الطبعة األولى
2021-1443

خط الغالف:
اخلطاط م.صالح احلداد
اخلطاط سيد حيدر العلوي

4

مقدمة
نشهد هذه الفرتة اهتامما حسنًا بشؤون اإلمام احلسن ،C
فمنذ نحو ثالثني سنة ،تم القيام بعدد من الدراسات اخلاصة
باإلمام احلسن ،كان منها ما قام به املرحوم املحقق السيد جعفر
مرتىض العاميل ،فإنه أضاف إىل موسوعتي الصحيح من سرية
النبي والصحيح من سرية اإلمام عيل ،كتا ًبا بعنوان :سرية اإلمام
احلسن  Cيف احلديث والتاريخ يف اثني عرش جملدً ا مطبو ًعا.

وتاله عاملان من جبل عامل مها الشيخ جعفر عرتيس والشيخ
أمحد قبالن فكتبا كتا ًبا بعنوان اإلمام احلسن ثاين الثقلني يف  15جملدا.
هذا فضال عن عدد كبري من الكتب التي ألفت حول شخصية
اإلمام احلسن املجتبى .C
مركز اإلمام
ويف نفس السياق فقد أسست العتبة احلسينية
َ
احلسن للدراسات التخصصية ،وقد أصدر عددا من الكتب من
بينها :كتاب اإلمام احلسن يف كتب احلديث يف عرشة أجزاء.
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هذه جهود طيبة ونتاج حسن ولكن شخصية اإلمام احلسن
وما تعرض له صلوات اهلل عليه من محالت ظاملة ال تزال آثارها
مستمرة ،حتى يف الصورة النمطية املرسومة له يف أذهان بعض
مقدارا أكرب من اجلهود
املسلمني بل لدى بعض الشيعة ،تستحق
ً
عىل املستوى الثقايف واالجتامعي والوالئي.
إن تنظيم يوم أو أيام خاصة لزيارة قرب اإلمام احلسن والقصد
إليه ،كام يصنع الشيعة – ونعم ما يصنعون – لإلمام احلسني ،C
هو من األمور املطلوبة ،كأن تنظم يف مناسبة شهادته محالت
لزيارته ،أو تعقد الندوات واملحارضات واملجالس لعدة أيام يف
نفس تلك الذكرى.
وهكذا ما يرتبط بالنرش الثقايف من توزيع الكتب ونرش
املحارضات عن شخصيته ،لعلنا نقوم ببعض ما يستحقه أول
السبطني وسيد شباب أهل اجلنة.
اإلمام احلسن  Cهو جد األئمة املعصومني من بعد عيل
زين العابدين إىل املهدي املنتظر  ،Aفاألئمة من بعد السجاد هم
نتاج الفرعني النبويني احلسن واحلسني ،فزوجة اإلمام السجاد
وهو احلسيني فاطمة بنت اإلمام احلسن ،وهي الصديقة التي
مل يكن يف آل احلسن مثلها كام ورد عن اإلمام الصادق ،A
فانتسل املعصومون  Aبد ًءا من اإلمام الباقر من احلسني أ ًبا ومن
احلسن أ ًّما.
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هذا الكتاب مسامهة بسيطة جتاه االهتامم بموضوع اإلمام
احلسن املجتبى  ،Cلئن فاتني فيها التوسع والتفصيل يف حياته،
أو األفكار اجلديدة عنه ،أو البحث العميق يف بعض الروايات
واحلوادث التارخيية ،فأرجو أال يفوتني حسن النية ،وإعالن املودة
به هلذا اإلمام العظيم.
****
كان ببايل أحد عنوانني هلذه الصفحات :سيد املسلمني،
وأمري اجلنة .وكانت عاديت أن استشري اإلخوة واألخوات الذين
هلم تواصل معي ،يف بعض عناوين الكتب ،فاسترشهتم يف هذا،
وفيام رأى البعض أن عنوان سيد املسلمني هو مناسب خصوصا
مع وجود روايات ال سيام يف مدرسة اخللفاء تشري إىل أنه «سيد»
وأخرى يف مدرسة أهل البيت تشري إىل أن النبي قد ورثه «سؤدده»،
وأن السيادة الدينية واملعنوية تتناسب مع اإلمامة ،بغض النظر عن
السيادة الظاهرية بمعنى احلكومة ،وأن اإلمام احلسن يف مدرسة
اخللفاء هو (خامس اخللفاء الراشدين) فهو سيد للمسلمني ،وال
خيتص ذلك بطائفة دون أخرى.
فيام رأى آخرون وهم األكثر كثرة غالبة؛ بأن عنوان أمري اجلنة
منطلق من حديث رسول اهلل فيه وأخيه :سيدا شباب اجلنة وليس
فيها غري الشباب فهام سيداهاٌّ ،
وكل منهام أمري هلا ،باإلضافة إىل
أنه عند القياس بني السيادة عىل املسلمني والسيادة واإلمارة عىل
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اجلنة التي حتوي كل أتقياء البرش من آدم إىل النبي اخلاتم ،وهي
حمل كرامة اهلل ألوليائه فال جمال للمقايسة يف األمهية .باإلضافة إىل
االنطباع الديني عن هذا العنوان.
وأ ًّيا تكن املربرات يف العنوانني فقد وجدت نفيس أميل
إىل الثاين ال سيام وأن كثريا ممن شاركني يف االقرتاح من العلامء
واملثقفني رجحوه .وحتى يكون العنوان أقرب إىل احلديث
املعروف بني الفريقني من أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل
اجلنة ،فقد تم تركيب العنوان من العنوانني فصار (سيد اجلنة) هو
العنوان األخري.

أذكر مالحظة قد ال ختفى عىل القارئ والقارئة الكريمني؛
وهي أن حترير هذه املواضيع جاء يف فرتات خمتلفة وباإلضافة إىل
ذلك فإن بعضها تم تقديمه يف وقت اإلخراج عىل بعض لرضورات
ارتباطها موضوعيا فربام ذكرنا يف األثناء أن املالحظة الكذائية أو
احلاشية الفالنية تقدمت يف صفحات سابقة أو تأيت يف مواضيع
الحقة ،بينام لسبب ما تقدم فإن األمر اختلف للجهات املذكورة
فربام تكون املالحظة التي فرض أهنا تقدمت ،صارت متأخرة أو
بالعكس فريجى التنبه لذلك.
****

سوف أخص بشكر خاص – كام شكرت من ساهم يف آخر
الكتاب – أرسيت؛ أهيل وأوالدي حفظهم اهلل ورعاهم ،فإنني
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أرى أن كثريا من الوقت الذي رصفته يف هذا وغريه ،ربام كان من
وقت االجتامع هبم ،والسفر واملصاحبة هلم ،وهم جزاهم اهلل خريا
يتحملون ذلك ويتقبلونه بنفس راضية ،فأسأل اهلل أن يرشكهم يف
والدي فهام رمحهام اهلل
ثواب كل كلمة ينتفع هبا ،وقبلهم وبعدهم
ّ
األساس يف الوجود ومنهام نعمة الرتبية والدعاء ،أسأل اهلل سبحانه
أن جيعل هلام ويل وملن يقرأ ،دخول اجلنة بغري حساب بربكات سيد
شباهبا وأمريها ،كريم أهل البيت ،احلسن الزكي .C
رصفت آخر كلامت هذا الكتاب يف مناسبة يوم الغدير أكرمنا
اهلل بشفاعة النبي والويص عليهام وآهلام صلوات الرب العيل.
فوزي بن املرحوم حممد تقي آل سيف
يوم اخلميس  1442 /12/18هـ
تاروت  -القطيف
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اإلمام الحسن عليه السالم
من ميالده حتى شهادته
والدة الحسن ِسبط((( رسول الله
عيل  Cهبا يف شهر
كان زفاف فاطمة الزهراء  Dودخول ٍّ
ذي احلجة من السنة الثانية هلجرة النبي  ،Kإىل املدينة املنورة.
ويف منتصف شهر رمضان من السنة الثالثة هلجرته ولد هلام أول
مولود يف البيت العلوي الفاطمي.

وهنا يوجد كالم يف أنه هل أن اإلمام احلسن هو الذي ولد لستة
(((
أشهر أو هو أخوه احلسني؟ فمام يؤيد الثاين هو وجود روايات
وطهرا ،ويف أخرى تشري جلهات
تشري إىل أن بينهام ستة أشهر
ً
((( ِس ْبط الرجل بكرس السني :ابن بنته يف املشهور.
((( الكليني ،حممد بن يعقوب (ت  329هـ) الكايف  ٥١١ /١عدة من أصحابنا،
عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم ،عن عبد الرمحن العرزمي ،عن أيب عبد
اهلل  Cقال :كان بني احلسن واحلسني  Bطهر وكان بينهام يف امليالد ستة
أشهر وعرشا.
11
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الشبه واملامثلة بني احلسني وبني حييى بن زكريا؛ ومنها باإلضافة إىل
الشهادة والقتل بالسيف عىل يد طاغوت زمانه ،كذلك ذكر فيها
أهنام كانا أبناء ستة أشهر ،وأن احلمل هبام كان هبذا املقدار.
غري أن ما يعارض هذا هو ما اشتهر من أن ميالد اإلمام
احلسني  Cهو يف الثالث من شهر شعبان للسنة الرابعة للهجرة،
وأنه مل يكن يفصل بني والدة احلسن والعلوق باحلسني سوى طهر
واحد ،وهذا ال يتفق مع كون امليالد يف شهر شعبان!.

ذلك أنه مع فرض كون ميالد احلسن يف منتصف رمضان
ومرور طهر واحد وأقله عرشة أيام ،يعني أن يكون العلوق باحلسني
قد حصل يف أواخر شهر رمضان ،ومع كون احلمل به هو أقل أشهر
احلمل وهي ستة كام ذكر من املشاهبة بينه وبني النبي الشهيد حييى
يقتيض ذلك أن يكون ميالده يف ربيع الثاين((( ،بعد مرور ستة أشهر!
بينام ميالده يف الثالث من شهر شعبان هو املشهور ،فإما أن يكون
(((
هذا التاريخ غري دقيق أو أن يكون التحديد بالستة أشهر غري ثابت
((( وذلك هو الذي اختاره املفيد يف املقنعة ،والشيخ يف التهذيب ،والشهيد
يف الدروس ،والبهائي يف تارخيه ،وصاحب كشف الغطاء .كام عن الشيخ
عباس القمي يف األنوار البهية  ،97 /أقول :اختاره أيضا الشيخ ابن طوق
القطيفي يف رسائله  76 /4مرصا عىل أن والدة احلسن هي يف نصف شهر
والنص ا َّلذي عليه عمل العصابة وفتاواهم يف
رمضان ذاكرا «أن اإلمجاع
ّ
عامة األصقاع واألزمان عليه».
ّ
((( وهو ما يستفاد من كالم الشيخ حممد هادي معرفة يف كتابه التفسري األثري
اجلامع ،ج  ،٢٣٢ /١حيث شكك يف رواية للعزرمي واستطرد يف القول:
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أو أن يكون حتديد العلوق بأنه بعد طهر واحد غري دقيق!((( أو أن

يكون حتديد مولد احلسن بالنصف من شهر رمضان غري ثابت(((..

فال بد من التخيل عن أحد هذه الثوابت!(((.

وللعزرمي هذا أيضا أحاديث قد يشنّع عليه[ ،م  ]335 /منها ما رواه بشأن
احلسنني  :Bكان بينهام طهر ،وكان بينهام يف امليالد ستة أشهر وعرش (.)4
[م  ]336 /وقد اشتهرت الرواية عند الشيعة اإلمام ّية ّ
بأن احلسن  Cولد
يف النصف من رمضان يف سنة ثالث من اهلجرة .وولد احلسني  Cخلمس
خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرة بعد أخيه بعرشة أشهر وعرشين يوما.
نص عىل ذلك ابن شهرآشوب يف املناقب واملفيد يف اإلرشاد .وهكذا الشيخ
ّ
يف املصباح .ويظهر من الشيخ الغروي يف كتابه موسوعة التاريخ اإلسالمي،
ج  ،٢الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي ،ص  ٤٤١اختياره حيث قال:
«ورواه الطرباين يف (املعجم الكبري)وعنه يف (احلسني والسنّة) بسنده عن
حفص بن غياث عنه  Cأيضا قال :كان بني احلسن واحلسني  Bطهر
من دون الزيادة :وكان بينهام يف امليالد ستّة أشهر وعرشا .وهذا ينسجم مع
املدّ ة الطبيع ّية للحمل التي ذكرها ابن شهرآشوب يف (املناقب) بال منافاة».
((( ويظهر من الشيخ الكربايس يف السرية احلسينية  140 /1اختياره حيث
رأى «أن انعقاد نطفة احلسني  Cكان يف نصف صفر بعد والدة اإلمام
احلسن بامئة ومخسني ليلة ،وأن ما جاء من األقوال بأنه بعد مخسني ليلة هو
من التصحيف وسقط كلمة مائة» .لكن الشيخ مل يتعرض ملوضوع أن بينهام
طهرا واحدا وهو ما تفيده رواية العزرمي املتقدمة.
((( وهو ما اختاره املرحوم السيد جعفر العاميل يف كتابه سرية احلسن 90 /1
حيث مل يقبل كون والدة احلسن املجتبى يف منتصف شهر رمضان ألهنا مل
تأت بطريق معترب ،بخالف تلك التي تشري إىل أنه ابن ستة أشهر .ويظهر أنه
اعتمد نفس ما قاله العالمة املجليس يف مرآة العقول « ٣٦٦ /٥ولكن مع
ورود هذه األخبار يمكن ترك القول بكون والدة اإلمام احلسن  Cيف شهر
رمضان لعدم استناده إىل رواية معتربة».
((( متت مناقشة املوضوع أيضا يف كتابنا :أنا احلسني بن عيل  106 /عند احلديث
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واحتمل البعض أن يكون التحديد بالستة أشهر ليس مرتبطا
باحلسني  Cوإنام بأخيه احلسن املجتبى ،وقد يكون حصل
تصحيف لتشابه االسمني يف الرسم!.

من السنن النبوية في ميالد الحسن
ف يف خرقة صفراء ،وجيء به
قيل :إنه ملا ولد احلسن السبط ُل َّ
إىل رسول اهلل  Kلكي جيري عليه السنن املستحبة؛ بأن يؤذن يف
أذنه اليمنى ،ويقيم يف اليرسى وحينكه بريقه أو بامء زمزم أو يشء
من التمر .فلام رآه النبي يف خرقة صفراء ،رمى هبا عنه ،ويف بعض
الروايات أنه هنى عن لف املولود اال يف األبيض(((.
عن والدة اإلمام احلسني  Cفلرياجع.
((( الطرباين :ابو القاسم (ت  :)٣٦٠أخبار احلسن بن عيل بن أيب طالب C
ص  :٣٤عن سورة بنت مرشح قالت :كنت فيمن حرض فاطمة  Fعنها
حني رضهبا املخاض يف نسوة ،فأتانا النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال :كيف
هي؟ قلتّ :إنا ملجهودة يا رسول اهلل .قال :فإذا هي وضعت فال تسبقيني
فسوه ول ّففوه يف خرقة صفراء .فجاء رسول
فيه بيشء .قالت :فوضعت َ ّ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :ما فعلت؟ قلت :قد ولدت غال ًما ورسرته
ولففته يف خرقة .قال :عصيتني! قلت :أعوذ باهلل من معصية اهلل ومن غضب
الصفراء ول ّفه يف خرقة بيضاء
رسوله! قال :ائتيني به! فأتيته به فألقى اخلرقة ّ
وتفل يف فيه بريقه.
ومثله يف مصادر اإلمامية ما نقله الشيخ حممد تقي التسرتي (الشوشرتي) ،يف
األخبار الدخيلة :١٧ /١ما رواه (الصدوق يف) العيون بأسانيد ثالثة عن
الشيباين ،وعن داود بن سليامن
الطائي ،وعن أمحد بن  -عبد اللّ
أمحد بن عامر
ّ
ّ
السالم قال :حدّ ثتني أسامء
الرضا ،عن آبائه ،عن
ّ
السجاد عليهم ّ
الفراء ،عن ّ
ّ
السالم ّأنا ّملا محلت باحلسن  Cوولدته جاء
قالت :حدّ ثتني فاطمة عليها ّ
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ويشري بعض الباحثني بأن البياض هو أفضل األلوان
للمولود ،بل به تتضح سائر األلوان ،ويمكن للتنظري فيه بام يصنعه
املصورون ـ خصوصا يف التصوير املتحرك ـ أهنم جيعلون ورقة
بيضاء أمام الكامريا ثم يرفعوهنا عنها ،وتقوم الكامريا بعدها بفرز
األلوان بشكل طبيعي.
أو ربام يكون ذلك إشارة إىل أثر األلوان ـ بشكل أو بآخر ـ عىل
الصحة البدنية أو النفسية خصوصا للطفل((( ،فهل قام النبي K
بإبدال األصفر باألبيض هلذه اجلهة أو لتلك اجلهة أو أنه أمر تعبدي
هلمي ابني ،فدفعته إليه يف خرقة صفراء فرمى هبا
النبي  Kفقال :يا أسامء ّ
ّ
لعيل :C
النبي  Kوأذن يف أذنه اليمنى وأقام يف أذنه اليرسىّ ،
ّ
ثم قال ّ
بأي يشء سم ّيت ابني؟ قال :ما كنت أسبقك باسمه يا رسول اللّ ،وقد كنت
ّ
ثم هبط
النبي  :Kوال أنا أسبق باسمه ّ
ّ
ربّ ،
أحب أن اسم ّيه حربا ،فقال ّ
العيل األعىل يقرؤك بالسالم ويقولّ :
حممد ّ
عيل منك بمنزلة
يا
فقال:
جربئيل
ّ
سم ابنك هذا باسم ابن هارون ،فقال
نبي بعدكّ ،
هارون من موسى وال ّ
يب ،قال
النبي  :Kلساين عر ّ
شب ،قال ّ
النبي  :Kوما اسم ابن هارون قالّ :
ّ
سمه احلسن ،قالت أسامء:
جربئيلّ :
النبي  Kعنه بكبشني أملحني وأعطى
فلم كان يوم سابعه ّ
عق ّ
فسمه احلسنّ ،
ّ
ِ
ً
ثم حلق رأسه وتصدّ ق بوزن الشعر ورقا ،وطىل رأسه
القابلة فخذا وديناراّ ،
ثم قال :يا أسامء الدّ م فعل اجلاهل ّية.
باخللوق ّ
((( بل ربام زاد بعضهم هذا الكالم إىل احلديث عن العالج باأللوان .واستشهد
عىل ذلك باختيارهم ألوانا خاصة يف املستشفيات وغرف العمليات بل
وألوان مالبس األطباء ..وحيتاج األمر إىل حتقيق أكثر ولكن بشكل عام
يستطيع االنسان أن جيد يف نفسه أن بعض األلوان تصيبه باالكتئاب
واالنقباض بينام تصنع ألوان أخر شعورا بالسعة والفرح واالنطالق.
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ال هنتدي لسببه؟.

مع أننا ال نميل إىل إلقاء األمر عىل اجلانب التعبدي دائام فإن
بعض املستحبات كاملكروهات يمكن االهتداء إىل يشء من عللها
أو ِحكَمها ،فإن األذان واإلقامة يف األذنني قد نستطيع مالحظة أنه
يراد تثبيت مبادئ معينة وهي خالصة الدين كأول ملف يف ذاكرة
اإلنسان وقبل ان يسمع أي يشء وال ريب أن هذا قد يكون مؤثرا
عىل مستقبل حياته.
وهذا خيتلف بال شك عام لو كان سمعه وحافظته مملوءة
بالضجيج أو املوسيقى أو ما شابه!.

وكذلك نشري إىل األدب يف (تسمية) املولود ،فبينام تكون
التسمية يف بعض العوائل منشأ خلصومات ونزاعات حيث تريد
األم أن تسميه باسم والدها ،ألهنا هي التي تعبت فيه ،ويريد األب
أن يكون باسم والده ألنه سيحمل اسمه ..وهكذا تتحول الفرحة
إىل ترحة! فقد قال اإلمام  Cما كنت ألسبقك يا رسول اهلل!.
وتشري األحاديث إىل استحباب انتخاب اسم حسن
للمولود! ال ألنه يعجب الوالد أو الوالدة ثم يتأذى هذا املولود
طيلة حياته هبذا االسم فال هو يستطيع تغيريه وال تقبله!.

(((

((( إذا صحت روايات قول النبي أو اإلمام يف رده اسم ابني هارون :لساين
عريب ،فهي تشري إىل أن االسم ال يكفي أن يكون حسنا بذاته بل ينبغي أن
يكون حسنا يف بيئته أيضا.
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مالحظة في اسم ابن هارون
إننا نلحظ أن يف بعض الروايات يوجد تشبيه وتنظري ملقام
عيل  Cبمقام هارون النبي  ،Cوألبنائه بأبناء
أمري املؤمنني ٍّ
هارون ،وملا جرى عليه يف االخالل ببيعته بام حصل هلارون .ونرى
أن هذا مقصود لكي يبقى ضمن الذاكرة العقدية للمسلمني ،فإهنم
يقرأون القرآن ويعرفون منزلة هارون من موسى (((،وما ورد هنا
يأيت يف هذا السياق.
كام أن ما جاء يف الرواية هو من مجلة ما يشري إىل استحباب
العقيقة عن املولود واستحباب الصدقة وكراهة التلطيخ بالدم عىل
طريقة اجلاهليني.

النبي وأحاديثه في الحسن
يف كنف املصطفى حممد سيد األنبياء تربى احلسن املجتبى
وحتت عني رعايته ،وهداياته بتنفيذ الويص املرتىض وفاطمة
الزهراء ،ولعمري ماذا سينتج بعد ذلك؟ إننا نلحظ مسألة ربام
كانت لبداهتها وتكررها غري ملفتة للنظر بينام جيب أن يتوقف
عندها كل من يالحظها! تلك هي أن النبي  Kقد قال يف احلسن
(وأخيه احلسني) أحاديث كثرية هي يف كتب مدرسة اخللفاء
بالعرشات((( ،وهي أضعاف ذلك يف مصادر اإلمامية ..والالفت

َ َ َ
َ ۡ َ ّ َ ٗ ّ ۡ َۡ
َۡ
ۡ ُ ۡ
َۡ َ ُ ْ َۡ
ُٰ
خ  ٣٠ٱشدد ب ِ ِه ٓۦ أزرِي ٣١
ه
ل  ٢٨وٱجعل ِل وزِيرا مِن أ
ل  ٢٩هرون أ ِ
((( َ{يفقهوا َقو ِ
ِ
َ ۡ ُۡ ٓ ۡ
َۡ َُ ّ َ َ
ك َكث ٗ
ريا َ ٣٣ونَ ۡذ ُك َر َك َكثِ ً
ريا  }٣٤سورة طه34
ف أم ِري  ٣٢ك نسبِح
ِ
شكه ِ
وأ ِ

((( أورد أبو القاسم بن عساكر (ت ٥٧١هـ) يف ترمجته لإلمام احلسن الزكي
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للنظر يف هذا أن احلسنني  Bيف أحسن الفروض كانا يف الثالثة
أو الرابعة أو اخلامسة من العمر ونحوها ،وذلك أن احلسن عندما
تويف جده النبي كان يف السابعة من عمره ،فام هي فلسفة كل تلك
الروايات واألحاديث؟ وما هي الغاية من ذكرها أمام الناس؟.
وسوف نقف يف صفحات الحقة عىل بعض تلك األحاديث
ونشري إىل معانيها ولكننا نذكّر هنا بام سبق أن قلناه يف مواضع أخر؛
أن أحاديث املناقب هي جزء من الداللة عىل املنهج الصحيح الذي
ينبغي أن تتبعه األمة يف حياهتا بعد رسول اهلل  ،Kوأن األمة كان
من الطبيعي  -وهو ما حدث فعال  -أن تفرتق يف اجتاهات خمتلفة
ومتخالفة ،وأن كل فريق سيدعي أنه أوىل برسول اهلل من غريه،
وبعدما كان األكثر من هؤالء هم (أصحاب النبي) فإن احلاجة
ستشتد إىل تعيني (امتداد النبي يف علمه وسريته ومنهجه) فكان
دور (أحاديث الفضائل واملناقب) ،فوضعوا عليه ما هو متناقض
مع األحاديث الصحيحة عنه! فأصبح الضال املضل يف أصحاب
النبي هاديا مهديا! ودعاة النار أصبحوا هداة إىل احلق! ومن
الطبيعي أن كالم النبي ال يتناقض وال يتخالف!.

 /1إننا عندما ننظر إىل أحاديث النبي يف مناقب احلسن ،C
نرى فيها خريطة طريق سليمة للنجاة إذا تشتت الطرق واآلراء.
وهو ما كان ينبغي عىل األمة أن تلتفت إليه!.
نحو  200حديث أكثرها عن رسول اهلل  Kيف فضائل ومناقب احلسن بن
عيل  .Bوقريب من ذلك ما اورده يف الطبقات الكربى.
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إنه (سيد شباب أهل اجلنة) وحني يكون كذلك فمن يعاديه
وحياربه ال يمكن أن يرى طريق اجلنة! وإنه (أفضل الناس جدًّ ا
وعم وعمة وخاال وخالة ،وأنه وهؤالء ومن حيبه
وجدة وأ ًبا وأ ًّما ًّ
يف اجلنة) وحني يكون كذلك فال بد أن يلتف الناس حول رايته
ويسريون خلفه!.

 /2إن النبي  ،Kعندما ينادي سبطه احلسن (ومعه احلسني
ابني((( ،ويؤكد هذا املعنى مرارا يستشف من وراء
فيام بعد) ادعوا يل ّ
حجاب الغيب أنه ستكون فئة يف األمة ستجهد بكل ما أوتيت من
خصام وجدال لنفي بنوة احلسنني لرسول اهلل باعتبار أهنم كام قالوا:
بنونا بنو ِ
أبنائنا وبناتُنا بنو هن أبناء الرجال األباعد
َُۡ ََ َ ْ َۡ ُ
تاركني يف ذلك رصيح القرآن الذي قال {فقل تعال ۡوا ندع
َۡ َ ََٓ ََۡ َ َٓ ُ
ۡ
أبناءنا وأبناءكم} فلم يأت بغري احلسنني ،وبالتايل فقد رفضوا

كالم اهلل ،ورفضوا كالم النبي ،يف مقابل كالم شاعر ال يتبعه إال
أمثاله من الغاوين!.
وإذا كان بعض السابقني ممن جادلوا أهل اإلمامة بغري علم

((( األميني؛ عبد احلسني :الغدير  ١٣٣/٧وقد أورد فيه عرشات املواضع التي
تم فيها التعبري من النبي عن احلسنني أو أحدمها بابني أو ولدي ،وتعبريمها
هم
لعيل« :أنت أخي وأبو ولدي» قوله« :أل ّل ّ
عنه بأنه أبومها .فمن ذلك :قوله ّ
وأحب من حي ّبه” وقوله للحسن
إن هذا ابني  -احلسن  -وأنا أح ّبه فأح ّبه
ّ
ّ
السبط« :ابني هذا س ّيد» وقوله «هذان ابناي من أح ّبهام فقد أح ّبني» وقوله:
إبني هذين رحيانتاي من
عيل ،وقولهّ :
«إن ّ
«ادعوا ابني» فأتى احلسن بن ّ
الدنيا»؛ يعني احلسنني.
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وال هدى وال كتاب منري من أنصار بني أمية وبني العباس قد فعلوا
ذلك طمعا يف دنيا أولئك السالطني ووراء حطام الدنيا من الذهب
والفضة ،فام عذر هؤالء البؤساء املعارصين الذين ينافحون عن
هذه الفكرة اخلاطئة بعدما بان زيفها وتبدى عوارها؟ فرتى أحدهم
حتى يومك هذا ال خيرج من معركة إال ليدخل أخرى لينفي فيها
تلك العالقة بني احلسنني وجدمها؟.
 /3إننا نلحظ متييعا هلذه االشارات بل النصوص الرصحية
يف إمامتهام وقيادهتام ،لتحويلها إىل أمور عاطفية هامشية ،فبدال من
الرتكيز عىل مثل «إمامان قاما أو قعدا» إىل درجة نفيه وتضعيفه ،نجد
يف املقابل تأكيدا عىل روايات أنه بال عىل مالبس النبي أو ما شابه.
إن يف تلك األحاديث إشارات واضحة مثل :محل رسول
اهلل  Kاحلسن واحلسني عىل ظهره ،احلسن عىل أضالعه اليمنى
املطي مط ّيكام،
ثم مشى وقال :نعم ّ
واحلسني عىل أضالعه اليرسىّ ،
ونعم الراكبان أنتام وأبوكام خري منكام».
أو ما روي عن سلامن  Fعنه قال« :قال رسول اهلل K
للحسن واحلسني :من أح ّبهام أحببته ،ومن أحببته أح ّبه اهلل ،ومن
أح ّبه اهلل أدخله جنّات النعيم ،ومن أبغضهام أو بغى عليهام أبغضته،
ومن أبغضته أبغضه اهلل ،ومن أبغضه اهلل أدخله عذاب جهنّم وله
عذاب مقيم» فهل كان النبي  Kناظرا إىل مرحلة سيكون فيها
(بغض أهل البيت) من عالئمها الرئيسية؟.
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أمر يف تعامل النبي مع احلسن (وأخيه
نظر الباحثني ٌ
 /4يلفت َ
احلسني  Bأنه كان يتعامل معهام تعامل الكبار ،وكأنه يلغي
عامل صغر السن وهو (أي السن والعمر) يف املجتمع العريب
خصوصا مهم جدا ،حتى ليقدم الشخص فيه ال ليشء إال ألنه من
ذوي األسنان واألعامر((( ،فها هو النبي يأخذهم للمباهلة يف أول
وأعظم مناظرة بني اإلسالم واملسيحية ،ويثبت شهادهتام يف اتفاقية
بينه وبني ثقيف بالرغم من إمكانية االستغناء عن شهادهتام  -من
الناحية النظرية  -بشهادة عرشات من كبار السن من أصحابه ،كام
أن هلم
أورده املؤرخون «هذا كتاب رسول اهلل  Kلثقيف ،كتبّ :
حممد بن عبد اهلل النبي ،عىل ما كتب
وذمة ّ
ذمة اهلل الذي ال إله ّإل هوّ ،
ّ
حمرم هلل ك ّله...وشهد عىل
عليهم يف هذه الصحيفةّ :
أن وادهيم حرام ّ
عيل وحسني
نسخة هذه الصحيفة :عيل بن أيب طالب وحسن بن ّ
عيل ،وكتب نسختها ملكان الشهادة»((( .فهل يرتبط هذا السلوك
بن ّ
بام سيأيت منه أو من احلسني  Bيف االعرتاض عىل اخلليفة عندما
((( لقد احتج بعضهم يف تأخري ّ
عيل  Cوتقديم سواه مع أن اإلمام هو
االشجع واألعلم واالقدم اسالما .بأن غريه أكرب سنا منه!! الحظ حممد
كرد عيل :خطط الشام  ١١٢ /١فقد قال أبو عبيدة بن اجلراح لعيل :C
«يا ابن عم إنك حديث السن وهؤالء مشيخة قومك ليس لك مثل جتربتهم
ومعرفتهم باألمور ،وال أرى أبا بكر إال أقوى عىل هذا األمر منك ،وأشد
احتامال واضطالعا فس ّلم أليب بكر ،فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت هلذا
األمر خليق وحقيق يف فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك
وصهرك».
((( البغدادي؛ ابن سعد (ت  ٢٣٠هـ) الطبقات الكربى ط العلمية /١٢١٧
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صعد عىل منرب أبيه؟ ويوجه بذلك رسالة أن شهادة احلسن التي
قبلها رسول اهلل ينبغي أن يقبلها من هو دون الرسول؟.
لقد كانت وفاة رسول اهلل واحلسن سبطه يف حوايل السابعة
من العمر ،فكأن سقف العامل قد ارتفع عن حياته بموت جده
املصطفى(((.

وزاد الطني بِ ّلة تنكّر قريش ألبيه ،وإمجاعها منازعته أمرا هو
أحق به من غريه ،فكان أن طفق  Cيرتئي بني أن يصول بيد ّ
جذاء
أو يصرب عىل طخية عمياء ،فرأى أن اخليار الثاين أجدى واختياره
أحجى ،فصرب ويف العني قذى.

وما مرت أيام حتى رأى آثار ذلك التنمر القريش عىل باب
بيت النبي ،ويف بدن الصديقة الطاهرة التي غادرت إىل رهبا شاكية
باكية .ليأيت احلسن ذات يوم إىل مسجد النبي ومنربه فرياه خاليا من
رسول اهلل وأبيه ،مزحوما بغريمها فيعرتض عليه قائال :انزل عن
منرب أيب واذهب إىل منرب أبيك!.
 /5احلسن يف زمان اخللفاء الثالثة:

عيل B
مل تتميز مواقف احلسن املجتبى عن مواقف أبيه ّ
قيد أنملة ،كيف وأبوه الواصف له بالقول «وجدتك بعيض بل
((( الكليني؛ الكايف :445 /1عن أيب جعفر  Cقال :ملا قبض رسول اهلل K
بات آل حممد  Aبأطول ليلة حتى ظنوا أن ال سامء تظلهم وال أرض تقلهم
ألن رسول اهلل  Kوتر األقربني واألبعدين يف اهلل.
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وجدتك ّ
كل» ال سيام وأن احلسن يف فرتة اخلليفتني كان يف أوائل
الشباب حيذو خطى أبيه يف مشيته ،وكام ذكرنا يف موضع آخر،
عمن توىل
أن اإلمام أمري املؤمنني  ،Cبالرغم من عدم رضاه ّ
اخلالفة ،وعن ختبطاهتم حيث « ُبيل الناس لعمر اهلل بخبط وشامس
وتلون واعرتاض ،فصربت عىل طول تلك املدة وشدة املحنة» لكنه
مل يكن ليعترب األمر من جهة شخصية فإن كل اخلالفة والرئاسة
عنده هي أهون من عفطة عنز بل عراق خنزير يف يد جمذوم!(((.
ومع ذلك سامل ما كانت أمور املسلمني ،فلم يمنع أصحابه
من املسامهة بام يستطيعون من تصحيح االجتاه وتقويم االعوجاج
علم وبصرية أو يف احلرب شجاعة وإدارة بل يف
سواء يف السلم ً
سياسة الرعية والبالد.

لكن هذا ال يعني أن نقبل ما نقله مؤرخون من أن احلسنني B
قد شاركا يف احلروب و(الفتوحات) التي رتبها اخللفاء .ملا ذكرنا يف
موضعه((( من عدم وجود أدلة عىل ذلك.

وأبعد من ذلك عن الواقع ما ذكره مؤرخون وكتّاب من
أتباع النهج األموي من أن احلسن املجتبى كان عثامين اهلوى! وهم

((( هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل ( Cحتقيق صبحي صالح) ،ص ٥١٠
َق َال « Cوال َّله َلدُ ْن َياك ُْم َه ِذه َ -أ ْه َو ُن ِف َع ْينِي ِم ْن ِع َر ِاق ِخن ِْز ٍير ِف َي ِد
َم ُْذومٍ»وعراق خنزير يعني اللحم املتعرق من اخلنزير يف يد شخص مصاب
بمرض جلدي منفر هو اجلذام كناية عن أكثر يشء تعافه النفس وال تلتفت إليه.
((( راجع كتابنا :أنا احلسني بن عيل ،طبع دار املحجة البيضاء بريوت.
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بذلك يرضبون عصفورين بحجر واحد فهم يف نفس الوقت الذي
َ
عثامن بكون احلسن عىل طريقه ،يذمون عل ّيا بزعمهم يف أن
يزكون
ابنه خالف سياسته ،ورآها خاطئة!.

وعثامين اهلوى هو تعبري خمفف عن «أموي اهلوى»! كيف
واحلسن هو الذي جتهز بعيد شهادة أبيه مبارشة خلوض القتال مع
معاوية وأتباعه االمويني ،مع كون ظروف اجليش يف الكوفة غري
مساعدة! وسيأيت حديث مفصل يف مواجهته  Cللنهج األموي.

نعم كان احلسن وأخوه احلسني من مجلة أشخاص بعثهم
اإلمام أمري املؤمنني  Cملنع الثائرين من قتل اخلليفة وانتهاب
داره أو اهلجوم عىل عائلته! ويف هذا يتبني سمو اإلمام األخالقي،
فلم يقف موقف املتفرج من ذلك وكان يسعه كام وسع عرشات من
الصحابة املوجودين يف املدينة ،حيث مل حيركوا ساكنًا ،مع أن عثامن
عيل  Cوآذاهم بالرضب والنفي
قد أساء كثريا ألصحاب اإلمام ّ
والتشهري ،بل لقد أساء لإلمام نفسه ومل حيفظ شأنه كام ينبغي!(((.
ومع كل ذلك فلم يستغل اإلمام فرصة ثورة املسلمني عىل
عثامن بتأجيجها بل حاول قدر اإلمكان التوسط بينهم وبني
اخلليفة ،وإصالح ما يمكن إصالحه .ويف أسوأ الفروض أال جتر
األمور إىل اقتحام بيت عثامن وقتله ،ويف هذا اإلطار بعث اإلمام
احلسنني وغريمها ملنع حدوث ذلك.
((( لالطالع عىل بعض كلامته وخطواته جتاههم ،يراجع كتابنا :أصحاب النبي
حممد  /طبع دار املحجة البيضاء بريوت
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فكان اإلمام احلسن  Cوهو يف مثل ذلك الوقت بحدود
الثالثني من العمر مؤمترا بأمر أبيه ومطيعا ملا أراده منه.
 /6احلسن يف عهد أبيه املرتىض .B

كاهليم العطاش ترد املاء البارد ،جاء الناس إىل أمري املؤمنني
يطلبون منه التصدي للخالفة ،وخيربونه ببيعتهم إياه ،وحيث كان
اإلمام  Cخيشى أن ال يطيعوه إن ركب هبم منهجه الصارم يف
(((
تطبيق الدين((( ،وكان االزدحام كبريا حتى لقد ُوطئ احلسنان
ُ
وشق عطفا أمري املؤمنني ،وكان احلسن يمني أبيه وصارمه الذي
ال ينبو ،فإذا كان اإلمام أمري املؤمنني  Cيف قيادة اجليش متجها
إىل البرصة فها هو احلسن مع األشرت وعامر وسوامها يف الكوفة
لعزل أيب موسى األشعري((( ،وتعبئة األنصار لقتال الناكثني يف
اجلمل(((.
((( هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل ( Cحتقيق صبحي الصالح) ،ص ١٣٦
« َد ُع ِ
ون وا ْلت َِم ُسوا غ ْ ِ
ون َأ ْمر ًاَ ،له ُو ُجوه َ
انَ ،ل َت ُقو ُم
وأ ْل َو ٌ
َييَ ،فإِنَّا ُم ْس َت ْقبِ ُل َ
وبَ ،
ت َع َل ْيه ا ْل ُع ُق ُ
ول ،وإِ َّن اآل َف َ
ت ،وا َْل َح َّج َة َقدْ
َام ْ
ول َت ْث ُب ُ
َله ا ْل ُق ُل ُ
اق َقدْ َأغ َ
ت بِك ُْم َما َأ ْع َل ُمَ ،
ول ْ ُأ ْص ِغ إِ َل َق ْو ِل
َتنَك ََّر ْت .وا ْع َل ُموا َأ ِّن إِ ْن َأ َج ْب ُتك ُْمَ ،ركِ ْب ُ
ْب ا ْل َعاتِ ِ
ا ْل َقائِ ِل و َعت ِ
ب».
((( سواء كان بمعني احلسن واحلسني أو بمعنى االهبامني وقد فرس بعضهم
الكلمة باألول ،لكن ابن أيب احلديد خ ّطأ هذا التفسري وأرص عىل أن املقصود
هو اصبعا االهبامني.
((( ابن األثري اجلزري؛ أبو احلسن :الكامل يف التاريخ  :٢٣١ /٣واحلسن يقول
وتنح عن منربنا!.
له (أيب موسى األشعري) :اعتزل عملنا ال أ ّم لك! ّ
((( املصدر نفسه  :٢٦٠/٣بعث ّ
عيل احلسن ابنه وعامر بن يارس يستنفران الناس.
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وإذا كان ذلك من أدواره يف حرب أبيه من كونه صاحب راية،

وقد تقدم الصفوف حتى قيل إنه طعن اجلمل الذي كان عليه مدار
املعركة ،ففي سلم أبيه أيضا كان له التقدم ،ويشهد لذلك تقديم
اإلمام أمري املؤمنني  Cإياه يف مواضع يطلب فيها اجلواب منه

كام نقل يف األسئلة التي وجهت ملعاوية من بالد الروم فعجز عن
االجابة عليها ودس بعض أصحابه للكوفة لكي يسأل اإلمام عليا

عنها بزعم أنه من شيعته ،فينقلها ملعاوية ويكون هلذا فخر اإلجابة

عليها .فأحاهلا اإلمام إىل ابنه احلسن وأجاب عليها بكاملها(((.

((( الصدوق ،حممد بن عيل بن بابويه (ت  381هـ) :اخلصال ص ٤٥٤
حدثنا أيب  Fعنه قال :حدثنا عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه عن
عبد الرمحن بن أيب نجران ،عن عاصم بن محيد ،عن حممد بن قيس ،عن أيب
جعفر  Cقال :بينام أمري املؤمنني  Cيف الرحبة والناس عليه مرتاكمون
فمن بني مستفت ومن بني مستعدى إذ قام إليه رجل فقال :السالم عليك يا
أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته فنظر إليه أمري املؤمنني  Cبعينيه هاتيك
العظيمتني ثم قال :وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته من أنت؟ فقال :أنا
رجل من رعيتك وأهل بالدك قال :ما أنت من رعيتي وأهل بالدي ،ولو
عيل يوما واحدا ما خفيت عيل ،فقال :األمان يا أمري املؤمنني ،فقال
سلمت َّ
أمري املؤمنني  :Cهل أحدثت يف مرصي هذا حدثا منذ دخلته قال :ال،
قال :فعلك من رجال احلرب؟ قال :نعم ،قال :إذا وضعت احلرب أوزارها
فال بأس ،قال :أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفال لك أسألك عن يشء بعث
فيه ابن األصفر (ملك الروم) وقال له :إن كنت أنت أحق هبذا االمر واخلليفة
بعد حممد فأجبني عام أسألك فإنك إذا فعلت ذلك اتبعتك وأبعث إليك
باجلائزة! فلم يكن عنده جواب ،وقد أقلقه ذلك فبعثني إليك ألسألك عنها
فقال أمري املؤمنني  :Cقاتل اهلل ابن آكلة األكباد ما أضله وأعامه ومن معه
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واهلل لقد أعتق جارية فام أحسن أن يتزوج هبا! َحكم اهلل بيني وبني هذه األمة؛
قطعوا رمحي ،وأضاعوا أيامي ،ودفعوا حقي وصغروا عظيم منزلتي وأمجعوا
عىل منازعتي ،عيل باحلسن واحلسني وحممد فاحرضوا فقال :يا شامي هذان
ابنا رسول اهلل وهذا ابني فاسأل أهيم أحببت فقال :أسأل ذا الوفرة (الشعر
الطويل) يعني احلسن  Cفقال له احلسن  :Cسلني عام بدا لك!.
فقال الشامي :كم بني احلق والباطل ،وكم بني السامء واألرض ،وكم بني املرشق
واملغرب ،وما قوس قزح ،وما العني التي تأوي إليها أرواح املرشكني ،وما
العني التي تأوي إليها أرواح املؤمنني ،وما املؤنث ،وما عرشة أشياء بعضها
أشد من بعض؟ فقال احلسن بن عيل  :Bبني احلق والباطل أربع أصابع فام
رأيته بعينك فهو احلق ،وقد تسمع بإذنيك باطال كثريا ،قال الشامي صدقت،
قال :وبني السامء واألرض دعوة املظلوم ومد البرص فمن قال لك غري هذا
ّ
فكذبه قال :صدقت يا ابن رسول اهلل ،قال:وبني املرشق واملغرب مسرية
يوم للشمس تنظر إليها حني تطلع من مرشقها وحني تغيب من مغرهبا ،قال
الشامي :صدقت فام قوس قزح؟ قال  Cوحيك ال تقل قوس قزح فإن قزح
اسم شيطان وهو قوس اهلل وعالمة اخلصب وأمان ألهل األرض من الغرق،
وأما العني التي تأوي إليها أرواح املرشكني فهي عني يقال هلا :برهوت ،وأما
العني التي تأوي إليها أرواح املؤمنني وهي يقال هلا :سلمى ،وأما املؤنث فهو
الذي ال يدري أذكر هو أم أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت
أنثى حاضت وبدا ثدهيا ،وإال قيل له بل عىل احلائط فان أصاب بوله احلائط
فهو ذكر وإن انتكص بوله كام انتكص بول البعري فهي امرأة.وأما عرشة أشياء
بعضها أشد من بعض فأشد يشء خلقه اهلل عز وجل احلجر ،وأشد من احلجر
احلديد الذي يقطع به احلجر ،وأشد من احلديد النار تذيب احلديد وأشد من
النار املاء يطفئ النار ،وأشد من املاء السحاب حيمل املاء ،وأشد من السحاب
الريح حتمل السحاب ،وأشد من الريح امللك الذي يرسلها ،وأشد من امللك
ملك املوت الذي يميت امللك ،وأشد من ملك املوت املوت الذي يميت
ملك املوت ،وأشد من املوت أمر اهلل رب العاملني يميت املوت.
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وقبيل حرب اجلمل فقد كان احلسن لسان أبيه املرتىض وأعظم
بأبيه بالغة وفصاحة ،ومع ذلك يرسل ابنه ليخطب يف الناس بعدما
حرضهم ابن الزبري ،فقد نقل ابن اعثم الكويف يف الفتوح بأن عبد اهلل
بن الزبري خطب يف أهل البرصة وقال« :إن عيل بن أيب طالب هو الذي
قتل اخلليفة عثامن بن عفان (!) ثم إنه اآلن قد جاءكم ليبتز أمركم،
فاغضبوا خلليفتكم وامنعوا حريمكم وقاتلوا عىل أحسابكم».

فلام بلغ اإلمام عل ًّيا خطبتُه قال« :قد ذكر هلم أين أنا الذي
قتلت عثامن بن عفان ،وزعم هلم أين أريد أن أبتز الناس أمورهم،
وقد بلغني أنه شتمني ،فقم يا بني فاخطب للناس خطبة بليغة
موجزة وال تشتمن أحدً ا من الناس».
عيل  Bعنهام فحمد اهلل وأثنى عليه ثم
فوثب احلسن بن ّ
قال« :أهيا الناس! إنه قد بلغنا مقالة عبد اهلل بن الزبري ،فأما زعمه
أن عليا قتل عثامن فقد علم املهاجرون واألنصار بأن أباه الزبري
بن العوام مل يزل جيتني عليه الذنوب ويرميه بفضيحات العيوب،
وطلحة بن عبيد اهلل راكد رأيته عىل باب بيت ماله وهو حي ،وأما
شتيمته لعيل فهذا ما ال يضيق به احللقوم ملن أراده ،ولو أردنا أن
نقول لفعلنا ،وأما قوله إن عليا ابتز الناس أمورهم ،فإن أعظم
حجة أبيه الزبري أنه زعم أنه بايعه بيده دون قلبه ،فهذا إقرار بالبيعة،
عجب من أهل حق
وأما تورد أهل الكوفة عىل أهل البرصة فام ُي َ
وردوا عىل أهل باطل ،ولعمري ما نقاتل أنصار عثامن ،ولعيل أن
يقاتل أتباع اجلمل  -والسالم .»-
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قال :فأنشأ رجل من األنصار يقول أبياتا مطلعها:
(((
حســن اخلري يا شــبيه أبيه قمت فينا مقام أهنى خطيب
ويذكر ابن أعثم أن اإلمام عل ًّيا  Cبعدما انتهت حرب
اجلمل ،بعث لعائشة زوجة النبي زيد بن صوحان وعبد اهلل بن
عباس حيمالن رسالة من اإلمام هلا أن ترحل عن البرصة وتعود
للمدينة ،ثم بعث إليها يف يوم آخر ابنه احلسن  ،Cوكان لقاؤها
مع احلسن هو الفاصل الذي عجل برجوعها إىل املدينة(((.
ويف صفني فقد كان اإلمام احلسن ومعه احلسني عىل ميمنة
جيش أبيه((( ،وكانا عينيه اللتني يرى هبام وحيميهام بيده ،بمقدار ما
كانا يقيانه ويدافعان عنه ولشدة إقدامهام((( يف القتال كان ينادي
أصحابه املكوا عني هذين ال ينقطع هبام نسل رسول اهلل .K
ومع ذلك كان احلسنان ينغمسان يف احلرب ويرويان سيفيهام من
دماء أعدائهام(((.
((( الكويف ،أمحد بن أعثم (ت 314هـ) :الفتوح ٢٠٠/٢
((( املصدر نفسه ٢١٨ /٢
((( املصدر نفسه  :٢٤ /٣وعبأ عيل بن أيب طالب  Fعنه أصحابه ،فكان
عىل خيل ميمنته احلسن واحلسني سبطا النبي  ،Kوعىل رجالتها عبد اهلل
بن جعفر بن أيب طالب ومسلم بن عقيل بن أيب طالب ،وعىل خيل امليرسة
حممد بن احلنفية.
((( املصدر  ٢٩٩/٣وكان احلسن واحلسني وحممد بنو ّ
عيل معه حني قصد
يمر بني عاتقه ومنكبيه ،وما من بنيه أحد ّإل يقيه بنفسه.
امليرسة والنّبل ّ
((( املصدر نفسه  :١٣٦ /٣وأقبل احلسن واحلسني وحممد بن احلنفية وعبد اهلل
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 /7احلسن املجتبى ويل القوم وإمامهم:
مع استشهاد أمري املؤمنني  Cبرضبة غادرة من عبد الرمحن

بن ملجم ،توىل احلسن املجتبى األمر بعده ،بالتنصيب األصيل

الذي كان من رسول اهلل  ،Kيف قوله املعروف «احلسن واحلسني
إمامان» ويف تعيني اإلمام أمري املؤمنني  Cله ونصه عليه(((،
وبكونه األفضل بني املسلمني يف زمانه ،بتسامل كبار شيعة أبيه يف

الكوفة عليه((( ،ومل يتأخر اإلمام احلسن  Cيف امليض يف خطة أبيه
بن جعفر وحممد بن أيب بكر  Fعنهم وغريهم من أهل البيت وسيوفهم
خمضوبة بالدماء.
((( اخلزاز القمي؛ عيل بن حممد (ت  300هـ) :كفاية األثر  ٢٤١فقد أفرد فصال
يف نص اإلمام أمري املؤمنني عىل احلسن واحلسني راويا عن النبي قوله« :ملا
عرج يب إىل السامء نظرت إىل ساق العرش فإذا فيه مكتوب «ال إله إال اهلل
حممد رسول اهلل أيدته بعيل ونرصته بعيل «ورأيت اثني عرش نورا فقلت :يا
رب أنوار من هذه؟ فنوديت :يا حممد هذه أنوار األئمة من ذريتك .قلت:
يا رسول اهلل أفال تسميهم يل؟ قال :نعم أنت اإلمام واخلليفة بعدي تقيض
ديني وتنجز عدايت ،وبعدك ابناك احلسن واحلسني ،بعد احلسني ابنه عيل زين
العابدين ،وبعده ابنه حممد»..
((( اليوسفي الغروي؛ حممد هادي :موسوعة التاريخ اإلسالمي  :٤٥٣/٥أما
عدي بن حاتم الطائي فلام رأى تساهل البعض يف تلبية دعوة اإلمام احلسن
لقتال معاوية .قام وقال« :أنا ابن حاتم ،سبحان اللّ! ما أقبح هذا املقام! أال
جتيبون إمامكم وابن بنت نبيكم! أين املسلمون؟! أين خطباء مرض؟ أين
اخلواضون من أهل املرص الذين ألسنتهم كاملخاريق يف الدّ عة فإن جدّ اجلدّ
ّ
ثم التفت
ّ
فرواغون كالثعالب! أما ختافون مقت اللّ؟! وال عيبها وعارها! ّ
إىل اإلمام  Cوقال له :أصاب اللّ بك املراشد ،وجنّبك املكاره ،ووفقك
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املرتىض ملواجهة معاوية عسكريا ،وقد نكث العهد الذي توافقوا
عليه يف دومة اجلندل بعد صفني والتحكيم ،وأخذ يبث الفرق
العسكرية اخلاطفة ترهب أتباع أمري املؤمنني يف أطراف دولته وتقتل
وترسق ،واستشهد اإلمام بينام كان حيرض جيشه للقتال من جديد،
فجاء احلسن املجتبى ملواصلة تلك املسرية ،وأعد العدة وخرج إىل
النخيلة (معسكر خارج الكوفة) وتوافد إليه من كان يريد القتال.

