ادلقذيت
الطيبين
رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين وعمى آلو
ّ
الحمد هلل ّ
الطاىرين  ،وبعد :
جاءت الرسالة اإلسالمية الخاتمة لمرساالت السماوية من أجل إقرار المنيج اإلليي في الواقع
اإلنساني  ،وتحقيق مفاىيمو وقيمو في صور عممية واقعية تترجم فييا األفكار والنصوص إلى مشاعر وأوضاع

جسد رسول اهلل (ص) ذلك في أقوالو وأفعالو وسيرتو  ،فسار
وممارسات وارتباطات في واقع الحياة اإلنسانية  ،ف ّ
اإلمام الحسن بن عمي بن أبي طالب (عمييما السالم) عمى خطا جده رسول اهلل (ص)  ،ومعمماً شامخاً في
حركة التاريخ والمسيرة اإلنسانية تارة  ،وبيان أضواء من سيرتو وفضائمو وشمائمو (ع) في المرويات التأريخية

عند العامة تارة أخرى  ،فشكل ذلك الدافع الرئيسي في أختيار الموضوع .

تكون البحث من أربعة محاور تسبقو مقدمة وتعقبو خاتمة  ،تطرق المحور األول  :المعنون بـ"

اإلمام الحسن والدتو وتسميتو  ...سنة رسول اهلل (ص)  ...شباىو وخاتمو (ع) " ،إلى والمرويات التأريخية
عند العامة التي ذكرت سيرة اإلمام الحسن (ع) من والدة وتسمية  ،وما أتبعو رسول اهلل محمد (ص) من سنتو

 ،وشباىو من الرسول (عص) ونقش خاتمو  ،عمى حين تناول المحور الثاني  :المعروف بـ" فضائل اإلمام

الحسن (ع) "  ،كل ما تمتع بو اإلمام (ع) من فضائل  ،مقسمة بين ما جاء ذكرىا في آيات من القرآن الكريم

 ،وأحاديث السنة النبوية الشريفة في ضوء المرويات التأريخية عند العامة  ،وسمط المحور الثالث  :المرسوم بـ"

شمائل اإلمام الحسن (ع) "  ،عمى الشمائل التي خصت اإلمام (ع) كعبادتو وزىده وسخاؤه وحممو وعممو في

ضوء المرويات التأريخية عند العامة  ،وخص المحور الرابع  :المرصون بـ" الحياة السياسية لإلمام الحسن
(ع)  ...شيادتو "  ،إذ تناول بيعة الناس لإلمام الحسن (ع) بعد استشياد أبيو اإلمام عمي بن أبي طالب (ع)

 ،وعالقتو بمعاوية واستشياده (ع) .
نيل الباحثان مصادر البحث من ثنايا لنماذج كتب " العامة "  ،عمى سبيل المثال ال الحصر كتاب "

تأريخ مدينة دمشق " لمؤلفو أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي المعروف بـ" أبن

عساكر " ،وكتاب " السنن الكبرى " ألحمد بن الحسن بن عمي البييقي  ،وكتاب " مجمع الزوائد " لمؤلفو نور
الدين الييثمي وغيرىا .
لم تخل مسألة إعداد ىذا البحث من مشاكل ومصاعب تعرض ليا الباحثان  ،وعمى الرغم من ذلك
وضعا جيدىما المتواضع ىذا أمام السادة المقومين لبيان معموماتيم وايضاحاتيم التي ماىي إال دعم وسند

لترصين البحث .

واهلل من وراء القصد
1

اإلياو احلسٍ اجملخىب (ع) يف انرٔاياث انخأرخييت عُذ انعايت
تمثّل الرسالة اإلسالمية بكل تجمّياتيا األُسس التي يبتنى عمييا المجتمع اإلسالمي الصحيح  ،وارتكز

عمييا توازن الحياة في نفس اإلنسان وعالقتو بمجتمعو وبالحياة كمّيا  ،واالنفتاح الفكري والعممي عمى تمك
الرسالة ال يكون من دون االرتباط بالقدوة الرمز من خالل التأثير المباشر بما جسدتو سيرتو من صور مشرقة

تجسدت في شخصية الرسول محمد (ص)  ،القدوة الف ّذ الذي وقفت
عمى مستوى الكممة والحركة والموقف ،
ّ
قوة  ، ،وبات أىل بيت النبوة (عمييم السالم) ىم قدوة زمانيم من بعد الرسول محمد (ص)
السماء ّ
لتؤيده بكل ّ

 ...كاإلمام الحسن (ع)  ،يمكن بيان المرويات التأريخية عند العامة تجاه سيرتو عمى النحو اآلتي :

