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 )١ (إنشاء املربة وأهدافها 
عيـات النفـع ًتأسست ىف دولة الكويت طبقا ألحكام  القوانني الصادرة ىف شأن األنديـة ومج

 مقرهـا ،))مربة اآلل واألصحاب (( العام واملربات اخلريية املنفذة هلا مربة أطلق عليها اسم 
 .مدينة الكويت 

م وقـد ٢٨/٢٠٠٥وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون االجتامعية والعمـل رقـم 
ة والعمـل حتـت سجلت املربة ىف إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الشؤو االجتامعيـ

  ٢٣رقم 
 :أهداف املربة 

) الـصحابة ( األطهـار واألصـحاب ) آل البيـت ( العمل عىل غرس حمبـة اآلل  -١
 .األخيار ىف نفوس املسلمني 

ًنننرش العلوم الرشعية بني أفراد املجتمع وخـصوصا تلـك املتعلقـة بـرتاث اآلل  -٢
 .واألصحاب من عبادات ومعامالت 

 ومـا قـاموا بـه مـن خـدمات جليلـة لنـرصة ،التوعية بـدور اآلل واألصـحاب -٣
 .اإلسالم، والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدى القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة 

دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائح املجتمع من خالل جتلية بعـض  -٤
 .ألخياراملفاهيم التي رسخت ىف نفوس بعض املسلمني عن أهل البيت األطهار والصحابة ا

 
                                                                                                                         

 ً حرفيا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشئون االجتامعية والعمل)١(
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  املقدمة
خـرة،  وبـأمره سـار أمـر الـدنيا واآل،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الـصاحلات

 .والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا، حممد صىل اهللا عليه وآله وصحابته وسلم 
 أما بعد 

ًفإن من أعظم ما تفخر به األمة علامءها الفضالء، الذين كانوا نرباسا للهـدى 
بـن أيب  ًومنارا  للحق، ومنهم هذان اإلمامان اجلليالن احلسن بن احلـسن بـن عـيل

 ملا هلام مـن مكانـة ىف التـاريخ عنـد أهـل الـسنة ، عبد اهللاطالب ريض اهللا عنه وابنه
ًوغريهم، وألهنام أيضا إمامان من أئمة أهـل البيـت الـذين أمرنـا بحـبهم ورعايـة 

 .حقهم
 نشأ هذا اجليل اجلديد من الشباب الذي ال يكاد يعرف عنهام ،ولكن لألسف

 إضافة إىل مكـانتهام  ودورمها ىف املجتمع اإلسالمي،،ًشيئا فكانت سريهتام وعلمهام
 ثم ختمنـا بـرد ، ويشء من سرية ذريتهام عرب القرون،العلمية واألدبية واالجتامعية

 مـع ردود مـوجزة مدعمـة – مع األسـف –مجلة من الشبهات التي أثريت حوهلام 
 . وفضلهام ،باألدلة الدامغة التي تظهر نصاعة سريهتام

 واهللا ،ٍن، وأن ينفعنا وينفـع بنـاٍنسأل اهللا جل شأنه أن يتقبل عملنا بقبول حس
 .أعىل وأعلم 
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 املبحث األول
 ًسرية وتارخيا... احلسن املثني 

 :اسمه وكنيته ونسبة وأرسته 
 بن عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب )١ (هو السيد الرشيف بن احلسن 

ابن هاشم القريش اهلاشمي ابن سبط رسول اهللا صىل اهللا عليه و اله وسلم 
 .ملدينأبو حممد ا
 فمحمد صىل اهللا عليه واله وسلم فخري البرش وسيد العـاملني  جدهأما

 ريض اهللا عـنهام وأمـا )٢ ( احلسن بن عـيل ، فسيد شباب أهل اجلنة أبوهوأما
 عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه فاحد العرشة املبرشين باجلنة واخلليفة جده

 .الرابع الراشد 
 سـيد شـباب أهـل ،هللا عـنهام احلسني بن عـيل الـشهيد ريض اوعمه

 . السيد الشهيد ،)الطيار( جعفر بن أيب طالب  أبيهوعم )٣(اجلنة

                                                                                                                         

  املثنى ألن اسمه احلسن بن احلسن)١(
 .ل حسن صحيحوقا) ٣٨٦٨(رواه الرتمذي ىف باب مناقب احلسن واحلسني ريض اهللا عنهام برقم ) ٣ ()٢(
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 عيل ريض اهللا عنه محزة بن عبد املطلب ريض اهللا عنه سـيد وعم جده
  .)١ (الشهداء 

 ،فاطمة بنت حممد بن عبد اهللا بـن عبـد املطلـب فهي أما جدته أم أبيه
 .)٣ ( سيدة نساء العاملني ،خدجية بنت خويلد ها ّوأم . )٢ (سيدة نساء العاملني 

 مـن أي ،فها أنت ترى أن املكارم اكتنفته والسؤدد أحاط به فلله هـو
 .  ريض اهللا عنه وعن آبائه ،أرومة خرج ومن أي عرين درج

 تـــوارثه آبــــاء آبائهم قبل أتوه فإنام                  وما كـــان من خري
 ة                   وتغرس اال يف منابتها النخلهل ينبت اخلطي إال وشيج

 . فهي خوله بنت منظور الفزارية هّأمأما 
 :إخوته 

، وأبـو  زيـد، وطلحـه"كان له ريض اهللا عنه عدد من اإلخوة منهك 
، ريض اهللا مع عمهم احلـسني الـشهيد يف كـربالء وعبد اهللا وقد قتلوا بكر

                                                                                                                         

 .٣٧٤وصححه األلباين ىف السلسة الصحيحة ) ٤٩٠٠( رواه احلاكم ىف املستدرك )١(
 حسبك من نساء العاملني " .)٣٨٧٨(حلديث أنس ىف الرتمذي وغريه ىف باب فضل خدجية برقم ) ٣ ()٢(

  هذا: وقال الرتمذي "مريم بنت عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسيا إمرأة فرعون
 .حديث صحيح
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ك املعركة بواسطة ابن عم امـه  ونجا احلسن بن احلسن من تل،ًعنهم مجيعا
ال يوصل إىل ابن : أسامء بن خارجة الفزاري انتزعه من بني األرسى وقال 

 : ًخوله أبدا فقال عمر بن سعد 
  .)١(دعوا أليب حسان ابن أخته

ــضا  ــه أي ــد الــرمحن،عمــرو: ًومــن إخوت  ، وحممــد، واحلــسن، وعب
 .وعمر،ومحزة ، وإسامعيل،ويعقوب

 بن عيل ريض اهللا عنهام إال ما كان من ذريـة وما بقي من عقب احلسن
  .)٢(احلسن املثنى وزيد بن احلسن

ًويظهر جليا يف تسمية احلسن بن عـيل ريض اهللا عـنهام أبنـاءه بأسـامء 
أيب بكر، وعمر، وطلحة، إىل ما كانوا يكنون لبعضهم من : الصحابة أمثال

ٍحب وتقدير صادق، ولو كـان مـا يفـرتى يف بعـض الكتـب مـن عـد اوة ٍ
ًوبغضاء بينهم صـحيحا ملـا سـموا أبنـاءهم بأسـامء أعـدائهم، عـىل حـد 

 .زعمهم، إذ أن اإلنسان ال يسمي أبناءه بأسامء أبغض الناس إليه

                                                                                                                         

 .١٦٧ وعمدة الطالب ٢/٢٥،  واالرشاد للمفيد ٢/٢٣٠ انظر هتذيب التهذيب )١(
 .٣/٢٧٩ سري أعالم النبالء )٢(
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وللحسن املثنـى ريض اهللا عنـه إخـوة مـن أمـه خولـة بنـت منظـور 
أبناء حممد بن طلحة بن عبـد . الفزارية، وهم إبراهيم، وداود، وأم القاسم 

، إذ أنه بعد أن استـشهد يف "حممد السجاد"اهللا عنه امللقب باسم  ريض اهللا
َ خلَف عيل زوجته احلسن بن عيل ريض اهللا عنهام ،وقعة اجلمل َ) ١(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .١٥/٥٥ تاريخ دمشق )١(
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١٤ 

 زوجاته وأبناؤه ريض اهللا عنه
 )١ (احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

أفدهتا من مشجرات األستاذ أيب معاذ السيد بن أمحد اإلسامعييل حفظه اهللا مع بعض الزيادات وللمزيد ) ١(
عكس األسامء واملصاهرات بني آل البيت والصحابة ريض اهللا عنهم أمجعني من هذه املشجرات التي ت
 الطبعة الثانية وهو من – " األسامء واملصاهرات بني آل البيت والصحابة "يمكن الرجوع إىل كتابه 

 . ًاالصدارات القادمة للمربة قريبا إن شاء اهللا
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 .ٍ بثالث من بنات عمهويظهر من الشكل السابق أنه تزوج
 

 :فاطمة بنت احلسني 
 .)١(وزوجها إياه عمه احلسني الشهيد ريض اهللا عنه

ًوله منها ثالثة ذكور وابنتني، عاشت نحوا من تسعني عاما وهلا رواية  ً
 عن أبيها وعن عبد اهللا بن عباس وروى – )٢( وكانت ثقة–يف كتب احلديث 

عبد اهللا بن عمرو بن عـثامن بـن عنها أوالده وغريهم تزوجها بعد احلسن 
ًعفان وأنجبت منه حممدا امللقب بالديباج جلامل وجهه، ومـن درر أقواهلـا 
وحصافة عقلها، ماروا عنها ابنها حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بـن 

َيا بنَّي إنه واهللا مـا نـال : مجعتنا أمنا فاطمة بنت احلسني فقالت: عفان قال 
َأحد من أهل السف َه بسفههم شيئا  وال أدركوا ما أدركوا من لذاهتم إال وقد َّ ً ِ
 .)٣ ("بمروءاهتم، فاسترتوا بجميل سرت اهللا عز وجل. ناله أهل املروءات 

                                                                                                                         

  .٢/٢٥ اإلرشاد للمفيد )١(
  .العدل ىف دينه الضابط ملا ينقله: قصود بالثقة ىف مصطلح أهل احلديث ، وامل٨٦٥٢ تقريب التهذيب )٢(
  .٣/٢٧٥ تاريخ بغداد )٣(
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١٦ 

َوهكذا املرأة النجيبة تريب جيال نجيبـا، فقـد سـاد أبناؤهـا عبـد اهللا،  ً ً
ًد ريض اهللا عنهم مجيعاوإبراهيم واحلسن وحمم ٌ. 
ة بـني أهـل البيـت وآل عـثامن بـن عفـان ريض اهللا عـنهم ثم انظر إىل املـصاهر

 .أمجعني
 !؟ أال تدل عىل احلب والتواصل بينهم

هــ وهـو األرجـح واألصـوب ١١٧هـ وقيـل ١١٠توفيت ريض اهللا عنها سنة 
 .ودفنت باملدينة ريض اهللا عنها وأرضاها. واهللا تعاىل أعلم وأعلم

 :ن عيل أم الفضل بنت حممد بن عيل وأم موسى بنت عمر ب
ٍابنتا عمه تـزوجهام يف ليلـة واحـدة، فاحتـار نـساء بنـي هاشـم أيـن 

  .)١(يذهبن
 :رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية 

أبوها أحد العرشة املبرشين باجلنة، الصحايب اجلليل سـعيد بـن زيـد 
 ُولد له منها حممد وبه كان يكنّى  ويف هذا تظهر مصاهرة جديـدة بـني ،ُ

 .ٍالبيت والصحابة وما يف ذلك من داللة عىل املحبة والتوادأهل 
 . فهي أم ولد رومية، له منها داود وجعفر : حبيبة أما

                                                                                                                         

 .٩/١٥٥ وفتح الباري ٥/٣١٩ الطبقات الكربى البن سعد )١(
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١٧ 

 يشء من رواياته ريض اهللا عنه
 

روى عن أبيه احلسن بن عيل وعـن عبـد اهللا ابـن جعفـر : قال املزي 
 يعطي ، وهكذا اإلسالم)١ (ريض اهللا عنهام وعن زوجته فاطمة بنت احلسني 

املرأة حقها ودورها يف الرواية والعلم، ال غضاضة عىل الزوج أن يتعلم من 
 .زوجته وأن يروي عنها، كام فعل احلسن املثنى ريض اهللا عنه 

ًروى له النسائي يف السنن الكـربى حـديثا واحـدا عـن عبـد اهللا بـن  ً
َجعفر يف كلامت الفرج، عن أيب بكر بن حفص عن احلسن بن احلسن قال َ :

إن نـزل بـك املـوت أو : ّزوج عبد اهللا ابن جعفر ابنته من احلجاج فقال هلا
 ال إلـه إال اهللا احللـيم الكـريم، ":أمر من أمور الدنيا فاستقبليه بأن تقـويل 

فأتيـت : ، قـال "سبحان اهللا رب العرش العظيم، احلمـد هللا رب العـاملني
ُاحلجاج وقلتها فقال   اليوم أحب إيل مـن لقد جئتني وأنا أريد قتلك فأنت:ُ

  .)٢(كذا وكذا

                                                                                                                         

  .)١٢١٥(  هتذيب الكامل )١(
  . السنن الكربى للنسائي باب ذكر االختالف عىل مسعر بن كدام، ط دار الفكر)٢(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

١٨ 

 )١ (وهو قليل الرواية والفتيـا مـع صـدقة وجاللتـه : قال عنه الذهبي
ً أنـه رأى رجـال واقفـا عـىل )٢ (َّروى عنه عبد الرزاق الصنعاين يف املـصنف ً

البيت الذي فيه قرب النبي صىل اهللا عليه وسلم يـدعو ويـصيل عليـه فقـال 
ال تتخذوا :  صىل اهللا عليه وآله وسلم قال ال تفعل فإن رسول اهللا: للرجل 

ًقربي عيدا وال جتعلوا بيوتكم قبـورا ً ّ وصـلوا عـيل حيـث مـا كنـتم فـإن ،ً ّ
 .صالتكم تبلغني 

ويظهر من هذا أمره باملعروف برفق، والفتيا املقرونة بالدليل الرشعي 
ّومها أمران نحن اآلن بأمس احلاجة إلـيهام، ويظهـر أن الرجـل يـدعو اهللا 

يصيل عىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم لكن اإلمام احلسن املثنى خيش و
ًعليه من الوقوع باإلثم الختاذه قرب النبي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم عيـدا 