لظروف معينة؛ سوف يأيت ذكرها عند احلديث عن صلح
اإلمام احلسن والنظريات املذكورة فيه ،متت املهادنة بني معاوية
وأنصاره من أهل الشام وبني اإلمام احلسن واملسلمني عموما،
وكتبت يف ذلك وثيقة صلح سيأيت ذكر بنودها ورشوطها ،وأهم ما
فيها أن يكون احلكم ملعاوية عىل رشط أن يقيض بكتاب اهلل وسنة
رسوله ،وأال يتتبع أنصار أمري املؤمنني  Cأو يعاقبهم بجريرة
انتامئهم إليه ،وأن يكون احلكم بعده للحسن فإن قىض احلسن قبله
عيل ،وأمور أخر.
فللحسني بن ّ
 /8بالرغم من اختالف وجهات النظر حول موضوع

ملا حيمد ورده وصدره ،فقد سمعنا مقالتك ،وانتهينا إىل أمرك ،وسمعنا منك
ثم قال :وهذا وجهي إىل معسكري ،فمن
وأطعناك فيام قلت وما رأيتّ .
أحب أن يوافيني فليواف ...فقام قيس بن سعد بن عبادة األنصاري ،ومعقل
ّ
وحرضوهم،
بن قيس الرياحي ،وزياد بن خصفة التيمي ،فأنّبوا الناس
ّ
عدي بن حاتم بالقبول واإلجابة ألمره .وقال هلم
وك ّلموا اإلمام بمثل كالم
ّ
اإلمام  :Cصدقتم  -رمحكم اهلل  -ما زلت أعرفكم بصدق النية والوفاء
بالقول ،واملو ّدة الصحيحة ،فجزاكم اهلل خريا!»
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الصلح ،إال أن من الواضح أنه كان اخليار األفضل لألمة اإلسالمية

عموما ،ولشيعة أمري املؤمنني عىل وجه اخلصوص ،ولسيدهم
اإلمام احلسن  .Cوبالرغم من فوائده العاجلة ملعاوية وأنصاره
إال أنه عىل املدى البعيد مل يكن كذلك ،األمر الذي جعل معاوية
يفكر جديا يف التخلص من اإلمام احلسن واغتياله ،ومعاوية وإن

مل يكن له خربة يف القتال وال شجاعة املواجهة املبارشة ،لكنه كان

السم
خبريا يف االغتيال اخلفي ،واملكر الرسي والقتل عن طريق
ّ
وقد فعل ذلك مرارا مع أعدائه ومنافسيه بل أصحابه!(((.

ِ
فل َم ال يفعله مع اإلمام احلسن ويتخلص منه؟ وما الذي يمنعه
عن ذلك؟ التزام ديني؟ أو عهد أخالقي؟ أو ميثاق ومعاهدة؟ ُّ
كل

((( فقد أقدم عىل اغتيال مالك األشرت النخعي بالسم كام سيأيت احلديث عنه،
وهذا يصنف عىل أنه من أعدائه ،بل أقدم عىل اغتيال عبد الرمحن بن خالد بن
الوليد وهو من أشد أنصاره! فقد ذكر ابن عساكر يف تاريخ دمشق /١٦١٦٤
“ أن عبد الرمحن بن خالد بن الوليد كان قد عظم شأنه بالشام ومال إليه أهلها
ملا كان عندهم هبا من آثار أبيه خالد بن الوليد ولغنائه عن املسلمني يف أرض
الروم وبأسه حتى خافه معاوية وخيش عىل نفسه منه مليل الناس إليه فأمر
ابن أثال أن حيتال يف قتله وضمن له إن هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجه
ما عاش وأن يوليه جباية خراج محص فلام قدم عبد الرمحن محص منرصفا
من بالد الروم دس ابن أثال رشبة مسمومة مع بعض مماليكه فرشهبا فامت
بحمص فوىف معاوية بام ضمن له وواله خراج محص ووضع عنه خراجه»
وسعد بن أيب وقاص وكان معتزال لكن مع ذلك فقد« :دس معاوية إليه
(اإلمام احلسن) حني أراد أن يعهد إىل يزيد بعده ،وإىل سعد بن أيب و ّقاص
سم فامتا منه يف أيام متقاربة» كام قال أبو الفرج يف مقاتل الطالبيني .60
ّ
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ذلك عنده ال يساوي شي ًئا!.

وهذا ما حصل ..ليتم التنفيذ بواسطة جعدة بنت األشعث بن
قيس الكندي وكانت زوجة لإلمام احلسن عىل أن تسمه يف مقابل
أن تصبح زوجة ليزيد!(((.

فقامت تلك املرأة املجرمة بتشجيع جمرمني قبلها ،بدس السم
لإلمام  ،Cيف شهر صفر من سنة  50للهجرة وقىض اإلمام C
نحبه بذلك(((.
((( خدعها معاوية بن أيب سفيان كام خدع غريها فاكتفى بإعطائها مقدارا من
اس ْب ُن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َع ّب ٍ
حل َس ِن
املال ،ومل يزوجها ابنه ،فتزوجها ال َع ّب ُ
اس َب ْعدَ ا َ
ْب ِن َع ِ ِّل ْب ِن ِأب طالِ ٍ
ب ،كام يف الطبقات الكربى ط دار صادر /٥.٣١٥
((( فقد ذكر ذلك ابن سعد يف الطبقات الكربى والبالذري (ت  )٢٧٩يف
أنساب األرشاف /٣ - ٥٥وقد قيل :أن ُم ِ
عاو َية دس إىل جعدة بنت األشعث
سمته وكانت شانئة له وأبو الفرج
ْبن َق ْيس امرأة احلسن وأرغبها حتى ّ
األصبهاين (ت  )٣٥٦يف مقاتل الطالبيني /١ ٦٠حيث قال« :ودس معاوية
سم فامتا منه يف
إليه حني أراد أن يعهد إىل يزيد بعده ،وإىل سعد بن أيب و ّقاص ّ
أيام متقاربة .وكان الذي ّ
تول ذلك من احلسن زوجته [جعدة] بنت األشعث
بن قيس ملال بذله هلا معاوية .وسنذكر اخلرب يف ذلك» .وكذلك املطهر بن
طاهر املقديس (ت نحو  )٣٥٥يف كتابه البدء والتاريخ /٦« ٥وقال آخرون
تسم احلسن ويزوجها
أن معاوية دس إىل جعدة بنت األشعث بن قيس بأن ّ
يزيد فسمته وقتلته فقال هلا معاوية إن يزيد منا بمكان وكيف يصلح له من
ال يصلح البن رسول اهلل وعوضها منه مائة ألف درهم» وابن عبد الرب (ت
 ٤٦٣هـ) يف كتابه االستيعاب يف معرفة األصحاب /١ ٣٨٩فقال «وقال
قتادة وأبو بكر بن حفص :سم احلسن بن عيل ،سمته امرأته جعدة بنت
األشعث بن قيس الكندي .وقالت طائفة :كان ذلك منها بتدسيس معاوية
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 /9هل شارك اإلمام احلسني  Cيف فتوحات اخللفاء؟.

ّ
كأن أول من أشار إىل ذلك هو حممد بن جرير الطربي يف

تارخيه ،فإنه ذكر ما نصه« :حدثني عمر بن شبة قال حدثني عيل
بن حممد عن عيل بن جماهد عن حبش بن مالك قال غزا سعيد بن

العاص من الكوفة سنة ثالثني يريد خراسان ومعه حذيفة بن اليامن
إليها وما بذل هلا يف ذلك ،وكان هلا رضائر ،واهلل أعلم» .وابن أيب احلديد يف
رشح النهج وقال ابن أيب احلديد (ت  656هـ)  -يف رشح ج  ،١٦ص :١١
قال أبو احلسن املدائني :وكانت وفاته يف سنة تسع وأربعني ،وكان مرضه أربعني
يوما ،وكانت سنه سبعا وأربعني سنة ،دس إليه معاوية سام عىل يد جعدة
بنت األشعث بن قيس زوجة احلسن وقال هلا :إن قتلتيه بالسم فلك مائة
ألف وأزوجك يزيد ابني! فلام (سمت احلسن) ومات (به) وىف هلا باملال
ومل يزوجها من يزيد (و) قال (هلا) :أخشى أن تصنع بابني كام صنعت بابن
رسول اهلل  !Kوذكره سبط ابن اجلوزي (ت  )٦٥٤يف مرآة الزمان يف
تواريخ األعيان /٧ ١٢٥قال :وروى ابن سعد أن َج ْعد َة بنت األشعث بن
مح ٍ
اد بإسناده عن ُأ ِّم موسى أن َج ْعد َة
الس َّم؛ فقال :حدَّ ثنا حييى بن ّ
قيس َس َق ْت ُه ُّ
الس َّم ،فاشتكى منه َشكاةً ،فكان ُيوضع حتته
بنت األشعث بن قيس سقته ُّ
نحوا من أربعني يو ًما .وقال أبو اليقظان واهليثم بن
َط ْس ٌت وتُر َفع ُأخرى ً
عدي :بعث معاوية بن أيب سفيان إىل َج ْعدَ ة بنت األشعث بن قيسُ :س ِّمي
ّ
ِ
ُ
ُ
فس َّم ْت ُه ،فلام مات احلس ُن بعثت
احلس َن ،ولك مئة ألف درهم وأ ّ
زو ُجك يزيدَ ،
ِ
ُ
حب حياتَه .كام
إليه تستنجز وعْدَ ه ،فبعث إليها باملال وقال :أما يزيدُ فإين أ ُّ
ذكره مجال الدين املزي (ت  ٧٤٢هـ) يف هتذيب الكامل يف أسامء الرجال
/٦« ٢٥٣وقال ُم ََّمد ْبن سالم اجلمحي ،عن ا ْبن جعدبة :كانت جعدة بنت
األشعث ْبن قيس حتت َ
احل َسن ْبن َع ِ ّل ،فدس إليها يزيد أن سمي حسنا إنني
زوجك ،ففعلت ،فلام مات َ
احل َسن بعثت جعدة إىل يزيد تسأله الوفاء بام
وعدها ،فقال :إنا واهلل مل نرضك للحسن فنرضاك ألنفسنا؟ وغريهم كثري.
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وناس من أصحاب رسول اهلل  Kومعه احلسن واحلسني وعبد
اهلل بن عباس وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وعبد
اهلل بن الزبري »..وتبعه يف ذلك من جاء بعده من مؤرخي مدرسة
اخللفاء.
وبالرغم من أننا ال نرى مشكلة يف ذلك لو ثبت حصول ذلك
تارخي ًيا ،فإن ما يقال من املنع ألجل أن الوايل عىل اجليش والقائد
هو مثل سعيد بن العاص فكيف يكون احلسنان حتت إمرته؟ وأن
الفتوحات تلك مل تكن عىل املنهاج القويم يف أصل بدايتها وغايتها
أو يف أساليبها كام أشار إليه بعض املحققني فإنه يمكن اإلجابة عن
عيل
األول بأنه لو فرض حصوله وقد أذن بذلك هلم أمري املؤمنني ّ
وهو اإلمام الرشعي يف ذلك فال ضري فيه ويكون بإجازته ومن
تقديم األهم  -لو فرض  -عىل املهم .وجياب عىل الثاين :لو فرض
حصوله بأن وجود أمثاهلم يكون الغرض منه تصويب االجتاه
والغزو قدر اإلمكان وبام يستطاع وهو ما فرس به مشاركة بعض
أصحاب أمري املؤمنني  Cيف الفتوحات تلك ممن ال يتصور أهنم
ينبعثون عن غري أمره وهم ليسوا بالقليل ،وأنه لو كان اخليار بني
الفساد األكرب أو ختفيف ذلك الفساد بمقدار ما يستطاع لتم اختيار
رشا مطل ًقا وإنام كان فيها إيصال
الثاين ،مع أن الفتوحات مل تكن ًّ
صوت اإلسالم إىل سائر الشعوب وإن ختللها غايات مادية وشاهبا
أخطاء وجتاوزات.

فنحن ال نرى مشكلة يف ذلك لو فرضنا حصوله ،إال أن
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املشكلة كل املشكلة هي أنه ال يوجد ما يثبته بل القرائن تعارض
مثل هذا األمر ،فمن ذلك:

أوال :االختالف الذي أشار إليه ابن األثري يف الكامل يف
قضية فتح طربستان وأن فتحها هل تم يف سنة  18هـ زمان عمر
بن اخلطاب؟ وقيل يف سنة  30هـ زمان عثامن بن عفان ،فإذا كان
األول فال معنى للفتح الثاين.

وكذلك فإن اخلرب يثبت أن الغزو لطربستان كان من الكوفة،
ومن املعلوم أن اإلمام احلسن  Cكان يف املدينة يف سنة 30
للهجرة ،وأنه مل يأت إىل الكوفة إال مع أبيه  Bبعد الرجوع من
حرب اجلمل سنة  36هـ ،وقبل ذلك ال يذكر أن احلسن جاء إىل
الكوفة أصالً.
ثانيا :أن العالقة بني البيت العلوي اهلاشمي وأتباع اإلمام C
وبني اخلليفة عثامن بن عفان يف هذه السنة كانت سلبية للغاية بل
صدامية ،فإنه فيها شهد أهل الكوفة عىل الوليد بن عقبة أخ اخلليفة
عثامن من أمه أنه رشب اخلمر ورفعوا أمره إىل اخلليفة وملا مل يشأ
اخلليفة إقامة احلد عليه مع قيام الشهود عليه بذلك جلده أمري
املؤمنني  Cبنفسه أو بأحد أهل بيته ،عىل كراهة من عثامن يف ذلك.

ويف هذه السنة أيض ًا تم نفي أيب ذر الغفاري إىل الربذة من
قبل اخلليفة عثامن ،وخرج اإلمام عيل واحلسنان وبعض شيعتهم
لتشييع أيب ذر عىل رغم املنع الرسمي.
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إن هذه األجواء العالية احلدة من العالقة بني اخلالفة
الرسمية وبني أمري املؤمنني  Cال تسمح بأن يرسل اإلمام أمري
املؤمنني  Cابنيه احلسنني وهو الذي يقول يف مثل حرب اجلمل
«املكوا عني هذين الغالمني ال هيدّ ّن فإين أنفس هبام أن ينقطع نسل
رسول اهلل» وهي حرب صافية الغاية والوسيلة ،حتت راية إمام
معصوم ،ومع ذلك خياف أن يقتال فينقطع نسل النبي ،أتراه يسمح
هلام بأن يذهبا حتت راية سعيد بن العاص وهو ممن نعتوا بأهنم «إذا
بلغ بنو العاص ثالثني رج ً
ال اختذوا مال اهلل دوال وعباده خوال»..
ويف ظل تلك الظروف التي بدأ فيها اخلليفة يتواجه رصاحة مع
اإلمام C؟!.

وها هو اخلليفة عثامن يشكو عبد اهلل بن عباس عند أبيه العباس
بن عبد املطلب بأنه ياملئ معارضيه بل يؤلب الناس عليه ،فكيف
واحلال هذه يذهب يف فتوحاته وحتت إمرة قواده؟! حيث أن اخلرب
ذكر أن من مجلة من كان يف فتح طربستان هو عبد اهلل بن عباس.

ثالثا :أن بعض من هم يف سلسلة سنده قد وصفوا بالكذب
والوضع واالختالق ،كام مر يف اهلامش ،وأيضا فإننا ال نجد هذا
اخلرب يف أي مصدر قبله ،مع أن هناك دوافع كثرية لنقله لو كان،
فإن من املهم عند أتباع مدرسة اخللفاء أن يظهروا حالة االنسجام
والتوافق بني اإلمام عيل واخللفاء لبيان مرشوعية خالفتهم،
واالمجاع اإلسالمي عليها ،وأفضل شاهد يمكن أن جيدوه هو
مشاركة احلسنني يف فتوحات اخللفاء ،ومع ذلك مل يوجد هذا اخلرب
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يف مصدر غري الطربي (املتوىف سنة  310هـ) ،وكذلك ال نجده يف
أي كتاب من كتب السرية واحلديث التي تعرضت حلياة اإلمامني
احلسنني ال يف كتب مدرسة اخللفاء وال يف مصادر اإلمامية ،ومن
املعلوم أن مصادر اإلمامية تتتبع كل شاردة وواردة عن حياهتام،
فكيف يكون حدث هبذه األمهية وال يذكر ولو بسطر واحد يف أي
كتاب حديثي أو كتاب سرية وتاريخ؟!.

وأغرب من ذلك ما ذكره عبد الرمحن بن خلدون  -وليست
غرائبه قليلة  -من قوله إن عثامن بن عفان ملا أراد فتح افريقية
وىل عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح أخاه من الرضاعة عىل اجليش
الذاهب يف سنة  25هـ« ،ثم إن عبد اهلل بن أيب رسح استأذن عثامن يف
ذلك واستمده فاستشار عثامن الصحابة فأشاروا به فجهز العساكر
من املدينة وفيهم مجاعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر
وابن عمرو بن العايص وابن جعفر واحلسن واحلسني وابن الزبري
وساروا مع عبد اهلل بن أيب رسح »...وكأن احلسن واحلسني B
هم هلام وال عمل إال أن ينتظرا أي قائد يعينه اخلليفة عثامن ليغزو
ال َّ
رشق األرض أو غرهبا حتى يسارعا لالنضواء حتت لوائه.

ومل يذكر ابن خلدون (تويف  808هـ) وهو صاحب املقدمة
التي (مههم فيها ودمدم ونعى عىل املؤرخني يف كتابة ما ال أصل له
وال شاهد عليه وال عقل يقبله) مل يذكر مصدره يف ذلك ،حيث ال
مصدر لقوله ،بل إن من سبقه كابن األثري اجلزري صاحب الكامل
يف التاريخ (تويف  630هـ) نقل خرب تعيني عثامن لسعد بن أيب رسح
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من دون أن يذكر أنه اصطحب معه احلسنني((( ،وال املسعودي
(تويف  346هـ) يف مروج الذهب ،وال الطربي (تويف  310هـ)
يف تارخيه ذكر ذلك ،حيث اكتفى بالقول «وندب عثامن الناس إىل
إفريقية فخرج إليها عرشة آالف من قريش واألنصار واملهاجرين»
بالرغم من أنه ذكر ما سبق عن طربستان وقد رأيت احلال فيه! فإما
أن يكون قد ِ
وهم ابن خلدون يف األمر فنقل ما قاله الطربي يف غزو
طربستان وجعله يف أفريقية( ،مع أنه ذكره يف املوضعني) فهذا قلة
تدقيق حياسب عليه من كان مثله ،وإما أن يكون قد تعمد إضافة
ذلك من نفسه وهذا اشدّ وأنكى.

((( نعم هو الكامل يف التاريخ  ١٠٩ /٣ذكر أن سعيدا بن العاص اصطحبهام
لفتح طربستان (وهذا ما ارشنا إىل سقمه بأن بعض هؤالء املؤرخني كأهنم
يرون احلسنني جنديني حتت السالح يف وزارة الدفاع ال عمل هلام وال يشء
يشغلهام سوى انتظار أوامر اخلليفة لكي يركضا لتنفيذها يف رشق البالد أو
غرهبا) مع أن سعيدا بن العاص له مواقف سلبية من أهل البيت وكذلك
أهل البيت جتاهه .ولو أغضينا عن هذا لرأينا أن ما كان يف مثل تلك الغزوة
من خيانة لألمان مما ال يمكن أن يقبل به عامة املسلمني فضال عن احلسنني
يضعف القول بصحبتهام إياه فإن ابن األثري يف متام اخلرب ص  ،١١٠قال
«وحارصهم ،فسألوا األمان ،فأعطاهم عىل أن ال يقتل منهم رجال واحدا،
ففتحوا احلصن فقتلوا مجيعا ّإل رجال واحدا”!.

40

ثالث نظريات في صلح
اإلمام الحسن عليه السالم
أبرز قضية حصل االختالف يف تقييمها ،يف حياة اإلمام

احلسن  Cهي قضية الصلح أو املهادنة التي متت بني اإلمام من

جانب ومعاوية بن أيب سفيان من جانب آخر.

وال نعتقد بوجود فرق كبري يف استعامل الكلمتني عند

مستعمليها وإن كان ربام بالتدقيق يظهر للبعض فرق ،جعل بعض

الباحثني يتحفظ عىل عنوان الصلح ،باعتبار أنه ال يوجد صلح بني
اهلدى والضالل ،فالذي حصل هو مهادنة((( وليس صلحا .إال

أنه حتى الذين يستخدمون كلمة الصلح ال يقصدون هذا املعنى
ولذلك نجد التعبري موجودا حتى فيام يروى من كلامت احلسن

املجتبى  Cيف تسمية ذلك باملصاحلة وأنه شبهه بمصاحلة النبي
((( لعلنا نالحظ من تأكيد املرحوم السيد العاميل يف كتابه سرية احلسن وارصاره
عىل كلمة اهلدنة هذا املعنى.
41
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مع كفار قريش((( ،من الواضح أنه ال صلح بني اإلسالم والكفر.
(((
كام أن الكثري من العلامء املدققني قد استعملوا كلمة الصلح
لوصف ما جرى.
ويمكن لنا أن نرصد ثالث وجهات صلح اإلماماحلسن C
يمكن أن يتناول من ثالث وجهات نظر :وجهة النظر األموية،
ووجهة النظر العباسية ،ووجهة النظر اإلمامية.
ويمكن لنا أن نرصد ثالث وجهات نظر أساسية ،بالرغم من
أنه يمكن أن يكون أكثر من ذلك ،وأيضا قد حيصل تداخل فيام
بينها ،لكننا سنفرتض هذه النظريات كأساس وسنغفل ما سواها،
وحتى بعض التداخل الذي حيصل بني بعضها بل وبني غريها.

 /1وجهة النظر األموية

(((

وهذه تقريبا هي السائدة اليوم يف ثقافة عامة املسلمني من أتباع
مدرسة اخللفاء وهي تسعى (ضمن إطار نظرية عدالة الصحابة
((( الصدوق؛ حممد بن عيل بن بابويه :علل الرشائع “ ٢٤٩/١علة مصاحلتي
ملعاوية علة مصاحلة رسول اهلل  Kلبني ضمرة وبني أشجع وألهل مكة”
((( من ذلك :كتاب صلح احلسن للمرحوم الشيخ رايض آل ياسني ،وتوثيق
هذا املعنى يف مقدمته للمرحوم السيد عبد احلسني رشف الدين.
((( أشار إليها العالمة السيد سامي البدري يف كتابه اإلمام احلسن يف مواجهة
االنشقاق األموي  ،27 /وأن الروايات التي دونت يف العرص العبايس كانت
مصادرها ممالئة لألمويني كالروايات عن الزهري الذي كان من قضاة األمويني
ومقربا منهم ،وكذلك عوانة بن احلكم الذي عرف بوضعه األخبار هلم.
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تارة ،أو فكرة نسكت عام شجر بينهم ،وأن تلك نزاعات سلم اهلل
أيدينا وسيوفنا منها فلنس ّلم ألسنتنا عنها ..وإمجاال فكرة االنسجام
بني من عاش يف القرن األول اهلجري هي التي تسوق إليها).
تعتمد هذه النظرية عىل أمور:

األول :أن معاوية بن أيب سفيان ،هو الذي سعى ملوضوع
الصلح ،وعرضه عىل اإلمام احلسن ،إىل الدرجة التي أمىض له
ورقة بيضاء يضع فيها احلسن ما شاء من الرشوط((( ،وبذل أمواال
((( ليس هذا فحسب بل إن ابن األثري يف الكامل  ٤٠٥ /٣قد هرف بأنه « ّملا
تفرق األمر عنه كتب إىل معاوية وذكر رشوطا وقال له :إن أنت
رأى احلسن ّ
أعطيتني هذا فأنا سامع مطيع وعليك أن تفي يل به .وقال ألخيه احلسني وعبد
ال َّله بن جعفر :إنّني قد راسلت معاوية يف الصلح .فقال له احلسني :أنشدك
ال َّله أن تصدّ ق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أبيك! فقال له احلسن:
اسكت ،أنا أعلم باألمر منك.
فلم انتهى كتاب احلسن إىل معاوية أمسكه ،وكان قد أرسل عبد ال َّله بن عامر وعبد
ّ
الرمحن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس إىل احلسن قبل وصول الكتاب
ومعهام صحيفة بيضاء خمتوم عىل أسفلها ،وكتب إليه :أن اشرتط يف هذه
الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك.
فلم أتت الصحيفة إىل احلسن اشرتط أضعاف الرشوط التي سأل معاوية قبل ذلك
ّ
فلم س ّلم احلسن األمر إىل معاوية طلب أن يعطيه الرشوط
وأمسكها عندهّ ،
التي يف الصحيفة التي ختم عليها معاوية ،فأبى ذلك معاوية وقال له :قد
أعطيتك ما كنت تطلب.
وكان ا ّلذي طلب احلسن من معاوية أن يعطيه ما يف بيت مال الكوفة ،ومبلغه
مخسة آالف ألف ،وخراج دارابجرد من فارس ،وأال يشتم عل ّيا ،فلم جيبه إىل
ثم مل يف
ّ
عيل ،فطلب أال يشتم وهو يسمع ،فأجابه إىل ذلك ّ
الكف عن شتم ّ
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لإلمام احلسن ،يف سبيل أن يتحقق هذا الصلح ،وقد قبل احلسن
هذا الصلح ملا كان فيه من مصلحة ،أشار إليها ما روي يف مصادر
مدرسة اخللفاء من حديث رسول اهلل  Kيف حق احلسن وأنه
«سيصلح اهلل به بني فئتني من املسلمني»(((.
له به أيضا ،وأ ّما خراج دارابجرد فإن أهل البرصة منعوه منه وقالوا :هو فيئنا
ال نعطيه أحدا ،وكان منعهم بأمر معاوية أيضا ”.وبالطبع فإن الذي يقرأ هذا
النص الكاذب خيرج بنتائج:
 /1أن اإلمام احلسن هو الذي ركض وراء الصلح بعد أن هزم!
 /2أن كل ما هيم احلسن املجتبي هو بيت املال واخلراج ولذلك اشرتط عليه
أول األمر ذلك واكتفى به ،فهو شخص مادي يبيع السلم واحلرب باملال!!
وأنه بينام سعى احلسن للصلح مضطرا ومن موقع هزيمة فإن معاوية سعى
للصلح مع أنه كان يف موقع القوة ،وأن جلوءه للصلح كان عىل خالف طريقة
أبيه عىل واعرتاض أخيه احلسني!!
 /3أنه ال يفي بكالمه فقد كتب رشطني ماليني يف أول األمر فلام جاءت
الرسالة األخرى البيضاء من معاوية اشرتط فيها رشوطا اضافية ،فالقضية
إذن عنده ليست سوى مساومات! وأنه ال يلتزم بام قاله ..ومعنى هذا أن
معاوية لو مل يف له فيام بعد فإن احلسن مل يلتزم بكلمته قبل ذلك ..ويف هذه
الكلامت القليلة من قلب احلقائق وإثبات األكاذيب ما ال خيفى عىل املتأمل،
وهذا نموذج واحد مما كتبه املؤرخون.
((( رأى الشيخ حممد هادي اليوسفي الغروي يف موسوعة التاريخ اإلسالمي
 ٥٠٤ /٥أن احلديث خمتلق وقال عند نقله احتجاج اإلمام احلسن بأن
احتج اإلمام C
النبي قال فيه ويف احلسني ،إهنام إمامان قاما أو قعدا»..
ّ
حيتج قط بام رووه عن الصحايب أيب
هنا هبذا احلديث النبوي الرشيف ،ومل ّ
بكرة الثقفي عنه  Kيف قوله احلسن« :ابني هذا س ّيد ،وسيصلح اهلل به بني
صح عنه ذلك لكان أوىل باالحتجاج به ،ممّا
طائفتني أو فئتني من أمتي» ولو ّ
ّ
يدل عىل اختالقه ووضعه عىل لسانه كذبا».
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بطبيعة احلال ال بد أن يستنتج قارئ النصوص التارخيية
املتأثرة بالنظرة األموية أن من يطلب الصلح مع كونه يف موقع
القوة واالنتصار – معاوية كام يزعمون  -أفضل ممن يسعى وراء
ُّ ۡ َ
ٱلصل ُح خ ۡير } ٞوأفضل ممن يسعى إليه عندما هيزم
احلرب((( ،إذ {
– وهو احلسن املجتبى – كام يزعمون!.
الثاين :أنه كان يف ذلك الصلح فوائد كبرية للمسلمني ،وأوهلا
اجتامع حال املسلمني بعدما كانت مفرتقة ،وأنه حقن دماء املسلمني
(((
سموا العام الذي حصل فيه الصلح بعام اجلامعة.
فيام بينهم  ،ولذلك َّ
((( وكأن يف ذلك اشارة مبطنة إىل انتقاد طريقة اإلمام عيل  Cحيث خاض
احلروب يف خالفته.
ِ
اس َت ْق َب َل وال َّله َ
احل َس ُن ْب ُن َع ِ ٍّل
((( صحيح البخاري /٣ — ١٨٦البخاريْ :
ِ
ِ
اجل ِ
ب أم ِ
ُم ِ
ثال ِ
ِ
ب الَ
بالَ ،ف َ
قال َع ْم ُرو ْب ُن
العاصِّ :إن َلرى كَتائ َ
عاو َي َة بِكَتائ َ ْ
ِ
الر ُج َل ْ ِ
قال َل ُه ُم ِ
راناَ ،ف َ
َ
أي َع ْم ُرو
عاو َي ُة
يْ :
وكان وال َّله َخ ْ َي َّ
ت َُو ِّل َحتّى َت ْقت َُل أ ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ُؤالَء َه ُؤالَء َمن ِل بِ ُأ ُم ِ
ور الن ِ
ْ
ّاس َمن ِل بِنسائ ِه ْم َمن
إن َقت ََل َه ُؤالَء َه ُؤالَءَ ،
ِل بِ َض ْي َعتِ ِه ْمَ ،ف َب َع َث إ َل ْي ِه َر ُج َل ْ ِ
ش ِمن َبنِي َع ْب ِد َش ْم ٍ
ي ِمن ُق َر ْي ٍ
ح ِن
الر ْ َ
سَ :ع ْبدَ َّ
بن سمرةَ ،و َعبدَ ال َّل ِه بن ِ
عام ِر ْب ِن ك َُر ْي ٍزَ ،ف َ
الر ُج ِل ،فا ْع ِرضا
ْ َ
ْ
قال :ا ْذ َهبا إىل َهذا َّ
ْ َ َ َُ
َع َل ْي ِه ،و ُقوالَ َل ُه :وا ْط ُلبا إ َل ْي ِهَ ،فأتَيا ُهَ ،فدَ َخ َ
ال َع َل ْي ِه َف َت َك َّلام ،وقاالَ َل ُهَ :ف َط َلبا إ َل ْي ِه،
أص ْبنا ِمن َهذا ِ
قال َلُام احلَ َس ُن ْب ُن َع ِ ٍّل :إنّا َبنُو َع ْب ِد ا ُمل َّط ِل ِ
َف َ
املالَّ ،
وإن
بَ ،قدْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ب
َهذه األُ َّم َة َقدْ عا َث ْت ِف دمائها ،قاالََ :فإ َّن ُه َي ْع ِر ُض َع َل ْي َك كَذا وكَذا ،و َي ْط ُل ُ
إ َل ْي َك و َي ْسأ ُل َك َ
قالَ :ف َمن ِل ِ َبذا ،قاالَ :ن َْح ُن َل َك بِ ِهَ ،فام َس َ
ألُام َش ْي ًئا ّإل قاالَ:
ِ
ِ
حل َس ُن :و َل َقدْ َسم ْع ُت أبا َبك َْر َة َي ُق ُ
صال ُهَ ،ف َ
ولَ :رأ ْي ُت
قال ا َ
ن َْح ُن َل َك بِهَ ،ف َ َ
ِ
ِ
ول ال َّل ِه َ Kعىل املِ َ ِ
وه َو ُي ْقبِ ُل َعىل الن ِ
َر ُس َ
ّاس
نب واحلَ َس ُن ْب ُن َع ٍّل إىل َجنْبِهُ ،
ِ ِ
َم َّرةً ،و َع َل ْي ِه ُأ ْخرى و َي ُق ُ
ي
«إن ا ْبنِي َهذا َس ِّيدٌ و َل َع َّل ال َّل َه ْ
ولَّ :
أن ُي ْصل َح بِه َب ْ َ
ِِ
َي عظِيمت ِ ِ
ِ
ني»
َي م َن ا ُمل ْسلم َ
ف َئت ْ ِ َ َ ْ
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لقد كان معاوية  -حسب هذه النظرية  -سخيا يف بذل املال
عيل ،من أجل أن يتحقق الصلح ،وكأنه يراد القول :إن
للحسن بن ّ
معاوية اشرتى وحدة املسلمني بأمواله((( .ويف املقابل فإن الناظر
سيستنتج أن احلسن ليس صاحب مواقف مبدئية وإنام تشرتى
مواقفه وتتغري باملال ،ويف هذا من الطعن الكبري يف اإلمام ما ال
خيفى!.
الثالث :وهو مهم يف هذه النظرية أن الصلح أنتج أن األمة
قد اجتمعت عىل معاوية بن أيب سفيان ،وحني اجتمعت عليه فقد
أصبح خليفة رشع ًيا!.

 /2النظرية العباسية المتطرفة
إذا كانت النظرية األموية تسعى غاية جهدها إىل االستفادة
من موضوع الصلح يف تثبيت رشعية السلطة األموية ،والعبور منه
إىل عنوان اخللفاء ،فإن الرؤية العباسية  -وبالذات التي صاغها
املنصور العبايس  -كانت يف غاية التطرف والعدوانية .فإن أبا
جعفر املنصور الذي كان خيوض حرب مرشوعية يف اخلالفة مع
((( هذا مع أهنم يف مدرسة اخللفاء يروون عن النبي «أن ابني هذا سيد وسيصلح
اهلل به بني فئتني عظيمتني من املسلمني» ،فبناء عىل هذه الرواية املوجودة عند
مدرسة اخللفاء ،النبي  Kيصف احلسن بالسيادة وبأنه سيصلح اهلل به،
وهذا يعني أنه هو الذي سيكون أداة اإلصالح بني املسلمني .لسنا يف صدد
تصحيح احلديث االن ولكن بحسب ما هو عندهم فإن سبب االصالح هو
احلسن ال سواه.
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بني احلسن ،بل معركة عسكرية متعددة اجلبهات مع كبارهم

كمحمد بن عبد اهلل بن احلسن املثنى وأخيه ابراهيم ،كان قد فتح
أبواب املعارك كلها (سياسية واعالمية وعسكرية واجتامعية) ،فقد

قام بسجن بني احلسن وأحفاده((( ومات قسم منهم فيه ،وخاض
معركة عسكرية مع حممد النفس الزكية عندما أرسل له جيشا ثم

بعد أن قىض عىل حممد وابراهيم استقدم الطالبيني حتى مل يرتك
فيهم حمتلام!((( وعىل املستوى السيايس واالعالمي فقد خاض
حرب تشويه لرموز الطالبيني الكربى بنحو مل يصنع عرش معشارها

((( سيأيت ذكر بعض أسامئهم يف صفحات قادمة.
((( فإنه بعدما قىض عىل ثورة حممد بن عبد اهلل بن احلسن املسمى بالنفس الزكية
يف املدينة ،وثورة أخيه ابراهيم بن عبد اهلل يف البرصة ،استقدم العلويني
مجيعا وأخذ هيددهم ،وكام نقل ابو الفرج االصفهاين يف مقاتل الطالبيني/
 301عن اإلمام جعفر الصادق ما ييل :ملا قتل إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن
ببامخرى حرسنا عن املدينة ،ومل يرتك فيها منا حمتلم (بالغ) ،حتى قدمنا
الكوفة ،فمكثنا فيها شهرا نتوقع فيها القتل ،ثم خرج إلينا الربيع احلاجب
فقال :أين هؤالء العلوية؟ أدخلوا عىل أمري املؤمنني رجلني منكم من ذوي
احلجى .قال :فدخلنا إليه أنا واحلسن بن زيد ،فلام رصت بني يديه قال يل:
أنت الذي تعلم الغيب؟.
قلت :ال يعلم الغيب إال اهلل.
قال :أنت الذي جيبى إليك هذا اخلراج؟.
قلت :إليك جيبى -يا أمري املؤمنني -اخلراج.
قال :أتدرون مل دعوتكم؟ قلت :ال.
قال :أردت أن أهدم رباعكم ،وأروع قلوبكم ،وأعقر نخلكم ،وأترككم بالرساة ،ال
يقربكم أحد من أهل احلجاز ،وأهل العراق فإهنم لكم مفسدة ..إىل آخر اخلرب.
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بنو أمية وهم األعداء التقليديون هلم! فالذي ينظر يف رسالته
ملحمد النفس الزكية جيد فيها مقدارا كبريا من عداوة أمري املؤمنني

عيل  Cواحلسن واحلسني ،والشاهد يف ما نحن فيه هو ما يرتبط
ٍّ
باإلمام احلسن وصلحه ،فإن املنصور قد أغرق نز ًعا يف اإلساءة له،

باعتباره جدَّ من ثاروا ضده ،ويف احدى خطبه العامة((( ذكر احلسن
((( املسعودي؛ عيل بن احلسني ( 346هـ) :مروج الذهب ومعادن اجلوهر
 :٣٠٠/٣وملا أخذ املنصور عبد اهلل بن احلسن (املثنى) وإخوته والنفر
الذين كانوا معه من أهل بيته صعد املنرب باهلاشمية ،فحمد اهلل وأثنى عليه،
وصىل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم ،ثم قال :يا أهل خراسان ،أنتم شيعتنا
وأنصارنا ،وأهل دعوتنا ،ولو بايعتم غرينا ،مل تبايعوا خري ًا منا ،إن ولد ابن
أيب طالب تركناهم والذي ال إله إال هو واخلالفة فلم نعرض هلم ال بقليل
وال بكثري .فقام فيها عيل بن أيب طالب  Fعنه فام أفلح ،وحكم احلكمني،
فاختلفت عليه األمة ،وافرتقت الكلمة ،ثم وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته
فقتلوه ،ثم قام بعده احلسن بن عيل  Fعنه فواهلل ما كان برجلُ ،ع ِرضت
ودس إليه معاوية إين أجعلك و ّيل عهدي ،فخدعه
عليه األموال فقبلهاَّ ،
وانسلخ له مما كان فيه ،وسلمه إليه ،وأقبل عىل النساء يتزوج اليوم واحدة
ويطلق غد ًا أخرى ،فلم يزل كذلك حتى مات عىل فراشه..
اقول :ترى من األكاذيب يف هذه الكلامت ما حيتاج إىل صفحات (وقد نذكره يف
تارخينا لسرية اإلمام الصادق  Cوالتعرض لشخصية املنصور العبايس)،
بدءا من كالمه وقوله يف أن ولد أيب طالب قد تركناهم ،واحلال أنه هو
مطلوب هلم ببيعة ملزمة ،حني بايع النفس الزكية قبل أن يغدر به ،كام غدر
بغريه ،ثم سعى يطلب أبناء وأحفاد احلسن حتت كل حجر ومدر ،حتى
شهد تاريخ املسلمني إىل ذلك الوقت أول حالة من منع التجول العام يف
املدينة والتفتيش عىل البيوت بيتا بيتا للبحث عن أبناء عبد اهلل بن احلسن..
فهذا هو تركهم كام يقول املنصور؟ وكالمه األسوأ حول أمري املؤمنني C
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عيل وصلحه بأسوأ ما يمكن من الذكر ،وال ريب أن هذا النحو
بن ّ
من تقييمه لفعل اإلمام احلسن بل لفعل أبيه وأخيه ،سينعكس يف
شعر شعراء البالط ،وحديث خطباء صلوات اجلمع وهكذا.
ويف رسالة من رسائله ملحمد النفس الزكية خلص ما حدث
بني معاوية واإلمام احلسن بقوله «ثم كان حسن فباعها من معاوية
بخرق ودراهم وحلق باحلجاز ،وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع
األمر إىل غري أهله ،وأخذ ماال من غري والئه وال حله ،فإن كان
لكم فيها يشء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه»!(((.
الذي زعم بأنه ما أفلح وحكم احلكمني واختلفت عليه األمة ووثب عليه
ِ
تستح فقل ما شئت.
(شيعته!!) فقتلوه!! ويصدق القول هنا إذا مل
وأسوأ منه كالمه الكاذب عن احلسن الزكي يف قوله «فو اهلل ما كان برجل» فبينام
يقول النبي املصطفى عنه أنه سيد شباب أهل اجلنة ،خيالفه هذا الطاغية
فيقول ليس برجل ،وبناء عىل ما نقله حمدثو مدرسة اخللفاء :إن ابني هذا
سيد» بينام يقول عنه املنصور ذلك الكالم!.
وقد نقل املسعودي يف النص السابق الرتيض منه عىل اإلمام عيل واحلسن ..وأظنه
إضافة من املسعودي مليوله الشيعية فإن سياق اخلطبة من الذم والشتم ال
يتناسب معه الرتيض بحال! والشاهد عىل ذلك أن من نقل النص كالطربي
 9 /8نقله خاليا من الرتيض وهو املناسب للمنصور كشخص ،وللخطبة يف
سياقها الزمني والسيايس.
((( الطربي؛ حممد بن جرير(ت ٣١٠هـ) :تاريخ الرسل وامللوك /٧٥٧٠؛ كام
ذكرنا فإن املنصور العبايس جتاوز كل اخلطوط احلمراء يف (نصبه العداء)
لعيل وأهل بيته ،وقال فيهم كالما كاذبا مل يقله أشد أعدائهم األمويون« :وأما
حرضت َر ُس َ
ما فخرت به من عيل وسابقته ،فقد
ول ال َّل ِه  Kالوفاة ،فأمر
ْ
غريه بالصالة ،ثم أخذ الناس رجال بعد رجل فلم يأخذوه ،وكان يف الستة
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وال أجد كلامت تستطيع أن حتيط بمقدار هذا التجني منه عىل
اإلمام احلسن  ،Cالذي يف رأيه باع اخلالفة بخرق ودراهم!
وحلق باحلجاز! وأسلم شيعته ملعاوية! وأخذ ماال من غري ِح ِّله!.

وال أرى يف ذلك غرابة منه! فإن الذي يقول ملثل اإلمام جعفر
الصادق وهو يعلم أنه مل يشارك بني احلسن يف حركتهم« :أتدرون
مل دعوتكم؟ أردت أن أهدم رباعكم ،وأروع قلوبكم ،وأعقر
نخلكم ،وأترككم بالرساة ،ال يقربكم أحد من أهل احلجاز ،وأهل
العراق فإهنم لكم مفسدة»! ال يستغرب منه أن يتكلم هبذا السوء
عيل الزكي.
عن مثل احلسن بن ّ
وللقارئ الكريم أن يتأمل يف املسافة البعيدة بني كالم هذا
احلاكم الطاغية عن اإلمام احلسن وبني كالم رسول اهلل يف حقه
حيث اعتربه «سيد شباب أهل اجلنة» وأن «من أحبه فقد أحبني
ومن أبغضه فقد أبغضني» وأمثاهلا من األحاديث التي تم ذكرها يف
صفحات أخر.
فرتكوه كلهم دفعا له عنها ،ومل يروا له حقا فيها ،أما عبد الرمحن فقدم عليه
عثامن ،وقتل عثامن وهو له متهم ،وقاتله طلحة والزبري ،وأبى سعد بيعته،
وأغلق دونه بابه ،ثم بايع معاوية بعده ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليها،
وتفرق عنه أصحابه ،وشك فيه شيعته قبل احلكومة ،ثم حكم حكمني ريض
هبام ،وأعطامها عهده وميثاقه ،فاجتمعا عىل خلعه ثم كان حسن فباعها من
معاوية بخرق ودراهم وحلق باحلجاز ،وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع األمر
إىل غري أهله ،وأخذ ماال من غري والئه وال حله ،فإن كان لكم فيها يشء فقد
بعتموه وأخذتم ثمنه ثم خرج عمك حسني ْبن عيل عىل ابن مرجانة ،فكان
الناس معه عليه حتى قتلوه ،وأتوا برأسه إليه..
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سوف نرى أيضا أن أسوأ كلامت املسترشقني يف شأن اإلمام
احلسن املجتبى  Cكأنه نسخ حريف لكلامت املنصور العبايس.

 /3الرؤية الشيعية تجاه الصلح
تنطلق هذه الرؤية بمختلف تعبرياهتا من أرضية أن احلسن بن
عيل إما ٌم حكيم ومعصوم((( ،ومع كونه كذلك فال يعقل أن يكون
ّ
اختياره للصلح أو بنوده خارج إطار احلكمة واملصلحة للدين واألمة.
ال سيام وقد حتدث اإلمام عن ذلك وبني فوائده يف مناسبات
خمتلفة ،فمن ذلك تشبيهه صلحه مع معاوية بصلح رسول اهلل مع
قريش كام جاء يف علل الرشائع للشيخ الصدوق؛ فعن أيب سعيد
عيل بن أيب طالب يا بن رسول اهلل مل
عقيصا قال« :قلت للحسن بن ّ
داهنت معاوية وصاحلته وقد علمت أن احلق لك دونه وان معاوية
ضال باغ؟.
ِ
كره عىل خلقه وإما ًما
فقال :يا أبا سعيد
ُ
ألست حجة اهلل تعاىل ذ ُ
ألست الذي قال رسول
عليهم بعد أيب C؟ قلت :بىل! قال:
ُ
اهلل  Kيل وألخي :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا؟ قلت:
قعدت ،يا أبا سعيد :علة
قمت وأنا إما ٌم لو
ُ
بىل! قال فأنا إذن إما ٌم لو ُ
مصاحلتي ملعاوية علة مصاحلة رسول اهلل  Kلبني ضمرة وبني
أشجع وألهل مكة حني انرصف من احلديبية أولئك كفار بالتنزيل

((( وإذا كان هذا املعنى غري واضح بعض اليشء فيام مىض عند بعض الشيعة،
فإنه يف العصور احلديثة أصبح واضحا من الناحية العقائدية وحمل اتفاق.
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ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل ،يا أبا سعيد إذا كنت إماما من
قبل اهلل تعاىل ذكره مل جيب ان يس َّفه رأيي فيام أتيته من مهادنة أو
ملتبسا! أال ترى اخلرض ملا
حماربة وإن كان وجه احلكمة فيام أتيته
ً
خرق السفينة وقتل الغالم وأقام اجلدار سخط موسى  Cفعله
الشتباه وجه احلكمة عليه حتى أخربه فريض؟ هكذا أنا! سخطتم
عيل بجهلكم بوجه احلكمة فيه ولوال ما أتيت ملا ترك من شيعتنا
َّ
عىل وجه األرض أحد إال قتل”!(((.
وبالتأمل نجد أن اإلمام  Cقد انطلق من إلزام السائل بام
جاء عن النبي يف إمامته ويف أهنا ال تتأثر بفعله اخلارجي (من قتال
سليم ،وإال
أو مساملة) بل الفعل الذي يتأثر بموقع اإلمامة فيكون ً
كان اإلمام مطا َل ًبا بتفسري كل خطوة خيطوها أو عمل يقوم به .وهذا
جيعله مأمو ًما ال إما ًما! وقد ن ّظر لفكرته بام كان بني اخلرض وموسى
 مع كونه نب ًّيا  -لكنه مل يكن يعلم حكمة فعل اخلرض وخلفياته،أقر له باحلكمة.
فلام عرفها ّ
كام ن ّظر له بمصاحلة النبي لقريش ،مع كوهنا كافرة بالتنزيل
حني الصلح ..ومعاوية كافر بالتأويل.
ويف نص آخر مروي عن اإلمام حممد الباقر ُ ،Cي ِمل

القول بأن صلح اإلمام هو خري لألمة مما طلعت عليه الشمس!(((.
((( الصدوق ،علل الرشائع ٢٤٩ /١
((( الكليني؛ الكايف  ٣٥٤ /٨عن اإلمام حممد الباقر  Cأنه قال« :واهلل للذي
صنعه احلسن بن عيل  Bكان خريا هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس».
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وسيأيت يف صفحات قادمة ،بعض الذكر عن بنود الصلح
ورشوطه ،والتزام (أو عدم التزام) معاوية هبا.

إنام الكالم اآلن هو يف أصل موضوع الصلح ،فقد كان كام يف
رواية اإلمام خريا لألمة مما طلعت عليه الشمس.

 /1نعتقد يف هذا أن اإلمام احلسن ،وسائر املعصومني ويف
طليعتهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وعليهم مل يكونوا يسارعون إىل
القتال واحلرب ملا لذلك من آثار مدمرة من إزهاق النفوس وإتالف
أموال األمة وتشتيت العوائل واألرس بفقد رجاهلا ،فإذا كان اإلمام
عيل  Cمثال حياسب عىل دراهم عندما تفقد من بيت املال ،فمن
األوىل أنه حيسب ألف حساب ملا جتر احلرب من خسارة األموال
الطائلة ،فضال عن الدماء السائلة.

نعم هذا ال يقتيض أن يتخاذل عن أعداء اهلل عندما يعلنون
عليه احلرب ويستهدفون عباد اهلل بالقتل وأرزاقهم باإلتالف
وأراضيهم باألخذ واملصادرة ،لكنه ال يلجأ هلذا األمر كأول
اخليارات ،وإنام يسعى مقتديا يف ذلك برسول اهلل يف رد احلرب ما
أمكن باملوعظة والكالم والرسائل املتبادلة وأمثاهلا حتى ال تصل
األمور إىل االشتباك العسكري.
كام مل يكن دفاعهم العسكري وقتاهلم الناكثني والقاسطني
واملارقني ،ألجل دنيا يصيبوهنا أو رئاسة يتطعموهنا وإنام كام
قال « Cاللهم إنك تعلم أنه مل يكن ما كان منا تنافسا يف سلطان
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وال التامسا من فضول احلطام ولكن لنري املعامل من دينك ويظهر
اإلصالح يف بالدك ويأمن املظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك
وسننك وأحكامك»(((.

ويف مقابل ذلك وجدنا أعداءهم من قادة حرب اجلمل
وصفني وغريهم ،ال مانع لدهيم من خوض حروب وسفك دماء
حاكم! فال غرابة أن يعرتك بعضهم مع
من أجل أن يكون فالن
ً
البعض اآلخر قبل أن يتم هلم األمر!(((.
بينام منطق املعصومني هو «واهلل ألس ّلمن ما سلمت أمور
التامسا ألجر ذلك
املسلمني ومل يكن فيها جور إال َع َّيل خاصة
ً
وفضله ،وزهدا فيام تنافستموه من زخرفه وزبرجه»(((.

وبناء عىل هذا فإن املصاحلة واملساملة مل تكن شي ًئا استثنائ ًيا أو
بدعة منكرة!.
 /2إن مصاحلة النبي  Kمع قريش مع كوهنا عىل الباطل،

((( الكاشاين؛ حمسن الفيض (ت  1091هـ) الوايف ١٧٩ /١٥عن اإلمام
احلسني .C
((( البغدادي؛ ابن سعد (ت  :)٢٣٠الطبقات الكربى ط دار صادر /٥٥٤
املال َختَامه جِيعا َط ْلح ُة وال ُّزبي وح َض ِ
ِ
ت ِ
ت
أخ ُذوا َب ْي َ
صةََ ،ف َ
َ
ُ َ ً
َُْ َ َ
«و َّلا َقد ُموا ال َب ْ َ
ِ
اص َط َلحا َعىل
الصال ُة َت ُف ُ
وتُ ،ث َّم ْ
الصال ُة َفتَدا َف َع َط ْل َح ُة وال ُّز َب ْ ُي َحتّى كا َدت َّ
َّ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َّ
ِّ
َ
َ
ب ا ْب ُن ال ُّز َب ْ ِي
ه
ذ
ف
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ة
ال
ص
ة
ح
ل
ط
ن
ب
َم
وم
ة
ال
ص
ي
ب
ز
ال
ن
ب
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ل
ال
ب
ع
ل
ص
ي
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دُ
ُّ
دُ
ْ
َ َ
َ َ
ُ َّ ْ ُ
ْ ُ َْ َ
أن ُ َ َ َ ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أخ َر ُه َع ْبدُ اهللِ ْب ُن
ب ُم ََّمدُ ْب ُن طل َحة َي َتقدَّ ُم ف َّ
َي َتقدَّ ُم ف َّ
أخ َر ُه ُم ََّمدُ ْب ُن طل َحة ،وذ َه َ
ٍ
ِ
ِ
تعاَ ،ف َق َر َع ُه ُم ََّمدُ ْب ُن َط ْل َح َةَ ،ف َت َقدَّ َم».
ال ُّز َب ْي َع ْن َّأول َصالة ،فا ْق َ َ
((( اإلمام عيل  :Cهنج البالغة١٢٤/١
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والنبي عىل احلق ،مل تكن عند بعض أصحابه متفهمة ،ولذلك تم
االعرتاض عليه برصاحة من بعض املسلمني ،وتم عصيان أمره يف
التحلل من اإلحرام من كثري منهم! حتى تبني هلم فيام بعد وجوه
احلكمة واآلثار والفوائد املرتتبة عىل هذه املصاحلة.

فال غرابة أن تتكرر الواقعة من دون أن يستفيد البعض
اعتض
من الدرس السابق ،فتم االعرتاض عىل اإلمام كام ُ
يوم احلديبية((( عىل النبي  Kوعىل اإلمام عيل  Cيف قضية
التحكيم .وكان اجلواب هو اجلواب.

 /3إن الصلح واملهادنة وإن كان مطلو ًبا يف ظروفه لكن ال
يعني ذلك أن يع َطى الطرف الباغي (اخليط واملخيط) فإن هناك
معركة أخرى قد ال تقل صعوبة عن املعركة العسكرية وهي
ٍ
بنحو تؤمن ألهل احلق حقهم ،بغض
صياغة رشوط الصلح
النظر عن مدى التزام الطرف الباغي .وهذا ما فعله اإلمام احلسن
املجتبى  Cعندما دون رشوط الصلح بالنحو الذي يراه ناف ًعا يف
((( ابن أيب شيبة؛ أبو بكر (ت  )٢٣٥مصنف ابن أيب شيبة /٧ ٥٥٨ذكر أنه
ملا صار التحكيم واعرتض عليه اخلوارج :فقام سه ُل بن حنَي ٍ
ف َف َ
قالُّ :أيا
َ َ ْ ْ ُ ُ ْ
ِ
ّاسَّ ،اتِموا أ ْن ُفسكُمَ ،ل َقدْ ُكنّا م َع رس ِ
ِ
ول ال َّل ِه َ Kي ْو َم احلُدَ ْيب َية و َل ْو نَرى
الن ُ
َ َ ُ
َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِق ً
الص ْل ِح ا َّلذي َ
ني،
كان َب ْ َ
ي ا ُمل ْشك َ
ي َر ُسول ال َّله  Kو َب ْ َ
تال َلقا َت ْلنا ،و َذل َك ف ُّ
قال :يا رس َ ِ
َفجا َء ُع َم ُر َفأتى َر ُس َ
ول ال َّل ِه َ Kف َ
وه ْم
ول ال َّله ،أ َل ْسنا َعىل َح ٍّق؟ ُ
َ ُ
ِ
ْاله ْم ِف الن ِ
قال :أ َل ْي َس َقتْالنا ِف َ
ّار؟ َ
قالَ « :بىل َ
َعىل باطِ ٍل؟ َ
قالَ :بىل،
اجلنَّة و َقت ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
ي ُك ِم ال َّل ُه َب ْينَنا و َب ْين َُه ْم؟ َف َ
قال :يا
يم ُن ْعطي الدَّ ن َّي َة ِف ديننا ون َْر ِج ُع و َّلا َ ْ
قالَ :فف َ
اخل ّط ِ
ا ْب َن َ
ابِّ ،إن َر ُس ُ
ول ال َّل ِه و َل ْن ُي َض ِّي َعنِي ال َّل ُه أ َبدً ا.
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حتقيق مصلحة األمة واإلسالم .وسيأيت ذكر ذلك يف تعداد بنود
ورشوط الصلح.

