــيَّ؟!، ولقــد مهمــت أن أبعــث إليــه. 

فقــال لــه صعصعــة: ِإي وهللا، وَجْدهُتـــُـم أكرمكــم جــدوداً، وأحياكــم حــدوداً، وأوفاكــم عهــوداً، ولــو بعثــَت إليــه 
لوجدتــه يف الــرأي أريبــاً، ويف األمــر صليبــاً، ويف الكــرم جنيبــاً، يلذعــك حبــرارة لســانه، ويقرعــك مبــا ال يســتطيع إنــكاره. 

فقال له معاويـــــــة: وهللا ألجفينَّك عن الوساد، وألشّردنَّ بك يف الباد.

فقال له صعصعة: وهللا إّن يف األرض َلَسَعة، وإّن يف فراقك َلَدَعة)1(.

وابلفعــل، فقــد نّفــذ معاويــة وعيــده، ونفــى صعصعــة عــن العــراق ُكلّــه، وهــو مــا تنــصُّ عليــه الروايــة الــي ذكرهــا ابــن 
حجــر يف كتابــه )اإلصابــة يف معرفــة الصحابــة( نقــًا عــن كتــاب مفقــود عنوانــه )أخبــار زايد( حملمــد بــن زكــراّي العائــي 

>أو الغــايب<.

وقــد نقــل ابــن حجــر يف ترمجــة صعصعــة أّن املغــرية بــن شــعبة نفــاه أبمــر معاويــة مــن الكوفــة، ونــصُّ مــا جــاَء يف 
كتــاب اإلصابــة هــو مــا يلــي: وذكــر العائــي يف )أخبــار زايد( أّن املغــرية نفــى صعصعــة أبمــر معاويــة مــن الكوفــة إىل 

جزيــرة أوايل مــن البحريــن، وقيــل: إىل جزيــرة ابــن كافــان، فمــات هبــا)2(.

1- اتريخ مدينة دمشق 24: 93.
2- انظــر: اإلصابــة يف متييــز الصحابــة 3: 260؛ حــرف الصــاد - القســم الثالــث / ترمجــة صعصعــة بــن صوحــان. اإلصابــة يف متييــز 

الصحابــة ؛ رقــم املخطوطــة 18641(.
وأّمــا مــا ورد يف بعــض الطبعــات الاحقــة لطبعــة كلكتــا - اهلنــد، فقــد حتــّرف النقــل إىل مــا يلــي: >وذكــر العائــي يف أخبــار زايد أّن 
املغــرية نفــى صعصعــة أبمــر معاويــة مــن الكوفــة إىل اجلزيــرة أو إىل البحريــن، وقيــل إىل جزيــرة ابــن كافــان، فمــات هبــا<، ومــن الواضــح أّن 
مجلــة: >إىل اجلزيــرة أو إىل البحريــن< هــي حتريــف جلملــة طبعــة كلكتــا الــي تقــول: >إىل جزيــرة أوايل مــن البحريــن< حيــث حترفــت 

علــى بعــض النّســاخ لفظــة )أوايل(، فكتبهــا: )أو إىل(.
وقــد نقــل النبهــاين - مــا نقلــه ابــن حجــر عــن العائــي - يف كتابــه التحفــة النبهانّيــة ص39، وهــو هبــذه الصيغــة: >وذكــر العــاء يف 

أخبــار زايد أّن املغــرية نفــى صعصعــة أبمــر مــن معاويــة مــن الكوفــة إىل جزيــرة أوال مــن البحريــن، فمــات هبــا<.
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وهكذا كان نفي صعصعة بن صوحان إىل جزيرة أوال إيذاانً بتأسيس أوىل حوزات التشّيع يف البحرين.

ومل يذكــر القــول الثــاين عــن نفيــه إىل جزيــرة ابــن كافــان، وظاهــر كام النبهــاين أنـّـه ينقــل عــن كتــاب العائــي )الغــايب( املفقــود، فإّمــا أن 
يكــون النبهــاين قــد نقــل عــن نســخٍة خمطوطــة لديــه هلــذا الكتــاب، فيكــون بقّيــة النــّص لــدى ابــن حجــر، وهــو قولــه: »وقيــل إىل جزيــرة 
بــن كافــان« نقلــه ابــن حجــر عــن مصــدر آخــر غــري كتــاب )أخبــار زايد( للعائــي، أو أّن النبهــاين نقــل عــن خمطوطــة لكتــاب اإلصابــة 
كانــت لديــه نقــل عنهــا النــّص ابلصيغــة الــي ذكرهــا، والثــاين يبــدو أنـّـه هــو األقــرب؛ ألنـّـه نقــل كامــاً معــه عــن صعصعــة هــو موجــود يف 

اإلصابــة متامــاً كمــا نقلــه. 
وجزيــرة )ابــن كافــان( الــي وردت هبــذا االســم يف كل طبعــات كتــاب )اإلصابــة(، و)املخطوطــة الرضويـّـة( أيضــاً قــد تكــون حمّرفــة عــن جزيــرة 

)كافــان(، وهــي جزيــرة صغــرية تقــع ضمــن أرخبيــل جــزر البحريــن إىل الشــمال مــن جزيــرة )أكل( املعروفــة اآلن جبزيــرة )النــي صــاحل(.
 ومــن املعــروف أّن إقليــم البحريــن كان منفــى تنفــي إليــه الدولــة األُمويـّـة كل منــاوٍئ هلــا ال تــرى فائــدة مــن قتلــه، وكانــت مثــل هــذه اجلــزر 
الصغــرية مــن أكثــر املواضــع املناســبة لبنــاء ســجٍن فيهــا؛ ألّن الذيــن يودعــون فيــه يصعــب هروهبــم منــه؛ لكونــه يف وســط جزيــرة حماطــة 

ابلبحــر.
أو أّن جزيــرة )ابــن كافــان( املذكــورة هــي جزيــرة )ابــن كاوان( حيــث ينطــق العجــم )كاوان( )كافــان( كمــا هــي عادهتــم يف قلــب الــواو 
فــاًء، وهــي جزيــرة كانــت معروفــة يف اخلليــج الفارســي، وأّمــا اآلن فتدعــى جبزيــرة )الَقَشــم(، وتقــع قــرب مضيــق هرمــز، وكاوان الــذي 
تنســب اجلزيــرة إليــه هــو أحــد رجــال عبــد القيــس، وهــو: احلــارث بــن امــرئ القيــس بــن حجــر بــن عامــر بــن مالــك بــن زايد بــن عصــر 
ابــن عــوف بــن عامــر بــن احلــارث بــن أنــار بــن عمــرو بــن وديعــة بــن لكيــز بــن أفصــى بــن عبــد القيــس )ايقــوت بــن عبــد هللا احلمــوي: 
معجــم البلــدان 2: 161 رســم جزيــرة كاوان(. أي أّن هــذه اجلزيــرة كانــت لعبــد القيــس قبيلــة صعصعــة، وهــي تبعــد عــن جزيــرة أوال 

بـــ470 كيلومــراً تقريبــاً.
غري أّن الّرَِواية احملّلّية املسّلم هبا لدى أهايل أوال البحرين الشيعة - وهم السّكان األقدم يف هذه اجلزيرة - تنصُّ على أّن صعصعة مات يف 
أوال، وأّن قربه ال زال معروفاً يف قرية )عسكر( من قرى أوال، وتسّمى أيضاً )عسكر الشهداء(، وضريح صعصعة فيها مزاٌر ألهايل أوال 
 منذ قدمي الزمان؛ ذكر ذلك علماء أوال القدماء مثل الشيخ يوسف العصفور )تويّف 1186هـ(؛ )انظر: الكشكول ؛ الصفحة 88(؛
كمــا ذكــر النبهــاين  )تــويّف 1369هـــ( قريــة عســكر كأّول األماكــن األثريـّـة عنــد حديثــه عــن اآلاثر يف جزيــرة أوال )البحريــن(، ونــصَّ علــى 
وجــود »َضريْــح صعصعــة بــن صوحــان العبــدي« هبــا؛ كمــا ذكــر شــيخاً أمســاه )الشــيخ اجلـَـوِّّي( نســبًة إىل قريــة جــّو الواقعــة للجنــوب مــن 
عســكر، فذكــر أّن هــذا الشــيخ أوصــى أبن يُدفــن يف عســكر إىل جــوار ضريــح صعصعــة، فتــّم دفنــه جنــوب الضريــح بنــاًء علــى وصّيتــه؛ 

كمــا ذكــر أيضــاً أّن ضريــح صعصعــة كانــت عليــه قبّــة، مثّ هتّدمــت ومل تعمــر. 
وقــد ذكــر النبهــاين أيضــاً أّن مــن املشــهور عنــد أهــل البحريــن أّن »مــن َخَصائِــِص قريــة َعْســَكر عــدَم دخــوِل الطَّاُعــون فيهــا .. َكرَاَمــة 
لَصْعَصَعــة رضــَي هللاُ َعنــْه«، ومــن الطريــف أّن النبهــاين نفســه يقــول: إنـّـه »فحــَص عــن ذلــك، فلــم يســمع منــذ ســكنتها العــرب أّن أحــداً 

مــات هبــا مطعــوانً قــط«. )انظــر: التحفــة النبهانيــة ؛ ص39 - 40(.
والروايــة احملليــة إذا كانــت متواتــرة، ووجــد مــا يســندها مــن رواايت اترخييــة مدّونــة مــن زمــن قــدمي، فعندهــا تكــون الروايــة احملّلّيــة داعمــة 

ــة ُأخــرى تناقضهــا. ــة املدّونــة ومؤّكــدة هلــا؛ بــل وانفيــة ألي روايــٍة اترخيّي للروايــة التارخيّي
 وأايً كان األمــر، فــإّن عنــد الشــيعة - ليــس يف جزيــرة أوال فقــط، وإّنــا لــدى شــيعة القطيــف واألحســاء أيضــاً - تواتــر قــدمي بوجــود 
قــرب صعصعــة يف جزيــرة أوال، مثّ يف قريــة عســكر منهــا، وهــم يـُْعنَــوَن بــه، ويـَتـََعنَـّــْوَن إىل زايرتــه مــن أزمــان قدميــة، وهــذا يعــين أّن صعصعــة 

عــاش بّقيــة حياتــه يف جزيــرة أوال.
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ثورة قبيلة عبد القيس في البحرين بعد قتل الخليفة المنصور ألوالد الحسن السبط

الثــاين اهلجــري - بــدأت  عندمــا متّكــن العباســّيون مــن إرســاء قواعــد دولتهــم - يف الِعقــد الرابــع مــن القــرن 
أنظارهــم تتجــه إىل تصفيــة كّل مــن يشــّكل خطــراً عليهــم، ويف مقّدمتهــم العلويـّـون الذيــن صــران نعــرف اآلن أّن الثــورة 
الــي أطاحــت ابلدولــة األُمويّــة، وجــاءت ابلعباســّين إىل احلكم،كانــت يف األصــل ملبايعــة >الرِّضــا مــن آل حممــد<، 

والعلويّــون كانــوا لــّب آل حممــد.

وإذا كان أّول خلفــاء الدولــة العباســّية أبــو العبّــاس الســّفاح )حكــم132 - 136هـــ( قــد انشــغل طيلــة الســنوات 
األربــع حلكمــه بتوطيــد أركان دولتــه ضــّد اخلصــم املشــرك لبــين هاشــم، وهــم األُمويّــون، حــّى أفــى أاّيم حكمــه يف 
قتلهــم وتشــريدهم، حبيــث صفــا األمــر أُلســرته مــن العّباســّين، فــإّن األمــر كان خمتلفــاً ألخيــه وخليفتــه أيب جعفــر 
ــْبَق ممّــن يهــّدد دولتــه إاّل أبنــاء عّمــه  ــة وأتباعهــم، ومل يَـــ ــاس قــد كفــاه أمــر بــين أُمّي املنصــور الــذي وجــد أخــاه أاب العّب
العلويّــن الذيــن تذكــر بعــض الــرواايت أنّــه كانــت لبعضهــم بيعــٌة يف عنــق العباســّين واملنصــور منهــم ابلــذات، وهــذه 
البيعــة كانــت حملّمــد بــن عبــد هللا بــن احلســن املثــّى بــن احلســن الســبط، وحمّمــد هــذا هــو املعــروف ابلنفــس الزكيّــة)1(.

وابلفعــل، فقــد ارتكــب أبــو جعفــر املنصــور واحــدة مــن أبشــع اإلابدات الــي عرفهــا التاريــخ ضــد العلويّــن بعــد 
وقعــة كربــاء، وهــو إيقاعــه آبل اإلمــام احلســن بــن علــي Q حينمــا قــام بســجن رجاهلــم وأوالدهــم وأتباعهــم، مــن ابب 

الضغــط علــى النفــس الزكيّــة حــّى يستســلم لــه، ويظهــر مــن خمبئــه.

 وقــد قــام أبــو جعفــر بقتــل الكثــري مــن هــؤالء الســجناء أببشــع القتــات قبــل وبعــد قتــل حمّمــد النفــس الزكيّــة وأخيــه 
إبراهيــم، وبطــرق مــن املــوت مل يفعلهــا حــى األمويــون فيهــم)2(.

وبعــد أْن قتــل أبــو جعفــر حممــداً وإبراهيــم ابــيَن عبــد هللا بــن احلســن، وأهــل بيتهمــا، قــام بعــد ذلــك بتتبّــع َمــن هــرب 
ُهــم مــن أشــّد أعــداء دولتــه يف كّل أقطــار الدنيــا الــي  ِمــن أوالدمهــا، ورهطهمــا مــن العلويـّـن وشــيعتهم الذيــن كان يُعدُّ

كانــت حتــت حكمــه، وحــّى تلــك األقطــار الــي مل تكــن حتــت حكمــه، وجلــأ إليهــا بعــض العلويـّـن.

 فــإّن أاب جعفــر مل يعــدم وســيلًة يف حتصيلهــم أو قتلهــم، حــّى ولــو أّدى األمــر إىل مقاتلــة مــن يؤويهــم، كمــا فعــل 
يف قضيــة عبــد هللا األشــر بــن حمّمــد النفــس الزكيــة، الــذي جلــأ إىل بعــض حــّكام اهلنــد ممّــن ليــس أليب جعفــر عليــه 

1- انظر: اتريخ األُمم وامللوك 6: 156، مقاتل الطالبين 140 - 141، احملاسن واملساوئ:  514.
2- ميكن الرجوع إىل الطربي يف اترخيه، واألصفهاين يف مقاتل الطالبّين للوقوف على ما فعله أبو جعفر املنصور يف عبد هللا بن 

احلسن املّثى وأهل بيته من احلسنّين من سجٍن وتعذيٍب بشع وقتل بطرق ليس فيها من اإلنسانّية شيء.
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حكــٌم، ولكــنَّ هــذا األخــري أرســل إىل هــذا احلاكــم َمــن حاربــه وقتلــه وقتــل األشــر، وســى أهلــه وأوالده)1(، مّث أخــذ 
بعــد ذلــك إبرســال بعــض قــّواده اجلفــاة القتلــة إىل مواطــن وبلــدان الشــيعة، فاســتباحوهم قتــًا وهنبــاً وســبياً وتشــريداً.

وكان مــن أعظــم اجملــازر الــي وقعــت علــى الشــيعة يف عهــد أيب جعفــر املنصــور هــي تلــك اجملــزرة البشــعة الــي 
ارتكبهــا أحــد قــّواده ضــّد شــيعة البحريــن مــن عبــد القيــس يف الوقــت الــذي كان يقــوم فيــه بتصفيــة احلســنّين وأتباعهــم، 
وهــي جمــزرٌة ليــس هلــا مــا يربّرهــا إاّل كــون مــن وقعــت عليهــم هــذه اجملــزرة هــم مــن الشــيعة املغضــوب عليهــم مــن قبــل 

الدولــة، وأنَّ مــن أوقعهــا هبــم هــو رجــٌل قــاٍس ُعــرف ببغضــه للشــيعة؛ بــل وللعلويّــن عاّمــة.

كيف ال؟! وهو الذي أرســله أبو جعفر املنصور إىل املدينة يف هيئة رجل من شــيعة خراســان ليتجّســس له على 
عبد هللا بن احلسن والد حمّمد وإبراهيم غرمييه قبل خروجهما وقتلهما، وكان له أكرب األثر يف إلقاء أيب جعفر املنصور 
القبض على آل احلســن بن علي، وقتلهم و الزّج هبم يف غياابت الســجون، وتشــريدهم يف البلدان ... إنّه ُعْقَبُة بُن 
ْوِســيُّ األزدّي، الــذي كان مــن الطغــاة الذيــن قــّل نظريهــم يف التاريــخ، حــّى ذكــر املؤّرخــون >ِمــْن ُعتــُـّوِِه  َســْلٍم اهلََنائِــيُّ الدَّ
 َواْجرَاْئِــِه َعَلــى هللِا َوإقدامــِه علــْى ِدَمــْاِء املــُـْسِلمن َوأْمَوْاهلِــْم أْمــرَاً ُنْكــرَاً<)2(، كمــا ذكــروا عنــه أنّــه كان >َعِتّيــاً َجبَّــاراً<)3(،

وكان يُعدُّ >أَحد الُعتاة اجلَُفاة<)4(. 

   K ونظــراً ألنـّـه ُجبــَل علــى ذلــك، فقــد اختــاره أبــو جعفــر املنصــور ليضــرب بــه أعــداَءُه مــن بــين احلســن بــن علــي
عــام 144 للهجــرة، فأرســله إليهــم يف هيئــة أحــد شــيعتهم اخلراســانّين الذيــن كانــوا حيملــون هلــم صدقــات أمــوال 

بلدهــم)5(.

وهبــذه الطريقــة اســتطاع ُعقبــة أن خيــدع زعيــم بــين احلســن، وهــو عبــد هللا بــن احلســن املثّــى، وعــرف األســرار الــي 
أراد أبــو جعفــر املنصــور التوّصــل إليهــا فأوصلهــا إليــه.

فمــا كان مــن هــذا األخــري إاّل أِن اســتغّل هــذا األمــر، وقــام إبلقــاء القبــض علــى عبــد هللا وأهــل بيتــه، وســجنهم، 
ومــن ثـــَـَم قتلهــم أببشــع وســائل القتــل، كمــا هــو مــدّون يف كتــب التاريــخ اإلســامي)6(.

1- انظر: اتريخ األمم وامللوك 6: 288 - 292.
2- أخبار القضاة 2: 59.

3- الكامل يف اللغة واألدب 1: 389.
4- الروض املعطار يف خرب األقطار: 423. وقد وقع حتريف يف نسبه، فكتب )الباهلي(، وهو حتريف )اهلنائي(.

5- انظر: اتريخ األمم وامللوك 6: 157.
6- ذكــر احملامــي عبُّــود الشــاجلي يف حتقيقــه لكتــاب )الفــرج بعــد الشــّدة( للتنوخــي بعــض الفظائــع الــي ارتكبهــا أبــو جعفــر املنصــور 
العّباســي يف بــين عّمــه العلويـّـن، وســأذكر هنــا نــّص مــا قالــه ليتّضــح للقــارئ مــدى قســاوة املنصــور وجربوتــه، وألّن ذلــك ســوف يكفيــين 
االســتدالل علــى أّن مــا أوقعــه بعــد ذلــك يف عبــد القيــس وســّكان البحريــن إّنــا هــو مــن أجــل تشــّيعهم ألهــل البيــت، وثورهتــم عليــه لــذات 
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وكمكافأٍة له، فقد جعل أبو جعفر املنصور لعقبة بن سلم والية البصرة، وكان ذلك عام 147 للهجرة.

وبعــد أربــع ســنوات مــن واليتــه للبصــرة خــرج اثئــٌر يف البحريــن مــن عبــد القيــس، يُدعــى ُســَلْيَماَن بــَن َحِكْيــٍم 
الَعْبــِدّي، الــذي مل يذكــر أحــٌد مــن املؤّرخــن ســبب خروجــه، يف حــن اكتفــى البــاذري بنعتــه أبنــه »َكاَن خُمَاِْلَفــًا«،)1( 

يعــين: خمالفــاً للمنصــور. 

وأّمــا خــرب خــروج هــذا العبــدي وقتلــه، فقــد ذكــره املؤّرخــون مقتضبــاً جــّداً، فالطــربي - وهــو عمــدة املؤّرخــن 
املســلمن - مل يذكــر شــيئاً عــن ثــورة ســليمان بــن حكيــم العبــدي، وكيــف كانــت، رغــم أنـّـه كان قريبــاً مــن وقتــه، كمــا 
أنّــه مل يذكــر شــيئاً مــن ترمجتــه، ولكّنــه ذكــره فقــط عنــد حديثــه عــن خــروج ُعقبــة بــن َســْلم إىل البحريــن ســنة 151 

للهجــرة، وقتلــه لــه.

السبب؛ يقول احملامي الشاجلي )الفرج بعد الشّدة 3: 225 - 226(: 
>ارتكب املنصور فظائع من قتٍل، وتعذيب، ودفن الناس أحياء، ودّق األواتد يف األعن، وبناء احليطان على األحياء، وكان يشــهد 

تعذيــب مــن أيمــر بتعذيبــه، حــّى إنـّـه كان يشــهد تعذيــب النســاء أيضــاً.
راجــع يف )الفخــري : 165( ســبب حبــس آل احلســن، وقتلهــم، وقــد حبســهم املنصــور يف ســرداب حتــت األرض، ال يفرقــون فيــه بــن 
ضيــاء النهــار، وســواد الليــل، وهــدم احلبــس علــى قســم منهــم، وكانــوا يتوّضــؤون - أي يقضــون حاجاهتــم - يف مواضعهــم، فاشــتدت 
عليهــم الرائحــة، وكان الــورم يبــدو يف أقدامهــم فــا يــزال يرتفــع حــّى يبلــغ القلــب، فيمــوت صاحبــه، ومــات إمساعيــل بــن احلســن، فــرك 
عندهــم حــّى َجيَّــف، فُصعِــَق داود بــن احلســن، ومــات )مــروج الذهــب 2 :236(. وبلــغ املنصــور أّن عبــد هللا بــن حمّمــد النفــس الزكيــة، 
فــّر منــه إىل الســند، فبعــث وراءه مــن قتلــه )مقاتــل الطالبيــن: 310 - 313(، وأمــر املنصــور مبحّمــد بــن إبراهيــم بــن احلســن، فبنيــت 
عليــه أســطوانة، وهــو حــّي )الفخــري: 164، ومقاتــل الطالبيّــن: 200، والطــربي 7: 546، وابــن األثــري 5: 526( وأمــر بعبــد هللا بــن 

احلســن بــن احلســن فطــرح عليــه بيــت فقتلــه )مقاتــل الطالبيــن: 228(.
أّمــا الباقــون فمــا زالــوا يف احلبــس حــّى ماتــوا، وقيــل: إهّنــم ُوجــدوا ُمَســمَّرْين يف احليطــان )اليعقــويب 2: 370(، وأمــر املنصــور إببراهيــم بــن 
احلســن بــن احلســن، فدفــن حيّــاً )مقاتــل الطالبيّــن: 28(، وَجــرَّد حممــَد بــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان، وأّمــه فاطمــة بنــت 
احلســن، فُضرَب ألف ســوط )مروج الذهب 2: 236(، وأمر أبن يدق وجهه ابجلرز، وهو العمود من احلديد )الطربي 7: 543(، 
وبلــغ مــن شــّدة الضــرب أن ُأخــرج وكأنــّه زجنــي )مقاتــل الطالبيّــن: 220، واتريــخ ابــن األثــري 5: 525( وجــاءت إحــدى الضــرابت علــى 

عينــه، فســالت )مقاتــل الطالبيــن: 220؛ والطــربي 7: 542(، مثّ قتلــه، وقطــع عنقــه )مقاتــل الطالبيّــن: 226(.
وملــــّـا محــل رأس حمّمــد بــن عبــد هللا إىل املنصــور، قــال ملطــري بــن عبــد هللا: أمــا تشــهد أن حمّمــداً ابيعــين ؟ فقــال: أشــهد ابهلل لقــد أخربتــين 

أبن حمّمــداً خــري بــين هاشــم، وأنـّـك ابيعــت لــه، فشــتمه، وأمــر بــه، فوتــد يف عينيــه )احملاســن واملســاوي 2: 138(.
وملـــّا قتل إبراهيم بن عبد هللا يف ابمخرى، بعث املنصور برأسه إىل أبيه عبد هللا، فوضعه بن يديه )مروج الذهب 2: 236 و237(.

وأمــر بســديف بــن ميمــون الشــاعر، فدفــن حيــاً )العقــد الفريــد 5: 87 - 89(، ومــن بعــد وفــاة املنصــور عثــر املهــدي، وزوجتــه ريطــة، 
علــى أزج يف قصــر املنصــور، فيــه مجاعــة مــن قتلــى الطالبيّــن، ويف آذاهنــم رقــاع فيهــا أنســاهبم، وإذا فيهــم أطفــال، ورجــال، شــباب 

ومشــايخ، عــّدة كثــرية، فلمــا رأى املهــدي ذلــك، اراتع ملــا رأى، وأمــر فحفــرت هلــم حفــرية دفنــوا فيهــا )الطــربي 8: 105(.
وملـــّـا طــال حبــس عبــد هللا بــن احلســن، وأهــل بيتــه، جلســت إحــدى بناتــه للمنصــور، فتوّســلت إليــه ابلقرابــة، وطلبــت منــه الرمحــة، فقــال 

هلــا: أذكرتنيــه، وأمــر بــه فحــدر إىل املطبــق وكان آخــر العهــد بــه )اتريــخ بغــداد للخطيــب 9: 432(<.
1- أنساب األشراف 4: 245.
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قولــه: هــو  عنــه  ونقــاه  الطــربي  ذكــره  مــا  وملّخــص  اجلــوزي،  وابــُن  األثــري  ابــُن  نقــل   وعنــه 
وفيهــا ]أي ســنة 151هــــــــ[ َشــَخَص ُعقبــُة بــن َســْلم مــِن الَبْصــَرِة - َواْســَتْخَلَف َعليـَْهــا ابنَــُه انفــَع بــَن ُعْقبَــة - إىل 
الَبْحَريْــِن، فـََقَتــَل ُســَلْيَماَن بــَن َحِكْيــٍم الَعبــِديَّ، َوَســَى أْهــَل الَبْحَريــن، َوبـََعــَث ببعــِض َمــْن َســَى منُهــْم، َوُأَســْاَرى ِمنـُْهــْم 

ًة، َوَوَهــَب بَِقيَـّتـَُهــْم لِْلَمْهــِدّي«)1(. ــَل ِمنـُْهــْم ِعــدَّ إىْل أيْب َجْعَفــِر، فـََقَت

وقــد ذكــر املؤّرخــون مــن إســراف عقبــة يف قتــل عبــد القيــس وربيعــة يف البحريــن مــا يقشــعرُّ منــه اجللــد؛ حــّى ذكــروا 
أّن اخلليفــة املهــدي اســتفظع مــا فعلــه، وذكــروا أيضــاً أنـّـه عندمــا تــوىّل احلكــم بعــد أبيــه املنصــور عــزل عقبــة عــن البحريــن 

بســبب إســرافه يف قتــل أهــل البحريــن، ونقــل عنــه اليعقــويب قولــه: »ال يــراين هللا أبــوء إبمثــه، وال أرضــى فعلــه«)2(.

وميكننــا أن نستشــّف مــن قــول البــاذري عــن زعيــم عبــد القيــس يف البحريــن ســليمان بــن حكيــم الــذي قادهــم يف 
هــذه الثــورة أنـّـه كان خمالفــاً أي يف املذهــب.

فعبــد القيــس قــد عرفنــا تشــّيعهم ألهــل البيــت Q ، وحّبهــم هلــم منــذ القــرن األّول. وابلتــايل فــإّن ســبب اجملــزرة الــي 
ارتكبهــا عقبــة ضــّد أهــل البحريــن ليــس ألنـّـه كان ميانيّــاً، وأراد أن ينتقــم لقومــه يف اليمــن ممـّـا فعلــه هبــم معــن بــن زائــدة 
ــيـَْباينُّ الَبْكــريُّ الرَّبَعــّي، كمــا ذكــر بعــض املؤّرخــن، فقــد كان ميكنــه الفتــك بربيعــة قــوم مْعــٍن وهــو يف مقــرِّ واليتــه  الشَّ
البصــرة الــي كانــت واحــدة مــن كــربايت املواطــن الــي تقطنهــا ربيعــة بعــد اإلســام، فلمــاذا يكلّــف نفســه اخلــروج مــن 

البصــرة إىل البحريــن، وربيعــة متــأل الســهل واجلبــل حولــه وحواليــه يف بلــدان العــراق؟

بلــى، إّن خروجــه إىل البحريــن كان أبمــر أيب جعفــر املنصــور إلطفــاء الثــورة الــي أعلنهــا ُســّكاهُنا فيهــا، وألّن 
الغالــب علــى ســّكان البحريــن عبــُد القيــس، فقــد كانــوا هــم املؤّجــج األكــرب هلــذه الثــورة بقيــادة زعيمهــم ُســليمان بــِن 

َحِكيــم العبــدّي. 

وأضيــف إىل ذلــك رأيــي الــذي أتوّقعــه يف أّن مــا أعقــب القضــاء علــى ثــورة ســليمان بــن حكيــم مــن جمــازر يف حــّق 
قومــه عبــد القيــس وســّكان إقليمــه البحريــن إنـّـا كان ذلــك ألهّنــم كانــوا شــيعًة ألهــل البيــت K أّواًل، مثّ ألّن ثورهتــم 

كانــت ثــورة شــيعّية بــكّل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة.

ويضــاف إىل ذلــك أّن زمنهــا كان متــوازايً مــع النكبــة الــي نكبهــا أبــو جعفــر املنصــور آبل احلســن بــن علــي، وقتلــه 
لرجاهلــم، ويف مقّدمتهــم زعماُؤُهــم عبــد هللا بــن احلســن املثّــى وابنــاه حمّمــٌد وإبراهيــم.

1- حممد بن جرير الطربي: اتريخ األمم وامللوك؛ 6: 294.
2- اتريخ اليعقويب 2: 396.
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بــل إنّــين ال أبعــد يف الــرأي لــو أنّــين قلــُت: إّن ثــورة الزعيــم العبــدي ســليمان بــن حكيــم مــع قومــه عبــد القيــس، 
ومــن انضــّم إليــه مــن ســّكان البحريــن ضــّد الدولــة العّباســّية، إّنــا كان غضبــاً ملــا فعلــه املنصــور يف احلســنّين خاّصــة، 
ــون بوالئهــم، وألجــل  وألهــل البيــت K عاّمــة؛ ألّن عبــد القيــس شــيعتهم املوالــون هلــم، واملعتقــدون حبّبهــم، واملتديّن
ذلــك انهلــم مــا انهلــم مــن أعدائهــم العّباســّين الذيــن مل يتوّرعــوا عــن ســفك دمــاء العلويـّـن أنفســهم، فكيــف شــيعتهم؟!
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فضائُل الّسبِط األَكرب اإِلماِم احَلَسِن بِن 
َعيِلٍّ امُلجَتَبی سالُم اهللِ عليهام برواية احلاكم 

)413ــ494هـ( اجِلُشِميِّ

حتقيق د. الشيخ أمني حسني بوري)1) 

دكتوراه يف علم الفقه واأُلصول، احلوزة العلمّية بقم املقدسة. 



164

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
يقــوم احملّقــق ابقتنــاص الــرواايت الــواردة يف فضائــل وســرية اإلمــام احلســن اجملتــى Q مــن َم

كتــاب )الســفينة اجلامعــة ألنــواع العلــوم( مــن املصّنفــات املخطوطــة للحاكــم اجِلُشــّمي، وهــو 
احملّســن بــن حمّمــد بــن كرامــة اجِلُشــمي البيهقــي )413 – 494هـــ(، وهــو مــن كبــار علمــاء 

املعتزلــة، وقــد اعتنــق املذهــب الزيــدي يف أواخــر عمــره.

وقــد قــام الكاتــب بتحقيــق النــّص علــى نســخٍة فريــدٍة مــن كتــاب الســفينة، وقــام برقيــم 
األحاديــث والــرواايت احلســنّية، فبلغــت ثاثــن حديثــاً.

الكلمــات األساســّية: اإلمــام احلســن اجملتــى Q- الســرية؛ احلاكــم اجِلُشــمي )مؤلّــف(؛ 
الســفينة اجلامعــة ألنــواع العلــوم )كتــاب(.

ملخـص املقـالـة
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مقدّمة التحقيق:

اســتقطبت مکانــة أهــل بيــت رســول هللا O اهتمامــات الکثــري مــن احملّدثــن والعلمــاء، منــذ أن ازدهــرت حرکــة 
تدويــن احلديــث، فأُلِّــف علــی مــّر التاريــخ الکثــري مــن الکتــب يف فضائلهــم واإلشــادة مبنزلتهــم، وإلقــاء الضــوء علــی 

حياهتــم وتوارخيهــم، ومثالــب أعدائهــم، وکثــرٍي ممــّـا ميــّت إليهــم بصلــة.

کمــا أّن هــذه النشــاطات املبارکــة مل تکــن حکــراً علــی الشــيعة، بــل ســاهم فيهــا العديــد مــن العلمــاء مــن أهــل 
الســّنة، وخمتلــف الفــرق اإلســامّية اأُلخــری.

ومــن مجلــة الفــرق الّــي ُعِنَيــت بنقــل فضائــل أهــل البيــت K بشــکل موّســع الفرقــة الزيديّــة فلــم نکــد نقــرأ کتــاابً 
مــن املــوروث احلديثــّي أو العقائــدّي الزيــدّي، إاّل وجنــد فيهــا شــيئاً ــــ قليــًا أو کثــرياً ــــ مــن األحاديــث يف فضائــل أهــل 

البيــت K أوأخبارهــم.

وعلــی الّرغــم مــن أّن کّمــاً هائــًا مــن الــراث الزيــدّيـ ـــ الّــذي حيظــی ابألمهّيّــة الّــي ال تفــی علــی ذوي اخلــربة بشــؤون 
الزيديـّـة ــــ قــد خــرج إلــی النــور يف اآلونــة األخــرية، بفضــل اجلهــود الّــي بذهلــا احملّققــون عاّمــة ومؤّسســات علميّــة، ودور 

نشــر زيديـّـة بوجــه خــاّص، إاّل أّن هنــاك العديــد مــن کتــب الزيديـّـة مل تــزل خمطوطــًة يف خبــااي املکتبــات.

ومــن الواضــح أهّنــا تعــين الوســط اإلمامــّي أيضــاً؛ فــإّن الکثــري مــن رواايهتــم يف خمتلــف احلقــول ــــ ســواء يف تواريــخ 
أهــل البيــت K أوفضائلهــم أوفقههــم أو  مــا إلــی ذلــك ــــ تنتهــي أســانيدها إلــی الرســول األعظــم أو أحــد أئّمــة أهــل 
البيــت K وإبمکاهنــا أن تلقــي الضــوء أکثــر علــی قضــاايان التارخيّيــة أو مــا يتعّلــق برواايتنــا ورجاهلــا وأســانيدها و.. 

ــن بــن كرامــة اجلشــمّي الّــذي لعــب دوراً کبــرياً يف عصــره  ومــن أولئــك العلمــاء الزّيديــة احلاکــم شــيخ اإلســام احملسِّ
يف نشــر الفکــر الزيــدّي وحديثهــم.

ويف ما يلي نطّل إطالة خاطفة علی جانب من ترمجته وموجز من النّص احملقَّق. 

أ( لمحة خاطفة عن الحاكم الجشميّ: 

لقــد تطــّرقـ ـــ مــن حســن احلــّظـ ـــ العديــد مــن أصحــاب الراجــم مــن الزيديـّـة وغريهــم لرمجــة احلاکــم اجلشــمّي فکفــوان 
مؤونة اخلوض يف غمار ذلك)1(.

1- وقــد کتــب الدکتــور عــدانن زرزور دراســًة مســتقّلًة مفّصلــًة ابســم: » احلاکــم اجلشــمّي ومنهجــه يف تفســري القــرآن« تعــّرض يف بدايتــه 
ابلتفصيــل لدراســة عصــر احلاکــم وحياتــه وأســاتذته وتامذتــه ومذهبــه والّتعريــف بکتبــه، معتمــداً علــی مــا لديــه مــن املصــادر املطبوعــة 

واملخطوطــة، وقــد صــدر عــن مؤّسســة الّرســالة يف بــريوت قبــل عــّدة عقــود
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ويف مــا يلــي موجــز ممـّـا أورده مرمجــوه، منهــم إبراهيــم بــن القاســم بــن املؤيـّـد ابهلل ) م1152هـــ( يف طبقــات الزيديـّـة 
الکربی:

هــو شــيخ اإلســام احلاکــم احملّســن بــن حمّمــد بــن كرامــة اجِلُشــمّي)1( البيهقــّي؛ ولــد ســنة 413هـــ وكان حنفيّــاً، 
ولکنّــه اعتنــق يف ُأخــرايت عمــره مذهــب الزّيديـّـة وکان معتزليّــاً يف العقائــد؛ مســع أاب حامــد أمحــد بــن حمّمــد بــن إســحاق 
النّجــار وغــريه؛ وتتلمــذ عليــه الّزخمشــرّي؛ مــات احلاکــم ســنة 494هـــ، وخلّــف العديــد مــن الکتــب الّــي طبــع بعضهــا، 

وبقــي البعــض خمطوطــاً.

فمــن کتبــه املطبوعــة)2(:» تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطّالبيّــن«؛ و»رســالة إبليــس إلــی إخوانــه املناحيــس« يف الــرّد 
علــی اجملــربة)3(؛ و» حتکيــم العقــول يف تصحيــح اأُلصــول « ومــن کتبــه املخطوطــة: کتــاب » الســفينة اجلامعــة ألنــواع 

العلــوم « الــذي ســنتحّدث عنــه، و» جــاء األبصــار يف متــون األخبــار« يف احلديــث، وغريمهــا)4(. 

وبلــغ احلاکــم بفضــل تراثــه الّــذي  أثــری  املکتبــة الزيديّــة  الــذروة العليــا عندهــم، وقــد لقيــت کتبــه بعــده ترحيبــاً 
واســعاً مــن قبــل الزيّديــة يف اليمــن، فتناقلوهــا وتناولوهــا ابلروايــة والنســخ والبحــث.

لمحة خاطفة عن كتاب » السفينة الجامعة ألنواع العلوم«:

وضعنــا الدکتــور زرزور يف دراســته يف صــورٍة إمجاليّــٍة عــن کتــاب الســفينة وأمهّّيتــه مــن الناحيــة الراثيّــة، فقــال مــا 
ملّخصــه: » كتــب الراجــم جممعــٌة علــى أّن لــه يف التاريــخ كتــاابً كبــرياً يبلــغ أربعــة جملّــدات، أمســاه: )الســفينة( .. 

فقال اجلندارّي)5(: وليس مثله يف كتب األصحاب، مجع سرية األنبياء وسرية النّي O، وسرية الصحابة والعرة 
 O إىل زمانــه ...  »مجعــت بــن الزهــد والفقــه والتاريــخ لألّئمــة الســابقن إىل عصــره، ولألنبيــاء منــذ آدم إىل نبّينــا 

وسّلم، لكّنه يف التاريخ ابختصار وهو من أجّل الكتب...«.

عنهــا، النقــل  مــن  أكثــروا  وقــد  الزيديّــة كان كبــرياً،  عنــد  الســفينة  هــذه  أثــر  أّن  ويبــدو  أضــاف زرزور: »   مثّ 

1-  »ِجُشم« قرية تقع علی مقربة من مدينة سبزوار)بيهق قدمياً( يف حمافظة خراسان الرضويّة يف إيران، ومل تزل عامرة حّتی اليوم. 
 2- أخــربين قبــل عــّدة أشــهر األســتاذ الفاضــل الـــدّکتور حمّمــد کاظــم الّرمحــي - حفظــه هللا - أبّن تفســري اجلشــمّي الکبــري املســّمی:

»التهذيب يف التفسري« طبع أخرياً، ومن مثّ فلم نذکره يف عداد کتب احلاکم املخطوطة علی الرغم من أمهّّيته.
3-  قيل: إّن اجلشمّي قُتل بسبب أتليف هذا الکتاب )طبقات الزيديّة الکربی:2: 894 ( ــ علی يد األشاعرة طبعاً!. 

4- طبقــات الزيديّــة الکــربی: 2: 891 ــــ 895؛ وراجــع أيضــاً: أعــام املؤّلفــن الزيديّــة:819 ــــ 823 واملصــادر املذکــورة يف هامــش 
هذيــن املصدريــن. 

 5-  أمحــد بــن عبــد اللَّ بــن عبــد الرمحــن اجلنداري)م1337هـــ( مــن علمــاء الزيديّــة البارزيــن، راجــع عنــه: معجــم طبقــات املتکّلمــن:
5: 241ــ243
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وخباّصة فيما يّتصل براجم األئّمة والّدعاة الي عُِيَن فيها احلاكم فيما يبدو عناية كبرية«)1(.

قبــل بضــع ســنوات يف کتابــه: »بررســيهای  الدکتــور حســن األنصــارّي  الفاضــل  الباحــث  هــذا، وقــد عــرض 
اترخيــی«)2( لکتــاب الســفينة، فأحتفنــا بدراســة ضافيــة عنــه، واســتعرض فيهــا مواضيــع الکتــاب، وحبــث عــن منهــج 
ــّمّيته مــن خمتلــف النواحــي،  احلاکــم فيــه، مقــارانً بکتبــه اأُلخــری)3(، وهــي أدّق تقريــٍر رأيتــه عــن کتــاب الســفينة وأهــ

وفيــه الکفايــة ملــن أراد أن يُلــّم ابلکتــاب إملامــة جيّــدة.

مثّ حالفــين التوفيــق ــــ وهلل احلمــد واملنّــة ــــ حيــث ُزوِّدُت مبصــّورة مــن کتــاب الســفينة، وسأشــرح بعــد قليــل کيــف 
حصلــت عليهــا، وأوّضــح مواصفاهتــا.

، فقــد بــدأ احلاکــم کتابــه الســفينة ابلبحــث عــن مســائل تتعلّــق أبصــول الديــن مــن التوحيــد والعــدل ورّد  وعلــی کلٍّ
التشــبيه والتجســيم وغريهــا، کمــا ميــّر بعــّدة مبواضيــع أخاقيّــة، ويشــبع قصــص األنبيــاء K حبثــاً لريصــد بعــده موضــوع 

عمــل الســلطان و..

مــن کتابــه للبحــث عــن اتريــخ النــّي O وســريته وفضائــل  ويف غضــون ذلــك: خــّص احلاکــم حجمــاً کبــرياً 
الصحابــة، مثّ تنــاول ابلــدرس فضائــل أهــل البيــت K، بدايــًة مــن ســرية أمــري املؤمنــن Q، فيذکــر تفاصيــل حياتــه 
ومناقبــه و.. مــروراً يف ابٍب مســتقّل بــرواايت يف فضائــل موالتنــا فاطمــة P، ليبلــغ ابابً يف ذکــر اإلمامــن احلســن 
 Q بوجٍه خاّص، مثّ يتطّرق لذکر اإلمام احلســن ســّيد الشــهداء Q مثّ يذکر فضائل اإلمام اجملتبی ،L واحلســن 

وشيٍء من أخباره ومقتله)4(. 

 L وعلــی کّل، فــإّن النــّص الّــذي نقّدمــه إلــی القــارئ الکــرمي هــو القســم اخلــاّص بفضائــل اإلمــام احلســن بــن علــّي
L وأخبــاره مــن کتــاب الســفينة اجلامعــة  ولکــن نقــّدم عليــه مــا رواه احلاکــم يف فضائــل احلســنن

ج( قصـّـتي مع مخطوط كتاب السفينة وعملي في التحقيق:

حصلــت علــی خمطوطــة مــن اجملّلــد الثــاين مــن کتــاب الســفينة اجلامعــة تفّضــل هبــا َعَلــيَّ مشــکوراً مساحــة اأُلســتاذ 
اجلليــل الدکتــور الســّيد علــّي املوســوّي جنــاد ــــ ُأســتاذ جامعــة األداين واملذاهــب مبدينــة قــّم، واخلبــري بشــؤون الزيديّــة ــــ 

1-  احلاكم اجلشمي ومنهجه يف التفسري:110ــ111.
2-  وهو ابلفارسّية،صدر عن مکتبة جملس الشوری اإلسامّي سنة 1390ش.

3- بررسيهای اترخيی:507 - 522.
4- مل نعرض لذکر بقّية مواضيع الکتاب لعدم صلتها ببحثنا، وللمزيد راجع:کتاب الدکتور األنصاري اآلنف الذکر.



168

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

فــا يســعين هنــا إاّل أن أرفــع إلــی مساحتــه أمســی آايت الشــکر والعرفــان

مثّ إن هــذا القســم اخلــاّص بفضائــل اإلمــام احلســن Q قــد وقــع يف هــذا اجلــزء الثــاين، وهــذا اجلــزء يبــدأ حبســب 
املخطوطــة الّــي أبيدينــا مــن: » ابب مجلــة مــن شــرف رســول هللا O ســوی مــا ذُکــر يف البــاب الّــذي قبــل هــذا« 

.»K وتنتهــي بــــ: »فصــل يف مجلــة مــن األشــعار يف مــا قيــل يف أهــل البيــت

وقد عّرف بنفس النسخة سابقاً الدکتور األنصارّي يف کتابه السابق الذکر)1(.

أّما عن مواصفات املخطوطة:

کتبــت املخطوطــة يف 310 صفحــة تقريبــاً ولکــّن صفحاهتــا غــري مرّقمــة، وعلــی الصفحــة الثانيــة مــن النســخة 
ترمجــة احلاکــم، وذکــر کتبــه، وقــد جــاء يف آخرهــا: »مــن إمــاء ســّيدي املالــك الوالــد العّامــة حافــظ علــوم آل حمّمــد 

عمــاد الديــن حييــی بــن صــاحل الّســحويّل)2( حفظــه هللا تعالــی علــی ظهــر الغيــب مــن حفظــه«.

وعلــی الصفحــة الرابعــة منهــا عــّدة متلّــکات منهــا مــا نّصــه: »مــن کتــب الفقــري إلــی هللا قاســم بــن حســن بــن حمّمــد 
أبوطالــب العــّزي)3( غفــر هللا هلــم«.

وجــاء يف هنايــة املخطوطة:»واتّفــق الفــراغ مــن نســاخته يف النصــف مــن شــهر رجــب مــن شــهور ســنة ســبع عشــرة 
وســّتمائة مبدينــة صعــدة احملروســة ابملشــاهد املقّدســة خبــّط منصــور بــن مســعود بــن عّبــاس بــن علــّي بــن أيب عمــرو)4( 
غفــر هللا تعالــی لــه ولوالديــه وجلميــع املســلمن حبّقــه العظيــم وامســه الکــرمي، واحلمــد هلل حــّق محــده، وصلواتــه علــی حمّمــد 

النــّي وعلــی آلــه وســامه، وحســبنا هللا وکفــی ونعــم الوکيــل«.

کما أّن علی الصفحة نفسها شهادات عّدة أشخاص مبطالعة الکتاب. 

ورمــزان هلــذه النســخة بـــ»ن«.ومل يتيّســر يل ــــ لألســف ــــ احلصــول علــی نســخة ُأخــری مــن الکتــاب علــی الرغــم مــن 
أّن لــه نســخاً عديــدة يف مکتبــات العــامل.