فكيف بمن يدعو النبي صـىل ) أي يعتاد االجتامع عنده للدعاء أو الصالة(
 املسلم أن يـرصف اهللا عليه وآله وسلم؟ أو يستغيث بغري اهللا تعاىل فليحذر

                                                                                                                         

 ٤/٤٨٣م النبالء  سري أعال)١(
 من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٢٠٤٢( رواه أبو داود برقم )٢(



 اإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق        
 

١٩ 

حق اهللا اخلالص بالدعاء والترضع إىل غريه ولو كـان رسـول اهللا صـىل اهللا 
 .)١ (عليه وآله وسلم 

 أن عمر بـن اخلطـاب »املعجم األوسط«ومن روايته عند الطرباين يف 
إهنا تصغر عن ذلـك فقـال : ّخطب إىل عيل ريض اهللا عنهام أم كلثوم فقال 

ٍ كـل سـبب ":  اهللا عليه وآله وسلم يقولعمر إين سمعت رسول اهللا صىل
 فأحببت أن يكـون يل مـن )٢ ("ٍونسب منقطع يوم القيامة إىل سببي ونسبي 

 .رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم سبب ونسب 
ّ وفيه املصاهرة بني عـيل وعمـر بـن اخلطـاب ،واحلديث ثابت بطرقه

 ريض اهللا عنـه ًريض اهللا عنهام ويظهر فيه أيضا معرفـة عمـر بـن اخلطـاب
 .َلفضل أهل البيت ريض اهللا عنهم مجيعا

 
 
 

                                                                                                                         

للشيخ حممد سامل اخلرض ) الوصية اخلالدة( لإلفاد والزيادات ىف هذا الباب يمكن الرجوع إىل كتاب )١(
 .حفظه اهللا

 . )٢٠٣٦( ، وصححه األلباين ىف السلسة الصحيحة)٦٦٠٩( رواه الطرباين برقم )٢(
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٢٠ 

 ٌدرر من أقوال احلسن املثنى 
 :قال لرجل ينصحه يف التقية * 
 ،التقية إنـام هـي بـاب رخـصة للمـسلم إذا اضـطر إليهـا... ويلك «

 ما بلغ من  يدرأ عن ذمة اهللا،وخاف من ذي سلطان أعطاه  غري ما يف نفسه
  . )١ (» من عباد اهللا أن يضل عباد اهللاٍالتقية جيعل هبا لعبد

 ونصحه للمسلمني إذ كيف تتعـدي التقيـة مـن ،وفيه فقه هذا اإلمام
 ومطلـب ، أو دفع الرضر عنه إىل أن تكون فـضيلة،وسيلة حلفظ دم املسلم

رشعي مما يؤدي اللتبـاس األمـر عـىل املـسلمني يف دنـيهم وإضـالهلم يف 
 .رشيعتهم  

دخلـت الطـواف عنـد :  أنه قـال ،صمعيوروى ابن عساكر عن األ
 .)٢(السحر 

 

                                                                                                                         

 ١٥/٦٠ تاريخ دمشق )١(
 وقت قبل طلوع الفجر:  السحر)٢(
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٢١ 

 ولـه )١ ( حسن القامـة عليـة شـمله ،فإذا أنا بغالم شاب حسن الوجه
 .)٢(ذؤابتان

 : وهو متعلق بأستار الكعبة يقول 
 شكوت إليك الرض فارحم شكايتي  أال يا أهيا املأمول ىف كــل ساعـة

  كلها واقض  حاجتيوهب يل ذنويب  أال يا رجائي أنت كاشف كربتي     
 افتيـــد مســــاد أبكي أم لبعأللز فـــزادي قليل ومــا أراه مبلغي            

َفام ىف الــورى خلــق جنـا كجنايتي   بأعمــال قبـــاح رديـــةأتيت  َ 
 فـــأين رجـــائي ثم أيــن خمــافتي  أحترقني بالنـــار يا غـــاية املنى

 
 فإذا  احلسن بـن احلـسن بـن ،عن وجههفتقدمت إليه وكشفت : لقا

يا سيدي، مثلك من يقول مثـل : عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهم، فقلت 
هيهـات يـا : هذه املقالة، وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ قـال 

ًأصمعي، إن اهللا خلق اجلنة ملن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلـق النـار  ً
 :ًا، أما سمعت قول اهللا عز وجليشملن عصاه وإن كان ولد قر

                                                                                                                         

 كساء يشتمل به:  الشملة)١(
 الناصية ىف مقدمة شعر الرأس:  الذؤابة)٢(
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٢٢ 

 ومئذ وال يتساءلونفإذا نفخ ىف الصور فال أنساب بينهم ي 
 .)١ (]١٠١:املؤمنون [ 

به عمله مل يـرسع   من بطأ"وهذا واهللا هو الفقه وحقيقة العبادة إذ أن 
 وليس بني اخللق واخلالق رابطـة ،- كام ىف احلديث الرشيف - )٢ (" به نسبه

 ،العمل الصالح، وهذا ما فهمه وحققه هذا اإلمـام الفاضـل و،إال التقوى
ٍوهذا أيضا ما أكده ىف قوله لرجل  أحبونا، فإن عصينا اهللا فأبغضونا، فلو ( ً

ًكان اهللا نافعا أحدا بقرابته من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم بغـري  ً
 )٣ ()طاعة لنفع أباه وأمه 

قـد أن اخلالفـة بعـد رسـول اهللا ومما يدل أن احلسن املثنى كان يعت* 
 وأن ،َّصىل اهللا عليه وآله وسلم أليب بكر ثم عمر ثم عـثامن ثـم جـده عـيل 

الوصاية لعيل باخلالفة ليست بأمر صحيح مـا جـاء يف تـاريخ  دمـشق  أن 
ًرجال كان يعتقد أن رسول اهللا صيل اهللا علية وسلم قد نـص عـيل خالفـة 

مـن ( اهللا صيل اهللا علية وآله وسلم عيل ريض اهللا عنه ويستدل بقول رسول
                                                                                                                         

 .٤٤/١٤٥ تاريخ دمشق )١(
 )٢٦٩٩(  صحيح مسلم كتاب الذكر والتوبة باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن والذكر برقم )٢(
 .مجة احلسن بن احلسن بن عيل ريض اهللا عنهم تاريخ اإلسالم للذهبي ىف تر)٣(
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٢٣ 

ّأمـا واهللا إن رسـول اهللا : فقـال ريض اهللا عنـه  )١() كنت مواله فعيل مواله 
عليه وسلم لو كا يعني ذلك اإلمرة والسلطان والقيام عـىل النـاس بعـده، 
ألفصح هلم بذلك كام أفصح هلم الصالة وصـيام رمـضان وحـج البيـت، 

م من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا فام كان من ّإن هذا ويل أمرك: ولقال هلم 
ّوراء هذا يشء، فإن أنصح الناس كان للمسلمني رسول اهللا صىل اهللا عليـه  

 .)٢ (وآله وسلم 
     واحلديث كام بني اإلمام احلسن املثنى ليس فيه حجـة عـىل فـرض 

 ًلو كان مقصودا لرسول اهللا) اخلالفة(العظيم صحته وذلك ألن هذا األمر 
ً وسلم لبني ذلـك بيانـا كافيـا وشـ اهللا عليه وآلهصىل ًا ولـيس بحـديث يافً

بمعنى احلاكم ثم إن املوىل ضد العدو بخالف الوايل  ،حمتمل مثل هذا

                                                                                                                         

 احلديث خمتلف يف صحته فقد ضعفه البخاري وإبراهيم احلريب وابن حزم، وحسنه أمحد بن حنبل )١(
، وسيأيت مزيد كالم عىل هذا احلدثي يف الكتاب )٧/٣٢٠(والرتمزذي كام قال ابن تيمية يف املنهاج 

ة ريض اله عنهم أمجعني يف إصدار قادم للمربة إن شاء املختص بمرويات فضائل أهل البيت والصحاب
 . اهللا

 ١٥/٦٠ تاريخ دمشق )٢(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٢٤ 

فاحلديث فيه موالة وليس واليه فلم يقل النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم 
 ) .ّمن كنت واليه فعيل واليه ( 

سن املثنـى وفهمـه وإنـصافه، وأن ويف هذا داللة عىل فطنة اإلمام احل
 وفيه إحسان الظن بالصحابة ،فهم احلديث يكون بمعرفة الواقع ال باهلوى

 .ًوبعيل ريض اهللا عنهم أمجعني
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٢٥ 

 حمنته ريض اهللا عنه
 قال جل ثناؤه ،كان هلذا اإلمام الفاضل نصيب عظيم من البالء

فتنونأحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال ي  ] ٢:العنكبوت[  
ما يزال البالء بـاملؤمن "وقد جاء عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 

  )١ (" وماله حتى يلقـى اهللا ومـا عليـه مـن خطيئـة، وولده،واملؤمنة ىف نفسه
 وإن اهللا ،إن عظم اجلزاء مع عظم البالء": وقال صىل اهللا عليه وآله وسلم 

ــتالهم فمــن ريض ــا اب ــب قوم ــه ًإذا أح ــريض فل ــه ،ال ــخط فل ــن س  وم
  .)٢("السخط

ِأول ما ذكر من حمنه  شهوده ريض اهللا عنه معركـة الطـف املأسـاوية : َِ
ّومقتل عمه احلسني مع كوكبة رشيفة من أهـل البيـت وغـريهم ريض اهللا 

ْ ألنـه استـصغر، ، ونجا ريض اهللا عنه،)٣(عنهم أمجعني وتقبلهم ىف الشهداء  ُ

                                                                                                                         

 . باب ما جاء يف الصرب عىل البالء، وصححه األلباين ٢٣٩٩ رواه الرتمزي برقم )١(
 . باب ما جاء يف الصرب عىل البالء، وصححه األلباين ٢٣٩٦ رواه الرتمزي برقم )٢(
  .٢/١٨٣ الكامل يف التاريخ )٣(
 ٣/٢٧١ الغدير لألميني )٤(
 



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٢٦ 

أسامء بن خارجة، وأطلق رساحه وعاجلـه مـن ّوقيل كام سبق تدخل خاله 
 . ، وقيل ملرضه )٤(جراحه 

كـان . ( ما جـاء ىف تـاريخ اإلسـالم الـذهبيه ريض اهللا عنهَِنومن حم
ًاحلسن ويص أبيه وويل صدقة عيل فقال له احلجاج يومـا وهـو يـسايره ىف  ّ ّ َ

ً إذا :ّأدخل عمك عمر بـن عـيل، قـال : موكبه باملدينة، إذ كان أمري املدينة 
وصله وكتب لـه احلجـاج أدخله معك، فسافر عىل عبد امللك فرحب به و

 .، فأنجاه اهللا من بطش احلجاج وجربوته)١() اوزهًكتابا ال جي
ّوكانت الصدقة عند عـيل والعبـاس ريض اهللا عـنهام ثـم كانـت بيـد 
احلسن ريض اهللا عنه ثم بيد احلسني ريض اهللا عنه ثم بيد عـيل بـن احلـسني 

 ،فـدك:  وهـذه الـصدقة هـي)٢(ن احلسن ثم بيد زيد بن احلـسن واحلسن ب
 .ٍقريظة، وجزء من خيرب وأراض أخرىوجزء من يفء بني 

ومما تعرض له ريض اهللا عنه، ما ذكره ابن عـساكر  ىف تـاريخ دمـشق 
ّأن عبد امللك بن مروان كتب إىل عامله باملدينة هـشام بـن إسـامعيل أنـه ( 

                                                                                                                         

  .٢/٢٤، واإلرشاد  للمفيد ٢٣٦ برقم ٣٢٨ تراجم الطبقة العارشة ص )١(
  .٢/٢٣واإلرشاد للمفيد ) ٣٠٩٤- ٣٠٩١(  فتح الباري كتاب فرض اخلمس )٢(
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٢٧ 

اتب أهل العـراق، فـإذا جـاءك كتـايب هـذا بلغني أن احلسن بن احلسن يك
فقـام إليـه :  قـال ،فجيء به إليه وشغله يشء:  قال ،فليؤت به. فإبعث إليه

ال إله إال اهللا احللـيم (  الفرج كلامت:  قل،يا ابن عم: عيل بن احلسني فقال 
 سبحان اهللا رب الساموات السبع ورب ،الكريم ال إله إال اهللا العيل العظيم

فخال لآلخر وجهه فنظر إليه :  قال،ظيم، احلمد هللا رب العاملنيالعرش الع
ُأرى وجها قـد قـشب: فقال  ُّ بكذبـة، خلـو سـبيله ولرياجـع فيـه أمـري )١(ً َ

وهكذا أنجى اهللا هذا العبـد الـصالح بالـدعاء املخلـص هللا رب ) املؤمنني 
 )٢( )الدعاء هـو العبـادة( فإن .  واإللتجاء إليه وحده ال رشيك له ،العاملني

، وكيـف ال ومهـا املثنـىّوفيه العالقة احلميمة بني عيل بن احلسني واحلسن 
ًأبناء عم واشرتكا مجيعا ىف معركة الطب، ومها من القلة التي نجـت، وقـد  َّ

                                                                                                                         

 .أي أفرتى عليه :  قشب )١(
رتمذي كتاب تفسري القرآن ، كتاب سجود القآن، باب الدعاء، ال)١٤٧٩( حديث رواه أبو داود برقم )٢(

 ولالستزاده من ٢١٦٩باب سورة البقرة عن النعامن بن بشري عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم برقم 
للشيخ حممد سامل اخلرض ) الوصية اخلالدة ( حث أهل البيت عىل التوحيد وإفراد اهللا بالدعاء يراجع 

 .حفظه اهللا 
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٢٨ 

ّكانوا أصهارا فعنده فاطمة أخت عيل بن احلسني وعنـد عـيل بـن احلـسني  ً
 .أخت احلسن املثنى أم عبد اهللا 
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٢٩ 

  ريض اهللا عنهوفاته
هـ عىل أصح األقوال وله بضع ومخـسون ٩٧توىف ريض اهللا عنه سنة 

وملا تويف احلسن بن احلسن أوىص إىل إبراهيم بن حممد بن طلحة بـن  )١(سنة
 .عبيد اهللا التيمي وهو أخوه ألمه خولة بنت منظور الفزازية كام سبق 

م بـن حممـد  فقال إبراهي)٢(فلام محلت جنازته اعرتض غرماؤه لرسيره
ُ دينه فحمله وهو أربعون ألفا وهذا مشهد جديد يَّ عيل:بن طلحة ر مـا ِظهـً