 /4إن هناك رؤيتني يف الساحة الشيعية حول الصلح بعدما
اجتمعتا عىل فكرة واحدة وهي أن الصلح كان أفضل اخليارات
أمام اإلمام احلسن املجتبى  ،Cوهذا ما أكدته الروايات املروية
عنه وعن غريه من املعصومني ،ولكنهام ختتلفان يف جهات؛ سنبينها
من خالل بيان كل من الرؤيتني.

الرؤية األوىل التقليدية هي التي تبناها أغلب من كتبوا عن
الصلح بد ًءا من الشيخ املفيد ثم تلميذه املرتىض وبعدمها الطربيس
وهكذا إىل عصورنا احلارضة وقد جتلت بأفضل حتقيق وأوسعه
عند الشيخ رايض آل ياسني يف كتابه صلح احلسن والشيخ باقر
رشيف القريش يف كتابه حياة اإلمام احلسن.
ويمكن أن يلحظ يف هذه الرؤية ما ييل:

 أهنا دفاعية ،وكأهنا يف مقابل اهلجمة الشديدة من قبل أعداءأهل البيت ضد اإلمام احلسن كشخص وقد أرشنا إىل النظرية العباسية
وما رافقها من كالم يسء بحق احلسن املجتبى ،من املنصور العبايس
ثم ورثة هذه األفكار الباطلة ،وصوال إىل محلة بعض املسترشقني
البعيدة كل البعد عن االنصاف ،فكان أن انربى علامء الطائفة قديام
للرد عىل أولئك وحديثا لتفنيد مقالة هؤالء ،وبيان وجوه الصحة يف
هذا الصلح وتنزيه صورة اإلمام احلسن عام ألصق هبا.
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 -كام أهنا تنتهي إىل أهنا املقدار املمكن يف ذلك الوقت بالنظر

إىل ظروف اجليشني وخيانات بعض قادة جيش اإلمام C
وعدم اتفاقهم عىل ثقافة واحدة (ويدل عليه وجود اخلوارج يف

اجليش ،بل والطامعني الذين مل يكن هيمهم أمر اإلمامة أو األمة

كثريا باإلضافة إىل شيعة اإلمام اخللص) ،فضمن تلك الظروف
ّ
وكأن هذا يستبطن فكرة
واألوضاع كانت هي املقدار املمكن(((،

((( وقد نقل الشيخ املحمودي يف حاشيته عىل ترمجة اإلمام احلسن ،C
ابن عساكر ،ص  ١٢٩جزءا من منظومة السهم الثاقب للسيد الطباطبائي
يف رشح ظروف اإلمام  Cيف صلحه ،فقال« :وما أحىل وأجدر للمقام
ما أفاده العالمة الطباطبائي يف الشطر ( )433وتواليه من املنظومة السهم
الثاقب حيث قال:
وليس يف صلح اإلمـــام احلسن
بـــــأس فـــإنـــه لــــر مــكــمــن
كــصــلــح جــــده نــبــي الــرمحــة
صلحــا رأى فيــه صــاح األمــة
وقــد رأى بــاألمــس خــر ناصح
صلــح بنــي األصفــر للمصالــح
لــقــد رآه وهــــو أمحــــى حــام
وحـــافـــظ لــبــيــضــة االســــام
ملـــا تـــــراءى مـــرض الــقــلــوب
مــن رؤســـاء اجلــنــد يف احلــروب
فــاملــجــتــبــى بــايــعــه كــرهــا كام
بــايــع خـــر مــنــه مـــن تــقــدمــا
وال يــنــايف كــثــرة األصــحــاب
يــومــئــذ عــنــد أويل األلــبــاب
فإنـــــه أدرى هبـــــم وأخـــــر
بحاهلــــم وغدرهــــم ال ينكــــر
عــي املرتىض
هــم األوىل جــفــوا
فــضــاق ذرعـــا هبــم حــتــى قىض
َّ
كم بث فيهم من طرائف احلكم
وكــم كساهم من مطارف النعم
وكــم أراهـــم مــعــجــزات باهرة
فــظــلــت اآلراء فــيــهــا حــائــرة
ليخشعوا ومــا عسى أن خيشعا
قــلــوهبــم تــبــت يـــداهـــم أمجــعــا
هلل مــن أجـــاف كــوفــان اجلفا
هلـــم وال وفــا
تـــاهلل ال عــهــدٌ
ُ
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أن الصلح مل يكن هو اخليار الطبيعي وإنام هو خيار اضطر إليه
اإلمام وأجلأته األحداث لقبوله.
بينام الرؤية الثانية وهي التي يتبناها العالمة السيد البدري،
ختتلف اختالفا كبريا عن الرؤية التقليدية ،وقد أشار إىل تفاصيلها
يف كتابه :اإلمام احلسن ومواجهة االنشقاق األموي.

قصة الصلح وشروطه
وقد أشار العالمة البدري إىل أن الرؤية التقليدية املوجودة
ومــاهلــم يف غــدرهــم مــن ثــان
هــم أرســلــوا رســائــل شتى إىل
حــتــى إذ جـــاء إلــيــهــم عــدلــوا
واستقبلوا وجــه اإلمــام السامي
فاستنطقوا الطف عن الذي جرى
ممــا جــرى يف كــربــا مــن األوىل
وهــل يــقــال بعد هــذا للحسن
هـــذا وبــيــعــة الــزكــي الطيب
مــن فيه نــص املصطفى كــا ورد
بــيــعــتــه البــــن أيب ســفــيــان
ومل يمت كــا رواه ابــن حجر
قــضــت بـــأن بيعة الــطــهــر عيل
فــلــم يــكــن بــيــنــهــا مــازمــة
ومــن يقل :إن ابــن هند كعمر
أفـــرط يف اجلـــور وخـــان السلفا
إذ خــر التحديــد للخالفــة

كـــأهنـــم والــــغــــدر تـــوأمـــان
رحيــانــة الــرســول أن أقـــدم عىل
وانقلبوا وأنــكــروا مــا أرسلوا
بالعضب والــرمــاح والسهام
منهم مــع احلــســن تسمع خربا
جــفــوا عــلــيــا والـــزكـــي املبتىل
مل ال يــظــن هبـــم ظـــن احلــســن
شبل الــويص املرتىض سبط النبي
بــأنــه اإلمـــــام قــــام أو قعد
املــلــك املـــفـــرط يف الــطــغــيــان
فــيــه عـــى ســنــة ســيــد الــبــر
ال تقتيض صــحــة فــعــل األول
ومــنــه بـــان الــقــول يف املساملة
إمـــــام حـــق وخــلــيــفــة أبــر
ومل يــصــب فــيــا رمــــاه اهلــدفــا
إىل ثـــاثـــن اقـــتـــى خــافــه
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بني املتأخرين تعتمد عىل ما جاء يف كتاب االرشاد للشيخ املفيد،
من روايات ورشح ألحداث وجمريات الصلح ،وروايات اإلرشاد
متأثرة بشكل كبري ـ يكاد يكون حرفيا يف بعض املواضع ـ بروايات
أيب الفرج االصفهاين يف مقاتل الطالبيني((( ولذلك وقف منها
موقف املتأمل واملناقش(((.

وخمترص ما ذكره املفيد يف اإلرشاد هو أن «معاوية سار نحو
العراق ليغلب عليه ،فلام بلغ جرس منبج((( حترك احلسن C
حجرا بن عدي فأمر العامل باملسري ،واستنفر الناس للجهاد
وبعث
ً
فتثاقلوا عنه ،ثم خف معه أخالط من الناس بعضهم شيعة له
وألبيه  ،Bوبعضهم حمكمة (أي خوارج) يؤثرون قتال معاوية
بكل حيلة ،وبعضهم أصحاب فتن وطمع يف الغنائم ،وبعضهم
شكاك ،وبعضهم أصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم ال
يرجعون إىل دين.
فسار حتى أتى محام عمر ،ثم أخذ عىل دير كعب ،فنزل ساباط
دون القنطرة وبات هناك ،فلام أصبح أراد  Cأن يمتحن أصحابه
ويستربئ أحواهلم يف الطاعة له ،ليتميز بذلك أولياؤه من أعدائه،
ويكون عىل بصرية يف لقاء معاوية وأهل الشام ،فأمر أن ينادي يف

((( البدري :اإلمام احلسن 63
((( املصدر 31
((( منبج منطقة سورية إدارية تتبع حمافظة حلب وتبعد عنها حوايل  80كيلومرتا
وعن الفرات حوايل  30كيلو.

........................................................... | 60سيد الجنة االٕمام الحسن بن علي

الناس بالصالة جامعة ،فاجتمعوا فصعد املنرب فخطبهم فقال:
«احلمد هلل بكل ما محده حامد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل كلام شهد له
شاهد ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أرسله باحلق وائتمنه عىل
الوحي .K

أما بعد« :فو اهلل إين ألرجو أن أكون قد أصبحت  -بحمد اهلل
عنه  -وأنا أنصح خلق اهلل خللقه ،وما أصبحت حمتمال عىل مسلم
ضغينة وال مريدً ا له بسوء وال غائلة ،أال وإن ما تكرهون يف اجلامعة
خريا من نظركم
خري لكم مما حتبون يف الفرقة ،أال وإين ناظر لكم ً
ألنفسكم فال ختالفوا أمري ،وال تردوا عىل رأيي ،غفر اهلل يل ولكم
وأرشدين وإياكم ملا فيه املحبة والرضا».

قال :فنظر الناس بعضهم إىل بعض وقالوا :ما ترونه يريد بام
قال؟ قالوا :نظنه -واهلل -يريد أن يصالح معاوية ويسلم األمر إليه،
فقالوا :كفر -واهلل -الرجل ،ثم شدوا عىل فسطاطه فانتهبوه ،حتى
أخذوا مصاله من حتته ،ثم شد عليه عبد الرمحن بن عبد اهلل بن جعال
األزدي فنزع مطرفه عن عاتقه ،فبقي جالسا متقلدا السيف بغري رداء.

ثم دعا بفرسه فركبه ،وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته
إيل ربيعة ومهدان «فدعوا له
ومنعوا منه من أراده ،فقال« :ادعوا ّ
فأطافوا به ودفعوا الناس عنه .وسار ومعه شوب من الناس ،فلام مر
يف مظلم ساباط((( بدر إليه رجل من بني أسد يقال له :اجلراح بن
((( بلدة يف املدائن يف العراق.
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سنان ،فأخذ بلجام بغلته وبيده ِمغ َْول((( وقال :اهلل أكرب ،أرشكت
 يا حسن  -كام أرشك أبوك من قبل ،ثم طعنه يف فخذه فشقه حتىوخرا مجي ًعا إىل األرض ،فوثب
بلغ العظم ،فاعتنقه احلسن َّ C
إليه رجل من شيعة احلسن  Cيقال له :عبد اهلل بن خطل الطائي،
فانتزع املغول من يده وخضخض به جوفه ،وأكب عليه آخر يقال
له :ظبيان بن عامرة ،فقطع أنفه ،فهلك من ذلك .وأخذ آخر كان
معه فقتل.
وحل احلسن  Cعىل رسير إىل املدائن ،فأنزل به عىل
ُ
سعد بن مسعود الثقفي ،وكان عامل أمري املؤمنني  Cهبا فأقره
احلسن  Cعىل ذلك ،واشتغل بنفسه يعالج جرحه .وكتب مجاعة
من رؤساء القبائل إىل معاوية بالطاعة له يف الرس ،واستحثوه عىل
السري نحوهم ،وضمنوا له تسليم احلسن  Cإليه عند دنوهم من
عسكره أو الفتك به ،وبلغ احلسن ذلك .وورد عليه كتاب قيس
بن سعد  Fعنه وكان قد أنفذه مع عبيد اهلل بن العباس عند
مسريه من الكوفة ،ليلقى معاوية فريده عن العراق ،وجعله أمريا
عىل اجلامعة وقال :إن أصبت فاألمري قيس بن سعد فوصل كتاب
ابن سعد خيربه أهنم نازلوا معاوية بقرية يقال هلا احلبونية((( بإزاء
مسكن ،وأن معاوية أرسل إىل عبيد اهلل بن العباس يرغبه يف املصري

((( سيف قصري خيفى حتت املالبس يستعمل لالغتيال.
((( لعلها منطقة احلبانية املجاورة اآلن للرمادي يف العراق وبإزائها عىل نفس
اخلط مسكن يف الشام.
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إليه ،وضمن له ألف ألف درهم ،يعجل له منها النصف ،ويعطيه
النصف اآلخر عند دخوله الكوفة ،فانسل عبيد اهلل بن العباس
يف الليل إىل معسكر معاوية يف خاصته ،وأصبح الناس قد فقدوا
أمريهم ،فصىل هبم قيس  Fعنه ونظر يف أمورهم .فازدادت
بصرية احلسن  Cبخذالن القوم له ،وفساد نيات املحكمة فيه
بام أظهروه له من السب والتكفري واستحالل دمه وهنب أمواله،
ومل يبق معه من يأمن غوائله إال خاصة من شيعته وشيعة أبيه أمري
املؤمنني  ،Cوهم مجاعة ال تقوم ألجناد الشام.

فكتب إليه معاوية يف اهلدنة والصلح ،وأنفذ إليه بكتب
أصحابه التي ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليه ،واشرتط له
عىل نفسه يف إجابته إىل صلحه رشو ًطا كثرية وعقد له عقو ًدا كان
يف الوفاء هبا مصالح شاملة ،فلم يثق به احلسن  Cوعلم احتياله
بذلك واغتياله ،غري أنه مل جيد بدا من إجابته إىل ما التمس (من
ترك) احلرب وإنفاذ اهلدنة ،ملا كان عليه أصحابه مما وصفناه من
ضعف البصائر يف حقه والفساد عليه واخللف منهم له ،وما انطوى
كثري منهم عليه يف استحالل دمه وتسليمه إىل خصمه ،وما كان يف
خذالن ابن عمه له ومصريه إىل عدوه ،وميل اجلمهور منهم إىل
العاجلة وزهدهم يف اآلجلة.
فتوثق  Cلنفسه من معاوية لتأكيد احلجة عليه ،واإلعذار
فيام بينه وبينه عند اهلل عز وجل وعند كافة املسلمني ،واشرتط
عليه ترك سب أمري املؤمنني  Cوالعدول عن القنوت عليه يف
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الصلوات ،وأن يؤمن شيعته  Fعنهم وال يتعرض ألحد منهم
بسوء ،ويوصل إىل كل ذي حق منهم حقه .فأجابه معاوية إىل ذلك
كله ،وعاهده عليه وحلف له بالوفاء به.
فلام استتمت اهلدنة عىل ذلك ،سار معاوية حتى نزل
بالنخيلة((( ،وكان ذلك يوم مجعة فصىل بالناس ضحى النهار،
فخطبهم وقال يف خطبته :إين واهلل ما قاتلتكم لتصلوا وال لتصوموا
وال لتحجوا وال لتزكوا ،إنكم لتفعلون ذلك ،ولكني قاتلتكم
ألتأمر عليكم ،وقد أعطاين اهلل ذلك وأنتم له كارهون .أال وإين
كنت منيت احلسن وأعطيته أشياء ،ومجيعها حتت قدمي ال أيف
بيشء منها له(((.
ثم سار حتى دخل الكوفة فأقام هبا أيا ًما ،فلام استتمت البيعة
له من أهلها ،صعد املنرب فخطب الناس ،وذكر أمري املؤمنني C
فنال منه ونال من احلسن ،وكان احلسن واحلسني صلوات اهلل
عليهام حارضين ،فقام احلسني لريد عليه فأخذ بيده احلسن فأجلسه
ثم قام فقال« :أهيا الذاكر عل ًّيا ،أنا احلسن وأيب عيل ،وأنت معاوية
((( معسكر خارج الكوفة بحوايل عرشة كيلومرتات
((( وقد رد السيد البدري يف كتابه اإلمام احلسن يف مواجهة االنشقاق األموي
 114 /رواية (ومجيعها حتت قدمي) وما يظهر منها أن وقتها كان بعد
الصلح مبارشة بتضعيف أسانيدها الثالثة باعتبار أنه وإن نقلها الشيخ املفيد
– مرسلة – لكنه قد اعتمد عىل ما نقله أبو الفرج يف مقاتل الطالبيني .وبأن ما
يصح االحتجاج به مل حيدد وقت خمالفة معاوية الرشوط.
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وأبوك صخر ،وأمي فاطمة وأمك هند ،وجدي رسول اهلل وجدك
ذكرا ،وأألمنا
حرب ،وجديت خدجية وجدتك قتيلة ،فلعن اهلل أمخلنا ً
كفرا ونفا ًقا» فقال طوائف من أهل
قدما ،وأقدمنا ً
ورشنا ً
حس ًباَّ ،
املسجد :آمني آمني(((.
وقد أورد الشيخ آل ياسني صورة مفرتضة للمعاهدة التي
وقعها الفريقان ،بعد أن رأى أن موادها قد تناثرت يف املصادر
املختلفة ،ومجعها بشكلها الذي ينبغي أن تكون قد وقعت عليه،
فجاءت هكذا:
املادة االوىل :تسليم االمر اىل معاوية ،عىل أن يعمل بكتاب اللّ
وبسنة رسوله  ،Kوبسرية اخللفاء الصاحلني.

املادة الثانية :أن يكون االمر للحسن من بعده ،فان حدث به
حدث فألخيه احلسني ،وليس ملعاوية أن يعهد به اىل أحد.

سب أمري املؤمنني والقنوت عليه
املادة الثالثة :أن يرتك َّ
بالصالة ،وأال يذكر علي ًا اال بخري.

املادة الرابعة :استثناء ما يف بيت املال الكوفة ،وهو مخسة
آالف ألف فال يشمله تسليم االمر((( .وعىل معاوية أن حيمل اىل
يفضل بني هاشم يف العطاء
احلسني كل عام ألفي ألف درهم ،وأن ّ
((( املفيد؛ حممد بن النعامن (ت  413هـ) اإلرشاد١٠ /٢
((( سيأيت ذكر وجه استثناء ما يف بيت مال املسلمني يف الكوفة ،من تسليمه
ملعاوية.
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يفرق يف أوالد من قتل مع
والصالت عىل بني عبد شمس ،وأن ّ
أمري املؤمنني يوم اجلمل وأوالد من قتل معه بصفني ألف ألف
درهم ،وأن جيعل ذلك من خراج دارأبجرد.
املادة اخلامسة :عىل أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض
اللّ ،يف شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ،وأن يؤ ّم َن األسود
واألمحر ،وأن حيتمل معاوية ما يكون من هفواهتم ،وأال يتبع أحد ًا
ٍ
بإحنة.
بام مىض ،وأال يأخذ أهل العراق
عيل حيث كانوا ،وأال ينال أحد ًا من
وعىل أمان أصحاب ّ
عيل وشيعته آمنون عىل أنفسهم
عيل بمكروه ،وأن أصحاب ٍّ
شيعة ٍّ
وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم ،وان ال يتعقب عليهم شيئ ًا ،وال
يتعرض ألحد منهم بسوء ،ويوصل إىل كل ذي حق حقه ،وعىل ما
عيل حيث كانوا.
أصاب أصحاب ّ

عيل ،وال ألخيه احلسني ،وال
وعىل أن ال يبغي للحسن بن ّ
ألحد من أهل بيت رسول اللّ غائل ًة ،رس ًا وال جهر ًا ،وال خييف
أحد ًا منهم ،يف أفق من اآلفاق»(((.
وقد علق الشيخ آل ياسني عىل صياغة اإلمام  Cنصوص
عيل  Bعىل
املعاهدة بأنه« :من احلق ان نعرتف للحسن بن ّ
ضوء ما أثر عنه من تدابري ودساتري هي خري ما تتوصل اليه اللباقة
((( آل ياسني؛ رايض :صلح احلسن 262
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الدبلوماسية ملثل ظروفه من زمانه وأهل زمانه ـ بالقابليات السياسية
الرائعة التي لو قدّ ر هلا أن تيل احلكم يف ظرف غري هذا الظرف ،ويف
شعب أو بالد رتيبة بحوافزها ودوافعها ،جلاءت بصاحبها عىل رأس
القائمة من السياسيني املحنكني وحكام املسلمني الالمعني»(((.

الرؤية الثانية :وهي _كام ذكرنا _ ما أشار إليه السيد البدري
يف كتابه ،وألن الكتاب كبري وهو موضوع للربهنة عىل هذه الرؤية
فال يستوعب كتابنا هذا مجيع ما أشار إليه املؤلف ،فسنقترص عىل
تلخيص لفكرته قدر اإلمكان ونعرضها يف نقاط:

 /1فقد رأى َّ
أن مربر الصلح وهو عبارة عن تنازل مرشوط
عن السلطة من جهة اإلمام احلسن  Cليس راجعا إىل طبيعة
التخاذل والضعف يف شخصية احلسن كام تبنى املسترشقون ذلك
اعتامد ًا عىل روايات موضوعة.
والضعف والشك الذي عاشه جيش
وال إىل اخليانات
َّ
احلسن  Cأو َشعبه كام تصوره لنا روايات أخرى كلها من وضع
اإلعالم العبايس(((.
بل مرده إىل تفكري موضوعي يف الظرف الذي متر به الرسالة
واألمة ليحفظ مصاحلهام.
وأضاف بأن البديل عن ذلك وهو احلرب كانت ستكرس

((( املصدر 264
((( البدري ،سامي :اإلمام احلسن يف مواجهة االنشقاق األموي 106
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االعالم األموي يف حق أهل البيت مثلام كان بالنسبة لإلمام
عيل .C
ٍّ

 /2رأى أن الصلح بتلك الطريقة والبنود قد حقق مصلحة
للرسالة اإلسالمية ولألمة؛ أما مصلحة الرسالة فكام أراد اإلمام
عيل  Cأن يكون الكتاب والسنة _ دون إضافة رأي أحد أو
سريته _مها الدستور احلاكم يف البالد ،كام أرص عليه يف قضية
الشورى ،وهنا أيضا قرره اإلمام احلسن كبند أساس.

وأما مصلحة األمة يف زمن احلسن  Cفهي معاجلة االنشقاق
الذي استحكم فيها ،ومالحقة االرهابيني الذين نغصوا العيش
اآلمن ،واالستعداد ملواجهة هتديد الروم عىل اجلبهة الشاملية الرشقية.

وهكذا عالج احلسن  Cاالنشقاق املستعيص بأطروحة
التنازل املرشوط :بان تكون الدولة واحدة وان يكون معاوية
أول رئيس ملبايعة أهل الشام له ثم يكون احلسن بعده ملبايعة أهل
العراق برشوط يضعها احلسن لضامن مصالح شيعته دون املساس
بمصالح أهل الشام.

وقال :كان أفضل حل ملعاوية أن يبقى عىل الشام فتكون أموية
خالصة ،ويبقى العراق للحسن ،فيتكرس االنشقاق يف األمة وتبقى
الشام بعيدة عن اهلدي العلوي ،وقد رفض اإلمام هذا احلل ،بل ال
بد أن يكون العامل اإلسالمي واحدا ،منفتحا عىل بعضه .وأن يكون
احلكم فيه بكتاب اهلل وسنة نبيه دون سرية الشيخني ،وأن يمتنع فيه عن
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لعن عيل وشتمه بل أن ال يذكر إال بخري ،وأن يكون شيعته آمنني(((.

وضمن هذا اإلطار يرى السيد البدري صحة تشبيه صلح
احلسن بصلح جده رسول اهلل وأنه خري مما طلعت عليه الشمس،
ويف التشبيه ينبغي أن يلحظ النتائج والفوائد التي حصلت لإلسالم
يف عهد النبي وتقاس هبا النتائج التي حصلت يف صلح احلسن(((.

 /3اعترب البدري يف كتابه اإلمام احلسن أن األساس يف
اإلشكال يف فهم حقيقة الصلح هو ما تم نقله من روايات مقاتل
الطالبيني _ وهي مهام كانت تبقى روايات عامية بعيدة عن فهم
شخصية وحتركات اإلمام  _ Cوال خيرجها من هذا االطار نقل
الشيخ املفيد هلا ،وتلك الروايات كانت قد وضعت يف أكثرها يف
زمان العباسيني عىل أثر الرصاع مع احلسنيني ،وال سيام الرواية
املشهورة :قول معاوية (كل رشط رشطته للحسن فهو حتت
قدمي) ،ورأى أهنا بعيدة عن التصديق ال سيام ومعاوية كان يواجه
جمموعة من التحديات منها ثورات اخلوارج من الداخل وحتدي
الروم من اخلارج فلم يكن معقوال أن يفتح جبهة إضافية يف نفس
الوقت ضده وجيدد احلرب بعدما هدأت مع شيعة اإلمام ،ال سيام
وهو املعروف بأنه يسيطر عىل غضبه ويكتم أحقاده للوصول
للحكم املستقر(((.
((( املصدر نفسه 28
((( املصدر نفسه 25
((( املصدر نفسه 22
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 /4إنه بالنظر إىل بنود املعاهدة وهي التي كتبها اإلمام حيث
أرسل له معاوية ورقة بيضاء وكتب فيها احلسن  Cرشوطه،
ال تتخطى الكتاب والسنة؛ كالعمل بالكتاب والسنة ،وأال يذكر
عيل إال بخري وهو ما يأمر به الكتاب والسنة ،ومثل ذلك أن يؤمن
ٌّ
شيعة عيل عىل أنفسهم وأمواهلم ،بل وتفضيل بني هاشم عىل بني
عبد شمس يف العطاء فإنه مما يقيض به الكتاب والسنةّ .
وأل يسمي
احلسن معاوية أمري املؤمنني فإنه لغري عيل بن أيب طالب لقب مبتدع!
وشكّك يف روايات العطاء املايل.
 /5يركز السيد البدري عىل أنه – عىل خالف املشهور عند
املؤرخني اإلمامية  -تم التزام معاوية برشوط الصلح وبنوده طيلة
عرش سنوات((( مادام اإلمام احلسن عىل قيد احلياة ،وحتقق عىل
((( وقد سامها البدري يف الكتاب سنوات الفتح املبني ملرشوع اإلمام عيل C
 114ورأى أن رواية املدائني يف خمالفة معاوية للبنود بعد عام اجلامعة من
دون حتديد متى! ويشهد لذلك قوله إن أشد الناس بالء كان أهل الكوفة..
واحلال أن والية زياد عىل الكوفة كانت بعد وفاة املغرية بن شعبة ،وهو مات
بعد احلسن املجتبى .وهكذا
 /1فإن التهجري الذي حصل للشيعة (قيل بأنه حوايل  25ألف) إنام تم بعد سنة
 50للهجرة .بعد شهادته .C
 /2قتل حجر بن عدي وأصحابه كذلك كان بعد عرش سنوات .كام نقله عن
احلاكم يف املستدرك
 /3لعن اإلمام عيل إنام كان بعد عرش سنوات ،ونقل ابن عبد ربه ،أنه ملا مات
احلسن حج معاوية فأراد أن يلعن عليا عىل منرب النبي فقيل إن هاهنا سعدا..
وال نراه يرىض ،فقال :إن فعلت ألخرجن من املسجد ثم ال أعود .فأمسك
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أثر ذلك نتائج كثرية فقد ُقطِع الطريق عىل االنشقاق أن يستمر
وتستمر معه لوازمه بالظهور .وتفرغت الدولة ملالحقة التكفرييني
اخلوارج((( .وعاد األمان لكل املسلمني يف بالدهم رشق ًا وغرب ًا(((.

معاوية حتى مات سعد (بعد موت احلسن يف نفس السنة) .ويف الكوفة
عرض الناس عىل السيف زياد بن أبيه وكان ذلك بعد موت املغرية بن شعبة
سنة  51هـ
أيضا عندما زار املدينة سنة  41استقبلته عائشة بنت عثامن (زوجة مروان) مناشدة
إياه ثار أبيها فقال هلا يا ابنة أخي أن الناس أعطونا سلطاننا فاظهرنا هلم حلام
حتته غضب اظهروا طاعة حتتها حقد فبعناهم هذا هبذا فان اعطيناهم غري
ما اشرتوا منا شحوا علينا بحقنا فإن نكثناهم نكثوا بنا ولكل شيعته ..نعم
عندما مات احلسن بدأ بمطاردة أصحاب عيل فلام طولب بام رشطه قال كل
رشط رشطته للحسن حتت قدمي..
((( نلحظ أن بعض هذه النتائج؛ كالتفرغ لقتال اخلوارج ،والعودة للفتوحات
كام قيل قد أشار إليها بعض مؤلفي مدرسة اخللفاء كام نجده بشكل واضح
يف كتاب احلسن بن عيل  Fللدكتور عيل الصاليب.
((( وذكر أيضا أن قتل معاوية ألنصار أمري املؤمنني كحجر بن عدي وأصحابه
وغريهم إنام كان يف سنة  50للهجرة وما بعدها وهي سنة شهادة اإلمام
احلسن املجتبى  Cويستفيد ذلك من أن والية زياد بن أبيه عىل الكوفة إنام
كانت بني  49و 50هجرية .ويؤيد ذلك ما ورد عن اإلمام الباقر  Cكام
«روى ابن أيب احلديد عنه وهو يستعرض ظلم قريش ألهل البيت  -إىل أن
قال « :-وكان عظم ذلك وكربه زمن معاوية بعد موت احلسن  Cفقتلت
شيعتنا ّ
بكل بلدة ،وق ّطعت األيدي واألرجل عىل الظنة ،وكان من ُيذكر
بحبنا واالنقطاع إلينا سجن أو هنب ماله أو هدمت داره ،وقال ابن األثري
عيل وقتل حجر
وكان الناس يقولونّ :
«أول ذل دخل الكوفة موت احلسن بن ّ
بن عدي ودعوة زياد» عن موسوعة عبد اهلل بن عباس ،ج  ،٥السيد حممد
مهدي اخلرسان ،ص ١٤١
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كام تفرغت ملواجهة هتديد ملك الروم يف اجلبهة الشاملية الرشقية
للشام.
ِ
عيل  .Cوعرفه أهل
وكُس الطوق االعالمي الكاذب ضد ٍّ
الشام وغريهم مظلوم ًا ظلمته قريش املسلمة حقه وهو اإلمام
اهلادي الذي شهدت له آيات الكتاب وأحاديث النبي  Kكام
شهد له من عارشه بذلك .ووصلهم قول رسول اهلل  Kفيه يوم
الغدير :من كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من وااله وعاد
من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله وحديث املنزلة،
وحديث الكساء ،ووصلتهم أخبار حج التمتع التي حاولت
السلطات القرشية واإلعالم األموي الكاذب التعتيم عليها
ووصف حركة عيل  Cباجتاه إحياء حج التمتع باإلفساد يف
الدين ،وعرفوا َّ
أن علي ًا قد أحيا احلج الذي جاء به النبي  Kوهو
حج التمتع ،ووصلتهم أخبار أخرى كثرية تتصل بسنن النبي K
التي عملت قريش املسلمة عىل تغيريها أو التعتيم عليها ،ووصلهم
وصف رضار له بل سمعوه منه يف بالط معاوية حني طلب منه أن
ُ
يصفه(((..

نظرة أخرى في وثيقة الصلح
ملعرفة ما جرى يف وثيقة الصلح ،نقدم بمقدمة هي أن البرش
تطور يف رصاعاته من حالة إىل أخرى ،فقد كانت طريقتهم يف
((( البدري ،اإلمام احلسن 110
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األزمنة القديمة ،أهنم يأخذون حقهم ،بل وغري حقهم بقوهتم
البدنية وبام يملكون من أسلحة .فمن كان يمتلك القوة كان هو
صاحب احلق فيأخذه ويأخذ حق غريه ،ومن كان ضعيفا ،كان
مسلوب احلق عادة .ولعل ما قاله الشاعر:
ومــن مل يـ ُ
ـذ ْد عــن حوضه بســاحه
هيــدَّ ْم ومــن ال َيظلــم النــاس ُيظلـ ِم

تطور هذا فيام بعد ،من حالة فردية ،إىل نظام قبائل ودول،
فأصبحت القبيلة والدولة األقوى تأخذ ما تريد من جرياهنا،
كأراض ،وأموال ،وغنائم ،بعامل القوة ،ونشب عىل أثر حروب
كثرية ،كان عاملها األساس ،أن األقوى يريد السيطرة عىل سائر
املناطق ،أرايض ،وأموال ،واستالبا وما شابه ذلك.

مع تقدم اإلنسان يف العلم واملعرفة ،ومع سيادة يشء من
التحرض ،توصل البرش إىل أن أخذ اإلنسان ملصاحله ،وحقوقه،
بالقوة ،يؤدي إىل خسائر عظيمة لدى اإلنسانية ،نظرا لتطور
األسلحة ،التي أصبحت تبيد مئات وألوفا وعرشات األلوف.
ومتالئم مع احلالة
منسجم
مل يعد هذا الطريق ،يف نظر البرش
ً
ً
اإلنسانية ،التي تطور إليها اإلنسان ،وأصبح هناك بديل آخر،
وهو أن تسعى اجلامعات والدول والقبائل للحصول عىل حقوقها
من خالل التفاوض والتفاهم واالتفاق .فإن هذا كلفته قليلة ويف
نفس الوقت ،من كان أكثر ذكاء ،وأكثر حكمة ،وأكثر صربا وقدرة
عىل إبداء حجته ،هو الذي ينترص يف النهاية ،فام عادت القوة إال
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خلدمة املفاوضات ،ما عادت القدرات العسكرية نافعة لو مل يكن
وراءها ،قدرة سياسية ودبلوماسية وقانونية ،قادرة عىل أن تستفيد
من الظرف ،ولذلك ،أصبح يف عامل اليوم مثال وزير اخلارجية ،أكثر
أمهية من وزير الدفاع ،مع أن هذا وزير اخلارجية ،يف كل بلد ،ال
يملك حتى مسدسا ،ولكن وزير الدفاع ،يف كل بلد ،ال سيام الدول
العظمى ،يمتلك مئات الطائرات وآالف الدبابات وما شابه ذلك.
ولكن دور ذلك الوزير املجرد عن السالح أقدر عىل يف نفع بلده
من هذا الوزير املسلح.
وهذا راجع إىل أن البرش التفت إىل أن القوة احلقيقية هي قوة
أن يقنع هذا الطرف ذاك الطرف ،وأن يدير أمر املفاوضات معه
بشكل سليم ،ال حتل القضايا عىل طريقة البرش األقدمني ،من كان
يملك سالحا أقوى يستخدمه فورا ،فيبيد هذا اجلنس ،أو هذه
الفصيلة أو هذا املجتمع.
لو أردنا أن نبني عىل هذه املقدمة ،سوف نرى أن وثيقة الصلح
التي عقدها اإلمام احلسن املجتبى سالم اهلل عليه ،مع معاوية بن
أيب سفيان ،من أكثر الوثائق ذكاء وحكمة ،بدت فيها قدرة اإلمام
احلسن  Cيف أن يقرر ولو عىل سبيل النظرية واالتفاق القانوين،
أن يستحصل كل ما كان يريد ،وأن يمنع خصمه عن حتقيق ما كان
يريد .لعلك تقول :لكن هذا مل يتم عىل أرض الواقع!((( ألن معاوية
((( هذا بالطبع وفقا للنظرية املشهورة يف التاريخ ،دون النظرية التي قدمها
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مل ِ
يف ومل يلتزم بام كان قد وقع عليه.

واجلواب عىل ذلك :هي مرحلتان:

األوىل :أن تصوغ وثيقة قانونية وافية بام تريده من مطالب.

والثانية :أن يلتزم هبا اخلصم وأن يطبقها.

وال شك أن األمر األول هو بيدك ،لكن األمر الثاين ،ليس
كذلك ،فال أحد يستطيع يف أي جمتمع ،أن يقول :أنا أستطيع أن
أضمن أن الطرف اآلخر ،سيلتزم هبذا االتفاق إىل آخر عمره .ذلك
أنه بعدما وقع االتفاقية قد حتصل ظروف يتغري رأيه .يتغري احلكم،
تتغري االتفاقية ،يقوى ويرى نفسه كان مرغام عىل االتفاق السابق
فيسعى لتعديله أو نقضه .ال نريد أن نقول إن هذا مرشوع دينيا أو
أخالقيا وإنام نقول هو أمر حاصل يف الواقع.
لنر ما حصل يف وثيقة الصلح:
هلم عزيزي القارئ َ
َّ

(((
عيل بكاتبه فكتب :هذا
يف اخلرب التارخيي دعا احلسن بن ٍّ

السيد البدري والتي عرضناها يف الصفحات املاضية والتي تشري إىل أنه
حصل إلزام ملعاوية طيلة مدة حياة اإلمام احلسن ،وأنه مل يتم نقض معاهدة
الصلح عمليا باملستوى الواسع إال بعد شهادة اإلمام احلسن املجتبى .C
((( الكويف؛ أمحد بن أعثم :الفتوح ٩٦/٤قال :ثم دعا احلسن بن عيل بكاتبه
فكتب« :هذا ما اصطلح عليه احلسن بن عيل بن أيب طالب معاوية بن أيب
سفيان ،صاحله عىل:
وقد الحظ املحقق لكتاب الفتوح أن بعض البنود املعروفة غري موجودة يف نص
ابن اعثم يف الفتوح ،فجمعها من مصادر أخرى وألف بينها وبني ما يف
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عيل بن أيب طالب ،مع معاوية بن أيب
ما اصطلح عليه احلسن بن ّ

سفيان.

أول ما نالحظه :ذكاء اإلمام احلسن وحكمته ،دعته إىل أن
يقوم هو بصياغة االتفاقية ،ال أن يكون املو ّقع عليها .ذلك أن من
يصوغ النص لالتفاق سوف يوجهه النحو الذي يريد ويعطي

له روحا خاصة ختتلف عام لو كان الذي يصوغه الطرف اآلخر.
لذلك حيرص احلكامء يف مثل هذه املوارد ،أن تكون الصياغة التي
الفتوح يف هامشه ،فلرياجع.
وقد أورد الشيخ عيل الكوراين العاميل يف كتابه جواهر التاريخ (سرية اإلمام
احلسن ع) ٥٨ /٣ما وصفه بأنه الرواية املشهورة بني الكتاب املعارصين
وهي يف الصواعق البن حجر اهليتمي 399 / 2 :وينابيع املودة425 / 2 :
والغدير 6 / 11 :وغريها ،وننقل نصها من مطالب السؤول البن طلحة
 :357 /بسم اهلل الرمحن الرحيم .هذا ما صالح عليه احلسن بن عيل بن أيب
طالب معاوية بن أيب سفيان ،صاحله عىل أن يسلم إليه والية أمر املسلمني عىل
أن يعمل فيهم بكتاب اهلل وسنة رسوله حممد  Kوسرية اخللفاء الراشدين.
وليس ملعاوية بن أيب سفيان أن يعهد ألحد من بعده عهد ًا ،بل يكون األمر
من بعده شورى بني املسلمني .وعىل أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض
اهلل ،يف شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم .وعىل أن أصحاب عيل وشيعته
آمنون عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم ،وعىل معاوية بن أيب سفيان
بذلك عهد اهلل وميثاقه وما أخذ اهلل عىل أحد من خلقه بالوفاء بام أعطى اهلل
من نفسه .وعىل أنه ال يبغي للحسن بن عيل ،وال ألخيه احلسني ،وال ألحد
من أهل بيت رسول اهلل  Kغائلة رس ًا وال جهر ًا ،وال خييف أحد ًا منهم
يف أفق من اآلفاق .شهد عليه بذلك اهلل وكفى باهلل شهيد ًا ،وفالن وفالن.
والسالم.
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اختاروها ،هي التي سوف يتم التوقيع عليها ،حتى لو تم التغيري يف
بعض تفاصيها.

نقطة أخرى وإن كانت يف الظاهر شكلية إال أهنا مهمة،
وهي تقديم وتأخري األسامء ،فالذي يرى نفسه ،أوىل باحلق ،أو
أعىل منزلة ،يقدم اسمه ،وهذا من املراسم املعروفة .بل قد يعاقب
البعض عليها فيام لو قدم اسم من ينبغي تأخريه.

وأول النقاط يف االتفاق :أن يسلم إليه والية أمر املؤمنني عىل
أن يعمل فيهم بكتاب اهلل وسنة نبيه حممد .K
فهنا تم االعرتاف بأن والية أمر املؤمنني هي حق اإلمام
احلسن  ،Cوأهنا خاصته لذلك يقوم بتسليمها وإال فال معنى
ألن يسلم أحد شيئا ليس له وال يملكه!.

إن احلكم عىل املسلمني من جهة معاوية كان بحسب تلك
الظروف أشبه بتحصيل حاصل مع خيانة بعض قادة جيش اإلمام
وتراجع احلالة املعنوية العامة يف اجليش ،لكن مع ذلك فإن اإلمام
ربط هذا احلكم وهذا التسليم لإلمرة بأهنا مرشوطة بالعمل بكتاب
اهلل وسنة رسوله (وسرية اخللفاء الصاحلني /أو الراشدين) .وبقدر
ما كان األمر واضحا يف كتاب اهلل وسنة رسوله ،فقد تم االهبام
يف القسم الثاين (اخللفاء الصاحلني) ربام حتى ال يكسب معاوية
وأنصاره اعرتافا بصالح بعض اخللفاء الذين ال يرى اإلمام صالح
سياستهم.
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وبالرغم من أن بعض الباحثني شكك يف وجود هذه اجلملة
ألن ما رفضه والده أمري املؤمنني (من إضافة وسرية الشيخني) يف
رشط عبد الرمحن بن عوف عليه لريشحه للخالفة ،ما كان احلسن
ليقبله ،ال سيام وأن سرية اخللفاء السابقني مل تكن واحدة متفقة
حتى يعمل هبا بل كانت متخالفة إىل حد التناقض(((.
ولكن بناء عىل التوجيه الذي قدمناه ال مانع من قبوهلا .مع
وجودها يف بعض املصادر.

النقطة الثانية :أنه ليس ملعاوية بن أيب سفيان ،أن يعهد ألحد
من بعده عهدا بل((( يكون األمر من بعد للحسن ،فإن قىض ،يكون
للحسني ،فإن قىض ،يكون شورى بني املسلمني.

وهبذا أغلق اإلمام احلسن الباب عىل األرسة األموية من
الناحية القانونية .فإن معاوية بن أيب سفيان يف ذلك الوقت عمره
كان بحدود ستني سنة ،ويف املقابل كان اإلمام احلسن بحدود 38
سنة ودونه اإلمام احلسني ،فكم عسى أن يعمر معاوية بعد ذلك؟.
الثالثة :أن يرتك سب أمري املؤمنني والقنوت عليه بالصالة

((( فبعض اخللفاء ساوى بني املسلمني يف العطاء ،بينام بعضهم اآلخر ميز بني
املسلمني بحسب قدم اسالمهم وغنائهم يف اجلهاد ،بل وبحسب قرابتهم من
النبي! وبينام حرم بعضهم أقاربه أغرق البعض اآلخر أقاربه يف بحار أموال
املسلمني.
((( الكوراين؛ عيل :جواهر التاريخ  ٥٩ /٣ناقال إياه عن تاريخ اخللفاء
للسيوطي  194 /واإلصابة  12 / 2واإلمامة والسياسة 150 /
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وأن ال يذكر عليا إال بخري(((.

املادة الرابعة :يسلم ما يف بيت مال الكوفة((( مخسة آالف ألف
للحسن وله خراج دارأبجرد .أن حيمل ألخيه احلسني يف كل عام
ألفي ألف ويفضل بني هاشم يف العطاء والصالت عىل بني عبد
شمس.

إننا نعتقد أن هذا من ذكاء اإلمام  ،Cفإن معاوية يف سبيل
أن يكون حاكام كان مستعدا إلعطاء اإلمام احلسن ما يريده –
بحدود توقيع االتفاقية – ومل تكن هذه األموال من حق معاوية وال
هو مهتم هبا كثريا!.

اخلامسة :أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهلل ،يف
شامهم ،وعراقهم ،وهتامتهم ،وحجازهم .اإلمام احلسن هنا قرر
يف ضمن هذه الوثيقة ،حالة األمان العام ،لكل أبناء األمة .وهذه
هي طريقة أهل البيت  ،Cاألمة أمة جدهم .ليسوا فئة حمصورة
حتى يعتنوا بقسم دون قسم.
((( املصدر نقله عن األصفهاين مقاتل الطالبيني  ،26 /رشح النهج15 / 4 :
((( هذا من األمور التي ُج ّن هلا املسترشقون! وتالمذهتم ،واعتربوا أن احلسن
باع اخلالفة من أجل بيت مال الكوفة! فهل كان ينبغي أن يتخىل اإلمام عن
كل ما كان يترصف فيه إىل ما قبل حلظات من االتفاقية لعدوه الذي سوف
يبدأ خطة ممنهجة يف إفقار شيعته واملؤمنني بأبيه؟ وهل كانت هذه األموال
إال من حق اخلليفة الرشعي وهو احلسن يرصفها يف مواردها؟ ال من حق
معاوية الذي ساعدته الظروف لكي يسيطر عىل احلكم من غري استحقاق
رشعي وال قبول شعبي.

لسلا هيلع نسحلا مامإلا حلص يف تايرظن ثالث 79 | .............................

األمان األول ،هو أمان لكل املسلمني ،حتى الذين يف الشام،
يف شامهم وحجازهم ويمنهم ،ويف كل مكان ،وعىل معاوية أن
يطبق ذلك.

نعم سيأيت يف فقرة أخرى ليؤكد أمانا خاصا لشيعة اإلمام
حتى ال يستهدفوا بجريرة موقفهم من والء اإلمام وعداوة بني
سفيان! فال حترر دعاوى عىل هذا وذاك ألنه حرض بشعره أو قاتل
بسيفه أو غري ذلك! «وعىل أن أصحاب عيل وشيعته آمنون عىل
أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم»..

ثم أكد أمانا يف خصوص دائرة اإلمام احلسن ،وأهل البيت،
عيل ،وال ألحد
فقال :وعىل أنه ،أي معاوية ،ال يبغي للحسن بن ّ
من أهل بيت النبي غائلة رسا وال عالنية ،وال خييف أحدا منهم يف
أفق من اآلفاق.

80

صورة اإلمام الحسن المجتبى
في أحاديث مدرسة الخلفاء
األحاديث الواردة يف مصادر مدرسة اخللفاء عن اإلمام

احلسن  Cتكاد ترسم صورة وصفية له ولدوره ومقامه،
باإلضافة إىل ما ترسمه كتب التاريخ من صورة للسرية والفعل،
وبطبيعة احلال كام أن كتب التاريخ تتأثر بدوافع واجتاهات مؤلفيها

الدينية ،وحبهم وبغضهم وميوهلم النفسية ،بل ومالحظات

أوضاعهم السياسية رغبة ورهبة .فكذلك هي احلالة بشكل أو
بآخر بالنسبة لكتب األحاديث ،فبدءا من انتقاء األحاديث التي

تتالءم مع اجتاهات املحدث والكاتب ،إىل إغفال وإمهال بعضها،
وإىل تنظيم األحاديث يف تسلسل زمني أو حدثي خاص ،بحيث

تعطي معنى معينًا وتوصل رسالة خاصة ..كلها جتعل من املشاكل

التي نواجهها يف كتب احلديث مشاهبة ملا حيدث يف الكتابة التارخيية.
ولكن مع ذلك (ال بد من صنعاء وإن طال السفر) سوف
81
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نحاول أن نستل من كتب األحاديث ما نراه مناس ًبا ومشا ًهبا
لشخصية اإلمام  Cوما تعضده الرواية التارخيية وكتب احلديث
األخرى ال سيام اإلمامية منها ،وسوف نتتبع ما جاء يف ترمجة اإلمام
احلسن املجتبى  ،Cمن تاريخ دمشق البن عساكر ،والذي طبع
يف كتاب خاص بتحقيق الشيخ حممد باقر املحمودي((( .ونحيل
القارئ الكريم إىل األصل ملا فيه من التعليقات املفيدة والنافعة.

وينبغي أن نشري إىل أن هناك ً
ميل لدى بعض علامء املدرسة
األخرى ال سيام من أصحاب االجتاه األموي لتمييع االشارات
العقائدية املوجودة يف بعض األحاديث ،و(ترقيقها) لتغدو بال لون
وال طعم وال رائحة ،ويف املقابل (تعظيم) ما جاء يف أحاديث قد
ال يكون أصلها ثابتًا فال تكون حجة يف األمور البسيطة فضال عن
االعتقادية الكربى(((.
((( حممد باقر املحمودي من علامء إيران (ت  1427هـ) تلمذ عىل يد علامء
كثريين أمههم السيد حمسن احلكيم والسيد عبد اهلادي الشريازي ،واشتغل
بالتأليف والتحقيق وعرف بالتحقيق أكثر فقد حقق نحو  18كتابا من
املصادر األصلية ملدرسة اخللفاء وال سيام تاريخ دمشق فقد استخرج منه
ترمجات لعدة معصومني ،وحقق أنساب األرشاف للبالذري وشواهد
التنزيل للحسكاين ويف كلها كان املدافع الصلب فيام يرتبط بأئمة اهلدى .A
كام يلحظ ذلك الناظر إىل تعليقاته عىل أحاديثها.
((( فانظر إىل ما فعله ابن حجر العسقالين يف فتح الباري  67 /13عندما رتب
آثارا هائلة ونتائج كبرية عىل حديث سيصلح اهلل به بني طائفتني ،مع ما سيأيت
من النقاش فيه ،سندا ومتنا ،حيث قال« :يف هذه القصة من الفوائد:
 .1علم من أعالم النبوة.
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وعىل كل حال فسنعرض لبعض األحاديث التي أوردها
 .2ومنقبة للحسن بن عيل ،فإنه ترك امللك ال لقلة ،وال لذلة ،وال لعلة ،بل لرغبته
فيام عند اهلل ،ملا رآه من حقن دماء املسلمني ،فراعى أمر الدين ومصلحة األمة.
 .3وفيها رد عىل اخلوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ،ومعاوية ومن معه،
بشهادة النبي  Kللطائفتني بأهنم من املسلمني ،ومن ثم كان سفيان بن

عيينة يقول عقب هذا احلديث :قوله (من املسلمني) يعجبنا جدا ،أخرجه
يعقوب بن سفيان يف تارخيه عن احلميدي وسعيد بن منصور عنه.
 .4وفيه فضيلة اإلصالح بني الناس ،وال سيام يف حقن دماء املسلمني.
 .5وداللة عىل رأفة معاوية بالرعية ،وشفقته عىل املسلمني ،وقوة نظره يف تدبري
امللك ونظره يف العواقب.
 .6وفيه والية املفضول اخلالفة مع وجود األفضل؛ ألن احلسن ومعاوية ويل كل
منهام اخلالفة وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد يف احلياة ومها بدريان،
قاله بن التني.
 .7وفيه جواز خلع اخلليفة نفسه إذا رأى يف ذلك صالحا للمسلمني ،والنزول
عن الوظائف الدينية والدنيوية باملال ،وجواز أخذ املال عىل ذلك وإعطائه
بعد استيفاء رشائطه.
 .8وفيه أن السيادة ال ختتص باألفضل ،بل هو الرئيس عىل القوم ،واجلمع سادة،
وهو مشتق من السؤدد ،وقيل من السواد لكونه يرأس عىل السواد العظيم
من الناس ،أي األشخاص الكثرية ،وقال املهلب :احلديث دال عىل أن
السيادة إنام يستحقها من ينتفع به الناس لكونه علق السيادة باإلصالح.
 .9وفيه إطالق االبن عىل ابن البنت.
 .10واستدل به عىل تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعيل ،وإن كان
عيل أحق باخلالفة وأقرب إىل احلق ،وهو قول سعد بن أيب وقاص وابن عمر
وحممد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك احلروب ،وذهب مجهور أهل السنة
إىل تصويب من قاتل مع عيل المتثال قوله تعاىل( :وإن طائفتان من املؤمنني
اقتتلوا) اآلية ،ففيها األمر بقتال الفئة الباغية ،وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا
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ابن عساكر يف ترمجته ،التي احتوت بحسب ما فهرسه املحمودي
لألحاديث ما يزيد عن أربعامئة حديث ترتبط بمناقب وسرية
وشهادة اإلمام احلسن .C
 /1لزوم حمبته وأخيه ووالديه وجده للوصول إىل لقاء رسول
اهلل يف اجلنة وهو ما:

ورد عن أمري املؤمنني  Cأن رسول اهلل « :Kأخذ بيد
احلسن واحلسني فقال :من أحبني وأحب هذين وأبا مها وأمهام كان
معي يف درجتي يوم القيامة»(((.

 /2أن حبهام يساوي حب النبي ،وبغضهام بغضه ،K
وبالتايل فإن هذا يلقي بالضوء عىل أن كل من واجه احلسن C
بالبغض وال سيام من أظهره من حاشية معاوية بن أيب سفيان هو
مبغض للنبي وإن أظهر خالف ذلك.

