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الصالة السالم ماعليهحياة اإلمام الحسن بن علي   
 
 

عليهما هو االمام الحسن ابن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب 
 الصالة السالم

 امه فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
خاتم االنبياء والمرسلين( صلى هللا عليه واله)جده دمحم   
(والمجتبى, التقي, الزكي, الطيب)من القابه   
(أبو دمحم)كنيته   
في في الخامس عشر من شهر رمضان  عليه الصالة السالمولد 

 السنه الثانيه للهجره
انه كان ابيض اللون مشربا بحمره  عليه الصالة السالممن صفاته 

واسع العينين كث اللحيه ليس بالطويل وال بالقصير مليحا عليه 
 سيماء االنبياء

المؤمنين سالم هللا عليه في عامه اللت له االمامه بعد استشهاد امير 
 السابع والثالثون

:اما زوجاته سالم هللا عليه فهن  
و جعده , خوله بنت منظور, هند بنت سهيل, ام اسحاق بنت طلحه

.بنت االشعث  
:اوالده  

زيد والحسن وعمرو والقاسم وعبد هللا وعبد الرحمن والحسن 
م عبد هللا و االثرم وام الحسن وام الحسين وفاطمة وام سلمة وا

 فاطمة
هجرسه وكان عمره سالم  94من صفر سنة  71استشهد في ال 
سنه 91هللا عليه   
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وهو من جملة . هو من جملة الذين أذهب هللا عنهم الرجس: فضائله
(صلى هللا عليه وآله)الهجرة )الذين باهل بهم النبي   

. نوهو من جملة الثقلي(. عليهم الصالة السالم)وهو من أهل البيت . 
صلى هللا عليه )وقال فيه رسول هللا . وهو من الذين أوجب هللا ودهم

سيدا شباب أهل ( عليهما الصالة السالم)الحسن والحسين (: وآله
الحسن والحسين إمامان قاما أو ( صلى هللا عليه وآله)وقال . الجنة
الحسن والحسين رحانتاي(: صلى هللا عليه وآله)وقال . قعدا . 

(حسبي هللا)أو ( عزة هللال: )نقش خاتمه . 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا اللهم إني أسألك بمكانك وبمعاقد عزك : حرزه

وسكان سماواتك وأنبيائك ورسلك أن تستجيب لي فقد رهقني من 
أمري عسر اللهم إني أسألك أن تصلي على دمحم وآل دمحم وان تجعل 

 .لي من عسري يسرا
د مرة واإلخالص خمس وهي أربع ركعات كل ركعة بالحم: صالته

 .وعشرون مرة
 ميالده الكريم

عليهما الصالة )في ليلة النصف من شهر رمضان كان علي وفاطمة 
ينتظران وليدهما األول ما أشد فرحتهما به وهما يعلمان أنه ( السالم

التالي أطل اإلمام  امل لواء الرسالة وفي نهار اليوموريث اإلمامة وح
إلى العالم الجديد وغمرة الفرحة والدته ( عليه الصالة السالم)الحسن 
عليه الصالة )وهكذا سر اإلمام علي ( عليها الصالة السالم)الطاهرة 
بولده وقرة عينه فحمله على صدره وضمه إليه بكل سرور, ( السالم

فجاء إلى ( صلى هللا عليه وآله)وأوصلوا خبره إلى جده المصطفى 
وحمل الحسن وطلب من  (عليه الصالة السالم)بيت اإلمام علي 

فاطمة أن تناوله خرقة بيضاء جاء بها جبرئيل من الجنة فلفه بها 
اسمه : وأذن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى وعق عنه كبشا وقال
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الحسن, ألن هللا تعالى إنتخب له هذا االسم المبارك القليل التداول 
 .عند العرب

المسلمون يهنئون وهكذا طار اسمه الشريف يصدع االسماع وأقبل 
بحفيده الحسن ويباركون لالمام ولده ( صلى هللا عليه وآله)النبي 

الزكي فعاش الحسن سنواته القليلة مع جده في كنف الرسالة, يشم 
 عبق النبوة واريج الجهاد المتواصل

 
. 