  .)٣(بني أهل البيت وأبناء الصحابة من ألفة وحمبة حتى املامت
ّونود أن ننبه هنا أن ما نسب إىل الوليد بن عبد امللك أنه سـم احلـسن 

 ، بن عبـد امللـك ألن وفاة احلسن املثنى بعد وفاة الوليد،املثنى غري صحيح
 هــ وقـد علمنـا أن زينـب بنـت ٩٧ هـ ووفاة احلـسن ٩٦إذ كانت وفاته 

 ورزقنـا ، رحم اهللا احلسن املثنـى،ًاحلسن كانت زوجا للوليد بن عبد امللك
 .حبه وحب املؤمنني أمجعني

 
                                                                                                                         

 . هـ ٩٧اريخ اإلسالم، أحداث سنة  وت٩/١٧٠ انظر البداية والنهاية )١(
 . أي خرجوا يف جنازته مشيعني له )٢(
 ) .٧/١٥١(و  ) ١٣/٧١(  تاريخ دمشق )٣( 
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٣٠ 

 بعض األعالم من ذرية احلسن املثنى ريض اهللا عنه
 

 .)١(احلسن املثنى

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ومن ذريته 
امللوك بغانة من بالد السودان بنو صالح بـن موسـى بـن عبـد اهللا * 
 .الساقي 
 . بنو نمي بن سعد بن قتادة امللوك بمكة رشفها اهللا*  

                                                                                                                         

  ١٥١٢ مادة هذا التقسيم منتقاة من تاريخ ابن خلدون ص )١(
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٣١ 

 ذكر بعض أحفاده
 : ملا كانت اجلياد  جتري عيل أعراقها

   أيب منبت العيدان أن يتغريا            ًأري كل عود نابتا يف أرومته               
 

 : ال آخر وق
 برمـح أنبـوب عىل أنبوـكال     شـرف تتابـع كابرآ عــن كابر
 لنجيب قوم ليس بابن نجيب     اـوأرى النجابة ال يكون متامه

 
فقد كان هلذا اجليل أبناء نجباء ذكرهم التاريخ بأسـطر مـن نـور هنـا 

 . تذكرة للنايس ومعلومة للغافل ،بعضهم
 احلسن بن جعفر بن احلـسن  حممد بن جعفر بن حممد بن جعفر بن-

 .املثنى أبو احلسن العلوي يعرف بأيب قرياط كان نقيب الطالبني يف بغداد
نزهـة املـشتاق يف اخـرتاق " ومهنم الرشيف اإلدريـيس صـاحب  -
 .  كتاب اجلغرافيا الشهري "اآلفاق 
 . ومنهم الصاحليني ملوك غانة -
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٣٢ 

 .طبة عيل بن محود بن ميمون بن أمحد اإلدرييس ملك قر-
 حممد بن إسامعيل بن قاسم بن إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم بـن -

 ويعـرف بـابن طباطبـا ، تـويف يف مـرص،احلسن املثنى أبو عبـد اهللا املـدين
ِالعلوي َ  . وكانت له وجاهة عند الدولة والعامة ،َ

ّقيـل ألن أمـه كانـت ترقـصه وهـو ) طباطبا(وسمي جدهم إبراهيم  ُّ
قيل بل كان إبراهيم يقول القاف شبه الطاء فطلب  و،صغري فتقول طباطبا

ال : فقـال)٢(فرجيـه: يلبسه أو غري ذلـك فقيـل لـه نحـرض لـك )١(مرة قباء 
 .طباطبا، أي قباء قباء 

 عيل بن احلسني بن احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن حممـد بـن -
ملثنى احلسن بن حممد بن احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن احلسن ا

 .هـ ٤٠١ولد سنة 
 وهو مـن رواة احلـديث، ملجـأ ،كان وحيد زمانه يف الفضل واخللق

 . ومن أدباء عرصه ،ألصحاب احلديث يف وقته
                                                                                                                         

 أنواع من الثياب  ) ٢ ()١(
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٣٣ 

 قتادة صاحب مكة، الرشيف أبو عزيز بن األمري إدريس بن مطاعن -
بن عبد الكريم بن عيسى بن حسني بن سليامن بن عيل بن عبد اهللا بن حممد 

عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن املثنى، وهو جد بني بن موسى بن 
 ).نمي(

 القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد اهللا بن احلـسن املثنـى، كـان -
 . مة من األدارسة  أبناء إدريس، ويف ذريته معظم األئأكرب

 ومنهم الشاعر القاسم بن حممد بن القاسم بن عـيل بـن حممـد بـن -
بن إسامعيل بـن إبـراهيم بـن احلـسن ) طباطبا(لقب بـ أمحد بن إبراهيم امل

 .املثنى 
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٣٤ 

 :ومن شعره 
ُحسود مريض القل ـهـٌ   ِب خيفـي أنينَ

 

ـه ُويضحي كئيب البال يبدي حزينَ َِ  
 

ًيلوم عيل أن رحـت يف العلـم راغبـا   ُ ُ ّ  
 

ــه ــرواة فنون ــد ال ــن عن ُأمجــع م َُ ِ َّ َ  
 

ــه ــالم وعون ــار الك ــرُف أيك َوأع ِ َ  
 

ـــهوأحفـــظ كـــام ُ اســـتفيد عيون َ  
 

      َ ويــزعم أن العلــم ال جيلــب الغنــى 

ــه ُوحيــسن باجلهــل الــذميم ظنون َ  
 

ــة ــي أغــايل بقيم ــي دعن ــيام الئم   ٍ  ف
 

ــاس مــا حيــسنونه ُفقيمــة كــل الن َ  
 

 
  عبد القادر بن أيب صالح عبد اهللا بن جييل دوست وأرجـع بعـض -

عبـد القـادر اجلـيالين   وهو )١(الناس نسبة إىل موسى بن عبد اهللا بن احلسن
 .اإلمام الزاهد العابد الفقيه احلنبيل الشهري

قال احلاكم يف املناقب عـن ) ٩/٢٦( وقد جاء يف هتذيب التهذيب -
 أم الـشافعي ،كان يوسن بن عبد األعـىل يقـول: أيب بكر بن خزيمة يقول 

 .ّفاطمة بنت عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب 
                                                                                                                         

 .  تاريخ اإلسالم ترمجة عبد القادر اجليالين ريض اهللا عنه )١(
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٣٥ 

 ايناملبحث الث
 عىل منوال آبائه...  بن احلسن املثنى عبد اهللا

 :اسمه وكنيته ونسبه وأرسته
هو السيد الرشيف الفاضل عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بـن 
أيب طالب اهلاشمي القريش ابن سبط رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسـلم 

 : أبو حممد املدين )١(أبو حممد اهلاشمي املدين امللقب باملحض
     وهو عىل منوال آبائه الكرام وأرومته الفضالء

  ٌإذا مـات منــا سـيد قــام بعــده
 

  ُله خلـف يكفـي الـسيادة بـارع
 

  من أبنائه والعرق ينصل فرعـه
 

ُعىل أصله والعرق للعرق نـازع ِ ُ ِ  
 

     
 وسبق يف ترمجة أبيه بيان نسبه وأرسته فأغنى ذلك عن اإلعادة 

 

                                                                                                                         

) ابن عنبة يف عمدة الطالب (حض بمعنى اخلالص وقيل سمي بذلك ألن أباه وأمه هاشميان   امل)١(
 . وقيل يطلق عىل أبناء العم إذا تزوجا ١٧٣ص
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٣٦ 

 عبد اهللا بن احلسن
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٣٧ 

 فضله وعلمه
 

َّكـان مـن العبـاد وكـان لـه رشف وعارضـة وهيبـة : قال الواحدي  ُ
 .)١(ولسنان

روى عن أمه فاطمة بنت احلسني، وأيب بكر بن حزم، وعبـد الـرمحن 
 .يم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللابن األعرج وعكرمة وإبراه

 .)٢( ثقةعبد اهللا بن احلسن الذي يروي عنه أمه: قال حييى بن معني
ثقـة جليـل، مـات أوائـل مخـس : ويف تقريب التهذيب البـن حجـر

 . )٣(وأربعني ومائة وهو ابن مخس وسبعني سنة
ًما رأيت أحدا من علامئنا يكرمون أحدا مـا : قال مصعب بن عبد اهللا ً

 .)٤(يكرمون عبد اهللا بن احلسن بن احلسن 

                                                                                                                         

 ١٩١ص ) ١٦٠-١٤١( تاريخ اإلسالم، حوادث )١(
 )ثقة مأمون( وفيه ١١/٩١تاريخ بغداد : ، وانظر ٥/٣٣ اجلرح والتعديل )٢(
 ) ٣٢٧٤(  برقم )٣(
  ١١/٩٠ريخ بغداد  تا)٤(
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٣٨ 

ًكـا روى ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن مـصعب بـن عـثامن أن مال
ال بأس به فقد رأيت من يوثق به يفعل ذلك، فلـام  فقال )١(سئل عن السدل

ٌومعلـوم مكـان اإلمـام  )٢(قام الناس قلت من هو ؟ قال عبد اهللا بن احلسن
عد عند كثـري ُمالك يف نقد الرجال وتوثيقهم بل إن رواية مالك عن رجل ت

 . ًمن املحدثني توثيقا
هللا بن احلسن كان يكثـر اجللـوس أن عبد ا( ًوروى ابن عساكر أيضا 

ٌفتذاكروا يوما السنن فقال رجل كان يف املجلس :  قالوا )٣(إىل ربيعة  ليس : ً
ُأرأيت إن كثـر اجلهـال حتـى يكونـوا هـم : العمل عىل هذا فقال عبد اهللا  َ

ُ أفهم حجة عىل الـسنة؟ قـال ربيعـة ،احلكام َ أشـهد أن هـذا كـالم أبنـاء : َ
 . )٤()األنبياء 

 
                                                                                                                         

 أن يلتحف بثوبه وجيعل يديه يف الداخل فري كع ويسجد وهو كذلك:  السدل)١(
 ٢٩/٢٥٣ تاريخ دمشق )٢(
هـ روى عنه األوزاعي والثوري ١٣٦  ربيعة بن أيب عبدالرمحن التيمي الشهري بربيعة الرأي مات سنة )٣(

 .الرأي ما ظننت أن باملدينة مثل ربيعة : ومالك قال عنه الزهري 
 ٢٩/٢٥٤ تاريخ دمشق )٤(
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٣٩ 

 ه ريض اهللا عنه روايت
وله ريض اهللا عنه رواية يف كتب احلديث املعتمدة، ومن ذلك ما جـاء 

عن فاطمة بنت احلسني عن فاطمة ابنة النبـي صـىل اهللا : يف سنن ابن ماجة
كـان إذا دخـل املـسجد : عليه وسلم عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قالت 

ر يل ذنـويب وافـتح يل بسم اهللا والسالم عىل رسول اهللا، اللهـم أغفـ: يقول 
 .)١(أبواب فضلك 

وما يف سنن النسائي عن عبد اهللا بن احلسن عن عكرمة عـن عبـد اهللا 
ُمن قتل : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : بن عمرو ريض اهللا عنه قال

 .)٢(دون ماله فهو شهيد 
ورواه عنه الرتمذي عن عبد اهللا بن احلسن عن إبراهيم بن حممـد بـن 

 .احلديث ... )٣(ن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنه طلحة ع
                                                                                                                         

كتاب املساجد واجلامعات، باب الدعاء عند دخول املسجد وفاطمة بنت احلسني مل ) ٧٧١( ابن ماجه )١(
تلق جدهتا فاطمة بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ريض اهللا عنها فاحلديث مرسل ولكنه يصبح 

 .بالطرق 
 .وصححه األلباين ) ٤٠٨٧(باب من قتل دون ماله  سنن النسائي كتاب حتريم الدم، )٢(
 .كتاب الديات، باب من جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ) ١٤١٩(   سنن الرتمزي )٣(
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٤٠ 

وروى عنه الرتمذي عن عبد اهللا بـن احلـسن عـن أمـه فاطمـة بنـت 
كان رسول اهللا صىل اهللا عليـه " : احلسني عن جدهتا فاطمة الكربى قالت 

م وقـال رب اغفـر يل  ّوآله وسلم إذا دخل املسجد صىل عـىل حممـد وسـل َ ََّ ٍ
تك وإذا خرج صىل عىل حممد وسلم وقـال رب ذنويب وافتح يل أبواب رمح

 .)١(اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك 
ّ    وهبذه األمثلة يظهر جليا أن عبد اهللا بن احلـسن كـان لـه مكانـة يف  ً

 فـريض اهللا ، كام يف دواوين السنة املطهـرة،رواية احلديث النبوي الرشيف
 .عنه وأرضاه

 
 
 
 

 

                                                                                                                         

 .أبواب الصالة باب ما يقول عند دخول املسجد ) ٣١٤( رواه الرتمذي )١(
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٤١ 

 يض اهللا عنهم مكانة أيب بكر وعمر وعثامن ر
 عند عبد اهللا بن احلسن ريض اهللا عنه 

كان للخلفاء الراشدين والصحابة ريض اهللا عنهم عنـد عبـد اهللا بـن 
 .احلسن املكانة العظيمة كسائر أهل بيته ريض اهللا عنهم 

: فمن ذلك مارواه احلافظ ابـن عـساكر عـن أيب خالـد األمحـر قـال 
َّصـىل اهللا علـيهام وال : مر فقـال سألت عبد اهللا بن احلسن عن أيب بكر وع َ

َّصىل عىل من مل يصل عليهام  َّ َ)٢( )١(.  
إهنام ليعرضان عىل قلبي فأدعو اهللا هلام، أتقرب " : ًوأيضا فيه أنه قال 

 .)٣( "به إىل اهللا عز وجل 
ًوفيه أيضا عن حفص بن عمر موىل عبد اهللا بـن عبـد اهللا بـن حـسن 

فقلـت لـه :  ومسح عـىل خفيـه قـال ،رأيت عبد اهللا بن حسن توضأ: قال
                                                                                                                         

 ٢٥٦-٢٩/٢٥٥تاريخ دمشق ) ٣ ()١(
ْوصل علي(جاء يف قوله تعاىل ) ٢( ََ ْهم صالتك سكن هلم ََّ َ ُْ َّ ٌَ ََ ٌ َ ، أي ادع هلم، وقد ورد عن النبي صىل ١٠٣التوبة ) ِ

صحيح البخاري، كتاب الزكاة باب صالة اإلمام "اللهم صل عىل آل أيب أوىف "اهللا عليه وآله وسلم 
م  أن امرأة قالت للنبي صىل اهللا عليه وآله وسلوعن جابر بن عبد اهللا ) ٦٣(ودعائه لصاحب الصدقة 

 رواه أبو داود يف " صىل اهللا عليك وعىل زوجك "ّصل عيل وعىل زوجي فقال صىل اهللا عليه وآله وسلم
 . كتاب سجود القرآن، باب الصالة عىل غري النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم بإسناد صحيح



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٤٢ 

 قد مسح عمر بن اخلطاب ومن جعل عمر بينـه وبـني ،نعم: متسح؟ فقال 
 .   )١(اهللا فقد استوثق 

ً     ويف تاريخ دمشق أيضا أن حفص بن قيس سأل عبد اهللا بن احلسن 
إنام : امسح، فقد مسح عمر بن اخلطاب فقال : عن املسح عىل اخلفني فقال 

ذلـك أعجـز لـك حـني أخـربك عـن عمـر : سح ؟ فقـال أسألك أنت أمت
يـا :  قلت ، ومن ملئ األرض مثيل،ًوتسألني عن رأيي فعمر كان خريا مني

ّأبا حممد إن ناسا يقولون إن هذا منكم تقيـة، فقـال يل  ً ونحـن بـني القـرب : ّ
َّاللهم إن هذا قويل يف الرس والعالنية فال تسمعن قول أحد بعـدي : واملنرب  َ َّ
ّهذا الذي يزعم أن عليا كان مقهورا وأن رسول اهللا صىل اهللا عليه : ل ثم قا ً ً ّ

ّوآله وسلم أمره بأمر فلم ينْفذه فكفى هبـذا إزراء عـىل عـيل، ومنقـصة أن  ً ُ ُْ ِ ٍ
ُيزعم قوم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أمره بأمر مل ينفذه ُِ ٍ ّ)٢(. 