1- بررسيهای اترخيي: 513 - 516.
ــُحويل مثّ الصنعــاين، )1134-  1209 هـــ.( قــاض، مــن فقهــاء الزيدية.راجــع ترمجتــه يف  2- حيــى بــن صــاحل بــن حيــى الشــجري السُّ

األعــام للزرکلــّي 8: 151.
3- مــن علمــاء الزيديّــة. ترمجــه يف أعــام املؤّلفــن الزّيديّــة: 769  قائــًا: » القاســم بــن احلســن بــن العــّزي حمّمــد بــن أمحــد أبوطالــب 

احلســيّن عــاملٌ جمتهــٌد خطيــب سياســيٌّ... « تــويّف ســنة 1380هـــ.
4- نســخ هــذا الکاتــب مؤّلفــات ُأخــری منهــا: کتــاب » أعــام هنــج الباغــة« لعلــّي بــن انصــر احلســييّن حيــث نســخه يف شــعبان 
ســنة 635هـــ )راجــع: الديبــاج الوضــّي فــی الکشــف عــن أســرار کام الوصــّي:1/ 32،مقّدمــة احملّقــق( ويف نفــس الســنة فــرغ مــن نســخ  
کتــاب » هنــج الباغــة« ) مصــادر الــراث يف املکتبــات اخلاّصــة يف اليمن:70/2ــــ71 وفيــه: »بــن أيب عمــر« واألرجــح أنـّـه تصحيــف(
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وخــّط املخطوطــة جيّــٌد نســبّياً، إاّل أنّــه غــري منقــوط يف کثــري مــن الکلمــات، کمــا انتــاب املخطوطــَة تصحيــف 
وحتريــف يف العديــد مــن األلفــاظ، ومــن مثّ فقــد واجهــُت صعــوابٍت کثــريًة لقــراءة املخطوطــة بشــکل صحيــح.

وعلی کّل فقد اتّبعُت يف حتقيق النّص اخلطوات الّتالية:

قمُت أّواًل بقراءة املخطوط، مثّ کتابة النّص علی احلاسوب.- 1

خّرجت الرواايت عرب مراجعة ما أبيدينا من املصادر احلديثّية والتارخيّية وغريها.- 2

حاولــت املقارنــة بــن نــّص اجلشــمّي وبــن مــا رواه غــريه لنصّحــح علــی ضوئهــا الکثــري مــن التصحيفــات - 3
واألخطــاء الّــي طــرأت علــی النــّص.

اقتصــرت علــی تريــج الــرواايت غــري املعروفــة أو املواضيــع املبهمــة دون مــا کان مشــهوراً يف التاريــخ أو - 4
احلديــث، کمــا اکتفيــت يف تريــج األحاديــث وترمجــة األعــام، ومــا إلــی ذلــك بذکــر املصــادر األشــل والّــي 

حتيــل بدورهــا إلــی الکثــري مــن الکتــب الســابقة عليهــا.

رّقمت الرواايت الواردة يف النّص؛ تيسرياً لعملّية البحث واإلحالة.- 5

کّل ما وضعناه بن املعقوفتن فهو ممّا أضفناه إلی النّص لضرورٍة نشري إليها، أو يقف عليها القارئ.- 6

وال يفوتين هنا أن أشري إلی نقطتن حول مضامن ما يرويه اجلشمّي ومنهجه يف هذا النّص:- 7

اأُلولــی: أّن بعــض مــا ينقلــه اجلشــمّي ال ينســجم والواقــع التارخيــّي، فنّبهنــا عليــه يف اهلوامــش، کمــا أّن عــدداً ممّــا 
رواه بشــأن اإلمــام احلســن Q ال يوائــم مــا نعتقــده معشــر اإلماميّــة بشــأن األئّمــة K، وقــد أشــرُت إلــی ماحظاتنــا 

علــی هــذه الــرواايت ابلقــدر الّــذي َتَســُعه هــذه العجالــة.

أّما الّتفصيل فهو موکول إلی کتب أصحابنا يف الکام.

الثّانيــة: نستشــّف مــن دراســة منهــج اجلشــمّي يف نقــل الــرواايت أنـّـه مل يهّمــه يف کثــري مــن األحيــان مــا يهــّم احملّدثــن 
للغاية من حنو ذکر أســانيد الرواايت ومصادرها ابلکامل وتقومي رجاهلا و.. ومن مثّ جاءت رواايته کّلها مرســلة.)1( 

ولکــّن هــذا ال يعــين طبعــاً الغــّض مــن قيمــة هــذه الــرواايت مــن الناحيــة احلديثّيــة، مــا دامــت األکثريّــة الســاحقة 
منهــا مرويـّـة يف مصــادر کثــرية ُأخــری ــــ قــد أحلنــا إليهــا يف اهلوامــش ــــ أبســانيد متعــّددة مســندة، فبإمکاننــا أن نضــع مــا 

1- ولعــّل الســبب يف ذلــك أّن اجلشــمّي مل يکــن حمــدِّاثً بــکّل مــا حتملــه الکلمــة مــن معنــی، بــل کان ابلدرجــة األولــی متکّلمــاً يفيــد مــن 
احلديــث والّتاريــخ ابلقــدر الّــذي حيّقــق أهدافــه يف األحبــاث الکاميّــة.     
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رواه اجلشــمّي إلــی جانــب رواايت اآلخريــن ليتکــّون مــن جمموعهــا نقــٌل متواتــر أو مســتفيض.

وختامــاً فقــد بذلــت جهــدي يف حتقيــق النــّص معرفــاً ابلعجــز والقصــور، ولکــن کّلــي أمــل أن يقــع هــذا اجملهــود 
املتواضــع موقــع القبــول مــن مــوالي الّســبط األکــرب اإلمــام املظلــوم احلســن بــن علــّي بــن أيب طالــب K، وأن أکــون 

.K قــد أســديُت بذلــك خدمــًة ملدرســة أهــل البيــت

 وآخــر دعــواان أن احلمــد هلل رّب العاملــن، وصلّــی هللا علــی ســّيدان ونبّينــا أيب القاســم املصطفــی حمّمــد وآلــه 
املعصومــن.

وکتــــب:
أميــــــــن حســـن بـــــوري

:P باب في ذكر الحسن والحسين

)1( روی القاضــي أبــو احلســن عبــد اجلبّــار بــن أمحــد)1( إبســناده )وروی بعضهــم()2( وزاد بعضهــم ونقــص آخــرون 
وهــذا أمّت للحديــث، قالــوا:

روی اأْلَْعَمشِ )3(، قَالَ : بـََعَث ِإيلَّ أَبُو َجْعَفٍر املنصور يِف اللَّْيِل فقلت يِف نـَْفِسي: ما وّجه إيّل يِف مثل هذا الوقت 
ِإالَّ وهــو يريــد أن َيْســأََليِن َعــْن َفَضائِــِل َعِلــيٍّ Q، فَلَعلِّــي ِإْن ُأخــربه هِبـَـا يقتلــيِن، فَلِبْســُت أكَفــاين، وحتّنطــُت حنوطــي 
ــِه وهــو ملقــی علــی قفــاه، فســّلمت فــرّد الّســام، َوَقــاَل: اْدُن مــيّن اي ســليمان،  َوخرجــت حّتــی أتيُتــه، فَدَخْلــُت َعَلْي

َفَدنــَـْوُت منــه، فصــرُت منــه غــري بعيــد.

فَقاَل يل: اجلس! فجلسُت فشّم  ِمينِّ رَاِئَحَة احْلَُنوِط)4(. 

فـََقاَل يل: اي سليمان! ُمَتَحنِّطاً؟

1- هــو أبــو احلســن عبــد اجلبّــار بــن أمحــد بــن عبــد اجلبّــار اهلََمــدايّن األســدآابدي ) م415هـــ(، امللّقــب بقاضــي القضــاة، إمــام املعتزلــة 
يف عصــره؛ ألّــف الکثــري مــن الکتــب الضخمــة يف ترســيخ قواعدهــم )راجــع ترمجتــه يف طبقــات املعتزلــة البــن املرتضی:112ــــ113 وغــريه 

مــن املصــادر(.
وذهــب الدکتــور األنصــارّي إلــی أّن مــن املظنــون قــواّيً أن يکــون مصــدر احلاکــم يف هــذه املــرواّيت کتــاب األمــايل للقاضــي عبداجلّبــار.

)راجــع: بررســيهای اترخيــي:515؛ وللمزيــد عــن أمــايل القاضــي عبــد اجلبّــار راجــع: نفــس املصدر،ص565ــــ578(   
2- ما بن املعقوفتن مکتوب يف حاشية النسخة.

ــٍد ُســَلْيَماُن بــُن ِمْهــرَاَن الَكاِهِلــيُّ اأَلَســِديُّ اأَلْعَمــُش، الُكــْويفُّ، احلَاِفــُظ. )61ــ147هـــ( مــن کبــار أئّمــة احلديــث يف زمانــه.  3- أَبُــو حُمَمَّ
أطــراه الکثــري مــن أهــل الّســنة ووصفــوه ابلثّقــة والّزهــد والعلــم. راجــع ترمجتــه يف: ســري أعــام النبــاء 6: 226 - 248. 

4- يف» ن«: » الکافور« فوق لفظة » احلنوط«.
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فُقْلُت: الصدق جناة اي أمري املؤمنن، قال: هو ذاك.

قلت:نعــم! وّجــه إيلَّ أمــري املؤمنــن يف هــذا الوقــت فقلــت يف نفســي: مــا وّجــه ِإيَلَّ يف َهــذا الوقــت إاّل لَِيْســأََليِن 
َعــْن َفَضائِــِل َعلِــيٍّ Q، فـََلَعلِّــي)1( ِإْن َأخرْبتُــُه قـَتـَلَــيِن، فَلبســت أکفــاين)2(، وحتّنطــُت حبنوطــي وجئــت، فَاْســتـََوى َجاِلســاً  
، مثَّ قال: اَي ُسَلْيَماُن َكْم تـَْرِوي يف َفَضاِئِل َعِليٍّ Q حديثاً؟ قـــُْلُت:  کاملرعوب َوهو يقول: اَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ اِبللَِّ

کثــرياً اَي أَِمــرَي اْلُمْؤِمنِــَن.

ـَـنََّك حِبَِديــٍث يف َفَضائِــِل َعِلــيٍّ حديثــن مل تســمع مثلهمــا إاّل أن تکــون  قــال: والّــذي بعــث حمّمــداً ابحلــّق أَلَُحدِّثــ
ــُت: أفــدين اي أمــري املؤمنــن ! أفــادك هللا. عَتهمــا. فُقْل مسُِّ

قَــاَل: ُكْنــُت َهــارابً ِمــْن بَــيِن أَُميَّــَة، َوإيّن ألســري ابلرقّــة يف أطمــار يل رثّــة)3(، إذ مــررت يف وقــت صــاة العشــاء 
مبســجٍد يعــرف بــــ » مســجد محــران« يف بــين ثــوابن، فقلــت يف نفســي: لــو َدَخْلــُت هــذا اْلَمْســِجَد وصّليــت مــع أهلــه 

وســألتهم ِعَشــاًء

قــال: فدخلــت املســجد، فجلســت إلــی شــيٍخ لــه هيئــة، فلــم أعلــم حتّــی صــار إلــی الشــيخ غامــان، فَقــاَل: َمْرَحبــاً 
ِبُكَمــا، ومبـَـِن امْسَامهــا َعلَــى امْسَْيکَمــا، فُقْلــُت لَشــابٍّ کان ِإىَل َجْنــِي: اَي فتــی! مــن هــذا الشــيخ ومــن هــذان الغامــان ؟ 

فَــَقاَل: ابنا ابنه، َو لَْيَس يف هذه اْلَمِديَنِة َأَحٌد حيُِبُّ َعِلّياً حّبه.

قال: فدنوت من الّشيخ، فـَُقْلُت: أال أُِقرُّ َعيـَْنَك؟ فـََقاَل: ِإن أَقـَْرْرَت َعيـْيَنَّ أَقـَْرْرُت َعيـْنـَْيَك.

P يف املسجد، فدخلت فَاِطَمُة O َثيِن أيب، عن جّدي، عن ابن عّباس، قال:  ُكنَّا جلوساً مع النّي  فـَُقْلُت َحدَّ
َســْنُ يف هــذه الليلــة َفَمــا أَْدرِي  ابکيــًة، فقــال: »َمــا يـُْبِكيــِك اَي بنيّــة؟« قَالَــْت »اَي رســول هللا! غــاب عــيّن احلََْســُن َواحلُْ

أَيْــَن مهــا«.

فَــَقاَل هَلَا: »اَي بنّيُة، اَل تـَْبِكن، فَِإنَّ اللََّ هلما راّبً هو أحفظ هبما)4( وأرأف هبما ميّن وِمْنِك«.

فولّــت فاطمــة وتغّشــی النــيَّ O مــا کان يغشــاه عنــد الوحــي، وُســّرِي عنــه وهــو يضحــك، حتّــی بــدت نواجــذه 
ُ هِبَِمــا  ــاِر، َو قَــْد وَكََّل اللَّ وقــال: »هــذا حبيــي جربئيــل خيــربين عــن هللا أّن ابــينَّ احلســن واحلســن يف َحِضــريٍَة لبَــيِن النَّجَّ

1- »ن«: »لعّل«.
2- يف: » ن«: » ثياب أکفاين«. والظاهر أّن الصحيح ما أثبتناه.

3- الِطمُر: الثوب اخلَِلق البايل، واجلمع: أطماٌر؛ ورثَّ الّثوُب: بَِلي)املعجم الوسيط:565 و328(
4- کذا يف »ن« واألصّح: هلما.
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َملَــَكاً مــن املائکــة جعــل أحــد جناحيــه حتتهمــا وأظّلهمــا ابآلخــر«.

مثَّ قــام يــّر رداَءُه، وقــال ألصحابــه: »قومــوا ننظــر إليهمــا علــی هــذه الصفــة«، فأاتمهــا النَّــِيُّ O، ودخلهــا 
فوجدمهــا انئـــَمِن، وامللــك مــوّکٌل هبمــا.

فانکــّب النَّــِيُّ O يـَُقبُِّلُهمــا فرحــاً ممـّـا رآمهــا عليــه، مثَّ أيقظهمــا فَحَمــَل احلََْســَن علــی منکبــه األميــن، ومحــل احلســن 
علــی منکبــه األيســر.

فلّما خرج من احلظرية اعرضه أَبُو َبْكٍر فقال: اي رسول هللا ! أعطين أحد الغامن أمحله َعْنَك.

ا خري ِمنـُْهَما«.  فَــَقاَل: »اَي َأاَب َبْكٍر)1( نِْعَم الْـــَحامل، َونِْعَم احملمول، َوأَبُومُهَ

فاعرضه عمر، وقال مثل قول أيب بکر، ورّد عليه ما رّد علی أيب بکر، مثَّ  قال: »واّلذي بعثين ابحلّق  نبّياً، 
 أَلَُشّرِفـَنَُّكَما يف هذا اليوم  َكَما َشرََّفُكم  هللا«.

مثَّ: قَاَل:» اَي ِبَاُل، َهُلمَّ إيلَّ النَّاَس«، فـََناَدى بال ابلصاة جامعًة،  فدخل النّي O املسجد، وصّلی رکعتن، 
 مثَّ صعد املنرب، فحمد هللا وأثنی عليه وقال: »أيـَّها النَّاِس، َأاَل أخربکم خَبرْيِ النَّاِس أابً و أّماً؟«.

ُ َوَرُسولُُه، َوأُمُُّهَما  َسْنُ؛ أبومها شابٌّ حيُِبُّ اللََّ َوَرُسوَلُه َوحيُِبُُّه اللَّ ، قَاَل: احلََْسُن َو احلُْ  فَقاُلوا: بـََلى اَي َرُسوَل اللَِّ
. أيّها النَّاِس، َأاَل أخربکم خَبرْيِ النَّاِس َخااًل َوَخاَلًة؟« فَاِطَمُة بِْنُت َرُسوِل اللَِّ

َســْنُ؛ َخاهلَُما اْلَقاِســُم اْبُن َرُســوِل اللَِّ َوَخالَتـُُهَما رقّية، بِْنُت َرُســوِل  قَاُلوا بـََلى اَي َرُســوَل اللَِّ فَــــَقاَل: »احلََْســُن َو احلُْ
ــًة؟« . أيّهــا النَّــاِس، َأاَل أخربکــم خبَــرْيِ النَّــاِس َعّمــاً َو َعمَّ اللَِّ

َســْنُ؛ َعمَُّهَمــا َجْعَفــُر ذو اجلناحــن املــــُـَحّلی هبمــا يطــرُي يف اجْلَنَّــِة   ،  قَــاَل: »احلََْســُن َو احلُْ  قَالُــوا: بـَلَــى اَي َرُســوَل اللَِّ
تـُُهَمــا أُمُّ َهــاين بِْنــُت َأيب طَالِــٍب«.  حيــث يشــاء، َوَعمَّ

 أيّها الناس، أال أخربکم خبري الناس جّداً وجّدًة؟«

قالوا:بلــی اي رســول هللا، قــال: »احلســن واحلســن؛ جّدمهــا حمّمــد رســول هللا، وجّدهتمــا خديــة ســّيدة نســاء أهــل 
تـَُهَمــا  مُهَــا يف اجْلَنَّــِة، َوَجدَّ َســْنَ يف اجْلَنَّــِة، َوَجدَّ اجلنّــة«، مُثَّ قَــاَل بعــد ذلــك: »اللَُّهــمَّ ِإنَّــَك تـَْعلَــُم َأنَّ احلََْســَن يف اجْلَنَّــِة، َواحلُْ

نَّــِة.  تـَُهَمــا يِف اجلَْ نَّــِة، َوَعمَّ نَّــِة، َوَعمَُّهَمــا يِف اجلَْ نَّــِة، َوَخالَتـَُهَمــا يِف اجلَْ َمــا يِف اجلَْ يف اجْلَنَّــِة)2(، َوَخاهلَُ

1- »ن«: »اي اب بکر«.
2- يف بشارة املصطفی:173، وعدد من املصادر هنا إضافة: »َوَأاَبمُهَا يف اجْلَنَِّة َو أُمَُّهَما يف اجْلَنَِّة«.
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اللَُّهمَّ ِإنََّك تـَْعَلُم َأنَّ َمْن حيُِبُـُّهَما يف اجْلَنَِّة، َو)َمْن()1( يـُْبِغُضُهَما يِف النَّاِر«.

قَــاَل أبــو جعفــر: َفَكَســاين الشــيخ ُحلََّتــه َومَحََلــيِن َعَلــى بـَْغَلِتــِه، وأعطــاين ألــف درهــم، مثّ قَــاَل: اَي بــيّن! قــد أَقــــْـَرْرَت 
َعْيــيِن أقــّر)2( هللا َعيـَْنــَك، وهبــذه املدينــة أٌخ يل منّقــص)3( ِلَعِلــيٍّ مفــّرط، فْأتــِـِه فحّدثــه لعــّل هللا أن يــرّده مــن ذلــك.

ــة أُريــد منــزل الّرجــل  فقلــت: أرشــدين إلــی منزلــه رمحــك هللا وِصفــُه يل،فلّمــا انصرفــت رکبــت البغلــة ولبســت احلّل
الّــذي وصفــه يل، فلّمــا انتهيــت إليــه إذا بقربــه مســجٌد قــد اجتمــع فيــه مجاعــٌة لصــاة الفجــر؛ فقلــت: أبــدأ حبــّق هللا 
تعالی فأقضيه؛ فنزلت عن البغلة ودخلت املســجد، فصّليت رکعتن، وجلســت مع أهل املســجد أنتظر)4( اإلقامة، 
فدخــل املســجد شــابٌّ علــی رأســه عمامــة، فقــام يرکــع إلــی جانــي، فلّمــا ســجد ســقطت العمامــة عــن رأســه، فنظــرت 

إلــی رأســه فــإذا هــو ِقحــف)5( خنزيــر! 

فلّما صّلينا أخذت بيده، فقلت: ما هذا اّلذي)6( أری بك من سوء احلال؟

 فقــال: أنــت صاحــب أخــي الّــذي حّدثتَــه بفضائــل علــّي، فکســاك ُحلَّتَــه، و محلــك علــی بغلتــه، وأعطــاك ألــف 
درهم؟

قلت: وأنت أخوه؟

قــال نعــم! وأخــذ بيــدي فلّمــا خرجنــا مــن املســجد وصــران عنــد منزلــه، قــال: تــری هــذه الــّدار وَهــَذا)7( الــدُّكَّاِن 
الّــذي علــی ابهبــا؟ قلت:نعــم.

قــال: أان أَُؤذِّن يف کّل يــوٍم علــی هــذا الـــدّّکان األذان للّصلــوات اخلمــس، وکنــت مولعــاً أن ألعــن َعِليّــاً بعــد کّل 
أذاٍن مائــة َمــرٍَّة،  فلّمــا کان أمــس وقــت الّظهــر، وَكاَن يــَـْوُم اجْلُُمَعــِة َلَعنـْتُــُه ألــف َمــرٍَّة، وإيّن کالّنائــم علــی هــذا الــدّّکان 
بــن الّنائــم واليقظــان، إذ رأيــت کأّن َرُســول اللَِّ O أقبــل ومعــه أصحابــه، حتّــی صعــد الــدّّکان، فجلــس وجلــس 
َســْنُ واقفــان، يف يــد احلســن إبريــق، فرفــع رســول هللا O رأســه إلــی احلســن، فقــال: َســُن َواحلُْ  أصحابــه)8(، واحلَْ

1- ليس يف »ن«، واملثبت من املصادر اأُلخری.
2- يف »ن«: »أقرر«، والصحيح ما أثبتناه.

3- يف »ن«: » منغص«، واملثبت هو املناسب للسياق.
4- يف »ن«: » أنظر«.

5- الِقْحُف: الذي فوق الدِّماغ من اجلُْمُجَمة.)احمليط يف اللغة، ج 2، ص: 360(.
6- يف » ن«: »ما«.

7- يف »ن«: » هذه«.
8- مل يصرَّح يف العديد من املصادر مبرافقة الصحابة للنّي O، بل اقتصر فيها علی لفظة » اجلماعة« دون حتديد هويّتهم.

ـَـا َأاَن اِبجْلَنَّــِة  ووردت الفقــرة املتعّلقــة مبنــام الرجــل علــی النحــو التــايل ــــ أو قريــب منــه ــــ يف عــدد مــن املصــادر: ».. فـََرأَيْــُت يف َمَناِمــي َكَأنَّ
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  )1(.» »اي حسن، اسقين«، فمّد احلسن، يده ابلکأس إلی احلسن، فقال: »اي حسن، ُصبَّ

فصــّب احلســن)2( اإلبريــق يف الــکأس،  فناولــه احلســن رســوَل هللا O فشــرب، مّث قــال: »اْســِق أصحــايب«، 
فســقاهم رجــًا رجــًا، فلّمــا شــربوا مجيعــاً، قــال هلمــا النــّي O: »اســقيا الّنائــم علــی الــدّّکان«!

قال: فکأيّن أری احلسن واحلسن  يبکيان، فقال هلما النّي O: »وما يُبکيکما؟«

قــاال: »اي رســول هللا، کيــف نســقي مــن يلعــن أابان بعــد أن يــؤّذن يف کّل وقــت صــاة مائــة مــرّة ؟! فأقــرب مــا 
لعنــه الّســاعة ألــَف مــرّة«.

قال: فرأيت النّي O قد وثب إيّل مغضباً يّر رداَءه، فضربين برجله، مثّ قال:

ُ َما ِبَك ِمْن خلقة«)3(.  »ُقْم َغيَـَّر اللَّ

قلت: اي هذا ! أتدري أنّه موعظة؟)4( وقد ضمنت ألخيك أيّن أحّدثك، فقال: قل ما تشاء!

فقلــت: حّدثــين أيب)5(، عــن أبيــه، عــن جــّدي، عــن  ابــن عّبــاس، قــال: کّنــا جلوســاً عنــد النــّي O إذ أقبلــت 
فاطمــة ابکيــة، فقــال هلــا النــّي: »مــا يبکيــك؟«

، َعيَـَّرْتيِن ِنَساُء قـَُرْيٍش، وزعموا أَنََّك َزوَّْجَتيِن ُمْعِدماً، اَل َماَل َلُه«، فَقاَل هلا النّي O: »واّلذي  فَقاَلْت: »اَي َرُسوَل اللَِّ
ُ تعالی ِمْن فـَْوِق َعْرِشِه، َوَأْشَهَد َعَلى َذِلِك َجبـَْرئِيَل َو ِميَكائِيل«.  بعثين ابحلّق نبّياً - اي بـُنـَّية - َما َزوَّْجُتِك َحىَّ َزوََّجِك اللَّ

مُثَّ قَــاَل: اَي ُســَلْيَماُن! هــل رأيــت مثــل هــذا احلديــث؟ قلــت: ال. مثّ قــال األعمــش: اَي أَِمــرَي اْلُمْؤِمِنــَن َفَمــا تـَُقــوُل يف 
قَتــِل ُولــِد هذيــن؟ قــال: فانکــّب طويــًا ينکــت يف األرض أصابَعــه، مثّ قــال: وحيــك اي ســليمان! اْلُمْلــُك َعِقيــٌم.

َســْنُ َمَعــُه ُمتَِّكئُــوَن بـَْعُضُهــْم بِبـَْعــٍض، َمْســُروُروَن حَتْتـَُهــْم ُمَصلَّيَــاٌت ِمــْن نُــوٍر، َوِإَذا َأاَن  قَــْد أَقـْبـَلَــتْ  فَــِإَذا َعلِــيٌّ ِفيَهــا ُمتَِّكــٌئ َواحلََْســُن َواحلُْ
َســْنِ َكْأٌس فـََقــاَل النَّــِيُّ ص لِْلَحَســِن: اْســِقيِن َفَشــِرَب،  اَمــُه َو بَِيــِد احلََْســِن ِإْبرِيــٌق َوبَِيــِد احلُْ َســْنُ ُقدَّ ِبَرُســوِل اللَِّ N َجاِلســاً َو احلََْســُن َواحلُْ
مُثَّ قَــاَل لِْلُحَســْنِ: اْســِق َأاَبَك َعِلّيــاً، َفَشــِرَب، مُثَّ قَــاَل لِْلَحَســِن: اْســِق اجلََْماَعــَة« )کشــف اليقــن للعامــة احلّلــّي: 319ــــ320؛ وراجــع 
أيضــاً: روضــة الواعظــن:1: 123؛ األمــايل للصــدوق:440؛ بشــارة املصطفــی 2: 175و.. حيــث اقتصــر فيهــا علــی لفــظ: »اســق 
اجلماعــة«(. نعــم، ورد يف املناقــب للخوارزمــي: 292 التصريــح مبصاحبــة اخللفــاء الثاثــة للنــّي مصّرحــاً أبمسائهــم مثّ أمــر النــّي اإلمــاَم 
احلســن Q أن يســقَيهم علــی التــوايل! وال نســتغرب أن تکــون إضافــة أمســاء حمــّددة ــــ کمــا يف روايــة اخلوارزمــّي ــــ أو ذکــر الصحابــة بشــکل 
عــاّم ــــ کمــا يف نــّص اجلشــمّي ــــ حماولــة فاشــلة مــن بعــض الــرواة أو الناســخن املنتمــن ملدرســة اخللفــاء لتلميــع صــورة الصحابــة أبمجعهــم 

أو اخللفــاء الثاثــة علــی األقــّل.  
« مکّرراً. 1- يف: »ن«: » فقال: اي حسن! ُصبَّ

2- يف: »ن«: » احلسن«.
3- يف »ن«: » خلقه«.

4- يف »ن« غري منقطة ولعّلها: » أيّة موعظة«.
5- يف »ن«: »أبيه«.
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قال سليمان: فقمت وأان أقول يف نفسي: بئس احلّجة أعددَت للوقوف بن يدي هللا تعالی)1(.

L أحاديث عن الصحابة في فضائل السبطين

)2( أبو هريرة، عن النيّب O: قال: »من أحّب احلسن و احلسن فقد أحّبين، ومن أبغضهما فقد 
أبغضين«)2(.

)3( أبــو ســعيد اخلــدرّي، عــن النــيّب O، قــال O: »احلســن و احلســن ســّيدا شــباب أهــل اجلنّــة، وأبومهــا خــرٌي 
منهما«)3(.

)4( ُأسامة بن زيد، قال: کان النّي O أيخذ بيد احلسن واحلسن، ويقول: »الّلهّم إيّن أحّبهما، فَأِحبَّهما«)4(.

)5( وعــن النــيّب O ،: أنّــه كان جالســاً إذ أقبــل احلســن واحلســن، فلّمــا رآمهــا قــام هلمــا واســتبطأ بلوغهمــا،  
 فاســتقبلهما و محلهما على كتفيه)5(، وقال: »نعم املطّي مطّيكما، ونعم الراكبان أنتما، وأبوکما خرٌي منکما« )6(.

)6( ورأی النــيّب صلّــی هللا عليــه ) وآلــه( احلســن واحلســن ميشــيان فتهلّــل لمــا مثّ التفــت إلــی أصحابــه، وقــال: 
»أوالدان أکبادان متشي علی األرض«)7(. 

مميمح: النــيُّ O؛  خم  حم  ىليمح:علــيٌّ وفاطمــة؛ ىمحجم  مل  )7( وعــن ســلمان:»ىمحٱخل 
مهيمح)8(: احلســن واحلســن«)9(. جه  ين  ىمحٱىن 

1- هــذه القّصــة قــد رواهــا العديــد مــن احملّدثــن مــن الشــيعة والســّنة أبســانيدهم املختلفــة عــن األعمــش، أو مرســلة عنــه أحيــاانً. ولکــن 
هنــاك اختافــاً ال يســتهان بــه بــن ألفــاظ هــذه الــرواايت، وتفاصيلهــا فيمــا بينهــا، وکذلــك بينهــا وبــن مــا رواه اجلشــمّي هنــا، کمــا أّن 
فيهــا زايدات کثــرية علــی مــا جتــده هنــا ــــ مل جنــد ضــرورة يف التعــّرض هلــا ــــ وإن کانــت الــرواايت تشــرك کّلهــا يف احملــاور األساســّية للقّصــة. 
وعلــی کّل فراجــع ملصادرهــا اأُلخــری: مناقــب اإلمــام أمــري املؤمنــن Q للکــويف)ق3( 2: 589 ــــ 597؛ األمــايل للصدوق)م381هـــ(: 
435ــــ441، اجمللــس 67، ح2؛روضــة الواعظــن للفتّــال النيســابورّي)م 508هـــ(1: 120ــــ124؛ املناقــب البــن املغازيل:154ــــ163، 

وينظــر هامشــه لاطّــاع علــی املصــادر األخــری.
2- شــرح إحقاق احلّق 10: 692  وما بعدهايشــار إلی أاّن نقتصران هنا و يف اهلوامش التالية علی هذا املصدر کونه مصدراً شــامًا 

حييــل إلــی الکثــري مــن مصــادر العاّمــة الّــي روت احلديــث عــن کّل مــن هــؤالء الصحابــة املذکوريــن أعــاه
3- املصدر نفسه 10: 544  وما بعدها.
4- املصدر نفسه 10: 572 وما بعدها.

5- يف »ن«: » کتفه«، واملثبت من املصادر األخری.
6- شرح إحقاق احلّق 10: 714 وما بعدها عن عدد من الصحابة.

7- مل نعثر علی مصدر له.
8- سورة الرمحن:19ــ21.

9- رواه عن سلمان يف شرح إحقاق احلّق 3: 276، اهلامش؛14: 257.
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ــقٍ )2( متوَّجــٍة ابلــّدّر  ــَداك علــى خيــٍل بـُْل )8( وعنــه O: »قــال: اي علــّي! إذا كان يــوم القيامــة كنــَت )أنــت()1( وَوَل
ــاس ينظــرون«)3(. ــة والّن والياقــوت، فيأمــر الّل تعالــی بكــم إىل اجلّن

)9( علّي عن النيّب O: »كّل بين أنثى ينتمون إىل أبيهم، إاّل ابيَن فاطمة، فأان أبومها وعصبتهما«)4(.

)10( ابــن بريــدة، عــن أبيــه،)5( قــال: كان رســول اللّ O خيطــب فجــاء احلســن واحلســن، وعليهمــا قميصــان 
أمحــران ميشــيان ويعثــران، فنــزل رســول الّل O مــن املنــرب فحملهمــا فوضعهمــا بــن يديــه، )مثّ()6( قــال: »صــدق الّل: 
ٰىيمح)7(، نظــرت إىل هذيــن الصبيّــن ميشــيان ويعثــران، فلــم أصــرب حــّى  ين  ىن  ىمحٱنن 

قطعــت خطبــي ورفعتهمــا«)8(.

)11( وعن علّي Q »أّن النّي O قال: إّن الولد رحيانة من هللا، و إّن رحيانَيَّ من الّدنيا احلسن واحلسن«)9(.

)12(: وعن جابر بن عبد هللا، قال: ملـــّا ولدت فاطمة احلسن)10(، قالت لعلّي رضي هللا عنه: »مّسه«!

 O قــال علــيٌّ : وکنــت رجــًا ِمـــحَراَبً)11( أحــّب أن أمسيــه حــراًب ــــ مث قلــت: مــا كنــت ألســبق ابمســه )رســول الّل
فجــاء رســول هللا فقيــل لــه: مسّــه! فقــال: »مــا کنــت ألســبق ابمســه()12( ريّب جــّل وعــّز«.

ْنزِلَــِة  ــٍد ابْــٌن فَاْهبِــْط فَأَْقرِئْــُه)13( السَّــَاَم َوَهنِّئــُه)14(، َوقُــْل لَــُه: ِإنَّ َعِليّــاً ِمْنــَك مبَِ فأوحــى الّل ِإىَل َجبـَْرئِيــَل: أَنَّــُه ُولِــَد ِلُمَحمَّ

1- أثبتنا ما بن املعقوفتن من املصادر اأُلخری
2- بَِلَق الفرس: کان فيه سواد و بياض فهو أبلق و اجلمع:  بـُْلق  )املعجم الوسيط:7.(

3- شرح إحقاق احلّق:6: 165.
 4- املصــدر نفســه:9: 652 عــن أمــري املؤمنــن Q، وقــد رواه عــن عــدد مــن الصحابــة، فراجــع:9: 644 و مــا بعدهــا؛10: 239؛

18: 331 وما بعدها.
5- هو أَبُو َعْبِد هللِا  بـَُرْيَدُة بُن احُلَصْيِب بِن َعْبِد هللِا اأَلْسَلِميُّ،کان من الصحابة َوَسَكَن الَبْصَرَة ُمدًَّة.

مُثَّ َغــزَا ُخرَاَســاَن َزَمــَن ُعْثَمــاَن ومــات هبــا ســنة 62هـــ ) راجــع ترمجتــه يف ســري أعــام النبــاء:2: 469ــــ270( وقــد روی عنــه ابنــه َعْبــُد 
هللِا )راجــع ترمجتــه يف ســري أعــام النبــاء:5: 50(

6- أثبتناه من املصادر اأُلخری.
7- التغابن:15.

8- رواه عن عبدهللا بن بريدة عن أبيه يف شرح إحقاق احلّق: 10: 676 وما بعدها.
9- رواه عن أمري املؤمنن Q يف شرح إحقاق احلّق:10: 621.

10- يف:» ن«: »ابحلسن«.
11- املِـحَرب من الرجال:خبرٌي ابحلرب شجاع ) املعجم الوسيط:164( 

12- ما بن اهلالن وردت يف حاشية املخطوط وکتب بعده: » صّح أصًا«.
13- يف:»ن«: » فاقره«.

14- »ن«: »َهنِّه«.



177

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

َيُه  ُمــُرَك َأْن ُتَســمِّ ِ مثَُّ قَــاَل: ِإنَّ اللَّ أَيْ ، ِه اِبْســِم ابْــِن)1( َهــاُروَن، فـََهَبــَط َجبـَْرئِيــُل فـََهنَّــَأُه ِمــَن اللَّ َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى، َفَســمِّ
َســَن،  َســَن، َفَســمَّاُه احلَْ ِه احلَْ ٌّ، قَاَل: مَسِّ ُه؟« قَاَل َشبَّــــُر: قَاَل: »ِلَســايِن َعَريِب« اِبْســِم اْبِن)2( َهاُروَن. فَقاَل »َوَما َكاَن امْسُ
ــٍد ابْــٌن، فَاْهِبــْط ِإلَْيــِه وَهنِّئــُه)3(، َوقُــْل لَــُه: ِإنَّ َعِليّــاً ِمْنــَك  ُ ِإىَل َجبـَْرئِيــَل أَنَّــُه قَــْد ُولِــَد ِلُمَحمَّ َســْنُ أَْوَحــى اللَّ ــا ُولِــَد احلُْ فـََلمَّ

ِه اِبْســِم ابْــِن َهــاُروَن. مبَْنزِلَــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى، َفَســمِّ

فَلّما نزل َجبـَْرئِيُل َوَهنََّأُه وبّلغه الرســالة قَاَل: »َما کان اْســُم ابن هارون؟« قَاَل: َشــِبرٌي )4(، قَاَل: »ِلَســايِن َعَريبٌّ«، 
.)5( َســْنَ َســْنَ، قال: َفَســمَّاُه احلُْ ِه احلُْ قَاَل: فَســمِّ

 )13( ســلمان، عــن النــيّب O قــال: »احلســن واحلســن ابنــاي، مــن أحّبهمــا أحبّــين، ومــن أحبّــين أحبّــه الّل،
ومــن أحبّــه الّل أدخلــه اجلنّــة، ومــن أبغضهمــا أبغضــين، ومــن أبغضــين أبغضــه الّل، ومــن أبغضــه الّل أدخلــه النــار علــی 

وجهه«)6(.

فأدخلــه  احلســن  فجــاء  أســود،  شــعر  مــن  ــٌل)7(  ُمَرجَّ ِمــرٌط  وعليــه   O النــّي  خــرج  قالــت:  عائشــة:   )14(
قــال:  جــاء علــّي فأدخلــه معــه، مثّ  جــاءت فاطمــة فأدخلهــا معــه، مثّ  جــاء احلســن فأدخلــه معــه، مثّ   معــه، مثّ 

اكيمح« )8( )9(. يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  »ىمحٱزث 

)15( أبو هريرة: كان احلسن أو احلسن عند الّني O وكان حيّبه حّباً شديداً، فقال: »أذهُب إىل أُّمي«.

فقلت: أذهب معه؟ فقال: »ال«؛ فجاءت برقٌة من الّسماء فمشى يف ضوئها حّى بلغ )10(.

)11(! حســن!«  )16( أنــس، قــال: کنــت جالســاً عنــد النّــي O و احلســن واحلســن يصطرعــان والنّــي يقــول: »هــيِّ

1- يف:»ن«: » ابن ظ« فوق » هارون«.
2- يف:»ن«:» ابن صّح« فوق » هارون«.

3- »ن«: »وهنِّه«.
4- يف:» ن«: » شري«.

 5- رواه عــن جابــر يف شــرح إحقــاق احلــّق 16:12 وليــس فيــه قولــه: »قــال علــّي: وکنــت رجــًا  ِمـــحَراَبً أحــّب أن أمسّيــه حــرابً«؛
وراجع قريباً منه عن أمري املؤمنن Q يف نفس املصدر 10: 494.

6- رواه عن سلمان يف شرح إحقاق احلّق 10: 700ــ702.
7- الــِمـــرط: کســاء مــن خــزٍّ أو صــوف أو کتّــان يؤتــزر بــه )املعجــم الوســيط:864( و ثــوب مرجَّــل: فيــه صــور الرجال.)املصــدر نفســه: 

 )332
8- األحزاب:33.

9- رواه عن عائشة يف شرح إحقاق احلّق 2: 508 و517،533؛ 9: 12؛14: 71 ــ73؛22 : 4،15،17 و...
10- رواه عن أيب هريرة شرح إحقاق احلّق: 10: 733ــ735.

« اسم فعل أمٍر مبعنی » َأسرِع«.)املعجم الوسيط:1005(. 11- » َهيِّ
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فقلــت: أتُعــن الكبــري علــى الّصغــري اي رســول هللا ؟ قــال: »إّن جربئيــل يقــول: إيــه)1( حســن«)2(.

)17( وُسِئل النيّب Q: من قرابتك الذين أوجب هللا علينا موّدهتم؟ قال: »علّي وفاطمة واحلسن واحلسن«)3(. 

)18( عائشــة وُأّم ســلمة قالتــا: إّن النــّي صلــى الّل عليــه )وآلــه( ليشــتمل ابلعبــاء)4(، و قــد ألصــق ظهــر َعِلــّي إىل 
 صــدره. وصــدر فاطمــة إىل ظهــره، واحلســن عــن شالــه، واحلســن عــن ميينــه، مثّ عّمهــم ونفســه ابلعبــاء، قالــت عائشــة:
و قــد لّفهــم فيــه حــّى جعــل أطرافــه حتــت قدميــه، و رفــع طرفــه إىل الّســماء وأشــار بســّبابته ومــا كاد يبــن وجهــه، 
وقــال: »الّلهــّم! هــؤالء أهــل بيــي وخاّصــي، فــأان ســلٌم ملــن ســاملهم، وحــربٌ  ملــن حارهبــم، الّلهــّم! وال مــن واالهــم، 

وعــاد مــن عاداهــم، وانصــر مــن نصرهــم، واخــذل مــن خذهلــم«.

قال رسول الّل: »وجربيل حاضٌر وأّمن على الدعاء« )و()5( قال: وأان معكم اي حمّمد؟ فقال: »نعم«)6(.

)19( وعن النيّب O، قال للحسن: »إّن ابين هذا سّيٌد«)7(.

)20( وروى حديث وفد جنران:

O مسيمح .. )9( ووعدهم النّي   السّيد والعاقب)8( من وجوه، حديثاً طويًا فيه أنّه ملا نزل قوله تعالی: ىمحٱخس 
قومــاً  أخــرج  إن  اليــوم-:  ذلــك  يف  اجتمعــوا  والنصــاری  اليهــود  وکانــت  ــــ  يهــود  أحبــار  قالــت  املباهلــة 
واحلســن  عليّــاً  فأخــرج  نــيٌّ،  فهــو  بيتــه  أهــل  مــن  قومــاً  أخــرج  وإن  ؛  بنــيٍّ ليــس  فالّرجــل  أصحابــه  مــن 
واحلســن. احلســن  أبنــاءان:  فصاحلهــم؛  املصاحلــة،   ! حمّمــد  اي  قالــوا:  ذلــك  رأوا  فلّمــا  وفاطمــة،   واحلســن 

.Q بابٌ في جملة من أخبار الحسن 

1- »إيِه«: اسم فعل لاستزادة من حديث أو عمل معهود.)املعجم الوسيط:35(.
2- رواه عن أنس يف شرح إحقاق احلّق:10: 651.

3- رواه عن ابن عّباس يف شرح إحقاق احلّق 3: 8، 14،15،19و...
4- يف:»ن«:» ليشتمل علی ابلعباء « واملثبت من شرف املصطفی صّلی هللا عليه و آله.

.O 5- املثبت من شرف املصطفی
6- رواه اخلرکوشّي )م407هـ( يف شرف املصطفی 5: 319 -320.
7- شرح إحقاق احلّق 26: 351 وما بعدها عن عدد من الصحابة.

8- »الســيِّد« و»العاقــب« کاان مــن زعمــاء نصــاری جنــران اّلذيــن وفــدوا علــی النــّي O. وذهــب الواحــدّي يف أســباب النّــزول: 99  
إلــی أّن اســم » الســّيد«:»األيهم « واســم العاقــب: » عبــد املســيح«، يف حــن روی علــّي بــن إبراهيــم يف تفســريه 1: 104 روايــة صــرّح 
فيهــا أّن عبــد املســيح رجــٌل اثلــٌث غــري الســّيد والعاقــب، کمــا جنــد هــذا القــول عنــد الشــيخ املفيــد يف اإلرشــاد 1: 166 وغــريه مــن 

املصــادر، وللتفصيــل جمــال آخــر. 
معجغمغ  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  9- آل عمران:61ومتامها: ىمحٱخس 

لكيمح. خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف 
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)21( عن رسول هللا O، قال للحسن: »إّن ابين هذا سّيد« )1(.

)22( عن أيب رافع، قال: رأيت النّي O أّذن يف أذن احلسن ــ حن ولدته فاطمة عليها السام ــ ابلصاة)2(.

)23( وروي: أّن احلســن کان عنــد معاويــة يف مجاعــة مــن قريــش فذکــر کّل واحــد قومــه وقدميــه وحديثــه، واحلســن 
ساکٌت، فقال معاوية: اي أاب حمّمد)3( ! ما يل أراك ساکتاً؟ فوهللا ما أنت بكليل الّلسان، وال مأشوب احلسب)4(؛  

فقــال احلســن: »والّل مــا ذكــروا مكرمــة حديثــة وال فضيلــة قدميــة إاّل ويل حمُضهــا ووجوههــا«، مثّ قــال:

 
اْلُمتـََباِعــِدِفيــَم اْلمـــــــــــــــراء َو قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــْد َسبـَْقـــــــــــــُت ُمبـَــرِّزًاِفيــَم اْلمـــــــــــــــراء َو قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــْد َسبـَْقـــــــــــــُت ُمبـَــرِّزًا)7( اْلَمــَدى  ِمــَن  اجْلَــــــــــــــــــــــــَواِد  اْلُمتـََباِعــِدَسْبــــــــــــــــــــــــَق  اْلَمــَدى  ِمــَن  اجْلَــــــــــــــــــــــــَواِد  َسْبــــــــــــــــــــــــَق 
ُفزنـــــــــــــــــــــــــا َعلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــى َرْغِم احْلسوِد ُفزنـــــــــــــــــــــــــا َعلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــى َرْغِم احْلسوِد )9( احْلَاِســـــِد احْلَاِســـــِدَنْــــــــــــــــــــــــُن الَِّذيــــــــــــــــــــــــَن ِإَذا اْلُقــــــــــــــــــــــــُروُم خَتَاَطُرواَنْــــــــــــــــــــــــُن الَِّذيــــــــــــــــــــــــَن ِإَذا اْلُقــــــــــــــــــــــــُروُم خَتَاَطُروا)8(
قدمينــا بفضــل  لـــــــــــــنا رغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  قدمينــاذلّــــــــــــــــــــــــت  بفضــل  لـــــــــــــنا رغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  مضـــــــــــــــُر و قَــــــــــــــــــــــوَّمنا طريــــــــــــــــــــــَق احلائِد مضـــــــــــــــُر و قَــــــــــــــــــــــوَّمنا طريــــــــــــــــــــــَق احلائِد )10( )11(ذلّــــــــــــــــــــــــت 

Q ومن كــالم الحســن

اَلَسُة اْلُعَلَماء« )11(.  )24( »َمْن َأاَتاَن ملَْ يـَْعَدْم َخْصَلًة ِمْن أَْرَبٍع: آيٌَة حُمَْكَمٌة، َو فضيلٌة)10( َعاِدَلٌة، َوَأٌخ ُمْستـََفاٌد،  َوجمَُ
)25( َوقَاَل يوماً حِلَِبيِب ْبِن َمْسَلَمَة )12(: »ُربَّ َمِسري َلَك يف َغريِْ طَاَعة هللا«.

1- مّر تريه.
2- رواه عن أيب رافع يف شرح إحقاق احلّق11: 6 ــ7؛19: 294؛26: 344.

