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 اإلِداء

 إػ...

 إٕٚمؾ افتل أمسُٝ افَِؿ فسشؿ يل مستَبالً أؾوؾ...

ًٚ وؿد اشتٓقاين افتٖريخ ب  ُّؾ تٍٚصِٔف...يقم ـْٝ يٚؾً

ًٚ متهٚظدًا... ًٚ بٕٔٚٔ  ؾُٚن مٚ رشّتف يل خى

 ٓ يَػ ظْد حّد...

 إػ...

 ضّرك افَْل أيْام ـْٝ... وافدي...

 ×...وإٔٝ تسر ذم ضريؼ اإلمٚم احلسغ

 أهدي هذا ادجٓقد افذي هق بًض مـ ؽرشؽ افٕٔٚع...

 وظٓدًا أن ٓ أؿػ ظْد هذا احلّد...

 شٔدي افقافد...

 تّّٔلهٚدي اف





وقدوٛ املسكص

فَد ظّؾ مرـزٕٚ ادبٚرك )مرـز افدراشٚت افتخههٜٔ ذم افْٓوٜ احلسْٜٔٔ( مْذ 

تٖشٔسف بنًبف ووحداتف ادتّْقظٜ ظذ إثراء افقاؿع افًِّل وافٍُري، مـ خالل تدويـ 

افبحقث، وتٖفٔػ وحتَٔؼ افُتٛ وٕؼهٚ، وإصدار ادجاّلت ادتخّههٜ، وادنٚرـٜ 

 ٚظِٜ مع صبُٜ افتقاصؾ افًٚدّٜٔ، وإظداد افُقادر افًِّٜٔ افَٚدرة ظذ مقاصِٜ ادسرة.افٍ

إمٕٜٚ افًٚم فًِتبٜ احلسْٜٔٔ ادَّدشٜ  إّن تٖشٔس هذا ادرـز ادبٚرك يٖيت ضّـ مٚ تبذفف

دظؿ احلرـٜ افًِّٜٔ وافٍُريٜ وافثَٚؾٜٔ، وتىقير ذم ـبرة واهتاممٚت واشًٜ  جٓقدمـ 

ُتٚبٜ وافتٖفٔػ وافتحَٔؼ وادىٚفًٜ، وذفؽ ظـ ضريؼ آهتامم بٚفنٗون جقإٛ اف

افٍُريٜ، واؾتتٚح ادٗشسٚت ومراـز افدراشٚت افًِّٜٔ، وبْٚء ادُتبٚت افتخّههٜٔ، 

ريـ، وتنجٔع افّْخ ُّ وافٍُٚءات وافىٚؿٚت  ٛوافتقاصؾ مع إشٚتذة وافًِامء وادٍ

 .افَٚدرة ظذ بْٚء سوح افًِؿ وادًرؾٜ

ُؿّدر هلذا افًٚمل افدٕٔقي أن تهىبغ ؾهقل مسرتف بٖفقان افكاظٚت ّؿ إٕف ؿد ث

وبغ مٚ يوّٚدهٚ مـ  ؿقى افّؼ وافبٚضؾ ،  ،واخلالؾٚت بغ ؿٔؿ احلؼ واخلر وافٍؤِٜ

ؾنٓدت افبؼيٜ ظز تٚرخيٓٚ افىقيؾ صتك إٔقاع ادآد وافقيالت جّراء احتدام افْزاع بغ 

ِّػ ا ،تِؽ افَقى ًٚ بٚهيًٚ مٚ ـ مـ حٔٚتف واشتَراره وهْٚء ظٔنف، وٓيزال يْقء  إلٕسٚن ثّْ

 بثَؾ هذه افتبًٚت افتل أوؿرت طٓره وٌٕهٝ ظِٔف مًٔنتف.
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وهذا مـ شْـ اهلل احلتّٜٔ ذم هذا افُقن فّٔٔز احلؼ مـ افبٚضؾ، وفُٔدح اإلٕسٚن 

 ذًا. محتك يالؿل ربف، ؾٔقؾٔف أجر مٚ ظّؾ خرًا ـٚن أ

مٚ يامرشف افبٚضؾ وأهِف مـ منٚؽبٚت وحمٚربٚت  :ْٜ اإلهلِٜٔؽ افُس ومـ مَتؤٚت ت

ضد احلؼ وأتبٚظف بّختِػ افسبؾ وإشٚفٔٛ، ومـ بْٔٓٚ أن َيِبس افبٚضُؾ ثقَب احلؼ، 

ويرمل احلؼ بٕٚبٚضٔؾ فٔنبّف ظذ افْٚس حتك يتّبًقه ويسـقا ضريؼ احلؼ، وذفؽ ب٘ثٚرة 

ٔٝ افنبٜ صبٜٓ; ّّٕنٚ تنبف احلؼ، ـام ؿٚل مر افنبٓٚت وإفَٚء افتُٓؿ وإبٚضٔؾ، وم ّّ ْف ش

 ×.ادٗمْغ

ّٞ افنبٓٚت ضّده، مسٖفٜ حهِٝ  إّن ظدم ؿبقل احلؼ ومٓٚمجتف، وظدم افتسِٔؿ  فف بب

ذم مرحِٜ أبًد مـ وجقد افْقع اإلٕسٚين ظذ هذه إرض; وذفؽ حغ خِؼ اهلل شبحٕٚف 

ّٓ آدم وأمر ادالئُٜ بٚفسجقد فف، ؾسجدوا  إبِٔس أبك أن يسجد، ؾحغ شٖفف افبٚري إ

، أفَك إبِٔس أّول صبٜٓ ذم ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿شبحٕٚف ظـ شبٛ ذفؽ: 

ِّص مـ خمٚفٍٜ إمر اإلهلل بًد أن رـٛ مرـٛ افُز وافٌرور، ؾَٚل:  تٚريخ افُقن فٔتخ

ّٕف ُخِؼ مـ افْٚر وهل رء (2)﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ ًٚ أ ،  مّدظٔ

 ًا مـ افىغ افذي ُخِؼ مْف آدم.أذف وجقدًا وظْك

وهُذا ظٕٚك إٕبٔٚء وإوفٔٚء وادهِحقن ذم ضريؼ افدظقة واإلصالح، مـ هذا  

ٔٚهتؿ وأصُٚهلؿ. وذم هذا افسٔٚق مل  ّّ افِقن مـ ادقاجٜٓ مع افبٚضؾ وأظقإف بّختِػ مس

اءات، تسِؿ افْٓوٜ احلسْٜٔٔ ادبٚرـٜ ذم ّنجٓٚ اإلصالحل افتْقيري مـ صبٓٚت واؾس

ًٚ ـ افتنقيف وافتنقيش ظذ حرـتٓٚ ودورهٚ افريٚدي ذم  حٚول أصحٚهبٚ ـ ؿدياًم وحديث

 افتقظٜٔ واإلصالح، وافًّؾ ظذ حجٛ ٕقرهٚ ظـ افسٚئريـ ظذ هدهيٚ.

ًٚ بٚدخِهغ مـ ذوي افًَقل افراجحٜ وافرؤى افثٚؿبٜ ومحِٜ إؿالم  ؾُٚن حرّي
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ْٜٔٔ وتٚرخيٓٚ ادبٚرك فثٚم افنبٓٚت وافتنُُٔٚت ادْهٍٜ أن ئّىقا ظـ وجف افثقرة احلس

ًٚ وّضًٚء ـٚفبدر  ذم طالم اجلٓؾ وافوالل.  فٔبدو متألفئ

ومـ بغ هٗٓء ادْٚؾحغ ظـ حريؿ هذه افْٓوٜ ادبٚرـٜ ؾؤِٜ إُشتٚذ افدـتقر 

× هٚدي ظبد افْبل حمّد افتّّٔل ذم ـتٚبف )رد افنبٓٚت ظـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ

حلسْٜٔٔ(، وافذي تْٚول ؾٔف جمّقظٜ مـ افنبٓٚت ادتُررة حقل تٚريخ اإلمٚم وافثقرة ا

ُٖشِقب واضح وؾؼ افوقابط وادًٚير افًِّٜٔ × احلسغ وثقرتف ادبٚرـٜ، وأجٚب ظْٓٚ ب

وبٚفرجقع إػ جمّقظٜ ـبرة مـ ادهٚدر ادّٜٓ، ؾٔبتدئ بًرض افنبٜٓ وبّٔٚنٚ وذـر 

ختهٚر ؽر خمّؾ وٓ تىقيؾ ممّؾ. وًٕتَد أن افُٚتٛ ـٚن مهدرهٚ، ثؿ يبّغ افرد ظِٔٓٚ بٚ

ًٚ ذم ردوده وأجقبتف ظـ تِؽ افنبٓٚت ادثٚرة حقل تٚريخ وّنوٜ اإلمٚم احلسغ  ×. مقؾَ

اإلهلٜٔ ومسٚمهٜ مْٚ ذم افدؾٚع ظـ ؿٔؿ افْٓوٜ  ومـ مْىِؼ افنًقر بٚدسٗوفٜٔ

ُيسًدٕٚ أن ٕوع هذا ادٗفَّػ  تًٚػ،رك وٚوبٚفتقـؾ ظذ اهلل تباحلسْٜٔٔ ومبٚدئٓٚ افسٚمٜٔ، 

افَٔؿ بغ أيدي افَّراء إظزاء، وافذي يْدرج ـذفؽ ذم إضٚر اهتاممْٚ بْؼ افساث افًِّل 

َغ وافبٚحثغ; هبدف ؾسح ادجٚل  َّ وافْتٚج افٍُري وافُتٚبٚت افتخّههٜٔ فًِِامء وادح

 ََٜٔ.وؾتح إبقاب وافْقاؾذ أمٚم ؿّراء افٍُر، وضالب افًِؿ واحل

وذم اخلتٚم ٕتّْك فِّٗفػ دوام افتقؾٔؼ خلدمٜ افَؤٜ احلسْٜٔٔ. وٕسٖل اهلل تًٚػ أن 

ّٕف شّٔع جُمٔٛ.  يبٚرك فْٚ ذم أظامفْٚ إ

 افِجْٜ افًِّٜٔ

ّٜٔ  ذم مرـز افدراشٚت افتخهه

ّٜٔ  ذم افْٓوٜ احلسْٔ
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املقّدوٛ

× خهٜٔ اإلمٚم احلسغتٍِٜ مـ افتٚريخ صبٓٚت ـثرة حقل صطٓرت ذم ؾسات خُم 

ُُ ٜ واإليامّٕٔ وأهداؾف اجلٓٚديّ  ٕىالؿتٓٚ إُوػ، اْذ زى، وأحٚضٝ بٚفثقرة احلسّْٜٔٔ مُ ٜ اف

، وافتنُٔؽ ذم افدور افرشٚيل ×ٜ اإلمٚم احلسغـٕٚٝ افٌٚيٜ مْٓٚ افىًـ ذم صخهّٔ 

ٜ ٕىقت ظِٔف افثقرة افًئّاافذي أّداه، وتنتٔٝ افْٚس ظـ ادوّقن احلََٔل افذي 

 فرضب آرتبٚط افًٚضٍل ادًجز بًٚصقراء.

ًٚ ـ افذيـ اظتّدوا  خغ وافبٚحثغ ـ ؿدياًم وحديث وؿد جٚء ذفؽ مـ ؾريؼ مـ ادٗرِّ

ُِّص مـ إدّفٜ ادَبقفٜ إػ  افنٚذّ  مـ إؿقال، وضريَٜ افتزير ؽر ادسّقغ، وافتّ

ٚت ـٕٚٝ دمري ظذ أؿالم آدظٚءات طٚهرة افزيػ وافبىالن، بؾ إّن ؿساًم مـ هذه افنبٓ

 بًض ادخِهغ ممَـّ مل يِتٍتقا إػ مٚ ُيراد مـ هذه إـٚذيٛ وافتحريٍٚت.

وفنّدة حسٚشٜٔ هذا إمر، وتّْقع تٖثراتف; ارتٖيْٚ مًٚجلٜ بًض هذه افنبٓٚت بْقع 

مـ افتّحٔص، وجمٚهبتٓٚ بٚفدفٔؾ افًِّل فرشؿ تهقٍر صحٔح فذفؽ احلدث اددّوي ذم 

شالم، وفْكف إذهٚن ظـ افتهقرات اخلٚضئٜ; إذ إّن اشتجالء أؾٚق تٚريخ اإل

افرحبٜ فِثقرة احلسّْٜٔٔ وافقؿقف ظْد آثٚرهٚ ادّتّدة بًٍغ واؿًٜٔ، وؿٍِؿ مسٗول، 

وٓزم دقاجٜٓ حٚٓت افتآمر  وُأشِقٍب هٚدئ، وإسجٍٚم مًرذم مَبقل هق أمٌر ضورّي 

ِّْٚ ٓظذ افساث احلسْٔل افزاخر بٚفًىٚء ا ّٕف جٓٚد  إلهلل ادبٚرك، وفً ٌٕٚيل إذا ُؿِْٚ إ

 مّٔقن ذم شبٔؾ إظالء افهقت اإلهلل افهٚذم ظذ إصقات افىّْٕٜٚ اخلٚدظٜ.
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وؿد ؿّسّْٚ افُتٚب إػ ظْٚويـ شَْٚ مـ خالهلٚ ضٚئٍٜ مـ افنبٓٚت افتل ُأضٍٔٝ ظذ 

ظذ وؾؼ افوقابط  وثقرتف ادبٚرـٜ، وؿد حٚوفْٚ مْٚؿنتٓٚ× تٚريخ اإلمٚم احلسغ

هٜ، ومـ َثؿَّ ٕسك فَِٚرئ افِبٔٛ ٜ وبٚٓشتًٕٜٚ بٚدهٚدر وادراجع ادتخّه وادًٚير افًِّّٔ 

 أن يستقظٛ احلََٜٔ ويستبًد افنبٓٚت افىٚرئٜ.

 واهلل ادّقؾؼ



 حربًٚ × صبٜٓ: تسّٜٔ اإلمٚم احلسغ
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حسبًا ×غبّٛ: تطىٗٛ اإلواً اذتطني

 .(2)مـ افسْٜ افرابًٜ فِٓجرة ذم ادديْٜ ادّْقرة ذم صٓر صًبٚن× فد اإلمٚم احلسغوُ 

ك اإلمٚم احلسـ× وؿد روي أّن اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع ّّ ف × ؿد ش ّّ بٚشؿ ظ

ك حسًْٔٚ  (3)احلّزة ّّ ِف جًٍر بـ أيب ضٚفٛ، ؾدظٚه × بـ ظبد ادىِٛ، ثؿَّ ش ّّ بً

 .(4) ش، ؾساممهو حسـًو وحسقـوً ...إّّن ُأمرت أن ُأؽّر اشؿقفام»وؿٚل فف:  ’افرشقل

ّٕف ؿٚل: × روايٜ ُأخرى أشْدهٚ ابـ ظسٚـر إػ اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظعوذم  دّو ُوفد »أ

«’’

’

ش’

÷
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ؾؼول: أروّن ابـل، مو شؿقتؿقه؟ ؿول: ؿؾً: حربًو. احلسـ شؿقتف حربًو ؾجوء رشقل اهلل

، ؾؼول: أروّن ابـل، مو، ؾجوء رشقل اهلل ؿول: بؾ هق حسـ. ؾؾاّم ُوفد حسغ شاّمه حربوً 

ل: ؿؾً: حربوً. ؿول: بؾ هق حسغ. ؾؾاّم ُوفد افثوفٌ شؿقتف حربوً، ؾجوء شؿقتؿقه؟ ؿو

 .(3)ش(1)افـبل... ؿول: بؾ هق حمسـ...

ويُّـ أن تُقن افروايٜ افثٕٜٚٔ مـ وضع افقّضٚظغ مـ رواة وَِٕٜ احلديٞ، دّشٓٚ 

خقن ظذ صٍحٚت ـتبٓؿ إرضًٚء خلهقم اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع  مقيغمـ إُ × ادٗرِّ

وأتبٚظٓؿ فٔيٓروه رجَؾ حرٍب وشٍِؽ دمٚء إػ افدرجٜ افتل دؾًتف إػ تسّٜٔ أوٓده بٚشؿ 

ّٛ احلرب  ’)حرب(، ؾتدّخؾ افرشقل وؽّر ذفؽ آشؿ فٔخٍػ ؽِقاءه ذم ح

وهؽذا ظدل »وافسالح وشٍؽ افدمٚء!! وإسٚق وراء ذفؽ أحد افبٚحثٔغ ؾُتٛ: 

ي، ومو تدّل ظؾقف مـ افؼتول وشػؽ افدموء، بلبـوء افزهراء ظـ مسؿقوت اجلوهؾق ’افـبل

. ثؿَّ أمل (4)شؾقوثؾف افعُ واختور هلؿ أـرم إشامء، وأمجؾ ادعوّن افتل تتّػؼ مع روح اإلشالم ومُ 

ـٍٚف ذم إظراض آل × ظـ اشؿ حرب ذم وٓدة اإلمٚم احلسـ ’يُـ إظراض افرشقل

ع ذفؽ افًداء وادحسـ هبذا آشؿ؟! م× افبٔٝ^ ظـ تسّٜٔ اإلمٚم احلسغ

ادستحُؿ بغ اهلٚصّٔغ وآل حرب ؾام هق ادحبِّذ ٔل افبٔٝ^ بتسّٜٔ أبْٚئٓؿ بٚشؿ 

ٜ إٓذاك ُّ ، ؾواًل ظـ أّن فديْٚ روايٜ (5)حرب افذي يْتّل فف أبق شٍٔٚن ؿٚئد ادؼـغ بّ

ذم تسّٜٔ اإلمٚمغ احلسـ × ُأخرى وردت ظـ اإلمٚم ظع بـ مقشك افرضٚ

×

‘’’

’‘



  
 حربًٚ × صبٜٓ: تسّٜٔ اإلمٚم احلسغ

2: 

 

أي رٍء شؿقً »×: شٖل اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظًِٔٚ  ’أّن افْبلجٚء ؾٔٓٚ  ÷واحلسغ

، ؾؼول: لو ×، ؾفبط جزلؾابـل؟ ؿول: مو ــً ٓشبؼؽ بذفؽ. ؿول: وٓ أكو شوبؼ رِّب 

 ؼرئؽ افسالم ولؼقل فؽ: ظعٌّ مـؽ بؿـزفي هورون مـ مقشك، فؽـ ٓ كبّل حمؿد، إّن رّبؽ لُ 

، ؾؾاّم ـون بعد ’... ؾؼول: َشِؿف احلسـ، ؾػعؾد هورونفَ ابـؽ هذا بوشؿ وَ  بعدك، ؾسؿِ 

، وبٌّض افْير ظـ صّحٜ إحدى افروايتغ، ؾّ٘ن (2)شفِد احلسغ... ؾؼول: شِؿف حسقـوً حقل وُ 

ك أوٓد اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع  ّّ وادحسـ  ÷ـ اإلمٚمٚن احلسـ واحلسغ× افذي ش

قتفؿ بلشامء ِوفْد هورون صزر شؿ»وبّغ ذفؽ بَقفف:  ’ـ هبذه إشامء هق رشقل اهلل

مغ مْٓؿ وادتٖخريـ أّن رشقل اهلل(3)شوصبر ومشز خغ ادتَدِّ  ’. وٓ خالف بغ ادٗرِّ

 هق افذي تقّػ تسّٔتٓؿ.

                                           
 

 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  32  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ

32 

 



  
ه× ُصبٜٓ: إّن اإلمٚم احلسغ  32 ’مل يرِو أحٚديٞ جدِّ

 

 

 

 

 

ُّ اإلواً اذتطني ِٔ أحادٖح جدِّٓ ×ُغبّٛ: إ  ’مل ٖس

 

ظـ رشقل  أحٚديٞ مل يروِ × وردت بًض افًبٚرات افتل تقحل بّٖن اإلمٚم احلسغ

 مـ ذفؽ ؿقل ابـ خٔٚط: ،’اهلل

 .(2)شوٓ كحػظ فف حدلثوً ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف»

ًٚ ظذ َمـ ترّبك ذم حجر افْبل افىٚهر، وتٍتّحٝ أـاممف ظذ ٕقر  ’ويبدو هذا ؽريب

ؿد حٍظ حديٞ رشقل × ; إذ ـٚن اإلمٚم احلسغ(3)هدايتف، واـتحِٝ ظْٔٚه بّنٓده

مٜ وجدٕٚ أّن اإلمٚم احلسغوروى ـثرًا م ’اهلل × ْف، وبًد افبحٞ ذم ادهٚدر ادتَدِّ

ًٚ مـ شرتف ،’روى مجِٜ مـ أحٚديٞ رشقل اهلل  : (4)ومْٓٚ ،وصٔئ

 .شفؾسوئؾ حّؼ وإن جوء ظذ ؾرس» ـ

حدث فذفؽ ـ مسؾؿ وٓ مسؾؿي ُلصوب بؿصقبي ؾقذـرهو وإن ضول ظفدهو ؾقُ مو مِ » ـ

ّٓ جّد   .شؾلظطوه مثؾ أجرهو لقم ُأصقى هبو :د ذفؽد اهللُ فف ظـاشسجوظوً إ

 .شظعّ  صؾِ افبخقؾ َمـ ُذـرُت ظـده ثّؿ مل لُ »ـ 

                                           

 
 

 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  33  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ

33 

 
ـؾامت أؿقهلـ دم افقتر: رِب اهدّن ؾقَؿـ هدلً، وظوؾـل ؾقَؿـ ’ ظؾؿـل جِدي»ـ 

ظوؾقً، وتقفـل ؾقَؿـ تقفقً، وبورك يل ؾقام أظطقً، وؿـل ذر مو ؿضقً، ؾنّكؽ تؼيض 

 .شإّكؽ ٓ َتذّل َمـ وافقً، تبورـً رّبـو وتعوفقًوٓ ُلؼه ظؾقؽ، و

 .شآذاّن رحيفو مـ أجؾ جـوزة هيقدي ُمّر هبو ظؾقف، ؾؼول: ’إّكام ؿوم رشقل اهلل»ـ 

: افِؼفو، ؾنّكف ٓ حتؾُّ ’صعدت إػ ؽرؾي، ؾلخذت مترة، ؾُؾْؽتُفو دم ؾؿل، ؾؼول افـبل»ـ 

 ش.فـو افصدؿي

ّٕف خىٛ أ× وورد ظـ اإلمٚم احلسغ ؾحّد اهلل  ،صحٚبف ذم ضريَف إػ افُقؾٜأ

ـْ رأى شؾطوكًو جوئرًا مستحاًل  ’أهيو افـوس، إّن رشقل اهلل»وأثْك ظِٔف، ثؿَّ ؿٚل:  ؿول: َم

ثؿ وافعدوان، ؾؾؿ حلرم اهلل، كوـثًو فعفد اهلل، خموفػًو فسـّي رشقل اهلل، لعؿؾ دم ظبود اهلل بوإل

 .(2)ش اهلل أن لدخؾف ُمدخَؾفُلغِر ظؾقف بػعؾ وٓ ؿقل، ـون حّؼوً ظذ

 :(3) ’ظـ رشقل اهلل× وروى اإلمٚم احلسغ

 .شإّن اهلل حيّى معويل إُمقر ولؽره شػوشػفو»ـ 

إّكف لؽِز ؾلُـِز خؾػف، ؾنذا شِؿَع تؽبري أظود افتؽبر  :’ظؼؾً ظـ رشقل اهلل»ـ 

 .شؽّز شبعوً حتك لُ 

 .شَؿـل افصؾقات اخلؿس: ؿؾ هق اهلل أحد، وظؾر ’ظؾؿـل رشقل اهلل»ـ 

تف هلل لزلـف، وَمـ لثؼ بام ؾص كقّ اهللَ لضعف، وَمـ ُي  طع اهلَل لرؾعف، وَمـ لعصِ َمـ لُ »ـ 

 .شذفّفغـف، وَمـ لتعزز ظذ اهلل لُ ظـد اهلل لُ 

أمون ُأّمتل مـ افغرق إذا رـبقا »ؿقفف:  ’ظـ رشقل اهلل× ـام أورد اإلمٚم احلسغ

 .(5)ش(3)﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ گک گ گ گ ا ﴿وافبحر أن لؼرؤ
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ـ ُحسـ إشالم ادرء ترـف مو إّن مِ »ؿقفف:  ’ظـ رشقل اهلل× وَٕؾ اإلمٚم احلسغ

 .(2)شلعـقف ٓ

 :(3) ’ظـ افْبل× وممّٚ رواه اإلمٚم احلسغ

 .شيَمـ ذـرت ظـده ؾخطئ افصالة ظّع خطئ ضرلؼ اجلـّ »ـ 

 ش.تغ وظؿرتغاظتؽوف ظؼ دم رمضون ـحّج »ـ 

 .شوً ؾنّن اهلل اّّتذّن ظبدًا ؿبؾ أن لتّخذّن كبقّ  :وس، ٓ ترؾعقّن ؾقق ؿدريلو أهيو افـ»ـ 

 .شٓ تطرؿقا افطر دم أوـورهو ؾنّن افؾقؾ فف أمون»ـ 

 .شرؾوء أهؾ اجلـّي لقم افؼقوميمَحَؾي افؼرآن ظُ »ـ 

 .(3)شلؼب وهق ؿوئؿ ’رألً افـبل»×: وؿٚل اإلمٚم احلسغ

ّٕف شّع رجاًل يَقل فِرش  إػ اجلفود، ٓ  : هؾؿَ ’إّّن جبون، ؾؼول» :’قلوذـر أ

 ٍّ  . (5)شصقـي دم احل

وـون لقحك × دم حجر ظع ’ـون رشقل اهلل»ؿقفف: × ومٚ َِٕف اإلمٚم احلسغ

قً افعك، ؿول: ٓ. ؿول افؾفؿ إّكؽ تعؾؿ أّكف ـون دم إفقف، ؾؾاّم رسى ظـف ؿول: لو ظع، صؾّ 

 .(6)شؾصّذ وؽوبً افشؿس: ؾرّدهو ظؾقف ،حوجتؽ، وحوجي رشقفؽ ؾُرّد ظؾقف افشؿس

ه رشقل اهلل× إّن هذه مجِٜ مـ إحٚديٞ افتل رواهٚ اإلمٚم احلسغ ، ’ظـ جدِّ

                                           
 

 
 

× 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  35  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ
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 ٚط؟!، وٓ ُيًرف ـٔػ ؽٚبٝ ظـ ابـ خّٔ (2)وهْٚك أحٚديٞ ُأخرى يؤؼ هبٚ ادجٚل

ٓٚ رظٚيٜمٚ يَرب مـ شبع شْغ ذم طِ × اإلمٚم احلسغ وؿد طّؾ  ٚل ؾٔ  ٕ  الل افْبّقة،

ٚٓ ًٚ ثرّ  ’ه، وترك رشقل اهللوحبّف وحْقّ  ’صٚحب حٚديٞ افْبقيّ تراث ٜ افؼيٍٜ افتل ًا مـ ٕا

ٛت افُس  ـ  ّٛ افرشقلَر ـْ وافِس حٍِٝ هبٚ بحبّف فإلمٚم  ’ وافتٚريخ، ارتبط خالهلٚ ح

ض إحٔٚن، وجٚء افّْص اإلهلل فٔٗيّ ×احلسغ ًٚ فف ذم ًب ريؿ، وذض ذم  ’د رشقفف اُف

ي تّل  ،×ّٜٔ افتل حيل هبٚ اإلمٚم احلسغهذه ادْزفٜ اًف وذفؽ مـ ظيّٜ افبٔٝ افذي ْي

 إفٔف.

ًٚ مـ أحٚديٞ افْبل  ×:ذم ؾوؾ ومُٕٜٚ اإلمٚم احلسغ ’وأورد هْٚ بًو

 .(3)شحبّفاملحبُّفام ؾافؾفؿ إّّن أُ »ؾَٚل:  ،÷ احلسـ واحلسغغاإلمٚم ’ـ أبك افْبل

كعؿ ادرـى »ؾَٚل رجؾ:  ،ظٚتَفظذ × حٚماًل اإلمٚم احلسغ ’ـ ـٚن رشقل اهلل

 .(4)ش: وكعؿ افراـى هق’رـبً لو ؽالم. ؾؼول افـبل

 . (5)شمهو رحيوكتوي مـ افدكقو»: ÷ظـ اإلمٚمغ احلسـ واحلسغ ’ـ ؿٚل افرشقل

                                           

 

∙ 
 

^
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  ÷ُغبّٛ: اإلواواُ اذتطَ ٔاذتطني

 ’الٍيب ابينلٗطا 

 

د ظّؼ افسابط مقيغ اإلبَٚء ظذ إحٚديٞ افْبقيّ مل يُـ مـ مهِحٜ إُ  ـّ ٜ افتل تٗ

 احلسـ غواإلمٚم× واإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع ’وافهِٜ احلّّٜٔ بغ افرشقل

ّٛ اإلمٚم أمر ادٗمْغ (2)خّٚصٜ وآل أيب ضٚفٛ ظّٚمٜ ÷واحلسغ ، وإذا ـٕٚٝ شٔٚشٜ ش

ًٜ بتحَٔؼ مٚ أرادوه مـ تنقيف صقرة اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع (3)ظذ ادْٚبر× ظع × ـٍِٔ

فإلمٚمغ  ’ة افْبلبقّ ـ ـام تهقروا ـ ؾال بّد مـ حتريػ مٚ تسٚمل ظِٔف ادسِّقن مـ أُ 

نغ بَتؾ ابـ رشقل اهلل ورحيٕٚتف مقيغ ادُ فٔهبح بًد ذفؽ ؾًؾ إُ  ÷احلسـ واحلسغ

م وافَبٔح، وفذفؽ  ًٚ ٓ تستُْره إجٔٚل، بؾ ٓ يدخؾ ذم ظداد ادحرَّ وشبل ظٔٚفف أمرًا ظٚدّي

                                           

ش»’

 
×

×

 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  37  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ

37 

 

ًٚ اجتًّقا إفٔف: إّن اإلمٚم احلسغ (2)احلّجٚجدمّرأ  × ذات يقم فَِقل ذم جمٍِس ضّؿ ؿقم

، ؾَٚل أحدهؿ: ـذبٝ أهيٚ إمر!! ؾَٚل احلجٚج: فتٖتْٔل ببْٜٔ ’فٔس مـ ذريٜ افْبل

چ چ چ  ﴿ومهداق مـ ـتٚب اهلل، أو ٕؿتَِّْؽ ؿتالً! ؾَٚل افرجؾ: ؿٚل تًٚػ: 

ڈ ڈ ژ *  ڌ ڌ ڎ ڍڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ُّٕمف، × مـ ذريٜ آدم× وجّؾ أّن ظٔسك ؾٖخز اهلل ظزّ  (3)﴾ک ک  ڑ ڑژ

ُّٖمف، ؿٚل: صدؿٝ، ؾام محِؽ ظذ تُذيبل ذم  ’مـ ذريٜ حمّد× واإلمٚم احلسغ ب

 .(4)جمِز؟ ؿٚل: مٚ أخذ اهلل ظذ إٕبٔٚء فٔبّْْٔف فِْٚس وٓ يُتّقٕف، ؾٍْٚه إػ خراشٚن

 وأّّنام وفداه: ÷حلسـ واحلسغذم حّؼ اإلمٚمغ ا ’وممّٚ روي ظـ افْبل

فؽّؾ بـل ُأّم ». (5)شأّمو أكً لو ظع، ؾختـل وأبق وفدي وأكً مـّل وأكو مـؽ»ـ ؿقفف 

ّٓ ابـل ؾوضؿي ؾلكو وفقفام وظصبتفام  .(6)شظصبي لـتؿقن إفقفو إ

                                           

«

ش

 
 

 
 



  
ه× ُصبٜٓ: إّن اإلمٚم احلسغ  38 ’مل يرِو أحٚديٞ جدِّ

 

ـ ذات يقم ـ  ’يستبَٚن إػ رشقل اهلل ÷ـ وؿد جٚء اإلمٚمٚن احلسـ واحلسغ

ٓام إفٔف، ثؿَّ  ّّ  .(2)شإّن افقفد مبخؾي جمبـي حمزكي»ؿٚل:  ؾو

شْدًا ‘ افزهراء ٕوٓد افسٔدة ؾٚضّٜ ’جد بًض ادحتّجغ ب٘بّقة افْبلوؿد وُ 

ًٚ ٓ مْٚص مـ اإلؿرار بف وافرـقن إفٔف، هق أّن افَرآن افُريؿ ؿد أضِؼ ظذ  ؿرإٓٔ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿وذفؽ ذم آيٜ ادبٚهِٜ:  ،’فٍظ أبْٚء رشقل اهلل ÷احلسْغ

، وؿد (3)﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

َِّؼ بٚإلمٚمغ احلسـ  ّسحٝ ادهٚدر أّن ادَهقد بٖبْٚئْٚ افتل وردت ذم افّْص افَرآين تتً

 .(4)×، وٕسٚئْٚ ؾٚضّٜ، وبٍٖٕسْٚ ظًِٔٚ ÷واحلسغ

بٚبْٔٓٚ تىِٛ مْف  ’ـ ذات مّرة ـ إػ افرشقل‘ وؿد جٚءت افسٔدة ؾٚضّٜ افزهراء

رأيت ؾؾف ُج  ،ؾنّن فف هقبتل وشمددي، وأّمو حسغ ،أّمو حسـ»ؾَٚل:  ،أن يقرثٓام

 .(5)شوجقدي

ؾسجد شجدًة أضٚهلٚ، ؾَٚل × صّذ مّرًة وظْده اإلمٚم احلسغ ’وُذـر أّن افْبل

وإذا افغالم راـى ظذ  ،شوجد ’ؾنذا افرشقل ،ؾرؾعً رأد مـ بغ افـوس»أحدهؿ: 

فف افـوس: فؼد شجدت دم صالتؽ مـ صالتف شل ’ؾعّدت وشجدت، ؾؾاّم اكتفك ،طفره

ُأمرت بف، أو ـون لقحك إفقؽ؟ ؿول: مل لؽـ ذفؽ  قءٌ هذه شجدة مو ــً تسجدهو، أؾَ 

                                           
 

 

×

 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  39  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ
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 .(2)شظجؾف حتك لؼيض حوجتفأؾؽرهً أن  ،وفؽـ ابـل ارحتؾـل

ّٛ إفٔؽ؟ ؿٚل:  : أّي ’وؿد ُشئؾ افرشقل  ، وـٚن شاحلسـ واحلسغ»أهؾ بٔتؽ أح

ٓام إفٔف ،ش ابـَلّ يل ادعِ »‘:يَقل فٍٚضّٜ افزهراء ّّ ٓام ويو ّّ . وؿد ؿرن حمبتف (3)ؾٔن

احلسـ واحلسغ ابـوي، َمـ أحبرفام أحبرـل، وَمـ أحبرـل أحبرف اهلل، »: ’ؾَٚل ،بّحبتٓام

وَمـ أحبّف اهلل أدخؾف اجلـّي، وَمـ أبغضفام ابغضـل، وَمـ أبغضـل أبغض اهلل، وَمـ أبغض 

 .(4)شاهلل أدخؾف افـور
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 يف الفتٕح  ×وػازكٛ اإلواً اذتطنيغبّٛ: 
 فسٖقٗا، طربضتاُ، جسجاُ، قططٍطٍٗٗٛ، وصس(إ)

 

ذم ظٓد ظثامن بـ ظٍٚن × َد َِٕٝ ادهٚدر افتٚرخئٜ بًض أخبٚر اإلمٚم احلسغف

ظـ خروج اإلمٚم  (2)ؾِديْٚ بًض افروايٚت ادكيٜ ،م(766هـ/46ـ  754هـ/34)

أخق ظثامن  (4)أرشِف ظثامن إػ ظبد اهلل بـ أيب رسحذم اددد افذي  (3)إػ إؾرئَٜ× احلسغ

ّٓ أّن هذه افروايٚت ٓ تهّد 757هـ/37مـ افرضٚظٜ وؿٚئد جٔنف إػ إؾرئَٜ شْٜ  م، إ

مقن مـ أمثٚل افىزي خقن ادتَدِّ افذي بّغ أّن ؾتح إؾرئَٜ ـٚن شْٜ  (5)أمٚم مٚ ذـره ادٗرِّ

، ؾواًل ظـ أّن افىزي افذي أّرخ فٍتح م وفٔس ـام َٕؾ افُتّٚب ادكيقن758هـ/38
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إؾرئَٜ مل يذـر ذم تٍٚصٔؾ احلٚدثٜ بّٖن ظبد اهلل ضِٛ مددًا مـ ظثامن، أو أّن ظثامن أرشؾ فف 

، وظبد اهلل بـ افزبر، وظبد اهلل بـ ÷مددًا مـ ادديْٜ ـٚن ؾٔف اإلمٚمغ احلسـ واحلسغ

 (2)فًٚص ـام ذـر ذفؽ ابـ خِدونظبٚس، وظبد اهلل بـ ظّر، وظبد اهلل بـ ظّرو بـ ا

، افذيـ ـٕٚقا ادهدر إشٚس دًِقمٚت افبٚحثغ ذم هذه افَؤٜ، (4)واحلسْل (3)وافسالوي

ّٕف ؽٚب ظـ ادديْٜ ادْقرة بّثؾ ادّدة × ًٚ ممَـّ ترجؿ فإلمٚم احلسغؾواًل ظـ أّن أيّ  مل يذـر أ

 .(5)افتل ُذـرت إلؿٚمٜ اجلٔش اإلشالمل ذم إؾرئَٜ

ٜ وي رخئ ت افٚت جٓؿ ذم أخذ افرواٚي َِقا هذه افرواٜي شٚروا ظذ مْٓ  ٕ حثغ افذـي بدو أّن افٚب

ّخ  ـ ادهٚدر ادٖت ٚ معم ٓت ِٚب ـ دون مَ مٜ رة، م ت. (6)ادهٚدر ادتَدِّ ؽ افرواٚي ٜ ِت ٔٚن مهداؿٔ  فب
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مـ افُقؾٜ  (2)ؽزا مع شًٔد بـ افًٚص× وذم روايٜ ُأخرى ُذـر أّن اإلمٚم احلسغ

م، ومًف ظبد اهلل بـ افًبٚس ومجع مـ صحٚبٜ رشقل 762هـ/42شْٜ  (3)ضزشتٚن

، وـٚن صٚحٛ ضزشتٚن إصبٓذ ؿد شٖل ادسِّغ إمٚن، ؾٖظىٚهؿ شًٔد ’اهلل

ّٓ رجاًل واحدًا،  ًٚ إ إمٚن ظذ أن ٓ يَتؾ مْٓؿ رجاًل واحدًا، ؾٍتحقا احلهـ ؾَتِٓؿ مجًٔ

ظذ أمر اجلٔش إظىٚءه × ُر اإلمٚم احلسغ. وظْدئٍذ اشتْ(4)وحقى ـّؾ مٚ ذم احلهـ

افًٓد وإمٚن وُٕثف بف ؾٔام بًد، ثؿَّ تْتَؾ حرـٜ إٓتَٚد إػ ادديْٜ ؾتثر افوامئر وتسًرهٚ 

، ويًْٝ تِؽ افسٔٚشٜ بٚجلزوت ×وتزأر افًدافٜ ظذ فسٚن اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع

 .(5)وشًٔدًا بٚجلبٚر

خقن َِٕقا هذه افروايٜ  وٓ تهّد هذه افروايٜ ـ بُّؾ  تٍٚصِٔٓٚ ـ أمٚم افَْد، ؾٚدٗرِّ

ق  ظذ حدِّ زظّٓؿ ظـ افىزي، وظْد افرجقع إػ هذا ادهدر ٕجد أّن افىزي ٓ يتىرَّ
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وٓ شقاه، وٓ يْتَؾ أمر × ٓ اإلمٚم احلسغ ، أحٍد ظذ شًٔد بـ افًٚص ٓظساض أّي 

يستُْر ؾًؾ شًٔد ذم × ٗمْغ ظعآظساض فديف إػ ادديْٜ حٔٞ اإلمٚم أمر اد

ؾال وجقد هلٚ ذم ّٕص افىزي، ومل  ،ضزشتٚن، وٓ ًِٕؿ شْد تُِّٜ افروايٜ افتل ذـروهٚ

حقا بٚدهدر افذي اشتّّدوا مْف هذه ادًِقمٚتيُ  وفذفؽ ًٕتَد جٚزمغ بّٖن اإلمٚمغ  ;كِّ

إػ متـ افروايٜ; إذ  مل يُقٕٚ ذم ذفؽ اجلٔش، وٕستْد ذم هذا آظتَٚد÷ احلسـ واحلسغ

ّٕص أو روايٜ  . ؾِٔس بغ أيديْٚ أّي (2)شؽزا شعقد بـ افعوص مـ افؽقؾي ضزشتون» :تَقل

ؿد أؿٚمٚ ذم افُقؾٜ ؿبؾ مَدمٓام مع أبٔٓام بًد ÷ تٍٔد بّٖن اإلمٚمغ احلسـ واحلسغ

ًٚ مـ × مستثْغ مـ ذفؽ ؿدوم اإلمٚم احلسـ ،م767هـ/47مًرـٜ اجلّؾ شْٜ  مبًقث

ِّحٚق بف إػ افبكةأبٔ ؾواًل ظـ أّن افروايٜ وردت ذم  ،(3)ف إػ أهؾ افُقؾٜ يستْٓوٓؿ ف

م( ادتخهص ذم افٍتقح، 9:3هـ/:38)ت (4)مهدر أشبؼ مـ افىزي وهق افبالذري

ّٕف ينّؽ ذم افروايٜ  ،دون شْد، وذـر ذم صدر خزه ـِّٜ )يَٚل(مـ ؾٖوردهٚ  ممّٚ يدّل ظذ أ

دهٚ، وممّٚ يدظ ـّ وهق أشبؼ مـ ـ م( 25:هـ/3:3ؿ هذا افرأي أّن افًَٔقيب )توٓ يٗ

ؾٓق يَقل: إّن شًٔد بـ  ،يقرد خز افٌزوة بنُؾ خمتِػـ م( 33:هـ/422افىزي )ت

ـ يٍتح خراشٚن (5)بـ ـريز بـ ظٚمر  افًٚص وظبد اهلل  َّ وفٔس  ،وايل افبكة ؿد تسٚبَٚ ؾٔ
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، ؾسبؼ ابـ (2)شراشون ؾفق أمر ظؾقفوؽام شبؼ إػ خألّ » :ضزشتٚن، ّٕن ظثامن ـتٛ هلام

وهل جزء مـ ادْىَٜ وأطّْٓٚ هل ضزشتٚن افتل دخِٝ  ،(3)شصوفح أهؾ افطبسغ»ظٚمر و 

خزًا بٚصساك اإلمٚمغ احلسـ  ضّـ ظِّٔٚت افٍتقح ذم هذه احلِّٜ، ومل يقرد افًَٔقيب

بّٖن ادسِّغ  ّٕص ئٍد ذم هذه افًِّٔٚت افًسُريٜ، بؾ فٔس فدى افًَٔقيب÷ واحلسغ

 .(4)شٚروا إػ ضزشتٚن ذم ظٓد ظثامن بـ ظٍٚن

خغ يًزّ  مغ مـ ادٗرِّ ز فديْٚ إّن هذا افتوٚرب ذم أخبٚر هذه افروايٜ حتك ظْد ادتَدِّ

ِِّؿ بخروج محِٜ إػ تِؽ ÷ ٍٕل خروج اإلمٚمغ احلسـ واحلسغ ذم هذه احلِّٜ، وإن ُش

شتٚن، أو أّّنٚ شٔىرت ظذ ادْٚضؼ م ؿد تُقن دخِٝ ضز762هـ/42اجلٓٚت شْٜ 

ًٚ ضّؿ ترمجٜ ـٚمِٜ فإلمٚم احلسغ ّْٕٚ تتبًّْٚ ـتٚب وـّؾ × افتٚبًٜ هلذه افْقاحل. ؾواًل ظـ أ

د اصساـف أو حديثف ذم آظساض ظذ شًٔد ذم تِؽ ، ؾِؿ ٕجد مٚ يٗيّ (5)ـِّٜ ؿٚهلٚ ذم حٔٚتف

 افٌزوة.

ؾَٚل:  ،×ك ؾٔٓٚ اإلمٚم احلسغوؿد أصٚر بٚحٞ مكي آخر إػ ؾتقح ُأخرى اصس

إّن احلسغ ـون دم ضؾقعي ادجوهدلـ افصوبرلـ، ؾؼد خرج دم ظفد اخلؾقػي ظثامن فػتح »

ضزشتون مع شعقد بـ افعوص، وتـّؼؾ مع جققش ادسؾؿغ فػتح إؾرلؼقي، وؽزا جرجون، 

ـِد ادمِرخقن أّن اإلموم احلسغ زار مك دم ظك اخلؾقػي  ظؿر مع جقش وؿسطـطقـي، ولم
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 .(2)شافػتح اإلشالمل

ؾَد وجدت روايٚت  ،وؿد أوضحْٚ رأيْٚ ذم ؾتح إؾرئَٜ وضزشتٚن، أّمٚ ؿسىْىْٜٔ

ؾِؿ ٕجد  ،أّمٚ جرجٚن ومك .ظـ ذفؽ فُـ ذم ؾسات ٓحَٜ ظذ ظٓد ظثامن بـ ظٍٚن

مغ أو ادتٖخريـ ظذ هذا إمر، ٕٚهٔؽ ظـ أّن بٚحثٜ ظراؿٜٔ أّي  أحهٝ  (3)ّٕص فدى ادتَدِّ

ؾذـرهتؿ مٍّهاًل  ،أشامء افهحٚبٜ افذي واـبقا ظِّٜٔ ؾتح مك ذم ظٓد ظّر بـ اخلىٚب

 ×.ومل يُـ بْٔٓؿ اإلمٚم احلسغ
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 ×غبّٛ: خمالفٛ اإلواً اذتطني 

 يف الصمح ×لإلواً اذتطَ 
 

× بٚخلالؾٜ بًد اشتنٓٚد أبٔف اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع× بقيع اإلمٚم احلسـ

ًٚ (3)وؿٔؾ يقم مٚت أبقه ،(2)بٔقمغ ًٚ × ، وـٚن ؿد بٚيع أمر ادٗمْغ ظِٔ ظذ ادقت أربًقن أفٍ

وبٌِف × ، ؾِاّم بقيع اإلمٚم احلسـ×فِسر هبؿ إػ مًٚويٜ ذم افنٚم وذفؽ ؿبؾ اؽتٔٚفف

ّٓ أّن خذٓن جٔنف وؿٚدتف ومـ  ز وشٚر مـ افُقؾٜ يريد مًٚويٜ، إ َّٓ مسر جٔش افنٚم إفٔف دم

 .(4)وـتٛ فف بذفؽ ذوضًٚ  ،ب متٚظف وضًْف ذم ؾخذه، أدى بف إػ مٓٚدٕٜ مًٚويٜثؿَّ إتٓٚ

لو هذا، »بذفؽ، ؾَٚل: × أظِؿ أخٔف اإلمٚم احلسغ× وؿد روي أّن اإلمٚم احلسـ

إّّن كظرت دم أمري ؾقجدتـل ٓ أصؾ إػ إمر حتك ُلؼتؾ مـ أهؾ افعراق وافشوم َمـ ٓ 

ؾوصورـف دم إحسوكف ولؽقن  ،شّؾؿ إمر إػ معووليأُ  حى أن احتؿؾ دمف، وؿد رألً أنأُ 

ل َمـ ظوب أبوك وضعـ ظؾقف كشدك اهلل أن تؽقن أوّ أُ ×: ظؾقف إشوءتف، ؾؼول احلسغ

ورؽى ظـ أمره، ؾؼول: إّّن ٓ أرى مو تؼقل، وواهلل، فئـ مل تتوبعـل ٕصّدكؽ دم احلدلد ؾال 

 .(5)شتزال ؾقف حتك أؾرغ مـ أمري. ؿول: ؾشلكؽ
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ّٓ وا ئاًم ذم ٕصٍّ يبدو ×  يرد ذـٌر فإلمٚم احلسغفٌريٛ أ  ًٓٚ ّٓ مًسض ذم صٖن افهِح إ

ًٚ، ؾٚفّْص يُ  قٕف اخلٚرج ؾٔف افتْٚؿض واضح ًٚ بىِٛ افهِح ويٌيض ظــ  هّقر مًٚويٜ حمسْ

ظذ افسِىٜ وافبٚدئ بسٍؽ افدمٚء افتل بدا أّن افّْص جيًِٓٚ ذم ظْؼ أمر ادٗمْغ اإلمٚم 

ًٚ × أخذ اإلمٚم احلسـافذي × ظع خيٚفػ ّنجف وجيْح إػ افسِؿ ـ وذفؽ خيٚفػ أيو

× وؿد اشتدظٝ رؽبٜ اإلمٚم احلسـ (2)ًدة احلرب إػ مًٚويٜ ـبِ × خروج اإلمٚم احلسـ

ّٓ ظِٔف × بٚفهِح أن يًزم اإلمٚم احلسغ × وـّٖن اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع ،ئًٛ أبٚهب٘

زاظف مع مًٚويٜهق افذي تنبَّٞ بٚحلرب ودظٚ إفٔٓ وهذا يْٚؿض مٚ أوردتف ادهٚدر  !!ٚ ذمٕ 

ِّٓٚ وافَٚئِٜ بخروج مًٚويٜ ظذ اخلالؾٜ وإبٚئِف افبًٜٔ وشًٔف إػ حرب اإلمٚم أمر  ،افتٚرخئٜ ـ

مٓٚ اإلمٚم أمر × ادٗمْغ ظع بُّؾ وشِٜٔ مل تٍِح مًٓٚ حمٚوٓت افسالم افدائّٜ افتل ؿدَّ

 .(3)×ادٗمْغ ظع

بَرار افهِح دون اشتنٚرة × ت صٌٜٔ افْص تقحل بتٍّرد اإلمٚم احلسـوؿد جٚء 

بغ مْف، أو أهؾ بٔتف، وهذا مٚ شُتٝ ظْف ادهٚدر افتٚرخئٜ ـذفؽ، وأطٓرت هذه  ادَرَّ

أمره وٓ يَْع بًٍِف، وٓ ُيًَؾ أن × يرد ظذ اإلمٚم احلسـ× افروايٜ أّن اإلمٚم احلسغ

ّؾ خىقاتف، وظٚش تىّقرات افقضع × احلسـ يُقن ذفؽ مـ صخص ؿد راؾؼ اإلمٚم ذمـ 

 .إػ ؿبقل افهِح× افًسُري وافسٔٚد افذي ؿٚد اإلمٚم احلسـ

أّن تٚريخ افًالؿٜ بغ  :مْٓٚ ،وبقشع افْٚطر أن هيتدي إػ مٗذات ُأخرى 

ؾ ادهٚدر افتل ÷ احلسْغ ّٓ تٚريخ ادقّدة وآحسام وافتَدير فبًوٓام، ومل تسجِّ مل يُـ إ

زاع، ٕٚهٔؽ ظـ أّن اإلمٚم احلسغ ْٔٝ بسمجتٓام أّي ظُ  حتك وإن ـٚن × بٚدرة خالف أوٕ 

ًٚ فِهِح ـ وهذآ  يستثْك مْف اإلمٚم احلسـ ًٚ مع رؤيٜ × ـٚره سجؿ متٚم ّٓ إٔف ٕا ًٚ ـ إ أيو
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ّٕف مل يستٌّؾ إًٍٚل ظدد مـ أصحٚب  ،فِيروف افَٚئّٜ إٓذاك× اإلمٚم احلسـ ؾْجد أ

ب٘ظٚدة احلرب مع × دمٚ صخهقا إػ ادديْٜ مىٚفبغ اإلمٚم احلسغظْ× اإلمٚم احلسـ

هحٓؿ بف أخٔف اإلمٚم احلسـ ّؾ رجؾ مْٓؿ بٔتف مٚ × مًٚويٜ ؾْهحٓؿ بّثؾ مٕٚ  بٖن يِزمـ 

 .(2)دام مًٚويٜ حًٔٚ 
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 ×زتىٕعٛ غبّات لمطعَ يف وػسٔعٗٛ ثٕزٚ اإلواً اذتطني 
 

 الجٕزٚ  ×غبّٛ: ملاذا مل ٖعمَ اإلواً اذتطني

 يف عّد وعأٖٛ طاملا كاُ عّد وعأٖٛ عّد وظامل ٔإفطاد؟

 

شًك ذم أيٚم مًٚويٜ إػ إبَٚء ؿٚظدة ظّٚمٜ ـٓ  تْحك ذم افُقؾٜ ـ × إّن اإلمٚم احلسغ

ؾَبؾ هالك  ،ٜ أهؾ افبٔٝ^ ذم افْٓقض بٖمر إُّمٜ تنّؾ إمهٚر اإلشالمٜٔمٗمْٜ بٖحَّٔ 

ّٟ اإلمٚم احلس وظبد اهلل بـ جًٍر وظبد اهلل بـ ظبٚس مًف. وؿد مجع × غمًٚويٜ بسْتغ ح

ّٟ مْٓؿ وَمـ مل × اإلمٚم احلسغ بْل هٚصؿ رجٚهلؿ وٕسٚءهؿ ومقافٔٓؿ وصًٔتف، َمـ ح

ًٚ، ؾَٚل:  ؾنّن افطوؽقي »... حيٟ، ومجع ظددًا مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وأبْٚءهؿ وؿٚم ؾٔٓؿ خىٔب

رلد أن أشلفؽؿ ظـ أصقوء وصفدتؿ وبؾغؽؿ، وإّّن أُ  ؿد صـع بـو وبشقعتـو مو ؿد ظؾؿتؿ ورألتؿ

تؿقا ؿقيل، ثؿر ارجعقا إػ  ًُ ؾصِدؿقّن، وإن ـذبً ؾؽّذبقّن، اشؿعقا مؼوفتل وـا ؾنن صدؿ

أمصورـؿ وؿبوئؾؽؿ َمـ أمـتؿقه ووثؼتؿ بف ؾودظقهؿ إػ مو تعؾؿقن، ؾنّّن أخوف أن لـدرس 

ره اف ًٚ إٔزل × ، ؾام ترك اإلمٚم احلسغ(2)شؽوؾرونهذا احلّؼ ولذهى، واهلل متّؿ كقره وفقـ  صٔئ

ًٚ ؿٚفف افرشقل ّٓ ؿٚفف وؾّّسه، وصٔئ وأهؾ بٔتف^ ‘ ذم أبٔف وُأّمف ’اهلل ؾٔٓؿ مـ افَرآن إ

ّٓ رواه، وـّؾ ذفؽ وافهحٚبٜ يَقفقن:  . ويَقل شافؾرفؿ كعؿ، ؿد شؿعـوه وصفدكوه»إ
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ثـو َمـ كصِدؿف وكلمتـ»افتٚبًقن:  كشدـؿ بوهلل أُ »×: ، ؾَٚل اإلمٚم احلسغشفافؾرفؿ ؿد حدر

 ّٓ ثتؿ بف َمـ تثؼقن بف إ ق افْٚس ظذ ذفؽشرجعتؿ وحدر زل وتٍرَّ  ٕ  .(2) ، ثؿَّ

ٓصتامفف ظذ ؾئٚت ظديدة، × ٜ هذا آجتامع افذي ظَده اإلمٚم احلسغوتزز أمهّٔ 

ريـ ديْقن هلؿ بٚفقٓء، وأصحٚب افرأي مـ ادٓٚجـ يُ ـنخهٔٚت اهلٚصّٔغ ومَ 

وإٕهٚر وافتٚبًغ افذيـ ٓ يُّـ إؽٍٚل رأهيؿ ودمٚوز وجٓٚت ٕيرهؿ ؾٔام يرجع إػ 

 ّٟ أرض مْك  قؾٓ ،وأّمٚ ادُٚن .ؿوٚيٚ إُّمٜ ادهريٜ، وتزز أمّهٜٔ افزمٚن ؾٓق مقشؿ احل

فُٔقن هلذا افتجّع افُبر أثره وصداه ذم شٚئر افبالد اإلشالمٜٔ بًد رجقع احلجٚج إػ 

ثِٓؿ بام جرى ،بِداّنؿ ّٕف ُذـر فإلمٚم احلسغ ،ذم ذفؽ آجتامع (3)وحتدُّ مقؿػ × ٓشٔام وأ

ًٓ مل يْحك ذم تقجٔف احلٚضيـ إػ افدظقة إػ حّؼ أهؾ آخر ـٚن خىٚبف ؾٔف مىقّ 

ّٕام جًؾ ذفؽ ذم ٕىٚق تنخٔص أخىٚء افْيٚم إُ  ،افبٔٝ^ مقي ومسٗوفٜٔ إُّمٜ ذم وإ

ٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وتقبٔخ احلٚضيـ بٚفتَهر ذم افَٔٚم آشتجٚبٜ فدظقة إمر ب

ّٜ ظذ أمر َِ بحّؼ اهلل، وتٖـٔد مسٗوفٜٔ أهؾ افًِؿ مْٓؿ، ومـ َثؿَّ اإلٕذار بٚشتحقاذ افيَ 

 :وممّٚ جٚء ذم ذفؽ اخلىٚب .إُّمٜ إذا مل تْٓض فْكة احلّؼ 

إذ لؼقل:  ،ثـوئف ظذ إحبوراظتزوا أهيو افـوس بام وظظ اهلل بف أوفقوءه مـ شقء »

ٹ ڤ ڤ ڤ وؿول: ﴿ ،(3)﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

*  ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

. وإّكام ظوب (4)﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڍچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

اهلل ذفؽ ظؾقفؿ: ّّٕنؿ ـوكقا لرون مـ افظؾؿي افذلـ بغ أطفرهؿ ادـؽر وافػسود ؾال 
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هبي ممّو حيذرون... ثؿر أكتؿ ألتفو افعصوبي ور ،لـفقّنؿ ظـ ذفؽ رؽبي ؾقام ـوكقا لـوفقن مـفؿ

بوفعؾؿ مشفقرة، وبوخلر مذـقرة، وبوفـصقحي معروؾي... هيوبؽؿ افؼلػ، ولؽرمؽؿ 

افضعقػ... أفقس ـّؾ ذفؽ إّكام كؾتؿقه بام لرجك ظـدـؿ مـ افؼقوم بحّؼ اهلل، وإن ــتؿ ظـ 

عتؿ، وأّمو حّؼؽؿ فضعػوء ؾضقّ ون، ؾوشتخػػتؿ بحّؼ إئّؿي، ؾلّمو حّؼ اؼّك أـثر حّؼف تُ 

بزظؿؽؿ ؾطؾبتؿ، ؾال موًٓ بذفتؿقه، وٓ كػسًو خوضرتؿ هبو فؾذي خؾؼفو، وٓ ظشرة 

ظودلتؿقهو دم ذات اهلل... فؼد خشقً ظؾقؽؿ... أن حتؾ بؽؿ كؼؿي مـ كؼامتف... وؿد ترون 

ظذ  ظفقد اهلل مـؼقضي ؾال تػزظقن وأكتؿ فبعض ذمؿ آبوئؽؿ تػزظقن،... وفق صزتؿ

إذى وحتؿؾتؿ ادموكي دم ذات اهلل ـوكً ُأمقر اهلل ظؾقؽؿ ترد وظـدـؿ تصدر وإفقؽؿ 

شؾؿتؿ( ُأمقر اهلل دم ألدهيؿ أواشتسؾؿتؿ )و ،ؿي مـ مـزفتؽؿؾَ ترجع، وفؽـؽؿ مّؽـتؿ افظَ 

طفؿ ظذ ذفؽ ؾرارـؿ مـ ادقت لعؿؾقن بوفشبفوت ولسرون دم افشفقات، شؾّ 

ـ مستعبد مؼفقر شؾؿتؿ افضعػوء دم ألدهيؿ، ؾؿِ لل مػورؿتؽؿ، ؾوإظجوبؽؿ بوحلقوة افتل ه

وبغ مستضعػ ظذ معقشتف مغؾقب، لتؼّؾبقن دم ادؾؽ بآرائفؿ ولستشعرون اخلزي 

ور، دم ـّؾ بؾد مـفؿ ظذ مـزه خطقى لصؼع، بلهقائفؿ، اؿتداًء بوٕظراب، وجرأة ظذ اجلبّ 

ـ س هلؿ خقل ٓ لدؾعقن لد ٓمس، ؾؿِ ؾوٕرض هلؿ صوؽرة وألدهيؿ ؾقفو مبسقضي، وافـو

ور ظـقد وذي شطقة ظذ افضعػي صدلد، مطوع ٓ لعرف ادبدئ ادعقد. ؾقو ظجبًو ومو بغ جبّ 

يل ٓ أظجى وإرض مـ ؽوش ؽشقم ومتسِؾط طؾقم، وظومؾ ظذ ادممـغ هبؿ ؽر 

 .(2)شرحقؿ، ؾوهلل احلوـؿ ؾقام ؾقف تـوزظـو، وافؼويض بحؽؿف ؾقام صجر بقــو

ًٚ بٖبٔف أمر ادٗمْغ × ومٙ اإلمٚم احلسغ ًٚ دظقتف مـ رؽبٜ ذم شِىٚن ومَتدي مْزه
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رًا مـ ختٚذل ادٗمْغ ؾٌِٔبٓؿ افيِّٜ ظذ ، وحمذّ (2)برؾع صًٚر اإلصالح× اإلمٚم ظع

 ؾَٚل: ،مَٚفٔد ُأمقرهؿ

مـ ؾضقل  ؽ تعؾؿ أّكف مل لؽـ مو ـون مـّو تـوؾسًو دم شؾطون وٓ افتامشوً ، إكّ افؾفؿّ »

احلطوم، وفؽـ فـري )فـرد( ادعومل مـ دلـؽ، وكظفر اإلصالح دم بالدك، وللمـ ادظؾقمقن 

ّٓ تـكوكو وتـصػقكو ؿقي  مـ ظبودك، وُلعؿؾ بػرائضؽ وشــؽ وأحؽومؽ، ؾنّكؽؿ إ

افظؾؿُي ظؾقؽؿ، وظؿؾقا دم إضػوء كقر كبقؽؿ، وحسبـو اهلل وظؾقف تقـّؾـو وإفقف أكبـو وإفقف 

 .(3)شادصر

هق مٚ إتٓك إػ  (4)×وفًؾ هذه احلٚدثٜ وتقاصؾ أهؾ افًراق مع اإلمٚم احلسغ

مذـرًا إيٚه بٚفًٓد افذي ُأخذ × مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ممّٚ دؾًف إػ اإلرشٚل فإلمٚم احلسغ

ًٚ بهدق ٕقايٚ أهؾ افًراق وإخالصٓؿ، ومٓددًا ×()صِح اإلمٚم احلسـ ، ومنُُ

شقظؾ ظذ »بُتٚب × إذا مٚ ـٚده; ؾٖجٚبف اإلمٚم احلسغ× بٚفُٔد فإلمٚم احلسغ

ّٓ أن تؽقن فف افرؿوبي ادؿـقحي فف  افتورلخ شِجاًل فعبٌ افسؾطي، واكتؼود افشعى افذي للّبك إ

وؿد أوضح ؾٔف أّن مٚ أوصِف وصٚة مًٚويٜ إفٔف ٓ يَهد مْف اإلمٚم  .(5)شمـ ؿبؾ اهلل

ّٕام ٓ × احلسغ ًٚ، وإ ًٚ وٓ خالؾ ظذار هلل ذم مًٚويٜ وأتبٚظف بُٕ٘ٚر خمٚفٍٚهتؿ بّد مـ اإلحرب

 وممّٚ جٚء ؾٔف:

ؾلّمو مو ُكؿل إفقؽ ؾنّكام رّؿوه ادالؿقن ادشوؤون بوفـامئؿ ادػِرؿقن بغ اجلؿقع، ومو »... 