احملٕر األٔل
اإلياو احلسٍ اجملخىب (ع) ٔالدحّ ٔحسًيخّ  ...سُت رسٕل اهلل (ص)  ...شباّْ
ٔخامتّ(ع)

أوال  :والدتو  :قال محمد بن عمر :

" ولد الحسن بن عمي ابن أبي طالب في النصف من شير رمضان سنة ثالث من
اليجرة"(.)1

ثانيا  :تسميتو  :عن ىاني بن ىاني عن األمامي عمي بن أبي طالب (ع) قال :

" لما ولد الحسن جاء رسول اهلل (ص) فقال  :أروني أبني ما سميتموه ؟  ,قمت  :سميتو
حربا  ,قال  :بل ىو حسن  ,وسميتو بأحد أوالد ىارون وىو  :شبر .)2( " ...

ثالثا  :سنة رسول اهلل (ص) تجاه اإلمام الحسن (ع)  :التي تمثمت في :
أذان النبي محمد (ص) في أذن اإلمام (ع)  ،إذ قال عبيد اهلل بن أبي رافع :
( )1أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي المعروف بـ" أبن عساكر "  ،تأريخ مدينة دمشق  ،تحقيق  :عمي شيري ،
(بيروت  :دار الفكر  ، )1994 ،جـ ، 13ص.167

( )2أحمد بن حنبل  ،مسند أحمد ( ،بيروت  :دار صادر  ،د  .ت)  ،جـ ، 1ص 118؛ أحمد بن الحسن بن عمي البييقي  ،السنن الكبرى ،
(بيروت  :دار الفكر  ،د  .ت)  ،جـ ، 6ص 166؛ نور الدين الييثمي  ،مجمع الزوائد ( ،بيروت  :دار الكتب العممية  ، )1988 ،جـ8

 ،ص 52؛ محمد بن الحاكم النيسابوري  ،المستدرك عمى الصحيحين  ،تحقيق  :الدكتور يوسف المرعشي ( ،بيروت  :دار المعرفة  ،د .
ت)  ،جـ ، 3ص.165
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" رأيت رسول اهلل (ص) أذن في أذن الحسن بن عمي حين ولدتو فاطمة.)3("...
عقيقة النبي محمد (ص) عن اإلمام الحسن (ع)  ،روي محمد بن عيس الترمذي عن النبي محمد

(ص) قال :

" عق النبي محمد (ص) عن الحسن بن عمي بشاة " (.)4
عمى حين حدد محمد بن الحاكم النيسابوري اليوم الذي عق النبي (ص) بشاة عن اإلمام الحسن
(ع)  ،إذ قال :
" عق رسول اهلل (ص) عن الحسن يوم السابع .)5( " ...
وقال عمر بن شعيب بأن كبش اإلمام الحسن (ع) كان متكافئ مع كبش أخيو اإلمام الحسين (ع)  ،ما

نصو :

" ان النبي محمد (ص) عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منيما كبشين
متكافئين"(.)6

حمق النبي محمد (ص) لرأس اإلمام الحسن (ع)  ،قال محمد بن عيسى الترمذي ما نصو :

"  ...يا فاطمة أحمقي رأسو وتصدقي بوزن شعره فضة  ,فوزنتو درىما أو بعض
درىم"(.)7

وأحمد بن الحسين بن عمي البييقي قال :

" عق النبي محمد (ص) عن الحسن والحسين وحمق شعورىما  ,وتصدقت فاطمة عنيما
بزنتو فضة " (.)8

رابعا  :شباىة اإلمام الحسن (ع) برسول اهلل محمد (ص)  ،عن إسماعيل بن أبي خالد  ،عن

أبي جحيفة قال :

( ) 3محمد بن عيسى الترمذي  ،سنن الترمذي  ،تحقيق  :عبد الوىاب عبد المطيف ( ،بيروت  :دار الفكر  ،د  .ت)  ،جـ ، 3ص 36؛
سميمان بن األشعت السجساني  ،سنن أبي داوود  ،تحقيق  :سعيد محمد المحام ( ،بيروت  :دار الفكر  ،د .ت)  ،جـ ، 2ص 499؛
البييقي  ،السنن الكبرى  ،جـ ، 9ص.305

( )4سنن الترمذي  ،جـ ، 3ص.36

( )5المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ ، 4ص.227
( )6المصدر نفسو  ،جـ ، 4ص.237
( )7سنن الترمذي  ،جـ ، 3ص.37