3- »ن«: »اي اب حمّمد«، واملثبت من احلدائق الورديّة.
4- َرجٌل َمْأُشوُب احَلَسِب: َغيـُْر حَمْض .) لسان العرب:214/1(

5- بّرز الرجُل: فاق أصحابَه فضًا.)املعجم الوسيط:48(
6- تاطر الرجان: تراَهَنا والَقرُم من الّرجال: السّيد املعّظم ) املعجم الوسيط:243و730(

7- يف احلدائق الورديّة: » العدّو احلاسد«، وهو أنسب.
8- يف املصادر: »اجلاحد«؛و حاد عن الّشيء: مال عنه.) املعجم الوسيط:210(

9- روی عنــه احلدائــق الورديّــة 1: 155ــــ156 دون التصريــح ابســم الکتــاب. وملصــادر أخــری راجــع: شــرح إحقــاق احلــّق 26: 
األبيــات وألفاظهــا. 549؛33: 561 ابختــاف يف عــدد 

10- يف کشف الغّمة 2: 32:» َقِضيَّة « وهو أنسب للسياق.
 Q فيما نسبه اآليب يف نثر الّدّر: 1: 230 إلی اإلمام احلسن Q 11- نسبه اجلاحظ يف البيان والتبين 2: 137 إلی اإلمام احلسن 

.Q ورواه اإلربلّي مرسًا يف کشف الغّمة 2: 32 عن اإلمام احلسن
12- َحِبْيــُب بــُن َمْســَلَمَة بــِن َمالِــٍك الُقَرِشــيُّ الِفْهــرِيُّ، کان مــن أبــرز قــّواد جيــش معاويــة يف حروبــه ضــّد اإلمــام علــّي Q وکان اإلمــام 

يلعنــه بعــد صلواته.راجــع: قامــوس الرجــال:3: 94ــــ95.
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 قَــاَل: أَمَّــا َمِســرِيي ِإىَل أَبِيــَك فَــَا، قَــاَل: »بـَلَــى، َوَلِكنَّــَك َأَطْعــَت ُمَعاِويَــَة َعلَــى )دنيــا()1( قَِليلَــٍة، لَئِــْن  قَــاَم بِــَك يِف 
ىث  ُ تعالــی: ىمحٱنث  ُدنـَْيــاَك َلَقــْد قـََعــَد بِــَك يف دينــك، ولَــْو أنّــَك ِإْذ فـََعْلــَت َشــرّاً قـُْلــَت َخــرْياً ُكْنــَت َكَمــا قَــاَل اللَّ

مثيمح اآليــة)4()5( زث  رث  يفيمح)2(، َوَلِكنَّــَك َكَمــا قَــال)3(: ىمحٱىتيت  ىف  يث 

Q عرض موجز لترجمة اإلمام الحسن

وهــو أبــو حمّمــد احلســن بــن علــّي L، مسّــاه النــّي O احلســن، ومسّــاه ســّيداً فقــال: »ابــين)6( هــذا ســّيد« ٌ)7(، 
ذکــره  الســّيد أبوطالــب)8( )9(؛ وكان يشــبه رســول الّل O مــن أعــاه إىل ُســرَّته، بويــع لــه بعــد مــوت علــّي Q يــوم 
اإلثنــن لثمــان بقــَن مــن شــهر رمضــان ســنة أربعــن، وصــاحل معاويــة بعــد أن خــرج واســتأمن عبيــد هللا بــن العبّــاس إلــی 
معاويــة واختلــف اخلــوارج عليــه، فصاحلــه علــی أن يکــون النــاس آمنــن واألمــر يکــون بعــده للحســن Q، غــرّة شــهر 
ربيــع األّول ســنة إحــدی وأربعــن، ومسّتــه امرأتــه جعــدة بنــت األشــعث ابحتيــال مــن معاويــة ووعــد هلــا مائــة الــف درهــم 
وأن يـَُزّوَجها من يزيد، فـََوىَف هلا ابملال دون التزويج، وتويّف ســنة اثنتن ومخســن، وقيل: ســنة مخســن، و كان أوصى 

أن يُدفــن إىل جنــب رســول الّل O إالّ أن خُيشــى النــزاع، فمنعــه مــروان، فُدفِــَن ابلبقيــع)10(

وملــــــــــّا تويّف عليُّ -رضي هللا عنه- صعد  احلسن املنرب، فحمد هللا وأثنی عليه وقال:

)26( »أيّهــا النــاس! مــن عرفــين فقــد عرفــين ومــن مل يعرفــين أنبأتــه بنفســي؛ أَيُـَّهــا النَّــاُس! لَقــْد ُدفــَن يف َهــِذِه اللَّيـْلَــِة 
 َرُجــٌل مَل يُْدرُِكــُه اأْلَوَّلُــوَن بعلــم، وال اآْلِخــُروَن حبکــم، َولقــد َكاَن النــّي O إذا قّدمــه إلــی حــرب فجربئيــل َعــْن مَيِيِنــِه،

1- يف املصادر: » ُدنـَْيا قَِليَلٍة«.
2- التوبة:102.

3- ما بن املعقوفتن سقط من »ن« وخيتّل املعنی بدونه فأثبتناه من املصادر األخری. 
4- املطّففن:14.

5- الطبقــات الکــربی البــن ســعد 1: 298 ــــ299 إبســناده عــن اإلمــام احلســن Q؛ البيــان والتببــن للجاحــظ 2: 62ــــ63، والعقــد 
.Q الفريــد 4: 105 وغريمهــا مرســًا عــن اإلمــام احلســن

6- » ابين« مصّححة يف حاشية الصفحة.
7- مّر تريه.

8- اإلفادة يف اتريخ األئّمة السادة:31.
9- هــو الناطــق ابحلــق اهلــارويّن أبــو طالــب حيــى بــن احلســن بــن هارون)340ــ424هـــ(؛ مــن کبــار أئّمــة الزيديـّـة يف طربســتان وحواليهــا؛ 
ينتهــي نســبه إلــی اإلمــام احلســن Q. طبــع لــه العديــد مــن الکتــب، منهــا اإلفــادة يف اتريــخ األئّمــة الســادة. راجــع ترمجتــه ومصادرهــا يف 

أعــام املؤّلفــن الزيديـّـة:1121.
 10- إّن عبارات اجلشمّي من قوله: » وهو أبو حمّمد « إلی هنا قريبة إلی حّد کبري من عبارات أيب طالب اهلاروين يف اإلفادة:31ــ36،

والظاهر أّن اجلشمي استقی هذه املعلومات عنه.



181

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

وِميَكائِيُل َعْن َيَسارِِه، فما يلبث َحىَّ يـَْفَتَح اللَّ  علی يديه«، يف کام طويل)1(

وَجَرَحــه ابملدائــن عنــد خروجــه إلــی الّشــام حملاربــة معاويــة ســنان بــن جــرّاح األســدّي)2(، واســتأمن مجاعــة مــن 
عســکره إلــی معاويــة، وکان بعــث علــی مقّدمتــه قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، فصــاحل معاويــة.

 )27( وعن عمارة بن ربيعة،)3( قال: قال احلسن Q للحسن Q: »أجادٌّ أنت يف ما أری من موادعة معاوية؟«
قال: »نعم«.

قــال: »إاّن هلل و إاّن إليــه راجعــون« ثــااثً! مثّ قــال: »لــو مل نکــن إاّل يف ألــف رجــل لــکان ينبغــي لنــا أن نقاتــل عــن 
حّقنــا حتّــی نُدرَکــه أو نــوت وقــد أعــذران«.

فقــال احلســن Q: »وکيــف لنــا أبلــِف رجــٍل مــن املســلمن؟ إيّن أذّکــرك هللَا اي أخــي أن تُفســد َعَلــيَّ مــا أريــد أو 
تــرّد َعلَــيَّ أمــري، فــوهللا مــا آلــوك و نفســي وأُّمــة حمّمــد O خــرياً؛ إنـّـك تــری مــا نقاســي مــن النــاس ومــا کان يقاســي 
 منهــم أبــوك ِمــن قَبِلنــا، حتّــی کان يرغــب إلــی هللا يف فراقهــم کّل صبــاح ومســاء، مثّ قــد تــری مــا  قــد صنعــوا يب، 
أهبــؤالء ترجــو أن نــدرك حّقنــا)4(؟ إنّــــا اليــوم ــــ اي أخــي ــــ يف ســعة وعــذٍر کمــا وســعنا العــذُر حيــث قُبــض نبّينــا«، قــال: 

.)5(Q فســکت احلســن

1- رواه الکثري من الشيعة والعاّمة عن اإلمام احلسن Q ابختاف يسري فراجع:شرح إحقاق احلّق 4: 411ــ425.
2- کذا ويف اإلرشاد للمفيد2: 12 ومقاتل الطّالبّين:72  واتريخ اليعقويّب 2: 215  وغريها »اجْلَرَّاُح ْبُن ِسَناٍن« وهو الصحيح.

3- عمــارة بــن ربيعــة اجلرمــيّ : ذکــره الشــيخ الطوســّي يف أصحــاب أمــري املؤمنــن Q )رجــال الطوســّي:76( وقــد نقــل نصــر بــن مزاحــم 
إبســناده عنــه مــرّة واحــدة يف: وقعــة صفــن:511 فالّرجــل جمهــول والروايــة ضعيفــة ال يعتــّد هبــا. 

4- يف: »ن«: »أ فهؤالء نرجو)ترجو؟( أن ندرك )تدرك؟( حّقنا؟«، ويف احلدائق الورديّة: »فبهؤالء ترجو أن ندرك حّقنا«.
5- مل نعثــر علــی مصــدر هلــذه الروايــة ورواه احلميــد احمللّــي الزيــدّي مرســًا عــن عمــارة يف احلدائــق الورديـّـة 1: 180 والظاهــر أنـّـه أخذهــا 
عــن کتــاب الســفينة نفســه ألنّــه قــد نقــل عنــه يف کتابــه رواايت أخــری مصّرحــاً ابمســه اترة )احلدائــق الورديــة 1: 21، 23،146( و 
غــري مصــرّح بــه أخــری )املصــدر نفســه 2: 400 - 401(؛ وننّبــه هنــا علــی أّن هــذه الروايــة تعــارض بوضــوح مــا أطبقــت عليــه کلمــة 
اإلماميّــة مــن عصمــة األئّمــة K وبرائتهــم مــن کّل خطــأ و زلــل ونقــص، کمــا مل يکــن اإلمــام احلســن Q لتخفــی عليــه خطــورة املوقــف 
واألجــواء الّــي عاشــها اإلمــام احلســن Q وقلّــة انصــره وتــاذل جيشــه عــن نصرتــه لکــي يعــرض عليــه مبثــل هــذا الــکام اجملهــول راويــه، 
 Q ٍّــُن َعِلــي ــُه احلََْســُن ْب بــل علــی العکــس مــن ذلــك متامــاً جنــد اإلمــام الباقــر Q يؤّکــد علــی حقيقــة انصعــة بقولــه: »َواللَِّ لَلَّــِذي َصنـََع
َســْنُ بــَـْنَ يَــَدِي احلََْســِن ِإْعظَامــاً لَــُه«  َكاَن َخــرْياً هِلـَـِذِه اأْلُمَّــِة ممَّــا طََلَعــْت َعَلْيــِه الشَّــْمُس« )الــکايف 8: 330( وقــال أيضــاً: »َمــا َتَكلَّــَم احلُْ
)املناقــب البــن شهرآشــوب 3: 401(، کمــا تعــارض هــذه الروايــة وبشــّدة مواقــف اإلمــام احلســن Q نفســه جتــاه الصلــح بعــد استشــهاد 
اإلمــام احلســن Q عندمــا اقــرح عليــه بعــض الشــيعة أن يثــور يف وجــه معاويــة؛ حيــث صــرّح هلــم بتمّســکه بصلــح أخيــه مــا دام معاويــة 

حيّــاً )راجــع املصدريــن اآلتيــن(.
وأغلــب الظــّن أّن هــذه الروايــة مــن تّرهــات احملّدثــن املرتزقــة املدعومــن مــن قبــل بــين أميّــة اّلذيــن حرصــوا کّل احلــرص علــی أن يشــّوهوا مسعــة 
 الّسبط األکرب املظلوم اإلمام احلسن Q بکّل ما لديهم من إمکانّيات، وقد زّيف هذه اخلرافةــ أي معارضة اإلمام احلسن Q للصلح ــ

العديــد مــن الباحثــن، فراجــع علــی ســبيل املثال:حيــاة اإلمــام احلســن بــن علــّي Q لـــ »ابقــر شــريف القرشــي« 241/2ــ245؛ســرية 
األئمــة االثــين عشــرK، لـ»هاشــم معــروف احلســيّن«،ج 3، ص:21 ــــ23و غريمهــا.
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)28( وُروي: أّن ابن عباس دخل علی معاوية فقال له معاوية: هل علمَت مبوت احلسن Q؟ قال:ال.

فقــال: ُکتــب إلينــا أنـّـه قــد مــات، قــال ابــن عبّــاس: إاّن هلل وإاّن إليــه راجعــون! أمــا إّن َمْوتَــُه ليــس بزائــد يفْ ُعُمــرَِك، 
َواَلَعَملَــُه داخــل َعَلْيــَك يفْ قــَـرْبَِك، وقــام. 

فقال: اجِلس! فقال: ليس بيوم جلوٍس، وخرج يبکي وقال أبيااتً: 

َشــــــــــــــــــاِمتًا ِهْنــــــــــٍد  ابْــــــــــُن  اْلَيــــــــــــــــــْوَم  َشــــــــــــــــــاِمتًاَأْصَبــــــــــــــــــَح  ِهْنــــــــــٍد  ابْــــــــــُن  اْلَيــــــــــــــــــْوَم  ظَاِهــــــــــــــــــَر النَّْخــــــــــــــــــَوِةظَاِهــــــــــــــــــَر النَّْخــــــــــــــــــَوِة)1( َأْن َمــــــــــــــــــاَت احلََْســــــــــْن َأْن َمــــــــــــــــــاَت احلََْســــــــــْنَأْصَبــــــــــــــــــَح 
ــه ــه، إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة الّل عليـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــهرمحــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه، إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة الّل عليـــــــــــــــــــــــــــــــــ طاملــــــــا أشــــــــــــــــــــــــجى ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــــــد و أرْن طاملــــــــا أشــــــــــــــــــــــــجى ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــــــد و أرْن )2(رمحــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــــــــــــــــدل َرْضــــــــــــــــَوى َوثبيــــــــــــــــــــــــٍْر َوَحَضــــــــــــــــــــــــْنعــــــــــــــــدل َرْضــــــــــــــــَوى َوثبيــــــــــــــــــــــــٍْر َوَحَضــــــــــــــــــــــــْن)3(َوَلَقــــــــــــــــــْد َكــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن َعَلْيــــــــــــــــــــــــــــــــــِه عْمــــــــــــــــــُرُهَوَلَقــــــــــــــــــْد َكــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن َعَلْيــــــــــــــــــــــــــــــــــِه عْمــــــــــــــــــُرُه
َصوتــــــــــــــــــــــــه والصــــــــــــــــدر يغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابإلحْنَصوتــــــــــــــــــــــــه والصــــــــــــــــدر يغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ابإلحْنفــِإذا القــــــــــــــــــــــــــــــــــاه َحّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً رَافعــــــــــــــــــــــــــًافــِإذا القــــــــــــــــــــــــــــــــــاه َحّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً رَافعــــــــــــــــــــــــــًا
إنّــه منــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اليــــــــــــــــــــــــــوم  إنّــهفاستــــــــــــــــــــــــــراح  منــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اليــــــــــــــــــــــــــوم  بعــــــــــــــــــــــــــده نصــــــــــــــــــٌب ألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث الزمنْ بعــــــــــــــــــــــــــده نصــــــــــــــــــٌب ألحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث الزمنْ فاستــــــــــــــــــــــــــراح 
آِمنَــًا ِهْنــــــــــــــــــٍد  ابْــــــــــــــــــــــــــَن  اْليـَــْوَم  آِمنَــًافَاْرتَــــــــــــــــــــــــــــــــــِع  ِهْنــــــــــــــــــٍد  ابْــــــــــــــــــــــــــَن  اْليـَــْوَم  َــــــــــــــــــا يـَْقمــــــــــُص)4( اِبْلَعيــــــــــــــــــــــــْــِر الّســــــــــــــــــَمْن اِبْلَعيــــــــــــــــــــــــْــِر الّســــــــــــــــــَمْن)5(فَاْرتَــــــــــــــــــــــــــــــــــِع  َــــــــــــــــــا يـَْقمــــــــــُصِإنَّ ِإنَّ
َيُكــــــــــــــــــــــــــْنفاتّــــــــــــــــــــــــــق هللا و أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدث توبــــــــــــــــــــــــــــــــــًةفاتّــــــــــــــــــــــــــق هللا و أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدث توبــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َيُكــــــــــــــــــــــــــْن َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن َكِشــــــــــيٍء مَلْ  َــــــــــا)6( َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن َكِشــــــــــيٍء مَلْ  َــــــــــاِإنَّ ِإنَّ

1- النخوة: العظمة والتکرّب.) املعجم الوسيط:910(.
2- يف:»ن«: »أون« ومــا أثبتنــاه هــو الصحيــح واملوافــق لغــريه مــن املصادر.قــال العامــة اجمللســّي: »أشــجاه أحزنــه واألرن ابلتحريــك 
 النشــاط يقــال: أَرَِن كَفــرَِح واألنســب هنــا الفتــح وكونــه بتشــديد النّــون أبن يكــون مــن الرنــن مبعــى الّصيــاح وفاعلــه ابــن هنــد بعيــد«

)حبار األنوار 44 : 159(
البلــدان2 : 72ــــ73  مّکــة و»َحَضــٌن« جبــل أبعلــی جنــد )معجــم  مــن جبــال  املدينــة و»ثَبِــرٌي«  قــرب  اســم جبــل  3- »َرضــَوی« 

و271؛51/3(
4- يف:»ن«: »ينهــض«. واختلفــت املصــادر يف ضبــط هــذه اللفظــة ففــي األمــايل اإلثنيّنيــة: »يـُْقَبــُض«، ويف اجملمــوع اللفيــف ومقتــل 

احلســن للخوارزمــّي وکثــري غريمهــا، کمــا أثبتنــا، والظاهــر أنّــه الصحيــح.
أن  وهــو  ويقِمــص،  يقُمــص  وغــريه  الفــرُس  قمــص  ويقــال:  أيضــاً،  واألهلــي  الوحشــي  احلمــار  »العــري  اجمللســّي:  العّامــة  قــال   -5
ويقتلــه « يصرعــه  للعــري  آفــة  الســمن  أّن  واحلاصــل:  وطرحــه.  وثــب  أي  بــه:  وقمــص  برجليــه،  ويعجــن  معــاً  ويطرحهــا  يديــه   يرفــع 

)حبار األنوار:159/44(.
6- يف: »ن«:» إّن من« وکتبت »ما« فوق »َمن«، واملثبت من املصادر.

7- روی العديد من املصادر هذه األبيات ابختاف فيما بينها يف عددها وألفاظها، کما أهّنا تتلف يف نقل ما جری بن ابن عّباس 
ومعاويــة بــن إيــاز يف بعضهــا وتفصيــل يف آخــر )راجــع: األمــايل اإلثنينيّــة للمرشــد ابهلل الشــجرّي )م479هـــ(: 523 )النســخة املوجــودة 
ضمــن؛ ربيــع األبــرار للزخمشــرّي )م538هـــ(:5 : 145؛ مقتــل احلســن Q للخوارزمــّي )م568هـــ( 1: 204 - 205؛ املناقــب البــن 
شهرآشــوب )م588هـــ( 4: 43(، وأقــدم مــن ُنســب إليــه أنّــه رواهــا حمّمــد بــن داوود بــن اجلــرّاح )م296هـــ( )راجــع ترمجتــه يف مقّدمــة 
احملّقــق علــی کتــاب الورقــة:16 - 18( فقــد صــرّح أمــن الدولــة األفطســّي)515هـ( يف اجملمــوع اللفيــف: 313 أّن ابــن اجلــرّاح نقــل هــذه 
األبيات عن ابن عّباس يف کتابه: »الورقة« وهو مطبوع ولکن ليســت فيه هذه األبيات، والظاهر أهّنا ســاقطة من نســخة الکتاب.أّما 
 ابلنســبة لقائــل هــذه األبيــات فقــد نســبها اخلوارزمــّي وابــن شهرآشــوب إلــی الفضــل بــن عبّــاس، ونســبها الزخمشــرّي إلــی عبــدهللا بــن عبّــاس.
وهنــاك تســاؤل عّمــا إذا کان ابــن عبّــاس متواجــداً يف الشــام حــن وفــاة اإلمــام احلســن Q أم ال ؟ راجــع عنه:موســوعة عبــدهللا بــن عبّــاس 
للســّيد حمّمــد مهــدي املوســوي اخلرســان 5: 111- 138 حيــث اســتعرض املؤلّــف غالبيّــة النصــوص املتعّلقــة هبــذا احلــادث ابلتفصيــل.
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ــْن)7(اي ابــن هنــد! إن تَــــــــــــــــــــــــــُذق كــــــــــــــــــــــــــــــــــأس الــّردىاي ابــن هنــد! إن تَــــــــــــــــــــــــــُذق كــــــــــــــــــــــــــــــــــأس الــّردى ــيٍء مَلْ َيُكــــــــــــــــ ــَت يف الّدهــر َكِشــــــــــــــــ ــْنکنــــــــــــــــــــــــ ــيٍء مَلْ َيُكــــــــــــــــ ــَت يف الّدهــر َكِشــــــــــــــــ کنــــــــــــــــــــــــ

 :Q 29( ومن شعر احلسن(

الرَّســــــــــــــــــــــــــولُ  َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  الرَّســــــــــــــــــــــــــولُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــِإنَّ  َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّي  فَــــــــــــــــــــــــــــــــــِإنَّ 
َمــــــــــــن كــــــــــــــــــاَن يَبــــــــــــــــــأىَمــــــــــــن كــــــــــــــــــاَن يَبــــــــــــــــــأى)1( جبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ جبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ  

ــولُ  ــي الَبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِإنَّ أمِّ ــولُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي الَبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِإنَّ أمِّ فَــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأمٍّ ــأى  بِــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاَن يَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأمٍّأو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأى  بِــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاَن يَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْوُران َجرَئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْوُران َجرَئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ )2( ــَزْوٍر ــأى  بِــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاَن يَبــــــــــــــــــــــــ ــَزْوٍرأو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأى  بِــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاَن يَبــــــــــــــــــــــــ أو كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قصيدة.  

:Q ومن مقامات الحسن

)30( ما ذکره أبوحات)3( يف أخباره:

ــَة، َأاَن ابْــُن َأْغَزرَِهــا)4( ُجــوداً َو َأْكَرِمَهــا ُجــُدوداً،   َأنَّ ُمَعاِويَــَة َفَخــَر يـَْومــاً  واحلســن عنــده، فـََقــاَل: َأاَن ابْــُن َبْطَحــاِء َمكَّ
َأاَن ابْــُن َمــْن َســاَد قـَُرْيشــاً َفْضــًا اَنِشــئاً َو َكْهــًا. فـََقــاَل احلََْســُن Q: »أَ َعلَــيَّ تـَْفَخــُر اَي ُمَعاِويَــُة؟  َأاَن ابْــُن ُعــُروِق الثَـّــَرى، 
ــاِبِق َواجلــود الرائــق واحلََْســِب  نـْيَــا اِبْلَفْضــِل السَّ َأاَن ابْــُن َمــْأَوى التُـَّقــى،َأاَن ابْــُن َمــْن َجــاَء اِبهْلـُـَدى، َأاَن ابْــُن َمــْن َســاَد َأْهــَل الدُّ
، فـََهــْل لَــَك َأٌب َكَأيب تـَُباِهيــيِن بِــِه َو قَــِدمٌي َكَقِدميِــي  اْلَفائِــِق، َأاَن ابْــُن َمــْن طَاَعتُــُه طَاَعــُة اللَِّ َو َمْعِصيـَتُــُه َمْعِصيَــُة اللَِّ

:Q ُتَســاِمييِن فيــِه؟ قُــل : نـََعــْم أَْو اَل؟« قَــاَل ُمَعاِويَــُة: بَــْل أَقُــوُل اَل َو ِهــَي لَــَك َتْصِديٌق،فـََقــاَل احلََْســُن

َو احْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ يـَْعرِفُــــــــــــــــــــــــــُه َذُوو اأْلَْلبَــاِبَو احْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُّ يـَْعرِفُــــــــــــــــــــــــــُه َذُوو اأْلَْلبَــاِب)6( )7(احْلَـــــــقُّ أَبـَْلـــــــــــــــــــــُج َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خُييــــــــــــــــــــــــُل احْلَـــــــقُّ أَبـَْلـــــــــــــــــــــُج َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خُييــــــــــــــــــــــــُل )5( َسِبيُلُه َسِبيُلُه

1- بـَـَأی فاٌن: فخر وتعاظم )املعجم الوسيط:36(
2- ُنســبت األبيــات إلــی اإلمــام احلســن Q يف مقتــل احلســن للخوارزمــّي1: 181 يف حــن قــال ابــن شــهر آشــوب يف املناقــب 4: 

9: » َرَوى احْلَاِكــُم يف أََمالِيــِه لِْلَحَســِن Q« مثّ ذکــر األبيــات، ومــراده مــن »احلاکــم« هــو احلاکــم اجلشــعمي.
ِجْسَتاينُّ، الَبْصرِيُّ،الَعاََّمُة، املـــُْقرُِئ، النَّْحِويُّ، اللَُّغِويُّ، َصاِحُب التََّصانِْيِف )م255هـ(. 3-  أَبُو َحامتٍِ َسْهُل بُن حُمَمَِّد بِن ُعْثَماَن السِّ

راجع ترمجته يف سري أعام النباء 12: 268.
4-  يف »ن«: »أغرزها«، وهو تصحيف. ويف احلدائق الورديّة کما أثبتنا.

5-  أَخال عليه األمُر:اشتـََبه وَأشَکَل )املعجم الوسيط:266(
6-  ذکر البيت يف کتاب العن 4: 306 وغريه من املصادر ومل يسّم قائله.

 7-  املعّمرون والوصااي أليب حامت السجستايّن: 153؛ احملاسن واألضداد للجاحظ: 136ــ137؛ احملاسن واملساوي، للبيهقّي: 67؛
نزهــة الناظــر للحلوايّن:75ــــ76؛ مقتــل احلســن Q للخوارزمــّي1: 185؛ املناقــب البــن شهرآشــوب 4: 21ــــ22؛ کّلهــا عــن اإلمــام 
Q ابختــاف يف بعــض األلفــاظ؛ ونســب املفاخــرة ابــن العــريّب )م638هـــ( يف حماضــرة األبــرار1: 220 إلــی اإلمــام احلســن Q احلســن 

وال يبدو صحيحاً. أّما احللوايّن )ق5هـ( فقد رواه مرسًا عن عامر الشعّي )م104هـ(
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ومن مقاماته:

)31( مــا روي: أنـّـه اْجَتَمــَع ِعْنــَد ُمَعاِويَــَة)1( َعْمــُرو بْــُن اْلَعــاِص َوُعتـْبَــُة بْــُن َأيِب ُســْفَياَن)2( َواْلَولِيــُد بْــُن ُعْقبَــَة بْــِن َأيب 
)4( لنســّب أابه ونوخّبه ونصّغره، وكانوا  ُمعْيٍط َواْلُمِغريَُة ْبُن ُشــْعَبَة، فقالوا: اي معاوية)3(! أرِســل لنا إىل احلســن بن عليٍّ

قَــْد تـََواطَئُــوا َعلَــى أَْمــٍر َواِحــد.

ــَر فَُأِطيــَع َوَقــاَل َفُصــدَِّق، َوَهــَذا رافعــه ِإىَل  ــا  َأابه َوَخَفَقــِت النَِّعــاُل َخْلَفــُه وأََم قــال عمــرو: إّن احلســن Q قــد َأْحَي
َمــا )هــو()5( َأْعظَــُم ِمْنــُه، فلــو بعثــت إليــه فأخــذان منــه النصفــة كان رأاًي، فقــال معاويــة: إيّن وهللا أخــاف أن يقّلدكــم 
قائــد تبقــى عليكــم يف قبوركــم، فــَو اللَِّ َمــا رَأَيـْتُــُه قَــطُّ ِإالَّ َوِهْبــُت ِعَتابَــه وخفــُت َجَنابَــُه، فــإن بعثــت إليــه أنصفتــه منكــم.

فقال عمرو: أ تاف أن أييت ابطله على حّقنا، أو مرضه على صّحتنا؟ 

قــال: ال. فابعثــوا إليــه إذن فالُقــوه مبــا يف أنفســكم، والتكنّــوا)6( وال تـَُلجِلُجــوا)7(، وَصّرِحــوا والتـَُعرُِّضــوا)8(، فلــن 
ينفَعكــم غــري التصريــح. 

قال: فبعثوا إىل احلســن Q، فقال الّرســول: َأِجب أمري املؤمنن معاوية، فقال: »من عنده؟ « فَســمَّاهم فـََقاَل: 
جميمح««)9(.  هل« مل« خل« حل« جل« مك« لك« خك« حك« »َما هَلُْم ؟ ىمحجك«

مُثَّ قَاَل: اَي َجارِيَُة أَبِْلِغييِن ثَِيايب ! مُثَّ قَاَل: »اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَْدرَأُ ِبَك يف حُنُورِِهْم)10(، َو َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُشُرورِِهْم، َوَأْسَتِعُن 
ُ. مثَّ قَاَل لِلرَُّسوِل: »َهذه  كــــــَلماُت اْلَفرَج«.  ِبَك َعَلْيِهْم فَاْكِفِنيِهْم مبَا ِشْئَت َو َأىنَّ ِشْئَت حَبْوِلَك َو قُــوَِّتَك اَي رمحان« 

 فـََلمَّا أََتى ُمَعاِويََة َرحََّب ِبِه َوانوله يده، فـََقاَل احلََْسُن: ِإنَّ اّلرحيب َسَاَمٌة َواْلُمَصاَفَحَة أَمانٌة.

وأورد القّصــة احمللّــي يف احلدائــق الورديـّـة 1: 156 عــن کتــاب الســفينة دون ذکــر املصــدر کمــا أشــران ســابقاً. وللمزيــد عــن الشــعر الّــذي 
أنشــده اإلمــام Q واختــاف املصــادر يف روايــة ألفاظــه راجــع: شــعر اإلمــام احلســن بــن علــّي اجملتبــی Q: توثيــق ودراســة:30و63  
للباحــث: عــادل لعيــي ســلمان الربيعي،الکليــة اإلســامّية اجلامعــة يف النجــف األشــرف؛ )حبــث منشــور علــی النــت علــی العنــوان التــايل: 

)www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=113891

1- يف:»ن« فوق » معاوية«:» لعنه هللا، فقال«.
2- يف:»ن« فوق »سفيان«: » السفلة«.

3- يف:»ن« فوق »معاوية«: » لعنك هللا«.
.»Q « :» 4- يف:»ن« فوق »عليٍّ

5- ما بن املعقوفتن أضفناه للضرورة النحويّة، وهو موجود يف احلدائق الورديّة.
6- َکنَّی عن الشيء: تکّلم مبا ُيستَدلُّ به عليه ومل يصرِّح به.)املعجم الوسيط:802(

7- تـََلجَلَج فاٌن: تـََردََّد يف کامه ومل ُيِن)املعجم الوسيط:816(.
8- َعرََّض له ابلقول: مل يبّينه ومل يصرّح به.)املعجم الوسيط:594(

9- النحل:26.
10- »يف احلديث: الّلهم ِإين أَْدرَأُ ِبك يف حُنورهم.َأي أَْدَفع بك لَتْكِفَييِن أَمَرهم« )لسان العرب1: 72(
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قَاَل ُمَعاِويَُة: َأَجل .

فلّمــا قعــد قــال لــه معاويــة: مــا أان دعوتـُـك، ولكــّن هــؤالء َأحرُجــوين فيــك حــّى أرســلت إليــك  فدعــوُت هلــم، وإنــا 
ــُه، فَامْسَــْع ِمنـُْهــْم َوَأِجبـُْهــْم، َواَل مَيْنـَْعــَك هيبــي وال هيبتهــم أن  ــَل َمْظُلومــاً، َوَأنَّ َأاَبَك قـَتـََل دَعــوك ليـَُعّرِفــوك  َأنَّ ُعْثَمــاَن قُِت

تتكّلــم بصليــب لســانك.

ْذُن ِفيِه ِإلَْيَك؛ َواللَِّ لَِئْن کنَت َأَجبـْتـَُهْم ِإىَل َما أَرَاُدوا ِإنّه استحياٌء  ! اْلبـَْيُت بـَيـُْتَك َواإْلِ   فـََقاَل احلََْسُن: »ُسْبَحاَن اللَِّ
لك من الفحش، ولئن كانوا غلبوك على ما تريد إنه اســتحياء َلَك ِمَن الضَّْعِف، فَِبأَيِِّهَما تُِقرُّ َو ِمْن أَيِِّهَما تـَْعَتِذُر؟ 
 فهــّا إذ أرســلَت إيلَّ أنبأتَــين فَأجــي َء مبثلهــْم ِمــْن بَــيِن َهاِشــٍم، علــی أهّنــم َمــَع َوْحــَديت أَْوَحــُش ِمــينِّ مــع مجيعهــم)1(،

وإن هللا لولّيي، فـَْليـَُقوُلوا فََأمْسَع« .

فبــدأ عمــرو بــن العــاص فحمــد هللا وأثــى عليــه، مث ذكــر عليّــاً Q، فلــم يــرك شــيئاً مــن الوقــوع فيــه حــى عــرّيه أبنـّـه 
شــتم أاب بكــر، واشــرك يف دم عمــر، وقتــل عثمــان مظلومــاً، واّدعــى مــا ليــس لــه حبــق.

مثّ قــال: إّنكــم معشــر بــين هاشــم مل يكــن هللا ليعطيكــم امللــك علــى قتلكــم اخلليفــة، واســتحالكم مــا حــّرم هللا 
عليكــم، وحرصكــم علــى امللــك، وإتيانكــم مــا ال حيــّل لكــم، مثّ أنــت اي حســن: كيــف حتــّدث نفســك أنّــك كائــن 
خليفــة؟ َولَْيــَس ِعْنــَدَك َعْقــُل َذلِــَك َواَل رَأْيـُـُه؟ َفَكْيــَف تــراك أتتيــه َوأنــَت َأمْحَــُق قــــُـَرْيٍش، َوفيــك ُســوُء َعقــِل أَبِيــَك، َوِإيّن 
ــَت َفِفــي  ــا أَْن ُ شــرّه، َوأَمَّ ــْد َكَفــااَن اللَّ ُــوَك فـََق ــا أَب بــه؛ فَأمَّ ــرّيه، وال أن ُتَكذِّ َدَعْوتــَك أِلُســبََّك َوَأاَبك  مثَّ ال تســتطيع أن تـَُغ
أَْيِديَنــا نـََتَخيَـّــُر ِفيــَك؛ َواللَِّ لَــْو قـَتـَْلَنــاَك َمــا َكاَن يف قَــــْتِلَك ِإمْثٌ مــَن اللَِّ َواَل َعْيــٌب مــَن النَّــاس ، فَتَکلَّــم! َوِإالَّ فَاْعَلــْم أَنَّــَك 

ــِق اللَّ . َوَأاَبَك ِمــْن َشــرِّ َخْل

مثَّ َتكلَّــم عتبــة بــن أيب ســفيان فقــال: إّنكــم بــين هاشــٍم قتلتــم عثمــان، مث مل تــُدوُه)2(، ومل تُِقيــُدوا بــه)3(؛ وهللا مــا 
علينــا لــو قتلناكــم بعثمــان إمثٌ مــن هللا، وال لــوٌم مــن النــاس، وكان مــن احلــّق أن نقتلــك وأابك، فََأمَّــا أَبـُـوَك فـََقــْد تـََفــرََّد 
ُ ِبَقْتلِــِه وََكَفــااَنُه، وأّمــا أنــت فقــد أقــادك)4( هللا بــه، إذ كان أَبُــوك شــرَّ قريــٍش )لقريــٍش()5(، أقطَعهــم ألرحاِمهــا،  اللَّ
 وأســفَكهم لدمائهــا، وعليــك القــود يف كتــاب هللا وحنــن قاتلــوك بــه. وأّمــا رجــاؤك اخلافــَة فليســت ِقدحــَة رأيــك،

1- يف:»ن«: »أوحــش مــيّن منهــم مــن مجيعهــم« ويف احلدائــق الورديّة:»أوحــش منهــم مــع مجيعهــم « واألنســب: »مــع مجعهــم« کمــا يف 
حبــار األنــوار 44: 71  نقــًا عــن االحتجــاج للطربســّي.

2- َوَدی القاتُل القتيَل: أعطی وليَّه ِديـََته.)املعجم الوسيط:1022(.
ـَـَوداً )املعجــم الوســيط:765( ويف: »ن« واحلدائــق الورديّــة: »تقيــدوان بــه« وهــو ال يوافــق قواعــد  ــُه بــه قـ 3- أقــاد القاتــَل ابلقتيــل: قـَتـَلَـ

اللغــة.
4- »ن«: »أقادك« واملثبت من احلدائق الورديّة.
5- ما بن املعقوفتن أضفناه من احلدائق الورديّة.
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وال رجحَة ميزانك)1(.

ــم الوليــد)2( بــن عقبــة)3( فقــال: إّنكــم بــين هاشــم كنتــم أخــوال ُعْثَمــان، ولنعــم الولــد)4( کان لکــم إذ کنتــم  مثّ تكّل
ْهــُر کان َلُكــْم؛ يعــرف حقكــم، ويكرمكم؛وإّنکــم ُكنـْتُــْم أَوََّل َمــْن َحَســَدُه َودّب يف قتلــه وفتــك بــه،  أصهــاَره ولِنْعــَم الصِّ
وكنتــم أنتــم قتلتمــوه، وأطعتــم النــاس يف قتلــه، حرصــاً علــى امللــك، وقطيعــًة للّرحــم)5(، فكيــف تــرون هللا طلــب بدمــه؟ 

وكيــف تــرون أنزلكــم منازلكــم؟ أّمــا أبــوك فقتلــه هللا، وأمــا أنــت فصــرت إىل مــا كرهــَت.

مثّ تكلّــم املغــرية بــن شــعبة فقــال: اي حســُن، إّن عثمــان قتــل مظلومــاً، ومل يكــن ألبيــك يف ذلــك عــذُر بــريٍء، وال 
اعتــذاُر مذنــٍب، غــري أاّن ظننّــا)6( أنــه راٍض بقتلــه لضّمــه قـَتـََلتَــُه، ومكاهنــم منــه، و كان وهللا طويــل الّلســان والســيف، 

يقتــُل احلــيَّ ويَِعيــب امليّــَت، وبنــو أميّــة لبــين هاشــم خــرٌي مــن بــين هاشــٍم لبــين أميــة، ومعاويــة خــرٌي لــك منــك)7( لــه.

مثَّ تكلّــم احلســن Q: فحمــد هللا وأثــى عليــه،)8( مثَّ قــال: »اي معاويــة، وهللا َمــا َشــَتَميِن َغيــْـُرَك ُفْحشــاً ِمْنــَك َوخلقــاً 
ســّيئاً َو بـَْغيــاً علينــا َوَعــَداَوًة ِلرســول هللا O َقِدميــاً َوَحِديثــاً، وال أبــدأ إاّل بــك، وال أقــول إاّل دون مــا فيــك:

َواللَِّ لَــْو ُكْنــُت َأاَن َوَهــُؤاَلِء  يف َمْســِجِد َرُســوِل اللَِّ O َوَحْولَنَــا أهــل املدينــة ملـــَــا اســتطاعوا َأْن يـََتَكلَُّمــوا اِبلّــذي 
! أَيُـَّهــا اْلَمــأَلُ َو اَل َتْكُتُمــوا َحّقــاً َعِلْمُتُمــوُه َو اَل ُتَصدِّقُــوا اَبِطــًا تکّلمــت بِــه : تکّلمــوا بــه، ولکــن امْسَُعــوا ِمــينِّ

أَْنُشــدُُكم اللََّ! أتـَْعَلُمــوَن َأنَّ الرَُّجــَل الَّــِذي َشــَتْمُتم وتناولتــم)9( منــه اليــوَم قــد َصلَّــی اْلِقبـَْلتــَـْنِ ِكْلتـَْيِهَمــا َوأَنْــَت اي معاويــة 
َت َواْلُعزَّى، َواَبَيَع اْلبـَيـَْعتـَْنِ بـَيـَْعَة الرِّْضَواِن َوبـَيـَْعَة اْلَفْتِح، َوأَْنَت اَي ُمَعاِويَُة  کافر هبما وبرهّبما َضَاَلًة منك، وتـَْعُبُد الاَّ

اِبأْلُوىَل َكافِــٌر َواِبلثّانيــة اَنِكــٌث؟ 

 أَْنُشــدُُكم اللََّ! أتـَْعَلُمــوَن َأنَّ عليّــاً َلِقَيُكــْم يـَــْوَم اأْلَْحــزَاِب ويـَــْوَم بَــْدٍر َمــَع َرُســوِل اللَِّ O َوَمَعــُه رَايَــُة َرُســوِل اللَِّ

1-  قــال العامــة اجمللســّي: » الِقدحــة ابلكســر اســم مــن اقتــداح النــار وابلفتــح للمــرّة و هــي كنايــة عــن التدبــري يف امللــك واســتخراج 
األمــور ابلنظــر ورجحــة امليــزان كنايــة عــن كونــه أفضــل مــن غــريه يف الكمــاالت « )حبــار األنــوار 44: 86(

2- يف: »ن« فوق » الوليد«: »النحسة« أو»النجسة«.
3- يف»ن«: » عتبة«، وهو خطأ.

4- يف»ن«: »الوالد« وما، أثبتناه هو الصحيح املناسب للسياق واملوافق لرواية احلدائق الورديّة.
5- يف»ن«: » قطيعة الرحم«. 

6- يف»ن«: » طلبنا« وما أثبتناه هو املناسب املوافق لرواية احلدائق الورديّة.
7- يف»ن«: »منه له«، واملثبت من احلدائق الورديّة.

8- »ن«: + »و«.
9- تناوله بلسانه:شتمه وعابه.
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ــُه ، ــُه، َوُيَصــدُِّق َدْعَوَت َت  َواْلُمْؤِمِنــَن)1(، َوَمَعــَك ايَ ُمَعاِويَــُة لــواُء اْلُمْشــرِِكَن مــن قريــٍش؛ يف ُكلِّ َذلِــَك يـُْفِلــُج اللَّ ُحجَّ
َوُيَصدُِّق ُأْحُدوثـــَــَتُه، َويـَْنُصُر رَايـََتُه، َويف ُكلِّ َذِلَك َرُسوُل اللَِّ رَاٍض عنه يف اْلَمَواِطِن ُكلَِّها ؟

وأَْنُشــدُُكم اللََّ! أتـَْعَلُمــوَن َأنَّ َرُســوَل اللَِّ O َحاَصــَر قـَُرْيظَــَة َوالنَِّضــرِي)2( مثَُّ بـََعــَث ُعَمــَر برَايَــة اْلُمَهاِجرِيــَن َوَســْعَد بْــَن 
ــا ُعَمــُر فـََرَجــَع أَبْصَحابــه، فـََقــاَل النــّي O:»أَلُْعِطــَنَّ الرَّايَــَة  ــا َســْعٌد فجــيَء بــه َجرحيــاً، َوأَمَّ ُمَعــاٍذ برَايَــة اأْلَْنَصــاِر، فََأمَّ
ُ َعَلــى َيَديْــِه«، فـَتـََعــرََّض هَلـَـا أَبـُـو َبْكــٍر َوُعَمــُر، َوَعِلــيٌّ يـَْوَمِئــٍذ  ُ َوَرُســولُُه يـَْفَتــُح اللَّ َغــداً َرُجــًا حيُِــبُّ اللََّ َوَرُســوَلُه َوحيُِبُّــُه اللَّ
أَْرَمــُد)3(، َفَدَعــاُه النــّي O وَأْعطَاهــا إايّه، فلــم يلبــث َحــىَّ فـَتَــَح اللَّ َعَلْيــِه،)4( فاســتنزهلم علــی حکــم هللا ورســوله وأنــت 

يومئــٍذ مشــرك عــدوٌّ هلل؟

ُ فيهــم: ــَهَواِت مــن اّلذيــن أَنـْــَزَل اللَّ ِمــْن َأْصَحــاِب حمّمــد O ممَــّـْن َحــرََّم الشَّ  أَْنُشــدُُكُم اللََّ! أَتـَْعَلُمــوَن َأنَّ َعِليّــاً 
يبيمح اآليــة)5(، وَكاَن يِف َرْهــٍط هــو عاشــرهم، فأنبَأُهــُم اللَّ أَبنَـُّهــْم  ىب  نب  مب  زب  ىمحٱرب 

.O ــْن أُولَِئــك،  لعنــك رســول هللا ــٍب ِم ــَت يف َرْهــٍط َقرِي ــوَن، َوأَْن ُمْؤِمُن

! أتـَْعلَــُم أنَّــَك َتُســوُق َأابَك يــَـْوَم اأْلَْحــزَاِب ويـَُقــوُد بــه َأُخــوَك َهــَذا اْلَقاِعــُد: عتبــة بــن أيب ســفيان َعلَــى  وَنَشــدُتَك ابللَّ
ــاِئَق؟ مَجَــٍل َأمْحَــَر بعــد مــا عمــي أبوســفيان)6( فـََلَعــَن َرُســوُل اللَّ O اجلمــَل واْلَقائِــَد والرَّاِكــَب والسَّ

1- يف »ن«: » املؤمنون«، وما أثبتناه هو املوافق لرواية احلدائق الورديّة.
2- يف»ن«: » النظري «.