أرلد حربًو فؽ وٓ خالؾًو ظؾقؽ، وألؿ اهلل، فؼد ترـً ذفؽ وأكو أخوف اهلل دم ترـف، ومو 
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ـّ اهلل راض ظذار إفقف ؾقؽ ودم أوفقوئؽ قًو ظـّل بسك حموـؿتؽ إفقف، وٓ ظوذري دون اإلأط

 .(2)ش...افؼوشطغ ادؾحدلـ، حزب افظودغ وأوفقوء افشقوضغ

رًا مًٚويٜ بُّْراتف، ـَتؾ حجر × ثؿَّ اشتّّر اإلمٚم احلسغ ِـّ بـ  ذم رشٚفتف مذ

ِّغ افًٚبديـ افذيـ إُٔروا افيِؿ وؿٚ ومل خيٚؾقا ذم اهلل  ،ومقا افبدظٜظدي وأصحٚبف اده

فقمٜ ٓئؿ، وؿتؾ ظّرو بـ احلّؼ اخلزاظل ادًروف بًبٚدتف وتَقاه، واشتِحٚق زيٚد بـ 

ره بسرة زيٚد افَٚشٜٔ ذم صًٜٔ أمر ادٗمْغ اإلمٚم شّّٔ  َـّ ٜ وخمٚفٍٜ افسّْٜ افْبقيٜ، ثؿَّ ذ

 ؾَٚل: ،×ظع

 ...« ًَ ظذ دلـ ظع، ؿ ابـ شؿقي أّّن  ـتى إفقؽ ـغ افذلصوحى احلرضمقّ  أَوفس

ؾؽتبً إفقف: اؿتؾ َمـ ـون ظذ دلـ ظع ورألف، ؾؼتؾفؿ ومثّؾ هبؿ بلمرك، ودلـ ظع دلـ 

افذي ـون لرضب ظؾقف أبوك، وافذي... أجؾسؽ جمؾسؽ هذا، وفقٓ هق ـون  ’حمؿد

 .(3)شأؾضؾ ذؾؽ جتشؿ افرحؾتغ دم ضؾى اخلؿقر...

ظهٚ إُفٍٜ ذم إُّمٜ أجٚب  مـ افٍتْٜ، وصّؼ × غوظْدمٚ حّذر مًٚويٜ اإلمٚم احلس

وإّّن ٓ أظؾؿ هلو ؾتـي أظظؿ مـ إمورتؽ ظؾقفو، وؿؾً ؾقام ؿؾً: »... ×: اإلمٚم احلسغ

اكظر فـػسؽ وفدلـؽ وُّٕمي حمؿد، وإّّن واهلل، مو أظرف أؾضؾ مـ جفودك، ؾنن أؾعؾ ؾنّكف 

لـل، وأشلفف افتقؾقؼ دو حيّى ولرىض، وؿؾً:... ؿربي إػ رّّب، وإّن مل أؾعؾف ؾوشتغػر اهلل فد

متك تؽدّن أـدك، ؾؽدّن لو معوولي ؾقام بدا فؽ، ؾؾعؿري فؼدلاًم لؽود افصوحلقن، وإّّن 

ّٓ ظؿؾؽ، ؾؽدّن مو بدا فؽ، واتِؼ اهلل لو معوولي،  ّٓ كػسؽ، وٓ متحؼ إ ٕرجق أن ٓ ترّض إ

ّٓ أحصوهو، وظؾؿ أّن هلل ـتوبًو ٓ لغودر صغرة وٓ ـبراو ظؾؿ أّن اهلل فقس بـوٍس فؽ اة إ

ًَ كػسؽ، وأهؾؽً دلـؽ،  ّٓ وؿد أوبؼ ؿتؾؽ بوفظـّي، وأخذك بوفتفؿي،... مو أراك إ
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 .(2)شيوأضعً افرظقّ 

مٜ مـ رشٚفٜ اإلمٚم احلسغ ؼ ٍِ تُ اافتزامف بٚفقؾٚء بام × يتّوح مـ افْهقص ادتَدِّ

وافسّيٞ حتك هالك مًٚويٜ فًٔٚد مـ وضع احلرب، × ظِٔف ذم صِح اإلمٚم احلسـ

يرى ضورة إبداء اإلُٕٚر × إمر صقرى بغ ادسِّغ، وإذا ـٚن اإلمٚم احلسغ

ؾٓق يِتزم بٚحلٍٚظ ظذ وحدة إُّمٜ، ويبدو أّن مبٚيًٜ مًٚويٜ  ،دخٚفٍٚت مًٚويٜ ووٓتف

بٚتٝ تَٚوم  ُيسٍر ظـ مًٚرضتف افتل× ٓبْف يزيد بقٓيٜ افًٓد، ؿد جًؾ اإلمٚم احلسغ

ِّٝ بٚفتزامٓٚ افسٔٚد )إظٚدة إمر صقرى(، وافديْل )مٍٚشد احلُقمٜ(،  حُقمٜ أخ

وظدم آفتزام بؼوط افهِح(. فُـ × وإخالؿل )تتبع صًٜٔ أمر ادٗمْغ اإلمٚم ظع

مل تتًدَّ افتّٓٔد بخِؼ ؿٚظدة مًِٚرضٜ تنًر × ممّٚ ُينٚر إفٔف أّن خىقات اإلمٚم احلسغ

وفذفؽ ظقامؾ متًددة مْٓٚ: مٚ ُظرف ظـ مًٚويٜ مـ  ،إػ افتٌٔر واإلصالح بٚحلٚجٜ

مل لستفس اشتفتورًا »، ؾواًل ظـ أّن مًٚويٜ (3)ُأشِقٍب ذم افَوٚء ظذ خهقمف افسٔٚشٔغ

ّٕف احلٚـؿ ٕمر افْٚس  (4)شمؽشقؾًو ٓ لسك فؾـوس ظذراً  ؾبدا ـ وإن مل يُـ فًّٚمٜ افْٚس ـ أ

وَمـ تْٚزل فف اإلمٚم  (5)ـ ـام رّوج ـ ـٚتٛ افقحل، وخٚل ادٗمْغ!! بسِىٚن افديـ ؾٓق

، ؾ٘ذا مٚ ثٚر ×وؾؼ ظٓد مُتقب ظـ افسِىٜ، وواؾؼ ظذ ذفؽ اإلمٚم احلسغ× احلسـ

ذم ظٓد مًٚويٜ فُٚن مـ افسٓقفٜ ظذ مًٚويٜ بقجقد جٓٚزه افدظٚئل، × اإلمٚم احلسغ

رجؾ دٕٔٚ ؾرق صّؾ اجلامظٜ ذم × ٚم احلسغأن جيًؾ مـ اإلم (6)ووشٚئؾ متقيِف افوخّٜ

                                           

 
×

 
 

 
 



  
 × جمّقظٜ صبٓٚت فِىًـ ذم مؼوظٜٔ ثقرة اإلمٚم احلسغ

56 

 

شبٔؾ افسِىٜ وخرج ظذ افسِىٜ افؼظٜٔ ـ وهذا مٚ رأيْٚ بقادره ذم رشٚفٜ مًٚويٜ 

ـّ بّٖن اإلمٚم × وجقاب اإلمٚم احلسغ ظِٔٓٚ ـ ـام أّن افُثر مـ افْٚس ـٚن شٔي

ًٚ ٕخٔف اإلمٚم احلسـ× احلسغ ؿٝ افذي ـٚن ذم اهلدٕٜ مع مًٚويٜ، ذم افق× ـٚن خمٚفٍ

ًٚ ظذ إطٓٚر مقاؾَتف ٕخٔف اإلمٚم احلسـ× ؾٔف اإلمٚم احلسغ  .(2)ذم ؿراره ذاك× حريه

إذ مل يٍتف أن يوع إرصٚد × وممّٚ فف أمّهٔتف مقؿػ مًٚويٜ مـ اإلمٚم احلسغ

وافًٔقن ظذ حترـٚتف ومـ ذفؽ إرشٚل مروان بـ احلُؿ إػ مًٚويٜ ُيًِِّف بَدوم رجٚل 

وإؿٚمتٓؿ ظْده، ؾُتٛ إفٔف مًٚويٜ حيذره مـ افًّؾ × ػ اإلمٚم احلسغمـ افُقؾٜ إ

 .(3)ضّده، أو أن يستٍّزه مـ وصٍٓؿ بسٍٓٚء افُقؾٜ مـ افذيـ حيّبقن افٍتْٜ

قن اإلمٚم احلسغ قن × وظذ وؾؼ هذه افسٔٚشٜ شُٔ حتٝ افرصد، وافتخِّص مْف شُٔ

( ٚٓ شتْٚد ظِٔ تف ذم شٓالً فبًده ظـ افَٚظدة افتل أراد ٓا قؾٜ وصًٔ ادقافغ فف مـ أهؾ اُف

راق(، وترصد ظدوه بف ؾَُٔٙ ظِٔف هبدوء ؾال يُقن شقى  ظؾقي موت حتػ أكػف، لثر »اًف

شك دم ؿؾقب أهؾف، وحمبّقف وصقعي أبقف إػ حغ، ثؿر لطقي افـسقون ذـراه  .(4)شمقتف ٕا

ٕٚٝ ضًٍٜٔ، أن تَقم ؾ٘ن مَّقمٚهتٚ آؿته× وإذا ُؿدر فثقرة اإلمٚم احلسغ ـ  ٚديٜ

حتٝ رمحتٓٚ تؤّؼ ظِٔف متك صٚءت، × وجٓٚز افدوفٜ أؿقى مْف، ؾَد ـٚن اإلمٚم احلسغ

ػ افْٚس بٕٚمقال، ويقشع افًىٚء ظذ صٔقخ افًنٚئر وذوي ذم حغ ـٚن مًٚويٜ يتٖفّ 

 وؿد اشتخدم مًٚويٜ مْع افًىٚء ظـ بْل هٚصؿ مـ، (5)ادُٕٜٚ، ويًْؿ ظِٔٓؿ بٚهلبٚت واجلقائز

 .(6)وجيزوه ظذ افبًٜٔ فٔزيد× دون افْٚس ـْقع مـ افوٌط ظِٔٓؿ فٔحِّقا اإلمٚم احلسغ

                                           
 

 
× 
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ًٚ هلذا افقاؿع ظْدمٚ ٕهح صًٔتف ذم افُقؾٜ × ويبدو أّن اإلمٚم احلسغ ـٚن مدرـ

وإن طّؾ يًّد افًّدة افالزمٜ فِْجٚح ظْد افَٔٚم، وؿد شٚرت  ،ًٚ بٚفسّيٞ مٚ دام مًٚويٜ حّٔ 

أمر افشقعي دم إظقام »بٚفىريَٜ ادرشقمٜ هلٚ حتك إذا هِؽ مًٚويٜ ـٚن  هذه اإلظدادات

إخرة مـ حؽؿ معوولي ؿد ظظؿ، واكتؼت دظقهتؿ أي اكتشوٍر دم ذق افدوفي اإلشالمقي 

ودم جـقب بالد افعرب، وموت معوولي... وـثر مـ افـوس وظوّمي أهؾ افعراق بـقع 

 .(2)شافبقً ٕكػسفؿ دلـوً مقي وحّى أهؾ خوّص لرون بغض بـل أُ 
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 غبّٛ: ٌصاِٛ ٖصٖد عَ املٍلسات
 

فْهؾ إػ أّن × إّن دًرؾٜ صخهٜٔ يزيد أمّهٜٔ ـزى ذم حتديد مقؿػ اإلمٚم احلسغ

 .(2)شلؾتؼل مع افدلـ مزرات افثقرة مقجقدة دم شؾقك لزلد كػسف، هذا افسؾقك افذي ٓ»

مٜٔ بـ ظبد بـ أيب شٍٔٚن صخر بـ حرب بـ أُ  إذ مل خُيتَِػ ذم أّن يزيد هق ابـ مًٚويٜ

افتل تزوجٓٚ مًٚويٜ فتقضٔد  . ُأّمف مٔسقن بْٝ بحدل افُِبٜٔ(4)وـْٔتف أبق خٚفد (3)صّس

 .(6)ؾبْل ـِٛ أخقال يزيد وإٔهٚره (5)صِتف بٚفَبٚئؾ افّْٜٔٔ

م، 757م، 756فد يزيد ذم شْٜ مخس أو شٝ أو شبع وظؼيـ فِٓجرة/وؿد وُ 

رّد فف ضِٛ، ويٖمر ؾٔىٚع ؾسظرع وـز ٖ وترّبك ذم حجر مًٚويٜ يىِٛ ؾال يُ وٕن ،(7)م758

                                           
× 
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 .(3)رضٔف صٔئًٚ ، وـٚن مًٚويٜ ٓ يًدل بام يُ (2)شإؿبول ظذ افشفقات»ظذ 

ـُ  مٜ ظـ صٓقد  ثر مًروؾقن بقرظٓؿ وتَقاهؿ صٓٚدات وؿد تقاتر ذم ادهٚدر ادتَدِّ

ث ظـ يزيد وظـ شِقـف وصٍٚتف إخالؿٜٔ ادنْٜٔ، ومـ ذفؽ ارتُٚبف فبًض  تتحدَّ

ذم يزيد:  (4)ؿٚل مًَؾ بـ شْٚن بـ ميٓر افُبٚئر، ـؼب اخلّر، وافزٕٚ، وترك افهالة، ؾَد

واهلل مو »: (6)، وؿٚل ظْف ظبد اهلل بـ حْيِٜ افٌسٔؾ(5)شرجؾ لؼب اخلؿر ولـؽح احلرم»

ّمفوت لـؽح إُ  خرجـو ظذ لزلد حتك خػـو أن ُكرمك بوحلجورة مـ افسامء، إّن رجالً 

وافبـوت وإخقات، ولؼب اخلؿر، ولدع افصالة، واهلل فق مل لؽـ معل أحد مـ افـوس 

 .(7)شٕبؾقً هلل ؾقف بالًء حسـوً 

ظذ افرؽؿ مـ أمر اهلل  (8)شلزلد اخلؿقر»وؿد اصتٓر يزيد بؼب اخلّر حتك ُظرف بـ 

ٻ  ﴿ؿٚل تًٚػ:  ،ىٚنشبحٕٚف وتًٚػ بٚجتْٚب اخلّر واظتبٚرهٚ رجس مـ ظّؾ افنٔ
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’
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، ومٚ ورد ظـ (2)...﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(3)مـ فًـ صٚرهبٚ ’افرشقل

وؿد ورد ظذ فسٚن افهحٚبٜ مٚ يدّل ظذ إطٓٚر يزيد فذفؽ، ؾقرد ذم رشٚفٜ اإلمٚم 

، وؿٚل ظْف ظبد اهلل (4)إػ مًٚويٜ وصػ يزيد بؼب اخلّر ومالظبٜ افُالب× احلسغ

كبولع َمـ لؾعى بوفؼرود وافؽالب، ولؼب اخلؿر، ولظفر » بـ ظّر مستُْرًا بًٔتف:

 .(5)شافػسقق! ومو حّجتـو ظـد اهلل؟!

م ؿقهلؿ: 792هـ/73وَٕؾ افىزي ظـ أهؾ ادديْٜ بًد ؿدومٓؿ مـ ظْد يزيد شْٜ 

إّكو ؿدمـو مـ ظـد رجؾ فقس فف دلـ، لؼب اخلؿر، ولعزف بوفطـوبر، ولرضب ظـده »

 .(6)شولسومر اخُلّراب وافػتقون افؼقون، ولؾعى بوفؽالب،

لو بـل، مو »ؾَٚل  ،إّن مًٚويٜ أحّس بام ـٚن ييٓره يزيد ؾقظيف ذم رؾؼ (7)وذـر ابـ ـثر
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أؿدرك ظذ أن تصؾ إػ حوجتؽ مـ ؽر هتتؽ لذهى بؿروءتؽ وؿدرك، ولشؿً بؽ 

ِّؼ ظذ ذفؽ ابـ ـثر ؿٚئالً: وهذا ـام جٚء ذم ا .(2)شظدوك، ولزء بؽ صدلؼؽ حلديٞ وظ

 !(3)شَمـ ابتُذ بقء مـ هذه افؼوذورات ؾؾقستس بسس اهلل )ظّز وجّؾ(»

وروى افبالذري أّن يزيد بـ مًٚويٜ ـٚن أول َمـ أطٓر ذب افؼاب وآشتٓتٚر 

ف بام يوحؽ مْف ادسؾقن مـ افَرود  ُّ بٚفٌْٚء وافهٔد واخّتٚذ افَٔٚن وافٌِامن، وافتٍ

ِّػ ظـ وصٍف بتِؽ افهٍٜ حتك ابْف مًٚويٜ بـ  .(4)وادًٚؿرة بٚفُالب وافديُٜ ومل يتخ

مقر ظؾقـو ظؾؿـو بسقء مكظف، وبئس مـؼؾبف... ن مـ أظظؿ إُ إ»... ، ظْدمٚ ؿٚل: (5)يزيد

 .(6)شأبوح اخلؿر ورضب افؽعبي

رألً لزلد بـ معوولي لسك افصالة »وممّٚ اصتٓر بف يزيد ترـف فِهالة، ؾقرد ؾٔف: 

ّٕف ـٚن يسك  ، وؿٔؾ ظْف(7)ششؽراً  افصؾقات دم بعض إوؿوت، وإموتتفو دم ؽوفى »بٖ

 .(8)شإوؿوت
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ومـ افىبًٔل أن تَِك هذه افهٍٜ اشتٓجٚن ادسِّغ وهؿ ٓ يزافقن ئًنقن 

افذي ؿرن بغ افؼك  ’اإلشالم ذم ظٓده إول، وٓ تزال تسدد بْٔٓؿ أؿقال افرشقل

 .(2)وافٍُر وبغ ترك افهالة

افهٍٚت وافسِقك ادنغ افذي اّتهػ بف َمـ تقػ ؿٔٚدة أمر ادسِّغ وؿد أورد هذه 

ٍسف ـ ٓشٔام ادتٖخريـ مْٓؿ، أي  (3)ظدد مـ افُتّٚب وافبٚحثغ بْٔام أجٓد ظدد آخر مْٓؿٕ 

افذيـ ـتبقا ذم افْهػ افثٚين مـ افَرن افًؼيـ ادٔالدي ـ فرّد هذه إخبٚر افتل بٌِٝ حّد 

سٛ إفٔف، أو فتزير تِؽ إؾًٚل وٓت حثٔثٜ ومؤْٜ فتزئٜ يزيد ومٚ ُٕ وؿٚمقا بّحٚ ،افتقاتر

ًٚ وراء ادْٟٓ افتزيري وبام يقائؿ افٍُر افسٍِل،  ًٚ مـ صدؿٓٚ جري ٓ  جيدون حمٔه ظْدمٚ

 افذي ؽِٛ ظذ ٕتٚجٚت بًض هٗٓء افُتّٚب بًد افْهػ افثٚين مـ افَرن افًؼيـ.

إذ مل يذـروا هتتُف، وترـف فِهالة وذب اخلّر ؾَد بّرأ بًض هٗٓء افُتّٚب يزيد; 

َِّّف افًدل  ّٕف مـ افىبَٜ إوػ مـ افتٚبًغ، وزظّقا أّن أبٚه ؿد ظ ّٕام ٕزهقه بحّجٜ أ وإ

ظـ إُّمٜ ذم امتْٚظٓام ظـ × واإلٕهٚف وافتقاضع!! وؿد صّذ ابـ افزبر واإلمٚم احلسغ

                                           
ش»’
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ء إُّمٜ!! وإّن تٚريخ يزيد فق ُدرس دراشٜ بًٜٔ يزيد افتل اشتجٚب هلٚ بٚؿل افهحٚبٜ وظَال

رائدهٚ افبحٞ ظـ احلََٜٔ ادجّردة ظـ اهلقى وادٔقل وافًقاضػ فتٌّرت ٕيرة ـثر مـ 

 .(2)افْٚس إػ يزيد وٕخذ مُٕٚف افهحٔح بغ خٍِٚء ادسِّغ ذم افتٚريخ اإلشالمل!!

ّٕف مـ افتٚبًغ هق احتجٚج واٍه يَ قم ظذ ٍٕل افْهقص إّن تزأة يزيد بحّجٜ أ

ًدهٚ افكحيٜ ٓظتَٚد خٚصٍّ بهالح ـّؾ صخهٜٔ أو تْزهيٓٚ ظذ أشٚس ؿرهبٚ افزمْل أو بُ 

 ، وهذا افرأي ؽر مقضقظل ذم تَٔٔؿ أو تنخٔص اخلِؾ ذم شِقك أّي ’ظـ افرشقل

ؾُٔػ بتٚبًٔٓؿ؟  ’ؾرد مـ ادسِّغ، ؾال خيٍك أّن اخلىٖ ؿد وؿع مـ صحٚبٜ افرشقل

وابـ افزبر مل يُقٕٚ صٚذيـ ذم إُٕٚر بًٜٔ يزيد ـ ـام شٔتّوح ـ ؾَد × احلسغوأّن اإلمٚم 

م ذـر  اظسض ظذ بًٜٔ يزيد ـؾُّ أهؾ ادديْٜ افذيـ ُأخذت مْٓؿ افبًٜٔ بٚإلـراه، وؿد تَدَّ

 رأي ظبد اهلل بـ ظّر ؾٔٓٚ.

تّٚب دراشٜ جمّردة ظـ اهلقى وادٔقل، بؾ اهّتّقا  ُُ افًِقيغ بْؼ ومل يَّدم فْٚ هٗٓء اف

ؾ هذه افدظٚوى افدظٚيٚت وافنٚئًٚت بسبٛ اخلهقمٜ افسٔٚشٜٔ افتل هٖٔت إجقاء فتَبّ 

ـام اصتفر ذفؽ  ،واحلؼقؼي أّن لزلد مل لؽـ صورب مخر وٓ ؾوشؼوً »بٌر ترّيٞ، ؾَٚل افْجٚر: 

ثرت ظذ ، وذـر صٚهغ أّن ـّؾ افنبٓٚت افُثرة افتل أُ ( 3)شبقاشطي افدظولي افشقعقي ادـظؿي

ّٓ ؿبٔؾ  أخالق يزيد ٓ تهّد أمٚم افَْد افًِّل افزيء; إذ مل تيٓر هذه افنبٓٚت ظِٔف إ

ؾال  ،افثقرات افتل حدثٝ ضّده بًد صًقده إػ شدة احلُؿ، أّمٚ ؿبؾ ذفؽ وذم ظٓد أبٔف

ًٚ خىرًا ُيًتد بف فٔزيد ذم ظٓد مًٚويٜ، وأّن ـّؾ مٚ وضع ظذ يزيد هق مـ تر ويٟ ًِٕؿ اهّتٚم

مٜٔ، مـ ؿبٔؾ رمٔف بؼب اخلّر، وترك افهالة، واتٔٚن افٍقاحش، ؾّ٘ن هذا أظداء بْل أُ 

آؾساء فق صّح، ؾّ٘ن أبٚه مًٚويٜ وهق خٍِٜٔ ادسِّغ ـ ـام يَقل صٚهغ ـ مل يُـ فٔسّح 
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مٜٔ ٓبْف بٕٚتٓٚك اإلشالم، وهق يًده فُٔقن خٍِٜٔ فِّسِّغ وإّن أهؾ افنٚم وبْق أُ 

ٜ ذم ديْٓؿ ّّٕنؿ ٓ يَبِقن افدّٕٔ  ;قف ٓ يرضقن بف خٍِٜٔ وؾٔف تِؽ افهٍٚتإٍٔسٓؿ ش

رًا مّخرًا ظذ مٚ وصٍف بف افرواة ُّ وهذا افرأي يرّده مٚ روي ظـ ابـ  ،(2)فٔستخٍِقا رجاًل ش

، واظساض ظدد مـ (3)ـثر مـ ٕهح مًٚويٜ ٓبْف ذم دمٚوز افتٓتّؽ إػ افتسّس بٚدًٚيص

، وظبد اهلل بـ ظّر، وظبد ×فبًٜٔ فٔزيد فسقء شرتف، مثؾ اإلمٚم احلسغافهحٚبٜ ظذ ا

ّن وٓة مًٚويٜ حٚوفقا مًْف مـ اشتخالف يزيد وأطٓروا إ. بؾ (4)اهلل بـ افزبر وؽرهؿ

ـّ أّن مًٚويٜ مل يُـ  ،(5)افًٔٛ ؾٔف وٓ ُيٍْك آهّتٚم افثٚبٝ بْهقص سحيٜ دجّرد افي

رًا مّخرًا،  ظٓده، أو ّٕن بْل أُ فٔسّح بٕٚتٓٚك اإلشالم فقيل ُّ مٜٔ ٓ يرضقن أن يتقٓهؿ ش

 .(6)شٔام وأّن ظددًا مْٓؿ ؿد ُظرف بؼب اخلّر شقاء ـٚن ذم وٓيٜ ادسِّغ أو خٚرجٓٚ ٓ

ؾّٚدظك أّن ادهٚدر ادختٍِٜ افتل صّقرت يزيد ذم  ،وإوّؿ مٚهر محٚدة إػ رأي صٚهغ

ر، شٍٔف، جٚهؾ، ؿٚد(  هٜ، وأمجًٝ ظذصقرة ؿبٔحٜ منقّ  ُّ وصٍف بٖؿبح افهٍٚت )ش

وأبرزت  ،هٝ شًّتف وشرتف وضّسٝ حمٚشْفٜ افتل صقّ ـٕٚٝ بتٖثر مـ افدظٚيٜ افًِقيّ 

ّٓ أّن يزيد مل يُـ أشقء ممَـّ أتك مـ بًده مـ اخلٍِٚء، وذـر أّن فديْٚ ٕهقص ءمسٚو ه، إ
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مـ تِؽ افْهقص شقى خىبٜ ٕستىٔع مـ خالهلٚ أن ٕرشؿ صقرة أؿؾ بنٚظٜ، ومل يقرد 

، ؾ٘ذا بٚفُٚتٛ مٚهر (2)فٔزيد إبٚن وٓيتف وصػ ٍٕسف ؾٔٓٚ بٚجلٓؾ، وأّن تقفٔف هق أمر مـ اهلل

محٚدة يَقل: بّٖن ذفؽ دفٔؾ ظذ ثَٜ يزيد بٍْسف!! ثؿَّ مدح مًٚجلٜ يزيد فثقرة أهؾ ادديْٜ 

فدمٚء، ومٚ حِٜٔ يزيد ؾِؿ يٍِح ذم دمّْٛ شٍؽ ا ،ظْدمٚ حٚول أن يىًّٓؿ بزيٚدة افًىٚء

 .(3)إذا أّس افَقم ظذ حتديف وخًِف!! ـام يَقل هذا افُٚتٛ

وؿد وصػ ـٚتٛ آخر يزيد برجٚحٜ افًَؾ وحسـ افتّكف ومًرؾتف بٚفَرآن 

وحٍيف فف، ودفِٔف ظذ ذفؽ اشتخدام يزيد ٕفٍٚظ افَرآن ذم ضل ـالمف، وهق بْيره 

آهّتٚمٚت فنخص يزيد وإفهٚق هتّٜ صٚهد ظذ ـذب مٚ تدظٔف افرواؾض مـ تقجٔف 

!!ًٚ . ؾٚفروايٚت بْير (4)ذب اخلّر وترك افهالة وتًّدي أحُٚم ـتٚب اهلل بف طِاًم وظدوإ

هٗٓء افُتّٚب مل دمرح يزيدًا ذم ـٍٚءتف وديْف وظِّف وجٓٚده، وإّن اهّتٚمف بؼب اخلّر ٓ 

ّٓ بنٚهدي ظدل، وؿد ظجز ادبىِقن أن جيدوا صٚهداً  واحدًا، وُؾوحٝ  يثبٝ إ

 .(5)دظقاهؿ!! ـام يَقل اجلزي

ويبدو أّن افٌٚيٜ مـ تْزيف يزيد بٖظذار واهٜٔ متٓٚؾتٜ، ـٚن افٌرض مْف افىًـ ذم ثقرة 

ومؼوظٔتٓٚ ظْد هٗٓد افُتّٚب، إذ ـٕٚٝ ؽٚيتٓؿ إُوػ افىًـ ذم × اإلمٚم احلسغ

ّٟ هبٚ اإلمٚم احلسغ  ٓٚ ظذ يزيد.وافتل خرج مـ أجِ× احلجٟ افتل احت
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 ×شبهة: شروذ اإلمام احلسني
 يف تسك بيعة يزيد اأُلّمة عن

 

بلّكف خرج ظذ افطاظة، ورؾع راية افعصقان × اّّتؿ بعض افباحثغ اإلمام احلسغ

ـّ ظذ ؿقد احلقاة،  ظذ اخلؾقػة افؼظل افذي حصؾ ظذ بقعة ـّؾ ُأّمفات ادسؾؿغ افالئل ـ

ؾؾؿ يعسض أحد مـفؿ ظذ بقعة يزيد دا ـان ؾقف  ،تعّج بافصحابةوإن بالد ادسؾؿغ ـاكت 

( 81( بدريًا، و)81إذ ـان يف مجؾة ادبايعغ فف ) ،مـ تؼقى وصالح وحسـ إدارة وشقاشة

 .(8) ( صحابقًا ـاكقا زبدة ادسؾؿغ!!322و) ،ممّـ بايع بقعة افرضقان

مقة افذيـ  بقعة يزيد ما خال بـل أُ وممّا ُيرّد بف ظذ ذفؽ أّن أهؾ ادديـة ؿد خرجقا ظذ

( مـ ادفاجريـ واألكصار وأبـائفؿ، 203خرجقا مـفا ؿبقؾ وؿعة احلّرة وؿد ُؿتؾ ؾقفا )أُ 

، وبؾغ ؿتذ ؿريش يقمئٍذ كحقًا مـ مائة، وؿتذ األكصار (3)ذـرهؿ ابـ خقاط بلشامئفؿ

دهؿ افؽاتب وجعؾفؿ مـ ، ؾليـ همالء افصحابة افذيـ (2)واحلؾػاء وادقايل كحق ادائتغ ظدَّ

 !مجؾة ادبايعغ؟

وإذا ـان أؽؾب افؽتّاب وافباحثغ ـ ممَـّ داؾع ظـ يزيد ـ ؿد كحك يف دؾاظف مـحك ابـ 
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; ؾال مْٚص فْٚ (2)اهّتٚم وأحٚل افَٚرئ إػ دؾٚع ورأي ابـ افًريب ه يزيد مـ أّي افًريب، أو ٕزّ 

فتِؽ أراء مُّٚنٚ وأثرهٚ ذم افٍُر مـ ظرض آراء هذا إخر، وحججف افتزيريٜ، ّٕن 

 افسٍِل، وؿد ضبًٝ افُثر مـ افْتٚجٚت افسٍِٜٔ بًد ابـ افًريب بىٚبًٓٚ.

وؿد جٚءت آراء ابـ افًريب ذم شٔٚق اظتامده ٕهِّٜٔ يزيد فقٓيٜ أمر ادسِّغ ظذ 

وإن ـٚن  ،ضقء ذوط اإلمٚمٜ افتل ؿّررهٚ افقاؿع افًّٚم، ؾٓق مـ افَٚئِغ بقٓيٜ ادٍوقل

هْٚك َمـ هق أؾوؾ مْف إذا ظَدت فف، دٚ ذم ظدم ظَدهٚ ]أي اإلمٚمٜ[ أو ضِٛ إؾوؾ 

 .(3)يبٚح، وتنتٔٝ افُِّٜ، وتٍريؼ أمر إُّمٜ ٓ مـ اشتبٚحٜ مٚ

ؿٚل  ـ (4)ومْٓٚ افًدافٜـ وفُلٓ  يسَط أحد أهّؿ ذوط اإلمٚمٜ افقاجبٜ فهّحٜ ظَدهٚ 
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ّٓ بشوهدلـ، »ٜ يزيد: ابـ افًريب ذم دؾٚظف ظـ أهِّٔ  ون لزلد مّخورًا. ؿؾـو:ٓ  حيؾُّ إ ؾنن ؿقؾ:ـ 

، ظـ افؾقٌ بـ (1)ؾَؿـ صفد بذفؽ ظؾقف؟ بؾ صفد افعدل بعدافتف. ؾروى حيقك بـ بؽر

ؿول افؾقٌ: تقدم أمر ادممـغ لزلد دم تورلخ ـذا، ؾساّمه افؾقٌ )أمر ادممـغ( بعد  ،(2)شعد

ّٓ تقدم لزلد :ذهوب مؾؽفؿ واكؼراض دوفتفؿ  .(4)شوفقٓ ـقكف ظـده ـذفؽ مو ؿول إ

 (5)ؾِؿ حيٍؾ ابـ افًريب بام اصتٓر ظـ يزيد مـ مخره وؾسَف، وتكيح أـثر مـ صحٚيب

وتٚبًل مًٚس فٔزيد بذفؽ ذم وؿٝ مل يَّدم يزيد أمٚم احلُؿ اإلشالمل فسامع صٓٚدة 

ًٚ ظـ افنٓقد، واـتٍك ابـ افًريب برأي إٕسٚن واحد يّثؾ ٍٕسف  ومًتَده، وهق بًٔد زمْٔ

بقصٍٓٚ صٓٚدة ظدل  شأمر ادممـغ لزلد»ظك يزيد، ٕٚهٔؽ ظـ أّن اظتامد ؿقل افِٔٞ: 

ؾَد  ،ّٕن هلذا إمر ذم افثَٚؾٜ افسّْٜٔ أـثر مـ تزير ٓ يقجٛ ظدافتف ،بحّؼ يزيد مردود

ؿل أمر ادممـغ، ُش وَمـ ؽؾبفؿ بوفسقػ حتك صور خؾقػي و»ؿقفف:  (6)َُٕؾ ظـ اإلمٚم أمحد
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ؾال حيّؾ ٕحد لممـ بوهلل وافققم أخر أن لبقً وٓ لراه إمومًو ظؾقف، بّرًا ـون أو ؾوجرًا، ؾفق 

 .(2)شأمر ادممـغ

وؿد اشتنٓد ابـ افًريب بَقل أمحد بـ حْبؾ ظـ يزيد بـ مًٚويٜ ذم ـتٚب افزهد بّٖن 

صػل ثؿر متوثؾ، ؾؾقـظر إػ أؾضؾ لُ إذا مرض أحدـؿ مرضًو ؾ»يزيد ـٚن يَقل ذم خىبتف: 

ؾَٚل: إّن ذفؽ يدّل ظذ ظئؿ  ،شظؿؾ ظـده ؾؾقؾزمف، وفقـظر إػ أشقأ ظؿؾ ظـده ؾؾقدظف

ّٕف أدخِف ذم مجِٜ افزهّ  ،مْزفٜ يزيد ظْد ابـ حْبؾ َتدى ٚد مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ افذيـ يُ ٕ

ّٓ ذم مجِٜ افهحٚبٜ  ،بَقهلؿ وُيرظقى مـ وظيٓؿ ؿبؾ أن خيرج إػ ذـر ومٚ أدخِف إ

خغ فف ذم اخلّر وإٔقاع افٍجقر..؟ وختؿ ابـ افًريب  افتٚبًغ. ؾٖيـ هذا مـ ذـر ادٗرِّ

مَٚفف افقظيل ـ افذي مل يِِغ حََٜٔ، ومل يدّل ظذ زهد يزيد بدفٔؾ ظّعٍّ مِّقس، يقازي 

خغـ ادَْقل مـ شرتف ـ بٚفَقل: وإذا شِبٓؿ اهلل ادروءة واحلٔٚء  ّٓ  ـ ادٗرِّ ترظقون إٔتؿ أ

وترؾوقن  ـ ـٚبـ حْبؾ مثالً ـ وتزدجرون وتَتدون بٕٚحبٚر وافرهبٚن مـ ؾوالء إُّمٜ 

ِّٜ  ؟!(3)ادِحدة وادجٚن مـ ادْتّغ إػ اد

يـ  خغ ادتٖخرِّ ومْٓؿ ـ ويبدو مـ هذه افْهقص أّن ابـ افًريب ـٚن مهدرًا فِّٗرِّ

د ؾحسٛ، بؾ وذم ٕسبٜ أخبٚر ؾسَف وؾجقره إػ فٔس ذم تْزيف يزيـ افُتّٚب ادكيغ 

مجٚظٜ بًْٔٓٚ وصٍٓٚ بٚإلحلٚد وادجقن، وؿد ـٚن ادكيقن أصجع مْف ذم افتكيح بٚشّٓٚ 

 ؾذـروا )افًِقيغ( تٚرة، و)افراؾوٜ( تٚرة ُأخرى.

يزيد مـ ذبف  ئٜذم شًٔٓؿ فتز (4)وؿد إتَك ظدد مـ افبٚحثغ وافُتّٚب ادكيغ
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ًٚ واحدًا ورد فدى ابـ ـثر )تاخلّر وترـ م(، وٕمّهٜٔ 2483هـ/885ف افهالة ّٕه

 افّْص شْقرده ـٚماًل:

وأصحوبف إػ حمؿد بـ  (1)ودّو رجع أهؾ اددلـي مـ ظـد لزلد مشك ظبد اهلل بـ مطقع»

ؾلرادوه ظذ خؾع لزلد ؾلبك ظؾقفؿ، ؾؼول ابـ مطقع: إّن لزلد لؼب اخلؿر ولسك  ،احلـػقي

ؽؿ افؽتوب. ؾؼول هلؿ: مو رألً مـف مو تذـرون، وؿد حرضتف وأؿؿً تعّدى ُح افصالة ول

ظـده ؾرألتف مقاضبًو ظذ افصالة متحّرلًو فؾخر، لسلل ظـ افػؼف، مالزمًو فؾسـّي، ؿوفقا: ؾنّن 

ذفؽ ـون مـف تصـُّعًو فؽ. ؾؼول: ومو افذي خوف مـل أو رجو حتك لظفر إيّل اخلشقع؟ 

ن مـ ذب اخلؿر؟ ؾؾئـ ـون أضؾعؽؿ ظذ ذفؽ إّكؽؿ فؼـوؤه، أؾلضؾعؽؿ ظذ مو تذـرو

وإن مل لؽـ أضؾعؽؿ ؾام حيّؾ فؽؿ أن تشفدوا بام مل تعؾؿقا. ؿوفقا: إّكف ظـدكو حلؼ وإن مل لؽـ 

ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿...أبك اهلل ذفؽ ظذ أهؾ افشفودة، ؾؼول:  :رألـوه. ؾؼول هلؿ

ؾـحـ  ،ؽره أن لتقّػ إمر ؽركوفسً مـ أمرـؿ دم رء، ؿوفقا: ؾؾعؾؽ ت ،(2)﴾وئ

كقفقؽ أمركو. ؿول: مو اشتحّؾ افؼتول ظذ مو ترلدوكـل ظؾقف توبعًو وٓ متبقظًو. ؿوفقا: ؾؼد 

ًَ مع أبقؽ، ؿول: جقئقّن بؿثؾ أّب أُ  ؾؼوفقا: ؾؿر ابـقؽ أبو  .ؿوتؾ ظذ مثؾ مو ؿوتؾ ظؾقفؿوتؾ

. ؿوفقا: ؾؼؿ معـو مؼومًو حتض افـوس ًُ افؼوشؿ وافؼوشؿ بوفؼتول معـو. ؿول: فق أمرهُتام ؿوتؾ

ؿول: شبحون اهلل! آمر افـوس بام ٓ أؾعؾف وٓ أرضوه، إذًا مو كصحً هلل دم  .ؾقف ظذ افؼتول

ظبوده. ؿوفقا: إذًا كؽرهؽ. ؿول: إذًا آمر افـوس بتؼقى اهلل وٓ لرضقن ادخؾقق بسخط 

                                            

 
’

 
 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  72  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ

72 

 

 .(2)شوخرج إػ مّؽي .اخلوفؼ

فُتّٚب وافبٚحثغ افذيـ أوردوا هذه افروايٜ مْٓجٓؿ وإذا ـّْٚ ٕسّجؾ هْٚ ظذ ا

، وؿد أورد هذه افروايٜ فتزير (3)ّٕن ابـ ـثر افذي أخذوا ظْف ؿٚئٌؾ بٍسؼ يزيدـ إٓتَٚئل 

افرأي افَٚئؾ بّٖن افٍٚشؼ ٓ جيقز خًِف ٕجؾ مٚ يثقر بسبٛ ذفؽ مـ افٍتْٜ ووؿقع 

 وا هذه افروايٜ وأمهِقا رأي ٕٚؿِٓٚ ـ ابـ ـثر ـ ؟!ؾّ٘ن فْٚ أّن ٕتسٚئؾ دٚذا اظتّد ـ (4)اهلرج

ُٕرّجح وضع هذه افروايٜ ـ افتل  (5)فًّدة مسقؽٚت: ؾٓل مل ترد ذم ادهٚدر ادتَّدمٜ ;و

ًٚ إػ وؿقع احلٚدثٜ وأشبؼ مـ ابـ ـثر.ؿٔض فْٚ آ  ضالع ظِٔٓٚ ـ مع أّّنٚ أؿرب زمْٔ

أخبٚر أحٚد افتل ُشُٝ ظـ وؿد ذـر ابـ ـثر هذا افّْص بدون شْد، ؾٓق مـ 

م ـ ثؿَّ أصبح إيراد ابـ ـثر هلٚ دفٔاًل  روايتٓٚ ٕـثر مـ شبع ؿرون ـ إذ مل ترد ذم مهدر متَدِّ

وإشَٚط ـّؾ ادروي ظْف ذم  ،ٜ يزيد فدى افُتّٚب وافبٚحثغ ادتٖخّريـئظذ افتسِٔؿ بتز

 ادهٚدر افسٚبَٜ.

ًٚ ظذ  ؾُٚتٛ افّْص  ،أّمٚ مـ ٕٚحٜٔ متـ افروايٜ ـ أو راويف ـ حٚول أن ييٓر يزيد مقاطب

ًٚ بٚفسّْ  ًٚ فِخر، شٚئاًل ظـ افٍَف، مِتزم ٜ، وهل صٓٚدة جًِٓٚ تهدر مـ افهالة، متحّري

وهق أحد زظامء بْل هٚصؿ، وابـ اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب  ،حمّد بـ احلٍْٜٔ
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ت إٓحالل وافٍسؼ وافٍجقر ، ؾال بّد وأن تُقن صٚدؿٜ، وإّن اهّتٚم يزيد بهٍٚ×ضٚفٛ

اهتٚمٚت بٚضِٜ!! وفًؾ اؿحٚم اشؿ حمّد بـ احلٍْٜٔ ذم افروايٜ ـٚن هلذا افٌرض ؾًْد 

ّٕف أطٓر حمّدًا وهق ابـ اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع  × آشسشٚل ذم ؿراءة افّْص يتبغَّ أ

ّٕام خروج ظ× وأخق اإلمٚم احلسغ ّٕف ـٚن جيد بّٖن اخلروج ظذ يزيد إ ذ احلٚـؿ بٖ

افؼظل واخلٍِٜٔ افقاجٛ افىٚظٜ، بؾ إّن افّْص يدّل ظذ أّن افَتٚل بًد اإلمٚم أمر 

ؿوفقا: ؿد ؿوتؾً مع أبقؽ. ؿول: »مقيٜ بٚضؾ وؽر مؼوع ظْده فِدوفٜ إُ × ادٗمْغ ظع

 . شؿوتؾ ظذ مثؾ مو ؿوتؾ ظؾقفجقئقّن بؿثؾ أّب أُ 

ًٚ ب× ؾخروج اإلمٚم احلسغ ْير ابـ احلٍْٜٔ ظذ وؾؼ هذا افّْص، مل يُـ مؼوظ

وهذا مٚ خيٚفػ مٚ جٚء ذم افروايٚت افتٚرخئٜ افتل ّسحٝ بّٖن حمّدًا ٕهح أخٚه اإلمٚم 

ٜ ـ بًد هالك مًٚويٜ وإحلٚح وايل ادديْٜ ظذ اإلمٚم احلسغ× احلسغ ُّ × بٚدسر إػ م

ِّص مـ ضٌط إمقيغ أو حمٚوٓت إيذائٓ ٜ بٚفبًٜٔ فٔزيد ـ فٔتخ ُّ ؿ فف ظذ اظتبٚر أّن م

 .(2)حرم آمـ

ٜ ـٚن بٖمر × بؾ إّن بَٚء حمّد بـ احلٍْٜٔ ذم ادديْٜ ظْد مٌٚدرة اإلمٚم احلسغ ُّ إػ م

وأّمو أكً لو أخل ؾال ظؾقؽ أن تؼقؿ بوددلـي »ٍٕسف; إذ ؿٚل فف: × مـ اإلمٚم احلسغ

 .(3)شؾتؽقن يل ظقـوً ظؾقفؿ وٓ ّتػل ظّع صقئوً مـ أمقرهؿ

د منٚرـٜ حمّد بـ احلٍْٜٔ مع أخٔف اإلمٚم احلسغو ـّ ذم ثقرتف ظذ يزيد، × هق مٚ يٗ

ّٕف شُٔقن مـ أصّد ادًٚرضغ فٔزيد بًد مَتؾ اإلمٚم احلسغ ، وفِدوفٜ ×ؾواًل ظـ أ

ًٚ ذم مقؿٍف مـ ثقرة ادختٚر.  إمقيٜ وهق مٚ يبدو واضح
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يـ إػ تٖـٔد روايٜ ا بـ ـثر، وفُْف أّوَل مقؿَػ ابـ وؿد ذهٛ أحد افُتّٚب ادتٖخرِّ

ًٚ ظذ ٍٕسف مـ أن حيدث فف مثؾ افذي حدث فإلمٚم  احلٍْٜٔ إػ افتزامف بّبدأ افتَٜٔ خقؾ

ـّ احلرب ظذ يزيد× احلسغ ّٕف ٓ يِّؽ مـ افًّدة وافرجٚل مٚ يسٚظده ظذ ص ٕ(2). 

ًٚ خدمٜ ٕؽراض افدوفٜ ا ٕمقيٜ فَٔٚل ويبدو فْٚ أّن افقضع ذم ّٕص ابـ ـثر ـٚن جِٔ

بّٖن يزيد رجؾ صٚفح ٓ جيقز ؿتٚفف، وبنٓٚدة مـ ابـ اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب 

ٍٕسف، ويبدو أّن واضع افّْص ؿد حرص ظذ إطٓٚر أهؾ ادديْٜ خمىئغ × ضٚفٛ

ًٚ ذم إجراءاتف ذم افَوٚء ظذ حرـتٓؿ ذم  َّ بخروجٓؿ ظذ يزيد افذي ـٚن ـ ذم رأيف ـ حم

 .(3)وؿًٜ احلّرة
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ٕه وٕقف اللٕفٗني غبّات ح
 ×اذتطني اإلواً ثٕزٚ وَ

 

ٜ وإبٚءه افبًٜٔ بٚرؿٜ أمٍؾ دَـ يرؽبقن ذم × مثّؾ خروج اإلمٚم احلسغ ُّ إػ م

ِّص مـ بْل أمٜٔ وافسر خِػ رايٜ أهؾ افبٔٝ^ ; إذ ـٚن افًراق ذم هذا افقؿٝ (2)افتخ

ًٚ بًد أن َظِِؿ أهِف هبالك مًٚويٜ وبًٜٔ يز ٜ × يد، وخروج اإلمٚم احلسغمِتٓب ُّ إػ م

ًٚ افبًٜٔ، ؾًَدت ذم افُقؾٜ آجتامظٚت ادْٚهوٜ فِسِىٜ إمقيٜ ؾٚجتّع افُقؾٔقن  راؾو

 .(3)ذم بٔٝ شِٔامن ابـ سد اخلزاظل

وؿد أورد ظدد ـبر مـ افُتّٚب ادتٖخّريـ ذـر اجتامع أهؾ افُقؾٜ هذا ضّـ شٔٚؿف 

وحٚول أمحد صِبل أن يًِؾ مقؿػ  (4)تٚرخئٜ ادتَّدمٜافتٚرخيل ـام ورد ذم ادهٚدر اف

د واخلروج ظذ افسِىٜ بال مسقغ ؾَٚل:  افُقؾٔغ هذا بحبّٓؿ فِتّرُّ

                                           
 

×

×

×
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فؼد ـون أهؾ افؽقؾي لستجقبقن فؽّؾ كداء فؾثقرة حتك فقجد افبوحٌ ثقرات متّصؾي »

اب إمـ أصبح دون أن جيد هلو شببًو معؼقًٓ، ـلّن افثقرات أصبحً هدؾًو فذاهتو، واضطر

 .(2)شمؼصقدًا فذاتف

وهق يتجٚهؾ ظّدًا هبذا احلُؿ مٚ حلؼ بٚفُقؾٔغ مـ اضىٓٚد وتُْٔؾ ٕتٔجٜ افسٔٚشٜ 

 إمقيٜ.

ك م اجتامع ظدد مـ أهِٓٚ ذم بٔٝ ٖؾٚفت ،وؿد صٚرـٝ افبكة افُقؾٜ ذم ظِّٜٔ افتحرُّ

 . (3)امرأة مـ ظبد افَٔس ُيَٚل هلٚ مٚريٜ بْٝ شًد

آجتامع شٔٚشٜ مًٚويٜ، ورؾوٝ وٓيٜ يزيد، واشتَرت ـِّٜ  ٕتَدت ذماوؿد 

مـ أجؾ ؿقودة افثقرة » (4)ؾُتبقا إفٔف ،فَِدوم ظِٔٓؿ× احلٚضيـ ظذ دظقة اإلمٚم احلسغ

افتل ؿطعً صقضًو مـ افـضٍ، جوء دم افـتقجي حمصاًل فؾؿرحؾي افرّسلي وجفقدهو ادؽّثػي 

 .(5)شسوبؼـنضور وحقد فؾـضول افسقود دم افعفد اف

ٜ فًؼ فٔٚل خِقن مـ صٓر × وـٚن أول ـتٚب ورد فإلمٚم احلسغ ُّ ذم م

ذم ادهٚدر × وظذ افرؽؿ مـ تقاتر مُٚتبٚت أهؾ افًراق فإلمٚم احلسغ ،(6)رموٚن

هق × ؾزظّقا بّٖن اإلمٚم احلسغ ،ؾَد خٚفػ بًض افُتّٚب ذفؽ ،افتٚرخئٜ ادتَّدمٜ

                                           
 

×

 
××

×
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 .(2)ؾُٚتبقه بٚفَدوم ظِٔٓؿ ،بٓؿ بٚفبًٜٔ ففافذي ـٚتٛ افنًٜٔ ذم افُقؾٜ يىٚف

ـ ذم احلقادث افتٚرخئّٜ شٔجد أّن اإلرادة افنًبٜٔ ؿد أبدت مىٚفبتٓٚ ـ  ًِّ وفًؾ ادتّ

ًٚ ـ فإلمٚم احلسغ ًٚ × وفق طٚهري فَِٔٚم بٚفثقرة ظذ احلُقمٜ افَٚئّٜ، وؿد طٓر ذفؽ جِٔ

ٜ بًد إظالٕف ظدم افبًٜٔ وخّٚص  ،×مـ إمجٚع أهؾ احلجٚز ظذ تٍؤؾ اإلمٚم احلسغ

ٜ ُّ ، ومـ اجتامع أهؾ افًراق ـ ـقؾٜ وبكة ـ ظذ مُٚتبتف ودظقتف فَِدوم، (3)وؿدومف إػ م

ٕيرتف فِحُؿ ورؤيتف فِسِىٜ، ومٍٓقمف إلرادة افْٚس، وبًٜٔ × وؿد حدد اإلمٚم احلسغ

ًٚ ظذ ـتبٓؿ:  د ؾفؿً ـّؾ ؿ»اجلّٓقر مـ خالل رشٚفتف افتل بًثٓٚ إػ أهؾ افُقؾٜ جقاب

افذي اؿتصصتؿ وذـرتؿ، ومؼوفي جّؾؽؿ إّكف فقس ظؾقـو إموم ؾلؿبؾ فعؾ اهلل أن جيؿعـو بؽ 

ّٓ افعومؾ بوفؽتوب وأخذ بوفؼسط، وافدائـ  ،ظذ اهلدى واحلّؼ... ؾؾعؿري، مو اإلموم إ

يستجٔٛ إلرادة × . وهق يقضح أّن اإلمٚم احلسغ(4)شبوحلّؼ، واحلوبس كػسف ظذ ذات اهلل

ُِّؿ( ويٍوح بىالن بًٜٔ احلٚـؿ يزيد وظدم أهِٔتف فقٓيٜ ادسِّغ ببٔٚن  ظّٚمٜ )مَٚفٜ ُج

ده اإلمٚم احلسغ ـّ ذم ادديْٜ × بًض افؼوط ادقضقظٜٔ فإلمٚم ظذ افْٚس. وهق مٚ أ

إّكو هلل وإّكو إفقف راجعقن. وظذ »ؾَٚل فف:  ،ظْدمٚ ضِٛ مْف مروان بـ احلُؿ مبٚيًٜ يزيد

فسالم إذا ُبؾقً إُّمي براٍع مثؾ لزلد.. لو مروان، أترصدّن فبقعي لزلد، ولزلد رجؾ اإلشالم ا

 .(5)شؾوشؼ؟!!

                                           

×

 
 

×

×

 
×
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ـٚن شَٔقم هبٚ × وفذفؽ ًٕتَد بّٖن دواؾع افثقرة ـٕٚٝ ؿٚئّٜ، وأّن اإلمٚم احلسغ

ّّٕنٚ تًبر ظـ إفَٚء  ،ِٝ بَٔٚم افثقرةحتك إذا مل تٖتف رشٚئؾ افُقؾٔغ افتل ؿد تُقن ظجّ 

. ؾواًل ظـ (2)ذم اخلروج ظذ احلٚـؿ افيٚمل× ادسٗوفٜٔ افؼظٜٔ ظذ ظٚتؼ اإلمٚم احلسغ

دون إتزاع افبًٜٔ مْف أو ؿتِف، وؿد × مقيٜ مل تُـ فتسك فإلمٚم احلسغأّن افسِىٜ إُ 

ّسح اإلمٚم هبذه احلََٜٔ ذم ـالمف مع افذيـ حٚوفقا أن يثْقه ظـ مسره، أو اخلروج مـ 

ٜ ُّ واهلل، ٓ لدظقّن حتك لستخرجقا هذه افعؾؼي مـ جقدم ؾنذا ؾعؾقا شّؾط اهلل »ٚل: ؾَ ،م

اهلل، فق ــً دم جحر هومي مـ هذه اهلقام  والؿُ »وذم ّٕص آخر:  ،(3)شظؾقفؿ َمـ لذهّلؿ..

