دراسات املستشرقني عن اإلمام احلسن السبط

(*)

■

املقدمة
يعد كتاب مذهب الشيعة أو عقيدة الشيعة ( )The Shiite Religionللمسترشق
الربيطاين دوايت م.دونالدسون( )Dwight M.Donaldsonمن الدراسات االسترشا ية
املبكرة الشاملة عن األئمة اإلثني عرش

ودراسة يف اجلغرافية التارخيية ملزاراهتم يف

النصف األول من القرن العرشين وتعد مدوناته ملشاهداته املبارشة عن تلك املشاهد
عدّ ها ذات أمهية بوصفه دم صورة وصفية ملا كانت عليه تلك املشاهد يف زمن كتابة
بحثه حيث متكن من العيش ملدة ما يقارب ستة عرش عاما يف مشهد اإلمام الرضا
وأهنى كتابة بحثه هذا هناك بحدود عام 3311م كام أرخ ذلك يف تصديره للكتاب
ومتكن من دراسة مشهده دراسة ريبة وأشمل من بقية املزارات .وتطرق يف الفصول
األخرية من كتابه لتاريخ التشيع يف القرن الرابع اهلجري وبالتحديد درس الدولة
البوهيية ثم ذكر بدايات مجع احلديث عند الشيعة وتطرق بشكل رسيع لتاريخ العلوم
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بعد أن سافر إليها وزارها من ضمن رحالت املسترش ني للبالد اإلسالمية ويمكن
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(*) مركز دراسات الكوفة ـ جامعة الكوفة.

الدينية واالجتهاد عند الشيعة اإلمامية من سقوط الدولة البوهيية حتى العرص
الصفوي ومن بعده تكلم عىل بعض عقائد الشيعة اإلمامية مثل العصمة والشفاعة
ومن ثم تكلم عن بعض الفرق التي تنتسب للتشيع وخص منها اإلسامعيلية والبابية
والبهائية.
وكان د عد س ًام من دراسته هذه يف بادئ األمر لتكون أطروحة لنيل درجة
الدكتوراه و ارئ الدراسة هذه جيد أهنا كتبت بشكل سلس وعند ما يذكر اآلراء
اخلالفية حياول أن يلجأ إىل املصادر التارخيية وكتب الرتاجم املعتربة لدى مجهور
املسلمني لكنه خيلط هذه املعادلة باإلفادة املفرطة من املصادر القصصية وغري املعتربة،
الشيعية والسنية املتأخرة مما يفسد عمله وجيعله يقع يف هفوات وشطحات عدة ،ويف
جمملها تعد دراسة وصفيه لعرص كل إمام  ،و د ذكر اجلانب السيايس وموا ف كل
إمام من أحداث عرصه وأنه كتب دراسته هذه لسد فراغ كان يراه يف معلومات الغرب
والغربيني إزاء الشيعة والتشيع كام رصح بذلك يف تصديره للكتاب حيث نقل عن
املسترشق الربيطاين براون وله ما زلنا نفتقر إىل مؤلف شامل ومعترب عن عقيدة
دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن

الشيعة بأية لغة غربية.
وهذا الشمول الذي تتصف به هذه الدراسة والنوعية العلمية التي اندرجت
حتت إطاره من أ ّهنا أطروحة دكتوراه واملدة الزمنية التي تم تصنيفها يعني الربع األول
من القرن املنرصم حيث كانت بريطانيا د بسطت سلطتها االستعامرية عىل املزارات
الشيعية يف العراق وإيران جعلتها حتتاج اىل التعرف عىل الطائفة اإلمامية الذين يقطن
معظم أتباعها يف هذين البلدين مما جعلنا نستنتج أنه يمكن أن تكون هذه الدراسة د

/أ.م .عيل الرصاف

كتبت يف جانبني :علمي وسيايس حتى يتسنى لربيطانيا التعامل مع هذا املرشب
الفكري اإلسالمي ومعرفة تطلعات معتنقي هذه الطائفة اإلسالمية  ،ومما يزيد من
هذا االحتامل أن املسترشق دونالدسون كان مبرش ًا وكان يعمل مع املبرش األمريكي

 16كانون سيل وصموئيل زويمر رئيس حترير جملة العامل اإلسالمي.

كتب املسترشق دونالدسن عن اإلمام احلسن السبط املجتبى

يف الباب

السادس من كتابه «عقيدة الشيعة» رسد ًا تارخيي ًا بأحداث عرصه وسريته و د أخذ
معلوماته عن بعض املصادر املعتربة والقصصية غري املعتربة لكنه مل خيف انطباعاته
العامة عن شخصية اإلمام احلسن

وسريته ومالبساهتا فقد و ع يف أخطاء جسيمة

ونسب لشخصه الكريم جمموعة من األباطيل واألكاذيب من دس أ الم السلطة و د
دخلت بعضها الرتاث الشيعي فذكر هذه املداخيل الزائفة يف املصادر الشيعية دليالً
عىل صحة كالمه وهي يف احلقيقة عارية عن الصحة متن ًا وسند ًا كام سنبني ذلك ونقف
عىل املصادر العامة واخلاصة ونرى أهنا تتعارض مع سمو شخصية اإلمام احلسن
وعلو شأنه ؛ وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

إن العنوان العريض واملسألة املهمة التي حاول املسترشق دونالدسن الرتكيز
عليها يف صفحات بحثه عن اإلمام احلسن

هي عدم صالحيته وكفاءته للخالفة

و يادة األمة اإلسالمية وهذا واضح يف جنبات بحثه و د رصح بالسبب الذي دعاه
املصطفى جسدي ًا  ،ائ ً
ال « :إال أنه مهام كانت درجة التشابه الظاهري مع النبي
فإن األخبار تدل عىل أن احلسن كانت تنقصه القوة املعنوية والشجاعة والضبط
النفيس والقابلية العقلية لقيادة شعبه .)3(»...
و د استقى هذه املعلومة من سلفه املسترشق البلجيكي واألب اليسوعي
احلا د عىل اإلسالم واألئمة املعصومني

()2

هنري المانس

كام أشار يف تتمة

كالمه السابق وسنقف عىل شخصية هذا الرجل ونذكر رأي بعض النا دين ملا كتبه
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إىل أن يعتقد بذلك بعد أن بني بعض الروايات الدالة عىل شبه اإلمام

بجده

عندما نحلل مصادر دونالدسن يف هناية هذا البحث  ،ويف معرض اإلجابة عىل هذه 17

األكذوبة نقول  :سنقف عىل وة شخصية اإلمام احلسن املجتبى
السياسية عندما نحلل مواجهته

وثبات موا فه

مع معاوية بن أيب سفيان وسنرى كيف أنه

هبدنته مع معاوية بعدما اضطرته الظروف لذلك ّبني زيف هذا األخري وعدم
صالحيته لتويل خالفة املسلمني فرأي دونالدسن هذا مل يكن خاضع ًا حلرية الفكر ومل
حيتضن الدليل بجميع أحواله بخالف المانس الذي كان د تكلم بدوافع احلقد
والعداء لإلسالم .
ّ
إن مسألة هدنة اإلمام احلسن

مع معاوية كانت من أعظم األمور التي

ابتليت به الشيعة فقد رفض كبار الشيعة هذا األمر وعاتبوا اإلمام احلسن

عىل مثل

هذه اخلطوة وبعضهم جعل يشنع عليه وهلذا جيب عىل الباحث أن حييط بحيثيات هذه
القضية إحاطة من مجيع النواحي وبخاصة أهنا صدرت من شخصية مهمة هلا شأن
كبري يف اإلسالم ليكون رأيه ريب ًا من الصواب وبعيد ًا عن اخلطأ السيام إذا علم أنه من
أهل البيت