3- َرِمَد العُن: هاجت وانتفخت و رمد فاٌن فهو أرمُد)املعجم الوسيط:371(
4- هنــاك إشــکالّية اترخييّــة اکتنفــت هــذه الفقــرة وقــد تعــّرض هلــا العامــة اجمللســّي وأوضحهــا قائــًا: »قولــه Q: »قريظــة و بــين 
النضــري..« هــذا إشــارة إىل غــزوة خيــرب وفيــه إشــكاالن: أحدمهــا: أّن قريظــة والنضــري كاان مــن يهــود املدينــة، إاّل أن يقــال: لعــّل بعضهــم 
 Q حلقــوا خيــرباً، والثــاين: أّن ســعد بــن معــاذ ُجــرح يــوم األحــزاب ومــات بعــد احلكــم يف بــين قريظــة و مل يبــَق إىل غــزوة خيــرب، والظاهــر أنـّـه 
األنــوار 44: 87(. )حبــار  الــراوي «  علــى  فاشــتبه  الوقائــع مجيعــاً  تلــك  Q يف  علــّي(  اإلمــام  )أي  منــه  مــا ظهــر  إىل  أشــار   كان 
ويشــار إلــی أّن إجــاء النــّي O لبــين الّنضــري وقــع ســنة أربــع مــن اهلجــرة )اتريــخ األمــم وامللــوك 2: 550ــــ551( أو قبلهــا )الصحيــح 
مــن ســرية النــّي األعظــم 8: 37( کمــا أّن غــزوة النــّي O لبــين قريظــة وحصارهــم وقعــت ســنة مخــس مــن اهلجــرة )الطبقــات الکــربی 
 Q أَلُْعِطــَنَّ الرَّايَــَة...« مثّ فتــح هللا علــی يــدي اإلمــام علــّي« :O البــن ســعد 2: 57 واملصــادر املذکــورة فيهــا( ولکــّن قــول النــّي 
،O األعظــم  النــّي  بعدها؛حكــم  ومــا   9  :3 وامللــوك  األمــم  )اتريــخ  اهلجــرة  مــن  ســبع  ســنة  وقعــت  والّــي  خيــرب  غــزوة  يف   کاان 
ج 6، 323(وإن کانــت لإلمــام علــّي Q يف غــزوة بــين النضــري أيضــاً مواقــف بطولّيــة )الصحيــح مــن ســرية النــّي األعظــم 8: 88 ومــا 
بعدها(.کمــا أّن ســعد بــن معــاذ کان قــد ُجــرح يف غــزوة اخلنــدق ســنة مخــس مــن اهلجــرة و تــويّف بعــد ذلــك بشــهر)اإلصابة يف متييــز 
الصحابــة  3 :70( فلــم يکــن حيّــاً يــوم خيــرب وعلــی کّل فمــن الواضــح ــــ کمــا أشــار إليــه العامــة اجمللســّي ــــ وقــوع الســهو مــن الــراوي يف 

نقــل هــذا احلديــث.
يثيمح. ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  5- املائدة:87 ومتامها: ىمحرب 

6- قولــه: »بعــد مــا عمــي أبوســفيان« کــذا يف»ن« ولکنّــه ال يائــم واقــع التاريــخ، فــإّن أاب ســفيان مل يکــن أعمــی يــوم األحــزاب. وصفــوة 
القــول يف هــذا اجملــال: أّن املصــادر الراويــة للعنــة النــّي O علــی معاويــة وأبيــه وأخيــه ــــ يزيــد أو عتبــة ــــ علــی ثاثــة أقســام ابلنســبة لإلشــارة 
إلی زمان الّلعنة وعمی أيب سفيان: قسم صرّح أبّن اللعن صدر يوم األحزاب ولکن ليس فيه اإلشارة إلی »عمی أيب سفيان« )راجع 
علــی ســبيل املثــال: االحتجــاج للطربســّي 1: 274؛تذکــرة اخلــواّص:182(، وقســم صــرّح فيــه بعمــی أيب ســفيان ولکــن مل يذکــر فيــه يــوم 
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ونشــدتك ابهلل!، أتعلــم أنّــك كنــت تكتــُب لرســول هللا و كان يعجبــه حســن خطّــك، فأرســل إليــك يومــاً، فقــال 
الرســول: ُهــَو أَيُْكُل، فََأَعــاَد مــراراً، ُكلُّ َذلِــَك يـَُقــوَل: ُهــَو أَيُْكُل، فـََقــاَل O: اللَُّهــمَّ اَل ُتْشــِبْع َبْطنَــُه )1(

فنشدُتك هللَا ! ألست تعرُف ذلك  يف نـَْهَمِتَك)2( َوَأْكِلَك ورغبة بطنك؟ 

ــَة  ونشــدتك ابهلل! أتعلــم أّن رســول هللا O َلَعــَن َأاَب ُســْفَياَن يف َســبـَْعِة َمَواِطــَن)3(: لعنــه يــوم لقَيــه خارجــاً ِمــْن َمكَّ
 ُ ِ فـََوقَــَع ِفيــِه وکّذبــه وَســبَُّه َوأَْوَعــَدُه َوَهــمَّ َأْن يـَْبِطــَش بِــِه، فَصــّده اللَّ مهاجــراً ِإىَل اْلَمِدينَــِة َو أَبـُـو ُســْفَياَن َجــاٍء ِمــَن الشَّــام،

َعْنــُه)4(.

)ولعنــه يــوم أحــد، قــال أبــو ســفيان: اعــُل ُهَبــل!، فقــال O: هللا أعلــى و أجــّل، فقــال أبــو ســفيان: لنــا العــّزى 
وال عــّزى لكــم، فقــال النــّي O: هللا مــوالان و ال مــوىل لكــم()5(، َو لعنــة هللا ومائکتــه ورســله

األحزاب ) راجع کنموذج: مقتل احلسن Q للخوارزمّي 1: 172(، وقسٌم مل يذکر أاّيً من األمرين )راجع کنماذج:شرح هنج الباغة 
 البــن أيب احلديــد 6: 289 نقــًا عــن الزبــري بــن بــكار )م256هـــ( يف كتــاب املفاخــرات؛ شــرح األخبــار للقاضــي نعمــان 2: 147؛

اخلصال للصدوق 1: 191( 
1- للمزيد عن مصادر قول النّي هذا، راجع: موسوعة اإلمام علّي بن أيب طالب Q 5: 294ــ296.

2- هنََِم يف الشيء: أفرط الشهوة أو اّلرغبة فيه) املعجم الوسيط:959(.
3- هناك اختافات ملحوظة بن رواية اجلشمي وغريه يف بعض هذه املواطن سنشري إلی قسٍم منها يف اهلوامش اآلتية.

إن هــذه املواطــن الســبعة نقلهــا الصــدوق يف  4- کــذا ورد ذکــر املوطــن األّول يف هــذه الروايــة، ويف بعــض املصــادر األخــری. مثّ 
اخلصــال 2: 397 يف روايــة مســتقّلة إبســناده عــن عامــر بــن واثلــة )مــن الصحابــة املوالــن ألمــري املؤمنــن Q؛ تــويّف ســنة 110هـــ( ــــ 
دون إســناد إلــی معصــوٍم ــــ وألفــاظ روايتــه قريبــة جــّداً ممــا نقلــه اجلشــمّي؛ ولکــن يبــدو أّن املوطــن األّول ابلصيغــة اّلــي رواهــا اجلشــمّي 
هنــا ــــ وروی مثلــه الصــدوق عــن عامــر بــن واثلــة ــــ ال يائــم واقــع التاريــخ إذا أخــذان يف االعتبــار أّن أاب ســفيان کان أحــد مــن اجتمــع 
مــن املشــرکن يف دار النــدوة مبّکــة عنــد مــا خّططــوا مؤامــرة قتــل النــّي O )ســرية ابــن هشــام 1: 480( ومل يکــن راجعــاً مــن الّشــام 
کــي يلقــی النــّي يف طريــق عودته.هــذا وقــد ورد املوطــن األّول والثّــاين مــن هــذه املواطــن الســبعة يف روايــة ابــن أيب احلديــد يف شــرح 
 هنــج الباغــة 6: 290 نقــًا عــن الزّبــري بــن بّکار)256هـــ( يف کتــاب املفاخــرات ـــــ وهــو أقــدم مصــدر وجــدانه هلــذه املفاخــرة ــــ هکــذا:

»أّوهلــا يــوم لقــي رســول هللا خارجــاً مــن مّكــة إىل الطائــف يدعــو ثقيفــاً إىل الديــن فوقــع بــه وســّبه وســفهه وشــتمه وكّذبــه وتوّعــده وهــّم 
 أن يبطــش بــه فلعنــه هللا ورســوله وصــرف عنــه ، والثانيــة يــوم العــري إذ عــرض هلــا رســول هللا وهــي جائيــة مــن الشــام فطردهــا أبــو ســفيان

وســاحل هبــا فلــم يظفــر املســلمون هبــا ولعنــه رســول هللا«، فيبــدو أّن مصــدر اجلشــمّي قــد خلــط بــن املوطنــن، فاملوطــن األّول يتعّلــق 
هبجــرة النــّي املشــهورة إلــی الطائــف، بينمــا الثّــاين-أي يــوم العــري- يتعلّــق بيــوم غــزوة بــدر وهــي الغــزوة الّــي وقعــت عنــد عــودة عــري قريــٍش 
بقيــادة أيب ســفيان مــن الّشــام. ونشــري أيضــاً إلــی أّن املوطــن األّول عنــد اخلوارزمــّي يف مقتــل احلســن 1: 173 کالّتــايل: »أّوهلــّن: يــوم 
خــرج إىل املدينــة فلعنــه« وليــس فيهــا ذکــر رجــوع أيب ســفيان مــن الشــام.والظّاهر وقــوع الســهو والوهــم يف املصــدر الّــذي اعتمــد عليــه 

اجلشــمّي.واألدّق مــن بــن هــذه النصــوص فيمــا يبــدو هــو نــّص الزبــري بــن بــّکار.    
5-  ما بن املعقوفتن ساقطة من »ن« وأضفناه من احلدائق الورديّة وبدونه ال تکمل مواضع اللعن السبعة
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 عليه)1(ولعنــه)2( يــَـْوَم بــدٍر)3( إذ جــاء أبــو ســفيان جبميــع)4( قريــش، فرّدهــم بغيظهــم، فأنــزل هللا فيهــم آيتــن: مّســى 
أابك يف كلتيهمــا و أصحابــه كافــراً، و أنــت اي معاويــة يومئــذ مــع أبيــك. 

نســكه. يقــض  يطــف ابلبيــت، ومل  O ومل  يبلــغ حملّــه)5(، فرجــع رســول هللا  أن  اهلــدي معكوفــاً  يــوم   ولعنــه 
ولعنــه يــوم األحــزاب: يــوم جــاء أبــو ســفيان جبمــع قريش،يــَـْوَم َجــاَء أَبـُـو ُســْفَياَن جِبَْمــِع قـَُريْــٍش َو َجــاَء ُعيـَيـْنَــُة بْــُن بَــْدٍر)6( 
ــا اْلَقــاَدُة  ــُة ُمْؤِمنــاً وأَمَّ تـَْبــاع فــَا ُتِصيــُب اللَّْعَن ــاَع فأّمــا اأْلَ تـَْب ِبَغْطَفــاَن وواعدکــم قريظــة والنضــري)7(، فـََلَعــَن هللا اْلَقــاَدَة َواأْلَ

فـََلْيــَس ِفيِهــْم ُمْؤِمــٌن َو اَل اَنٍج.

ولعنــه يــوم محلــوا علــى رســول هللا O يف العقبــة، وهــم اثنــا عشــر رجــًا: ســبعة مــن بــين أميــة، وأبــو ســفيان فيهــم، 
ومخســة مــن ســائر قريــش، لعــن هللا َمــن علــى الثَِّنيَّــة)8( غــري النــّي O وانقتــه وســائقها وقائدهــا، فهــل تــرّدوا علــّي ممــا 

قلــت شــيئاً؟

)ومنهــا: لعنــك يــوم أبــوك َهــمَّ أن ُيســِلم، فبعثــَت إليــه بشــعر معــروف تنهــاه عــن اإلســام فهــذه مواطــن لُِعنــَت 
ــاَم َفُخْنتــه َو َوالََّك ُعْثَمــاُن فـَتـََربَّْصــَت بِــه  وقاتلــت عليــاًّ Q علــى أمــر كان  فيهــا أنــت وأبــوك()9( َوِمنـَْهــا: َوالََّك ُعَمــُر الشَّ
أوىل بــه منــك عنــد هللا، فلمــا بلــغ الكتــاب أجلــه، صــار إىل خــري منقلَــٍب، وصــرت إىل شــّر َمثــوى، وقــد خّففــت 

1- يف»ن«: + » لعنه هللا«.
2- يف:»ن« بدل »ولعنه«: »وبعث« واملثبت من احلدائق الورديّة.

ُعيـَيـْنَــُة  َوَجــاَء  َوَهــَوازَِن  قـَُريْــٍش  )جِبَْمــعِ (  يمــع  ُســْفَياَن  أَبُــو  َجــاَء  يـَــْوَم  ُحنـَــْنٍ  »يـَــْوَم   :274  :1 االحتجــاج  يف   -3
ُيَســمِّي  ِكْلتـَْيِهَمــا  يف  ُســوَرتـَْنِ  يف  أَنـْــَزَل  َوَجــلَّ  َعــزَّ  اللَِّ  قـَــْوُل  َهــَذا  َخــرْياً  يَنالُــوا  ملَْ  ِبَغْيِظِهــْم   ُ اللَّ فـََردَُّهــُم  َواْليـَُهــوِد  ِبَغْطَفــاَن 
تعالــی: قولــه  وهــو  األحــزاب،  ســورة  مــن   25 اآليــة  هــي  إليهــا  ُأشــري  الّــي  اآليــة  ولکــّن  ُكفَّــاراً«،  َوَأْصَحابَــُه  ُســْفَياَن   َأاَب 

نثيمح وهــو ممّــا نــزل بشــأن غــزوة  مث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ٱىمحٱىئ 
األحــزاب ال يــوم حنــن )راجع:التبيــان يف تفســري القــرآن:8:  331؛ الربهــان يف تفســري القــرآن:4: 432 ــــ434(، ويف روايــة الصــدوق 
ُ ِبَغْيِظِهــْم ملَْ يَنالُــوا َخــرْيًا  عــن عامــر بــن واثلــة والّــي أشــران إليــه آنفــاً: »َوالرَّاِبَعــُة يــَـْوَم اخْلَْنــَدِق يــَـْوَم َجــاَء أَبـُـو ُســْفَياَن يف مَجْــِع قـَُريْــٍش فـََردَُّهــُم اللَّ

ُ َعــزَّ َوَجــلَّ يف اْلُقــْرآِن آيـَتــَـْنِ يف ُســوَرِة اأْلَْحــزَاِب َفَســمَّى َأاَب ُســْفَياَن َوَأْصَحابَــُه ُكفَّــاراً َوُمَعاِويَــُة ُمْشــرٌِك َعــُدوٌّ للَِِّ َوِلَرُســولِه «، وهــو  َوأَنــْـَزَل اللَّ
الصحيــح. وعليــه فالظّاهــر وقــوع الســهو يف مصــدر اجلشــمّي وروايــة االحتجــاج

4- يف»ن«: »جبمع«، واملثبت من احلدائق الورديّة.
5- إشــارة إلــی قولــه تعالــی يف ســورة الفتــح، اآليــة: 25: ىمحُهــُم الَِّذيــَن َكَفــُرواْ َو َصدُّوُكــْم َعــِن اْلَمْســِجِد احْلـَـرَاِم َو اهلـَـْدَى َمْعُكوفًــا َأن يـَبـْلُــَغ 
ُ ىِف َرمْحَِتِه َمن َيَشاُء  َلْو  نـُْهم مََّعرَُّة ِبَغرِي ِعْلٍم  لُِّيْدِخَل اللَّ حَملَُّه َو َلْو اَل رَِجاٌل مُّْؤِمُنوَن َو ِنَساٌء مُّْؤِمَناٌت ملَّْ تـَْعَلُموُهْم َأن َتطَُئوُهْم فـَُتِصيَبُكم مِّ
 O بـْنَــا الَِّذيــَن َكَفــُرواْ ِمنـُْهــْم َعــَذااًب أَلِيًمــايمح وهــو يتعلّــق بعمــرة احلديبيّــة الواقعــة ســنة ســّت مــن اهلجــرة حيــث منــع املشــرکون النــّي  تـََزيَـّلُــواْ َلَعذَّ

من إکمال عمرته فانتهی األمر ابلصلح
6- يف»ن«: »عتبــة بــن زيــد«، وهــو تصحيــف، وهــو »عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر« الفــزارّي کان قائــد قبيلــة غطفــان يف 

حرهبــم ضــّد النــّي O يــوم األحــزاب«. )جممــع البيــان يف تفســري القــرآن 8: 533(
7- يف»ن«: »النظري«.

8- »الثَِّنيَّة: الطريقة يف اجلبل كالنَـّْقب، و قيل: هي الَعَقبة، و قيل: هي اجلبل نفسه«. )لسان العرب 14: 123(
9- أضفناه من احلدائق الورديّة، وورد مکانه يف »ن«: »ومنها لعنك أنت وأبوك«.
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عنــك)1( مــن عيوبــك)2( .

وأّما أنت اي عمرو، فإن أول لؤمك)3( أّنك ُوِلْدَت َعَلى ِفرَاٍش ُمْشتـََرك)4( ، وقد احتّج فيك مخسة من قريش: أبو 
ســفيان بــن حــرب، والوليــد بــن املغــرية، وعثمــان بــن احلويــرث، والنضــر)5( بــن احلــارث)6(، والعــاص بــن وائــل، كّل واحــد 
َوَأْعَظُمهــا لعنَــة، مثَّ قمــَت  َوَأْخبـَثُهــا َمْنَصبــاً  منهــم يّدعــي أنّــك ابنُــه، فغلــب عليــك جــزّار قريــش: َأأْلَُمُهــا َحَســباً 
 خطيبــاً يف اندي قريــش، فقلــت: إيّن شــانئ حممــٍد، فأنــزل هللا تعــاىل فيــك)7(: ىمحىق يق اك لكيمح   ،

ُهْم َلُه َعَداَوًة َوَتْكِذيباً، مثَّ كنَت من الفســقة الذين ركبوا إىل النجاشــّي  مُثَّ ُكْنَت يف ُكلِّ يوٍم قاَتَل فيه َرُســوُل اللَِّ َأَشــدَّ
يف جعفــر، فكّذبــك هللاُ وردَّك بغيظــك، فلمــا أخطــأك مــا رجــوت أجَلبــَت)9( علــى صاحبــك عمــارة بــن الوليــد 
ْســَام ، ولســنا نلوُمــك علــى حســبك، وال نســتعتبك علــى  اِهِليَّــِة َو اإلِْ فقتلتَــه)10(. وأَنْــَت َعــُدّو بَــيِن َهاِشــٍم يف اجلَْ

1- يف»ن«: »منك«، واملثبت من احلدائق الورديّة.
2- جــاء يف» ن« هنــا نــصٌّ قــد روتــه املصــادر يف ضمــن مفاخــرة اإلمــام بصيغــة مائمــة ملــا ذََکَرتــه قبلــه و بعــده،  ولکّنــه  ال يناســب 

مســاق کام اإلمــام وفــق روايــة اجلشــمّي املذکــورة أعــاه، ومــن مثّ فّضلنــا أن ننقلــه يف اهلامــش بنّصــه: 
»وشعر معاوية إىل أبيه يرّده عن اإلسام:

اي صخُر! ال ُتسِلَمن طوعاً فَتفَضَحنا             بعد الذين ببدر أصبحوا مزقـــــــــــــــًا
جـــــــــــّدي وخايل وعـــــــــــــّم األّم اي هلُــــــــــُم             قوماً وحنظلُة املـُهــــــــــــدي لنا األرقا
ال تركنـــــــّن إىل أمـــــــــــــر يقلّــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــــا             والراقصات به يف مكــــــــــــــــــــــــة احلرقا
واملوت أهون من قول السفاه لقــــــــد             خّلى ابن حرب لنا العّزى لنا فرقًا

فإن أتيــــــــــــت أبينــــــــــــــــــــــــا ما تريــــد وال               نثين عن الّات و العّزى لنا عنقًا«
وبــن روايــة املصــادر ــــ اّلــي سنشــري إليهــا ــــ هلــذه األبيــات وروايــة اجلشــمّي اختافــات مل خنــض غمارهــا وميکــن القــارئ الّتعــرف عليهــا 

ابملقارنــة بينهمــا.  
3- »ن«:»يومك«، واملثبت من احلدائق الورديّة.

4- »مشرك« يف »ن« غري واضح وقد يقرأ: »مشرك«، واملثبت من احلدائق الورديّة.
5- يف»ن«: » النظري«، واملثبت من احلدائق الورديّة.

6- يف»ن« واحلدائــق الورديـّـة: »حارثــة«، والصحيــح مــا أثبتنــاه. وهــو الّنضــر بــن احلــارث بــن علقمــة بــن كلــدة القرشــّي. راجــع ترمجتــه 
يف اإلصابــة يف متييــز الصحابــة 6: 338ــــ339.

7- إّن املعــروف بــن احملّدثــن أّن القائــل:»إيّن شــانئ حمّمــٍد O« هــو العــاص بــن وائــل الســهمّي أبــو عمــرو )راجــع: أســباب النــزول 
للواحدّي:494ــ 495؛ البداية والنهاية البن کثري 5: 307( ولکن روی القاضي النعمان يف املناقب واملثالب: 202 أّن عمرواً  أيضاً 
Q فنزلــت اآليــة. ومــن الشــواهد علــی تطبيــق اآليــة علــی عمــرو  قــول اإلمــام أمــري املؤمنــن O کان يقــول: »إيّن أَلشــنـَُؤهُ «، يعــين النــّي 
ــٍد يف اجْلَاِهِليَّــِة ــٍد َو آِل حُمَمَّ  يف رســالته إليــه: »ِمــْن َعْبــِد اللَِّ َعلِــيٍّ أَِمــرِي اْلُمْؤِمنِــَن ِإىَل اأْلَبـْــَرِ ابْــِن اأْلَبـْــَرِ َعْمــرِو بْــِن اْلَعــاِص َشــاِنِئ حُمَمَّ

ْسَام « )حبار األنوار33: 225(. َواإْلِ
8- الكوثر: 1 -  3

9- يف»ن«: »احلته«، واملثبت من احلدائق الورديّة.
10- راجع تفصيل الواقعة يف العديد من املصادر، منها: سرية ابن اسحاق:167ــ169؛ اتريخ اليعقويّب 2: 30؛و..
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َ َولکــيّن أْلَعنُــه بِــُكلِّ بـَْيــٍت  ــْعر، : اللَُّهــمَّ ِإيّنِ اَل ُأْحِســُن الشِّ )1(، َوقَــْد َهَجــْوَت النــيَّ O َســْبِعَن بـَْيتــاً، فـََقــاَل نــّي اللَّ حــبٍّ
َلْعَنــًة؛

فأمــا قولــك يف عثمــان، فإنـّـك أهلبتهــا عليــه شــانئًا)2(، مثَّ هربــت إىل فلســطن، فلّمــا بلغــك قتلُــه َحَبْســَت نـَْفَســَك 
َعلَــى ُمَعاِويَــَة فَِبْعتَــُه ِدينَــَك ِبُدنـْيَــاه ، ولســنا نلومــك علــى بغضنــا، وأنــت القائــل حيــث قلــَت:

 ومــــــــــــــــــــــــــــــــا السيــــــــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــيِ ومــــــــــــــــــــــــــــــــا السيــــــــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــِي)3( مبســتنكِر  مبســتنكِر تقـــــــــــــــــــــــــول ابني: أين أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيـل؟تقـــــــــــــــــــــــــول ابني: أين أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيـل؟

ــاشّي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جعفــِرفقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: َدِعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــإيّن امــُرٌؤ         فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: َدِعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــإيّن امــُرٌؤ          ــاشّي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جعفــِر أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النجــ  أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النجــ
عنــــــــــــــــــــــــــــده كيّـــــــــــــــة)4( مــن  عنــــــــــــــــــــــــــــده كيّـــــــــــــــةألكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مــن  ُأقيــــــــــــــــــــــــــــم هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َصَعــَر األصــــــــــــــــــــــــــــعِرُأقيــــــــــــــــــــــــــــم هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َصَعــَر األصــــــــــــــــــــــــــــعِر)5(ألكويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
مبا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطعُت يف الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب واحملضِرمبا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطعُت يف الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب واحملضِروال أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــن هاشـــــــــــــــموال أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــن هاشـــــــــــــــم
قولــه يف  الــّات  عائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  قولــهوعــــــــــــــــــــــــــــن  يف  الــّات  عائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ولــوال رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــّات مل ُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطِرولــوال رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــّات مل ُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطِروعــــــــــــــــــــــــــــن 
لــــــــــــــــــــــــــــم قريــــــــــــــــــــــــــــش  أَلشنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَــى  لــــــــــــــــــــــــــــموإيّن  قريــــــــــــــــــــــــــــش  أَلشنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَــى  وأقَوُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابملنــــــــــــــــــــــــــكِروأقَوُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابملنــــــــــــــــــــــــــكِروإيّن 
ــه ــى عيب ــٍش علــــــــــــــــــــــــــ ــرأ قريـــــــــــــ ــهوأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــى عيب ــٍش علــــــــــــــــــــــــــ ــرأ قريـــــــــــــ األمحــــــــــــــــــــــــــــِروأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األمحــــــــــــــــــــــــــــِروإن كــــــــــــــــــــــــــــان كالّذهــــــــــــــــــــــــــــب  وإن كــــــــــــــــــــــــــــان كالّذهــــــــــــــــــــــــــــب 
ــه األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اتبعتــــــــــــــــــــــــــــه ــإن بــّزين)6( األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اتبعتــــــــــــــــــــــــــ ــإن بــّزينفـــــــــــــ وإاّل لويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه مشفــــــــــــــــــــــــــــرِيوإاّل لويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه مشفــــــــــــــــــــــــــــرِي)7(فـــــــــــــ

 وأما أنت اي عتبة، فو هللا ما أنت حبصيف)8( فأجيبك، وال عاقل فَأعيَبك، وال فيك خرٌي يُرجَتى،

1- کــذا يف»ن« واحلدائــق الورديّــة والعبــارة مضطربــة املعنــی إلــی حــّد ّمــا، ويف االحتجــاج للطربســّي 1: 276: »َوَلْســَنا نـَُلوُمــَك َعَلــى 
ْســَام  « وهــو أنســب. وعلــی کّل ففــي روايــة اجلشــمّي هنــا  ٌ لِبَــيِن َهاِشــٍم يف اجْلَاِهِليَّــِة َو اإْلِ بـُْغِضنَــا َو ملَْ نـَُعاتِْبــَك َعلَــى ُحبِّنَــا َو أَنْــَت َعــُدّو،
ويف العديــد مــن مواضــع هــذه املفاخــرة اضطــراٌب يف اللفــظ أو التــواء يف املعنــی، ممــا يوحــي بوقــوع الســقط اترة أو التقــدمي أو التأخــري 

أخــری أو التصحيــف أو غريهــا اثلثــًة يف املصــدر الّــذي اعتمــد عليــه اجلشــمّي.  
2- »شــانئًا«کذا يف احلدائــق الورديّــة، واللفظــة يف »ن« غــري منقوطــة وال واضحــة، ويف االحتجــاج للطربســّي: »أهَْلَْبــَت َعَلْيــِه اَنراً«، 

وهــو أنســب.
3- يف »ن«: »منك«، واملثبت من احلدائق الورديّة.

4- کوی فاانً کّيًة:أحرق جلده حبديدة حمماة وحنوها )املعجم الوسيط:806( 
 5- َصِعــَر فــاٌن َصَعــراً: أعــرض بوجهــه کــرباً فهــو أصعــُر.) املعجــم الوســيط:515( ويف إميــان أيب طالــب Q للســِيد فّخــار املوســوّي:

»خنوة األصعر«.
6- بــَـزَّ فــاٌن قريَنــه: غلبــه )املعجــم الوســيط: 54(. کــذا يف احلدائــق الورديّــة واللفظــة، يف »ن« غــري واضحــة، ويف شــرح هنــج الباغــة 

البــن أيب احلديــد6: 292:»فــإن قبــل العتــب مــيّن لــه« وهــو أوضــح وأنســب.
7- املِشَفر: شفُة البعري الغليظة)املعجم الوسيط:487(

8- َحُصَف فاٌن:استحکم عقله وجاد رأيه فهو حصيف.)املعجم الوسيط: 179( 
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وال شرٌّ يـُتَّقى، وأّما وعيدك إاّيَي ابلقتل فـََهاَّ قـَتـَْلَت الَِّذي وجدَت على فراشها)1( َقْد َغَلَبَك َعَلى فـَْرِجَها َوَشرَِكَك 
يف َوَلِدَها، ولو كنت تستحيي من شي ٍء، أو تقُتُل أحداً، ملا أمسكَتها)2( بعد إذ بـََغت عليك، ومل تـََغر)3( عليها 
وال عليه، فكيف خياُفك أحٌد؟! أم كيف تُوِعد الناس ابلقتل وقد تركته! وال ألومك على سّب علّي Q، وقد 

 قـََتَل خاَلك مبارزة، واشرك هو ومحزة يف جّدك فقتاه.
وأّما قولك يف رجائي اخلافة، فلعمري إّن يل َلُمْلَتَمساً )4(، ولكّنك وهللا ما أان بنظري أخيك، وال خليفة أبيك)5(، 

وكان حّقاً لك أن تستحيي من قول نصر)6( بن احلّجاج حيث يقول:
ولســـــــــــــــــــــــــــــوءٍة ســـــــــــــــــــــــــــــاءت أبـــــــــــــــــــــــــــــا ســفيانِ ولســـــــــــــــــــــــــــــوءٍة ســـــــــــــــــــــــــــــاءت أبـــــــــــــــــــــــــــــا ســفيانِ اي َللرِّجــاِل حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث اأَلزمـــــــــــــــــــــــــــــاناي َللرِّجــاِل حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث اأَلزمـــــــــــــــــــــــــــــان)7(
بصداقــــــــــــــــــة الَُذيّل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حليــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِنبصداقــــــــــــــــــة الَُذيّل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حليــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِننُبِّئُت عتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قّذرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عرُســـــــــــــــــــــــــــُهنُبِّئُت عتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قّذرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عرُســـــــــــــــــــــــــــُه
ــراش فلــم يكــن ــراش فلــم يكــنألفـــــــــــــــــــــــــــــاه معهـــــــــــــــــــــــــــــا يف الفـــــــــ حّراً وأمســــــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَة النِّســـــــــوانِ حّراً وأمســــــــــــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرَة النِّســـــــــوانِ ألفـــــــــــــــــــــــــــــاه معهـــــــــــــــــــــــــــــا يف الفـــــــــ
إّنـــــــــــا عنهـــــــــــــــــــــــــــــا  َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل  درُّك  إّنـــــــــــاهلل  عنهـــــــــــــــــــــــــــــا  َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل  درُّك  ليســــــــــــــــــــت وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــدك علمها بصـــــــــــــــــــــــــــانِ ليســــــــــــــــــــت وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــدك علمها بصـــــــــــــــــــــــــــانِ هلل 
ألقـــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــك بثــــقلـــــــــــــــــــــــــــة الديثاِنألقـــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــك بثــــقلـــــــــــــــــــــــــــة الديثاِن)8(واطلـــــــــــــــــــــــــــــــب سواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــّرة مأمونــةواطلـــــــــــــــــــــــــــــــب سواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــّرة مأمونــة
قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الّزنــــــــــــــــــى ونكاحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َسّيانِ قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الّزنــــــــــــــــــى ونكاحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َسّيانِ للّــــــه درُّك إّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةللّــــــه درُّك إّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
إن الّنســــــــــــــــــــاء حبائـــــــــــــــــــــــــــل الّشيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ إن الّنســــــــــــــــــــاء حبائـــــــــــــــــــــــــــل الّشيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ التُلزَِمــــــــــــــــــــــــــن ايُعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب نفَسك ُحسَنها التُلزَِمــــــــــــــــــــــــــن ايُعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب نفَسك ُحسَنها )9(

َوأَمَّــا أَنْــَت اَي َولِيــُد، فَــا أَُلوُمــَك َأْن َتُســبَّ َعِليّــاً َوقَــْد َجلَــَدَك يف اخلَْْمــِر، َوقـَتَــَل َأاَبَك يف احلــرب َصــرْباً عــن أمــر رســول 
ُ تعالــی يف َعشــر آاَيٍت ُمْؤِمنــاً َومَسَّــاَك فَاِســقاً ؟! وكيــف تشــتُمُه وأنــت ِعلــٌج)10(  هللا O، وَكْيــَف َتُســبُُّه َوقَــْد مَسَّــاُه اللَّ

من أهل صّفورية)11( ؟!.
1- أي فــراش امرأتــك.ويف االحتجــاج:» فـََهــاَّ قـَتـَْلــَت الَّــِذي َوَجْدتَــُه َعلَــى ِفرَاِشــَك َمــَع َحِليَلتِــَك َوقَــْد َغَلبَــَك َعلَــى فـَْرِجَهــا َو َشــرَِكَك يف 

َوَلِدَهــا«.
2- »ن«: »أمکستها«، وهو تصحيف، واملثبت من احلدائق الورديّة.

3- يف »ن«: » ومل تعد«، وهو تصحيف.
4- يف»ن« واحلدائق الورديّة: »إّن يل مللبسًا«، والظاهر أنّه تصحيف، ويف االحتجاج: »فَِإنَّ يل ِفيَها َلُمْلَتَمسًا«.

5- کذا يف »ن« واحلدائق الورديّة، ويف االحتجاج: »َوَما أَْنَت بَِنِظرِي َأِخيَك َواَل خِبَِليَفِة أَبِيك «.
6- يف»ن«:»بطر« وهو غري منقوط، واملثبت من احلدائق الورديّة. 

7- يف احلدائق الورديّة:»حلارث األزمان«، وهو تصحيف.
8- »ن«: »بثقله الداّين«

9- احلدائق الورديّة: »حّبها«.
10- »الِعْلج: الكافر؛ ويقال للرجل القوّي الضخم من الكفار: ِعْلج« )لسان العرب 2: 326(

11- »َصفُّورِيَــُة: ... كــورة وبلــدة مــن نواحــي األردّن ابلشــام وهــي قــرب طربيــة«. )معجــم البلــدان3: 414(وکان الَولِْيــُد بــَن ُعْقبَــَة بــِن 
َأيب ُمَعْيــٍط بــِن َأيب َعْمــرٍو بْــِن أَُميََّة،قــال املقريــزّي: » قــال ابــن الكلــّي: كان أميّــة بــن عبــد شــس خــرج إىل الشــام فأقــام هبــا عشــر ســنن، 
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ْــُر َأْن يـَُقــوال ِلَعِلــيٍّ ذلــك، ولــو اســَتطاَعا لقــاال،  ــا اْســَتطَاَع طَْلَحــُة َوالزُّبـَيـ َــَو اللَِّ َم ــا ُعْثَمــاَن، فـ ــا َزْعُمــَك َأانَّ قـَتـَْلَن وأَمَّ
وکأنّــك قــد نســيت قــول شــاعرَك حيــث يقــول:

عزيـــــــــــٍز فـــــــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــاٍب  عزيـــــــــــٍزأنـــــــــــــــــــــــــــــزل هللاُ  فـــــــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــاٍب  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراانأنـــــــــــــــــــــــــــــزل هللاُ  الوليــــــــــــــــــــد  ويف  علــيٍّ  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراانفــــــــــــــــــــي  الوليــــــــــــــــــــد  ويف  علــيٍّ  فــــــــــــــــــــي 
القصيدة.)1(

ــا َمثـَلُــَك َمثَــُل اْلبـَُعوَضــِة حيــُث وقعــت  وأّمــا أنــت اي مغــرية)2(، فــو هللا مــا كنــَت حقيقــاً أن تقــع يف هــذا الــكام، ِإنََّ
علی النَّْخَلِة فقالت هلا: اْسَتْمِســِكي فَِإيّنِ انزلٌة َعْنَك، قَاَلْت النَّْخَلُة: وهللِا َما َشــَعْرُت ِبُوُقوِعَك فـََيُشــقَّ َعَليَّ نـُُزوُلَك، 
وحنــن وهللا مــا شــعران بعداوتــك وال َغمَّتنــا إذ عرفناهــا، ولکــن أخــربين! أبّي اخلصــال تُســبُّ عليّــاً؟ انتقاصــاً يف نســبه، 
نـَْيــا؟ فَلِئــْن قـُْلــَت َواِحــَدًة  ْســَاِم أَْو َجــْوٍر )يف()3( ُحْكــٍم، أَْو َرْغَبــٍة يِف الدُّ ، أَم ُســوء بَــَاٍء يف اإْلِ أَم بعــداً ِمــْن َرُســوِل اللَِّ

فوقــع علــى أمــة للخــم يهوديــة مــن أهــل صفوريــة يقــال هلــا: تــران، وكان هلــا زوج مــن أهــل صفوريــة يهــوديٌّ، فولــدت لــه ذكــوان فاّدعــاه 
أمّيــة واســتخلفه )کــذا والظاهر:اســتلحقه( وكّنــاه أاب عمــرو، مث قــدم بــه مكــة، فلذلــك  قــال النــّي O لُعقَبــة يــوم أمــر بقتلــه: إّنــا أنــت 
يهــوديٌّ مــن أهــل صّفوريــة« )إمتــاع األمســاع 10: 6؛ الصحيــح مــن ســرية النــّي األعظــم 9 :104ــــ105 واملصــادر املذکــورة هنــاك( 

1-  روی ابن شهرآشوب عن اإلمام الباقر Q وکثري من املفّسرين واحملّدثن أَنَُّه: »قَاَل اْلَولِيُد ْبُن ُعْقَبَة ِلَعِليٍّ Q َأاَن َأَحدُّ ِمْنَك ِسَناانً، 
ـَـا أَنْــَت فَاِســٌق،  َوأَْبَســُط ِلَســاانً، َوأَْمــأَلُ َحْشــواً لِْلَكِتيبَــِة. فـََقــاَل أَِمــرُي اْلُمْؤِمنِــَن: لَْيــَس َكَمــا قـُْلــَت اَي فَاِســُق، َويف رَِوااَيٍت َكثِــريٍَة: اْســُكْت فَِإنَّ

مجيمح  هتيمح اْلَولِيُد ىمحٱحج  مت  يمح َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب ىمحٱخت  حت  جت   فـَنـََزَلِت اآْلاَيُت )ســورة الســجدة: اآلايت18ــ20(: ىمحٱهب 

مظيمح  أُْنِزلَــْت يف اْلَولِيــد، وقــد نســب الکثــريون إلــی  حط  حسيمح اآْليـَـَة أُْنزِلَــْت يف َعلِــيٍّ Q ىمحٱمض  جس  مخ  جخ  ىمحٱمح 
حّســان بــن اثبــت نظــم هــذه القّصــة يف قصيــدة نذکــر منهــا هــذه األبيــات:

ُ َواْلِكتَــــــــاُب َعزِيــــــــــــــــٌز         يف َعِليٍّ َويف اْلَولِيــــِد قــُـْرانــــــا أَنْــــــــــــَزَل اللَّ
فـَتـَبـَوَّا اْلَولِيــــــــُد ِمْن َذاَك ِفْسقـــــــــــاً         َوَعلِــــــــــــــــــــــــيٌّ ُمبَـــــــــــــوَّأٌ ِإميَانــــــــــــا
لَْيَس َمْن َكاَن ُمْؤِمناً َعـــــَرَف اللََّ         َكَمْن َكــــــــــاَن فَاِسقاً َخوَّانـــــا

َسْوَف ُيَْزى اْلَولِيُد ِخْزايً َو اَنراً         َوَعِليٌّ اَل َشكَّ ُيَْزى ِجَناان  
راجــع: املناقــب البــن شهرآشــوب 2: 10 وانظــر أيضــاً: شــرح األخبــار للقاضــي النعمــان 2: 342؛األمــايل للصــدوق: 490ــــ491؛ 
الفتوح البن أعثم 2: 495 ــ496؛شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 6: 292ــ293 نقًا عن الزبري بن بّکار يف کتاب املفاخرات؛ 
الغديــر للعامــة األميــيّن 6 :81 -84 واملصــادر املذکــورة فيــه. وبــن املصــادر يف روايــة هــذه األبيــات اختــاف مل نتعــّرض لــه فراجــع. 

ومل تَــرِد القصيــدة يف ديــوان حّســان بــن اثبــت
2- ذکــر الطربســّي يف االحتجــاج »عمــرو بــن عثمــان بــن عّفــان« يف ضمــن مــن تنــاول اإلمــام Q بلســانه يف هــذا اجمللــس، ويف نقلــه 
ـَـا َمثـَلُــَك َمثَــُل  أّن اإلمــام رّد عليــه قائــًا: »َوأَمَّــا أَنْــَت اَي َعْمــَرو بْــَن ُعْثَمــاَن فـَلَــْم َتُكــْن لِْلَجــَواِب َحِقيقــاً حِبُْمِقــَك َأْن تـَتَّبِــَع َهــِذِه اأْلُُمــوَر، فَِإنَّ

اْلبـَُعوَضــة«. إلــی آخــر مــا ورد هنــا يف رّد اإلمــام Q علــی املغــرية
3-  ليس يف»ن« وال احلدائق الورديّة.وأثبتناه من االحتجاج ألنّه أنسب.
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ــاً Q قتــل عثمــان، وَلَعمــرِي لــو قتلــه مــا كنــَت مــن ذلــك يف شــي ء)2(،  ِمنـَْهــا فـََقــْد َكَذْبــت َ وخبثــَت)1(؛ تزعــم أّن علّي
خس  حس  جس  مخ  فأّمــا قيلكــم يف األمــر وامللــك الــذي أُعِطيتُــم فــإّن هللا تعــاىل قــال حملّمــد O ىمحٱجخ 
حقيمح)4(، وهللا مــا َنَصــرَت عثمــاَن حيّــاً، وال غضبــت لــه مّيتــاً،  مف  خف  حف  خصيمح )3( ىمحٱجف  حص  مس 

اُضــَك يِف بَــيِن َهاِشــٍم أو بَــيِن أَُميَّــَة فـَُهــَو ادَِّعــاُؤَك ِإىَل ُمَعاِويَــة ومــا زالــت الطائــف دارك حــى كان أمــس)5(، وأَمَّــا اْعِرَ

ونفض ثيابه وخرج.

فقال معاوية: ذوقوا، قد نـََهيُتُکم)6(، وهللا ما قام حى َأظَلَم َعَليَّ البيت)7(، وقال معاوية شعراً:

وقلت لكـــــــــــــــــم: ال تبعثُـــــــــــــــــنَّ إلـــــــــــــــــى احلســـــــــــــــْنوقلت لكـــــــــــــــــم: ال تبعثُـــــــــــــــــنَّ إلـــــــــــــــــى احلســـــــــــــــْنأمرتكــــــــــم أمــــــــراً فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسمعــــــــــــــــــــوا لــــــــــهأمرتكــــــــــم أمــــــــراً فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم تسمعــــــــــــــــــــوا لــــــــــه
بركبانــــــــــــــــــــا يَهويــــــــــــــــــــَن من ســــــــــــــــــــــــــــــّرة اليمــــــــــنْ بركبانــــــــــــــــــــا يَهويــــــــــــــــــــَن من ســــــــــــــــــــــــــــــّرة اليمــــــــــنْ وإنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ورّب الّراقصـــــــــــــــــــــــــاِت عشــــــــــــــــــــّيةوإنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ورّب الّراقصـــــــــــــــــــــــــاِت عشــــــــــــــــــــّية
وبُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــداه عنـــــــــــــــــــــَد جتريــره الّرســْنوبُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــداه عنـــــــــــــــــــــَد جتريــره الّرســْن)8(أخاف عليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لسانهأخاف عليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منه طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لسانه

فيـــــــــــــــــــــه كبعضكــم           أبيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كنــُت  فيـــــــــــــــــــــه كبعضكــم          فلّمــا  أبيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كنــُت  وكان خطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــه غبنـــــــــــــــــــــاً مــن الغَــَنْ وكان خطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيــه غبنـــــــــــــــــــــاً مــن الغَــَنْ فلّمــا 
ــــــــــــــــــــَمْنفأمَجعتُــــــــــــــــــــــــــــــــــم بغيـــــــــــــــــًا عليـــــــــــــــــه و غـــــــــــــــــدرة        فأمَجعتُــــــــــــــــــــــــــــــــــم بغيـــــــــــــــــًا عليـــــــــــــــــه و غـــــــــــــــــدرة         ــــــــــــــــــــَمْناملــــــدّل من السِّ وقد يعثـــــــــــــــــروقد يعثـــــــــــــــــر)9( العري العري)10( املــــــدّل من السِّ
على أنّه دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى احملـــــــــــــــــْنعلى أنّه دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى احملـــــــــــــــــْنفكيف رأيتم غّبفكيف رأيتم غّب)11( رأيـــــــــــــــــــــي و رأيكـــــــــــــــــــــــــــــــــم رأيـــــــــــــــــــــي و رأيكـــــــــــــــــــــــــــــــــم

و حسبــــــــــــــــــــــــــــي و حسب املـرء يف القر و الكفْنو حسبــــــــــــــــــــــــــــي و حسب املـرء يف القر و الكفْنفحسبكــــــــــــــــــــــــــــــــــم ما كـــــــــــــــــان من نضــــــــــــــــج َكيِِّه       فحسبكــــــــــــــــــــــــــــــــــم ما كـــــــــــــــــان من نضــــــــــــــــج َكيِِّه       

وقال قُـــــَثم بن العّباس)12(:

1-  يف احلدائق الورديّة:» فقد كذبت، أو جئت تزعم ..«.
2-  أشار إلی هذه املفاخرة حّتی هنا الفخر الرازّي )م606هـ( يف احملصول يف علم األصول 4: 340 ــ342 بشکٍل إمجايّل.

3-  األنبياء: 111.
خليمح. حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  4-  اإلسراء: 16، ومتامها: ىمحٱجف 

ْســَاَم، َحــىَّ َكاَن َمــا َكاَن يف أَْمــس «  5-  يف االحتجــاج: »َو َمــا زَالَــِت الطَّائِــُف َداَرَك تـَتـْبَــُع اْلبـَغَــااَي، َو حُتْيِــي أَْمــَر اجْلَاِهِليَّــِة، َو مُتِيــُت اإْلِ
وهــو أوضــح، وال نســتبعد أّن اجلشــمّي أو مصــدره أو أحــد رواتــه أســقط جــزءاً مــن احلديــث صــوانً ملکانــة الّصحابــة عنــد أهــل الســّنة! 

6-  يف احلدائق الورديّة: »قد نّبأتکم«.
7-  إلی هنا تنتهي رواية الطربســّي يف االحتجاج1: 269ــ  278 وابن أيب احلديد يف شــرح هنج الباغة نقًا عن کتاب املفاخرات 
للزّبــري بــن بــّکار  6: 285ــــ 492.وليــس فيهمــا مــا أنشــده معاويــة مــن األبيــات. ولکــن روی املفاخــرة إلــی هنايــة هــذه األبيــات ســبط 

ابــن اجلــوزّي يف تذکــرة اخلواّص:182ــــ 184
8-  َجرََّرُه و َجرََّر به: سحَبه وَجَذبَُه ، والرََّسن:ما کان من األزّمة علی أنف الّدابّة )املعجم الوسيط:116و345(

9-  »ن«: حتت »يعثر«: کلمة غري منقوطة، واملثبت من احلدائق الورديّة.
10- يف»ن« فوق العري کلمة غري واضحة ومن احملتمل أهّنا:»بعري«.