ٜ بام × . ٓشٔام وأّن اخّتٚذ اإلمٚم احلسغ(4)شٓشتخرجقّن حتك لؼضقا ّب حوجتفؿ ُّ د

مل، وضٚبع ؿرر مَّرًا هلذه احلرـٜ، مـ أـز افتحديٚت افتل واجٓٝ متثِف مـ مقؿع إشال

مقي ضبٜ صديدة ؾَد ـٚن ـ احتامل ـ خروجٓٚ مـ اإلضٚر إُ  ،يزيد ذم ذفؽ افقؿٝ

 .(5)فًٓده، ادحٚط بٚفَْد وآرتٔٚب بٍُٚءة اخلٍِٜٔ

ؾَد حرص ظذ  ،×وإذا ـٕٚٝ افثقرة ؿد أصبحٝ افَرار افْٓٚئل فإلمٚم احلسغ

ّٕف أمٚم إحلٚح أهؾ افًراق وتقايل إهتٔئٜ ادقؿػ افسٔٚد ذم افًراق ؿبؾ افقصقل إفٔف، إذ 

                                           
×

×

«

 ش
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ٜ ـتٛ إفٔٓؿ يَقل:  ُّ وؿد بعثً إفقؽؿ أخل وابـ ظّؿل »... ـتبٓؿ ورشِٓؿ إفٔف ذم م

وثؼتل مـ أهؾ بقتل، وأمرتف أن لؽتى إيّل بحوفؽؿ وأمرـؿ ورألؽؿ، ؾنن ـتى إيّل بلّكف ؿد 

مً ظّع بف رشؾؽؿ وؿرأت جك مـؽؿ ظذ مثؾ مو ؿدِ ؽؿ وذوي افػضؾ واحلِ أمجع رأي مؾئ

 .(2)شدم ـتبؽؿ، أؿدم ظؾقؽؿ وصقؽوً إن صوء اهلل

ف ظذ مٚ× ويتبّغ مـ هذا افُتٚب أّن اإلمٚم احلسغ أمجع أهؾ  ؿد أرشؾ َمـ يتًرَّ

ّٕف شقف يِبّل مىٚفبٓؿ بٚفَدوم إفٔٓؿ إذا ـتٛ إف د هلؿ أ ـّ ٔف رشقفف بام افُقؾٜ ظِٔف، وأ

ف  (3)ينٚهده مْٓؿ، وهذا ؽٚيٜ مٚ يستىًٔف فالحساز ؿبؾ اإلؿبٚل إػ افًراق ّّ ؾٖرشؾ ابـ ظ

 .(5)وأرشؾ مقٓه شِٔامن إػ افبكة (4)مسِؿ بـ ظَٔؾ إػ افُقؾٜ

                                           

 
«

 ش
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 إػ أهؾ افبكة× مٚم احلسغ صبٜٓ: افتحريػ ذم ـتٚب اإل

7: 

 

 

 

 ×غبّٛ: التخسٖف يف كتاب اإلواً اذتطني 
 البصسٚ أِن إىل

 

ٜ× وافبكة إػ اإلمٚم احلسغفَد تقافٝ افرشٚئؾ وافُتٛ ووؾقد افُقؾٜ  ُّ  (2)ذم م

مـ افُقؾٜ × ؾٖوردوا أشامء َمـ راشؾ اإلمٚم احلسغ ،ومل يٌٍؾ افُتّٚب ادتٖخرون ذفؽ

ٜ يدظقٕف إػ افَدوم إػ افًراق ـام ورد ذم ادهٚدر  ،أو افبكة ُّ أو مـ ؿدم ظِٔف إػ م

 .(3)ادتَّدمٜ

ّٓ أّن أحد أوفئؽ افُتّٚب ادتٖخريـ ُّ  ( 4)إ × ؽ ذم أّن افُتٚب افذي أرشِف احلسغص

، ×إػ افبكة ؿد زيدت ؾٔف مزاظؿ وظبٚرات ٓ يُّـ أن تهدر مـ اإلمٚم احلسغ

ٍّيف ظذ رشٚفٜ فإلمٚم احلسغ ٕهؾ × وصٚضر بذفؽ ابـ ـثر ـ ؿبِف ـ افذي ظّز ظـ حت

بؽالم مزلد مـ وظـدي دم صّحي هذا ظـ احلسغ كظر، وافظوهر أّكف مطرز »افبكة بٚفَقل: 

                                           
×
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 .(2)شبعض رواة افشقعي

 وممّٚ جٚء ذم ذفؽ افُتٚب:

ظذ خؾؼف، وأـرمف بـبقتف، واختوره فرشوفتف، ثؿر  أّمو بعد، ؾنّن اهلل اصطػك حمؿدًا »

، وــّو أهؾف وأوفقوءه وأوصقوءه ؿبضف اهلل إفقف وؿد كصح فعبوده، وبؾغ مو ُأرشؾ بف

س، ؾوشتلثر ظؾقـو ؿقمـو بذفؽ، ؾرضقـو وـرهـو افػرؿي، وأحّؼ افـوس بؿؼومف دم افـو ،وورثتف

وأحببـو افعوؾقي، وكحـ كعؾؿ أّكو أحّؼ بذفؽ احلّؼ ادستحّؼ ظؾقـو ممـر تقّٓه، وؿد أحسـقا 

وأصؾحقا، وحتروا احلّؼ، ؾرمحفؿ اهلل، وؽػر فـو وهلؿ. وؿد بعثً رشقيل هبذا افؽتوب، وأكو 

ن إمقتً، وإّن افبدظي ؿد ُأحققً، و، ؾنّن افسـّي ؿد أُ أدظقـؿ إػ ـتوب اهلل وشـّي كبقف 

 .(3)شتسؿعقا ؿقيل وتطقعقا أمري أهدـؿ شبقؾ افرصود، وافسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل

وفق ٕيرٕٚ ذم ّٕص افُتٚب شْجد إصٚرة إػ ذفؽ اخلالف افذي حهؾ حقل اخلالؾٜ 

تٚريخ ظذ بغ بْل هٚصؿ وشقاهؿ، وتقاترت ـتٛ اف ’بًد وؾٚة افرشقل افُريؿ

 ’اختالف مذاهٛ أصحٚهبٚ ظذ َِٕف، وذم افُتٚب ؿقل بحّؼ أهؾ افبٔٝ بخالؾٜ افْبل

ؿبؾ × ووصٚيتف ووراثتف، وهذا مٚ مل يتخؾَّ ظـ افتكيح بف اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع

ترك بْل × بًده، وذـر اإلمٚم احلسغ× خالؾتف وبًدهٚ، وّسح بف اإلمٚم احلسـ

ًٚ فِ جامظٜ وآئتالف ذم مجٔع إدوار افتٖرخئٜ افتل أظَبٝ وؾٚة هٚصؿ فِخالف حّب

، أّمٚ دظقتف أهَؾ افبكة إلحٔٚء افُسّْٜ وإمٚتٜ افبدظٜ، ؾٓذا صًٚر ’افرشقل إظيؿ

ـثرًا، ؾال ٕدري مٚ افذي زاده افنًٜٔ ذم ٕسخٜ × اإلصالح افذي ـرره اإلمٚم احلسغ

ؿد × ر ـ بّٖن رشٚفٜ اإلمٚم احلسغافُتٚب؟ واظتّد هذا افُٚتٛ وجٜٓ ٕير ابـ ـث

ٜ، وٓ مّٔ ضٚفتٓٚ يد افتحريػ وافزيٚدة ـ مع أّن ادًروف ظـ ابـ ـثر مِٔف ودؾٚظف ظـ بْل أُ 

ًٕرف دٚذا يًتّد ـثر مـ افُتّٚب وافبٚحثغ ادتٖخريـ ٕسبٜ ـّؾ مٚ ٓ يقاؾؼ هقاهؿ إػ 

 افُذب مـ دون دفٔؾ ظِّل.

                                           
 

 



  
 58 ×تارخيقّة يف مؼتؾ اإلمام احلسغحتؿقؾ أهؾ افؽقؾة ادسموفقّة اف

 

 

 

ة ة التازخيّيولّيحتنيل أهل الكوفة املسؤ
 ×اإلمام احلسنيمقتل  يف

 

تقجف ظبقد اهلل بـ زياد إػ افؽقؾة بلمر يزيد بـ معاوية ودخؾفا ؿبؾ أن يصؾ اإلمام 

إػ افعراق، واّّتذ ؾقفا إجراءات ؿاشقة وصارمة؛ إذ أخذ افعرؾاء أخذًا صديدًا، × احلسغ

ضؾبة أمر ادممـني، وَمـ فقؽؿ مـ  اكتبقا يل الغرباء وَمـ فقؽؿ مـ»ووّجف إفقفؿ أمره بلن: 

احلرورية وأهؾ الريب الذيـ رأهيؿ اخلالف والشؼاق، فَؿـ كتبَفؿ لـا فزئ، وَمـ مل يؽتب لـا 

أحدًا، فؾقضؿـ لـا ما دم عرافتف أن ال خيالػـا مـفؿ خمالػ، وال يبِغ عؾقـا مـفؿ باٍغ، فَؿـ مل 

ف، وأيّم عريػ وجد دم عرافتف مـ بغقة أمر يػعؾ برئت مـف الذّمة، وحالل لـا مالف وشػؽ دم

 .(1)«وأُلغقت تؾؽ العرافة مـ العطاء... ،ادممـني أحد مل يرفعف إلقـا ُصؾب عذ باب داره

ؾؾؿ يؽتِػ ابـ زياد بجقاشقسف، وإّكام جعؾ مـ ـّؾ ظريػ ظذ ؿقمف جاشقشًا يقاؾقف 

إجراءات ّتؾؼ أجقاًء مـ افرظب بلخبار ـّؾ داخٍؾ وواؾد، وإاّل يستحّؾ دَمف ومافف، وهذه 

 وافرهبة وافتحّسب مـ افؽقؾقغ.

ؾنّكف ظؿؾ ظذ إفؼاء افؼبض ظذ ظدد مـ افذيـ ـان ُيعرف  ،ويف كػس افسقاق

حتك  ـ (3)اهلل بـ احلارث ومـ بقـفؿ ادختار بـ أيب ظبقد وظبدـ × هؿ ألهؾ افبقتؤوال

ما يؼارب األربعة × مام احلسغوصؾ تعداد َمـ ـان يف شجـ ابـ زياد إّبان ثقرة اإل

 ×.آالف ومخسامئة إكسان مـ خّؾص أصحاب وصقعة اإلمام أمر ادممـغ ظع
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وذم طّؾ اشتٓداف ظبٔد اهلل دسِؿ بـ ظَٔؾ ـٚن ٓ بّد مـ تٌٔر مُٚن إؿٚمتف، ؾِؿ يًد 

ًٚ ذم مُٚن مًروف، ؾِجٖ إػ دار ُأخرى هل دار هٕٚئ بـ ظروة ادذحجلؤبَٚ  .(2)ه صٚحل

 ،ذ افرؽؿ مـ ـّؾ افتٓديدات افتل وجٓٓٚ ابـ زيٚد إػ افًرؾٚء وافؼضٜ وافْٚسوظ

ّٓ ظـ ضريؼ أحد جقاشٔسف، ممّٚ أّدى إػ اشتَدام هٕٚئ إػ  ف ظذ مُٚن مسِؿ إ ّٕف مل يتًرَّ ؾ٘

ّٕف  ابـ زيٚد ومقاجٓتف بذفؽ اجلٚشقس افذي ـٚن يدخؾ دار هٕٚئ ويِتَل بّسِؿ ظذ أ

 .(3)ُأهغ هٕٚئ وُضب وُحبسمـ ادقافغ، ثؿَّ 

وظْدمٚ ظِؿ مسِؿ بام صٚر مـ أمر هٕٚئ خرج وظبّٖ أربًٜ آٓف مـ ؿّقاتف، شٚر هبؿ إػ 

وهق: دٚذا مل يبٚؽٝ مسِؿ  ،، ويتبٚدر إػ افذهـ شٗال فف أمّهٔتف(4)مٚرة حٔٞ ابـ زيٚدؿك اإل

حتالفف وضرده مْف ؿبؾ اف شٔام وأّن ظبٔد اهلل بـ زيٚدًا ذم ؿك اإلمٚرةٓ  َبض ظذ هٕٚئٓ 

ودٚذا حتّقل مسِؿ إػ  ؟؟ادهٚدر ذـرت أّن مبٚئًف مـ أهؾ افُقؾٜ ـٕٚقا بًددٓ  ُيستٓٚن بف

ودّٚ مل يرد ذم ادهٚدر افتٚرخئٜ أي تٍسر هلذا ادقؿػ، ؾِٔس  هذا ادقؿػ مـ اهلجقم متّٖخرًا؟

ّٓ أن يستْتٟ ذفؽ مـ مالبسٚت احل قادث; إذ يُّـ افَقل إّن مسِاًم ؿد أمٚم افْٚطر اددؿؼ إ

زاع داخع بغ أضراف مقافٜٔ وُأخرى مًٚديٜ ذم  حٚول أن يتجّْٛ إدخٚل ادجتّع افُقذم ذمٕ 

ر ذم مْٚورة ابـ زيٚد ـام شبؼ مع ×ؿبؾ وصقل اإلمٚم احلسغ (5)افُقؾٜ َُّ ، وربام يُقن ؿد ؾ

                                           
×

×

 
×

× 
×

 
×

 



  
 84 ×حتّٔؾ أهؾ افُقؾٜ ادسٗوفّٜٔ افتٚرخئّٜ ذم مَتؾ اإلمٚم احلسغ

 

ّٕف ؽر ×م احلسغافًْامن بـ بنر وايل افُقؾٜ، حتك يتحَؼ مـ مَدم اإلمٚ شٔام وأ  ٓ ،

بٖـثر مـ آشتىالع، وؿد يُقن ذم حسٚب مسِؿ افٍسة افزمْٜٔ افتل × مٖمقر مـ اإلمٚم

تٚبف إػ اإلمٚم احلسغ خمزًا إيٚه بٚشتًداد افُقؾٜ دَدمف، ؾ٘خراج وايل × يَتؤٓٚ وصقلـ 

ٜ× يزيد مـ افُقؾٜ وآشتٔالء ظِٔٓٚ ؿبؾ خروج اإلمٚم احلسغ ُّ ض اإلمٚم  مـ م شًٔرِّ

خلىر حمَؼ وفٔس حمتّؾ; إذ شَٔقد ذفؽ إػ إرشٚل افسِىٜ فَّقة ظسُريٜ × احلسغ

ستىٔع افتدفٔؾ  ًٚ مـ افتُْٔؾ وإذى وؿدٕ  ، وتذيؼ أهِٓٚ أفقإ ًٜ ِّٔىر ظذ افُقؾٜ ثٕٚٔ صٚمّٜٔ فتس

َ وٚء مّدة ظذ هذا آحتامل بّٖن مسِاًم حتقل إػ مقؿػ اهلجقم ظذ ؿك ظبٔد اهلل بًد ٕا

، ؾال ريٛ أّن ظٔقن يزيد شتحتٚج إػ ؾسة ُأخرى ×ـٚؾٜٔ فقصقل رشٚفتف إػ اإلمٚم

ٍِٜٔ بٖن يهؾ رـٛ اإلمٚم احلسغ ويًزز × إلخبٚره بتىّقرات ادقؿػ ذم افُقؾٜ وهلـ 

 وجقده ؿبؾ أي مقاجٜٓ ظسُريٜ مع افسِىٜ.

، ورست ذم وؿد تُقن إجراءات ظبٔد اهلل ذم افُقؾٜ افتل هددت وجقد مسِؿ

أوشٚط افُقؾٔغ ِظز تِؽ اإلجراءات افنديدة تْذر بتؤٔؼ احلرـٜ وافًّؾ، وهل مٚ 

فعؾ مسؾؿ أراد أن لؿتحـ »و ،تُقن ؿد دؾًتف إػ مقؿػ اهلجقم افذي حٚول أن يتجَّْبف

صدق أهؾ افؽقؾي دم افـزال وافدؾوع ظـ صعوراهتؿ وأؾؽورهؿ افتغرلي ؿبؾ ؿدوم 

تؿؽـ مـ افقثقق بعفقدهؿ دم حول اشتؼومقا معف وصدؿقا، أو إفقفؿ بحقٌ ل× اإلموم

دم حول كؽصقا وكؽثقا، ؾؽوكً حودثي حبس هوكئ وتعذلبف أؾضؾ × حتذلر اإلموم احلسغ

ؾرصي ٓختبور مقؿػ افؽقؾقغ وـشػ حوفتفؿ احلؼقؼقي، ومل حتدث ؾرصي ٓختبور ذفؽ 

ذفؽ افتٖئد يَِْٛ إػ افوّد مع . ومل يُـ يًِؿ أّن (2)شدم وجقد مسؾؿ ؿبؾ اظتؼول هوكئ

 .(3)أول اختبٚر حََٔل
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ظـ × وفًؾ دفٔؾ ذفؽ حمٚوفٜ مسِؿ بـ ظَٔؾ ذم شٚظتف إخرة ثْل اإلمٚم احلسغ

× افتقّجف إػ افًراق حغ أوص حمّد بـ إصًٞ أن يًّؾ إلخبٚر اإلمٚم احلسغ

د مـ حِقل بتخٚذل افُقؾٔغ وُٕقصٓؿ، ثؿَّ ـرر هذا افىِٛ مع ظّر بـ شًد  َـّ دّٚ تٖ

 .(2)أجِف ظذ يد ظبٔد اهلل ابـ زيٚد

ِِّقا إػ ؿكه بْٔام ـٚن مسِؿ حيٚسه،  فَد اشتٌّؾ ابـ زيٚد أذاف افُقؾٜ افذيـ تس

ؾدظٚهؿ فٔسروا بٚفُقؾٜ وخيّذفقا افْٚس ظـ مسِؿ بـ ظَٔؾ، وخيّقؾقّنؿ احلرب، 

فنٚم، ؾبٚدر إذاف إػ تٍْٔذ وحيذروّنؿ ظَقبٜ افسِىٚن، وهيددوّنؿ بَدوم جٔش مـ ا

ؾٖتقا هبؿ ابـ زيٚد،  ،مداد مسِؿإمر وؿبوقا ظذ ظدد مـ أبْٚء ظنٚئرهؿ ممَـّ خرج إل

وخىبقا ذم افْٚس مثبىغ هلؿ، ومرهبغ بجْقد يزيد افَٚدمٜ إفٔٓؿ، ومْذريـ ـؾَّ مـ ٓ 

ٌٚزي أهؾ افنٚم يْكف ذم تِؽ افًنٜٔ بٖن حترم ذّريتٓؿ افًىٚء، وتٍرق مَٚتِتٓؿ ذم م

ٜ، ؾِاّم ظذ ؽر ضّع، وأن يٗخذ افزيء بٚفسَٔؿ، وافنٚهد بٚفٌٚئٛ حتك ٓ يبَك ؾٔٓؿ بَّٔ 

شّع افْٚس ذفؽ بدأوا بٚفتٍّرق ظـ مسِؿ، ورست ؾٔٓؿ روح افتخٚذل واهلزيّٜ 

وآّتُٚفٜٔ حتك أّن ادرأة ـٕٚٝ تٖيت ابْٓٚ أو أخٚهٚ ؾتَقل: إكْف، افْٚس يٍُقٕؽ، 

فرجؾ إػ ابْف أو أخٔف ؾَٔقل: ؽدًا يٖتٔؽ أهؾ افنٚم، ؾام تهْع بٚحلرب وافّؼ! وجيلء ا

ؿقن حتك بَل مسِؿ وحٔدًا ظذ بٚب امرأة تدظك ضقظٜ، آوتف  إكف. ؾام زال افْٚس يتٍرَّ

 .(3)حتك ؿبض ظِٔف ابـ زيٚد

ويٍّس أحد افبٚحثغ هذه ادٍٚرؿٜ ذم شِقك افُقؾٔغ ظذ أّّنٚ فٔسٝ ؽدر وٍٕٚق 

ّٕام هل ؾَدان روح افتوحٜٔ وافٍدائٜٔ، خّٚصٜ حغ تُقن افٍرصٜ  ِّٛ وهقائٜٔ، وإ وتَ

                                           

 
×

× 
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ًٚ مْٓٚ لسخطقن ولتؿـّقن، ولبوفغقن دم إموّن، ثؿر لصدمقن بوفقاؿع، »ؾٓؿ  ،ضَّٜٔ مٔٗش

وهؽذا تدور هبؿ احلقوة، وفؽـ هذا ـّؾف مل لؽـ ظـ ؽدر أو تؼّؾى أو هقائقي، وإّكام ـون 

سقوشقي افتل ـوكقا لؿّرون هبو، وهل طروف ـوكً جتعؾ واؿع احلقوة بسبى افظروف اف

 .(2)شأمومفؿ واؿعوً ُمّرًا جتري افرلوح ؾقف دائاًم بام ٓ تشتفل افسػـ

ٓام إػ ٔشأبًٞ ظبٔد اهلل بـ زيٚد بًد أن ؿتؾ مسِاًم وهٕٚئ بـ ظروة ادذحجل بر

ه فِخىقة افتٚفٜٔ وهل مقاجٜٓ ؾٖطٓر إخر رسوره وأضراه وصّقب ظِّف، وأظدّ  ،(3)يزيد

بؾغـل أّن احلسغ بـ ظع ؿد تقّجف كحق افعراق، ؾضع »... ، ؾُتٛ إفٔف: ×اإلمٚم احلسغ

 ّٓ ، وخذ ظذ افتّفؿي، ؽر أ ـّ ّٓ َمـ ؿوتؾؽ، ادـوطَر وادسوفح، واحسس ظذ افظ  تؼتؾ إ

 .(4)شواـتى إيّل دم ـّؾ مو حيدث مـ اخلز

ّٕف ـت ؿد بؾغـل أّن أهؾ افؽقؾي ؿد ـتبقا إػ احلسغ مـ مّؽي »ٛ: وذم روايٜ ُأخرى أ

 ّٓ متقجفًو كحقهؿ، وؿد ُبع بف بؾدك مـ بغ افبؾدان، وألومؽ مـ بغ إلوم، ؾنن ؿتؾتف، وإ

 .(5)شرجعً إػ كسبؽ وإػ أبقؽ ظبقد، ؾوحذر أن لػقتؽ

ذم افُقؾٜ وذم وؿد دمٚهؾ أؽِٛ افُتّٚب وافبٚحثغ ذـر إجراءات ظبٔد اهلل بـ زيٚد 

ؼ ؾِؿ يُ  ،جراءاتفإ، وخٍػ أحدهؿ مـ وحنٜٔ (6)حمٔىٓٚ، ومل ينروا إػ َمـ ُؿتؾ وُشجـ
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ًٚ ذم ؿّع افٍتْٜ! ؾَٚل:  ّٕام ظّدهٚ ُأشِقب وؿبض ظبقد اهلل ظذ ـبور افشقعي »إػ ؿتؾ وتُْٔؾ، وإ

 .(2)شؾؼه بذفؽ ظذ بقادر افػتـي ،وخوّصي مسؾؿ بـ ظؼقؾ وأكصوره

بٔد اهلل بـ زيٚد بتٍْٔذ تقجٔٓٚت يزيد بسد ادْٚؾذ ذم وجف اإلمٚم وؿد بدأ ظ

ؾْزل  ،، ووّجف اخلٚرجغ إفٔف، ؾبًٞ احلهغ بـ ّٕر صٚحٛ ذضتف×احلسغ

فْٔؼ ؿقاتف ذم هذه  (5)، ومـ افَٚدشٜٔ إػ افَىَىٕٜٚ وإػ جبؾ فًِع(4)، إػ خٍٚن(3)افَٚدشٜٔ

ؾال  ،، ظذ ضريؼ افنٚم إػ ضريؼ افبكة(7) واؿهٜ، وأمر أن يٗخذ افىريؼ مٚ بغ(6)ادْٚضؼ

 .(8)يدظقن أحدًا يِٟ أو أحدًا خيرج

ِّحٚق بٚإلمٚم  وؿد اشتٓدؾٝ هذه افسٔٚشٜ ظالوة ظذ شّد ادْٚؾذ بقجف َمـ حيٚول اف

بٚفُقؾٔغ، أو وصقل مبًقثٔف، وهذا مٚ حتَؼ × ، مْع اّتهٚل اإلمٚم احلسغ×احلسغ

إػ افُقؾٜ × فَٚء افَبض ظذ رشقل اإلمٚم احلسغإافَقات ؾًاًل إذ اشتىٚظٝ هذه 

إػ مسِؿ: × ثّؿ ُأفَل افَبض ظذ مبًقث اإلمٚم ،(9)ؿٔس بـ مسٓر افهٔداوي وتّؿ ؿتِف

تؾ أيوًٚ  َُ  .(:)ظبد اهلل بـ يَىر ؾ
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ب٘رهٚب × وؿد اشتُّؾ ظبٔد اهلل حٚفٜ آشتًداد فقصقل اإلمٚم احلسغ

ًْٔػ ببًض افنًٜٔ ذم افُقؾٜ فُٔقٕقا ًُٕٚٓ فٌرهؿ، ؾَتؾ افُقؾٔغ، وممٚرشٜ افَتؾ اف

، وذم روايٜ أّن مـ بغ َمـ ضٚفف تًّسػ (2)ظبد إظذ افُِبل وظامرة بـ صِخٛ إزدي

تؾ ـٚن ُرصٔد اهلَ  َُ وهق مـ ـبٚر أصحٚب اإلمٚم أمر ادٗمْغ ـ  (3)ريجَ ابـ زيٚد ؾ

زيٚد ردهؿ ظـ مْٚسة اإلمٚم وؿد صّؾ افَتؾ آخريـ مل يستىع ابـ ـ  (4)×ظع

افذي صِبف ابـ زيٚد ظٚذ ظؼة ذم  (5)ومْٓؿ مٔثؿ بـ حئك افتاّمر إشدي ،×احلسغ

افُقؾٜ، ؾجًؾ حيدث بٍوٚئؾ بْل هٚصؿ، ؾَٔؾ ٓبـ زيٚد ؿد ؾوحُؿ هذا افًبد، ؾٖمر 

× بِجّف، ثؿَّ ضًـ بحربٜ بًد ثالثٜ أيٚم مـ صِبف، وـٚن ذفؽ ؿبؾ مَدم اإلمٚم احلسغ

ٖ ظبٔد اهلل افقضع افداخع ذم افُقؾٜ فِتخٚذل وبذفؽ هّٔ  ،(6)إػ افًراق بًؼة أيٚم

 وافتخذيؾ.

مقي ؿد زرع اخلقف ذم جمتّع ٓؿك مـ ؿٓر افسِىٜ وبىنٓٚ مٚ وإذا ـٚن افقايل إُ 

× جًِف يسدد ذم افبَٚء ظذ صّقده، وإن طّؾ ظذ وٓئف افَِبل حلرـٜ اإلمٚم احلسغ

مٜ ظذ فسٚن أحد افُقؾٔغ أّن  وثقرتف، ؾام بٚل إذاف ذم افُقؾٜ؟ تذـر ادهٚدر ادتَدِّ
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 .(2)شؾئً ؽرائرهؿأذاف افـوس ؿد ُأظظؿً رصقهتؿ، ومُ »

افذلـ »وُيٍّسِّ أحد افبٚحثغ إرساظٓؿ إػ افسِىٚن بّٖن أذاف افْٚس هٗٓء 

ؾ خروجف هيؿفؿ مـ لؿؾؽقن افثروة مل لعد هيؿفؿ دم رء أن يرج حػقد افـبل، بؾ فع

وأن  ،وأن لعقد تقزلع افثروة ،زاولي ُأخرى، وهق أّن هذا احلػقد لرلد أن لغّر مراـز افؼقى

ؾَؿـ أراد  ،لؿيض دم كػس افطرلؼ افذي مه ؾقف أبقه، ؾفق مـ هذه افـوحقي ظدو ضبؼل...

 .(3)شأن لداؾع ظـ ثروتف وظـ مرـزه آجتامظل ؾؾقشسك دم دم احلسغ

 ِّ ـٚتٛ آخر أشبٚب إخٍٚق مسِؿ ذم افُقؾٜ، ؾِؿ يرّدهٚ إػ شقء تْئّف ؾ وؿد ظ

ّٕام ظذ تٍُؽ افُقؾٔغ افذي دؾًٝ إفٔف ظقامؾ ظّدة، إذ مل يهؾ وٓء افنًٜٔ  فَّقاتف، إ

حتك تِؽ افِحيٜ إػ افدرجٜ افتل دمًِٓؿ يَدمقن ظذ افتوحٜٔ، ومـ ٕٚحٜٔ ُأخرى ؾَد 

ًٚ، ؾّ٘ن افْك فـ يدوموجد افنًٜٔ أّّنؿ حتك وإن حََقا ٕك ًٚ إٓٔ ّٕن جْقد  ;ًا ظسُري

يزيد ٓ يِبثقا أن يْتزظقا مْٓؿ هذا افْك، إضٚؾٜ إػ ؿىع افًىٚء ظْٓؿ، وـّؾ هذه 

افًقامؾ دمًِٓؿ ذم مقؿع إدٕك ذم افدوفٜ بسبٛ اخلروج ظذ احلٚـؿ، وؿد شٚظد 

× اإلمٚم احلسغ افُقؾٔغ ظذ َٕض ٕكهتؿ ٔل ظع أّن إذاف افذيـ ـٚتبقا

افْٚس ظذ تٍريؼ صٍقف   حيرضقٕف ظذ افَدوم، ـٕٚقا أول َمـ َٕض افًٓقد وحّرض

 .(4)افنًٜٔ ذم جٔش مسِؿ وإمخٚد محٚشتٓؿ

إّن هذا افتٍسر يَِل ضقءًا ظذ افدور ادزدوج افذي أّداه أذاف افُقؾٜ، وأوضح 

ٕٚقا بغ  مَدار افتذبذب ذم مقاؿٍٓؿ وافتىّرف ذم افقٓء أو افًداء خقف وؽضى »حغـ 

 .(5)شوبغ أن للثؿقا بدم احلسغ ،افسؾطي، وافشّؽ دم وٓئفؿ، ثؿر فؾؿصؾحي افطبؼقي افقاضحي
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ؾّ٘ن ؽٚيٜ افتَهر ذم رأي ـٚتٛ آخر هق  ،وإذا ـٚن أهؾ افُقؾٜ ؿد ؿكوا مع مسِؿ

ؾؼد ؿدم ابـ  ،بعدم افتخّؾص مـ ابـ زلود ظذ افرؽؿ مـ اشتطوظتفؿ ظذ تـػقذ ذفؽ إمر»

وفؽـّفؿ مل لعؿؾقا ظذ  ،زلود إػ افؽقؾي بصحبي ثالثغ جـدلًو وظؼلـ مـ إذاف

 ،×ـقا مسؾاًم مـ اهلرب مـ افؽقؾي وافرجقع إػ احلسغؿؽّ اخلالص مـف، ثؿر إّّنؿ مل لُ 

ؾلفؼقا بف دم اجلحقؿ، وأشؾؿقه إػ ظدوه  :وبدًٓ مـ ذفؽ ؾّرضقا ؾقف وهق بغ طفراكقفؿ

 .(2)شؼك مصره ادحتقمفقؾ

إّن هذه افتٍسرات افتل محِٝ أهؾ افُقؾٜ ادسٗوفٜٔ افتٚرخئٜ ذم تراجع مقؿػ 

، ؿد حكت هذه ادسٗوفٜٔ ذم مُٚن واحد ×ومـ َثؿَّ اإلمٚم احلسغ ،مسِؿ بـ ظَٔؾ

مـ افًٚمل اإلشالمل واشتثْٝ مـ ذفؽ إُّمٜ اإلشالمٜٔ افراضٜٔ بٚفيِؿ وافتل ـٚن هلٚ 

افذي أظِـ خروجف ظذ احلٚـؿ افيٚمل ذم أؿدس × واضح ذم ثقرة اإلمٚم احلسغؿهقر 

ٜ ادُرمٜ ـ ؾِؿ يِتٍٝ  ُّ ع ادسِّغ ـ ادديْٜ ادّْقرة وم ّّ مُٚن إشالمل، وذم أـز حمٍؾ فتج

مْٓؿ إػ ذفؽ افْٓقض شقى ٕخبٜ ؿِِٜٔ جدًا بْٔام حرص ـبٚر زظامء ادسِّغ ظذ 

مـ هذا افًّؾ، مٍسحغ ادجٚل × ٍؼ ظذ اإلمٚم احلسغ افيٓقر بّيٓر افْٚصح ادن

ـٚن فنّؼ صّػ ادسِّغ وٕؼ افٍتْٜ! × دَـ يريد آدظٚء بّٖن خروج اإلمٚم احلسغ

 ّٓ ِّغ ظـ مسٗوفٜٔ افًِامء ذم أ   يَّٚروا ظذ طِؿ طٚمل.ومتخ

ؾ أهؾ افُقؾٜ مسٗوفٜٔ ؿتؾ اإلمٚم  ِّّ ؾواًل ظـ أّن أصحٚب افرأي افذي حُي

ٜ× حلسغا ّّ ًٜ  ،ؿد ؽّوقا افْير ظـ حََٜٔ مٓ وهل أّن أهؾ افُقؾٜ مل يُقٕقا مجًٔٓؿ صًٔ

، بؾ ×ومقافغ فإلمٚم احلسغ وأهؾ افبٔٝ^، ومْذ ظٓد أمر ادٗمْغ اإلمٚم ظع

َُٕسّٓؿ ذم ظٓد اإلمٚم احلسغ  إػ:× يُّـ أن 
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، وصًٜٔ آل أيب (2)مٜٔ افذيـ ظّزت ظْٓؿ ادهٚدر بنًٜٔ يزيد تٚرةـ حزب بْل أُ 2

رس طٓقر هذه افٍئٜ ٕتٔجٜ فإلؾراغ افًَٚئدي افذي مقرس (3)شٍٔٚن تٚرة ُأخرى ُّ ، وؿد ت

 ذم افُقؾٜ ظذ مرحِتغ:

حَغ أمجع ظؾقف أهؾ افعراق »وـٚن  .ظَٛ تقيل مًٚويٜ احلُؿ مبٚذة ادرحؾي إُوػ:

ستغرب دم أمر كػسف مـ ُيرج مـ افؽقؾي ادستغرب دم أمر ظع وُلـزل داره اد× بعد ظع

، (4)شأهؾ افشوم وأهؾ افبكة وأهؾ اجلزلرة، وهؿ افذلـ ُلؼول هلؿ افـقاؿؾ دم إمصور...

ؿٜ، وإدخٚل جمٚمٔع بؼيٜ  وؿد أّدى ذفؽ إػ َٕؾ ظنٚئر بُٚمِٓٚ إػ أمٚــ بًٔدة ومتٍرِّ

مْٚزل ادٓجريـ مـ وإٕزاهلٚ  ،ومقافٜٔ دًٚويٜ ذم افُقؾٜ× مًٚديٜ فإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع

 .(5)مقيٜ افثَٚؾٜأتبٚع أهؾ افبٔٝ^. وؿد ـٚن اهلدف هق حتقيؾ افُقؾٜ إػ مْىَٜ أُ 

ف ؾُٕٚٝ أول مٓٚمّ  ،وهل افتل حدثٝ مع تقيل زيٚد بـ أبٔف فُِقؾٜ ادرحؾي افثوكقي:

ـّ بف ادقآة ٔل افبٔٝ^ شقاء أـٚن ظربًٔٚ   افَٔٚم بًِّٜٔ هتجر واشًٜ صِّٝ ـّؾ َمـ ُيي

ًٚ، ؾبدأ بَْؾ ادَٚتِٜ إظٚجؿ مـ افُقؾٜ إػ افنٚم وافبكة، ؾَٚل افبالذري:  إّن »أم أظجّٔ

زلودًا شّر بعضفؿ إػ بالد افشوم بلمر معوولي، ؾفؿ لدظقن هبو افػرس، وَشّر مـفؿ ؿقمًو إػ 

 ، وـٚن شبٛ ذفؽ ّٕن اإلمٚم أمر ادٗمْغ(6)شافبكة ؾدخؾقا دم إشوورة افذلـ هبو

ؿد شٚوى بْٔٓؿ وبغ ادَٚتِٜ افًرب ذم افًىٚء ؾامفقا إفٔف، وـٚن شبٛ تقجٔٓٓؿ × ظع
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ؾال يُّْٓؿ افتحّرك ؾٔٓام، بًُس إمر ؾٔام فق  ،إػ افبكة وافنٚم فُقّنام ظثامٕٔتَل اهلقى

 .(2)م بالد ؾٚرسَِٕقا إػ بالدهؿ إُ 

ع زيٚد رؿًٜ اإلؾراغ افًَٚئدي ذم هذه ادرحِ ٜ فتنّؾ إؾراغ مديْتل افُقؾٜ وؿد وشَّ

ًٚ مـ مَٚتِٜ أهؾ افبكة إإذ  ^;وافبكة مـ ادقافغ ٕهؾ افبٔٝ ٕف حّقل زهٚء مخسغ أفٍ

، وأشُـ ذم دورهؿ مَٚتِٜ افنٚم وأهؾ افبكة مـ (3)وافُقؾٜ مع ظٔٚٓهتؿ إػ خراشٚن

 ٍراتٜٔ. مقيٜ مـ شُٚن إؿِٔؿ اجلزيرة افظثامٕٔل اهلقى ومـ ادقافغ فِدوفٜ إُ 

ّٕف خِؼ ضبَٜ مـ  وؿد ـٕٚٝ آثٚر هذه افسٔٚشٜ وخّٜٔ ظذ ثَٚؾٜ جمتّع افُقؾٜ، إذ إ

 ُّ مقيٜ وٓشٔام ادَٚتِٜ مْٓؿ ـ وهؿ افسقاد إظيؿ مـ ٓٚ فِسِىٜ إُ ئٚن تديـ بقٓافس

، وهؿ افذيـ (4)ذم أرض ـربالء× أهِٓٚ ـ وهؿ افذيـ خرجقا فَتٚل اإلمٚم احلسغ

أو ظذ فسٚن اإلمٚم  ،ر افتٖرخئٜ ظذ فسٚن يزيد بّّٖنؿ صًٔتف ذم افُقؾُٜوصٍقا ذم ادهٚد

ًٚ.× احلسغ  بنًٜٔ آل أيب شٍٔٚن ذم واؿًٜ افىّػ، ـام ذـرٕٚ إٍٓ

ه فٔزيد ذم ـثر مـ ءمقي ذم افُقؾٜ ؿد أطٓر وٓوٓ يٍقتْٚ أن ٕذـر أّن احلزب إُ 

بنر ظـ ٕنٚط مسِؿ بـ ظَٔؾ إبٚن  مْٓٚ: إظالم يزيد بسُقت افقايل افًْامن بـ ،ادقاؿػ

ًٚ إػ ظبٔد ؤوطٓر وٓ ،×وصقفف إفٔٓٚ متٓٔدًا فَدوم اإلمٚم احلسغ قا رسيً ّّ هؿ حغ إي

ؾُٕٚقا أداتف ذم ٕؼ افنٚئًٚت  ،اهلل بـ زيٚد حٚل وصقفف إػ ؿك إمٚرة افُقؾٜ

ختذيؾ وإراجٔػ ذم افقشط افُقذم فتثبٔط افْٚس ظـ مسِؿ، بؾ وذم افتجسس ظِٔف و

وؿٔٚدة اجلٔقش اخلٚرجٜ × افْٚس ظْف، ومـ ثؿَّ حند افْٚس حلرب اإلمٚم احلسغ

 دالؿٚتف.

ـ اخلقارج: وهؿ ـٔٚن طٚهر افقجقد وافْنٚط ذم ادجتّع افُقذم، وٓ حُيسٛ ظذ 3
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بؾ ـٕٚقا ممَـّ ؿٚد افًسٚـر ضده ذم واؿًٜ  ،ذم حٚل مـ إحقال× جبٜٓ اإلمٚم احلسغ

 .(2)وؽرهؿ ،بـ ربًل، وحمّد بـ إصًٞ، وصّر بـ ذي اجلقصـمثؾ: صبٞ  ،افىػ

َُّٕسّٓؿ إػ أصْٚف: ،ـ افنًٜٔ ادقافغ ٕهؾ افبٔٝ^4  ويهّح أن 

ِّص مـ افنًٜٔ، ثٚبتل افًَٔدة، وهٗٓء دظّقا ثقرة اإلمٚم احلسغ (أ مـ × اخُل

ثؿ افتاّمر، بدايتٓٚ وحتك اشتنٓٚدهؿ أو اشتنٓٚده، مثؾ: هٕٚئ بـ ظروة ادرادي، ومٔ

وؿد تّؿ افَوٚء ظذ ؿسؿ ـبر  .وحبٔٛ بـ ميٚهر إشدي، ومسِؿ بـ ظقشجٜ وشقاهؿ

مـ ؿِبؾ ظبٔد  ربالءإػ افُ× مـ هٗٓء، أو ُأوؿػ ٕنٚضٓؿ ُؿبَٔؾ وصقل اإلمٚم احلسغ

ٓٚ، وإخذ ظذ مْاهلل بـ زيٚد افذي مل يُتِػ بّحٚسة افُقؾٜ ومْع افداخؾ واخلٚرج 

ّٕام ؿٚم بتهٍٜٔ افنخهٔٚت ادًروؾٜ بقٓئٓٚ افًِقي ظـ ضريؼ افَتؾ  ،ٜافتّٜٓ وافيّْ  وإ

بٖبنع صقرة، مثؾ: صِٛ مٔثؿ افتاّمر وجلّف، وضب ظْؼ ظبٔد اهلل افُْدي، وظبٔد اهلل 

وذم  ،(3)بـ احلٚرث، وظبد إظذ افُِبل، وافًبٚس اجلديل، وظامرة بـ صِخٛ إزدي

ّٕف أوجع وأؾجع وإٔجع ذم ختقيػ  ;ٓراين ؿقمٓؿافٌٚفٛ ـٚن يتّؿ هذا افَتؾ بغ ط ٕ

شقاهؿ، وأـّؾ ظبٔد اهلل ابـ زيٚد هذه افسٔٚشٜ بجِّٜ اظتَٚٓت واشًٜ ضٚفٝ ـثر مـ 

مثؾ: شِٔامن بـ سد  ،افَٔٚدات افنًّٜٔٔ افتل خيٚف مـ حتّرـٓٚ ذم ادجتّع افُقذم

 .(4)ؿوؽره ،وادختٚر بـ أيب ظبٔد، وظبد اهلل بـ ٕقؾؾ بـ احلٚرث

افنًٜٔ ضًٍٔل افْٜٔ وافًّؾ ممَـّ أّثرت ؾٔٓؿ شٔٚشٜ افًْػ وأرهبتٓؿ افنٚئًٚت  (ب

ّّ  ;مقيٜإُ  ؾ٘ذا مٚ أمُْتٓؿ افٍرصٜ  ،قا إػ مًسُر ابـ زيٚدؾسُتقا ظذ موض، وربام إو
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، وذم أضًػ إحقال ـٕٚقا يٍَقن ظذ افتّؾ (2)×هربقا إػ مًسُر اإلمٚم احلسغ

 .(3)يبُقن

ٜ افثٚفثٜ مـ افنًٜٔ ممَـّ يهّح أن ٕهٍٓؿ بقصػ افٍرزدق: )ؿِقهبؿ مع افٍئ (ج

ّٓ أّّنؿ ؽر مستًّديـ  ،ؾٓٗٓء يُِّقن ادقّدة افَِبٜٔ ،(4)مٜٔ(وشٔقؾٓؿ مع بْل أُ  ،احلسغ إ

ّٛ مـ توحٜٔ.  فتَديؿ مٚ حيتٚجف افقٓء واحل

م إػ أّن مـ اخلىٖ افَقل أّن صًٜٔ اإلمٚم احلس ومقافٔف هؿ َمـ × غٕخِص ممَّٚ تَدَّ

ًٚ ـٕٚقا ضّده، بؾ أّن أهؾ افُقؾٜ طِقا مّٚدة احلرـٚت افثقريٜ  ؿتِقه، أو أّن أهؾ افُقؾٜ مجًٔ

ِّام شْحٝ هلؿ ؾرصٜ، ؾُٚن هالك يزيد ورؾع شٔػ افيِؿ وافىٌٔٚن ظـ ضّد بْل أُ  مٜٔ ـ

ًٚ ببدء ٕنٚط ـّؾ احلرـٚت وافثقرات افتل ؿٚمٝ ضّد افدوفٜ إُ  مقيٜ وافتل رؿٚهبؿ إيذإ

ُِّؿ جرّ  ،ـٚن مّٚدهتٚ إشٚشٜٔ أهؾ افُقؾٜ ا، مثؾ حرـٜ افتّقابغ وثقرة ادختٚر افثٍَل وه

 ُٕ  هـ.243مقيٜ ظٚم حتك أذِن اهلل بسَقط افدوفٜ ا
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 ×غبّٛ: مل ٖلَ إضساع اإلواً اذتطني 
 وٕٖني لمخسًعَ وّلٛ خمافٛ اٌتّاك اأُل بارتسٔج

 

ع بْل أمٜٔ ظـ إتٓٚك  ×فَد أدح اإلمٚم احلسغ ٜ إػ ظدم تقرُّ ُّ ظْدمٚ ـٚن ذم م

س،  حرمٜ افبٔٝ احلرام وافنٓر احلرام واإلؿدام ظذ ؿتِف ذم هذا ادُٚن وافزمٚن ادَدَّ

وّسح بْٔتف ذم اخلروج إػ افًراق، ؾِؿ تتقؿػ ٕهٚئح ادنٍَغ ظِٔف مـ هذا افقجف افذي 

، ×ر افذي أـثر مـ افسدد ظذ اإلمٚم احلسغتقؿًقا ؾٔف مَتِف ومْٓؿ ظبد اهلل بـ افزب

ثـل أّن هبو ـبشًو لستحّؾ حرمتفو، ؾام أُ »×: يْهحف بٚفسّيٞ، ؿٚل فف اإلمٚم حّى إّن أّب حدر

 .(2)شأن أـقن أكو ذفؽ افؽبش

ن ُأدؾـ بشوضئ افػرات أحّى إيّل مـ أن ُأدؾـ بػـوء إل»×: وذم روايٜ ُأخرى فف

 .(3)شافؽعبي

حبٚفتِّٔح إػ ٕقايٚ بْل أُ × مٚم احلسغومل يُتِػ اإل ّٕام سَّ ٜ، وإ ُّ ذم  مٜٔ بَتِف ذم م

واهلل، فئـ ُأؿتؾ خورجًو مـفو بشز ـ لعـل مّؽي ـ أحىُّ »ّٕص أـثر دٓفٜ، ؾَٚل ٓبـ افزبر: 

إيّل أن ُأؿتؾ داخاًل مـفو بشز، وألؿ اهلل، فق ــً دم جحر هومي مـ هذه اهلقام 

ـر ظّع ـام اظتدت افقفقد دم ٓشتخرجقّن حتك لؼضق ا دّم حوجتفؿ، وواهلل فقعتدل

                                           
×

 

 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  97  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ

97 

 
 .(2)شافسبً

ّٕف شَٔهد افُقؾٜ، وظِؾ ذفؽ بّٖن صًٔتف هْٚك ؿد ـتبقا إفٔف  .(3)وأوضح بٖ

ِّؼ أحد افبٚحثغ ظذ روايٜ خروج اإلمٚم احلسغ ٜ خمٚؾٜ آؽتٔٚل × وؿد ظ ُّ مـ م

ٚت افتل ُأصًٔٝ ذم بًض ـتٛ افتٚريخ أو مٜٔ ؾٔٓٚ، ؿٚئالً: إّن ـّؾ افروايظذ يد بْل أُ 

إػ ثقرة × مقيغ ظـ دؾع اإلمٚم احلسغافتِّٔحٚت افتل وردت ؾٔٓٚ حقل مسٗوفٜٔ إُ 

ّٓ مزاظؿ ؿد وضًٓٚ رواة افنًٜٔ بًد مَتؾ اإلمٚم  ِّص مْف مٚ هل إ مٔٗوس مْٓٚ فِتخ

جمدًا × احلسغ، فرّدوا إتَٚد بًض افْٚس فف ظذ خروجف، وفٔؤٍقا فإلمٚم ×احلسغ

جديدًا، إذ ضّحك بٍْسف، ومل يستحّؾ افَتٚل ذم احلجٚز، وؿد جٚءت هذه ادزاظؿ مـ افرواة 

مل جيد ؽرهؿ × افًراؿٔغ فٔدؾًقا ظـ أهِٓٚ وصّٜ ختٚذهلؿ، وفٔقحقا بّٖن اإلمٚم احلسغ

أهؾ افًراق مٜٔ اخلْٚق، وبٚفتٚيل ؾّ٘ن ٕٚسًا فف، بًد أن خذفف أهؾ احلجٚز وضّٔؼ ظِٔف بْق أُ 

مٜٔ هلؿ، ؾٓؿ بتِؽ افروايٚت يدؾًقن مل يُقٕقا يستىًٔقن حتَٔؼ افْك فف إزاء ؿٓر بْل أُ 

 .(4)ظـ إٍٔسٓؿ أوًٓ، ثؿَّ ظـ إمٚمٓؿ افنٓٔد

ؾّ٘ن  ،مٜٔ ذم هلجٜ هذا افبٚحٞوبٌّض افْير ظـ افرؽبٜ ادحّقمٜ ذم افدؾٚع ظـ بْل أُ 

ًٚ بغ شبٛ تًجٔؾ مٚ أورده بدون أي دفٔؾ ظِّل ٓ يثبٝ أمٚم  ـ خِى ّّ ّٕف تو افَْد، ـام أ

ٜ، ودواؾع ؿرار افتقّجف إػ افًراق أصالً; إذ إّن أشبٚب × اإلمٚم احلسغ ُّ بٚخلروج مـ م

بٚفذهٚب إػ افًراق مًَقدة ؿبؾ ذفؽ ومْذ إتَٚفف × افثقرة ؿٚئّٜ، ؤٕٜ اإلمٚم احلسغ

ٜ ُّ غ شقى أشبٚب فِتًجٔؾ، أّمٚ أن يُقن مقيومل تُـ ضٌقط إُ  ،مـ ادديْٜ ادّْقرة إػ م

ًٚ متقيف × اإلمٚم احلسغ ؿد ثٚر وضحك بٍْسف فئاّل يستحّؾ افَتٚل ذم احلجٚز، ؾٓق أيو

                                           
×
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ه، × ظذ ـّؾ مٚ ورد ظـ اإلمٚم احلسغ مـ رؽبٜ ذم اخلروج فىِٛ اإلصالح ذم ُأّمٜ جدِّ

ّْع ادُْر وحيرص وأمٍر بًّروف وّنل ظـ مُْر، ؾام أحراه وهق يَهد هذه افٌٚيٜ أن ي

مٜٔ افذيـ شٍُقا افدمٚء ادحّرمٜ، وأن ظذ حرمٜ بٔٝ اهلل احلرام مـ أن يْتُٓٓٚ بْق أُ 

ٜ افتل تقاترت أيٚت افَرإٜٓٔ وإحٚديٞ افْبقّيٜ ذم وجقب احلٍٚظ  ُّ يهقن حرمٜ م

﮳  ﴿... ـَقفف تًٚػ:  ،ظِٔٓٚ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮷   ﮶  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ .. ﴿.وؿقفف تًٚػ:  ،(2)﴾﮴﮵ 

بًّْك أن تستحّؾ ذم احلرم مـ احلرام مٚ حّرم اهلل ظِٔؽ مـ فسٚن أو  (3)﴾ڄ ڄ ڄ 

ـ ؾًؾ ذفؽ ؾَد وجٛ فف ظذاب  ،ؿتؾ ؾتيِؿ َمـ ٓ ييِّؽ وتَتؾ َمـ ٓ يَتِؽ َّ ؾ

ـْ ﴿... َرِب اْجَعْؾ َهَذا َبَؾًدا آِمـًو َواْرُزْق َأهْ ×: . وؿقفف تًٚػ ظذ فسٚن إبراهٔؿ(4)أفٔؿ َؾُف ِم

إذ بّغ ذم أؿقال ـثرة حرمٜ افبٔٝ احلرام  ’ـرم. ومٚ ورد ظـ افْبل إ(5)افثرَؿَراِت...﴾

ٜ ادُرّ  ُّ مف اهلل، ٓ لعضد صقـف، وٓ لـػر صقده، إّن هذا افبؾد حرّ »ؾقرد ظْف ؿقفف:  ،مٜوم

ّٓ َمـ ظرؾفو إّن »ؾَٚل:  تٖويؾ ٓشتحالل حرمتٓٚ، ووؿػ بقجف أّي  ،(6)شوٓ لؾتؼط فؼطتف إ

ٓمرئ لممـ بوهلل وافققم أخر، أن  وٓ حيّؾ  ،مفو افـوسمفو اهلل تعوػ ومل حيرّ مّؽي حرّ 

ؾقفو، ؾؼقفقا  ’لسػؽ ؾقفو دموً، أو لعضد هبو صجرة، ؾنن أحد ترخص بؼتول رشقل اهلل

ذن يل دم شوظي مـ افـفور، وؿد ظودت أومل للذن فؽ، وإّكام  ’فف: إّن اهلل أذن فرشقفف

د ذم حّجٜ افقداع ؿدشٜٔ (7)شبؾغ افشوهُد افغوئَى ـحرمتفو بوٕمس، وفقُ  متفو افققمحر ـّ . وأ

إّن »ـ: × ادُٚن، وافنٓر ـ وهق ذات ادُٚن وافنٓر افذي حٚؾظ ظِٔف اإلمٚم احلسغ
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 .(2)شدموءـؿ وأمقافؽؿ ظؾقؽؿ حرام، ـحرمي لقمؽؿ هذا، دم صفرـؿ هذا، دم بؾدـؿ هذا

ٜ خلنٔتف بْل أُ × مـ أّن إرساع اإلمٚم احلسغٚ مٚ ظّده صٚهغ أمّ  ُّ ّٕام هق مـ م مٜٔ، إ

مزاظؿ رواة ظراؿٔغ فٔدؾًقا ظـ أهؾ افُقؾٜ وصّٜ افتخٚذل، ؾُرّد ظِٔف بّٖن هذه 

ّٕف اشتَك روايٚت وهق ذو مٔقل أُ  (3)افروايٚت ؿد وردت فدى ابـ ـثر مقيٜ، وؿد ذـر أ

ٜ هذا افنٖن× مَتؾ اإلمٚم احلسغ ّّ . ؾواًل ظـ أّن افرواة افنًٜٔ مل خيٍقا ذم (4)مـ أئ

، وذـروا ذم روايٚهتؿ مٚ ؿٚفف ×وؿع مـ خذٓن أهؾ افُقؾٜ فإلمٚم احلسغ روايٚهتؿ مٚ

مـ تقبٔخ أهؾ افُقؾٜ، ثؿَّ مٚ ؿٚفف أهؾ بٔتف هلؿ بًد مَتؾ اإلمٚم × اإلمٚم احلسغ

، وهذا ٓ يًٍل (5)×وؾٔف اهّتٚم هلؿ بٚفتَهر واخلذٓن فإلمٚم احلسغ ،×احلسغ

، واحلجٚز ×إمهٚر اإلشالمٜٔ إُخرى مـ مسٗوفٜٔ افتَهر دمٚه ثقرة اإلمٚم احلسغ

، وُأّمتف، وأّن افقاؿع ’أوهلٚ، ّّٕنٚ ـٕٚٝ مًْٜٔ ؿبؾ ؽرهٚ بٚحلٍٚظ ظذ رشٚفٜ افْبل

ٜٔ افًِْ× افتٚرخيل ينر إػ ختٚذل أهؾ احلجٚز وظدم إواممٓؿ فدظقة اإلمٚم احلسغ

 .(6)بٚخلروج ظذ افيٚمل، ؾِؿ يِحؼ بف شقى ظدد حمدود جدًا مْٓؿ
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 ×غبّٛ: اختٗاز اإلواً اذتطني 
 اغرتازًا بسضائن اللٕفٗني املؤٖدٚ لْ كاُ لمعساق

 

ويُّـ أن ٕردَّ ظذ هذه افنبٜٓ بام يقضح أّن اخلروج إػ افًراق ـٚن ضورة 

افتقّجف إػ افًراق هق أؾوؾ اخلٔٚرات  ; إذ إنّ ×شساتٔجٜٔ ذم حتّرك اإلمٚم احلسغ

ادىروحٜ، وإسبٓٚ فَِٔٚم بثقرتف، فذفؽ ّسح ٓبـ ظبٚس افذي ضِٛ مْف افنخقص إػ 

ّٕف  .(2)شٓ بّد مـ افعراق:»افّٔـ بٖ

ؾَد ضًٍٝ ؿدرات احلجٚز افبؼيٜ وآؿتهٚديٜ ٕتٔجٜ افتٍريغ ادستّّر فىٚؿٚتف ـ 

ػ إمهٚر ـ واؾتَد إمّهٜٔ افتجٚريٜ افتل مترـزت ذم ِظز دظؿ جبٓٚت افَتٚل واهلجرة إ

ٜ وؾٔٓؿ افَرصٔقن فٔسقا مـ إهٚر (3)جزء أشٚد مْٓٚ ذم افبكة ُّ ، ؾواًل ظـ أّن أهؾ م

ِّ ×اإلمٚم احلسغ  قٕف، وؾٔٓؿ ، وهقاهؿ فٔس مع بْل هٚصؿ، وأهؾ ادديْٜ وإن ـٕٚقا جي

ادديْٜ ظددًا ـبرًا مـ ؿريش بًّٚمٜ، وبْل إٕهٚر افذيـ جٚهدوا ذم صٍقف أبٔف، ؾّ٘ن ذم 

ظـ  (4)مٜٔ بخّٚصٜ، وفٔس ذم ادديْٜ ؿّقة حتزم أمرهٚ خٍِف، ؾواًل ظـ أّن ظجز احلجٚزأُ 

ٓ × . ؾٚإلمٚم احلسغ(5)افدؾٚع ظـ ٍٕسف ؿد طٓر مـ َؿبؾ ضد أيٜ ؿّقة تٖتٔف مـ اخلٚرج
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ظتامد ظِٔف ذم دظؿ خروجف ظذ يستىٔع ذم طّؾ هذه افيروف آظتهَٚم ذم احلجٚز أو آ

 افسِىٜ.

وٓ ظذ مقآة أبْٚء  ،ؾِؿ تُـ مًَقدة افقٓء ظذ أهؾ افبٔٝ^ حكاً  ،أّمٚ افّٔـ

ّٕام ×أمر ادٗمْغ اإلمٚم ظع ـون افـوس هبو أحزابًو وِصَقعوً، ؾشقعي ترى رأي ظثامن، »، وإ

ًٜٔ مقافٜٔ فإلمٚم أمر َٕسٚمٓٚ بغ صاوذم ذفؽ دفٔؾ ظذ  .(2)شوُأخرى ترى رأي ظع

مٜٔ، ؾواًل ظـ أّن افّٔـ ؿد طٓر ظجزهٚ، وأبْٚئف، وُأخرى مقافٜٔ فبْل أُ × ادٗمْغ ظع

ؾٔٓٚ حغ ؿدمٝ إفٔٓٚ ؿّقات مًٚويٜ ذم خالؾٜ × وظجز صًٜٔ أمر ادٗمْغ اإلمٚم ظع

ًٚ، وختٚذفقا وؿٚف×اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع ضوؿي فـو  ٓ»قا: ، إذ مل يَٚتِقا شقى ؿتًٚٓ ضًٍٔ

 .(3)شبَؿـ جوءكو

ِّٜ وضًػ افْٚس أمر حمٍقف بٚدخٚضر وٓشٔام أّن يد  ،ؾٚٓدّمٚه إػ افّٔـ مع ؿ

 افسِىٜ ؿٚدرة ظذ افقصقل إفٔف متك صٚءت وبَّقة ـبرة.