الذين سياستهم كانت ال تتذرع بالوسائل التي شجبها اإلسالم يف

سبيل الوصول إىل احلكم .ويف حتليل أسباب هدنة اإلمام احلسن بن عيل
دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن
/أ.م .عيل الرصاف
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نعلم

أهم األسباب التي دعت اإلمام احلسن
عظم شخصيته وثبات موا فه وإليكم بعض ّ
املجتبى

إىل مهادنة معاوية:

من أعظم ما تواجهه كل دولة حني تتصف بالوهن بأن ختتلف أركان جيشها
وتعيص اجلند القيادة العامة و د مني جيش اإلمام احلسن

هبذا الداء العضال

بخالف ما كان عليه جيش معاوية الذي ظل موالي ًا حلكومته نتيجة للجهل وكان
جيش اإلمام احلسن خمرت ًا من بل احلزب األموي واخلارجي اللذين كانا ال يريدان
للدولة اهلاشمية أن تقوم هلا ائمة.
أ ّما احلزب األموي فهم أبناء األرس البارزة وذوو البيوتات الرشيفة الذين
الهيمهم غري الزعامة الدنيوية والظفر باملال والسلطان أمثال عمر بن سعد و يس بن
األشعث وعمرو بن حريث وحجار بن أبجر وعمرو بن احلجاج وبعض العيون

وكانوا يف احلقيقة أهم

واجلواسيس الذين زرعهم معاوية يف جيش اإلمام احلسن

عنرص خميف يف اجليش فقد وعدوا معاوية باغتيال اإلمام أو بتسليمه أسري ًا كام اموا
بنرش األراجيف واإلرهاب يف نفوس اجليش بقوة معاوية وضعف احلسن

.

أ ّما احلزب اخلارجي فقد أخذ عىل نفسه اخلروج عىل النظام القائم ووجوب
اخلروج عىل ويل أمر املسلمني إذا مل ينتم إليهم وهو عندهم جهاد ديني جتب التضحية
يف سبيله  ،و د انترشت هذه املبادئ يف جيش العراق انتشار ًا هائ ً
ال إذ استولوا عىل
عقول السذج والبسطاء .و د كان أنصار هذا احلزب يكنون أشد العداء والبغضاء
لبني هاشم واحلزب اهلاشمي فقد وتروا أشد وترية يوم النهروان كادت أن تقيض
عليهم برمتهم فأبرزوا هذا الغيظ واحلنق بقتل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
وأردوه يف حمرابه رصيع ًا  ،كام اغتالوا اإلمام احلسن

وطعنوه يف فخذه وحكموا

بتكفريه فكانت خطة اإلمام يف مواجهة هؤالء املندسني أن أمر جيشه بالقبض عليهم
و تلهم وكتب كتاب ًا ملعاوية خيربه بعلمه هبم وحيذره من عا بة هذا االمر وأنه جاهز
للقتال ويمهد لذلك( )1وكان

يف سلسلة مراسالته مع معاوية د أكد عىل أحقيته

باخلالفة وزيف دعوى معاوية ودعاه اىل العدول عن دعواه .

التي فرضت عليهم يف عهد اإلمام عيل

بعد ما أنصبت جهودهم يف الفتوحات

اإلسالمية فقد طحنت احلروب املتكررة فيها مجع ًا غفري ًا منهم حتى أصبحوا يكرهون
احلرب ويؤثرون السلم وحيبون العافية مضاف ًا لقله الغنائم التي حصلوا عليها( )4من
حروب اجلمل وصفني والنهروان ،إذ مل يعامل تىل العدو معاملة الكافرين بعدما أمر
اإلمام عيل

بجمع ما كان يف املعسكر من غنائم بعد وا عة اجلمل وبعث به إىل
()5

مسجد البرصة حتى يأيت من عرف شيئ ًا فيأخذه.
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وكانت جيوش الكوفة د أصيبت بالسأم والكلل جراء احلروب املتتالية

وأيض ًا من األسباب التي ساعدت عىل تفكك اجليش العرا ي هي افتقاره 17

للقوى الواعية من أعالم الشيعة الذين آمنوا بأفضلية أهل البيت
خلالفة رسول اهلل

وأولويتهم

والذين كان هلم الوالء والتقدير يف نفوس جيش العراق وكان

هلم شأن كبري يف تنظيم احلركة العسكرية وتوجيه اجليش يف خدمة األهداف السامية
أمثال الصحايب العظيم عامر بن يارس والقائد البطل هاشم بن عتبة املر ال وثابت بن
يس وخزيمة بن ثابت املعروف بذي الشهادتني ونظائرهم من الذين سبقوا إىل
اإلسالم واإليامن فقد ذهبوا شهداء وضحية حرب صفني التي أثارها الطامعون
واملنحرفون عن اإلسالم ضد ويص رسول اهلل

فقد أصيب عسكر العراق بفراغ

هائل وابتىل باملنافقني واخلوارج ولو كان يف جيش اإلمام احلسن

مثل أولئك

األخيار األبرار ملا التجأ إىل اهلدنة مع خصمه.
ومما زاد الطني بلة هو خيانة وخذالن عبيد اهلل بن العباس القائد العام لقوات
جيش املقدمة نتيجة إغراءات معاوية فقد عمد معاوية إىل بذل األموال بسخاء للوجوه
واألرشاف والزعامء فغدروا باإلمام وانسحبوا من معسكره يف غلس الليل وخذلوا
عشائرهم وجبنوهم من البقاء( )6حتت راية اإلمام احلسن

وفتحت باب اخليانة

دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن

والغدر ومهدت السبيل لاللتحاق بمعاوية و د وجد ذووا النفوس الضعيفة جماالً
واسع ًا للغدر بخيانتهم لإلمام فاختذوا من غدر عبيداهلل وسيلة لذلك فهو ابن عم
اإلمام وأ رب الناس إليه.
وكانت وة اإلشاعات التي كانت تبثها عيون معاوية واحلزب األموي يف
جيش اإلمام احلسن

هلا أكرب تأثري يف اضطرابه فقد أشيع نبأ تل يس بن سعد بن

عبادة خليفة عبيداهلل بن العباس عىل اجليش وأشيع أنه د صالح معاوية ،وأشدها

/أ.م .عيل الرصاف

فتك ًا عندما أرسل وفد من بل معاوية للتفاوض فأخذ هذا الوفد يشيع بأن اإلمام
د أجاهبم اىل الصلح( )7كان يف جيش اإلمام

ولو كان يف جيش اإلمام

من ذوي البصائر الذين مل يكونوا بقلة يف جيوش اإلمام عيل بن أيب طالب

 12بوجه هذه الشائعات ملا اضطر اإلمام اىل اهلدنة مع معاوية .

و اموا

واملسألة األخرى التي دعت اإلمام إىل اهلدنة هي وة اخلصم وثبات مو فهم
مع أمريهم معاوية فقد صب مجيع جهوده املادية واملعنوية يف إصالح جيشه وتقويته
لقرب الشام مع الروم فكان يعقد اهلدنة مع الروم ويدفع هلم أمواالً لكي ال يفتح باب
احلرب معهم( )8ومل يستعمل اجليش يف الفتوح ومل يكن ولج به حرب ًا غري صفني وكان
وسبطه األكرب ،أضف اىل ذلك ما كان

د عد العدة حلرب رحيانة رسول اهلل
يملك معاوية من دهاة ٍ
رش طمعوا بامله ودنياه كاملغرية بن شعبة وعمرو بن العاص

وغريهم يف مقابل ختاذل جيش العراق ملا كان حيتويه من املندسني من احلزب األموي
واخلارجي احلروري وكذلك ضخامة األموال التي كان يمتلكها معاوية إذ أغرى هبا
الصديق والعدو مما أدى اىل متزيق جيش اإلمام احلسن

.