( )8السنن الكبرى  ،جـ ، 9ص.299
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" رأيت رسول اهلل فكان الحسن بن عمي يشبيو " (.)9
وعن أنس بن مالك قال :
" لم يكن أحد منيم أشبو برسول اهلل (ص) من الحسن بن عمي " (.)10
حدد ىاني بن ىاني عن اإلمام عمي بن أبي طالب (ع) أوجو الشبو ما بين اإلمام الحسن (ع) والرسول
محمد (ص)  ،إذ قال :
" الحسن أشبو برسول اهلل (ص) ما بين الصدر إلى الراس " (.)11
قال ىبيرة بن يريم عن اإلمام عمي بن أبي طالب (ع)  ،ما نصو :

" من أراد ان ينظر إلى وجو رسول اهلل (ص) من راسو إلى عنقو  ,فمينظر إلى
الحسن"(.)12

في حين قال محمد بن إسماعيل البخاري عن شباىة اإلمام الحسن (ع) برسول اهلل (ص)  ،ما نصو :

" رأيت أبا بكر حمل الحسن وىو يقول  :بابي شبيو بالنبي  ,ليس شبيو بعمي وعمي
يضحك " (.)13

خامسا  :خاتم اإلمام الحسن (ع)  ،عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم (عمييما السالم) قال :

" قال الحسن بن عمي بن أبي طالب  :رأيت عيسى بن مريم في النوم  ,فقمت  :يا روح

اهلل  ,اني أريد ان انقش عمى خاتمي  ,فما انقش عميو ؟  ,قال  :انقش عميو ال إلو اكال
اهلل الحق المبين  ,فأنو يذىب اليم والغم "(.)14

( )9محمد بن عيسى الترمذي  ،سنن الترمذي  ،جـ ، 5ص.325
( )10المصدر نفسو  ،جـ ، 5ص.324
( )11المصدر نفسو  ،جـ ، 5ص.325

( )12سميمان بن أحمد بن أيوب المخمي الطبراني  ،المعجم الكبير في تفسير القرآن الكريم  ،تحقيق  :حمدي عبد المجيد السمفي  ،ط، 2
(القاىرة  :مكتبة أبن تيمية  ،د  .ت)  ،جـ ، 3ص.97

( )13صحيح البخاري ( ،بيروت  :دار الفكر  ،د  .ت)  ،جـ ، 4ص.217
( )14أبن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق  ،جـ ، 13ص.225
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احملٕر انثاَي
فضائم اإلياو احلسٍ اجملخىب (ع)
أٔال  :انقرآٌ انكريى
أ -آيت ادلباْهت
نقل محمد بن إسماعيل البخاري حقيقة من التأريخ اإلسالمي تبين قربة آل بيت اإلمام عمي (عييم
السالم) من الرسول محمد (ص)  ،قال :

" لما نزلت آية المباىمة  :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﭼ( ,)15دعا رسول اهلل (ص) عميا وفاطمة وحسنا
وحسينا  ,فقال  :الميم ىؤالء أىمي " (.)16

عمر بن سعد عن أبيو قال :

" نزل عمى رسول اهلل (ص) الوحي  ,فأدخل عميا وفاطمة وابنييا تحت ثوبو  ,ثم قال :
الميم ىؤالء أىمي وأىل بيتي " (.)17

ب -آيت انخطٓري
صور شداد بن أبي عمار مشيد تأريخي حمل في طياتو حقيقة من المخصوص بآية التطيير وبمن
نزلت  ،إذ قال :

" دخمت عمى وائمة بن األسقع وعنده قوم  ,فذكر عميا  ,فمما قاموا قال لي  :إال أخبرك
بما رأيت من رسول اهلل (ص) ؟  ,قمت  :بمى  ,قال  :أتيت فاطمة أسأليا عن عمي ,

قالت  :توجو إلى رسول اهلل (ص)  ,فجمست انتظره  ,حتى جاء رسول اهلل (ص) ومعو
عمي وحسن وحسين  ,واخذ كل واحد منيما بيده حتى دخل  ,فأدنى عميا وفاطمة ,
فأجمسيما بين يديو  ,وأجمس كل واحد منيما عمى فخذه  ,ثم لف عمييم ثوبو  ,أو

((( )15القرآن الكريم)) ( ،سورة  :آل عمران  ،اآلية . )61
( )16صحيح البخاري  ،جـ ، 7ص.121

( )17البييقي  ،السنن الكبرى  ،جـ ، 7ص 63؛ النيسابوري  ،المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ ، 3ص.147
5

كساء  ,ثم تال ىذه اآلية  :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﭼ( ,)18وقال  :الميم ىؤالء أىل بيتي  ,وأىل بيتي أحق " (.)19
أورد محمد بن عيسى الترمذي رواية عن شير بن حوشب  ،عن أم سممى قالت :