ٜ، وحرص ظذ صٕٜٔٚ حرمٜ بٔٝ اهلل × وؿد حتٚصك اإلمٚم احلسغ ُّ افبَٚء ذم م

مٜٔ بَتِف، وؿد بَل ؾٔٓٚ مٚ ئْػ ظذ افثالثٜ أصٓر، أؿٚم ؾٔٓٚ احلرام مـ أن يْتُٓٓٚ بْق أُ 

احلّجٜ ظذ إُّمٜ اإلشالمٜٔ، وأظِـ اشتًداده فِخروج ظذ طِؿ بْل ُأمٜٔ، وإمر 

بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وافدظقة إػ اإلصالح، ؾِؿ دمبف إػ ذفؽ شقى ؾئٜ ؿِِٜٔ 

ٜ خٔٚر شقى آ َّّ دّمٚه ٕحق افًراق، وخّٚصٜ افُقؾٜ ّٕن ؾٔٓٚ شٚرت مًف حغ مل يبَؼ ث

ٌّ اإلموم احلسغ فؾؿبودرة إػ ؿقوم احلرـي، وـون » إرادة مجوهرلي تطؾى افتغقر، وتستح

 .(4)شمقؿع هذه اإلرادة دم افؽقؾي، متّثؾً دم رشوئؾ افبقعي افؼودمي مـ أهؾفو

ؾِق ُؿِرأْت  ،ضبًًٔٔٚ مع رشٚئؾ أهؾ افُقؾٜ تًٚماًل × وؿد ـٚن تًٚمؾ اإلمٚم احلسغ
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خىٚبٚت افُقؾٔغ وافبكيغ فقجد أّّنٚ متثؾ حٚفٜ ثقريٜ، فق مل يستثّرهٚ اإلمٚم 

ؾ دوره افتٚرخيل; ؾٚفًراق مقضـ مـ مقاضـ × احلسغ ِّّ ؿ بٚفًَقد واهلروب ظـ حت ٓهتُّ

ِّٔع افذي وؿػ بقجف احلُؿ إُ   ،مقي، ومتّْك أهِف زوال هذا احلُؿافنًٜٔ ومٓد فِتن

ِؿ بْل ُأمٜٔ وذـر طبًده فِقؿقف بقجف × ، ثؿَّ اإلمٚم احلسغ×ٚتبقا اإلمٚم احلسـؾُ

واهلل، فؼد حدثً كػز »أثر ذفؽ ذم اخّتٚذه ؿرار افتقّجف إفٔٓؿ بٚفَقل: × اإلمٚم احلسغ

 .(2)شيّل صقعتلإبنتقون افؽقؾي، وفؼد ـتى 

ؾٔٓٚ افهحٚيب ظـ شٖفف  (3)وذم حمٚورة جرت بْٔف وبغ أحد افهحٚبٜ ذم إبقاء

 .(4)شافعراق وصقعتل»× ؾَٚل اإلمٚم احلسغ ،وجٓتف

ٕحق صًٔتف ذم افُقؾٜ، × ومل تُـ ـتٚبتٓؿ إفٔف افسبٛ افقحٔد ٓدّمٚه اإلمٚم احلسغ

بؾ ّٕن افًراق ـٚن يّثّؾ بال صؽ إٔسٛ أرضٜٔ اجتامظٜٔ تتْٚمك ؾٔف مجٚهر افثقرة ؾٔام بًد 

افُقذم ؿد ٍٕذ إرادة افسِىٜ احلٚـّٜ ذم ؿتٚل وؿتؾ  افنٓٚدة بٚفرؽؿ مـ أّن ادجتّع

ِّتٓٚ× اإلمٚم ّٓ أّّنٚ متثّؾ افْقاة  ،ٕيرًا إػ وجقد ذحيٜ واظٜٔ فَؤٜ أهؾ افبٔٝ^ مع ؿ إ

 .(5)فتْٚمل هذا اخلّط مع مرور إيٚم

ؿد وجد مـ احلُّٜ أن خيتٚر دكظف أؾوؾ افيروف افزمٕٜٚٔ × إّن اإلمٚم احلسغ

آجتامظٜٔ ادسٚظدة ظذ ـنػ ميِقمٔتف، وؾوح أظدائف وٕؼ أهداؾف، ؾٚإلمٚم وادُٕٜٚٔ و

ّٕف أؾوؾ ، بّْىؼ افنٓٔد افٍٚتح ـٚن يريد افًراق، ويّك ظذ افتقّجف إفٔف× احلسغ ٕ

ّٕن  ;دٚ يْىقي ظِٔف مـ اشتًداد فِتّٖثر بٚحلدث وافتٌٔر ٕتٔجٜ فف ;أرض فِّكع ادختٚر
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ق أـثر مـ وجقدهؿ ذم أي أؿِٔؿ إشالمل آخر، وّٕن افًراق مل يُـ صًٔتف ـٕٚقا ذم افًرا

ًٚ فهٚفح إُ  ًٚ وٍٕسٔ  .(2)مقيغ ـام هق ذم افنٚمؿد إٌِؼ إظالمٔ

 ،(3)بُربالء× ؿد ذـر مقضع ؿتؾ اإلمٚم احلسغ ’ؾ٘ذا أضٍْٚ فذفؽ أّن افْبل

ذًا فَدٍر إهلل، وأمر رشق× وتكحيٚت اإلمٚم احلسغ ٍِّ ّٕف خرج مْ فف بذفؽ  ’ل اهللبٖ

ٕجد أّن ظقامؾ ظديدة توٚؾرت ذم هذا آختٔٚر افذي مل حيبّذه ظدد مـ  (4)ِظز رؤيٚ رآهٚ

، بحٔٞ وصٍٝ بًض ادهٚدر (5)افهحٚبٜ افذيـ أوصقه بًدم افقثقق بٖهؾ افُقؾٜ

اؽّس برشٚئؾ افُقؾٔغ أهؾ افٌدر واخلٕٜٔٚ وخرج إفٔٓؿ × افتٖرخئٜ بّٖن اإلمٚم احلسغ

، ويرد ظذ هذا اإلصُٚل افَديؿ اجلديد ـ وحسٛ (6)تٍٖن واشتامع فْهٚئح افْٚصحغبٌر 

مْٚه مـ ؿراءة ٕهداف افثقرة احلسْٜٔٔ ـ بّٖن اهّتٚم افُقؾٔغ بٚخلٕٜٔٚ، وافتخّع ظـ  مٚ ؿدَّ

د رأي بال دفٔؾ حتك يتحَؼ ذم × اإلمٚم احلسغ بًد وصقفف إفٔٓؿ، ـٚن شٔبَك جمرَّ

، أو بًبٚرة (7)ٝ رشٚئِٓؿ افتل تًِـ افبًٜٔ وافقٓء هل واؿع مِّقسافقاؿع، بْٔام ـٕٚ

 حيدث. افقٓء أمر ؿٚئؿ، واخلٕٜٔٚ أمر متقّؿع ؿد حيدث أو ٓ :ُأخرى

ج اهلٚرب بٍْسف × ومل يُـ بقشع اإلمٚم أيب ظبد اهلل احلسغ أن يَػ مقؿػ ادتٍرِّ

ًٕزال، وهل مجًٔٓٚ أصُٚل مـ شٚحٜ افقؽك، أو افٍّٚر بديْف إػ شٚحٚت آظتزال وآ
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ؾ ادسٗوفٜٔ، وهق مسِؽ ؾواًل ظـ ضره افبِٔغ ظذ  ُّّ ب مـ حت خمتٍِٜ مـ اهلروب وافتٓرُّ

ض هلذه افيروف، أو مٚ صٚهبٓٚ أن  ،افقاؿع ذم تِؽ افِحيٜ ؾٕ٘ف يًىل مزرًا فُّؾ َمـ تًرَّ

مـ رمقز  هيرب بٍْسف حتك يستقذم إجؾ ادحتقم، ويبَك ذم وجدان إُّمٜ رمزاً 

 .(2)افُْٓقت اهلٚرب مـ مقاجٜٓ افنٔىٚن ذم أرض افقاؿع وافالئذ بٚفْهقص وافتزيرات

يَٚظ إُّمٜ إل (3)ٕهٛ ظْٔٔف هدف افتوحٜٔ وافنٓٚدة× وؿد وضع اإلمٚم احلسغ

مـ رؿدهتٚ ادّٔتٜ، ودمديد روح اجلٓٚد ومَٚومٜ افٍسٚد وإٓحراف، وفتبَك هذه افروح 

حٔٚة إُّمٜ بُّؾ أجٔٚهلٚ، وإّن هذا اهلدف وذفؽ افتهّٔؿ فديف مل تبًثف شٚريٜ ادًٍقل ذم 

ّٕف  ّٕام افبٚظٞ هق افنًقر بٚدسٗوفٜٔ أمٚم اهلل واإلشالم وإُّمٜ، ٕ رشٚئؾ أهؾ افُقؾٜ، وإ

 .(4)فَِٔٚم بف وامتثٚفف× تُِٔػ رّبٚين إدؾع اإلمٚم احلسغ
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 ذم اصىحٚبف ظٔٚفف مًف إػ ـربالء× ىئٜ اإلمٚم احلسغ صبٜٓ: خت

:6 

 

 

 

 

 ×غبّٛ: ختطئٛ اإلواً اذتطني 
 خابْ عٗالْ وعْ إىل كسبالءيف اصط

 

ًِرضف إػ اهلتؽ× إّن ُدظٚة هذه افنبٜٓ ؿٚفقا: إّن اإلمٚم احلسغ ض ب وفٔس  ،ؿد َظرَّ

 .(2)ذم تًريوف هذا رء مـ احلسـ افًَع ادًْقي يقازي ؿبح اهلتؽ

ًٚ ٓ ُيثر ؽرابٜ أو ؾوٚظٜ، بؾ إّن  ـٚن اظتٔٚد افَتؾ ذم ظٓد بْل ُأمٜٔ ؿد صٚر أمرًا مٖفقؾ

ُِّص مـ ادًٚرضغ بٚفَتؾ أصبح أمرًا مٔسقرًا دون أن ُيثر حرـٜ واشًٜ ذم ادجتّع  افتخ

. ؾ٘ذا ـٚن يزيد بـ مًٚويٜ وظبٔد اهلل بـ زيٚد مستًّدان فَتؾ اإلمٚم (3)اإلشالمل ضّدهؿ

ّٕف أراد أن يززهٚ مْٓؿ إػ افقجقد  ،×احلسغ وهؾ مـ شبقؾ إػ افؽشػ ظـ كػسّقي »ؾ٘

وظدم أهؾقتف مـ حقٌ فمم ظـكه وخبٌ رسلرتف وؿبح شرتف ـ مع  ،ضبعفلزلد وخّسي 

ؿطع افـظر ظـ افدلـ وافؼع ـ أؿرب وأصقب وأظؿؼ أثرًا دم افـػقس ظوّمي وافعرب 

ومحؾفؿ ُأشورى مـ بؾد  ،خوّصي وادسؾؿغ بوٕخّص مـ هتؽ حرم افـبّقة وودائع افرشوفي

                                           
×
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ي وصـوظي مـ افتشّػل وآكتؼوم بوفـسوء وهؾ أظظؿ ؾظوظ ؟؟إػ بؾد ومـ ؿػر إػ ؿػر

ر وؽؾبي ظذ لزلد أظظؿ مـ إصفور هذه اجلرائؿ ػَ طَ  وأيُّ  ؟؟وإضػول بعد ؿتؾ افرجول

 .(2)ش؟؟ظـف

يٜ دَٚبِٜ افيِؿ  ؼ تتحّقل ـّؾ حمٚوفٜ ِجدِّ ّّ وحْٔام تزز أخالؿٜٔ اهلزيّٜ وتسّشخ وتتً

ديـ، هذه إخالؿٜٔ افتل يريد وافيٚدغ إػ ٕقع مـ افسٍؽ وافَتؾ ذم ٕير اد ِّّ ثبِّىغ وادج

هلٚ إػ أخالؿٜٔ افتوحٜٔ واإلرادة، إػ إخالؿٜٔ اإلشالمٜٔ × اإلمٚم احلسغ أن حيقِّ

ـ اإلٕسٚن ادسِؿ مـ أن يَػ مقؿٍف اإلجيٚيب وافسِبل ظذ وؾؼ مٚ  ُِّ افهحٔحٜ افتل مت

ًٚ، وذم ظِّٜٔ  ًٚ وشِب × افتحقيؾ هذه ـٚن اإلمٚم احلسغتَّرره افؼيًٜ اإلشالمٜٔ إجيٚب

ك، وـٚن (3)يقاجف أدّق مراحؾ ظِّف ، وـٚن حيٚول أن خيِؼ ردود افًٍؾ ادْٚشبٜ فُل يتحرَّ

د ـّؾ افَقى وآمُٕٚٔٚت، ؾِؿ × مـ إشٚفٔٛ افتل اخّتذهٚ اإلمٚم احلسغ ّٕف حنَّ أ

ض ٍٕسف فَِتؾ ظسك أن تَقل أخالؿٜٔ اهلزيّٜ: )إٕف صخ ص حٚول أن يُتِػ بٖن يًرِّ

ض أوٓده وأهِف فَِتؾ، وٕسٚءه فِسبل تؾ(، بؾ أراد أن يًرِّ َُ ًٚ ؾ ، أراد أن (4)يىِٛ شِىٕٚ

جيّع ظذ ٍٕسف ـّؾ مٚ يُّـ أن جيتّع ظذ إٕسٚن مـ مهٚئٛ وتوحٔٚت وآٓم، ّٕن 

ؾٓل ٓ تنُؽ ذم أّن  ،أخالؿٜٔ اهلزيّٜ مٓام صُُٝ ذم مؼوظٜٔ أن خيرج إٕسٚن فَِتؾ

ًٚ هذا افًّؾ ا فٍئع افذي ؿٚمٝ بف جٔقش بْل ُأمٜٔ.. ضّد بَٜٔ افْبّقة مل يُـ ظّاًل صحٔح

مـ أن ُيدخؾ ذم × ظذ ـّؾ ادَٚئس، وبُّؾ آظتبٚرات، ـٚن ٓ بّد فإلمٚم احلسغ

وـّؾ آظتبٚرات افًٚضٍٜٔ... فُل يسّد ، ادًرـٜ دَمف وأوٓده وأضٍٚفف وٕسٚءه وحريّف

مٍْذ، وـّؾ ضريؼ إػ افتًبر ظـ هزيّتٓٚ وظـ ٕقع مـ إٔقاع ظذ أخالؿٜٔ اهلزيّٜ ـؾَّ 

                                           
 

 
×«
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آحتجٚج ظذ هذا افًّؾ فُل هيّز بذفؽ ضّر ذفؽ اإلٕسٚن ادسِؿ ادٓزوز افذي 

 .(2)متًّٔٝ إرادتف

ض اإلمٚم احلسغ ّٕف ٓ جيقز ذم افديـ أن ُيًرِّ ه فِٓتؽ ءٕسٚ× ؾ٘ن ؿٚل ادنُؽ: إ

ؾّ٘ن افذي ٓ  ،بًٞ مـ بسٚضٜ افتٍُر فدى هذا ادنُؽمٓام ـٚن إمر، ؾّ٘ن هذا ممّٚ يْ

ُيسٚظد ظِٔف افديـ ـ بؾ ٓ تسّح بف افٌرة ـ هق تًريض اإلٕسٚن ِظرضف فِٓتؽ ادقجٛ دٚ 

ٜ وافهٕٜٔٚ، ورسادق افْجٚبٜ واحلهٕٜٚ، أّمٚ اهلتؽ افذي  ٍّ يّّس افؼف وخيدش رواق افً

ؾذفؽ ممّٚ ٓ ينغ وٓ هيغ تِؽ  ،ًٜتستحُؿ بف ُظرى افَدس وافىٓٚرة وافًّزة وادْ

 .(3)احلرائر )صِقات اهلل ظِٔٓـ( مٓام شٍرن ؾٓـ حمجبٚت

ـامًٓ دٚ شٔبدأ هق إؿد رأى ذم وجقد افًٚئِٜ مًف × ح ـثرًا أّن اإلمٚم احلسغويرّج 

مـ ثقرة; إذ شَٔع ظذ ظٚتَٓٚ جزء ٓ يستٓٚن بف مـ ديّقمٜ افثقرة، ؾَد ـٚن يُّـ 

ّٓ أّن اصىحٚبف فًٚئِتف مًف  ،×قيٜ أن تنٔع براءهتٚ مـ ؿتؾ اإلمٚم احلسغمفِسِىٜ إُ  إ

خقنومَتِف، وشبل افًٚئِٜ بٚفهقرة افتل َِٕٓٚ  مقيٜ جمٚل فِسِىٜ إُ  مل تدع أّي  ادٗرِّ

مقيٜ، بؾ فِتزؤ مـ ؿتِف. وٓشٔام أّن افسبٚيٚ ؿٚمقا بًّؾ دظٚئل ضٚهك أجٓزة افدظٚيٜ إُ 

ق ظِٔٓٚ ذم  مبىِغ زيػ  ،ذح وؿٚئع ادٖشٚة ذم إمُْٜ افتل حّؾ ؾٔٓٚ إرسىتٍقَّ

افدظٚيٜ إُمقيٜ ذم أّن هذا افسبل مـ اخلقارج ظذ افسِىٜ إُمقيٜ ، إذ مل يُـ مـ افسٓؾ 

ٛ افَؤٜ، وخيىٛ ذم افْقادي  ََّ ظذ أـز رجؾ بٚشؾ أن يَػ فُٔنػ احلََٜٔ، ويتً

 ـ ×، واإلمٚم زيـ افًٚبديـ‘افسٔدة زيْٛ ـ احلٚصدة ـام ؾًؾ أهؾ بٔٝ افْبقة^

ظْدمٚ اظسضٚ ظذ ظبٔد  (2)، وزيد بـ أرؿؿ(4)ودفٔؾ ذفؽ مٚ جرى ظذ ظبد اهلل بـ ظٍٔػ

                                           

 
×
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اهلل بـ زيٚد ذم جمِسف، إذ ُمًْٚ مـ آظساض وفقحؼ أحدمهٚ حتك ُؿتؾ، بؾ رؽٛ ابـ زيٚد 

 .×ذم ؿتؾ اإلمٚم زيـ افًٚبديـ

ـْ يًتّد اإلمٚم احل  ٜ  ؟مقيغذم تٍْٔد ضالفٜ إُ × سغؾًذ َم ّّ وَمـ يَقم هبذه ادٓ

ٛ  ؟بًد ؿتِف ََّ ح ادحّجٜ ويُنػ احلََٜٔ ويتً وَمـ افذي يَرع احلّجٜ بٚحلّجٜ ويقضِّ

ثؿَّ أي رجٚٓت ذفؽ افًك ـٚن يَدر ظذ افَٔٚم  ؟افَؤٜ، وخيىٛ تِؽ اخلىٛ افبٌِٜٔ

ٜ ويَقى ظذ افْٓقض بذفؽ افًٛء ّّ ٔس ؿهٚرى أمره مٓام ـٚن مـ افبسٚفٜ أف؟ بتِؽ ادٓ

خذوه ؾٚؿتِقه، أو اصِبقه ذم افسبخٜ أو ذم  :واجلرأة أن يَقل افُِّتغ وافثالث، ؾَٔٚل

 ـام حهؾ مع ابـ ظٍٔػ. ،(3)افُْٚشٜ

مل جيد ُبّدًا مـ محؾ ٕسٚء بٔٝ افْبّقة مًف فتُّٔؾ ذفؽ × ؾّ٘ن اإلمٚم احلسغ ;فذا

ّزتف ذم شبِٔف، وظِؿ أّن بْل ُأمٜٔ مٓام بٌِقا مـ هتؽ ادؼوع افذي بذل ٍٕسف وٍٕقس أظ

احلرمٚت وافؼائع اإلشالمٜٔ، وافتجٚوز ظذ افنْٚصـ افًربٜٔ ٓ يَدرون ظذ ؿتؾ امرأة 

ًٚ فِقظتٓٚ، وٓ يستىٔع ابـ زيٚد  َِّّٝ بقء مـ افُالم تزيدًا فٌِتٓٚ وتسُْٔ مٍجقظٜ تُ

 .(4)أشرة بغ يديف ٓ حتّؾ افسالحمٓام ضٌك أن يَتؾ شٚظٜ افسِؿ امرأة ظزٓء 

                                            
 

’
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ُّ اإلواً اذتطني   ٔبمٕغ العساق  ِّي بالسجٕع عَ الجٕزٚ ×غبّٛ: إ

 ×بعد ٔصٕه خرب اضتػّاد وطمي بَ عقٗن 
 

وهق ذم ضريَف إػ × إػ اإلمٚم احلسغ× وصؾ خز اشتنٓٚد مسِؿ بـ ظَٔؾ

ؾَٚٓ:  ،قاصِٜ افسرمـ م× افًراق مـ رجِغ أشديغ أصٍَٚ ظذ اإلمٚم احلسغ

ّٓ اككؾً مـ مؽوكؽ هذا، ؾنّكف فقس فؽ بوفؽقؾي » كـشدك اهلل دم كػسؽ وأهؾ بقتؽ إ

ؿول: ؾقثى ظـد ذفؽ بـق ظؼقؾ بـ أّب  .كوس وٓ صقعي، بؾ كتخّقف أن تؽقن ظؾقؽ

 .(2)شكزح حتك كدرك ثلركو، أو كذوق مو ذاق أخقكو ضوفى... ؿوفقا: ٓ واهلل، ٓ

بٚخلز، ؾَٚل فف: × أّن احلّر بـ يزيد افتّّٔل هق افذي فَل احلسغ (3)ٕٜٚٔوذم روايٜ ث

ؾنّّن مل ادُع فؽ خؾػل خرًا أرجقه، ؾفؿر أن لرجع، وـون معف إخقة مسؾؿ بـ  ،ارجع»

 .شظؼقؾ، ؾؼوفقا: واهلل ٓ كرجع حتك كصقى ثلركو أو ُكؼتؾ. ؾؼول: ٓ خر دم احلقوة بعدـؿ!

بًد × أّن اإلمٚم احلسغ (5)واخلقارزمل (4)فدى افنٔخ ادٍٔدوذم روايٜ ثٚفثٜ وردت 
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ؾؼوفقا:  ترون ؾؼد ُؿتؾ مسؾؿ؟ مو»أن شّع بَّتؾ مسِؿ وهٕٚئ ٕير إػ بْل ظَٔؾ، ؾَٚل: 

 .شواهلل، ٓ كرجع حتك كصقى ثلركو

ح افروايٜ إُوػ افقاردة فدى افبالذري وافديْقري وافىزي وإصٍٓٚين  وٕرجِّ

ًٜ فإلمٚم احلسغوابـ ـثر، وه ُٕهح × ل ٓ تذـر رؽب ّٕام تّْص ظذ  بٚفًقدة، وإ

مْٚه مـ ظزم اإلمٚم  إشديٚن، ورؾض بْل ظَٔؾ فًِقدة. وهذا يتٍّؼ مع ـؾِّ مٚ ؿدَّ

 ظذ افنٓٚدة واديض ذم ضريَف ظذ ـثرة وظيّٜ افتوحٔٚت.× احلسغ

إػ افَقل بّٖن اإلمٚم  ويبدو أّن اخلِؾ افذي وؿع ؾٔف َٕؾ افروايٜ افثٕٜٚٔ ـ ودؾًٓؿ

 :هّؿ بٚفرجقع، ـام ورد فدى ابـ ظبد رّبف، وابـ حجر ـ يًقد إػ ورود ظبٚرة× احلسغ

ظْدمٚ شّع بَّتؾ مسِؿ وهٕٚئ، وهل ظبٚرة ؿد تقهؿ بّٖن ادَهقد  (2)شؾوشسجع احلسغ»

 هق افرؽبٜ بٚفرجقع، ٓشٔام وأّن بْل ظَٔؾ يَقفقن بًدهٚ: ٓ ٕرجع واهلل أبدًا.

فبْل ظَٔؾ: × وذم روايٜ افنٔخ ادٍٔد واخلقارزمل افِذيـ زادا ـِّٜ اإلمٚم احلسغ

وممّٚ  ،ؿد تقحل بًّْك افرجقع أيوًٚ ش مو ترون ؾؼد ُؿتؾ مسؾؿ؟ ؾؼوفقا: واهلل ٓ كرجع...»

مل يَؾ: مٚ ترون؟ ظذ شبٔؾ اشتنٚرة بْل ظَٔؾ ذم اديض أو × َيردُّ ذفؽ أّن احلسغ

ّٕام ُيٍٓؿ مْٓٚ أّّنٚ ـٕٚٝ ختٔرًا هلؿ ذم اديض مًف أو ترـف، ٓشٔام  ،افرجقع ظـ افًراق وإ

ّٕف تقّجف إػ افْٚس خمزًا إيٚهؿ بحراجٜ مقؿٍف (3)وأّن ادهٚدر حٝ أ ًٚ هلؿ حريٜ  ،سَّ وتٚرـ

حسبؽؿ مـ افؼتؾ »افبَٚء مًف أو افتٍّرق ظْف. ومْٓؿ بْل ظَٔؾ إٍٔسٓؿ افذيـ ؿٚل هلؿ: 

 .(4)شبقا ؾؼد أذكً فؽؿبصوحبؽؿ مسؾؿ، اذه

                                           

ش»×

 
 

 



  
 غ افًراقهّؿ بٚفرجقع ظـ افثقرة وبِق× صبٜٓ: إّن اإلمٚم احلسغ 

222 

 

َؼ برـٛ اإلمٚم  ًٚ دسِؿ وفبْل ظَٔؾ، بؾ وجلّٔع َمـ حَلِ ثؿَّ أمل يُـ افَتؾ متقؿً

ٜ: × احلسغ ُّ َؼ ّب مـؽؿ  ،أّمو بعد»افذي ـتٛ فبْل هٚصؿ ؿبؾ أن يٌٚدر م ؾنّكف َمـ حَلِ

 .(2)شاشتشفد، وَمـ ّتؾرػ ظـّل مل لبؾغ افػتح

ـ× واإلمٚم احلسغ َّّ اشتَىبف ذم افىريؼ مـ أصحٚب ؽٚيتف ووجٓتف  مل خُيِػ ظ

َِّؼ امرأتف  وهدؾف، وادَبؾ ظِٔف مـ افنٓٚدة، وذم مٚ ؾًِف زهر بـ افَغ دفٔؾ صٚرخ; إذ ض

ّٕف آخر ظٓده هبؿ  .(3)وأخز صحبف أ

ٜ بٚفرجقع ٕول صٓٔد،  ّّ دٚذا إذن يُقن رّد افذاهٛ إػ افنٓٚدة، وافٌٚيٜ افًئّٜ، اهِل

ًٜ ـ ؿبِٜٔ مَٔتٜ ؾال ئًده إػ  ًٚ ؽٚي ّٓ ؽٚيٜ ـ مٚ ظرؾٝ شبِٔٓٚ إػ بٔٝ افْبّقة يقم ضريَف إ

 حٚرهبٚ اإلشالم وأداّنٚ وهل افثٖر؟!.

وأجد ٍٕز هْٚ منٚضرًا فرأي أحد افبٚحثغ ادكيغ ادْهٍغ; إذ ؾّسَّ موّقن 

ؿّرر افًقدة ؾقر × غافروايٜ افثٕٜٚٔ بٚفَقل: إّن مٚ حتٚول هذه افروايٜ إثبٚتف أّن اإلمٚم احلس

ّٕف مل يُـ  ظِّف بْبٖ مَتؾ مسِؿ، وذم هذا إصٚرة إػ أّن خروجف مل يُـ هبدف افثقرة ـام أ

يَقم ظذ أشٚس خّىٜ مْيّٜ، ثؿَّ إّن إسار إخقة مسِؿ ظذ مقاصِٜ افسر فألخذ بثٖر 

ًٚ مـ إيامّن ؿ بٚإلشالم أخٔٓؿ ُييٓر أّن مقؿٍٓؿ ـٚن رّدة ؾًٍؾ دَتؾ مسِؿ، ومل يُـ ٕٚبً

 .(4)ؿٚئدهؿ× افْبقي افذي يَٚتِقن حتٝ فقائف، وبٚإلمٚم احلسغ

ؾَد إسٚق ـٚتٛ آخر وراءهٚ فٔتّخذهٚ دفٔاًل  ،ومع رجحٚن افقضع ذم هذه افروايٜ

إػ افتُِٜٓ، ؾتٖخذ افُٚتٛ  ظَٔؾ بْقبحٔٞ يَقده × ظذ ضًػ ؿٔٚدة اإلمٚم احلسغ

ؿ لعؾؿقن أّن افذي ؿتؾ أخوهؿ افدوفُي، ؾفؾ ـون ؾف»افدهنٜ مـ مقؿٍٓؿ ذم افثٖر ٕخٔٓؿ، 

                                           
 

×
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 ،أن لتصّدوا فؾدوفي فقثلروا مـفو؟ احلّؼ أّكف مـطؼ ظجقىـ وهؿ ظذ ؿؾرتفؿ ـ دم مؼدورهؿ 

ضقا أكػسفؿ وابـ ظِؿفؿ فؾفالك  .(2)شؾؼد ظرر

ظذ خىؾ هذه افروايٜ  وؿد أصٚب افُٚتٛ مـ حٔٞ أخىٖ، ؾام َِٕف دفٔؾ ؾًعي 

ع ذفؽ ؾَد اظتّدهٚ ظدد مـ افُتّٚب وافبٚحثغ فَِقل بّٖن اإلمٚم واضىراهبٚ، وم

 .(3)هؿَّ بٚفرجقع بًد أن ظِؿ بَّتؾ مسِؿ وهٕٚئ ذم افُقؾٜ× احلسغ

وظذ افرؽؿ مـ أّن افًديد مـ افبٚحثغ دمٚهِقا مراحؾ افىريؼ افتل شٚر ؾٔٓٚ اإلمٚم 

، ؾّّ٘نؿ أمجًقا ظذ (4)ْٓؿ، وإحداث افتل جرت ؾٔٓٚ، بٚشتثْٚء ظدد حمدود م×احلسغ

 أمريـ ؾٔٓٚ:

 .(5)وحديثف مع افٍرزدق× هق فَٚء اإلمٚم احلسغ إول:
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: هق إسار إخقة مسِؿ ظذ آشتّرار بٚدسر إػ افُقؾٜ بًد وصقل خز افثوّن

 .(2)ظذ رأهيؿ× مَتؾ أخٔٓؿ، وٕزول اإلمٚم احلسغ

ض حتّٔؾ أضراف ظديدة مَتَؾ ويبدو أّن افسـٔز ظذ ذفؽ ـ مـ بًوٓؿ ـ ـٚن فٌر

ؾ إُ ×اإلمٚم احلسغ َّّ مقيقن ويزيد خّٚصٜ وزر هذه افرزيٜ اإلشالمٜٔ. ، فُل ٓ يتح

ّٕف مل يٖخذ × ؾٖهؾ افُقؾٜ ُمالمقن، وإخقة مسِؿ، واإلمٚم احلسغ ٍٕسف ُمالم ظْدهؿ، ٕ

ًٚ، ومـ ثَ  ٜ أوًٓ، وبْهٔحٜ افٍرزدق ذم افىريؼ ثٕٚٔ ُّ ؿَّ أفَك بٍْسف بْهٚئح افهحٚبٜ ذم م

 !!(3)فِتُِٜٓ فٖٔخذ بثٖر مسِؿ ثٚفثًٚ 

                                           

 
’
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ُّ اإلواً اذتطني  فلَّس بالسجٕع عَ دخٕه  ×غبّٛ: إ
 اللٕفٛ بعد لقائْ باذُتّس السٖاح٘

 

، ثؿَّ (3)ومْٓٚ إتٓك إػ افَرظٚء ،(2)إػ افًراق مّٚرًا بـ واؿهٜ× فَد شٚر اإلمٚم احلسغ

حر أمر ؾتٕٔٚف ؾٚشتَقا ادٚء ؾٖـثروا، ثّؿ إّن رجاًل مـ أصحٚبف . ؾِاّم ـٚن افس(4)ٕزل ذم ذاف

، ؾُزَّ اإلمٚم احلسغ وشٖفف ظـ شبٛ تُبره، ؾَٚل افرجؾ: رأيٝ افْخٔؾ،  ،×ـزَّ

ّٓ أشّْٜ افرمٚح وآذان اخلٔؾ، ؾٚختٚر اإلمٚم  ؾَٔؾ: إن ٓ ٕخٔؾ ذم هذا ادقضع إن هل إ

ٔجًِف خِػ طٓره ُيدظك ذو حسؿ فٔستَبؾ أن يِتجٖ إػ مرتٍع مـ إرض ف× احلسغ

 .(5)َمـ أتٚه مـ وجف واحد

ٍٜ ؾرُضبٝ، وجٚء احلُّر بـ يزيد  ،ب٘زاء ذي حسؿ× ٕزل اإلمٚم احلسغ ؾٖمر بٖبْٔ

ًٚ مـ ظبٔد اهلل بـ زيٚد ذم أفػ ؾٚرس ذم َحرِّ افيٓرة، ؾٖمر اإلمٚم احلسغ × افريٚحل مبًقث

                                           

× 

 

 
×

× 
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مٜ جٔش ابـ (2)ؿؾتٕٔٚف أن يسَقا افَقم ويرصٍقا خٔقهل ، رؽؿ ظِّف أّن هذه افَّقة هل مَدِّ

، ؾِاّم حرضت صالة افيٓر وأّذن مٗذن اإلمٚم (3)زيٚد، وأّن ؿٚئدهٚ احلُّر ظِٔف وفٔس فف

ًَِٕغ× خرج اإلمٚم احلسغ× احلسغ أهيو افـوس، إّّنو »ؾخىٛ ؾٔٓؿ:  ،ذم إزار ورداء و

تبؽؿ، معذرٌة إػ اهلل وإػ َمـ حرض مـ ادسؾؿغ، إّّن  ـ   مل أؿدم إػ هذا افبؾد حتك أتتـل

وؿدمً ظّع رشؾؽؿ أن أؿدم إفقـو فقس ظؾقـو إموم، ؾؾعؾ اهلل أن جيؿعـو بؽ ظذ اهلدى، ؾنن 

ــتؿ ظذ ذفؽ ؾؼد جئتؽؿ ؾنن تعطقّن مو لثؼ بف ؿؾبل مـ ظفقدـؿ ومـ مقاثقؼؽؿ دخؾً 

قؽؿ، اككؾً إػ ادؽون افذي معؽؿ ظذ مكـؿ، وإن مل تػعؾقا وــتؿ ـورهغ فؼدومل ظؾ

 .(4)شأؿبؾً مـف إفقؽؿ. ؾسؽتقا ظـف

كف إػ افَقم  ،وصّذ احلرُّ وأصحٚبف بهالتف× ثؿَّ صّذ اإلمٚم احلسغ ؾِاّم إتٓك ٕا

أّمو بعد، أهيو افـوس، ؾنّكؽؿ إن تتّؼقا وتعرؾقا احلّؼ »بقجٓف ؾحّد اهلل وأثْك ظِٔف، ثّؿ ؿٚل: 

ظغ مو ٕهؾف لؽـ أرىض هلل، وك مر ظؾقؽؿ مـ همٓء اددر حـ أهؾ افبقً أوػ بقٓلي هذا ٕا

رهتؿقكو، وجفؾتؿ حؼـو، وـون  ـ  فقس هلؿ، وافسوئرلـ ؾقؽؿ بوجلقر وافعدوان، وإن اكتؿ

تبؽؿ، وؿدمً بف ظّع رشؾؽؿ اككؾً ظـؽؿ ، ؾِاّم تسٚءل احلرُّ ظـ (5)شرألؽؿ ؽر مو اتتـلـ 

ًٚ ؾْؼهٚ أ× هذه افُتٛ أمر اإلمٚم احلسغ حد أصحٚبف، ؾٖخرج خرجغ ممِقءيـ ُصحٍ

ّٓ  ،بغ أيدهيؿ ّٕٚ فسْٚ مـ هٗٓء افذيـ ـتبقا إفٔؽ، وؿد ُأمرٕٚ إذا ٕحـ فَْٔٚك أ : ؾ٘  ؾَٚل احلرُّ

َُٕدمؽ ظذ ظبٔد اهلل بـ زيٚد، ؾَٚل فف اإلمٚم احلسغ ادقُت أدكك إفقؽ »×: ٍٕٚرؿؽ حتك 

                                           

 
× 

×
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وهق مٚ  ،بٚفبًٜٔ فٔزيد×  شقى مىٚفبٜ اإلمٚم احلسغ، ّٕن فٔس وراء ظبٔد اهلل(2) شمـ ذفؽ

ّٕام ادقت افُريؿ أهقن ممّٚ يىِبقن. ،، وٓ هيٚدن ؾٔف×ٓ يًىٔف اإلمٚم احلسغ  وإ

وأصحٚبف فالٕكاف حٚل احلرُّ بْٔف وبغ ذفؽ، وأّس × ودّٚ رـٛ اإلمٚم احلسغ

× زيٚد، ؾِاّم أبك اإلمٚم احلسغفْٔىِؼ بف إػ ظبٔد اهلل بـ × ظذ مراؾَٜ اإلمٚم احلسغ

ًٚ ٓ تدخِف افُقؾٜ، وٓ ترّده إػ ادديْٜ حتك × ذفؽ ضِٛ مـ اإلمٚم أن يٖخذ ضريَ

ًُذيٛ وافَٚدشٜٔ، وبْٔف × يُتٛ بنٖٕف إػ ابـ زيٚد، ؾتٔٚرس اإلمٚم احلسغ ظـ ضريؼ اف

ذيٛ ثامٕٜٔ وثالثقن مٔالً، وشٚر ذم أصحٚبف ًُ  .(3)واحلّر يسٚيره ،وبغ اف

ِّؼ أحد افُتّٚب ظذ مقؿػ اإلمٚم احلسغ هذا، ؾَٚل: إّن احلسغ ظْدمٚ × وؿد ظ

َِف افنّؽ وهؿَّ بٚفرجقعأظِؿ مـ احلُّر مٚ  وإسٚق مًف ـٚتٛ  .(4)مجع ظِٔف أهؾ افُقؾٜ داَخ

ر ذم × ؾَٚل: ظْدمٚ أحس اإلمٚم احلسغ ،آخر ُِّ بٚخلىر، واحدؿٝ بف شٔقُف احلُّر بدأ يٍ

ف، وفُـ إٓكاف مل يُـ فف مـ شبٔؾ، ّٕن افتًِٔامت ـٕٚٝ ؿد إٓكاف بٖصحٚب

 .(5)صدرت فُِحّر بًدم مٍٚرؿتف حتك إؿدامف ظذ ابـ زيٚد

مل خيَش شٔقف احلّر وطّؾ حتك ذفؽ افقؿٝ ئَؿ احلّجٜ × واحلّؼ أّن اإلمٚم احلسغ

ُِف، وأتتف رشِف، وصُك إ ،ظذ أهؾ افُقؾٜ ّٕف َؿِدم ظذ بٍِد ـٚتبف أه فٔف اجلقر وافًدوان، بٖ

د ظذ أّن أهؾ افبٔٝ^ أحّؼ بقٓيٜ أمرهؿ مـ بْل ُأمٜٔ افسٚئريـ ؾٔٓؿ بٚفيِؿ  ـّ وأ

ثؿ، وهق إذ يَقل ذفؽ ؾٓق يًِْف أمٚم ـقؾٔغ ظرؾقا مـ مْزفٜ أهؾ افبٔٝ^ واإل

                                           
×

× 
×
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ؾِؿ يُـ ـام حسبف بًض  ،وشرهتؿ مٚ ئٌْف ظـ افتٍهٔؾ، أّمٚ َظرضف إٓكاف ظْٓؿ

ّٕف ؾرار مـ شٔقف احلُّر افتل مل ُيٍٚجٖ اإلمٚم احلسغافُتّٚب واف هبٚ، بؾ ظِؿ × بٚحثغ بٖ

ًٚ موٚظٍٜ مـ ـّؾ َمـ ؿدم ظِٔف ذم مراحؾ افىريؼ افذي  ّد فف ؿّقات ًِ بّٖن ظبٔد اهلل بـ زيٚد ُي

ًٜ ٕبٔف اإلمٚم أمر ّٕام ـٚن ذفؽ افًرض إظذارًا هلل وهلؿ، وُشّْ ّٕف مَتقل ٓ حمٚفٜ، وإ  إذروه بٖ

افذي مل ُيُره افْٚس ظذ افَبقل بف أو افسر مًف ذم أؿسك طروؾف × ادٗمْغ ظع

ّٕام حرص ظذ أن يُقن وٓء افْٚس فف ؿٚئاًم ظذ افَْٚظٜ ٓ اإلـراه ، ؾٚإلمٚم (2)افسٔٚشٜٔ، وإ

ًا افْٚس فٔتّخذوا ادقؿػ ادسٗول، وفٔتقفقا مسٗوفٔتٓؿ افؼظٜٔ، × احلسغ يَػ خمرِّ

يّْح افٍرصٜ فِتبَّك ؾٔخٚضبٓؿ بٚفْهٔحٜ وافتقجٔف، وافتنجٔع × سغواإلمٚم احل

 ،وبُّؾ أشٚفٔٛ احلقار فتحريُٓؿ ٓخّتٚذ ادقؿػ ادىِقب، ؾِؿ ئٖس مْٓؿ ،وافتقبٔخ

أهيو افـوس، إّن رشقل »واحلُّر يسٚيره، خىٛ ؾٔٓؿ ؿٚئالً:  (3)وظْدمٚ اخّتذ ضريَف إػ افبٔوٜ

جوئرًا مستحاًل حلرم اهلل، كوـثًو فعفد اهلل، خموفػًو فسـّي رشقل  ؿول: َمـ رأى شؾطوكوً  ’اهلل

ؾؾؿ ُلغرر ظؾقف بػعؾ وٓ ؿقل، ـون حّؼًو ظذ اهلل أن  ،ثؿ وافعدواناهلل، لعؿؾ دم ظبود اهلل بوإل

دخؾف ُمدخؾف. أٓ وإّن همٓء ؿد فزمقا ضوظي افشقطون، وترـقا ضوظي افرمحـ، وأطفروا لُ 

حّؾقا حرام اهلل، وحّرمقا حالفف، وأكو أحّؼ أحلدود، واشتلثروا بوفػلء، وافػسود، وظطّؾقا ا

 ًْ ، ؿد أتتـل ـتبؽؿ، وؿدم ظّع رشُؾؽؿ ببقعتؽؿ أّكؽؿ ٓ ُتسؾؿقّن وٓ ّتذفقّن،  َمـ ؽرر

ؾنن متؿتؿ ظذ بقعتؽؿ تصقبقا رصدـؿ، ؾلكو احلسغ بـ ظع، وابـ ؾوضؿي بـً رشقل 

شقة، وإن مل تػعؾقا وكؼضتؿ  مع أهؾقؽؿ، ؾؾؽؿ دّم أُ كػز مع أكػسؽؿ، وأهع ،’اهلل

                                           
×

«

ش
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 ،هل فؽؿ بـُؽر، فؼد ؾعؾتؿقهو بلّب ظفدـؿ، وخؾعتؿ بقعتل مـ أظـوؿؽؿ، ؾؾعؿري مو

خطلتؿ، وكصقبؽؿ ضقعتؿ، أوأخل وابـ ظّؿل مسؾؿ، وادغرور َمـ اؽّس بؽؿ، ؾحظؽؿ 

 .(2)شوَمـ كؽٌ ؾنّكام لـؽٌ ظذ كػسف، وشقغـل اهلل ظـؽؿ

ًٚ إٍٔسٓؿ ظذ افنٓٚدة وافتوحٜٔ× خىٛ اإلمٚم احلسغوؿد   ،ذم أصحٚبف مقّضْ

ت »ثؿَّ ؿٚل:  ،ؾحّد اهلل وأثْك ظِٔف مر مو ؿد ترون، وإّن افدكقو ؿد تغرر إّكف ؿد كزل مـ ٕا

ّٓ َص  صبوبي اإلكوء، وخسقس وتـؽررت، وأدبر معروؾفو واشتؿّرت جدًا، ؾؾؿ لبَؼ مـفو إ بوبيـ 

ودرظك افق بقؾ. أٓ ترون أّن احلّؼٓ  لعؿؾ بف، وأّن افبوضؾٓ  لتـوهك ظـف؟ فرؽى ظقشـ 

 ّٓ ّٓ برموً شعادممـ دم فؼوء اهلل حمّؼوً، ؾنّّنٓ  أرى ادقت إ  (3)شودة، وٓ احلقوة مع افظودغ إ

ِّّقا بام يٗيّ × ؾِاّم شّع أصحٚب اإلمٚم احلسغ هؿ، ءد وٓذفؽ، خرجقا ؾتُ

 .(4)ؿ فف ظذ افَتٚل بغ يديف حتك تَىع أظوٚؤهؿوتٖـٔد ظٓدهؿ ومسٕٚدهت

لو حسغ، »ؾَٔقل:  ،ف ظـ اديضويثبىّ × سٚير اإلمٚم احلسغوأؿبؾ احلّر افريٚحل يُ 

ـّرك اهلل دم كػسؽ، ؾنّّن أصفد فئـ ؿوتؾً فتُؼتّؾـ... أؾبودقت ×: ؾؼول فف احلسغ ،إّّن أذ

ري مو أؿقل فؽ! وفؽـ أؿقل ـام ؿول ! مو أد؟! وهؾ لعدو بؽؿ اخلطى أن تؼتؾقّن؟ّتّقؾـل

، ؾؼول فف: ألـ تذهى ؾنّكؽ ’ف، وفؼقف وهق لرلد ككة رشقل اهللأخق إوس ٓبـ ظؿّ 

 مؼتقل؟ ؾؼول:

 شلميض ومو بودقت ظوٌر ظذ افػتك

 

 إذا مــو كــقى ّحؼــوً وجوهــد مســؾامً  

                                            
×

× 
×

×

 
×
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 وآشك افرجـول افصـوحلغ بـػسـف

 

 وؾــورق مثبــقرًا لغــشُّ وُلــرؽام 

 .(3)ش(1)ك ظـف... حتك اكتفقا إػ ُظذلى اهلجوكوتشؿع ذفؽ مـف احلّر تـّح  ... ؾؾام 

ٍر مـ افُقؾٜ قا إػ ظسُر اإلمٚم  (4)وذم هذا ادقضع أؿبؾ أربًٜٕ  ّّ و ظذ رواحِٓؿ وٕا

ٍسف× ؾٖراد احلّر مًْٓؿ، ؾّٖس اإلمٚم ،×احلسغ ّّٕنؿ  ;ظذ أن يًّْٓؿ ممّٚ يّْع مْفٕ 

ف ، وؿد أخز افَٚدمقن اإلمٚم (5) ×ّر ظْٓؿ وحلَقا بٚإلمٚم احلسغؾُّػ احل ،إٔهٚره وأظقٕا

× ؾبُك اإلمٚم ،بحٚل أهؾ افُقؾٜ ومَتؾ رشقفف ؿٔس بـ مسٓر افهٔداوي× احلسغ

، افؾفؿ اجعؾ فـو (5)﴾ٿ ٿ ٿ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿»وؿٚل:  ،دكظف

 .(7)شثقابؽ وامجع بقــو وبقـفؿ دم مستؼر رمحتؽ ورؽوئى مذخقر ،وهلؿ اجلـّي كزًٓ 

وأظَٛ ذفؽ إجراءات ُأخرى بًد وصقل افرـٛ احلسْٔل إػ ـربالء ذم افثٚين مـ 

حمّرم، وفتِؽ اإلجراءات أمّهٔتٓٚ افبٚفٌٜ ذم رشؿ صقرة حّٜٔ فقضع افُقؾٜ إٓذاك، ؾٖرشؾ 

وأمر ابـ زيٚد افْٚس  ،ظّر بـ شًد ؿٚئدًا ظذ رأس أربًٜ آٓف جْدي مـ أهؾ افُقؾٜ

ّٓ (8)ج مًسُر ظّر بـ شًد ـ أن يًسُروا بٚفْخِٜٔممّـ بَل خٚر ـ ِّػ مْٓؿ أحد، ، وأ  يتخ

                                           

 

 

 
×

 
 

×

 
×
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مقر افثٌقر، حسٕٚف وإدراره إظىٔٚت، وظْٚيتف بُٖ إوخىٛ ؾٔٓؿ ؾَّرظ مًٚويٜ وذـر 

ًٚ دثٚفف، ؾ ًٚ دْٚهجف، وحمتذي بِغ ٖوذـر اجتامع إفٍٜ بف وظذ يده، وظّد يزيد ابْف شٚفُ

ّٞ ظىٔٚهتأُ ف زاد ّٕ أافُقؾٔغ  ظذ أثر هذا افسؽٔٛ ظذ اخلروج فَتٚل اإلمٚم  ؿ مٚئٜ مٚئٜ، وح

ّٓ  ،×احلسغ ّٓ خرج ؾًسُر ؾٖمر أ  يبَك رجؾ مـ افًرؾٚء وادْٚـٛ وافتّجٚر وافسُٚن إ

ًٚ ظـ افًسُر برئٝ مْف افذمّ رجؾ وُ  مًف، وأّي  ٍِّ  .(2)ٜجد بًد ذفؽ افٔقم متخ

يدًا بًٞ ٓبـ زيٚد أربًٜ آٓف أفػ وأورد ابـ أظثؿ خىبٜ ابـ زيٚد، وأضٚف أّن يز

وأمره أن يٍّرؿٓٚ بْٔٓؿ، وإٍرد ابـ أظثؿ بَقفف: إّن جٔش ابـ زيٚد ضّؿ  ،ومٚئتل أفػ درهؿ

. وهذا (3)ؾٖظىٚهؿ حٚل ٕزوفف مـ ادْز ،مَٚتِغ مـ أهؾ افنٚم، وأّن ابـ زيٚد وضع افًىٚء

مل حيرضه أحد مـ × مٚم احلسغخيٚفػ مٚ ورد ذم بًض ادهٚدر افتٚرخئٜ مـ أّن ؿتٚل اإل

، ـام ٕرجح أّن تقزيع افًىٚء أو ادبٚفغ ادٚفٜٔ (4)أهؾ افنٚم، واؿتهٚر ذفؽ ظذ أهؾ افُقؾٜ

افتل أرشِٓٚ يزيد ؿد اؿتك ظذ إذاف ؾَط افذيـ ُأظيّٝ رصقهتؿ فوامن شٔىرهتؿ 

بٚفقظد بزيٚدة  ظذ أؾراد ؿبٚئِٓؿ، وٓ ُيستبًد أّن افْٚس ؿد اـتٍٝ خالل هذا افقؿٝ

 .(5)افًىٚء دون أن يٖخذوا مْف صٔئًٚ 

وؿد اشتُّؾ ابـ زيٚد إجراءاتف بٖن أمر أذاف افُقؾٜ بٚفىقاف ؾٔٓٚ فٖٔمروا افْٚس  

ؾقّنؿ ظقاؿٛ افٍتْٜ وادًهٜٔ، وحيثقّنؿ ظذ آفتحٚق بًّسُر  بٚفىٚظٜ وآشتَٚمٜ، وخيقِّ

آخريـ ـٕٚقا مع احلهغ ذم افَٚدشٜٔ، ابـ زيٚد، وأمد مًسُر ظّر بـ شًد بٖربًٜ آٓف 

ٚر بـ أبجر افًجع ذم أفػ، وصبٞ بـ ربًل ذم أفػ، ويزيد بـ احلٚرث بـ يزيد ووّجف حجّ 

                                           
× 

 
 

×
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بـ رويؿ ذم أفػ أو أؿؾ، ثؿَّ اشتخِػ ظذ افُقؾٜ ظّرو بـ حريٞ، وترك َمـ يىقف 

فف بٚفُقؾٜ، ؾٖتك  بٚفُقؾٜ ـ ذم ؽٔٚبف ـ ذم خٔؾ، ؾقجد رجاًل مـ مهدان ؿد ؿدم يىِٛ مراثًٚ 

ّٓ وخرج إػ ادًسُر بٚفْخِٜٔ  .(2)بف إػ ابـ زيٚد ؾَتِف، ؾِؿ يبّؼ بٚفُقؾٜ حمتِؿ إ

ًِّـ حرَص ظبٔد اهلل بـ زيٚد ظذ حند أـز ؿدر ممُـ مـ  وتبغِّ هذه افروايٚت فِّتّ

× افُقؾٔغ، وحندهؿ فَِتٚل ظذ افرؽؿ مـ مًرؾتف ادسبَٜ بتًداد اإلمٚم احلسغ

ؾُٔػ بًّسُر ظّر بـ شًد  ،افذي ٓ يُّـ أن يهّد أمٚم ؿّقة احلّر افريٚحل (3)ئٔؾافو

ٛ ابـ زيٚد وبنّدة ٕي ظِّٜٔ وافَقات افتل أمدّ  تف بًد ذفؽ، وذم هذا مٚ ينر إػ حتسُّ

وذم هذا دفٔؾ بغِّ ظذ  ،×إوامم حمتّؾ جلٕٚٛ اإلمٚم احلسغ ُٕقص ـقذم، أو أّي 

ذم افُقؾٜ، ومـ إضراف × فُّٛ افْٚس ضّد اإلمٚم احلسغصًقبٜ آضّئْٚن إػ تٖ

ـ ـٕٚقا ضّدهٖادقافٜٔ فف ظذ إؿؾ وافتل ـٕٚٝ ب َّ وٓشٔام  ،(4)ظداد ٓ ُيستٓٚن هبٚ مَٚرٕٜ ب

ؿد أطٓروا افتٖثؿ مـ × أّن ؿساًم مـ افذيـ مل حُيسبقا ذم وٓئٓؿ ظذ أتبٚع اإلمٚم احلسغ

 .(5)أو مًف× قؾٜ فئال جيزوا ظذ افَتٚل ضّد اإلمٚم احلسغوـرهقا افبَٚء ذم افُ ،افَتٚل

وإّن جٓقد ابـ زيٚد افسؽٔبٜٔ وافسهٔبٜٔ، ومٓام ؿٔؾ ؾٔٓٚ مـ أّّنٚ أثّرت ذم إَالب 

َقل إّّنٚ ٓ ،×افُقؾٔغ ضّد اإلمٚم احلسغ ّْٕٚ يُّـ أنٕ  ّٓ أ ًٚ  إ تًْل أّن افْٚس حتّقفقا مجًٔ

ّٕام أصبحقا ذم خقف ورظٛ مـ إطٓٚر ذفؽ افقٓء بدفٔؾ مٚ مـ دائرة افقٓء إػ افًداء ، وإ

ّٓ دم ثالثامئي أو أربعامئي وأؿؾ مـ »ورد مـ أّن ابـ زيٚد ـٚن يبًٞ افرجؾ  دم أفػ ؾال لصؾ إ

                                           
 

×

×
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راهي مـفؿ هلذا افقجف ـ  ِِّػ ظـ (2)شذفؽ . ؾًذ افرؽؿ مـ صّدة ابـ زيٚد وؾتُف بُّؾ ُمتخ

ّٓ أّن ظددًا مـ افُ ،افَتٚل قؾٔغ ـٕٚقا يٍّرون ذم ضريَٓؿ إػ افَتٚل بًد أن ضٚق ظِٔٓؿ إ

ٍّل ذم افُقؾٜ، ؾٚحتٚط ابـ زيٚد × فئاّل جيقز أحد مْٓؿ ؾِٔحؼ بٚإلمٚم احلسغ ;افتخ

. ؾواًل ظـ أّن بًوٓؿ ـٕٚقا يتٖثّقن (3)بقضع ادْٚطر وادسٚفح ظذ افُقؾٜ وحقهلٚ ،وئٌثف

ؾَد ـٚن ظبد اهلل بـ  ،’هلل وحّؼ شٔد ادرشِغمـ ارتُٚب تِؽ اجلريّٜ افنًْٚء بحّؼ ا

ل افْٚس وخيذّ  ،’مقيغ، وٕكة ابـ رشقل اهلليسٚر ذم افُقؾٜ حيٞ ببىقفٜ ظذ ضب إُ 

 .(4)ظـ مْٚسة احلُؿ افالمؼوع، ؾىقرد واختٍك، ثؿَّ ؿبض ظِٔف وؿتؾ

شالمٜ وذم افْخِٜٔ حٔٞ ـٚن ابـ زيٚد هئّـ ظذ صٗون افْٚس  حٚول ظامر بـ أيب 

ِّص مْف، ؾِؿ يتُّـ مـ ذفؽ، ؾِحؼ بٚإلمٚم احلسغ × افدٓين افَٔٚم بٚؽتٔٚفف وافتخ

 .(5)واشتنٓد مًف

× وذم شٚحٜ افَتٚل ـٕٚٝ افرجٚل تُْنػ ظـ يّغ وصامل اإلمٚم احلسغ

. وذم ذفؽ دٓفٜ ظذ ـراهٜ مقاجٜٓ (6)إُنٚف ادًزى إذا صّد ؾٔٓٚ افذئٛ، وهيربقن أمٚمف

ًٚ وترهٔبًٚ بٚفَتٚل مـ أصخٚص ؿد يُقٕقا ؿد جّْ × غاإلمٚم احلس ٕٚهٔؽ ظاّم  ،دوا ترؽٔب

ورد مـ أّن بًوٓؿ ؿد وؿػ وؿقف افًٚجز ذم شٚحٜ ادًرـٜ، ظٚجز ظـ افتوحٜٔ مع 

، وظٚجز ظـ مقاجٜٓ ظبٔد اهلل بـ زيٚد بٚفٍرار أو افتخّع ظـ افَتٚل، ؾِؿ ×اإلمٚم احلسغ

 .(7)بٚفْك× ٚء فإلمٚم احلسغيُـ ذم أيدهيؿ شقى افبُٚء وافدظ
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إّن افْامذج افتل ُذـرت وافتل أصٚرت هلٚ بًض ادهٚدر بٚختهٚر دون ترـٔز وتًِٔؾ، 

، وآدّمٚهٚت ×تدظؿ وجٜٓ ٕيرٕٚ بىبًٜٔ ادْٚخ افذي شٚد اإلظداد فَتٚل اإلمٚم احلسغ

بتّٖفٛ ادتْٚؿوٜ افتل شٚدت ذم مًسُر أظدائف، وأظىٝ ؾُرة ظـ ظدم إمُٕٜٚٔ افَقل 

ًٚ ضدّ  ، وإّن إجراءات افتؤٔؼ ظذ افُقؾٔغ ؿد صٓدت ×اإلمٚم احلسغ افْٚس مجًٔ

ّٓ تِؽ افْامذج ادحدودة.  حمٚوٓت إٍالت ربام مل حيٍظ افتٚريخ مْٓٚ إ

تّٚب هذا افتوٚرب ذم ادقؿػ افُقذم بُقٕف حٚفٜ اضىراريٜ ذم  ُُ وؿد َؾّسَّ أحد اف

مقيغ، وأّّنؿ مٚفقا إػ اخلٔٚر افذي يوّـ ِٜ مـ إُ حٚفٜ هتديد بٚفَتؾ، ظٚجِٜ أو آج

مل لؽـ َمـ حورب ضّد احلسغ ـ شقاء ممّـ ـتى فف »ؾَٚل:  ،حٔٚهتؿ، مـ مْىِؼ ٕيرة ًٍٕٜٔ

أو مل لؽتى ـ ـورهًو فف، وفؽـ وجد أّن آكضامم إػ حزب احلسغ فـ جيؾى ظؾقف افـػع، 

عوولي فـ لؾعى دور ادتػِرج، وفؽـ شرشؾ ؾنّن لزلد بـ م ،ؾحتك إذا دخؾ احلسغ افؽقؾي

ّٓ خرسان مرـزه،  إفقف جـقد افشوم ؾقؼتؾف وَمـ صولعف، ؾَؿـ شقـضؿ إػ احلسغ فـ لـول إ

وشقظّؾ ـّؾ مـ لـضّؿ  ،ّٕن آكؼالب فـ لـجح بلي حول مـ إحقال :بؾ وحقوتف ألضوً 

ظوم احلؽؿ، وـّؾ َمـ ُوضع اشؿف ـ ادحِرضغ ظذ ؿؾى كومِ  ،اخلوئـ إول فؾسؾطي افؼوئؿي

ّٓ بوفؼتؾ: فذا ـون إؾضؾ هلؿ افؾعى مع احلزب  بوفؼوئؿي افسقداء فـ ُلؿحك اشؿف إ

 .(2)شإؿقى حقٌ اجلوه وافـػقذ ٓ اجلفود ثؿ افؼتؾ

ٕتجٝ هذه افْيرة افدٕٔقيٜ تقّجف أظداد ـبرة مـ أهؾ افُقؾٜ دقاجٜٓ اإلمٚم أفَد 

 . (3)×احلسغ

 

                                           
 

×

×
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 لعىس بَ ضعد  ×: وفأضٛ اإلواً اذتطني غبّٛ
 يف ضاحٛ الٍصاه بأُ ٖباٖع ٖصٖد أٔ ٖسجع عَ الجٕزٚ!!