                                                                                                                         

 .أي أن عمر ريض اهللا عنه ثقة يف نقله عن الرشيعة ) استوثق   ()١(
 ٢٩/٢٥٦ تاريخ دمشق )٢(

 



 اإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق        
 

٤٣ 

 القاسـم األسـدي أبـو ً     وجاء أيضا يف تاريخ دمشق عن حممـد بـن
 ،إبراهيم قال رأيت عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل ذكـر قتـل عـثامن

 . )١(ّفبكى حتى بل حليته وثوبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                         

 ٢٩/٢٥٦ تاريخ دمشق )١(
 



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٤٤ 

 حلمه ريض اهللا عنه ومكارم أخالقه 
ٍكان هذا السيد املبجل عىل قدر وافر من احللـم، وهـي مـن صـفات  ٍ

َّألشج بني عبـد القـيس : له وسلم وقد قال النبي صىل اهللا عليه وآ،السؤدد
 .)١()إن فيك خلصلتان حيبهام اهللا احللم واألناة (

َّفام رواه احلافظ ابن عساكر أن رجال سب عبد اهللا بن احلسن فأعرض  ً
َ فقيل له مل ال جتيبه؟ قول ،عنه عبد اهللا مل أعرف مساوئه وكرهت هبتـه بـام : ِ
 .)٢(ليس فيه

ًن رجال شـتم عبـد اهللا بـن احلـسن ًوروى أيضا عن حييى بن معني، أ
َّما أنت كفؤ يل فأسب: فقال   .)٣(ّ وال أنت عبدي فأشح،ٌ
 
 
 
 

                                                                                                                         

 .كتاب اإليامن باب األمر باإليامن باهللا تعاىل ورسوله ) ٢٥(  صحيح مسلم )١(
  ٢٩/٢٥٨تاريخ دمشق ) ٣ ()٢(
 



 اإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق        
 

٤٥ 

 :ّوقال يف رجل سبه 
  ًأظنَّت سفاها من سفاهة رأهيا

 

  ُأن أهجو ملا أن هجتنـي حمـارب 
 

ــشرييت  ــي بع ــا إنن ــال وأبيه   ف
 

 ُهنالك عن ذاك املقـام لراغـب 

)١(  
 

 
ني أمية عند  عبد اهللا بن عيل بن عبد ومن عجائب العفو، شفاعته يف ب

عزم عبد اهللا بـن :( اهللا بن عباس ففي تاريخ دمشق عن األصمعي أنه قال 
يا : عىل قتل بني أمية باحلجاز، فقال له عبد اهللا بن احلسن بن احلسن  )٢(عيل

َإذا أرسعت يف قتل أكفائك فمن تباهي بسلطانك؟ فاعف يعـف ! ابن عم 
 .كذا واهللا العفو عند املقدرة من هذا السيد املبجل وه) اهللا عنك، ففعل 

 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٥٨  تاريخ دمشق )١(
   عبد اهللا بن عيل بن عبد اهللا بن عباس قائد من قواد الدولة العباسية قتل أيام أيب جعفر املنصور)٢(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٤٦ 

 مكانته يف املجتمع
 

أما عن مكانة اإلمام فإنه كان ذا مكانة عند اخلليفة سـليامن بـن عبـد 
 .د العزيز معرفة منهام حلقه وفضلهامللك وعند اخلليفة الراشد عمر بن عب

:  بن احلسنالعزيز قال لعبد اهللافقد روى أبن عساكر أن عمر بن عبد 
  فـإين،إن رأيت أن ال تأيت إال يف الساعة التي ترى أنه يؤذن لك فيها فافعل

 .أخاف أن تقف ببايب فال يؤذن لك
 يعنـي سـليامن بـن –إن أمري املؤمنني : ًوقال أيضا لعبد اهللا بن احلسن

 .)٢( أضن بك،فاحلق بأهلك )١(ً قد بلغه أن يف العسكر مطعونا–عبد امللك 
ه يف دولة السفاح العبايس أن السفاح جعل يطـوف ببنايـة ومن مكانت

األنبار ومعه عبد اهللا بن احلسن فجعل يريه ويطوف به فقـال عبـد اهللا بـن 
 يا أمري املؤمنني : احلسن 

  ًأمل تــر حوشــبا أمــسى يبنــي
 

ــة   ــي نفيل ــا لبن ــا نفعه   ًبيوت
 

  يؤمـل أن يعمـر عمـر نــوح
 

  وأمر اهللا حيـدث كـل ليلـة 
 

                                                                                                                         

 أي مصاب بالطاعون : عون   مط)١(
 أحرص عليك :   أضن بك )٢(



 اإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق        
 

٤٧ 

أردت أن :  قـال ،مـا أردت إىل هـذا:  العبـاس الـسفاحفقال لـه أبـو
 .)١(أزهدك يف هذا القليل الذي أريتنيه 
 . وجرأته يف النصح وقول كلمة احلقويظهر يف هذا املوقف صدقة

أن أبا العباس السفاح قـد خـص " هتذيب الكامل " وروى املزي يف 
ومزيـد مـن ابن احلسن بن احلسن باملجالسة واملحادثـة ) املحض(عبد اهللا 

وذلك لسعي (ًل له عن ابنيه حممدا وإبراهيم اإلكرام ولكنه كان دائم السؤا
ما خلفهام عني فلم يفدا عـيل : فقال له ) لوشاة بأهنام يعزمان اخلروج عليها

 فشكى ذلك عبـد ،ّمع من وفد عيل من أهلهام وكان يعيد عليه املسألة دائام
إن أعاد عليك : فقال له ) املثلث(اهللا بن احلسن إىل أخيه احلسن بن احلسن 

علمهام : املسألة عنهام، فقل له علمهام عند عمهام فلام سأله أبو العباس قال 
 ، فبعث أبـو العبـاس إىل احلـسن فـسأله عـنهام،يا أمري املؤمنني عند عمهام

ام يكلـم الرجـل ابـن أو ك يا أمري املؤمنني أكلمك عىل هيئة اخلالفة : فقال 
أنشدك : بل كام يكلم الرجل عمه، فقال له احلسن : لعباس ، فقال أبو اعمه

ًدر اهللا ملحمد وإبراهيم يليا مـن هـذا األمـر شـيئا اهللا يا أمري املؤمنني إن ق َّ
                                                                                                                         

 ٩/٤٢١  تاريخ بغداد )١(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٤٨ 

 ،ال:  قال، وجهد أهل األرض معك أن تردوا ما قدر هلام أيردونه،فجهدت
 أبـو فام تنغيصك عىل هذا الشيخ النعمة التي أنعمت هبا عليـه فقـال: قال 

  .)١(ّال أذكرها بعد اليوم، فام ذكرها حتى فرق املوت بينهام : العباس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

   هتذيب الكامل للمزي، ترمجة احلسن بن احلسن املثنى )١(



 اإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق        
 

٤٩ 

 تقديره للعلامء 
 

أهل الفضل أدرى بفضل أهله، لذا عـرف هـذا احلـرب ألهـل العلـم 
 فمن ذلـك تقـديره للعـامل اجلليـل التـابعي طـاوس بـن ،قدرهم وحقهم

تويف ": جاء يف هتذيب الكامل عنهام، كام  تلميذ أبن عباس ريض اهللا،كيسان
ِطاوس باملزدلفة أو بمنى فلام محل أخذ عبد اهللا بن احلسن بـن احلـسن بـن  ُ

 . الرسير فام زايله حتى بلغ القربعيل بقائمة
مـات : قـال أيب : وعن أمحد بن حنبل قال حدثنا عبـد الـرزاق قـال 

 فلقـد: طاوس بمكة فلم يصلوا عليه حتى بعث ابن هشام باحلرس، قـال 
فلقـد سـقطت :  قـال ،ًرأيت عبد اهللا بن احلسن واضعا الرسير عىل كاهله

 .)١( ومزق رداؤه من خلفه ،قلنسوة كانت عليه
ًومما يدل أيضا عىل تعظيمه للعلامء ما أورد احلافظ ابن عـساكر رمحـه 

ًكنا مع أيوب السختياين بمكة جلوسا فـسلم : اهللا عن محاد بن زيد أنه قال 
ً فالتفت إليه بجسده كله، فسلم عليه تـسليام خفيفـا،عليه رجل من خلفه ً، 

ُثم التفت إليه وقد دمعت عيناه فلم يزل منكسا حتى قام، فلام قام قلت  يا : ً
                                                                                                                         

   هتذيب الكامل يف ترمجة طاوس بن كيسان )١(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٥٠ 

ابن النبي، ابن النبـي، عبـد :  من الرجل الذي سلمت عليه ؟ قال ،أبا بكر
 .)١(اهللا بن احلسن

ب السختياين فيسلم ويف هذا األثر تعظيم عبد اهللا بن احلسن للعامل أيو
 .ًعىل من خلفه تقديرا له 

اجلليل ألهل البيت ريض ) أيوب السختياين ( وفيه حب هذا التابعي 
 .اهللا عنهم أمجعني 

وهكذا علامؤنا رمحهم اهللا يعرفون ألهل البيت حقهم ويرعون وصية 
 .ًرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم، رزقنا اهللا مجيعا حبهم واالقتداء هبم 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٥٤  تاريخ دمشق )١(



 اإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق        
 

٥١ 

  أقواله ريض اهللا عنهرمن در
 

 ويقتبـسها مـن مـشكاة ،ومن درر أقواله ريض اهللا عنه التي يسمو هبا
 :النبوة قوله 

 فإنــك ال تــأمن مكــر احللــيم وال مبــادأة ، إيــاك وعــداوة الرجــال-
 .)١(اللئيم

َ املراء يفسد الصداقة القديمة وحيل العقد الوثيقة- َ  وأقل مـا فيـه أن ،ُ
 . )٢( واملغالبة أمتن أسباب القطيعة ،لبةتكون املغا

كـان كثـري : ً ومن كالمه ريض اهللا عنـه وهـو يـصف رجـال قولـه -
   خيربك بـاخلرب عـىل ، حيدثك باحلديث عىل مدارجه،الصواب قليل اإلحالة

 . )٣(مطاويه 
ّ إين مؤد إىل اهللا حقه عيل يف نـصيحتك فـأد ،يا بني: وقال البنه حممد  َّ

 وأفض الندى ، كف األذى، يا بني،يك يف االستامع والقبولإىل اهللا حقه عل
واستعن عىل السالمة بطول الصمت يف املواطن التـي تـدعوك نفـسك إىل 
الكالم فيها، فإن الصمت حسن عىل كل حال، وللمرء ساعات يرض فيهن 

                                                                                                                         

 ٢/١٨٩، وكشف الغمة ٢٩/٢٥٩تاريخ دمشق ) ٣) (٢  ()١(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٥٢ 

خطؤه وال ينفع صوابه، واعلم أن من أعظم اخلطأ العجلة قبـل اإلمكـان، 
ً احذر اجلاهل، وإن كان لك ناصحا، كام حتذر ،يا بني. ة واألناة بعد الفرص

ًالعاقـل، وإن كـان لـك عـدوا فيوشـك أن يورطـك بمـشورته يف بعــض  ْ
 فإهنـا ال تعـدم ، فيسبق إليك مكر العاقل وإياك ومعاداة الرجال،اغرتارك

 . )١(مكر حلم أو مبادأة جاهل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  .٢٩/٢٦٦ق   تاريخ دمش)١(



 اإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة وتاريخ مرشق        
 

٥٣ 

 :من شعره ريض اهللا عنه 
 

 :فاح ملا كتب له أجاب أبو العباس الس
ـــتيل ـــد ق ـــه ويري ـــد حيات   أري

 

  )١(عذيري من خلـييل مـن مـراد

 

ًيعرض باختفاء ابنيه حممد وإبراهيم وأهنام يرديان به سوءا فكتب إليه 
 :عبد اهللا بن احلسن 

ــه ــت من ــد ذاك وأن ــف تري   وكي
 

  بمرتلـــة النيـــاط مـــن الفـــؤاد
 

ــه ــت من ــد ذاك وأن ــف تري   وكي
 

ـــاد ـــم رأس وه ـــت هلاش   وأن
 

ــ ــهوكي ــت من ــد ذاك وأن   ف تري
 

  )٢(وزندك حني تقدح من زنـادي
 

 

 :ًومما ورد له أيضا 
ـــد ـــسامه أح ـــق شـــيئا ي   ًمل يب

 