" أن النبي (ص) جمل عمى الحسن والحسين وعمي وفاطمة كساء  ,ثم قال  :الميم ىؤالء
أىل بيتي وحامتي  ,أذىب عنيم الرجس وطيرىم تطيي ار  ,فقالت أم سممى  :وأنا معيم

يا رسول اهلل ؟  ,قال  :إنك عمى خير " (.)20

جـ -آيت ادلٕدة
تحدث بعضيم عن آية المودة فيمن نزلت وبما تخص  ،بيذا الخصوص نقموا رواية عن سعيد بن
جبير عن أبن عباس قال :

" لما نزل اهلل عز وجل  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭼ ( ,)21قالوا  :يا رسول
اهلل (ص)  ,من ىؤالء الذين نودىم ؟ ,قال  :عمي وفاطمة وأبناؤىما" (. )22

قال محمد بن الحاكم النيسابوري  ،عن اإلمام عمي بن أبي طالب (ع)  ،ما نصو :

" خطب الحسن بن عمي حين قتل عمي  , ...أنا من أىل البيت الذين افترض اهلل
مودتيم عمى كل مسمم  ,فقال  :تبارك تعالى لنبيو (ص) :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭼ ( ,)23فاقتراف الحسنة مودتنا أىل البيت " (.)24

د -آيت اإلطعاو
أورد أبن عباس رواية تدل عمى ان آية الطعام نزلت في حق اإلمام عمي وآل بيتو األطيار (عمييم
السالم)  ،في ىذا الخصوص ما مفادىا :
((( )18القرآن الكريم)) ( ،سورة  :األحزاب  ،اآلية . )33

( )19حنبل  ،مسند أحمد  ،جـ ، 4ص 107؛ الترمذي  ،سنن الترمذي  ،جـ ، 5ص 328؛ النيسابوري  ،المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ، 3
ص.146

( )20سنن الترمذي  ،جـ ، 5ص.361

((( )21القرآن الكريم)) ( ،سورة  :الشورى  ،اآلية . )23

( )22عبد اهلل بن محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن المعروف بـ" تفسير القرطبي " ( ،بيروت  :مؤسسة التأريخ

العربي  ،د  .ت)  ،جـ ، 16ص 22-21؛ جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،الدر المنثور ( ،بيروت  :دار المعرفة

 ،د  .ت)  ،جـ ، 6ص 5؛ الطبراني  ،المعجم الكبير  ،جـ ، 11ص 351؛ الييثمي  ،مجمع الزوائد  ،جـ ، 7ص.103

((( )23القرآن الكريم)) ( ،سورة  :الشورى  ،اآلية . )23
( )24المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ ، 3ص.172
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" قال تعالى  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭼ ( ,)25قال  :مرض الحسن والحسين فعادىما رسول اهلل (ص)  ,وعادىما عامة
الناس . )26( " ...

وروى جابر الجعفي عن قنبر مولى اإلمام عمي بن أبي طالب (ع) قال:

" مرض الحسن والحسين حتى عادىما أصحاب رسول اهلل (ص)  ,فقال أبو بكر  :يا أبا
الحسن لو نذرت عن ولديك شيئا  ,وكل نذر ليس لو وفاء  ,فميس بشيء  ,فقال (ص)

 :إن برئ ولداي صمت هلل ثالث أيام شك ار  ,وقالت جارية ليم نوبية  :إن برئ سيداي

صمت هلل ثالث أيام شك ار  ,وقالت فاطمة  :مثل ذلك  ,فقال الحسن والحسين  :عمينا

مثل ذلك  ,فالبس الغالمان العافية  ,وليس عند آل محمد قميل وال كثير من الطعام ,
فيبط جبرائيل وقال  :السالم عميك  ,ربك يقرئك السالم يا محمد  ,خذه ىنيئا في أىل

بيتك  ,قال  :وما أخذ يا جبرائيل ؟  ,فأقرأه )27( :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭼ"(.)28

ثاَيا  :انسُت انُبٕيت انشريفت
أ -حذيث انثقهني  :عن أبي سعيد الخدري  ،عن النبي محمد (ص) قال :

" إني اوشك ان ادعي فأجيب  ,إني تارك فيكم الثقمين  :كتاب اهلل عز وجل وعترتي ,
كتاب اهلل ممدود من السماء إلى األرض  ,وعترتي أىل بيتي  ,وان المطيف الخبير

اخبرني انيما لن يفترقا حتى يردا عمي الحوض  ,فأنظروني بم تخمفوني فييما ؟ " (.)29
((( )25القرآن الكريم)) ( ،سورة  :اإلنسان  ،اآلية . )8-7