 

بًٞ إػ ظّر بـ شًد ؿٚئد جٔش ظبٔد اهلل بـ زيٚد فِٔتَٔٚ × روي أّن اإلمٚم احلسغ

ؿد ضِٛ مـ ابـ شًد ثالث × بغ افًسُريـ فٔالً، وٕتٟ ظـ ذفؽ أّن اإلمٚم احلسغ

أن يرجع إػ ادُٚن افذي ؿدم مْف، أو يَدم ظذ يزيد ؾٔوع يَده ذم يده وهل: إّمٚ  ،خهٚل

 .(2)رجؾ مْٓؿ ؾُٔقن ـّٖي  ،ويرى يزيد ؾٔف رأيف، أو أن يسر إػ أي ثٌٍر مـ ثٌقر ادسِّغ

ّٓ بْزول اإلمٚم  ،وؿد تهّدى صّر بـ ذي اجلقصـ وحّرض ابـ زيٚد ظذ ظدم افَبقل إ

 .(3)وأصحٚبف ظذ حُّف× احلسغ

ّٓ أن يرؾض هذه افروايٜ، ؾَد ذـر أبق  وفٔس فْٚ أو ٕي ؿٚرٍئ مْهػ فِتٖريخ إ

وتّْحك هٗٓء  ،وابـ شًد ؿدمٚ بًؼيـ ؾٚرشًٚ × خمْػ وَمـ أخذ ظْف أّن اإلمٚم احلسغ

ؾوكؽشػو ظـفام بحقٌ ٓ تسؿع أصقاهتام وٓ ـالمفام، ؾتؽّؾام ؾلضوٓ حتك » ،ظْد افَِٚء

                                           
×

 
×
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. ويؤػ أبق (2)شاككف ـّؾ واحد مـفام إػ ظسؽره بلصحوبف ذهى مـ افؾقؾ هزلع، ثؿر 

ثقا بام تقّصؾ إفٔف افىرؾٚن  وصوع ؾقفؿ مـ ؽر أن لؽقكقا شؿعقا مـ »خمْػ أّن افْٚس حتدَّ

 .(3)شذفؽ صقئوً وٓ ظؾؿقه

، وظّر بـ شًد دون ؽرمهٚ، ومل ×ؾٚدٍٚوضٚت اؿتكت ظذ اإلمٚم احلسغ

وؿد تُقن تِؽ افنٚئًٜ هل فقن مـ أفقان اهلروب افٍْز  ،يسّع أحد مٚ دار مـ حديٞ

ُِّص مـ احلرب × ـ وفق إػ حغ ـ مـ ثَؾ آهتامم بحرب اإلمٚم احلسغ إػ أمؾ افتخ

ادزظقمٜ وؿبقفف بٚإلؿرار فٔزيد، واإلبَٚء ظذ بْل ُأمٜٔ. وممّٚ × وفق بّسٖفٜ اإلمٚم احلسغ

ـ وٓشٔام خٔٚر بًٜٔ يزيد ـ ظـ اإلمٚم  يدظؿ ٍٕل صدور مثؾ هذه اخلٔٚرات ادىروحٜ

بقصٍف صٚهد ظٔٚن، وأحد افْٚجغ ممّٚ حهؾ ذم  (4)مٚ ذـره ظَبٜ بـ شًّٚن× احلسغ

ومل  ،صحبً حسقـًو ؾخرجً معف مـ اددلـي إػ مّؽي، ومـ مّؽي إػ افعراق»ـربالء: 

 دم افطرلؼ وٓ ؾورؿف حتك ُؿتؾ، وفقس مـ خموضبتف افـوس ـؾؿي بوددلـي وٓ بؿّؽي وٓأُ 

ّٓ وؿد شؿعتفو، أٓ واهلل، مو أظطوهؿ مو لتذاـر افـوس  بوفعراق وٓ دم ظسؽر إػ لقم مؼتؾف إ

وأن لسِروه إػ ثغر مـ ثغقر  ،ومو لزظؿقن مـ أن لضع لده دم لد لزلد بـ معوولي

 ادسؾؿغ، وفؽـّف ؿول: دظقّن ؾألذهى دم هذه إرض افعرلضي حتك كـظر مو لصر أمر

 .(5)شافـوس

ًٚ مٚ ذـره اإلمٚم احلسغ ذم خىبتف ؿبؾ ٕنقب × وروايٜ ظَبٜ هذه تقاؾؼ متٚم

                                           
× 
× 

×

 
×

 



  
 فًّر بـ شًد× صبٜٓ: مٍٚوضٜ اإلمٚم احلسغ 

228 

 

وهل  .(2)شككف ظـؽؿ إػ ملمـ مـ إرضأأهيو افـوس، إذا ـرهتؿقّن ؾدظقّن »ادًرـٜ: 

ؽٚيٜ مٚ يستىًٔف مـ إفَٚء احلّجٜ ظذ هذا اجلّٓقر افذي أيده بٚفبًٜٔ واشتَدمف بٚفرشؾ، 

ذم وؿٝ × مقيغ فَتِف، ويْسجؿ هذا ادقؿػ مع رؾض اإلمٚم احلسغإػ إُ ثؿَّ إوّؿ 

 ُّ ظطقفؿ بقدي ٓ واهلل، ٓ أُ »ر فبًٜٔ يزيد; إذ ؿٚل دَـ دظٚه إػ افْزول ظذ حُؿ يزيد: مب

ًٚ  ،(3)شإظطوء افذفقؾ، وٓ ُأؿّر إؿرار افعبقد ًٚ إػ اهلل، وظٚزم ثؿَّ تال أيٜ افَرإٜٓٔ افتٚفٜٔ متقجٓ

ّٓ ظ ّٝ ذم ظوده ظـ ؿرار افثقرة أحد: ذ أ ٿ ٿ * ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ يٍ

 .(4)﴾ٿ ٹ ٹ 

مْٔٚت مـ ظّر بـ شًد اؾتًِٓٚ ذم ـتٚبف إػ وؿد تُقن هذه اخلهٚل افثالث هل أُ 

ُِّص مـ مسٗوفٜٔ ؿتٚل اإلمٚم احلسغ (5)ظبٔد اهلل ابـ زيٚد ٓشٔام  ،×ذم حمٚوفٜ مْف فِتخ

َٛ ابـ شًد بسك مًسُر × إػ أّن اإلمٚم احلسغوأّن بًض ادهٚدر ؿد أصٚرت  ؿد رّؽ

 .(6)بف ابـ زيٚد ودظٚه إػ افِحقق

وأورد أحد افبٚحثغ ـتٚب ظّر بـ شًد إػ ظبٔد اهلل بـ زيٚد منرًا إػ أّن اإلمٚم 

ابـ شًد أن يَٚتِف، وـتٛ ك ضِٛ اإلمٓٚل فِٜٔ افًٚذ مـ ابـ شًد، ؾٚشتحٔ× احلسغ

ظدا افبًٜٔ فٔزيد، وجيد أن هذا افًٍؾ يدّل ظذ × ض اإلمٚم احلسغإػ ابـ زيٚد بًرو

ؾٖفَك ظـ  ،×حسـ ٕٜٔ ابـ شًد، وشالمٜ ضقيتف، وختقؾف مـ مَٚتِٜ اإلمٚم احلسغ

                                           

 
ش»

×

 
 

×

 
× 
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. فُـ افدّؿٜ ذم ؿراءة (2)ٜ، ووخز افوّرـٚهِف مٚ دمّر ظِٔف إحداث مـ شقء افَٚفّ 

ؾِؿ  ،ٔٝ إرشٚل ابـ شًد فتِؽ افؼوطإحداث تثبٝ خىٖ مٚ ذـره هذا افبٚحٞ ذم تقؿ

ّٕام ذم بدايٜ ٕزوفف ٕرض ـربالء وؿبؾ أن يىِٛ  ،يُـ ذفؽ فِٜٔ افًٚذ مـ ادحّرم، وإ

ّٓ بًد مداوفٜ × اإلمٚم احلسغ اإلمٓٚل افذي مل يرَض بف ابـ شًد ذم افبدايٜ، ومل يتؿ إ

مـ هذا افبٚحٞ  ، ويبدو أّن هذا اخلىٖ ـٚن مَهقداً (3)وَٕٚش بغ ابـ شًد وصحبف

ٜ ابـ شًد مَبقًٓ، وفَِٔل ظـ ـٚهِف إثؿ جمٚراة ابـ زيٚد بَتٚل فٔجًؾ افَقل بسالمٜ ضقيّ 

 ×.اإلمٚم احلسغ

يـ روايٜ إظىٚء اإلمٚم احلسغ × وؿد أيَّد جمّقظٜ مـ افُتّٚب وافبٚحثغ ادتٖخرِّ

ّٕف ًٚ ـريّٜ ذم مْتٓك × اخلهٚل افثالث ٓبـ شًد، ورأوا أ م ظروض افًدل وافْهٍٜ، ؿدَّ

، ورأى ؾٔٓٚ ظبد افِىٔػ مبٚدرة ضٔبٜ، بّرأ ؾٔٓٚ اإلمٚم (4)ـٕٚٝ ـٍِٜٔ بّْع احلرب وافَتٚل

ًٚ ذم اخلروج× احلسغ ًٚ، ورجع إػ افهقاب!! رؽؿ خىٖه أشٚش  .(5)!!!ذمتف متٚم

وتٍٚوتقا ذم اختٔٚر  ،×وذـر ؿسؿ آخر مْٓؿ خٔٚريـ ؾَط ظرضٓام اإلمٚم احلسغ

مٜ. ؾذـروا مـ بغ ثالث خٔٚرات ذـرهتٚ افروايٜ إصِّٔ  هذيـ اخلٔٚريـ ٜ ذم ادهٚدر ادتَدِّ

خٔٚر افرجقع إػ ادديْٜ، وخٔٚر افذهٚب إػ أي ثٌر مـ ثٌقر ادسِّغ، وظِِقا ذفؽ 

                                           
× 

×

× 
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، واصتداد افُرب ظِٔف، وإٍوٚض افْٚس ظْف، ومًْف ×بؤؼ إمر ظذ اإلمٚم احلسغ

 .(2)ابـ شًد إحدى اخلهِتغ ؾٚضىّر أن يًرض ظذ ;ظـ ادٚء

ًٚ، وفُّْف إتَك مْٓام خٔٚر  بْٔام ذهٛ حسـ إبراهٔؿ حسـ إػ ذـر خٔٚريـ أيو

ّٕف رأى ضآفٜ ؿّقتف، وظجزه ظـ افَتٚل ;افذهٚب إػ يزيد أو افرجقع إػ احلجٚز . وإذا (3)ٕ

مهٚدرهٚ  ـّْٚ ٕسّجؾ هْٚ هتٚون هٗٓء افُتّٚب وافبٚحثغ ذم َٕؾ احلََٜٔ افتٚرخئٜ مـ

 ،ًٚ وافسر هبٚ ظـ ؿهد أو ؽر ؿهد إػ شبٔؾ افتحريػ، ؾّ٘ن ذفؽ ـٚن أصّد وضقح

فدى أحدهؿ إذ ؿٚل: إّن اإلمٚم × وبهقرة ٓ ختِق مـ ؿدح بنخص اإلمٚم احلسغ

حغ حٚسه جٔش ظّر بـ شًد، ٕٚصد ابـ شًد وصّرًا اهلل واإلشالم أن × احلسغ

ّٓ ٕزوفف ظذ حُؿ ابـ زيٚد ;يسّروه إػ  أمر ادٗمْغ يزيد  .(4)فٔوع يده ذم يده، ؾٖبقا إ

ومـ ٕٚحٜٔ ُأخرى أوردت بًض ادهٚدر افتٖرخئٜ روايٜ ظَبٜ بـ شًّٚن افتل ـّذب 

فًّر بـ شًد، وؿد رّجحقا × ؾٔٓٚ ؿؤٜ اخلهٚل افثالث افتل أظىٚهٚ اإلمٚم احلسغ

ٚد أن جيّع بغ هذه ، فُـ مـ أؽرب مٚ ؿرإٔٚه ذم هذا اد(5)روايٜ ظَبٜ تِؽ َّ جٚل حمٚوفٜ افً

ًٚ ؾٔقرد صٓٚدة ظَبٜ بـ شًّٚن افتل ُتزِّ  مـ ضِٛ × اإلمٚم احلسغئ أراء مجًٔ

ل ؿراءة إحداث ؿٚئاًل:  ،افذهٚب أو مبٚيًٜ يزيد، ويًقد فٔوع احتامل وؿقع احلٚدثٜ ؾٔٗوِّ

عدهؿ أن لبولعف أو لضع لده وفؽـّف مل ل ،إّن احلسغ ربام اؿسح افذهوب إػ لزلد فرى رألف»

ظؿر بـ شعد ؿد جتّقز دم كؼؾ ـالم احلسغ ظؿدًا، فقلذكقا فف دم محؾف إػ  وفعّؾ  ،دم لده...

 .(6)شي ووخز افضؿرلزلد، ؾقؾؼل ظـ ـوهؾف مؼوتؾتف ومو جتّر إفقف شقء افؼوفّ 
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 وؿد رأى بٚحٞ آخر أّن روايٜ ظَبٜ بـ شًّٚن هل أؿرب إصٔٚء إػ ُخِؼ اإلمٚم

ف، وإيثٚره ادقت ظذ أن يًىل أظداءه بٔده إظىٚء افذفٔؾ، أو أن يَّر هلؿ ئوإبٚ× احلسغ

 .(2)إؿرار افًبٔد

ظذ × وؾّّس بٚحٞ آخر وجقد روايٜ اخلهٚل افثالث افتل أظىٚهٚ اإلمٚم احلسغ

ّٕف خترج أحٚديٞ اإلؾؽ فتْسٛ  ،أّّنٚ مـ أحٚديٞ اإلؾؽ، ؾَٚل: إّن افبىؾ ؾقر مٚ يّقت ؾ٘

ه مـ افهقرة افَْٜٔ وتنُؽ ذم ادقاؿػ افَٚضًٜ، دجّرد أن  فف تْٚزٓت وشَىٚت تنقِّ

ه افٍُرة فدى افْٚس وتٖخذ هبؿ مٖخذ افرد واإلجيٚب وافٍْل واجلدل، وادْىؼ يرؾض  تنقِّ

ظذ أظدائف مـ اخلهٚل افثالث مجِٜ × افروايٜ افتل زظّٝ ظروض اإلمٚم احلسغ

 .(3)وتٍهٔالً 

داين فٔستُنػ زوايٚ ُأخرى ذم هذا افتنقيف وأحٚديٞ افُذب افتل وجٚء تٍسر افقر

ّن هذه افروايٜ ؿد وجٓٝ ضًْٜ صديدة فإلمٚم إؾٔذـر:  ،×ُٕسبٝ فإلمٚم احلسغ

وفإلشالم افْبقي افذي يّثِف ذم ذفؽ افىرح  ،وأخٔف وأبٔف وخّط آل بٔتف^× احلسغ

مٝ افتْ ٚزٓت ؾقر وؿقع ادقاجٜٓ ومـ آّنزامل اخلٕٚع افذي يًُس صخهٜٔ مْٓٚرة ؿدَّ

مقيغ، ؾام دام ؿبؾ وؿقع افهدام، ؾٓق يىِٛ تسٔره إػ ثٌر مـ افثٌقر فَٔٚتؾ حتٝ رايٜ إُ 

وحغ يىِٛ افرجقع إػ  !ٓ حيّؾ أي صقرة مـ افًداء فبْل ُأمٜٔ ؾَِِؿ ـٚن خروجف إذن؟

ّٕف ضّحك بُؾ افَٔؿ وادبٚدئ افتل آمـ هبٚ وتبًف افْ ،ادديْٜ ّٕف خيدع  ،ٚس ظذ أشٚشٓٚؾُٖ ؾُٖ

ل  ،أوفئؽ افْٚس مـ أجؾ افْجٚة بٍْسف، وحغ يىِٛ مْف أن يوع يده بٔد يزيد ّٕف يوحِّ ؾُٖ

بقادر ظداء وساع بغ احلّؼ افذي  ويٍْل وجقد أّي  ،بٚإلشالم افْبقي وجٓٚد أبٔف وأخٔف

ف وافبٚضؾ ادتّثِّؾ بٔزيد وبْ ٔد يزيد بن يوع يده أن يىِٛ أ× ُأمٜٔ، وـٔػ فإلمٚم ليّثِِّ
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م مثؾ تِؽ افتْٚزٓت وذم افْٓٚيٜ يرؾض افْزول ظذ حُؿ ابـ زيٚد ويَٚتؾ؟ إّن  !!ويَدِّ

ؾ فف افْزول ظذ حُؿ ابـ زيٚد حرجًٚ افذي يُ  ُِّ م مثؾ تِؽ افتْٚزٓت،ٓ  ين  .َدِّ

واخسظٝ  ،وخيِص افُٚتٛ إػ أّن مثؾ هذه افروايٚت هل مـ صْع افسٔٚشٜ

ًٚ خلدمٜ إُ   .(2)وضب خط آل افبٔٝ^ وتنقهيف ،مقيغ وٕكهتؿخهٔه

وخيٚفػ صٚهغ افبٚحثغ إخريـ ذم أشبٚب وضع هذه افروايٜ ظـ اإلمٚم 

وإهيٚم  ،×ويْتَد افَٚئِغ بقضًٓٚ هلدف تنقيف مقؿػ اإلمٚم احلسغ ،×احلسغ

ّٕف ؿد خوع وأحْك رأشف فِسِىٚن، ؾرى أّّنٚ وضًٝ فإلشٚءة إػ ظٚمؾ  افْٚس بٖ

ًٚ بٚإلمٚم  ،مقيغ )ظبٔد اهلل بـ زيٚد( ظذ افًراقإُ  ًٚ مسبه ِِّب ًٚ مته ؾهّقرتف متًْت

، يسًك إػ إذٓفف وؿتِف، وأدحٝ افروايٜ إػ ضًٍف ظْدمٚ جًِتف يستنر ×احلسغ

فَبقل تِؽ اخلهٚل، أو رؾوٓٚ أحد رجٚل افَبٚئؾ ادٌٚمريـ )صّر بـ ذي اجلقصـ(، بْٔام 

ُّْٛ افَتٚل، وجمدت مقؿٍف، × غأطٓرت اإلمٚم احلس ًٚ بٚذًٓ مٚ ذم وشًف فتج مسٚد

ًٚ، وؿد إُٔر صٚهغ أن يُقن إُ  ن وأظقاّنؿ هؿ واضًقا هذه قمقيوجًِتف صٓٔدًا ميِقم

ّٜٔ، وبروايٜ صًّٜٔٔ َٛ مٚ ؿدمف صٚهغ، أّن افروايٜ وردت ذم مهٚدر صًٔ  ;افروايٜ، ؾحس

 .(3)ؾٓل إذن صًّٜٔٔ إصؾ

ذم ـتٚب ـ ؾ ذم هذه افروايٜ جيد أّن أول َمـ أوردهٚ ووصِٝ ظـ ضريَف وإّن ادتٖمِّ 

ـ صٓد ؿتؾ اإلمٚم احلسغ ،هق أبق خمْػ ـ افىزي وؽره َّّ ّٕف ؿد أورد أوًٓ ظ روايٜ × وأ

ث افـوس »وؿد  ،وذـر أّن ذفؽ افَِٚء مل حيرضه أحد ،بٚبـ شًد× فَٚء اإلمٚم احلسغ حتدر

ّن حسقـًو ؿول فعؿر بـ شعد: اخرج معل إػ لزلد بـ معوولي وكدع ؾقام بقـفؿ: طـًّو لظـقكف أ

ثغ(4)شافعسؽرلـ.. وصوع ؾقفؿ ، وأظَٛ (2)، ثؿَّ أورد روايٜ اخلهٚل افثالث بروايٜ ادحدِّ

                                           
 

× 
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ذفؽ بروايٜ صٚهد ظٔٚن هق ظَبٜ بـ شًّٚن افْٚؾٜٔ حلهقل ذفؽ. ويتبغَّ مـ هذا افَْؾ 

مٚ ؿٔؾ ظـ احلدث افتٚرخيل حتك ذفؽ افذي إتؼ  أمٕٜٚ افراوي افنًٔل وإحٚضتف بُؾِّ 

ثغ وفٔس صٓقد  ،ظذ شبٔؾ افنٚئًٜ، وأّن خز اخلهٚل افثالث ؿد ورد ذم حديٞ ادحدِّ

 .افًٔٚن افذيـ حرضوا ادَتؾ ورووا ـؾَّ مٚ يٍْل وؿقظٓٚ

إّن تسِسؾ افَْؾ فدى أيب خمْػ يقحل بٕٚسجٚمف مع ٍٕل هذه افروايٜ، ؾِؿ يٗـد  

َٔٚل: إّن رواة افنًٜٔ ؿد وضًقهٚ فتنقيف صقرة ابـ زيٚد أو حند افتًٚضػ مع ظِٔٓٚ ف

 ×!اإلمٚم احلسغ

وؿد اشتبًد صٚهغ ٍٕسف روايٜ اخلهٚل افثالث ٕشبٚب ُأخرى، مْٓٚ: إّن ظرض 

بٚفذهٚب إػ يزيد ٓ يًْل بٚفرضورة اشتًداده دبٚيًٜ يزيد. ويتٍّؼ هْٚ × اإلمٚم احلسغ

ٚدذم هذا آحتامل  َّ ُٖمٜٔ دٚ (3)مع افً ، وفقجقد روايٜ ظَبٜ ابـ شًّٚن افتل تتٍّؼ مع روايٜ ص

× يٖبك آشتسالم وهذا يتٍّؼ مع ضبًٜٔ اإلمٚم احلسغ× حدث، تيٓر اإلمٚم احلسغ

وإبٚئف وصّّف افذي رؾض أن يبٚيع فٔزيد وظٚرض تقفٔتف مْذ ظٓد مًٚويٜ واصتٓر ظْف 

ترجٔح ظدم وؿقع روايٜ اخلهٚل افثالث مـ اإلمٚم ذفؽ ذم احلجٚز وافًراق، ـام أّن 

أـثر مْىَٜٔ ذم تٍسر مقؿػ ابـ زيٚد افذي يهًٛ تزيره ذم افروايٚت × احلسغ

ٍّل وإٓتَٚم، وهل تتٍّؼ مع ادًروف مـ ذـٚء ابـ زيٚد  ّٓ بٚفرؽبٜ ذم افتن إُخرى إ

رب َمـ اشتدظٚه ومجًٓٚ خٍِف ذم ح ،افسٔٚد افذي اشتىٚع بف حتقيؾ مقؿػ افُقؾٜ

أهِٓٚ فٔبٚيًقه، ومل يُـ ممَّٚ يّتٍؼ مع ذفؽ افذـٚء أن يرؾض ابـ زيٚد اخلٔٚرات افسٔٚشٜٔ 

مع أّن ؾٔٓٚ ظذ إؿؾ × افتل تىرحٓٚ افروايٚت إُخرى ظذ فسٚن اإلمٚم احلسغ

ّٕف ممّٚ ٓ يتٍّؼ مع  ًٚ فف مـ ذفؽ ادٖزق، وحتّٔاًل إيٚه ظذ ظٚتؼ يزيد، ـام أ ؿدرات ابـ ختِٔه

َٛ بف ،ره افروايٜهقّ زيٚد أن تُ  ًّ ؾٖحٚفف ظـ رأيف ذم  ،مـ أّن صّر بـ ذي اجلقصـ ؿد َتِ

                                            
× 
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إػ تهّٔؿ ـٚمؾ ظذ ؿتٚفف بٌر حّجٜ ٕٚصًٜ أو شبٛ ؿقي × مقادظٜ اإلمٚم احلسغ

م دفٔاًل ظذ وٓئف وإخالصف  يًِؾ ذفؽ افتحّقل، وابـ زيٚد ـٚن أحقج مٚ يُقن إػ أن يَدِّ

ن ترك اإلمٚم إٔف افًراق ـ وفـ يتحَؼ ذفؽ ـ بسبٛ ظالؿتف افسٔئٜ بٔزيد ؿبؾ تقفّ  فِْيٚم

 .(2)يّيض مـ حٔٞ أتك فٔثر مًرـٜ حمتِّٜ مـ جديد× احلسغ

ّٕف بٚفغ ذم إظٍٚء صّر  ،ومع رجحٚن مٚ ذـره صٚهغ مـ أشبٚب فرؾض افروايٜ ّٓ أ إ

ِؽ ادنقرة، وأخىٖ ؾٔام ذـره مـ مـ تقجٔف افْهح ٓبـ زيٚد، أو حٚجٜ إخر إػ مثؾ ت

أّن منقرة افنّر مل تُـ بحّجٜ ٕٚصًٜ أو شبٛ ؿقي فكف ابـ زيٚد ظـ ادقادظٜ إػ 

أتؼبؾ هذا مـف وؿد كزل بلرضؽ إػ »افَتٚل بدفٔؾ مٚ ؿٚفف افنّر ذم تِؽ افْهٔحٜ: 

 ،عّزة! واهلل فئـ رحؾ مـ بؾدك، ومل لضع لده دم لدك، فقؽقكـ أوػ بوفؼّقة واف؟جـبؽ

ـّ أوػ بوفضعػ وافعجز، ؾال تُ  عطف هذه ادـزفي ؾنّّنو مـ افقهـ، وفؽـ فقـزل ظذ وفتؽقك

 .(3)شحؽؿؽ هق وأصحوبف، ؾنن ظوؿبً ؾلكً ويّل افعؼقبي، وإن ؽػرت ـون ذفؽ فؽ

ؾٍل هذا افرأي حّجٜ ؿٚضًٜ، وشبٛ ؿقي فرــ إفٔٓٚ ابـ زيٚد; إذ إّن صّرًا ٕبّف ابـ 

تسٚظده ظذ حند ؿّقتف × م هق ؾرصٜ شٔٚشٜٔ شٕٚحٜ فإلمٚم احلسغزيٚد إػ أّن افسال

مـ جديد ذم افُقؾٜ أو ؽرهٚ، ذم افقؿٝ افذي متُـ مْف وحٚسه، وأّن دظقتف فِْزول 

ظذ حُؿ ابـ زيٚد هل ادقؿػ افالئؼ بَّقة افدوفٜ افتل إن صٚءت ظٚؿبٝ وإن صٚءت 

افوًػ ذم مقاجٜٓ مًِٚرض خٚرج  ؾًروضٓٚ جيٛ أن تُقن مـ مْىِؼ افَّقة ٓ ،ؽٍرت

 ظِٔٓٚ، ومُِْر فؼظٔتٓٚ.

 ،×بًٞ ابـ زيٚد بُتٚب إػ ابـ شًد مع صّر ظٍّْف ؾٔف ظذ فَٚئف بٚإلمٚم احلسغ

بغ آشتسالم وافْزول ظذ حُؿ ابـ زيٚد أو × وضِٛ مْف أن خيّر اإلمٚم احلسغ

                                           
 

×
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ّٓ افَتٚل ّّٕنؿ ـ ذم رأي  ;ّثّؾ هبؿصحٚبف ويُ ؾًذ ابـ شًد أن يَتِف وأ ،افَتٚل، ؾ٘ن أبك إ

قن، وظِٔف أن يىٖ اخلٔؾ صدر اإلمٚم احلسغ َّ ّٕف  ;وطٓره× ابـ زيٚد ـ فذفؽ مستح ٕ

ظٚقي منٚق، ؿٚضع طِقم، ـام وصٍف ابـ زيٚد، ثؿَّ أوص صّرًا أن يسّع ٓبـ شًد 

رأشف إفٔف ؾِنّر أن يَتِف ويبًٞ ب ،ؾ٘ن خٚفػ ذفؽ ،ويىًٔف إذا افتزم بتٍْٔذ إوامر

 .(2)ويهبح أمر اجلٔش بدًٓ ظْف

، ومل يتخَؾ ظـ إمرة اجلٔش، ؾٖوامر ×ّنض ظّر بـ شًد إػ حرب اإلمٚم احلسغ

ابـ زيٚد توًف ظذ حّٚؾٜ آختٔٚر افهًٛ واخلىر افذي ٓ جمٚل مًف فِسدد، وـٚد افَتٚل 

وبًد حمٚورة بغ  .تٚيلضِٛ إمٓٚفف إػ صبٚح افٔقم اف× أن يْنٛ فقٓ أّن اإلمٚم احلسغ

 .(3)إػ ضِبف× ابـ شًد وأذاف افُقؾٜ ُأجٔٛ اإلمٚم احلسغ

م أصحٚبف× مجع اإلمٚم احلسغ اهؿ ظْف وأثْك ظِٔٓؿ وجزّ  ،ذم فِٜٔ افًٚذ مـ حمرَّ

ؾنّّن ٓ أظؾؿ أصحوبًو أوػ وٓ خرًا مـ أصحوّب، وٓ أهؾ بقً أبّر وٓ »... وؿٚل:  ،خراً 

ـّ لقمـو مـ همٓء إظداء أوصؾ مـ أهؾ بقت ل، ؾجزاـؿ اهلل ظـل مجقعًو خرًا، أٓ وإّّن أط

ؽدًا، أٓ وإّّن ؿد رألً فؽؿ ؾوكطؾؼقا مجقعًو دم حّؾ، فقس ظؾقؽؿ مـّل ذموم، هذا فقٌؾ ؿد 

 .(4)شؽشقؽؿ ؾوّّتذوه مجالً 

أصحٚبف ظذ حمّؽ آختبٚر، × وؿد تُقن هذه آخر مّرة وضع ؾٔٓٚ اإلمٚم احلسغ

                                           
×

×

 
×

× 
×

× 
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واشتهٍك بىريؼ ؽر مبٚذ ـّؾ َمـ آمـ  ،رك هلؿ اختٔٚر ضريؼ افْجٚة أو افنٓٚدةوت

ك ذفؽ ادًسُر ئبّبد َّ ف، واشتًّد فِبذل ذم شبِٔف، وآثر أخرة ظذ افًٚجِٜ، بًد أن ٕ

ٍٛ فىّع، أو مُ  ٍٛ ذم دٕٔٚ، أو مهٚح  بٍع فٍْك ظٚجؾ.تّ افوئٔؾ مـ ـّؾ راؽ

وأبدوا اشتًدادهؿ فِّقت  ،ؿقا ظْفوؿد رؾض أصحٚبف وأهؾ بٔتف أن يتٍرّ 

 .(2)وافتوحٜٔ

مل  .وأرؾع ضٚؿٚت صٓدهٚ تٚريخ إبىٚل افبقاشؾ ،فَد ـٕٚقا ظذ أظيؿ مًْقيٚت

، وفذفؽ (3)يستقحنقا مـ ؿِتٓؿ، أو خينقا ـثرة افًدو افِدود، ومل يستٚؤوا فْدرة ظددهؿ

أدّل ظذ جالفي ادرتؼك افذي  وإّكام تؽقن افـدرة هـو»ؾَٚل:  ،ؿّٔؿ افًَٚد مقؿٍٓؿ ذم افبذل

 .(4)شتطقؼف افـػس افقاحدة أو إكػس ادعدودات، وٓ تطقؼف كػقس إـثرلـ

 

                                           
×
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 238 ×صبٜٓ: اشتبًٚد اشتخدام اجلٔش إُمقي ٕشٚفٔٛ افَسقة مع اإلمٚم احلسغ

 

 

وٕٙ ألضالٗب القطٕٚ وع اإلواً غبّٛ: اضتبعاد اضتدداً ادتٗؼ اأُل
   ×اذتطني

 وٕٙ ألضالٗب القطٕٚغبّٛ: اضتبعاد اضتدداً ادتٗؼ اأُل

 يف أزض املعسكٛٔأِن بٗتْ   ×وع اإلواً اذتطني

 

وأهؾ بٔتف^، ؾَد × مقي أفقان افَسقة دمٚه اإلمٚم احلسغفَد مٚرس اجلٔش إُ 

. وظْدمٚ أتك (2)وإحراق خٔٚمف× أمر ابـ شًد بتَقيض موٚرب اإلمٚم احلسغ

 .(3)بقفده افرضٔع ظبد اهلل ؾقضًف ذم حجره، رمقه وؿتِقه وهق ذم حجر أبٔف× اإلمٚم

 دًا يْٚجز افَقم ويدظق ظِٔٓؿ:وحٔ× وطّؾ اإلمٚم احلسغ

فؿ إػ تمتع ؾنن مسؽ ظـفؿ ؿطر افسامء، وامـعفؿ برـوت إرض، افّؾفؿأافّؾفؿ »

ريض ظـفؿ افقٓة أبدًا، ؾنّّنؿ دظقكو ؿوً، واجعؾفؿ ضرائؼ ؿددًا، وٓ تُ َر ؿفؿ ؾِ حغ ؾػرِ 

 .(4)شفقـكوكو، ؾعدوا ظؾقـو ؾؼتؾقكو

تحٚصك أن يتقّفقا ؿتِف: وحيُؿ مٚذا تْتيرون ثؿَّ ٕٚدى صّرًا بٚفْٚس افتل ـٕٚٝ ت

مٓٚتُؿ، ؾحّؾ افَقم ظِٔف مـ ـّؾ جٕٚٛ، ومٚل ظِٔف افرجٚل بٚفرجؾ؟ اؿتِقه ثُِتُؿ أُ 

                                           
×

 
×

 
×
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ًٚ بٚفسٔقف حتك هقى ًٚ بٚفرمٚح وضب ًٚ بٚفسٓٚم وضًْ إػ إرض، ؾَٚل شْٚن بـ × رمٔ

ؾوًػ وأرظد، ؾَٚل إٔس افْخًل خلقيل بـ يزيد إصبحل احتّز رأشف، ؾٖراد أن يًٍؾ 

َّٝ اهلل ظوديؽ وأبٚن يديؽ. ؾْزل إفٔف وذبحف واحتّز رأشف، وشِٛ مٚ ـٚن ظِٔف،  شْٚن: ؾ

ؾٕٚتٓبقه، ثؿَّ مٚ فقا إػ ٕسٚئف وثَِف ومتٚظف، ؾ٘ن  ،×ومٚل افْٚس إػ متٚع اإلمٚم احلسغ

َِٛ ظِٔف ؾُٔذهٛ بف مْٓٚ  .(2)ـٕٚٝ ادرأة فتْٚزع ثقهبٚ ظـ طٓرهٚ حتك ُتٌ

اشتبًد أحد افبٚحثغ ادًٚسيـ حهقل إشٚفٔٛ افتل شبؼ ذـرهٚ ذم ظِّٜٔ  وؿد

بًد ؿتِف، أو شِٛ مٚ ـٚن مع × ق شِٛ اإلمٚم احلسغهدّ ، ؾِؿ يُ ×ؿتؾ اإلمٚم احلسغ

بٚخلٔؾ، وؿد × ٕسٚئف مـ ثَؾ ومتٚع، أو أن يٖمر ظّر بـ شًد أن يقضٖ اإلمٚم احلسغ

همٓء افرجول ادتؼوتؾغ ـوكقا »مْٓٚ: أّن  ،مسقؽٚتاظتَّد ذم هذا آشتبًٚد ظذ ظّدة 

مسؾؿغ اجتفدوا ؾوختؾػقا ؾتؼوتؾقا، ومل لؽقكقا فقخرجقا ظـ دائرة اإلشالم وؿَقؿف إػ هذا 

احلّد افذي هيّقن ظؾقفؿ ادثؾي بجسد ابـ بـً كبقفؿ أو شؾبف بعد مقتف، أو ارتؽوب هذه 

وفؼد ـون بعض همٓء افرجول مـذ  .،قة..اخلّسي مع كسوء ظربقوت، كوهقؽ ظـ كسوء افـب

ؿؾقؾ ُلصّؾقن خؾػ احلسغ اظساؾًو بؼدره، وـون ظؿر بـ شعد ؿوئد اجلقش ـورهًو ذفؽ 

 .(3)شافؼتول، ممثرًا افعوؾقي، فقٓ أن اضطّر إفقف اضطرارًا...

خغ ادحََغ اشتبًد وممّٚ يردّ  ًٜ أّن بًض ادٗرِّ ّٕف ذـر بداي وا رأي هذا افبٚحٞ ظِٔف أ

خ ابـ ـثر ؿد  ،وؿقع ذفؽ ومل يؼ فٌر ابـ ـثر، وظْدمٚ راجًْٚ هذا ادهدر مل ٕجد ادٗرِّ

دٓفٜ ظِّٜٔ ظذ ظدم  وفٔس ذم ذفؽ أّي  ،(4)شظؾؿأوٓ لصح ذفؽ واهلل »زاد ظذ ظبٚرة: 

                                           
×
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 ×. وؿقع تِؽ افًٍٚل بحّؼ اإلمٚم احلسغ

ع مْٓؿ مٚ وؿع، ؾُرّد بٚفَقل: إّن أّمٚ مٚ ذـره صٚهغ مـ أّن ادتَٚتِغ مسِّغ ٓ يَ

ٔثؿ  ،ف هق ظبٔد اهلل بـ زيٚدؿٚئد ذفؽ اجلٔش وادقّج  ِّ وؿد ارتُٛ اُدثِٜ افبنًٜ ؿبؾ ذفؽ ب

إذ  ;)ظبد اهلل بـ يَىر وافهٔداوي(×  اإلمٚم احلسغورشقيَل  (2)افتاّمر، وهٕٚئ، ومسِؿ

سٚد افنٓداء مـ أيٚم، وؿىع رؤوس افبًض أخر، وأفَك بٖج ُٜصِٛ افبًض ثالث

ؾام ادٕٚع أن يقيص ؿٚئد  ،وشحٛ جسدي هٕٚئ ومسِؿ ذم ضرق افُقؾٜ ،افَك افًٚيل

ومٚ افذي يّْع ظّر بـ شًد مـ تٍْٔذ  ؟؟مٚ ؾًِف× جٔنف بٖن يًٍؾ مع اإلمٚم احلسغ

 ؟؟×ذفؽ وؿد أضٚظف فتٍْٔذ مٚ هق إُٔك وأـثر إثاًم وهق ؿتؾ اإلمٚم احلسغ

وأؿٚم هق  ،مـ يقمف إػ ابـ زيٚد× ح برأس اإلمٚم احلسغثؿَّ إّن ظّر بـ شًد رس

افتل شبٔٝ إػ ؽده، ثؿَّ أذن بٚفرحٔؾ إػ افُقؾٜ، ؾحّؾ مًف × وظٔٚل اإلمٚم احلسغ

ومـ ـٚن مًف مـ افهبٔٚن، ومًٓؿ اإلمٚم ظع بـ ، وأخقاتف× بْٚت اإلمٚم احلسغ

ؿتٚب أظذ  (4)سٚق إُشٚرى، وشٚؿقهؿ مـ ـربالء ـام ت(3)وهق مريض× احلسغ افسّجٚد

 .(5)بٌر وضٚء وٓ ؽىٚء ـام يسٚق شبل افسك وافديِؿ ،اجلامل

وأصحٚبف، ؾتقجًٝ × ومّر ابـ شًد ومًف افسبٚيٚ ظذ مكع اإلمٚم احلسغ

لو حمؿداه، صّذ ظؾقؽ »وهل تَقل:  ،’وٕٚحٝ وٕٚجٝ رشقل اهلل‘ افسٔدة زيْٛ

ؾ بوفدموء، مؼطّع إظضوء، لو حمؿداه وبـوتؽ مالئؽُي افسامء، هذا حسغ بوفعراء، مرمّ 

                                           
«

ش

 
×× 
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 .(2)شؾلبؽً واهلل ـّؾ ظدو وصدلؼ .،ؾف، تسػك ظؾقفو افصبو..ؼتّ شبولو، وذرلتؽ مُ 

وبًد مٌٚدرة جٔش ابـ شًد، ظّد أهؾ افٌٚضيٜ مـ بْل أشد إػ اإلمٚم 

ِّقا ظِٔٓؿ ودؾْقهؿ ،×احلسغ ْقه وأصحٚبف وص ٍّ  .(3)ؾُ

يرٕٚ ذم هذ  ٕ ا ادجٚل مٚ ورد ذم روايٚت ادَتؾ مـ ذفؽ آزدواج وممّٚ ُيٍِٝ

وافالمبٚٓة، وافٍْٚق افبٌٔض وضًػ افقظل افديْل وافًَٔدي ظْد افذيـ حرضوا افَتٚل، 

دهؿ واّنزامٔتٓؿ بٚجتامظٓؿ مع ابـ زيٚد ضدّ  د مـ مترُّ × اإلمٚم احلسغ ؾًالوًة ظذ مٚ دمسَّ

، وبدأ آخرون (4)ٓ ترظقي فْهح أو تذـر ؾَد بدى بًض َمـ حرضوا افَتٚل بهقرة متزمتٜ

بُٚء ظّر بـ شًد ظذ اإلمٚم احلسغ ػ صبٞ ، أو تّٖش (5)وهق ُيَتَؾ× بٚزدواجٜٔ بٚردة،ـ 

سٚء اإلمٚم احلسغ ، ×بـ ربًل ظذ ؿتؾ مسِؿ بـ ظقشجٜ إشدي، ورده افنّر ظـٕ 

ٍسف بٚفوالل واهلل، إّّن »× حلسغ، أو ؿقل شْٚن وهق حيّز رأس اإلمٚم ا(6)واظساؾف ظذٕ 

 .(7)!!!شوخر افـوس أبوً وأّموً  ،وأظؾؿ أّكؽ ابـ رشقل اهلل ،ٕحتّز رأشؽ

                                           
×

× 

×

 

×

 
 

«

ش

 



  
 242 ×صبٜٓ: اشتبًٚد اشتخدام اجلٔش إُمقي ٕشٚفٔٛ افَسقة مع اإلمٚم احلسغ

 

إّن هذا افْقع مـ افًٍؾ افَبٔح افالمتقازن افذي حٍِٝ بف أخبٚر مَتؾ اإلمٚم 

ِّؼ أحدهؿ ظذ  ،دظٝ بًض افُتّٚب وافبٚحثغ ادتٖخّريـ إػ افقؿقف ظْده× احلسغ ؾً

 ذفؽ ؿٚئاًل:

افذلـ حوربقا احلسغ مل حيوربقه حموربي ذلػي.. ُلتربع ؾقفو تؼوفقد احلرب ـام جوء  إنّ »

هبو اإلشالم افذي ّنوهؿ ظـ اإلجفوز ظذ اجلرلح أو ؿتؾ إضػول، وفؽـفؿ ؾعؾقا ـّؾ 

، وحرؿقا اخلقوم ومثّؾقا بوجلثٌ، وضوؾقا ’رء، بؾ إّّنؿ مـعقا ادوء ظـ آل بقً افرشقل

ذ أشـّي افرموح، ؾؽوكقا وحقصًو دم أثقاب آدمقي تؼتؾ وتسؾى وتـفى برؤوس افضحولو ظ

 .(2)شبال ظؼؾ وٓ ضؿر

ـام × وؿد اجتٓد أحد افبٚحثغ ذم تٍسر هذا ادقؿػ وتٖوفف فَتؾ اإلمٚم احلسغ

. وتسٚءل ظـ إشبٚب افتل دمًؾ إصخٚص يَسؾقن (4)وابـ تّٜٔٔ (3)ذـر ابـ افًريب

إلثؿ، ويٖتقن بٖـز افُبٚئر وـّّٖنٚ مل تبِغ حّد افهٌٚئر مع أّّنؿ فٔسقا أثٚم دوٕام صًقر بٚ

ّٕام مدرـقن دًْك اخلىٔئٜ، وواظقن بحّد افُبرة، وظِؾ ذفؽ بٚفتزير افذي  بٌّٔبغ، وإ

مٚرشف اإلٕسٚن ظذ مّر إزمٚن، وهق افتّقيف ظذ افبٚضؾ بام ينبف احلّؼ، وظَِْٜ افوالل، 

مٚت، واحلِٜٔ افدؾٚظٜٔ افتل ُيِجٖ إفٔٓٚ خلداع افذات ـ ؿبؾ وإضٍٚء افؼظٜٔ ظذ  ادحرَّ

ًٚ فَِٔؿ وافوقابط ذاهتٚ حلسٚب ادتًٚرض  أخريـ ـ بٌرض افتْهؾ مـ آفتزامٚت، ؤٍٕ

 .(5)مًٓٚ مـ مهٚفح وأهقاء

                                            
×
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ؾُرجع ذفؽ إػ افبدايٜ  ،ويّيض هذا افبٚحٞ فِقفقج إػ أشبٚب طٓقر هذا افتزير

شٚمٜ، وذم ظدم إٓهٔٚع وهق حل ذم ؿؤٜ بًٞ جٔش أُ  ’ٚفٍٜ رشقل اهللإُوػ ذم خم

ًٚ ٓ يُ  تٚب ـ  وّؾ بًده، ثؿَّ تقافٝ افتزيرات ذم ٕمره بّقاؾٚتف بدواة وؿرضٚس فُٔتٛ فألُّمٜ

ٚم افدوفٜ اإلشالمٜٔ افثالثٜ مثؾ ؿؤٜ خٚفد بـ افقفٔد ومٚفؽ بـ  ُّ افسٍَٜٔ، ثؿَّ ظذ يد ح

ُر، وخمٚفٍٜ افْهقص ادحُّٜ ظذ يد ظّر، وإٓحراف ادٚيل واإلداري ٕقيرة ظذ يد أيب ب

يٚم صديد  ربالء، ؾٍل جمتّع شٚد ؾٔفٕ  ٚرثٜـ  ذم ظٓد ظثامن، ثؿَّ أخىٚء ظثامن.. حتك ـٕٚٝـ 

يٚم افدوفٜ وافسِىٜ إُ  قيٜ.. مادرـزيٜ ـٚدجتّع اإلشالمل إول، تتوح ؾٔف ادنٚهبٜ بغٕ 

وإذظٚن ووٓء وضٚظٜ ؽر مًَقفٜ فِسِىٜ، حتك وإن  ،يرة ؽر مْىَٜٔبام ئًْف ذفؽ مـ مسٚ

ؾٓٚ هْٚ تًّؾ ظِّٓٚ افًالؿٚت ـ وهق اإلصبٚع ـ مل تِػ تِؽ افسِىٜ بؼط افىٚظٜ احلٚشؿ 

ؽر ادرئٜٔ مـ افتَِٔد وافًٚدة، ؾِاّم مقرس افتزير وبتُرار مـ افسِىٜ إُمقيٜ ، وظذ مدى 

ًٚ ـ بٚفْير إػ سبٔ سٚب  ضقيؾٕ  ًٚ حمدداتف افْيريٜ ـ ٕا جمتّع إشالمل وفٔد مل يتّثّؾ بًُد واؿًٔ

، وختِؾ خاليٚ ادجتّع، وصٚر أحد مُقٕٚت افالوظل اجلامظل، ؾٍُ هذا اددرك مـ ظَ 

 .(2)ٜ دمٚهِّٓٚٔ ٍَٔ ستيٓر ذم إٔامط افسِقك افىُ ستحرض ذم أوؿٚت إزمٚت، ويُ فُٔ 

ٚن ادًرـٜ، بّ إ ×اإلمٚم احلسغوؿد ضب فذفؽ أمثِٜ صٚرخٜ مـ أؿقال ؿٚتع 

، (3) شلو حسغ، اشتعجؾً افـور دم افدكقو ؿبؾ لقم افؼقومي»ؾنّر بـ ذي اجلقصـ يَقل: 

لو حسغ، لو »، وظع بـ ؿرييٜ يْٚدي: (4) شبؼ بوفـورألو حسغ، »وظبد اهلل بـ حقزة يَقل: 
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إؿقال يبِغ مداه ذم  . ويرى أّن افٌِق واإلرساف وافٍحش ذم تِؽ(2) شـّذاب ابـ افؽذاب

ف بسْٚبؽ اخلٔؾ، وهذه × افتّثٔؾ بٚإلمٚم احلسغ ـّ بحّز افرأس، واإلسار ظذ د

ًٚ ذم افزيػ وخداع افذات، وـٖن َمـ  ٍٜ ذم افٍْس إمًٕٚ خهٔهٜ بٚرزة فِتزير تٖـٔدًا حلٚج

ّٕف صٚحٛ ؿؤٜ جديرة بٚٓشتٌراق ؾٔٓٚ، ـام أّن مزر  د فٍْسف أ ِـّ افتزير يَقم بٚفتزير يٗ

 .(3)ادهِحٜ افنخهٜٔ ادبٚذة ذات اددى افقاشع افذي ينّؾ ـالً حسٛ ضٚؿتف

د ظذ تٖثر إشٚفٔٛ افتل ـ وهق يٍّسِّ ادقؿػ افُقذم ـ وٓ يٍقت افهدذم  ـّ أن يٗ

اّتبًتٓٚ افسِىٜ مع افُتِٜ افنًبٜٔ فإلبَٚء ظذ إذظّٚنٚ بٚفتًٚمؾ مع ظقامؾ آهتزاز ذم بْٚئٓٚ 

ضامع وتردد، ؾّٖثرت خّىٜ ابـ زيٚد ذم أصحٚب مسِؿ وإٍّوقا أـ خمٚوف وؿِؼ وافٍْز م

مـ حقفف، ّٕن افَٚظدة مل تُـ ظذ مستقى افقظل افذي يٗهِٓٚ فالٍٕالت ممّٚ اظتٚدت 

ظِٔف، ؾواًل ظـ افىّقح ٓشتؼاف مستَبؾ أؾوؾ، بٚإلضٚؾٜ إػ اشتؼاء اخلراب ذم 

رثٜ ـربالء مـ شٔىرة افْخبٜ افَبِٜٔ افتَِٔديٜ وهل ؿٔد أظامل بْٚئٓٚ افداخع.. ؾتحََٝ ـٚ

ؿبوٜ احلٚـؿ ذي افسٔىرة ادّٚديٜ وافٍْسٜٔ، إػ ؿٚظدة صًبٜٔ مردت ظذ اإلذظٚن، إػ 

إحسٚر افقظل وافْوٟ ذم ؾئٜ ؿِِٜٔ فٌِٚيٜ ـٚن مـ ادٍسض أن تُقن افىًِٜٔ ظـ ضريؼ 

 .(4)ٜ مل يدظّٓٚ ذم افٌٚفٛ حُْٜ ومراستًئؿ أظِٔتٓٚ ذم حمٔىٓٚ، وفُْٓٚ متتًٝ بّثٚفٔ

ظذ × وؿد ؿّسؿ بًض افُتّٚب وافبٚحثغ ادتٖخريـ مسٗوفٜٔ ؿتؾ اإلمٚم احلسغ

ًٚ ـ ـام أراد ابـ تّٜٔٔ ـ  ضرؾغ مهٚ أهؾ افُقؾٜ، وظبٔد اهلل بـ زيٚد فٔخرج يزيد بريئ

 مرجًٔتٓؿ ؾٔام ـتبقه.