11- الغّب من کّل شيء: عاقبته وآخره)املعجم الوسيط:642(
ِراجــع ترمجتــه يف ســري أعــام النبــاء  12-  هــو قـــُـــــَثُم بــُن الَعبَّــاِس بــِن َعْبــِد املطَِّلــِب بــِن َهاِشــٍم: ابْــُن َعــمِّ النَّــيِِّ O، َوَأُخــو: َعْبــِد هللا. 
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مــع ابــن رســــــــــــــــــــــــــول هللا حرفــاً مــدىمــع ابــن رســــــــــــــــــــــــــول هللا حرفــاً مــدى)1( الّدهــــــــــــــِر الّدهــــــــــــــِروهللا لــــــــــــــو جئنــــــــــــــــــا ملــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــال قائــــــــــــــٌلوهللا لــــــــــــــو جئنــــــــــــــــــا ملــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــال قائــــــــــــــٌل
أذّل بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا مـــــــــــــــــــن عــازب الَوبـــــــــــــْــــــِرأذّل بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا مـــــــــــــــــــن عــازب الَوبـــــــــــــْــــــِروأنصـــــــــــــــــــُرُه  منكــم وأنتـــــــــــــــــــم عصابــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوأنصـــــــــــــــــــُرُه  منكــم وأنتـــــــــــــــــــم عصابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
إىل ابـــــــــــــــــــن رســول هللا ُخْرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وال نــدريِ إىل ابـــــــــــــــــــن رســول هللا ُخْرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وال نــدريِ دلفتمدلفتم)2( بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو واثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــن بفحشـــــه بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرو واثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــن بفحشـــــه
أال ال وشـــــــــــــــــسُع الّنعــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفضُل من عمِرِوأال ال وشـــــــــــــــــسُع الّنعــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفضُل من عمِرِووليــس يســـــــــــــــــــاوي عمـــــــــــــــــــروكم شســـــــــــــــــــَع نعلــهوليــس يســـــــــــــــــــاوي عمـــــــــــــــــــروكم شســـــــــــــــــــَع نعلــه
عن ابــــــــــــــــــــــن رسول هللا يف الُعْهــــــــــــــــــــِر  واخلمــــــــــــــــــــــِرعن ابــــــــــــــــــــــن رسول هللا يف الُعْهــــــــــــــــــــِر  واخلمــــــــــــــــــــــِروقــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للمــرء املعيطــّيوقــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للمــرء املعيطــّي)3( شاغـــــــــــــــــــٌل شاغـــــــــــــــــــٌل
إليإليــــــــــــــك عروسك عروســــــــــــاً  واتاً  واتــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الفخرك الفخــــــــــــــــر يف  فهر يف  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررِِوقــــــــــــــــــــــــــــــــــل ألبـــــــــــــــــي سفـــــــــــــــــيان عتبة زفَّهـــــــــــــــــا:وقــــــــــــــــــــــــــــــــــل ألبـــــــــــــــــي سفـــــــــــــــــيان عتبة زفَّهـــــــــــــــــا:
بعوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــة إاّل  بعوض  إاّل  الــّزاّنء)4(  الــّزاّنءــق  األمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  األمحومــا  البحــِرومــا  جلّــة  البحــِرــح يف  جلّــة  الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح يف  الري  َهــَوت يف ذانبَهــَوت يف ذانب)5( 
يــرّد بطيــــــــــــــــــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عاديــة الصقــِريــرّد بطيــــــــــــــــــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عاديــة الصقــِرورأس خطاايهورأس خطاايهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم معاويـــــــــــــــــة الّـــــــــــذيــم معاويـــــــــــــــــة الّـــــــــــذي
فظلّــــــــــــــت دمــــــــــاُء الّصــــيــــــد يف نــــــــــــــــــره جَتــــــــــــــريِ فظلّــــــــــــــت دمــــــــــاُء الّصــــيــــــد يف نــــــــــــــــــره جَتــــــــــــــريِ فلمـــــــا أاته الّصقــــــــــر أبَصــــــــــــــــــــــــــــــَر صيــــــــــــــــــَدهفلمـــــــا أاته الّصقــــــــــر أبَصــــــــــــــــــــــــــــــَر صيــــــــــــــــــَده)6(
ــِر؟أ تــــــــــــــــــــــــــــــؤذي  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول هللا يف أهل بيتهأ تــــــــــــــــــــــــــــــؤذي  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول هللا يف أهل بيته ــن مــن احلُُم ــُل أروااثً مُجعــــــــــــــــــــــــــــــ ــِر؟وُتوِصــــــــــــــــــــــــــــــ ــن مــن احلُُم ــُل أروااثً مُجعــــــــــــــــــــــــــــــ وُتوِصــــــــــــــــــــــــــــــ
ســــــــــــــــــــــــــــــــوى مــا قَتلنَــا مـــــــــــــــــن قريــٍش علــى الكفــِرســــــــــــــــــــــــــــــــوى مــا قَتلنَــا مـــــــــــــــــن قريــٍش علــى الكفــِرعلــى غيــــــــــــــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــــــــــــــٍب كان منّــا علمتَــُهعلــى غيــــــــــــــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــــــــــــــٍب كان منّــا علمتَــُه

1- »ن«: » بدا«، وهو تصحيف، واملثبت من احلدائق الورديّة.
2- َدَلَف إليه: أقبل عليه )املعجم الوسيط: 293(

3-يريد به الوليد بن عقبة بن أيب معيط.
4-الزنّــــاء: الکثــري الــّزان )املعجــم الوســيط:403(، يشــري هبــذا الّلقــب إلــی املغــرية بــن شــعبة، وحديــث زانه أبّم مجيــل ــــ عنــد مــا کان 
ــَن الشــاهد الرابــع - وهــو زايد  ــاً علــی البصــرة مــن قبــل عمــر ــــ مشــهوٌر بــن أصحــاب التاريــخ، ولکــن أســقط عمــر احلــّد عنــه وَلقَّ والي
بــن أبيــه - االمتنــاع عــن الشــهادة شــکراً ألايدي املغــرية عنــده حيــث وازره يــوم هجمــوا علــی بيــت أمــري املؤمنــن Q، وضربــوا قــرّة عــن 
الّرســول فاطمــة الشــهيدة P، فاستشــهدت جــرّاء ذلــك. و نقــل ابــن أيب احلديــد عــن املدائــيّن أنـّـه روی :» أّن املـــُـغريََة كاَن أزىَن النّــاِس 
ــِه الَبصَرة«)راجــع تفصيــل ذلــك يف  يف اجلاِهِليَّــِة، فـََلّمــا َدَخــَل يف اإِلســاِم قـَيَّــَدُه اإِلســاُم، وبَِقَيــت ِعنــَدُه ِمنــُه بَِقيَّــٌة َظَهــَرت يف أاّيِم ِواليَِت

شــرح هنــج الباغــة البــن أيب احلديــد 231:12- 241(
5- يف »ن« : کلمة غري منقوطة، واملثبت من احلدائق الورديّة.

6- »ن«: »صدره«، واملثبت من احلدائق الورديّة.
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مــن قصيــدة طويلــة)1(، ) وكانــوا يهابــون احلســن Q بعــد ذلــك حــى قبــض()2(، وقــال غيــان بــن ســلمة)3( مــن 
قصيــدة)4(:

عجلــــــــــــــــــــَت إىل أمــــــــــــــــــــٍر ويف عجــــــــــــــــــــلك الّزلــلِْ عجلــــــــــــــــــــَت إىل أمــــــــــــــــــــٍر ويف عجــــــــــــــــــــلك الّزلــلِْ أال! أَبِلغــــــــــــــــــــا عّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املغــريَة َمْأَلَكــــــــــــــــــــاأال! أَبِلغــــــــــــــــــــا عّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املغــريَة َمْأَلَكــــــــــــــــــــا
وعتبــــــــــــــــــة مـّــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيه عسى وَعْل وعتبــــــــــــــــــة مـّــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيه عسى وَعْل )5(وغــــــــــــــــــــّرك عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو والوليــــــــــــــــــــد ســفاهًةوغــــــــــــــــــــّرك عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو والوليــــــــــــــــــــد ســفاهًة
احلتــوف)6( كثيــــــــــــــــــــــــــرة كثيــــــــــــــــــــــــــرة وأغــــــــــــــــــــراض  احلتــوفدعــــــــــــوك  وأغــــــــــــــــــــراض  إىل احليــــــــــــــــــــــــــــّـة الّصّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والقائــل الفعــلْ إىل احليــــــــــــــــــــــــــــّـة الّصّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والقائــل الفعــلْ دعــــــــــــوك 
والعمــلْ إىل خيــــــــــــــــــــــــــر مــن ميشــــــــــــــي علــى األرض حافيــًاإىل خيــــــــــــــــــــــــــر مــن ميشــــــــــــــي علــى األرض حافيــًا والقــــــــــــــــــــــــــول  الــــــــــــــــــــــــــدي  والعمــلْ ومنتعــًا يف  والقــــــــــــــــــــــــــول  الــــــــــــــــــــــــــدي  ومنتعــًا يف 
إليــــــــــــــــــــــــــك وال عــــــــــــــــــــــــــاٍر جتــــــــــــــــــــــــــر لــهإليــــــــــــــــــــــــــك وال عــــــــــــــــــــــــــاٍر جتــــــــــــــــــــــــــر لــه)7( العلــلْ  العلــلْ إىل حســــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــن غري ذنــــــــــــــــــــــــٍب أتى بهإىل حســــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــن غري ذنــــــــــــــــــــــــٍب أتى به
وكان هبــــــــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــــــــا مضــى ُيضــرب املثــلْ وكان هبــــــــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــــــــا مضــى ُيضــرب املثــلْ فسّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فيمــــــــــــــــــــــــــا كنــَت فيــه بعوضــةفسّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فيمــــــــــــــــــــــــــا كنــَت فيــه بعوضــة
أال ربَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد قد حدا غيــــــــــــر ذي مجْلأال ربَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد قد حدا غيــــــــــــر ذي مجْل)8(فــــــــــــــــــــــــــو هللا مــــــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــا الــذي أنــت أهلــهفــــــــــــــــــــــــــو هللا مــــــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــا الــذي أنــت أهلــه
مجّــــــــــــــة واحلــوادث  عليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  مجّــــــــــــــةوعبــــــــــــــــــــــــــَت  واحلــوادث  عليّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  فمــــــــــــــــــــــــــا لــك يف التقــــــــــــــوى رجــاء وال أمــــــــــــــْلفمــــــــــــــــــــــــــا لــك يف التقــــــــــــــوى رجــاء وال أمــــــــــــــْل)9(   وعبــــــــــــــــــــــــــَت 

1- هــذه القصيــدة الغــرّاء ممــا ضــّن هبــا الزمــان علينــا فلــم جنــد ــــ علــی الرغــم مــن البحــث عنهــا يف آالف مــن املصــادر ــــ مــن ذکرهــا وال 
بيتــاً منهــا ســوی اجلشــمّي وقــد نقــل عنــه احملّلــي يف احلدائــق الورديّــة.

2- ليس يف»ن«، وأثبتناه من احلدائق الورديّة.
3- کــذا »ن«، ويف احلدائــق الورديّــة: »غيــان بــن مســلمة«، ونســب القصيــدة الديلمــّي إلــی »غيــان بــن ســلمة« کمــا نســبها ابــن 
شــدقم، إلــی »غيــان بــن علقمــة الثقفــيّ «، ومــا أثبتنــاه هــو الصحيــح. وهــو َغْيــَاُن بْــُن َســَلَمَة بْــِن ُمَعتِّــب الثّقفــّي، أســلم يــَـْوم الطائــف، 
وکان شــاعراً مقــّاً )راجــع ترمجتــه وأخبــاره يف األغــاين 13: 137ــ142؛معجــم الصحابــة البــن قانــع 12: 4236 ــــ4238 واملصــادر 
املذکــورة يف هامشــه(، وهنــاك إشــکالّية حــول نســبة هــذه القصيــدة إليــه، وهــي أّن ابــن عبــد الــرّب صــرّح بوفــاة غيــان يف آخــر خافــة عمــر 
)االســتيعاب 3: 1256( کمــا ال جنــد ذکــر غيــان يف أحــداث زمــن أمــري املؤمنــن Q وال قبلــه، فيبــدو أنّــه کان قــد مــات قبــل وقــوع 
هــذه املفاخــرة بســنن کثــرية فکيــف نســبت القصيــدة إليــه؟ومل جنــد يف التاريــخ شــاعراً آخــر هبــذا اإلســم کــي يکــون هــو القائــل هلا؟ومــن 
احملتمــل أن يکــون بعــض الشــيعة يف العصــور املتأّخــرة وجــد هــذا االحتجــاج فنظمــه مثّ ُنســبت القصيــدة خطــًأ إلــی غيــان بــن ســلمة.  

4- مل جنــد مــن روی هــذه القصيــدة قبــل اجلشــمّي؛أّما بعــده فقــد أخــذ عنــه احمللّــي )م652هـــ( يف احلدائــق الورديّــة وإن مل يصــرّح 
يف احلســييّن  شــدقم  بــن  األخبار:250؛وضامــن  غــرر  يف  الديلمــّي  احلســن  أيب  بــن  احلســن  أيضــاً  ورواه  الســفينة؛   ابســم کتــاب 

حتفة األزهار1: 137 ومل يذکرا مأخذمها.وبن هذه املصادر يف العديد من ألفاظ األبيات اختاف مل نتعّرض له، فراجع. 
5- » َعل« لغٌة يف » َلَعلَّ«.) هتذيب اللغة 1: 80(

6- الغــرض: اهلــدف الّــذي يُرَمــی إليــه واجلمــع: أغــراض؛ واحلتف:اهلــاك واجلمــع ُحتُــوف ) املعجــم الوســيط: 154 و650( ويف 
احلدائــق الورديّــة: »أعــراض احلتــوف«، وهــو تصحيــف.

7- »جتــر لــه « غــري منقوطــة وال مقــروءة يف »ن«، واملثبــت مــن احلدائــق الورديـّـة، ويف هامشــها عــن نســخة أخــری: »حتركــه «، ويف غــرر 
األخبــار: »وال عــذر يف جتويــز ذلــك يف العلــل«، ويف حتفــة األزهــار: »إليــك وال عــذر جترّيــت للعمــل«.

8- »ن«: »محل« أو »مجل«، واملثبت من احلدائق الورديّة وغرر األخبار.
9- روی هذه املفاخرة بکاملها إلی هنا محيد احملّلي يف احلدائق الورديّة 1: 156ــ165 ومل يصرّح ابســم املصدر، ولکن من املقطوع 
بــه أنّــه أخــذه مــن هــذا الکتــاب ونّصــه يوافــق نــّص اجلشــمّي حــذو القــّذة ابلقــّذة وال جتــد بينهمــا إاّل اختافــات يســرية جّداً.هــذا وقــد 
أشــران إلــی غالبيّــة مصــادر هــذا االحتجــاج يف اهلوامــش الســابقة، وجديــر ابلذکــر أّن هــذه املصــادر تتلــف فيمــا بينهــا ابلــزايدة والنقصــان 
والتقــدمي والتأخــري يف بعــض الفقــرات، کمــا أهّنــا ليســت بطبيعــة احلــال مبنــأی عــن التصحيــف والّتحريــف، ولکــن طوينــا کشــحاً عــن ذکــر 

هــذه االختافــات حيــث کان اهلــدف الرّئيــس لنــا تقــدمي نــّص حمّقــق هلــذا االحتجــاج بروايــة اجلشــمّي. 







 هل كـــــان
 اإلمام احلســن Q مطالقــًا؟!

الشيخ حمّمد باقر ملكيان

قـــم املقّدســـة



هل كان اإلمـام الحسن Q مطالقًا؟!
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قــد ورد يف بعــض نصــوص الفريقــن أّن اإلمــام احلســن Q كان مطاقــاً. وبنــاء عليــه فــإّن علمــاء 
اإلماميــة حاولــوا البحــث حــول هــذه النصــوص ســنداً وداللــة، فهــم بــن مــن قبــل هــذه النصــوص ولكــن 
حاولــوا توجيههــا وتفســريها حبيــث تناســب شــأن اإلمــام احلســن Q، وبــن مــن رّد هــذه الــرواايت 

وذهــب إلــی أهّنــا مــن موضوعــات األخبــار.

وهذه الدراسة أيضاً من احملاوالت حول هذا املوضوع.

األلفاظ األساسية: اإلمـــــــــــام احلسن Q، مطاق، األخبار املوضوعة.

ملخـص املقـالـة
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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رّب العاملن، وصّلی هللا علی حمّمد وآله الطاهرين، ولعنة هللا علی أعدائهم أمجعن.

هل كان اإلمام الحسن Q مطالقًا؟!

ورد يف أخبــار العاّمــة واخلاّصــة أّن اإلمــام احلســنQ كان كثــري األزواج، وكان رجــًا مطاقــاً للنســاء، وقــد حــاول 
علمــاؤان)1( البحــث حــول هــذا املوضــوع، وحنــن أيضــاً نقتفــي أثرهــم يف هــذه الدراســة، فنقــول - ومــن هللا نســتمّد 

التوفيــق - :

ال بّد قبل الكام حول هذه الرواايت ـ سنداً وداللة ـ من ذكرها سنداً ومتناً، فإليك نّص هذه الرواايت:

 Q ًقال: أتى رجل أمري املؤمنن علّيا ،Q 1- الربقي، عن ابن حمبوب، عن عبد هللا بن سنان، عن أيب عبد هللا 
 :Q وعبــد هللا بــن جعفــر خطبــوا إيل، فقــال أمــري املؤمنــن Q واحلســن Qفقــال لــه: جئتــك مستشــرياً؛ إّن احلســن

»املستشــار مؤمتــن، أّمــا احلســن فإنـّـه مطــاق للنســاء، ولكــن زوجهــا احلســن فإنـّـه خــري البنتــك«)2(.

والروايــة صحيحــة ســنداً نعــم الربقــي يــروي عــن الضعفــاء ويعتمــد اجملاهيــل -كمــا قــال النجاشــي)3( والشــيخ 
الطوســي)4( - إال أنّــه ثقــة.

2- الكليــين، عــن محيــد بــن زايد، عــن احلســن بــن حممــد بــن مساعــة، عــن حممــد بــن زايد بــن عيســى، عــن عبــد هللا 
بــن ســنان، عــن أيب عبــد هللا Q، قــال: »إنَّ عليّــاً قــال وهوعلــى املنــرب: ال تزّوجــوا احلســن فإنـّـه رجــل مطــاق، فقــام 
رجــل مــن مهــدان فقــال: بلــى وهللا لنزوجّنــه، وهــو ابــن رســول هللا O وابــن أمــري املؤمنــن Q، فــإن شــاء أمســك، 
وإن شــاء طلــق«)5(. والروايــة موثقــة، فــإّن محيــد بــن زايد)6( واحلســن بــن حمّمــد بــن مساعــة)7( واقفيــان إاّل أهّنمــا ثقتــان. 

3- الكليــين، عــن عــدة مــن أصحابنــا، عــن أمحــد بــن حممــد، عــن حممــد بــن إمساعيــل بــن بزيــع، عــن جعفــر بــن 
1- انظــر علــى ســبيل املثــال: حيــاة اإلمــام احلســنQ لشــريف القرشــي 457:2- 472، نظــام حقــوق املــرأة يف اإلســام للشــهيد 

املطهــري: 306- 309، اإلمــام اجملتبــیQ للمصطفــوي: 228- 234.
2- احملاسن 601:2/ ح 20. 

3- رجال النجاشي: 76/ الرقم 182.
4- الفهرست: 62/ الرقم 65.

5- الكايف 56:6/ ح 4 ابب تطليق املرأة غري املوافقة. 
6- رجال النجاشي: 132/ الرقم 339، الفهرست: 114/ الرقم 238.

7- رجال النجاشي: 40/ الرقم 84، الفهرست: 103/ الرقم 193.
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بشــري، عــن حيــى بــن أيب العــاء، عــن أيب عبــد هللا Q، قــال: »إّن احلســن بــن علــّي  Q طلّــق مخســن امــرأة، فقــام 
علــّي Q ابلكوفــة فقــال: اي معاشــر أهــل الكوفــة، ال تنكحــوا احلســن فإنّــه رجــل مطــاق، فقــام إليــه رجــل فقــال: 
بلــى وهللا لننكحنــه فإنّــه ابــن رســول هللا O وابــن فاطمــة P، فــإن أعجبتــه أمســك، وإن كــره طلــق«)1(. والروايــة 

ضعيفــة ســنداً، فــإّن حيــى بــن أيب العــاء مل يوثــق)2(.

4- قــال أبوجعفــر حممــد بــن علــّي: »قــال علــي Q ألهــل الكوفــة: ال تزوجــوا حســناً فإنّــه رجــل مطــاق«)3(. 
واخلــرب مرســل، مثّ الظاهــر أّن هــذا اخلــرب هواخلــرب الثالــث نفســه. هــذه رواايت اإلماميــة يف البــاب.

وأّمــــا رواايت العامة فهي:

 1- حّدثنــا أبوبكــر، قــال: ان حــامت بــن إمساعيــل، عــن جعفــر، عــن أبيــه، قــال: »قــال علــي Q: اي أهــل العــراق
- أواي أهــل الكوفــة - ال تزوجــوا حســناً فإنّــه رجــل مطــاق«)4(. ونقلــه ابــن عســاكر هبــذا اإلســناد، وزاد: »فقــال 

رجــل مــن مهــدان: وهللا لنزوجّنــه فمــا رضــي أمســك ومــا كــره طلــق«)5(.

2- حّدثنــا أبوبكــر، قــال: ان حــامت بــن جعفــر، عــن أبيــه، قــال: »قــال علــي Q: مــا زال احلســن يتــزّوج ويطلّــق 
حــّى حســبت أن يكــون عــداوة يف القبائــل«)6(. ورواه البــاذري عــن عبــاس بــن هشــام الكلــي، عــن أبيــه، عــن جــّده، 

عــن أيب صــاحل)7(.

3- ابــن عســاكر، قــال: أنبــأان أبوســعد املطــرز، اان أبونعيــم، ان ســليمان بــن أمحــد، ان ســهل بــن موســى شــريان 
الرامهرمــزي، ان حممــد بــن عثمــان بــن أيب صفــوان الثقفــي، ان قريــش بــن أنــس، ان ابــن عــون، عــن حممــد، >قــال: 
خطــب احلســن بــن علــّي إىل منظــور بــن ســيار بــن زابن الفــزاري ابنتــه، فقــال: وهللا إيّن ألنكحــك وإيّن ألعلــم أنّــك 

طلــق ملــق، غــري أنــك أكــرم العــرب بيتــاً وأكرمــه نســباً<)8(. 

4- وروی ابــن عســاكر أيضــاً مســنداً عــن حممــد بــن عمــر: حدثــين علــي بــن عمــر، عــن أبيــه، عــن علــي بــن 

1- الكايف 56:6/ ح 5 ابب تطليق املرأة غري املوافقة. 
2- الفهرست: 263/ الرقم 800، رجال الطوسي: 149/ الرقم 1653.

3- دعائم اإلسام 258:2. 
4- املصّنف البن أيب شيبة الكويف 172:4. 

5- اتريخ مدينة دمشق 249:13. 
6- املصّنف البن أيب شيبة الكويف 172:4. 

7- أنساب األشراف 25:3. 
8- اتريخ مدينة دمشق 251:13. 
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حســن، قــال: »كان حســن بــن علــي مطاقــاً للنســاء، وكان ال يفــارق امــرأة إاّل وهــي حتبــه«)1(.

فإنـّـك كمــا تــری أّن هــذه األخبــار مل تصــل الــی حــد التواتــر، كمــا أّن متوهنــا مضطربــة، فــورد يف احملاســن: أنـّـه أتــى 
رجــل أمــري املؤمنــن عليّــاً Q فقــال لــه: جئتــك مستشــريا؛ إّن احلســن Q واحلســن Q وعبــد هللا بــن جعفــر خطبــوا 
إيّل، فقــال أمــري املؤمنــن Q: »املستشــار مؤمتــن، أّمــا احلســن فإنـّـه مطــاق للنســاء، ولكــن زوجهــا احلســن فإنـّـه خــري 

البنتك«)2(.

ولكــن هــذا اخلــرب قــد نقلــه ابــن عســاكر هكــذا: ابــن عيــاش، عــن أبيــه، قــال: خطــب احلســن واحلســن Q وعبــد 
هللا بــن جعفــر إىل املســيب بــن جنبــة ابنتــه احلســان، فقــال هلــم: إّن يل فيهــا أمــرياً لــن أعــد، وأمــره، فأتــى علــي بــن أيب 
طالــب Q فأخــربه خربهــم واستشــاره، فقــال لــه علــّي: »أّمــا احلســن فإنّــه رجــل مطــاق وليــس حتظــن عنــده، وأمــا 

احلســن فإّنــا هــي حاجــة الرجــل إىل أهلــه، وأّمــا عبــد هللا بــن جعفــر فقــد رضيتــه لــك«، فزوجــه املســيب ابنتــه)3(.

فهذه الرواايت طائفتــــــــــان:

ورد يف طائفة منها أّن أمري املؤمنن Q هنی أن يزّوج أهل العراق اإلمام احلسن Q ألنّه مطاق.

وورد يف طائفة أخری أّن اإلمام احلسن Q طّلق مخسن امرأة.

وكيفما كان، فإّن هنا اجّتاهن حول هذه األخبار:

 Q ؛ فإّن كثرة زواجه وطاقهQ االجّتاه األّول: ثبوت هذه األخبار، ومحلها علی حممل يليق بشأن اإلمام احلسن 
ليس إلجابة داعي الشهوة وإشباعها؛ نعوذ ابهلل من التفّوه أبمثال هذا فيمن أذهب هللا عنه الرجس.

قــال اجمللســي األّول: الظاهــر أّن كثــرة طــاق ســّيد شــباب أهــل اجلنّــة أمجعــن كانــت لعــدم مائمــة أخاقهــّن، 
ووصــل إليــه Q مــا وصــل بســبب امرأتــه لعنهــا هللا وأابهــا األشــعث)4(.

وهــذا يظهــر مــن الشــيخ الكليــين G أيضــاً حيــث أورد بعــض هــذه الــرواايت يف ابب هبــذا العنــوان: ابب تطليــق 
املــرأة غــري املوافقــة)5(.

1- اتريخ مدينة دمشق 251:13. 
2- احملاسن 601:2/ ح 20. 

3- اتريخ مدينة دمشق 261:27. وانظر: أنساب األشراف 181:13. 
4- روضة املّتقن 5:9. 

5- الكايف 56:6/ ح 4- 5. 
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وأورد عليــه احملّقــق البحــراين G بقولــه: وال خيفــى بعــده، ألنـّـه لــوكان كذلــك لــكان عــذراً شــرعياً، فكيــف ينهــى أمــري 
املؤمنــن Q عــن تزويــه واحلــال كذلــك؟! وابجلملــة: فاملقــام حمــّل إشــكال، وال حيضــرين اآلن اجلــواب عنــه، وحبــس 

القلــم عــن ذلــك أوىل ابألدب)1(.

واالجّتــاه الثــاين، ولعّلــه الصــواب: القــول ابفتعــال تلــك األحاديــث مــن قبــل خصــوم اإلمــام Q ليشــّوهوا بذلــك 
ســريته.

ويشهد لذلك  - أويؤّيده - أمور:

األّول: ضعــف أســانيد أكثــر النصــوص الــواردة يف املقــام، فأصــّح مــا ورد يف البــاب مــا ورد عــن الربقــي، مــع أنّــه 
يــروي عــن الضعفــاء ويعتمــد املراســيل)2(.

الثاين: تعارضها يف عدد الزوجات

فما ورد يف عدد أزواجه Q هكذا:

1. إنّه تزّوج مخسن امرأة)3(.

2. تزّوج سبعن حرّة)4(.

3. أحصن تسعن امرأة)5(.

4. إنّه تزوج مائتن ومخسن امرأة)6(.

5. قيل: إنّه تزوج ثامثائة)7(.

واالضطــراب يف هــذا - مضافــاً إلــی ضعــف ســند أکثــر هــذه األقــوال، ســّيما القــول األخــري، فإنـّـه منقــول بصيغــة 
التمريــض عــن أيب طالــب املکــي وهوصــويف منحــرف، وهکــذا القــول الرابــع- يوجــب الــردد يف مــا ورد يف النصــوص.

1- احلدائق الناضرة 148:25. 
2- رجال النجاشي: 76/ الرقم 82.

3- الكايف 56:6/ ح 5 ابب تطليق املرأة غري املوافقة. 
4- دالئل اإلمامة: 163، الدر النظيم: 515، العدد القوية: 352، الوايف ابلوفيات 68:12. 

مثّ إنّه احتمل مادلونغ أّن السبعن حمّرف التسعن. انظر )جانشيين حمّمد(: 533.
5- اتريخ مدينة دمشق 249:13، سري أعام النباء 261:3. 

6- قوت القلوب 246:2، وعنه يف مناقب آل أيب طالب 30:4. 
7- قوت القلوب 246:2، وعنه يف مناقب آل أيب طالب 30:4. 
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أضــف إلــی ذلــك أّن مــا ورد يف تســمية أزواجــه مل يصــل إىل هــذه األعــداد، بــل أقــّل عنهــا كثــرياً؛ فإنّــه قــد ذكــر 
املؤرّخــون أّن مــن زوجاتــه: خولــة الفزازيــة، وجعــدة بنــت األشــعث، وعائشــة اخلثعميــة، وأّم اســحاق بنــت طلحــة 
بــن عبيــد هللا التيمــي، وأّم بشــري بنــت أيب مســعود األنصــاري، وهنــد بنــت عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، وأّم عبــد هللا 
 وهــي بنــت الشــليل بــن عبــد هللا أخوجريــر البجلــي، وامــرأة مــن بــين ثقيــف، وامــرأة مــن بــين عمروبــن أهيــم املنقــري،

وامرأة من بين شيبان من آل مهام بن مرة.

قـــــــــال احملّقــق التســري G: املســّميات مــن أزواجــه Q: خولــة بنــت منظــور بــن زايد الفزاريــة؛ وأّم إســحاق بنــت 
طلحــة؛ وأّم بشــر بنــت أيب مســعود األنصــاري؛ وهنــد بنــت ســهيل بــن عمــرو؛ وحفصــة بنــت عبــد الرمحــن بــن أيب 
بكــر؛ وامــرأة مــن كلــب؛ وامــرأة مــن ثقيــف؛ وامــرأة مــن بنــات علقمــة بــن زرارة؛ وامــرأة مــن بــين شــيبان مــن آل مهــام بــن 
مرّة؛ وجعدة بنت األشــعث؛ وبنت الشــليل أخو جرير بن عبد الّل البجلي؛ نقلهّن ابن أيب احلديد عن املدائين)1( .

وامــرأة مــن بنــات عمروبــن أهتــم املنقــري يقــال هلــا: »أّم حبيــب«، واســم أهتــم جّدهــا ســنان، وإّنــا مسّــي أهتــم ألّن 
قيــس بــن عاصــم ضــرب فمــه بقــوس فَهتَــَم أســنانَُه؛ ذكرهــا ابــن قتيبــة)2(.

وأمساء بنت عطارد بن حاجب التميمي، بعد قتل عبيد الّل بن عمر عنها، ذكرها الطربي )3(.

وبنــت عمــري بــن مأمــون، وهــي عنــوان »حتفــة الصائــم شــيئان« مــن اخلصــال مــن ابب اثنينــه ... عــن عمــري بــن 
.)4( L مأمــون - وكانــت ابنتــه حتــت احلســن - عــن احلســن بــن علــّي

وأّم كلثوم بنت الفضل بن عّباس، ذكرها الزبريي يف نسب قريش)5( )6(.

والدكتور مادلونغ أيضاً مل يذكر أكثر من إحدى عشر امرأة يف أزواجه )7(.

ورمّبا جتاوز هذا العدد بقليل، وهوكما ترى ال ميت إىل الكثرة املزعومة.

الثالث: أّن ما ورد يف عدد أوالده ذكوراً وأاناثً ال ينسجم مع ما ورد يف عدد أزواجه:

مثّ لوســّلمنا أنـّـه Q كثــري الــزواج والطــاق، فعليــه ال بــّد أن ينســجم عــدد أوالده وأصهــاره مــع عــدد األزواج، مــع 
1- شرح هنج الباغة 21:16.

2- املعارف: 69 
3- اتريخ الطربي 37:5. 

4- اخلصال: 61 
5- نسب قريش: 28. 

6- رسالة يف تواريخ الني واآلل عليهم السام: 72 
7- انظر تفصيل كامه يف )جانشيين حمّمد(: 523- 528.
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أّن أكــرب عــدد ذكــروه ألوالده هــو22 وأقلّــه 12، ومل يذكــر أيضــاً يف كتــب التاريــخ أّن لــه أكثــر مــن ثاثــة أصهــار.

وإليك بعض كلمات أرابب التواريخ والسري يف عدد أوالده:

قـــــــال الشيخ املفيدG: أوالد احلسن بن علّي Q مخسة عشر ولدا ذكراً وأنثى:

زيــد بــن احلســن، وأختــاه أم احلســن وأم احلســن، أّمهــم أم بشــري بنــت أيب مســعود عقبــة بــن عمروبــن ثعلبــة 
اخلزرجيــة.

واحلسن بن احلسن؛ أّمه خولة بنت منظور الفزارية.

وعمروبن احلسن، وأخواه القاسم وعبد هللا ابنا احلسن؛ أّمهم أم ولد.

وعبد الرمحن بن احلسن أمه أم ولد.

واحلســن بــن احلســن امللّقــب ابألثــرم وأخــوه طلحــة بــن احلســن وأختهمــا فاطمــة بنــت احلســن أّمهــم أم إســحاق 
بنــت طلحــة بــن عبيــد هللا التيمــي.

وأّم عبد هللا وفاطمة وأم سلمة ورقية بنات احلسن Q ألمهات أوالد شى)1(.

وقـــــــال الطرسي: له من األوالد سّتة عشر ولداً ذكراً وانثى:

زيد بن احلسن، وأختاه أّم احلسن، وأّم احلسن، أّمهم أّم بشري بنت أيب مسعود اخلزرجّية.

واحلسن بن احلسن أّمه خولة بنت منظور الفزاريّة.

وعمر بن احلسن وأخواه: عبد الّل، والقاسم ابنا احلسن قتا مع احلسن Q بكرباء، أّمهم أّم ولد.

وعبد الرمحن بن احلسن أّمه أّم ولد.

واحلســن بــن احلســن امللّقــب ابألثــرم، وأخــوه طلحــة، وأختهمــا فاطمــة بنــت احلســن، أّمهــم أّم إســحاق بنــت 
طلحــة بــن عبيــد الّل التيمــّي.

.Q وأبوبكر قتل مع احلسن

وأّم عبد هللا، وفاطمة، وأّم سلمة، ورقّية؛ ألّمهات أوالد شّى)2(.

1- اإلرشاد 20:2. 
2- إعام الوری أبعام اهلدى 416:1.
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وقال ابن شهرآشوب: وأوالده ثاثة عشر ذكراً وابنة واحدة:

عبد هللا، وعمر، والقاسم؛ أّمهم أّم ولد.

واحلسن األثرم، واحلسن؛ أّمهما خولة بنت منظور الفزارية.

وعقيل، واحلسن؛ أّمهما أم بشري بنت أيب مسعود اخلزرجية.

وزيد، وعمر من الثقفية، وعبد الرمحن من أّم ولد.

وطلحة، وأبوبكر؛ أّمهما أّم إسحاق بنت طلحة التيمّي.

وأمحد، وإمساعيل، واحلسن األصغر.

ابنته: أّم احلسن فقط عند عبد هللا، ويقال: وأّم احلسن، وكانتا من أم بشري اخلزاعية.

وفاطمة؛ من أم إسحاق بنت طلحة.

وأّم عبد هللا وأم سلمة ورقية؛ ألمهات أوالد)1(.

ونقل اإلربلي عَن ابن خشاب أنه قال: ولد له أحد عشر ولداً وبنتاً.

أمســاء بنيــه: عبــد هللا، والقاســم، واحلســن، وزيــد، وعمــرو، وعبــد هللا، وعبــد الرمحــن، وأمحــد، وإمساعيــل، واحلســن، 
وعقيل.

وأّم احلسن فاطمة، وهي أم حممد بن علي الباقر)2(.

ــال احملّقــق التســري: ونقــل ســبط ابــن اجلــوزي عــن الواقــدي وهشــام يف ولــده Q اثــين عشــر ذكــراً: علّيــن  قـــــــ
أكــرب وأصغــر، وحســناً، وحســيناً، وعقيــًا، وإمساعيــل، وأمحــد، وزيــداً، وقامســاً، وعبــد هللا، وجعفــراً، وعبــد الرمحــن، 

وثــاث بنــات: فاطمــة، وســكينة، وأّم احلســن)3(.

وعــن كاتــب الواقــدي: ســّتة عشــر ذكــراً ومخــس بنــات، أســقط »ســكينة«، وزاد أّم اخلــري، وأّم ســلمة، وأّم عبــد 
هللا، كمــا زاد يف البنــن: حمّمديــن أكــرب وأصغــر، ويعقــوب، وأاب بكــر، ومحــزة)4(.

1- مناقب آل أيب طالب 30:4. 
2- كشف الغمة 576:1.
3- تذكرة اخلواّص: 214.
4- تذكرة اخلواّص: 214.
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ويف )نســب قريــش( ملصعــب الزبــريي: ولــدت أّم كلثــوم بنــت الفضــل بــن عّبــاس للحســن Q حمّمــداً، وجعفــراً، 
ومحــزة، وفاطمــة، درجــوا)1(.

فكما تری أّن ما ذكروا يف أوالده ال ينسجم مع تعداد أزواجه.

وقــال بعــض املعاصريــن يف هامــش )حبــار األنــوار(: إّن مــا ذُِكــَر يف كثــرة أزواجــه ال يصــّح يف العقــول بوجــه مــن 
الوجــوه:

،Q وذلك ألّن أوالده املذكورين أبمسائهم على اختاف يف عددهم بن 15 ـ 21 إّنا هم من عشرة من أزواجه 
قــد مسّاهــن أهــل الســري، وهــذه النســبة بــن عــدد األزواج واألوالد، هــي املتعــارف املعتــاد، فلوتــزّوج مائتــن ومخســن 
امــرأة أوثــاث مائــة امــرأة، كان ال بــّد أن يتولّــد منهــّن أكثــر مــن مائــي ولــد ذكــر وأُنثــى علــى األقــّل بعــد فــرض العقــم 

يف مجــع منهــّن.

وال حيتمــل العــزل منهــن، ألنّــه Q إّنــا كان يتــزّوج الشــابة مــن النســاء واألبــكار رغبــة يف مباضعتهــّن، وااللتــذاذ 
مــن املباضعــة ال يتحّقــق مــع العــزل؛ كمــا ال خيفــى.

علــى أّن الرجــل إّنــا يعــزل عــن املــرأة خمافــة أن يولدهــا، وذلــك إّمــا لنقــص يف حســبها أوخمافــة العيلــة، أّمــا انقصــة 
احلســب فلــم يكــن لريغــب فيهــا مثــل احلســن الســبط Q مــع شــرفه البــاذخ، ومل يذكــر يف شــي ء مــن كتــب الســري أنـّـه 

رغــب يف خضــراء الدمــن، وإنــا كان خيطــب األشــراف مــن النســاء أابً وأّمــاً.

وأّمــا خــوف العيلــة، فهوالــذي كان يبــاري جبــوده وفضلــه الســحاب، وقــد روي عــن ابــن ســريين - كمــا يف )احلليــة( 
للحافــظ أيب نعيــم - أنـّـه قــال: تــزوج احلســن بــن علــّي L امــرأة فأرســل إليهــا مبائــة جاريــة مــع كّل جاريــة ألــف درهــم. 

وعــن احلســن بــن ســعيد، عــن أبيــه، قــال: متــع احلســن بــن علــّي L امرأتــن - يعــين حــن طّلقهمــا - بعشــرين 
ألفــاً وزقــاق مــن عســل، فقالــت إحدامهــا: متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق. ونقــل ابــن شهرآشــوب أنّــه تــزّوج جعــدة 

بنــت األشــعث وأرســل إليهــا ألــف دينــار.

1- نسب قريش: 28.
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فهــذا الرجــل الــذي ينفــق كيــف يشــاء ال خيــاف العيلــة وكثــرة األوالد، كيــف؟! وقــد قــال جــّده صلّــى هللا عليــه وآلــه: 
»تناكحوا تناســلوا تكثروا فإيّن أابهي بكم األمم يوم القيامة ولوابلســقط؟!«، أوكيف يعزل وإنّه يعلم بشــرى القرآن 

اجمليد بكوثر من نســل رســول الّل منه ومن أخيه احلســن؟! أكان يعزل نطفته رغماً لتلك البشــارة؟ كا وكا.

واحلاصل: أنّه ال يصّح يف حكم العقول أن يتزّوج ثامثائة امرأة وال يولد منهن إاّل عشرة)1(.

الرابــع: أّن مــا ذكــر مــن كــون اإلمــام اجملتبــی Q مطاقــاً ينــايف مــا ذكــر يف فضائلــه، فقــد ورد فيــه: »أنّــه ســّيد 
شــباب أهــل اجلنّــة«)2(، وأّن النــّي O قــال فيــه: »الّلهــم إيّن أحبّــه فأحبّــه وأحــبَّ مــن حيبّــه«)3(.

 Q وأّمــا الطــاق يف نفســه ومــن أّي رجــل مســلم، فهوأبغــض احلــال عنــد هللا)4( ويهتــّز منــه العــرش)5(، بــل إّن هللا
يبغــض كّل مطــاق)6( وذّواق)7(، فهــل ميكــن إثبــات ذلــك ملســلم معتقــد ابملعــارف الدينيــة واألحــكام الشــرعية فضــًا 
عــن كونــه إمامــاً معصومــاً؟! فكيــف ميكــن أن جنمــع بــن مــا ورد مــن كونــه Q ســّيد شــباب أهــل اجلنّــة مــع أنـّـه يفعــل 
 Q مــع أنّــه مبغــوض عنــد هللا K إاّيه O ؟! وكيــف جنمــع بــن حــّب النــّيQ مــا يهتــّز منــه العــرش ويبغضــه هللا

لكونــه مطاقــاً وذّواقــاً؟!

يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  اخلامــس: قــد ورد فيــه Q: ىمحٱزث 
 Q لكونــه مطاقــاً! بــل كيــف ميكــن القــول بتطهــريه مــع أنّــه Q اكيمح)8( إالّ أنّــه مــع ذلــك مبغــوض عنــد هللا

مل يــراع مــا يراعــي كّل مســلم معتقــد ابملعــارف الدينيــة واألحــكام الشــرعية؟!

السادس: أّن ما ورد فيه Q من كونه مطاقاً مناٍف ملا ورد يف أحواله املعنوية، فاحظ مجلة منها:

1. كان إذا توّضــأ ارتعــدت مفاصلــه واصفــّر لونــه، فقيــل لــه يف ذلــك، فقــال: »حــّق علــى كّل مــن وقــف بــن 
يــدي رّب العــرش أن يصفــّر لونــه وترتعــد مفاصلــه«)9(.

1- حبار األنوار 169:44/ اهلامش )1(. 
2- مســند أمحد بن حنبل 3:3، 391:5، ســنن ابن ماجة 44:1/ ح 117، ســنن الرمذي 321:5/ ح 3856، 326:5/ ح 

3870، املســتدرك 167:3، 381:3، صحيح ابن حبان 412:5. 
3- مســند أمحــد بــن حنبــل 249:2، 331:2، صحيــح البخــاري 20:3، 55:7، ســنن ابــن ماجــة 51:1/ ح 142، صحيــح 

ابــن حبــان 417:5. 
4- الكايف 54:6/ ح 2.

5- مكارم األخاق: 197. 
6- الكايف 55:6/ ح 4.

7- الكايف 54:6/ ح 1، 55:6/ ح 4.
8- األحزاب: 33.

9- مناقب آل أيب طالب 14:4. 
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2. وبسند صحيح عن الصادق Q: »أنّه حّج عشرين حّجة ماشياً على قدميه«)1(.

3. وعــن الصــادق Q، قــال: »حّدثــين أيب، عــن أبيــه Q: أّن احلســن بــن علــّي Q كان أعبــد النــاس يف زمانــه 
وأزهدهــم وأفضلهــم، وكان إذا حــّج حــّج ماشــياً، ورمبــا مشــى حافيــاً، وكان إذا ذكــر املــوت بكــى، وإذا ذكــر البعــث 
والنشــور بكــى، وإذا ذكــر املــرور علــى الصــراط بكــى، وإذا ذكــر العــرض علــى هللا شــهق شــهقة يـُْغَشــى عليــه منهــا، 
وكان إذا قــام يف صاتــه ترتعــد فرائصــه بــن يــدي ربّــه عــز وجــل، وكان إذا ذكــر اجلنــة والنــار اضطــرب اضطــرب 

الســليم، وســأل هللا اجلّنــة، وتعــوَّذ ابهلل مــن النــار«)2(.

فهل ميكن اجلمع بن هذه النصوص مع ما ورد من كونه مطاقاً، أعين يفعل ما يبغضه هللا مراراً؟!

الســابع: أّن مــا ورد فيــه Q مــن كونــه مطاقــاً منــاف ملــا ورد يف أحوالــه االجتماعيــة، فــروی البــاذري، عــن 
املدائــين، عــن حممــد بــن فــراء العبــدي، عــن أيب ســعيد: أّن معاويــة قــال لرجــل مــن أهــل املدينــة مــن قريــش: أخــربين 
عــن احلســن، فقــال: اي أمــري املؤمنــن، إذا صلّــى الغــداة جلــس يف مصــّاه حــّى تطلــع الشــمس، مثّ يســاند ظهــره فــا 
يبقــى يف مســجد رســول هللا O أحــد لــه شــرف إاّل أاته، فيتحّدثــون عنــده، حــّى إذا ارتفــع النهــار صلّــى ركعتــن، 
مثّ ينهــض فيــأيت أّمهــات املؤمنــن فيســّلم عليهــّن فرمّبــا َأحتفنــه، مثّ ينصــرف إىل منزلــه، مثّ يــروح إىل املســجد فيصّلــي 

ويتحــّدث النــاس إليــه، فقــال معاويــة: مــا حنــن معــه يف شــيء)3(.

فهذه سريته اليومية، فكيف ميكنه Q أن يتزّوج السبعن أوالتسعن أو.... ؟!

أضــف إلــی ذلــك أّن اإلمــام اجملتبــی Q كان عمــره 46 أو47 ســنة ال أكثــر، فــإن كان زواجــه األّول يف العشــرين 
مــن عمــره الشــريف فيجــب أن يكــون هــذا العــدد مــن الــزواج والطــاق قــد وقــع يف مــدة 26 ســنة)4(، مــع أنـّـه Q كان 
يف فــرة اخلمــس ســنوات مــن حكومــة أمــري املؤمنــن Q قــد اشــرك يف مجيــع حروبــه Q النهــروان واجلمــل وصّفــن، 
وأنّــه Q قــد حــّج ماشــياً عشــرين مــرّة مــن املدينــة، فمــع كّل هــذا كيــف ميكــن أن تكــون لــه الفرصــة لكثــرة الطــاق 

والزواج!!

الثامــن: أّن بعــض مــا ورد يف طاقــه Q بعــض أزواجــه ينــايف مــا هواملقــّرر يف فقــه أهــل البيــت K، أي البــّد مــن 

1- هتذيب األحكام 12:5 / ح 29. 
2- عدة الداعي وجناح الساعي: 139. 

3- أنساب األشراف 21:3. 
4- بــل ظاهــر بعــض النصــوص أّن كثــرياً مــن زواجــهQ والطــاق قــد وقــع يف خافــة أمــري املؤمنــنQ يف الكوفــة، فــورد يف الــكايف أنـّـه: 
قــام علــّيQ ابلكوفــة فقــال: »اي معاشــر أهــل الكوفــة، ال تنكحــوا احلســن فإنـّـه رجــل مطــاق«.. احلديــث. )الــكايف 56:5/ ح 5(.
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احلكــم بكونــه جمعــواًل. 

منهــا مــا رواه ابــن عســاكر مســنداً عــن ســويد بــن غفلــة، قــال: كانــت اخلثعميــة حتــت احلســن بــن علــّي Q، فلّمــا 
أن قتــل علــّي وبويــع احلســن بــن علــّي دخــل عليهــا احلســن بــن علــّي، فقالــت لــه: ليهنئــك اخلافــة، فقــال احلســن: 
»أظهــرِت الشــماتة بقتــل علــّي؟! أنــت طالــق ثــااثً«، فتلّفعــت يف ثوهبــا وقالــت: وهللا مــا أردت هــذا، فمكــث حــّى 
انقضــت عّدهتــا وحتّولــت، فبعــث إليهــا احلســن بــن علــّي ببقيــة مــن صداقهــا، ومبتعــة عشــرين ألــف درهــم، فلّمــا جاءهــا 

الرســول ورأت املــال قالــت: َمتــاٌع قليــٌل مــن َحبيــٍب ُمفــارٍِق)1(.