ــــا ــــد ســــامناه أخوتن   إال وق
 

  فوجدونا نخشى الذمار ونـأبى
 

ــــستباح ــــضيم أن ت   حرمتناال
 

ــدنا ــذاك أوىص مــن قبــل وال   ب
 

ــيتنا ــضا وص ــدا أي ــك غ ًوتل ً)٣(  
 

                                                                                                                         

 )ترمجة عبد اهللا بن احلسن (  هتذيب الكامل )١(
  ٢٩/٢٦٠  تاريخ دمشق )٢(
  ٢٩/٢٥٩تاريخ دمشق ) ٣(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٥٤ 

 حمنته ريض اهللا ووفاته
 

 وملـا كـان العلـامء ورثـة ،نت الدنيا دار ابتالء وليست دار قـرارملا كا
 ، رفعة لدرجته إن شاء اهللا،األنبياء كان لذا العامل اجلليل نصيبه من االبتالء

 .ًوتكفريا خلطاياه ريض اهللا عنه 
ابتدأت املحنة يف عهد أيب العباس السفاح فغـض الطـرف، وسـكت 

له اهللا بام يستحق، جرى عـىل يديـه عن األمر ولكن أبا جعفر املنصور، عام
:  إلجبـار ابنـي عبـد اهللا ،سجن عبد اهللا احلسن واحلسن املثلث وإبـراهيم

ُحممد وإبراهيم اللذين أرادا اخلروج عىل دولته، وسجن مع عبد اهللا أخـوه 
ألمه حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن بن عفان امللقب بالـديباج، وقـد 

ُ يف السجن وكان عمر عبد اهللا إذ ذاك  هـ١٤٥كانت وفاهتم سنة  ْ  )١( سنة٧٥ُ

 .ريض اهللا عنه 
ْوال حتسبنا هللا غافال عـام وها هو ابن كثري يسوق لنا القصة املأساوية  َ َ َ

 ]٤٢: إبراهيم [    ُيعمل الظاملون إنام يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار 

                                                                                                                         

 ) ٣٢٧٤(  تقريب التهذيب ترمجة )١(
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٥٥ 

ديـه فغـضب ً ألح املنصور عىل عبد اهللا يف طلـب ول":فقال رمحة اهللا 
 فغضب ،واهللا لو كانا حتت قدمي ما دللتك عليهام: عبد اهللا من ذلك وقال 
 فلبـث يف الـسجن ثـالث ، وأمر ببيع رقيقه وأمواله،املنصور وأمر بسجنه

 ، وأشاروا عىل املنصور بحبس بنـي حـسن عـن آخـرهم فحبـسهم،سنني
ًوجد يف طلب إبراهيم وحممد جدا ً الـب  يف غ، هذا ومهـا حيـرضان احلـج،ً

 واملنـصور يعـزل نائبـا ، وال يشعر هبام من ينم عليهام وهللا احلمد،األوقات
 ، وحيرضه عـىل إمـساكهام والفحـص عـنهام،عن املدينة ويويل عليها غريه

 . وتعجزه املقادير عنهام ملا يريده اهللا عز وجل،وبذل األموال ىف طلبهام
ه أبـو العـساكر وقد واطأمها عىل أمرمها أمري من أمراء املنصور يقال ل

خالد بن حسان، فعزموا ىف بعض احلجات عىل الفتك باملنصور بني الصفا 
واملروة فنهاهم عبد اهللا بن احلسن لرشف البقعة، وقد أطلع املنـصور عـىل 

 فعذبه حتى أقر بام كـانوا متـالؤوا عليـه ،ذلك وعلم بام ماألمها ذلك األمري
عبـد اهللا بـن : فقـال وما الـذي رصفكـم عـن ذلـك :  فقال،من الفتك به

احلسن، هنانا عن ذلك فأمر به اخلليفة فغيب ىف األرض فلـم يظهـر حتـى 
 وقد استشار املنصور من يعلم من أمرائه ووزرائه من ذوي الرأي ىف ،اآلن



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٥٦ 

أمر ابني عبد اهللا بن احلسن، وبعث اجلواسيس والقصاد ىف البالد فلم يقـع 
 وقـد ، واهللا غالب عـىل أمـره، أثر ولفا ظهر هلام عىل عني وال،هلام عىل خرب

يا أمه إين قد شفقت عـىل أيب : جاء حممد بن عبد اهللا بن حسن إىل أمه فقال 
 ألريح أهـيل فـذهبت ، ولقد مهمت أن أضع يدي ىف يد هؤالء،وعمومتي

ال وال كرامة بل نصرب : أمه إىل السجن فعرضت عليهم ما قال ابنها فقالوا 
 ونحن نصرب وفرجنـا بيـد اهللا إن ،ىل يديه خرياعىل أمره، فلعل اهللا يفتح ع
 .ؤوا كلهم عىل ذلك ريض اهللا عنهم ومتال،شاء فرج عنا وإن شاء ضيق

 ويف أرجلهـم ،ونقل آل حسن من حبس املدينـة إىل حـبس بـالعراق
 وكان ابتداء تقييـدهم مـن الربـذة بـأمر أيب ، ويف أعناقهم األغالل،القيود

 وكـان أخـا ،حممد بن عبد اهللا العثامين وقد أشخص معهم ،جعفر املنصور
عبد اهللا بن حسن ألمه وكانت ابنته حتت إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن وقد 
محلت قريبا فاستحرض اخلليفة وقال قد حلفت بالعتـاق والطـالق إنـك مل 
تغشني وهذه ابنتك حامل فإن كان من زوجها فقد حبلت منه، وأنت تعلم 

 فأجابه العثامين بجواب أحفظه به فـأمر ،وثبه وإن كان من غريه فأنت دي
به فجردت عنه ثيابه فإذا جسمه مثل الفضة النقية ثم رضبه بني يديـه مائـة 
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٥٧ 

 ثـم ،ومخسون سوطا منها ثالثون فوق رأسه أصاب أحدها عينـه فـسالت
 وقد بقي كأنه عبد أسود رزقـه الـرضب وتـراكم الـدماء ،رده إىل السجن

ه ألمه عبد اهللا ابن احلسن فاستسقى ماء فوق جلده فأجلس إىل جانب أخي
فام جرس أحد أن يسقيه حتى سقاه خراساين من مجلة اجلالوزة املوكلني هبم 
ثم ركب املنصور هودجه وأركبوا أوليك يف حمامـل ضـيقة وعليـه القيـود 
واألغالل فاجتاز هبم املنصور وهو يف هودجه فناداه عبـد اهللا بـن احلـسن 

 فأخسأ ذلـك املنـصور ،كذا صنعنا بأرساكم يوم بدرواهللا يا أبا جعفر ما ه
 وكان فـيهم ،وثقل عليه ونفر عنهم وملا انتهوا إىل العراق حبسوا باهلاشمية

حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بـن احلـسن وكـان مجـيال فتيـا فكـان النـاس 
 وكـان يقـال لـه الـديباج األصـغر ، لينظـروا إىل حـسنه ومجالـه،يذهبون

أما أل قتلنك قتلة ما قتلتهـا أحـدا ثـم : ني يديه وقال له فأحرضه املنصور ب
 فعىل املنصور من اهللا سـبحان ، وسد عليه حتى مات،ألقاء بني اسطوانتني

 وقد هلك كثري منهم يف السجن حتـى فـرج عـنهم "  ثم قال "ما يستحقه 
 فكان فيمن هلك يف السجن عبـد اهللا بـن احلـسن بـن ،بعد هالك املنصور

 وأخـوه ،ًاحلسن بن عيل بن أيب طلب وقد قيـل واألظهـر أنـه قتـل صـربا



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٥٨ 

ًإبراهيم بن احلسن وغريهم وقل من خرج منهم من احلبس وقـد جعلهـم 
 وال يعرفون فيـه وقـت صـالة إال ،ًاملنصور يف سجن ال يسمعون فيه أذانا

 فأمر ،ان يشفعون يف حممد بن عبد اهللا العثامين ثم بعث أهل خراس،بالتالوة
 ورحـم ،ًبه فرضبت عنقه وأرسل براسه اىل أهل خراسان ال جزاه اهللا خريا

 .)١("اهللا حممد بن عبد اهللا العثامنـي
ًيروى لنا اخلطيب البغدادي موقفا مأساويا آخـر  ملـا وقفـت فاطمـة ،ً

 عاملة اهللا بام يـستحقة –بنت عبد اهللا بن احلسني بطريق أيب جعفر املنصور 
 : ايل احلج فلام مرهبام انشدت تقول وهو يف طريقه –

ـــدم     ـــريا ســـنه مته ًارحـــم كب
 

  يف السجن بني سالسـل وقيـود 
 

 

  وارحم صغار بني يزيـد فـإهنم  
 

ــوا لفقــدك اللفقــد يزيــد   يتم
 

ة بيننـا      بـإن جدت بالرحم القري
 

ــد ــدكم ببعي ــن ج ــدنا م ــا ج   م
 

وكلـن آخـر العهـد  )٢( ثم أمر فحدر إىل املطبق ،أذكرتنبه: فر فقال أبو جع
  .)٣(به

                                                                                                                         

  )٨١ – ١٠جزء (   البداية والنهاية )١(
 السجن :   املطبق )٢(
 ٩/٤٣٣  تاريخ بغداد )٣(
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٥٩ 

 فهو حممد بن عبد اهللا بن عمـرو بـن عـثامن بـن ،أما الديباج أخوهم
عفان األموي ريض اهللا عنه أبو عبد اهللا املـدين املعـروف بالـديباج حلـسن 

 روى احلـديث عـن أبيـه وأمـه ، وأمه فاطمه بنت احلسني بن عـيل،وجهة
 وحـدث ،جة بن زيد  وطاوس وأيب الزناد والزهري ونافع وغريهموخار

 ، ووثقه النسائي وابن حبان وكان أخا عبد اهللا بن احلسن ألمـه،عنه مجاعة
 وكانت مـن أحـسن ،وكانت ابنته رقية زوجه ابن أخيه إبراهيم بن عبد اهللا
ًدا  ً وكـان كـريام جـوا،النساء وبسببها قتله أبو جعفر املنصور ىف هذه السنة
س الـسعدي أليب وجـرة ًممدحا، قال الزبري بن بكار أنشدين سليامن بن عبا

 : السعدي يمدحه
  وجدنا املحض األبيض من قريش 

 

ــني اخلليفــة والرســول   فتــى ب
 جج

  أتــاك املجــد مــن هنــا وهنــاك 
 

ــسيول ــه بمعــتلج ال   وكنــت ل
 

ــت ــن مبي ــك م ــام للمجــد دون   ف
 

ــل ــك مقي ــد دون ــا للمج   وم
 

ــــض وراءك  ــــال يم ــــهف   يبتغي
 

  وال هو قابـل بـك مـن بـديل
 

 



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٦٠ 

 فقـد روى ،ًبـارا بأخيـه ابـن احلـسن املثنـى) الـديباج( ٌوكان حممـد 
ًأبغـضت حممـدا " اخلطيب البغدادي عن عبد اهللا بن احلسن املثنى أنه قال 

ًابن عبد اهللا بن عمرو بن عثامن أيام ولد بغضا ما أبغضته أحدا قط ثم كـرب  ً َ ِ ُ
ًوبرين فأحببته حبا   .)١("ً ما أحببته أحدا قط َّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

  ٣/٢٧٦  تاريخ بغداد )١(
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٦١ 

 املبحث الثالث
 احلق أحق أن يتبع

 
 :شبهات وردود 

َّكأي علم من األعالم مل خيل هذان السيدان الرشيفان من القدح هبـام  ٍ َ
ً ونبدأ أوال بام أثـري عـىل احلـسن ،َّأو الطعن عليهام حلسد أو هوى أو جهل

 .هللا املثنى ثم نثني بابنه عبد اهللا رمحهام ا
 :اهتم احلسن املثنى يض اهللا عنه بأمور منها 

 فهو مقـدوح ىف عدالتـه ، أنه سب عيل بن احلسني ريض اهللا عنهام-١
 !!  كام زعموا ،عندهم
ّأنـه : ُ نسب إىل جعفر بن حممد الصادق ريض اهللا عنه أنه قال عنـه-٢

ن بـن لو تـوىف احلـس: (وأنه قال عنه !!  يرشب اخلمر أوىل باليهودية، وأنه
 ).ً والربا كان خريا مما توىف عليهاحلسن بالزنا ورشب اخلمر



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٦٢ 

ًهذا جممل لالهتامات املوجهـة زورا وهبتانـا هلـذا االمـام اجلليـل،    ً
ّواجلواب عن هذا أن احلادثة املروية ىف اخلالف بينه وبني عيل بـن احلـسني 

 : كام رواها املفيد وهو من علامء اإلمامية كالتايل
: حـدثني جـدي قـال : مد احلـسن بـن حممـد  قـال أخربين أبو حم  

وقف عىل عـيل بـن احلـسني علـيهام : حدثني حممد بن جعفر وغريه  قالوا 
 فلـام انـرص قـال ، فلـم يكلمـه،السالم رجل من أهل بيته فأسمعه وشتمه

قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معـي إليـه : ( جللسائه 
 ولقد كنا نحب أن تقول ،نفعل: فقالوا له : ال ق) حتى تسمعوا ردي عليه 

والكـاظمني الغـيظ ( فأخذ نعليه ومشى وهـو يقـول  : له ونقول له، قال 
  ]١٣٤: آل عمران ) [ والعافني عن الناس واهللا حيب املحسنني 

 وهـو ال ،ًفخرج إلينا متوثبـا للـرش:  قال ،ًفعلمنا أنه ال يقول له شيئا
ًا له عىل بعض ما كان منه، فقال له عيل بن احلسني ُيشك أنه إنام جاءه مكافئ

 لـئن ،ًيا أخي إنك كنت قد وقفت عيل آنفا فقلت وقلـت: ( عليهام السالم
َّكنت قلت ما يف فأستغفر اهللا منه، وإن كنت قلت ما ليس يف فغفر اهللا لك  َّ (
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٦٣ 

ُبل قلت فيك مـا لـيس فيـك، وأنـا : فقبل الرجل ما بني عينيه وقال : قال 
 .بهأحق 

يعنـي (  )١(والرجـل هـو احلـسن بـن عـيل : قال الراوي للحديث   
 )احلسن املثنى 

ّهب أنه ثمة خالف بني عيل بن احلسني وابن عمه : واجلواب أن يقال 
 !ًاحلسن املثنى أيستوجب ذلك إسقاط الرجل هنائيا ؟

ّ تذكر أهنام تصاحلا وأن – عىل فرض صحتها –ّثم إن الرواية املذكورة 
 أيصح بعد هذا كلـه أن –ّد اعتذر من ابن عمه وقبل ما بني عينيه احلسن ق

َويتناسى ما بني اإلبل ! ُيشنع عليه ني مـن قرابـة إذ أهنـام أبنـاء عمومـة اممُ
َّ واشـرتكا مجيعـا ىف معركـة الطـف أفألجـل ،)٢(ًكام أرشنا سابقا ! وأصهار  ً

ًعلـام  و،ً عىل فرض وقوعها نسقط إماما من أهل البيت–خصومة عارضه  ِ
ٍإن مثل ذلك ال يليق بمنصف حمب للحق وألهل احلق! من النبالء؟ ّ. 