                                           
 

×

 
 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  245  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ

245 

 

أوفئؽ افُّتٚب، ينٚرـٓؿ ذم ذفؽ ؾٖهؾ افُقؾٜ هؿ افَتِٜ احلََٔٔقن ظذ حّد زظؿ 

بٚفسالم وإٓسحٚب مـ ادًرـٜ، ويزيد × ظبٔد اهلل افذي رؾض ظرض اإلمٚم احلسغ

د ٔل اإلمٚم احلسغ ـّ ّٕف فق ـٚن صٚحٛ × راظف مٚ حدث وأ دّٚ ذهبقا!! إػ دمنؼ أ

ًٚ ظذ مٚ ـتبف ابـ تّٜٔٔ. (2)مٚ ؿتِف!! ذم ٕير صٚهغ× اإلمٚم احلسغ  جري

وافىقاف هبٚ  وؿىع افرؤوس آخر مـ طٚهرة افَتؾ وافتّثٔؾ بجثٞ افَتذ، وتًّجٛ

ِّؾ مٚ حدث  مـ مُٚن إػ آخر، مع أّن اإلشالم حّرم هذه افيٚهرة اجلٚهِٜٔ وأبىِٓٚ، ثؿَّ ظ

 بٚفَقل:

ؾنّن هقى افـػس وحّى افذات وافتشبٌّ بودـوصى، ـوكً أؿقى  ،وفؽـ ٓ ظجى»

ؾزظً ؿؾقب أاظتبور، هبذه افؼسقة واهلؿجقي افتل  أيّ  مـ افدلـ فدى احلّؽوم وأوػ مـ

شتذل ادسؾؿقن، وؾؼدوا ـرامتفؿ، وصوع افـػوق وافؽذب، اُ مقلغ ادسؾؿغ. دم ظفد إُ 

وكلى افصوحلقن مـ افـوس ظـ آصساك دم تسقر ُأمقر افدوفي، وهبً إمر بودعروف 

 .(3)شوافـفل ظـ ادـؽر، وصوظً افسؾبقي

وشحَٓٚ تنتّؾ ظذ تكؾٚت × راءات ؿّع ثقرة اإلمٚم احلسغفَد ـٕٚٝ إج

صّٚذة ٓ تَيض هبٚ أيٜ ضورة ظسُريٜ، ؾَد أرادت افسِىٜ أن دمًؾ هٗٓء افثٚئريـ ظزة 

ًٚ حمىاًم ذم افًْٚس )افنّٚذة( ذم افَبٚئؾ، فَد أرادت  فٌرهؿ، وأرادت أن حتدث تٖثرًا ٍٕسٔ

افثقريٜ ذم ـّؾ افًرب، ذم ظرب افّٔـ ـ وهؿ افذيـ ـزت أن حتىؿ ادْٚظٜ افٍْسٜٔ ذم افبٗر 

وهؿ ادَّربقن مـ افدوفٜ وأهؾ افسِىٚن ـ وذم ظرب افنامل. وهدف  ،ظذ افسِىٜ ثقرهتؿ

ِّف تبديد اهلٚفٜ افَدشّٔ افْيٚم إُ  وأهؾ × ٜ افتل حتٔط بٚإلمٚم احلسغمقي مـ هذا ـ

نٚرـقا ذم ثقرة ـربالء أّن إجراءات افبٔٝ^، وإؾٓٚم افثٚئريـ افذيـ مل يتح هلؿ أن ي
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س وأّي  ٜ ؿداشٜ وأّي افسِىٜ ذم محٚيٜ ٍٕسٓٚ ٓ تتقؿػ ظْد حّد، وٓ حتسم أيّ  رف ظُ  مَدَّ

وافىقاف هبٚ ذم اددن ـ  ،ديْل واجتامظل، ويٖيت ؿىع افرؤوس، ومحِٓٚ مـ بِد إػ بِد

افثقرة وحتىٔؿ ادْٚظٜ  مـ هذه اخلّىٜ افًّٚمٜ، وفتبديد إمُٕٚٚت اً وخّٚصٜ افُقؾٜ ـ جزء

افٍْسٜٔ فدى ادًٚرضٜ، وإؾٓٚمٓٚ بّٖن افثقرة ؿد إتٓٝ بٚفَوٚء ظِٔٓٚ، وفَىع افىريؼ ظذ 

وذم مَدمتٓٚ رأس اإلمٚم  ،افنٚئًٚت بٕٚدّفٜ ادٚديٜ ادِّقشٜ وهل رؤوس افثٚئريـ

ٜ هدف شٔٚد فَىع افرؤوس بٚإلضٚؾٜ إػ ـقٕف ظّالً  ;، وإذن×احلسغ ّّ  ؾَد ـٚن ث

 .(2)إتَٚمًٔٚ 
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غبّٛ: غمٕ الػٗعٛ يف ذكس الظٕاِس 
 ×أعقبت غّادٚ اإلواً اذتطني اليت

 

وؿد َِٕٝ ادهٚدر افتٚرخئٜ ادتَّدمٜ افًديد مـ افيقاهر افٌريبٜ بًد مَتؾ اإلمٚم 

ّٕام تِىخ احلقائط بٚفدمٚء شٚ ،×احلسغ ظٜ ؾَد روي أّن افْٚس مُثقا صٓريـ أو ثالثٜ ـٖ

ًٚ أيٚم ؿتؾ اإلمٚم احلسغ(2)تىِع افنّس حتك ترتٍع وورد  ،(3)×، وروي ؿقهلؿ: ُمىرٕٚ دم

ّٕف مٚ رؾع حجر بٚفنٚم يقم ؿتؾ اإلمٚم احلسغ ّٓ ظـ دم× فدى افبالذري: أ ّٕف مل (4)إ ، وأ

ّٓ وجد حتتف دم ظبٔط  .(5)يرؾع حجر إ

حتك ـ أّّنٚ اطِّٝ ّنٚرًا أو بتًبر آخر ـ  (6)وروي أّن افنّس إُسٍٝ ثالثٜ أيٚم

َُٕؾ ظـ ُأّم شِّٜ زوج افْبل(7)رؤيٝ افْجقم ؾٔٓٚ ـّ ٕٚحٝ ظذ اإلمٚم »ؿقهلٚ:  ’. و إّن اجل

ًٚ، ومل تْح اجلـ بًد وؾٚة افرشقل×احلسغ ّٓ فِٜٔ مَتؾ  ،’، وأمىرت افسامء ظِٔف دم إ
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شًّقا ٕقح اجلـ خرجقا ذم افسحر أ وُذـر أّن اجلهٚصغ ـٕٚقا إذا ،(2) ش×اإلمٚم احلسغ

 :(3)بَقهلؿ× ظذ اإلمٚم احلسغ

 مســح افرشــقل جبقـــف

 

ــدود  ــؼ دم اخل ــف برل  ؾؾ

ــــ  ـــو ؿرل ـــقاه دم ظؾق  أب

 

 ـٍش جّده خر اجلـدود 

ًٚ ُشّع بٚدديْٜ يْٚدى صبٔحٜ مَتؾ اإلمٚم   وروى افىزي ب٘شْٚده أّن صقت

 :(4)×احلسغ

ــقـوً  ــالً حس ــوتؾقن جف ــو افؼ  أهي

 

ــأ  ــؾؼوا بوفعــذاب وافـب  تـؽق

 ـؾ أهؾ افسـامء لـدظق ظؾـقؽؿ 

 

ـــؾ  ـــٍل ومـــالك وؿبق  مــــ كب

 عـــتؿ ظــذ فســون ابـــ داوؿــد فُ  

 

ــؾ اإل  ــك حوم ــؾَد ومقش  كجق

إػ × وروي ظـ افْقار بْٝ مٚفؽ زوج خقيل ـ افذي أؿبؾ برأس اإلمٚم احلسغ 

ًٚ أتك مْزفف ؾقضًف حتٝ إجٕٜٚ ؾٔف، وؿد ذ ،افُقؾٜ فٔالً  ـرت ؾِاّم وجد بٚب افَك مٌَِ

افْقار أّّنٚ رأت ٕقرًا يسىع مثؾ افًّقد مـ افسامء إػ اإلجٕٜٚ، وضٔقرًا بٔوٚء ترؾرف 

 .(5)حقهلٚ

حغ ضبخقهٚ صٚر حلّٓٚ مّرًا مثؾ × وإّن اإلبؾ افتل ؽّْقهٚ مـ إبؾ اإلمٚم احلسغ

 .(6)افًَِؿ

ِّؼ ظ ،وظذ افرؽؿ مـ أّن ابـ ـثر َٕؾ مًيؿ هذه افروايٚت بٖشٕٚٔدهٚ ّٕف يً ذ ذفؽ ؾ٘
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وفؼد بوفغ افشقعي دم لقم ظوصقراء، ؾقضعقا أحودلٌ ـثرة ـذبًو ؾوحشًو.. ٓ لصح »بَقفف: 

وأّمو مو روي مـ إحودلٌ وافػتـ افتل ». وفُّْف اشتدرك ـالمف بٚفَقل: (2)شمـفو رء

أصوبً َمـ ؿتؾف ؾلـثرهو صحقح، ؾنّكف ؿّؾ َمـ كجو مـ أوفئؽ افذلـ ؿتؾقه مـ آؾي وظوهي 

 .(3)شدكقو، ؾؾؿ يرج مـفو حتك ُأصقى بؿرض، وأـثرهؿ أصوهبؿ اجلـقندم اف

مـ مهٚدر خمتٍِٜ ورواة  (5)وافىزي (4)وـالمف إخر يقاؾؼ مٚ َِٕف افبالذري

ؿغ ظاّم أصٚب ـّؾ َمـ اظتدى ظذ اإلمٚم احلسغ بّْع ادٚء، وتًّد إيذاءه × متٍرِّ

ك إٔقاع أؾٚت وافًٚهٚت وافٍَر. وهق بٚفًىش، أو شِٛ مٚ ـٚن يرتديف مـ مالبس، بنتّ 

اظساف ب٘مُٕٜٚٔ حهقل بًض افيقاهر ؽر ادًتٚدة بسبٛ هذا احلٚدث اجلِٔؾ. ؾواًل 

ًٚ افتل وردت ظذ فسٚن  ّْٕٚ يُّْْٚ أن َٕىع بهّحٜ روايٜ إمىٚر افسامء دم ظـ أ

ـ وـام شرد × مٚم احلسغظْدمٚ خىبٝ افُقؾٔغ بًد ؿتؾ اإل‘ زيْٛ افسٔدة

ًٚ بٚفَٔٚس إػ ظذاب أخرة افذي يْتير  هالً مٍ ـ وافتل اشتُْرت أن يُقن ذفؽ ظجٔب

 .(6)َمـ أجرمقا بحّؼ أهؾ بٔٝ افْبقة

ّٕام َِٕتف بًض افروايٚت افقاردة افتل حُٝ ظْف افّْقار ُيستّنُػ ذم هذا افنٖن ـْقح  إ

حُٝ ظْٓٚ افّْقار  اجلـ، وهٚتٍٓؿ ذم ادديْٜ بٖبٔٚت افنًر، أو تِؽ افىٔقر افبٔوٚء افتل

هذا افقؿقع لصّقر »ّن إوافتل ٕستنػ مْٓٚ حٚفٜ اإلحسٚس افنًبل افُثٔػ بٚدٖشٚة; إذ 

اإلحسوس بوٕثؿ، وبوفرظى مـ ؾظوظي مو حدث... واإلحسوس افذي ـون لـتوب ُأكوس 

ذفؽ افعك ؾققفّد هلؿ رؤى وأحداثًو هل ابـي احلوفي افتل ـوكقا لعقشقّنو ولعوكقن وضلهتو، 
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مل لؽـ هذا اإلحسوس خوّصًو بوفشقعي، وإّكام ـون إحسوشًو ظوّمًو وصؾ إػ صؿقؿ افـػس و

 .(2)شوظقفو، وؿد تّؿ افتعبر ظـف ظذ صؽؾ رؤى جتسد احلوفي افشعبقي اإلشالمقي، وإػ ٓ

ـّ ظذ اإلمٚم احلسغ َٕقح اجل ّْٕٚ ٓ ٕنّؽ حليٜ ذم روايٜ  × وظذ افرؽؿ مـ أ

ـ ـام أشٍِْٚ ـ  ’وظذ فسٚن ُأّم شِّٜ زوج افْبل حمّد ،ٜٔ مًتزةفقرودهٚ ذم مهٚدر تٖرخي

 ِّ ّٕفؾّ٘ن أحد افبٚحثغ أراد أن يَ ؿد يُقن افنًراء  :ؾ مـ صٖن هذه افروايٚت، ؾَٚل بٖ

، أرادوا أن يبٌِقا افٌٚيٜ مـ افسمٔز واإلثٚرة ؾراحقا يَ  ـّ ًزون بًض أصًٚرهؿ إػ اجل

 .(3)ذم طِامت افِٔؾ ويزظّقن أّّنؿ يسًّقن ٕنٔجٓؿ هبٚ

ّْٕٚ وجدٕٚ أّن بًض افُّتٚب ادكيغ ؿد ردد مٚ ذـره ابـ ـثر وظّدوا ـّؾ مٚ  ،بؾ إ

 ،روي ذم هذا ادجٚل ذم ادهٚدر ادتْقظٜ هق خراؾٚت وأشٚضر صًْٓٚ ؽالة افنًٜٔ

مٚت ومل ٕسّع ظـ ـسقف افنّس أو أّن إرض أطِّٝ، ومل ٕسّع هبذه  ’ؾٚفرشقل

ـام يَقل وحٔد ظبد × واإلمٚم احلسـ× مَتؾ اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظعإصٔٚء ظْد 

ـ ُؿتؾ ذم حرب مسِّٜٔ افُّذاب، وـنٓداء ُأحد، وافذيـ ُؿتِقا ذم أو مَ  .(4)احلُٔؿ اجلّؾ

مًتّدًا ظذ  (5)ـام ذـر صٚهغ× بئر مًقٕٜ، وـَتؾ ظثامن وؿتؾ أمر ادٗمْغ اإلمٚم ظع

م مـ ؿقل ابـ ـثر، ومًتزًا أّن ؿقهلام هق افٍهؾ ذم هذه ، ومٚ ت(6)ابـ تّٜٔٔ ذم ذفؽ َدَّ

ام يزظّقن ـ افتل ٓ تزيده  ٓ× افَؤٜ، ؾٚإلمٚم احلسغ حيتٚج إػ مثؾ هذه اخلراؾٚت ــ 

ًٚ، ؾواًل ظـ أّن ظدم وؿقظٓٚ ٓ يَْص مـ ؿدره ومَٚمف، ـام يَقل بٚحٞ آخر . (7)ذؾ

، ـام يراهٚ بٚحٞ ×ؾؤِٜ فإلمٚم حلسغ وهذه أراء تُْر أن يُقن ذفؽ خهٔهٜ أو
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 .(2)مكي ثٚفٞ

ًٚ فٍهؾ  ويرى آخر أّن )ؽِق افنًٜٔ ذم إخبٚر ظـ مَتؾ احلسغ( افذي جًِف ظْقإ

 ،ًٚ ذم ـتٚبف صّؾ ُأمقرًا ُأخرى ظالوة ظذ مٚ أورده مـ روايٜ افزهري: ببُٚء افسامء دم

... إفخ، ؾٚفنًٜٔ ذم ٕيره ـّ ؽٚفقا ظْدمٚ ذـروا أّن يزيد ـتٛ  وإُسٚف افنّس وٕقح اجل

 .(3)، وؽٚفقا ذم ظدد اجلٔش اخلٚرج دالؿٚتف×فًبٔد اهلل بـ زيٚد يٖمره بَتؾ اإلمٚم احلسغ

وممّٚ ُيرّد بف ظذ هذا افُٚتٛ أّن ابـ صٓٚب افزهري افذي ورد ظْف بًض هذه 

ًٚ ظْد إُ (4)افيقاهر ًٚ فقافٔٓؿ ظذ افًراقمقيغ، بؾ ـٚن ـٚت، ٓ ُيًّد ذم افنًٜٔ وـٚن حؤ  ،ب

م ظِٔف أحدًا حتك تقذّم  ؾٓق ضّـ مْيقمٜ افسِىٜ إُمقيٜ  افتل ـٕٚٝ ٓ ، وظذ امتداد تَدِّ

ذـرًا × ومٌٚزيف ٓ دمد فإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛ ’ـتبف مـ شرة افْبل مٚ

ِّٔزه ظذ ؽره ّٓ حغ ٓ يْىقي ذـره ظذ ؾؤِٜ مت ٓة ذم حتّٔؾ يزيد مسٗوفٜٔ ، أّمٚ ادٌٚ(5)إ

م تقجٔٓٚت يزيد هبذا اخلهقص، وذم ×ؿتؾ اإلمٚم احلسغ ، ؾَد أوضحْٚ ؾٔام تَدَّ

ؾٔجٛ افتْبٔف إػ أّن ادهٚدر  ،×ادٌٚٓة بتًداد اجلٔش افذي خرج حلرب اإلمٚم احلسغ

بام  (6)أفػ 23ؾًالً ظذ × افتٚرخئٜ ادقثقؿٜ مل تزد ظدد افذيـ وصِقا دالؿٚة اإلمٚم احلسغ

 ٍٛ ب ؾّٚرًا أو احلند أخر افذي ظسُر ذم افْخِٜٔ، ؾٓق ٓ يًدو شقى حتس ؾٔٓؿ مـ تّسَّ

ومل يهؾ إػ شٚحٜ افْزال، ّٕن جٔش ظّر بـ شًد ؿد ـٍٚهؿ  ،مـ ابـ زيٚد ٕي ضٚرئ

 مٗوٕٜ ذفؽ.
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 ×اذتطني غبّٛ: إٌلاز األخباز الٕازدٚ بطيب أِن بٗت اإلواً
 ٓاضتػّاد بعد

 

وؿد ـّذب ابـ تّٜٔٔ ؿؤٜ شبل أهؾ افبٔٝ^ ومحِٓؿ ظذ اجلامل، ووصػ 

وٓ شبك أهؾ افبقً أحد، وٓ ُشبل مـفـ »... وأضٚف  ،افَٚئِغ بذفؽ ممَـّ ٓ ظَؾ هلؿ

 .(2)شأحد

ومحؾفؿ  ،وأّمو مو ُذـر مـ شبل كسوئف وافدوران هبؿ دم افبؾدان»وذـر ذم مْٓٚج افسْٜ: 

ؾفذا ـذب وبوضؾ مو شبك ادسؾؿقن وهلل احلؿد هوصؿقي ؿط، وٓ  ،بظذ اجلامل بغر أؿتو

 .(3)شوفؽـ أهؾ اهلقى واجلفؾ لؽذبقن ـثراً  ،شبل بـل هوصؿ ؿط ’ّمي حمؿدحّؾً أُ اشتَ 

ؾام لعرف دم اإلشالم أّن  ،ودم اجلؿؾي»... ؾَٚل:  ،ثؿَّ اشتٖٕػ ـالمف بال دفٔؾ ظِّل

وٓ شبل ظقول احلسغ، بؾ دّو دخؾقا دار لزلد  ،قيادسؾؿغ شبقا امرأة لعرؾقن أّّنو هوصؿ

وأـرمفؿ وخّرهؿ بغ ادؼوم ظـده وافذهوب إػ اددلـي، ؾوختوروا  ،ؿومً افـقوحي دم بقتف

افرجقع إػ اددلـي، وٓ ضقػ برأس احلسغ، وهذه احلقادث ؾقفو مـ افؽذب مو فقس هذا 

 .(4)شمقضع بسطف
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ّٕف بل بال أّي ويتّوح ٍٕل ابـ تّٜٔٔ فَؤٜ افس اظسف بقصقل أهؾ  دفٔؾ ظِّل، مع أ

إػ افنٚم ودخقهلؿ ظذ يزيد، ؾألي ؽرض ـٚن هذا افذهٚب؟ × بٔٝ اإلمٚم احلسغ

ًٚ وتُْٔالً بٖهؾ بٔٝ افْبّقة  !وٕي ؽٚيٜ؟ إذا مل يُـ شبٔ

خغ ـ بْيره ـ  إّن تُذيٛ ابـ تّٜٔٔ خلز افسبل هق تُذيٛ جريء بام َِٕف أوثؼ ادٗرِّ

خقا هلذا احلدث، ـٚبـ شًد، وافزبر بـ بُٚر، وابـ أيب افدٕٔٚ افذيـ اظتّد ظِٔٓؿ افذ يـ أرَّ

مل ُيَْؾ إػ افَٚهرة وٓ إػ × ابـ تّٜٔٔ حغ أراد أن ُيثبٝ أّن رأس اإلمٚم احلسغ

ظسَالن، وجًِٓؿ أظِؿ وأصدق مـ ؽرهؿ; ّّٕنؿ ٓ يذـرون َٕؾ افرأس افؼيػ إػ 

ًٚ ؿد أثبتقا شبل أهؾ افبٔٝ^ (2)افَٚهرة أو ظسَالن! وّنبٓؿ ومحِٓؿ إػ  ،وفُّْٓؿ مجًٔ

، واثبتقا ؿّهٜ يزيد ×ومًٓؿ رأس اإلمٚم احلسغ ،افُقؾٜ، ثؿَّ مـ هْٚك إػ يزيد ذم افنٚم

. ؾألي (3)وؿد َِٕف ظْٓؿ ابـ اجلقزي ،مع افرأس افؼيػ وُٕتِف بٚفَؤٛ، ومتثِّف بٚفِنًر

 ٜ دون ؿؤٜ؟َٓؿ ذم ؿؤّ ب مـ وثّ شبٛ جٚز فف أن ُيُذّ 

وَٕؾ رأي إخر ورّجح أّن ابـ  ،وؿد تقاؾؼ صٚهغ مع ابـ تّٜٔٔ ذم هذا افتُذيٛ

ف، وـٚن ذفؽ افنًقر هق ادسٔىر ئزيٚد بًد أن ذهبٝ ظْف ٕنقة افْك أحّس ؾداحٜ خى

 اهلل بـ زيٚد دار رجؾ َؿتَؾ وفديـ فًبد اهلل بـ وَٕؾ هدم ظبٔد .رستفظذ بًض أؾراد أُ 

ًٚ مـ بىش ابـ زيٚد ،جًٍر ـٕٚٚ ممَـّ اصسـٚ ذم افىػ  .(4)وجلئٚ إفٔف خقؾ

فُـ ممّٚ ٕالحيف أّن افراوي افذي روى ؾًؾ ابـ زيٚد بذفؽ افرجؾ هق ٍٕس افراوي 

ؾِامذا ختّر صٚهغ  ،(5)إػ يزيد وُٕثف بٚفَؤٛ× افذي ذـر إرشٚل رأس اإلمٚم احلسغ
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 !خزًا وترك آخر؟

مـ افتًّهٛ ـّذب ابـ تّٜٔٔ وصٚهغ مٚ روي ظـ ُٕٝ يزيد  وبٍْس هذا افِقن

ؾػل »ؾَٚل ابـ تّٜٔٔ:  ،واظساض أبق برزة إشِّل ظذ ذفؽ ،×فثْٚيٚ اإلمٚم احلسغ

احلدلٌ مو لدّل ظذ أّكف ـذب، ؾنّن افذلـ حرضوا كؽتَف بوفؼضقى مـ افصحوبي مل لؽقكقا 

وٓ ـون فف  ،واحد أّن لزلد مل للمر بؼتؾ احلسغ بوفشوم، وإّكام ـوكقا بوفعراق، وافذي كؼؾف ؽر

 .(2)شعظؿفؽرمف ولُ ؽرض دم ذفؽ، بؾ ـون يتور أن لُ 

وفقس معؼقًٓ أن لتؽرر هذا »ؾٖضٚف بًد أن َٕؾ رأي ابـ تّٜٔٔ:  ،أّمٚ صٚهغ

احلدث دم افعراق وافشوم معوً، أو أن حيدث دم جمؾس ابـ زلود، ثؿر لتؽرر مثؾف متوموً دم جمؾس 

زلد، وفؽـ افرواة اشتغّؾقا ذفؽ فقشّقهقا صقرة افرجؾغ معوً، وفقزلدوا افسخط ظذ بـل ل

 .(3)شُأمقي

ح بٍْل وجقد أبق برزة ذم هذا بف ظذ رأي ابـ تّٜٔٔ أّن ادهٚدر مل تّك  ردّ وممّٚ يُ 

ّٕف مـ شُْٜ افبكة ن ؾام ادٕٚع أن يُق ،(4)افقؿٝ ذم بالد افنٚم، وإن ذـرت مهٚدر ترمجتف أ

ّْٕٚ ٓ ِّٕؽ مٚ يثبٝ وجقده ذم افُقؾٜ،  ذم هذا افقؿٝ ذم بالد افنٚم ٕي حٚجٜ؟ ٓشٔام وأ

 أو ٍٕل ذهٚبف إػ بالد افنٚم.

اهّتٚم مقّجف فبْل ُأمٜٔ، ؾسًك  ؾَد إسٚق وراء ؽرضف مـ ـتٚبف ذم ٍٕل أّي  ،أّمٚ صٚهغ

 ـ اظساض افهحٚبٜروايٜ متّس شرهتؿ، ؾال ظجٛ أن يٍْل تُرار  جٚهدًا فتُذيٛ أّي 

، ×ظذ ُٕٝ ثْٚيٚ اإلمٚم احلسغـ زيد بـ أرؿؿ ذم افًراق، وأبق برزة إشِّل ذم افنٚم 

وأصؾ هذه افروالي افذي زلد ظؾقف... أتك »ؾَٔقل:  ،بؾ يٍْل وجقد مًسٍض مـ إصؾ
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ؾجعؾ لـؽً، وؿول دم حسـف صقئًو،  ،ظبقد اهلل بـ زلود برأس احلسغ، ؾُجعؾ دم ضسً

. ؾوفتؼط افرواة هذا (1)، وـون خمضقبًو بوفقشؿي’أكس: ـون أصبففؿ برشقل اهللؾؼول 

 .(3)شافؼدر فقـسجقا مـف هذه افؼّصي، وفقؿزجقهو بوخلقول اخلصى وافعوضػي احلزكك

فتٍوح يزيد، وفتثبٝ ذم خىبتٓٚ ذم جمِسف ذم بالد افنٚم ‘ فَد إزت افسٔدة زيْٛ

ٍقهٚ مـ ـتبٓؿ أو يُّذبقهٚ، ـام ؾًؾ ابـ تّٜٔٔ، إذ ظّدة وؿٚئع تٚرخئٜ حٚول افبًض أن خي

 خىبٝ ؾَٚفٝ:

﴿ُثؿَّ  :احلؿد هلل رّب افعودغ، وافسالم ظذ شقد ادرشؾغ، صدق اهلل تعوػ إذ لؼقل»

ِزُئقن﴾ ْٓ ُٕقا هِبَٚ َيْسَت ٚ ـَ ُبقا بِآَيِٚت اهللَِّ َو ذَّ ـَ قَءى َأْن  ـَ َأَشُٚءوا افسُّ ِذي َٜ افَّ َٚن َظِٚؿَب أطــً لو  (3)ـَ

لزلد، حغ أخذت ظؾقـو أؿطور إرض وآؾوق افسامء، وأصبحـو كسوق ـام ُتسوق إُشورى، 

أنر بـو ظذ اهلل هقاكوً، وبؽ ظؾقف ـرامي؟ وأّن ذفؽ فعظؿ خطرك ظـده، ؾشؿخً بلكػؽ، 

وكظرت دم ظطػؽ جذٓن مرسورًا، حغ رألً افدكقو فؽ مستقشؼي، وإُمقر متّسؼي، 

ۀ ہ ہ ہ  مؾؽـو وشؾطوكـو، ؾؿفاًل مفالً! أكسقً ؿقل اهلل تعوػ ﴿وحغ صػو فؽ 

 أمـ افعدل لو بـ افطؾؼوء (4)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ك، وشقؿؽ بـوت رشقل اهلل شبولو؟! ؿد هتؽً شتقرهـ، وأبدلً ءّتدلرك حرائرك وإمو

وجقهفـ، حُيدى هبـ مـ بؾد إػ بؾد، ولستؼؾفـ أهُؾ ادـوهؾ وادـوؿؾ، ولتصّػح 

وجقهفـ افؼرلى وافبعقد، وافدّن وافؼلػ، فقس معفـ مـ رجوهلـ ويّل، وٓ مـ محوهتـ 

رجك ادراؿبي ممـر فػظ ؾقه أـبود افسعداء، وكبً حلؿف بدموء افشفداء؟ محّل، وـقػ تُ 
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حـ وإضغون؟ وـقػ لستبطل دم بغضـو أهؾ افبقً َمـ كظر إفقـو بوفشـػ وافشـئون واإل

 وٓ مستعظؿ:ثؿر لؼقل ؽر متلثؿ 

 ٕهّؾقا واشتفّؾقا ؾرحوً 

 

 ثؿر ؿوفقا لو لزلد ٓ تشؾ 

مـحـقًو ظذ ثـولو أّب ظبد اهلل تـؽتفو بؿخكتؽ، وـقػ ٓ تؼقل ذفؽ، وؿد كؽلت  

افؼرحي، واشتلصؾً افشلؾي بنراؿتؽ دموء ذّرلي آل حمؿد، وكجقم إرض مـ آل ظبد 

ن وصقؽًو مقردهؿ، وفتقدن أّكؽ صؾؾً ادطؾى؟ أهتتػ بلصقوخؽ؟ زظؿً تـودهيؿ، ؾؾسد

وبؽؿً، ومل تؽـ ؿؾً مو ؿؾً، افّؾفؿ خذ بحّؼـو، واكتؼؿ ممـر طؾؿـو، واحؾؾ ؽضبؽ بَؿـ 

ّٓ حلؿؽ، وفسّدن ظذ ءشػؽ دمو ّٓ جؾدك، وٓ جزرت إ كو، وؿتؾ محوتـو، ؾقاهلل مو ؾرلً إ

ؿتف وظستف، رشقل اهلل بام حتّؿؾً مـ شػؽ دموء ذرلتف، واكتفوك حرمتف دم حل

گ  ؽ حقٌ جيؿع اهلل تعوػ صؿؾفؿ، ولؾّؿ صعثفؿ، وللخذ هلؿ بحؼفؿ، ﴿وفقخوصؿـّ 

، ؾحسبؽ بوهلل حوـاًم، (1)﴾ڱ ں ں ڻ ڻ  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ل فؽ ومّؽـؽ مـ رؿوب ادسؾؿغ، أن  وبؿحؿد خصاًم، وبجزئقؾ طفرًا، وشقعؾؿ َمـ شقر

ػ جـدًا، وفئـ جرت ظّع افدواهل خموضبتؽ، بئس فؾظودغ بدًٓ، وألؽؿ ّذ مؽوكًو وأضع

ؾنّّن ٕشتصغر ؿدرك، واشتعظؿ تؼرلعؽ، واشتؽز تقبقخؽ، فؽـ افعققن ظزى، 

ى، أٓ ؾوفعجى ـّؾ افعجى فؼتؾ حزب اهلل افـجبوء، بحزب افشقطون وافصدور حرّ 

ثٌ ـو، وتؾؽ إؾقاه تتحّؾى مـ حلقمـو، وتؾؽ اجلئافطؾؼوء، ؾتؾؽ إلدي تـطػ مـ دمو

افطقاهر افزواـل تـتوهبو افعقاشؾ، وتعػقهو افذئوب، وتممفو افػراظؾ، ؾؾئـ اّتذتـو مغـاًم، 

ّٓ مو ؿدمً لداك، وأّن اهلل فقس بظالّ  م فؾعبقد، ؾنػ اهلل فتجدكو وصقؽًو مغرموً، حغ ٓ جتد إ

، شعقؽ، وكوصى جفدك، واهلل ٓ متحق ذـركو ادشتؽك، وظؾقف ادعقل، ؾؽد ـقدك، واشعَ 

وٓ متقً وحقـو، وٓ تدرك أمدكو، وٓ ترحض ظـؽ ظورهو، وٓ تغقى مـؽ صـورهو، ؾفؾ 
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ّٓ ؾـد ّٓ ظدد ،رألؽ إ ّٓ بدد ،وألومؽ إ لقم لـودي ادـودي: أٓ فعـي اهلل ظذ  ؟وصؿؾؽ إ

وأشلل  ،افظودغ، ؾوحلؿد هلل افذي ختؿ ٕوفـو بوفسعودة وافرمحي، ؤخركو بوفشفودة وادغػرة

أن لؽؿؾ هلؿ افثقاب ولقجى هلؿ ادزلد وحسـ ادآب، ويتؿ بـو افؼاؾي أّكف رحقؿ  اهلل

ـ أبِغ مِ  ـ ردٍّ ، وفٔس هْٚك مِ (2)شودود، وحسبـو اهلل وكعؿ افقـقؾ، كعؿ ادقػ وكعؿ افـصر

ظـ وؿٚئع تٚرخئٜ ظٚسهتٚ بٍْسٓٚ، تدحض ‘ هذه اخلىبٜ افتل حتدثٝ هبٚ افسٔدة زيْٛ

 فقا افدؾٚع ظـ افدوفٜ إُمقيٜ  وظـ يزيد وضٌّتف. أؿقال افذيـ حٚو
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 ×غبّٛ: عدً إزضاه زأع اإلواً اذتطني
 الػاًإىل ٖصٖد يف 

 

مع شبٚيٚ أهؾ × أمجًٝ أؽِٛ ادرويٚت افتٚرخئٜ إرشٚل رأس اإلمٚم احلسغ

افبٔٝ^ إػ يزيد ذم بالد افنٚم، وؿد اـتْػ افٌّقض مهر افرأس افؼيػ بًد ذفؽ، 

ًٚ فذفؽ ظّدة مقاضع ظذ أّّنٚ مَّرات ُدؾـ ؾٔٓٚ، مْٓٚ: ـربالءؾذـر ، (3)، وافْجػ(2)ت وؾَ

د بًض افروايٚت أّن افرأس  .، ودمنؼ(7)، وحِٛ(6)، وافرّؿٜ(5)، ومرو(4)وادديْٜ ادْقرة ـّ وتٗ

ّٕف وضع ذم خزائـ افسالح حتك ظٓد شِٔامن بـ ظبد يمل  ٌٚدر دمنؼ بًد مَدمف إفٔٓٚ، وأ
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. وذـر أّن هْٚك منٓدًا ـبرًا ذم ادسجد (2)ي صّذ ظِٔف، ودؾْف ذم مَٚبر ادسِّغادِؽ افذ

ًٚ حتك يقمْٚ  ،(3)×مقي ـٚن ؾٔف رأس اإلمٚم احلسغ بـ ظعإُ  وٓ زال هذا ادنٓد مًروؾ

 مقي بدمنؼ. هذا ذم ادسجد إُ 

وؿد ٍٕك ابـ  ،(4)وذم روايٜ ُأخرى أّن يزيد دؾـ افرأس افؼيػ ذم ؿز أبٔف مًٚويٜ

ًٚ (5)شأصؾ فف ؿقل ٓ»تّٜٔٔ روايٚت دؾـ افرأس ذم دمنؼ، ؿٚئالً: ]إّن ذفؽ[  ، بؾ ٍٕك ٍٕٔ

ًٚ وصقل افرأس افؼيػ إػ يزيد ذم بالد افنٚم، ؿٚئالً:  إّن كؼؾ رأس احلسغ إػ »ؿٚضً

 .(6)شافشوم ٓ أصؾ فف دم زمـ لزلد

مـ ادامرشٚت افتل ؿٚم هبٚ دمٚه رأس  إّن حمٚوفٜ ابـ تّٜٔٔ هذه هل حمٚوفٜ فتزأة يزيد

. وافقاؿع (7)وحك هذه ادامرشٚت بًبٔد اهلل بـ زيٚد ذم افُقؾٜ ؾحسٛ ،×اإلمٚم احلسغ

أّن ابـ تّٜٔٔ إٍرد هبذه افرؤيٜ، وؿد اضىّر تِّٔذه ابـ ـثر إػ رؾض رأيف ظْدمٚ تْٚول 

ًٚ مٌٚيراً ×ؿؤٜ رأس اإلمٚم احلسغ مـ  صف ظذ ظدم َٕؾ أّي رؽؿ حر (8)، وتبّْك رأي

 .تّٓؿ أصحٚهبٚ بٚفتنّٔعادرويٚت افتل يُ 

ًٚ ٓبـ تّٜٔٔ وأؾُٚره ربام  نّ إ ادقؿػ افذي اخّتذه ابـ ـثر وهق أـثر ادّٗرخغ تًهب
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ًٚ ذم أُ مدى ضًػ افقظل افتٚرخيل فدى  فيًقد إلدراـ شتٚذه، وهق مٚ جيًؾ ابـ تّٜٔٔ جريئ

ظِٔٓٚ ذم ردوده ظذ خمٚفٍٔف افًَٚئديغ ـ وبدون شْد ظِّل إُٕٚر احلقادث افتٚرخئٜ ادتٍّؼ 

ًٚ فتالمذتف، وؿد اضىّر ابـ ـثر إػ ظدم افتكيح بٚشؿ ابـ  ًٚ بٚفٌ ـ إمر افذي يسبٛ حرج

تّٜٔٔ ـ ظْد اشتًراضف فرأيف ـ بُٕ٘ٚر إرشٚل افرأس افؼيػ إػ يزيد ربام خجاًل مـ هذا 

 .(2)افرأي

 دؾـ افرأس افؼيػ:ومـ ادقاضع افتل ُذـرت ف

وـٚن بحرضتف  ،إذ روي أّن مجٚظٜ حرضوا دخقل افرؤوس ظذ يزيد :(2)ظسؼالن* 

َِّّف إفٔٓؿ ؾدؾْقه بّديْتٓؿ وبْقا  ،مجٚظٜ مـ أهؾ ظسَالن، ؾسٖفقه أن ُيدؾـ ظْدهؿ، ؾس

 .(4)ظِٔف منٓدًا ُيزار يًرف بّنٓد افرأس

د شبط ابـ اجلقزي  ـّ ـ دمنؼ إػ ظسَالن، وأصٚر : أن افرأس افؼيػ َٕؾ م(5)ويٗ

ِّؼ ابـ تّٜٔٔ ظذ هذا افَقل: (6)ادَريزي إػ مُقثف ذم ظسَالن بؾ كعؾؿ وكجزم بلّكف »، ؾٔام ظ

ورّجح أن يُقن  ،(7)شفقس رأس احلسغ، وٓ ـون ذفؽ ادشفد افعسؼالّن مشفدًا فؾحسغ

ًٚ فبًض افْهٚرى أو بًض احلقاريغ ، ويْدرج ذفؽ ذم حمٚوٓت ابـ تّٜٔٔ (8)ؿزًا ٕكإٔ

ّٕن اإلؿرار بقجقده  ;افدؾٚع ظـ يزيد أو ظدم افَبقل بقصقل افرأس افؼيػ إػ دمنؼ

 ذم ظسَالن يًْل وصقفف إػ يزيد ذم دمنؼ، وهق مٚ ٍٕٚه أصاًل.
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روي أّن افٍرٕجٜ ظْدمٚ اشتقفقا ظذ ظسَالن اؾتدى افٍٚضّٔقن رأس  افؼوهرة: *

م ؾدؾـ ذم 2264هـ/659بامل جزيؾ، وجلء بف إػ افَٚهرة شْٜ  ×اإلمٚم احلسغ

وصوهدكو مـ اشتالم »وظـ هذا ادقضع يَقل ابـ جبر:  ،(2)ادقضع ادًروف ؾٔف أن

افـوس فؾؼز ادبورك، وأحداثفؿ بف واكؽبوهبؿ ظؾقف، ومتّسحفؿ بوفؽسقة افتل ظؾقف وضقاؾفؿ 

ومترّضظغ  ،بحوكف وتعوػ( بزـي افسبي ادؼّدشيحقفف مزدمحغ بوـغ متقّشؾغ إػ اهلل )ش

مو لذلى إـبود، وإمر ؾقف أظظؿ، ومرأى إحقال أهقل، كػعـو اهلل بزـي ذفؽ ادشفد 

 .(3)شف وـرمفافؽرلؿ.. ؿدس اهلل افعضق افؽرلؿ افذي ؾقف مـّ 

د ابـ جبر أّن افذي بّديْٜ افَٚهرة هق  ـّ فى رأس احلسغ بـ ظع بـ أّب ضو»ويٗ

 .(4)شريض اهلل ظـفام، وهق دم توبقت ؾّضي مدؾقن حتً إرض

م، وؾٔف منٓد ظئؿ 3226هذا ادقضع ظْد زيٚريت دديْٜ افَٚهرة فسْٜ  وؿد صٚهدُت 

 يّٗمف ويزوره أٓف ويتزَّـقن بف.

واهّتؿ افٍٚضّٔغ بّّٖنؿ اؾسوا ذفؽ ّّٕنؿ  ،وؿد إُٔر ابـ ـثر وجقد افرأس ذم افَٚهرة

َذبي  ،دظقه مـ افـسى افؼلػاوا ان لرّوجقا بذفؽ بطالن مو أراد» ـَ وهؿ دم ذفؽ 

وافقاؿع أّن وجقد افرأس افؼيػ ذم افَٚهرة ٓ ظالؿٜ فف بْسٛ افٍٚضّٔغ بٖي  .(5)شَخَقكي

حٚل مـ إحقال، وحتك فق ـٚن يّْحٓؿ بًض افؼظٜٔ، ؾَد ـٚن إوػ أن يَقمقا بَِْف 
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م( ظَٛ اـتنٚؾٓؿ ادرؿد 22:5هـ/598م ـ 2246هـ/538) ذم أيٚم ادستْك افٍٚضّل

ًٚ مـ وؿقظٓٚ ذم يد  ،مبٚذة، وفٔس ذم أواخر دوفتٓؿ وذم أضًػ أيٚمٓٚ وأـثرهٚ خقؾ

ٜ ذظٜٔ تتحَؼ بقجقد رأس اإلمٚم احلسغ َّّ بٚفَٚهرة ـام يردد × افهِٔبٔغ، وفق ـٚن ث

مـ ـربالء ظْدمٚ وؿًٝ × ابـ ـثر فًّؾ افٍٚضّٔغ ظذ َٕؾ جسد اإلمٚم احلسغ

ِّٓٚ حتٝ احلُؿ افٍٚضّل دّدة ظٚم ـٚمؾ  .(2)افًراق ـ

وابـ ـثر ذم ٍٕٔف هذا يْسجؿ مع ُأشتٚذه ابـ تّٜٔٔ افذي ذـر أّن منٓد اإلمٚم 

ّٓ ـذب واختالق × ذم افَٚهرة افذي ُيّدظك ؾٔف رأس اإلمٚم احلسغ× احلسغ مٚ هق إ

 .(3)وإؾؽ وهبتٚن

ًٚ حتٝ ضٌط ظدائف وؿد ـٚن ابـ تّٜٔٔ  ذم حمٚوٓتف إلُٕٚر وجقد افرأس بٚفَٚهرة واؿً

ادذهبل فٍِٚضّٔغ )افنًٜٔ( مـ جٜٓ، وفِهقؾٜٔ )افسّْٜ( مـ جٜٓ ُأخرى، ومل تُـ 

حمٚوفتف هذه بًٔدة ظـ شًٔف فتحجٔؿ شٔىرة تٔٚرات افهقؾٜٔ ظذ افقاؿع افديْل ذم مك، 

خئٜ ـٚن بٚفْسبٜ إفٔف وشِٜٔ فِخهقم ذم ذاتف ـنخهٜٔ تٚر× ؾٚإلمٚم احلسغ ;وبٚفتٚيل

 .(4)مقاجٓتف

صٚضروا أمحد  ـوممّٚ ينٚر إفٔف ذم هذا ادجٚل أّن هْٚك ظددًا مـ افُتّٚب ادكيغ افذي

افذي  (5)أبق ـػ :ومْٓؿ .ذم ادنٓد افَٚهري× صزي ذم دؾٚظف ظـ وجقد رأس احلسغ

ٍِ × ذـر شبًٜ مقاضع فرأس اإلمٚم احلسغ  ،افْجػ إذف وحِٛ اًل مقضًلمٌ

ًٚ وجقده ذم افَٚهرة × افذي ذـر شتّٜ مقاضع فرأس اإلمٚم احلسغ (6)ومرؽل .ومرجح
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 (2)ورّجح وجقده ذم افَٚهرة. ورّجح بًوٓؿ ،ومل يذـر حِٛ ومرو وافْجػ إذف

افدؾـ ذم ظسَالن، ومـ ثؿَّ َٕؾ افرأس إػ افَٚهرة مـ ؿبؾ افٍٚضّٔغ مـ دون اإلصٚرة إػ 

يٚت افتل تذـر وجقده ذم مْٚضؼ ُأخرى. وذـر مثؾ هذه افروايٚت ؿسؿ مـ هٗٓء افروا

ّٕف أيْام يُقن  افُتّٚب ادكيغ مـ دون أن يَىًقا بقجقده ذم مقضًف بٚفَٚهرة، مٗـديـ أ

 .(3)ؾٓق ذم ـّؾ مقضع أهؾ فِتؼيػ وافتُريؿ، ؿد شُـ افَِقب وافوامئر

ومفام ؿول »ؾَٚل صبٔح:  ،ـتف ذم افَٚهرةوتزمَّٝ آخرون ذم إثبٚت وجقده وآثٚر بر

ؾؾـ لثـقا أحبوب أهؾ  ،ابـ تقؿقي وأتبوظف وأذكوبف ظـ ظدم وجقد افرأس افؼلػي دم مك

 .(4)شثبوت برـتفإافبقً مـ زلورتف و

وذـر آخر بًد أن اشتًرض مقاضع افدؾـ ذم ادديْٜ ادْقرة، ودمنؼ، وـربالء، 

ّٕف  ؾنّن دم مشفده افؼوهري، إّكام تطّؾ ظؾقـو روحف  ،مفام ـون وـقػ لؽقن»وافَٚهرة أ

 .(5)شؾتبعٌ ؾقـو مـ افروحوكقي مو اهلل أظؾؿ بف ،افؼلػي

ِّؼ بّنٓد اإلمٚم احلسغ ـ وٓشٔام ذم افَٚهرة ـ أيْام يُقن × وؿد يُقن هذا افتً

ـفو شبّوؿي دم إدرا»ٚرات افسٍِٜٔ افتل ـٕٚٝ وخّٚصٜ افتّٔ  ،ٚراتخىرًا ذم ٕير بًض افتّٔ 

ددى خطقرة ارتبوط اجلؿفقر ادسؾؿ بوحلسغ، ؾسعً إػ افتشؽقؽ دم وجقد رأشف شقاء 

دم مك أو افعومل، ـام شعً بؼّقة خوّصي بعد ؿقوم افثقرة اإللراكقي إػ كثر ظشقائل فؾعدلد 

م زلورة مرؿده شقاء دم مك أو ـربالء، خقؾًو مـ مـ افػتووى ـ افؼدلؿي واحلدلثي ـ افتل حترّ 
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مـ افتقورات افثقرلي هلذا آرتبوط فؾؼقوم بحوفي تقظقي دلـقي واجتامظقي هتدد  تغالل أيّ اش

 .(2)ششقطرهتو ظذ افقاؿع افدلـل دم افعومل اإلشالمل

ذم افَٚهرة ظذ احلُقمٜ ادكيٜ مقارد ٓ × ويدرُّ منٓد رأس اإلمٚم احلسغ

م هبٚ أحد افبٚحثغ  ٌٜ ؾوٝ دراشُيستٓٚن هبٚ ـّقؿع أثري وشٔٚحل، وفذفؽ ؾَد رُ  تَدَّ

 ;أراد ؾٔٓٚ إثبٚت ظدم وصقل افرأس إػ افَٚهرة، وُظِّْػ هذا افبٚحٞ ،فألزهر افؼيػ

 ُّ ّٕف يرّض بّهٚفح افبالد آؿتهٚديٜ افتل ين افَٚهري × ؾ منٓد رأس اإلمٚم احلسغٕ

 .(3)أحد مهٚدرهٚ

رأي افَٚيض بًدم وؿد تبّْك افُٚتٛ ادكي حمّقد إشامظٔؾ ظبد افرزاق هذا اف

واؿتْع ؾٔف متّٖثرًا بتِؽ افدراشٜ، افتل مل يٍهح  ،ذم افَٚهرة× وجقد رأس اإلمٚم احلسغ

 .(4)م3226ْٚ بف مك ظٚم ئظـ اشؿ صٚحبٓٚ أثْٚء مَٚبِٜ فف مًْٚ أثْٚء فَٚ

هق افذي أدى إػ افًّؾ افذي ؿٚم بف و× ّن ظيّٜ اإلمٚم احلسغإ :وخالصٜ افَقل

، وفًؾ مـ احلُّٜ ×رأس اإلمٚم احلسغ ؼف ضؿِّ ; فتحٙ بٚــاّدظٚء هذه إم

اإلهلٜٔ أن يؤع مقؿع افرأس بغ هذا افًدد مـ إمٚــ، وأمٚــ ُأخرى مّر هبٚ افرأس أو 

ثؿ افذي ارتُبف فْٔتؼ خز اإل (5)ؾُبْٔٝ ظِٔف ادنٚهد ،ادُّظل أّن ؿىرة مـ دمف شَىٝ ؾٔٓٚ

ف مـ ذفؽ افًّؾ افٍؤع حّجٜ، ومٓام يُـ مـ اختالف وٓ يبَك دَـ حيٚول تزئت ،يزيد
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ّٕف × أمٚــ افدؾـ، ؾّ٘ن إثر افبٚؿل فرأس اإلمٚم احلسغ هق ذم افوامئر وافَِقب ٕ

بؽؾ مو مثؾف مـ صؿقد وظظؿي وتضحقي مل لعد مؾؽًو فؾحسغ، وٓ مؾؽًو جلسده.. بؾ »

فؾحّؼ، لرؾعف دم أودلتف افعومرة  صور مؾؽًو فؾبؼلي افراصدة دم ـّؾ زمون ومؽون، صور مؾؽوً 

 .(2)شوافثوئرة فقاًء، وؿدوة، ولؿأل بسـوه إرادة احلقوة ظزموً، وضؿرهو كقراً 

وؿد ظّز افُٚتٛ ادّسحل ادكي ظبد افرمحـ افؼؿٚوي ظـ ذفؽ إثر ادًْقي 

ٚؾًٚ  ٍّ  :(3)ؾَٚل ،تًبرًا ص

 

 ٓ تىِبقا رأس احلسغ بؼق أرٍض أو بٌرِب...

ـــــــــٚفرأ  ـــــــــل...ؾ ـــــــــقاه بَِب  س مث

ــــــــل..  ــــــــٚ بَِب ــــــــغ هْ  رأس احلس
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ُّ الجٕزٚ تؤّدٙ إىل الفتٍٛ  غبّٛ: إ

ً اذتطني ُّ اإلوا ُ ظاملاً ٔاجبٛ( ٔأ ُ كا ٛ اذتاكي ٔإ َّه يف ارتسٔج ٔالجٕزٚ، ٔقد  ×)ٔطاع تأ

صٖد تٍفٗراً ألٔاوس السضٕه  ُْٖ ٚ وَ الفنت اليت تّدد أوَ اجملتىع ’قاَتم  احملرِّز

 
ذه افنبٜٓ افَٚيض ابـ افًريب افذي ـتٛ ظـ افيرف افذي أحٚط بٚإلمٚم وصٚحٛ ه

ّٓ ومسؾؿ بـ ظؼقؾ ؿد ُؿتؾ...»... ؿٚئالً: × احلسغ ؾتامدى واشتؿّر  ،ؾؾؿ لبؾغ افؽقؾي إ

ومو خرج إفقف أحد  ،مل لؼبؾ كصقحي أظؾؿ أهؾ زموكف... ∙ؽضبًو فؾدلـ وؿقومًو بوحلّؼ، وفؽـف

ّٓ بتلولؾ، وٓ ّٓ بام شؿعقا مـ جِده ادفقؿـ ظذ افُر ؿوتؾقه  إ شؾ، ادخز بػسود احلول، إ

أّكف شتؽقن هـوت : »’مـفو ؿقفف ،ادحِذر مـ افدخقل دم افػتـ، وأؿقافف دم ذفؽ ـثرة

 .(3 (ش1)ؾورضبقه بوفسقػ ـوئـوً َمـ ـون ،وهـوت، ؾَؿـ أراد أن لػِرق أمر هذه إُّمي وهل مجقع

ّٕف مـ  ،×ابـ افًريب بؼظٜٔ خروج اإلمٚم احلسغؾًذ افرؽؿ مـ اظساف  ّٓ أ إ

وجٜٓ ٕيره )ضِٛ آشتَٚمٜ ذم آظقجٚج(، وأّن ؽٚيتف افؼيٍٜ تّٗدي إػ إحداث افٍتْٜ 

فغ ٕحٚديٞ افْبل ذم ؿتؾ اخلٚرج فتٍريؼ أمر  ’وتٍّرق إُّمٜ، وفذفؽ ؾّ٘ن حمٚربٔف متٖوِّ

فغ افسُقت ٕنّ   افسّع وافىٚظٜ واجبٜ وفق ـٚن احلٚـؿ ظبد جمدع. إُّمٜ، وٕٚصحٔف متٖوِّ

افؼويض أبق بؽر بـ  وؿد ؽؾط»ؾَٚل:  ،وؿد ظٚرض ابـ خِدون رأي ابـ ظريب هذا

ُؿتؾ بؼع جِده، وهق ؽؾط محؾتف ظؾقف × : إّن احلسغـ مو معـوهـ افعرّب دم هذا، ؾؼول... 
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زموكف دم إمومتف وظدافتف،  دم× ـ أظدل مـ احلسغافغػؾي ظـ اصساط اإلموم افعودل، ومَ 

 .(2)شدم ؿتول أهؾ أراء

وؿد دظؿ ظدد مـ افُتّٚب وافبٚحثغ افرأي افَٚئؾ بؼظٜٔ خروج اإلمٚم 

، وؿٚفقا بداؾًف افًَٔدي ورؽبتف ذم إصالح ـثر مـ مسٚئؾ افًَٔدة بًد أن ×احلسغ

ِّٝ ادقازيـ ذم خالؾٜ مًٚويٜ افذي مل يدظؿ مُِف بٚفَّقة ؾحسٛ، و فُـ ب٘يدفقجٜٔ اخت

ؾحغ أراد أن يىِٛ افبًٜٔ ٓبْف يزيد مـ أهؾ احلجٚز أظِـ  ، متّس افًَٔدة ذم افهّٔؿ..

مـ افَوٚء، وفٔس هلؿ اخلرة ذم أمرهؿ، وهُذا ـٚد  أّن اختٔٚر يزيد فِخالؾٜ ـٚن ؿوٚءً 

خالؾف ـ يستَّر ذم أذهٚن ادسِّغ أّن ـّؾ مٚ يٖمر بف اخلٍِٜٔ ـ حتك فق ـٕٚٝ ضٚظٜ اهلل ذم 

ر ظذ افًبٚد  .(3)ؿوٚء مـ اهلل ؿد ُؿدِّ

آخر ؿىرة مـ ـرامٜ ذم إُّمٜ × مقيقن أن يْتزظقا مـ اإلمٚم احلسغوؿد أّس إُ 

ّٕن هذه افبًٜٔ متْح يزيد ذظٜٔ افبَٚء، وتًْل حهقفف ظذ  ;اإلشالمٜٔ، إذ ٓ بّد مـ بًٔتف

 .(4)صّؽ افؼظٜٔ

ًٜ فسِىٚن اإليامن افذي ٓ ُيًل وٓ ـٚن اش× إّن خروج اإلمٚم احلسغ تجٚب

ُيٌِٛ، وفَد رأى اإلشالم بُّؾ ؿَّٔف افٌٚفٜٔ وأجمٚده افًٚفٜٔ يتًّرض دحْٜ ؿٚشٜٔ يٍرضٓٚ 

ًٚ، ورهبٜ  ظِٔف بٔٝ أيب شٍٔٚن، ورأى خىٔئٜ افهّٝ وافسُقت دمتٚح افْٚس رؽبٜ أحٕٔٚ

.ًٚ ٚب افديـ، ودظاًم فسِىٚن افَبِٜٔ ؾُٕٚٝ بًٜٔ يزيد دظاًم فسِىٚن اجلٚهِٜٔ ظذ حس  أحٕٔٚ

 .(5)وهُذا صٚرت مَٚومتٓٚ دظاًم فسِىٚن افديـ وإُّمٜ مًًٚ  ،رسة ظذ حسٚب إُّمٜوإُ 

ظذ افًّؾ فَِوٚء ظذ افرجًٜٔ افتل ابتدظٓٚ مًٚويٜ ذم × وؿد ظزم اإلمٚم احلسغ
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 إلشالملاُؿ احلاإلشالم، وختِٔص افْٚس مـ ظسػ بْل ُأمٜٔ واشتبدادهؿ، وإؿٚمٜ 

ومـ هْٚ حؼَّ افَقل بّٖن اإلمٚم  ;افذي يراظل مهٚفح افرظٜٔ ؿبؾ مهِحٜ افراظل...

راح صٓٔدًا ذم شبٔؾ افَوٚء ظذ افرجًٜٔ افسٔٚشٜٔ افتل أرادهٚ مًٚويٜ وابْف × احلسغ

وفف ذم ذفؽ أجر افنٓداء افذيـ اشتنٓدوا ذم شبٔؾ  ،يزيد، وبْق ُأمٜٔ بًد ذفؽ فإلشالم

وذم شبٔؾ ادهِحٜ افًّٚمٜ، وٓ يَْص مـ أجره ذم ذفؽ تَٚظس َمـ  اخلر فِْٚس،

اشتنٓد ذم شبِٔٓؿ ظـ ٕكتف، ّٕن احلّؼ ٓ يَْص مـ ؿدره تًٚون افْٚس ذم ٕكة 

 .(2)افَٚئّغ بف

وهق فٔس  ،أن يبٚيع يزيد ويرىض بخالؾتف فِّسِّغ× ومل يُـ فإلمٚم احلسغ

 ف.أهالً هلٚ بسبٛ ضٔنف ومحَف وشقء أخالؿ

َِّؼ بٚفذّمٜ وافًَٔدة، وإن إؿراره ظذ صالحٜٔ يزيد ؾٔف خمٚفٍٜ   إّن هذه ادبٚيًٜ أمر يتً

ّٕف إن بٚيًف فَ ×فِؼع يٖبٚهٚ شٔدٕٚ اإلمٚم احلسغ ؾ ادسٗوفٜٔ ؾٔام ظٕٚٚه افْٚس حَ تَ ، ـام أ ّّ

ؾٚت يزيد وشقء ُخ   .(3)َِف وصّدة بىنفمـ تكُّ

ًٚ ؾًؾ ا ب دًا فؼظٔتف×إلمٚم احلسغواشتىرّد ظبد افًِٔؿ مهقِّ ـّ ؾَٚل: إّن  ،، ومٗ

ٍٜ ٓ يٗمـ هبٚ، أو ينٓد صٓٚدًة فٔسٝ  خروجف ـٚن اضىرارًا حتك ٓ ُيرؽؿ ظذ بًٔ

...ًٚ وفَد اثبتٝ إيٚم ُبًد ٕيره وصدق تْبٗاتف بام ؿٚرؾف يزيد مـ اشتبداد وبىش،  ،صدؿ

وشٍؽ دمٚء أهِٓٚ، وّنٛ ؤ ظذ حرمٚت ادَّدشٚت، واشتبٚحٜ ادديْٜ ادّْقرة، ودمرّ 

 ٜ ُّ جؿ ظذ افبٔٝ احلرام وضبف بٚدجٕٚٔؼ، وحرق أشتٚر افًُبٜ ادّؼؾٜ بّ ّٓ أمقاهلٚ، وافت

 .(4)ادُرمٜ
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وذفؽ مٚ يذـره ابـ  ،×مقيقن حّجٜ ذظٜٔ فَتٚل اإلمٚم احلسغفَد وجد إُ 

ق ـِّٜ ادسِّغ ّٕف جٚء فٍٔرِّ بًد اجتامظٓٚ،  افًريب ظْدمٚ يَقل: تّٖول ظِٔف مـ ؿتِف أ

وفٔخِع َمـ بٚيًف افْٚس واجتًّقا ظِٔف. وؿد ورد ذم صحٔح مسِؿ افزجر ظـ ذفؽ 

 . وافتحذير مْف، وافتقّظد ظِٔف

ّٕف ٓ يْىبؼ ظذ اإلمٚم احلسغ ،وؿد رّد ابـ خِدون ذفؽ وإّن ؿتٚفف فٔس  ،×وؿٚل: إ

ًٚ ظٚدًٓ، بؾ هق ؾٚشؼ طٓر ؾسَف ظ ;ؿتٚل بٌٚة  .(2)ْد افُّٚؾّٜٕن يزيد فٔس إمٚم

مل × ّٕن اإلمٚم احلسغ ;وجٚء ؽْٔؿ بتًِٔؾ آخر ؾذـر أّن احلديٞ ٓ يْىبؼ

ّٕام ـٚن يستٓدف مجع إُّمٜ ظذ  يستٓدف بخروجف افٍرؿٜ، وٓ تنتٔٝ صّؾ اجلامظٜ، وإ

 .(3)اهلدى، وتقجٔٓٓٚ إػ احلّؼ 

ـُ  ،ٜ حٚلوظذ أيّ  ظٚم  322ب يَٚر تٛ بًد مٚؾٚحلديٞ افقارد ذم صحٔح مسِؿ ؿد 

، وحيتّؾ أن تُقن افسٔٚشٜ ؿد ؾًِٝ ؾًِٓٚ ذم تهقيٛ ×ظذ صٓٚدة اإلمٚم احلسغ

ًٚ فَِىع بهّحٜ صدوره  ًٚ، وأّن وروده ذم صحٔح مسِؿ فٔس ـٚؾٔ ّٔ ًٚ وديْ ّٔ ٚم ؾَٓ ُّ ظّؾ احل

 ×.ؾوالً ظـ أّن تٖويِف يتّسع ٕبًٚد ُأخرى ٓ تنّؾ ثقرة اإلمٚم احلسغ ،’ظـ افْبل

ؿقا إػ × إفٔف أّن ٕٚصحل اإلمٚم احلسغوممّٚ ُينٚر  ٜ مـ افهحٚبٜ، ؿد تىرَّ ُّ ذم م

وشقاء أـٚن ذفؽ صٚدرًا مـ صحٚبٜ رشقل  ،(4)اخلقف مـ افٍتْٜ وصّؼ ظهٚ افىٚظٜ

ًٚ أمّهٜٔ إمر بٚدًروف وافَٔٚم بقجف افيِؿ واجلقر ’اهلل َّ ّٕف  ،اددرـغ ح ٍُّٔس ظذ أ ؾ

مع افسِىٜ ذم  رظـ افَٔٚم بٚحلّؼ، ومتٚ ، وؿًقدٌ ×مْٓؿ ذم ٕكة اإلمٚم احلسغ تَهرٌ 
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ّٕف ـٚن ـذبًٚ  ،×صجٛ ّنقض اإلمٚم احلسغ ضٔػ فْهٚئح ادنٍَغ ظِٔف بًدم أُ  (2)أم أ

ّٕف يدّل ظذ أيّ  ٜ افقثقق ذم أهؾ افُقؾٜ، أو اخلنٜٔ مـ إظداد افسِىٜ فف مٚ ٓ ؿِبَؾ فف بف، ؾ٘

حلّؼ بهٚحٛ ؾتْٜ( ؿد اشتخدم ذم وؿٝ حٚل أّن ذفؽ افسالح )وصػ اخلٚرج ذم ضِٛ ا

ًٚ ـ دجٚهبٜ اإلمٚم احلسغ ًٚ بٔد افسِىٜ فتُبًد  ،×مبُر ـ وٓ صّؽ متٖخر أيو وـٚن شالح

ظْف افًّٚمٜ وتنّؽ ذم ذظٜٔ وجدوى خروجف، ؾَد تُرر ذفؽ ظذ فسٚن جْقد افقايل 

ٜ بًد خروجف ظْٓٚ× مقي افذيـ حٚوفقا إظٚدة اإلمٚم احلسغإُ  ُّ ، ثؿَّ ظذ فسٚن (3)إػ م

ّٞ اجلْقد ظذ ؿتٚفف، × بًض ؿٚدة اجلٔش افذيـ حٚربقا اإلمٚم احلسغ ذم ـربالء حل

 .(4)وترك آرتٔٚب ذم أمره
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 ×غبّٛ: إغساء عبد اهلل بَ الصبري لمخطني
 بارتسٔج وَ وّلٛ إىل اللٕفٛ

 

افذي ؿٚل م(، 2259هـ/654ومثر هذه افنبٜٓ هق افَٚيض أيب بُر بـ افًريب )ت

وذـر ادمِرخقن أّن ـتى أهؾ افؽقؾي وردت »ذم خروجف: × اإلمٚم احلسغ ئوهق خُيىّ 

ؾـفوه ابـ ظبوس، وأظؾؿف أّّنؿ خذفقا أبوه وأخوه، وأصور ظؾقف ابـ افزبر  ،ظذ احلسغ...

 .(2)شبوخلروج ؾخرج...

ؼ بْهٔحٜ ابـ مل يث× وممّٚ يرّد ذفؽ أّن أصؾ افروايٜ ينر إػ أّن اإلمٚم احلسغ 

متوه مـ افدكقو أحّى إفقف لُ  ئوً هو إّن هذا فقس صق»وؿٚل:  ،افزبر تِؽ وؿٚم ؾخرج مـ ظْده

مـ أن أخرج مـ احلجوز إػ افعراق، وؿد ظؾؿ أّكف فقس فف مـ إمر معل رٌء، وأّن افـوس 

 ؟!هٔحٜ. ؾُٔػ خرج إذن بتٖثر تِؽ افْ(3)شمل لعدفقه ّب، ؾقّد أّّن خرجً مـفو فتخؾق فف

ّٓ ظْف  وؿد ورد ذفؽ ذم ادهدر افذي أوص ابـ افًريب بٖن ٓ يٗخذ افتٚريخ إ

، ؾواًل ظـ أّن ابـ افًريب ؿد ُظْل ذم ـتٚبف )افًقاصؿ مـ افَقاصؿ( بتحَٔؼ (4))افىزي(

ؾِامذا أخذ بٚفروايٜ افتل  ،وتْزهيٓؿ ظاّم ٓ ئِؼ بؼيػ مَٚمٓؿ ،ـثر مـ مقاؿػ افهحٚبٜ
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افتل  (2) ، وٓ يٖخذ بٚفروايٜ ادًٚرضٜ×ـ افزبر وتتّٓف بُراهٜٔ اإلمٚم احلسغتزء إػ اب

ًَ »×: ذـرهٚ افىزي؟ وتّْص ظذ أّن ابـ افزبر ؿد ؿٚل فإلمٚم احلسغ أن تؼقؿ  إن صئ

 .(3)شأؿؿً، ؾقفقً هذا إمر، ؾآزركوك وشوظدكوك، وكصحـو فؽ وبولعـوك...