( )26األنصاري القرطبي  ،تفسير القرطبي  ،جـ ، 19ص 131-130؛ أبو الحسن بن عمي بن أبي الكرم محمد الشيباني المعروف بـ" أبن
األثير "  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ،طيران  :انتشارات إسماعيميان  ،د  .ت)  ،جـ ، 5ص.531-530

((( )27القرآن الكريم)) ( ،سورة  :اإلنسان  ،اآلية . )7-1

( )28األنصاري القرطبي  ،تفسير القرطبي  ،جـ ، 19ص 134-130؛ أبن األثير  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،جـ ، 5ص-530
.533

( )29حنبل  ،مسند أحمد  ،جـ ، 3ص 17؛ الطبراني  ،المعجم الكبير  ،جـ ، 3ص 66؛ سميمان بن حسام الدين اليندي  ،كنز العمال ،
تحقيق  :الشيخ بكري حياني ( ،بيروت  :مؤسسة الرسالة  ،د  .ت)  ،جـ ، 1ص.186-185
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ب -حذيث انسفيُت  :عن حنش الكناني قال :

" سمعت أبا ذر يقول وىو اخذ بباب الكعبة  :أييا الناس  ,من عرفني فانا من عرفتم ,
ومن انكرني فانا أبو ذر  ,سمعت رسول اهلل (ص) يقول  :مثل أىل بيتي مثل سفينة
نوح  ,من ركبيا نجا  ,ومن تخمف عنيا غرق " (.)30

جـ  -حذيث األياٌ  :عن سممة بن األكوع  ،عن النبي محمد (ص) قال :
" النجوم جعمت أمانا ألىل السماء  ,وان أىل بيتي أمان ألمتي " (.)31
نقل عالء الدين بن عمي اليندي حديث عن أبن عباس  ،في خصوص األمان  ،قال :

" النجوم أمان ألىل األرض من الغرق  ,وأىل بيتي أمان ألمتي من االختالف  ,فإذا
خالفيا قبيمة من العرب اختمفوا  ,فصاروا حزب إبميس"(.)32

وغيرىا من فضائل اإلمام الحسن بن عمي بن أبي طالب (عمييما السالم)  ،وردت في مؤلفات

أخوانا العامة (. )33

احملٕر انثانث
مشائم اإلياو احلسٍ اجملخىب (ع)
أٔال  :عبادحّ
تحدث محمد بن الحاكم النيسابوري عن عبادة اإلمام الحسن (ع)  ،فقد نقل لمقارئ الكريم رواية في
ىذا الخصوص  ،عن يعمى بن عبد اهلل بن الوليد  ،عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير قال :
" لقد حج الحسن بن عمي خمسا وعشرين حجة ماشيا  ,وان النجائب لتقاد معو " (.)34

( )30النيسابوري  ،المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ ، 2ص 343؛ الييثمي  ،مجمع الزوائد  ،جـ ، 9ص.168

( )31اليندي  ،كنز العمال  ،جـ ، 12ص 96؛ الطبراني  ،المعجم الكبير  ،جـ ، 7ص 22؛ الييثمي  ،مجمع الزوائد  ،جـ ، 9ص.174
( )32اليندي  ،كنز العمال  ،جـ ، 12ص.102

( )33لالطالع عمى المزيد من المرويات التأريخية لفضائل اإلمام الحسن (ع) عند العامة  .ينظر :البخاري  ،صحيح البخاري  ،جـ، 7
ص 74؛ الترمذي  ،سنن الترمذي  ،جـ ، 5ص 322؛ حنبل  ،مسند أحمد  ،جـ ، 6ص 339؛ اليندي  ،كنز العمال  ،جـ، 12
ص 122؛ محمد بن يزيد القزويني  ،سنن أبن ماجة  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي ( ،بيروت  :دار الفكر  ،د  .ت)  ،جـ، 2
ص 1293؛ أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي  ،المصنف  ،تحقيق  :سعيد محمد المحام ( ،بيروت  :دار الفكر  ، )1988 ،جـ، 7
ص 511؛ الطبراني  ،المعجم الكبير  ،جـ ، 3صفحات متفرقة .