ومن االمور املهمة التي جعلت األمام يقبل باهلدنة مع معاوية التي فيها داللة
واضحة عىل حنكته السياسية وعدم جمازفته بعد أن رأى األمور مجيع ًا ليست يف صاحله
وأن حقن دمه ودماء الشيعة أوىل ،و د أكد عىل هذا األمر تكرار ًا عندما اعرتض عليه
حتى خلص الشيعة حينام أسفوا أن تكون أمورهم د أوصلتهم اىل مهادنة معاوية
فتجرأ بعضهم عىل سيدهم وإمامهم ووصفه بمذل املؤمنني فكان د أجابه بكل صرب
املؤمنني ائ ً
ال « :ما أردت بمصاحلتي معاوية إال أن أرفع عنكم القتل»(.)3
واألهم واألخطر من ذلك والذي نظر اإلمام احلسن املجتبى

فيه بعني

البصرية الربانية بأنه إن حارب معاوية فإن املنافقني يف جيشه وهم ليسوا بقلة
سيسلموه أسري ًا وأن معاوية ال يقتل احلسن بل خييل سبيله وبذلك سيكون ممتن ًا لبني
هاشم وسيتخىل عن عارة األبدي فهو طليق إبن طليق لرسول اهلل
اإلمام

و د رصح

هبذا املعنى ائالً « :واهلل لو اتلت معاوية ألخلو بعنقي حتى يدفعونني

يمن عيل فتكون
اليه سل ًام  ،واهلل لئن أسامله وأنا عزيز خري من أن يقتلني وأنا أسري أو ُّ
يمن هبا وعقبه عىل احلي منا
سن ًة عىل بني هاشم إىل آخر الدهر وملعاوية ال يزال ُّ
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ٍ
حقن لدماء
وملء لبه األسى وبخطى ثابتة متأكد من تصميمه عىل ما فعله من
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وامليت».

فأين من يقول بضعف شخصية اإلمام عن مثل هذه الترصحيات

واملوا ف الثابتة التي تنم عن إنسان عظيم و ائد مرشد حكيم و د أويت العلم واحلنكة
السياسية بكل ما حتمل الكلمة من معنى ،فاألرس د عرب عنه بالقتل وكان يريد ّ
أن
معاوية ال يقتله بل يأرسه ثم يفتديه وهذا العمل بمثابة القتل إلمام املسلمني مشفع ًا
ذلك باأليامن املغلطة وهو أصدق القائلني
ويف النهاية ّبني اإلمام احلسن

.
لألمة اإلسالمية واألجيال الالحقة زيف

ا ّدعاءات معاوية من تظاهر باإلسالم واهتامم بشؤون املسلمني من خالل رشوط
الصلح فالباحث املنقب يرى حكمة اإلمام العميقة وعلمه الد يق بوا ع حال معاوية
فجعل يف بنود الصلح أمور ًا هي يف الضد متام ًا مع جوهر معاوية املعادي لإلسالم
العلوي اهلاشمي وال جرم أن الذي جبلت طينته عىل العداء التام هلذا اخلط األصيل
أن ال يفي هلم بيشء وال يرى هلم أ ل ذمة من دون أن ينتبه لنفسه منها هي أ الم
السلطة تصف تشو ه بالصلح مع اإلمام احلسن

وكيف كان يذيع اإلشاعات بل

أن يقدم عىل هذا األمر ،ومن ثم هو الذي بعث بالصحف البيضاء املختومة طالب ًا من
دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن

إدراج أي رشط أراد ورغب ويرى معاوية يطري فرح ًا بقبول اإلمام

اإلمام

مهادنته( )33ثم نكث بعد أن دخل الكوفة فقام فيهم خطيب ًا فقال ...« :أال إن كل يشء
أعطيته للحسن بن عيل حتت دمي هاتني !! ال أيف به  .»...ويف رواية أخرى ...« :إين
لتحجوا وال لتزكوا ! وإنكم لتفعلون ذلك
واهلل ما اتلتكم لتصلوا وال لتصوموا وال
ّ
وإنام اتلتكم ألتـأم َـر عليكم !! و د أعطاين اهلل ذلك وأنتم كارهون» )32( .ويف رواية
أخرى« :أال وإين طلبت بدم عثامن ! فقتل اهلل اتله !! ورد األمر اىل أهله رغم

/أ.م .عيل الرصاف

معاطس أ وام !!  ،أال وإنا د أجلناكم ثالث ًا فمن مل يبايع فال ذ ّمة له وال أمان له عندنا

 )31(»...و د شنع بعض من أرباب السري والتاريخ هذه اخلطبة ووصفوها بالعيية
()34

الفاحشة

 17احلسن

و د رد عليه اإلمام

و د ابتدأها بسب أمري املؤمنني اإلمام عيل

()35

ثم ام من املجلس ومل يصل هناك بعد ذلك أبد ًا.

ونتساءل هنا كيف نصف من استغل املهادنة مع خصمه أحسن استغالل
ووضع بنود ًا موافقة مع أصول اإلسالم الصحيح الذي ال يتالءم مع ذات عدوه
اللدود  ،وبذلك كشف حقيقته أمام األمة اإلسالمية وإن تاريخ عدوه بل فعله هذا
كفيل بام ام به  ،فهل الذي ام هبذا الدور العظيم رجل ضعيف النفس تنقصه
الشجاعة والقابلية العقلية لقيادة شعبه  ،كام خترص بذلك دونالدسن وسلفه المانس
أم هو يف غاية احلكمة واحلنكة السياسية والشموخ والعلو الروحي واملعنوي.

التهمة الكربى األخرى التي حاول دونالدسن لصقها باإلمام احلسن

من

دون وجه حق وافرتاء عليه جاءت يف كتابه« :و د ىض زهرة شبابه يف الزواج
وسمي املطالق وخلق لعيل أعداء
والطالق حتى بلغ من تزوجهن املائة ،
ِّ
خطرين»( )36مستند ًا لكالم سلفه المانس يف دائرة املعارف اإلسالمية (.)37
و د استدل عىل كالمه ببعض األباطيل املدسوسة يف بعض كتب الشيعة ائ ً
ال :
«ويعرتف الشيعة أنفسهم أنه كان للحسن ستون زوجة وعدد كبري من الرسايا فنقرأ أن
عددهن كان بني الثالثامئة والتسعامئة و د طلق كثري ًا منهن فسمي باملطالق .و د
بلغت علي ًا عدة شكايات من أناس بارزين يف أن احلسن كان يتزوج بناهتم وال يلبث
أن يطلقهن  ،وكان اجلواب الوحيد لعيل هو أن ال ينكحونه بناهتم»( )38مستند ًا بذلك
لكتاب شيعي صيص مغمور وهو عقائد الشيعة للمريزا آ ايس الذي سنقوم بتعريفه
عندما نحلل مصادر معلومات دونالدسن يف هناية البحث.
ويف معرض اإلجابة عن هذه التهمة نقول :د وردت بعض الروايات املغرضة
من بل أ الم السلطة األموية والعباسية و د ترسبت بعض تلك املفاهيم الباطلة
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عدد نسائه الرشعيات بلغ الستني عدا الرسايا أو اللوايت متتع هبن  ،و د ذكر أن

17

لكتب الشيعة املعتربة وغريها وسنقف عىل تلك الروايات يف كتب الفريقني :
أ ـ الروايات يف مصادر أهل السنة :
هناك مخس عرشة رواية يف املصادر السنية تتهم اإلمام احلسن

بمثل هذه

التهمة الشنيعة و د وردت يف مصادر عدة (.)33
ويف املحصلة أن سند مجيع تلك الروايات ضعيف لوجود كذابني ووضاعني
()20