ّٕف ٓ×: وؿد رّد اإلمٚم احلسغ  ٜ ادُّرمٜ بٖ ُّ ويبدو أّن  (4)يريد أن يستحّؾ حرمٜ م

إٓتَٚء افذي مٚرشف ابـ افًريب ـٚن خيدم ويقاؾؼ مٚ أراد ضرحف مـ ختىئٜ اإلمٚم 

 ذم خروجف.× احلسغ

إػ اخلروج مـ × وؿد أؽٍؾ ابـ افًريب ـذفؽ إشبٚب افتل دؾًٝ اإلمٚم احلسغ

ٜ بًد افتجٚئف إفٔٓٚ وهل اؾتَٚده إمـ ؾ ُّ َتؾ ؾٔٓٚ، ٗخذ هبٚ، ويُ ٔٓٚ، وخقؾف مـ أن يُ م

 .(5)وُتستحّؾ بذفؽ حرمٜ افبِد احلرام، وافبٔٝ احلرام
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َٖ ×ُغبّٛ: إُ اإلواً اذتطني  الُعّدٚ  عّدخسج ٔمل 
 الالشوٛ ٔاللافٗٛ لتخقٗق الٍصس

 

، ×افُنبٜٓ أوردهٚ افَٚيض ابـ افًريب ضّـ مٚ ـتبف ظـ ثقرة اإلمٚم احلسغ ذهوه

بّيٓر افًٍؾ إٓتحٚري، × أّن اهلدف مـ إثٚرهتٚ إطٓٚر ؾًؾ اإلمٚم احلسغ ويبدو

رة ضٚئنٜ ـ حٚصٚه ـ ٓ تسّع فْهٚئح × وجًؾ صخهٜٔ اإلمٚم احلسغ صخهٜٔ متٓقِّ

ة، ادنٍَغ )افًٚؿِغ( تٚرة، وٓ حتسٛ إُمقر بٚفنُؾ احلُٔؿ افذي حُيَؼ افٌٚيٜ ادرجقّ 

ّٕف  ;ؾُٚن أن وؿع ادحذور قس حقفف مثؾف، وٓ فف مـ إكصور َمـ لرظك حّؼف، وٓ َمـ ف»ٕ

 .(2)شلبذل كػسف دوكف

ـْ رأى أّن اإلمٚم احلسغ تّٚب، مْٓؿ َم ُُ َؿّدَر أّن ذم × وؿد رّد هذا افَقل ظدد مـ اف

ؾٖهؾ افُقؾٜ أرشِقا  ،ؿّقة إٔهٚره وصًٔتف مٚ يٍُل فتحَٔؼ ذفؽ افٌرض )افثقرة(...

ف مسِؿ بـ ظَٔؾ إفٔٓؿ  ـتبٓؿ بدظقتف إفٔٓؿ، وهق ّّ ّٕام أرشؾ ابـ ظ مل يَْع بذفؽ ؾَط، وإ

ه بًد مبٚيًٜ ثامٕٜٔ ظؼ أفػ رجؾ فف، ـام  د مـ صدؿٓؿ، ؾٖرشؾ إفٔف يستدظٔف ويبؼِّ َـّ فٔتٖ

ـّ ـ ؾٔام يبدو ـ وٓء احلجٚز فف ظْد ضِبف اخلالؾٜ، وهق مٚ ـٚن × ـٚن اإلمٚم احلسغ يي

مل يبذل × ؾال يهح افَقل بّٖن اإلمٚم احلسغ ;وظذ ذفؽ .لٜ حٚيبدو أمرًا حمتّاًل ظذ أيّ 

 .(3)جٓدًا ُيذـر فتحَٔؼ هدؾف
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ًٚ ذم احلرب واإلظداد ٕستىٔع مـ × ويدظؿ وجٜٓ افْير هذه أّن فإلمٚم احلسغ رأي

 ِّ ّٕف مل يُـ ؽٚؾاًل ـ ـام حٚول أن يهّقره خمىِّئقه ـ ظاّم حتتٚجف احلرب ويتى بف خالفف أن ٕتبغَّ أ

 ؾَٚل: ،ٚل، ؾَد خىٛ افُقؾٔغ ذم أيٚم أبٔفافَت

هتو ومل ّن احلرب ّذهو مرلع وضعؿفو ؾظقع، ؾَؿـ أخَذ هلو ُأهبتفو وأظّد هلو ظّد إأٓ »... 

للمل ـؾقمفو ؿبؾ حؾقهلو، ؾذاك صوحبفو، وَمـ ظوجؾفو ؿبؾ أوان ؾرصتفو واشتبصور شعقف 

 .(2)شؾؽ كػسفؾذاك َؿؿـ أن ٓ لـػع ؿقمف وأن هُي  ،ؾقفو

م إػ افُقؾٜ، ـٕٚٝ × ويوٚف فذفؽ أّن خّىٜ اإلمٚم احلسغ ظْدمٚ أراد افتَدُّ

 ًٚ حمٚوفٜ إحلٚق افبكة بٚفُقؾٜ، إذ بًٞ برشٚئؾ إػ رجٚٓت وصخهٔٚت افبكة مىٚفب

ًٜ فتخٚذل إذاف  ّٕف مل حيهؾ ظذ تٖئد مًتدٍّ بف مـ افبكيغ ٕتٔج إيٚهؿ بٚفتٖئد، بٔد أ

. ومع ذفؽ يُّـ افَقل: إّن خّىٜ اإلمٚم (3)ؾٔٓٚ ظـ افِحٚق بف ظْف، وتبٚضٗ افنًٜٔ

خىقٍة  ـٕٚٝ مستّّدة مـ دمربٜ تٚرخئٜ، إذ ٓ يُّـ افٍهؾ بْٔٓام ذم أّي × احلسغ

ف بٚفٍنؾ إذا ـٚن بًّزل ظـ ضامن ظّؾ ظسُري ذم افُقؾٜ شٔقاَج  إصالحٜٔ، ؾّٖي 

ًٚ أمٚم  ؾٕٚوامم أحد افبِديـ دون أخر ،افبكة، أو افًُس... ًٚ ظسُري جيًِف مٍتقح

اهلجامت ادحتِّٜ أتٜٔ مـ افبِد أخر، ؾُٚن ٓ بّد مـ افسٔىرة ظذ افبِد أخر أو ظذ 

ًٚ فتُقيـ ٕتٔجٜ حٚشّٜ، وهذه احلََٜٔ ـٕٚٝ مٚثِٜ أمٚم اإلمٚم  إؿؾ حتٔٔده ظسُري

 .(4)ُقؾٜيقم أؿدم ظذ آرتبٚط بٖهؾ افبكة بّقازاة ارتبٚضف بٖهؾ اف× احلسغ

إػ افُقؾٜ ؿبؾ إظداد افًّدة هق أمر × ّن خروج اإلمٚم احلسغإومـ جٕٚٛ آخر 

خغ مل يٍىْقا هلذا ادًْك ومل  ـاضىّرتف إفٔف افيروف، وافذي يِقمقٕف مـ افُتّٚب وادٗرِّ
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ح أّن اإلمٚم يتْبٓقا إفٔف، وافذي يدرس افيروف افتل ٓبسٝ مًرـٜ ـربالء يُٚد يرّج 

ًٜ مًٖٓٔة ومًّدًة تستٓدف ؿتِفـٚن × احلسغ  .(2)ؿد واجف خّى

ِّٜ افًدد× ومع أّن اإلمٚم احلسغ وبذل ٍٕسف وأصحٚبف وأّس ظذ  ،شٚر ظذ ؿ

ـْ يَقل  ّٕف ترك إاإليٍٚء بًٓده مع أهؾ افُقؾٜ، وصّؿ ظذ دخقهلٚ، مع ـّؾ ذفؽ وجدٕٚ َم

 .(3)ـؾ رء ٕجِف، وفُْف مل يبذل صٔئًٚ  نأخريـ يًِّق

ـٕٚٝ هل افتل اشتجٚبٝ فدظقتف × ّن افًّدة افتل خرجٝ مع اإلمٚم احلسغـام أ

ِّٜ أتبٚع احلّؼ فٔس مُ  ٍسف ظذ افنٓٚدة وافتوحٜٔ، وأّن ؿ رًا فٔسك زّ افًّٚمٜ بخروج َمـ يقضِّـٕ 

 ’.دظقتف ذم إمر بٚدًروف، وافْٓل ظـ ادُْر، وإصالح ُأّمٜ جّده× اإلمٚم احلسغ

حٚول أن يستُثر مـ إظقان، وفُـ مـ ٕٚحٜٔ افْقع ٓ افُؿ، ومـ  ×وأّن اإلمٚم احلسغ

صخٚص بًْٔٓؿ، ذم افقؿٝ افذي ؾّرق أهؾ افدٕٔٚ افذيـ خالل دظقات ؾرديّ  م هبٕٚ  ٜ تَدَّ

، ذم افقؿٝ (4)راؾَقه فىّع، ورؾض دظقة افىرمٚح ـ افتل حتتٚج فتْجح إػ وؿٝ ؽر هغِّ 

ٚمؾ ـ فًّدة أؽراضافذي ـٕٚٝ افَّقة إُمقيٜ ظذ اشتً × أّن اإلمٚم احلسغ :مْٓٚ ،دادـ 

صوفي افرشوفقي»اشتٓدف  ـرى  ،اإلبؼوء ظذ صػي رجول اجلفود، واحلرص ظذ بوفغ ٕا ؾتج

مر افذي لمّدي  ،ياشتخدام افؼقى افؼبؾقّ  ومل لـػذ مـ خالل افكاع افؼبع افؼوئؿ لقمذاك، ٕا
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ٕهؾ افتؿقلف أن لزظؿقا أّن احلسغ ؿد اشتخدم إػ أن تصطبغ افثقرة بصبغي ؿبؾقي، ؾقتسـّك 

 .(2)شافكاع افؼبع فقتّقصؾ إػ احلؽؿ.. وهذا لػؼد افثقرة ادبورـي جؾقؾ معـوهو
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ُّ ثٕزٚ اإلواً اذتطني  ×ُغبّٛ: إ
 ٔجٕد أضباب حقٗقٗٛ ملصمخٛ اأُلّوٛ بدُٔ كاٌت

 

ِّٜ هق اخلرضي بؽ ـْ ذـر هذه افُنبٜٓ اُدِو يَّقم دواؾع ثقرة اإلمٚم  وهق ،وأبرز َم

ك أن تؽقن هـوك أشبوب حؼقؼقي دصؾحي إُّمي ٓ بّد ؿبؾ أيّ »، ؾَٚل: ×احلسغ بلن  ،حترُّ

ؾنّكف  ،وظسػ صدلد لـقء افـوس بحؿؾف، أّمو احلسغ ،لؽقن هـوك جقر طوهر ٓ حُيتؿؾ

فور هذا ومل لظفر مـف ذفؽ اجلقر وٓ افعسػ ظـد إط ،خوفػ ظذ لزلد وؿد بولعف افـوس

 .(2)شاخلالف

د أّن اإلمٚم احلسغ ـّ ّٕف × ومع هذه افٍُرة إسجؿ ـٚتٛ ُمًٚس; إذ أ ّٕام ثٚر ٕ إ

ـّ افػسقق بوخلؾقػي اجلدلد ـ لزلد بـ معوولي ـ رؽؿ أّكف ـون ؿد تقّػ اخلالؾي فػقره، ومل » ط

ـّد ذفؽ، ولبدو أّن افدظولي ادعودلي دعوولي وبـل ُأمقي ؿد أصوبً بعض  لظفر مـف مو لم

وؿد ـون احلسغ لرى دم كػسف  ،افـجوح دم تشقلف صقرة لزلد مـذ هّؿ أبقه بوشتخالؾف

د  ،إهؾقي خلالؾي ادسؾؿغ دم ؾضؾف وظؾؿف ـ ومهو ممّو ٓ صّؽ ؾقف ـ وـػولتف ـر وهل ممّو مل لتل

 . (3)شبصقرة ؿوضعي فبعده ظـ إظامل اإلدارلي وافسقوشقي مـ ظفد بعقد

افُالم تٌٚيض ظـ ـثر مـ احلَٚئؼ افتل وردت ذم ـتٛ افتٚريخ ظذ  إّن ذم هذا

ّٕف جيًؾ ؿؤٜ اإلمٚم احلسغ ؿؤٜ صخهٜٔ، ورؽبٜ ذاتٜٔ ذم × اختالف منٚرهبٚ، وٕ
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د ؿٚبِٔتف بًُد ذم أن يَػ ظذ شدّ  َـّ  هتٚ ـ ـام يذـر صٚهغ ـ!! افقصقل إػ اخلالؾٜ افتل مل تتٖ

بغ بٔٝ وبٔٝ،  ـ أجؾ اخلالف بغ ؾرد وؾرد، وٓإّن ؿؤٜ اخلروج هذه مل تُـ م

ّٕام ـٕٚٝ مـ أجؾ اخلالف بغ شٔٚشٜ وشٔٚشٜ، وؿد آمـ اإلمٚم احلسغ بسٔٚشٜ × وإ

، وـٍر بسٔٚشٜ ادِؽ افتل هل ’اخلالؾٜ افتل هل شٔٚشٜ أبٔف وأخٔف وشٔٚشٜ افْبل

ّٓ امتدادًا هلٚ وصّداً  ،شٔٚشٜ مًٚويٜ ٕرـّٚنٚ، وؿد ؿٚوم  وافتل فـ تُقن شٔٚشٜ وفده إ

فف مـ أجِٓٚ، ووظد إٔهٚره بتٌٔرهٚ هذه افسٔٚشٜ وٓم مًٚويٜ وظاّم × اإلمٚم احلسغ

 .(2)وإٓتٍٚض ظِٔٓٚ إذا مٚ حتِؾ هبالك مًٚويٜ مـ ظٓده فف

ًٚ ذم ٍٕقس ادسِّغ، وأفَك ظذ  ًٚ مِتٓب ؾَد حٚول اإلشالم أن خيِؼ صًقرًا ؾّٔٚض

ًٚ مٓاًم هق رظ ٚيٜ إُّمٜ ومنٚرـتٓٚ ذم أحزاّنٚ، وظدم إٍٓهٚل ظْٓٚ، ووحدة ظٚتَٓؿ تٍُِٔ

افهّػ ضّد ادخٚضر افتل تقاجٓٓٚ، وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وشًك اإلشالم 

ِّط وإٓحرافإػ خِؼ ـتِٜ ؿقيّ  ( 3)ٜ جريئٜ تَقل بجرأة، وهتدد افيِؿ وآشتبداد وافتس

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ وصٚهدًا ظذ هذا اإلظداد ؿقفف تًٚػ:

 .(4)﴾ڻ ڻ ۀ ڻں ں ڻ

د افهدذم ;وفذفؽ ـّ مل خيرج ظذ حُؿ يزيد ظذ وجف × أّن اإلمٚم احلسغ (5)ؾَد أ

شسف مًٚويٜ، ورّشخف مقي افذي وضع أُ وفُّْف خرج ظذ ٕيٚم احلُؿ إُ  ،افتحديد

دت فَٔٚم هذا افْي ّٓ  .ٚمبّامرشٚتف افًٍِٜٔ، وـذفؽ ـٚن اخلروج ظذ افًقامؾ افتل م

 ودفِٔف ذم ذفؽ مٚ يع:

ذم ادقاضع ادختٍِٜ مْذ خروجف × مـ اشتَراء ٕهقص خىٛ اإلمٚم احلسغ (أ
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 :(2)ٕجد أؿقافف

 .شؾنّن افسـّي ؿد ُأمقتً، وإّن افبدظي ؿد ُأحققً»ـ 

وترـقا ضوظي افرمحـ، وأطفروا افػسود  ،ّن همٓء ؿد فزمقا ضوظي افشقطونإأٓ »ـ 

 .شقا حرام اهلل، وحرمقا حالففواشتلثروا بوفػلء، وأحؾ

 ش.أٓ ترون أّن احلّؼ ٓ ُلعؿؾ بف، وأّن افبوضؾ ٓ ُلتـوهك ظـف»ـ 

وواضح أّن ـّؾ تِؽ إظامل مل يِٖت هبٚ يزيد يقم اظتالئف افًرش، وفُّْٓٚ تْسحٛ  

 ظذ ؾسة مٚضٜٔ.

 بًد هالك مًٚويٜ حيددون مقؿٍٓؿ× ذم ـتٚب أهؾ افُقؾٜ إػ اإلمٚم احلسغ (ب

 بٚخلروج بْٚء ظذ مٚ خزوه مـ مًٚويٜ وٕيٚمف:

احلؿد هلل افذي ؿصؿ ظدوك اجلبور افعـقد افذي اكتزى ظذ هذه إُّمي بغر رضو »... 

مـفو، ثؿر ؿتؾ خقورهو، واشتبؼك ذارهو، وجعؾ مول اهلل دوفي بغ جبوبرهتو وأؽـقوئفو، ؾبعدًا 

 .(3)شفف ـام بعدت ثؿقد...

ًٚ مل يِٖت  ًٚ فْيٚم مًٚويٜ. وهْٚ أيو  ذـر فٔزيد، بقصٍف امتدادًا ضبًٔٔ

د ذات ادًْك;  (ج ـّ ذم ادحٚورة افتل جرت بغ مسِؿ بـ ظَٔؾ وظبٔد اهلل بـ زيٚد يتٖ

 ؾَٔقل: ،ُبٝ ظذ يد زيٚد بـ أبٔفإذ يًدد مسِؿ افنْٚئع افتل ارتُ 

قـوهؿ إّن أبوك ؿتؾ خقورهؿ، وشػؽ دموءهؿ، وظؿؾ ؾقفؿ أظامل ـرسى وؿقك، ؾلت»

ِّف ـٚن مـ ؾًؾ مًٚويٜ (4)شفـلمر بوفعدل وكدظقا إػ حؽؿ افؽتوب . ومـ اجلع أّن ذفؽ ـ

 ـ بْٔٓؿ زيٚد بـ أبٔف.فف، ومِ وظاّم 
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ر  ـ ×أحد أصحٚب اإلمٚم احلسغـ ذم خىٚب زهر بـ افَغ  (د يقم ظٚصقراء حيذِّ

 أهؾ افُقؾٜ ممّٚ ظٕٚقه مـ ؿبؾ:

درـقن ن افطوؽقي ظبقد اهلل بـ زلود، ؾنكؽؿ ٓ تُ إّكو كدظقـؿ إػ ككهؿ وخذٓ»... 

ّٓ بسقء ظؿر شؾطوّنام ـّؾف، فَ  قسؿالن أظقـؽؿ، ولؼطعون ألدلؽؿ وأرجؾؽؿ، مـفام إ

ّراءـؿ أمثول: حجر بـ ولؿّثالن بؽؿ، ولرؾعوكؽؿ ظذ جذوع افـخؾ، ولؼتالن أموثؾؽؿ وؿُ 

 .(2)شظدي وأصحوبف، وهوكئ بـ ظروة وأصبوهف

ذ ظٓد مًٚويٜ، وظذ يديف ويدي ظٚمِف زيٚد. ودّٚ ـٚن حُؿ يزيد وـّؾ ذفؽ ـٚن ظ

ٍٍ دم احلؽؿ » ،حلُؿ أبٔف اً ادًروف بسِقـف افىٚئش امتداد ؾؼد ـون خروج احلسغ ظذ مـف

 ،ّمي وٓ لؼقم هبو دلـ...لرؾضف وظذ ضرائٍؼ دم افسقوشي لؽػر هبو، ولممـ بلّّنو ٓ تؼود هبو أُ 

ّٓ بعد أن رأى افسقوشي ادثوفقي فؾـبل ظؾقف افصالة  ؾنّن احلسغ... مل لػؽر دم آكتػوض إ

وافسالم... حترف ظـ مقاضعفو وتقجف إػ ؽر أهداؾفو، ورأى ادجتؿع ُلسور بف دم ضرلؼ 

ولبـل ظذ أشوشفو حورضه ومستؼبؾف وـون افظؾؿ  ،افرؽبي وافرهبي لؼقؿ ظؾقفو حقوتف

ون ادؾؼ وافـػوق حتك ُظطؾً احلدود وُضؿسً معومل وادحوبوة، وـوكً إثرة وافتاملز، وـ

ؾقل، وإذا مل تؽـ هذه إشبوب ؾ اإلشالم افعؾقو تلخذ ضرلؼفو إػ إُ ثُ احلّؼ، وراحً مُ 

 .(3)شإشبوب.. هل افتل تزره وتؼتضقف؟ ـّؾفو مؼتضقي خلروج احلسغ، ؾليّ 

ظٓده ذم افتؤٔؼ ظذ وؿد أثبٝ ادستَبؾ متٚدي يزيد ذم جقره، افذي طٓر مع بدايٜ 

وَمـ امتْع ظـ بًٔتف، وإجراءات افسهٔٛ وافَتؾ افقحق افتل شبَٝ × اإلمٚم احلسغ

وذم  ،، مرورًا بّٖشٚة ـربالء، وإتٓٚء بقؿًٜ احلّرة وضب افًُبٜ×ثقرة اإلمٚم احلسغ

 ـّؾ ذفؽ صقاهد تٚرخئٜ ظذ شقء وجقر وطِؿ يزيد ومحَف ذم افتًٚمؾ مع إُّمٜ مٚ ٓ

                                           
 

 



  
 ـٕٚٝ بدون وجقد أشبٚب حََٜٔٔ دهِحٜ إُّمٜ× ُصبٜٓ: إّن ثقرة اإلمٚم احلسغ

284 

 

ّٓ مُ  ِّٔع ـ مـ أمثِٜ ظديدة ٛ، ؾواًل ظاّم أورده بٚحٞ مُ تًّه يُْره إ ْهػ ـ ٓ ُيتّٓؿ بٚفتن

 ظذ شٔٚشٜ يزيد ادٚفٜٔ واشتْتٟ مْٓٚ:

إّن لزلد بوفغ.. دم إكػوق إمقال فألؽراض افسقوشقي أو افشخصقي، إػ درجي لؿؽـ »

ؾوت بعض وٓتف ف مل لُ ـام أكّ  ،احلؽؿ ظؾقفو بلّّنو تؼِرب مـ افسػف أو افتبدلد بوِل ألضًو بتكُّ

 .(2)شافتل لؿؽـ احلؽؿ ظؾقفو بؿثؾ هذا

أحَّٜٔ أهؾ افبٔٝ^ ذم وٓيٜ إُّمٜ ذم مَٚبؾ × فَد ضرح اإلمٚم احلسغ

»... ٚم ّنوتف ادبٚرـٜ ظْدمٚ ـتٛ إػ أهؾ افُقؾٜ: اشتخالف يزيد; إذ بغَّ ذفؽ ذم أول أيّ 

دًا صّذ اهلل ظؾقف ]وآفف[ وشؾؿ ظذ خؾؼف...، واختوره أّمو بعد، ؾنّن اهلل اصطػك حمؿ

وأحّؼ افـوس بؿؼومف دم  ،فرشوفتف، ثؿر ؿبضف اهلل إفقف... وــو أهؾف وأوفقوءه وأوصقوءه وورثتف

افـوس، ؾوشتلثر ظؾقـو ؿقمـو بذفؽ، ؾرضقـو وـرهـو افػرؿي وأحببـو افعوؾقي، وكحـ كعؾؿ أّكو 

 ،’وأكو أدظقـؿ إػ ـتوب اهلل وشـّي كبقف ،ـو ممـر تقّٓه...أحّؼ بذفؽ احلّؼ ادستحّؼ ظؾق

طقعقا أمري ُأهدـؿ ن افبُدظي ؿد ُأحققً، وإن تسؿعقا ؿقيل وتُ إو ،ؾنن افُسـّي ؿد ُأمقتً

 .(3)ششبقؾ افرصود

ٓ  بّد مِ ظذ مٍٓقم احلٚـّّٔ × إّن تٖـٔد اإلمٚم احلسغ ـ أن يرجع إػ ٜ، وأّن احلؼَّ

ٚن مـ أجؾ تْبٔف إُّمٜ إػ أهِف، وأّن اإلمٚ م احلّؼ هق افًٚمؾ بُتٚب اهلل وافَٚئؿ بٚفَسط;ـ 

ه وأشٚشف، وهق ضٔٚع حّؼ أهؾ افبٔٝ^ ـ افذي أشّٓٝ بف إُّمٜ ـ أمْنٖ اخلىر ومبد

ؾُّٕٚمٜ أمٚم خٔٚريـ: ؾٓل إّمٚ أن تتبّْك شٔٚشٜ افرؾض  ،(4) افذي آل هبٚ إػ تِؽ افْتٚئٟ اخلىرة

ع افٍٚشد وادْحرف افذي ُؾرض ظِٔٓٚ مٓام ـٚن افثّـ، أو تَبؾ بسٔٚشٜ إمر افَٚضع فِقاؿ
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افقاؿع وُيهبح ظِٔٓٚ أن تتْٚزل ظـ ديْٓٚ ورشٚفتٓٚ وظيّتٓٚ وظّزهتٚ ذم احلٔٚة فتَبؾ بٚفذّل 

 ّمٜ اإلشالمٜٔ. ٓ فٍْسف وٓ فألُ  ،×وهق ممّٚ مل يُـ يرتؤف اإلمٚم احلسغ ،(2) واهلقان
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 ٗظ يف الجٕزٚ عمٜ اذتاكي ادتائس وصمخٛ يف دٌٗا ٔال دَُٖغبّٛ: ل

ُّ ثٕزٚ اإلواً اذتطني    شادت الػّس، ٔأٔجبت الفنت ×ٔأ
 

د فرأيف ذم 2438هـ/839وصٚحٛ هذه افنبٜٓ هق ابـ تّٜٔٔ )ت ّٓ م(: افذي م

ؾَٚل  ،بتقضٔح آراء أهؾ افسّْٜ ذم اخلٚرج ظذ احلٚـؿ اجلٚئر× خروج اإلمٚم احلسغ

ـ ير َّ  ى اخلروج بٚفسٔػ:ؾٔ

وؿّؾ َمـ خرج ظذ إموم ذي  ،ؾفذا رأي ؾوشد، ؾنّن مػسدتف أظظؿ مـ مصؾحتف»

ّٓ ـون مو تّقفد ظذ ؾعؾف مـ افّؼ أظظؿ ممّو تقفرد مـ اخلر ـوفذلـ خرجقا ظذ  ،شؾطون إ

 .(2)شلزلد بوددلـي

 ويستىرد فبٔٚن تِؽ افًَٔدة بٚفَقل:

فألحودلٌ افصحقحي افثوبتي  : ترك افؼتول دم افػتـيوهلذا اشتؼّر أمر أهؾ افسـّي ظذ»

وصوروا لذـرون هذا دم ظؼوئدهؿ، وللمرون بوفصز ظذ جقر إئّؿي وترك  ظـ افـبل

 .(3)شوإن ـون ؿد ؿوتؾ دم افػتـي خؾؼ ـثر مـ أهؾ افعؾؿ وافدلـ ،ؿتوهلؿ

افرأي ذم بًدم اخلروج ظذ يزيد ممَـّ أصٚبقا × وؿد جًؾ ٕٚصحل اإلمٚم احلسغ

 ،ممَـّ أخىٖه، ٕن فٔس ذم اخلروج مهِحٜ ذم دٕٔٚ وٓ ذم ديـ× مًْف، واإلمٚم احلسغ
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ـُ »ؾَٚل:  تبًو ـثرة أصور دّو أراد احلسغ ريض اهلل ظـف أن يرج إػ أهؾ افعراق دّو ـوتبقه 

ؿر وابـ ظبوس وأّب بؽر بـ ظبد افرمحـ بـ ظؾقف أؾوضؾ أهؾ افعؾؿ وافدلـ، ـوبـ ظُ 

وؽؾى ظذ طـّفؿ أّكف ُلؼتؾ.. وهؿ بذفؽ ؿوصدون كصقحتف  ،ورث بـ هشوم أن ٓ يرجاحل

ضوفبقن دصؾحتف ومصؾحي ادسؾؿغ، واهلل ورشقفف إّكام للمر بوفصالح ٓ بوفػسود فؽـ 

ؾتبغر أّن إمر ظذ مو ؿوفف أوفئؽ: إذ مل لؽـ دم اجلقر  ،طئ ُأخرىافرأي لصقى تورة وُي 

ـٍ  ـ أوفئؽ افظؾؿي افطغوة مـ شبط رشقل اهلل مصؾحي ٓ دم دل حتك  وٓ دم دكقو، بؾ متؽر

ؿتؾقه مظؾقمًو صفقدًا، وـون دم خروجف وؿتؾف مـ افػسود مو مل لؽـ حيصؾ فق ؿعد دم بؾده، 

ؿصده مـ حتصقؾ اخلر ودؾع افّؼ مل حيصؾ مـف رء، بؾ زاد افّؼ بخروجف وؿتؾف  ؾننّ 

 .(2)شوـون ؿتؾ احلسغ ممّو أوجى افػتـ ،فّؼ ظظقؿوصور شببًو  ،وكؼص اخلر بذفؽ

ؾٚبـ تّٜٔٔ يّثِّؾ افرأي افذي شبَف إفٔف افٌزايل ذم أّن افسِىٚن افيٚمل اجلٚهؾ، مٓام 

شٚظدتف افنقـٜ، وظّس خًِف، وـٚن ذم آشتبدال بف ؾتْٜ ثٚئرة ٓ ُتىٚق، وجٛ ترـف 

 .(3)مراءووجبٝ افىٚظٜ فف، ـام دمٛ ضٚظٜ إُ 

ٛ أّن أهؾ هذا افرأي يتْٚؿوقن مع إٍٔسٓؿ بام ٓ يستىًٔقن دؾًف مـ حديٞ وافٌري

ض فألخطور وافتكلح ؾؾؼد ـون مـ ظودة افَس »ؾَٔقفقن:  ،’رشقل اهلل ؾػ افتعرُّ

بوإلكؽور مـ ؽر مبوٓة هبالك ادفجي، وافتعّرض ٕكقاع افعذاب فعؾؿفؿ بلّن ذفؽ صفودة، 

ودّو ظؾؿ ادتصِؾبقن  ،...(3)ؿي حؼٍّ ظـد شؾطون جوئر:... أؾضؾ اجلفود ـؾ’ؿول رشقل اهلل

دم افدلـ، أّن أؾضؾ افؽالم ـؾؿي حؼٍّ ظـد شؾطون جوئر، وأّن صوحى ذفؽ إذا ُؿتؾ ؾفق 
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وحمتؿؾغ أكقاع افعذاب، وصوبرلـ  ،صفقد.. ؿدمقا ظذ ذفؽ ُمقِضـغ أكػسفؿ ظذ اهلالك

 .(2)شمـ مفجفؿ ظـد اهلل ظؾقف دم ذات اهلل تعوػ، وحمتسبغ دو لبذفقكف

ؾِامذا ٓ يًٚب ظذ افسِػ احتامل إٔقاع افًذاب، وافتكيح بٚدًٚرضٜ واإلُٕٚر مع 

 ذفؽ ظْدمٚ واجف احلٚـؿ اجلٚئر؟!!× ويًٚب ظذ اإلمٚم احلسغ ،ؽر ادبٚٓة بٚهلالك

بٚفتهقيٛ × ومٚ افذي جًؾ ابـ تّٜٔٔ يذـر ـالم افْٚصحغ فإلمٚم احلسغ

ّٕف يًقد بٚفِقم ظذ يزيد، إذ × اإلمٚم احلسغ ويٌٍؾ جقاب ٕ ّٓ إفٔٓؿ؟ مل يُـ ذفؽ إ

د أّن بْل ُأمٜٔ شٔسًقن × يذـر اإلمٚم احلسغ ِـّ ٜ، ويٗ ُّ رؽبتف بٚحلٍٚظ ظذ حرمٜ م

ًٚ واحدًا ذم ـّؾ مٚ ـتبف ابـ × فَتِف. ؾال ٕجد مـ جقاب اإلمٚم احلسغ فْٚصحٔف حرؾ

 .(3)تّٜٔٔ

بٚفيِّٜ وافىٌٚة ظذ فسٚن ابـ تّٜٔٔ ذم افّْص × م احلسغوإّن وصػ ؿٚتع اإلمٚ

ّٕام هؿ ذم رأيف: أهؾ افُقؾٜ، وظبٔد اهلل  ّٕف ينّؾ يزيد هبذا ادًْك، وإ م مل يُـ يًْل أ ادتَدِّ

وافذي »ؾَٚل:  ،×ؾَد خّهف ابـ تّٜٔٔ بٚفتْزيف ظـ ؿتؾ اإلمٚم احلسغ ،ابـ زيٚد، أّمٚ يزيد

وٓ ـون فف ؽرض دم ذفؽ، بؾ ـون يتور أّن  ،للمر بؼتؾ احلسغ كؼؾف ؽر واحد أّن لزلد مل

 .(4)شوفؽـ ـون يتور أن لؿتـع مـ افقٓلي واخلروج ظؾقف ،عظؿف...ؽرمف ولُ لُ 

ؾَد حٚول أن حيّند فذفؽ دٓئؾ مـ روايٚت تًٚمؾ مًٓٚ  ،وٕجؾ تْزيف يزيد

ّن مـ دٓئؾ براءة يزيد مـ بٚفتبًٔض، ؾٖخذ مْٓٚ مٚ ينٚء وأمهؾ أو ـّذب مٚ ينٚء، ؾذـر أ

ّٕف اشتٚء بًد أن ظِؿ بَّتؾ اإلمٚم احلسغ× ؿتؾ اإلمٚم احلسغ ، وشٚء أهِف ذفؽ ×أ

ز أهؾ اإلمٚم احلسغ ّٓ بٖحسـ × وبُقا ظِٔف، وفًـ يزيد ابـ زيٚد وظٚب ؾًِف، ثؿَّ ج

× احلسغب حٚدثٜ ُٕٝ يزيد فثْٚيٚ اإلمٚم جٓٚز ورّدهؿ إػ ادديْٜ!! وبًْٚء ظذ ذفؽ يُذّ 
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ًٚ × ، ويٍْل إرشٚل رأس اإلمٚم احلسغ(2)بٚفَؤٛ وحيكهٚ بٚبـ زيٚد إػ افنٚم ٍٕٔ

ه إػ افَقل بهِبف ذم افنٚم، وهق مٚ يًْل ؿبقل يزيد بٚفَتؾ،  ;(3)ؿٚضًًٚ  ّٕن إخذ هبٚ شٔجرُّ

بل وهذا يْٚؿض مٚ يريد ابـ تّٜٔٔ إثبٚتف، وظذ ادْقال ٍٕسف ٍٕك ش ،ورضٚه بًٍؾ ابـ زيٚد

ّٕف ؿٚل بحوقرهؿ ظْد يزيد وإـرامف هلؿ!!× ظٚئِٜ اإلمٚم احلسغ ومل  (4)بًد ؿتِف، بٔد أ

ًٚ فرؤيٜ يزيد؟! أم ؿدمقا مهىٚؾغ ؾٖحبّقا  يبغِّ هؾ ـٚن حوقرهؿ رؽبٜ مْٓؿ وصقؿ

 .(5)زيٚرتف؟!

ؾَد مّحؾ مًيؿ افُتّٚب افذيـ شٚروا ظذ ُخىك ابـ تّٜٔٔ  ،وتّٖثرًا هبذا ادْٟٓ

× فىرؾغ مهٚ ذم إؽِٛ: أهؾ افُقؾٜ، واإلمٚم احلسغ× ؿتؾ اإلمٚم احلسغ مسٗوفٜٔ

ئتّر ابـ زيٚد بٖمره، وبىش إٍسف، وخٍٍقا أو ٍٕقا ادسٗوفٜٔ ظـ يزيد احلٚـؿ افذي 

 ظذ وؾؼ تقجٔٓف!!× بٚإلمٚم احلسغ
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 ×غبّٛ: إِىاه اذتطني 
 الٍاع بني ٌٔػسِا دعٕتْ لتٍظٗي

 

مسٗوفٜٔ × شٚمهقا ـ ظِّقا أم مل يًِّقا ـ بتحّٔؾ اإلمٚم احلسغودظٚة هذه افنبٜٓ 

اشتنٓٚده، وتزئٜ يزيد بـ مًٚويٜ مـ تبًٜ ذفؽ، ومْٓؿ اخلربقضع افذي ذـر أّن اإلمٚم 

مل هيتؿ بتْئؿ دظقتف وٕؼهٚ بغ افْٚس، وأؽٍؾ ظْك افدظٚيٜ افالزمٜ × احلسغ

ـّ أّن افَقم شَٔدمقن ظذ بًٔتف  ويتٓٚفُقن ذم ٕكتف ٕٓتسٚبف إػ رشقل فِحروب، ؾي

، وفُـ احلٔٚة جٓٚد، وافَقي هق افسبّٚق إػ اـتسٚب وٓء افْٚس، إّمٚ ببذل ’اهلل

إمقال هلؿ وإذاـٓؿ ذم بًض ادىٚمع افدٕٔقيٜ، وإّمٚ ب٘شْٚد ادْٚصٛ افًٚفٜٔ ٕذاؾٓؿ 

 .(2)وزظامئٓؿ ـام ؾًؾ إُمقيقن

افدظٚيٜ ذم مقاجٜٓ افَّقة وافدهٚء وهق × ٚم احلسغوفْٚ أن ٕتسٚئؾ: هؾ أؽٍؾ اإلم

يًِؿ بال صّؽ إَالب افْٚس بًٍؾ إمقال؟ ؾَد صٓدت خالؾٜ أبٔف اإلمٚم أمر ادٗمْغ 

 .(3)وإحٔٚزهؿ إػ مًٚويٜ بتٖثر ذفؽ ،إَالب ـثر مْٓؿ× ظع

ظٚيٜ افد× ؾَد مٚرس اإلمٚم احلسغ ،واحلّؼ أّن مٚ ؿٚفف اخلربقضع فٔس صحٔحًٚ 

وهل افدظقة إػ اخلروج ظذ جقر افيٚمل، وافسهٔٛ  ،ظذ وؾؼ ذوضٓٚ افدئْٜ وافرشٚفٜٔ
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مـ ظَقبٜ اهلل ظذ افسُقت، وبٔٚن ثَِف ادًْقي بٕٚتسٚبف ٕـز رمز ديْل وهق 

ٜٔ بٔتف بٚفَٔٚم بٚإلصالح وافتٌٔر’افرشقل َّ ّمٜ دٚ تقّؾر وتقيّل حُؿ إُ  ،، ومـ َثؿَّ أح

، ذم أيٚم مًٚويٜ، ؾٔٓؿ مـ اف ّٟ ٜ وذم مقشؿ احل ُّ ًدل وافَٔٚم بٚفَسط. وأّن ذفؽ جرى ذم م

ه، ومـ َثؿَّ بًد إظالن × ثؿَّ اشتّّر بًد بًٜٔ يزيد واشتًداد اإلمٚم احلسغ فِخروج ضدَّ

 ثقرتف.

ْف ـالم اخلربقضع مـ أّن افَقّي هق افسبّٚق ٓـتسٚب وٓء افْٚس،  َّّ وإّن مٚ تو

× بذل ادٚل أو افسهٔٛ بٚفَتؾ وافتًذيٛ، واهّتٚم اإلمٚم احلسغبقشِٜٔ افسؽٔٛ ب

ّٕام يبغِّ وجٜٓ ٕير دٕٔقيٜ فِتَقى صٚرـف ؾٔٓٚ ـٚتٛ آخر وجد ذم ؿتؾ  ب٘ؽٍٚل افدظٚيٜ، إ

ًٚ ودهًٚء اّتبًف  ظبٔد اهلل هلٕٚئ ومسِؿ، وظدم مبٚٓتف بٚفًٓد افذي أظىٚه بٚشتبَٚئٓام، حزم

افدول دم أول كشلهتو ٓ لتللد »وتزيره أّن  ،فتل هيدف إفٔٓٚابـ زيٚد ذم شبٔؾ افٌٚيٜ ا

ّٓ إذا صّؿ أصحوهبو آذاّنؿ ظـ كداء افضؿر ،اشتؼالهلو وتـجق مـ افدظوة وادطوفبغ  ،إ

 .(2)شوجعؾقا ـؾر مهفؿ دم مصوحلفؿ اخلوصي

ّٕف افتزم بقاجبٚت افتَقى وشالمٜ × ؾَد أخٍؼ اإلمٚم احلسغ ،وظذ وؾؼ ذفؽ ٕ

ر افتل ٓ تٌٍرهٚ افسٔٚشٜ ذم ٕير هذيـ افُٚتبغ. ومـ هذا افبًد ٍٕسف بّرأ ظبد ادًْؿ افوّ

ّٕف أطٓر افتّْدم ;مٚجد يزيد ًٚ أمٚم احلُؿ  ;وأهؾ افُقؾٜ ،(3)ٕ ّّٕنؿ مل يُقٕقا يستىًٔقن صٔئ

ّٕف ٓ يتّتع بّزيٜ افدهٚء ;×وفُّْف آخذ اإلمٚم احلسغ ،(4)إُمقي افَقي ؾِؿ حيتط  ،ٕ

 !!(5)وخرج خِػ مسِؿ إػ افُقؾٜ ومل يْتير مٚ يًٍِف ،فِّقاجٜٓ

ع اإلمٚم احلسغ ُُْٕر تقرُّ  ٓ ّْٕٚ ظـ اشتًامل وشٚئؾ افٌدر واخلداع وافدهٚء × ومع أ
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ًٚ بسّْٜ أبٔف اإلمٚم أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛ ّٕف مل هيّؾ إخذ (2)×ادحّرم مستْ ّٓ أ ، إ

ّٓ بًد أن جٚءتف رشٚفٜ  ،ع، ؾَد احتٚط فِّقاجٜٓبُّؾ حمٚوٓت افربح ادؼو ومل خيرج إ

وفٔس ؿبؾ ذفؽ ـ ـام يذـر مٚجد ـ رؽؿ حراجٜ طروؾف  ،مسِؿ ختزه ببًٜٔ افُقؾٔغ

ٜ ادّٓدد ؾٔٓٚ بٚفَتؾ ـّؾ حغ.ئوصًقبٜ بَٚ ُّ  ف ذم م

                                           
×«
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 لدفٍْ ×اإلواً شَٖ العابدَٖ ٔحضٕز ×شواُ دفَ اإلواً اذتطني

 

 

 ×اً اذتطنيشواُ دفَ اإلو

 (2)لدفٍْ ×شَٖ العابدَٖ إلواًا ٔحضٕز

 

خقن ظك اختالف ادمٚهٚهتؿ وإتامءاهتؿ ادذهبٜٔ ًٚ مـ بْل أشد  (3)أمجع ادٗرِّ ظذ أّن ؿقم

زوًٓ بٚفٌٚضيٜ ؾخرجقا دقاراة جسد اإلمٚم احلسغ وصٓداء افىّػ، وذفؽ بًد × ـٕٚقإ 

سحٚب اجلٔش إُمقي، فُـ  خغ ذم حتديد رحٔؾ ظّر بـ شًد وٕا اخلالف وؿع بغ ادٗرِّ

َيٝ ؾٔف أجسٚد افنٓداء، ؾْٓٚك َمـ ّسح بّٖن افدؾـ ؿد حهؾ بًد ؿتِٓؿ بٔقم افٔقم افذي ُورِّ 

م بّٜٓ، مثؾ افنٔخ ِّٜ مُ ، وهْٚك َمـ أصٚر إصٚرة جُم (4)واحد، أي ذم احلٚدي ظؼ مـ ادحرَّ

دّو رحؾ ابـ شعد خرج ؿقم مـ بـل و»ادٍٔد وابـ ضٚووس، إذ جٚء ذم روايٜ إول ؿقفف: 

ودؾـقا  ،قا ظؾقفؿأشد ـوكقا كزوًٓ بوفغورضلي إػ احلسغ وأصحوبف رمحي اهلل ظؾقفؿ، ؾصؾّ 
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صغر ظـد رجؾقف× احلسغ   .(2)شحقٌ ؿزه أن، ودؾـقا ابـف ظع بـ احلسغ ٕا

ّٕف:  بالء، خرج دّو اكػصؾ ظؿر بـ شعد )فعـف اهلل( ظـ ـر»وذـر ابـ ضٚووس ؿٚئاًل أ

ؿقٌم مـ بـل أشٍد ؾصّؾقا ظذ تؾؽ اجلثٌ افطقاهر ادرّمؾي... بوفدموء، ودؾـقهو ظذ مو هل 

 .(3)شأن ظؾقف
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 ×لدفَ اإلواً اذتطني ×حضٕز اإلواً شَٖ العابدَٖ
 ٔالػبّات املجازٚ حٕلْ

 

 وافْٚس ذم هذا إمر صٍْٚن، وذم إثبٚتف ؤٍٕف ؾريَٚن: 

هذا افهْػ دؾْٓؿ أهؾ افٌٚضيٜ، وشُٝ ومل ُيّكح : ويَقل افصـػ إول

ِّقا بدؾْٓؿ، ومل يّكح بٚفٍْل ٓصساك أحد مًٓؿ. )وادٍِٝ فِْير  ،بٍٕٚرادهؿ وأّّنؿ اشتَ

خل افنًٜٔ، ـٚفنٔخ ادٍٔد وابـ ضٚووس وابـ ٕام مـ هذا افهْػ(.  أّن ـبٚر مٗرِّ

افقؿٝ، وهق افذي  ذم ذفؽ× : يثبٝ حوقر اإلمٚم زيـ افًٚبديـافصـػ افثوّن

س× تقّػ مقاراة افنٓداء ودؾْٓؿ، وبٔده إٔزل أبٚه  .(2)إػ ضحيف ادَدَّ

إّن مـ بغ ادسٚئؾ افتل ًٕتَد أّن افتخىٔط اإلهلل افساموي ؿد صِّٓٚ ـ ضّـ 

ؾّّ٘نٚ بال صّؽ مل تُـ  ،أحداث واؿًٜ افىّػ ـ هل مسٖفٜ دؾـ صٓداء واؿًٜ ظٚصقراء

ّٕام ظِّٜٔ إهلٜٔ شامويٜ ظذ مستقى بتخىٔط وتٍْٔذ مـ أهؾ ا فٌٚضيٜ بٍّردهؿ، وإ

 افتخىٔط وافتٍْٔذ ظذ حّد شقاء.

وأهؾ بقتف وأصحوبف ادستشفدلـ بغ × إّن ضرلؼي دؾـ اإلموم»يَقل أحد افبٚحثغ: 

ظذ افـحق وافتقزلع ادعروف مـ خالل ؿبقرهؿ ـ وادتسومل ظؾقف بال خالف ـ ^ لدلف

هؾ افغورضلي، وهؿ مـ أهؾ افؼرى افذلـ مل لشفدوا ادعرـي أن لؿؽـ فبـل أشد مـ أ ٓ

                                           
 



  
ـ تٚريخ اإلمٚم احلسغ  297  وافْٓوٜ احلسْٜٔٔ× رّد افنبٓٚت ظ

297 

 

رصد ظورف متومًو هبمٓء افشفداء وبلبداّنؿ وفبوشفؿ ـ خصقصًو وأّن حيؼؼقا ذفؽ بدون مُ 

افرؤوس افؼلػي ـوكً ؿد ُؿطعً وبؼقً إجسود افؼلػي بال رؤوس ـ ؾؾقٓ هذا 

افغورضلي افتؿققز بغ صفقد وآخر، وفقٓه  ادرصد ادطّؾع افعومل دو أمؽـ فبـل أشد مـ أهؾ

ًو بال معرؾي، ومل لؽـ فقتحؼؼ هذا افػصؾ ادؼصقد وهذا افتقزلع فؽون افدؾـ ظشقائقّ 

 .(2)شاددروس بغ هذه افؼبقر ظذ مو هل ظؾقف أن

ذ فِتخىٔط اإلهلل فًِّٜٔ مقاراة أجسٚد افنٓداء ذم  ;إذن ٍِّ يُّـ أن ّٕدظل أّن ادْ

ّٕف  ;وافذي ـٚن حوقره بىريؼ اإلظجٚز افٌٔبل ،×مٚم زيـ افًٚبديــربالء هق اإل ٕ

ًٚ ظْد ابـ زيٚد ذم افُقؾٜ  .ـٚن شجْٔ

 ويقجد فديْٚ دفٔالن ظذ هذه افدظقى: 

وَٕهد بف افَٚظدة افًَٚئديٜ افتل تَقل: )ادًهقم ٓ يع أمره  ـ افدفقؾ افعؼوئدي:1

ّٓ مًهقم(  ٜ.مّٔ ٍٚؼ ظِٔٓٚ بغ اإلموهل مـ افَقاظد افثٚبتٜ وادتّ  ،إ

ي وُأصقل ؿقاظد وهذا هق إوؾؼ بؿـفٍ مذهى اجلعػرلّ »يَقل افنٔخ اديٍر: 

اإلمومقّي، بؾ هذه افعؼقدة أصؾ مـ ُأصقل مذهى آثـل ظؼلي مـ أّن ادعصقم ٓ لتقّػ 

ّٓ ادعصقم، وؿد دفًّ ظؾقف إحودلٌ افصحقحي ظـ أئؿي أهؾ افبقً^ واحتّجقا  ،أمره إ

 .(3)شظذ خموفػقفؿ... بف

ًٚ مستَاًل بًْقان ّٓ إمٚم مـ إ) :وؿد ظَد افُِْٔل ذم افُٚذم بٚب ّن اإلمٚم ٓ يٌّسِف إ

)^ٜ ّّ  ، ثؿَّ أورد ؾٔف افًديد مـ تِؽ إحٚديٞ.(4)إئ

ّْٕٚ  ـ افدفقؾ افتوريل:2 ّٓ أ مٜ شٚـتٜ ظـ هذه افَؤٜ، إ مع أّن ـتٛ افتٚريخ ادتَدِّ

هـ( افذي َٕؾ مْٚطرة جرت 439 )تاخلز افقارد فدى افُّق  :خئٜشًْتّد ـَريْٜ تٚر
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ظِّٜٔ افدؾـ × وبغ زظامء افقاؿٍٜ، تٍٔد أّن حوقر اإلمٚم افسجٚد× بغ اإلمٚم افرضٚ

ِّاًم بف ظْد رواة احلديٞ مـ افنًٜٔ ًٚ ومس ّٟ  ،ـٚن أمرًا مًروؾ بحٔٞ إّن اإلمٚم افرضٚ احت

 بف ظذ افقاؿٍٜ.

ؿول فف ]فإلموم افرضو[ ظع ]بـ أّب محزة[: إّكو رولـو ظـ »... افروايٜ: وممّٚ جٚء ذم تِؽ 

ّٓ اإلموم مثؾف، ؾؼول فف أبق احلسـ ]افرضو[: ؾلخزّن ظـ  آبوئؽ^ أّن اإلموم ٓ لع أمره إ

ـْ ويلَ × احلسغ بـ ظع أمره؟ ؿؾ:  ـون إمومًو أو ـون ؽر إموم؟ ؿول: ـون إمومًو. ؿول: ؾَؿ

ؿول: وألـ ـون ظع بـ احلسغ؟ ؿول: ـون حمبقشًو دم لد ظبقد اهلل بـ زلود  .ظع بـ احلسغ

 .(2)شاككف... أمر أبقف ثؿّ  دم افؽقؾي. ؿول: خرج وهؿ ـوكقا ٓ لعؾؿقن حتك ويلَ 

خل افنًٜٔ افَقل بّٖن دؾـ  وؿد اصتٓر ظذ أفسْٜ ادتٖخريـ وادًٚسيـ مـ مٗرِّ

مافنٓداء ؿد تّؿ ذم افٔقم افثٚفٞ ظؼ م  .(3)ـ ادحرَّ

خل افنًٜٔ افَدامك ظذ هذا افَقل بنُؾ سيح ّٕف مل يّْص أحد مٗرِّ ّٕف  ،ومع أ ّٓ أ إ

 ُيدظؿ بًّدة ُأمقر:

يَقل  ،مثؾ شٔػ بـ ظّرة افْخًل افُقذم افذي ،دبٚء افىّػ ـ اصتٓٚره ظذ أفسْٜ أُ 2

 ذم أحد أبٔٚت ؿهٔدتف:

 ظــوٍر بــال ـػـــ وٓ ؽســؾ شــقى

 

ـــي مل  ـــقر افرلـــوح ثالث   ُلؼـــزم

وهق أحد افثَٚت  ،÷وهذا افنٚظر مـ أصحٚب اإلمٚمغ افهٚدق وافُٚطؿ 

غ ٚه مـ اإلمٚم  ،(4)ادُثريـ وافًِامء ادهٍِّْ َّ ؾّـ ادحتّؾ أن يُقن ؿد شّع هذا ادًْك وتِ

 ÷.افهٚدق أو افُٚطؿ
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ًٚ ظذ فسٚن افؼيػ افريض ذم ؿهٔدتف افرائ3ٜٔ  :(2)ومْٓٚ ،ـ ورد هذا ادًْك أيو

 مؾؼك ظذ افرمضـوء ؽـّص هلل

ــــــــــــــــــــــــــــف  ب

 

 ؾؿ افردى بغ إؿدام وتشؿر 

 حتـق ظؾقف افربك طـاًل وتسـسه 

 

 ظـ افـقاطر أذلول إظوصر 

 كظفـهتوبف افقحش أن تدكق د 

 

 وؿد أؿوم ثالثـًو ؽـر مؼبـقر 

وأمره ذم افًِؿ وافٍوؾ وإدب  ،وافؼيػ افريض مـ أظالم افَرن افرابع اهلجري 

 ٍّ ٜ واجلالفٜ أصٓر مـ أن يُ وافقرع وظ ّّ . ؾٓق ذم ظداد افًِامء (3)ذـرٜ افٍْس وظِق اهل

مغ ـ صًره وؿٚئع تٚرخئٜ مـ دون أن يُقن فف حّجٜ ؾٔٓٚ.ـ ادستبًد أن يُ ومِ  ،ادتَدِّ ِّّ  و

ُـّ ظذ اإلمٚم احلسغ479ـ أورد ابـ ؿقفقيف )ت4 ًٚ ٕٚحٝ هبٚ اجل وؾٔٓٚ  ،×هـ( أبٔٚت

 :(4)ظذ افثرى ثالثٜ أيٚم طّؾ × أّن اإلمٚم احلسغ

 بوتً ثالثًو بوفصعقد جسقمفؿ

 

 رعـبغ افقحقش وـؾفؿ دم مص 

ًٚ يدّل ظذ وجقد َمـ يتبّْك افرأي ادنٚر إفٔف ؿبؾ افَرن   ًٚ تٚرخئ وهذه إبٔٚت متثّؾ ّٕه

 افرابع اهلجري.

، ؾ٘ذا ـ اخلِؾ ذم دٓفٜ وصّحٜ ؿقل افَٚئِغ بّٖن افدؾـ ـٚن ذم افٔقم احلٚدي ظؼ5

ـٚن افدؾـ ـ ـام أمجًقا ـ ؿد حهؾ بًد رحٔؾ ظّر بـ شًد، ؾّ٘ن رحِٔف تؿَّ بًد افٔقم 

افًٚذ، وذهبٝ أـثر ادهٚدر إػ حهقفف ذم افٔقم احلٚدي ظؼ مثؾ افبالذري وافىزي، 

ؾِٔس مـ ادًَقل أّن بْل أشد ؿد ؿٚمقا بًِّٜٔ افدؾـ ذم ٍٕس افٔقم افذي تّؿ ؾٔف افرحٔؾ، 

إذا افتٍتْٚ إػ أّن بًض افَْقل تَقل: إّّنؿ مل يُقٕقا ذم ؿريتٓؿ إٓذاك، وفذفؽ  خهقصًٚ 

وهق افيٚهر مـ ـالم افسٔد هبٜ  ،جيقز أن يُقن افدؾـ ؿد حهؾ ذم افٔقم افثٚين ظؼ
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هذا ومو ظتؿً ظشقي افثوّن ظؼ »، إذ يَقل: ×افديـ افنٓرشتٚين ذم ـتٚبف ّنوٜ احلسغ

ّٓ وظودت إػ  أرلوف ـربالء ظشوئرهو افظوظـي ظـفو بؿـوشبي افؼتول، وُؿطّون مـ حمّرم إ

ؾتلّمؾقا دم أجسود زـقي ترـفو ابـ شعد دم افسػقح  ،كقـقى وافغورضلوت مـ بـل أشد...

 .(2)شوظذ افبطح تسػل ظؾقفو افرلوح...

 ّٓ ّٓ يقم افثٚين ظؼ، َٕٓىٚع ؾٔحتّؾ أ  تبِغ إخبٚر برحٔؾ اجلٔش إػ بْل أشد إ

ًٜ فِجٔش، ؾ٘ن ـٕٚقا ذم حّٔٓؿ ٕزوًٓ، ؾَد جيقز أّّنؿ دؾْقهؿ ذم افٔقم افثٚين ادٚ ّرة هٔبٜ ورهب

 .(3)ظؼ، وهق ثٚفٞ يقم ؿتِٓؿ، ؾُٔقن بَٚؤهؿ بال دؾـ يقمٚن وٕهػ

حٜ حلهقل × ـ حوقر اإلمٚم زيـ افًٚبديـ6 ظِّٜٔ افدؾـ: وهق مـ افَرائـ ادرجِّ

مع إشديغ دقاراة إجسٚد افىٚهرة ذم افىّػ افدؾـ ذم افٔقم افثٚفٞ ظؼ، إذ حرض 

ُٖشِقب إظجٚزي  .(4)ؾخرج مـ شجـ ابـ زيٚد وهؿ ٓ يًِّقن ،ب

ؿد دخؾ إػ × وافذي ٕريد اإلصٚرة إفٔف هق أّن اديْقن أّن اإلمٚم زيـ افًٚبديـ

 مْٓٚ: ،افسجـ ذم افٔقم افثٚفٞ ظؼ مـ ادحّرم اشتْٚدًا إػ صقاهد وؿرائـ تٚرخئٜ

ّٕهٝ أـثر ادهٚدر ظذ حهقل افرحٔؾ ذم افٔقم احلٚدي ظؼ، وؿد ٕصَّ بًوٓؿ ـ 2

 .(5)ظذ حهقفف بًد افزوال

إػ × ـ هْٚك بًض افنقاهد تُنػ ظـ وصقل اجلٔش وظٚئِٜ اإلمٚم احلسغ3

افُقؾٜ ذم افْٓٚر، ؾُٔقٕقن ؿد بٚتقا فِٜٔ افثٚين ظؼ ذم مْزل ؿريٛ مـ افُقؾٜ، ودخِقهٚ 

ين ظؼ، ٓشٔام وأّن دخقهلؿ ّنٚرًا ٓ فٔاًل أمر يَتؤف افًٚمؾ اإلظالمل، وزهق ذم افٔقم افثٚ

 .(6)ـ ظبٔد اهلل بـ زيٚد وظّر بـ شًد وأظقاّنامإٓتهٚر، وادبٚهٚة بٚفيٍر فدى ـّؾ مِ 

                                           
× 
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وافًٚئِٜ ذم افٔقم افذي دخِقا ؾٔف افُقؾٜ بًّدة × ـ إنٌٚل اإلمٚم زيـ افًٚبديـ4

 ـ زيٚد، وإفَٚئٓؿ اخلىٛ وؽر ذفؽ.أصٔٚء، ـًرضٓؿ ظذ اب

 ِّ × ٚم شجـ اإلمٚم زيـ افًٚبديـل أيّ ـ جمّقع هذه افَرائـ يُّـ أن ٕستْٟ أّن أوّ ؾ

ؿد أصٚر ذم × وافًٚئِٜ ذم افُقؾٜ هق افٔقم افثٚفٞ ظؼ مـ ادحّرم. وبام أّن اإلمٚم افرضٚ

ًٚ; ؾخرج مـ ـٚن إ (2)×مْٚطرتف مع افقاؿٍٜ إػ أّن حوقره فدؾـ اإلمٚم احلسغ ظجٚزي

يًِّقن، ؾٔستْتٟ أّن هذا احلوقر ـٚن يقم افثٚفٞ ظؼ مـ  شجـ ابـ زيٚد وهؿ ٓ

 ادحّرم.