                                                                                                                         

  ١٤٦-٢/١٤٥لمفيد   االرشاد ل)١(
  وسبق ذكر زواج احلسن املثني من أخت عيل بن احلسني فاطمة وأم عبد اهللا أخت احلسن املثني تزوجها )٢(

 . عيل بن احلسني، فهام ابنا عم وصهران 



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٦٤ 

: عـن ابـن أيب يعفـور قـال( ونقل التسرتي عن صاحب االحتجاج 
يا هيودي فأخربنـا بـام : لقيت أنا واملعيل بن خنيس احلسن بن احلسن فقال 

وديـة هو واهللا أوىل باليه:  فقال – عليهام السالم –قال فينا جعفر بن حممد 
 .إن اليهودي من رشب اخلمر ! منكام 

لو تويف احلسن بـن احلـسن عـىل الزنـا ( : قال– عليه السالم –وعنه 
انتهي النقـل عـن قـاموس ) ً كان خريا مما تويف عليه ،والربا ورشب اخلمر

 .)١(الرجال
 

  :ًد هذا بالقول أوال ُّرَون

اد كـام  وردت بال أسـن" االحتجاج "فإن روايات الطربيس يف كتاب 
 وأمهيـة اإلسـناد عنـد أمـة االسـالم ال ،رصح هو بنفسه يف مقدمة كتـاب

اإلسـناد مـن الـدين ولـوال : (  فقد كان عبد اهللا بن املبـارك يقـول ،ختفى
 ! ).اإلسناد لقال من شاء ما شاء 

خص اهللا تعاىل هذه األمة بثالثـة أشـياء مل :( وقال أبو عيل اجلياين      
 ).ألنساب واإلعراب واسناد اإل: يعطها من قبلها 

                                                                                                                         

 ٢١٥ -٣/٢١٤  قاموس الرجال للنسرتي )١(



 

منار اإلسالم ولـتمكن الكائـدون للـدين مـن  َسَرَدَفلوال اإلسناد ل
 فإن األخبار إذا تعرت عن وجود األسانيد فيهـا كانـت ،وضع األحاديث

 فكان بحمـد ،برتاء ولقال من شاء ما شاء ولنسب للفضالء كل رزية وبلية
 .اهللا من خصائص هذه األمة 
فأين هـذه األوصـاف   )١( احلسن املثنى ثقة مأمون هذا ونحن نعلم أن

 من الورع والدين ؟ 
 ثم إنه من املعلوم بأن اإلمـام احلـسن املثنـى قـد تـويف سـنة سـبع -
  . )٢( ؟ ١١٦ واين ذلك من زمان الصادق الذي مبدؤه سنه ،وتسعني
ً وأيضا فإن جعفر الصادق ريض اهللا عنه ينزه عن أن ينـسب رجـال - ً

 أو ميتـة ، أو القـذف بـرشب اخلمـر،ل البيـت إىل اليهوديـةمن أفاضل أه
 .)٣(السوء ملجرد  االختالف معه 

                                                                                                                         

 .٢/٢٣  انظر اإلرشاد للمفيد )١(
 ).٣/٢١٥(  قاموس الرجال )٢(
ن الطربيس نفسه معروف بالغلوم والتطرف، فلم يسلم كتاب اهللا تعاىل من سهامه إذ هو أحد   عىل أ)٣(

 .ً عياذا باهللا –القائلني بوقوع التحريف يف كتاب اهللا تعاىل 
ومل يسلم من سهامه صحابة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وال حتى خمالفيه من طوائف املسلمني فكيف 

= فقد زعم الطربيس أن اهللا تعاىل عندما ذكر قصص!  ُادات الطربيس حجة ؟ُيمكن ملنصف أن يعد افر
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٦٥ 
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٦٦ 

بأنه النبيذ الذي مخـر عنـد أئمتنـا ( لتسرتي القول برشب اخلمر اورد 
 . )١()عليهم السالم وحيله غريهم األكثر 

مزيد رد لشبه رشب اخلمـر يف الكـالم عـيل الـشبهات التـي  وسيايت
 ولقد أجاد التسرتي يف قاموس الرجـال يف ،هللا بن احلسنأثريت عىل عبد ا

 لكنه جانب الـصواب ملـا نـسب هـذه املـساوئ إىل ،الرد عىل بعض الشبه
 ،ً فهو أيضا كان عىل جاللة وعلم وفضيلة،احلسن املثلث ابن احلسن املثنى

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اجلرائم يف القرآن الكريم رصح بأسامء مرتكبيها لكن الصحابة حذفوا هذه األسامء فبقيت القصص =
ّإن الكناية عن أسامء أصحاب اجلرائر العظيمة من املنافقني يف القرآن ليست من فعله : (( يقول . مكناة 
)) ، وإهنا من فعل املغريين واملبدلني الذين جعلوا القرآن عضني، واعتاضوا الدنيا من الدينتعاىل

 .١/٣٧١اإلحتجاج 
وليس يسوغ مع عموم التقية الترصيح بأسامء (( ً ويقول يف موضع آخر حمذرا من اإلفصاح عن التقية   

تاب، ملا يف ذلك من تقوية حجج أهل املبدلني، وال الزيادة يف آياته عىل ما أثبتوه من تلقائهم يف الك
التعطيل، والكفر وامللل املنحرفة عن قبلتنا وإبطال هذا العلم الظاهر، الذي استكان له املوافق واملخالف 
ًبوقوع االصالح عىل االئتامر هلم والرضا هبم، وألن أهل الباطل يف القديم واحلديث أكثر عددا من أهل 

   ١/٣٧١اإلحتجاج )) احلق
   ٣/٢١٥قاموس الرجال   )١(
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 قال عنه ابن حبان يف ، سنه٦٨وسبق أنه تويف مع أخيه يف احلبس وهو ابن 
 . )١( )من قراء أهل البيت وعبادهم : ( امء امصار مشاهري عل

 رعاية لوصية رسول اهللا صىل اهللا ،فالواجب حب أهل البيت أمجعني
 وال يطعن هبؤالء الكـرام بـالظنون ،صىل اهللا عليه وآله وسلم وحقه علينا

واألوهام ومن ثبتت فضيلته بيقني ال تـزول بمثـل هـذه االفـرتاءات واهللا 
 .أعلم 

م عبد اهللا بن احلسن فكان له النصيب األعظم مـن الطعـون أما اإلما
 : نلخصها فيام ييل 

 :التهمة األوىل 
 أنه يدعي أن سيف رسول اهللا عنده وأن جعفـر الـصادق ريض اهللا -
 .به ّعنه كذ

 عـن سـليامن بـن هـارون " بصائر الدرجات "فقد روى الصفار يف 
عجابيـة يزعمـون أن عبـد اهللا إن ال: قلت أليب عبد اهللا  علية السالم : قال 

واهللا ما هو عنده وال رآه أبـوه إال أن يكـون رآه عنـد عـيل بـن ! لقد كذب 

                                                                                                                         

 ١/٦٢  مشاهري علامء األمصار )١(
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٦٨ 

ًاحلسني عليهام السالم وإن صاحبه ملحفوظ وال يذهبن يمينا وشـامال فـإن  ً
  . )١(األمر واضح 

 :التهمة الثانية 
ً أنه يقول إن اإلمامة تصلح يف قريش وأن عليا مل يكن إماما- ً. 
 عـن حممـد بـن مـسلم أن " بصائر الدرجات "قد روى الصفار يف ف

اإلمام جعفر الصادق ذكر أن عبد اهللا بن احلسن كان يقول يف أبيه عيل بـن 
وإنام تـصلح . ًطالب عليه السالم إنه مل يكن إماما حتى خرج وأشهر سيفه 

 .)٢( يعني اإلمامة –يف قريش 
 عبد اهللا عليـه الـسالم ًكنت جالسا عند أيب: وعن عيل بن سعيد قال 

 ، حممد الطيـار، ويف املجلس عبد امللك بن أعني،وحممد بن عبد اهللا جالس
 إن عبـد اهللا ،جعلت فـداك: وشهاب بن عبد ربه فقال رجل من أصحابنا 

يـه الـسالم ل فقـال ع،ليس لنا يف هذا االمر حق ليس لنا: بن احلسن يقول 

                                                                                                                         

  اجلزء الرابع ١٧٤  بصائر الدرجات ص)١(
  اجلزء الثالث ١٥٥  املصدر نفسه ص)٢(
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إنه لـيس :  ويقول ،ًأباه مل يك إمامابعد كالم أما تعجبون لعبد اهللا يزعم أن 
  . )١( ما عنده علم ، وصدق واهللا،عندنا علم

 :  التهمة الثالثة 
 . خالف يف بعض األحكام الفقهية -

 :التهمة الرابعة 
 .   ثناؤه عىل عمر بن اخلطاب-

 
 :ًفنقول ردا عىل هذه التهم مستعينني باهللا 

 يف ابن عمـه عبـد اهللا بـن أما الروايات التي يطعن هبا جعفر الصادق
 وهم أجل من ذلك ،احلسن وابن عمتهم فاطمة  بنت احلسني فأمر مستبعد

إن أبا عبد اهللا جعفر بن حممد  (إن شاء اهللا ويدل يف ذلك ما يف بحار االنوار
هو وأهل بيته يعزيه عام عيهام السالم كتب إىل عبد اهللا بن احلسن حني محل 

 : صار إليه

                                                                                                                         

 ١٥٣  املصدر نفسه ص )١(



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٧٠ 

 إىل اخللف الصالح والذرية الطيبة من أخيـه ، الرحيمبسم اهللا الرمحن
 .وابن عمه 
فلئن كنت قد تفردت أنت وأخل بيتك ممن محل معـك : أما بعد      

 ،بام أصابكم ما انفردت باحلزن والغيظ والكآبة والـيم وجـع القلـب دوين
 ولكـن ،ولقد نالني من ذلك من اجلزع والقلق وحر املصيبة مثل مـا نالـك

  . )١( ....) ما أمر اهللا عز وجل به املتقني من الصرب وحسن العزاء رجعت إىل
 ويف ،فرتى هذه الرسالة تفيض بالود بينهم واملحبة والنصح الصادق

  . )٢(رواية أخرى أنه بكى حتى عال صوته 
 وهذا ال يـسقط ، فاخلالف بينهام وارد،ثم عىل فرض صحة الروايات

 ،بة برسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمٌ بل كل له فضيلة وقرا،ًأيا منهام
فينبغي أن نغض الطرف عن املثالب، هذا إذا ثبتت فكيف هبـا وهـي غـري 

 .ثابتة

                                                                                                                         

 ٤٧/٢٩٩  بحار األنوار )١(
 ٤٧/٣٠٢  بحار األنوار )١(
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ّأما قول عبد اهللا بن احلسن أن األمامة تصلح ىف قريش، فهـذا يؤيـده 
 وحـديث  )١() األئمة من قـريش ( حديث النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم 

وغريمها من األحاديث التي نـصت  )٢ () هذا الشأن الناس تبع لقريش ىف( 
ّرصاحة عىل أن اخلالفـة لقـريش فـأي عـار عـىل هـذا االمـام ىف أن يتبـع 
ّاألحاديث الصحيحة الرصحية ىف أن اخلالفة ىف قريش، ولو كانـت لـبطن 
خاص من البطون لرصح النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم هبذا وملـا احتـاج 

ويرتك اللفظ اخلاص بغريهم، ولكـان هـذا ) قريش(أن يذكر اللفظ العام 
ًبعيدا عن الفصاحة بل عن تبليغ الرسـالة، وحاشـاه صـىل اهللا عليـه وآلـه 

 فمن املعلـوم بأهنـا كانـت وسلم من ذلك، أما إمامة عيل بن أيب طالب 
 أهل للخالفة وال وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  . ببيعة الناس له 

                                                                                                                         

األرناؤوط ويف مسند أيب يعىل عن ومسند أيب برزة األسلمي وصححه شعيب ) ١٩٧٩٢(  مسند أمحد )١(
 ١٣٤باب األئمة من قريش وكتاب سليم بن قيس ص) ٥٩٤٢(، وسنن النسائي الكربى )٣٦٤٤(أنس

 ).١/٢١١(، االحتجاج للطربيس )١٢/٤٨٣(رشح أصول الكايف 
اكم من ذكر وأن: (كتاب املناقب باب قوله تعاىل ) ٣٣٠٥(  رواه البخاري )٢( ُإنا خلقنَ َ ٍ َِ َُ ْ ََّ َ ومسلم ) َثى َّ

، كامل الدين وإمتام ١/٢١١كتاب اإلمارة، باب الناس تبع لقريش، االحتجاج للطربيس ) ١٨٢٠(
  . ١٢/٣٢، رشح أصول الكايف ٢٧٤النعمة 
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٧٢ 

ُدة كخالفة راشدة يستهدى ويستنار بقيمها األخالقية ريب وخالفته معدو ُ
 .والسياسية

  هـو جـد االمـام عبـد اهللا بـن وأمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب 
 .احلسن املثنى وال يعقل أن ينتقص عبد اهللا بن احلسن جده

ً مل يكن منصوصا عليه من ّكل ما طرحه اإلمام عبد اهللا هو أن عليا 
 ومتكنـه مـن إقامـة اجلهـاد ،إمامته ثبتت ببيعـة النـاس لـه وإنام ،اهللا تعاىل

ّواحلدود واحلج وأحكام الدين، وإال فأي مـصلحة ىف إمامـة مـن ال يقـيم 
ًذلك، وعليه إذا فال حرج عىل عبد اهللا بن احلسن بل الصواب ما قاله ريض 

 .اهللا عنه 
: لوأما خمالفاته الفقهية املزعومة فقد نقلها التسرتي عـن الكـايف فقـا

ًدخلت املدينة ولس أعرف شيئا من هـذا األمـر : عن الكلبي النسابة، قال 
 رجـل َّهللا بن احلسن فاستأذنت، فخرج إيلفأتيت مرتل عبد ا) إىل أن قال ( 