مثل حممد بن عمر الوا دي

()23

واملدائني

()22

وأبو القاسم عيل بن إبراهيم

وغريهم(.)21
ومن ناحية املتن ففي مثل تلك الروايات إشكاالت عديدة وأهنا متنا ضة ،
فمنها أن أسامء أزواج اإلمام

اللوايت ام بطال هن وأنساهبن غري معلوم وفيها

داللة واضحة عىل أن هذا اإلهتام د أطلق جزاف ًا ،فأبو احلسن املدائني الذي أطلقت
عليه املصادر لقب النسابة العامل ( )24نسب لإلمام احلسن

سبعني زوجة

()25

وسمى إحدى عرشة منهن فقط( .)26أضف اىل ذلك ّ
أن اخلالف العجيب والشاسع
ّ
دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن
/أ.م .عيل الرصاف
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بني تعداد أزواجه

أيض ًا دليل عىل اختالف مثل هكذا روايات فقد عدت زوجاته

من احلرائر وأمهات األوالد من سبعني( )27زوجة اىل ثالثامئة( )28وذريته

د

سجلها املؤرخون ما بني سبع( )23ومخس وعرشون( )10وهو ر م طبيعي غري دال عىل
كثرة زوجاته أبد ًا.
وإذا كان اإلمام احلسن السبط

مطال ًا فلم مل يط ّلق عدوته اللدودة التي

أودت بحياته وهي جعدة بنت األشعث التي اعرتف دونالدسن بام كانت تكن من
عداء له( )13وكان

صابر ًا حمتسب ًا يتحمل أذاها وهي التي امت باغتياله مرات

عدّ ة( )12فأين صفة املطالق من اإلمام احلسن

وهل كانت هذه الزجيات املريبة لو

صحت يغفل عنها عدوه اللدود معاوية فيتخذها مغن ًام للتشهري باإلمام

( )11وفيام

يبدو ّ
أن مثل هذه الروايات د حيكت من بل العباسيني عىل آل عيل

وبالتحديد

يف عرص املنصور الدوانيقي حينام صعدوا عىل أكتاف العلويني وباسم ظالمتهم فثارت
النصيب

األرسة العلوية بوجههم عندما استتب هلم األمر وكان آلل احلسن

األوفر من تلك الثورات ،فلذا عمد املنصور بدس مثل تلك الروايات للتقليل من
إذ رصح ببعض ما يكنُّه ضمريه عند ما تكلم

شأهنم وشأن جدهم احلسن السبط

عىل منرب اهلاشمية بعد أن ألقى القبض عىل عبد اهلل بن احلسن( .)14والذي جيعل
مع

الباحث ينحاز إىل مثل هذا الرأي أنه مل ترد يف مراسالت اإلمام احلسن

معاوية الكثرية نسبي ًا مثل هذا األمر أضف اىل ذلك أن نفس الطالق د عد يف سنة
رسول اهلل

أبغض احلالل فكيف يكون سبط رسول اهلل من خيالف سنة جدة

ويكون مطال ًا وهو األوىل بالتمسك هبا كام رأينا يف شأن زوجته جعدة بنت األشعث.
ب ـ الروايات يف املصادر الشيعة :
()15

هناك ست روايات ذكرهتا املصادر الشيعية وردت يف أماكن خمتلفة.

هذه الروايات أيض ًا فيها إشكاالت سندية ففيها من الوا فة مثل محيد بن
زياد( )16واحلسن بن حممد بن سامعة( )17وغريمها و د وردت أحاديث كثرية يف ذم
()18

الوا فة بل يوجد يف كثري منها ترصيح بكفرهم ونصبهم وأهنم مرتدون عن احلق

أنتن من اجليف )13(.ويف بعض تلك الروايات اإلسناد ضعيف وفيها رواة جمهولون
كاحلسن بن جماشع( )40أضف اىل ذلك ضعف مصادرها عدا الكايف للشيخ الكليني
فالبقية يعتربن من املصادر الثانوية يف احلديث عند الشيعة كدعائم اإلسالم للقايض
النعامن واملنا ب البن شهرآشوب وكشف الغمة لألربيل .
أما من ناحية املضمون واملتن فهذه الروايات خمالفة لسرية أهل البيت
ألهنم كانوا مثال رمحة اهلل يف األرض حتى مع أعتى أعدائهم فكيف بزوجاهتم وكيف
خيالفوا حدود اهلل وسنة رسوله

يف تعدّ د الزوجات واإلفراط يف اجلواري ففيها
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و د اشتهروا بالكالب املمطورة عند أصحابنا اإلمامية والكالب إذا أصاهبا املطر فهي
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أيذاء للنفس البرشية فضالً عن خمالفة السنن فهم عدل القرآن وخلفاء الرمحن
وأوصياء رسول اهلل

فقد كان اإلمام احلسن املجتبى

د حافظ عىل عرضه

وزوجاته حتى أنه مل يطلق من حتمل األذى منها وهي جعدة بنت األشعث.

ومن شطحات املسترشق دونالدسن األخرى أنه ا ّدعى أن اإلمام املجتبى
مل يكن عىل عال ة جيدة مع أبيه وأخوته ائ ً
ال« :وبعد وفاة فاطمة يف رشخ صباها مل
تكن عال ته مع أبيه وأخوته عىل أحسن ما يرام»(.)43
ويف معرض الرد عىل هذا الكالم نقول :عىل النقيض متام ًا فإ ّن العال ة بني
اإلمام احلسن

وأبيه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

كانت عىل أحسن ما يرام

ومل تكن عال ة والد وولد بل كانت عال ة معلم وتلميذ وهذا واضح متام ًا من خالل
الوصية اخلالدة التي تركها لولده احلسن
دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن
/أ.م .عيل الرصاف
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وكان اإلمام عيل

بعد منرصفه من صفني.

يتعامل مع ولده اإلمام احلسن

كوزير له وتشهد له

حرض أهل الكوفة
ذلك و ائع عرص خالفته (40-15هـ660-656/م) فهو الذي ّ
لقتال أصحاب اجلمل واستطاع أن جيمع ألبيه تسعة آالف شخص( )42وكان حارض ًا
يف حرب صفني و د بذل فيه أ ىص درجات التفاين يف الدفاع عن احلق املتمثل يف أبيه
حتى منعه وأخاه احلسني
الصالة يستخلف ولده احلسن

()41

من احلرب

وكان كلام ّ
تعذر يف اخلروج اىل

لذلك( ، )44كام كان يوكل بعض مهام القضاء له

أيض ًا(.)45

ومما ادعاه دونالدسن بغري وجه حق ونسبه إىل إلمام احلسن

هي صفة

التبذير ائالً « :و د برهن عن كثرة تبذيره بأن خص كل امرأة من نسائه بامل كثري ،
فنرى بذلك كيف بذرت أموال طائلة خالل خالفة عيل بالزمن الذي كانت اخلالفة
()46

نفسها شديدة االفتقار»

وهذا الكالم أيدته بعض الروايات يف املصادر السنية

والشيعية( )47والباحث املتخصص سيجد تلك الروايات روايات مرسلة من ناحية
اإلسناد واملراسيل ال يعول عليها وكام أسلفنا أن املحتوى ال يوازي شخصية اإلمام
احلسن املجتبى
املصطفى

وجده

حيث توارث مبادئ اإلسالم الصحيحة عن أبيه

د

يف لة املهور وتيسري أمر الزواج وعدم التبذير  ،فأمه فاطمة

دخلت بيت زوجها عيل بن أيب طالب

باملهر اليسري وكانت حياهتم الزهد فكيف

ال يكون ولدها اإلمام احلسن املجتبى

عىل منهاجهام و د كان بالفعل هكذا فقد

روي أن احلسن بن عيل اسم اهلل تعاىل ماله مرتني حتى تصدق بنعله ولقد حج احلسن
ابن عيل مخس ًا وعرشين حجة ماشي ًا وإن النجائب لتقاد معه(.)48