يشري لذلك ما رواه أبو هريرة قال :قال رسول اهلل K
للحسن واحلسني« :اللهم إين أحبهام فأحبهام» .وقال« :من أحب
احلسن واحلسني فقد أحبني ومن أبغضهام فقد أبغضني»(((.
بغاة ،وهؤالء مع هذا التصويب متفقون عىل أنه ال يذم واحد من هؤالء ،بل
يقولون :اجتهدوا فأخطأوا ،وذهب طائفة قليلة من أهل السنة  -وهو قول
كثري من املعتزلة  -إىل أن كال من الطائفتني مصيب ،وطائفة إىل أن املصيب
طائفة ال بعينها «انتهى باختصار يسري من «فتح الباري «()68-66/13
((( ابن عساكر؛ ابو القاسم (ت  ٥٧١هـ) :ترمجة اإلمام احلسن 52 /
((( املصدر نفسه 57 /
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 /3سيد شباب اجلنة يعني بالرضورة سيد املسلمني واملؤمنني،

إذ اجلنة ليس فيها عجزة وكهول وكبار السن وإنام سكاهنا الشباب،

فسيدهم هو سيد الكل ،ولو استثنينا النبي املصطفى وأمري املؤمنني

واحلسني  Aفهو سيد اجلميع ..هذا معنى سيد شباب أهل اجلنة.
وبنفس املعنى تكون فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل اجلنة ،فإن

معناها متاما هو أهنا سيدة نساء املؤمنني وسيدة املؤمنات وبالطبع
فإن املؤمنات هن سيدات عىل من سواهن من غري املؤمنات،

فتكون النتيجة أن فاطمة سيدة نساء البرش.

وإذا تصور البعض أن بإمكاهنم حمبة احلسن ،وكراهة أبيه!

وإعظام املجتبى والغض من املرتىض فهم وامهون بل هم أعداء
اجلميع ،فإن احلسنني مهام علت منزلتهام وارتفع شأهنام فإن أبامها

خري منهام.

رفض حماولة التفريق بينهام وبني أبيهام فهو خري منهام.
يشري إىل ذلك ما رواه حذيفة بن اليامن الصحايب رفع اهلل

مقامه عن رسول اهلل  Kيف تقريظ سبطيه وأبيهام وأمهام من أنه
«نزل عيل م َلك فبرشين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

وأبومها خري منهام ،وأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة».

ويساويه يف املعنى ما جاء عن النبي برواية حذيفة بن اليامن،

من أن فضل احلسن مقدم عىل كل ولد آدم.
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وهذا باإلضافة إىل ما يثبته يف حق احلسن يثبت مقالة أخرى
يف شأن أبيه أن عليا خري البرش؟ بعدما كان (وأبومها خري منهام).
عيل قد
لقد روى حذيفة عن رسول اهلل « :Kأال إن احلسن بن ّ
أعطي من الفضل ما مل يعط أحد من ولد آدم ما خال يوسف بن
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل اهلل»(((.
 /4كل من برز حلرب اإلمام عيل  Cفقد حارب النبي ،K
بغض النظر عن اسمه وشخصيته ،وهكذا احلال بالنسبة
للحسنني  ،Bولذلك يكثر التعجب من بعض (علامء) السلف
عندما يأبى من القول عندما سئل عن احلق مع َمن يوم صفني؟
فأجاب بأنه ال ينبغي اخلوض يف ذلك! ولو ختىل عن طبع العناد
واللجاج وسلك طريق االنصاف ألجاب السائل بام روي مكررا
وبأسانيد معتربة ورواة عن النبي متكثرة أنه  Kقال« :أنا حرب
ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم»(((.
 /5احلسنان كام يزينان املكني يزينان املكان ،وكام أهنام سيدا
سكاهنا ،فإهنام زينة اجلنة؛ فعن رسول اهلل  Kأنه« :ملا استقر أهل
((( املصدر نفسه  121 /وسيأيت ذكره مستقال أقول :نشك يف كون االستثناء
األخري (ما خال يوسف) صادرا عن رسول اهلل  ،Kفإن يوسف النبي C
ليس أفضل من النبي ابراهيم  Cولو كان هناك استثناء لكان ينبغي
استثناء ابراهيم ال يوسف .ويف بعض املصادر جاء بلفظ :إن احلسني بن عيل
قد أعطي...
((( املصدر نفسه 98
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اجلنة يف اجلنة ،قالت :يا رب أليس وعدتني أن تزينني بركنني من
أركانك؟ قال :أمل أزينك باحلسن واحلسني؟ قال :فامست اجلنة
ميسا كام متيس العروس»(((.
 /6نسب وحسب ال مثيل له حتى عند النبي :بالرغم من أن
رشف احلسن نابع من رشف جده املصطفى وأمه فاطمة وأبيه املرتىض
إال أن له نسبا وحسبا ال يتوفر ألحد حتى ملن ترشف هبم!! فإنه ال
النبي املصطفى وال عىل املرتىض وال الصديقة الزهراء يملكون جدًّ ا
عم أو عمة أو ً
خال أو خالة كالذي يمتلكه
أو جدة أو أ ًبا أو أ ًّما أو ًّ
احلسن واحلسني  !Bففي الرواية أن النبي جاء حيملهام عىل كتفيه
وبعد أن استمع الناس قال« :أهيا الناس أال أخربكم بخري الناس
ً
وخال وخالة؟ احلسن واحلسني...
وعم وعمة
جدًّ ا وجدَّ ة وأ ًبا ًّ
وأما ًّ
جدمها يف اجلنة وجدهتام يف اجلنة ،وأبومها وأمهام يف اجلنة ،وعمهام
وعمتهام يف اجلنة ،وخاالمها وخاالهتام يف اجلنة ،ومها يف اجلنة ،ومن
أحبهام يف اجلنة»(((.
الس ْع ِد ِّيَ ،ع ْن
ْ /7
فض ٌل مل ينله أحد من ولد آدمَ :ع ْن َربِي َع َة َّ
ح َذي َف َة ب ِن الي ِ
إن َ
أن النَّبِ َّي َ ،K
امنّ ،
عيل َقدْ
قال« :أال َّ
ُ ْ ْ َ
احل َس َن بن ّ
ِ
ِ
ِ ِ
وس َ
ف ْب َن
ُأ ْعط َي م َن ال َف ْض ِل ما َْل ُي ْع َط َ
أحدٌ من و َلد آد َم ما َخال ُي ُ
ِ
يم َخلِ ِ
إس َ
يل ال َّل ِه»
َي ْع ُق َ
حاق ْب ِن إ ْبراه َ
وب ْب ِن ْ
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 /8حديث :يصلح اهلل به بني فئتني :وقد نقل ابن عساكر يف
الرتمجة ما رواه البخاري وغريه عن النبي من أنه قال :إن ابني هذا
سيد يصلح اهلل به بني فئتني من املسلمني( .وقد اختلفت تعابري
بعض الرواة بنحو بسيط ال يؤثر عىل هذا املضمون) .وسنأيت عىل
بحثه بعد استكامل هذه األحاديث ويف هناية الصفحات..
/9احلسن قىض شهيدا بالسم :إذا كان جمرد بغض احلسن
الزكي يعترب بغضا جلده النبي ،وحربه كحرب جده فام ظنك بقتله
واغتياله؟ وماذا يصنع ابن حجر العسقالين واجلوقة املط ّبلة خلفه
واملتغنية بمعاين (طائفتني من املسلمني) يف هذا االغتيال الذي تم
بأمر معاوية بن أيب سفيان؟.
بىل لقد تم تسميم احلسن الذي هو سيد املسلمني ،وسبط
النبي وأمري اجلنة! وليس مرة واحدة وإنام مرات – ال نعلم من
نفذها – لكن التاريخ يثبت أن األخرية والتي كانت القاضية عليه
خطط هلا وجهزها معاوية بن أيب سفيان.

فعن عمري بن إسحاق ،قال :دخلت أنا ورجل من قريش
عيل فقام فدخل املخرج ثم خرج فقال :لقد لفظت
عىل احلسن بن ّ
طائفة من كبدي أقلبها هبذا العود ،ولقد سقيت السم مرارا وما
سقيته مرة هي أشد من هذه(((.
عيل سقي
وعن أم بكر بنت املسور ،قالت :كان احلسن بن ّ

((( املصدر نفسه ٢٠٧
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مرارا كل ذلك يفلت منه حتى كان املرة اآلخرة التي مات فيها

فإنه كان خيتلف كبده ،فلام مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح

شهرا(((..

وال ينفع البعض أن يرمي مسؤولية التسميم عىل يزيد بن

معاوية ،تربئة ألبيه((( مع أنه لو تم ال يربئه ،وال يتم فإنه حينها مل

يكن مشغوال بيشء غري القرود والفهود والشهوات ،ولذلك فإننا
ال نستطيع قبول رواية محد بن سالم اجلمحي قال :كانت جعدة

عيل ،فدس إليها يزيد :أن
بنت األشعث بن قيس حتت احلسن بن ّ

سمي حسنا إين مزوجك .ففعلت ،فلام مات احلسن بعثت إليه
جعدة تسأل يزيد الوفاء بام وعدها فقال :إنا واهلل مل نرضك للحسن

فنرضاك ألنفسنا؟(((.

((( املصدر نفسه ٢٠٩
((( وال عىل جعدة ألسباب شخصية كام فعل ابن تيمية يف منهاج السنة /4
 470حيث قال يف تعليقه عىل كالم العالمة يف أن معاوية سم اإلمام احلسن:
«وال ريب أنه مات باملدينة ومعاوية بالشام ،فغاية ما يظن الظان [أن يقال]:
إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك .وقد يقال :بل سمته امرأته لغرض
آخر مما تفعله النساء؛ فإنه كان مطالقا ال يدوم مع امرأة» .ونحن نلحظ أنه
باإلضافة إىل غمزه يف اإلمام (املطالق الذي ال يدوم مع امرأة) فإنه نفى أن
سمه بيده (!!) وهذا مضحك ،وقال غاية ما يظن الظان أن معاوية
يكون قد ّ
أرسل إليها وأمرها بذلك! وكأنّه لو فعل ذلك فال حرج عليه! أو أن العالمة
احليل عندما قال سمه كان يقصد أنه جاء إليه بالكأس وسقاه إياه!!.
((( املصدر نفسه ٢١١
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والصحيح هو ما ذكره حمقق الكتاب الشيخ املحمودي يف
حاشيته عىل قول صاحب الكتاب« :وقد سمعت بعض من يقول:
كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه سام» ..بقوله :والظاهر
أن هذا من كالم حممد بن عمر الواقدي ،والظاهر أنه إنام عرب عن
هذا االمر املحقق بقوله «سمعت بعض من يقول »..ومل يفصح
عن شخصية القائل تقية عن بني العباس واملتحشدين حوهلم من
شيعة آل أمية فإهنم كانوا بالنسبة إىل اإلمام احلسن وذريته أرش من
معاوية!! وكيف كان فلهذا القول شواهد قطعية من طريق رواة آل
أمية وشيعة بني العباس :فرواه البالذري يف احلديث ( )7من ترمجة
اإلمام احلسن من أنساب األرشاف :ج  3ص  ،55ط  ،1قال :وقد
قيل إن معاوية دس إىل جعدة بنت األشعث بن قيس امرأة احلسن
وأرغبها حتى سمته وكانت شانئة له.
ورواه أيضا أبو عمر يف أواسط ترمجة اإلمام احلسن من كتاب
االستيعاب هبامش اإلصابة :ج  ،1ص  375قال:

عيل سمته
وقال قتادة ،وأبو بكر بن حفص :سم احلسن بن ّ
امرأته بنت األشعث بن قيس الكندي.
وقالت طائفة :كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها وما بذل
هلا يف ذلك ،وكان هلا رضائر.
ورواه أيضا الطرباين يف احلديث )165( :من ترمجة اإلمام
احلسن من املعجم الكبري :ج  ،3ط  ،1ص .قال:
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حدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي قال :حدثنا حممد بن عبد
اهلل بن نمري ،حدثنا حييى بن أيب بكري حدثنا شعبة:
عيل ماتا يف
عن أيب بكر بن حفص قال :إن سعدا واحلسن بن ّ
زمن معاوية فريون أنه سمه(((.
 /10بنو أمية واستمرار ظلمهم احلسن :وكأن الشجرة
امللعونة وأغصاهنا الشائكة مل يكفها ارتكاب جريمة قتل سبط
النبي ،فزادت عىل ذلك منع دفن جثامنه الرشيف يف بيت جده
والعائد له((( وألخيه يف أكثره وهو ما رواه جابر بن عبد اهلل يقول:
عيل يوم مات فكادت الفتنة أن تقع بني حسني بن
«شهدنا حسن بن ّ
عيل ومروان بن احلكم ،وكان احلسن قد عهد إىل أخيه أن يدفن مع
ّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فإن خاف أن يكون يف ذلك قتال
فليدفن بالبقيع ،فأبى مروان أن يدعه – ومروان يومئذ معزول يريد
أن يريض معاوية»(((.
وبالفعل فقد أرسل مروان ملعاوية خرب ما جرى وأنه منع من

((( املصدر نفسه ،حاشية 210
((( فإنه بناء عىل الصحيح يؤول كمرياث باستثناء ُثمنه (أو ُثمن قيمة البناء
دون األرض عند اإلمامية) إىل ابنته الوحيدة حني وفاته وهي فاطمة حيث
حتوز كل البيت باستثناء ال ُّثمن ،و ُثمنه بناء عىل رأي باقي املذاهب ،يكون
لزوجاته ،وهن حني وفاته تسع نساء عىل املشهور ،فيكون نصيب الواحدة
منهن تُسع ال ُّثمن يعني مرتا واحدا من  72مرتا!.
((( نفسه ٢١٦
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دفن احلسن بجوار جده ،فكافأه معاوية بأن عزل سعيدا بن العاص
وايل املدينة ووىل مروان بن احلكم عليها بدال منه ..نعم هكذا هم
هؤالء يبيعون كل يشء يف سوق الدنيا والرئاسة ومن أجلها!.
 /11بقي أن نعود إىل احلديث الذي ال تكاد جتد أحدا من
مدرسة اخللفاء يكتب عن اإلمام احلسن املجتبى سطرين إال ويف
أحدمها ما ينسب لرسول اهلل (إن ابني هذا سيد يصلح اهلل به بني
فئتني من املسلمني) ..فنناقشه بذكر نقاط:

األوىل :إنه بنا ًء عىل متاميته سنَدا  -وسيأيت خالفه وأنه ليس
تا ًّما –
 فإن احلديث قد أثبت بنوة احلسن املجتبى للنبي ،Kبقوله ابني فيضاف هذا النص إذا تم لبقية النصوص من اآليات
واألحاديث املثبتة هلذه القضية التي بقيت حمل نزاع إىل وقت متأخر
ومتت معاقبة القائلني هبا وال سيام أيام احلجاج الثقفي يف عرص
األمويني وأيام املنصور والرشيد واملتوكل العباسيني .وربام يكون
هذا دليال مضعفا لصدور احلديث فإنه لو كان معرو ًفا بني الناس
كام يفرتض لكان يسهل االستدالل به.

 اثبات السيادة لإلمام احلسن  Cمن قبل النبي ،Kوال ريب أنه ليس املقصود منه أنه سيد بمعنى احلر يف مقابل العبد،
فإن هذا بدهيي ال حيتاج إىل بيان ،وإنام هو معنى أكرب ،ينبغي أن
يتسق مع ما ورد من روايات أخر مثل إنه سيد شباب أهل اجلنة أو
أن النبي ورثه سؤدده.
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 إثبات أن اإلصالح بني املسلمني وهي املهمة التي هنضۡ ُ ُ َّ ۡ ۡ َ َ
ٱلصلٰح
هبا أبوه املرتىض من قبله ،وهي وظيفة األنبياء {إِن أ ِريد إِل ِ
ۡ َ ۡ
َما ٱست َطع ُت} كان من عمله هو ال سواه ،فاحلديث بناء عىل صحته
يقول يصلح اهلل به ال به وبغريه!.

 وإذا أردنا أن نسلك طريقة ابن حجر العسقالين ،ولكنمن موقع آخر فإننا نقول؛ إنه كان هناك مسلمون وبينهم حالة
فساد ،وال ريب أهنا مل تكن من طرفه إذ ال يعقل أن يأيت اإلصالح
من الطرف الفاسد ،فيتعني أن يكون الفساد من الطرف اآلخر
والفئه األخرى! وهي نفسها التي وصفت بحديث رسول اهلل بأهنا
(الفئة الباغية).
 وكذلك فإنه كام نزل أبوه املرتىض((( وهو مظلوم عنحقه من أجل صالح حال املسلمني ،فقد صنع نفس الصنع ابنه
املجتبى ،ونزل عن حقه ألجل حقن دماء املسلمني وصيانة ثرواهتم
يف مقابل فئة مل يكن هيمها أن جتري الدماء أهنارا من أجل أن يبقوا
عىل كريس احلكم والرئاسة..

 إن هذا ال يدل كام قال ابن حجر عىل صحة والية املفضولمع وجود الفاضل ،إذا كان ذلك هو حكم الرضورة وال سيام عىل
روايتهم وذكرهم لتخاذل جيش احلسن ،وحماولتهم اغتياله ،فإن
حكم الرضورة أحيانا يقيض باخلضوع حلكم الكافر مع عدم أهليته!.

((( مر قريبا ذكر كلامت اإلمام عيل  Cيف هذا املعنى.
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 وال أعلم من أين استدل ابن حجر باحلديث عىل «رأفةمعاوية بالرعية ،وشفقته عىل املسلمني ،وقوة نظره يف تدبري امللك
ونظره يف العواقب»؟ فهل عرف رأفته برعيته وشفقته عىل املسلمني
من دس السم لإلمام احلسن كام ذكرناه آنفا عن ابن عساكر؟ أو
من قتل حجر بن عدي وأصحابه؟ أو من توليته مروان بن احلكم
املدينة مكافأة له عىل إعالن احلرب عىل جنازة اإلمام احلسن؟.
الثانية :هل احلديث تا ٌّم أو غري تام؟ وفيه نقاط كذلك:

يرو يف أي من
أثرا يف املصادر اإلمامية ،فلم َ
أ /إننا ال نجد له ً
ً
منقول عن مصادر مدرسة
مصادرهم األصلية ،وال غريها إال
اخللفاء .والذي نقله من علامء اإلمامية اعتام ًدا عىل تلك املصادر،
واحتج به إنام كان عىل طريق اإللزام للمدرسة األخرى.
ب /إن مدار احلديث األصيل يف مصادر مدرسة اخللفاء وال
سيام يف صحيح البخاري ،هو عىل أيب بكرة نفيع بن احلارث بن
كلدة (أخ زياد بن أبيه من جهة أمه) ،وإن كان قد روي عن غريه
لكن أسانيدها ضعيفة كام رصح بذلك غري واحد من حمدثيهم .وأما
هذا فقد أشكل فيه بعض حمققيهم قديام وحديثا ،وقد أشار لذلك
الشيخ صالح الدين اإلدلبي بقوله« :هذا احلديث رواه احلسن بن
أيب احلسن البرصي التابعي الثقة رمحه اهلل عن أيب بكرة ،والراجح
عندي فيه ـ بعد الدراسة ـ أنه منقطع اإلسناد ،فهو ضعيف ...وبعد
أن ناقش تصحيحاته وردها ..انتهى إىل القول :وخالصة األمر أنه
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إذا كان سامع احلسن البرصي من أيب بكرة غري ثابت وهو معروف
بتدليس الرواية فالسند ضعيف»(((.
ج /ناقش الشيخ الكوراين ما يرتبط بمتن احلديث ومقدماته
بقوله« :وقال البخاري( :98 / 8 :باب قول النبي  Kللحسن
عيل :إن ابني هذا لسيد ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من
بن ّ
عيل F
املسلمني ...احلسن (البرصي) قال :ملا سار احلسن بن ّ
عنهام إىل معاوية بالكتائب ،قال عمرو بن العاص ملعاوية :أرى
كتيبة ال تويل حتى تدبر أخراها! قال معاوية :من لذراري املسلمني؟
فقال :أنا .فقال عبد اهلل بن عامر وعبد الرمحن بن سمرة :نلقاه فنقول
له الصلح) .انتهى .ونحوه يف مستدرك احلاكم ،174 / 3 :وفيه:
(فصالح احلسن معاوية وسلم األمر له وبايعه باخلالفة عىل رشوط
ووثائق ،ومحل معاوية إىل احلسن ً
عظيم! يقال مخس مائة ألف
مال ً
ألف درهم ،وذلك يف مجادى األوىل سنة إحدى وأربعني ،وإنام كان
ويل قبل أن يسلم األمر ملعاوية سبعة أشهر وأحد عرش يوما) .انتهى.
لقد اختار البخاري من بني عرشات الروايات التي حفلت هبا
املصادر ورواها شيوخ البخاري ،عن خالفة اإلمام احلسن C
وحربه وصلحه مع معاوية ،هذه الرواية الكاذبة اخلبيثة التي
تصور األمر وكأن فئتي الرصاع عىل حق وليس فيهام فئة باغية وأن
((( يمكن مراجعة دراسته للحديث يف موقعه االلكرتوين
https://idlbi.net/alhasan1/
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النبي  Kوصفهام بأهنام( :فئتني عظيمتني من املسلمني)!.

ثم صور البخاري جيش اإلمام احلسن  Cبأنه كتائب أمثال
اجلبال جاهزة للحرب ،لكن معاوية فكر يف حفظ دماء املسلمني
لتقواه ،فأرسل زعيمني من بني أمية إىل اإلمام احلسن  Cليعطياه
ما يريد ،فوجداه يريد املال فأعطياه ماليني وتم الصلح!.

فهل بعد هذا مسخ وتزوير وافرتاء عىل سبط رسول اهلل K
وسيد شباب أهل اجلنة ،من أجل تلميع شخصية معاوية القاتل
الدموي الطليق بن الطليق؟!.
أليس بخاري هو الذي روى عن النبي  Kأن عامرا تقتله
الفئة الباغية ،يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار! فكيف صار
معاوية الذي وصفه النبي  Kبأنه إمام ضالل يدعو املسلمني إىل
جهنم حريصا عىل دماء املسلمني ومصاحلهم؟! وهل أخطأ رسول
اهلل  Kيف وصفه ملعاوية فلم يذكر تقواه؟.

ومتى كانت قوات اإلمام احلسن  Cكأمثال اجلبال
التي فرسها شارح بخاري( :أي ال يرى هلا طرف لكثرهتا كام ال
يرى من قابل اجلبل طرفه) (فتح الباري )53 / 13 :ومتى كان
اإلمام احلسن  Cهبذه الشخصية الضعيفة واملادية التي صورها
األمويون للناس! وسوقها بخاري ليغش هبا أجيال املسلمني؟!.
قال ابن حجر يف الفتح :55 / 13 :فقال معاوية« :اذهبا
إىل هذا الرجل فاعرضا عليه ،أي ما شاء من املال .وقوال له :أي

ءافلخلا ةسردم ثيداحأ يف ىبتجملا نسحلا مامإلا ةروص 97 | .................

يف حقن دماء املسلمني بالصلح .واطلبا إليه :أي أطلبا منه خلعه
نفسه من اخلالفة وتسليم األمر ملعاوية ،وابذال له يف مقابل ذلك
ما شاء .»..انتهى .فاملسألة إذن مالية! وسبط الرسول سيد شباب
أهل اجلنة إنام هو عند هؤالء تاجر بخالفة جده املصطفى .!K
والعجيب أن ابن حجر روى بعد هذا وصحح سنده ،أن
اإلمام احلسن  Cقد رشط عىل معاوية أن تكون اخلالفة له من
بعده! واعرتف بأن معاوية نقض الرشوط ونكث العهود كلها ومل
ِ
يف له بيشء أبدا! فهل بقيت له رشعية؟!.

قال« :وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح ...وقد
أرسل إىل احلسن يسأله الصلح ومع الرسول صحيفة بيضاء خمتوم
عىل أسفلها وكتب إليه :أن اشرتط ما شئت فهو لك ...فلم ينفذ
للحسن من الرشطني يشء! ...وأخرج ابن أيب خيثمة من طريق
عيل يف أهل
عيل سار احلسن بن ّ
عبد اهلل ابن شوذب قال :ملا قتل ٌّ
العراق ومعاوية يف أهل الشام فالتقوا ،فكره احلسن القتال وبايع
معاوية عىل أن جيعل العهد للحسن من بعده»(((.

((( الكوراين؛ الشيخ عيل :جواهر التاريخ (سرية اإلمام احلسن) 126 /3

98

ُ
ّ
كيف نعرف اإلمام الحسن عليه السالم
ورد يف احلديث عن رسول اهلل « :Kاحلسن واحلسني إمامان
قاما أو قعدا»« ،احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة».

املعرف عامل ًا
يتطلب التعريف بشخص أو يشء أن يكون ِّ
بحقيقة ذلك الشخص أو اليشء ،وهذا األمر جيعل مهمة اخلطيب
يعرف احدى الشخصيات
أو الكاتب عسرية ،عندما يريد أن ّ
املعصومة.
فقد يمكن للباحث يف الطبيعة أن يراقب اليشء الذي يريد
تعريفه وحييط بأكثر أو مجيع خصائصه كمن يدرس وردة مثال،
فإنه ينظر إىل بيئتها وإىل أوراقها ومنشئها ويالحظ ما يرتبط هبا ثم
يقدمها معرفا هبا.
لكن بالنسبة إىل املعصوم كرسول اهلل  Kفنحن ال نستطيع
أن نعرف حقيقة رسول اهلل أو كنه صفاته أو أبعاده املختلفة ،فكيف
نستطيع تعريفه أو تعريفها بالكامل؟.
99
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نعم نستطيع أن نتعرف عىل صفاته الظاهرية ،كام نقلت لنا أو
نتأمل يف آيات القرآن الكريم التي حتدثت عنه ،وهي بال شك توفر
ما تقوم به احلجة عىل الناس يف معرفة النبي والرسول .أما حقائقه
وكنه ذاته فكام قال الشاعر األزري ونعم ما قال:
حاز من جوهر التقدس ذاتا حــارت األنبياء يف معناها
ال ُتل يف صفات أمحد فكرا فهي الصورة التي لن تراها

هل نرتك التعرف عىل هذه الشخصيات بناء عىل ذلك؟ أو أن
هناك طريقا للتغلب عىل هذه العقبة؟.
يمكن التغلب عىل هذه العقبة بأحد طريقني:

األول :أن نقتنع بأننا نتعرف عىل شخصية املعصوم بمقدارنا
ال بمقداره .مثلام أننا عندما نذهب إىل البحر املحيط فال نستطيع أن
نحمل البحر كله ويضيق األمر علينا فنغرف من مائه غرفة ونقول
هذا بمقدار ما تستطيع كف أيدينا أن حتمل!.

وبالطبع هذه الغرفة وإن كان فيها طعم ماء البحر ،وملمسه،
وكثافته إال أهنا لن يكون فيها كل ما يف البحر من كنوز وكائنات
حية وأسامك سابحة..
وعندما نأيت لشخصية املعصوم نتعرف عىل كلامته فنعرف
شيئا من علمه بمقدار استيعابنا ،ونقرأ سريته فنتعرف عىل أخالقه
وأدواره بمقدار قدرتنا ،ونقوم بعد ذلك بتعريفها لآلخرين هبذا
املقدار.
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والثاين :أن نستمع إىل من يعرف الشخصية معرفة دقيقة،
فنتأمل يف كلامته ،مثال ًنرجع إىل القرآن الكريم فنرى أن اهلل تعاىل قد
َّ َ َ ُ ُ َ
تكلم نبيه املصطفى حممد  ،Kفقالِ{ :إَون َك ل َع ٰل خل ٍق ع ِظي ٖم}،
َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ْ
نت فظا غلِيظ ٱلقل ِب لنفضوا م ِۡن َح ۡول َِك} ،وقال:
وقال{ :ولو ك
َ
ۡ
ٓ
َّ
َ
ۡ َ َٰ َ َٰ ٗ َ ُ َ ّ
َ ٰٓ َ ُّ َ
ٗ
َّ
ٗ
َ
ُّ
{يـأيها ٱنل ِب إِنا أرسلنك ش ِهدا ومب ِشا ون ِذيرا} ،هذه الصفات
حتدّ ث عنها القرآن الكريم ،والقرآن الكريم هو كالم اهلل الذي ال
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،فهذا كالم اهلل الذي يعرف
نب ّيه متام املعرفة بجميع أبعاده قدم لنا بعض اجلوانب األخالقية يف
شخصية النبي ،أو قدّ م لنا بعض األدوار التي قام هبا النبي كام يف
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ٰ ٗ َ ُ َ ّ ٗ َ َ
ٗ
قوله {يـأيها ٱنل ِب إِنا أرسلنك ش ِهدا ومب ِشا ون ِذيرا}.

ومن ذلك ما إذا حتدث املعصوم عن املعصوم وذكر أوصافه أو
مقاماته ومنزلته .فإنه مع فرض عصمته لن يتعدى قولة احلق ،ومع
فرض علمه سيكون قادرا عىل بيان الواقع للمعصوم اآلخر .ومن
هنا تنشأ القيمة االستثنائية لكالم رسول اهلل عن أمري املؤمنني C
مثال أو عن احلسن أو احلسني أو املهدي وهكذا.

لذلك نورد حديث رسول اهلل  Kونتأمل فيه فيام يرتبط
بتوصيفه للحسن وأخيه احلسني ( .Bوسيأيت يف الصفحات
القادمة هدف النبي من توصيفه سبطيه وأبامها مع كون السبطني
يف ذلك الوقت صغار السن وأن هذا من باب تعيني احلجج عىل
املسلمني وتوضيح الرصاط املستقيم بعده).
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الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا
وهذا احلديث من أقوى األحاديث يف مضمونه فإنه يبني
أمورا:
ً
أ /أهنام إمامان بنص رسول اهلل  ،Kومن الواضح أن نص
النبي عىل أحد باإلمامة جيعل هذا الشخص واجب االتباع وغري
قابل للعزل ،فإن النبي هنا ال خيرب عن واقع وإنام يوجب أمرا جيب
أن يكون ،ال سيام مع مالحظة أنه قال هذا احلديث واحلسنان ال
يزاالن من ناحية العمر طفلني.

ب  /إن فيه ردا عىل ما صار قاعدة يف مدرسة اخللفاء من
أن اخلليفة واإلمام هو الذي يتوىل احلكم ولو أن شخصني تنازعا
يف أول االسبوع فإن الذي يمسك بيده السلطة يف هناية األسبوع
ويصيل اجلمعة هو اإلمام الذي جيب طاعته ،ولذلك حدثت مشكلة
أيام ابن الزبري حيث تنازع اخلالفة متعددون؛ عبد اهلل بن الزبري،
ومروان بن احلكم ،والضحاك الفهري .ومل حتسم املسألة بينهم يف
أيام وال اسابيع! أما ما عليه اإلمامية من أن إمامة املسلمني متفرعة
من النبوة ومقتبسة منها ،ومن نص عليه رسول اهلل فهو إمام ومن ال
نص عليه ال يكون إماما رشعيا ولو سيطر عىل املرشق واملغرب!.

ج /كذلك فإن فيه ردا عىل من ربط اإلمامة باحلركة املسلحة
ومحل السالح لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو اخلطأ
الذي وقعت فيه الزيدية ،حينام ابتعدوا عن فكرة اإلمامة الشيعية،

لسلا ه ع
يل نسحلا مامإلا فّرعُن فيك 103 | ..............................................

فأصبح السيف واحلرب واجلهاد هو الذي يصحح إمامة مدعي
اإلمامة! والعجب من بعض أحفاد اإلمام احلسن  Cالذين
اختذوا الزيدية منهجا ،فهم بذلك يعيبون جدهم األكرب وهو اإلمام
احلسن املجتبى .C
د  /لعلنا نكتشف أن السبب الذي جعل هذا احلديث
(يضيع) يف مصادر مدرسة اخللفاء هو مضمونه ،فإنه هبذه الصورة
دليل يف الصميم عىل ما يعتقده اإلمامية من أن اإلمامة هي بالنص
النبوي((( وليست باختيار أهل احلل والعقد فضال عن أن تكون
((( قد ذكر السيد حممد رضا اجلاليل يف حاشية كتاب النكت يف مقدمات
األصول للشيخ املفيد ،ص  ،٤٨يف ختريج احلديث ما ييل :رواه الصدوق
يف علل الرشائع ( )211 / 1من حديث احلسن  Cواخلزاز يف كفاية
األثر (ص  )117من حديث أيب أيوب األنصاري ،واملفيد يف االرشاد (ص
 )220وابن شهرآشوب يف مناقب آل أيب طالب ( )394 / 3وقال :أمجع
عليه أهل القبلة .ورواه األمري النارص يف ينابيع النصيحة (ص  )237وقال:
وال شبهة يف كون هذا اخلرب مما تلقته األمة بالقبول ،وبلغ حد التواتر.
وأرسله يف حاشية رشح األزهار ( )522 / 4عن (الرياض) ورواه السيد جمد
الدين يف التحف رشح الزلف (ص .)22
وقال بعض مؤلفي الزيدية  -بعد أن نقل اخلرب واحتج به ،فإن قال قائل :مل قلتم:
إن هذا اخلرب قد وقع العلم بصحته فيصح االحتجاج به؟ قيل له :ملا بيناه
فيام تقدم ،وهو :أن كل خرب ظهر بني أهل العلم عىل اختالف مذاهبهم
واختالف أقواهلم...
وكان مجاعتهم بني مستدل بظاهره وبني متأول له ...ومل حيك عن أحد منهم
دفعه ،كان ذلك إطباقا منهم عىل تلقيه بالقبول .كتاب الزيدية ،املنسوب إىل
الصاحب ص .155

......................................................... | 104سيد الجنة االٕمام الحسن بن علي

بالتغلب والقهر كام عليه مدرسة اخللفاء ..فهل يستطيع أتباع تلك
املدرسة أن حيتفظوا هبذا احلديث يف مصادرهم مع رصاحته يف
خالف عقيدهتم يف هذا األمر املهم؟.
نعم نقل بعض املتأخرين منهم ما يشبهه لكنه ليس يف قوته ،فقد
نقل الصفوري يف كتابه ما عن أمري املؤمنني عىل  Cحيث قال:
عيل كرم اهلل وجهه دخلت يوما بيتي فرأيت النبي  Kواحلسن
«قال ٌّ
عن يمينه واحلسني عن يساره وفاطمة بني يديه فقال يا حسن يا حسني
أنتام كفتا امليزان وفاطمة لسانه وال تعدل الكفتان إال باللسان وال يقوم
اللسان إال عىل الكفتني أنتام اإلمامان وألمكام شفاعة.»..

وكذلك ما نقله السيد املرعيش يف رشح إحقاق احلق عن
النبي  Kمن قوله خماطبا اإلمام احلسني ،فإن فيه نصا عىل إمامته
وإمامة أخيه وأبيه وأبنائه« :أنت سيد ابن سيد أخو سيد ،أنت
إمام ابن إمام أخو إمام ،أنت حجة ابن حجة أخو حجة ،وأنت
أبو حجج تسعة تاسعهم قائمهم» وعقب عليه بالقول :رواه مجاعة
من العامة يف كتبهم :فمنهم العالمة حسام الدين املردي احلنفي يف
(آل حممد) (ص  )18ونقل احلديث كذلك يف كتاب املناقب ملوفق
أمحد اخلوارزمي أخطب خطباء خوارزم واحلمويني يف كتاب مودة
القربى .إىل آخر كالمه..
خــــر الــــنــــاس جـــدا وجــــــدة وأبــــــا وأمــــا
أخرج الشيخ الصدوق يف كتابه األمايل بأكثر من إسناد،
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َ
احلديث املشهور التايل الذي يقص فيه األعمش كيف أن املنصور
العبايس استدعاه يف جوف الليل فظن أنه يريد قتله لروايته فضائل
عيل أمري املؤمنني ،لكنه سأله عن عدد األحاديث التي يروهيا فيه،
فأجاب بأهنا نحو عرشة آالف ،فذكر املنصور العبايس له كيف أنه
كان هاربا من بني أمية وكان حيدث بفضائل عيل فيزوده الناس
ويطعمونه حتى وصل الشام فذكر كيف أنه حدث بحديث:
أال أدلكم عىل خري الناس جدًّ ا وجدة وأ ًبا وأ ًّما وجدًّ ا ..مما قاله
يف فضل احلسنني ..إىل أن قال :فقال رسول اهلل :أهيا الناس :أال
أدلكم عىل خري الناس جدًّ ا وجدةً؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال:
احلسن واحلسني ،فإن جدمها حممد ،وجدهتام خدجية بنت خويلد.
يا معرش الناس ،أال أدلكم عىل خري الناس أ ًبا وأ ًّما؟ فقالوا :بىل يا
رسول اهلل .قال :احلسن واحلسني ،فإن أبامها عيل حيب اهلل ورسوله
وحيبه اهلل ورسوله ،وأمهام فاطمة بنت رسول اهلل يا معرش الناس،
أال أدلكم عىل خري الناس عمًّ وعمة؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل قال:
احلسن واحلسني ،فإن عمهام جعفر بن أيب طالب الطيار يف اجلنة
مع املالئكة ،وعمتهام أم هانئ بنت أيب طالب يا معرش الناس ،أال
أدلكم عىل خري الناس ً
خال وخالة؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل قال:
احلسن واحلسني ،فإن خاهلام القاسم بن رسول اهلل ،وخالتهام زينب
بنت رسول اهلل ،ثم قال بيده هكذا حيرشنا اهلل .ثم قال :اللهم إنك
تعلم أن احلسن يف اجلنة ،واحلسني يف اجلنة ،وجدمها يف اجلنة،
وجدهتام يف اجلنة ،وأبامها يف اجلنة ،وأمهام يف اجلنة ،وعمهام يف
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اجلنة ،وعمتهام يف اجلنة ،وخاهلام يف اجلنة ،وخالتهام يف اجلنة ،اللهم
إنك تعلم أن من حيبهام يف اجلنة ،ومن يبغضهام يف النار».
ونحن نالحظ هنا مالحظات:

 /1أن الرواية عن األعمش والتي تنقل احلادثة األوىل عندما
استدعاه املنصور العبايس تشري إىل أن املنصور كان يسرتزق بذكر
فضائل عيل بن أيب طالب واهل البيت  ،Aوذكر احلادثة التي
حدثت لإلمامني احلسنني  ،Bوكيف أثنى عليهام رسول اهلل
وبني جمدمها وحسبهام وهلذا نتعجب كيف مل يتذكر هذه األحاديث
حني شن احلملة عىل أمري املؤمنني عيل وابنيه احلسنني يف أوائل
حكومته ،فنعت اجلميع بام ال يصح قوله مما نقلناه من خطبه يف
الناس ورسائله ملحمد بن عبد اهلل (النفس الزكية)؟ أو أن هذا شأن
املرتزقة الذين يبيعون يف كل سوق ما ينفق فيها من غري نظر إىل
مبادئهم واتساقها مع ما يبيعون؟.
 /2إن يف هذا احلديث ومثله احلديث اآلخر الذي نقله
ربيعة السعدي عن حذيفة بن اليامن عن رسول اهلل  ،Kفيه
كل ما حيتاجه اإلمامية وشيعة أهل البيت من عبارات فضل فيها
النبي  Kعرتته عىل كل الناس ،فالنبي وخدجية أفضل الناس،
وعيل وفاطمة كذلك ،واحلسن واحلسني كذلك ..فال معنى ملا
ٌّ
يقال من أن أفضل الناس بعد النبي فالن أو فالن! إال إذا فرضنا
 -والعياذ باهلل – التخالف يف كالم النبي ،وهذا ما ال يكون.
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 /3إن هذه الصفات واجتامعها بحيث يكون شخص أفضل
الناس من حيث جده وجدته وأمه وأبيه وخاله وخالته وعمه
وعمته ..مل جتتمع ألحد حتى لرسول اهلل  Kوهو أفضل اخلالئق
وال ألمري املؤمنني وهو يليه يف املرتبة والفضل ،لكنها اجتمعت
للحسنني .B

108

الجانب العلمي في حياة اإلمام الحسن
نعتقد يف مدرسة أهل البيت أن املعصومني  ،Aهلم علم

بالرشيعة ال يامثله علم سواهم استيعابا وعمقا ،ويف هذا ال خيتلفون
باعتبار أهنم حجج اهلل عىل العباد ،وإنه أعدل من أن يفرض حجة

عىل الناس ثم ال يكون عنده ما حيتاجون إليه.

نعم قد تتهيأ الظروف ألحدهم بشكل خيدمه يف نرش ذلك

العلم وتبليغ تلك األحكام ،من حيث طول فرتة إمامته أو

معارصته حلكام مشغولني عن مضايقته بام هيمهم أكثر ،أو بوجود
نشاط علمي وفكري يف فرتة أيامه أو منطقة وجوده ،أو غري ذلك.

ويف حياة اإلمام احلسن املجتبى  ،Cفقد كانت الظروف

التي عاشها ال ختدم انتشار العلم عنه بشكل واسع ،نظرا ألن أغلب
عيل املرتىض (باب مدينة علم الرسول)
حياته كانت مع وجود أبيه ٍّ
وهو الشمس التي تغطي عىل كل من وما عداها .ومن الطبيعي
أن الناس مع وجود أمري املؤمنني لن يعدوه إىل سواه ،بل رصح
109
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بعضهم بذلك عندما أحاهلم اإلمام أمري املؤمنني إىل ابنه احلسن!
وأهنم يريدون اجلواب منه شخصيا ال من ابنه ،لوال أن اإلمام كان
يؤكد أن جواب احلسن هو جوابه!.

نعم انفرد اإلمام احلسن السبط بعرش سنوات بعد أبيه ،وهي
فرتة ليست طويلة بالقياس إىل فرتات إمامة سائر املعصومني التي
امتد بعضها إىل نحو ثالثني سنة .ومع ذلك فإن ما وصل إلينا من
علم املجتبى  Cليس بالقليل.
 /1فإن الناظر إىل عدد الرواة والناقلني عن اإلمام احلسن
املجتبى  Cجيد أن هناك ( )137راويا((( وبعض هؤالء الرواة
يعدون من أعاظم علامء املسلمني من الفريقني.

ويلفت هذا األمر نظرنا إىل أن اإلمام  Cبعمله هذا
التوعوي والتبليغي فإنه يبطل سعي االجتاه األموي يف مسخ ثقافة
األمة ،من خالل منعهم نرش السنة النبوية ،واملعاقبة عىل رواية
فضائل أمري املؤمنني ،وتعمدهم اصطناع األحاديث املكذوبة عىل
رسول اهلل .((( K
فممن ذكر من الرواة عنه :عبد اهلل بن عباس حرب األمة،
وجابر بن عبد اهلل األنصاري ،وسويد بن غفلة ،واألصبغ بن نباتة
وجنادة بن أمية وأبناه :احلسن املثنى وزيد بن احلسن ..وغريهم.

((( ذكر أسامءهم بالرتتيب الشيخ العطاردي يف كتابه مسند اإلمام احلسن .C
((( أشار لذلك املدائني يف كالمه املشهور عنه كام نقله ابن أيب احلديد.
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ومن أتباع مدرسة اخللفاء :احلسن البرصي ،وأبو هريرة
الدويس ،وعامر بن رشاحيل(الشعبي) ..وغريهم.
 /2ومل يقترص نرش العلم واملعرفة عىل خصوص أيام إمامته بل
كان يف أيام أبيه أيضا يتصدى لذلك بتوجيه من أبيه املرتىض ،C
لبيان فضله وعلمه ،ولإلشارة إليه باإلمامة من بعده ،فقد رأينا
يف سرية اإلمام أمري املؤمنني ذلك مرارا ،فمنها :ما رواه الشيخ
الكليني يف الكايف بسنده عن أيب هاشم اجلعفري عن اإلمام
اجلواد C؛ قال :أقبل أمري املؤمنني  Cذات يوم ومعه احلسن
عيل وسلامن الفاريس ريض اللّ عنه ،وأمري املؤمنني  Cمتكئ
بن ّ
عىل يد سلامن فدخل املسجد احلرام فجلس إذ أقبل رجل حسن
اهليئة وال ّلباس ،فسلم عىل أمري املؤمنني  Cفر ّد  Cفجلس.
ثم قال :يا أمري املؤمنني أسألك عن ثالث مسائل إن أخربتني
هب ّن علمت ّ
أن القوم ركبوا من أمرك ما أقيض عليهم ّإنم ليسوا
بمأمونني يف دنياهم وال يف آخرهتم وان تكن األخرى علمت
أنك وهم رشع سواء ،فقال له أمري املؤمنني  :Cسلني عام بدا
الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن
لك؟ فقال :أخربين عن ّ
الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده األعامم
ّ
حممد احلسن فقال :يا أبا
واألخوال؟ فالتفت أمري املؤمنني إىل أيب ّ
حممد أجبه(((.
((( الكليني :الكايف ،٥٧٤/١والطويس يف الغيبة ص ١٨٢
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ويف موقع آخر تراه جييب عىل أسئلة بعثت ملعاوية من جهة
ملك الروم فلام عجز عنها أرسل شخصا متنكرا ألمري املؤمنني C
هبا ليأخذ أجوبتها كام نقله الشيخ الصدوق يف اخلصال بسنده عن
اإلمام حممد الباقر  ،Cفقال :بينام أمري املؤمنني  Cيف الرحبة
ٍ
مستعد إذ قام
والناس عليه مرتاكمون فمن بني مستفت ومن بني
إليه رجل .فقال :أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفال لك أسألك
عن يشء بعث فيه ابن األصفر ..فقال له اإلمام :هذان ابنا رسول
اهلل وهذا ابني فاسأل أهيم أحببت فقال :أسأل ذا الوفرة يعني
احلسن  Cفقال له احلسن  :Cسلني عام بدا لك ،فقال
الشامي :كم بني احلق والباطل ،وكم بني السامء واألرض ،وكم
بني املرشق واملغرب ،وما قوس قزح ،وما العني التي تأوي إليها
أرواح املرشكني ،وما العني التي تأوي إليها أرواح املؤمنني ،وما
املؤنث ،وما عرشة أشياء بعضها أشد من بعض؟ فقال احلسن بن
عيل  :Bبني احلق والباطل أربع أصابع فام رأيته بعينك فهو احلق،
ّ
وقد تسمع بأذنيك باطال كثريا ،قال الشامي صدقت ،قال :وبني
السامء واألرض دعوة املظلوم ومد البرص فمن قال لك غري هذا
فكذبه قال :صدقت يا ابن رسول اهلل ،قال :وبني املرشق واملغرب
مسرية يوم للشمس تنظر إليها حني تطلع من مرشقها وحني تغيب
من مغرهبا ،قال الشامي :صدقت فام قوس قزح؟ قال  Cوحيك
ال تقل قوس قزح فإن قزح اسم شيطان وهو قوس اهلل وعالمة
اخلصب وأمان ألهل األرض من الغرق ،وأما العني التي تأوي
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إليها أرواح املرشكني فهي عني يقال هلا :برهوت ،وأما العني التي
تأوي إليها أرواح املؤمنني وهي يقال هلا :سلمى ،وأما املؤنث فهو
الذي ال يدري أذكر هو أم أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم
وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثدهيا ،وإال قيل له بل عىل احلائط
فان أصاب بوله احلائط فهو ذكر وإن انتكص بوله كام انتكص بول
البعري فهي امرأة.

وأما عرشة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد يشء خلقه اهلل
عز وجل احلجر ،وأشد من احلجر احلديد الذي يقطع به احلجر،
وأشد من احلديد النار تذيب احلديد وأشد من النار املاء يطفئ
النار ،وأشد من املاء السحاب حيمل املاء ،وأشد من السحاب الريح
حتمل السحاب ،وأشد من الريح امللك الذي يرسلها ،وأشد من
امللك ملك املوت الذي يميت امللك ،وأشد من ملك املوت املوت
الذي يميت ملك املوت ،وأشد من املوت أمر اهلل رب العاملني
يميت املوت .فقال الشامي :أشهد أنك ابن رسول اهلل  Kح ًقا
وأن عل ًّيا أوىل باألمر من معاوية(((.

((( الصدوق :اخلصال ص ٤٥٤
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اإلمام الحسن المجتبى وتفسير القرآن
 .1حديث في منهج فهم القرآن

سنجد مساحة واسعة من حديث اإلمام احلسن  Cيف
املوضوع القرآين ،فيها ما يتصل باملنهج الصائب واخلاطئ يف
االستفادة من القرآن ،فمن األول التدبر ومن الثاين التفسري بالرأي،
وفيها التعرض لتأويل بعض اآليات وتطبيقها عىل مصاديقها
اخلارجية ،وفيها االستنباط واالستدالل عىل املسائل الفقهية،
ونتناول هنا بعض الشواهد عىل ما سبق:
أوال :القرآن قائد للجنة وسائق للنار؛ إن وجود القرآن عند قوم
ال يعني أهنم يدخلون اجلنة بسبب وجوده بينهم ،بل هو عند مجاعة
دليال وقائدا للجنة ونعيمها وقد يكون عند قوم سائقا يدفع هبم
إىل نار جهنم ويكون حجة عليهم وقاضيا بشقائهم عندما خيالفون
أوامره ،وال يطبقون أحكامه ،وهذا هو مفاد كالم اإلمام احلسن
الذي هو رشحة من كالم جده النبي  ،Kفعن سبط رسول اهلل
115
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أنه قال« :إن هذا القرآن جييء يوم القيامة قائدا وسائقا يقود قوما إىل
اجلنة أحلوا حالله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشاهبه ،ويسوق قوما
إىل النار ضيعوا حدوده وأحكامه واستحلوا حمارمه»(((.
قال َر ُس ُ
وهو نفسه ما َ
آن شافِ ٌع ُم َش َّف ٌع،
ول اهللِ « :Kال ُق ْر ُ
وماح ٌل مصدَّ ٌق ،من جع َله أمامه قاده إىل َ ِ
ِ
ومن َج َع َل ُه َخ ْل َف ُه
َ َ َ ُ َ ُ َُ
َ
اجلنَّةَ ،
سا َق ُه إىل الن ِ
ّار»(((.
ثانيا :تعرض اإلمام  Cإىل موضوع املنهج يف القرآن وأشار
رآن بِر ِ
أيه
«م ْن َق َال يف ال ُق ِ َ
إىل قضية التفسري بالرأي ،فقد نقل عنهَ :
ابَ ،فقدْ َأ ْخ َط َأ» ،وهي من الكلامت العجيبة ،فقد فرض أنه
َف َأ َص َ

أصاب ومع ذلك قال إنه خمطئ! ملاذا؟.

لعل اإلمام  Cهنا يريد أن ينهى عن منهج خاطئ ،وأن
حيذفه من التداول ،فالقرآن الكريم ال ينبغي أن يتعامل معه بمنهج
خاطئ ،وإن صادف يف بعض األحيان اإلصاب َة ،بل املطلوب
سليم ال يقوم عىل أساس احتامل أن
أن يكون الطريق إليه طري ًقا ً
يصيب اإلنسان ،أو لعله يصل إىل احلق .إنه مع النهي عن املناهج
اخلاطئة ،مع ذلك مل تسلم األمة من التفسري بالرأي والذي أورد
أوهلا وآخرها املآزق واملهالك! هذا مع النهي عن هذه املناهج،
فكيف لو مل ُينه عنها؟.
((( عطاردي :مسند اإلمام احلسن ص ٥٦٨
((( الطرباين :املعجم الكبري/١٠١٩٨
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وال سيام مع اإلصابة النادرة يف هذه املناهج ،فإهنا تشجع
مكررا
دائم؛ لذلك ورد النهي
ً
أصحاب املناهج عىل اختاذها طريقا ً
عن النبي  ،Kومن املعصومني بعبارات شديدة ،منها التوعد
بدخول النار ،ومنها ختطئة النتائج التي يتوصل إليها هبذه املناهج.
وشبيه هذا ما وجدناه يف القضاء يف تقسيم القضاة إىل قضاة يف
اجلنة وآخرين يف النار((( ،ومن الذين هم يف النار من يقيض من غري
ممدوحا.
علم ،فهذا وإن صادف الواقع فإنه معاقب وليس مثا ًبا وال
ً
إن جمرد إصابة الواقع يف بعض احلاالت ال تصنع صوابية للمنهج،
صحيحا ،وصاحب املنهج الصحيح وإن
منهجا
بل ال بد أن يكون
ً
ً
أخطأ أحيانًا فال مشكلة فيه.
.2حديث في عداوة أعدائهم لهم:

فيام يرتبط بأعداء أهل البيت ،ملاذا صاروا يف طريق العداوة
والبغضاء؟ وهل القضية كلها أمور دنيوية ومصلحية؟ أو هناك
((( البيهقي ،أمحد بن احلسني :السنن الكربى ١١٦ /١٠قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم :القضاة ثالثة اثنان يف النار وواحد يف اجلنة رجل عرف احلق
فقىض به فهو يف اجلنة ورجل قىض بني الناس باجلهل فهو يف النار ورجل
عرف احلق فجار فهو يف النار
والسيد الربوجردي يف جامع أحاديث الشيعة  ٢٧/ ٢٥عن أيب عبد اهلل  Cقال
القضاة أربعة ثالثة يف النار وواحد يف اجلنة رجل قىض بجور وهو يعلم فهو
يف النار ورجل قىض بجور وهو ال يعلم (انه قىض باجلور  -يب) فهو يف النار
ورجل قىض باحلق وهو ال يعلم فهو يف النار ورجل قىض باحلق وهو يعلم
فهو يف اجلنة.
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جهات أخر؟ يشري اإلمام احلسن املجتبى إىل جهات غري واضحة
للعامة ،كام نقل ابن شهراشوب ،يف كتابه :مناقب آل أيب طالب،
بسند إىل ابن عباس ،يف قول اهلل عز وجل ،خماط ًبا الشيطان:
ۡ َۡ َ َ ۡ ََۡ
{ َو َشار ۡك ُه ۡ
ٰ
ٰ
د
و
م
ٱل
ف
ل
و
ٱل
و
ل
م
عيل ويزيد
بن
احلسن
جلس
«أنه
}،
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
كنت (يعني
بن معاوية بن أيب سفيان ،فقال يزيد :يا حسن ،إين منذ ُ
منذ وجدت فإين) أبغضك!.
فقال احلسن  :Cاعلم يا يزيد ،إن إبليس شارك أباك يف
ِجاعه ،فاختلط املاءان ،فأورثك ذلك عداويت!!.