 الحسن مع رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم
 
 

الحسين  و اهتماما بالغا هو( صلى هللا عليه وآله)لقد أواله النبي 
أيضا وعمل بكل ما أمكنه أن يبرز الحسن كإمام وقائد منذ صغره 

يؤكد أهمية موقع الحسن وضرورة ( صلى هللا عليه وآله)وراح النبي 
االهتمام واإللتفاف حوله ويعلن للناس بالقول والعمل أن حب الحسن 

 عليه صلى هللا)واجب شرعي, بل أنه مرآة عاكسة عن حب النبي 
جالسا ( صلى هللا عليه وآله)ففي أحد األيام وبينما كان النبي ( وآله

عليها الصالة )في جماعة من أصحابه بالمسجد, مرت فاطمة 
صلى هللا عليه )وهي خارجة من بيتها إلى حجرة رسول هللا ( السالم
عليه الصالة )ومعها الحسن والحسين ثم تبعها اإلمام علي ( وآله
رأسه إلى أحد ( صلى هللا عليه وآله)رسول هللا  فرفع( السالم

من أحب هؤالء فقد أحبني ومن أبغض هؤالء فقد : أصحابه وقال
 .أبغضني
يحمل الحسن على كتفه امام الناس ( صلى هللا عليه وآله)وكان النبي 

ويكثر من تقبيله واإلهتمام به ومحاورته بألطف الكلمات وأرق 
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آلخرين ليدركوا عظمة الحسن ولتكون األلفاظ وإظهار كل ذلك أمام ا
للحسن أرضية جماهيرية جيدة في المستقبل تتحرك معه بكل وعي 

ومنذ نعومة ( عليه الصالة السالم)وفهم لمنزلة ودور اإلمام الحسن 
أن الحسن والحسين ( صلى هللا عليه وآله)أظافر الحسن أعلن النبي 

يطيعونهما إمامان وأنهما قدوة وأسوة ومثل, على الناس ان 
ويودونهما ويقتدون بهما, وكان يشيد بذكرهما في كل مناسبة 

ويولونهما اهتمامه البالغ ليعيشا في وعي الناس كأئمة وأناس من 
صلى )طراز خاص وعندما طلب نصارى نجران المباهلة من النبي 

اصطحب معه الحسن والحسين ليقول للناس كلهم أن ( هللا عليه وآله
أفضل من الكبار عند هللا, وهكذا عندما كان النبي هؤالء الصغار هم 

تحت الكساء أدخل معه الحسن والحسين ( صلى هللا عليه وآله)
(عليهما الصالة السالم) . 

ومن ثم نزلت أية التطهير كإعالن سماوي عن طهارة وعصمة 
(عليهما الصالة السالم)الحسن والحسين   

 
. 

 ذكاء االمام الحسن علية الصالة والسالم
 
 
ذكاء المعصوم عبارة عن قابليات فائقة يعيشها في ذاته دون أن إن 

تتصدع يوما من األيام, ألنه دائما يعيش الصفاء والنقاء الروحي 
وأرقى درجات الفاعلية العقلية من جراء االخالص في العبادة 

(عليه الصالة السالم)واالهتمام بالجانب الروحي, وهكذا كان الحسن   
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. 
 شخصية اإلمام الحسن )عليه الصالة السالم(

 
 

كان للحسن هيبة الملوك وصفات األنبياء ووقار األوصياء, كان أشبه 
وكان يبسط له على باب ( صلى هللا عليه وآله)الناس برسول هللا 

داره بساطا يجلس عليه مع وجهاء وكبار األمة فإذا خرج وجلس 
للحسن, وكان إنقطع الطريق, فما يمر من ذلك الطريق أحد إجالال 

يحج إلى بيت هللا من المدينة ماشيا على قدميه والمحامل تقاد بين 
يديه وكلما رآه الناس كذلك نزلوا من دوابهم ومشوا احتراما للحسن 