( )34المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ ، 3ص.169

8

إما أحمد بن الحسن بن عمي البييقي  ،إذ قال :

" ما ندمت عمى شيء فاتني في شبابي  ,إال اني لم احج ماشيا  ,ولقد حج الحسن بن
عمي خمسا وعشرين حجة ماشيا  ,وان النجائب لتقاد معو "(.)35

ثاَيا  :زْذِ
ذكر أحمد بن الحسن بن عمي البييقي عن زىد اإلمام الحسن (ع)  ،قائال :

" لقد قاسم اهلل الحسن بن عمي مالو ثالث مرات  ,حتى انو يعطي الخف ويمسك

النعل"(.)36

ثانثا  :سخاؤِ
عن اإلمام عمي بن أبي طالب (ع) انو خطب في الناس  ،قال :

" إن أبن أخيكم الحسن بن عمي قد جمع ماال  ,وىو يريد ان يقسمو بينكم  ,فقام الحسن
فقال  :إنما جمعتو لمفقراء  ,فقام نصف الناس  ,ثم كان أول من أخذ منو األشعت بن

قيس " (.)37

رابعا  :حهًّ
ذكر أبو القاسم عمي بن الحسن المعروف بـ" أبن العساكر " عن حمم اإلمام الحسن (ع)  ،عندما عمل
عمى نقل رواية عن عبيد اهلل بن عباس قال :

" قدمت المدينة  ,فرأيت رجال جيري كحالو  ,فقمت  :من ىذا ؟  ,قالوا  :الحسن بن عمي
 ,فحسدت واهلل عميا ان يكون لو أبن مثمو  ,قال  :فأتيتو فقمت  :أنت أبن أبي طالب ؟ ,

قال  :إي أبنو  ,فقمت  :بك وبأبيك وبك وبأبيك !  ,قال  :وأزم ال يرد إلي شيئا  ,ثم قال

 :أراك غريبا  ,فمو استحممتنا حممناك  ,وان استرفدتنا رفدناك  ,وان استعنت بنا أعناك ,

قال  :فانصرف واهلل عنو  ,وما في األرض أحد أحب إلي منو"(.)38

( )35السنن الكبرى  ،جـ ، 4ص.331
( )36المصدر نفسو .

( )37أبن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق  ،جـ ، 13ص 245؛ أبو الحجاج يوسف المزي  ،تيذيب الكمال  ،تحقيق  :بشار عواد معروف ،
ط( ، 4بيروت  :مؤسسة الرسالة  ، )1985 ،جـ ، 6ص 224؛ شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذىبي  ،سير أعالم النبالء  ،تحقيق

 :شعيب األرناؤوط  ،ط( ، 9بيروت  :مؤسسة الرسالة  ، )1992 ،جـ ، 3ص.261

( )38تاريخ مدينة دمشق  ،جـ ، 13ص.247
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خايسا  :عهًّ
بين عالء الدين بن عمي اليندي عمم اإلمام الحسن (ع)  ،من خالل المحادثة التي دارت بينو (ع)
وبين أبيو اإلمام عمي بن أبي طالب (ع)  ،التي تدل عمى عمم ودارية اإلمام الحسن (ع)  ،قائال :

" يا بني  :ما السداد ؟  ,قال  :يا ِ
أبت  ,دفع المنكر بالمعروف  ,قال  :ما الشرف ؟ ,

قال  :اصطناع العشيرة وحمل الجريرة  ,قال  :فما المروءة ؟  ,قال  :العفاف واصالح

المرء مالو  ,قال  :فما الدقة ؟  ,قال  :النظر في اليسير ومنع الحقير  ,قال  :فما المؤم

؟  ,قال  :إحراز المرء نفسو وبذلو عرسو  ,قال  :فما السماحة ؟  ,قال  :البذل في

العسر واليسر  ,قال  :فما اإلخاء ؟  ,قال  :الوفاء في الشدة والرخاء  ,قال  :فما الجبن
؟  ,قال  :الجرأة عمى الصدق والنكول عمى العدو.)39("...

احملٕر انرابع
احلياة انسياسيت نإلياو احلسٍ اجملخىب (ع)  ...شٓادحّ
أوال  :خالفة األمة بعد استشياد اإلمام عمي بن أبي طالب (ع)
أورد محمد بن الحاكم النيسابوري خطبة لإلمام الحسن (ع) بين فييا الخطوط العريضة لخالفة

اإلمام (ع) بعد استشياد أبيو (ع)  ،جاء فييا :

" خطب الحسن بن عمي في الناس حين قتل عمي  ,فحمد اهلل واثنى عميو  ,ثم قال :
أييا الناس  ,من عرفني فقد عرفني  ,ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عمي  ,وأنا ابن
النبي  ,وأنا أبن الوصي  ,وأنا أبن البشير  ,وأنا أبن النذير  ,وأنا أبن الداعي إلى اهلل

بإذنو  ,وأنا أبن السراج المنير  ,وأنا من أىل البيت الذي كان جبرائيل ينزل إلينا ,
ويصعد من عندنا  ,وأنا من أىل البيت الذي أذىب اهلل عنيم الرجس وطيرىم تطيي ار ,

وأنا من أىل البيت الذي أفترض اهلل مودتيم عمى كل مسمم  ,فقال تبارك وتعالى لنبيو
(ص)  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭼ(,)40
فاقتراف الحسنة مودتنا أىل البيت " (.)41