وموضوع مشاركة الشيطان لبعض الناس كأنه من القضايا
املتسامل عليها يف آراء املسلمني بعدما ورد يف القرآن ،فقد روي عن
«أمري املؤمنني  Cقوله :قال رسول اهلل  :Kإن اهلل حرم اجلنة
عيل كل فحاش بذئ قليل احلياء ال يبايل ما قال وما قيل له فإنك
إن فتشته مل جتده إال لغية أو رشك شيطان»((( ،وإن كان املورد خمتلفا
((( الطباطبائي؛ حممد حسني :تفسري امليزان ١٥٠/١٣وذكر الريشهري؛ حممد:
ميزان احلكمة  ١٤٥٨ /٢نامذج من ما يكون رشك شيطان يف الرواية عن اإلمام
الصادق  :Cمن مل يبال ما قال وما قيل فيه فهو رشك شيطان ،ومن مل يبال أن
يراه الناس مسيئا فهو رشك شيطان ،ومن اغتاب أخاه املؤمن من غري ترة بينهام
فهو رشك شيطان ،ومن شعف بمحبة احلرام وشهوة الزنا فهو رشك شيطان.
وفرست املشاركة بمعان متعددة وقد محلها الطباطبائي هبذا النحو« :وما ذكر فيها
أن له
عىل مشاركته (الشيطان) الرجل يف الوقاع والنطفة وغري ذلك كناية عن ّ
نصيب ًا يف مجيع ذلك فهو من التمثيل بام يتبني به املعنى املقصود ونظائره كثرية
يف الروايات”.
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لكن أصل القضية وهو مشاركة الشيطان وتأثريه يف االنجاب
بحيث خيرج املولود وللشيطان فيه نصيب..
ََ ُۡ
اركه ۡم ِف
َ طبق َاإلمام احلسن  ،Cهذه اآلية املباركة{ :وش ِ
ۡ
ۡ َ
ٱل ۡم َو ٰ ِل َوٱل ۡول ٰ ِد} ،عىل يزيد بن معاوية .والذي عمله يزيد يف حياته

ال يعدو هذا ،بالطبع هذا ال يسلب مسؤولية اإلنسان نفسه بأن يقول
ما دام الشيطان شارك أباه فيه ،فال بد أن يسلك هذا السلوك ..كال
وإنام هذا مؤثر من املؤثرات ،وليس حتميا وإنام تبقى ارادة اإلنسان
واختياره يف أن يسري يف طريق اهلداية أو خيتار طريق الغواية..
 .3الصالة على النبي تعليم من الله:

نقل عن اإلمام احلسن  Cيف تفسري اآلية املباركة{ :إ َّن َّ َ
ٱلل
ِ
َ َ َ ٰٓ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ّ َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َ ۡ َ َ ّ ُ ْ
ب ۚ يـأيها ٱلِين ءامنوا صلوا علي ِه وسلِموا
وملـئِكتهۥ يصلون ع ٱنل ِ ِ
ت َ ۡسل ً
يما}((( .يف خطبة من خطبه ،أن رسول اهلل  Kتعلم من ربه،
ِ

أمورا كثرية ،ومن مجلتها قال ..« :وعلم رسول اهلل
وعلم الناس ً
اللهم ّ
صل عىل حممد وآل حممد ،كام
الناس الصلوات فقال :قولوا:
ّ
صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،فحقنا عىل كل
مسلم أن يصيل علينا مع الصالة فريضة واجبة من اهلل» ،وهذا كام
تعلمون ،يقر به عموم املسلمني ،يف التشهد ،ال بد من الصالة عىل
النبي وعىل آله ،وإليه أشار الشافعي حممد بن إدريس:
يا آل بيت رسول اهلل حبكم فرض من اهلل يف القرآن أنزله
((( األحزاب 56
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كفاكم من عظيم الشأن أنكم

من مل يصل عليكم ال صالة له

ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ
ويف موضوع املودة يف القربى ،قال اهلل تعاىل{ :قل ل أسـٔلك ۡم
َ َ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٗ َّ ۡ َ
َ ُ ۡ ً
علي ِه أجرا إِل ٱلمودة ِف ٱلقر ٰ
تف حسنة ن ِزد ُلۥ فِيها حسناۚ
ب ۗومن يق ِ
َّ َّ َ َ ُ ُ َ ٞ
ك ٌ
ور}((( ،ففي خطابه األول بعد شهادة أبيه أمري
إِن ٱلل غفور ش

املؤمنني  ،Cقال..« :أنا من أهل بيت فرض اللّ تعاىل مودهتم
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ َّ َ
وطاعتهم يف كتابه فقال{ :قل ل أسـٔلك ۡم علي ِه أج ًرا إِل ٱل َم َودة ِف
ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٗ َّ ۡ َ
َ ۡ
ٱلقر ٰ
ِيها ُحس ًنا} فاحلسنة مو ّدتنا أهل
تف حسنة ن ِزد ُلۥ ف
ب ۗومن يق ِ
البيت»(((.
ومن الالفت للنظر أن غري واحد من األئمة كانوا يؤكدون
يف تفسري اآلية املباركة عىل نفس املعنى فقد ورد يف مصادر مدرسة
اخللفاء هذا املعنى عن الطرباين يف التفسري وتفسري أيب حاتم
والثعلبي وغريهم .مرويا عن أمري املؤمنني  Cبتفصيل أو
إمجال(((.

((( الشورى23:
((( عطاردي ،الشيخ عزيز اهلل :مسند اإلمام احلسن  Cص ٤٢
((( فقد ذكره الطرباين (ت  360هـ) يف التفسري الكبري (تفسري القرآن
العظيم) ٤٦ /٥بقوله :وقال بعضهم :دخلت عىل عيل بن أيب طالب F
عنه فقال يل( :أال أنبؤك باحلسنة التي من جاء هبا أدخله اهلل اجلنة ،والسيئة
التي من جاء هبا أدخله اهلل النار ،ومل يقبل منه عمال؟) قلت :بىل ،قال:
(احلسنة حبنا ،والسيئة بغضنا) ونقل فی تفسری أيب حاتم الرازي (ت )٣٢٧
مشوها (وال ندري هل هو من األصل أو من املحقق والدار!!) فقد قال يف
تفسري ابن أيب حاتم - ،خمرجا /٩ ٣٠٢٤مرويا عن أيب عبد اهلل اجلديل َ
قال:
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 .4بعض آثار سور القرآن:

أكثر اإلمام احلسن املجتبى من التأكيد عىل تكرار سورة القدر:

َّ ٓ َ ۡ َ

َ َ َۡ ۡ

{إنا أ َ
نزل ٰن ُه ِف ۡلل ِة ٱلقد ِر} ،فقد جاءه رجل وشكا إليه ضيق احلال،
ِ
َّ ٓ َ ۡ َ

فأمره باالستغفار وقراءة سورة{ :إنا أ َ
نزلنٰ ُه} ،ما استطاع إىل ذلك
ِ

سبيال.

هذا وقد نقلت بعض املصادر الشيعية عن اإلمام  Cقوال
ورة َ
احل ْش إذا
يف فضائل السور «من َق َرأ َثالث آيات من آخر ُس َ
امت من َي ْومه َذلِك طبع بِطابع ُّ
الش َهداء وإن َق َرأ إذا أمسى
أصبح َف َ
امت من ليلته طبع بِطابع ُّ
الش َهداء»((( ،كام جاء يف البحار((( وغريه
َف َ
مثل موسوعة كلامت اإلمام احلسن((( وغريمها كثري ،لكن يظهر أن

األمر قد اشتبه عىل من نقل من مصادر مدرسة اخللفاء فإن السند

َد َخ ْل ُت َعىل َع ِ ِّل ْب ِن ِأب طالِ ٍ
ك بِ َ
بَ ،ف َ
قال« :يا أبا َع ْب ِد ال َّل ِه ،أال ُأ َحدِّ ُث َ
احل َسن َِة
ِ
جاء ِبا أ ْد َخ َل ُه ال َّل ُه َ
اجلنَّ َة و َف َع َل بِ ِه و َف َع َل بِ ِه؟» ُق ْل ُتَ :بىل ،يا ِأم َري
ا َّلتي َمن َ
قالَ :
نيَ ،
«احل َسنَ ُة ُح ُّبنا” ..وال أعلم ماذا يعني قوله وفعل به وفعل به!
ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
هل من حذف ذلك خائف ان تنطبق عليه؟.
ونقله يف مصادر اإلمامية أمحد بن حممد بن خالد الربقي يف كتاب املحاسن /١
 ٢١٠وغريه ،كام نقل عن اإلمامني الباقر والصادق .B
((( السيوطي؛ جالل الدين (ت  911هـ) :الدر املنثور يف التفسري باملأثور
/٨ ،١٢٣والدارمي؛ عبد اهلل بن الرمحن (ت  255هـ) ٤٥/٢
((( املجليس؛ املوىل حممد باقر (ت  1111هـ) بحار األنوار٣١٢/٨٩
((( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم  :Cموسوعة كلامت اإلمام احلسن C
ص .٢١٨
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عندهم هكذا (س ِعيدُ بن ِ
عام ٍرَ ،ع ْن ِهشا ٍمَ ،ع ْن احلَ َس ِن) فلام نقل
ْ ُ
َ
يف مصادر اإلمامية توهم أن احلسن هو اإلمام احلسن السبط ،بينام
هو احلسن البرصي وهو تابعي ومل يذكر سنده لذلك احلديث إىل
عيل) فزاد هذا يف وهم
رسول اهلل..وبعضهم كتب بعد احلسن (بن ّ
من تأخر عنهم عندما أخذوه ..واألمر كام ذكرنا.
 .5من هو الشاهد والمشهود في القرآن؟.

يف رواية ينقلها الطربيس يف جممع البيان :أن رجال دخل إىل
مسجد رسول اهلل  ،Kفوجد ِحلقا ،كل حلقة فيها متحدث،
فأقبل عىل أول حلقة ،فسأل من كان فيها عن قول اهلل عز وجل
ۡ
َ
{ َوشاهِ ٖد َو َمش ُهودٖ} من يعني وماذا يعني؟ فقال :أما الشاهد فهو
يوم اجلمعة ،وأما املشهود فهو يوم عرفة .هذا اجلواب من احللقة
األوىل ،يقول :فجزته ،للحلقة الثانية ،سألته نفس السؤال ،هذا
ۡ
َ
املتصدي للحديث والتدريسَ { ،وشاهِ ٖد َو َمش ُهودٖ} ،ماذا يقصد
بذلك؟ فقال :أما الشاهد فيوم اجلمعة ،فأما املشهود فيوم النحر،
يوم العيد من ذي احلجة .فجزته وذهبت إىل رجل أو غالم كأن
وجهه الدينار( ،الذهب) ،كذلك .وهو حيدث عن رسول اهلل،
ْ
َ
فقلت :أخربين عن { َوشاه ٍِد َو َمش ُهو ٍد} ماذا يقصد؟ فقال :أما
َ ٰٓ َ ُّ َ
الشاهد فالنبي حممد  ،Kأما قرأت قول اهلل عز وجل{ :يـأيها
َّ ُّ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ٰ ٗ َ ُ َ ّ ٗ َ
شا َون ِذ ٗيرا} ،فالقرآن وصفه بامذا؟
ٱنل ِب إِنا أرسلنك ش ِهدا ومب ِ
بالشاهد .وأما املشهود فيوم القيامة ،أما قرأت قول اهلل عز وجل:
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َ

َّ ۡ

َّ ٞ

َ

ۡ

ُ َّ ُ
َ َ ٞ
{ذٰل ِك ي ۡوم م ُموع ل ٱنل
اس َوذٰل َِك يَ ۡو ٞم َّمش ُهود .}ٞفسألت عن األول،
قيل :ابن عباس .وسألت عن احللقة الثانية من فيها؟ قالوا :عبد اهلل
عيل
بن عمر ،وسألت عن احللقة الثالثة ،فقيل إن فيها احلسن بن ّ
بن أيب طالب(((.

مما روى اإلمام الحسن عن جده رسول الله
من احلقائق التي نعتقد هبا أن أحاديث األئمة املعصومني A
ورواياهتم ،راجعة يف أصوهلا إىل كالم رسول اهلل  ،Kوقد أخربوا
عن ذلك بعبارات خمتلفة فقالوا« :إنام هي أصول علم نتوارثها كابرا
عن كابر عن رسول اهلل  (((»Kوبشكل أوضح ورد عن أيب عبد
اهلل  Cيقول« :حديثي حديث أيب ،وحديث أيب حديث جدي،
وحديث جدي حديث احلسني ،وحديث احلسني حديث احلسن،
وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني  Cوحديث أمري املؤمنني
حديث رسول اهلل  Kوحديث رسول اهلل قول اهلل عز وجل»(((.
وهم يف الغالب وإن كانوا ال يعربون عن حديثهم بطريقة

((( الطربيس؛ الفضل بن احلسن (ت  548هـ) تفسري جممع البيان  /١٠ص
 ،٣١٥عطاردي ،الشيخ عزيز اهلل :مسند اإلمام احلسن  Cص ١٠٤
((( الربوجردي :جامع أحاديث الشيعة ٣٩ /١ ،عن أيب عبد اهلل  Cقال
سمعته يقول انا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من اهلالكني لكنها
كابرا عن كابر نكنزها كام يكنز
آثار من رسول اهلل  Kأصول علم نتوارثها ً
الناس ذهبهم وفضتهم.
((( الكليني :الكايف١٠١ /١
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تشري إىل أنه رواية ،أو أهنم رواة فإن ذلك بسبب أهنم كانوا يريدون
تكريس مفهوم اإلمامة عند الناس وأن كالمهم هو ككالم رسول
اهلل  Kواجب اإلطاعة والزم اإلتباع ،وأهنم ال يتعاملون مع
أنفسهم وال يريدون أن يتعامل الناس معهم باعتبارهم جمرد رواة؛
يروون احلديث عن النبي كام هو احلال بالنسبة إىل سائر الفقهاء
وباقي العلامء واملحدثني ،بل هم خيتلفون يف أهنم امتداد لرسول
اهلل صىل اهلل عليه وكالمهم يف قيمته الترشيعية ككالمه صلوات اهلل
وسالمه عليه وعليهم..
لكن مع ذلك وجدنا يف بعض احلاالت جلهة من اجلهات ،أن
هذا املعصوم أو ذاك يشري إىل أنه سمع هذا من رسول اهلل  Kأو
أنه حدثه أبوه عن جده عن رسول اهلل  Kألجل مناسبة تقتيض
ذلك ،وسوف نشري إىل هذا القسم مما يرتبط بإمامنا احلسن املجتبى
قسم من أحاديثه وكلامته
صلوات اهلل وسالمه عليه ،فإننا نجد أن ً
ينسبها إىل رسول اهلل  ،Kنورد بعض الشواهد عىل ذلك من
كلامته مما سمع من رسول اهلل ..K
مما نقله عن جده المصطفى:

 .1يف احلديث عن اإلمام احلسن املجتبى  Cأنه قال:
«علمني رسول اهلل  Kكلامت اقوهلن يف الوتر :اللهم اهدين فيمن
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك يل يف ما
أعطيت واكفني رش ما قضيت فإنك تقيض وال يقىض عليك ،وإنه

آرقلا ريسفتو ىبتجملا نسحلا مامإلا 125 | ................................................

ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت»(((.

وينبغي أن نتدبر يف هذا احلديث مل ًّيا ،فإن اإلمام احلسن
املجتبى  Cعندما تويف رسول اهلل  Kعمره كان يف حدود سبع
سنني ،ألن والدته حسب املعروف يف السنة الثالثة للهجرة،

هذا التعليم الذي جاء بصيغة اإلخبار (علمني رسول اهلل
كلامت )...فلو فرضنا أنه كان يف السنة األخرية من وفاة رسول
اهلل ،يعني أن احلسن عمره ست سنوات ،وقد علمه أن يقول هذه
الكلامت يف الوتر .والوتر هو من نافلة صالة الليل.

 .2نقل عن اإلمام بعض أصحابه فقال :سمعت احلسن بن
عيل يقول :سمعت رسول اهلل  Kيقول« :من صىل صالة الغداة
ّ
(((
فجلس يف مصاله حتى تطلع الشمس كان له حجاب من النار» .

ومعنى احلديث واضح ال سيام جلهة التحريض عىل التبكري
يف االستيقاظ من النوم ألجل صالة الغداة (الفجر) وبعدها البقاء
مستيقظا يعقب ذاكرا هلل تعاىل ،وعدم االخالد إىل النوم ،مما يعطي
له فرصة االنطالق يف طلب الرزق ،فأصل االستيقاظ مطلوب،
والبقاء مع ترك النوم جيعل حجابا بينه وبني النار ،ويف الروايات
تأكيد كبري عىل التبكري يف االستيقاظ وأنه يندب للمسلم أن يبكر
((( عطاردي :مسند اإلمام احلسن  Cص  ،٥٩٣وقد نقلها عن علل الرشائع
للصدوق وسنن النسائي.
((( املصدر نفسه ص ٦٦٩
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يف سبته ونومه وأن يبكر يف استيقاظه وبكوره ،حتى قرنت الربكة
بالتبكري يف البكور «بارك اهلل ألمتي يف سبتها وبكورها» هذا
باإلضافة إىل كونه نظاما صحيا نافعا للبدن والذهن ،ومن ذلك ما
ورد من أنه تقسم األرزاق يف ذلك الوقت بني طلوع الفجر وطلوع
الشمس ،وهذا قد يكون أمرا غيبيا ،مثل ما جاء من أن «من صىل
صالة الليل أرشق وجهه بالنور» وقد يكون أمرا طبيعيا يمكن
تفسريه ،فإن املبكر يف طلب الرزق حيصل عىل الفرص املوجبة
لألرباح ،بعكس النائم إىل وقت متأخر من الضحى.
وقس عىل هذا املتأخر يف االستيقاظ عن دراسته ،ووظيفته
وما شابه.

وبطبيعة احلال فإن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض أن يكون
جلوسه عىل مصاله مرتبطا بإجياد احلجاب من النار ،وهو ما
يفرتض منه من االستغفار والذكر وقراءة القرآن وما شابه ذلك،
فإهنا وإن مل تذكر لكنها مطوية يف احلديث ،فإن من جيلس عاب ًثا
الع ًبا عىل مصاله ال يصنع له حجا ًبا من النار.
 .3ما قاله اإلمام الزكي  Cناقال عن رسول اهلل  ،Kفقد
سأله أحدهم ما حفظت من رسول اهلل  ،Kفقال« :حفظت عنه،
دع ما يريبك إىل ما ال يريبك»(((.
وفيه حتذير لإلنسان من مواقع الريبة ،وإثارة السؤال حوله،

((( املصدر نفسه 83
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فلامذا يرتك البعض نفسه يف مكان بحيث حتصل منه فيه ريبة! أو
يقوم بعمل حيث الناس يقولون ،معقول فالن فعل هذا الشكل
أو ال؟.

بل حتى يف مواضع التفكري ينبغي لإلنسان أن يرتك األمر
املشكوك فيه ويعتمد عىل املتيقن! وربام استفاد منه بعضهم مسائل
فقهية تشبه قواعد البناء عىل اليقني وترك الشك ،ومنه االستصحاب
للحالة السابقة وعدم االعتناء بالشك الطارئ عىل اإلنسان فيها.

 .4وهناك حديث مفصل عن اإلمام احلسن  Cنقله الشيخ
الصدوق يف كتاب اخلصال ،وكان  Cينقل ما دار بني رسول
اهلل  Kوبني اليهود ،وينبغي أن نالحظ أن اإلمام احلسن كان ذلك
الوقت دون سبع سنني ومع ذلك نقل ما دار بينهم وبني النبي صىل
اهلل عليه وآله ،قال « :Cجاء نفر من اليهود إىل رسول اهلل K
فسأله أعلمهم عن أشياء فكان فيام سأله أخربنا عن سبع خصال
أعطاك اهلل من بني النبيني وأعطى أمتك من بني األمم؟ فقال النبي:
أعطاين اهلل عز وجل فاحتة الكتاب واالذان واجلامعة يف املسجد ويوم
اجلمعة والصالة عىل اجلنائز واالجهار يف ثالث صلوات والرخصة
ألمتي عند األمراض والسفر ،والشفاعة ألصحاب الكبائر من أمتي.
قال اليهودي :صدقت يا حممد فام جزاء من قرأ فاحتة الكتاب؟ فقال
رسول اهلل  Kمن قرأ فاحتة الكتاب أعطاه اهلل عز وجل بعدد كل
آية نزلت من السامء ثواب تالوهتا وأما األذان فإنه حيرش املؤذنون
من أمتي مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني .وأما اجلامعة
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فإن صفوف أمتي يف األرض كصفوف املالئكة يف السامء ،والركعة
يف مجاعة أربع وعرشون ركعة كل ركعة أحب إىل اهلل عز وجل
من عبادة أربعني سنة ،وأما يوم اجلمعة فان اهلل جيمع فيه األولني
واآلخرين للحساب فام من مؤمن مشى إىل اجلامعة إال خفف اهلل
عز وجل عليه أهوال يوم القيامة ثم جيازيه اجلنة وأما االجهار فإنه
يتباعد منه هلب النار بقدر ما يبلغ صوته وجيوز عىل الرصاط ويعطي
الرسور حتى يدخل اجلنة ،وأما السادس فإن اهلل عز وجل خيفف
أهوال يوم القيامة ألمتي كام ذكر اهلل يف القرآن ،وما من مؤمن يصيل
عىل اجلنائز إال أوجب اهلل له اجلنة إال أن يكون منافقا أو عاقا ،وأما
شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خال أهل الرشك والظلم.
قال :صدقت يا حممد وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك عبده
ورسوله خاتم النبيني وإمام املتقني ،ورسول رب العاملني ،فلام أسلم
وحسن إسالمه أخرج ر ًّقا أبيض فيه مجيع ما قال النبي  Kوقال:
يا رسول اهلل والذي بعثك باحلق نبيا ما استنسختها إال من األلواح
التي كتب اهلل عز وجل ملوسى بن عمران ولقد قرأت يف التوراة
فضلك حتى شككت فيه يا حممد ،ولقد كنت أحمو اسمك منذ
أربعني سنة من التوراة وكلام حموته وجدته مثبتا فيها ،ولقد قرأت
يف التوراة أن هذه املسائل ال خيرجها غريك ،وأن يف الساعة التي ترد
عليك فيها هذه املسائل يكون جربئيل عن يمينك وميكائيل عن
يسارك ووصيك بني يديك ،فقال رسول اهلل  :Kصدقت هذا
جربئيل عن يميني وميكائيل عن يساري ووصيي عيل بن أيب طالب
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بني يدي فآمن اليهودي وحسن إسالمه»(((.

َُۡ
وإضاءة عىل هذا احلديث ترينا أن اليهود كانوا {مِن قبل
َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ
يستفتِحون ع ٱل
ِين كف ُروا} بأن هناك نبيا سيظهر ويعاضدونه
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ٓ
َ
َ
َ
ُ
ويؤيد ما عندهم {فل َّما َجاءَهم َّما ع َرفوا كف ُروا ب ِ ِه}((( وهؤالء هم

األغلب من علامئهم وأحبارهم ،لكن قسام منهم كانوا يشكّون يف
أن هذا الذي أتى هل هو النبي املوعود أو ال! فجاؤوا باألسئلة
االمتحانية الصعبة ،يف رأهيم والتي ال جييب عنها إال من كان
رسوال بحق.
فجاء مجاعة من أحبارهم وقد تصدى أعلمهم للسؤال
واملناظرة ،وال تذكر الرواية اسمه وهذا ال يؤثر شيئا كثريا يف
املضمون ،وسأل النبي عن سبع خصال أعطاها اهلل للرسول املكي
املنتظر .فأجاهبم  Kأنه أعطاه اهلل وخصه بـ

 /1فاحتة الكتاب؛ ومن الطبيعي أن ال أحد من األنبياء وأممهم
قد أعطيها قبل النبي ،ألن ذلك يتوقف عىل الكتاب نفسه أي القرآن،
وهو معجزة خاصة للنبي ،ولكون فاحتة الكتاب خالصة الوحي
فقد كانت أساس العبادة يف الصالة إذ ال صالة إال بفاحتة الكتاب.
وتتحدث الروايات عن فضائل مجة لسورة الفاحتة وآثار كبرية.
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص ٣٧٠

َُ ْ
َُۡ
َّ ُ َ ّ ُ َ َ ّ ٞ
َ َ َّ َ ٓ َ ُ ۡ َ ٰ ّ ٞ
ب م ِۡن عِن ِد ِٱلل مص ِدق ل َِما معه ۡم َوكنوا مِن قبل
((( البقرة{ 89 :ولما جاءهم ك ِت
َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ
َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ٓ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
يستفتِحون ع ٱلِين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا ب ِ ِهۚۦ فلعنة ٱللِ ع
ۡٱل َك ٰ ِفر َ
ين }.
ِ
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 /2األذان :فهو شعار الدعوة للصالة ،وخيتص به املسلمون إذ
أن سائر الديانات ليس لدهيم أذان ،هبذا النحو املرتب من األذكار
واألقوال تبدأ باسم اهلل وتنتهي به ،وحتتوي عىل عقائد املسلمني من
التوحيد والنبوة (واإلمامة عند اإلمامية) وتدعو إىل الصالة وإىل
سلوك طريق الفرح ،وحتث عىل أفضل األعامل والسعي خلريها يف
احلياة ففيه برنامج عقائدي وحيايت.

باقي الديانات ال متتلك هذه اخلصوصية ،فهي ألجل الدعوة
للعبادة إما هترع إىل أجراس تقرع يف الكنائس كام هو عند املسيحيني،
أو من خالل صوت يطلق بقرن الثور -األبواق -كام كان يف
القديم ،عند اليهود ،أو ربام أشعلوا نارا ،كام هو عند املجوس.

األذان للصالة عند املسلمني هو من جنس الصالة وهذا
من األدلة عىل أن األذان ليس عمال برش ًّيا كام عليه رواية مصادر
مدرسة اخللفاء من كون أحد أصحاب النبي  Kقد رأى صورة
األذان يف املنام وعرضه عىل رسول اهلل ،وهو الذي أشار اإلمام
الصادق إىل خطئه عندما قال« :إن دين اهلل عز وجل أعز من أن
يرى يف النوم»((( ،ذلك أننا نرى أن بعض املستحبات العادية ال
يمكن اثباهتا رشعا بالرؤيا واملنام ،فكيف بشعار اإلسالم الذي
اعترب خاصة لنبيه؟ واحتوى عىل ما احتوى من اللفظ واملعنى؟.
 /3اجلامعة يف املسجد :فاملسجد بام يشتمل عليه من أحكام

((( الكليني ،الكايف (دار احلديث)٦٣٦ /٦
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وموقع يف الدين اإلسالمي ،لكونه (بيت اهلل) ال يشابه موقعه
أي من املعابد يف الديانات األخر ،ومن ذلك قيام اجلامعة فيه،
وتضاعف أجر املصيل فيه لكوهنا فيها ،واجتامع املسلمني يف اجلامعة
مع ما حيمل من معان أخالقية ،واجتامعية وتعبوية.
وهنا ينبغي أن نذكر املؤمنني بلزوم عامرة املسجد باحلضور فيه
وااللتزام بصالة اجلامعة التي تقام فيه ،ونستغرب جدا عندما نسمع
عن شاب أو ٍ
شابة مل يدخلوا املسجد للصالة فيه منذ سنوات!!.
 /4يوم اجلمعة :هو كذلك من خمتصات نبي اإلسالم ،فإنه يف
هذا اليوم بدءا من ليلته نالحظ أنه أحيط هبالة من القداسة ،بحيث
متت ترشيعات ترتبط به دون غريه من األيام ،فإن فيه الغسل بعنوان
(غسل اجلمعة) وفيه الصالة بكيفية خمصوصة (صالة اجلمعة)
باإلضافة إىل ساعات معينة منها ساعة استجابة الدعاء ،إىل غري
ذلك مما يذكر يف خصائص هذا اليوم وال توجد يف سائر الديانات
له أو لغريه من األيام بالنحو الذي هو له يف اإلسالم.
 /5الصالة عىل اجلنائز :وهي أيضا من مجلة الصلوات الواجبة
كفائيا واملستحبة دائام ،وال نعهد مثل هذا يف سائر الديانات ال أقل
بنفس الكيفية واملضمون.
 /6اإلجهار يف ثالث صلوات :وهي كيفية يف القراءة للفاحتة
والسورة يف صالة الفجر واملغرب والعشاء.

 /7الرخصة ألمتي عند األمراض والسفر :حيث كان من
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ميزات هذه األمة واخلصال التي أكرم اهلل عز وجل هبا إياها ،أنه خفف
عليهم عند املرض والسفر ،الصالة والصوم ،فجعل الصالة الرباعية
مقصورة وثنائية ،ورفع وجوب ومرشوعية الصوم يف أثناء السفر .قال
ُ َّ ً َ ۡ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ۡ ّ ٞ
َ
َ َ (((
تعاىل {ف َمن َك َن مِنكم مريضا أو ٰ
ع سف ٖر ف ِعدة مِن أيا ٍم أخر} .
ِ

 /8الشفاعة ألصحاب الكبائر من أمتي :وهذه من خصائص
النبي املصطفى جعلنا اهلل ومن يقرأ هذه الكلامت ممن ينال شفاعته
ويفوز برفقته يف اجلنان.

هذه اخلصال ،التي أبداها النبي املصطفى  ،Kملعرش اليهود
والتي انتهت بإسالمهم وإقرارهم بذلك هي مما نقله اإلمام احلسن
املجتبى  Cمن سنة رسول اهلل ،وهو املصدر األساس هلا فيام نقل
من سنة النبي .مع مالحظة سبق أن أرشنا إليها وهي أن احلسن
السبط  Cيف ذلك الوقت هو دون سبع سنني!.
تفسير التسبيحة الكبرى:

ومما نقل عن اإلمام املجتبى عن جده النبي ،تفسري التسبيحة
الكربى وهي بمثابة (امللك)((( فيام بني األذكار واألوراد يف
((( البقرة185 :
((( الصدوق :ثواب األعامل  ٨ /عن أيب عبد اهلل  Cقال قال رسول اهلل K
أكثروا من سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب فإهنن يأتني يوم
القيامة هلن مقدمات ومؤخرات ومعقبات وهن الباقيات الصاحلات.
ول اهللِ َ :K
«ل ْن أ ُق َ
قال َر ُس ُ
والنسائي يف السنن الكربى /٩َ ٣٠٧
حان اهللِ،
ولُ :س ْب َ
َ ِ ِ
ِ
ِ
ت َع َل ْيه َّ
الش ْمس».
إل م ّا َط َل َع ْ
أح ُّ
ْب ،وال إ َل َه ّإل اهللَُ ،
ب َ َّ
واحل ْمدُ ل َّله ،واهللُ أك َ ُ
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اإلسالم ،وهي عىل أمهيتها العالية تزداد أثرا عندما يتعرف اإلنسان
املس ِّبح عىل معناها ومغزاها ،وقد روى اإلمام احلسن هذه املعاين؛
لل صىل اللّ عليه وآله
فإنه قال« :جاء نفر من اليهود إىل رسول ا ّ
فسأله أعلمهم ،فقال له أخربين عن تفسري سبحان اللّ واحلمد للّ
لل عليه وآله :علم اللّ
النبي صىل ا ّ
وال إله اال اللّ واللّ أكرب! فقال ّ
وجل أن بني آدم يكذبون عىل اللّ ع ّز ّ
عز ّ
وجل((( فقال سبحان اللّ
براءة ممّا يقولون .وأما قوله احلمد للّ فإنه علم أن العباد ال يؤ ّدون
شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن حيمده العباد ،وهو ّأول كالم لوال
لل ع ّز ّ
وجل عىل أحد بنعمة وقوله :ال إله اال اللّ يعني
ذلك ملا أنعم ا ّ
لل األعامل إال هبا وهي كلمة التقوى ،يثقل اللّ هبا
وحدانيته ال يقبل ا ّ
املوازين يوم القيامة(((.

فوائد االختالف للمسجد
ومما رواه احلمريي يف قرب االسناد بسنده عن اإلمام احلسن
عن رسول اهلل  ،Kأنه قال« :من أدمن االختالف إىل املساجد مل
علم مستطر ًفا ،أو
يعدم واحدة من سبعً ،
أخا يستفيده يف اهلل ،أو ً
رمحة منتظرة أو آية حمكمة تدل عىل هدى ،أو انه أظنه ،قال :سدة،
أو رشدة تسده عن ردى ،أو يرتك ذنبا حياء أو تقوى»(((.
((( وفيه إشارة واضحة ناقدة ملنحريف اليهود الذين وصفوا كثريا يف القرآن بأهنم
يكذبون عىل اهلل سبحانه.
((( تتمة النص من مسند اإلمام احلسن  ،Cالشيخ عزيز اهلل عطاردي ،ص .٥٩٢
((( قرب االسناد ،احلمريي القمي ،ص  ١٠٤ومسند اإلمام حسن ،C
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وهذا من األحاديث املرغبة يف تكرار ودوام االختالف

والذهاب للمساجد إىل حد االدمان ،فإن من فعل ذلك ال يعدم
واحدة من سبع خصال(((.

الشيخ عزيز اهلل عطاردي ،ص  ٦٥٩عن قرب االسناد.
((( وقد ضعف رجاليو وحمدثو مدرسة اخللفاء احلديث بل حكم عليه بعضهم
كاأللباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة /١٣ ٦١٥بالوضع ،فقال إنه
موضوع ،واحتج لذلك :بعد أن ذكر سعد بن طريف بقوله «ليس بيشء».
وعن النسائي( :مرتوك احلديث).
ثم ساق له أحاديث كثرية هذا أحدها ،ثم قال« :وله غريها ،وكلها ال يروهيا
غريه ،وهو ضعيف جدا» .وقال ابن حبان« :كان يضع احلديث عىل الفور».
وقال اهليثمي يف (املجمع) (/٢« :)٢٣رواه الطرباين يف (الكبري) ،وفيه سعد
بن طريف اإلسكاف ،وقد أمجعوا عىل ضعفه» .ثم قال :قلت :قلت :ويد
الصنع والوضع والتكلف فيه ظاهرة ،فال أدري كيف مل يورده ابن اجلوزي
يف (موضوعاته) ،أو يف (علله) عىل األقل! انتهى كالم األلباين.
أقول :من العجيب احلكم عىل احلديث بالوضع ملجرد أن أحد رواته قد حكم
عليه بعضهم بالضعف ،أو بأنه مرتوك .مع أن احلديث تعددت طرقه يف
أحاديث مدرسة اإلمامية ،وبعضها تام بال كالم ،وعىل فرض أن هذا الطريق
أو ذاك مبتىل بضعف أحد الرواة فإن كونه ذا طرق متعددة ،باإلضافة إىل قوة
مضمونه وعلو معناه جيعل من املمكن االطمئنان إىل صدوره .وأما تفصيل
القول:
أ /فإن من حكموا بضعفه وألجله ضعفوا احلديث بل وصفوه بالوضع وهو
سعد بن طريف حتى قال اهليثمي يف جممع الزوائد ٢٣ /٢وفيه سعد بن
طريف اإلسكاف وقد أمجعوا عىل ضعفه «والظاهر أن تضعيفهم إياه ناشئ
من تشيعه ،فإذا تم توثيقه فامذا يصنعون برواياته يف التشيع؟ وهذا ما أمجله ابن
معني وغريه ،وفصله أبو عمرو الفالس بقوله كام نقله عنه الذهبي يف ميزان
االعتدال »١٢٣/٢قال الفالس :ضعيف يفرط يف التشيع” قد حكم اإلمام

آرقلا ريسفتو ىبتجملا نسحلا مامإلا 135 | ................................................

اخلوئي أعىل اهلل مقامه يف معجم رواة احلديث  71 /9بوثاقته ،فقال بعد أن
ناقش ما ورد يف شأنه من الروايات واألقوال« :ثم إن الظاهر وثاقة الرجل،
لقول الشيخ :وهو صحيح احلديث ،ووروده يف إسناد عيل بن إبراهيم بن
هاشم يف التفسري».
ب  /إن ما ذكره االلباين من قوله« :يد الصنع والوضع والتكلف فيه ظاهرة» ال
نعلم من أين رأى يد الصنع والتكلف والوضع ..وهل هي يد واحدة أو
ثالث ٍ
أياد! بل نرى العكس متاما فإن نسيجه يتوافق مع ما هو املألوف من
أحاديث رسول اهلل  Kواملعصومني بعده..
ج /إن نصه موجود يف أسانيد متعددة ،تارة تنتهي إىل أمري املؤمنني عيل ،C
وأخرى إىل احلسن املجتبى ويف هذا كفاية لبيان أن ما ذكره من ظهور يد
الوضع والتكلف هو أمر باطل ،إال أن يعتقد أن الواضع هو عيل أو احلسن،
نعوذ باهلل!.
كام أن حمتواه موجود يف أحاديث كثرية ،وبأسانيد خمتلفة..
فقد نقله السيد الربوجردي يف جامع أحاديث الشيعة  ،٤٥١ /٤عن الصدوق يف
الفقيه هكذا :كان أمري املؤمنني  Cيقول :من اختلف إىل املساجد أصاب
احدى الثامن :أخا مستفادا يف اهلل عز وجل ،أو علام مستطرفا ،أو آية حمكمة
أو رمحة منتظرة ،أو كلمة ترده عن ردى ،أو يسمع كلمة تدله عىل هدى ،أو
يرتك ذنبا خشية أو حياء.
وعن املستدرك للنوري ،ناقال عن املفيد يف جمالسه ،عن الصدوق ،وكذلك عن
الصدوق يف األمايل ،واخلصال وفيها عن سعد (بن طريف) االسكاف عن
عمري بن مأمون عن احلسن السبط عن النبي .K
وحمتواه ومضمونه يف فوائد االختالف للمساجد هو من أجود املتون املوافقة
لالعتبار .ولعله ألجل تعدد طرقه – عىل االقل يف مصادر اإلمامية – وقوة
مضمونه ،مر كثري عليه من مدرسة اخللفاء ونقلوه ومل يتعقبوه بالتضعيف،
فال غرابة ملا عده االلباين غريبا حني مل يدر أنه ملاذا مل يذكره ابن اجلوزي يف
«موضوعاته» ،أو يف «علله» عىل األقل! فقد ذكره ابن قتيبة الدينوري (ت

......................................................... | 136سيد الجنة االٕمام الحسن بن علي

 276هـ) يف عيون األخبار  ٥ /٣والطرباين ( 360هـ) يف أخبار احلسن بن
عيل بن أيب طالب  ١٤٩ Cوالغزايل (ت  505هـ) يف إحياء علوم الدين
ج  ١٧٠ /١٤وابن عساكر (ت 571هـ) يف تاريخ مدينة دمشق ٩٢ / ١٤
لكنه نسبه لإلمام احلسني  Cولعله تصحيف وجالل الدين السيوطي
(ت 911هـ) يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور  ،٢١٧ /٣واهليثمي(ت
 )٨٠٧يف كشف األستار /٤ ١٨مع زيادة« :عن احلسن بن عيل قال:سمعت
أيب وجدي» وأما يف مصادر اإلمامية فلعلك ال جتد فقيها يتعرض إىل أحكام
املساجد ال يذكره.

الحياة الزوجية
لإلمام الحسن عليه السالم
قد ذكرنا يف ما سبق أنه عىل أثر الرصاع الذي دار بني الطالبيني

ممثلني بأحفاد احلسن املجتبى وبني العباسيني ويف طليعتهم أبو
جعفر املنصور فقد خاض هذا احلرب بكل أبعادها معهم ،فمن

حماولة استئصال الذرية حتى مل يبق حمتلم مل يكن مهددا بالقتل،
وقتل بالفعل عددا غري قليل منهم يف املعارك أو السجن ،إىل
احلرب االقتصادية حيث أحرق واليه عىل املدينة عددا من دورهم

ومزارعهم وأمالكهم ،إىل تشويه الشخصيات املحرتمة لدى أهل

البيت وقد مر نقل خطبه ورسائله يف صفحات سابقة ،وأرشنا

هناك إىل أهنا من أسوأ التعابري احلاقدة عىل شخصيات الطالبيني
الكربى كأمري املؤمنني واحلسنني .A

ومن املعلوم أن هذا يعطي خ ًّطا لإلعالم والتثقيف كام نراه

اليوم بوضوح ،فإذا اختذ احلاكم موقفا سلبيا من شخصية أو نظام
137

......................................................... | 138سيد الجنة االٕمام الحسن بن علي

سيايس ترى الكل جيري يف ميدان ذم تلك الشخصية ويفتعل
املثالب يف ذلك النظام ،فإذا ريض عنه اختفت كل تلك املقاالت

غريها من دون حياء!.
ليحل حملها ُ

وكان من مجلة التشويه للشخصيات الطالبية وبشكل مبارش،

نسبة العجز والوهن واالنشغال بالشهوات والزواج والطالق

(((

لإلمام احلسن املجتبى  ،Cوهذا ما ذكره املنصور العبايس يف

أكثر من موضع.

ولذلك جرى يف هذا امليدان من كان يف رحاب العباسيني
مسرتز ًقا من أمواهلم وحمم ًّيا بحياطتهم له ،فوجدنا هذه السلسلة
((( املسعودي؛ عيل بن احلسني ( 346هـ) :مروج الذهب ومعادن اجلوهر
 :٣٠٠/٣وملا أخذ املنصور عبد اهلل بن احلسن وإخوته والنفر الذين كانوا
معه من أهل بيته صعد املنرب باهلاشمية (األنبار حاليا وهي العاصمة الثانية
للعباسيني بعد الكوفة وقبل بناء بغداد) ،وقال :يا أهل خراسان ،أنتم شيعتنا
وأنصارنا ،وأهل دعوتنا ،ولو بايعتم غرينا ،مل تبايعوا خري ًا منا ،إن ولد ابن
أيب طالب تركناهم والذي ال إله إال هو واخلالفة فلم نعرض هلم ال بقليل
وال بكثري .فقام فيها عيل بن أيب طالب  Fعنه فام أفلح ،وحكم احلكمني،
فاختلفت عليه األمة ،وافرتقت الكلمة ،ثم وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته
فقتلوه ،ثم قام بعده احلسن بن عيل  Fعنه فواهلل ما كان برجلُ ،ع ِرضت
ودس إليه معاوية إين أجعلك و ّيل عهدي ،فخلعه
عليه األموال فقبلها،
َّ
وانسلخ له مما كان فيه ،وسلمه إليه ،وأقبل عىل النساء يتزوج اليوم واحدة
ويطلق غد ًا أخرى ،فلم يزل كذلك حتى مات عىل فراشه( ..قد ذكرنا
تعليقنا عىل ما نقله املسعودي هنا يف حاشية سابقة ،وقلنا إن الرتيض املوجود
هو من زيادات املسعودي وال يصح عن املنصور فراجع احلاشية يف مكاهنا).
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تبدأ من املدائني ومتر بابن سعد البغدادي يف الطبقات ثم بالبالذري
صاحب املتوكل العبايس ونديمه يف األنساب ،وهكذا ثم يأخذ منها
كل من كتب يف سرية اإلمام احلسن ،ويزيد عليها حتى حتولت إىل
أيقونة ال تكاد تستطيع جتاهل حضورها يف كل كتب سرية احلسن
وفضائله!.

والعجب من بعض هؤالء الذين يفتشون يف سند كل رواية من
روايات فضائل أهل البيت عن الشعرة وما دوهنا حتى إذا أعياهم
قالوا املتن منكر! تراهم هنا يأخذون فكرة التشويه عن اإلمام
احلسن من دون شك فيقول قائلهم ،وكان احلسن كذا وكذا ..وال
يكلف نفسه حتى أن يقول روي هكذا ،أو قيل هكذا! مع أن أصول
هذه األقوال قد أثبت البحث العلمي فيها سقوطها بأكثر من سبب.
َ ِ
نكاحاِ ،م ْط َ
ال ًقاَ ،تز ََّو َج ن َْح ًوا ِمن
نعم قالوا هكذا:
«وكان م ً
ِ
كان ُي ِ
فار ُق ُه ْأر َب ُع َضائِ َر.
ني ْام َرأةً ،و َق َّلام َ
َس ْبع َ
َعن جع َف ٍر الص ِ
أن َعلِ ًّيا َ
أه َل الكُو َف ِة! الَ ُتز َِّو ُجوا
اد ِقَّ :
قال :يا ْ
ّ
ْ َ ْ
َ
احل َس َنَ ،فإ َّن ُه ِم ْطال ٌَق.

ِ
َف َ
ض ْأم َس َ
ك ،وما ك َِر َه َط َّل َق.
قال َر ُج ٌل :واهللِ َل ُنز َِّو َج َّن ُهَ ،فام َر َ
احل َس ُن ْام َرأةًَ ،ف ْأر َس َل إ َل ْيها بِامئ َِة ِ
قال ا ْب ُن ِس ِريي َنَ :تز ََّو َج َ
َ
جار َي ٍة،
َم َع ك ُِّل ِ
جار َي ٍة أ ْل ُ
ف ِد ْر َهمٍ»(((.
((( الذهبي ،شمس الدين (ت  748هـ) سري أعالم النبالء ط الرسالة
/٣ ،٢٥٣ولنا أن نسأل الذهبي الذي تويف  ٧٤٨هـ أي بعد سبعة قرون من
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وحني تأيت إىل أعداد زوجات احلسن املتخيلة ،جتدها أشبه
باحلراج ،فإذا كانت عند ابن منظور  70امرأة! فالعدد يقفز مرة
واحدة عند ابن سعد واملدائني ليكون  90امرأة! وألن الطويف
استقل العدد املذكور فقال إنه  100امرأة وأكثر! وحقق له أبو
الفرج بن اجلوزي ما كان يبتغيه من العدد األكرب فقال إهنن 200
امرأة! إىل هنا واملزاد مل ينته بعد فجاء أبو طالب املكي وهو الذي
وصف بأنه ليس بثبت وال ثقة فقال إهنن  300امرأة!.
هل من مزيد؟.

نعم جاء من سمي أبو عبد اهلل املحدث فصنع هلن موكب
عزاء ضخم وبعد أن نزع أحذيتهن سريهن يف ذلك املوكب الذي
مل يره غريه ومل يوجد إال يف خياله ،فقال« :إن هذه النساء كلهن
خرجن يف جنازة احلسن حافيات»!!.
وجاء آخر يف كتاب التعازي((( ليضيف رقام أكرب مما سبق!
وليقول :إنه تزوج  448امرأة! وهكذا كلام مرت األيام يزداد
العدد ،متاما مثل حشائش األرض!.

شهادة اإلمام احلسن ،هل هذه القضية بدهيية؟ حتى ترسل إرسال املسلامت
من غري نسبتها لراو أو رواية؟ وبنفس النص قاله ابن كثري وهو الذي تويف
سنة  774هـ كذلك بعد ما يزيد عن سبعة قرون من شهادة اإلمام ،يف البداية
والنهاية  ،42/8بعنوان قالوا ..ونسأل من هم الذين قالوا؟ وهكذا ،وقبلهم
ابن عساكر الدمشقي ..وغريهم من أتباع النهج األموي.
((( نقله عنه النوري يف مستدرك الوسائل 296/16
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ولو أردنا أن نلتزم بام افرتاه املنصور الدوانيقي العبايس من أنه
يتزوج اليوم امرأة ويطلق غدا األخرى فمعنى ذلك أنه يتزوج يف
السنة  180ويطلق  180امرأة فإذا رضبنا ذلك يف  15سنة يعني
من حني جميئه مع أبيه إىل الكوفة إىل شهادة احلسن سنة  50هـ،
فيعني ذلك أنه قد تزوج  2700وطلق مثلهن!!(((.

أرأيت كيف يبلغ عته العقول ومحاقة األلباب؟ إن مل يكن فعل
األحقاد؟.

مل تنته املرسحية بعد! فال بد من ورق وأغصان هلذه الشجرة
البائسة من األفكار! لذلك قالوا إن عليا ضج من ذلك وهنى أهل
الكوفة عن تزويج هذا الولد!! الذي تقولوا عىل اإلمام بشأنه :قوله
إنه مزواج ومطالق! وكأن اإلمام عليا  Cقد أعيته السبل مع ابنه
فال هو يسمع النصيحة وال يأمتر بأمر أبيه وال يوقر شأن أرسته! فلم
عيل  Cطريقا إال أن يستنجد بالناس ليعينوه عىل منع هذا
جيد ٌّ
الولد مما مل يستطع أبوه!! غري أن الناس مل يعينوه وأرصوا عىل أن
عيل  Cال
يزوجوه وأن يطلق كام يشاء! فعادت املشكلة ومل حيلها ٌّ
بنفسه وال بمعونة بني هاشم وال بمساعدة أهل الكوفة!!.
أرأيت كيف يتم االستخفاف بالعقول؟.

((( لعل قائال يقول إنه ال يقصد من ذلك اجلدية يف أنه يتزوج اليوم ويطلق غدا
وإنام تعبري كنائي عن الكثرة! ونقول :إن من يتأمل بعمق ال يرى فرقا بني
قول املنصور هذا غري اجلاد وبني القائل إهنن  300أو  448وقد خرجن يف
موكب عزاء! فكال األمرين ينتمي لعامل التخريق والتخريف.
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وقد رأيت أن من أفضل من ناقش املسألة هبدوء ومجع
أطرافها املتفرقة هو املرحوم الشيخ باقر القريش((( يف كتابه حياة
اإلمام احلسن  Cلذلك سأورد خالصة هلا وأظن أهنا ستكفي
القارئ العزيز .قال رمحه اهلل يف بيان استدالل من نفى كثرة زواجه
(وطالقه بالتبع) ما ييل:
 /1كراهة الطالق رشعا مما جيعل سبط النبي وهو حمل اقتداء
شيعته ال يتصدى له حتى يصبح (مطالقا)((( مع مالحظة أنه أبغض
احلالل ،وبشكل خاص ما ورد «ما من يشء مما أحله اللّ أبغض إليه
لل عز وجل يبغض املطالق الذواق»(((.
من الطالق وإن ا ّ

((( وباملناسبة رأيت أن أذكر هذا األمر وأذكّر بفضيلة العالمة املحقق القريش
رضوان اهلل عليه ،فقد رأيت مقاال يف أحد املواقع املحسوبة عىل السلفية
(موقع صالح الدين املنجد) يرد بشكل جيد عىل فرية إن احلسن مطالق
حسنَا ،وكان قد اعتمد فيه
مزواج! فأعجبني الكالم ورأيت أنه مرتب ترتي ًبا َ
عىل كتاب للدكتور عيل الصاليب :حياة احلسن بن عيل  Fعنه .فرجعت
إىل أصل الكتاب فوجدته يف ثالث صفحات قد اخترص ما قاله بشكل مفصل
املرحوم القريش يف كتابه حياة اإلمام احلسن ،بعد أن جعله د .الصاليب قليل
الدسم ،وأغفل ما ال يتالءم مع نظرية مدرسة اخللفاء منه ،ومع ذلك جاء
ما نقله وخلصه ناف ًعا ومفيدً ا ،فعلمت أن هذا راجع إىل جودة األصل الذي
أخذ منه ،وأن هذا العذب هو من ذلك النهر ،فرمحة اهلل ورضوانه عىل الشيخ
القريش وحرشه اهلل مع سادته املعصومني لقاء ما قدم من رشح سرية حياهتم.
((( مطالق :عىل وزن مفعال (مثل مقدام ومدرار) من صيغ املبالغة ،وال
تستعمل إال فيام كانت كثرة الطالق فيه كثرة غري عادية.
((( القريش ،الشيخ باقر رشيف :حياة اإلمام احلسن بن عيل ٤٤٥/٢ C
وبمقتىض هذا فإن احلسن بن عيل والعياذ باهلل مبغوض من اهلل ألنه مطالق
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عىل أن االنشغال بذلك يتناىف مع االنشغال «بعبادته واجتاهه
نحو اللّ وعمله املستمر يف حقل اإلصالح وقضاء حوائج الناس
وجلب اخلري هلم ودفع الرش والشقاء عنهم فال تفكري له إال باألمور
اإلصالحية» ،وال سيام أيام كان يف الكوفة وهو يمني والده يف ثالث
حروب أشعلها ضده خمالفوه!.
 /2يف مناقشته للروايات رأى أن إحداها ترجع للمدائني
وهو من تالمذة عوانة بن احلكم (األموي االجتاه) وسمرة بن
حبيب وهو كسابقه ،جيري وراء من يعطيه املال ،و َق َّل أن يكون له
روايات مسندة كام قال عنه ابن عدي.
وباقي الروايات وهي أربع مرسلة((( ال إسناد هلا أصال!.

 /3إن مما يفيد افتعال هذه الروايات كثرة الزجيات هو عدم
ذواق! وإذا كان مبغوضا من اهلل فينبغي أن يكون كذلك من العباد بينام
بمقتىض أحاديث أخرى عن النبي من أبغضه فقد أبغض النبي! فكيف
ينسجم هذا مع ما ورد يف أحاديث املدرستني أنه سيد شباب أهل اجلنة؟
أترى يكون من يبغضه اهلل والنبي ويبغض عمله؟ أو ما ورد من أنه مل يؤت
أحد من ولد آدم من الفضل ما أويت احلسن ..أترى ذلك يكون مع اتصافه
بام ال حيبه اهلل من العمل؟.
((( وأنا يف هناية هذا الفصل رأيت (القول احلسن يف عدد زوجات اإلمام
احلسن) وهو كتاب نافع نرشته العتبة احلسينية املقدسة ،خيتص بمناقشة
مسألة زواج وطالق اإلمام احلسن وقد بذل مؤلفه الشيخ وسام البلداوي
مشكورا يف تتبع أسانيد الروايات واحدة بعد األخرى
جزاه اهلل خريا جهدً ا
ً
من مصادر الفريقني وأثبت ضعفها وعدم إمكانية االعتامد عليها ،فمن أراد
التفصيل يف هذا فلريجع إىل الكتاب.
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تناسب أوالد اإلمام احلسن مع هذه الزوجات الكثريات املفرتضات
فإن ما قيل من أوالده أهنم (اثنان وعرشون ذكرا وأنثى)((( فكيف
يلتئم هذا مع سبعني امرأة أو تسعني أو مئة أو ثالثامئة؟.