ُظننت أنه غالم فقلت له  استأذن يل عىل موالك، فدخل ثـم خـرج فقـال : ّ
َأمررت بابني حممد ؟ ق: فقال ) إىل أن قال ( ادخل : يل  بـدأت بـك، : لـت َ

 .سل: فقال 
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أنت طـالق عـدد نجـوم الـسامء؟ : أخربين عن رجل قال المرأته: فقلت 
 .واحدة:  وزر عليه وعقوبة، فقلت ىف نفيسطلقت برأس اجلوزاء والباقي:فقال

 –حـالل : ّما تقول يف أكل اجلري أحالل هو أم حرام؟ فقال : فقلت
هـذه : ن عنده وأنـا أقـول وقمت فخرجت م. ّإال أنا أهل البيت ال نرشبه 

العصابة تكذب عىل أهل هذا البيت فدخلت املسجد فنظرت إىل مجاعة من 
مـن أعلـم أهـل : قريش وغريهم من الناس فسلمت عليهم ثم قلت هلـم 

إىل ( ًقد أتيته فلم أجد عنده شـيئا : البيت؟ فقالوا عبد اهللا بن احلسن فقلت
 فقرعـت – عليه الـسالم –حتى رصت إىل منزل جعفر بن حممد ) أن قال 

ٍادخل يا أخا كلب : الباب، فخرج غالم فقال   .)١(فأدهشني اخلرب! ْ
 :بل زاد التسرتي ولألسف فقال 

أنه قال : ، ففي خرب)٢(وقد روي عنه أمور منكرة فوق عدم استبصاره 
ّ إن احلسني كان ينبغي له إذا عـدل أن جيعلهـا ىف – عليه السالم –للصادق 

 .احلسنّاألسن من ولد 
                                                                                                                         

  ٦١/٢١٥  قاموس الرجال )١(
ويظهر تعسف التسرتي مع خمالفي مذهبه، ولو كانوا من أهل البيت وهذا ينايف اإلنصاف املفرتض يف )٢(

 .لرجال والرتاجمكتب ا
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٧٤ 

ّرؤى عبد اهللا بن احلسن يوما ويمـسح عـىل خفيـه: وقال ابن قتيبة  ً، 
انتهـى كـالم . فقال مسح عمر، ومن جعلـه بينـه وبـني اهللا فقـد اسـتوثق

 .التسرتي يف قاموس الرجال
 

 :فاجلواب وباهللا االستعانة 
هتذيب الكـامل " ففي ،ُّ أما الكلبي فليس بثقة، بل اهتم بالكذب:ًأوال 

تركـه : َحممد بن السائب الكلبـي عـن البخـاري  ) ٥٨٦٣(برقم للمزي "
 وعن سفيان الثوري ،ضعيف: حييي بن سعيد وابن مهدي وعن ابن معني 

ًعجبا ملن يروي عن الكبيل، وغري ذلك فكيف يعتمد عليه يف الرد عىل مثل 
 !ها اإلمام الفاضل والرشيف الكامل ؟

 أو املـسح )١(مثل رشب النبيذ هل اخلالف يف مسألة فقهية حمضة :ًثانيا 
ّعىل اخلفني أو إباحة سـمك اجلـري أو وقـوع الطـالق بـالثالث موجـب 

 إلسقاط مثل هذا اإلمام ؟

                                                                                                                         

ًولكنه إذا كان مسكرا فهو ) عصري(هو منقوع التمر أو الزبيب أو غريمها أي باملفهوم املعارص :   النبيذ )١(
 .ًمخر، وإن كان غري مسكر فهو حالل وإن كان مشكوكا فيه فالورع تركه 
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ً إذ من املستبعد جدا أن ،ثم ما يرضه أن يقول بجواز النبيذ غري املسكر
يبيح املسكر منه، ألنه مخر وهو أجل من أن يبيح اخلمر، مع أنـه يف الروايـة 

 ؟تورع عنها
ي بـل عنه أباح اخلمر ؟ ملـا سـأله الكّوهل نقول أن الصادق ريض اهللا

إنـا ننبـذه : حـالل فقـال : فقـال ( عن النبيـذ – كام يف االستبصار –ُنفسه 
 .)٢(...)  اخلمرة املنتنة ،شه شه:  فقال ، وما سوى ذلك)١(فنطرح فيه العكر 

 فجعل منه ّففصل اإلمام جعفر الصادق ريض اهللا عنه القول يف النبيذ
املسكر املحرم واحلالل الطيب الذي ال يؤاخذ املرء عىل رشبـه فهـل عليـه 

 .ٌوعىل ابن عمه عبد اهللا بن احلسن حرج يف ذلك
 

فقد وردت فيه أكثـر مـن سـبعني روايـة عـن : أما املسح عىل اخلفني 
النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم فاحلديث متواتر عن النبـي صـىل اهللا عليـه 

                                                                                                                         

   ما خثر من الزيت ورسب )١(
 .ل صه اال أهنا بالضم كلمة زجر مث: ، شه شه ١/٦٦  االستبصار للطويس )٢(
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٧٦ 

 )٢(واحلافظ ابن حجر )١(م وممن رصح بالتواتر احلافظ ابن عبد الربوآله وسل
 . )٤( واحلافظ السيوطي )٣(واحلافظ السخاوي

 فيـه ،ليس يف قلبي من املسح عن اخلفني يشء: بل قال أمحد بن حنبل
ًأربعون حديثا عن أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ما رفعـوا 

 . )٥( له وسلم وما وقفواإىل النبي صىل اهللا عليه وآ
ولعل اإلمام أمحد يعني بذلك ما صـح عنـده أو مـا بلغـه مـن طـرق 

 .احلديث واهللا أعلم
ثم هل استشهاده بعمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه جريمـة شـنعاء 
ّتوجب الطعن فيه، فقد أثنى جده عيل ريض اهللا عنه عىل عمر، وجاهد معه 

وأطلق اسمه عـىل أحـد ) أم كلثوم (وأقام احلدود بني يديه، ثم زوجه ابنته
 ّأبنائه، فهل عليه حرج باالقتداء بجده عيل ريض اهللا عنه؟

 

                                                                                                                         

 ١/٢٧٢  التقييد واإليضاح )١(
 .باب إثم من كذب عىل النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ) ١(  فتح الباري ج )٢(
 ٣/٤٠  فتح املغيث )٣(
 ٢/١٧٩  تدريب الرواي )٤(
 ٣/٤٠  فتح املغيث )٥(
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٧٧ 

ّوهذه العالقة بني عيل وعمر ريض اهللا عنهام مل تأت من فراغ، فقد       
 بكلـامت تكتـب بـامء ّسطرها التاريخ بأحرف من نـور وجـسدها عـيل

 عنه بعـد أن استـشاره ًالذهب حيث قال خماطبا عمر بن اخلطاب ريض اهللا
 إنك متـى رست إىل هـذا العـدو بنفـسك، فـتلقم ": يف غزو الروم فيقول

 دون أقىص بالدهم لـيس بعـدك مرجـع )١(فتنكب ال تكن للمسلمني كانفة
ًيرجعون إليه، فابعـث إلـيهم رجـال حمربـا  )٣(، واحفـز معـه أهـل الـبالء)٢(ً

 )٤(ًرى، كنـت ردءاُوالنصيحة فإن أظهر اهللا فذاك ما حتـب وإن تكـن األخـ
 . )٦( للمسلمني)٥(للناس ومثابة

ًفكن قطبا ": ًوخياطب عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أيضا فيقول له 
َواستدر الرحا بالعرب، واصلهم دونك نار احلـرب، فإنـك إن شخـصت 

                                                                                                                         

 .  عاصمة يلجؤون إليها )١(
 .  رجل حمرب أي صاحب حروب )٢(
 .هارة يف احلرب، والبالء هو اإلجادة يف العمل وإحسانه   أهل امل)٣(
 .ِ  الردء بالكرس هو امللجأ )٤(
 .املرجع :   املثابة )٥(
 من كالم له ريض اهللا عنه وقد شاوره عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يف " ١٣٢  هنج البالغة خطبة رقم )٦(

 "اخلروج بنفسه حلرب الروم 



 
 
 

تاريخ مرشقاإلمامان احلسن املثنى وابنه عبد اهللا سرية عطرة و
 

٧٨ 

من هذه األرض انتقضت عليك العـرب مـن أطرافهـا وأقطارهـا، حتـى 
 .إليك مما بني يديكيكون ما تدع وراءك من العورات أهم 

ًإن األعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولـوا هـذا أصـل العـرب، فـإذا : ّ
َاقتطعتموه اسرتحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك، وطمعهم فيك َ ِ)١(". 

هللا بـالء " : ًويمدح عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه بعـد موتـه قـائال
َّفلقد قوم األود )٢(فالن ! )٥(َّ السنة، وخلـف الفتنـة، وأقام)٤(، وداوى العمد)٣(َ

ّذهب نقي الثوب، وقليل العيب أصاب خريها، وسـبق رشهـا أدى إىل اهللا 
رحل وتركهم يف طرق متشعبة، ال هيتدي هبا الضال، . طاعته واتقاه بحقه 

 )٦(  "وال يستيقن املهتدي 

                                                                                                                         

ومن كالم له ريض اهللا عنه وقد استشاره عمر بن اخلطاب يف " ١٤٤  خطبة٢٠٣  هنج البالغة ص)١(
 ."الشخوص لقتال الفرس بنفسه  

 .  أي اهللا ما فعل من اخلري )٢(
 .ّ قوم االعوجاج )٣(
 العلة  : - بالتحريك –العمد ) ٤(
 . أي تركها خلفه، ال هو أدركها وال هي أدركته )٥(
 ." اهللا عنه يف الثناء عىل عمر بن اخلطاب من كالم له ريض" ٢٢٢هنج البالغة ص )٦(
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٧٩ 

ً تعليقا عىل هذا النص يف رشحه لنهج البالغـة  )١(يقول ابن أيب احلديد
هللا ما صـنع، وفـالن املكنـى عنـه عمـر بـن : أي )  بالء فالنهللا(ويروى "

 جامع هنـج  )٢(اخلطاب، وقد وجدت النسخة التي بخط الريض أيب احلسن
ّالبالغة وحتت فالن عمر، حدثني بذلك فخار بن معـد املوسـوي األودي 

 ." )٣(الشاعر
وقد أثنى عىل بن أيب طالـب ريض اهللا عنـه عـىل عمـر ريض اهللا عنـه 

 ."ٍووليهم وال فأقام واستقام حتى رضب الدين بجرانه":  فقالًأيضا
 

                                                                                                                         

هو عز الدين عبد احلميد بن حممد بن حممد بن احلسني بن أيب احلديد املدائني، أديب :   أبن أيب احلديد )١(
 هـ ووفاته ببغداد سنة ٥٨٦وشاعر له أكرب رشح لنهج البالغة، والقصائد السبع العلويات مولده سنة 

  .١/١٩٢باس القمي ومدحه، الكنى واأللقاب ترجم له الشيخ ع.  هـ ٦٥٥
هو حممد بن احلسني بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم عامل وأديب مولده :  الريض أبو احلسن )٢(

 ومدحه ٢/٢٧٢هـ، ترجم له الشيخ عباس القمي يف الكنى واأللقاب ٤٥٦هـ ووفاته سنة ٣٥٩سنة 
 . خالف ذلك وأثبت له مجعه لنهج البالغة ورد عىل من أدعى

   ٣/١٢  رشح هنج البالغة البن أيب احلديد )٣(
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٨٠ 

ِاجلران مقدم العنق، وهذا الوايل هو عمـر بـن ":يقول ابن أيب احلديد
 )١("اخلطاب

فأباحـه ) و سمك هنري ال قـرش لـهوه(أما سمك اجلري أو اجلريث 
 :ًاهللا بن احلسن ريض اهللا عنه متبعا كتاب اهللا، كام قال جل ذكرهعبد 
  ْأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم َ ُُ َُ َ َ ْ ََّ ُُ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ُ]   ٩٦:املائدة.[ 

 !ّفأي حرج عىل عبد اهللا بن احلسن ملا أحل ما أحله اهللا ؟
ًوعىل فرض أن يف املسألة خالفـا، كيـف يؤخـذ عليـه اختيـاره أحـد 

 .َالقولني ويشنَّع عليه بال حجة وال دليل واضح
عن عبد الرزاق عن الثوري عبـد ": قالينقال احلافظ ابن حجر العس

ال بأس بـه إنـام هـو يشء : الكريم اجلزري عن عكرمة عن ابن عباس قال
كرهته اليهود وأخرجه ابن أيب شيبة عن وكيـع عـن الثـوري بـه وقـال يف 

ال بـأس بـه إنـام حترمـه اليهـود : روايته سألت ابن عباس عن اجلري فقال
 ." )٢(ّأخرج عن عيل وطائفة نحوهونحن نأكله وهذا عىل رشط الصحيح و

                                                                                                                         

  ..٢٠/٢١٨املصدر نفسه ) ١(
 ... )أحل لكم صيد البحر : ( باب قوله تعاىل  / ٩  فتح الباري ج)٢(
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٨١ 

ّوروى عن عيل بن أيب طالـب : (وقال احلافظ ابن عبد الرب يف التمهيد
ّأنه كره الطايف من السمك وروي عنه أنه كره أكل اجلري من وجه ال يثبت 

 .)١ ()ال بأس بأكل ذلك كله وهو أصح عنه: وروي عنه أنه قال
ان أكلـه، وهـو املوافـق ّفهذا عيل وابن عبـاس ريض اهللا عـنهام جييـز

 .ٍللقرآن فأي ضري عىل هذا اإلمام أن يوافق آباءه سادات أهل البيت
وقـد روى زرارة يف الـصحيح، عـن "ّبل قال احليل يف خمتلف الشيعة 

وما اجلريث؟ فنعته : سألت عن اجلريث، فقال:  قال–عليه السالم –الباقر 
 : له فقال
قل ال أجد يف ما أوحي إيل َّ َ ََ ِ ْ ِ َ َّ َ حمرما عىل طاعم يطعمه إال أن يكون ُ ْ َ ًُ َ ُ َ ََّ ِ َ َ ُ ...
ُمل حيرم اهللا شيئا من احليوان يف القـران إال : ثم قال ] ١٤٥:األنعام  [اآلية ً