( )39لالطالع عمى المزيد  .ينظر :كنز العمال  ،جـ ، 6ص.216-251
((( )40القرآن الكريم)) ( ،سورة  :الشورى  ،اآلية . )23
( )41المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ ، 3ص.172
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ثانيا  :بيعة الناس لإلمام الحسن (ع)
رويو عن زياد بن عبد اهلل البكائي  ،عن عوانو في حديث قال :
" سار جارية بن قدامو إلى المدينة  ,قال  :بايعوا الحسن بن عمي  ,فبايعوه" (.)42

ثالثا  :امتحان اإلمام الحسن (ع) ألصحابو في ساباط
تحدث أبو الفرج األصفياني عن ما جرى في ساباط بين اإلمام الحسن (ع) وأصحابو  ،قائال :

" نزل الحسن ساباط دون القنطرة  ,فمما أصبح نادى في الناس  :الصالة جامعة ,
وصعد المنبر فخطبيم  ,فحمد هلل كمما حمده حامد  ,واشيد ان ال إلو إال اهلل كمما شيد

لو شاىد  ,واشيد ان محمد رسول اهلل أرسمو بالحق وائتمنو عمى الوحي  ,أما بعد  :فو

اهلل إني ألرجو ان أكون قد أصبحت بحمد اهلل ومنو  ,وأنا أنصح خمق اهلل لخمقو  ,وما

أصبحت محتمال عمى مسمم ضغينة  ,وال مريدا لو  ,سوءا وال غائمة  ,إال وان ما تكرىون
في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة  ,إال وأني ناظر لكم خي ار من نظركم ألنفسكم

 ,فال تخالفوا أمري  ,وال تردوا عمي رأيي  ,غفر اهلل لي ولكم  ,وأرشدني واياكم لما فيو

المحبة والرضا " (.)43

وأسترسل أبو الفرج األصفياني بحديثو عن ما جرى بعد خطبة اإلمام الحسن (ع) في ساباط  ،قائال :

" فنظر الناس بعد خطبة الحسن بعضيم إلى بعض  ,وقالوا  :ما ترونو يريد بما قال ؟ ,
قالوا  :نظنو واهلل يريد ان يصالح معاوية ويسمم األمر إليو  ,فقالوا  :كفر واهلل الرجل ! ,

ثم شدوا عمى فسطاطو فانتيبوه حتى أخذوا مصاله من تحتو  ,ثم شد عميو عبد الرحمن
بن عبد اهلل بن جعال األزدي فنزع مطرفو عمى عاتقو  ,فبقى جالسا متقمدا السيف بغير
أراده  ,ثم دعا بفرسو فركبو واحدق بو طوائف من خاصتو وشيعتو  ,ومنعوا منو من

أراده والموه وضعفوه لما تكمم بو  ,فقال  :أدعوا لي ربيعة وىمدان  ,فدعوا لو  ,فأطافوا
بو ودفعوا الناس عنو ومعيم شوب من غيرىم  ,فقام إليو رجل من بني أسد من بني

نصر بن قعين يقال لو  :الجراح بن سنان  ,فمما مر في مظمم ساباط  ,قام إليو فأخذ
بمجام بغمتو وبيده معول  ,فقال  :اهلل أكبر يا حسن  ,أشركت كما أشرك أبوك من قبل !

 ,ثم طعنو فوقعت الطعنة في فخذه فشقتو حتى بمغت أربيتو !  ,فسقط الحسن إلى

األرض بعد ان ضرب الذي طعنو بسيف كان بيده  ,فوشب عبد اهلل بن الخطل فنزع

( )42محمد بن جرير الطبري  ،تأريخ الطبري  ،تحقيق  :نخبة من المحققين ( ،بيروت  :مؤسسة األعممي  ، )1988 ،جـ ، 4ص 107؛
أبن حجر العسقالني  ،فتح الباري  ،ط( ، 2بيروت  :مؤسسة دار المعرفة  ،د  .ت)  ،جـ ، 13ص.53

( )43مقاتل الطالبين  ،تحقيق  :كاظم المظفر  ،ط( ، 2قم المقدسة  :دار الكتاب  ،د  .ت)  ،ص. 41
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المعول من يد الجراح بن سنان فخضخضو بو  ,وأكب ظبيان بن عمار عميو فقطع أنفو