 /4وقد أشار القريش إىل نقطة مهمة وهي أننا ال نجد يف كالم
األمويني وهم الذين ناظروا اإلمام احلسن وناقضوا أقواله وحاولوا
أن خيجلوه بكل وسيلة ممكنة وأن جيدوا فيه عيبا يعلنوه عنه ،ولكن
ال نجد أحدً ا منهم قد عريه أو ملزه بكثرة زجياته أو طالقاته ،ولو
صحيحا لكان من أوضح أنحاء الغمز والتعيري عليه ،إذ
كان هذا
ً
«لو كان اإلمام  Cكثري الزواج والطالق  -كام يقولون  -لقالوا
له :أنت ال تصلح للخالفة ألنك مشغول بالنساء ،ولط ّبلوا بذلك،
واختذوه وسيلة للتشهري به ،وجاهبوه به عند اجتامعهم به فسكوهتم
عنه وعدم ذكرهم له مما يدل عىل عدم واقعيته وصحته»(((.
 /5قال أيضا أن دعواهم أن اإلمام عل ًّيا  Cصعد املنرب
وهنى الناس عن تزويج احلسن ،تنا َقش بأنه إما أنه قد هنى احلسن
فلم يستجب له أو مل ينهه وأخرب الناس مبارشة ،واألول وهو عدم
استجابة احلسن لوالده ال يتناسب مع كونه من املطهرين من أهل

((( لقد ذكرنا يف كتابنا (كاظم الغيظ موسى بن جعفر) أن أوالد اإلمام كانوا
نحو  37بني ذكر وأنثى وهم من نساء (حرائر وإماء) ال يصلن إىل عرش
نساء .فهل يعقل أن من يكون عنده سبعون امرأة وهو أقل ما قالوه يكون
له من الولد اثنان وعرشون؟ بالطبع سيأيت كالم فيام نختاره من عدد نساء
اإلمام احلسن وأوالده.
((( القريش :حياة اإلمام احلسن ٤٤٩/٢
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البيت! والثاين ال يتناسب مع موقع اإلمام أمري املؤمنني حيث
ينبغي أن خيربه وينصحه ال أن يذمه وينتقصه عىل رؤوس األشهاد،
فكال األمرين بعيد عن احلقيقة.
 /6وكذلك قوهلم إن نساءه ( )300خرجن يف جنازته
حافيات! فإن هذا ليس معهودا يف الدين الذي شدد عىل التسرت
والتحجب!.

ثم عطف القريش عنان الكالم عىل دور املنصور العبايس يف
إشاعة مثل هذا األكاذيب عىل أثر مواجهته لبني احلسن املجتبى يف
ثوراهتم ضده ،وتلقف من بعده هذه األكاذيب كحقائق ،ولذا رأينا
أن أقدمها تارخيا هو ما ذكره املدائني وهو املتوىف سنة  225وابن
سعد املتوىف  230هـ ومن جاء بعدهم وهؤالء كلهم جاؤوا بعد
املنصور العبايس (مات  )158هـ.

وقد أعادها املسترشقون املعادون لإلسالم وال سيام املسيحي
احلاقد المنس يف كتبه ،وتلقفها بعض تالمذته فعادت إىل الساحة
من جديد.

 /7رأيت إشارة جيدة يف كتاب (القول احلسن) ال أدري إن
كان قد تم االشارة هلا يف سائر الكتب التي عاجلت هذا املوضوع،
أو ال؛ وهي قضية الشهود((( ،فإن من املعلوم أن وجود شاهدين
يف النكاح عىل رأي مدرسة اخللفاء ،ويف الطالق عىل وفق مذهب
((( البلداوي؛ وسام :القول احلسن يف عدد زوجات اإلمام احلسن 126
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أهل البيت هو من األمور الالزمة ومن رشائط الصحة ،يف النكاح
والطالق بالنحو الذي سبق ،وبالتايل فإن كون اإلمام احلسن قد
تزوج أو طلق سبعني أو ثامنني أو مائة أو أكثر يقتيض أن يكون هناك
عىل األقل  140شاهدا وأكثر من ذلك يعني ال بد من رضب العدد
يف  ،4فإذا قيل بام زعمه أبو طالب املكي ( )300فال بد أن يكون
ٍ
شاهد!! إما شهدوا بالنكاح كام تراه مدرسة اخللفاء
هناك 1200
أو عىل الطالق كام هو فقه أهل البيت  ..Aفأين ذهب هؤالء؟
أثرا هلم وال ذاكر منهم
هل تبخروا كامء يف يوم صيف؟ فلم نجد ً
وال عنهم هلذه الزجيات واحتاج املدائني وغريه إلرسال الروايات
بعد نحو قرنني من الزمان من وقوع الزواج والطالق املفرتض؟.

الروايات يفضح بعضها بعضا
ثم إهنم نقلوا روايات يدل ما فيها عىل كذهبا ،فمن ذلك ما
نقلوه من أن احلسن كانت عنده عائشة اخلثعمية (هكذا من دون اسم
عيل تظهرين
أب أو جد) «فلام قتل قالت :لتهنك اخلالفة .قال :بقتل ٍّ
الشامتة؟ اذهبي فأنت طالق ثال ًثا ،قال فتلفعت بثياهبا وقالت :واهلل ما
أردت هذا ،وقعدت حتى انقضت عدهتا ،فبعث إليها ببقية صداقها
وبمئة عرشين ألف درهم ،فلام جاءها الرسول ورأت املال قالت:
ٍ
ُ
متاع ٌ
عيل فبكى
الرسول
حبيب مفارق ،فأخرب
قليل من
َ
ٌ
احلسن بن ّ
وقال :لوال أين سمعت أيب حيدث عن جدي النبي  Kأنه قال :من
زوجا غريه ،لراجعتها».
طلق امرأته ثال ًثا مل حتل له حتى تنكح ً
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ويفضح هذه الرواية أن أي طالب علم مبتدئ يعرف بأن
مذهب أهل البيت ال يقبل الطالق ثالثا بالصيغة املذكورة ..وهو
الفارق املعروف بينه وبني املذاهب األخرى ،وقد بنيت الرواية
عليه ،وأن احلسن ال يستطيع أن يتزوجها أو يرجع إليها مادامت
قد طلقت ثالثا! ويظهر أن واضع اخلرب وصانعه مل ينتبه إىل هذا
فوقع فيه! هذا فضال عن أنه ال يناسب حسن املعارشة ،املعروفة
عن احلسن حتى قالوا إنه ال يفارق امرأة إال وهي راغبة فيه ،أن
يطلقها ألجل كلمة غري مقصودة! ثم يقوم بالبكاء!.

عيل إىل منظور
ومثل ذلك ما نقلوه أنه «ملا خطب احلسن بن ّ
بن سيار بن زبان الفزاري ابنته فقال :واهلل إين ألنكحك ،وإين
ألعلم أنك غلق طلق ملق غري أنك أكرم العرب بيتًا وأكرمه نس ًبا..
(سب) هذا املنظور للحسن ال يتناسب
ونالحظ أن ما قيل فيها من
ّ
أبدً ا مع ما ُعرف عنه ..فهو يصفه بأنه غلق يعني يسء األخالق،
وملق يعني كذوب كام يف لسان العرب ،وطلق (فهل مقصودة
كثري الطالق مع أهنا ال تأيت هبذا املعنى وإنام تأيت بمعنى طلِق الوجه
وباسم) لكن يظهر أن مفتعل اخلرب أراد أن تأيت الكلامت بوزن واحد
حتى لو كانت متعاكسة املعنى!!.

هل هناك تداخل أو تبديل في األسماء؟.
إهنم يذكرون أن بعض األشخاص كانوا مشهورين بالزواج
والطالق ،ومن هؤالء من كان هو يتظاهر بذلك وال يرى فيه مسبة
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نقصا! بل مل يكن هذا خمالفا لسريهتم العامة مثل املغرية بن
له أو ً
شعبة الثقفي الذي وصف قبل اإلسالم بأنه أكثرهم ً
إقبال عىل
العالقات غري املرشوعة ،وبعد اإلسالم عرف بإقباله عىل النكاح
وزعم أنه كان يرصح بذلك ويفتخر به ويصف
والطالق(((ُ .
معرفته بالنساء من خالل جتاربه!.
وهكذا ذكروا عن الوليد بن عبد امللك األموي((( ،ومثل

((( (األصفهاين ،أبو الفرج (ت  356هـ) :األغاين ( ٦٠ /١٦بالرغم من
أننا ال نريد أن نعتمد عىل الكتاب) قال فيه :وكان املغرية مطالقا .فكان إذا
اجتمع عنده أربع نسوة قال :إنكن لطويالت األعناق ،كريامت األخالق،
تزوج تسعا وثامنني امرأة أخربين أمحد بن
ولكني رجل مطالق ،فاعتددنّ ..
األصمعي قال:
عبيد ال َّله بن عامر ،قال :حدثنا عمر بن شبة ،قال :حدثنا
ّ
حدثنا أبو هالل عن مطري الوراق ،قال :قال املغرية بن شعبة :نكحت تسعا
وثامنني امرأة ،أو قال :أكثر من ثامنني امرأة ،فام أمسكت امرأة منهن عىل
حب؛ أمسكها لولدها ،وحلسبها ،ولكذا ولكذا .يصف العربيات قال أبو
زيد :وبلغني أهنم ذكروا النساء عند املغرية بن شعبة ،فقال :أنا أعلمكم هبن:
تزوجت ثالثا وتسعني امرأة ،منهن سبعون بكرا ،فوجدت اليامنية كثوبك:
الربعية أمتك :أمرهتا فأطاعتك؛
أخذت بجانبه فاتبعك بقيته؛ ووجدت ّ
ووجدت املرضية قرنا ساورته ،فغلبته أو غلبك..
((( ابن كثريالدمشقي؛ اسامعيل (ت  774هـ) البداية والنهاية ط هجر
/١٢ ٦١٠وقال الواقدي :كان الوليد جبارا ذا سطوة شديدة ال يتوقف إذا
غضب ،جلوجا ،كثري األكل واجلامع ،مطالقا ،يقال :إنه تزوج ثالثا وستني
امرأة غري اإلماء .قلت :وقد يراد هبذا الوليد بن يزيد الفاسق ال الوليد بن
عبد امللك باين اجلامع .واهلل أعلم.
وقال سبط ابن اجلوزي (ت ٦٥٤هـ) يف مرآة الزمان يف تواريخ األعيان /١٠١٤٤
ذكر نساء الوليد :قد روينا أنه كان ِمطال ًقا وأنه أحصن ستني امرأة ،واملشهور
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هؤالء ال تتخالف سريهتم العامة مع هذه الدعاوى والروايات
عنهم ،وال يروهنا منكرة ،بينام هي بالنسبة لإلمام احلسن C
مستنكرة وخمالفة لسريته ،باإلضافة إىل هتافت رواياهتا ،ورواهتا.
فهل أن هؤالء الكتاب أو الرواة قد خلطوا بقصد أو دونه
اسم اإلمام احلسن  Cيف هذه األسامء؟ خصوصا أننا نالحظ
بعض العبارات املوجودة يف هذه الروايات مشاهبة ملا وضع يف
روايات زواج وطالق احلسن .C

ماذا عن الروايات الشيعية؟.
لعل قائال يقول :إن هناك بعض الروايات الواردة يف مصادر
اإلمامية ،وبعضها يف مثل الكايف ،وبعضها مشاهبة يف نصوصه ملا
ورد يف روايات مصادر اخللفاء فامذا نصنع هبا؟.

واجلواب :بعد الغض عن أسانيدها فالكثري منها ال يستقيم
سندا ..هو نفس اجلواب الذي تم عن أختها من مصادر مدرسة
اخللفاء ،بل عنها حيث تم نقلها يف الغالب من تلك! فإن احلجج
التي تقدمت يف بيان زيف تلك الروايات وعدم معقوليتها تنطبق
متاما عىل هذه الروايات بنفس درجة انطباقها عىل تلك .بل هنا
بزيادة جهات أخر.
وذلك أن الرد عىل روايات مدرسة اخللفاء كانت مع غض

من نسائه :أم ال َبنني بنت عبد العزيز بن مروان ..قال املدائني :تزوج الوليد يف
خالفته ثال ًثا وستني امرأة ،وكان ُيط ِّلق الواحدة والثنتني والثالث..
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النظر عن جهة إمامة احلسن املجتبى وعصمته وما ورد يف شأنه
وحقه ،فكيف سيكون األمر إذا كان مع األخذ بعني النظر هذه
اجلهات؟.

وبالنظر إىل هذه الروايات عىل وجه اخلصوص نقول :إن
أصح ما جاء يف هذا الباب هو ما يف رواية الكايف ويف طريقها عدد
من الواقفة (وهم الذين عرب عنهم يف الروايات بالكالب املمطورة
يعني الناقلة للنجاسة) والتي يزعم فيها أن عل ًّيا  Cقام عىل منرب
الكوفة خياطب الناس ّأل يزوجوه! فنسأل :هل هذا يناسب النص
عىل احلسن باإلمامة ومتهيد األمر له من بعده؟ أو يناسب اإلمام
عل ًّيا وهو يذم احلسن  -بحسب الرواية  -عىل رؤوس األشهاد؟ أو
يناسب احلسن املطهر بنص آية التطهري يف أن أباه حيتاج إىل فضيحته
أمام الناس حتى يردعه عن ذلك الفعل؟ أو يناسب القول بأفضلية
اإلمام احلسن  Cبعد أبيه عىل كل الناس بمقتىض كونه اإلمام
بعده؟ أو..
وبالتايل فإذا كانت الروايات غري الشيعية يرد عليها الكثري
من االشكاالت عىل سندها ومضموهنا ،فإن الروايات الشيعية
تشاركها يف تلك االشكاالت وتزيد عليها بام قدمنا.

هل زوجات اإلمام الحسن فوق المعدالت الطبيعية؟.
سوف يأيت بعد قليل أن زوجات اإلمام  Cهي ضمن
املعدالت العادية يف زمانه ،بل قد تكون أقل من ذلك فإهنم يذكرون
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يف أحوال أصحاب النبي والتابعني ما ييل:

أن أمري املؤمنني عل ًّيا  Cتزوج  8حرائر ،وكان له مثلهن
بملك اليمني ،وعثامن بن عفان تزوج  8نساء ،وعمر بن اخلطاب 9
نساء ،وطلحة بن عبيد اهلل  9نساء ،وسعد بن أيب وقاص  11امرأة،
وعبد الرمحن بن عوف  20امرأة!.
وسواء صحت هذه األرقام بالدقة أو التقريب فإن هذه
األعداد كانت متعارفة ،وإن كانت يف جمتمعاتنا اليوم غريبة أو
عيل قد تزوج مثال عرش نساء أو
كثرية .فإذا قيل إن احلسن بن ّ
نحوها فال يلزم من هذا العدد ضمن تعارف جمتمعه الذي عاش
فيه أن يقال هو مزواج مطالق وأنه اشتكى منه أبوه وأخرب عنه عىل
املنرب أمام الناس ..إىل آخر املعزوفة التي كنا نقرأها فيام مىض من
الصفحات!.

إن ما يذكره املدائني وهو من أصحاب األرقام القياسية يف
ذكر زوجات احلسن ،بالرغم من إجهاده نفسه يف التعداد وعجزه
عن تعداد أكثر من ثامن نساء بأسامئهن! بل وبغري أسامئهن فلم
يستطع أن يورد أي عالمة لكي يكمل أحد عرش فقال وامرأة من
كذا وامرأة من كذا ..فلم يستطع أن يتجاوز رقم .11

ماذا كان سيقول عن عبد الرمحن بن عوف؟ وسعد بن أيب
وقاص وغريمها؟.
لقد نقل ابن أيب احلديد يف رشح النهج عن املدائني قوله يف
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زوجات اإلمام احلسن هكذا« :قال أبو احلسن املدائني :وكان
احلسن كثري التزوج تزوج خولة بنت منظور بن زبان الفزارية ،وأمها
مليكة بنت خارجة بن سنان ،فولدت له احلسن بن احلسن .وتزوج
أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد اهلل ،فولدت له ابنا سامه طلحة،
وتزوج أم برش بنت أيب مسعود األنصاري  -واسم أيب مسعود عقبة
بن عمر  -فولدت له زيد بن احلسن ،وتزوج جعدة بنت األشعث
بن قيس ،وهي التي سقته السم ،وتزوج هند ابنة [سهيل بن عمرو،
وحفصة ابنة عبد] الرمحن بن أيب بكر ،وتزوج امرأة من كلب،
وتزوج امرأة من بنات عمرو بن أهتم املنقري ،وامرأة من ثقيف،
فولدت له عمرا ،وتزوج امرأة من بنات علقمة ابن زرارة ،وامرأة
من بني شيبان من آل مهام بن مرة ،فقيل له :إهنا ترى رأي اخلوارج،
فطلقها ،وقال :إين أكره أن أضم إىل نحري مجرة من مجر جهنم»(((.
ومن خالل تعداد أوالد اإلمام احلسن  Cيمكن لنا أن
نشكل صورة مؤيدة للعدد املعقول الذي قيل بالنسبة لزوجاته ،فإنه
مع مالحظة أنه مل تكن ثقافة حتديد النسل سائدة يف املجتمع املسلم
بل عكسها من تكثري النسل واحلث عليه هو السائد ،وأن بعض
الطرق التي ربام اتبعها بعض األزواج كالعزل وأمثاله اعتربت نوعا
من القتل اخلفي ،وكُره ذلك يف الزوجة احلرة ،فحينها وإن مل تكن
كثرة األوالد شاهدا عىل كثرة الزوجات إذ يمكن لشخص لديه أربع
زوجات أن يكون له الكثري من األوالد ،كام الحظنا يف حياة اإلمام
((( ابن أيب احلديد؛ عبد احلميد (ت  565هـ) :رشح هنج البالغة٢١/١٦
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موسى بن جعفر ،لكن قلة األوالد ال يمكن أن تنسجم مع كثرة
األزواج ،بأن يكون شخص كثري الزوجات لكنه قليل األوالد!.

وبالنسبة لإلمام احلسن فإن ما أحيص من أوالده بأسامئهم ال
يزيد عن  19ولدا بني ذكر وأنثى((( ،وقد ذكرت أسامء أمهاهتم إما
بالكامل أو بدون ذلك كام هو احلال بالنسبة للجواري أو(أمهات
األوالد) وبالرجوع إىل عبارته نجد أن عدد النساء من حرائر
وأمهات أوالد هو  11امرأة.

وأما ما ذكره الشيخ املفيد من عدد أوالده فهم «مخسة عرش
( )15ولدا ذكرا وأنثى»((( .وذكر أسامء احلرائر من زوجاته وأشار
للباقي بعنوان أمهات األوالد واملجموع هو ( )9نساء.
فأصبح لنا بعد هذا 9 :نساء بحسب الشيخ املفيد 11 ،امرأة
بحسب املدائني وابن شهر اشوب .مما قيل يف عدد زوجاته.

لماذا تزوج جعدة بنت األشعث التي سمته؟.
عيل جعدة بنت األشعث
قد يسأل سائل :ملاذا تزوج احلسن بن ّ
وهي التي سمته خصوصا مع قول الشيعة بأن اإلمام يعلم بقاتله
وبالتايل يعلم بأهنا هي التي ستفعل ذلك ،بل أساسا ملاذا يتزوج
((( بحسب ما ذكر أسامءهم ابن شهراشوب يف املناقب  ٢٩ /٤مع تعثر يف
عبارته .وهو نفس العدد الذي ذكره الفخر الرازي يف كتابه الشجرة املباركة
يف أنساب الطالبية
((( اإلرشاد ،ج  ،٢الشيخ املفيد ،ص .٢٠
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امرأة هي عىل خالف طريقته ومبادئه؟.
واجلواب عىل ذلك يأيت بتوضيح عدة أمور:
 /1أنه من الثابت تارخييا أن احلسن  Cقد تزوج جعدة

بنت األشعث الكندي ،واألشعث عُدّ من املخالفني ألمري املؤمنني
عيل  ،Cولإلمام يف ذمه كلامت قوية تعرب عن سوء حال
األشعث ،كام أنه من الثابت يف مصادر اإلمامية بل وعدد من

مصادر مدرسة اخللفاء((( أهنا هي التي أقدمت عىل سمه وهبذا
السبب استشهد.

 /2ملاذا تزوجها اإلمام C؟ جياب عىل ذلك بأن األنبياء

واملعصومني  Aإنام يتعاملون مع املجتمع ضمن مقاييسه العادية،

ال ضمن مقاييسهم اخلاصة هبم .ولو كان األمر غري ذلك وكان
تعاملهم بمقاييسهم اخلاصة ملا تزوجوا أبد ًا .فعىل سبيل املثال ،لو
كان رسول اهلل  Kال يتزوج إال امرأة بمستواه ،ملا تزوج إىل آخر
عمره ،فال توجد امرأة تكافئ رسول اهلل  .Kنعم هناك استثناء
ألمري املؤمنني والسيدة فاطمة الزهراء  ،Dففاطمة كفؤ لعيل ،كام
ورد يف النصوص الكثرية لدينا ،وال يوجد نموذج آخر مشابه هلام.

فال يوجد كفؤ للنبي  Kوال لسائر األنبياء واألئمة  Aيقول
((( قد مر ذكرها يف حاشية مفصلة يف موضوع :اإلمام احلسن من والدته إىل
شهادته.
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اإلمام اهلادي  ...« :Cولو مل ُيزوجنا إال كفؤ مل يزوجنا أحد»(((.
أي لو كنا نبحث عن املكافئ لنا يف املستوى عل ًام وعم ً
ال وهتذيب ًا
وأخالق ًا ملا وجدنا أحدً ا.

فاحلالة العامة إذ ًا هي احلالة االجتامعية التي يتزوج فيها النبي
واإلمام ،ويامرس فيها قدراته العادية وعلمه العادي أيض ًا .فعندما
يبحث عن زوجة له فإنه ال يستعني بعلمه اإلهلي املذخور له من عامل
الغيب؛ ألهنا ليست من األمور التي حتتاج إىل علم الغيب والعلوم
اخلاصة واملعجزة ،فاملعصوم ال يستعني بالغيبيات يف كل أمر يفكر
به ،وإال ملا نال شيئ ًا من علو املقام .إنام هذه كفاءات خاصة أعطيت
للنبي ولإلمام الستخدامها يف مواضع خاصة وليس يف كل املواضع.

فيأيت النبي أو اإلمام ،فيخطب امرأة ظاهرها الصالح ،وقد
تبقى عىل صالحها ،وقد تتكشف عن امرأة أخرى ،كأن تكون
خارجية مثالً ،فيعرف املعصوم ذلك مع املعارشة وطول احلديث
والكالم وما شابه ذلك .عىل سبيل املثال ،كيف يعرف اإلمام
اجلواد  Cأن أم الفضل عندها حالة غري طبيعية من الغرية
واألنفة ،والشعور القومي واالستعالء عىل غريها؟ فال حتظى
عنده .وكذلك بالنسبة إىل زجيات رسول اهلل ،فقد كانت ألغراض
خمتلفة ،فقد قبض النبي  Kعن تسع نساء ،وقد ال جتد امرأتني
من نسائه تتشاكالن يف الغرض من الزواج هبن .فهناك امرأة حبشية
((( اإلربيل؛ عيل بن أيب الفتح (ت  692هـ) :كشف الغمة يف معرفة األئمة /٣
 :١٨٠عن اإلمام عيل اهلادي .C
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ال سند هلا ،كان الغرض األول من الزواج هبا هو الرعاية واحلضانة
هلا ،وحالتها ال تشبه غريها .وأخرى قد يكون الغرض من الزواج
هبا هو من أجل أبيها أو أهلها أو ما شاكل ذلك ،وأخرى ألهنا امرأة
كبرية يف السن وليس هلا عائل وال أهل وال عشرية .وكذا احلال
ينطبق عىل أئمتنا .C

إن القرآن الكريم يذكر لنا قصة النبي نوح  Cالذي صرب
عىل زوجته طيلة مدة الدعوة .وسواء كانت فرتة الدعوة فقط ٩٥٠
ََ َ
ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ
خس َ
ني َع ٗما} أو كانت كل حياته
ِيهم ألف سن ٍة إِل ِ
عام ًا {فلبِث ف ِ
فقد كانت زوجته عىل طريقتها من االنحراف وعدم اإلقبال،
وعندما جاء النبي نوح  Cبالدعوة مل ِ
تبال ومل تستجب له ومل
تقبل منه .لكن نبي اهلل مل يرتكها أو يطلقها ،بل بقيت معه وحافظ
عليها برغم أهنا مل تكن مطيعة هلل .ولذلك ورد يف بعض اآلثار أن
نوح ًا النبي  Cسئل أن يا نبي اهلل إن زوجتك منحرفة ،ال تعبد
ربك وال تطيعك وال تستجيب لك يف أمور الدنيا ،وأنت نبي اهلل،
فلم ال تطلقها؟ ،فقال النبي نوح كالم ًا بالغ احلكمة ،قال إن اهلل ال
بد أن يبتيل عبده ببالء ،فأن يكون ابتالئي بأحد هو حتت يدي ،خري
يل من أن يكون ابتالئي بأحد أنا حتت يده.
 /3إن ظروف وحيثيات الزواج ليست متوفرة بيد الباحث
واملطالع ،حتى فيام شاهده بعينه ،فضال عام غاب عنه ،فقد ترى ابن
عمك يتزوج من امرأة معينة (وال تستطيع أن تتفهم أسبابا مقنعة
لزواجه هبا) لكنها بالنسبة إىل الزوج نفسه تبدو مقنعة متاما .ونحن
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ال نعرف بشكل دقيق األسباب التي تدعو اإلمام احلسن C
للزواج بجعدة بنت األشعث ،فهل هي أسباب مجالية؟ أو أسباب
سياسية لتخفيف عداء األشعث لإلمام أمري املؤمنني أو كسب قومه
من اخلوارج؟ أو كان لسبب قيام األشعث بالطلب من اإلمام ذلك
وأن اإلمام ضمن ظروفه املحيطة مل ير من املناسب الرد السلبي؟
أو أهنا كانت امرأة عادية حاهلا كحال سائر النساء لكنام أغراها فيام
بعد اجلهاز األموي فتغريت عىل اإلمام .C

 /4إننا نحتمل احتامال كبريا أن جعدة بنت األشعث كانت
امرأة عادية يف أول أمرها ،ومل ينقل عن سوء معاملتها لإلمام C
أخبار يف التاريخ ،لكنها تعرضت إلغراء كبري وخديعة نافذة من
قبل معاوية أمري الشام يف موضوع قل أن يصمد فيه أمثاهلا من
النساء ،فوعدها بأن تكون زوجة ويل عهده يزيد ،وأن يعجل هلا
مبالغ مالية كبرية ،كام جتد ذلك مذكورا يف اهلامش ،يف مقابل أن
تتخلص من اإلمام  ،Cففعلت اللعينة ذلك وما كسبت غري
عذاب اآلخرة وخزي الدنيا.
وليس هذا بجديد عىل معاوية بن أيب سفيان فقد اشتهر به
بالرغم من خفائه يف تلك األزمنة ،وظهوره يف هذه األزمنة عىل
أثر إمكانيات الترشيح والتحليل الطبي ألسباب الوفاة ،إال أنه من
املعلوم أن من أقوى األسلحة عند احلاكمني قديام وحديثا سالح
االغتيال والتخلص من الشخصيات املنافسة بوسائل أمهها يف
ذلك الزمان :السم.
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وقد ثبت ذلك من معاوية يف حق مالك األشرت الذي دس
له معاوية من يسمه يف طريقه إىل مرص((( وفعل نفس ذلك بعبد
الرمحن بن أيب بكر بن أيب قحافة وكان رافضا لوالية يزيد بعد
معاوية ،وفعل نفس الفعل مع سعد بن أيب وقاص .فام الذي يمنعه
من فعل هذا مع اإلمام احلسن وهو املنافس األكرب ال سيام وأن
اإلمام قد قيده يف معاهدة الصلح بأن يكون احلكم للحسن وبعده
لو مات فللحسني!.
وقد يكون الساعي يف األمر بني معاوية وجعدة وايل املدينة
سعيد بن العاص أو مروان بن احلكم ،وما قد يذكر يف بعض
الكلامت من أن والدها األشعث كان هو الساعي يف أمر سم
احلسن ،اشتباه بال ريب فإنه مات قبل شهادة اإلمام احلسن بحوايل
تسع سنوات!.

 /5الغريب أن املؤرخني يف الغالب تناسوا املسؤول األساس

((( وقد خفف البخاري احلادثة يف التاريخ الكبري  ٣١١/ ٧حتى جاءت هبذه
عيل األشرت أمريا عىل مرص حتى بلغ قلزم فرشب رشبة من
الصورة :بعث ٌّ
عسل فكان فيها حتفه فقال عمرو بن العاص ان هلل جنودا من عسل .لكن
ابن األثري يف كتاب اللباب يف هتذيب األنساب  ٣٠٤/٣كان أكثر رصاحة
فقال يف ترمجة مالك :وكان من أصحاب عيل  Fعنه ومات بالقلزم
مسموما سنة سبع وثالثني وضع عليه معاوية من سمه يف عسل فلام بلغه
خرب موته قال إن هلل جنودا من عسل .ومثل ذلك ذكر سبط ابن اجلوزي يف
تذكرة اخلواص ،ص  ١٠١فقال :بعث معاوية إىل صاحب القلزم بان يغتال
األشرت فلام نزل به قدم اليه رشبة من عسل فرشهبا فامت فبلغ معاوية فقال
ألصحابه ان للّ جنودا من عسل.
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الذي فكر يف اخلطة وقرر من يكون املنفذ ومول وأرسل السم،
وضيعت القضية! فبعضهم هكذا بال حياء قال :مات بالسل!
وبعضهم اآلخر قال :مات! هكذا من دون أي إشارة إىل السبب!
واألكثر اكتفوا بالقول إن جعدة هي التي سمته ومل ينسوا أن يتبعوها
بأنه كان مطالقا منكاحا ،حتى تسجل القضية عىل أهنا جريمة
عائلية ونزاع بني الزوج وزوجته أنتج ذلك! وإذا أراد أحدهم أن
يوغل يف ذكر السبب فهو يضع اللوم عىل يزيد وأنه هو الذي أغرى
جعدة بتسميمه ووعدها باملال والزواج.
وأما معاوية فهو (السد العايل) للصحابة فال ينبغي أن ينتقد،
ولذلك شهر أتباع االجتاه األموي من املؤرخني والفقهاء سيوفهم
وأرشعوا رماحهم للذب عنه وتفنيد هذه احلقيقة! فانظر إىل ما
قاله((( ابن العريب املالكي(ت  543هـ) ،وابن تيمية احلراين وابن
كثري الدمشقي وابن خلدون املغريب.

((( ذكر كالمهم بتفصيله الباهت شحاتة صقر يف كتابه معاوية بن أيب سفيان
/١٢٠٦أ

160

ألقاب اإلمام الحسن مدخل لفهم دوره
من املواضيع التي تتطرق هلا كتب السرية ،كنى وألقاب
صاحب السرية.
الكنية :هي ما ُصدّ ر بأب يف الرجال أو أم يف النساء ،فيقال أبو
القاسم مثال كنية النبي  ،Kويقال :أم احلسن مثال كنية فاطمة.

وهي عند العرب من أساليب التفخيم والتعظيم ملن خياطب
هبا ،بدال من النداء له باسمه املجرد ،وقد وردت روايات((( حتث
عىل ذلك وحتبذه.
ملعنى فيه،
اللقب :لفظ يدل عىل مدح ذي اللقب أو ذمه
ً
واألكثر أنه يستعمل يف املدح .كعيل املرتىض واحلسن املجتبى
واحلسني الشهيد وهكذا..

((( احلر العاميل؛ حممد بن احلسن :وسائل الشيعة (آل البيت) ،ج  ،،٢١ص
 ٣٩٧عن أيب عبد اهلل جعفر الصادق  ،Cقال :من السنة والرب أن يكنى
الرجل باسم ابنه .وعن أبيه حممد الباقر  :Cإنا لنكني أوالدنا يف صغرهم
خمافة النبز أن يلحق هبم.
161

......................................................... | 162سيد الجنة االٕمام الحسن بن علي

وعندما ننظر إىل سرية األئمة املعصومني  Aنجد أنه عقد
باب لذكر ألقاهبم .وقد ينظر إىل ذلك نظرة عابرة – تارة  -باعتبار
أن اللقب إنام يدل عىل مدح امللقب .وأخرى ينظر إليه بام نعتقد أنه
كذلك باعتبار أن اللقب يشري إىل أحد األدوار التي قام هبا اإلمام
أو الصفات التي اتسمت هبا شخصيته .ويف هذه احلالة – الثانية
– سنتمكن من خالل قراءة جديدة أللقاب املعصومني أن نتعرف
عىل بعض أدوارهم .وكأن هذه الفكرة تريد القول إن اللقب هو
أشبه بشفرة ترشح لك دورا كامال أو تفتح لك بوابة عىل معرفة
اإلمام .وبدال من أن يرشح لك يف كل األوقات بالتفصيل يكتفي
بإعطاء كلامت ورموز وشفرات هي نفسها األلقاب وهذه مما يسهل
حفظها ومن خالهلا تشري إىل معارف واسعة من حياة املعصوم.

هبذا املعنى الثاين ،نستطيع أن نفهم ملاذا كان اهتامم بتحديد
ألقاب األئمة ،وختصيص بعضهم ببعضها مع اشرتاكهم فيام نعتقد
يف صفات الكامل واجلامل .حتى لقد رأى بعض املحققني((( أهنا
توقيفية من اهلل سبحانه.
((( العاميل؛ جعفر مرتىض :الصحيح من سرية اإلمام عيل  “ ١٦٧ /١ Cلقد
روى الصدوق وغريه العديد من األحاديث عن أئمة اهلدى حول أسباب
تلقيب عدد من األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم ،يظهر من بعضها :أن الناس
أيض ًا قد رأوا يف األئمة أسباب ًا تدعوهم إىل إطالق تلك األلقاب نفسها عليهم.
كام أن بعضها يشري إىل أن تلك األلقاب توقيفية ،أخرب هبا الرسول  Kعن بعض
الكتب الساموية ،أو طلب  Kمنهم إطالقها عىل بعض األئمة صلوات اهلل
وسالمه عليهم ،ويف بعضها :أن اهلل سبحانه هو الذي سامهم بتلك األسامء».
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بناء عىل هذا فإننا سنتابع عددا من األلقاب التي عرف هبا
اإلمام احلسن .C

ّ
فأولها الزكي

(((

الزكاة أصلها يف اللغة الطهارة والنامء والربكة ،ومنه أخذت
الزكاة فهي طهره لألموال وزكاة الفطر طهره لألبدان .ومنه التزكية
للنفس ،والزكي اسم لذلك.
واحلسن الزكي يعني املبارك الذي ال تشوبه شائبة وال تلحقه
منقصة ،والطاهر املنزه عن الشني ،وكأن هذا اللقب ناظر إىل أن
اإلمام  Cسيتعرض إىل حزمة من االهتامات الكاذبة تتناول
حياته الشخصية والزوجية والسياسية ،مما أرشنا إىل بعضها يف
الصفحات املاضية ،فيخترص هذا اللقب الرد الكامل عليهم يف أنه
هو (الزكي)!.

فإذا قال أحدهم إنه احلسن كان عثامين اهلوى! يرد عليه بل
كان الزكي اخلالص والطاهر .وإذا طبل بعضهم وز ّمر بالقول بأنه
كان مزواجا مطالقا ،قيل له إن ذلك غري صحيح بل هو الزكي!
وإذا أراد بعضهم إلباس شخصيته ثوبا خمرقا من الصفات السيئة
يقال له هذا ليس عىل مقاس احلسن ،بل هو الزكي قوال وعمال،
وإدارة وسياسة وهكذا.
وبالرغم من أن صفة الزكي تنطبق عىل املعصومني مجيعا فهم

الزكي.
((( قال كامل الدين بن طلحة يف ألقاب احلسن  :Cأشهرها
ّ
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األزكياء ،ولكن جلهة ما ذكرناه من اختصاص اإلمام احلسن C
(وسيأيت يف ذكر اإلمام العسكري  Cأيضا) ملقاومة مجلة
االهتامات والطعون التي حركها األمويون والعباسيون عىل حد
سواء ضد شخصيته الكريمة.

الثاني كريم أهل البيت
والكرم خصلة حممودة وخلق حسن ،وال سيام إذا كان املنفق
ينفق من ماله ،فإن ذلك يشري إىل سمو نفس .بل حتى لو مل يكن من
ماله وسعى للحصول عليه من أجل إعطاء من حيتاج إىل رفده وإعانته.

وقد عرف اإلمام احلسن املجتبى  Cبكريم أهل البيت،
ملا كان يغدقه عىل املحتاجني من املال ،فهو يعطي كل من جاءه
حمتاجا ،وال سيام إذا كان من شيعة أبيه املرتىض الذين ترضروا
ً
باحلرب االقتصادية التي أعلنها األمويون عىل شيعة عيل بن أيب
طالب  Cبدءا من أيام معاوية ،بالرغم من أن شدهتا وقوهتا
كانت بعد شهادة اإلمام احلسن  ،Cإال أن بوادرها كانت من
أول أيام معاوية بن أيب سفيان .وربام هلذه اجلهة وتوقع اإلمام
احلسن  Cهلا فقد اشرتط عىل معاوية((( أن يكون للحسن خراج
((( ال يقال كيف يأخذ األموال من معاوية وهو وال متغلب غري رشعي،
فقد أجاب شيخ الطائفة عن ذلك يف كتابه :تلخيص الشايف ،ج  ،٤الشيخ
الطويس ،ص  ١٧٩بقوله :فأما أخذ الصالت ،فسائغ بل واجب ،ألن
كل مال يف يد الغالب اجلائر املتغلب عىل أمر األمة جيب عىل اإلمام وعىل
مجيع املسلمني انتزاعه من يده ،كيف ما أمكن ،بالطوع أو االكراه ،ووضعه
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دارأبجرد((( لكي يقسمه اإلمام فيمن يراه.

فقد نقل أنه خرج من ماله هلل مرتني ،وقاسم اهلل ماله ثالث
مرات((( وجاءه بعض األعراب سائال فأمر أن يعطوه ما يف اخلزانة
فدفع إىل األعرايب فقال األعرايب :يا موالي أال تركتني أبوح
بحاجتي وأنرش مدحتي فأنشأ احلسن :C

نحن أنــاس نوالنا خضل
جتــود قبل الــســؤال أنفسنا
لو علم البحر فضل نائلنا

يرتع فيه الــرجــاء واألمــل
خوفا عىل ماء وجه من يسل
(((
لغاض من بعد فيضه خجل

يف مواضعه .فإذا مل يتمكن من انتزاع مجيع ما يف يد معاوية من أموال اللّ،
وأخرج هو شيئا منها إليه عىل سبيل الصلة ،فواجب عليه أن يتناوله من يده،
ويأخذ منه حقه ،ويقسمه عىل مستحقه.
((( ذكر السيد جعفر العاميل يف كتابه :عاشوراء بني الصلح احلسني والكيد
السفياين ص  :63وجه اشرتاط اإلمام احلسن أن يكون خراج دارابجرد
(وهي قرب األهواز) له يرصفه فيمن حيتاج ،دون غريه من األموال ودون
غريها من املدن ،ما خالصته« :إن ذلك باعتبار أن هذه املنطقة قد فتحت
صلحا ال عنوة وما كان كذلك فهو يرجع لإلمام الرشعي وهو اإلمام احلسن.
لكن هذا ال ينطبق عىل باقي املناطق .ويرتتب عىل هذا أنه ال يرى معاوية إمام ًا
رشعيا».
((( بحار األنوار ،ج  ،٤٣العالمة املجليس ،ص  ٣٤١خرج احلسن بن عيل B
من ماله مرتني وقاسم اهلل ماله ثالث مرات حتى أن كان ليعطي نعال
ويمسك نعال ويعطي خفا ويمسك خفا .هذا ينبغي أن يشهر أمام أولئك
الذين خترصوا بأن احلسن الزكي إنام صالح لريبح بعض األموال أو باع
اخلالفة أو ما شابه ذلك من الكلامت السمجة.
((( الرسوي ابن شهر آشوب (ت  588هـ) :املناقب ،١٦ /٤والعالمة

......................................................... | 166سيد الجنة االٕمام الحسن بن علي

وإىل هذه اجلهة أشار باحثون فقال املرحوم الشيخ باقر رشيف
القريش« :وقد اثر عن اإلمام احلسن كريم أهل البيت  Aأنه ما
قال لسائل ال قط ،وقيل له :ألي يشء ال نراك ترد سائال فأجاب:
«إين للّ سائل ،وفيه راغب ،وأنا أستحي أن أكون سائال ،وأر ّد
عودين أن يفيض نعمه عيل ،وعودته أن أفيض نعمه
سائال ،وان ا ّ
لل ّ
عىل الناس فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة»(((.

وذكرها الشيخ هادي بن الشيخ عباس آل كاشف الغطاء،
يف أرجوزته يف مناقب اإلمام أيب حممد احلسن الزكي السبط C
حيث قال يف أوهلا:
إن اإلمـــام احلسن املهذبا خري الــورى جدًّ ا وأ ًّمــا وأبا
املجليس يف بحار األنوار .٣٤٣/٤٣ويظهر من نصهام كأن األبيات هي
من إنشاء اإلمام احلسن املجتبى  ،Cأو أنه متثل هبا لشاعر سبقه ،غري أن
الثعالبي (ت  ٤٢٩هـ) يف كتابه يتيمة الدهر/١ ٥٠٣قد نسبها أليب احلسن
عيل بن احلسني العقييل (ت  450هـ) من ساللة عقيل بن أيب طالب .شاعر،
ّ
سكن مرص ،فإما أن نلتزم ّ
بأن الشاعر العقييل قد ضمن األبيات املذكورة
للحسن  Cيف قصيدته ،وهو احتامل بعيد ألكثر من سبب أو أن نلتزم
بالعكس بمعنى أن اإلمام احلسن متثل هبا وهي للشاعر العقييل وهو غري
ممكن لكون الشاعر متأخرا عن زمن اإلمام احلسن بنحو  400سنة ،أو
نحتمل احتامال قريبا يف الذهن وهو أن ابن شهراشوب وهو بعد الشاعر
العقييل بمقدار من الزمان حني أورد قصة اإلمام  Cيف عطائه استحسن
لوصف احلال هذه األبيات من الشعر فجعلها مع القصة ،حتى بدت وكأهنا
من إنشاء اإلمام احلسن  ،Cوالظاهر أن أول من ذكر األبيات خلف
القصة هو ابن شهراشوب ..واملسألة بحاجة إىل بحث أكثر.
((( النظام الرتبوى يف اإلسالم ،الشيخ باقر رشيف القريش ،ص ٢٤٩
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كريم أهل البيت أهل الكرم

عليهم بعد الصالة س ّل ِم

(((

بل رأى السيد حسني آل بحر العلوم أنه «عرف  -من دون بني
هاشم – بــ (كريم أهل البيت)» ثم استعرض جانبا من الشواهد
عىل ذلك مبينا أن موضوع كرمه  Cأوسع من أن يتحدث عنه
حمدث(((.

ابن رسول الله
هذه تدخل ضمن الكنى ،من جهة تعريفها..
وبالنظر إىل ما حدث فيام بعد؛ أي يف منتصف أيام األمويني
وبدايات أيام العباسيني ،نفهم ملاذا كان تأكيد رسول اهلل K
وأئمة اهلدى عىل أن احلسن واحلسني ابنا رسول اهلل! وما الذي
يقصد من ذلك.
ولكي يفهم املوضوع بأبعاده نشري إىل النقاط التالية:
 /1ال شك أن النسبة األوىل للشخص إنام هي ألبيه،
ۡ ُ ُۡ َٓ
ٓأِلبائ ِ ِه ۡم}((( وبمقتىض القاعدة
بمقتىض قول اهلل تعاىل {ٱدعوهم
والسرية العقالئية اجلارية يف املجتمعات .إال أن هذا ال يعني أنه
ال ينسب ألمه أو لوالد أمه (جده ألمه) بحيث يكون غري ًبا عنه أو
((( الطهراين ،آقا بزرگ :الذريعة٥١١/١
((( الطويس ،حممد بن احلسن :تلخيص الشايف  / ١٧٩ /٤اهلامش
((( األحزاب5 :
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َّ َ َ ُ َ ٌ َ َ ٓ َ َ ّ
أجنب ًّيا! وما نفي يف القرآن يف قوله تعاىل {ما كن م َّمد أبا أح ٖد مِن
ُ
ّ ِر َجالِك ۡم}((( إنام جاء يف قضية خاصة يف موضوع زيد بن حارثة

عندما أراد الكفار إثارة أن حممدا تزوج زوجة ابنه! فنفي ذلك من

النسبي.
القرآن لتبيان أن املتبنى ال تلحقه أحكام الولد َ

 /2إن أحاديث رسول اهلل  Kيف أن احلسن واحلسني ابناه

(((

هي فوق التواتر بني املسلمني ،ونلحظ تعمدا من النبي يف تركيزها
بمختلف األساليب والتعابري((( ،فتارة يعتربهم ذريته وأن ذرية

كل نبي من صلبه بينام ذرية النبي حممد هي من صلب عيل بن أيب
طالب((( ،وأخرى برصيح القول يعلن :احلسن واحلسن ابناي

((( وإال فإن من الواضح أن النبي كان أ ًبا البراهيم ابنه ،والقاسم والطاهر.
((( األميني؛ عبد احلسني :الغدير  ١٣٣/٧وقد أورد فيه عرشات املواضع التي
تم فيها التعبري من النبي عن احلسنني أو أحدمها بابني أو ولدي ،وتعبريمها
هم
لعيل« :أنت أخي وأبو ولدي» قوله« :أل ّل ّ
عنه بأنه أبومها .فمن ذلك :قوله ّ
وأحب من حي ّبه» وقوله للحسن
إن هذا ابني  -احلسن  -وأنا أح ّبه فأح ّبه
ّ
ّ
السبط« :ابني هذا س ّيد «وقوله «هذان ابناي من أح ّبهام فقد أح ّبني» وقوله:
إبني هذين رحيانتاي من
عيل ،وقولهّ :
«إن ّ
«ادعوا ابني» فأتى احلسن بن ّ
الدنيا»؛ يعني احلسنني.
((( اهليتمي؛ ابن حجر (ت ٩٧٤هـ) الصواعق املحرقة ص :192ورد عن أيب
هريرة أنّه قال ملروان بن احلكم« :أشهد خلرجنا مع رسول اهلل  Kحتّى إذ
كنّا ببعض الطريق سمع رسول اهلل  Kصوت احلسن واحلسني ومها يبكيان
مع ّأمهام ،فأرسع السري حتّى أتامها فسمعته يقول هلا :ما شأن ا ْبن ََّي ،فقالت:
العطش.
((( الطرباين :املعجم الكبري /٣( ٤٣ت  ٣٦٠هـ) عن جابر أن النبي  Kقال:
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َُۡ
وابنا بنتي .وهذا باإلضافة إىل ما جاء يف القرآن يف آية املباهلة {فقل
َ َ َْۡ ُ َ ٓ َ َ ٓ ُ
ت َعال ۡوا ندع أ ۡب َناءَنا َوأ ۡب َناءَك ۡم} حيث جاء باحلسنني كام رواه نحو 17

صحابيا.

 /3قد يكون يف هذا التأكيد ً
أول إشارة إىل شدة القرابة بني

النبي وبني احلسنني ،وبالتايل فإن من يعتدي عىل احلسنني فهو
عيل فقط! وهذا حتذير مهم لألمة
يعتدي عىل أبناء النبي ال أبناء ٍّ

لكيال تتبع األمويني الذين سوف يقومون بعد أربعة عقود من
وفاة رسول اهلل  Kباغتيال اإلمام احلسن بالسم ،وبعدها بعرش

سنوات أخر سوف يقتلون احلسني بالسيف فهم بذلك قتلوا ابني
رسول اهلل وفلذيت كبده!(((.

وال ختفى االشارة يف شدة القرابة وااللتصاق بني النبي وابنيه

احلسنني بالنسبة للعباسيني الذين سوف يستميتون يف إثبات خالف
ذلك ،من أجل أن يقرروا مرشوعية خالفتهم باعتبارهم ورثة

إن اهلل جعل ذرية كل نبي يف صلبه وجعل ذريتي يف صلب عيل بن أيب طالب.
((( احلاكم النيسابوري؛ أبو عبد اهلل (ت  ٤٠٥هـ) :املستدرك عىل الصحيحني
 ١٧٧ /٣عن سلامن  Fعنه قال :سمعت رسول اهلل يقول :احلسن
واحلسني ابناي من أحبهام أحبني ومن أحبني أحبه اهلل ومن أحبه اهلل أدخله
اجلنة ومن أبغضهام أبغضني ومن أبغضني أبغضه اهلل ومن أبغضه اهلل أدخله
النار .وقال :أتاين جربئيل عليه الصالة والسالم فأخربين أن أمتي ستقتل
إبني هذا
فقلت :هذا؟ فقال ص :نعم وأتاين برتبة من تربته محراء.
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النبي دون أبناء بنته ،وجيندوا لذلك الشعراء لنظم قصائد((( يف هذا
بل ويعاقبوا القائلني بأن أبناء احلسنني هم أبناء رسول اهلل!((( ومل
يكن النزاع عىل مرياث مادي بسيط وإنام عىل مرشوعية خالفتهم!.
مهم يف املوضوع العقائدي حيث سريبط الفوز
كام أنه سيكون ًّ
والنجاة من اهللكة بعرتة النبي وذريته ،وإذا تم التشكيك يف كوهنم
ابناءه ،فهذا يفسح املجال للنظريات األخرى البعيدة عن أهل البيت.

 /4لقد الحظنا أن احلرب األموية والعباسية عىل فكرة أن
احلسنني ابنا رسول اهلل أكرب بكثري من احلرب عىل سائر األحاديث
واملضامني التي حتملها تلك األحاديث! فمثال أهنام سيدا شباب
أهل اجلنة مع أنه من األحاديث املشهورة بني املسلمني عموما إال
أنه مل يلق نفس املجاهبة واملواجهة ،ومل يكن قائله يعاقب العقوبة
التي يالقيها من يبرش بأحاديث أهنام ابناه .ويف هذا ما يلفت النظر
إىل أن الفكرة هذه كان هلا أبعاد أوسع مما حتمله األحاديث األخر.