                                           
«

ش

^



  
 اخلٚمتٜ
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 ارتامتٛ
 

ْٚ ِظْز افهٍحٚت افسٚبَٜ بًض افنبٓٚت افتل ُأحلَٝ بنخهٜٔ اإلمٚم  تتبًَّ

وثقرتف افًئّٜ، وحٚوفْٚ مـ خالل افبحٞ ادقضقظل ورصد افنقاهد × احلسغ

ٜ تٍْٔدهٚ، وإفَٚء افوقء ظذ ذفؽ افٍُر ادْحرف ادتْٚؿض افذي حُؿ تقجٓٚت افدؿَٔ

 ُمثروا تِؽ افنبٓٚت.

بهقرة افرجؾ افسٚذج × ؾَد حٚول أصحٚب افنبٓٚت أن ُييٓروا اإلمَٚم احلسغ

ٜ إػ افًراق تٚرة، أو برشٚئؾ  ُّ افذي يْخدع بتحؤض ابـ افزبر فف ظذ اخلروج مـ م

ّٕف بال ـٍٚءة إداريٜ  ،ة تٚرة ُأخرىافُقؾٔغ ادٗيِّد ًٚ فِْٚصحغ بًدم اخلروج، وأ وٓ ُئَؿ وزٕ

مْٔتف افذاتٜٔ ذم احلُؿ، ّٕن حسٚبٚتف ؿد أخىٖت ذم إيهٚفف إػ أُ  ;أو شٔٚشٜٔ أو ظسُريٜ

ؿ ظذ اديض إػ افُقؾٜ ّّ ـّ أّن أهِٓٚ  ;ؾِؿ يًّد افًّدة افُٚؾٜٔ فتحَٔؼ ؽرضف، وص ّٕف ط ٕ

ًتف حٚل طٓقره بْٔٓؿ، وهق هبذا ؿد اؽّس بَقم فٔس هلؿ ظٓد، ؾّٙ إػ شرجًقن دبٚي

ون ـ وبٚفتٚيل ؾ تبًٜ ادهر افذي آَل إفٔف. ،حتٍف بيٍِِف ـ ـام يًزِّ ُّّ  ؾٓق ينسك ذم حت

ذم ٕير هٗٓء خروج ؽر مزر، × ومـ ٕٚحٜٔ ُأخرى أصبحٝ ثقرة اإلمٚم احلسغ

ـْ بٚيًف  ّّٕنٚ جٚءت ;وؾتْٜ ٓ يهّح تٖئدهٚ فتٍرؿٜ ـِّٜ ادسِّغ بًد اجتامع، وخلِع َم

ٜ مقضقظٜ حثّٝ ظذ ضٚظٜ احلٚـؿ ومل يتّقرظقا ظـ إشْٚد ذفؽ إػ أحٚديٞ ٕبقيّ  !!افْٚس

 ًُ رت مـ تبًٚت افثقرة ظذ اف ًٚ، وحذَّ  سػ واجلقر.وإن ـٚن طٚد

ٚم افإ ُّ ٍَسَٜ، وتًىٔؾ ّّنٚ أفسْٜ افتزير فِحٚـؿ افيٚمل افتل حٚوفٝ افتامهل مع احل
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ًٚ بّامرشٜ اإلمٚم  ًٚ وشٔٚشٔ خٝ دئْ ؾريوٜ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر افتل ترشَّ

ظذ أظذ مستقى مـ افنًقر بٚدسٗوفٜٔ دمٚه مٍٚشد احلُؿ إُمقي  ،هلٚ ؾًًِٔٚ × احلسغ

 ذم ظٓد مًٚويٜ ويزيد.

ه افتحريٍٚت وؿد وضًْٚ بغ يدي افَٚرئ افُريؿ مجِٜ مـ افردود افًِّٜٔ هلذ

 وافتنقهيٚت.

وٕختؿ ـتٚبْٚ بتّثُّؾ ذفؽ افْداء افذي بَل ظذ مدى إجٔٚل يهّؿ آذان اجلبّٚريـ، 

احلؿد هلل افذي ؿصؿ ظدوك اجلبّور افعـقد افذي اكتزى ظذ هذه »... وُيٍرح اديِقمغ: 

ي بغ جبوبرهتو إُّمي بغر رضو مـفو، ثؿر ؿتؾ خقورهو، واشتبؼك ذارهو، وجعؾ مول اهلل دوف

 .شوأؽـقوئفو ؾبُعدًا فف ـام بعدت ثؿقد...
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 املصادز ٔاملساجع
 

 إّن خر مو كبتدأ بف: افؼرآن افؽرلؿ 

 هـ/1425، ؿؿ، 3افبالؽي، تعؾقؼ وؾفرشي: صبحل افصوفح، حتؼقؼ: ؾورس تزلزلون، طّنٍ 

 م. 2004

 هـ/630أّب افؽرم حمؿد بـ حمؿد بـ ظبد افؽرلؿ اجلزري )تـ ابـ إثر، أبق احلسـ ظع بـ 

 م(.1232

 م. 2:68هـ/2488ـ ُأشد افٌٚبٜ ذم مًرؾٜ افهحٚبٜ، ط بروت، 2

 م. 3223هـ/2534، بروت، 5ـ افُٚمؾ ذم افتٚريخ، ط 3

 م( 1292هـ/692ـ إربع، أبق احلسـ ظع بـ ظقسك بـ أّب افػتح )ت

ٜ ذم مًرؾٜ إئ4 ّّ م فف: أمحد احلسْل، ط ؿؿ، ـ ـنػ افٌ ٜ، ؿدَّ  م. :2:6هـ/:248ّّ

 م(.966هـ/356ـ إصػفوّن، أبق افػرج ظع بـ احلسغ بـ حمؿد )ت

 م. 3225هـ/2536ـ مَٚتؾ افىٚفبٔغ، ذح وحتَٔؼ: افسٔد أمحد صَر، ط إيران، 5

 م(.926هـ/314ـ ابـ أظثؿ، أبق حمؿد أمحد افؽقدم )ت

 م. 2::2هـ/2523صري، ط بروت، ـ ـتٚب افٍتقح، حتَٔؼ: ظع 6

 م(. 869هـ/256ـ افبخوري، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ )ت

 م. 3222هـ/2533ـ صحٔح افبخٚري، ط بروت، 7

 م(. 896هـ/256ـ ابـ بؽور، افزبر )ت

ل افًٚين، ط بٌداد، 8 ُّ  م. 2:83هـ/24:3ـ إخبٚر ادقؾَٔٚت، حتَٔؼ: شٚمل م
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 م(.1094هـ/487اهلل بـ ظبد افعزلز بـ حمؿد )تـ افبؽري، أبق ظبقد ظبد 

، افَٚهرة، 4ـ مًجؿ مٚ اشتًجؿ مـ أشامء افبالد وادقاضع، حتَٔؼ: مهىٍك افسَٚ، ط9

 م. 7::2هـ/2528

 م(. 892هـ/279ـ افبالذري، أمحد بـ حيقك بـ جوبر )ت

ٚر وريٚض زرـع، ط برو: ـّ م فف: شٓٔؾ ز َف وؿدَّ َّ ت، ـ مجؾ مـ إٔسٚب إذاف، ح

 م. 7::2هـ/2528

 م. 2:99هـ/:252ذاف: جلْٜ حتَٔؼ افساث، ط بروت، إـ ؾتقح افبِدان، 22

 م(. 1408هـ/440ـ افبروّن، أبق افرحيون حمؿد بـ أمحد )ت

 ـ أثٚر افبٚؿٜٔ ظـ افَرون اخلٚفٜٔ، ط بٌداد، )بال.ت(.22

 م(.1065هـ/458ـ افبقفؼل، أبق بؽر أمحد بـ احلسغ )ت

، بروت، 3افْبّقة ومًرؾٜ أحقال صٚحٛ افؼيًٜ، حتَٔؼ: ظبد ادًْؿ ؿًِجل، طـ دٓئؾ 23

 م. 3222هـ/2532

 م(.909هـ/297ـ افسمذي، أبق ظقسك حمؿد بـ ظقسك بـ شقرة )ت

 م. 3222هـ/2532ـ اجلٚمع افهحٔح ـ شْـ افسمذي، ط بروت، 24

 م(. 973هـ/363ـ افتؿقؿل، أبق حـقػي افـعامن بـ حمؿد )ت

ٜ إضٓٚر^، ط بروت، ـ 25 ّّ  م.5::2هـ/2526ذح إخبٚر ذم ؾوٚئؾ إئ

 م(. 1327هـ/728ـ ابـ تقؿقي، أبق افعبوس أمحد بـ ظبد احلؾقؿ )ت

 م. 8::2هـ/2528، بروت، 3ـ رأس احلسغ، حتَٔؼ ودراشٜ: افسٔد اجلّٔع، ط26

 ـ مْٓٚج افسّْٜ افْبقيٜ، ط بروت، )بال.ت(. 27

 م(.896هـ/283إبراهقؿ بـ حمؿد بـ شعقد بـ هالل )ت ـ افثؼػل، أبق إشحؼ

َِّؼ ظِٔف: افسٔد ظبد افزهراء احلسْٔل اخلىٔٛ، (أو آشتٍْٚر وافٌٚرات)ـ افٌٚرات 28 َف وظ َّ ، ح

 م. 2:98هـ/2528ط بروت، 

 م(.868هـ/255ـ اجلوحظ، أبق ظثامن ظؿرو بـ بحر )ت

د افسالم حمّد هٚرون، ط افَٚهرة، ـ رشٚئؾ اجلٚحظ، رشٚفٜ افْٚبتٜ، حتَٔؼ وذح: ظب29

 م. 2:76هـ/2496
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 م(.1217هـ/614ـ ابـ جبر، أبق احلسغ حمؿد بـ أمحد افبؾـز )ت

 م. 2:92هـ/2523ـ اظتبٚر ادْٚشؽ ذم ذـر أثٚر افُريّٜ وادْٚشؽ، ط بروت، :2

 ـ تذـرة بٕٚخبٚر ظـ اّتٍٚؿٚت إشٍٚر )رحِٜ ابـ جبر(، ط مك، )بال.ت(. 32

 م(.1413هـ/816اجلرجوّن، ظع بـ حمؿد )ت ـ

 م. 2:28هـ/2436ـ ذح ادقاؿػ، ط مك، 32

 م(.1200هـ/597ـ ابـ اجلقزي، أبق افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع )ت

ٛ افًْٔد، حتَٔؼ: حمّد ـٚطؿ ادحّقدي، )د.م(، 33  م. 2:93هـ/2524ـ افرد ظذ ادتًهِّ

 م(. 1014هـ/405ـ ظبد اهلل )تـ احلوـؿ افـقسوبقري، أبق ظبد اهلل حمؿد ب

 م. 3223هـ/2534ـ ادستدرك ظذ افهحٔحغ، حتَٔؼ: حمّقد مىرجل، ط بروت، 34

 م(.1566هـ/974ـ ابـ حجر، أمحد اهلقتؿل ادّؽل )ت

 م. :::2هـ/2532ـ افهقاظؼ ادحرؿٜ ذم افرّد ظذ أهؾ افبدع وافزٕدؿٜ، ط بروت، 35

 م(. 1448هـ/852افعسؼالّن )ت ـ ابـ حجر، صفوب افدلـ أمحد بـ ظع

 هـ/2439بروت،  ـ اإلصٚبٜ ذم متٔٔز افهحٚبٜ، وهبٚمنف آشتًٔٚب ٓبـ ظبد افّز، ط36

 م. 2:22

 مك، )بال. ت(.  ـ افدرر افُٚمْٜ ذم أظٔٚن ادٚئٜ افثٚمْٜ، حتَٔؼ: حمّد شٔد جٚد احلّؼ، ط37

 م(. 1258هـ/656حمؿد اددائـل )ت ـ ابـ أّب احلدلد، ظّز افدلـ أبق حومد بـ هبي اهلل بـ

 م. 2:76هـ/2496، 3ـ ذح ّنٟ افبالؽٜ، حتَٔؼ: حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ، ط38

 ـ احلّراّن، أبق حمؿد احلسـ بـ ظع بـ صعبي )مـ ظؾامء افؼرن افرابع اهلجري، افعوذ ادقالدي(. 

 م. 2:64هـ/2484، تهحٔح: ظع أـز ؽٍٚري، ضٓران، ^ـ حتػ افًَقل ظـ آل افرشقل39

 م(.1063هـ/456ـ ابـ حزم، أبق حمؿد ظع بـ أمحد بـ حزم افظوهري )ت

 م. 2:86هـ/24:6، بروت، 3ـ افٍهؾ ذم ادِؾ وإهقاء وافْحؾ، ط:3

 م(. 1166هـ/562ـ ابـ محدون، أبق ادعويل حمؿد بـ احلسـ بـ حمؿد بـ ظع )ت

 م. 7::2هـ/2528ظبٚس، ط بروت، ـ افتذـرة احلّدؤٕٜ، حتَٔؼ: إحسٚن ظبٚس وبُر 42

 م(. 855هـ/241ـ ابـ حـبؾ، أبق ظبد اهلل أمحد بـ حمؿد )ت

 ـ مسْد أمحد، ط بروت، )بال.ت(. 42
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 م(. 1405هـ/808ـ ابـ خؾدون، ظبد افرمحـ بـ حمؿد احلرضمل )ت

ًَِز وديقان ادبتدأ واخلز ذم أيٚم افًرب وافًجؿ وافزبر و)ـ تٚريخ ابـ خِدون 43 َمـ ظٚسهؿ اف

 م. :2:8هـ/2522، ط بروت، (مـ ذوي افسِىٚن إـز

 م(. 1172هـ/568ـ اخلقارزمل، ادقؾؼ بـ أمحد بـ حمؿد )ت

 م.3223هـ/2534ـ مَتؾ احلسغ، حتَٔؼ: حمّد افساموي، ط ؿؿ، 44

 م(. 854هـ/240ـ ابـ خقوط، أبق ظؿرو خؾقػي بـ خقوط بـ أّب هبرة افعصػري )ت

ٜ بـ خٔٚط، راجًف وضبىف ووّثَف ووضع حقاصٔف وؾٓرشف: افدـتقر مهىٍك ـ تٚريخ خ45ٍِٔ

 م.6::2هـ/2526ٕجٔٛ ؾقاز وافدـتقرة حُّٝ ـنع ؾقاز، ط بروت، 

 م(.1405هـ/808ـ افدمري، ـامل افدلـ بـ مقشك بـ ظقسك )ت

 م. 3225هـ/2536ـ حٔٚة احلٔقان افُزى، صححف: ظبد افِىٔػ شٚمر، ط ؿؿ، 46

 م(. 894هـ/281افدكقو، أبق بؽر ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبقد بـ شػقون )تـ ابـ أّب 

 م. 4::2هـ/2525ـ ـتٚب إذاف، حتَٔؼ: وفٔد ؿّهٚب، ط افدوحٜ، 47

 م(.922هـ/310ـ افدوّٓب، أبق بؼ حمؿد بـ أمحد بـ محودة إكصوري )ت

 م. 2:99هـ/:252وت، ، بر3ـ افذّريٜ افىٚهرة، حتَٔؼ: حمّد جقاد احلسْٔل اجلاليل، ط48

 م(. 895هـ/282ـ افدلـقري، أمحد داود )ت

، ؿؿ 3إخبٚر افىقال، حتَٔؼ: ظبد ادًْؿ ظٚمر، مراجًٜ: مجٚل افديـ افنّٔٚل / ط ـ 49

 م. :2:6هـ/:248

 م(. 1347هـ/748ـ افذهبل، صؿس افدلـ حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن )ت

 م. 2:96هـ/2526ـ دول اإلشالم، ط بروت، :4

 م(. 850هـ/236فزبري، أبق ظبد اهلل ادصعى بـ ظبد اهلل )تـ ا

 م. :::2هـ/2532ـ ٕسٛ ؿريش، ظْك بْؼه وتهحٔحف: أ. فٍٔل بروؾْسٚل، ط افَٚهرة، 52

 م(. 1256هـ/654ـ شبط بـ اجلقزي، لقشػ بـ ؾرؽع افبغدادي )ت

ٜ^، حتَٔؼ: حسغ ظع   ـ52 ّّ زادة، ط ؿؿ، تذـرة اخلقاص مـ إُّمٜ بذـر خهٚئص إئ

 م. 3226هـ/2537

 م(.844هـ/230ـ ابـ شعد، حمؿد بـ مـقع )ت
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 ـ افىبَٚت افُزى، ط بروت، )بال.ت(. 53

 م(. 1897هـ/1315ـ افسالوي، أبق افعبوس أمحد بـ خوفد افـوسي )ت

ـ آشتَهٚ ٕخبٚر دول ادٌرب إؿل، حتَٔؼ: جًٍر افْٚسي وحمّد افْٚسي، ط افدار 54

 م. 2:56هـ/2476 افبٔوٚء،

 م(.1505هـ/911ـ افسققضل، أبق افػضؾ جالل افدلـ بـ ظبد افرمحـ )ت

 م.3225هـ/2536ـ تٚريخ اخلٍِٚء، ضبط وحتَٔؼ: رضقان جٚمع رضقان، ط مك، 55

 م.2:84هـ/24:4ـ ضبَٚت احلٍٚظ، حتَٔؼ: ظع حمّد ظّر، ط مك، 56

 ثوّن ظؼ اهلجري / افثومـ ظؼ ادقالدي(.ـ افشرواّن، حقدر ظع بـ حمؿد )مـ أظالم افؼرن اف

، إيران، 3مٚ روتف افًّٚمٜ مـ مْٚؿٛ أهؾ افبٔٝ^، حتَٔؼ: حمّد احلّسقن، ط ـ 57

 م. 7::2هـ/2528

 م(.826هـ/211ـ افصـعوّن، ظبد افرزاق بـ مهوم )ت

 ـ ادهْػ، حتَٔؼ: حبٔٛ ظبد افرمحـ إظيّل، ط بروت، )بال.ت(. 58

 م(. 1265هـ/664بـ حمؿد بـ مقشك بـ جعػر بـ حمؿد )تابـ ضوووس، ظع  ـ 

 م. 3224هـ/2535ـ افِٓقف ذم ؿتذ افىٍقف، ط ؿؿ، 59

 م(. 970هـ/360ـ افطزاّن، أبق افؼوشؿ شؾقامن بـ أمحد بـ ألقب افؾخؿل )ت

 ، افَٚهرة، )بال.ت(. 3ـ ادًجؿ افُبر، حتَٔؼ: محدي ظبد ادجٔد افسٍِل، ط:5

 م(. 1223هـ/620صقر أمحد بـ ظع )تـ افطزد، أبق مـ

 م. 3225هـ/2536ـ آحتجٚج، تًَِٔٚت: حمّد بٚؿر ادقشقي اخلرشٚن، ط بروت، 62

 م(.922هـ/310ـ افطزي، حمؿد بـ جرلر )ت

 م. 8::2هـ/2529، بروت، 3اشتنٓٚد احلسغ، حتَٔؼ: افسٔد اجلّٔع، ط ـ 62

، بروت، 3دؿل مجٔؾ افًىٚر، طـ تٚريخ إُمؿ وادِقك، تَديؿ ومراجًٜ: ص63

 م. 3223هـ/2534

، ضبط وتًِٔؼ: حمّقد صٚـر، ط (ادًروف بتٍسر افىزي)ـ جٚمع افبٔٚن ظـ تٖويؾ افَرآن 64

 م. 3222هـ/2532بروت، 

 م(.1674هـ/1085ـ افطرحيل، ؾخر افدلـ )ت
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 م.2:75هـ/2495ـ ادْتخٛ ذم مجع ادراثل واخلىٛ، ط افْجػ، 65

 م(.1301هـ/701ل، حمؿد بـ ظع بـ ضبوضبو )تـ ابـ افطؼطؼ

ـ افٍخري ذم أداب افسِىٕٜٚٔ وافدول اإلشالمٜٔ، مراجًٜ: حمّد ظقض إبراهٔؿ بؽ وظع 66

 ، مك، )بال.ت(. 3اجلٚرم، ط

 م(.1067هـ/406ـ افطقد، أبق جعػر حمؿد بـ احلسـ )ت

 م. 4::2هـ/2525ـ أمٚيل افنٔخ افىقد، ط ؿؿ، 67

 م(. 1546هـ/953افدمشؼل، صؿس افدلـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظع افصوحلل )تـ ابـ ضقفقن 

هـ، 2537ـ ؿٔد افؼيد مـ أخبٚر يزيد، دراشٜ وحتَٔؼ: ـرم حِّل ؾرحٚت، ط افَٚهرة، 68

 م. 3226

 م(. 1517هـ/923محد )أـ ابـ افطقفقّن، احلسـ بـ احلسغ بـ 

ادكيٜ، حتَٔؼ: حمّد ـامل افديـ ظّز افديـ ظع، ط ٜ ذم أخبٚر اخلٍِٚء وادِقك ـ افْزهٜ افسّْٔ 69

 م. 2:99هـ/:252بروت، 

 م(. 1070هـ/463ـ ابـ ظبد افّز، أبق ظؿر لقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمؿد )ت

 هـ/2439ـ آشتًٔٚب ذم مًرؾٜ إصحٚب هبٚمش اإلصٚبٜ ٓبـ حجر، ط بروت، :6

 م. 2:22

 م(. 1338هـ/731د ادممـ )تـ ابـ ظبد احلّؼ افبغدادي، صػل افدلـ ظب

ـ مراصد اإلضالع ظذ أشامء إمُْٜ وافبَٚع، حتَٔؼ وتًِٔؼ: ظع حمّد افبجٚوي، ط بروت، 72

 م. 2:65هـ/2484

 م(. 939هـ/328ـ ابـ ظبد رّبف، أبق ظؿر أمحد بـ حمؿد إكدفز )

72 ًُ  م. 2:76هـ/2495خرون، ط افَٚهرة، آَد افٍريد، ذحف وضبىف: أمحد أمغ وـ اف

 م(. 1261هـ/660ـ ابـ افعدلؿ، ـامل افدلـ ظؿر بـ أمحد بـ أّب جرادة )ت

ـ ترمجٜ اإلمٚم احلسغ مـ ـتٚب ُبٌٜٔ افىِٛ ذم تٚريخ حِٛ، حتَٔؼ: ظبد افًزيز افىبٚضبٚئل، ط 73

 م. 3223هـ/2534ؿؿ، 

 م(. 1148هـ/543ـ ابـ افعرّب، أبق بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد ادعوؾري )ت

ّٛ افديـ اخلىٔٛ، 74 َِّؼ حقاصٔف: حم َف وظ َّ  م. 3225هـ/2536ـ افًقاصؿ مـ افَقاصؿ، ح
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 م(.1177هـ/573ـ ابـ ظسوـر، أبق افؼوشؿ ظع بـ احلسغ بـ هبي اهلل )ت

ـ ترمجٜ رحيٕٜٚ رشقل اهلل اإلمٚم افنٓٔد احلسغ بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ^مـ تٚريخ مديْٜ 75

 م. 2:89هـ/::24بروت،  دي، طدمنؼ، حتَٔؼ: حمّد بٚؿر ادحّق

 م(. 1184هـ/580ـ ابـ افعؿراّن، حمؿد بـ ظع بـ حمؿد )ت

ريخ اخلٍِٚء، حتَٔؼ: ؿٚشؿ افسٚمرائل، ط فٔدن، 76 ء ذم ٚت  م. 2:84هـ/24:4ـ اإلٕٚب

 م(. 1111هـ/505ـ افغزايل، أبق حومد حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد افطقد افشوؾعل )ت

ادٌْل ظـ محؾ إشٍٚر ذم ختريٟ مٚ ذم إحٔٚء مـ إخبٚر، ط  ـ إحٔٚء ظِقم افديـ بذيِف77

 م. 3225هـ/2536بروت، 

 م(. 1065هـ/458ـ افػّراء، أبق لعع حمؿد بـ احلسغ احلـبع )ت

ِّؼ ظِٔف: حمّد شٚمر افٍَل، ط 78  هـ/2527، مك، 3ـ إحُٚم افسِىٕٜٚٔ، صححف وظ

 م.2:96

 م(.889هـ/276ـ مسؾؿ )تـ ابـ ؿتقبي، أبق حمؿد ظبد اهلل ب

َِّؼ ظِٔف ووضع حقاصٔف: خِٔؾ مْهقر، ط79  هـ/2533بروت،  ـ اإلمٚمٜ وافسٔٚشٜٔ، ظ

 م. 3222

 م. 3224هـ/2535، بروت، 3ـ ادًٚرف، ط:7

 م(. 1204هـ/601ـ افؼرضبل، أبق ظؿران مقشك بـ ظبد اهلل )ت

 م. 2:95هـ/2426ـ اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن، ط بروت، 82

 م(. 1418هـ/821ؼشـدي، أبق افعبوس أمحد بـ ظع )تـ افؼؾ

 م. 2:74هـ/2494ـ صبح إظنك ذم صْٚظٜ اإلٕنٚ، ط افَٚهرة، 82

 م(. 977هـ/367ـ ابـ ؿقفقلف، أبق افؼوشؿ جعػر بـ حمؿد )ت

َِّؼ ظِٔف: ظبد احلسغ إمْٔل، ط83  م. 2:48هـ/2467افْجػ،  ـ ـٚمؾ افزيٚرات، صححف وظ

 م(. 1372هـ/774افدلـ أبق افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر افشوؾعل )ت ـ ابـ ـثر، ظامد

 افريٚض، )بال.ت(. ـ افبدايٜ وافْٓٚيٜ ذم افتٚريخ، حتَٔؼ: حمّد ظبد افًزيز افْجٚر، ط84

 م(939هـ/328، حمؿد بـ ظؿر بـ ظبد افعزلز)تـ افؽّق 

ِّؼ ظِٔف ووضع ؾٓٚرشف: افسٔد أمحد احلس85ْٔ م فف وظ ل، ط بروت، ـ رجٚل افُق، ؿدَّ
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 م.:322هـ/2542

 م(940هـ/329ـ افؽؾقـل، حمؿد بـ لعؼقب )ت

 م. 2:79هـ/2499، ضٓران، 6ـ افُٚذم، حتَٔؼ: ظع أـز ؽٍٚري، ط86

 م(. 1259هـ/658ـ افؽـجل افشوؾعل، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ لقشػ بـ حمؿد )ت

، ضٓران، 4إمْٔل، ط، حتَٔؼ: حمّد هٚدي ×ـ ـٍٚيٜ افىٚفٛ ذم مْٚؿٛ ظع بـ أيب ضٚف87ٛ

 م. 2:94هـ/2525

 م(. 888هـ/275، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ لزلد افؼزولـل )تيـ ابـ موج

 م. 2:97هـ/2528، بروت، 3ـ تٚريخ اخلٍِٚء، حتَٔؼ حمّد مىٔع احلٚؾظ، ط88

 م. 3222هـ/2532ـ شْـ ابـ مٚجف، ط بروت، 89

 م(. 1058هـ/450ي )تـ ادووردي، أبق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حبقى افبك

 م. 2:77هـ/2497، مك، 3ـ إحُٚم افسِىٕٜٚٔ وافقٓيٚت افدئْٜ، ط:8

 م(. 1294هـ/694ـ حمّى افدلـ افطزي، أمحد بـ ظبد اهلل )ت

ـ ذخٚئر افًَبك ذم مْٚؿٛ ذوي افَربك، تَديؿ ومراجًٜ: مجٔؾ إبراهٔؿ حبٔٛ، ط بٌداد، 92

 )بال.ت( 

 م(. 773هـ/157شعقد افغومدي إزدي )تـ أبق خمـػ، فقط بـ حيقك بـ 

 م.2:88هـ/24:9ؿؿ،  ، تًِٔؼ: احلسـ بـ ظبد احلّٔد افٌٍٚري، ط×ـ مَتؾ احلسغ92

ـ ٕهقص مـ تٚريخ أيب خمْػ، اشتخراج وتْسٔؼ وحتَٔؼ: ـٚمؾ شِامن اجلبقري، ط بروت، 93

 م. :::2هـ/:252

 م(. 957هـ/346ـ ادسعقدي، أبق احلسـ ظع بـ احلسغ بـ ظع )ت

 م. 2:99هـ/:252، بروت، 3، ط×ـ إثبٚت افقصٜٔ فإلمٚم ظع بـ أيب ضٚف94ٛ

 م. 4::2هـ، 2525ـ افتْبٔف واإلذاف، ط بروت، 95

ـ مروج افذهٛ ومًٚدن اجلقهر، ظْل بتَْٔحف وتهحٔحف: صٚرل بال، ط ؿؿ، 96

 م.3222هـ/2533

 م(. 874هـ/261ري )تشـ مسؾؿ، أبق احلسغ بـ احلجوج افؼ

 م.3222هـ/2532ـ صحٔح مسِؿ، ط بروت، 97
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 م(. 990هـ/380ـ ادؼدد، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد بـ افبـوء افبشوري )ت

ـ أحسـ افتَٚشٔؿ ذم مًرؾٜ إؿٚفٔؿ، وضع مَدمتف وهقامنف وحقاصٔف: حمّد خمزوم، ط 98

 م.2:98هـ/2529بروت، 

 م(. 1441هـ/845)تـ ادؼرلزلل، أبق افعبوس تؼل افدلـ أمحد بـ ظع 

 ـ ادقاظظ وآظتبٚر بذـر اخلىط وأثٚر، ادًروف بٚخلىط ادَريزيٜ، ط بروت، )بال.ت(.99

 م(. 1258هـ/656ـ ادـذري، زـل افدلـ ظبد افعظقؿ بـ ظبد افؼقي )ت

ج آيٚتف وأحٚديثف: إبراهٔؿ صّس ـ افسؽٔٛ وافسهٔٛ مـ احلديٞ افؼيػ، ضبىف وخرّ :9

 م. 3223هـ/2534وت، ، بر4افديـ، ط

 م(. 1311هـ/711ؾرلؼل ادكي )تـ ابـ مـظقر، أبق افػضؾ مجول افدلـ حمؿد مؽرم اإل

 م. 3226هـ/2537بروت،  ـ فسٚن افًرب، مراجًٜ وتدؿٔؼ: يقشػ افبَٚظل وآخرون، ط2:

 م(. 1022هـ/413افـعامن افعؽزي )تبـ ـ افشقخ ادػقد، حمؿد بـ حمؿد 

 م. 3226هـ/2537ؾٜ حجٟ اهلل ظذ افًبٚد، ط ؿؿ، ـ اإلرصٚد ذم مًر2:

 م(. 827هـ/212ـ ادـؼري، كك بـ مزاحؿ )ت

 م. 8::2هـ/2529ـ وؿًٜ صٍغ، حتَٔؼ وذح: ظبد افسالم حمّد هٚرون، ط ؿؿ، 3:

 م(. 990هـ/380ـ ابـ افـدلؿ، أبق افػرج حمؿد بـ أّب لعؼقب ادعروف بوفقراق )ت

 د، ط ضٓران، )بال.ت(. ـ افٍٓرشٝ، حتَٔؼ رضٚ دمد4:

 م(. 915هـ/303ـ افـسوئل، أبق ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى )ت

، حتَٔؼ: حمّد افُٚطؿ ادحّقدي، ط إيران، ∙ـ خهٚئص أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚف5ٛ:

 م. 9::2هـ/:252

 ـ شْـ افْسٚئل، ط بروت، )بال.ت(. 6:

 م(. 1332/هـ733ـ افـقلري، صفوب افدلـ أمحد بـ ظبد افقهوب )ت

 رب ذم ؾْقن إدب، ط افَٚهرة، )بال.ت(. ـ ّنٚيٜ اإل7:

 م(. 833هـ/218ـ ابـ هشوم، أبق حمؿد ظبد ادؾؽ ادعوؾري )ت

ِّؼ ظِٔف: ضف ظبد افرؤوف شًد، ط بروت، 8:  م. 2:86هـ/24:6ـ افسرة افْبقيٜ، ظ

 م(. 695هـ/76ـ اهلاليل، شؾقؿ بـ ؿقس )ت
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، إيران، 3يل، حتَٔؼ: حمّد بٚؿر إٕهٚري افزٕجٚين، طـ ـتٚب شِٔؿ بـ ؿٔس اهلال9:

 م. 3224هـ/2535

 م(. 1348هـ/749ـ ابـ افقردي، زلـ افدلـ ظؿر بـ مظػر )ت

 م. 7::2هـ، 2528ـ تٚريخ ابـ افقردي، ط بروت، ::

 م(. 1228هـ/626ـ لوؿقت، صفوب افدلـ بـ ظبد اهلل احلؿقي افرومل )ت

 م. 2:88هـ/24:9 ـ مًجؿ افبِدان، ط بروت،222

 م(.904هـ/292ـ افقعؼقّب، أمحد بـ إشحؼ بـ جعػر بـ وهى )ت بعد شـي 

َِّؼ ظِٔف: خِٔؾ ادْهقر، ط بروت، 222  م. :::2هـ/2532ـ تٚريخ افًَٔقيب، ظ

 حمؿقد إشامظقؾ ظبد افرازق، أشتوذ دم ـؾقي أداب / جومعي ظغ صؿس، مك.  ـ 

 م ذم ـِٜٔ أداب / جٚمًٜ ظغ صّس، مك. 3226هـ/2537مٚيس،  8( 2

 م ذم ـِٜٔ أداب / جٚمًٜ ظغ صّس، مك. 3226هـ/2537مٚيس،  22( 3

 م ذم داره بٚدْهقرة، مك. 3226هـ/2537مٚيس،  24( 4

 ـ إبراهقؿ، حمؿد أبق افػضؾ وظع حمؿد افبجووي. 

 م. 2:85هـ/24:5، افَٚهرة، 5ٚم افًرب ذم اإلشالم، طـ أيّ 2

 إمغ، افسقد حمسـ ـ 

 م.2:85هـ/24:5، بروت، 6ـ ادجٚفس افسْٜٔ، ط3

 ـ اوشبقرن.

 م. 2:92هـ/2522، افَٚهرة، 3ـ ادٚرـسٜٔ وافتحِٔؾ افٍْز، ترمجٜ: د. شًٚد افؼؿٚوي، ط4

 بحر افعؾقم، مفدي ـ 

 ان، )بال.ت(.ـ افٍقائد افرجٚفٜٔ، ط ضٓر5

 ـ بقضقن، إبراهقؿ. 
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ل دارشٜ ذم إصُٚفٜٔ افًالؿٜ مع افسِىٜ ادرـزيٜ ذم افَرن إوّ ـ ـ احلجٚز وافدوفٜ اإلشالمٜٔ 6

 م. 2:94هـ/2524اهلجري، ط بروت، 

ل دراشٜ ذم تُقيـ آدّمٚهٚت افسٔٚشٜٔ ذم افَرن إوّ ـ ـ مـ دوفٜ ظّر إػ دوفٜ ظبد ادِؽ 7

 م. 3227هـ/2538اهلجري، ط ؿؿ، 

 ـ افتسسي، جعػر

 ـ اخلهٚئص احلسّْٜٔٔ، ط بروت، )بال.ت(8

 ـ اجلوبري، ظومر

 م.3224هـ/2545دراشٜ تٚرخئٜ حتِِٜٔٔ، ط افْجػ، ـ ـ دؾـ صٓداء واؿًٜ افىػ 9

 ـ اجلزي، ظبد ادتعول 

 م. 2:96هـ/2527ـ حقار مع افنًٜٔ حقل اخلٍِٚء افراصديـ وبْل ُأمٜٔ، ط مك، :

 عػر، صودق. ـ ج

 م. 3225هـ/2535ـ ادؼوع آشساتٔجل فِْبل وأوصٔٚئف^، ط بروت، 22

 ـ اجلؿؾ، وحقد ظبد احلؽقؿ. 

ل، رشٚفٜ مٚجستر ؽر مْنقرة، ـ شرة احلسغ ذم افنًر افًريب حتك ّنٚيٜ افًك افًبٚد إوّ 22

 م. 2:92هـ/2522ـِٜٔ أداب / جٚمًٜ افَٚهرة، 

 ـ اجلؿقع، افسقد. 

ـ حتَٔؼ ودراشٜ ـتٚب اشتنٓٚد احلسغ فإلمٚم افىزي وئِف رأس احلسغ فنٔخ اإلشالم ابـ 23

 م. 8::2هـ/2528، بروت، 3تّٜٔٔ، ط

 ـ اجلـدي، ظبد احلؾقؿ. 

 م. 2:97هـ/2528ـ اإلمٚم جًٍر افهٚدق، ط افَٚهرة، 24

 ـ حسـ، إبراهقؿ حسـ. 

 م. 2:85هـ/24:5، افَٚهرة، 8وآجتامظل، طـ تٚريخ اإلشالم افسٔٚد وافديْل وافثَٚذم 25

 ـ حسـ، ظع إبراهقؿ. 

مـ زظامء ادسِّغ مـ افبًثٜ افْبقيٜ إػ آخر افًك إُمقي، ط  42ـ زظامء اإلشالم ـ تراجؿ 26

 م. 2:92هـ/2522افَٚهرة، 
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ٚهرة، ، اف7َـ افتٚريخ اإلشالمل افًٚم ـ اجلٚهِٜٔ ـ افدوفٜ افًربٜٔ ـ افدوفٜ افًبٚشٜٔ، ط27

 م.3226هـ/2537

 ـ احلسـل، افسقد كبقؾ

مٜٔ ذم ـ دراشٜ إشال× ـ إٕثروبقفقجٔٚ آجتامظٜٔ افثَٚؾٜٔ دجتّع افُقؾٜ ظْد اإلمٚم احلسغ28

 م.:322هـ/2542ظِؿ إٕٚشٜ ادًٚس، ط بروت، 

 ـ احلسـل، هوصؿ معروف. 

ٜ آثْك ظؼ، ط29 ّّ  م.3227هـ/2538، إيران، 6ـ شرة إئ

 سغ، ضف. ـ ح

 م. :::2هـ/2532، افَٚهرة، 24ـ افٍتْٜ افُزى )ظثامن بـ ظٍٚن(، ط :2

 ـ محودة، حمؿد موهر. 

ـ دراشٜ وثَٜٔ فِتٚريخ اإلشالمل ومهٚدره مـ ظٓد بْل ُأمٜٔ حتك افٍتح افًثامين فسقريٜ 32

 م. 2:99هـ/:252ومك، ط بروت، 

 ـ احلقدم، أمحد حمؿد. 

 م. 2:76هـ/2496إُمقي، ط بروت،  ـ آدب افسٔٚشٜ ذم افًك32

 ـ خوفد، خوفد حمؿد. 

 م. 3225هـ/2536، افَٚهرة، 9ـ أبْٚء افرشقل ذم ـربالء، ط 33

 ـ اخلربقضع، ظع حسـل 

 م. 2:89هـ، ::24، بروت 3ـ ظؼ ثقرات ذم اإلشالم، ط34

 م. 2:73هـ/2493ـ ادختٚر افثٍَل مرآة افًك إُمقي، ط مك، 35

 بؽ، حمؿد.ـ اخلرضي 

 م. 2:88هـ/24:9ـ حمٚضات تٚريخ إُمؿ اإلشالمٜٔ ـ افدوفٜ إُمقيٜ  ـ ط مك، 36

 ـ خؾقػ، لقشػ. 

 م. 2:79هـ/2499ـ حٔٚة افنًر ذم افُقؾٜ إػ ّنٚيٜ افَرن افثٚين فِٓجرة، ط افَٚهرة، 37

 ـ دشقؿل، حمؿد ظزب 

ٜ ذم بالد افنٚم مْذ طٓقر اإلشالم إ38 رٔب ٚئؾ اًف َب ُمقي، ط مك، ـ اف ك ٕا ٜ اًف ٚي  م. 9::2هـ/:252ػ ّن
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 ـ رضو، حمؿد 

 م. 3224هـ/2535ـ احلسـ واحلسغ شٔدا صبٚب أهؾ اجلّْٜ، ط بروت، 39

 ـ افرلس، حمؿد ضقوء افدلـ. 

 م. 2527/2:96، افَٚهرة، 6ـ اخلراج وافْيؿ ادٚفٜٔ فِدوفٜ اإلشالمٜٔ، ط:3

 ـ زراؿط، ظبد ادجقد. 

 م. 9::2هـ/:252افساث إديب، ط بروت، ـ دراشٚت ذم 42

 ـ زلدان، جرجل. 

 ـ ؽٚدة ـربالء، ط بروت، )بال.ت(. 42

 ـ افسوظدي، كعؿي هودي. 

 م.3226هـ/2537وافٍُر افسٔٚد، ط بروت، × ـ اإلمٚم احلسغ 43

 ـ افسحور، ظبد احلؿقد جقدة. 

 م. 2:88هـ/24:9ـ أهؾ بٔٝ افْبل، ط مك، 44

 م. 2:88هـ/24:9، ط مك، ـ حٔٚة احلسغ45

 ـ رسور، حمؿد مجول افدلـ. 

ـ احلٔٚة افسٔٚشٜٔ ذم افدوفٜ افًربٜٔ اإلشالمٜٔ خالل افَرن إول وافثٚين بًد اهلجرة، ط افَٚهرة، 46

 م. :2:8هـ/2522

 ـ شعد، ضف ظبد افرؤوف وشعد حسـ حمؿد. 

 م. 3222هـ/2532خٝ احلسغ، ط افَٚهرة، ـ افسٔدة زيْٛ أُ 47

 أبق افسعقد ـ 

 م. 3225هـ/2536، افَٚهرة، 3ـ افنًٜٔ افْنٖة افسٔٚشٜٔ وافًَٔدة افدئْٜ، ط 48

 ـ صوه كوس افدلـ. 

 م.2:98هـ، 2529، ط مك، (تًريػ بٚفٍرق افنًٜٔٔ وَٕدهٚ)ـ افًَٚئد افنًّٜٔٔ 49

 ـ صوهغ، محدي. 

، افَٚهرة، 3يٚت، طدراشٜ افنبٓٚت ورّد ادٍسـ ـ افدوفٜ إُمقيٜ  ادٍسى ظِٔٓٚ :4

 م. 3226هـ/2537
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 ـ افؼؿووي، ظبد افرمحـ 

 م. :2:7هـ/:249افَٚهرة،  ـ ثآر اهلل ـ احلسغ ثٚئرًا، احلسغ صٓٔدًا )مّسحٜٔ صًريٜ(، ط52

 ـ افؼلػ، أمحد إبراهقؿ. 

ـ دور احلجٚز ذم احلٔٚة افسٔٚشٜٔ افًّٚمٜ ذم افَرٕغ إول وافثٚين اهلجري، ط افَٚهرة، 52

 م.2:79هـ/2499

 ـ صؾبل، أمحد 

ـ مقشقظٜ افتٚريخ اإلشالمل واحلوٚرة اإلشالمٜٔ ـ افدوفٜ إُمقيٜ  واحلرـٚت افٍُريٜ 53

 م. 7::2هـ/2528، افَٚهرة، :وافثقريٜ خالهلٚ، ط

 ـ افشؿري، هزاع بـ ظبد. 

 م. 2:86هـ/24:6ـ حَٚئؼ ظـ أمر ادٗمْغ يزيد بـ مًٚويٜ، ط افٔاممٜ، 54

 دلـ، حمؿد مفدي. ـ صؿس اف

ـ إٔهٚر احلسغ / دراشٜ ظـ صٓداء ثقرة احلسغ افرجٚل وافدٓٓت، ط ضٓران، 55

 م.2:97هـ/2528

 م. 2:92هـ/2522، بروت، 7ـ ثقرة احلسغ طروؾٓٚ آجتامظٜٔ وآثٚرهٚ افسٔٚشٜٔ، ط56

 م. 3222هـ/2532، بروت، 8ـ ٕيٚم احلُؿ واإلدارة ذم اإلشالم، ط 57

 ، افسقد هبي افدلــ افشفرشتوّن

 م3228هـ/2539ـ ّنوٜ احلسغ، ط بٌداد، 58

 ـ صوفح، أمحد ظبوس. 

 م. 2:84هـ/24:4، بروت، 3ـ افّٔغ وافٔسٚر ذم اإلشالم، ط59

 ـ صوفح، حمؿد أمغ. 

 هـ/2524افَٚهرة،  ـ افًرب واإلشالم مـ افبًثٜ افْبقيٜ حتك ّنٚيٜ اخلالؾٜ إُمقيٜ ، ط:5

 م.3::2

 محد. ـ صزي، أ

 م. 3223هـ/2533مك،  ـ رأس احلسغ تْٚؿض افًقامؾ افذاتٜٔ ومْٟٓ احلراك افتٚرخيل، ط62

 ـ صبقح، حمؿقد افسقد. 
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 م. 3224هـ/2535وأهؾ بٔتف، ط مك،  ’ـ أخىٚء ابـ تّٜٔٔ ذم حّؼ رشقل اهلل62

 م. 3226 هـ/2537ظْد ؿتِٜ احلسغ، ط افَٚهرة،  ’ـ خهقصٜٔ وبؼيٜ افْبل63

 ر، حمؿد بوؿر.ـ افصد

ـ احلسغ يُتٛ ؿّهتف إخرة، حتَٔؼ وتًِٔؼ ومراجًٜ: صٚدق جًٍر افروازق، ط ؿؿ، 64

 م. 3227هـ/2538

 ـ افصددم، ذلػ راصد.

 م. 3225هـ/2536ـ أبدًا حسغ، ط ؿؿ، 65

 ـ افطبز، حمؿد جعػر

 افنٚم، ط ؿؿ، ـ مع افرـٛ احلسْٔل مـ ادديْٜ إػ ادديْٜ ـ وؿٚئع افىريؼ مـ ـربالء إػ66

 م.3228هـ/2539

 ـ افطبز، حمؿد جقاد.

ٜ إػ ـربالء، ط ؿؿ، 67 ُّ ـ مع افرـٛ احلسْٔل مـ ادديْٜ إػ ادديْٜ ـ وؿٚئع افىريؼ مـ م

 م. 3222هـ/2532

 ـ ظوبدلـ، حمؿد ظع. 

 م.2:94هـ/2525، ؿؿ، 4ـ افدواؾع افذاتٜٔ ٕٕهٚر احلسغ، ط68

 ـ ظبد إخر، أبق افقؾو أمحد.

ـ افتآمر ظذ افتٚريخ اإلشالمل، راجًف وؿّدم فف: افدـتقر حمّد ـٚمؾ افبْٚ، ط افَٚهرة، 69

 م. 2::2هـ/2522

 ـ ظبد احلؿقد، صوئى. 

ـ تٚريخ اإلشالم افثَٚذم وافسٔٚد مسٚر اإلشالم بًد افرشقل وٕنٖة ادذاهٛ، ط بروت، :6

 م. 8::2هـ/2528

 م. 5::2هـ/2525افنًٜٔ وأهؾ افبٔٝ، ط ؿؿ، ـ ابـ تّٜٔٔ حٔٚتف ظَٚئده مقؿٍف مـ 72

 ـ ظبد افعول، حمؿد. 

 م. 3222هـ/2532ـ احلٚفٜ افسٔٚشٜٔ فِّديْٜ ادّْقرة إبٚن احلُؿ إُمقي، ط دشقق، 72

 ـ افعاللع، ظبد اهلل.
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 ـ اإلمٚم احلسغ شّق ادًْك ذم شّق افذات، ط بروت، )بال.ت(. 73

 ـ ظبد افعؾقؿ، حمؿد حمؿقد. 

 م. 2:94هـ/2525، ط افَٚهرة، ∙ٔدٕٚ إمٚم احلسغـ ش74

 ـ ظبد افؾطقػ، ظبد افشودم حمؿد. 

م( دراشٜ شٔٚشٜٔ، ط 862م ـ 772هـ/243هـ ـ 52ـ افًٚمل اإلشالمل ذم افًك إُمقي )75

 م. 2:95هـ/2526افَٚهرة، 

 ـ افعّؼود، ظبوس حمؿقد. 

 م. 3225هـ/2536ضٓران،  فسٚظدي، طـ أبق افنٓداء احلسغ بـ ظع، حتَٔؼ: حمّد جٚشؿ ا76

 ـ أبق ظؾؿ، تقؾقؼ. 

 م. 3225هـ/2536، افَٚهرة، 7ـ احلسغ بـ ظع، ط 77

 ـ ظقلس، ظبد احلؾقؿ. 

 م. 2:77هـ/2497ـ بْق ُأمٜٔ بغ افسَقط وإٓتحٚر، ط افَٚهرة، 78

 ـ ظقلس ؾفؿل. 

 م. 2:59هـ/2479، ط مك، ÷ـ صٓٔد ـربالء اإلمٚم احلسغ بـ ظع بـ أيب ضٚف79ٛ

 ـ ظقود، ظبد افرمحـ. 

 م. 6::2هـ/2527ـ ٕيٚم احلُؿ وافهحقة اإلشالمٜٔ، ط افَٚهرة، :7

 ـ ظقسك، إبراهقؿ. 

 م. 3224هـ/2535ـ دم احلسغ ؿّهٜ ؿتؾ شٔدٕٚ احلسغ وإٓتَٚم مـ افَتِٜ، ط افَٚهرة، 82

 ـ ظقش، حمؿد أمحد. 

 م. 2:74هـ/2494ـ صقت احلسغ، ط افَٚهرة، 82

 ـ ؽرلى، ملمقن. 

 م. 8::2هـ/2529حٔٚتف اشتنٓٚده، ط افَٚهرة، × ـ اإلمٚم احلسغ83

 هـ. :::2هـ/2532، ط افَٚهرة، ‘ـ بىِٜ ـربالء افسٔدة زي84ْٛ

 ـ ؽـقؿ، ظبد افعزلز. 

 م. 2:87هـ/24:7ٜ ذم افًك إُمقي، ط افَٚهرة، ـ افثقرات افًِقيّ 85
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 ـ ؾرحوت، ـرم حؾؿل. 

مٜ حتَٔؼ ـتٚب ؿٔد افؼيد مـ أخبٚر يزيد ٓبـ ضقفقن افدمنَل ـ دراشٜ ذم مَدّ 86

 م. 3226هـ/2537م(، ط افَٚهرة، 2657هـ/64:)ت

 ـ ؾؾفووزن، لقفققس. 

ظـ إدٕٜٚٔ:  فوافنًٜٔ، ترمج ،اخلقارج :ـ أحزاب ادًٚرضٜ افسٔٚشٜٔ افدئّْٜ ذم صدر اإلشالم87

 . 2:82هـ/24:7، )د.م(، 3افدـتقر ظبد افرمحـ بدوي، ط 

 ـ افؼرضووي، لقشػ. 

 م. 3226هـ/2537ـ تٚرخيْٚ ادٍسى ظِٔف، ط افَٚهرة، 88

 ـ ؿرون، ظرؾوت افؼصبل. 

 م. 2:88هـ/24:9ـ ظيّٜ اإلمٚم احلسغ، ط مك، 89

 ـ افؼّؿل، افشقخ ظبوس

 ـ افُْك وإفَٚب، )د.م(، )بال.ت(:8

 ـ ـوصػ افغطوء، افشقخ حمؿد حسغ

 م.3228هـ/2539سّْٜٔٔ، ط بروت، ـ ٕبذة مـ افسٔٚشٜ احل92

 ـ افؽرمل، كوس. 

 م. 3226هـ/2537ـ اإلمٚم احلسغ ـام رأيٝ، ط إيران، 92

 ـ ـرلؿ، شومح. 

 2528، افَٚهرة، 3ـ أظالم ذم افتٚريخ اإلشالمل ذم مك أؾُٚر فِتجديد ومقاؿػ فِحٔٚة، ط 93

 م. 8::2هـ/

 ـ أبق ـػ، أمحد. 

 م. 9::2هـ/:252، افَٚهرة 4ذم مك، ط ^ـ آل بٔٝ افْبل94

 ـ فطػل، حسـ أمحد. 

 م.2:58هـ/2478ـ افنٓٔد اخلٚفد احلسغ بـ ظع، ط مك، 95

 ـ موجد، ظبد ادـعؿ. 

، افَٚهرة، 7ـ افتٚريخ افسٔٚد فِدوفٜ افًربٜٔ ظهقر اجلٚهِٜٔ و افْبقة واخلٍِٚء افراصديـ، ط96
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 م. :2:8هـ/2522

 ـ حمؿد، أمحد رمضون أمحد. 

وٚرة افدوفٜ افًربٜٔ ذم ظٓد افرشقل واخلٍِٚء افراصديـ وافدوفٜ إُمقيٜ ، ط مك، ـ ح97

 م. 2:89هـ/::24

 ـ حمؿد، أمحد ؾفؿل.

 ـ رحيٕٜٚ افرشقل شٔدٕٚ احلسغ، ط افَٚهرة، )بال.ت(. 98

 ـ حمؿد، شعود موهر. 

 م. 2:82هـ/24:2ٓٚ افهٚحلقن، ط افَٚهرة، ئـ مسٚجد مك وأوف99ٚٔ

 حسـ. ـ حمؿد، شعد

 م. 3224هـ/2535ـ أهؾ افبٔٝ ذم مك، تَديؿ: ضف ظبد افرؤوف شًد، ط افَٚهرة، :9

 ـ مرجون، زلـى ؾوضؾ رزوؿل. 

ـ أحقال مك اإلداريٜ وآؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔ مـ افتحرير حتك ّنٚيٜ افًك افراصدي، ط 2:

 م. 3224هـ/2535بٌداد، 

 ـ مشتفري، ظبد افؾطقػ. 

 ْٜ اإلمٚم احلسغ، ط مك، )بال.ت(. ـ شٔد صبٚب أهؾ اجل2:

 ـ ادظػر، ظبد افقاحد

 م.:322هـ/2539ـ بىؾ افًَِّل، ط بروت، 3:

 ـ مـصقر، حمؿقد. 

 م. 2:82هـ/24:2، افَٚهرة، 3ـ افنََٔٚن ذم ـربالء اإلمٚم احلسغ وافسٔدة زيْٛ، ط 4:

 ـ ادقالّن، افسقد ظع احلسقـل، 

 م.3229هـ/:253فُقؾٜ؟ ط ؿؿ، ـ َمـ هؿ ؿتِٜ احلسغ؟ صًٜٔ ا5:

 ـ افـجور، ظومر. 

 م. 3225هـ/2536ـ افنًٜٔ وإمٚمٜ ظع، ط افَٚهرة، 6:

 ـ افـجور، ظبد افقهوب. 

 م. :2:8هـ/2522ـ اخلٍِٚء افراصدون، ط بروت، 7:
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 ـ افـجور، حمؿد افطقى. 

 م. 2:88هـ/24:9رة، ، افَٚه4ـ افدوفٜ إُمقيٜ  ذم افؼق بغ ظقامؾ افبْٚء ومًٚول افٍْٚء، ط8:

 ـ افـكاوي، حسـ ظبد إمر. 

 م. 3222هـ/2532مـ افنٓٚدة إػ افدؾـ، ط بروت، × ـ رأس احلسغ9:

 ـ كك اهلل، إبراهقؿ. 

 م. 6::2هـ/2527ذم حِٛ، ط حِٛ،  ^ثٚر آل حمّدآـ ::

 ـ أبق افـك، ظؿر.

 م. 2:45هـ/2464ـ احلسغ بـ ظع حٍٔد حمّد بـ ظبد اهلل، ط بروت، 222

 م. 2:46هـ/2464، ط بروت، ÷ـ ؾٚضّٜ بْٝ حمّد222

 ـ افـػقس، أمحد راشؿ. 

 م. 8::2هـ/2529ـ ظذ خىك احلسغ، ط ايران، 223

 ـ اهلدلبل، حبقى إبراهقؿ. 

ـ ؿراءات ذم بٕٔٚٚت افثقرة احلسّْٜٔٔ وأبًٚدهٚ افرئٔسٜٔ ـ افًَٔدي افسٔٚد آجتامظل افروحل 224

 م.3223هـ/2534، اإلظالمل، ط إيران

 ـ افقرداّن، صوفح. 

بروت،  ـ افسٔػ وافسٔٚشٜ ساع بغ اإلشالم افْبقي واإلشالم إُمقي، ط225

 م. :::2هـ/2532

 ـ لقشػ، أمحد لعؼقب. 

ـ أمر ادٗمْغ شٔدٕٚ ظثامن بـ ظٍٚن ثٚفٞ اخلٍِٚء افراصديـ مـ اإلشالم إػ آشتنٓٚد، ط 226

 م. 3223هـ/2534افَٚهرة، 

 لقشػ، حسغ حمؿد.  ـ

 م. 2:99هـ/:252افَٚهرة،  ، ط×ـ شٔد صبٚب أهؾ اجلّْٜ احلسغ بـ ظع227
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 ـ اجلوبري، ظع رحقؿ أبق اهلقؾ

، رشٚفٜ مٚجستر ؽر × ـ افسٔٚشٜ إُمقيٜ  ادوّٚدة فإلمٚم ظع2 ّٛ ـ دراشٜ ذم شٔٚشٜ افس

 م.3229هـ/:253بكة، مْنقرة، ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ اف

 ـ احلسـووي، ختوم راهل مزهر. 

ضروحٜ دـتقراه ؽر أُ م(، 772هـ/52م ـ 743هـ/22ـ ادًٚرضٜ ذم افدوفٜ افًربٜٔ اإلشالمٜٔ )3

 م. 3228هـ/2539مْنقرة، ـِٜٔ أداب / جٚمًٜ افُقؾٜ، 

 ـ ظع بقٍ، أمر جقاد ـوطؿ 

م(، رشٚفٜ مٚجستر ؽر 2369هـ/767ـ م 792هـ/72ـ احلٚئر احلسْٔل دراشٜ تٚرخئّٜ )4

 م. 3228هـ/2539مْنقرة، ـِٜٔ أداب / جٚمًٜ افُقؾٜ، 

 

 ـ ذلػل، حمؿد وآخرون 

 م. 5::2هـ/2526، ط ؿؿ، ×ـ مقشقظٜ ـِامت اإلمٚم احلسغ2
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 :27 ....... وجقد أشبٚب حََٜٔٔ دهِحٜ إُّمٜ بدون ـٕٚٝ× ُصبٜٓ: إّن ثقرة اإلمٚم احلسغ

× وأّن ثـقرة اإلمـٚم احلسـغ ُصبٜٓ: فٔس ذم افثقرة ظذ احلٚـؿ اجلٚئر مهِحٜ ذم دٕٔٚ وٓ ديــ

 286 ............................................................ زادت افّؼ، وأوجبٝ افٍتـ

 :28 .............................. افْٚس بغ وٕؼهٚ دظقتف فتْئؿ× صبٜٓ: إمهٚل احلسغ 
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