 ,ثم أخذوا اآلجر فشدخوا وجيو ورأسو حتى قتموه  ,وحمل الحسن عمى سرير إلى

المدائن وبيا سعد بن مسعود الثقفي واليا عمييا من قبمو  ,وكان عمي واله فأقره الحسن

بن عمي  ,فأقام عنده يعالج نفسو " (.)44

رابعا  :قبول الصمح مع معاوية بن أبي سفيان
أورد سممان بن أحمد بن أيوب الطبراني الحديث الذي دار بين اإلمام الحسن (ع) ومعاوية حول
الصمح  ،جاء فيو :

" شيد الحسن بن عمي بالنخيمة حين صالحو معاوية  ,فقال  :إذا كان ذا فقم فتكمم
وأخبر الناس أنك قد سممت ىذا األمر لي  ,وربما قال أبن سفيان  :أخبر الناس بيذا

األمر الذي تركتو لي  ,فقام وخطب عمى المنبر  ,فحمد اهلل واثنى عميو  ,إما بعد  :فإن

أكيس الكيس التقي  ,وان أحمق الحمق الفجور  ,وان ىذا األمر الذي اختمفت فيو أنا

ومعاوية  ,واما كان حقا لي تركتو لمعاوية إرادة صالح ىذه األمة وحق دمائيم  ,أو

يكون حقا كان ال مرئ أحق بو مني ففعمت ذلك  ,وان أدري لعمو فتنة لكم ومتاع إلى

حين"(.)45

شٓادة اإلياو احلسٍ اجملخىب (ع)
عن عمير بن إسحاق قال :

" دخمت أنا ورجل عمى الحسن بن عمي نعوده  ,فجعل يقول لذلك الرجل  :سمني قبل ان
ال تسألني  ,قال  :ما أريد ان أسالك شيئا  ,يعافيك اهلل  ,قال  :فقام فدخل الكنيف  ,ثم

خرج إلينا  ,ثم قال  :ما خرجت إليكم حتى لفظت طائفة من كبدي أقمبيا بيذا العود ,
ولقد سقيت السم م ار ار ما شيء أشد من ىذه المره  , ...فجاء الحسين فجمس عن راسو

 ,فقال  :يا أخي  ,من صاحبك ؟  ,قال  :تريد قتمو ؟  ,قال  :نعم  ,قال  :لئن كان أظن

اهلل أشد نقمة  ,وان كان بريئا فما أحب ان يقتل بريء " (.)46

( )44مقاتل الطالبين  ،ص.41-40

( )45المعجم الكبير  ،جـ ، 3ص.26

( )46البييقي  ،المصنف  ،جـ ، 8ص.63
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ذكر أبو القاسم بن عمي بن الحسن المعروف بـ" أبن عساكر "  ،رواية ما نصيا :

" لما حضر الحسن قال لمحسين  :أدفنوني عند أبي – يعني النبي (ص) – أما ان
تخافوا الدماء  ,فان خفتم الدماء فال تريقوا فيّ دما  ,أدفنوني عند مقابر المسممين , ...
قال الحسين  :أدفنوه في بقيع الغرقد " (.)47

حدد محمد بن الحاكم النيسابوري شيادة اإلمام الحسن (ع)  ،مع فترة مصارعتو لمسم قرابة أربعين يوما
 ،إذ قال :

" مات الحسن بن عمي سنة خمسين خمون من ربيع األول  ,وىو أبن ست وأربعين سنة
 ,وكان مرضو أربعين يوما " (.)48

( )47تأريخ مدينة دمشق  ،جـ ، 13ص.288

( )48المستدرك عمى الصحيحين  ،جـ ، 3ص.173
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اخلامتت
لقد توصل الباحثان في نياية البحث إلى النتائج األتية :

 -1ان سيرة اإلمام الحسن المجتبى (ع) قد تناولتيا كتب ومؤلفات العامة بشكل موضوعي يكاد ان
يتطابق كثير من الروايات التأريخية عند الشيعة اإلمامية " الجعفرية " .
 -2ان األحداث التأريخية التي عاشيا اإلمام الحسن المجتبى (ع)  ،قد ورد في كتب العامة بنوع من
التفصيل الذي يشبو إلى حد كبير ما ورد في كتب العامة .
 -3حالة التشابو والتطابق في الروايات التأريخية التي وردت في كتب العامة وكتب الشيعة اإلمامية تدل
عمى صحة الروايات التأريخية المنقولة عنيما .
 -4لقد كان اإلمام الحسن المجتبى (ع) إماماً لمناس جميعاً  ،ولم يكن إماماً مقتص اًر عمى طائفة او أمة
واحدة  ،بدليل ذكره في كمتا الروايات التأريخية عند العامة والشيعة اإلمامية .
 -5أورد كتب العامة سيرة اإلمام الحسن المجتبى (ع) من والدتو إلى استشياده بشكل يكاد يتسم
بالموضوعية في الكثير من جوانبو .
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