السيد

تكاد األحاديث النبوية الواردة بني الفريقني تتفق عىل فكرة

((( كقول عبد اهلل بن املعتز العبايس (ت  296هـ) يف قصيدته املشهورة:
ونحن ورثــنــا ثياب النبي
فــكــم جتــذبــون بــأهــداهبــا
لــكــم رحـــم يــا بــنــي بنته
ولــكــن بنو الــعــم أوىل هبا
((( كام فعل احلجاج مع حييى بن يعمر! كذلك كان أكثر اخللفاء العباسيني
يناظرون يف هذا :مثال املنصور مع اإلمام الصادق ،وهارون مع الكاظم
واملأمون مع الرضا وهكذا..
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سيادة اإلمام احلسن وسؤدده..
 فقد روي عن رسول اهلل  Kقوله عنه (وأخيه احلسني)أهنام سيدا شباب أهل اجلنة .ويف بعضها احلديث عن أن احلسن
سيد شباب أهل اجلنة .وبالطبع هذا ال خيالف ذاك ألن احلديثني
مثبتان وليسا متنافيني.
ومن الطبيعي أن يكون سيد شباب أهل اجلنة هو سيد
عيل .C
املسلمني مجيعا ،باستثناء رسول اهلل  Kوأمري املؤمنني ٍّ
وذلك أن أهل اجلنة هم نخبة البرش من املؤمنني والطائعني هلل
عز وجل ،والصفوة التي خلق اهلل هلا دار كرامته ،من األنبياء
واألوصياء والعلامء واألتقياء والشهداء ومن سار عىل طريقهم،
ويسود هؤالء ويتقدم عليهم اثنان من البرش (بعد النبي وعيل) مها
احلسن واحلسني ،فهم يف الواقع سادة البرش .وال نعتقد بصحة
الروايات التي أوردهتا بعض مصادر مدرسة اخللفاء مستثنية بعض
األنبياء أو الرسل((( .هذا فضال عن حماوالت البعض يف اخراج
بعض صحابة النبي بالقول إهنم كهول أهل اجلنة! أو الترصيح بأنه
إال فالن أو فالن!.
إذا تأسس هذا وأضيف إليه ما قاله النبي مرارا ويف مواضع
خمتلفة «وأبومها خري منهام» ينتج ذلك أفضلية اإلمام عيل C
((( كالقول إال ما كان من ابني اخلالة وأحيانا يوسف بن يعقوب! فلقد كان
األوىل بحسب مقاييسهم أن يستثنى ابراهيم اخلليل ،أو موسى بن عمران!.
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وسيادته عىل مجيع أهل اجلنة باستثناء رسول اهلل .K
يف نفس اإلطار يأيت ما روي يف مصادر الفريقني عن النبي من
أنه أورث احلسن املجتبى هيبته وسؤدده((( ،والسؤدد كام قيل هو
متام العقل ،وقيل هو غاية الرشف وسيادة القوم يف أيام الشباب
(والسواد) ،وهو «ال يكون إال باحتامل ِخصال من الصرب ِ
واحل ْلم
َّ
والتك َُّرم والبذل وال َعطاء والتف ُّقد»((( وقد علت منزلة السؤدد حتى
الس ِّيدُ ا َّل ِذي ا ْنتَهى ِف ُس ْؤ ُد ِد ِه.
فرس الصمدية به ،فقيل :الصمدُ :ه َو َّ
وقد يؤيد هذا ما جاء يف مصادر مدرسة اخللفاء عن رسول اهلل
«إن ابني هذا سيدٌ »(((.
فاحلسن املجتبى هبذه األحاديث؛ هو سيد املؤمنني وأهل
اجلنة((( ،وهو وارث سؤدد النبي وسيادته عىل قومه ،وهو املنصب

((( ابن األثري ،أبو احلسن (ت  ٦٣٠هـ) :أسد الغابة  ٤٦٧ /٥عن زينب بنت
أيب رافع قالت رأيت فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أتت بابنيها
إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف شكواه الذي تويف فيه فقالت :يا رسول
اهلل هذان ابناك فورثهام! فقال :أما حسن فان له هيبتي وسؤددي واما حسني
فان له جرأيت وجودي .أخرجه ابن منده وأبو نعيم
ونقله الشيخ الصدوق يف اخلصال ص ٩١
((( التوحيدي؛ أبو ح ّيان (ت  414هـ) :أخالق الوزيرين /١٩١
((( ابن حبان البستي؛ حممد (ت  ٣٥٤هـ) صحيح ابن حبان  -حمققا /١٥٤١٩
“إن ا ْبنِي َهذا َس ِّيدٌ  ،و َعسى ال َّل ُه ْ
َّ
أن ُي ْص ِل َح به بني فئتني من املسلمني» .وقد مر
يف صفحات سابقة يشء من املناقشة له من حيث السند واملتن.
الزكي ،لكن
((( وقال كامل الدين بن طلحة يف ألقاب احلسن  :Cأشهرها
ّ
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من قبل جده النبي س ّيدا ،وحني يكون كذلك فال معنى ألن يكون
تابعا لغريه ،كالذين اعرتضوا – بادئ الرأي – عىل مصاحلته ،أو
مهادنته معاوية .فضال عن خماطبته من قبل بعض بام ال يناسب
سؤدده وسيادته.
وقد وجدنا عوامل السؤدد من الصرب ِ
واحل ْلم والتك َُّرم
َّ
والبذل وال َعطاء والتف ُّقد بارزة وواضحة يف سرية اإلمام احلسن
الزكي  .Cحتى لقد اعرتف بصفاته تلك ألدُّ مناوئيه كمروان
بن احلكم((( ،من صربه يف مواجهته أعداءه ويف تربيته حلفاءه
وأصحابه ،ومن حلمه واعتصامه بالعقل يف ردوده وابتعاده عن
االنفعال والغضب ،وأما يف عطائه فقد سبق يشء من الذكر عند
احلديث عن اختصاصه بلقب كريم أهل البيت .A

أعالها رتبة ما ل ّقبه به رسول اهلل  Kيف قوله عنه وعن أخيهّ :أنام س ّيدا
شباب أهل اجلنّة .فيكون الس ّيد أرشفها.
((( ابن أيب احلديد؛ عبد احلميد (ت  565هـ) :رشح هنج البالغة  :٥١/١٦ملا
مات احلسن وأخرجوا جنازته جاء مروان حتى دخل حتته فحمل رسيره،
فقال له احلسني  :Cحتمل اليوم رسيره وباألمس كنت جترعه الغيظ! قال
مروان :كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه اجلبال ..هذا مع أننا نتحفظ عىل
هذا اخلرب فإن موقف مروان يف ذلك اليوم كان أسوأ ما يمكن تصوره حيث
قاوم حماوالت دفن اإلمام يف بيت جده وأمه ،وكان يريد إشعال حرب ألجل
ذلك ،فال يناسب أن يأيت يف نفس الوقت ليحمل رسيره.

174

األسرة الحسنية وأمجادها في األمة
 /1أحفاد اإلمام الحسن عليه السالم في وجه الطغيان
تتناول هذه الصفحات شي ًئا من إسهامات ذرية اإلمام احلسن
املجتبى  Cيف األمة اإلسالمية من خالل زوايا متعددة؛ من بينها
زاوية إعالن الثورة عىل الظاملني والشهادة يف هذا الطريق ،ومن
زاوية إقامة بعض الدول والكيانات السياسية يف أكثر من منطقة
يف العامل اإلسالمي ومن جهة إسهامات األرسة احلسنية يف اجلانب
العلمي والفكري يف مذهب أهل البيت.
في الجانب األول:

سوف نجد أنه وبعد حركة اإلمام احلسني  Cوشهادته ،ثم
عيل بن احلسني  Aضد األمويني،
ثورة حفيده الشهيد زيد بن ّ
كأن الراية الثورية انتقلت وال سيام أيام العباسيني إىل أحفاد اإلمام
احلسن املجتبى  .Cهذا بالرغم من أن الفرعني العلويني عادا
ليجتمعا عندما تزوج اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ابنة عمه
175
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اإلمام احلسن املجتبى لينجبا اإلمام حممدا الباقر  Cواخوته ،ثم
ليعود األمر من جديد فيتزوج احلسن املثنى((( بن احلسن املجتبى ابنة
عمه فاطمة بنت احلسني  ،Cفيكون اإلمام احلسن جدًّ ا لألئمة
املعصومني كلهم من بعد عيل السجاد من جهة األم ،مثلام سيكون
احلسني  Cجدا ألحفاد احلسن من نسل ابنه احلسن املثنى.
احلسن املثنى الذي تزوج فاطمة بنت احلسني كان من مجلة
أنصار عمه يف كربالء ،وهو أحد األشخاص الذين استمر من
خالهلم نسل اإلمام احلسن وذريته.
أنجب احلسن املثنى عدة أبناء؛ كان من بينهم عبد اهلل الذي
سيكون يف واجهة املواجهة الساخنة مع العباسيني ،وسينجب
ثالثة من األبناء يعلنون الثورة املسلحة ضد املنصور العبايس ومن
خ َلفه؛ وهم حممد الذي عرف بالنفس الزكية وثار عىل املنصور يف
املدينة وابراهيم الذي حترك ضد اخلليفة العبايس يف البرصة وهزم
جيش العباسيني حتى كاد يصل إىل الكوفة ،وادريس الذي سينجو
من واقعة فخ فيام بعد ويوصل نفسه إىل املغرب ليقيم فيها دولة
األدارسة كام سيأيت احلديث عنه وعنها.
((( احلسيني (ابن عنبة)؛ أمحد بن عيل (ت  828هـ) عمدة الطالب الصغرى
يف نسب آل أيب طالب ،ص  :٤٩وأعقب من ولده يف رجلني ،مها :زيد،
واحلسن املثنّى .وقد كان أعقب من ولديه احلسني األثرم وعمرو أيضا،
ولكنّهام انقرضا رسيعا .وعقب زيد سبط واحد ،وعقب احلسن املثنّى مخسة
أسباط؛ أوالد احلسن املثنى أوالده من فاطمة بنت اإلمام احلسني  Cهم:
عبد اهلل املحض ،وإبراهيم الغمر ،واحلسن املثلث ،وزينب ،وأم كلثوم.
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عبد اهلل بن احلسن((( والد الثالثة كان قد قدم ابنه حممدً ا

باعتباره صاحب البيعة ،وربام باعتباره املهدي (ال سيام مع وجود
روايات يف مدرسة اخللفاء تشري إىل أن املهدي اسمه اسم النبي

واسم أبيه اسم والد النبي وأنه من نسل احلسن)((( .وهو «من أكابر
بني هاشم وكان اجلميع يكِ ّن له االحرتام((( ،وكان أكرب سن ًا من

اإلمام الصادق - ((( Cومع ذلك كان يدعو الناس لبيعة ولده

حممد ،وهذا وما سبق من قبول دعوة أيب سلمة اخلالل يكشفان عن
روح ثور ّية ّأوالً ،وسذاجة يف االمور السياسية ثاني ًا.
وملا قتل الوليد بن يزيد بن عبد امللك إثر خالعته وجمانته عام

 126هـ هت ّيأت الظروف املناسبة للدعوة إىل بني هاشم ،ففي هذا
((( سيأيت تقييم هذه الثورات وقادهتا.
((( احلديث الوحيد الذي يعتمد عليه القائلون بأن املهدي من ولد احلسن هو
ما ورد يف سنن أيب داود السجستاين (ت  ٢٧٥هـ) سنن أيب داود /٤.١٠٨
قالَ :حدَّ َثنا َع ْم ُرو ْب ُن ِأب َق ْي ٍ
ون ْب ِن ا ُمل ِغ َري ِةَ ،
َ
هار َ
س،
قال أ ُبو ُ
داو َدُ :حدِّ ْث ُت َع ْن ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َع ْن ُش َع ْي ِ
قالَ :
حاقَ ،
إس َ
حل َس ِن،
قال َع ٌّل ،و َن َظ َر إىل ا ْبنه ا َ
ب ْب ِن خالدَ ،ع ْن ِأب ْ
ِ
ِ
ِ
َف َ
وس َيخْ ُر ُج من ُص ْلبِه َر ُج ٌل
قالَّ :
«إن ا ْبني َهذا َس ِّيدٌ كَام َس ّم ُه النَّبِ ُّي َ ،K
ِ
اخل ُل ِق ،وال ُي ْشبِ ُه ُه ِف َ
اس ِم َنبِ ِّيك ُْمُ ،ي ْشبِ ُه ُه ِف ُ
اخل ْل ِق ُ -ث َّم َذك ََر ق َّص ًة
ُي َس ّمى بِ ْ
 َي ْم َ ُاألر َض َعدْ ًل» .وقد حكم عليه حمدثو املدرسة تلك كاأللباين وغريه
ل ْ
بالضعف .عىل أنه منقول يف مصادر أخرى أنه نظر إىل ابنه احلسني!.
((( قد ذكر أبو الفرج االصفهاين يف مقاتل الطالبيني كثريا من أقواهلم يف هذا
الشأن
((( فإنه ولد يف حوايل سنة  70هـ بينام كانت والدة اإلمام الصادق  Cيف سنة
 80أو  83هـ
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الظرف اهلادئ مجع عبد اهلل بن احلسن ،بني هاشم وألقى فيهم
خطبة نقلها أبو الفرج االَصفهاين يف كتابه وقال :إنّكم أهل البيت
فضلكم اهلل بالرسالة واختاركم هلا وأكثركم بركة يا ذرية حممد
قد ّ
بن عبد اهلل بنو عمه وعرتته ،وأوىل الناس بالفزع يف أمر اهلل ،من
وضعه اهلل موضعكم من نب ّيه  Kوقد ترون كتاب اهلل معطالً،
واحلق ميت ًا ،قاتلوا اهلل يف الطلب
وسنّة نبيه مرتوكة ،والباطل حي ًا،
ّ
لرضاه بام هو أهله قبل أن ينزع منكم اسمكم وهتونوا عليه كام
هانت بنو إرسائيل وكانوا أحب خلقه إليه ،وقد علمتهم أنّا مل
نزل نسمع ّ
أن هؤالء القوم إذا قتل بعضهم بعض ًا خرج االَمر من
أيدهيم ،فقد قتلوا صاحبهم ـ يعني الوليد بن يزيد ـ ،فهلم نبايع
حممد ًا ،فقد علمتم أنّه املهدي!.
فقالوا :مل جيتمع أصحابنا بعد ،ولو اجتمعوا فعلنا ،ولسنا نرى
أبا عبد اهلل جعفر بن حممد.
وبعد حماوالت حرض اإلمام الصادق  Cجملس القوم
وأنم يريدون بيعة حممد بن عبد اهلل ،فقالوا:
فاطلع عىل أمر القوم ّ
قد علمت ما صنع بنا بنو ُأمية وقد رأينا ّ
أن نبايع هلذا الفتى.
فقال :ال تفعلوا ّ
فإن االَمر مل يأت بعد ،فغضب عبد اللّ وقال:
لقد علمت خالف ما تقول ،ولكنه حيملك عىل ذلك احلسد البني،
فقال :ال واهلل ،ما ذاك حيملني ،ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم
ورضب يده عىل ظهر أيب العباس (السفاح) ثم هنض واتبعه عبد
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الصمد وأبو جعفر املنصور فقاال :يا أبا عبد اهلل أتقول ذلك؟ قال:
«نعم واهلل أقوله وأعلمه»(((.
وبينام بايع أبو العباس السفاح وأبو جعفر املنصور عن الفرع
العبايس حممدً ا بن عبد اهلل (النفس الزكية) فإهنام ما لبثا – ومعهم
الفرع العبايس – أن قلبوا ظهر املجن ،عندما سيطروا عىل اخلالفة
وأخذوا يتتبعون آثار حممد وإخوته للقبض عليهم ،بعدما كانوا قد
بايعوا حممدا!!.
وللحديث عن رسقة جهود العلويني يف الثورة عىل األمويني
من قبل العباسيني مقام غري هذا املقام قد نتعرض له((( ،ولكن
ِ
ومبايعا أصبح اآلن خليفة وهو املنصور
النتيجة أن من كان رعية
العبايس وقد ركز كل جهده للقبض عىل ابني عبد اهلل حممد
وابراهيم ،وبينام اختفى هذان ،فقد قام املنصور بالبطش بأرسهتام
بدءا من والدمها عبد اهلل ،وأقارهبام حتى حبسهام يف املطبق
(اهلاشمية) وكان يعرضهم للعذاب وتتاىل املوت فيهم من سنة
 145هـ إىل ما بعدها!(((.
((( السبحاين؛ الشيخ جعفر :بحوث يف امللل والنحل .356-351 /7
((( يف احلديث عن سرية اإلمام جعفر الصادق .C
((( األصفهاين ،أبو الفرج (ت  356هـ) :مقاتل الطالبيني  ،١٤٢تويف احلسن
بن احلسن بن احلسن يف حمبس املنصور باهلاشمية وهو ابن ثامن وستني سنة.
وإبراهيم بن احلسن بن احلسن وهو ابن سبع وستني سنة .وعيل بن احلسن بن
احلسن وهو ابن مخس وأربعني سنة (وهو والد احلسني شهيد فخ) ،حبسهم
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وكام ثار حممد بن عبد اهلل يف املدينة فقد ثار أخوه ابراهيم

يف البرصة وسيطر عليها أول األمر ثم ما لبث أن انكرست ثورة
أخيه يف املدينة يف مواجهة جيش املنصور العبايس ،وابراهيم بعد

أن تقدمت أنصاره من البرصة باجتاه الكوفة ،أصيب بسهم فأهنى

ثورته وتشتت أنصاره.

وإذا كان أخوا ادريس (حممد وابراهيم) قد ثارا يف املرشق فقد

حترك أخومها ادريس بن عبد اهلل بن احلسن املثنى يف املغرب بعد أن

عيل بن احلسن
نجا من واقعة فخ التي ثار فيها ابن عمه احلسني بن ّ
املثلث ضد اهلادي العبايس ،وبينام استشهد حسني فخ بصورة
عاشورائية((( كعمه األكرب اإلمام احلسني بن ّ
عيل  ،Cفقد نجا

أبو جعفر يف حمبس ستني ليلة ما يدرون بالليل وال بالنهار وال يعرفون وقت
الصالة إال بتسبيح عيل بن احلسن .والعباس بن احلسن بن احلسن بن احلسن
بن عيل بن أيب طالب وهو ابن مخس وثالثني..
وقال ابن األثري يف الكامل  :522 /5وكانوا عبد ال َّله بن احلسن بن احلسن
عيل ،واحلسن وإبراهيم ابني احلسن بن احلسن ،وجعفر بن احلسن بن
بن ّ
وحممد وإسامعيل
احلسن ،وسليامن وعبد ال َّله ابني داود بن احلسن بن احلسنّ ،
وإسحاق بني إبراهيم بن احلسن بن احلسن ،وع ّباس بن احلسن بن احلسن
بن ّ
عيل ،وموسى بن عبد ال َّله بن احلسن بن احلسن.
((( وقد ورد الثناء عىل احلسني شهيد فخ والذين كانوا معه ،فإنه عند خروجه
خاطبه اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  Cقائال «إنّك مقتول فأحدّ
ّ
فساق ،يظهرون إيامن ًا ،ويضمرون نفاق ًا ورشك ًا ،فإنّا
الضابّ ،
فإن القوم ّ
هلل ،وإنا إليه راجعون ،وعند اهلل أحتسبكم من عصبة” وأبن مرصعهم بقوله
عندما أحرضوا للحاكم العبايس موسى اهلادي ،وقيل لإلمام الكاظم :هذا
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ادريس بن عبد اهلل ويمم وجهه جهة املغرب ليؤسس فيها دولة
األدارسة التي ستستمر نحو قرن ونصف من الزمان.
هل كانوا على منهاج األئمة؟.

ال يمكن لنا أن نعطي إشارة محراء أو خرضاء للثائرين من بني
احلسن املجتبى  Cأو ألنصارهم ،ولكن يمكن للنقاط التالية أن
توضح املوقف بعد جتميعها:

 /1هناك تعاطف عام من قبل املعصومني  Aوشيعتهم
بالتايل ،ختتلف درجاته فهو بالنسبة لثورة شهيد فخ كبري للغاية،
ودون ذلك هو بالنسبة لثورة حممد بن عبد اهلل بن احلسن (النفس
الزكية) .أما أصل التعاطف فهو راجع إىل أهنم قد ُظلموا بشكل
كبري ،وكان هذا أحد أسباب ثورهتم عىل ظامليهم ،وكان ظاملوهم –
ال سيام املنصور العبايس وموسى اهلادي – أقسى وأسوأ اخللفاء يف
مواجهة الثائرين ،ومن الطبيعي هنا لو خري اإلنسان بني التعاطف
مع الظامل العايت أو التعاطف مع املظلوم املتقي أن خيتار الثاين.
 /2إن هذا التعاطف مل يكن يبلغ درجة أن يكون اإلمام
املعصوم جزءا من تلك احلركات الثورية أو أن يؤمن بكل ما تبرش
به وتنطلق منه! بل كان ينبغي أن يكون العكس بمعنى أن تلك

رأس احلسني؟ ،فقال« :نعم ،.إنّا هلل ،وإنّا إليه راجعون ،مىض ـ واهلل ـ مسل ًام،
صاحل ًا ،صوام ًا ،آمر ًا باملعروف ،ناهي ًا عن املنكر ،ما كان يف أهل بيته مثله».
راجع :العالمة املجليس :مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ١٦١/٤
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احلركات وقادهتا كان ينبغي أن يكونوا جزء من حركة اإلمام
املعصوم وسياسته.

فإننا نالحظ مثال أن عبد اهلل بن احلسن والد (الثائرين الثالثة
حممد وابراهيم وادريس) كان يبرش بكون ابنه حممد هو املهدي(((،
وسواء كان ذلك التبشري به عن اعتقاد أو عن عمل سيايس
واضحا
ودعائي هيدف إىل استقطاب األنصار((( ،فإنه كان خطأ
ً
يف رؤية األئمة  ،Aحيث أهنم يعلمون بأن املهدي هو من أبناء
احلسني  Cدون احلسن ،وأنه مل يأت زمانه بعد ،وأنه ابن احلسن
العسكري ال عبد اهلل بن احلسن ،وأن فكرة (اسم أبيه كاسم أيب
كام نقل عن الرسول يف مصادر مدرسة اخللفاء) هي خاطئة ،وربام
يكون العباسيون قد أسهموا فيها أيضا(((.

وكان رفض مثل تلك التوجهات يرتاوح بني اإلصحار
هبا كام عن اإلمام جعفر الصادق يف موضوع حركة حممد النفس
الزكية حتى تصور والده أن اإلمام (حيسد!) ولده .بينام كان اإلمام

((( يف املؤمتر الذي تم عقده يف األبواء وأرشنا سابقا إليه ،نقل أبو الفرج
األصفهاين ،يف مقاتل الطالبيني ص  ١٥٧أنه :محد اهلل عبد اهلل بن احلسن
وأثنى عليه ثم قال :قد علمتم ان ابني هذا هو املهدي فهلموا فلنبايعه!.
((( األصفهاين :مقاتل الطالبيني ص « ١٥٦هلجت العوام بمحمد بن عبد اهلل
تسميه املهدي حتى كان يقال :حممد بن عبد اهلل املهدي”.
((( ربام يكون يف هذا االجتاه اختيار املنصور العبايس واسمه عبد اهلل ،اسم حممد
البنه وأنه لقبه باملهدي ،فصار هبذا النحو حممد بن عبد اهلل (املهدي)! حتى
ينطبق احلديث املدعى «اسمه اسمي واسم أبيه اسم أيب»!.
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الصادق خي ّطئ فكرة املهدوية ،ويشري إىل أنه ال توجد دولة لبني
احلسن يف تلك الفرتة ،وأن األمر صائر إىل بني العباس ،وهذا ما
حصل متاما.
وقد ال يكون األمر هبذه الصورة وإنام يكتفي اإلمام بعدم
املشاركة مع العمل الثوري املعارض ،ويكتفي منه الثائرون هبذا
عيل شهيد فخ مع اإلمام
املقدار كام نقل يف موقف احلسني بن ّ
موسى بن جعفر الكاظم  Cعندما عرض عليه أثناء ثورته
االشرتاك معهم ،فلام اعتذر اإلمام منه ومل جيبه ،قبل منه احلسني
ذلك ومل يضطره للقبول(((.
 /3يف الطرف املقابل كانت هناك مواقف متشددة وربام متجنية
جتاه األئمة وشيعتهم ،وأخرى متوازنة وكام نجدها يف أنصار حركة
أحفاد اإلمام احلسن ،نجد بعضها يف شخصيات تلك احلركات
أيضا ،وقد يكون بعضها ناش ًئا من أن هؤالء اختذوا املذهب
وقادهتا ً
((( االصفهاين« ٤١٥ملا خرج احلسني بن عيل املقتول بفخ واحتوى عىل املدينة،
دعا موسى بن جعفر إىل البيعة ،فأتاه فقال له :يا ابن عم ال تكلفني ما كلف
عمك أبا عبد اهلل فيخرج مني ما ال أريد كام خرج من أيب عبد اهلل
عمك َّ
ابن ِّ
ما مل يكن يريد ،فقال له احلسني :إنام عرضت عليك أمرا فإن أردته دخلت
فيه ،وإن كرهته مل أمحلك عليه واهلل املستعان ،ثم ودعه ،فقال له أبو احلسن
موسى بن جعفر حني ودعه يا ابن عم إنك مقتول فأجد الرضاب فإن القوم
فساق يظهرون إيامنا ويسرتون رشكا وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،أحتسبكم
عند اهلل من عصبة ،ثم خرج احلسني وكان من أمره ما كان ،قتلوا كلهم كام
قال .»C
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الزيدي((( يف مقابل اإلمامي االثني عرشي ومن املعلوم أن املذهب
الزيدي تبلور من البداية عىل أساس أن من أهم صفات اإلمام هي
القيام بالسيف لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كام أن الكثري من
آرائه تقرتب من مذاهب مدرسة اخللفاء وال سيام املذهب احلنفي
بنفس املقدار الذي تبتعد فيه عن اإلمامية ،سواء يف املوضوع
الفقهي أو العقدي .ونجد قسام من وجوه اخلالف عائدً ا إىل هذا؛
مثل قضية النص عىل اإلمامة التي ال يعتقدها بنو احلسن((( ،أو
بعض علوم األئمة اخلاصة وهي ليست عندهم ،فمن الطبيعي أن
ينكروا وجودها ما دامت تشكل نقطة امتياز عند األئمة ،فضال عن
عدد من املسائل الفقهية املختلف فيها(((.
((( استفاد السيد اخلوئي من رواية عبد اهلل بن النجايش (أيب بجري) 383 /11
كام عن الكيش أن عبد اهلل بن احلسن كان مرجعا للزيدية وكان يتصدى للفتيا.
((( الربوجردي؛ السيد حسني :جامع أحاديث الشيعة ١٣٥ /١وفيه - 41
حدثنا حممد بن احلسني عن أمحد بن حممد ابن أيب نرص عن محاد بن عثامن
عن عيل بن سعيد قال كنت جالسا عند أيب عبد اهلل  Cوعنده حممد بن
عبد اهلل بن عيل إىل جنبه جالسا ويف املجلس عبد امللك بن اعني وحممد بن
الطيار وشهاب بن عبد ربه فقال رجل من أصحابنا جعلت فداك ان عبد اهلل
بن احلسن يقول لنا يف هذا األمر ما ليس لغرينا فقال أبو عبد اهلل بعد كالم
اما تعجبون من عبد اهلل يزعم أن أباه عل ًّيا مل يكن اماما ويقول إنه ليس عندنا
علم وصدق واهلل ما عنده علم ولكن واهلل واهوى بيده إىل صدره ان عندنا
سالح رسول اهلل  Kوسيفه ودرعه وعندنا واهلل مصحف فاطمة ما فيه آية
من كتاب اهلل وانه إلمالء رسول اهلل وخطه عيل بيده احلديث.
ي ْب ُن
((( الكليني :حممد بن يعقوب (ت  329هـ) :الكايف  .١٨٥/٢ا ُلْ َس ُ ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ب ِن َس َم َع ُة ْب ُن ِم ْه َر َ
ان،
ُم َ َّمدَ ،ع ِن ا ُْل َع َّل ْب ِن ُم َ َّمدَ ،ع ْن ُم َ َّمد ْب ِن َع ٍّلَ ،ق َالَ :أ ْخ َ َ
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وربام كانت املواقف عند بعضهم جتاه األئمة  Aأكثر تشنجا
من هذا املقدار ،كام ذكرنا ذلك يف موقف حييى بن عبد اهلل بن احلسن
الذي أبداه – عىل فرض صحة اخلرب  -يف رسالة منه لإلمام موسى
بن جعفر الكاظم .((( C
ف َش ْيئ ًا ِم ْن َ
هذا
ب ِن ا ْل َك ْلبِ ُّي الن ََّّسا َب ُةَ ،ق َالَ :د َخ ْل ُت ا َْل ِدينَ َة و َل ْس ُت َأ ْع ِر ُ
َق َالَ :أ ْخ َ َ
ون َعن َع ِ
جا َع ٌة ِم ْن ُق َر ْي ٍ
الِ َأ ْه ِل
ْالَ ْم ِرَ ،ف َأ َت ْي ُت ا َْل ْس ِجدَ َ ،فإِ َذا َ َ
ب ِ ْ
شَ ،ف ُق ْل ُتَ :أ ْخ ِ ُ
ِ
ِ
َ
ْتَ ،ف َخ َر َج إِ َ َّل
است َْأ َذن ُ
ال َس ِنَ .ف َأ َت ْي ُت َمن ِْز َل ُهَ ،ف ْ
هذا ا ْل َب ْيتَ ،ف َقا ُلواَ :ع ْبدُ ال َّله ْب ُن ْ َ
ِ
است َْأذ ْن ِل َعىل َم ْو َل َكَ ،فدَ َخ َلُ ،ث َّم َخ َر َج،
َر ُج ٌل َظنَن ُْت َأ َّن ُه ُغ َل ٌم َل ُهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُهْ :
الجتِه ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ادَ ،ف َس َّل ْم ُت
َف َق َال ِ َل :ا ْد ُخ ْلَ ،فدَ َخ ْل ُتَ ،فإِ َذا َأنَا بِ َش ْي ٍخ ُم ْعتَكف َشديد ْ َ
اجت َُك؟
َع َل ْي ِهَ ،ف َق َال ِلَ :م ْن َأن َ
ْت؟ َف ُق ْل ُتَ :أنَا ا ْل َك ْلبِ ُّي الن ََّّسا َب ُةَ ،ف َق َالَ :ما َح َ
َف ُق ْل ُتِ :ج ْئ ُت َأ ْس َأ ُل َكَ ،ف َق َالَ :أ َم َر ْر َت بِا ْبنِي ُم َ َّم ٍد؟ ُق ْل ُتَ :بدَ ْأ ُت بِ َكَ ،ف َق َال:
ِ ِ
ِ ِِ
الس َم ِء،
ب ِن َع ْن َر ُج ٍل َق َال ل ْم َر َأتهَ :أنْت َطال ٌق عَدَ َد ن ُُجو ِم َّ
َس ْلَ ،ف ُق ْل ُتَ :أ ْخ ِ ْ
ِ
الو َزاء (يعني يصح طالقها ثالثا!) ،وا ْلب ِ
ني بِ َر ْأ ِ
اقي ِو ْز ٌر َع َل ْي ِه
َف َق َال :تَبِ ُ
َ
س َْ ْ
و ُع ُقوب ٌةَ ،ف ُق ْل ُت ِف َن ْف ِس :و ِ
احدَ ةٌَ ،ف ُق ْل ُتَ :ما َي ُق ُ
ول َّ
الش ْي ُخ ِف ا َْل ْس ِح َع َل
َ
َ
ون ،ونَحن َ -أه َل ا ْلبي ِ
ي؟ َف َق َالَ :قدْ مسح َقوم ص ِ
الُ َّف ْ ِ
ْ
َ
ت  -ال نمسح،
ال
ْ
َْ
ْ ُ
َ َ َ ْ ٌ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ْل ِْ
ول ِف َأك ِ
َف ُق ْل ُت ِف َن ْفس :ثنْتَانَ ،ف ُق ْل ُتَ :ما َت ُق ُ
ال ِّر ِّي؟ َأ َح َل ٌل ُه َو َأ ْم َح َرا ٌم؟
َف َق َال :ح َل ٌل ،إِ َّل َأنَّا َ -أه َل ا ْلبي ِ
ت َ -ن َعا ُف ُهَ ،ف ُق ْل ُت ِف َن ْف ِسَ :ث َل ٌ
ثَ ،ف ُق ْل ُتَ :ف َم
ْ َْ
َ
ِ
ِ
َت ُق ُ ِ
ِ
ِ
ش ِ
ب النَّبيذ؟ َف َق َالَ :ح َل ٌل ،إ َّل َأنَّا َ -أ ْه َل ا ْل َب ْيت ال نرشبهَ ،ف ُق ْم ُت،
ول ف ُ ْ
هذا ا ْلبي ِ
ِ
ِ ِ ِ
َف َخ َر ْج ُت ِم ْن ِعن ِْد ِه و َأنَا َأ ُق ُ
ت...
ول :هذه ا ْلع َصا َب ُة َتكْذ ُب َعىل َأ ْه ِل َ َ ْ
ثم يكمل احلديث كيف أنه دخل عىل اإلمام جعفر الصادق فصحح له
أخطاء أحكام عبد اهلل بن احلسن سالفة الذكر..
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ْع َفر ِّي،
يم ا َ ْ
((( املصدر نفسه  ٢٣٦ /٢وبِ َذا الْ ْسنَادَ ،ع ْن َع ْبد ال َّله ْب ِن إ ْب َراه َ
ِ ِ
وسى ْب ِن َج ْع َف ٍر َ :Bأ َّما َب ْعدُ ،
َق َالَ :كت َ
َب َ ْ
ال َس ِن إِىل ُم َ
ي َيى ْب ُن َع ْبد ال َّله ْب ِن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبا ُأوص َ
ني،
يك؛ َفإِ َّنَا وص َّي ُة ال َّله ِف ْالَ َّول َ
َفإِ ِّن ُأوص َن ْفس بِ َت ْق َوى ال َّلهَ ِ ،
ووصي ُته ِف ْال ِخ ِرينَ ،خب ِن من ورد َع َل ِمن َأ ْعو ِ
ِ
ان ال َّل ِه َعىل ِدينِ ِه ون ْ ِ
َش
َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َّ ُ
ِ ِ
ِ
َطا َعتِ ِه بِم ك َ ِ
اور ُت ِف الدَّ ْع َو ِة لِلر َضا ِم ْن ِ
آل
ِّ
َان م ْن َ َتنُّن َك َم َع خ ْذ َلن َك ،و َقدْ َش َ ْ
َ
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 /4يف موقف العلامء جتاه قادة الثورات من بني اإلمام احلسن
املجتبى  Cوخصوصا عبد اهلل بن احلسن املثنى والد حممد
النفس الزكية يمكن أن نلحظ ثالثة مواقف:
 االنتقاد الشديد له والذم ملواقفه بل والتضعيف له يفالرواية.

 التامس العذر له واعتبار ما صدر منه من أقوال ومواقفكانت عىل سبيل التقية واعتبار أنه مل يكن قد خالف خط اإلمامة.

 -التوقف يف املوضوع لوجود الروايات املختلفة واملتضاربة.

وممن ذهب إىل املوقف األول املرحوم السيد اخلوئي أعىل اهلل
مقامه ،فإنه عند احلديث عنه يف معجم الرجال قال« :إن الروايات
قد كثرت يف ذم عبد اهلل هذا» ونقل عددا من الروايات الذامة له كام
جاءت يف بصائر الدرجات والكايف وقد نقلنا بعضها يف هوامش
الصفحات السابقة ،وعلق عىل احداها بالقول« :هذه الرواية تدل

ِ
ٍ
واحت ََج َب َها َأ ُب َ
وك ِم ْن َق ْب ِل َك ،و َق ِدي ًام ا َّد َع ْيت ُْم َما َل ْي َس
احت ََج ْبت ََها ْ
ُم َ َّمد  Kو َقد ْ
ِ
است َْه َو ْيت ُْم و َأ ْض َل ْلت ُْم ،و َأنَا ُم َ ِّذ ُر َك
َلك ُْم ،و َب َس ْطت ُْم آ َما َلك ُْم إِىل َما َل ْ ُي ْعطك ُُم ال َّل ُهَ ،ف ْ
الس ِن موسى بن جع َف ٍر ِ :C
ِ
ِ ِ
ِ
«م ْن
َب إِ َل ْيه َأ ُبو ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ
َما َح َّذ َر َك ال َّل ُه م ْن َن ْفسهَ .ف َكت َ
ِِ
وسى ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه َج ْع َف ٍر َو َع ِل ُم ْش َ ِتك ْ ِ
ي َيى ْب ِن
َي ِف الت ََّذ ُّل ِل لَِّ و َطا َعته ،إِىل َ ْ
ُم َ
ٍّ
ك َألِيم ع َذابِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َع ْبد ال َّله ْب ِن َح َس ٍن :أ َّما َب ْعدُ َ ،فإِ ِّن أ َح ِّذ ُر َك ال َّل َه و َن ْفس ،وأ ْعل ُم َ َ َ
وش ِديدَ ِع َقابِ ِه و َتكَام َل ن َِقمتِ ِه ،و ُأ ِ
َ
وص َ
يك و َن ْف ِس بِ َت ْق َوى ال َّل ِه؛ َفإِ َّنَا َز ْي ُن ا ْلك ََل ِم
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت النِّ َعمَِ ،أت ِ
ك ت َْذك ُُر فيه َأ ِّن ُمدَّ ٍع َ
ت ذل َ
َان كتَا ُب َ
ك
وما َسم ْع َ
و َت ْثبِ ُ
وأ ِب م ْن َق ْب ُلَ ،
ِ
ون» ...وقد وصف العالمة املجليس يف مرآة
َب َشها َد ُ ُت ْم َو ُي ْس َئ ُل َ
و«س ُت ْكت ُ
منِّي َ
العقول هذه الرواية بأهنا ضعيفة.
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عىل أن عبد اهلل بن احلسن كان قد نصب نفسه لإلمامة وكان يفتي بغري
ما أنزل اهلل ،ويأيت يف ترمجة عبد اهلل بن النجايش (أيب بجري) عن الكيش
أن عبد اهلل بن احلسن كان مرج ًعا للزيدية ،وكان يتصدى للفتيا».

ثم أشار إىل ما ذكره السيد ابن طاووس يف توجيهه للخالف
بني احلسنيني وبني اإلمام الصادق؛ مما سيأيت ذكره يف بيان موقف
العاذرين له واملؤيدين ،ورفض هذا التوجيه قائال« :أقول :هذه
الرواية لو سلمت أهنا منقولة عن الشيخ الطويس بجميع طرق
السيد ابن طاووس إليه التي بعضها صحيح ،فال إشكال يف أهنا من
شواذ الروايات ،وال يمكن أن تقع معارضة للروايات املشهورة يف
ذم عبد اهلل بن احلسن ،عىل أنه كيف يمكن رواية املفيد هلذه الرواية
مع روايته عن عبد اهلل بن احلسن مكاملته أليب عبد اهلل  Cبام
تقشعر منه اجللود ،وقوله :هذا حديث مشهور ال ختتلف العلامء
باآلثار يف صحته.
واملتحصل مما ذكرناه :أن عبد اهلل بن احلسن جمروح مذموم،
وال أقل من أنه مل يثبت وثاقته أو حسنه»(((.

ونرى شبيها هلذا املوقف عند املحقق التسرتي يف كتابه
قاموس الرجال حيث قال بعد أن عرض للروايات وأشار إىل
موقف املامقاين وهو من املتوقفني يف أمره :ك ّلام أمعنت النظر يف
أخبار املدح والقدح مل أهتد إىل وجه مجع.
((( اخلوئي؛ أبو القاسم :معجم رجال احلدیث 171 / 11
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علق عليه التسرتي بالقول« :بل أخبار القدح مستفيضة وأخبار
حممد
وقرر القادحة القدماء ،فرواها ّ
املدح شا ّذة ومن طرق الزيد ّية؛ ّ
وحممد بن يعقوب الكليني ونظراؤمها من االئمة
بن احلسن الص ّفار ّ
ساكتني عن تأويلها ،والتاريخ أيضا يعضدها؛ ومل تنحرص األخبار
بام نقل ،بل لو اريد االستقصاء لطال الكالم.

وقد روي عنه امور منكرة فوق عدم استبصاره ،ففي خرب :أنّه
قال للصادق ّ C
إن احلسني كان ينبغي له إذا عدل أن جيعلها يف
األس ّن من ولد احلسن»(((.

 ويف الطرف اآلخر فقد ذهب السيد ابن طاووس احلسنيإىل خالف الرأي األول متا ًما مشريا إىل صالحه وحسن عقيدته
ووجه ما صدر منه يف حقهم وبالعكس
وقبوله إمامة الصادق ّ .C
بالتقية وأن ذلك من أجل نفي العالقة واالرتباط بينهم حتى ال
يترضر اإلمام الصادق وال يؤخذ بجريرة بني احلسن الثائرين ،من
قبل السلطة العباسية.

(((

فإنه بعد أن نقل بأسانيده تعزية اإلمام جعفر الصادق C
لبني عمه من بني احلسن عام أصاهبم من ظلم املنصور العبايس،
والتي أظهر فيها من التوجع والتفجع اليشء الكثري ،كام فيها من
األمر بالتصرب والتجلد مثل ذلك ،واستشهد باآليات والروايات
((( التسرتي ،الشيخ حممد تقي :قاموس الرجال 316 /6
((( سيأيت ذكره والتعريف به يف فصل األرس العلمية احلسنية.
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الكثرية يف ذلك ،فلام انتهى السيد ابن طاووس إىل خامتة التعزية
تلك قال« :وقد اشتملت هذه التعزية عىل وصف عبد اهلل بن
احلسن بالعبد الصالح والدعاء عند جانبها له وابن عمه بالسعادة
ودالئل الصفا الراجح ،وهذا يدل عىل أن هذه اجلامعة املحمولني
كانوا عند موالنا الصادق  Cمعذورين وممدوحني ومظلومني
وبحبه عارفني»(((.
ثم عرض إشارة للروايات الذامة ،فحملها عىل التقية لئال
يترضر االئمة الطاهرون بنهضة أولئك ،فقال« :أقول :وقد يوجد
يف الكتب اهنم كانوا للصادقني  Aمفارقني ،وذلك حمتمل للتقية
لئال ينسب اظهارهم إلنكار املنكر إىل األئمة الطاهرين».
ثم نقل بعض الروايات التي تشري إىل تأسف اإلمام الصادق
وبكائه عليهم بعد خروجهم وفيها نقل شهادة عن اإلمام
احلسني  Cالبنته فاطمة (أمهم الكربى) بأنه يقتل منها أو
يصاب نفر قرب الفرات مل يسبقهم األولون بعمل ..ورأى أهنا
شهادة بمدحهم.

وأشار إىل أهنم مل يكونوا يعتقدون يف حممد بن عبد اهلل (النفس
الزكية) أنه حممد املهدي املنتظر ،ناقال عن ابراهيم بن عبد اهلل أخيه
أن حممدً ا قد قام هلل لألمر باملعروف ،وأما املهدي فهو ِعدَ ة من اهلل مل
يسم بعينه ومل يوقت زمانه»(((.
((( ابن طاووس احلسني؛ سيد عيل :اقبال األعامل٨٦/٣
((( املصدر نفسه ٨٨
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ويظهر من العالمة األميني يف الغدير امليل إىل هذا الرأي
وذلك يف رده عىل حممد رشيد رضا صاحب تفسري املنار الذي
نسب إىل الشيعة تكفري بني احلسن والقول بردهتم ،فقال صاحب
الغدير« :أما عبد اهلل (املحض) ابن احلسن املثنى فقد عده شيخ
الشيعة أبو جعفر الطويس يف رجاله من أصحاب الصادق ،C
وزاد أبو داود الباقر  ،Cوقال مجال الدين املهنا يف (العمدة)
 :87كان يشبه رسول اهلل ،وكان شيخ بني هاشم يف زمانه ،يتوىل
صدقات أمري املؤمنني بعد أبيه احلسن.

واألحاديث يف مدحه وذمه وإن تضاربت غري أن غاية نظر
الشيعة فيها ما اختاره سيد الطائفة السيد ابن طاووس يف إقباله
ص  51من صالحه وحسن عقيدته وقبوله إمامة الصادق ،C
وذكر من أصل صحيح كتابا لإلمام الصادق وصف فيه عبد اهلل
بالعبد الصالح ودعا له ولبني عمه باألجر والسعادة ،ثم قال :وهذا
يدل عىل أن اجلامعة املحمولني (يعني عبد اهلل وأصحابه احلسنيني)
كانوا عند موالنا الصادق معذورين وممدوحني ومظلومني وبحقه
عارفني ،وقد يوجد يف الكتب :إهنم كانوا للصادقني  Aمفارقني.
وذلك حمتمل للتقية لئال ينسب إظهارهم إلنكار املنكر إىل األئمة
الطاهرين ،ومما يدلك عىل أهنم كانوا عارفني باحلق وبه شاهدين
ما رويناه..

(وقال بعد ذكر السند وإهنائه إىل الصادق) :ثم بكى C
حتى عال صوته وبكينا ثم قال :حدثني أيب عن فاطمة بنت احلسني
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عن أبيه قال :يقتل منك أو يصاب ...أقول :وهذه شهادة رصحية
من طرق صحيحة بمدح املأخوذين من بني احلسن عليه وعليهم
السالم وأهنم مضوا إىل اهلل جل جالله برشف املقام ،والظفر
بالسعادة واالكرام.

ثم ذكر أحاديث تدل عىل حسن اعتقاد عبد اهلل بن احلسن
ومن كان معه من احلسنيني فقال :أقول :فهل تراهم إال عارفني
باهلدى ،وباحلق اليقني ،وهلل متقني؟ ا ه
فأنت عندئذ جد عليم بأن نسبة القول بردته وردة بقية
احلسنيني إىل الشيعة بعيدة عن مستوى الصدق»(((.

وللسيد املقرم كالم يسري يف هذا االجتاه فقد ذكر يف كتابه
عن السيدة سكينة «إين ال أرى ألي أحد التوقف يف حسن حال
هؤالء العلويني بعد ما يقرأ هذه الرسالة املباركة من اإلمام جعفر
الصادق  Cإىل بني عمه.
ومل يسمح له التمسك بالعلم الصحيح إال رفض كل ما جاء
من الطعن يف هذه الذوات وأمثاهلم ممن مل يثبت بالطرق الصحيحة
التمرد منهم عىل الرشع األقدس»(((.
وكذلك فقد استفاد الشيخ حممد الساعدي يف كتابه احلسنيون

((( األميني؛ عبد احلسني :الغدير٢٨٣/٣
املقرم ،السيد عبد الرزاق :السيدة سكينة ابنة اإلمام الشهيد أيب عبداهلل
(((
ّ
احلسني 40 / C
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يف التاريخ مما ذكره ابن طاووس يف تصحيح اجتاههم والثناء عليهم
فقال« :ولعل هذا القدر مما دلل به السيد ابن طاووس كاف ًيا إلشباع

هنمة املتتبعني إىل معرفة مكانة شخصية عبد اهلل املحض (بن احلسن

املثنى) من اإلمام الصادق وما احتج به بعض املتأخرين من الذهاب
إىل عكس هذا فليس له جمال من الصحة ألن أقل ما يقال عنه ضعف
بعض رجال سندهم واجلهل بحال بعضهم هذا وهي رواية واحدة

والرواية ال تقوم دليال عىل دحض ما اقامه السيد من الرباهني عىل
صحة حاهلم واستقامتهم عىل املواالة لإلمام الصادق .(((»C

_ واملوقف الثالث وهو التوقف يف األمر من دون احلكم

عليهم بأي من املوقفني لوجود روايات ذامة وهي التي استدل هبا

أصحاب املوقف األول ،وأخرى مادحة وهي التي ساقها السيد
ابن طاووس واحتامل صحة توجيه روايات الذم ،مما جعل األمر
ً
مشكل عىل مثل العالمة املامقاين بحيث انتهى إىل القول
يكون
بأنه كلام أمعن النظر يف الروايات الذا ّمة واملادحة مل هيتد إىل وجه

صحيح للجمع(((.

((( احلسنيون يف التاريخ  45 /مطبعة النجف 1956 :نسخة مصورة من
الكتاب عىل االنرتنت
((( املقامقاين؛ الشيخ عبد اهلل :تنقيح املقال يف علم الرجال ( 177 /2طبع
املرتضوية) قال“ :كلام أمعنت النظر يف أخبار الطرفني املادحة والقادحة
مل أهتد إىل ما جيمع بينهم فأنا يف حق عبد اهلل هذا متوقف مرتاب وعليك
بالفحص والبحث لعلك تقف عىل ما قرصت عنه”.
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الطرف اآلخر من بني الحسن:

بينام كان أحفاد اإلمام احلسن  Cمن ابنه احلسن املثنى
وحفيده عبد اهلل املحض معارضني وثائرين عىل احلكم العبايس،
كان الفرع اآلخر من أبنائه وأحفاده عىل خالف هؤالء موالني
للسلطة العباسية ،ومتحالفني معها! وكان أشهرهم احلسن بن زيد
بن احلسن السبط ،فإنه «كان أمري املدينة من ِق َبل املنصور الدوانيقي
مظاهرا لبني العباس عىل بني
وعمل له عىل غري املدينة أيضا وكان
ً
عمه احلسن املثنى وهو أول من لبس السواد (شعار العباسيني) من
العلويني»((( وقد التصق بالعباسيني مع أن املنصور قد غضب عليه
وسجنه نحو ثالث سنوات إىل أن تويف املنصور وهو يف السجن
فأطلقه املهدي العبايس وبقي مع املهدي إىل أن تويف احلسن هذا
سنة  168هـ.
وهذا يشري إىل أن ما ذهب إليه بعض العلامء من حماولة تنزيه
أبناء وأحفاد األئمة املعصومني ،ومحل ما ورد يف حقهم من الذم يف
روايات املعصومني ،ونصوص التاريخ عىل التقية تارة ،وعىل أهنا

((( األمني ،السيد حمسن :أعيان الشيعة  ٧٥/٥عن عمدة الطالب ،ويف تاريخ
بغداد« :انه واله أبو جعفر املنصور املدينة مخس سنني ثم غضب عليه فعزله
واستصفى كل يشء له وحبسه ببغداد فلم يزل حمبوسا حتى مات املنصور
وويل املهدي فأخرجه من حمبسه ورد عليه كل يشء ذهب له ومل يزل معه».
توىل املدينة سنة  150وعزل عنها  ،155وسجن أيام املنصور إىل سنة
 158هـ ويفرتض انه أفرج عنه املهدي بعد ذلك ،وبقي معه إىل أن تويف سنة
 168هـ يف طريقه إىل املدينة.
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من وضع العباسيني واألمويني((( أخرى ال يكاد يالمس الواقع.
ٍ
كأرسة؛ حاهلم حال سائر األرس :فيهم من هو يف
وذلك أهنم

أعىل درجات الصالح وفيهم من هو يف أسوأ الدركات وفيهم من
هو ما بني هذين احلدين .وأن العصمة واملرتبة العليا يف هذه األرسة
هي ألناس خمصوصني بأسامئهم .وقد يشري هلذا املعنى ما ورد يف
َ
ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ِين ٱص َطفينا م ِۡن ع َِبادِناۖ
كتب ٱل
تفسري اآلية املباركة {ثم أورثنا ٱل ِ

ۡ َّ َ َ
َفم ۡن ُه ۡم َظال ِٞم ّ ِلَ ۡفسهۦ َوم ِۡن ُهم ُّم ۡق َت َ ۡ َ ۡ ۢ ُ َ ۡ ُ ۡ ٞ
ت بِإِذ ِن ٱللِۚ ذٰل ِك
ِ
ِ ِ
صد َومِنهم سابِق بِٱلير ٰ ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ۡ
ُه َو ٱلفضل ٱلكب ُ
ري}(((.
ِ

 /2االسر العلمية الحسنية
إذا كان هناك اختالف يف املوقف من الثوار احلسنيني
واحلركات التي قادها أحفاد اإلمام احلسن السبط كام تقدم ،فإنه
ال خالف يف أن األرسة احلسنية قد رفدت العامل اإلسالمي بعوائل
علمية وقامات فكرية شاخمة.
فمن تلك األسرة كان آل طاووس الحسنيين:

واشتهر منهم كبريهم السيد عيل بن موسى بن جعفر بن
طاووس((( املتوىف سنة  664للهجرة ،وألن الدعاء والرتبية
((( يذكر هذا عند البحث عادة عن جعفر بن اإلمام اهلادي (امللقب بالكذاب
عند األكثر والتواب عند األقل).
((( سورة فاطر.32:
((( ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد
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الروحية للناس هي العامل األكرب يف حفظ اإليامن فقد اهتم اهتامما
بالغا يف التأليف والتصنيف يف هذا اجلانب ،ولذلك قيل إنه له ما
يقرب من مخسني مؤلف ًا أغلبها يف الدعاء والزيارات ،منها :إقبال
األعامل ،وكشف املحجة لثمرة املهجة ،ومصباح الزائر ،وامللهوف
عىل قتىل الطفوف ،ومهج الدعوات ومنهج العبادات.

ونقل يف أعيان الشيعة أنه ذهب إىل هوالكو ،وكان قد وجه
للعلامء سؤاال هو :هل الكافر العادل خري أو املسلم اجلائر؟ ثم
مجع العلامء باملستنرصية لذلك فلام وقفوا عىل الفتيا أحجموا عن
اجلواب ،وكان ريض الدين عيل بن طاووس حارضا هذا املجلس
وكان مقدما حمرتما ،فلام رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع
خطه فيها بتفضيل العادل الكافر عىل املسلم اجلائر ،فوضع الناس
خطوطهم بعده.
وكان من فوائد ذلك ما أشار إليه بقوله :ظفرت باألمان
واالحسان ،وحقنت فيه دماؤنا ،وحفظت فيه حرمنا وأطفالنا
ونساؤنا ،وسلم عىل أيدينا خلق كثري(((.

بن أيب عبد اهلل حممد الطاووس بن اسحاق بن احلسن بن حممد بن سليامن
بن داود بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن عيل بن ايب طالب .B
وقد يل ّقب ب «ذي احلسبني»ّ ،
ألن نسبه ينتهي إىل داود بن احلسن املثنّى بن
عيل بن احلسني
احلسن C؛ وأ ّم داود بن احلسن املثنّى هي أ ّم كلثوم بنت ّ
السالم ،وهي صاحبة الدعاء الذي علمها إياه
عيل بن أيب طالب عليهم ّ
بن ّ
اإلمام جعفر الصادق  Cإلطالق رساح ولدها من سجون العباسيني،
لتفصيل الدعاء واحلادثة يراجع مفاتيح اجلنان وكتب األدعية.
((( األمني ،السيد حمسن :أعيان الشيعة ٣٦٠/٨
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ولو مل يكن له من أثر غري تربيته للعالمة احليل احلسن بن
يوسف بن املطهر لكفى بذلك خدمة لإلسالم ومعارفه .ويلحظ
الباحثون تأثري السيد ابن طاووس يف مباين وأفكار تلميذه العالمة.
ومن أمهها ما عرف برتبيع األحاديث.

ومنهم كذلك السيد عبد الكريم بن طاووس (ت 693هـ)
وهو من تالمذة السيد عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس وقد
كان «فقيها ،نسابة ،نحويا ،حافظا لألحاديث واالخبار ،ذا ذهن
وقاد ،وحافظة قوية ،ورأي ثاقب» وتوىل نقابة الطالبيني يف زمانه.
ومنهم أمحد بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت673هـ)..
وغريهم.

ومن األسرة الحسنية :الطباطبائيون

ولو تتبعنا أحد فروع هذه األرسة وهو املنتمي إىل ابن طباطبا،
وتعرف ذريته بالطباطبائيني((( ،لوجدنا مصداق هذا القول ماثال
بني األعني.
((( الطباطبائي ،حممد حسني :حياة ما بعد املوت :ص  :١٦قال العامري يف
موسوعة أنساب العشائر العراقية ،العامري.219 - 218 / 1 :الطباطبائية:
اسم جلامعة من اهلاشميني الكرام ينتسبون إىل جدهم العايل (إبراهيم طباطبا)
بن إسامعيل بن إبراهيم طباطبا بن إسامعيل بن إبراهيم الغمر بن احلسن
املثنى بن احلسن السبط بن اإلمام عيل ابن أيب طالب  Cسادة حسنيون
هاشميون من أصول حجازية وعراقية فقط .من ذرية إبراهيم املذكور
وقد تضمنت ساللته الزكية عددا عظيام من العظامء والعلامء نوابغ الشعراء
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«ينترش أبناء هذه الساللة اجلليلة العظيمة يف إيران والعراق
وسائر األقاليم اإلسالمية .ويرجعون  -كام قلنا  -إىل إبراهيم
بن إسامعيل الديباج امللقب بطباطبا((( .ذكر علامء النسب أن هذا
اللقب يرجع إىل ُل ٍ
كنة كانت يف لسانه ،حيث ُسئل يف أحد األعياد،
وهو طفل :هل تريد قميص ًا أو قباء؟ فقال :طباطبا ،أي قبا قبا ،إذ مل
يستطع أن يلفظ القاف»(((.