مــع أّن املقــّرر عــن أهــل البيــت K أّن مــن طلــق مرّتــن أوثــااثً أوأكثــر مرســلة مــن غــري رجعــة وقعــت واحــدة)2(. 
.Kومــع ذلــك كلّــه ال تطمئــن النفــس بصحــة هــذه النصــوص، بــل الظاهــر أهّنــا مــن جمعــوالت أعدائهــم

ويشــهد للقــول ابختــاق هــذه األخبــار أّن الــرواايت الــواردة يف هــذا البــاب مرويّــة عــن الصــادق Q، فلمــاذا مل 
يتعــّرض هلــا اإلمــام الســّجاد أو الباقــرL؟! فمــاذا قصــد اإلمــام الصــادق Q مــن بيــان ذلــك بعــد مضــي قــرن مــن 
استشــهاد اإلمــام اجملتبــی Q؟ لعــّل ذلــك يرتبــط مبــا جــری مــن مثلــه علــی لســان  املنصــور الدوانيقــي، فإنـّـه قــال ألهــل 
خراســان - علــی مــا نقــل عنــه الطــربي -: اي أهــل خراســان، أنتــم شــيعتنا وأنصــاران، وأهــل دولتنــا، ولوابيعتــم غــريان 
مل تبايعــوا مــن هوخــري منــا، وإّن أهــل بيــي هــؤالء مــن ولــد علــّي بــن أيب طالــب تركناهــم - وهللا الــذي ال إلــه إاّل 
ــَم عليــه احَلَكَمــْنِ،  هــو- واخلافــَة فلــم نعــرض هلــم فيهــا بقليــل وال كثــري، فقــام فيهــا علــّي بــن أيب طالــب فتلطــخ وَحكَّ
فافرقــت عنــه األّمــة واختلفــت عليــه الكلمــة، مثّ وثبــت عليــه شــيعته وأنصــاره وأصحابــه وبطانتــه وثقاتــه فقتلــوه، مثّ 
قــام مــن بعــده احلســن بــن علــّي، فــوهللا مــا كان فيهــا برجــل، قــد عرضــت عليــه األمــوال فقبلهــا، فــدّس إليــه معاويــة: 
إيّن أجعلــك ويّل عهــدي مــن بعــدي، فخدعــه فانســلخ لــه ممّــا كان فيــه وســلَّمه إليــه، فأقبــل علــى النســاء يتــزّوج يف 

كّل يــوم واحــدة فيطّلقهــا غــد، فلــم يــزل علــى ذلــك حــّى مــات علــى فراشــه)3(.

واجلديــر ابلذكــر أّن هــذه املقالــة كانــت حينمــا أخــذ املنصــوُر عبــَد هللا بــن حســن وإخوتــه والنفــر الذيــن كانــوا معــه 
مــن أهــل بيتــه.

1- اتريخ مدينة دمشق 250:13.
2- الــكايف 70:6- 71 ابب مــن طلّــق ثــااثً علــى طهــر بشــهود يف جملــس أوأكثــر إهّنــا واحــدة؛ هتذيــب األحــكام 52:8- 54 ابب 
أحــكام الطــاق؛ االســتبصار 285:3- 291 ابب أّن مــن طلّــق امرأتــه ثــاث تطليقــات مــع تكامــل الشــرائط يف جملــس واحــد وقعــت 
واحــدة؛ وســائل الشــيعة 61:22- 72 ابب أّن مــن طّلــق مرّتــن أوثــااثً أوأكثــر مرســلة مــن غــري رجعــة وقعــت واحــدة مــع الشــرائط، 

وبطــل ال معهــا.
3- اتريخ الطربي 333:6- 334.  وقريب منه يف مروج الذهب ومعادن اجلوهر 30:3.
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 ويشــهد لذلــك أّن أحــد األخبــار يف هــذا البــاب)1( روي عــن حيــى بــن أيب العــاء، وهــو- كمــا قــال النجاشــي)2( -
كان قاضياً ابلري يف عهد املنصور.

 ،Q نعــم، مــن املمكــن -كمــا قــال بعــض املعاصريــن - أنـّـه تــزّوج مــا بــن 10 إىل 15 امــرأة غــري مــا ملكــت ميينــه 
وحيثمــا ال تكــون حتتــه أكثــر مــن أربعــة حرائــر كان عليــه أن يطلّــق زوجــة وينكــح ُأخــرى. ولذلــك اشــتهر بكونــه 
فقالــوا: القضــااي  ســرد  يف  ســريهتم  علــى  النــاس  مــن  العاّمــة  فــزاد  غــريه،  مــن  ذلــك  يعهــد  يكــن  مل  ملــا   مطاقــاً، 

إنّه تزّوج كذا وكذا، من غري روية وال دراية)3(.

1- الكايف 56:6/ ح 5 ابب تطليق املرأة غري املوافقة. 
2- رجال النجاشي، الرقم 327

3- حبار األنوار 169:44/ هلامش )1(. 
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المصادر والمنابع

القرآن الكرمي- 1

اإلرشــاد يف معرفــة حجــج هللا علــى العبــاد، حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعمــان )الشــيخ املفيــد(، حتقيــق مؤسســة - 2
آل البيــت K إلحيــاء الــراث، بــريوت: دار املفيــد، 1414هــ : الثانيــة.

االســتبصار فيمــا اختلــف مــن األخبــار، أبوجعفــر حمّمــد بــن احلســن الطوســي، حتقيــق الســّيد حســن املوســوي - 3
اخلرســان، طهران: دار الكتب اإلســامية، 1363 ش: الرابعة.

إعام الورى أبعام اهلدى، الطربسي، قم: مؤسسة آل البيت K إلحياء الراث، ربيع األّول 1417ه : - 4
األوىل.

أنســاب األشــراف، أمحــد بــن حيــى بــن جابــر  البــاذري، حتقيــق الدكتــور حمّمــد محيــد هللا، قاهــرة: مطابــع - 5
دار املعــارف، 1959 م: األولــی

حبــار األنــوار اجلامعــة لــُدَرر أخبــار األئمــة األطهــار، حمّمــد ابقــر بــن حمّمــد تقــي اجمللســي، بــريوت: مؤسســة - 6
الوفــاء، 1403هــ : الثالثــة.

اتريخ الطربي، الطربي، بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 1403ه : الرابعة.- 7

اتريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، حتقيق علي شريي، بريوت: دار الفكر، 1415ه .- 8

هتذيــب األحــكام، أبوجعفــر حمّمــد بــن احلســن الطوســي، طهــران، نشــر دار الكتــب اإلســامية، طهــران، - 9
1365 هــ : الرابعــة.

جانشــينی حمّمــد، ويلفــرد مادلونــغ، ترمجــة آمحــد نايــي وجــواد قامســي و...، مشــهد: جممــع البحــوث - 10
اخلامســة. 1390ش:  اإلســامية، 

احلدائــق الناضــرة يف أحــكام العــرة الطاهــرة، يوســف بــن أمحــد بــن إبراهيــم البحــراين، قــم: مؤّسســة النشــر - 11
اإلســامي، 1405 هــ : األوىل.

اخلصــال، أبوجعفــر حمّمــد بــن علــي بــن احلســن بــن اببويــه القّمــي )الشــيخ الصــدوق(، تصحيــح علــي أكــرب - 12
الغفاري، قم: مؤّسســة النشــر اإلســامي، 1403 ه .

الــدر النظيــم يف مناقــب األئمــة اللهاميــم، مجــال الديــن يوســف بــن حــامت بــن فــوز بــن مهنــد الشــامي - 13
النشــر االســامي، 142ه هـــ: األولــی. قــم: مؤسســة  العاملــي،  املشــغري 
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دعائــم اإلســام، أبوحنيفــة النعمــان بــن حمّمــد التميمــي املغــريب، قــم: مؤّسســة آل البيــت ‰ إلحيــاء - 14
الــراث، 1385 هــ : الثانيــة.

دالئل االمامة، حمّمد بن جرير الطربي، قم: مؤسسة البعثة، 1413ه : األوىل.- 15

رجــال الطوســي، حمّمــد بــن احلســن الطوســي، تصحيــح جــواد القيومــي اإلصفهــاين، قــم: مؤسســة النشــر - 16
اإلســامي، رمضــان املبــارك 1415هــ : األوىل.

رجــال النجاشــي، أمحــد بــن علــي بــن أمحــد النجاشــي، تصحيــح الســّيد موســى الشــبريي الزجنــاين، قــم: - 17
مؤّسســة النشــر اإلســامي، 1416هــ : اخلامســة.

رســالة يف تواريــخ النــي واآلل عليهــم الســام )مطبــوع يف اجمللــد الثــاين عشــر مــن قامــوس الرجــال(، حمّمــد - 18
تقــي التســري، قــم: مؤسســة النشــر اإلســامي، 1419 هــ : األوىل.

روضــة املّتقــن يف شــرح مــن ال حيضــره الفقيــه، حمّمــد تقــي اجمللســي، طهــران: مؤّسســة املعــارف اإلســامية، - 19
1406 هــ : الثانيــة.

سنن ابن ماجة، حمّمد بن يزيد القزويين، حتقيق حمّمد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار الفكر.- 20

ســنن الرمــذي، أبوعيســى حمّمــد بــن عيســى بــن ســورة، حتقيــق عبــد الوّهــاب عبــد اللطيــف، بــريوت: دار - 21
الفكــر، 1403هــ : الثانيــة.

سري أعام النباء، الذهي، حتقيق حسن األسد، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1413ه : التاسعة.- 22

شــرح هنــج الباغــة، ابــن أيب احلديــد، حتقيــق حمّمــد أبوالفضــل إبراهيــم، بــريوت: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، - 23
1378ه : األوىل.

صحيــح ابــن حبــان، ابــن حبــان، تصحيــح شــعيب األرنــؤوط، بــريوت: مؤسســة الرســالة، 1414هــ : - 24
الثانيــة.

صحيــح البخــاري، أبوعبــد هللا حمّمــد بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم بــن البخــاري اجلعفــي، بــريوت: دار الكتــب - 25
العلمية.

العــدد القويــة لدفــع املخــاوف اليوميــة، رضــي الديــن علــي بــن يوســف بــن املطّهــر احللــي، قــم: مكتبــة آيــة - 26
هللا املرعشــي النجفــي، 1408 هـــ: األولــی.

عدة الداعي وجناح الساعي، ابن فهد احللي، تصحيح أمحد املوّحدي القمّي، قم: مكتبة وجداين.- 27
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الفهرســت، حمّمــد بــن احلســن الطوســي، حتقيــق جــواد القيومــي، قــم: مؤسســة النشــر اإلســامي، شــعبان - 28
املعظــم 1417هــ : األوىل.

قــوت القلــوب يف معاملــة احملبــوب ووصــف طريــق املريــد إىل مقــام الّتوحيــد، حمّمــد بــن علــي بــن عطيــة - 29
احلارثــي املشــهور أبيب طالــب املّكــي، تصحيــح ابســل عيــون الّســود، بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 1417 

هـــ: األولــی.

الــكايف، أبوجعفــر حمّمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكليــين الــرازي، تصحيــح علــي أكــرب الغفــاري، طهــران: - 30
دار الكتــب اإلســامية، 1365 هــ : الرابعــة.

كشف الغمة يف معرفة األئمة، ابن أيب الفتح اإلربلي، بريوت: دار األضواء، 1405ه : الثانية.- 31

احملاســن، أبوجعفــر أمحــد بــن حمّمــد بــن خالــد الربقــي، تصحيــح الســّيد جــال الديــن احلســيين احملــّدث، قــم: - 32
دار الكتب اإلســامية، 1371ه : الثانية.

املستدرك على الصحيحن ، أبوعبد هللا احلاكم النيسابوري، بريوت: دار املعرفة.- 33

مســند أمحــد بــن حنبــل، أبوعبــد هللا أمحــد بــن حمّمــد بــن حنبــل الشــيباين، بــريوت: دار إحيــاء الــراث - 34
العــريب.

املصّنف، ابن أيب شيبة الكويف، حتقيق سعيد اللحام، بريوت: دار الفكر، 1409ه : األوىل.- 35

مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، النجف األشرف: املكتبة احليدرية، 1376ه .- 36

الــراث، - 37 إحيــاء  دار  بــريوت:  وتركــي مصطفــى،  األرانؤوط  أمحــد  الصفــدي، حتقيــق  ابلوفيــات،  الــوايف 
األولــی هـــ:   1420

وســائل الشــيعة إىل حتصيــل مســائل الشــريعة، حمّمــد بــن احلســن احلــّر العاملــي، قــم: مؤّسســة آل البيــت - 38
‰ إلحيــاء الــراث، 1409 هــ .





بنـــو هاشم ، وبنو ُأميـــّـة
واحلســــن ومعاويـــــة

مقدمة الشيخ حممد احلسن ال كاشف الغطاء H لكتاب حياة االمام 
G دراسة وحتليل للشيخ ابقر شريف القرشي Q احلسن

تقيــــــق:
السيـد كاظم اخلرسـان
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ــاً ميكــن رفعــه أو ارتفاعــه،  إنَّ التضــاّد بــن بــين هاشــم وبــين أميَّــة تضــادٌّ ذايّت، وليــس تضــادًّا عرضّي
وقــد امتــّد الصــراع بــن هنجــي النــور والظلمــة علــى مــدى العصــور، فلمحّمــد O أبــو ســفيان، وألمــري 

املؤمنــن واحلســن L معاويــة بــن أيب ســفيان، وللحســن Q يزيــد.

ومــن أمعــن النظــر، َوَجــَد أّن مســرية احلســن واحلســن L مســرية واحــدة تتلــف أدوارهــا، بــل رمّبــا 
جنــد مــا عــاانه اإلمــام احلســن Q أقســى ممّــا عــاانه أخــوه اإلمــام احلســن Q، فــكان بصــربه وحنكتــه 
ــاه مــن آالم كيــان  َأنّْ فضــح الكيــد األمــوي، وكَشــَف الوجــه احلقيقــي القبيــح ملعاويــة، وحفــظ مبــا تلقَّ

اإلســام.

الكلمات األساسية: بنو هاشم، بنو أمّية، احلسن، معاوية، العداوة، الضّديّة الذاتية.

ملخـص املقـالـة
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المقدّمة

الشيخ كاشف الغطاء

بسم هللا الرمحن الرحيم

الطيبــن  القاســم حممــد وآلــه  العاملــن، والصــاة والســام علــى أشــرف اخللــق أمجعــن؛ أيب   واحلمــد هلل رب 
العاملــن. الديــن، آمــن رب  يــوم  قيــام  الدائــم علــى أعدائهــم أمجعــن اىل  الطاهريــن، واللعــن 

إّن احلديــث عــن الشــيخ حممــد حســن كاشــف الغطــاء H حيتــاج اىل جهــد جهيــد، ووقــت مديــد، واطّــاع واســع 
بوســع تعــدد مهامــه الكثــرية يف حياتــه القصــرية، وهــو ممــا تتــوق لــه نفســي، وحتدثــين بــه دائمــا ومنــذ ســنوات ألداء 
بعــٍض مــن حقوقــه علــّي، ولكــنَّ قّلــة البضاعــة وكثــرة املشــاغل حتــول بــن أمنيــي وحتقيقهــا، ومبــا أّن مــا ال يُــدَرُك ُكلُّــه 
ال يــرك ُجلُّــه فقــد شــرعت هبــذه الصفحــات املتواضعــة، والــي آمــل أن تفــي بشــيء مــن حقــه H إذ كل حقــه ال يفــي 

بــه ألــف جملــد.

والدته ونشأته:

هو الشــيخ حممد حســن ابن شــيخ العراقن الشــيخ علي ابن احلجة الشــيخ حممد رضا ابن املصلح بن الدولتن 
الشــيخ موســى ابن الشــيخ األكرب جعفر كاشــف الغطاء املالكي اجلناجي النجفي.

ولــد ســنة 1294 هـــ يف النجــف األشــرف، يف حمّلــة العمــارة، حيــث مثــوى جــده األكــرب الشــيخ جعفــر الكبــري 
.H آل كاشــف الغطــاء

نشــأ وترعــرع يف كنــف والــده آيــة هللا الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء، ومــا أن أبصــرت عينــاه نــور احلقيقــة حــى شــرع 
يف دراســة وتدريــس علــوم آل حممــد صلــوات هللا وســامه عليهــم أمجعــن، وبعــد أن أكمــل املقدِّمــات و الســطوح 

بتفــّوق وامتيــار، حضــر عنــد ثلــة مــن األعــام، منهــم:

الشيخ حمّمد كاظم اخلراساين، املعروف ابلشيخ اآلخوند 	

السيد حمّمد كاظم الطباطبائي اليزدي 	

الشيخ حمّمد ابقر اإلصطهباانيت 	

الشيخ حمّمد رضا النجف آابدي 	
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الشيخ حمّمد حسن املامقاين 	

الشيخ حمّمد تقي الشريازي 	

الشيخ أمحد الشريازي 	

الشيخ أغا رضا اهلمداين  	

تالمذته:

لقــد قضــى الشــيخ كاشــف الغطــاء شــطراً كبــرياً مــن عمــره الشــريف مكبّــاً علــى التدريــس، مواظبــاً علــى تريــج 
كوكبــة مــن العلمــاء األعــام، ومبــا أّن اســتقصاء أمسائهــم ليــس مــن مهّمــة هــذه املقدمــة، لــذا نذكــر هنــا أهــم تامذتــه 

وأشــهرهم، وهــم: 

السّيد حمّمد علي القاضي الطباطبائي 	

السّيد حمسن الطباطبائي احلكيم  	

الشيخ عبد احلسن األميين 	

الشيخ حممد جواد مغنية 	

السّيد إمساعيل احلسيين املرعشي 	

السّيد مسلم احلّلي 	

السّيد أمري حمّمد القزويين 	

الشيخ علي اخلاقاين 	

وأمثاهلم من النجوم الامعة يف مساء العلم واملعرفة. 	

مؤلفاته:

أغــى شــيخنا الراحــل املكتبــة اإلســامية أبكثــر مــن مثانــن مؤلَّفــاً يف خمتلــف مياديــن املعرفــة، طبــع بعضهــا يف 
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حياتــه، وبعضهــا اآلخــر مازالــت تصــدره أســرته تباعــاّ حــى يومنــا احلاضــر، بتحقيــق وســعٍي مــن حفيــده البــار مساحــة 
احملقــق الشــيخ أمــري كاشــف الغطــاء.

مؤلفاته:

يف احلكمــة والــكام واألخــاق: لقــد بــرع شــيخنا الراحــل بكتاابتــه يف هــذه األبــواب، فقلمــه الســّيال وأســلوبه 
املمتــع جعــا مــن كتاابتــه حمطّــاً لاهتمــام، بــل وللبحــث والدراســة، ومنهــا:

الدين واإلسام )أربعة أجزاء( 	

أصل الشيعة وأصوهلا 	

التوضيح يف بيان ما هو اإلجنيل ومن هو املسيح 	

الفردوس األعلى 	

األرض والربة احلسينية 	

املراجعات الرحيانية )جزءان( 	

اآلايت البينات )تشمل أربع رسائل يف نقد آراء الوهابية والبابية(  	

نبذة من السياسة احلسينية 	

املواكب احلسينية  	

الدروس الدينية 	

حاشية على كتاب األسفار األربعة ملا صدرا 	

حاشية على العرشية ورسالة الوجود ملا صدرا 	

يف السياســة: لشــيخنا الراحــل نظــرة خمتلفــة يف السياســة، فقــد خطــت أانملــه صفحــات مشــرقة مــن السياســة 
اإلســامية ومــا حيتاجــه الوطــن العــريب مــن فكــر وتطبيــق فألّــف:



بنو هاشم، وبنو أمية والحسن ومعاوية

222

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

احملاورة بن السفريين االمريكي والربيطاين 	

امليثاق العريب الوطين 	

املثل العليا يف اإلسام ال يف حبمدون 	

ميثاق الوطن العريب  	

يف اخلطــب: خلطبــه فصــل خــاص يف حياتــه، فأغلبهــا خطــب ارجتاليــة هتــز املشــاعر، وتلهــب األرواح، وتوقــد 
احلميــة يف النفــوس، كان منهــا:

اخلطبة التارخيية يف القدس 	

خطبة الباكستان 	

اخلطب األربع 	

خطبة االحتاد واالقتصاد 	

يف الفقــه واأُلصــول: بــرع شــيخنا كاشــف الغطــاء يف هذيــن العلمــن الذيــن تُــدار عليهمــا َرَحــى الدراســة العلميــة 
يف احلــوزات العلميــة، ومــن هــذه املؤلفــات الــي بــرع فيهــا يف هذيــن اجملالــن:

حاشية على التبصرة 	

سؤال وجواب 	

وجيزة األحكام 	

حاشية على سفينة النجاة ألخية الفقيه الشيخ أمحد آل كاشف الغطاء 	

حاشية على عن احلياة )فارسي( 	

زاد املقلدين )فارسي( 	

مناسك احلج )عريب، فارسي( 	
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حاشية على العروة الوثقى 	

حترير اجمللة )أربع جملدات يف الفقه القانوين( 	

حاشية على جممع الرسائل )فارسي( 	

شرح العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي 	

حاشية على مكاسب الشيخ مرتضى األنصاري 	

دائرة املعارف العليا )جمموعة فتاوى( 	

تنقيح األصول 	

حاشية على كتاب الرسائل 	

رسالة يف اجلمع بن األحكام الظاهرية والواقعية 	

حاشية على كتاب الكفاية 	

حاشية على كتاب القوانن 	

حاشية على كتاب الفصول 	

فــــي األدب: وإذ وصــل بنــا احلديــث عــن األدب فإننــا نقــف طويــا هنــا؛ حيــث كان الشــيخ يضــع ملســاته 
ر عــن  الســحرية اخلاصــة، فنــراه متذوِّقــاً للكتــب واألشــعار اترة، ونلحظــه انقــداً ملواضيــع وأفــكار اترة ُأخــرى، يشــمِّ

ســواعد اجلــد فيشــرح بعضهــا، وممــا كتــب يف هــذا البــاب: 

تعليقات على ديوان السيد جعفر احللي، املعروف بسحر اببل وسجع البابل 	

تعليقات على ديوان السيد حممد سعيد احلبويب 	

خمتارات من شعراء األغاين 	

ُمْغيِن الغواين عن األغاين )خمتصر األغاين( يف ألف صفحة 	

ديوان شعره 	
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هنزة السفر ونزهة السمر )رحلته األوىل إىل سوراي ومصر( 	

تعليق على أمايل السيد املرتضى 	

تعليق على أدب الكاتب 	

تعليق على كتاب الوجيز يف تفسري القرآن العزيز 	

جمموعتان من املنتخبات الشعرية 	

ترمجة حياته مفّصلًة بقلمه، بعنوان )عقود حيايت(  	

ترمجة كتاب فارسي )هيئة( 	

ترمجة كتاب حجة السعادة يف حجة الشهادة 	

تعليقات على الفتنة الكربى لطه حسن 	

العبقات العنربية يف طبقات اجلعفرية، يف ترمجة أسرته 	

محطات في سيرته:

احملطة العلمية:

للشــيخ كاشــف الغطــاء قــدس ســره الكثــري مــن امللفــات العلميــة الــي تفــّرد هبــا اترة، ومتيــز هبــا أخــرى، فهــو صاحــب 
النظــرايت الفقهيــة واألصوليــة الــي أســهمت يف بلــورة الفقــه املقــارن، ويــكاد يكــون هــو أول عــامل ديــن شــيعي ألّــف 
يف الفقــه املقــارن مــن خــال موســوعته الرائــدة والرائعــة )حتريــر اجمللــة(، والــي هــي عبــارة عــن تصحيــح وتنقيــح وحتريــر 
فقهــي مقــارن جمللــة األحــكام العدليــة الــي تـَُعــدُّ القانــون املــدين للدولــة العثمانيــة، ففــي ســنة 1869 مت إقرارهــا كقانــون 
مــدين للدولــة العثمانيــة مــن قبــل جلنــة متخصصــة يف الفقــة والقانــون، واحتــوت علــى 1851 مــادة قانونيــة، وصــارت 

تُــدّرس يف اجلامعــات القانونيــة حــى بعــد اهنيــار الدولــة العثمانيــة.

بعــد اعتمادهــا ابشــر الشــيخ قــدس ســره ابملقارنــة بــن اآلراء الفقهيــة للمذاهــب اإلســامية مــن خــال موضوعــات 
يْــن، الرهــن، الضمــان، اإلقــرار، الكفالــة، احلوالــة، األمانــة،  اجمللــة، والــي منهــا: البيــع والعقــود، الشــرط، اخليــارات، الدَّ
اهلبــة، الغصــب، اإلتــاف، احِلْجــر، اإلكــراه، الشــفعة، الشــراكة، الوكالــة، الصلــح، اإلقــرار، الدعــاوى، اليمــن والبينــة، 
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القضــاء، النــكاح والطــاق، الوقــف، الوصيــة، وغريهــا.

وقــد كانــت هــذه املوســوعة ومازالــت مــدار البحــث العلمــي لســنوات طويلــة وهــي تكشــف عــن براعــة يــراع شــيخنا 
.H الراحــل

ويف جمــال العقيــدة بــرع شــيخنا الراحــل يف بيــان املذهــب احلــق ألهــل البيــت K، وذلــك مــن خــال جمموعــة 
مــن مؤلفاتــه ومقاالتــه القّيمــة، ولعــل مــن أبرزهــا كتابــه الرائــع )أصــل الشــيعة وأصوهلــا( والــذي طبــع أكثــر مــن ثاثــن 
مــرة يف خمتلــف دول العــامل، وتُرجــم اىل أكثــر مــن لغــة، ويف شــتاء 2016 كنــت يف القاهــرة ورأيــت طبعــة مصريــة لــه 
واقتنيتهــا، ودار بيــين وبــن صاحــب الــدار نقــاش حــول )أصــل الشــيعة وإصوهلــا(، ويف خــال الــكام قــال: إّن هــذا 
الكتــاب طُبــع أكثــر مــن مــرة يف مصــر، وعليــه إقبــال جيــد، خصوصــاً وأنَّــه كتــاب شــيعي ملؤلــف شــيعي، حيــث إّن 

العديــد مــن الكتــب الشــيعية حمظــورة يف مصــر إاّل مــا نــدر.

واذا انتقلنــا اىل احلديــث عــن كتابــه )الديــن واإلســام(، فإنّنــا جنــده مــن أهــم الكتــب الــي مثلــت التوجــه الفكــري 
للحركــة االســامية يف العــراق، حيــث أّلفــه الشــيخ H ملواجهــة سياســات الغــرب وخططــه جتــاه اإلســام واملســلمن، 
ويـَُعــدُّ هــذا الكتــاب كتــااب جتديــداّيً لعلــم الــكام والعقائــد، حيــث تطــرق ملواضيــع مل تكــن ُتطــرق مــن قبــل ابلصــورة الــي 
نقلهــا H، وانتقــد فيــه املســلمن نقــداً الذعــاً علــى تّلفهــم وتشــتتهم وتفرقهــم، ورغــم كل تلــك احلِــّدة يف كامــه قــدس 

ســره إاّل أنــك جتــد يف مطلــع اجلــزء الثــاين قصيدتــه الرائعــة بعنــوان )شــعري وشــعوري وعواطفــي ولطائفــي(

وتقــرأ يف مطلعهــا هــذا البيــت الرائــع الــذي يكشــف عــن شــعور عــال ابملســؤولية، ودعــوة صادقــة جلمــع الصــف يف 
مواجهــة املخططــات االســتعمارية:

]من الطويل[

حلفــظ التآخــــــــــــــــــــــي بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبـَنُــــــــــــــــــــو ُأمحلفــظ التآخــــــــــــــــــــــي بيننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبـَنُــــــــــــــــــــو ُأمبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آدم إاّن مجيعــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــو أٍببنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آدم إاّن مجيعــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــو أٍب

وليــس بعيــداً عليــه هــذا املعــى، فهــو القائــل: »بُــين اإلســام علــى دعامتــن: كلمــة التوحيــد، وتوحيــد الكلمــة«، 
والــي غــدت شــعاراً للتوحيــد بــن املذاهــب اإلســامية. 

وإذا أردان ذكــر كافــة كتبــه H وبيــان مــا حتتويــه مــن جواهــر، فقــد خنــرج عــن موضــوع املقدمــة، فنكتفــي بذكــر هذيــن 
الكتابــن مــن كتــب شــيخنا الراحــل لننتقــل اىل حمطــة أخــرى مــن حمطــات حياتــه.



بنو هاشم، وبنو أمية والحسن ومعاوية

226

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

أمــا كتابــه الرائــع )نبــذة مــن السياســة احلســينية( فهــو حبــق جلــم لألفــواه الــي أخــذت ابلتمــادي - يف وقتهــا - علــى 
ثــورة ســيد الشــهداء Q وقيامــه املبــارك، فمنهــم مــن قــال عنــه Q: إنَّــه خــارج علــى إمــام زمانــه،  وليــت شــعري أي 
إماٍم هذا الذي ياعب القرود والفهود وينتهك الــُـُحرمات؟! ومنهم من جعل القيام إلقاًء للنفس ابلتهلكة، أو أنه 
،K وأبهل بيته O صراع على السلطة، أو غريها من االشكاالت الي ال تصدر إالَّ من املشكِّكن برسول هللا 

فمــا كان مــن شــيخنا البعقــرّي إالَّ أن قــام ابلــرد علــى هــذه التخرُّصــات بــكام علمــي رصــن، وأبســلوب ســلس، وال 
غرابــة يف ذلــك فهــو القائــل: »اإلســاُم حممَّــدُي احلــدوث )الوجــود( حســيين البقــاء«.

المحطة الجهادية:

ولعــّل مــن أبــرز حمطّــات حياتــه املليئــة ابلعطــاء هــي حمطــة جهــده وجهــاده يف حلــه وترحالــه، فشــيخنا الراحــل كلمــا 
ســنحت لــه فرصــة جهــاد البــدن شــر هلــا عــن ســواعد اجلــد، وكّلمــا ســنحت لــه فرصــة جهــاد الكلمــة قاهلــا، فهــو 
املقاتــل يف صفــوف ثــورة العشــرين ضــد االحتــال االجنليــزي اســتجابة لفتــوى املرجــع الديــين الكبــري آيــة هللا العظمــى 
الســيد كاظــم اليــزدي H، حيــث التحــق يف ســاحات القتــال مقاتــًا بقلمــه وســيفه؛ حيــث قاتــل وعاصــر أحــداث 
املعركــة وكيفيــة انســحاب اجليــش الركــي مــن املعركــة وانكســار اجملاهديــن، كمــا شــاهد وعايــش ثــورة النجــف االشــرف 
ومقتــل املارشــال االنكليــزي، وحماصــرة املدينــة، واعتقــال بعــض الثــوار، وإعــدام بعضهــم، وجنــاة آخريــن، وغريهــا مــن 
األحــداث املهمــة الــي عاشــها العــراق إاّبن تلــك الصفحــة الداميــة مــن صفحــات أترخيــه، ومــا أكثــر الصفحــات 

الداميــة يف بلــدان، ومــا أكثــر الِعــرب وأقــل املعتــرب!

 وأما جهاده يف كلماته املدوية، فخذ على سبيل املثال حضوره يف املؤمتر االسامي العام يف القدس يف سنة 1350 هـ 
املوافــق 1931 م؛ حيــث دعــي مــن قبــل جلنــة املؤمتــر مــراراً، فأجــاب الدعــوة، وذهــب إىل القــدس، وألقــى خطبــة 
ارجتاليــة كشــفت عــن فضلــه وعلمــه، فقّدمــه علمــاء املســلمن لصــاة اجلماعــة - وكان فيهــم حممــد رشــيد رضــا 
 صاحــب )جملــة املنــار(، والشــيخ حممــد زايرة، والشــيخ نعمــان األعظمــي، ومفــي فلســطن أمــن احلســيين وغريهــم -

فأمهم يف الصاة إبمجاٍع منهم على تقدميه، وهي أول مرة يُؤم فيها عامل شيعيٌّ مجيع املسلمن يف القدس.

ولــه يف مواجهــة األنظمــة احلاكمــة يف العــراق وإيــران وابقــي البلــدان العديــَد مــن املواقــف، فحينمــا ذهــب إىل إيــران 
خطــب عــّدة خطــب حّثهــم فيهــا علــى التمّســك ابلتعاليــم الدينيــة وعــدم التفرقــة.

ولــه يف الباكســتان يف مؤمتــر ملعاجلــة الشــؤون االجتماعيــة والسياســية يف الــدول اإلســامية صولَــٌة وجولَــٌة يف فضــح 
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دســائس االســتعمار الــي أرادوا إدخاهلــا يف فقــرات املؤمتــر.

من أقوال العلماء فيه: 

1. قــال الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراين H: هــو مــن كبــار رجــال اإلســام املعاصريــن، ومــن أشــهر مشــاهري علمــاء 
الشــيعة، واحلقيقة أنّه من جمتهدي الشــيعة الذين غاصوا حبار علوم أهل البيت K، فاســتخرجوا من تلك املكامن 

واملعــادن جواهــر املعــاين، ودراري الكلــم، فنشــروها بــن اجلمهــور.

2. قــال الشــيخ حمّمــد حــرز الديــن H يف )معــارف الرجــال(: وكان عاملــاً ُأصوليــاً فقيهــاً، وكاتبــاً ابرعــاً، ال يُدانيــه 
ــاب بقلمــه، وأفحــم املتكّلمــن مبنطقــه، أرجــف ممثّلــي الــدول  أحــد يف عصــره بقلمــه وخطابــه وجمالســته، صــرع الُكّت

والساســة حبديثــه وشــخصّيته، إضافــة إىل أنّــه كان حّباثــة منّقبــاً مؤّرخــاً أديبــاً شــاعراً.

3. قــال الســّيد حمّمــد مهــدي اخلونســاري H صاحــب )أحســن الوديعــة(: كان الشــيخ حمّمــد حســن كاشــف 
الغطــاء عّامــًة كبــرياً، ومصلحــاً شــهرياً، وعاملــاً مقتــدراً، لــه بيــان ســاحر، وكتــاابت جّذابــة، كانــت مؤّلفاتــه مكتوبــة 

بلغــة سلســة تُناســب لغــة العصــر، منســجمة مــع التطــّور.

4. قــال الشــيخ جــواد الشــبيي يف ترمجتــه: أمــا صاحــب الرمجــة فحــّدْث عــن البحــر وال حــرج، آيــة يف العلــم 
والفضائــل كــربى، ومعجــزة يقصــر الفكــر أن حييــط هبــا ُخــرْبا، ركــب جــادة اجلــد... وخــاض جلــة الفضــل قبــل أن 
يشــتد ســاعده، فــأدرك مــا أّملتــه فيــه مــدارك العقــول، وأصبــح واملعقــول عنــه منقــول، واملنقــول حبمــى إفادتــه معقــول.

مكتبته ومدرسته العلمية:

أســس الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء G مكتبتــه الــي مــا تــزال شــاخمة يف ســنة 1350هـــ كإحــدى املكتبــات اخلاصــة 
يف النجــف األشــرف، مث أوقفهــا شــيخنا الراحــل G بعــد أن بــى هلــا جناحــاً كبــرياً يف مدرســته العامــرة، وحــوت يف 

وقتهــا مــا يقــرب مــن عشــرة آالف كتــاب، وفيهــا خزانــة حتتــوي أنفــس املخطوطــات، منهــا: 

سلوة العارفن وأنس املشتاقن، حملمد بن عبد امللك الطربي، يرجع أترخيها إىل سنة 459هـ. 	

األنــوار النبويــة يف صحــاح األخبــار املصطفويــة، للحســن بــن حممــد الصاغــاين، يرجــع اترخيهــا إىل ســنة  	
692هـــ.
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املعرفة يف أصول احلديث، للحاكم النيسابوري صاحب املستدرك، يرجع أترخيها إىل سنة 425هـ. 	

أنــوار اليقــن يف إمامــة أمــري املؤمنــن Q، للمنصــور ابهلل احلســن بــن حممــد بــن أمحــد بــن حيــى، أحــد أُمــراء  	
اليمــن، فــرغ مــن أتليفــه ســنة 1108هـــ.

اإلميان من كتاب الكايف، للشيخ الكليين، اتريخ املخطوطة 708هـ. 	

األخاق، للسيد عبد هللا شرب، وهو خبط املؤّلف، فرغ منه سنة 1178هـ. 	

حق اليقن، للسيد خلف املشعشعي أمري احلويزة، كتب يف عصر املؤّلف. 	

النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري اجلزري، كتب يف عصر املؤلف وعليه إجازته خبطه. 	

خمتار الصحاح، للرازي. 	

كفاية املتحفظ وهناية املتلفظ، للطرابلسي. 	

احملكم واحمليط األعظم، البن سيده. 	

الفائق يف تفسري احلديث، للزخمشري. 	

االنتخاب اجليد من تنبيهات السيد، للدمستاين. 	

احلدائق الوردية يف مناقب أئمة الزيدية، لإلمام محيد الدين اليماين. 	

رجال ابن داود، كتب سنة 1036هـ. 	

فهرست علماء البحرين، للشيخ سليمان املاحوزي. 	

معراج الكمال إىل معرفة أحوال الرجال، للماحوزي أيضا. 	

أمساء األضداد، البن قتيبة، كتب سنة 1253هـ. 	

أمساء األضداد، للثعالي. 	

تعليقة على شعر امرئ القيس، للسيد املرتضى. 	

ديوان السيد املرتضى. 	
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ديوان عفيف الدمشقي، كتب سنة 1101هـ. 	

ديوان احلسن بن احلجاّج النيلي. 	

شرح ديوان املتني، البن جين. 	

شرح املعلقات السبع، البن جين. 	

 املقصور واملمدود، البن دريد. 	

التعليقة على كتاب طبقات األُمم، البن أيب جرادة، كتبت على نسخة أترخيها سنة 650هـ. 	

حاشية على مطالع األنوار، كتب يف عصر املؤلف سنة 680هـ. 	

شرح املطالع، لقطب الدين الشريازي، كتب سنة 772هـ. 	

عيون األثر، البن سيد الناس، كتب سنة 1031هـ. 	

طبقات األُمم، لألندلسي. 	

املغين عن األغاين، للشيخ حممد حسن كاشف الغطاء، وهو خبطه. 	

احلصــون املنيعــة يف طبقــات رجــال الشــيعة، للشــيخ علــّي كاشــف الغطــاء مؤســس املكتبــة، وهــو خبــط  	
املؤلــف.

الــدرّة البهيــة والروضــة املضيــة يف اتريــخ الروضــة احلســينية، للســيد حســون الرباقــي املتــوىّف ســنة 1332هـــ،  	
وهــو خبــط املؤّلــف.

وفاته ومدفنه:

وســط هــذه االعمــال اجلســام الــي قــام هبــا شــيخنا الراحــل مــن أتليــف وتدريــس وحضــور يف املؤمتــرات الدوليــة 
والعامليــة، دبّــت يف جســده جمموعــة مــن األســقام، ولكّنهــا مل تؤثــر يف نشــاطه، ومل يتــواَن حلظــة واحــدة يف ســبيل 
ــمَّا كانــت أاّيمــه األخــرية واشــتّد عليــه املــرض ســافر إىل بغــداد، ورقــد يف املستشــفى  خدمــة اإلســام واملســلمن، ولـ
شــهراً، مث اقُرَِح عليه ان يذهب إىل )كرند()1( لطلب الصحة، فذهب اليها يف 15 ذي القعدة 1373هـ، وهناك 

1- قرية من توابع كرمانشاه.
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وافــاه األجــل يف 18 ذي القعــدة 1373هـــ، ونقــل جثمانــه الشــريف اىل النجــف األشــرف، ودفــن يف مقــربة أعدهــا 
لنفســه وعائلتــه يف وادي الســام، وأقيمــت لــه جمالــس الفاحتــة يف أكثــر مــن حمافظــٍة، وأبَـّنَــُه عــدد مــن العلمــاء واألدابء، 
وقيلــت يف حقــه القصائــد والكلمــات، وكان ممــن راثه الشــيخ علــي البــازي؛ حيــث أرّخ وفاتــه هبذيــن البيتــن الرائعــن:

]من الرجز[

خمتاَرهــاقضـــــــــــــــــــى احلسيــــــــــــــــــُن نَبــــــــــــــــــُه وا أســــــــــــــــــــــــــــــــــفًاقضـــــــــــــــــــى احلسيــــــــــــــــــُن نَبــــــــــــــــــُه وا أســــــــــــــــــــــــــــــــــفًا بكــــــــــــــــــــــت  الغــــــــــــــــــّرا  خمتاَرهــاوالشــــــــــــــــرعــــــــــــــــــُة  بكــــــــــــــــــــــت  الغــــــــــــــــــّرا  والشــــــــــــــــرعــــــــــــــــــُة 
لبّــــــــــــــــــــــــــــــــاُه أرّخ لبّــــــــــــــــــــــــــــــــاُه أرّخ »واحلسيــــــــــــــــــــــــــــــــُن اختارهــــــــــــــــاواحلسيــــــــــــــــــــــــــــــــُن اختارهــــــــــــــــا«هللاُ ملّــــــــــــــــــــــــــــــــا للجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن اختــــــــــــــــارَُههللاُ ملّــــــــــــــــــــــــــــــــا للجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن اختــــــــــــــــارَُه

رحــل كاشــف الغطــاء H عــن الدنيــا جبســده ومل يركهــا بروحــه، فهــو الــذي َمــأَلَ الدنيــا بصوتــه وقلمــه، انصــر 
املظلومــن، ودافــع عــن شــرعة ســيد املرســلن O، ومل أيل جهــداً يف بيــان احلــق والدفــاع عنــه، رحــل كاشــف الغطــاء 
ومدرســُتُه ومكتبتُــُه مــا تــزاالن تواصــان مــا ضّحــى مــن أجلــه، وهــا هــي كتبــه متــأل الدنيــا، هتــدي الضــال، وترشــد 

املتعلِّــم، وتنــري الطريــق لســالكه، فســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم التحــق ابلرفيــق األعلــى، ويــوم يبعــث حيــا)1(.

1- مصادر ترمجة شيخنا الراحل:
اعام األدب يف العراق احلديث 

هكذا عرفتهم، أتليف جعفر اخلليلي 
هكذا قرأهتم، اجلزء الثاين - للشيخ عبد اهلادي الفضلي

ماضي النجف وحاضرها ج 3
معجم رجال الفكر واالدب ج 2

شعراء الغري أو النجفيات
معجم مؤرخي الشيعة ج 2

ترمجة االمام كاشف الغطاء بقلم- الشيخ اغا بزرك الطهراين
أساطن املرجعية العليا يف النجف االشرف
معارف الرجال يف تراجم العلماء واألُدابء

أحسن الوديعة يف تراجم أشهر مشاهري جمتهدي الشيعة: أتليف حممد مهدي املوسوي األصفهاين
حترير اجمللة ج 5
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العــداواُت والتباغــض بــن األفــراد والقبائــل واجلماعــات غريــزٌة بعيــدة املــدى يف طبيعــة البشــر مــن أّول عهــده، 
وبــدء وجــوده علــى هــذه الكــرة مــن عهــد هابيــل وقابيــل، مســتمرّة يف مجيــع األجيــال إىل هــذا اجليــل، وَمْنَشــأُ العــداوة 
ـَـَرة والغلبــة والســيطرة واالســتياء علــى مــاٍل  وبواعثهــا غالبــاً هــو التنافــس والتعــايل واألاننّيــة الــي تدفــع إىل حــب األَثـ

أو جــاه، أو واليــة وإمــرة.

وأنكى العداوات، العداواُت الي تـُبـَْعُث عن تَِرٍة )1( وطلِب اثٍر، وغسِل عاٍر، وللتشّفي واالنتقام.

ــة،  ولكــن أســوأ العــداء أثــراً، وأبعــده مــدًى، والــذي يســتحيل حتويلــه وال ميكــن زوالــه، هــو عــداوة الضّديّــة الذاتّي
واملباينــة اجلوهريّــة، كعــداوة الظــام للنــور، والرذيلــة للفضيلــة، والقبــح للحســن، والشــّر للخــري وأمثــال ذا، فــإّن هــذا 
العــداء والتنافــر يســتحيل أن يــزول إاّل بــزوال أحدمهــا؛ إذ كلٌّ يضــاّد اآلخــر يف أصــل وجــوده وطبــاع ذاتــه، وكلُّ واحــٍد 

ميتنــع علــى اآلخــر، فــا يتمعــان وال يرتفعــان)2(.

فالــذوات الّشــرّيرة بذاهتــا ويف جوهرهــا ُتضــادُّ الــذوات اخلــرّية وتعاديهــا، وكّل واحــٍد مــن هذيــن املتضاّديــن املتعانديــن 
يــّد ويتهــد يف إزالــة اآلخــر وحمــوه مــن الوجــود، كالنــور والظــام ال يتمعــان يف حمــلٍّ واحــد أبــداً، وكّل منهمــا بطباعــه 

يتنــاىف مــع اآلخــر ويعاديــه، وكالفضيلــة والرذيلــة يف اإلنســان.

وعلــى هــذا الطــراز، ومــن هــذا النــوع، عــداوة بــين هاشــم وبــين أُميّــة، عــداوٌة جوهريّــٌة ذاتيّــٌة، يســتحيل حتويلهــا، 
وميتنــع زواهلــا، عــداوُة الظــاِم للنــور، والشــرِّ للخــري، واخلبيــِث للطيّــب، ويُعــرف كّل واحــٍد منهمــا بثمــاره وآاثره، وقدميــاً 
قيــل: »مــن مثارهــم تعرفوهنــم«)3(، الشــجرُة ال تُعــرُف إالّ مــن مثرهــا أهنّــا خبيثــة أم طّيبــة، واإلنســان ال يُعــرُف خبثــه 

وطيبــه إاّل مــن أعمالــه وملكاتــه وخصالــه.

أولــد عبــُد منــاف هاشــاً، وعبــَد شــس)4(، ونشــب العــداء بينهمــا - منــذ نشــآ وشــبَّا - ال لشــيٍء ســوى اختــاف 
اجلوهريــن، وتبايــن الذاتــن، مثّ استشــرى الشــّر واّتســعت عــدوى العــداء بــن القبيلــن حبكــم الوراثــة.

وكان لــكّل واحــٍد مــن هــذا القبيــل ضــدٌّ لــه مــن القبيــل اآلخــر، فعــدوُُّه ابلنســب، هاشــم وعبــد شــس، وعبــُد املطّلــب 

َُة: الثأر والذَّْحل وتـََرَه َيِرُُه َوْتراً َوتِرًة. انظر: لسان العرب 274:5 مادة »وتر«. 1- الرِّ
2- حبث يف علم املنطق.

3- إجنيل مى/ االصحاح السابع: 16.
4- اختلــف العلمــاء يف هــل كان لعبــد شــس ولــد امســه معاويــة أو ال، فذهــب بعضهــم اىل كونــه عبــدا روميــا تبنــاه عبــد شــس، ومــا 
يشــري اىل هــذا املعــى مراســلة اإلمــام امــري املؤمنــن Q مــع معاويــة حيــث قــال: »وليــس الصريــح كاللصيــق«، وللتفصيــل يف هــذا املوضــوع 
راجــع: شــرح هنــج الباغــة البــن أيب احلديــد219:1،  النــزاع والتخاصــم للمقريــزي، جواهــر التاريــخ للشــيخ علــي الكــوراين ج2، أبــو 

القاســم الكــويف يف كتابــه االســتغاثة 123:1، وغريهــا مــن املصــادر الــي تبحــث يف هــذا البــاب.
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وأُميّــة، وأبــو طالــب وحــرب، وحمّمــد O وأبــو ســفيان، مــا أشــرقت أّول ابرقــٍة مــن أشــّعة اإلســام، ومــا أعلــن البشــري 
النذيــر بدعــوة التوحيــد إاّل واثرت نعــرة الشــرك والوثنيّــة، لطمــس أنــوار اأَلَحِديـّـة، وقــام حبمــل معــاول املعارضــة واهلــدم 
ــاه منقــذ البشــريّة مــن خمالــب الوحشــّية، قــام هبــا اثلــوث اجلبــت والطاغــوت: أبــو جهــل، وأبــو هلــب،  ملــا يبنيــه ويتبّن

وأبــو ســفيان.