حتى اعداءه أمثال سعد بن أبي وقاص( عليه الصالة السالم) . 
عليه )إن فيك عظمة فقال : وذات مرة جاءه أحد المعجبين به فقال له

وهلل العزة : )بل في عزة قال هللا تعالى: موضحا( الة السالمالص
: وقال واصل بن عطاء يصف شخصية الحسن(. ولرسوله وللمؤمنين

عليه سيماء األنبياء وبهاء الملوك, ولذلك لم يتردد أحد من المسلمين 
في العراق والمدينة من بيعة الحسن بعد أبيه لعظيم شخصيته وسعة 

حلمه وزهدهعلومه وعجيب آدابه و  
 

. 
 الحسن )عليه الصالة السالم( يشاهد المأساة

 
 

عليه الصالة )ومن الصور المؤلمة التي شاهدها إمامنا الحسن 
هي رحيل جده سيد الرسل وما ألم به هذا الفراق الصعب, ( السالم

فلطالما كان الحسن يداعب جده ويداعبه ويحمله على عاتقه ويطوف 
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, وكان (عليه الصالة السالم)منزلة الحسن به المدينة ليري الناس 
 ...يحمله على منبره وهو يخطب و

كانت هذه الصور الرائعة تدور في خلد اإلمام الحسن وهو يودع جده 
 .األعظم إلى مثواه األخير

وبعد هذه الحادثة جاءت مؤامرة السقيفة واغتصاب منصب الخالفة 
حتى ( صالة السالمعليه ال)من أبيه المرتضى وتآمر االمة ضد علي 

تجرأ عمر وزمالئه ان يضرب باب دار فاطمة فيكسره على 
وقد كانت خلف الباب مما ادى إلى ( عليها الصالة السالم)الزهراء 

وهو او شهيد من آل علي ورأى مرض امه ( المحسن)سقوط جنينها 
ووجدها على أبيها وتألمها من الذين ( عليها الصالة السالم)الزهراء 
دك واغضبوها واستهانوا بمقامها العظيمغصبوها ف  

 
. 

 من معاجز اإلمام الحسن )عليه الصالة السالم(
 
 

خرج : قال( عليه الصالة السالم)روي عن أبي عبد هللا الصادق 
في بعض ( عليهم الصالة السالم)الحسن بن علي بن ابي طالب 

فنزلوا في : عمره ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته قال
ففرش للحسن : من تلك المناهل تحت نخل يابس قال( عين ماء)منهل 
لو كان في : تحت نخله وللزبيري ورفع رأسه( عليه الصالة السالم)

 .هذا النخل رطب ألكلنا منه
وإنك لتشتهي الرطب؟(: عليه الصالة السالم)فقال له الحسن : قال  
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لسماء فدعا يده إلى ا( عليه الصالة السالم)نعم, فرفع الحسن : قال
بكالم لم يفهمه الزبيري فاخضرت النخلة ثم صارت إلى حالها 

سحر وهللا: فأورقت وحملت رطبا, فقال له الجمال ! 
ويلك ليس بسحر ولكن دعوة (: عليه الصالة السالم)فقال له الحسن 
 .ابن النبي مجابة

لما صالح : قال( عليه الصالة السالم)وعن أبي عبد هللا الصادق 
معاوية جلسا بالنخيلة فقال ( عليهما الصالة السالم)علي  الحسن بن
كان ( صلى هللا عليه وآله)يا أبا دمحم بلغني أن رسول هللا : معاوية

يخرص النخل فهل عندك من ذلك علم؟ فإن شيعتكم يزعمون أنه ال 
 يعزب عنكم علم شيء في األرض وال في السماء؟

صلى هللا عليه )ل هللا إن رسو(: عليه الصالة السالم)فقال الحسن 
كان يخرص كيال وأنا أخرص عددا( وآله . 