وادعى دونالدسن أن معاوية كان يرسل لإلمام احلسن

األموال وهو

يبذرها فكانت النتيجة أنه مات بالسل عندما بلغ بالعمر مخس ًا وأربعني سنة.
ويف معرض الرد نقول :إ ّن اإلمام احلسن املجتبى
عيل

د ورث مصادر أبيه
()50

املالية وهي كثرية منها ما كان يملكه من أراض زراعية يف منطقة ينبع

املشتهرة بأبيار عيل

حالي ًا والتي جعلها يف الصد ات( )53وكانت مما أفاء اهلل عىل

رسوله و د أعطاها لعيل

()52

وكان عيل

()51

ينفق عىل نفسه من ماهلا

وكانت لإلمام

ممتلكات ومو وفات أخرى يف أطراف املدينة من أمالكه وأمالك

فاطمة الزهراء

()54

فكان اإلمام احلسن

و د أوىص هبا لولده احلسن وجعلها و ف ًا عىل بني هاشم
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()43

يدير أمر معاشه منها وكان يعني الشيعة عىل أمور معيشتهم 77

من تلك األموال فقد أ طع أيب رافع أرض ًا من صد ات ينبع وأعطاه دار ًا( )55وكان
هو الويص بعد أبيه فله تلك األمالك والعقارات واألرايض الزراعية مع األموال
الرشعية التي كانت جتبى إليه من بل الشيعة فال حاجة له يف مال معاوية وهو سيد
شباب أهل اجلنة وأعلم بحالهلا من حرامها .
وكان اإلمام احلسن

د أدرج بعض البنود املالية يف وثيقة اهلدنة مع معاوية

وهذا نابع من معرفة اإلمام بأن احلاكم اإلسالمي البدّ من أن يدير ا تصاد األمة
فرشط عىل معاوية تعويض عوائل شهداء حرب صفني واجلمل بمبلغ مليون
درهم( )56وأن يفضل بني هاشم يف العطاء والصالت عىل بني عبد شمس ويستثني
كل عام مليوين درهم

بيت مال الكوفة فهو حتت ترصفه وأن يعطي أخاه احلسني

وجيعل له خراج دارابجرد يف والية فارس وأال يمنع أحد ًا من شيعة عيل
عطاءه( ،)57ولكي يكشف لألجيال القادمة أن اإلمام احلسن

كان حريص ًا شديد

احلرص عىل ا تصاد شيعته.
أما ما ذهب اليه املسترشق دونالدسن من أن اإلمام مرض بداء السل نتيجة
دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن
/أ.م .عيل الرصاف
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تبذير األموال ولعله صد أنه تعرض لداء السل نتيجة إرسافه يف األكل والرشب
فنقول :هذا ادعاء باطل ألنه علمي ًا مل يكن هناك من دليل عىل أن اإلرساف يف األكل
والرشب يورث السل ومن ثم مل يرش إىل مصدر هذه املعلومة فهو أطلقها عىل عواهنها
واملصادر تكاد تتفق عىل أن اإلمام احلسن

السم وعىل يد زوجته
تويف نتيجة
ِّ

جعدة بنت األشعث وبأمر ودس ٍ من معاوية( )58وأن مثل هذه األمراض تعدّ من
العاهات ونعتقد نحن الشيعة اإلمامية أن املعصومني

منزهون من اإلصابة بمثل
ّ

هكذا عاهات يف أبداهنم.

عرض نقدي ملصادر دونالدسن يف عرضه لسرية اإلمام احلسن

:

تعرض املسترشق الربيطاين دونالدسن يف حتليله ملختلف جواب سرية اإلمام

احلسن املجتبى

إىل خمتلف التخرصات والشطحات وذلك نظر ًا لعدم اعتامده عىل

املصادر الرئيسة يف استحصال املعلومة الد يقة فقد اعتمد عىل مصادر ثانوية غري
معتربة و صصية مثل كتاب جنات اخللود وروضه الشهداء وعقائد الشيعة يف فوائد
الرشيعة وخالصة األخبار وسنستعرض هذه الكتب ،وهي مصادر متأخرة جد ًا و د
صنفت للطبقة العامة من الناس وأهداها مؤلفوها لبعض امللوك والوزراء يف الدولتني
الصفوية والقاجارية وأن معظمها مل تر النور ومل حتقق و د حصل دونالدسن إما عىل
النسخة املخطوطة هلذه الكتب أو الطبعة احلجرية كام جتد ذلك يف مصادر كتابه(:)53
3ـ كتاب روضة الشهداء وهو كتاب يتصف بالكشكول كام وصفه الشيخ آ ا
()60

بزرك الطهراين بامللمع
()63

املنابر

فهو كتاب غري تارخيي وكتب لغرض القراءة عىل

وهو باللغة الفارسية للموىل الواعظ احلسني بن عيل الكاشفي البيهقي

املتوىف يف حدود 330هـ 3504/م وهو مرتب عىل عرشة أبواب وخامتة فيها ذكر
أوالد السبطني ومجلة من السادات والكتاب حيتوي عىل جمموعة من األخبار عن سرية
النبي

والسيدة الزهراء

ذكره لألئمة من بعد احلسني

واألئمة املعصومني

واالختصار واضح يف

(.)62

وهو من تأليف املريزا حممد رضا بن حممد مؤمن اإلمامي املدرس املتوىف بعد سنة
3328هـ3736 /م باللغة الفارسية حيتوي عىل رشح أسامء اهلل احلسنى ومعرفة أنبيائه
العظام وتواريخ كل واحد من املعصومني األربعة عرش

واألخالق املشرتكة

بينهم ،وتواريخ ملوك االرض والسالطني األمويني والعباسيني وبيان امللل والنحل
وبعض أحوال البلدان من املسافة والعرض والطول ومعرفة جهة القبلة والسفر وما
()61

يتعلق باأليام والشهور و د صدره باسم الشاة السلطان حسني الصفوي

(3315-3306هـ3721-3635/م) وباجلملة ف ّ
إن نسخ الكتاب املوجودة ال تفوق
()64

السبعني ور ة

ومع تلك املواضيع الكثرية كيف تريد أن يكتب املؤلف بشكل
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2ـ ومن مصادر دونالدسن كتاب جنات اخللود وهو يتصف بالكشكول أيض ًا
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د يق عن سرية اإلمام احلسن

.

1ـ املصدر اآلخر الذي ا تبس منه دونالدسن هو كتاب خالصة االخبار للسيد
حممد مهدي بن حممد جعفر املوسوي التنكابني املتوىف بعد سنة 3241هـ3828 /م
باللغة الفارسية يف صص األنبياء واملرسلني واألئمة

ومنا بهم ومعجزاهتم

وبعض االخالق وبعض ما يتعلق باملصادر والرجعة واحوال احلجة

()65

واملالحظ أنه أيض ًا يتخذ الكتاب الطابع القصيص وهو متأخر أيض ًا.
4ـ وأخري ًا نلحظ أن دونالدسن د اعتمد عىل كتاب غري معترب آخر وهو كتاب
عقائد الشيعة تأليف احلاج مريزا آ ايس وزيرالسلطان حممد شاه الثاين القاجاري
(3264 - 3250هـ 3848 – 3814 /م) و د استخدم طبعة حجرية هلذا الكتاب
و د ذكره الشيخ آغابزرك الطهراين باختصار شديد لكنه مل يذكر ما إذا كان له من
خمطوط واكتفى باال تباس من تلخيص الكتاب باإلنكليزية عىل املسترشق إدوارد
براون( .)66وكان حري ًا باملسترشق دونالدسن أن يستقي معلوماته من املصادر القديمة
من كتب الشيعة الروائية والتي ذكرت تواريخ املعصومني

ال أن يستعني بكتب

دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن

صصية متأخرة صنفت لفهم العوام.
ومن مصادره األخرى هي نتاجات بعض املسترش ني اآلخرين من صنفه
وأبرزهم املسترشق البلجيكي المانس واألنجليزي ويليام موير وكال املسترش ني
هذين عرفا بعدائهام الشديد لإلسالم والنبي

.