ــُلوا جبميــع   وكان الثالــث زعيــم احلــزب األُمــوي أشــّدهم ُمنــاَوأًَة لإلســام وحماربــًة لــه، نصبــوا ُكلَّ احلبائــل، وتوسَّ
الوســائل؛ إلخفــات صوتــه وإمخــاد ضوئــه، وأعملــوا كّل أبٍس  وســطوٍة يف مقاومــة تلــك الدعــوة، حــّى َأجْلـَـَأْت مجاعــًة 
ــل النــيُّ وأصحابــه مــن االضطهــاد واألذى أكثــر مــن عشــر ســنن، حــّى  ممّــن تديــن هبــا، فهاجــروا إىل احلبشــة، وحتمَّ

اضطُــرَّ إىل اجلــاء مــن وطنــه ووطــن آابئــه، ومركــز عــزّه، فهاجــر إىل يثــرب.

 فطــارده أبــو ســفيان والحقــه إىل دار هجرتــه، ومــا رُِفَعــت رايــة حــرب علــى اإلســام إاّل وبنــو أُميّــة، وزعيمهــم أبــو 
ســفيان، قائدهــا ورافعهــا، يُلِهــُب انَرهــا، ويُثِــرُي غبارهــا، ويربَّــُص إبمخــاد ذلــك النــور الدوائــَر، ويُِهيــُج نعــرة القبائــل.

 إىل أْن فتــح هللا الفتــح املبــن، وأمكــن هللا نبّيــه O مــن جبابــرة قريــش، وَمَلَكُهــْم عنــوًة، فصــاروا عبيــداً وِمْلــكا 
حبكــم قوانــن احلــرب، واالســتياء علــى احملاربــن ابلقــوّة والســاح.

 ولكنّــه - ســام هللا عليــه - أطلقهــم وعفــا عنهــم، وقــال هلــم: »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«)1(، واكتفــى منهــم بظاهــر 
اإلســام، وإطــاق لســاهنم ابلشــهادتن، وقلوبـُُهــم مملــوءة ابلكفــر واحلقــد علــى اإلســام، يربَّصــون الفــرص حملــو 
ســطوره، وقلــع جــذوره »مــا أســلموا بــل استســلموا، وملـَـــّـا وجــدوا أعــواانً علــى اإلســام وثبــوا«)2(، مــا تغــرّي شــيٌء 
مــن نفســّيات أيب ســفيان وبــين أُمّيــه بعــد دخوهلــم يف حظــرية اإلســام ُقامــَة ظُْفــر، إّنــا تغــرّي وضــع احملاربــة، وكيفّيــة 

الكفــاح واملقاومــة.

 دخــل أبــو ســفيان ومعاويــة يف اإلســام، ليفتكــوا يف اإلســام ويكيــدوا لــه، والعــدوُّ الداخــُل أقــدُر علــى الكيــد 
والفتــك مــن العــدّو اخلــارج.

 وهــذه العــداوة ذاتيّــة متأّصلــة، والــذايتُّ ال يــزول، وليســت هــي مــن تنافــٍس علــى مــال، أو تزاحــٍم علــى منصــب أو 
جــاه، بــل هــي عــداوة املبــادئ، عــداوُة التضــاّد الطبيعــي، والتنافــر الفطــري، عــداوة الظــام للنــور، والضــال للهــدى، 

1- ســري أعــام النبــاء للذهــي 495:4، اإلمامــة والسياســة البــن قتيبــة الدينــوري، حتقيــق الزيــين 89:1، اتريــخ الطــربي 337:2، 
البدايــة والنهايــة البــن كثــري 344:4، اتريــخ ابــن خلــدون 45:2.

ـَـَرأَ النََّســَمَة، مــا أســلموا ولكــن  ــَق احلَبَّــَة وبـ 2- إشــارة إىل قــول أمــري املؤمنــن Q يف هنــج الباغــة: 374/ الكتــاب 16 »فــو الــذي فـََل
استســلموا، وأســرُّوا الكفــر فلّمــا وجــدوا أعــواانً عليــه أظهــروه«.
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والباطــل للحــّق، واجلــور للعــدل؛ ولــذا بقــي بنــو أُميّــة علــى كفرهــم الداخلــي، ومكرهــم الباطــين، مــع عدادهــم يف 
املســلمن ومتّتعهــم بنعــم اإلســام وبركاتــه.

 لكــن مل ميــّس اإلســاُم شــعرًة مــن شــعورهم، وال بَــلَّ ريشــًة مــن أجنحتهــم، كالبَــطِّ يعيــش طــول عمــره يف املــاء، وال 
يبــّل املــاُء ريشــًة منــه )فيمــا يقولــون(.

نعــم، أقــّروا إبســامهم حقنــاً لدمائهــم، وتربُّصــاً لســنوح الفرصــة هلــدم عــروش اإلســام وقواعــده، حــّى إذا أدىل 
َمــْن كانــت لــه الســلطة ابخلافــة)1(، إىل أّول خليفــٍة منهــم، طــاروا فرحــاً، وأعلنــوا ببعــض مــا كانــُت ُتكِّنُــُه صدوُرهــم، 
فجمعهــم أبــو ســفيان، وقــال: »تلّقفوهــا اي بــين أُميّــة تلّقــف الكــرة، فــو الــذي حيلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن جنّــٍة وال 

انر«)2(. 

مثّ أخــذوا زمــام اخلليفــة األُمــوّي أبيديهــم، وصــاروا يقودونــه »كاجلمــل الذلــول« حيــث شــاءوا، فاّتــذوا مــال 
املســلمن ُدَواًل، وعبــاَد هللا َخــَواًل)3(، فثــارت بــاد املســلمن مــن مجيــع أقطارهــا عليــه وعليهــم، إىل أن حاصــروه يف 

داره، وضايقــوه علــى أن خيلــع نفســه مــن اخلافــة، ويعلهــا شــورى بــن املســلمن، فتقاعــس وتصلَّــب أوَّاًل.

ــا اشــتّد احلصــار عليــه - وحبســوا عنــه حــّى املــاء والطعــام - تراخــت أعصابــه، ووهنــت أطنابــه، وحــاول أن 
ّ
مثّ مل

خيمــد انر الفتنــة خبلــع نفســه؛ إجابــًة للثائريــن الذيــن شــّددوا احلصــار، فأحــّس بنــو أُميّــة - وقيادهتــم يومئــٍذ بيــد مــروان 
يف املدينــة، ومعاويــة يف الشــام -  أبّن صاحبهــم إذا خلــع نفســه فســوف يفلــت احلبــل مــن أيديهــم، وقــد غلــط الدهــر 

أو غلــط املســلمون غلطــًة يســتحيل أن يعــودوا ملثلهــا أبــداً.

وأبّي ســابقٍة  أو مكرمــٍة لبــين أُميّــة أو جهــاد يف اإلســام يســتحّقون أن تكــون خافــة املســلمن يف واحــد منهــم، 
وهــم أعــداء اإلســام وخصومــه يف كّل موقــٍف مــن مواقفــه، ويف كّل يــوٍم مــن أاّيمــه؟! أدرك كّل ذلــك مــروان ومــن معــه 
مــن حزبــه، فتواطئــوا مــع زعيمهــم ابلشــام أن ُيِْهــُزوا علــى صاحبهــم، فيقتلــوه قبــل أن خيلــع نفســه، وقبــل أن يفلــت 

حبــل احليلــة مــن أيديهــم.

نعــم، يقتلونــه ويّتخــذون قتلــه ذريعــًة إىل مطالبــة فئــٍة مــن املســلمن بدمــه، ويتظاهــرون لســائر املســلمن أبنّــه قتــل 

1- إشــارة إىل مؤامرة عمر بن اخلطاب يف الشــورى وجعل األمور بيد عبد الرمحن بن عوف يف حادثة اختيار اخلليفة الثالث عثمان، 
وهو أّول أموّي استلم السلطة. راجع: شرح النهج البن أيب احلديد 410:2- 411.

2- االســتيعاب: القســم الرابــع 1678 – 1679/ الرمجــة 3005، اتريــخ األمــم وامللــوك 58:10 حــوادث ســنة 284هـــ، مــروج 
الذهــب 360:2، وراجــع كتــاب النــزاع والتخاصــم: 56.

3- مســتدرك احلاكــم 480:4، العمــدة البــن بطريــق: 471/ ح 992، مســند أمحــد بــن حنبــل 80:3، البدايــة والنهايــة 217:4، 
الكامــل يف التاريــخ3 60:3- 61، اتريــخ الطــربي 376:4.
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مظلومــاً وال بّــد مــن األخــذ بثــأره، فيكــون أقــوى وســيلًة إىل اســرجاع اخلافــة إليهــم.

ولــوال قتــل عثمــان وقميــص عثمــان، ملــا صــارت اخلافــة إىل معاويــة ومــروان وأبنــاء مــروان، ولــكان مــن املســتحيل 
أن حيلمــوا هبــا يف يقظــة أو منــام، ولكــن جــاءت صاحبهــم األّول)1(، مــن غــري مثــن، وقــد دفعهــا إليــه َمــْن قبلَــُه دفعــاً.

نعــم، أراد الســابق أن حيّوهلــا عــن بــين هاشــم إىل خصومهــم األلــّداء بــين أُميّــة، فَفتَــَل حبــَل الشُّــورى  وأبرمــه، حبيــث 
تصــري اخلافــة ال حمالــة إىل عثمــان، ومــا اكتفــى بذلــك حــّى نفــخ روَح الطمــوَح إليهــا يف نفــس معاويــة، الطليــق ابــن 
الطليــق، وهــو وأبــوه أكــرب األعــداء األلــّداء لإلســام، كان كّل ســنٍة حياســب عّمالــه، ويصــادر أمواهلــم، ويعاملهــم 
أبشــّد األحــوال إاّل معاويــة، تتواتــر األخبــار لديــه أبّن معاويــة ُيســِرُف يف صــرف أمــوال املســلمن، ويلبــس احلريــر 

والديبــاج، فيتغاضــى عنــه، بــل يعتــذر لــه، ويقــول: »ذاك كســرى العــرب«)2(.  

كان عمــر ُيْضفــي علــى معاويــة ثــوب البطــوالت، وخيلــع عليــه النعــوت واأللقــاب، ويبالــغ يف تســديده، وال يســمح 
ابنتقاصــه، فقــد جــاء يف االســتيعاب املطبــوع علــى هامــش اإلصابــة: أّن قومــاً ذّمــوا معاويــة عنــد عمــر، فقــال: دعــوان 
مــن ذّم فــى قريــٍش، َمــْن يضحــك يف الغضــب، وال يُنــاُل مــا عنــده إاّلعلــى الرضــا، وال يؤخــذ مــا فــوق رأســه إاّل مــن 

حتــت قدميــه)3(.

وال نــدري ملــا هــذا اإلطــراء علــى هــذا الطليــق الــذي نظــر إليــه الرســول O نظــرة ريبــٍة وشــكٍّ يف إســامه؟! مــع 
أّن معاويــة كان مــن الّضعــة والفقــر واهلــوان أبقصــى مــكان، كان مــن الصعاليــك الســاقطن يف نظــر اجملتمــع، حــّى أّن 

.O أحــد أشــراف العــرب)4(، وفــد علــى النــّي

ـّـا أراد اخلــروج أمــر النــيُّ O معاويــَة أْن يشــّيعه إىل خــارج املدينــة، وكان احلَــرُّ شــديداً واألرُض يغلــي رملهــا  وملــــ
ويفــور، ومعاويــُة حــايف القدمــن، فقــال للوافــد الــذي خــرج يف تشــييعه:

- أَْرِدفين خلفك.
- أنت ال تصلح أن تكون رديف األشراف وامللوك!.

- أال فاعطين نعليك أتّقي هبما حرارة الشمس.
- أنت أحقر من أن تلبس نعلي.

1- عمر بن اخلطاب.
2- اتريخ مدينة دمشق 114:59.

3- االســتيعاب )هبامــش اإلصابــة( 397:3، و)ط دار اجليــل( 1418:3، قامــوس الرجــال للتســري 117:10، إحقــاق احلــق 
)األصــل(: 263، اتريــخ مدينــة دمشــق 112:59.

4- هو علقمة بن وائل احلضرمي - انظر: احملاسن واملساوي: 268.
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- ما أصنع وقد احرَقْت رجاي؟
- اْمِش يف ظّل انقي، وال تصلح ألكثر من هذا!!.

وه كسرى العرب!!! تعساً لك اي زمان، وُأفٍّ لك اي دهر، هذا الصعلوك النذل صار أو صريَّ

نــوا الثائريــن مــن قتلــه، وقضيَّــُة اجليــش الــذي  نعــم. معاويــُة ومــرواُن مهــا اللّــذان دبَـّـرا احليلــَة يف قتــل عثمــان، ومكَّ
أرســله معاويــة مــن الشــام إىل املدينــة، ووصيـّتُــُه لــه أبن ال يدخــل املدينــة حــّى يُقتــل)1(، تشــهد لذلــك وهــي مشــهورة.

نعــم، وقــد أعاهنــم علــى قتلــه أيضــاً إحــدى زوجــات النــّي الــي كانــت هُتــرِّج علــى عثمــان وتصــرخ يف النــوادي: 
»اقتلوا نعثًا، قتل هللا نعثًا«)2(، مث بعد أن امتثلوا أمرها وقتلوه  اثرت - أو أاثروها - إىل  الطلب بدمه، وكانت 
مــن جــرّاء ذلــك واقعــة اجلمــل)3(، الــي ذهــب ضحيَـَّتهــا عشــرون ألفــاً مــن املســلمن، وفتحــت ابب احلــروب بــن أهــل 

القبلــة، وقــال أحــد شــعراء ذلــك العصــر خياطبهــا ويؤنّبهــا:

]من املتقارب[

وأنــــــــــــــــــــــــِت السحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب وأنــــــــــــــــــــــــِت املطْروأنــــــــــــــــــــــــِت السحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب وأنــــــــــــــــــــــــِت املطْروأنـــــــــــــــِت البــــــــــــــــــــــــاُء وأنــــــــــــــــــــــــِت الشــــــــــــــــــــــــقاُءوأنـــــــــــــــِت البــــــــــــــــــــــــاُء وأنــــــــــــــــــــــــِت الشــــــــــــــــــــــــقاُء
وقلــــــــــــــــــــــِت لنــــــــــــــــــــــا: إنّــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــْر وقلــــــــــــــــــــــِت لنــــــــــــــــــــــا: إنّــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــد كفـــــــــــْر )4(وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــِت أمــــــــــــــــــــــــرِت بقتــــــــــــــــــــــــِل االمـــــــــــــاِموأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــِت أمــــــــــــــــــــــــرِت بقتــــــــــــــــــــــــِل االمـــــــــــــاِم

1- أرســل عثمــان إىل معاويــة يســتمّده، فبعــث معاويــُة يزيــَد بــن أســد جــّد خالــد القســري، وقــال لــه: إذا أتيــت ذا خشــب فأقــم هبــا وال 
تتجاوزهــا، وال تقــل: الشــاهد يــرى مــا ال يــرى الغائــب، فــأان الشــاهد وأنــت الغائــب، فأقــام بــذي خشــب حــّى قتــل عثمــان، فاســتقدمه 
حينئــذ معاويــة فعــاد إىل الشــام ابجليــش الــذي كان أُرِســل معــه، وإّنــا صنــع ذلــك ُمعاويــة لُيقتــل عثمــان فيدعــو إىل نفســه. انظــر: شــرح 

النهــج احلديــدي 154:16 عــن البــاذري، واتريــخ املدينــة 1289:4.
2- انظر: لسان العرب البن منظور 670:11، اتج العروس للزبيدي 745:15. 

راجــع شــرح هنــج الباغــة البــن أيب احلديــد 215:6، و17:20 و22، واتريــخ الطــربي 477:3، والنهايــة البــن األثــري 80:5، واتج 
العــروس 141:8، والكامــل يف التاريــخ 206:3.

وقــال اجلوهــري يف الصحــاح 1832:5 مــادة »نعثــل«: »النعثــل: الذكــر مــن الضبــاع، ونعثــل اســم رجــل كان طويــل اللحيــة، وكان 
عثمــان إذا نيــل منــه وعيــب ُشــبِّه بذلــك الرجــل«، انتهــى.

وقال ابن األثري يف النهاية 79:5- 80 يف مقتل عثمان: »ال مينعنك مكان ابن ســام أن تســب نعثًا« كان أعداء عثمان يســمونه 
نعثــًا تشــبيهاً برجــل مــن مصــر كان طويــل اللحيــة امســه نعثــل، وقيــل: النعثــل: الشــيخ األمحــق، وذكــر الضبــاع، قــال: ومنــه حديــث 

عائشــة: »اقتلــوا نعثــا، قتــل هللا نعثــا«، تعــين عثمــان«، انتهــى.
وقال الفريوزآابدي يف القاموس 59:4: »النعثل - كجعفر-: الذكر من الضباع، والشيخ األمحق، ويهودي كان ابملدينة، ورجل 

 حلياين - أي طويل اللحية -
 كان ُيَشبَّه به عثمان إذا نيل منه«. انتهى.

وانظر: اتريخ الطربي 400:3، واإلمامة والسياسة: 43 يف خماطبتهم عثمان نعثًا، فمن شطط اآللوسي ما ذكره يف 11:22 من 
روح املعاين يف هذا املقام، فراجع واحكم ابحلق وال تشطط.

3- اتريــخ الطــربي 501:4، مــروج الذهــب 113:3، اجلمــل للمفيــد: 304، هنــج الباغــة: 247، أســد الغابــة  يف  معرفــة  الصحابــة 
249:2- 250، و242:3- 243.

4- الكامل يف التاريخ  206:3- 207، اتريخ الطربي  477:3، اإلمامة والسياسة 72:1.
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وقال اآلخر:

]من السريع[

أجناَدَهــاجـــــــــــــــــــــــاءْت مــــــــــــــــــــــــــــــــع األشَقـــــــــــــــــْن يف هــودٍججـــــــــــــــــــــــاءْت مــــــــــــــــــــــــــــــــع األشَقـــــــــــــــــْن يف هــودٍج البصـــــــــــــــــرِة  إلــــــــــــــــــــــــــــــــى  أجناَدَهــاتُزجــــــــــــــــــــــــــــــــي  البصـــــــــــــــــرِة  إلــــــــــــــــــــــــــــــــى  تُزجــــــــــــــــــــــــــــــــي 
هــــــــــــــــــــــــــــــــّرٌة فعلـــــــــــــــِــها  فــــــــــــــــــــــــــــــــي  هــــــــــــــــــــــــــــــــّرٌةكأّنـــــــــــــــــا  فعلـــــــــــــــِــها  فــــــــــــــــــــــــــــــــي  ــا)1(كأّنـــــــــــــــــا  ــل أوالَدَهــــــــــــــــــــــــــــــ ــن ُجوعهـــــــــــــــــا أتكـــــــــــــــ ــامـــــــــــــــ ــل أوالَدَهــــــــــــــــــــــــــــــ ــن ُجوعهـــــــــــــــــا أتكـــــــــــــــ مـــــــــــــــ

وهــذه النــكات الــي رشــح القلــُم هبــا هنــا - وهــي مــن أســرار دقائــق التأريــخ، والــي قــّل مــن تنّبــه هلــا - إّنــا جــاءت 
ــا هبرمهــا اإلســام، وقهرمهــا  عفــواً، ومــا كانــت مــن القصــد يف شــيٍء، إّنــا املقصــود ابلبيــان أّن معاويــة وأاب ســفيان َلمَّ
علــى الدخــول فيــه، حفظــاً حلوابئهمــا)2( مــن التلــف، أظهــرا اإلســام صــورًة، وأضمــرا الكيــد والفتــك بــه ســريرًة، وبقيــا 

يرّبصــان، فكّلمــا ســنحت فرصــة لذلــك ظهــرت ركيزهتــم يف أقواهلــم ويف أعماهلــم.

وكان معاويــة أدهــى مــن أبيــه الــذي كــرب وخــرف يف آخــر عمــره، ومــن دهائــه وعزمــه أنّــه كان حيتفــظ بصــورة 
اإلســام مــّدة إمرتــه ابلشــام عشــرين ســنة، فــا يصطــدم بشــعريٍة مــن شــعائره، وال يتطــاول إىل اعــراض قاعــدٍة مــن 
قواعــده، فــا يتجاهــر بشــرب اخلمــر واألغــاين، وال يقتــل النفــس احملّرمــة، وال يلعــب ابلفهــود، وال يضــرب علــى املزمــار 

والعــود.

نعــم، قــد يلبــس احلريــر والديبــاج، وطيلســان الذهــب، وال أبس بذلــك فإنّــه »كســرى العــرب«! ومــا احتفــظ 
بشــعائٍر اإلســام إاّل حلاجــٍة يف نفــس يعقــوب، ومــن ابب اهلــدوء قبــل العاصفــة، واملشــي رويــداً ألخــذ الصيــد.

بقــي علــى ظاهــر اإلميــان املبطّــن ابلكفــر مــّدة خمالفتــه وحماربتــه ألمــري املؤمنــن يف صّفــن، فلّمــا استشــهد - ســام 
هللا عليــه - تنّفــس الصَُّعــداء، وغمرتــه املســرّة، وأمكنتــه الفرصــة مــن اللعــب علــى احلبــل وتدبــري احليــل.

ولكــن بعــد أْن بويــع احلســن Q،)3( والتــّف عليــه األبطــال مــن أصحــاب أبيــه، وشــيعته ومواليــه، ومنهــم الــرؤوس، 
والضُّــُروس، واألنيــاب، والعديــد، والعــّدة، والســاح، والكــراع، فوجــد أنـّـه وقــع يف ُهــوٍَّة أضيــق وأعمــق مــن اأُلوىل... 
فــإّن احلســن ســبط رســول هللا، وابــن بنتــه، ورحيانتــه)4(، وهــو لوداعتــه  وســامة ذاتــه حمبــوب للنفــوس؛ مل يــؤِذ أحــداً 

مــّدة عمــره، بــل كان كلّــه خــرياً وبركــة، ومل تعلــق بــه هتمــُة االشــراك بقتــل عثمــان، بــل قــد يقــال:

1- كتاب احليوان 170:5.
2- حوابئهما : تثنية حوابء، وهي النفس، جتمع على حوابوات.

.Q 3- يف يوم 21 من شهر رمضان املبارك سنة 40 للهجرة بعد شهادة االمام امري املؤمنن
4- تذكرة احلفاظ للذهي 167:2، إسعاف الراغبن البن الصبان: 197، االستيعاب البن عبد الرب 139:1.
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 O إنّه كان من الذاّبن عنه)1(، فكيف يقاس معاوية به؟! وكيف يعدل الناس عن ابن فاطمة بنت رسول هللا 
إىل ابن هند آكلة األكباد؟!

أقلــق معاويــَة، وأقــضَّ مضجَعــه، التفكــرُي هبــذه النقــاط املرّكــزة الــي ال جمــال فيهــا للنقــاش واجلــدال، ولكــْن ســرعان 
مــا اهتــدى بدهائــه ومكــره إىل حــّل عقدهتــا، وكشــف كربتهــا، فلجــأ إىل عاملــن قويـّـن:

أولمــا: املــال الــذي يلــوي أعنــاق الرجــال، ويســيل يف لعبــه لُعــاُب األبطــال، فبعــث إىل أعظــم قائــٍد مــن قــادة 
جيش احلســن Q الذين ابيعوه على املوت دونه، وأمّســهم رمحاً به، وهو عبيد هللا بن العباس)2(، الذي جعله أمرياً 
حــّى علــى قيــس بــن ســعد بــن عبــادة، ذلــك الزعيــم العظيــم، الفــارس املغــوار، املتفــاين إخاصــا يف حــّب احلســن وأبيــه.

نعــم، بعــث إليــه معاويــة أبكثــر مــن مخســن ألفــاً، ووعــده عنــد جميئــه إليــه مبثلهــا، فانســّل إىل معاويــة يف ُجْنــح 
الظــام، وأصبــح النــاس وال أمــري هلــم، فصلّــى هبــم قيــس، وهــّون عليهــم هــذه الفادحــة الــي أوهــت عزميــة اجليــش، 

وَهيَّأَتـُْهــْم للهزميــة  قبــل النضــال.

وقــل: ســاعد هللا قلبــك اي أاب حمّمــد، كيــف حتّملــت هــذه الــرزااي الــي أقبلــت عليــك متتابعــًة كقطــع الليــل؟! وصــار 
معاويــة يعمــل هبــذه اخلطّــة مــع كل ابرٍز مــن الشــيعة ورجاهلــم وأبطاهلــم، فاســتماهلم إليــه مجيعــاً، ومل َيْســتـَْعِص عليــه 
ويســَلْم مــن مكــره وحبائلــه إاّل عــدد قليــل ال يتجــاوز العشــرة؛ كقيــس بــن ســعد، وحجــر بــن عــدي، وأمثاهلمــا ممّــن 

انطحــوا صخــرة الظلــم والضــال براســخ إمياهنــم، ومــا اختلجهــم الشــّك يف كفــر معاويــة وأبيــه وبنيــه، طرفــة عــن.

وكان قيس »أقسم ابهلل أن ال يلقى معاوية إاّل وبينهما الرمح أو السيف«)3(، يف قضّيٍة معروفة، هذا أّول تدبري 
اّتذه معاوية للغلبة على احلســن، واســتبداده ابألمر، واغتصاب اخلافة منه. 

الثانـــــي: وهــي حيلــٌة أتثريهــا أشــّد مــن اأُلوىل، اســتطاهبا الســواد األعظــم، واجنــرف إليهــا الــرأي العــام، تلــك دعــوى 
معاويــَة احلســَن إىل الصلــح، وهــي ُتضــارُِع خديَعَتــُه يف رفــع املصاحــف)4(، الــي اســتطاهبا اجليــش العراقــي، فلــم يقــّرر 

حــّق مصــريه بعــد مــا أشــرف علــى الفتــح والظفــر.

 نعــم، أشــّد مــا فــّت يف عضــد احلســن طلــُب معاويــة الصلــح، فقــد كانــت أفتــَك غيلــٍة، وأهلَــَك حيلــٍة، ألّن املــال 

1- مسألة الدفاع عن عثمان بن عفان من موضوعات األموين، وقد أفاض الشيخ األميين H إببطاهلا يف موسوعة الغدير 218:9 
ومــا بعدهــا مــن أحباث.

2- هناك قوالن يف هذه املسألة أحدمها أن املوضوع من مفرايت بين أمية، واآلخر أنه وقع فعا.
3- اتريخ اليعقويب 192:2، الكامل يف التاريخ 207:3، اتريخ الطربي 125:4.

4- اتريخ اليعقويب 188:2، أنساب األشراف 98:3، العقد الفريد 340:3، مروج الذهب 400:2، الفتوح 181:3.
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كان يســتميل بــه معاويــة عيــون الرجــال، واخلــواّص منهــم.

أّمــا العاّمــة فــا يناهلــم منــه شــيء، ولكــنَّ النــاس كانــوا قــد عّضتهــم أنيــاب احلــروب، حــّى أابدت خيارهــم، وأخربــت 
دايرهــم، يف أقــّل مــن مخــس ســنن ثاثــة حــروب ضــروس: اجلمــل، وصّفــن، والنهــروان.

 فأصبحــت الدعــوة إىل احلــرب ثقيلــة وبيلــة، والدعــوة إىل الصلــح والراحــة لذيــذة مقبولــة، وهنــا أتّزمــت ظروفــه
-ســام هللا عليــه- وحاســب املوقــف حســاابً دقيقــاً، حســاب الناظــر املتدبّــر يف العواقــب، فوضــع الرفــض والقبــول 
يف كّفــي امليــزان لــريى أليّهمــا الرجحــان، فوجــد أنـّـه لــو رفــض الصلــح، وأصــّر علــى احلــرب، فــا خيلــو إّمــا أن يكــون 
هــو الغالــب، ومعاويــة املغلــوب... وهــذا وإن كانــت تلــك األوضــاع والظــروف جتعلــه شــبه املســتحيل، ولكــن فليكــن 

ابلفــرض هــو الواقــع.

ــة، ابألمــس قتلــوا عثمــان  ــة، وظهورهــم أبوجــع مظاهــر املظلومّي ــم النــاس لبــين أُمّي ــة ذلــك إال تظّل ولكــن هــل مغّب
عــن األُمويّــن، وأمــري املؤمنــن - كمــا يقولــون - واليــوم يقتلــون معاويــة عــن األُمويّــن، وخــال املؤمنــن )اي هلــا مــن 
رزيــٍة(!! ويتهيّــأ لبــين أُميّــة قميــص اثٍن، فريفعــون قميــص عثمــان مــع قميــص معاويــة، والنــاس »رعــاع ينعقــون مــع كل 

انعــق«)1(، ال تفكــري وال تدبّــر، فمــاذا يكــون موقــف احلســن إذاً لــو افرضنــاه هــو الغالــب؟

أّمــا لــو كان هــو املغلــوب  فــأّول كلمــة تُقــاُل مــن كّل متكلّــم: إنَّ احلســن هــو الــذي ألقــى نفســه ابلتهلكــة، فــإّن 
معاويــة طلــب منــه الصلــح الــذي فيــه حقــن الدمــاء فــأىب وبغــى، وعلــى الباغــي تــدور الدوائــر)2(.

وحينئــٍذ يتــّم ملعاويــة وأيب ســفيان مــا أرادا مــن الكيــد لإلســام، وإرجــاع النــاس إىل جاهلّيتهــم األوىل، وعبــادة 
الــّات والعــّزى، وال يـُْبِقــي معاويــُة مــن أهــل البيــت انفــَخ ضرمــة)3(، بــل كان نظــر احلســن Q يف قبــول الصلــح أدّق 
مــن هــذا وذاك، أراد أن يفتــك بــه ويظهــر خبيئــة حالــه، ومــا َســتـََرُه يف قــرارة نفســه قبــل أن يكــون غالبــاً أو مغلــوابً، 

وبــدون أن يــزّج النــاس يف حــرب، وحيملهــم علــى مــا يكرهــون مــن إراقــة الدمــاء.

فقــد ذكــران أّن معاويــة - املســلم ظاهــراً، العــّدو لإلســام حقيقــًة وواقعــاً - كان لوجــود املزاحــم خيــدع النــاس بغشــاء 
رقيــق مــن التزّمــت يف ارتــكاب الكبائــر واملوبقــات، ومــا ينطــوي عليــه مــن معــاداة اإلســام، وتصميــم العزميــة علــى قلــع 

1- إشارة إىل قول أمري املؤمنن Q يف هنج الباغة: 496/ خ 147 »ومهٌج َرعاٌع أتباع ُكل انعق«.
2- هو من قول الشاعر: 

وأنَّ على الباغي تدوُر الدوائروأنَّ على الباغي تدوُر الدوائرقضـى هللاُ أّن البغي يصرُع أهلهقضـى هللاُ أّن البغي يصرُع أهله
انظر: صبح األعشى 348:13.

3- مــن أمثــال العــرب: »مــا هبــا انفــخ ضرمــة«، أي ليــس فيهــا أحــد، ويف حديــث ألمــري املؤمنــن Q: »لَــَودَّ معاويــة أنــه مــا بقــي مــن 
بــين هاشــم انفــخ ضرمــة إالَّ طعــن يف نيطــه«. مثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب: 588.



بنو هاشم، وبنو أمية والحسن ومعاوية

239

1ه
44

3/
2م

02
2 

- 
ول

اال
د 

عد
 ال

- 
ُة يَّ

ْلِم
ْلِع

يِّ ا
ِك

َّ الز
ُة 

ًّ َجل
َم

جــذوره وإطفــاء نــوره، يتكتــّم بــكّل ذلــك خوفــاً مــن رغبــة النــاس إىل احلســن وأبيــه مــن قبــل.

فــأراد احلســن أن خُيْلِــَي لــه امليــدان، ويســّلم لــه األمــر، ويرفــع اخلصومــة، حــّى يُْظِهــَر مــا يبطــن، ويبــوَح بكفــره، ويعلــَن 
ويرفــَع عــن وجهــه ذلــك الغشــاء الصفيــق، ويعــرف النــاُس حقيقــة أمــره، وكامــن ســرّه، وهكــذا فعــل، وفــور إبــرام الصلــح 

صعــد املنــرب يف مجــٍع غفــري مــن املســلمن، وقــال:

»إيّن مــا قاتلتكــم، لتصومــوا وال لتصّلــوا وإنــا قاتلتكــم ألأتّمــر عليكــم، وقــد أعطيــت احلســن شــروطاً كّلهــا حتــت 
قدمــي«)1(.

انظُــْر إىل الِقَحــة)2(، والصَّلَــف، وعــدم احليــاء، وضيــق الوعــاء، وصفاقــة الوجــه)3(، أمــا وامُي هللا إنّــه لــو مل يكــن 
لقبــول الصلــح إاّل ظهــور هــذه الكلمــات مــن معاويــة لكفــى هبــا دليــًا علــى افتضــاح معاويــة، ومعرفــة النــاس بكفــره، 
فمــا ظنّــك بــه وقــد اســتمّر علــى هــذه اخلطّــة الكافــرة، واخلطيئــة الســافرة، والتحــّدي لإلســام، وهــدم قواعــده جهــاراً؟!

 :O لــوال صلــح احلســن ملــا اســتلحق.. معاويــُة زايداً أبيب ســفيان، وهــو ولــده مــن الــزان، فضــرب قــول رســول هللا
»الولــد للفــراش وللعاهــر احلجــر«)4(، ضربــه ابحلجــر وبعــرض اجلــدار، بــا خيفــٍة وال حــذر.

لــوال الصلــح... ملــا قتــل ُحْجــَر بــن عــدي ســّيَد األّوابــن، وعشــرًة مــن أعــام خيــار الصحابــة والتابعــن، قتلهــم مبـَـرِْج 
عــذراء صــرباً، مــن دون أّي ســبب مــربّر.

ــل  لــوال الصلــح... ملــا قتــل معاويــُة الصحــايبَّ اجلليــل عمــرو بــن احَلِمــق، ومحــل رأســه إىل الشــام، وهــو أول رأس محُِ
يف اإلســام.

لوال الصلح... ملا سقى معاويُة احلسَن السمَّ على يد جعيدة بنت األشعث

لــوال الصلــح... ملــا َأْجبــَـَر معاويــُة البقيــَة الصاحلــة مــن أوالد املهاجريــن واألنصــار علــى أخــذ البيعــة ليزيــد، وحالــه 
يف الفســق والفجــور مشــهوٌر، إىل كثــري مــن أمثــال هــذه املخــازي، والفظائــع الــي ال يبلغهــا اإلحصــاء. ولكــن أتّمــل 

ملّيــاً وانظــر َمــِن الغالــب وَمــِن املغلــوب.

انظـُـْر مــا صنــع احلســُن مبعاويــَة يف صلحــه، وكيــف هــّد مجيــع مســاعيه، وهــدم كّل مبانيــه، حــّى ظهــر احلــّق، وزهــق 

1- مقاتل الطالبين: 45، شرح هنج الباغة البن أيب احلديد 46:16.
2- الِقَحة: الوقاحة. انظر: لسان العرب 637:2.

ُ الصَّفاقة، أي َوِقٌح. اتج العروس 273:13. 3- وجٌه َصفيٌق بـَنِّ
4- املقنع للشيخ الصدوق: 401، رسائل الشريف املرتضى 124:3.
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ٱ  َّ    ُّ       ِّيمح)1(، فــكان الصلــح يف تلــك الظــروف هــو الواجــب واملتعــّن علــى احلســن،  الباطــل، ىمح  
كمــا أّن احملاربــة والثــورة علــى يزيــد يف تلــك الظــروف كانــت هــي الواجــب واملتعــن علــى أخيــه احلســن... 

كّل ذلك للتفاوت بن الزمانـَْن، واالختاف بن الرجَلْنِ.

ولــوال صلــح احلســن الــذي فضــح معاويــة، وشــهادة احلســن الــي قضــت علــى يزيــد، وانقرضــت هبــا الدولــة 
الســفيانّية أبســرع وقــت، لــوال تضحيــة هذيــن الســبَطن لذهبــت جهــود جّدمهــا بطرفــة عــن، ولصــار الديــُن ديــَن آل 
أيب ســفيان ديــَن الغــدر واملكــر، ديــَن الفســق والفجــور، ديــَن احلــاانت واخلمــور، ديــَن العهــار، ديــَن الفهــود والقــرود، 

ديــَن إابدة الصاحلــن، واســتبقاء الفجــرة الفاســقن.

فجــزا كمــا هللا اي ســّيَدي شــباب اجلنــة، واي ســبَطي رســول هللا، جــزا كمــا هللا عــن اإلســام وأهلــه أفضــل اجلــزاء، 
ــده موّحــٌد، ومــا حّقــت فريضــة، وال أُقيمــت ســّنة، وال ســاغت يف اإلســام شــريعة،  فــوهللا مــا عبــد هللاُ عابــٌد وال وحَّ

وال زاغــت مــن الضــال إىل اهلــدى أُّمــة، إاّل ولكمــا بعــد هللا ورســوله الفضــل واملّنــة، واحلّجــة البالغــة واحملّجــة.

جــاء رســول هللا ابهلــدى والنــور واخلــري والربكــة لإلنســانّية أمجــع، مــن غــري لــون ولــون، وعنصــٍر وآخــر، وأُّمــٍة دون 
أُّمــة، وقــوم ســوى آخريــن.. جــاء ابإلســام والنــور املبــن، فشــّيد قواعــده، وأحكمــه، وقـَوََّمــه، وأكملــه، وأمتـّـه، ومل يــرك 

فيــه أّي نقــص وأّي ِعــَوٍج.

القــرآن)2( معاويــة ويزيــد ومــروان، فحملــوا معــاول الكفــر والشــرك،  أبــو ســفيان والشــجرة امللعونــة  يف  وجــاء 
جم  يل  ىل  مل  وحتاملــوا علــى تلــك األســس والقواعــد، يقلعــون جذورهــا، وخيمــدون نورهــا ٱىمحٱخل 
ىنيمح)3(، فوقف السبطان مبا هلما من  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

قــّوة وســلطان ســّداً منيعــاً دون ذلــك البنيــان، ومــا مّت هلمــا مــا أرادا مــن حفــظ شــريعة جّدمهــا إاّل ابلتضحيــة العظمــى 
أبنفســهم وأمواهلــم ورجاهلــم وأطفاهلــم، وبــكّل مــا يف دنيــا النعمــة والنعيــم والعيــش الوســيم، بذلــوا كل ذلــك يف ســبيل 

هللا، وحلفــظ ديــن هللا. 

فــاداة ألصبــح ديــن اإلســام ُأســطورة مــن األســاطري، ال جتــده إاّل يف الكتــب 
ُ
ولــوال هــذه التضحيــة وتلــك امل

والقماطــري)4(، يذكــره التأريــخ كمــا يذكــر احلــوادث العابــرة، واألُمــم املنقرضــة.
1- سورة غافر: 78.

مبنب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ     ٍَّّ  ُّ    ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ  يي  2- ىمحٱىي 
نتيمح )سورة االسراء: 60 (. مت  زت  رت  يب  ىب 

3- سورة التوبة: 32.
4- الَقماطري والقماِطر: مجع الِقَمْطر، وهو ما يصاُن فيه الكتب. انظر اتج العروس 416:7.
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)ســبحان هللا، وهللا أكــرب، وهلل احلمــد( مــن هنــا تعــرف - ويــب أن تعــرف - الســّر يف حفــاوة املنقــذ األعظــم، 
تلــك احلفــاوة البليغــة، والتعظيــم اخلــارج عــن نطــاق العــرف واملعتــاد، بــل وعــن رواق التعقــل يف تلــك البــاد، ذلــك 
النــّي العظيــم، والشــخصّية احلبيبــة إىل املبــدأ األعظــم، الــي ِمْلُؤهــا هيبــًة وعظمــًة ووقــاراً، والــذي ال هتــزّه العواصــف، 
وال تســتميله العواطــف، وال خامــره يف حلظــة مــن عمــره العبــُث واللهــو واللعــب، الــذي كانــت غريزتُــُه الــي ُفِطــر عليهــا 
ُد مــيّن«)1(، والــذي كان مــن الوقــار واهليبــة واالتّــزان حبيــث رمبّــا يدخــل عليــه الرجــل  قولَــُه: »مــا أان مــن َدٍد، وال الــدَّ
الــذي مــا رآه مــن ذي قبــل، فرتعــد فرائصــه مــن هيبتــه، فيقــول لــه النــّي O: »ال تفــزع فــايّن ابــن امــرأة مــن قريــش 

كانــت أتكل القديــد«)2(، حــذراً مــن أن يقــول املســلمون فيــه مــا قالــت النصــارى يف املســيح... 

هــذا الطــود العظيــم، حيمــل احلســَن واحلســَن - ومهــا طفــان - علــى َكِتَفْيــه، وميشــي هبمــا ومهــا علــى متنَـــْيه يف مــأل 
مــن املســلمن رافعــاً صوتَــُه ليســمعوا: »نعــم اجلمــل مجلكمــا، ونعــم الراكبــان أنتمــا«)3(.

مثّ أييت احلســن وهــو غــاٌم فيعلــو علــى ظهــر النــّي، والنــيُّ ســاجٌد، فــا يرفــع رأســه حــّى ينــزل احلســن حســب 
إرادتــه)4(. النــيُّ خيطــب، واحلســُن يــدرج يف املســجد، فيعثــر، فيقطــع النــّي خطبتــه، ويعــدو إليــه وحيتضنــه ويقــول: 
»قاتــل هللا الشــيطان، الولــد فتنــة، لـــّما عثــر ولــدي هــذا أحسســت أّن قلــي قــد ســقط مــيّن«)5(... إىل غــريه مّمــا صــدر 

عنــه -ســام هللا عليــه- يف ولَديْــه ممـّـا لســُت بصــدد إحصائــه ومجعــه)6(.

ولكــن أقــول: إّن هــذا الشــغف، واحلــّب الامتناهــي، ليــس لكوهنمــا ابــيَن بنتــه فحســب، فــإّن هــذه النســبة ال 
تســتوجب كّل هــذا العطــف اخلــارق لســياج العــرف والعــادة، ولكــن ال شــّك أّن هنــاك أســراراً وأســباابً هــي أدّق 

وأعمــق، أســرار روحيّــة هــي فــوق هــذه الوشــائج اجلســمّية.

فهــل تــَـَرى معــي أّن رســول هللا O لعّلــه ارتفــع عــن أُفــق الزمــان، وأشــرف بروحّيتــه املقّدســة مــن انفــذة الدهــر، 
وأطــّل علــى صحيفــة التكويــن مــن ألفــه إىل ايئــه، فنظــر إىل املاضــي واحلاضــر واآليت نظــرًة واحــدة، رأى احلــوادث 

1- حتفة الفقهاء للسمرقندي 345:3. والدد: اللهو واللعب. القاموس احمليط 292:1، معجم مقاييس اللغة 266:2،.
2- املســتدرك للحاكــم النيســابوري 466:2، 48:3، الــدر املنثــور يف التفســري ابملأثــور جــال الديــن الســيوطي 111:6، الطبقــات 

الكــربى البــن ســعد 23:1.
3- ينابيــع املــودة لــذوي القــرىب للقنــدوزي 219:2، وقريــب منــه شــرح األخبــار للقاضــي النعمــان املغــريب 374:2، مناقــب آل أيب 

.Q طالــب البــن شــهر آشــوب 158:3، وقــد أفاضــت كتــب الفضائــل يف ذكــر فضائــل اإلمــام احلســن اجملتــى
4- دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 280:2.

5- أنســاب االشــراف 270:2 عــن أيب داود يف كتــاب الصــاة، حديــث )1109(، والرمــذي يف حديــث )3774(، والنســائي يف 
حديــث )1413(، كنــز العمــال للمتقــي اهلنــدي 123:8.

6- للمزيــد راجــع كتــب الســرية والفضائــل عــن أهــل البيــت K كدالئــل الصــدق للشــيخ حممــد حســن املظفــر، وإحقــاق احلــق وشــروحه 
للقاضــي الشــهيد نــور هللا التســري، ومناقــب ابــن شــهر آشــوب، وفضائــل اخلمســة مــن الصحــاح الســتة للســيد الفــريوزآابدي، وغريهــم.
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اآلتيــة ممثّلــة بعينهــا يف صحيفــة الوجــود ال ِبُصَورهــا علــى شاشــة التمثيــل، رأى مــا كابــد ولــداه مــن الدفــاع عــن دينــه، 
واحلمايــة لشــريعته، والتضحيــة أبنفســهم وأمواهلــم وأوالدهــم، وأهّنــم أرخصــوا يف املفــاداة كّل غــال وعزيــز.

مّث  هبــا كبــده قطعــًة قطعــًة،  تّقيَّــَأ  الــي  مــرارًا)1(، حــّى قضــى ابملــرّة األخــرية  مــن معاويــة  الســّم   جتــرّع احلســن 
ضــرب احلســُن املثــَل األعلــى يف التضحيــة واملفــاداة حلفــظ شــريعة جــّده، فاســتقبل الســيوَف والرمــاَح والســهاَم، 
ذهــا بنــو أميــة هلــدم اإلســام وقـَْلعِــِه مــن أساســه،  وجعــل صــدره وحنــره ورأســه ورئتــه، وقايــًة عــن املعــاول الــي اتَّ
وَنَصــَب نفَســُه وأوالَدُه وأنصــاَرُه الغــرَّ امليامــن هدفــاً وَشــبحاً لوقايــة اإلســام مــن أن تنهــار دعائمــه، وتنهــّد قواعــده 
الكافــرون أنــواره، وُعِلمــت أســراره، وهلــك   وقوائمــه، هبجمــات األُمويّــن عليــه، حــّى ســلم اإلســام، وأشــرقت 

ٱ  َّ    ُّ       ِّيمح)2(. ىمح  

 وكّل مســلم مــن أّول إســام النــاس إىل اليــوم - بــل وإىل يــوم القيامــة - مديــٌن ورهــٌن ابلشــكر واملنّــًة هلذيــن 
اإلماَمــْن، ولــوال تضحيتهمــا الــي مــا َحــّدَث التأريــخ مبثلهــا أبــداً - نعــم، لــوال تلــك التضحيــة - لعــاد النــاس مبســاعي 

األُمويّــن اىل جاهلّيتهــم األوىل، بــل أتعــس.

إذاً، فهــل تســتغرُب مــن النــّي O تلــك احلفــاوة والتعظيــم هلمــا ومهــا طفــان صغــريان، وقــد َعــَرَف - بــل رأى 
بعــن بصــره - تلــك احلــوادث الفجيعــة، وذلــك الكفــاح املريــر مــن أجلــه ويف ســبيله؟! وكان َيَشــمُّهما ويضمُّهمــا 

ويقــول: »مهــا ولــداي ورحيانتــاي«)3(. 

وابليقن أَنَّه كان يتنّسم منهما العبق الربويب، ويتوّسم هبما األَلق اإلهلّي، وهبذا نعرف - ويب أن نعرف - أّن 
احلســن واحلســن نــوٌر واحــد ال يفضــل أحدمهــا علــى اآلخــر َقــْدَر َعــْرِض شــعرة، كلُّ واحــٍد منهمــا قــد قــام بواجبــه، 

وأَدَّى رســالته، وعمــل ابملنهــاِج املقــّرر لــه مــن جــّده وأبيــه، والصَّــكِّ الــذي تســّلمه يف أّول يــوم مــن إمامتــه)4(.