وهكذا فإن كل سيد طباطبائي هو حسني اجلد ،ومن خالل
هذا اللقب سوف نشري إىل بعض األرس والشخصيات (الطباطبائية)
ومن خالل ذلك يمكن التعرف عىل دور هذه االرسة يف األمة
بالرغم من أن هؤالء ال يشكلون سوى فرع واحد من فروع هذه
األرسة الطيبة وأغصاهنا.
وأكابر األمراء ممن خدموا العلم واألدب وأقاموا شعائر الدين ودونوا
خللفهم تارخيا جميدا وتراثا علميا خالدا ورشفا تالدا تعتز األجيال هبا عرب
األجيال .وقد رزق اهلل إبراهيم طباطبا بركة يف النسل وانتشارا يف األعقاب
فامتدت فروعه األصلية من احلرمني املحرتمني املكي واملدين إىل ممالك الرتك
وبالد الري وفارس وأذربيجان وبالد األفغان واهلند وختوم الرشق األقىص
إىل جانب املدن العراقية والسورية ومرص واملغرب األقىص وبطن اجلزيرة
العربية والبالد اليامنية .قد اعتزت بلقبها (طباطبا) اعتزازهم بجدهم األعىل
(إبراهيم طباطبا) وخاصة يف اليمن حيث منهم أرسة ملكهم السابق (اإلمام
حييى محيد الدين) التي حكمت ذلك القطر لعدة قرون.
((( األصفهاين :مقاتل الطالبيني ص  :١٥١إسامعيل بن إبراهيم بن احلسن
(املثلث) بن احلسن(املثنى) بن احلسن بن عيل بن أيب طالب وهو الذي يقال
له طباطبا وقيل إن ابنه إبراهيم طباطبا.
((( اخلراساين ،حممد واعظ زاده :حياة اإلمام الربوجردي ص ٢٦
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وملن أراد التتبع والتفصيل يف شخصيات هذه األرسة فعليه
بمراجعة كتاب الذريعة للشيخ آقا بزرك الطهراين وأعيان الشيعة
للسيد األمني ،بمفردة الطباطبائي ليجد العجب العجاب.

 /1السيد حممد مهدي بحر العلوم الطباطبائي (ت 1212
هـ) ،ولعله أملع اسم فيها قبل أقل من قرنني ونصف من الزمان،
وقد ذكرنا شيئا من حياته العلمية واألدبية ومرجعيته يف كتابنا
أعالم اإلمامية((( فمع عمره القصري ( )57سنة إال أنه مأله باملآثر،
فقد مجع بني معارف املدرستني :األصولية واألخبارية يف دراسته
يف كربالء عىل يد زعيميهام :الوحيد البهبهاين والشيخ البحراين،
ودرسها يف مكة املكرمة،
كام أحاط بفقه مذاهب مدرسة اخللفاء ّ
ويف أيام مرجعيته العامة وزع املهامت األساسية من تدريس وقضاء
وصالة مجاعة وما يرتبط بشؤون الناس عىل أهم تالمذته ،وكان
من القداسة واملنزلة بحيث عرف أنه يلتقي باإلمام صاحب العرص
والزمان عجل اهلل فرجه ،وقد ترك وراءه نحو  22كتابا يف الفقه
واألصول والرجال والعقائد والشعر واألدب.
واليوم فإن أرسة بحر العلوم هي من األرس العلمية الكبرية،
ذات االنتاج اخلصب يف ميادين املعرفة الدينية.

 /2السيد عيل الطباطبائي الشهري بصاحب رياض املسائل
(ت  1231هـ)؛ وقد ذكره السيد األمني يف األعيان – وهو اخلبري
((( آل سيف؛ فوزي :من أعالم اإلمامية 267
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هبم وبه – فقال« :هو املحقق املؤسس الذي مأل الدنيا ذكره وعم
العامل فضله ،خترج عليه علامء اعالم وفقهاء عظام صاروا من أكابر
املراجع يف اإلسالم كصاحب املقابيس وصاحب املطالع وصاحب
مفتاح الكرامة وأمثاهلم من األجلة ،وقد ذكروه يف إجازاهتم
ومؤلفاهتم ووصفوه بأمجل الصفات قال يف املقابيس :ومنها األستاذ
الوحيد سيد املحققني وسند املدققني العالمة النحرير مالك جمامع
الفضل بالتقرير والتحرير املتفرع من دوحة الرسالة واإلمامة
املرتعرع يف روضة اجلاللة والكرامة الرافع للعلوم الدينية ارفع رأيه
اجلامع بني حماسن الدراية والرواية حميي رشيعة الدراية والرواية
حميي رشيعة أجداده املنتجبني مبني معاضل الدين املبني بأوضح
الرباهني وأوضح التبيني نادرة الزمان خالصة األفاضل األعيان
احلاوي شتات الفضائل واملفاخر الفائق هبا عىل األوائل واألواخر
أول مشائخي وأساتيذي وسنادي ومالذي وعامدي السيد عيل بن
حممد عيل الطباطبائي احلائري»(((.
ولو مل يكن من حسناته وهي ال تعد ،سوى ابنه السيد حممد
املجاهد لكان ذلك كافيا.

 /3السيد حممد املجاهد بن السيد عيل صاحب الرياض
(ت  1242هـ) ،وهو الذي مجع املجدين يف زعامة الدين وجهاد
الكافرين ،فإنه بعدما أخذ العلم عىل يد أقطاب عرصه ومنهم والده
((( األمني ،السيد حمسن أعيان الشيعة ٣١٤ / ٨
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صاحب الرياض «حتى جزم والده بأنه اعلم منه فصار ال يفتي
وابنه يف كربالء فعلم ابنه بذلك فرحل إىل أصفهان وسكنها ثالث
عرشة سنة وهو املدرس فيها واملرجع يف علمي األصول والفقه لكل
علامئنا وصنف فيها مفاتيح األصول وغريه حتى تويف والده فرجع
إىل كربالء فكان املرجع العام»((( ،وعندما أخذت الدولة الروسية
تتعدى عىل أطراف إيران واستولت عىل بعض مناطقها وكان الشاه
القاجاري حينها متخاذال عن املقاومة هنض السيد حممد املجاهد
مع مجع غفري من العلامء من كربالء قاصدين ايران إلعالن اجلهاد
والتحشيد ملقاومة الروس ،وحتريك الدولة القاجارية هبذا االجتاه،
فكان أن عرف هبذا اللقب اخلالد :املجاهد.
 /4السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب العروة
الوثقى (ت 1337هـ) الذي آلت إليه املرجعية العامة بوفاة أستاذه
املريزا الشريازي الكبري ،وخترج من حتت منرب درسه مجع غفري من
املجتهدين أصبح بعضهم بعده مراجع للطائفة ،وكان له مواقف
خاصة يف املوضوع السيايس مل يتبني لكثري من معارصيه يف أول
األمر حكمتها ولكن ما أن مرت األيام حتى تبني هلم فوائدها وبعد
نظره فيها.
كتابه (العروة الوثقى) أصبح (قرآن الفقه) بحيث أن من جاء
بعده من الفقهاء لكي يتبني اجتهاده وتعرف فقاهته ال بد له من
((( املصدر نفسه ٤٤٣/٩نقال عن أمل اآلمل.
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االستدالل عليه واملناقشة فيه ،وبيان رأيه اخلاص إن كان خيتلف
مع السيد الطباطبائي اليزدي(((.

 /4السيد (آقا حسني) الطباطبائي القمي (ت  1366هـ)
بعدما ارسله أستاذه املريزا حممد تقي الشريازي إىل مشهد قام
بمواجهة طغيان البهلوي األول الذي حاول فرض الثقافة الغربية
بالقوة ومنع احلجاب فكانت موقعة مسجد كوهر شاد ،التي أدت
إىل نفيه من مشهد إىل العراق حيث مكث يف كربالء ورجع إليه
كثري من املؤمنني يف أحكام دينهم ،وكان العديد من الفقهاء من
تالمذته ،ومن أبنائه ممن صارت هلم مرجعية حمدودة :السيد حسن
الطباطبائي القمي ،والسيد تقي الطباطبائي القمي.
 /5السيد حسني الطباطبائي الربوجردي (ت  1380هـ)
مرجع الطائفة يف زمانه ،وهو تلميذ السيد اليزدي سابق الذكر ،وقد
آلت إليه املرجعية العظمى بعد وفاة السيد أيب احلسن االصفهاين
يف النجف األرشف ووفاة السيد حسني الطباطبائي القمي ،وكان
له أدوار مهمة عىل املستوى اإلسالمي العام فقد كان من رواد
التقريب بني املذاهب إلسقاط مؤامرات األعداء يف تشديد الرصاع
املذهبي والطائفي ،كام كان له خطوات جتديدية مهمة للحوزة
العلمية وتبليغ اإلسالم عىل مستوى العامل ،فضال عام كان عليه
من نظريات حديثة ال سيام يف علم الرجال والدراية((( ،وكان له

((( لتفصيل سريته وبيان شخصيته يراجع كتابنا :من أعالم اإلمامية 362 /
((( يراجع كتاب املنهج الرجايل لسيد الطائفة الربوجردي تأليف السيد حممد
رضا اجلاليل
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مواجهات مع السلطة الشاهنشاهية التي كانت تعمل عىل تغريب
املجتمع املسلم يف إيران.
 /6السيد حمسن الطباطبائي احلكيم (ت  1390هـ) زعيم
الطائفة ومرجعها يف زمانه ،وبشكل خاص بعد وفاة املريزا النائيني
والسيد الربوجردي املذكور آنفا ،وهو استاذ أكثر الفقهاء املعارصين
ومنهم بعض مراجع الدين ،من أبرز تأليفاته (مستمسك العروة
الوثقى) ،وله نشاطات سياسية مهمة حيث عارصت مرجعيته
بروز املد الشيوعي والقومي والبعثي وكان يف مواجهة هذه
التيارات بالنحو الذي خيدم الرشيعة اإلسالمية..

عزيزي القارئ :ال تقترص بركات هذه األرسة عىل األسامء
املذكورة ،فام مل يذكر من أسامء العلامء والشخصيات أكثر بكثري مما
ذكر ،وإنام أوردنا هذه األسامء كأمثلة عىل ما رمناه من اإلشارة إىل
عطاء األرسة احلسنية املباركة ،وكان هذا الفرع الطباطبائي أحد
فروعها السامقة واملثمرة.

 /3األسرة الحسنية حكومات ودول
ينبغي أن نشري هنا ونحن نستعرض هذه احلكومات التي
تنتمي من حيث النسب إىل اإلمام احلسن املجتبى  Cأننا ال
نتبنى – بالرضورة – الدفاع عنها أو تزكية أعامهلا ،فهذا يتطلب بحثا
من نوع آخر حتى نحكم فيه عىل أفعال تلك احلكومات وسياستها
للدول التي حكمتها.
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وإنام الغرض األساس من ذلك بيان ما كان لألرسة احلسنية
من فعالية ودور يف األمة ،ودعوة أصحاب الشأن من هذه
احلكومات واحلاكمني ألن يلتفتوا إىل انتساهبم هلذا اإلمام العظيم
وهو رس وجودهم يف هذه احلياة ،وهذا يكلفهم أن يقوموا بدور يف
إحياء ذكره وعلومه وآثاره

هبذا املعنى يصح لنا أن نخاطبهم بالقول :كم من اجلامعات
سميت باسم جدكم سبط رسول اهلل؟ وكم من الكتب والدراسات
طبعتم للتعريف بحياته وسريته؟.

فإذا كان حق اإلمام احلسن عىل عامة الناس واحدا فإنه عىل
أحفاده اثنان! السيام إذا كانوا من أهل النفوذ والقدرة.
سيحق لنا أن نتقدم خطوة إىل اإلمام لنقول هلم :ملاذا تركتم
منهج جدكم احلسن املجتبى؟ وعرجتم عىل مناهج أخرى عقدية
أو فقهية أو صوفية؟ أيصح أن يكون الشخص حسنيا ثم خيالف
طريقة جده يف صالته وحجه وعقيدته ومعارفه؟.
بل سنقول أيضا أن من مسؤولية املرجعيات الدينية السائرة
عىل منهاج احلسنني وأهل البيت ان تسعى السرتجاع تلك الفئات
املنتسبة لإلمام احلسن بالقرابة ولكنها ختتلف معه يف املنهج.
 /1دولة األدراسة :لعل أول الدول التي تأسست عىل يد
أحفاد اإلمام احلسن  Cكانت دولة األدارسة يف بالد املغرب
العريب ،وتسمى بذلك نسبة إىل إدريس بن عبد اهلل بن احلسن
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املثنى بن احلسن السبط ،وهو من الناجني من واقعة فخ ،ومع شدة
الطلب من قبل العباسيني له ،متكن من أن هيرب ويفر بواسطة
عامل الربيد الذي كان يتشيع ألهل البيت  Aواستطاع أن هيربه
حتى وصل إىل بالد املغرب.
وحني التفت حوله قبائل الرببر وغريها وأحاطوا به ألهنم
وجدوا فيه رائحة رسول اهلل  ،Kفتأسست هناك بداية دولته،
حتى أصيب بوعكة صحية فقام هارون العبايس بالتآمر مع طبيب
خائن وأرسله إليه من دون علم ادريس ومن حيميه ،ففصده بريشة
مسمومة وقىض عليه ،وبالرغم من ذلك بقيت هذه الدولة أي من
سنة  172للهجرة إىل  375هـ أي أهنا استمرت نحو قرنني من
الزمان.
ومن العجيب ان هناية دولة األدارسة مهدت النتشار ذرية
احلسنني من نسل ادريس يف أماكن كثرية من العامل اإلسالمي؛
كاجلزائر وليبيا ووصلوا إىل اليمن ومكة املكرمة واحلجاز.

فوجدنا منهم الشهيد السيد عبد القادر اجلزائري قائد املقاومة
اجلزائرية ضد االستعامر الفرنيس الذي تويف سنة  1300هـ ،بعد
رصاع طويل((( معهم يرصح بنسبه إلدريس بن عبد اهلل بن احلسن
يف بعض ما كتب.
((( لعل ما نقله عنه (رئيس وزراء بريطانيا األسبق ويليام كالدستون) حيكي
جانبا من شخصيته ،فقد قال عنه« :حاولت بكل ما أملك أن أقنع األمري
السيد عبد القادر اجلزائري بمنصب إمرباطور العرب لكي نوظفه ونستغله
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ومل ينته أحفاد احلسن املجتبى يف تلك املنطقة بل برزوا من
جديد ضمن إطار احلركة السنوسية الصوفية ،التي أسسها حممد
عيل السنويس (ت  1257هـ) وكان يدعم األمري عبد القادر
بن ّ
اجلزائري باملقاتلني واملال ،وهو بنفسه كان يقاوم النفوذ الفرنيس
يف بالد املغرب العريب ،وفيام بعد قاوم االستعامر االيطايل ،ويرجع
نسبه إىل األدارسة وله نحو أربعني كتاب ًا ورسالة منها« ،الدرر
السنية يف أخبار الساللة اإلدريسية» ،ونفس الكالم يأيت عن أمحد
الرشيف السنويس (ت 1352هـ) ،ودور السنوسيني يف مقاومة
االستعامر الفرنيس واإليطايل والربيطاين ظاهر وواضح يف بالد
ضد العثامنيني ،وبالرغم من العداء الشديد الذي كان بينه وبني األتراك
فإنني مل أفلح بالرغم من كل اإلغراءات والوعود واملزايا التي وضعتها فوق
الطاولة لألمري بام فيها استقالل اجلزائر وخروج املحتل الفرنيس من اجلزائر،
لكنه كان يرفض ذلك مجلة وتفصيال ومن دون نقاش .حتى دخلني اليأس أن
العرب ال يمكن توظيفهم واستغالهلم واستعامهلم ،ولكن آخر كلمة أثرت يف
مسامعي وبقيت تدوي يف عقيل وأخربين أن أنقلها إىل الفرنسيني ،أن اجلزائر
ستتحرر وتنال استقالهلا من دون معروف وبركة طرف أجنبي ولن جتد
جزائري بعدي وال قبيل سيقبل أن يكون خادم عندكم أو وكيل ملخططاتكم
وسيكون استقالل اجلزائر العائق الذي ال تطيقونه لعقود من الزمن ومن
أرضنا ستتعثر مشاريعكم .فلست بحاجة ألن أكون ملك أو إمرباطور أو
سلطان ،فام هيمني بالدرجة األوىل هو أن أواجه املحتل الفرنيس وتغلغلكم
يف البالد اإلسالمية ويف نفس الوقت اخلالفة الفاسدة التي تستعمل الدين
لتحقيق أطامعهم الشخصية الفاسدة» .نقال عن مقال يف ويكبيديا عن األمري
عبد القادر ،ونقل النص هذا عن ويلفريد بلنت ( .)1882مستقبل اإلسالم
(باللغة اإلنجليزية).
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املغرب العريب ،ونرشهم لتعاليم اإلسالم وتعليم القرآن كذلك..
يستطيع الباحث أن يراه عند مطالعة تاريخ تلك الفرتة.

وقد حكمت األرسة السنوسية احلسنية بالد ليبيا حوايل 80
سنة إىل أن أطاح هبم معمر القذايف.
ويف املغرب فإن األرسة احلاكمة هي من نسل اإلمام احلسن
املجتبى .C

من أقصى الغرب ألقصى الشرق والجنوب
مل يقترص انتشار األرسة احلسنية عىل غرب العامل اإلسالمي بل
كان هلا حضور فاعل يف مرشقه وجنوبه ،ويف قلب اجلزيرة العربية؛
فقد أقاموا يف احلجاز حاكمني يف فرتات تارخيية فقد كانت إدارة
مكة املكرمة وتسيري أمورها بيد األرشاف احلسنيني حوايل ألف
سنة من عام  967م إىل عام 1925م .وإن كانت هذه السنوات
ليست عىل مستوى واحد من السيطرة وال اجلودة.

وال تزال إىل اآلن األوقاف واآلثار شاهدة هلم كأرشاف عىل
(((
أعامل اخلري التي قاموا هبا وال تزال مستمرة .وقد بدأ األرشاف
يف حكم مكة بجعفر بن حممد بن احلسن بعد سقوط األخشيديني
سنة  357هـ ،وتزامن مع قيام الدولة الفاطمية واستمروا يف

((( لالطالع التفصييل عىل مايض األرشاف وحارضهم يراجع حلقة :كانوا
ملوكا :أرشاف احلجاز
https://www.youtube.com/watch?v=8b38gQZ7YpQ
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إدارهتا ،ومع تغري السالالت احلاكمة للعامل اإلسالمي من فاطميني
وأيوبيني ومماليك وأتراك إال أن األرشاف من نسل اإلمام احلسن
كانوا يف مكة املكرمة بشكل خاص وربام توسعوا يف نواحي أخرى

منه..

ومع خروجهم من احلجاز توزعوا من جديد ليحكموا

العراق لبعض الوقت واألردن إىل أيامنا احلارضة.

كام أن الدولة األخيرضية التي قامت يف الياممة وسط نجد

واستمرت نحو قرنني من الزمان ينتسب أمراؤها لإلمام احلسن

املجتبى .C

وشهدت اليمن دولة بني طباطبا الرسية التي استمرت قرونا

طويلة إىل العرص احلديث حينام أسقطها اجلمهوريون ،يف منتصف
القرن املايض ،وقد تعاقب عليها يف احلكم نحو ( )64حاكام (إماما)
من نسل اإلمام احلسن املجتبى .C

وأقام احلسن بن زيد احلسني دولة يف طربستان والديلم (جنوب

بحر قزوين) بإيران واستمرت نحو سبعني سنة .٣١٦ - ٢٥٠

فاملغرب العريب :املغرب واجلزائر وتونس وليبيا ،واحلجاز

(مكة والطائف) ووسط اجلزيرة (الياممة) واليمن ،والرشق العريب:

العراق ،واألردن ،وفارس (الديلم وطربستان) ..كلها شهدت
دوال وحكومات تنتمي بالنسب إىل اإلمام احلسن السبط .C
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والعجب
أن املنصور العبايس الذي حاول أن يقيض بشكل تام عىل
آل احلسن ،بالقتال يف امليدان العسكري والتصفيات اجلسدية يف
السجون ،واستعامل السم ،وكان بيده كل أسباب القوة ،قد انتهى
وانتهت أرسته حتى قيل إنه ال يوجد سوى أرستني تنتميان لبني
العباس يف العراق!.

ويف املقابل فقد كانت بقية السيف ،وثاملة السجون التي بقيت
من نسل احلسن املجتبى قد مألت الدنيا مراجع عظام وعلامء كبار،
وحكام دول ،وثوارا يف وجه الطغيان!.
يبقى أن نعيد التأكيد مرة بعد أخرى عىل هذه احلكومات
والسادة االرشاف تذكر جدهم اإلمام املجتبى سيد شباب أهل
اجلنة ،فإن رشفهم منه مشتق ،ومنزلتهم بني الناس من خالل
انتساهبم إليه ،فينبغي أن يتحملوا مسؤوليتهم يف التعريف به
صلوات اهلل عليه ،وأن جيددوا انتامءهم إليه من انتهاجهم منهجه
العقدي والفقهي.
إن من العجيب جدا أن تكون حسني النسب ولكن أموي
املنهج واالنتامء! وأن يكون توحيد اإلمام عيل وفقه احلسن وتفسري
احلسني و ،و ..غريبا يف هذه األرس والعوائل!.

هي دعوة هلم حتى يعيدوا النظر لكي يرجعوا إىل هنج
احلسنني (اإلمام احلسن واإلمام احلسني) ،فاإلمام احلسني C
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هو جد احلسنيني من جهة أمهم كام أن احلسن جد احلسينيني من
جهة أمهم أيض ًا ،لذلك ينبغي أن يتحركوا باهتامم يف احياء سرية
اإلمام احلسن املجتبى  Cوشخصيته وعلمه ،ال سيام من لدهيم
قدرة مالية ووجاهة شخصية واجتامعية وسياسية.
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سيرة الحسن الزكي
وتشويه المستشرقين
تعرض اإلمام احلسن املجتبى  Cحلملة ظاملة وتشويه مركز
حول شخصيته وذاته فضال عن سريته وأعامله من قبل عدد من
املسترشقني الذين كتبوا يف السرية والتاريخ.
ولوال أن تالمذهتم والراضعني أثداء أفكارهم ،قاموا بتكرار
أقواهلم بأسلوب أو بآخر وتم بث تلك األقوال واألفكار وكأهنا
قرآن ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،ملا كانت حاجة إىل
تسليط الضوء عىل منبعها األصيل وهو أقوال هؤالء املسترشقني.
وسنعرض هلا يف شكل نقاط:
 /1إننا ال نستغرب أن يتخذ املسترشقون هذا املوقف ،حتى
لو حسنت نيات بعضهم – وقليل ما هم – ألننا نعتقد أن هناك
فواصل كبرية تفصل أولئك عن إدراك البيئة اإلسالمية وعقائدها
وبالتايل سلوك املؤمنني فيها ،مهام استخدموا مناهج متقدمة لدهيم.
211
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فهم يف أصل الدين وهو القرآن مل يستطيعوا أن هيضموا أنه كالم
اهلل والوحي الذي جاء به األمني جربئيل إىل نبيه ،فطفقوا يرشقون
ويغربون وينجدون ويتهمون لصياغة نظريات كلها تنتهي إىل
تأكيد أنه صناعة برشية ،وأن حممدا – وهو التعبري الذي يرص عليه
بعضهم – مجع ذلك من كتب العهدين! أو كانت تعرتيه حاالت
غري طبيعية من الرصع أو كان يأخذها من غالم رومي أو من ورقة
بن نوفل أو غري ذلك(((.
فالذي ال يستطيع أن هيضم يف عقليته مسألة الوحي ،هل نتوقع
منه شيئا معقوال يف سرية النبي K؟ هذا إذا جترد عن عصبياته
الدينية اليهودية أو املسيحية! فكيف إذا اجتمعت هذه العصبيات
مع عدم القدرة عىل تعقل ذلك األساس يف الدين! الذي ينتهي إىل
أن النبي املصطفى مل يكن رسوال من اهلل حقيقة!.
وإذا مل نتوقع أن ينتج هؤالء شيئا يف هذا املستوى بالنسبة
لرسول اهلل وهو سيد اخلالئق! هل سنتوقع منهم كالما معقوال يف
شأن عيل أمري املؤمنني  Cأو فاطمة أو احلسنني؟.
إن هؤالء وهم يعيشون احلالة املادية ،ونوازع الشهوات
سيتصورون أن أزكياء البرش ونخبة الباري هلداية اإلنسان ،حتركهم
شهواهتم ونوازع أنفسهم كام يرون ذلك واضحا يف ذواهتم – أي
((( قد تعرضنا إىل أدوار املسترشقني يف التشكيك بالقرآن بمختلف االساليب
يف كتابنا معارف قرآنية ،فلرياجع من أراد التفصيل.
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املسترشقني – فلامذا حيللون حركاهتم وأعامهلم خارج هذا اإلطار،
من اهلداية الربانية تارة أو العصمة املطلقة أخرى!.
ال نتوقع منهم غري هذا ،ولو جاؤوا بغريه – كام فعل بعضهم
القليل جدا -فإنه عادة ما يكون يف طريقه إىل االيامن بالدين
اإلسالمي وعندها ال يكون مسترشقا ينظر إىل الدين وشخصياته
من اخلارج بل يكون من أهل الدار والذين تبوأوا اإليامن.
 /2إن قسام من هؤالء املسترشقني مل يكتفوا يف حتليل الرصاع
بني األئمة واحلاكمني ،بأخذ جانب احلاكم والسلطة الرسمية
تبعا ملا متليه عليهم ثقافتهم التي تقدس الدولة والنظام القائم،
وإنجازات احلاكم يف االقتصاد والسياسة واألرقام بغض النظر عن
كيفية وصول هذا الشخص إىل السلطة ،بينام يف املجتمع اإلسالمي
يويل الدين األمهية الكربى لقضية الوالية ،واإلمامة فقد يكون
شخص حسن الفعل عىل األرض لكنه غاصب للمنصب فيكون
مبغوضا من أهل السامء!.
وقد أغرق بعضهم نزعا فانحاز إىل احلاكمني وصار ملكيا أكثر
من امللوك أولئك ،وكأنه يود لو كان له سيف ليقاتل إىل جانبهم
ضد من خالفهم! فتبنى منطقهم وردد كلامهتم ،وجتىل هذا عند
بعضهم فيام يرتبط باحلديث عن اإلمام احلسن املجتبى  ،Cفإنك
وأنت تقرأ كلامت بعضهم تتصور نفسك تسمع خطاب املنصور
العبايس مهامجا أحفاد اإلمام احلسن بنفس العبارات والكلامت!
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فهل أنت تعيش يف القرن اخلامس عرش أو أنك تعيش يف منتصف
القرن الثاين؟ حوايل سنة  145هـ تسمع خطاب املنصور((( يف أهل
اهلاشمية؟.
 /3قد نقل غري واحد من الباحثني الشيعة ((( كلامت بعض
املسترشقني وردوا عليها تفصيال أو امجاال ،ونحن ننقل عنهم ما
ذكروه من كلامت أولئك املسترشقني لكي يتبني للقارئ العزيز
أن جمرد الكتابة باالنكليزية أو الفرنسية أو االملانية ال يعني أهنا
علمية وال أهنا غري منحازة ،وأن تقديم لقب(دكتور) لشخص ال
املنصور
((( املسعودي :مروج الذهب ومعادن اجلوهر :٣٠٠ /٣وملا أخذ
ُ
عبدَ اهلل بن احلسن وإخوته والنفر الذين كانوا معه من أهل بيته صعد املنرب
باهلاشمية ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،وصىل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم،
ثم قال :يا أهل خراسان ،أنتم شيعتنا وأنصارنا ،وأهل دعوتنا ،ولو بايعتم
غرينا ،مل تبايعوا خري ًا منا ،إن ولد ابن أيب طالب تركناهم والذي ال إله
إال هو واخلالفة فلم نعرض هلم ال بقليل وال بكثري .فقام فيها عيل بن أيب
طالب  Fعنه فام أفلح ،وحكم احلكمني ،فاختلفت عليه األمة ،وافرتقت
الكلمة ،ثم وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته فقتلوه ،ثم قام بعده احلسن بن
ودس إليه
عيل  Fعنه فواهلل ما كان برجلُ ،ع ِرضت عليه األموال فقبلهاَّ ،
معاوية إين أجعلك و ّيل عهدي ،فخلعه وانسلخ له مما كان فيه ،وسلمه إليه،
وأقبل عىل النساء يتزوج اليوم واحدة ويطلق غد ًا أخرى ،فلم يزل كذلك
حتى مات عىل فراشه
((( نقل بعض كلامهتم املرحوم العالمة هاشم معروف احلسني يف كتابه سرية
األئمة االثني عرش واملرحوم العالمة باقر القريش يف كتابه حياة اإلمام
احلسن ،وغريمها .وننقل هذه العبارات من كتاب اإلمام احلسن للبدري من
ص  47وما بعدها.
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يعني سالمة كالمه من اخلطل الفكري بل تعمد قلب احلقائق،
فإن بعض هذه الكلامت ختالف ما يشبه البدهييات واملسلامت يف
التاريخ ،والتي يعرفها كل من نظر فيه!.
وسننقل ما ذكره العالمة املعارص السيد سامي البدري حيث
أفرد هلا فصال خاصا يف كتابه اإلمام احلسن يف وجه االنشقاق
األموي ،ورد عىل تلك الكلامت بام يناسبها.

ترهات المنس :قال هذا الراهب اليسوعي املتعصب((( يف
ترمجة اإلمام احلسن الزكي « Cاحلسن أكرب أبناء عيل من فاطمة
بنت رسول اهلل ...ويلوح أن الصفات اجلوهرية التي كان يتصف
هبا احلسن هي امليل إىل الشهوات واإلفتقار إىل النشاط والذكاء.
ومل يكن احلسن عىل وفاق مع أبيه وإخوته عندما ماتت فاطمة وملا
جتاوز الشباب ،وقد أنفق خري سني شبابه يف الزواج والطالق،
فأحيص له حوايل املائة زجية عدّ ًا .و َألصقت به هذه األخالق
السائبة لقب املِطالق ،وأوقعت عل ّي ًا يف خصومات عنيفة .واثبت
احلسن كذلك انه مبذر كثري الرسف فقد اختص كلّ من زوجاته
بمسكن ذي خدم وحشم .وهكذا نرى كيف كان يبعثر املال أيام
((( نقل البدري يف كتابه اإلمام احلسن  47 /قول عبد الرمحن بدوي يف حقه
وهو أعرف به ،يف موسوعته عن املسترشقني ،المنس :مسترشق بلجيكي،
وراهب يسوعي شديد التعصب ضد اإلسالم ،يفتقر افتقار ًا تام ًا إىل النزاهة
يف البحث واألمانة يف نقل النصوص وفهمها .ويعد نموذج ًا سيئ ًا جد ًا
للباحثني يف اإلسالم من بني املسترشقني..
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عيل التي اشتد عليها الفقر .وشهد يوم صفني دون ان تكون
خالفة ّ
له فيها مشاركة إجيابية .ثم هو إىل ذلك مل هيتم أي اهتامم بالشؤون
العامة يف حياة أبيه».
وكنت أريد أن أناقش كالمه فرأيت أن كل سطر فيه من
املخاريق ما حيتاج إىل رد ،فال يوجد فيها نقطة تسلم من النقاش
وهو أمر يطول! لكن من يقرأ ما سبق من الصفحات سيجد هو
بنفسه الرد واجلواب عليه لكنه أذكرين قول ذلك العامل الذي توارد
عليه اجلهلة يسألونه أسئلة سخيفة املعنى فقال :من أين حرشت
عيل؟.
البهائم َّ

وكرر (جرهارد كونسلامن) يف كتابه (سطوع نجم الشيعة)
كلامت المنس بقوله :لقد باع (احلسن) املنصب الذي تركه
حممد  Kلنسله من اجل املال ...ويقال انه مات بالسل((( واهلزال.
وقد حاولت شيعة عيل يف القرون الالحقة جتميل صورة هذا
الزعيم الضعيف التعس ،فقد اجتهدت يف جعل احلسن ضمن
شهداء املذهب الشيعي ،فنشأت لذلك رواية تقول ان احلسن قتل
بتدبري معاوية((( ...ولكن من املستبعد ان يكون معاوية ضالعا يف

((( أين قيل هذا؟ مل يوجد يف أي مصدر من مصادر التاريخ! بل هو كذب
حمض.
((( قد نقلنا يف موضوع سابق أكثر من  8مصادر مشهورة ،وتركنا عرشات
مما ألفه علامء مدرسة اخللفاء ومل نستشهد بكتب الشيعة هلذا الغرض حتى
ال يأيت مثل هذا (!) ليقول حاولت الشيعة برواياهتا .فراجع ما ذكرناه عن
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موت احلسن ،فمثل هذه اجلريمة غري الرضورية لن يقدم هبا اخلليفة
أدرك متاما أين الرجل املهم وأين الرجل الذي صار يف الظل)

 /4إننا عندما ننظر إىل هذه الكلامت البعيدة عن منطق
التحقيق ،واملخالفة للحوادث التارخيية ،والنابعة غالبا من املوقف
السلبي جتاه النبي ودينه ،والرسول وعرتته ،وهي (شنشنة نعرفها
من أخزم) نجدها ال ختتلف إال يف احلجم والضخامة عن كلامت
املنصور العبايس يف خطابه يف اهلاشمية أو تلك التي أرسلها
حلفيد اإلمام احلسن ،حممد بن عبد اهلل املعروف بالنفس الزكية
والذي كان خيوض معه رصاعا وجوديا ،فاستخدم كل ما يملك
للقضاء عىل شخصه وشخصيته ،ومل يكتف به كفرد وإنام عدا عىل
والده وأعاممه وأهل بيته فسجنهم حتى ماتوا كام ذكرنا ذلك يف
موضوع آخر! ومل يكتف بالتعدي عىل شخصية النفس الزكية بل
تسلق أخزاه اهلل ليتعدى عىل أمري املؤمنني عيل  ،Cواحلسن بن
عيل  ،Cكل ذلك
عيل  Cجد (النفس الزكية) ،واحلسني بن ّ
ّ
من أجل التحكم والتسلط.
فأعاد هؤالء املسترشقون صياغة تلك الكلامت الناشئة من
عداوة صارخة وزادوا عليها من عندهم بعض البهارات ،فأنتجت
الطبقات الكربى البن سعد وأنساب األرشاف للبالذري ،ومقاتل الطالبيني
لألصفهاين ،والبدء والتاريخ للمقديس واالستيعاب البن عبد الرب ،ورشح
النهج البن أيب احلديد ،ومرآة الزمان لسبط بن اجلوزي وهتذيب الكامل
للمزي ،وكلها مصادر ال ترتبط باإلمامية.
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هذه الطبخة الضارة.
 /5وهنا عندما نكون  -كمسلمني ال كشيعة فقط  -باخليار
بني أن نأخذ ما قاله رسول اهلل  ،Kوعيل أمري املؤمنني C
عن اإلمام احلسن املجتبى ،وبني ما قاله ذلك احلاكم الطاغية ،أو
املسترشقون الغرباء املجانبون لإلسالم واملعادون له ،عن اإلمام
لن يتوقف مسلم – إن كان مسلام حقيقة – أن يأخذ بام قاله الرسول
العظيم ووصيه الكريم .وقد مر علينا يف صفحات سابقة بعض ما
قاله رسول اهلل يف حق احلسن وأخيه وأهنام سيدا شباب أهل اجلنة
وأهنام إمامان قاما أو قعدا وأهنام رحيانتاه من الدنيا ،وأن احلسن
خصوصا سيد املسلمني ،وأنه قد منحه النبي سؤدده وهيبته.
وهكذا كالم أمري املؤمنني  Cيف حقه واعتباره علم احلسن
كعلم عيل  Cمن خالل حتويله السائلني عىل احلسن ،بل قوله
املشهور فيه «وجدتك أي بني بعيض بل وجدتك كيل»((( هو فصل
((( األندليس؛ ابن عبد ربه (ت  :)٣٢٨العقد الفريد /٣ ،١٠٠والرشيف
الريض (ت  406هـ) :هنج البالغة ٣٨ /٣خطب اإلمام عيل  ،Cوابن
شهر آشوب (ت  588هـ):املناقب  ٣٧ /٤وابن أيب احلديد (ت ح 656
هـ) :رشح هنج البالغة ،٥٧/١٦وقد رتبنا املصادر هبذا النحو بحسب
األقدمية التارخيية ،لنرى أن ما نقله بعض علامء مدرسة اخللفاء ممن ربام كرب
عليهم أن يروا هذه املنزلة للحسن من أبيه ،فخففوها بإضافة كلمة ِ
(م ْن)
وهي ال معنى هلا وال بالغة فيها تنسجم مع كلامت اإلمام عيل فنحن نرى
السيوطي (ت  :)٩١١جامع األحاديث /٣٠ ١١٧أنه نقل كلمة اإلمام هكذا
(وجدتك أي بني من بعيض بل وجدتك من كيل) وهكذا صنع املتقي اهلندي
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اخلطاب يف منزلة اإلمام احلسن من أبيه وما هو عليه من اخلصائص
يف الواقع.

(ت  )٩٧٥يف كنز العامل /١٦ ١٦٨وأنت ترى أن إضافة هذه املنمنات (!)
تشوه بالغة كلامت اإلمام وال تعطي املعنى الذي أراده.
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شكر خاص
لألخوات الفاضالت أجماد عبد العال ،أم سيد رضا ،أم
قاسم ،انتصار الرشيد ،تراتيل ،تراث آل محيد ،سلمى آل محود،
فاطمة ،ليىل الشافعي ،هديل الزبيدي العراق ،ولألخوة الفضالء
أيب عيل عبد األمري ،وأيب حممد العباد ،عيل اجلمري ،املهندس مراد،
واملخرج الفاضل أيب حيدر عىل اجلهود الطيبة التي بذلوها حتى
جاء الكتاب بصورته احلالية.
أسأل اهلل سبحانه أن يكرم اجلميع بشفاعة كريم أهل
البيت .A
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المصادر بعد القرآن الكريم
حيث أن أكثر املصادر التي تم اعتامدها هي نسخ الكرتونية
عىل مواقع أو تطبيقات ،فسيتم االشارة إىل اسم الكتاب واملؤلف
واملطبعة بحسب ما هو موجود يف تلك املواقع أو التطبيقات ،ويف
الغالب فقد تم االعتامد يف مصادر اإلمامية عىل املوقع االلكرتوين
ملكتبة آل البيت .https://ablibrary.net/#/ A
كام تم االعتامد يف كتب مدرسة اخللفاء غالبا عىل تطبيق
تراث  ،https://app.turath.io/وهناك نسخ كتب تم تنزيلها يف
صفحات أو مواقع خمصصة هلذا الغرض عىل االنرتنت ،فسيشار
إليها ..وسيكتب كامال يف غري هذه احلاالت .وال خيفى أن قسام من
معلومات هذه الطبعات قد ال تكون موجودة بالكامل.
1 .اإلربيل؛ عيل بن أيب الفتح كشف الغمة يف معرفة األئمة ،دار
األضواء  -بريوت  1985 - 1405م
2 .األصبهاين؛ أبو الفرج عيل بن احلسني :مقاتل الطالبيني ،ت
223
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السيد أمحد صقر ،دار املعرفة ،بريوت
3 .التوحيدي؛ أبو حيان :أخالق الوزيرين ،ت حممد بن تاويت
الطنجي ،دار صادر – بريوت

4 .األمني؛ حمسن :أعيان الشيعة ،ت حسن األمني ،دار التعارف
للمطبوعات  -بريوت

5 .األميني؛ عبد احلسني النجفي :الغدير ،دار الكتاب العريب -
بريوت  1397ه

6 .ابن أيب احلديد؛ عبد احلميد :رشح هنج البالغة ،حتقيق حممد
أبو الفضل إبراهيم ،دار احياء الكتب العربية

7 .ابن أيب شيبة أبو بكر ،عبد اهلل بن حممد :الكتاب املصنف يف
األحاديث واآلثار ،ت كامل يوسف احلوت ،مكتبة الرشد -

الرياض

8 .ابن أعثم الكويف؛ أمحد :الفتوح ،ت عيل شريي ،دار األضواء
للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت

9 .ابن حبان ال ُبستي؛ حممد بن أمحد :صحيح ابن حبان برتتيب
ابن بلبان ،ت شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت

عيل :فتح الباري رشح
 10.ابن حجر العسقالين؛ أمحد بن ّ
صحيح البخاري ،دار املعرفة  -بريوت ١٣٧٩ ،ه
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عيل :الصواعق املحرقة
 11.ابن حجر اهليتمي؛ أمحد بن حممد بن ّ
عىل أهل الرفض والضالل والزندقة ت عبد الرمحن بن عبد
اهلل الرتكي  -كامل حممد اخلراط ،مؤسسة الرسالة  -لبنان
 12.ابن خلدون؛ عبد الرمحن بن حممد :تاريخ ابن خلدون،
حتقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بريوت ١٤٠٨ ،ه
عيل:
 13.ابن شهرآشوب املازندراين؛ رشيد الدين حممد بن ّ
املناقب ،مؤسسه انتشارات عالمة ،قم
 14.ابن سعد البغدادي؛ حممد بن سعد بن منيع :الطبقات
الكربى ،ت إحسان عباس ،دار صادر  -بريوت
 15.ابن طاووس احلسني؛ عيل بن موسى بن جعفر :إقبال
األعامل ،ت جواد القيومي االصفهاين ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي
 16.ابن عبد الرب؛ يوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي:
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ت عيل حممد البجاوي ،دار
اجليل ،بريوت
 17.ابن عساكر؛ عيل بن احلسن بن هبة اهلل :تاريخ دمشق،
حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع  ١٤١٥ه
 18.ابن عساكر؛ عيل بن احلسن بن هبة اهلل :ترمجة اإلمام
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احلسن املجتبى  ،Cمن تاريخ دمشق ،ت الشيخ حممد باقر
املحمودي ،مؤسسة املحمودي للطباعة والنرش  -بريوت

عيل احلسيني :عمدة الطالب الصغرى يف
 19.ابن عنبة؛ أمحد بن ّ
نسب آل أيب طالب ،ت مهدى رجايى ،مكتبة آية اهلل العظمى
املرعيش النجفي ،قم
 20.ابن كثري الدمشقي؛ إسامعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،ت
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة والنرش
والتوزيع  ١٤١٨ه
 21.ابن املغازيل؛ عيل بن حممد بن حممد :مناقب أمري املؤمنني عيل
بن أيب طالب  Fعنه ،ت :تركي بن عبد اهلل الوادعي ،دار
اآلثار – صنعاء  ١٤٢٤هـ  ٢٠٠٣ -م
 22.البخاري؛ حممد بن إسامعيل اجلعفي :صحيح البخاري ،ت
حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة
 23.الربوجردي؛ السيد حسني الطبطبائي؛ جامع أحاديث
الشيعة ،املطبعة العلمية – قم  1399ه

 24.الربقي؛ أمحد بن حممد بن خالد :املحاسن ،ت السيد جالل
الدين احلسيني ،دار الكتب اإلسالمية  -طهران
 25.ال َب َل ُذري؛ أمحد بن حييى بن جابر :مجل من أنساب األرشاف،
ت سهيل زكار ورياض الزركيل ،دار الفكر  -بريوت
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 26.البلداوي؛ وسام :القول احلسن يف عدد زوجات احلسن،
العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء
عيل ،السنن الكربى ت حممد
 27.البيهقي؛ أمحد بن احلسني بن ّ
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 28.التسرتي؛ حممد تقي :قاموس الرجال ،حتقيق وطباعة
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم  1410ه
 29.التسرتي؛ حممد تقي :األخبار الدخيلة ،تعليق عىل أكرب
الغفاري ،مكتبة الصدوق ،طهران
 30.الثعالبي؛ عبد امللك بن حممد :يتيمة الدهر يف حماسن أهل
العرص ،ت مفيد حممد قمحية ،دار الكتب العلمية  -بريوت
 31.احلاكم النيسابوري؛ أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد:
املستدرك عىل الصحيحني ،ت مصطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية – بريوت
احلر العاميل؛ حممد بن احلسن :إثبات اهلداة بالنّصوص
 ّ 32.
خرج أحاديثه :عالء الدّ ين األعلمي
واملعجزاتّ ،
 33.مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان

عيل بن احلسني بن شعبة :حتف العقول
 34.احلراين؛ احلسن بن ّ
عن آل الرسول ،مؤسسة النرش اإلسالمي (التابعة) جلامعة
املدرسني بقم  1404ه
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 35.احلمريي؛ عبد اهلل بن جعفر :قرب االسناد ،مؤسسة آل
البيت  Aإلحياء الرتاث  ١٣٨٧ه

 36.اخلراساين؛ حممد واعظ زاده ،حياة اإلمام الربوجردي،
املجمع العاملي ألهل البيت  - Aطهران

 37.اخلزاز القمي؛ عيل بن حممد :كفاية األثر ،ت عبد اللطيف
احلسيني اخلوئي ،انتشارات بيدار

 38.البدري؛ سامي :اإلمام احلسن  Cيف مواجهة االنشقاق
األموي ،دار الفقه للطباعة والنرش

 39.اخلوئي؛ أبو القاسم :معجم رجال احلديث ،الطبعة اخلامسة
 1413ه

 40.الذهبي ،حممد بن أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز :سري أعالم
النبالء ،ت شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة  ١٤٠٥هـ

 41.الريشهري؛ حممد :ميزان احلكمة ،مؤسسة دار احلديث ،قم
إيران

 42.الساعدي؛ حممد :احلسنيون يف التاريخ ،مطبعة النجف
( 1375نسخة مصورة عن الكتاب عىل االنرتنت).

 43.السبحاين؛ جعفر :بحوث يف امللل والنحل ،مؤسسة النرش
اإلسالمي  -مؤسسة اإلمام الصادق ع  -قم
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 44.سبط ابن اجلوزي؛ يوسف بن ِق ْز ُأوغيل :مرآة الزمان يف
تواريخ األعيان ،دار الرسالة العاملية ،دمشق
الس ِج ْستاين؛ سليامن بن األشعث بن إسحاق :سنن أيب داود،
 ِّ 45.
ت حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا
 46.آل سيف؛ فوزي :أصحاب النبي حممد  ،Kدار املحجة
البيضاء ،بريوت
عيل؛ صفحات من السرية
 47.آل سيف؛ فوزي :أنا احلسني بن ّ
املغيبة عن األمة ،دار املحجة البيضاء ،بريوت
 48.آل سيف؛ فوزي :من أعالم اإلمامية :من الفقيه العامين إىل
آقا بزرك الطهراين ،دار أطياف للنرش القطيف.
 49.السيوطي؛ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر :الدر املنثور
يف التفسري باملأثور ،دار املعرفة للطباعة والنرش  -بريوت
 50.الرشيف الريض؛ حممد املوسوي :هنج البالغة خطب اإلمام
عيل ،ت صالح الصالح ،بريوت  1387ه
 51.الشيباين اجلزري؛ ابن األثري عيل بن أيب الكرم حممد :الكامل
يف التاريخ ،ت عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب،
بريوت – لبنان ١٤١٧هـ ١٩٩٧ /م
 52.الشيباين اجلزري؛ ابن األثري عيل بن أيب الكرم حممد :أسد
الغابة يف معرفة الصحابة ،ت عيل حممد معوض  -عادل أمحد
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عبد املوجود ،دار الكتب العلمية بريوت

عيل بن بابويه :األمايل ،حتقيق :قسم
 53.الصدوق؛ حممد بن ّ
الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة  -قم
عيل بن بأبويه :ثواب األعامل وعقاب
 54.الصدوق؛ حممد بن ّ
األعامل ،مكتبة الرشيف الريض  -قم
عيل بن بابويه :اخلصال ،ت عيل أكرب
 55.الصدوق؛ حممد بن ّ
الغفاري ،منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية قم إيران

 56.الصفوري؛ عبد الرمحن بن عبد السالم :نزهة املجالس
ومنتخب النفائس ،املطبعة الكاستلية  -مرص
عيل  Fعنه ،دار الرتاث
 57.الصاليب؛ عيل :حياة احلسن بن ّ
االنساين2004 ،م
 58.الطباطبائي؛ حممد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم الطباطبائي؛ حممد حسني :حياة ما بعد
املوت ،العتبة احلسينية املقدسة ،كربالء العراق
 59.الطرباين؛ أبو القاسم سليامن بن أمحد :املعجم الكبري ،ت
محدي بن عبد املجيد السلف ،مكتبة ابن تيمية  -القاهرة
عيل
 60.الطرباين؛ أبو القاسم سليامن بن أمحد :أخبار احلسن بن ّ
بن أيب طالب  ،Cت حممد شجاع ضيف اهلل دار األوراد -
الكويت
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 61.الطربيس؛ الفضل بن احلسن :تفسري جممع البيان مؤسسة
األعلمي للمطبوعات  -بريوت  1415 -ه
عيل االحتجاج ،ت السيد حممد باقر
 62.الطربيس؛ أمحد بن ّ
اخلرسان ،دار النعامن للطباعة والنرش  -النجف األرشف،
 1966 - 1386م
 63.الطربيس؛ الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن :إعالم الورى
بأعالم اهلدى ،مؤسسة آل البيت  Cإلحياء الرتاث  -قم
 1417ه
 64.الطربي؛ أبو جعفر حممد بن جرير :تاريخ الطربي = تاريخ
الرسل وامللوك ،دار الرتاث – بريوت  ١٣٨٧ه
 65.الطويس؛ الشيخ حممد بن احلسن :تلخيص الشايف ،انتشارات
املحبني  -قم
 66.الطويس؛ الشيخ حممد بن احلسن :الغيبة ،ت عباد اهلل
الطهراين ،مؤسسة املعارف اإلسالمية  -قم املقدسة 1411ه
 67.الطويس؛ الشيخ حممد بن احلسن :مصباح املتهجد ،مؤسسة
فقه الشيعة  -بريوت
 68.الطهراين؛ آقا بزرگ :الذريعة ،دار األضواء  -بريوت

  69.العاميل؛ عيل الكوراين :جواهر التاريخ (سرية اإلمام
احلسن  ،)Cدار اهلدى
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 70.العاميل؛ جعفر مرتىض :عاشوراء بني الصلح احلسني والكيد
السفياين ،املركز اإلسالمي للدراسات

 71.العاميل؛ جعفر مرتىض :سرية احلسن يف احلديث والتاريخ،
املركز اإلسالمي للدراسات ،بريوت

 72.عطاردي؛ الشيخ عزيز اهلل :مسند اإلمام احلسن ،C
عطارد  -طهران

 73.الغروي؛ حممد هادي اليوسفي :موسوعة التاريخ اإلسالمي،
جممع الفكر اإلسالمي  -قم

 74.الفيض الكاشاين؛ حممد حمسن :الوايف .مكتبة اإلمام أمري
املؤمنني عىل  Cالعامة أصفهان  1406ه

حممد :خطط الشام ،مكتبة
 75.ك ُْرد َعيل؛ حممد بن عبد الرزاق بن َّ
النوري ،دمشق الطبعة :الثالثة ١٤٠٣ ،هـ  ١٩٨٣ -م

عيل ،دار
 76.القريش؛ باقر رشيف :حياة اإلمام احلسن بن ّ
البالغة  -بريوت
 77.القريش؛ باقر رشيف :النظام الرتبوي يف اإلسالم ،دار
الكتاب اإلسالمي  -قم

 78.القطيفي؛ أمحد آل طوق :رسائل آل طوق القطيفي ،حتقيق
ونرش رشكة دار املصطفى  Kإلحياء الرتاث
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 79.القمي؛ عباس :األنوار البهية ،حتقيق وطباعة مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم

 80.الكربايس؛ حممد صادق حممد :دائرة املعارف احلسينية،
املركز احلسيني للدراسات ،لندن

 81.الكليني؛ حممد بن يعقوب بن إسحاق :الكايف ،تعليق عيل
أكرب الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية طهران إيران  1388هـ

 82.جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم  :Cموسوعة كلامت
اإلمام احلسن  ،Cدار املعروف 1423ه

 83.املالكي؛ عيل بن حممد أمحد (ابن الصباغ) :الفصول املهمة يف
معرفة األئمة دار احلديث للطباعة والنرش 1422ه

 84.املامقاين؛ الشيخ عبد اهلل :تنقيح املقال يف علم الرجال،
املطبعة املرتضوية

 85.املجليس؛ املوىل حممد باقر :بحار األنوار ،مؤسسة الوفاء -
بريوت – لبنان 1403ه

 86.املجليس؛ املوىل حممد باقر :مرآة العقول يف رشح أخبار آل
الرسول ،ت رسويل حماليت ،دار الكتب اإلسالمية  -طهران

 87.املزي؛ يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف :هتذيب الكامل يف
أسامء الرجال ،ت بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة
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 88.املسعودي؛ عيل بن احلسني :مروج الذهب ومعادن اجلوهر،
منشورات دار اهلجرة إيران  -قم1404ه

 89.معرفة؛ حممد هادي :التفسري األثري اجلامع ،مؤسسة
التمهيد الثقافية  -قم

 90.املفيد؛ حممد بن حممد بن النعامن العكربي :اإلرشاد يف
معرفة حجج اهلل عىل العباد ،حتقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق
الرتاث ،دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت

 91.املفيد؛ حممد بن حممد بن النعامن العكربي :النكت يف
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