أما األب اليسوعي البلجيكي احلا د هنري المانس فهو شديد التعصب حا د

/أ.م .عيل الرصاف

عىل اإلسالم ويستغل الروايات الواهنة ويغري تعابريها ومعانيها لصالح أفكاره الشاذة
فهو ال يراعي أدنى رشوط األمانة العلمية و د وصفه عبد الرمحن بدوي يف موسوعة
املسترش ني ائالً« :وأبشع ما فعله ..هو أنه كان يشري يف اهلوامش اىل مراجع بصفحاهتا

 ، 72و د راجعت معظم هذه اإلشارات يف الكتب التي أحال إليها فوجدت أنه إما أن

يشري إىل مواضيع غري موجودة إطال ًا يف هذه الكتب أو يفهم النص فه ًام ملتوي ًا خبيث ًا
أو يستخرج إلزامات بتعسف شديد يدل عىل فساد الذهن وخبث النية»(.)67
ونكمل الصورة هنا بام اله جورج جرداق عن المانس يف كتابه اإلمام
عيل

صوت العدالة اإلنسانية « :و د جعل المانس مهه األول متجيد معاوية وبني

أمية واختالق العلل التي يريد هبا أن جيعل علي ًا يف درجة ال تسمو اىل درجة معاوية !
والمانس مل يستعمل علمه الغزير يف خدمة احلقيقة ومل يلجأ اىل إثبات األسانيد
الضخمة يف مصنفاته جتلية للوا ع وإيضاح ًا ملا خفي عىل سواه من أمور بل أساء إىل
علمه وسعة اطالعه بأن جعل مهه أن يعاكس ما أثبته التاريخ وما يثبته العقل واملنطق
وطبيعة احلوادث بل إ ّنه ليعاكس العاطفة املوالية التي يستحقها املرء إزاء أولئك
حيسه اإلنسان عىل اجلانب
العظامء من املسلمني َ
األول وحياول أن خي ّطئ كل عطف ُّ
اإلنساين اخلري يف الطيبني واخلريين»(.)68

أما السري ويليام موير فهو اآلخر كان حا د ًا عىل اإلسالم وكان مبرش ًا مسيحي ًا
يف اهلند ما بني األعوام  3817حتى  3876و د سعى بشكل مغرض وحقري أن يثبت
املسيحية واليهودية من خالل القرآن الكريم(.)63

ـ تعد دراسة املسترشق الربيطاين دوايت م .دونالدسن من الدراسات
االسترشا ية املبكرة التي شملت األئمة اإلثني عرش
اجلغرافيا التارخيية ملزاراهتم.

كام شملت الدراسة
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توصل هذا البحث إىل النتائج اآلتية:
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الشيعية األولية وبشكل د يق ويف أغلب األحيان نجده يكتفي ببعض املصادر
التارخيية العامة ويعول عىل القصصية غري املعتربة منها.
ـ و د و ع يف أخطاء جسام وشطحات غري مغتفرة عند ذكره لسرية اإلمام
احلسن املجتبى

منها:

ـ ا ّدعى أن اإلمام احلسن

كانت تنقصه الشجاعة واحلنكة السياسية وأنه

كان يطلب الراحة وهذا بعيد كل البعد عن شخصه الكريم ومنهجه الرسايل القويم
و د رأينا ثبات شخصيته واحلكمة فيام ام به يف هدنته مع معاوية.
ـ أثار ضية زجيات اإلمام احلسن

املتعددة املفرتاة عليه أساس ًا و د نا شنا

الروايات الواردة يف هذا الشأن يف مصادر السنة والشيعة وب ّينا زيفها.
ـ ذكر أن اإلمام املجتبى

مل يكن عىل عال ة جيدة مع أبيه وأخوته و د ثبت

خالف ذلك األمر إذ هو الويص بعد أبيه والقائم بمقامه يف مهام اإلمامة اإلهلية ومن
بعده أخوه اإلمام احلسني

فكانت العال ة ربانية فيام بينهم يف أعىل مستوى من

دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن

السمو والر ي كام خطط هلا الباري عز وجل.
ـ نسب لإلمام احلسن

صفة التبذير من خالل اإلرساف يف مهور زوجاته

وهذا بعيد كل البعد عن خلقه السامي و د أثبتنا تعداد زوجاته وأمر اإلرساف فهو
بعيد عنه ألنه عاش حياة بالغة يف الزهد والتقشف عن لذائذ هذه الدنيا الدنيئة.
ـ كام وصل به األمر أنه ا ّدعى أن اإلمام احلسن

كان يستعني بأموال معاوية

ابن أيب سفيان يف متشية معاشه ولعله توهم ذلك من خالل ما ورد من البنود املالية يف

/أ.م .عيل الرصاف

وثيقة اهلدنة بني اإلمام احلسن

ومعاوية التي مل يف هبا معاوية و د أثبتنا خالف

ذلك وهو ما كان يملكه اإلمام

من األموال والصد ات اجلارية التي ورثها من

أبيه يف املدينة وما كان يمتلكه هو جعلته غني ًا عن املال احلرام فكان مع ما يمتلكه من
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* هوامش البحث *
 . 3دونالدسن ،دوايت .م :عقيدة الشيعة ،تعريب :ع.م ،.مؤسسة املفيد ،ط ( ،2بريوت – ،)3330
ص.83
 . 2المانس ،هنري :دائرة املعارف اإلسالمية ،نقله اىل العربية  :حممد ثابت الفندي وآخرون ،دار
املعرفة ( ،بريوت ـ د.ت)  ،ج  ، 7ص  400ـ 401؛ مادة ( :احلسن بن عيل بن أيب طالب).
 . 1أبو الفرج اإلصفهاين  ،عيل بن احلسني بن حممد املرواين األموي القريش (ت  156هـ367 /
م) :مقاتل الطالبيني ،رشح وحتقيق :أمحد صقر ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط
( ،1بريوت  ، )3338 -ص. 61 - 62
 . 4أبوالفرج اإلصفهاين  :مقاتل الطالبيني ،ص .70 - 61
 . 5الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد (ت  130هـ 322 /م) :تاريخ الرسل وامللوك،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف( ،القاهرة  ،)3361 -ج  ،4ص . 513 - 518
 . 6اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعقر بن وهب بن واضح (تويف بعد  232هـ/
305م) :تاريخ اليعقويب ،حتقيق :عبد األمري مهنا ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
(بريوت  ،)3331 -ج  ،2ص .322 - 323
 . 7اليعقويب :تاريخ اليعقويب ،ج  ،2ص 322؛ الطربي :تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص.353
 . 8ابن األعثم  ،أبو حممد أمحد بن األعثم الكويف (تويف يف حدود  134هـ 326 /م) :الفتوح ،
احلسن عيل بن احلسني بن عيل اهلذيل (ت  146هـ 357 /م) :مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد  ،دار املعرفة ( ،بريوت ـ د.ت)  ،ج  ، 2ص .187
 . 3الدينوري ،أبو حنيفة أمحد بن داود (ت  282هـ 835 /م) :األخبار الطوال ،حتقيق :عبد املنعم
عامر ،مراجعة :مجال الدين الشيال ،وزارة الثقافة واألرشاد القومي( ،القاهرة ،)3360 -
ص223؛ الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (ت  460هـ 3068 /م) :إختيار معرفة
الرجال املعروف برجال الكيش ،حتقيق :جواد القيومي االصفهاين ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
( م  ،)3427 -ص 306 - 305؛ الطربي ،حممدبن جرير بن رستم (القرن الرابع اهلجري/
العارش امليالدي) :دالئل اإلمامة ،منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط ( ،2بريوت -
 ،)3388ص.64
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حتقيق :عيل شريي  ،دار األضواء ( ،بريوت ـ  ، )3333ج  ، 2ص 513؛ املسعودي  ،أبو