1- حبار األنوار 1477:44، املستدرك على الصحيحن 173:3، دالئل اإلمامة:160.
التوبة:ىمحىي  2- ســورة غافر: 78، وكانت كلمة هللا العليا، وكلمة أعدائه الســفلى إشــارة اىل اآلية 40 من ســورة
جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي 
جغ  مع  مظجع  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ  مح 

حقيمح مف  خف  جفحف  مغ 
3- انظــر: الــكايف 2:6، األمــايل الشــيخ الصــدوق: 207، شــرح األخبــار القاضــي النعمــان املغــريب 114:3، الروضــة يف فضائــل أمــري 
املؤمنــن Q: 212، مســند أمحــد 85:2 و93و 114 و114 و153، و51:5، فضائــل الصحابــة للنســائي:20، املســتدرك علــى 

الصحيحــن 348:2.
ــه كتــاابً قبــل وفاتــه ... وكان علــى  4- يف الــكايف 281:1/ ح 2 بســنده عــن الصــادق Q، قــال: »إّن هللا عــّز وجــّل أنــزل علــى نبّي
الكتــاب خواتيــم مــن ذهــب، فدفعــه النــي O إىل أمــري املؤمنــن Q، وأمــره أن يفــّك خامتــاً منــه ويعمــل مبــا فيــه، ففــّك أمــري املؤمنــن 

Q خامتــاً وعمــل مبــا فيــه، مثّ دفعــه إىل ابنــه احلســن ففــّك خامتــاً وعمــل مبــا فيــه ... «.
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 إذا أردَت التوّســع يف معرفــة عظمــة احلســن - ســام هللا عليــه - وشــجاعته، وبســالته، وقــّوة قلبــه، وشــّدة 
عارضتــه، وبليــغ حّجتــه، وعــدم اكراثــه بزخــارف امللــك، وأهُّبــة الســلطان، فانظــر اىل كلماتــه واحتجاجاتــه يف جملــس 
معاويــة مــع رؤوس املنافقــن)1(، وضــروس الكفــرة امللحديــن، الَّذيــن كان معاويــُة حيــرِّش بينهــم وبــن احلســن ليضحــك 
علــى ذقوهنــم، كابــن العــاص، وابــن شــعبة، ومــروان، ونظرائهــم مــن زابنيــة جهّنــم الذيــن مــا آمنــوا ابهلل طــرف عــن.

 انظُْرهــا واعجــب هبــا مــا شــئت، هنــاك تتمثَّــل لــك العظمــة يف أوج رفعتهــا، وتتصــور لــك البســالة يف مــوج جلَّتهــا، 
وإن شــئت املزيــد فانظــر إىل كلماتــه يف ســاعة املــوت)2(، ويــوم انطاقــه مــن هــذا الســجن)3(،  يف حــّق أخيــه احلســن، 
هنالــك تنفتــح لــك َأْغــاق أســرار االمامــة، ويّتضــح لديــك إشــراق أنــوار النبــّوة والزعامــة، وتعــرف الرََّعِويَـّـة النبويّــة، 
جخيمح)5(، و »من كنت  مح  جح  مج  حكيمح)4( و ىمححج  جك  والوالية الكّلّية،ىمحٱمق 

خضيمح)7(.  حض  جض  مــواله فعلــيٌّ مــواله«)6(، وىمحٱمص 

وقــد زحــف القلــم، وخــرج عــن احملــّدد، واشــتمر عــن قصــد اجلــاّدة وجــاّدة القصــد، إّنــا القصــارى الــي أردهتــا مــن 
كلمــي هــذه َأنَّ العــداوة بــن بــين هاشــم وبــين أُمّيــة ذاتّيــة متأّصلــة، هــي عــداوة اهلــدى للضــال، والنــور للظــام.

 ويشــهُد لذلــك أنـّـك لــو اســتعرضَت ســريَة بــين أُميّــة مــن أّوهلــم مــن عبــد شــس، إىل آخرهــم مــروان احلمــار، مل جتــد 
يف صحيفــة الكثــري - بــل األكثــر - منهــم إاّل الغــدر واملكــر، ونكــث العهــود، والفســق والفجــور، والعهــر واخلنــا، 

وأنبــاء الــزان، إىل كّل مــا يتحّملــه لفــظ الرذيلــة مــن املعــاين.

وإذا اســتعرضَت ســرية بــين هاشــم مــن أوهلــم ليومنــا هــذا، مل جتــد يف صحيفــة الكثــري - بــل األكثــر - منهــم إاّل 
ُكلَّ مــا يتحّملــه لفــظ الفضيلــة، مــن الوفــاء، والصــدق، والشــجاعة، والعفــة، وطهــارة املولــد، وشــرف النفــس، وعلــّو 

اهلّمــة، والتضحيــة يف ســبيل املبــدأ، ومــا إىل ذلــك مــن كــرم األخــاق، وطهــارة األعــراق.

وهــب أّن هنــاك مــن يعــذر بــين أُميّــة يف عداوهتــم لبــين هاشــم ويقــول: إهّنــم اّتذوهــا ذريعــة ووســيلة اىل امللــك 
1- انظر: االحتجاج 402:1، 13:2.

2- حبار األنوار 138:44.
3- وهــو قولــه Q للحســن Q: »إّن الــذي يؤتــى ِإيَلَّ َســمٌّ يـُـَدسُّ ِإيَلَّ فأُقتــل بــه، ولكــن ال يــوم كيومــك اي أاب عبــد هللا، يزدلــف إليــك 
ثاثــون ألــف رجــل يّدعــون أهّنــم مــن أُّمــة جــدِّان حمّمــد O وينتحلــون اإلســام، فيجتمعــون علــى قتلــك، وســفك دمــك، وانتهــاك 
ــة اللعنــة، ومتطــر الســماء رمــاداً ودمــاً، ويبكــي عليــك كّل  حرمتــك، وســي ذراريــك ونســائك، وانتهــاب ثقلــك، فعندهــا حتــل ببــين أمّي

شــيء حــى الوحــوش يف الفلــوات واحليتــان يف البحــار«. أمــايل الصــدوق: 177/ ح 179.
4- سورة الكهف: 44.
5- سورة االحزاب: 6.

6- تواتر حديث الغدير عند الفريقن، وهو أشهر من أن يُنكر، وما ينكره إاّل من ران على قلبه.
7- سورة املائدة: 55.
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والســلطان، ولكــْن مــا عــذر املوالــن لبــين أُميّــة يف هــذا العصــر؟! مــا عــذر األُمويـّـة احلديثــة الــي ال تنــال بذلــك حظّــاً 
مــن حظــوظ الدنيــا، وال نصيبــا يف اآلخــرة؟!

زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  يل  ىل  مل  يك  ىمحٱىك 

جتيمح)2(. هب  مب  خب  جبحب  هئ  مييمح)1(، ىمحمئ 

ْــيَن الكفــر والنفــاق، وأقــّر عيــيَن اإلســام واإلميــان ابحلســن واحلســن، والعــرة الطاهــرة،  واحلمــد هلل الــذي فقــأ َعيـ
ونســأله تعــاىل كمــا َمــنَّ علينــا مبعرفتهــم وواليتهــم أْن حيشــران يف زمرهتــم، ويكرمنــا بشــفاعتهم، والــرباءة مــن أعدائهــم 

وعداوهتــم:

                                                                          ]من املتقارب[

وما اصطــــــــــــــــــــــــــَخَب الرَّعــــــــــــــــــــــــــُد َأْو َجْلَجــــــــــــــــــــــــــاوما اصطــــــــــــــــــــــــــَخَب الرَّعــــــــــــــــــــــــــُد َأْو َجْلَجــــــــــــــــــــــــــاُأوالِيُكــــــــــــــــــــــــــــُم مــــــــــــــــــــــــــــا َدَجــــــــــــــــــــــــــــْت ُمْزنَــــــــــــــــــــــــــٌةُأوالِيُكــــــــــــــــــــــــــــُم مــــــــــــــــــــــــــــا َدَجــــــــــــــــــــــــــــْت ُمْزنَــــــــــــــــــــــــــٌة

يعاديُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم مَـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يعاديُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُموأبـــــــــــــــرأُ  مَـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  فِإنَّ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَة َشــــــــــــــــــــــــــــــــــْرُط الـــــــــــِوال فِإنَّ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَة َشــــــــــــــــــــــــــــــــــْرُط الـــــــــــِوال )3(وأبـــــــــــــــرأُ 
وحّقــاً َأنَّ الزكــّي أاب حمّمــد - ســام هللا عليــه - يف املــّدة القصــرية الــي عاشــها بعــد أبيــه حتّمــل مــن الــرزااي واحملــن 
مــا مل حيتملهــا نــيٌّ، ومــا هــي أبقــّل مــن املصائــب الــي جــرت علــى أخيــه أيب عبــد هللا Q يــوم الطــف، فــإّن النكبــة 

األليمــة، والضربــة األثيمــة يف األخويــن واحــدة وإن اختلفــت األشــكال واألســاليب. 

 وكمــا أّن احلســن قابــَل رزاايه ابلصــرب الــذي عجبــت منــه مائكــة الســماوات، فكذلــك احلســن قاتــل عــدّوه، 
وقابــل آالَمــُه وأرزاَءُه بصــرٍب عجيــب، وصــدٍر رحيــب، مــا هــان يومــاً وال الن، وال تضــرّع وال اســتكان، ومــا أخــذ مــن 
أموالــه الــي اغتصبهــا معاويــة منــه - وصــارت العوبــة أبيــدي بــين أُميّــة، مــا أخــذ - واحــداً مــن آالف، بــل مــن مئــات 
اآلالف، وكمــا ال مســاغ للتفاضــل بــن هذيــن النرّييــن، كذلــك ال يصــّح القــول أبّن صــرب احلســن دون صــرب احلســن، 

أو أّن مصيبتــه أهــون املصيبتــَـْن.

  فسام هللا عليكما اي إماَمي اهلدى، وسليَلي عليٍّ والزهراء، ما أزهرت الفضيلة، واكفهرَّت الرذيلة.

وأختــم كلمــي أببيــات مــن خامتــة قصيــدِة راثٍء لســيد الشــهداء، نظمُتهــا منــذ مــّدٍة تزيــد علــى مخســن ســنة، 
َأســتهلُّها:

1- سورة الكهف: 103 – 104.
2- سورة احلج: 11.

3- مــن قصيــدة أليب احلســن مهيــار الديلمــي املتــوىف ســنة 428 هـــ يف مــدح أهــل البيــت K، وجتــد هــذا الشــعر وترمجتــه يف الغديــر 
.338:4
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]من الطويل[

وال حتملــــــــــــــــــــــــــــوا للرِق َمّناً وال السُّحــــــــــــــــــــــــــــِْبوال حتملــــــــــــــــــــــــــــوا للرِق َمّناً وال السُّحــــــــــــــــــــــــــــِْبُخــُذوا املــــــــــــــــــــاَء مــن عيــَنَّ والنــــــــــــــــاَر مــن قلــيبُخــُذوا املــــــــــــــــــــاَء مــن عيــَنَّ والنــــــــــــــــاَر مــن قلــيب
  

وُآِخُرهــا:
ُتطــــــــــــــاِوُل ابألنســــــــــــــاب سيــــــــــــــــــــارَة الشُّْهــــــــــــــِبُتطــــــــــــــاِوُل ابألنســــــــــــــاب سيــــــــــــــــــــارَة الشُّْهــــــــــــــِبلَئــــــــــــــن ُعدَّت األحســـــــــــاُب للفخــــــــِر َأْو َغــــــــــــــَدتلَئــــــــــــــن ُعدَّت األحســـــــــــاُب للفخــــــــِر َأْو َغــــــــــــــَدت
إليــــــــــــــــــُكــــــــُم انتســــــــــــــايب  ِإالَّ  نسبــــــــــــــي  إليــــــــــــــــــُكــــــــُمَفمــــــــــــــا  انتســــــــــــــايب  ِإالَّ  نسبــــــــــــــي  ومــــــــــــــا َحَسبــــــــــــــــــــــــــي ِإالَّ بَنَُّكــــــــــــــــــــــــــُم َحْسبــــــــــــــيومــــــــــــــا َحَسبــــــــــــــــــــــــــي ِإالَّ بَنَُّكــــــــــــــــــــــــــُم َحْسبــــــــــــــيَفمــــــــــــــا 

    

حــّرر هــذه الكلمــة أبانملــه الرقيمــة، وأقامــه الســقيمة، مرجتــًا مرّســًا يف بضــع ســويعات، آخرهــا يــوم احلــادي 
والعشــرين من شــهر رمضان، يوم وفاة ســّيد الوصّين، وإمام الصديقن، أمري املؤمنن عليه آالف الســام والّتحّية، 

ســنة 1373 هـ.
حممَّد احلسن آل كاشف الغطاء
مبدرسته العلمّية ابلنجف األشرف

1- انظرها كاملة يف أدب الطف 46:10- 47.
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المصادر

االحتجاج: للشــيخ الطربســي، حتقيق الســيد حممد ابقر اخلرســان، دار النعمان، النجف األشــرف، 1386 - 1
هـ - 1966 م.

إحقاق احلق: للشهيد نور هللا التسري.- 2
أدب الطف: للسيد جواد شرب، مؤسسة التاريخ العريب، الطبعة االوىل.- 3
االستغاثة: أليب القاسم الكويف.- 4
االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب: البــن بــن عبــد الــرب، حتقيــق علــي حمّمــد البجــاوي، دار اجليــل، بــريوت، - 5

الطبعــة األوىل، 1412 هـــ.
أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة: لعــّز الديــن أيب احلســن علــي بــن أيب الكــرم الشــيباين، دار الكتــاب العــريب، - 6

بريوت.
إسعاف الراغبن: البن الصبان، طبعة مصر - 7
اإلصابة يف متييز الصحابة: البن حجر العســقاين، حتقيق: الشــيخ عادل أمحد عبد املوجود والشــيخ على - 8

حمّمد معّوض، دار الكتب العلمّية، بريوت، الطبعة األوىل، 1415 هـ.
األمايل: للشيخ الصدوق، حتقيق قسم الدراسات اإلسامية، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة األوىل  1417. - 9

اإلمامــة والسياســة: البــن قتيبــة الدينــوري، حتقيــق: علــي شــريي، منشــورات الشــريف الرضــي، قــم، الطبعــة - 10
األوىل، 1413 هـ.

إجنيل مى، االصحاح السابع.- 11
األعلمــي - 12 مؤسســة  بــريوت،  احملمــودي،  ابقــر  حمّمــد  الشــيخ  حتقيــق  للبــاذري،  األشــراف:  أنســاب 

هـــ.  1394 للمطبوعــات، 
حبار األنوار: للعامة اجمللسي، حتقيق حممد الباقر البهبودي، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1983 م.- 13
البدايــة والنهايــة يف التاريــخ: البــن كثــري الدمشــقي، حتقيــق علــي شــريي، بــريوت، دار إحيــاء الــراث العــريب، - 14

الطبعة األوىل، 1408 هـ.   
اتج العروس: للزبيدي، حتقيق علي شريي، دار الفكر، بريوت، 1414 هـ - 1994م.- 15
اتريــخ الرســل وامللــوك )اتريــخ الطــربي(: للطــربي، حتقيــق: خنبــة مــن العلمــاء األجــاء، مؤسســة األعلمــي، - 16

بــريوت، الطبعــة الرابعــة،1403 هـــ. 
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اتريخ املدينة املنورة: البن شبه، حتقيق فهيم حممد شلتوت، دار الفكر، قم، 1410 هـ.- 17
اتريخ اليعقويب: ألبن واضح الكاتب العّباسي، دار صادر، بريوت.- 18
اتريــخ مدينــة دمشــق: أليب القاســم علــي بــن احلســن بــن هبــة هللا الشــافعي، حتقيــق: علــي شــريي، دار - 19

الفكــر، بــريوت، 1415 هـــ. 
حتفة الفقهاء: للسمرقندي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 1414 هـ - 1993.- 20
 تذكرة احلفاظ: للذهي، طبعة حيدر اابد.- 21
مثار القلوب يف املضاف واملنسوب: للثعالي النيسابوري، حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم، دار املعارف. - 22
اجلمل: للشــيخ املفيد، حتقيق: الســّيد علي مري شــريفي، مكتب اإلعام اإلســامي، قم، الطبعة األوىل، - 23

1413 هـ. 
جواهر التاريخ: للشيخ علي الكوراين، نشر الباقيات، الطبعة األوىل، 1430 هـ.- 24
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور: جلال الدين السيوطي، دار املعرفة، بريوت.- 25
دالئــل االمامــة: حملمــد بــن جريــر الطــربي،  مركــز الطباعــة والنشــر يف مؤسســة البعثــة، الطبعــة األوىل، - 26

هـــ.  1413
دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة: ألمحــد بــن احلســن البيهقــي، حتقيــق الدكتــور عبــد املعطــي - 27

قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1405 هـــ - 1985 م.
رسائل الشريف املرتضى: للشريف املرتضى، مطبعة اخليام، قم، 1405 هـ.- 28
روح املعاين )تفسري اآللوسي(: لآللوسي.- 29
الروضــة يف فضائــل أمــري املؤمنــن Q: لشــاذان بــن جربئيــل القمــي، حتقيــق علــي الشــكرچي، الطبعــة - 30

هـــ. األوىل، 1423 
ســري أعــام النبــاء: للذهــي، حتقيــق حســن األســد، مؤسســة الرســالة، بــريوت، الطبعــة التاســعة، 1413 - 31

هـ.
شرح األخبار: للقاضي النعمان املغريب، حتقيق السيد حممد احلسيين اجلايل مؤسسة النشر اإلسامي، - 32
شــرح هنــج الباغــة: البــن أيب احلديــد، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مؤسســة إمساعيليــان للطباعــة - 33

والنشــر والتوزيــع.
صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــا: ألمحــد بــن علــي القلقشــندي، حتقيــق: حمّمــد حســن شــس الديــن، - 34
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دار الكتــب العلميــة.
الصحــاح )اتج اللغــة وصحــاح العربيّــة(: البــن محــاد اجلوهــري، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم - 35

للمائن، بريوت، الطبعة الرابعة، 1407 هـ.
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سّيد شباب أهل اجلنّة
Q اإلمــام احلســــن

روايـــة
 عبـداهلل بن حمّمد بن عبـدالعزيـز البغوي البغدادي 

)214 ـ 317(

استخراج وتقيق:
 الشيخ حمّمد كاظم املحمودي)1) 

احلوزة العلمّية ـ قّم املقّدســة

1- ابحث وحمّقق يف الراث اإلسامي، جممع إحياء الثقافة اإلسامّية بقم املقّدسة.
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يمــع الکاتــب جمموعــة مــن الــرواايت يف ســرية اإلمــام احلســن اجملتبــٰیQ وفضائلــه بروايــة عبــدهللا 
ابــن حمّمــد بــن عبدالعزيــز البغــوي البغــدادي )214 ـ 317 هـــ( مــن علمــاء أهــل الســّنة يف القــرن الرابــع 

اهلجــري.

بلغــت هــذه األحاديــث واحــداً وعشــرين حديثــاً، مســنداً، اعتمــد يف حتقيــق 13 حديثــاً منهــا علــى 
کتــاب معجــم الصحابــة للبغــوي يف ضمــن ترمجــة اإلمــام احلســن Q، وســبعة أحاديــث منهــا علــى 

اتريــخ مدينــة دمشــق، وحديــث واحــد منهــا علــى معجــم البغــوي. 

الکلمــات األساســّية: اإلمــام احلســن Q، الســرية، الفضائــل، عبــدهللا بــن حمّمــد البغــوي ـ صاحــب 
معجــم الصحابــة.

ملخـص املقـالـة
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المقـدّمة:

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمــدهلل علــی  هدايتــه لدينــه، والتوفيــق ملــا دعــا إليــه مــن ســبيله، وعلــی مــا آنســنا ابلقــرآن العظيــم والعــرة النبويــة، 
فهمــا الثقــان اللــذان خلفهمــا رســول هللا O، هلدايــة األُمــة والنجــاة مــن الضــال.

وبعــد، فهــذه جمموعــة روائيّــٌة يف ترمجــة رحيانــة النــي O، احلســن بــن علــي  Q ، حتتــوي علــی واحــٍد وعشــرين 
حديثــاً بروايــة أيب القاســم البغــوي، أخذانهــا مــن كتابــه )معجــم الصحابــة( املطبــوع ابلكويــت بتحقيــق حمّمــد األمــن 
اجلكــين، وحيتــوي علــی األحاديــث 1 ـ 13، وأّمــا األحاديــث 14 ـ 20 فاســتللناها مــن اتريــخ دمشــق )ج 13( مــن 
ترمجــة اإلمــام احلســن   Q ، بســند احلافــظ ابــن عســاكر إلــی البغــوي، واحلديــث 21 مــن اجلــزء اخلامــس مــن معجــم 

البغــوي )5: 153(.

البغوي في سطور:

وإليك أّواًل خاصة ترمجة البغوي من سري أعام النباء.

عبــد هللا بــن حمّمــد بــن عبــد العزيــز بــن املــرزابن بــن ســابور بــن شــاهان شــاه، احلافــظ اإلمــام احلّجــة املـُــَعمَّر، 
مســند العصــر، أبــو القاســم البغــوي األصــل، البغــدادي الــدار واملولــد. منســوب إلــی مدينــة بغشــور مــن مدائــن إقليــم 

خراســان، وهــي علــی مســرية يــوم مــن هــراة. كان أبــوه وعمــه احلافــظ علــي بــن عبدالعزيــز منهــا.

ــه احلافــظ أيب جعفــر أمحــد بــن منيــع البغــوي األصــم صاحــب  وهــو أبــو القاســم بــن منيــع؛ نســبة إلــی جــّده ألُم
)املســند(. ولــد ســنة 214 هـــ، حــرص عليــه جــّده وأمسعــه يف الصغــر ســنة 225 هـــ، وروی أزيــد مــن مائــة ألــف 

حديــث مل يَِهــم يف شــيء منهــا، ومــات ســنة 317 هـــ.

مثّ روی الذهــي مــن طريــق البغــوي حديــث جابــر بــن مســرة: أّن رســول هللا O قــال: »يكــون بعــدي اثنــا عشــر 
أمــرياً ... كّلهــم مــن قريــش«)1(.

ترجمة اإلمام الحسن  Q من معجم الصحابة

:Q  1- قال احلافظ عبد هللا بن حمّمد بن عبدالعزيز البغوي يف أّول ترمجة سّيد شباب أهل اجلّنة احلسن بن علي 
 ،O حســن بــن علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنهمــا، يكنّــی أاب حمّمــد، ســكن املدينــة والكوفــة، وروی عــن النــي

1- سري أعام النباء 440:14- 456/ الرمجة 247.
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ومــات ابملدينــة)1(.

2- حّدثــين عمــي، قــال: حّدثنــا، الزبــري قــال: ولــد احلســن بــن علــي - رضــي هللا عنــه - يف النصــف مــن شــهر 
رمضــان ســنة ثــاث مــن اهلجــرة)2(.

3- قــال الزبــري ]بــن بــكار[: حّدثــين أبــو ضمــرة ]أنــس بــن عيــاض الليثــي[، عــن جعفــر بــن حمّمــد ]بــن علــي 
ابــن احلســن[، عــن أبيــه: أّن رســول هللا O »مسّــی حســناً وحســيناً - رضــي هللا عنهمــا - يــوم ســابعهما، واشــتّق 
اســم حســن مــن حســن، وأّن فاطمــة - رضــي هللا عنهــا - حلقــت حســناً وحســيناً يــوم ســابعهما، ووزنــت شــعرمها، 

وتصّدقــت بوزنــه فّضــة«)3(.

4- حّدثنــا حييــی بــن عبداحلميــد احلمــاين، حّدثنــا عمــرو بــن حريــث، عــن برذعــة بــن عبدالرمحــان، عــن أيب اخلليــل، 
ــه شــرباً وشــبرياً، وإيّن مسّيــت ابــيّن احلســن واحلســن -  عــن ســلمان، قــال: قــال رســول هللا O: »مسّــی هــاروُن ابنـَْي

رضــي هللا عنهمــا - مبــا مسّــی بــه هــارون ابنيــه شــرباً وشــبرياً«)4(.

أيب  عــن  ]البصــري[،  احلســن  عــن  فضالــة[،  ]بــن  مبــارك  أخــربين  قــال:  اجلعــد،  بــن  علــي  حّدثنــا   -5
املســلمن«، مــن  فئتــن  بــن  بــه  يصلــح  أن  هللا  عســی  ســّيد،  هــذا  ابــين  »إّن  قــال:   ،O النــي  عــن   بكــرة، 

1- وكان ســكناه الكوفــة عندمــا اّتذهــا أمرياملؤمنــن Q مقــرّاً خلافتــه، وبقــي هبــا بعــد مقتــل أبيــه عــّدة أشــهر إىل زمــن معاهــدة الصلــح، 
فرجــع بعــد املعاهــدة إلــی املدينــة. وجتــد بعــض رواايتــه عــن جــّده يف هــذه اجملموعــة.

2- ومثلــه يف مصــادر متعــّددة فاحــظ: ج 13 مــن اتريــخ دمشــق، وعليــه اليــوم حمُِبُّــوه يف أرجــاء العــامل حيــث حيتفلــون ســنواّيً بذكــرى 
ميــاده يف النصــف مــن شــهر رمضــان.

3- ورواه حمّمد بن سعد، عن أيب ضمرة. طبقات ابن سعد/ احلديث السابع من القسم املتمم.
ورواه عن جعفر الصادق:

1. أبوبكر بن عبدهللا بن أيب سربة. طبقات ابن سعد/ذيل احلديث السابع.
2. حسن بن علوان. مناقب الكويف 107:2/ ح 757.

3. سعيد بن حمّمد. طبقات ابن سعد/ ذيل احلديث السالف ببعضه.
. Q 4. سليمان بن بال. طبقات ابن سعد/ احلديث السابع من ترمجة اإلمام

ورواه ربيعــة بــن أيب عبــد الرمحــان وعمــرو بــن دينــار، عــن حمّمــد بــن علــي بــن احلســن الباقــر ببعضــه. طبقــات ابــن ســعد يف ترمجتــه مــن 
القســم املتّمــم.

ورواه عبدهللا بن حمّمد بن عقيل، عن علي بن احلسن Q . طبقات ابن سعد كذلك أبسانيد، ويف بعضها رواه عن أيب رافع.
ويف الباب عن حسن بن حمّمد بن علي بن أيب طالب وعائشة وغريمها.

4- رواه أبــو أمحــد احلاكــم يف الكنــی مــن طريــق البغــوي، وابــن عســاكر يف ترمجــة اإلمــام احلســن مــن اتريــخ دمشــق بســندين إلــی البغــوي، 
األول ابختصار.

ورواه أمحد بن إبراهيم بن شاذان، عن ابن حريث. مناقب ابن املغازيل: 443/ ح 433.
ومالــك بــن إمساعيــل، عــن ابــن حريــث. طبقــات ابــن ســعد 242:1/ ح 173، واملعجــم الكبــري 97:3/ ح 278، و263:6/ ح 

6168، واتريــخ البخــاري 147:2/ الرقــم 2001.
وللحديث طرق ومصادر جتد بعضها يف تعليقتنا علی مناقب ابن املغازيل.
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 يعين احلسن رضي هللا عنه«)1(.

6- حّدثنا عبدهللا بن عمرو الكويف، ان أبو ُأسامة، ان اثبت بن عمارة احلنفي، عن ربيعة احلنفي، قال: 

قلــت للحســن بــن علــيL: مــا تذكــر مــن رســول هللا O؟ قــال: »صعــدت معــه غرفــة الصدقــة، فأخــذت متــرًة 
وألقيتهــا يف فمــي، ففطــن هبــا، فقــال: ألقهــا، فإهّنــا ال حتــّل لرســول هللا وال ألحــٍد مــن أهــل بيتــه«، قــال: »وأدخــل 

أصبعــه يف فمــي فألقاهــا«)2(.

7- حّدثنــا عبــدهللا بــن عمــر، ان وكيــع، عــن اثبــت بــن عمــارة البصــري، عــن ربيعــة بــن شــيبان، قــال: قلــت 
بــن علــيL ... وذكــر احلديــث)3(. للحســن 

قــال أبوالقاســم: خالــف وكيــع أاب أســامة، يف حديــث أيب أســامة: »احلســن بــن علــي«، ويف حديــث وكيــع: 
»احلســن بــن علــي« رضــي هللا عنهمــا.

 L8- حّدثنا أمحد بن إبراهيم الّدورقي، قال: مسعت أاب نعيم ]فضل بن دكن[ يقول: مات احلسن بن علي 
سنة مثان ومخسن)4(.

1- مسند ابن اجلعد: 462/ ح 3299.
وحديــث مبــارك ابــن فضالــة جتــده أيضــاً يف مســند أمحــد 98:34 و148/ ح 20448 و20516، واتريــخ دمشــق 235:13 
 ،124 220/ح  وفضائلــه:   ،494 554/ح  نعيــم:  أيب  ودالئــل  )املتمــم(،   190 257:1/ح  ســعد  ابــن  وطبقــات  أبســانيد، 
للدينــوري اليــوم  وعمــل  و3086،   3085 491:8/ح  الزخــار  والبحــر   ،2591 34:6/ح  البيهقــي  ودالئــل   ،35:2  وحليتــه 

240:2/ح 388، وتذكرة احلفاظ 609:2 عن ابن ديزيل.
ورواه مجاعة عن احلسن البصري، وغريه فانظر ترياته ذيل احلديث 305 من كفاية الطالب.

2- ورواه ابن أيب شيبة عن أيب اُسامة. املصنف 104:3/ ح 20. 
ورواه عن اثبت أيضاً:

1. أبو عاصم ضحاك بن خملد. الذرية الطاهرة: 131/ح 121، ومعاين اآلاثر 6:2، و297:3، والتمهيد 890:3.
2. عثمان بن عمر. كفاية اخلطيب: 750.

3. ابن أيب عدي. صحيح ابن خزمية 60:4/ح 23490.
4. علي بن غراب. الذرية الطاهرة: 113/ح 121.

5. حمّمد بن بكر: مسند أمحد 3/ 250: ح 1724، والذرية 113:ح 121.
6. وكيع كما يف التايل.

3- ورواه أمحــد وعبــدهللا بــن أيب شــيبة وعثمــان بــن أيب شــيبة عــن وكيــع. مســند أمحــد 255:3/ 1731 وفيــه احلســن أيضــاً، ومصنــف 
الكــويف 104:3/ ح 2، واملعجــم الكبــري 86:3/ ح 274 وفيــه احلســن.

ورواه بريد عن ربيعة كما يف مصادرمتعّددة.
ويف الباب عن رشيد بن مالك وأيب يعلی األنصاري وغريمها.

4- ورواه عبيد هللا العيشي، وعثمان بن أيب شيبة، عن أيب نعيم: اتريخ دمشق 305:13/ ح 404 و406، إاّل أّن يف 406 تردد 
بــن 51 و 58. قــال البخــاري: وغلــط أبــو نعيــم فقــال ســنة  58.

ورواه ابن شبة، عن أيب نعيم. املعجم الكبري 12:3/ ح 2558.
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9- حّدثنا شيبان بن فروخ، ان سّام بن مسكن، ان عمران بن عبدهللا، قال:

يليمح، فاستبشـر بذلك واستبشـر  ىل  مل  رأی احلسن بن علي L رؤاي كأنه مكتوٌب بن عينيه: ىمحٱخل 
بــه أهلــه، فذكــر ذلــك لســعيد بــن املســّيب، فقــال: إْن صدقــت رؤايك فإنّــه قَــّل مــا بقــي مــن َأَجِلــَك، فمــا لبــث إاّل 

أاّيمــاً حتّــی مــات رضــي هللا عنــه)1(.

10- حّدثين جّدي، ان أبو أمحد الزبريي، ان إســرائيل، عن أيب إســحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، قال: 
»احلسن أشبه الّناس برسول هللا O من الرأس إلی الصدر، واحلسن من أسفل ذلك«)2(.

11- حّدثــين حمّمــد بــن عبّــاد املّكــي، ان عبــدهللا بــن معــاذ الصنعــاين، عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن أنــس، قــال: 
 .)3( O كان احلســن بــن علــي أشــبههم برســول هللا

12- حّدثــين جــّدي أمحــد بــن منيــع، ان يزيــد بــن هــارون، أان ]إمساعيــل[ بــن أيب خالــد، قــال: مسعــت أاب جحيفــة 
يقــول: رأيــت رســول هللا O، وكان أشــبه النــاس بــه احلســن بــن علــي)4(.

واضطــرب املؤّرخــون يف اتريــخ وفاتــه، فقيــل 47 و قيــل 48 و قيــل 49 و قيــل 50 ولعلّــه الصحيــح، وقيــل 59. ولعــّل بعــض وجــه 
.L اخلــاف أهّنــم خلطــوا بــن مبلــغ عمــره وســنة وفاتــه، وخلطــوا أيضــاً بــن ترمجــة احلســنن

ورواه عن املستدرك 176:3.
1- ورواه عن سام أيضاً:

1. أبو سلمة املنقري. اتريخ دمشق 281:13/ ح 333 ب.
2. عبدالصمد بن عبدالوارث. املستدرك 176:3.

3. عبدامللك األصمعي. اتريخ دمشق 281:13/ ح 333.
4. علي املدائين. أنساب األشراف 297:3/ 70.

5. موسی بن إمساعيل. طبقات ابن سعد 159:1/ 292 )املتمم(.
وهذا احلديث غري صحيح املن، فاحظ. 

2- ورواه حمّمد بن سعد، عن الزبريي حمّمد بن عبدهللا األسدي طبقات ابن سعد 247:1/ح 180.
ورواه عــن إســرائيل أيضــاً أســود بــن عامــر، وحّجــاج بــن حمّمــد، وشــبابة بــن ســوار، وعبيــدهللا بــن موســی، ومالــك بــن إمساعيــل. مســند 
أمحــد 212:2/ ح 854، 164:2/ ح 774، وفضائلــه: 270/ ح 316، وصحيــح ابــن حبــان 430:15/ ح 697، وســنن 

الرمــذي 120:6/ ح 79.
وطبقات ابن سعد 247:1/ ح 180.

ورواه قيس بن ربيع، عن أيب إسحاق. مسند الطيالسي 20: 130.
والحظ التوايل.

3- ورواه عن معمر:
1. عبداألعلی. اتريخ دمشق 178:13/ ح 46 و47، عن أيب يعلی وغريه.

2. عبدالرزاق. املصنف 453:11/ ح 20984، وعنه أمحد والرمذي والبخاري وغريهم.
3. عبدهللا بن مبارك. مسند املوصلي 277:6/ ح 3585، واملستدرك 168:3.

4. هشام بن يوسف. صحيح البخاري: 3752.
4- ورواه عن ابن هارون أيضاً:
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13- ان احلســن بــن إســرائيل األهــوازي، ان عيســی بــن يونــس، عــن عمــر بــن ســعيد بــن أيب حســن، عــن ابــن أيب 
مليكــة، عــن عقبــة بــن احلــارث، قــال: رأيــت أاب بكــر مــّر حبســن بــن علــي وهــو يلعــب مــع الغلمــان، فاحتملــه علــی 

عنقــه وجعــل يقــول: أبيب شــبيٌه ابلنــي ال شــبيٌه بعلــّي، وعلــّي يضحــك)1(.

مرويـّات ُأخری:

14- وروی احلافــظ ابــن عســاكر يف ترمجــة ســّيد شــباب أهــل اجلنّــة احلســن Q مــن اتريــخ دمشــق )ج 13( 
بســنده إلــی البغــوي، قــال:

أخــربان داود بــن عمــرو، أخــربان أبــو أحــوص، عــن أيب إســحاق، عــن بريــد بــن أيب مــرمي، عــن أيب حــوراء ]ربيعــة 
ابــن شــيبان الســعدي[، قــال احلســن بــن علــي: »عّلمــين رســول هللا O كلمــات أقوهلــن يف قنــوت الوتــر: رب اهــدين 
فيمــن هديــت، وعافــين فيمــن عافيــت، وتولّــين فيمــن تولّيــت، وابرك يل فيمــا أعطيــت، وقــين شــّر مــا قضيــت، إنّــك 

تقضــي وال يُقضــی عليــك، إنـّـه ال يضــّل مــن واليــت، تباركــت ربّنــا وتعاليــت«)2(.

15- حّدثنــا علــي بــن اجلعــد، حّدثنــا شــعبة، حّدثنــا فضيــل بــن مــرزوق، عــن عــدي بــن اثبــت، عــن الــرباء بــن 

1. أمحد بن حنبل. املسند 42:31/ ح 18745 و18748.
2. أبو خيثمة زهري بن حرب. مسند املوصلي 187:2/ ح 885.

ورواه عن إمساعيل مجاعة ذكرانهم ذيل الرقم 435 من كفاية الكنجي.
1- ورواه عن عمر بن سعيد أيضاً:

1. بشر بن سري. فضائل أيب نعيم 223/ح 126.
2. ســفيان الثــوري. مســند املوصلــي 42:1/ح 39، واتريــخ بغــداد 139:1، وثقــات العجلــي: 297، واملعجــم الكبــري 21:3/ 

ح2527، وطبقــات ابــن ســعد 246:1/ 178 )املتمــم(، والشــريعة 2148:5/ 1634، والعيــال: 431/ح 262.
3. أبو عاصم. صحيح البخاري: 3542، واتريخ دمشــق 174:13/ ح 33، واملســتدرك 168:3، وطبقات ابن ســعد 246:1/ 

ح 179، ومعجم السفر: 464/ ح 1584.
4. عبدهللا بن مبارك. صحيح البخاري: 3750.

5. حمّمــد بــن عبــدهللا الزبــريي. اآلحــاد واملثــاين 299:1/ح 409، ومســند أمحــد 213:1/ ح 40، وفضائلــه: 252/ ح 401، 
والبحــر الزخــار 122:1/ ح 53، ومســند املــروزي: 144/ ح 106، واملوصلــي 41:1/ ح 38،  واملعجــم الكبــري 21:3/ ح 
2528، واتريــخ دمشــق 175:13/ ح 39، وطبقــات ابــن ســعد 246:1/ ح 179 )املتمــم(، والشـــريعة 2147:5/ ح 1633. 

وورد حنوه يف مصادر ُأخری، وورد اترة منسوابً إلی فاطمة الزهراء P فاحظ تعليقة احلديث 434 من كفاية الطالب للكنجي.
2- اتريخ دمشق 164:13/ ح 1.

وورد مــن طريــق أيب إســحاق أيضــاً يف املصنــف للصنعــاين 118:3/ ح 4984 و4985، ومثلــه عنــد الدارمــي وأيب داود والرمــذي 
والنســائي وغريهــم.

ورواه عن بريد أيضاً حسن بن عبيد هللا، وحسن بن عمارة، وشعبة، ورواه أبو يزيد الزراد، عن أيب حوراء.
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ــه، فأحبــه، وأحــّب مــن حيّبــه«)1(. عــازب، قــال: قــال رســول هللا O للحســن بــن علــي: »الّلهــم إيّن ُأحّب

16- أخــربان نصــر بــن علــي، انبــأان علــي بــن جعفــر بــن حمّمــد، حّدثــين أخــي موســی بــن جعفــر، عــن آابئــه، عــن 
علــي  Q : »أّن النــي O أخــذ بيــد احلســن واحلســن فقــال: مــن أحبــيّن وأحــّب هاذيــن وأابمهــا وأُّمهمــا كان معــي 

يف درجــي يــوم القيامــة«)2(.

17- أخــربان داود بــن عمــرو، أخــربان إمساعيــل بــن عيــاش، حّدثنــا عبــدهللا بــن عثمــان بــن خثيــم، عــن ســعيد بــن 
راشــد، عــن يعلــى بــن ُمــرّة، قــال: جــاء احلســن واحلســن يســعيان إلــی رســول هللا O، فجــاء أحدمهــا قبــل اآلخــر، 
فجعــل يــده يف رقبتــه، مثّ ضّمــه إلــی إبطــه، مثّ جــاء اآلخــر، فجعــل يــده اأُلخــری يف رقبتــه، مثّ ضّمــه إلــی إبطــه، مثّ 
قبّــل هــذا، مثّ قبــل هــذا، مثّ قــال: »إيّن اُحّبهمــا فأحّبهمــا«. مثّ قــال: »أيّهــا النــاس، إّن الولــد َمْبَخلــة جَمْبـَنَــة جَمَْهلــة«)3(.

18- أخــربان عبــدهللا بــن عــون اخلــراز، أخــربان إمساعيــل بــن عيــاش، حّدثــين عبــدهللا بــن عثمــان بــن خثيــم، عــن 
ســعيد بــن راشــد، عــن يعلــی، قــال: جــاء احلســن واحلســن يســعيان إلــی رســول هللا O، فأخــذ أحدمهــا فضّمــه إلــی 
إبطــه، وأخــذ اآلخــر فضمــه إلــی إبطــه اآلخــر، وقــال: »هــذان رحيانتــاي مــن الدنيــا، مــن أحبّــين فليحّبهمــا«. مثّ قــال:  

»الولــد مبخلــة جمبنــة جَمَْهلَــة«)4(.
1- اتريخ دمشق 187:13/ ح 73 إبسناده إلی البغوي، وطبقات احملّدثن 194:1 عن البغوي مباشرة. 

ورواه عن فضيل أيضاً:
1. أبو ُأسامة. سنن الرمذي 661:5/ ح 3782.

2. إمساعيل بن عمرو. مناقب ابن املغازيل: 208/ ح 186.
3. علي بن هاشم. اتريخ بغداد 9:12.

4. حمّمد بن فضيل بن غزوان. مناقب الكويف 64:2/ ح 718.
ورواه أشعث وشعبة عن عدي.

ويف الباب عن أيب هريرة، وغريه، فاحظ ما علقناه علی احلديث 186 من مناقب ابن املغازيل.
2- عنه يف اتريخ دمشق 195:13/ ح 95، ومناقب ابن املغازيل: 433/ ح 423.

ورواه عــن نصــر مجاعــة، ورواه علــي بــن موســی بــن جعفــر Q عــن أبيــه، وقــد ذكــران ترياتــه ذيــل الرقــم 31 مــن كفايــة الكنجــي، 
واحلديــث 423 مــن مناقــب ابــن املغــازيل الواســطي.

ويف اتريخ بغداد، وهتذيب الكمال: أّن نصر بن علي ملا حّدث هبذا أمر املتوكل العباسي بضربه ألف سوط...
3- اتريخ دمشق 149:4، و213:13/ ح 145.

ورواه وهيب، وحييی بن سليم، عن ابن عثمان، فاحظ ترياته يف كفاية الطالب للكنجي 591:1/ ح 323.
4- اتريخ دمشق 212:13/ ح 144، و149:14/ ح 114.

ورواه داود بــن رشــيد، وســعيد بــن منصــور، عــن إمساعيــل. اتريــخ دمشــق 149:14/ ذيــل ح 114 إشــارة، ولــكل مــن فقراتــه طــرف 
وشــواهد.

 وفقــرة »أهّنمــا رحيانتــاه« اســتقصينا طــرق الرحيانــة يف تعليقــة احلديــث 145 مــن اخلصائــص للنســائي، الطبعــة الثانيــة  عــن أيب أيّــوب، 
وأيب بكــرة، وجابــر بــن عبــد هللا، وأيب ســعيد اخلــدري، وســلمان، وأُّم ســلمة، وعائشــة، وعبــد هللا بــن الزبــري، وابــن عبــاس، وابــن عمــر، 

وعتبــة بــن غــزوان، وعــروة البارقــي، وعلــي Q - موقوفــاً ومرفوعــاً - وأيب هريــرة، وهــال بــن خبــاب.
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19- حّدثــين ابــن زجنويــه، أخــربان عبدالــرزاق، أخــربان معمــر، عــن ابــن خثيــم، عــن حمّمــد بــن األســود بــن خلــف، 
عــن أبيــه: أّن النــي O أخــذ حســناً فقّبلــه، مثّ أقبــل عليهــم فقــال: »إّن الولــد َمْبَخلــة جَمَْبنــة«)1(.

20- حّدثــين جــّدي ]أمحــد بــن منيــع[، أخــربان يزيــد بــن هــارون، قــال:  وأخــربان أمحــد بــن حيــى القطان،أخــربان 
وهــب بــن جريــر، قــاال: أخــربان جريــر بــن حــازم، أخــربان حمّمــد بــن أيب يعقــوب، عــن عبــدهللا بــن شــداد، عــن أبيــه، 
قال: خرج علينا رســول هللا O يف إحدی صايت العشــاء ]أو[ الظهر أو العصر، وهو حامٌل حســناً أو حســيناً، 

فتقــّدم النــي O فوضعــه، مثّ كــرّب يف الصــاة، فســجد بــن ظهــري صاتــه ســجدة أطاهلــا.

 فقــال أيب: فرفعــُت رأســي، فــإذا الصــي علــی ظهــر رســول هللا O وهــو ســاجد، فرجعــت يف ســجودي، فلّمــا 
قضــی رســول هللا O الصــاة قــال النــاس: اي رســول هللا إنـّـك ســجدت بــن ظهــري صاتــك ســجدة أطلتهــا، حتّــی 

ظننّــا أنـّـه قــد حــدث أمــٌر وأنـّـه يوحــی إليــك!

قال: »كّل ذلك مل يكن، ولكّن ابين ارحتلين فكرهت أن أُعِجَلُه حّتی يقضي حاجته«)2(.

21- حّدثنــا أبوبكــر بــن أيب شــيبة، حّدثنــا ]حمّمــد[ بــن فضيــل، عــن عطــاء بــن الســائب، قــال: أتيــت أُّم 
، فقالــت: إّن مولــًی لنــّي هللا - يُقــال لــه كيســان - قــال لــه النــيُّ O يف شــيٍء مــن أمــر الصدقــة:  كلثــوم ابنــة علــيٍّ

»إاّن أهل البيت هنينا أن أنكل الصدقة، وإن موالان من أنفسنا، فا أتكل الصدقة«)3(.
1- اتريخ دمشق 213:13/ ح 146.

ورواه أمحد بن منصور وحسن بن مهدي، عن عبدالرزاق. كشف األستار 2: 378 / ح 1891.
2- اتريخ دمشق 215:13/ ح 154.

ورواه وهب بن جرير، عن أبيه. اتريخ دمشق 215:13.
ورواه موسی بن إمساعيل، عن جرير. اتريخ دمشق 216:13.

ورواه مهدي بن ميمون، عن حمّمد بن عبدهللا بن أيب يعقوب. اتريخ دمشق 216:13.
3- معجم الصحابة 153:5 ترمجة كيسان.

ورواه سفيان بن وكيع، عن ابن فضيل. مسند الروايين 269:1/ ح 677.
ورواه عن عطاء أيضاً:

1. جرير. اتريخ دمشق 280:4.
2. محاد بن زيد. اتريخ دمشق 280:4، والتاريخ الكبري 428:7.

3. ســفيان الثــوري. مصنــف الصنعــاين 51:4/ ح 6942، وعنــه أمحــد والطــرباين والبغــوي هــذا يف معجــم الصحابــة 153:5، وابــن 
عســاكر يف اتريــخ دمشــق 284:4، والتاريــخ الكبــري 427:7، وســنن البيهقــي 32:7 بســندين، واألمــوال البــن بنجويــه 1145:3، 

ومســند أمحــد: 15708، ومصنــف الشــيي 429:2/ح 10710، ومســند الــروايين 286:1/ ح 731.
4. شريك. اتريخ دمشق 273:4 عن البغوي هذا، ومعجم ابن قانع 54:2/ح 494، واملعجم الكبري 232:4/ ح 4217.

5. علي بن عابس. مسند الروايين 270:1/ح 680، وكنی الدواليب 264:1/ح 468.
6. ورقاء بن عمر. معاين اآلاثر 9:2، و282:3، واتريخ دمشق 286:4، واملعجم الكبري 354:20/ ح 837.

 .O وللحديث طرق كثرية عن رسول هللا
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