 -الـورق:  مثـل –اخلنزير بعينه، ويكره كل يشء من البحر ليس لـه قـرش 
ويف الـصحيح عـن حممـد بـن مـسلم، عـن . وليس بحرام إنام هو مكروه

سألته عن اجلري واملار ماهي والـزمري ومـا :  قال- عليه السالم–ق الصاد
يا حممد أقرأ هذه اآليـة التـي : ليس له قرش من السمك حرام هو ؟ فقال يل

                                                                                                                         

  .١٦/٢٢٥  التمهيد )١(
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٨٢ 

ً قل ال أجد يف ما أوحـي إيل حمرمـايف األنعام  َُ ُ َّ َ ََ ِ ْ ِ َ َّ ]  فقـال] ١٤٥:األنعـام :
م اهللا ورسـوله يف كتابـه إنام احلرام ما حـر: فقرأهتا حتى فرغت منها، فقال

 ." )١(ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها
هذا نص منهام أهنام يكرهان اجلري إما كراهة رشعية مل تبلغ التحـريم 

عـن هبـام طأو كراهة طبع ال عالقة هلا بالترشيع فهل هنمل علم اإلمامني ون
لكننـا (ن احلـسن د اهللا بن احلسن ألهنام قـاال مثـل عبـد اهللا بـبكام طعنا بع

 ؟)نعافه
  ٌأحــرام عــىل بالبلــه الــدوح

 

ِحالل للطـري مـن كـل جـنس  ٌ  
 

 
ق ثالث مـرات متفرقـات، قـال ّأما الطالق فإن اهللا تعاىل أباح الطال

ــاىل ــسان: تع ــرسيح بإح ــروف أو ت ــساك بمع ــان فإم ــالق مرت ٍ الط ٍ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ٌ ْ ِْ ِ َِ ََ ٌ َ ُ ََّ   
 ]٢٢٩:البقرة[

َ فإن طلقها فال حتل لـه مـن بعـد حتـى ا  ثم قال يف اآلية التي بعده َّ َُ ْ َ ُ َِ َِ ُّ َ َ َ َّ َ ََ
ُتنكح زوجا غريه ً ْ ََ ْ َ ً َ َ ]  ّفذهب مجع من العلامء إىل أن الطـالق ]  ٢٣٠:البقرة

                                                                                                                         

  .٢٠٥ – ٨/٢٠٤  خمتلف الشيعة )١(
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بالثالث مرة واحدة يقع واحدة وهو قول عطاء وطاوس وسعيد بن جبـري 
ذهب  وهو م،اء وعمرو بن دينار وبعضهم ذهب بوقوعها بائنهثوأبو الشع
 ثور وروي ذلك عن احلسن بن عـيل ريض اهللا عـنهام وعبـد أيبالشافعي و

الرمحن بن عوف وابن عباس وأيب هريرة وابن عمر وعبد اهللا بن عمر وابن 
مسعود وأنس ريض اهللا عنهم، وهو قول أكثـر أهـل العلـم مـن التـابعني 

 .)١(واألئمة بعدهم
اهـد عـن ابـن عن سعيد بن جبري وجم: وهاك مجلة من بعض أقواهلم 

عباس أنه سئل عن رجل طلـق امرأتـه عـدد النجـوم فقـال أخطـأ الـسنة 
ــه ــه امرأت ــن أيب شــيبة  )٢(حرمــت علي ــك رأس ( وعــن اب ــن ذل ــه م يكفي

وال شك أن الزيادة عام أمر اهللا به اعتداء فزيادة عـدد النجـوم .)٣()اجلوزاء 
 .اعتداء من املطلق 

ًبل إن عليا ريض اهللا عنه كام يف  للمريزا النوري " ك الوسائل مستدر"ّ
أنـت : ُرفع إىل أمري املؤمنني رجل قـال المرأتـه (" اجلعفريات"ًناقال عن 

                                                                                                                         

 املغني البن قدامه كتاب الطالق )  ١(
 ٤/٢١سنن الدارقطني )  ٢(
 .ورأس اجلوزاء ثالثة نجوم ويعني بذلك انه تطلق بالثالث فقط والزيادة خالف السنة ) ١٧٨١٣( املصنف )٣(
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٨٤ 

 فقال عيل ريض اهللا عنه ثالث عرفجات يكفيك مـن  )١(طالق عدد العرفج
 .)٢ ()ّذلك، وفرق بينه وبني امرأته

عن حممد بن سعد (للطويس "االستبصار "ًوعن الصادق أيضا كام يف 
: ًي قال سألت أبا عبد اهللا عن رجل طلق ثالثا يف مقعد واحد فقـال األمو

 .)٣ ()أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أيب فكان يرى ذلك واحدة
ّفهل أخطأ عـيل ريض اهللا عنـه وحفيـده الـصادق مثـل عبـد اهللا بـن 

ًفأي حرج عىل عبداهللا بن احلسن أن خيتار قوال سـبقه إليـه مجلـة ! احلسن؟
 !والصحابة؟من أهل البيت 

ّأما كان من اجلدير هبؤالء الطاعنني أن يدركوا أن املسألة فيها خالف 
 !تتسع له الرشيعة الغراء وصدور العلامء والفضالء؟

عليه وآله وسلم وال عىل أننا ال نرى العصمة إال لرسول اهللا صىل اهللا 
ر ال أ هذا اإلمام وغريه، ولكن إسقاط علامئنا بمثل هذه األموُحرج أن َخيط

 .ًيريض أحدا واهللا أعلم
                                                                                                                         

   نبات بري )١(
 ١٥/٣٠٤  مستدرك الوسائل )٢(
 ٥٣، هتذيب األحكام ص٣/٢٨٦  االستبصار )٣(
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٨٥ 

 خامتة
 

بعد هذا التصفح يف سرية هذين اإلمامني الفاضلني اجلليلني يظهر لنا 
ًجليا نتيجة ليست باجلديدة، ولكنها تأكيد جديد عىل املودة الصادقة بني آل 
النبي األخيار وصحابته األطهار ومعرفتهم لفضل بعضهم وثنـائهم عـىل 

 .الثناء واملصاهرة بعض برز ذلك هنا عن طريق 
ًوظهر أيضا رد هذين اإلمامني للغلو، وبـراءهتم مـن أهلـه كـام جـاء 

 .ًمسطورا يف ثنايا البحث
ًوقد جاء الرد موجزا، لكنه إن شـاء اهللا كافيـا يف الـذب عـن هـذين  ً
َالعلمني اجلليلني والرد عىل من من حاول أن ينقص من هذين اإلمامني أو 

عظـيم رب العـرش العظـيم أن هيـدينا وإخواننـا أن يطعن هبام نسأل اهللا ال
 .ذلك والقادر عليه املسلمني سواء السبيل إنه ويل 
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٨٦ 

 املراجع
 

 دار الـنعامن - حتقيق حممد باقر اخلراسـاين- الطربيس–االحتجاج  .١
 ).م١٩٦٦(هـ ١٣٨٦ ط –النجف 
 - حتقيـق حـسن املوسـوي- حممد بن احلسن الطويس-االستبصار .٢

  .م١٩٦٦ة الطبعة الرابعة دار الكتب اإلسالمي
 – دار املفيـد - سلـسلة مؤلفـات الـشيخ املفيـد- املفيـد–اإلرشاد  .٣

 .م١٩٩٣هـ ١٤١٤بريوت ط
 دار إحيـاء الـرتاث العـريب - حممـد بـاقر املجلـيس-بحار األنوار  .٤

 .م الطبعة الثالثة١٩٨٣هـ ١٤٠٣بريوت 
ة  الطبعـ– بـريوت – مكتبـة املعـارف – ابن كثري –البداية والنهاية  .٥

 .م)١٩٩٦(هـ ١٤١٦-الثالثة 
 - دار ابـن حـزم- عبـد الـرمحن بـن خلـدون–تاريخ ابن خلدون  .٦

 .م)٢٠٠٣(هـ١٤٢٤بريوت الطبعة األوىل 
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٨٧ 

 دار - حتقيـق بـشار معـروف– اخلطيـب البغـدادي -تاريخ بغـداد .٧
 .م)٢٠٠١(هـ ١٤٢٢ الطبعة األوىل -الغرب بريوت

حياء الرتاث  دار إ–حتقيق عيل عاشور – ابن عساكر -تاريخ دمشق .٨
 م)٢٠٠١(هـ ١٤٢١ الطبعة األوىل -العريب بريوت

 - حتقيق عبد الوهاب عبـد اللطيـف– السيوطي –تدريب الراوي  .٩
 .مكتبة الرياض احلديثة 

 ت. د- حممد بن جرير الطربي-تفسري الطربي .١٠
 ت. د– أبو عبد اهللا القرطبي -تفسري القرطبي .١١
فكـار الدوليـة  دار األ– ابن حجـر العـسقالين –تقريب التهذيب  .١٢

 ب . د–عامن الطبعة األوىل 
 بـريوت – دار الفكـر – ابن حجر العـسقالين –هتذيب التهذيب  .١٣
 .م )١٩٨٤( هــ ١٤٠٤
  حتقيـق حـسن – حممـد بـن احلـسن الطـويس –هتذيب األحكام  .١٤

  هــ١٣٦٥ الطبعة الرابعة – طهران –املوسوي دار الكتب اإلسالمية 
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٨٨ 

 دار الكتب –و سيد شوكت  حتقيق عمر– الكزي –هتذيب الكامل  .١٥
 م) ٢٠٠٤( هـ ١٤٢٥ الطبعة األوىل –العلمية 
 دار إحيـاء الـرتاث – عبد الرمحن بن أيب حاتم –اجلرح والتعديل  .١٦

 م  )١٩٥٢( هــ ١٣٧٢  -العريب بريوت 
 الريـاض – دار الـسالم – أبـو داود السجـستاين –سنن أيب داود  .١٧

 م  ) ٢٠٠٠( هــ ١٤٢١الطبعة الثانية 
 دار الـسالم   – عيسى بن سورة الرتمذي ن حممد ب–مذي سنن الرت .١٨

 م ) ٢٠٠٠( هــ ١٤٢١ الطبعة الثانية –الرياض 
 – دار املعرفـة – ي عـيل بـن عمـر الـدار قطنـ– سنن الدار قطني  .١٩

 م ) ١٩٦٦( هـ ١٣٨٦بريوت 
 دار الـسالم – امحد بن شعيب النسائي –) املجتبى ( سنن النسائي  .٢٠

 م  )٢٠٠٠( هـ ١٤٢١الرياض  –
 – دار الفكـر – امحد بن شعيب النـسائي – سنن النسائي الكربى  .٢١

 بريوت 
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٨٩ 

 حتقيــق شــعيب – شــمس الــدين الــذهبي –سـري أعــالم النــبالء  .٢٢
 هـــ ١٤٢٢ – بريوت الطبعة احلادية عـرش –االرناؤوط مؤسسة الرسالة 

 م)٢٠٠١(
 ت . د– موىل حممد صالح املازنداين –رشح أصول الكايف  .٢٣
 حتقيـق حممـد أبـو الفـضل – ابن أيب احلديـد –رشح هنج البالغة  .٢٤

 إبراهيم دار إحياء الرتاث 
 الرياض – دار السالم – اإلمام مسلم بن احلجاج –صحيح مسلم  .٢٥
 م ) ٢٠٠٠( هــ ١٤٢١
 ب . د– بريوت – دار صادر – حممد بن سعد –الطبقات الكربى  .٢٦
 الريـاض – مكتبـة التوبـة – مجال الدين بن هنـة –عمدة الطالب  .٢٧
 م  ) ٢٠٠٣( هــ ١٤٢٤عة األويل     الطب

ــدير  .٢٨ ــي –الغ ــريب – األمين ــرتاث الع ــاء ال ــريوت – دار إحي  – ب
 هــ ١٣٧٩
 – بـريوت – دار املعرفـة – ابـن حجـر العـسقالين –فتح الباري  .٢٩
  هــ١٣٧٩
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٩٠ 

  الشوكاين –فتح القدير  .٣٠
ــث  .٣١ ــتح املغي ــسخاوي –ف ــة – ال ــب العلمي ــان – دار الكت  – لبن
 هــ١٤٠٣
 مؤسسة النرش االسـالمي –حممد تقي التسرتي  –قاموس الرجل  .٣٢
  هــ١٤٢٠
 دار – حتقيـق عـيل أكـرب غفـاري – الكليني –) األصول ( الكايف  .٣٣

 . هــ١٤٨٨ الطبعة الثالثة –الكتب اإلسالمية 
 م ٢٠٠٢ بـريوت – دار املعرفـة – ابن األثري –الكامل يف التاريخ  .٣٤

 . حتقيق خليل مأمون شيحا –الطبعة األوىل 
 حتقيق حممـد بـاقر – سليم بن قيس اهلاليل –يم بن قيس كتاب سل .٣٥

 .الزنجاين 
 – بـريوت – دار األضواء – عيل بن عيسى االربيل –كشف الغمة  .٣٦

 . م ٢٠٠٠ هــ ١٤٢١الطبعة األوىل 
 مركز األبحـاث والدراسـات – ابن املطهر احليل –خمتلف الشيعة  .٣٧

 . هــ ١٣٨١ –اإلسالمية إيران 
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٩١ 

 دار الكتـب – احلـاكم النيـسايوري – املستدرك عيل الـصحيحني .٣٨
 . م  ) ١٩٩٠( هــ ١٤١١ – حتقيق مصطفي عبد القادر عطا –العلمية 
 حتقيـق شـعيب – مؤسسة قرطبة – اإلمام أمحد بن حنبل –املسند  .٣٩

 . القاهرة –األرناؤوط 
 حتقيـق حـسني – دار املـأمون – أبو يعىل املوصيل –مسند أيب يعيل  .٤٠

 .م  ) ١٩٨٤( ــ  ه١٤٠٢ – دمشق –سليم أسد 
 حتقيـق طـارق – الطـرباين م أبو القاسـ–معجم الطرباين األوسط  .٤١

 . هــ١٤١٥ – القاهرة – دار احلرمني –عوض اهللا 
 حتقيق محـدي عبـد – أبو القاسم الطرباين –معجم الطرباين الكبري  .٤٢

 – الطبعـة الثانيـة – املوصـل – مكتبـة العلـوم واحلكـم –املجيد السلفي 
 .م  ) ١٩٨٣(  هــ ١٤٠٤
 .  الرياض – عامل الكتب – ابن قدامه املقديس –املغني  .٤٣