 . 30الطربيس ،أبو منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب (القرن السادس اهلجري /الثاين عرش 77

امليالدي) :االحتجاج ،تعليق :السيد حممد با ر املوسوي اخلرسان ،منشورات مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،ط ( ،1بريوت  ،)2000 -ج  ،3ص  .230و د ذكر الشيخ الصدوق(رمحه اهلل)
رواية تدل عىل أن معاوية مل ير َع يف اهلل ذمة لشيعة اإلمام احلسن
هلم من با ية حيث روي عنه

أبد ًا ولوال صلحه ملا بقيت

« :لوال ما أتيت ملا ترك من شيعتنا عىل وجه األرض أحد إال

تل» .ينظر :الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (ت  183هـ/
333م) :علل الرشائع ،صححه وعلق عليه و دم له :الشيخ حسني األعلمي ،منشورات
مؤسسة األعلمي للمطبوعات( ،بريوت  ،)3388 -ج  ،3ص.243
 . 33املقريزي ،تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر بن حممد (ت  845هـ 3443 /م) :إمتاع
األسامع بام للنبي (صىل اهلل عليه [وآله] وسلم) من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق
وتعليق  :حممد عبد احلميد النمييس ،دار الكتب العلمية( ،بريوت  ،)3333 -ج  ،5ص .158
 . 32أبو الفرج االصفهاين  :مقاتل الطالبيني ،ص.77
 . 31البالذري ،أبو العباس أمحد بن حييى بن جابر (ت  273هـ 832 /م) :أنساب األرشاف،
حتقيق :حممود فردوس العظم ،دار اليقظة العربية( ،دمشق  ،)3337 -ج  ،2ص .183
 . 34ابن عساكر ،أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي الدمشقي (ت 573
هـ 3376 /م) :تاريخ مدينة دمشق ،دراسة وحتقيق :عمر بن غرامة العمروي ،دار الفكر،
دراسات املسترشقني عن اإلمام احلسن
/أ.م .عيل الرصاف
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(بريوت  ،)3335 -ج  ،31ص 275؛ الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (ت
 748هـ 3147 /م) :سري أعالم النبالء ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
(بريوت  ،)2004 -ج  ،4ص .313
 . 35الطربيس :االحتجاج ،ج  ،3ص .282
 . 36دونالدسن  :عقيدة الشيعة ،ص.83
 . 37المانس :دائرة املعارف اإلسالمية ،ج ،7ص 400ـ  ،403مادة (:احلسن بن عيل بن أيب طالب)
 . 38دونالدسن  :عقيدة الشيعة ،ص.30
 . 33وردت تلك الروايات يف الطبقات الكربى البن سعد وتاريخ مدينة دمشق البن عساكر
وهتذيب الكامل للمزي وهتذيب التهذيب البن حجر وسري أعالم النبالء للذهبي وغريها من
وبني زيغها وريبها
املصادر .و د ام بذكر تلك الروايات ونقدها الشيخ وسام برهان البلداوي ّ
متن ًا وسند ًا ُّ
كل عىل حدة .ينظر :البلداوي  ،وسام برهان :القول احلسن يف عدد زوجات اإلمام
احلسن

 ،العتبة احلسينية املقدسة( ،كربالء  ،)2008 -ص.208 - 60

 . 20حممد بن عمر الوا دي السهمي األسلمي املدين (ت  207هـ821/م) أبوعبد اهلل من أ دم

املؤرخني يف اإلسالم ولد باملدينة وانتقل اىل العراق يف أيام الرشيد وأتصل بيحيى بن خالد
الربمكي فأفاض عليه عطاياه و ربه من اخلليفة فويل القضاء ببغداد واستمر إىل أن تويف فيها،
من أشهر كتبة :املغازي النبوية ،ضعفة أهل احلديث ورموه بالكذب تارة وبالوضع تارة أخرى
وحكموا بعدم حج ّية رواياته املسندة فضالً عن التي يرسلها أو حيدثها عن نفسه بال إسناد.
للمزيد من التفاصيل عن أراء املحدثني حول الوا دي ظ :البلداوي :القول احلسن ،ص.64-63
 . 23عيل بن عبد اهلل ،أبو احلسن املدائني (ت  225هـ 840/م) موىل عبد الرمحن بن سمرة :راوية
مؤرخ كثري التصانيف من أهل البرصة سكن املدائن ثم انتقل اىل بغداد فلم يزل هبا اىل أن تويف.
من املتهمني بالكذب يف احلديث وذكر أن مسلم يف صحيحة د امتنع من الرواية عنه وأن ابن
عدي د ضعفة ويروي عن عوانه بن احلكم املعروف بوالئه لعثامن واألمويني باإلضافة إىل أن
أكثر رواياته من املراسيل .للتفاصيل ينظر :البلداوي  :القول احلسن ،ص .333 - 334
 . 22أبو القاسم عيل بن إبراهيم (ت  508هـ 3334 /م) من أشد املبغضني للشيعة إذ أوىص بل
موته أن ال حيرضه وال يتواله أحد من الشيعة .ال الذهبي ...« :وأوىص  ...أن ال يتواله أحد
من الشيعة  .»...ينظر :الذهبي :سري أعالم النبالء ،ج  ،32ص .204
 . 21للتفاصيل ينظر :البلداوي :القول احلسن ،ص. 208 - 60
 . 24اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت (ت  461هـ 3073/م) :تاريخ مدينة
السالم وأخبار حمدثيها وذكر طاهنا من غري أهلها وواردهيا ،حققه وضبط نصه وعلق عليه:
بشارعواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ( ،بريوت  ،)2003 -ج  ،31ص 538؛ الذهبي:
 . 25ابن أيب احلديد ،عز الدين أبو حامد عبد احلميد بن هبة اهلل بن عبد اهلل املدائني املعتزيل (ت656
هـ 3258 /م) :رشح هنج البالغة ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،
(بريوت  ،)3362 -ج  ،36ص .22
 . 26ن.م.
 . 27ن.م.
 . 28ابن شهر آشوب ،رشيد الدين أبو جعفر حممد بن عيل بن شهر آشوب الرسوي املازندراين (ت
 416هـ 3044 /م) :منا ب آل أيب طالب ،حتقيق :يوسف بقاعي ،دار األضواء ،ط ،2
(بريوت  ،)3333 -ج  ،4ص.14
 . 23املقديس ،املطهر بن طاهر (تويف بعد  155هـ 366 /م) :البدء والتاريخ ،اعتنى بنرشه :كليامن
هيوار ،مكتبة املثنى( ،بغداد – د.ت) ،ج  ،5ص .75
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 . 10ابن سعد ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي البرصي (ت  210هـ 845 /م) :ترمجة
اإلمام احلسن

من القسم غري املطبوع من كتاب الطبقات الكبري ،هتذيب وحتقيق :عبد

العزيز الطباطبائي ،مؤسسة آل البيت

إلحياء الرتاث ( ،م  ،)3436 -ص .28-27

 . 13دونالدسن  :عقيدة الشيعة ،ص.31
 . 12دونالدسن :عقيدة الشيعة ،ص .31 - 33
 . 11ينظر :البلداوي :القول احلسن ،ص .283 - 253
 . 14ينظر :املسعودي :مروج الذهب ،ج  ،1ص .133
 . 15ورد اثنان منها يف كتاب الكايف للشيخ الكليني واثنان أخريان يف كتاب دعائم اإلسالم للقايض
النعامن املغريب ورواية واحدة يف مستدرك الوسائل للمريزا النوري وأخرى يف منا ب ابن
شهرآشوب و د حصل خطأ عند الباحث البلداوي عندما حلل رواية ابن شهرآشوب يف سياق
روايات املصادر السنية كام ام بتحليل معطيات الروايات املدسوسة يف املصادر الشيعية وحللها
أحسن حتليل من وجهة نظر املذهب اإلمامي .ينظر :البلداوي :القول احلسن  ،ص  358ـ
 353 ، 233ـ .365
 . 16محيد بن زياد بن محاد الدهقان أبو القاسم كويف سكن سورا وانتقل إىل نينوي رية عىل العلقمي
اىل جنب احلائر عىل صاحبه السالم كان ثقه وا ف ًا وجه ًا فيه  ...ومات محيد سنه عرش وثالثامئة.
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ينظر :النجايش ،أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس األسدي الكوين (ت  450هـ/
 3058م) :فهرست أسامء مصنفي الشيعة ،حتقيق :موسى الشبريي الزنجاين ،مؤسسة النرش
اإلسالمي ،ط  ( ،7م  ،)3424 -ص .312
 . 17احلسن بن حممد بن سامعة أبو حممد الكندي الصرييف :من شيوخ الوا فة كثري احلديث فقيه ثقة
وكان يعاند يف الو ف والتعصب .ظ:النجايش :فهرست أسامء مصنفي الشيعة ،ص.43 - 40
 . 18ملزيد من التفاصيل عن الوا فة وتاريخ نشأهتا وتطورها ينظر :النارصي ،رياض حممد حبيب :
الوا فية دراسة وحتليل ،املؤمتر العاملي لإلمام الرضا

( ،مشهد  ، )3403 -ج  3وج.2

 . 13ينظر :النوبختي ،أبو حممد احلسن بن موسى (تويف بل  130هـ 322 /م) :فرق الشيعة،
صححه وعلق عليه :حممد صادق آل بحر العلوم ،املكتبة املرتضوية( ،النجف ،)3313 -
ص. 82 - 83
 . 40ينظر :البلداوي :القول احلسن ،ص. 257
 . 43دونالدسن  :عقيدة الشيعة ،ص. 83
 . 42الطربي :تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،4ص.500 - 433

 . 41ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة ،ج  ،23ص 244و ج  ،36ص ،33ص. 24
 . 44املسعودي :مروج الذهب ،ج  ،1ص .3
 . 45الكليني ،أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق (ت  123هـ 343 /م)  :الفروع من الكايف،
صححه و ابله وعلق عليه  :عيل أكرب الغفاري ،دار الكتب اإلسالمية ،ط ( ،4طهران -
 ،)3336ج  ،7ص.232 - 233
 . 46دونالدسن  :عقيدة الشيعة ،ص .30 - 83
 . 47ينظر :البالذري :أنساب االرشاف ،ج ، 2ص171؛ ابن شهر آشوب :منا ب آل أيب طالب ،ج
 ،4ص 23؛ األربيل ،ابو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح (ت  631هـ 3234 /م) :كشف
الغمة يف معرفة األئمة ،دار االضواء ،ط ( ،2بريوت  ،)3385 -ج  ،2ص381؛ الطربيس،
املريزا حسني النوري (ت 3120هـ 3302 /م) :مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،حتقيق:
مؤسسة آل البيت

إلحياء الرتاث ،ط ( ،1بريوت  ،)3333 -ج  ،35ص.30

 . 48ابن شهر آشوب :منا ب آل أيب طالب ،ج  ،4ص .38
 . 43دونالدسن :عقيدة الشيعة ،ص.30
 . 50ال يا وت  ...« :ينبع حصن به نخيل وماء وزرع وهبا و وف لعي أبن أيب طالب

يتوالها

ولده  »...ينظر  :يا وت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل يا وت بن عبد اهلل احلموي الرومي
البغدادي (ت  626هـ 3223 /م)  :معجم البلدان ،حتقيق  :فريد عبد العزيز اجلندي ،دار
الكتب العلمية( ،بريوت – د.ث) ،ج  ،5ص.531
كتاب تاريخ املدينة املنورة أو أخبار املدينة ،علق عليه وخرج أحاديثه :عيل حممد دندل
وآخرون ،دار الكتب العلمية( ،بريوت  ، )3336-ج ،3ص.317 - 316
 . 52الكليني  :الفروع من الكايف ،ج  ،7ص .54
 . 51الثقفي ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سعيد بن هالل (ت281هـ 836 /م) :الغارات أو
االستنفار والغارات  ،حققه وعلق عليه :عبد الزهراء احلسيني اخلطيب ،دار األضواء( ،بريوت
  ،)3387ص45 – 44؛ ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بنعبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري (ت  610هـ 3211 /م) :أسد الغابة يف معرفة
الصحابة ،اعتنى بتصحيحها :عادل أمحد الرفاعي ،دار إحياء الرتاث العريب( ،بريوت -
 ،)3336ج  ،4ص.332
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 . 53ابن ش ٌبة ،أبو زيد عمر بن شبة زيد بن عبيدة بن ريطة النمري البرصي (ت 262هـ876 /م):

 . 54الصدوق  :من ال حيرضه الفقيه ،صححه وعلق عليه :عيل أكرب الغفاري ،مؤسسة النرش 77

اإلسالمي ،ط  ( ،4م  ،)3426-ج  ،4ص 245 – 244؛ الطويس :هتذيب األحكام يف رشح
املقنعة للشيخ املفيد ،حققه وعلق عليه :حسن املوسوي اخلرسان ،دار الكتب اإلسالمية،
(طهران  ،)3130 -ج  ،3ص. 348 - 346
 . 55األربيل :كشف الغمة ،ج  ،3ص .345
 . 56الدينوري :األخبار الطوال ،ص238؛ الطربي :تاريخ الرسل وامللوك ،ج  ،5ص – 362
365؛ الصدوق :علل الرشائع ،ج  ،3ص .250 - 243
 . 57البالذري :أنساب األرشاف ،ج  ،2ص 136 – 135؛ البعقويب :تاريخ اليعقويب  ،ج ،2
ص312؛ املسعودي :مروج الذهب ،ج  ،1ص .5
 . 58البالذري :أنساب األرشاف ،ج  ،2ص 136 - 135؛ املسعودي :مروج الذهب ،ج ،1
ص.5
 . 53ينظر :دونالدسن :عقيدة الشيعة ،ص .161 - 153
 . 60آ ا بزرك الطهراين ،حممد حمسن بن عيل بن حممد رضا (ت 3183هـ3370 /م) :الذريعة إىل
تصانيف الشيعة ،مراجعة وتصحيح وتد يق :رضا بن جعفر مرتىض العاميل ،دار إحياء الرتاث
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العريب( ،بريوت  ،)2003 -ج  ،33ص .232
 . 63ن.م.
 . 62ن.م.
 . 61آ ا بزرك  :الذريعة ،ج  ،5ص. 307
 . 64درايتي ،مصطفى  :فهرست وراه دست نوشتهاي إيران ،كتابخانه موزه ومركز أسناد جملس
شوراي إسالمي( ،طهران  ،)2008 -ج  ،1ص .726 - 725
 . 65آ ا بزرك  :الذريعة ،ج  ،7ص.350
 . 66ن.م ، .ج  ،35ص .206
 . 67بدوي ،عبد الرمحن :موسوعة املسترش ني ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ( ،4بريوت
–  ،)2001ص .504
 . 68جرداق ،جورج :اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،دار مكتبة احلياة( ،بريوت  ،)3370 -ج
 ،5ص .213-218
 . 63بدوي :موسوعة املسترش ني ،ص .578

***