كم في هذه النخلة؟: فقال معاوية  
أربعة آالف بسرة وأربع بسرات, (: عليه الصالة السالم)فقال الحسن 

فأمر معاوية بها فصرمت وعدت فجاءت أربعة آالف وثالث 
 .بسرات

 كذبت فإذا في وهللا ما كذب وال(: عليه الصالة السالم)فقال الحسن 
يد عبد هللا بن عامر بن كريز بسرة, كان قد سرقها من التمر, فجاء 

(عليه الصالة السالم)العدد مطابقا لما أخبر به اإلمام الحسن  . 
هذه حبلى : بقرة فقال( عليهما الصالة السالم)مرت بالحسن بن علي 

بعجلة أنثى لها غرة في جبينها ورأس ذنبها أبيض فانطلقنا مع 
: لقصاب حتى ذبحها فوجدنا العجلة كما وصف على صورتها فقلناا

ويعلم ما في األرحام فكيف علمت؟: أوليس هللا عز وجل قال  
ما يعلم المخزون المكنون المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك : فقال

(صلى هللا عليه وآله)مقرب وال نبي مرسل غير دمحم وذريته  . 
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ماذج من كراماته العظيمة التي وللحسن معاجز كثيرة وفيرة هذه ن
تدل على منزلته العظيمة وقدره الرفيع ومقامه عند هللا بحيث يلهمه 

 ويعلمه علوما تعجز الناس عنها جميعا
 

. 
 قصة عن كرم اإلمام الحسن )عليه الصالة السالم(

 
 

إن رجال مر بعثمان : قال( عليه الصالة السالم)عن اإلمام الصادق 
على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم, بن عفان وهو قاعد 
دونك الفتية الذين ترى : أرشدني فقال له عثمان: فقال له الرجل

وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد هللا بن 
دم مفجع, أو : يا هذا إن المسألة ال تحل إال في إحدى ثالث: جعفر

تسأل؟ دين مقرح, أو فقر مدقع, ففي أيها  
 (عليه الصالة السالم)فأمر له الحسن . في وجه من هذه الثالث: فقال

بتسعة ( عليه الصالة السالم)بخمسين دينارا وأمر له الحسين 
وأربعين دينارا وأمر له عبد هللا بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا, 
ما : ففرح الرجل كثيرا فانصرف منهم شاكرا فمر بعثمان فقال له

 صنعت؟
فقص عليه كل شيء, فقال عثمان ومن لك بمثل هؤالء الفتية أولئك 

 .فطموا العلم فطما وحازوا الخير والحكمة
يا بن أمير المؤمنين بالذي أنعم عليك بهذه : وجاءه رجال يوما فقال له

النعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليه بل إنعاما منه عليك إال ما 
ظلوم ال يوقر الشيخ الكبير وال انصفتني من خصمي فإنه غشوم 
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من : يرحم الطفل الصغير وكان متكئا فاستوى جالسا وقال له
 خصمك حتى انتصف لك منه؟

؟!الفقر: فقال له  
: ثم رفع رأسه إلى خادمه وقال له( عليه الصالة السالم)فأطرق 

ادفعها : أحضر ما عندك من موجود فاحضر خمسة آالف درهم فقال
ق هذه األقسام التي أقسمت بها علي متى أتاك بح: إليه ثم قال له

 خصمك جائرا إال ما أتيتني منه متظلما
 

. 
 عبادة الحسن )عليه الصالة السالم(

 
 

ان العبادة بالنسبة للمعصوم تمتاز بانه يعيش استشعار عظمة الرب 
تبارك وتعالى طيلة لحظات حياته وال يلتفت إلى ما يصرفه عن هذا 

فالعبادة بالنسبة إليه تعتبر لقاء روحي مع عالم الشعور واإلحساس, 
الملكوت األعلى وارتياح مطلق في الفكر والقلب والروح فهو يعشق 
العبادة ال ألنها تدخله الجنة بل النها تجعله في حالة خاصة ال يعلمها 

( عليه الصالة السالم)إال هللا سبحانه ولذلك روي ان اإلمام الحسن 
مفاصله واصفر لونه ولما سئل عن السبب, كان إذا توضأ ارتعدت 

حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه : قال
إذا انتهى من ( عليه الصالة السالم)وترتعد مفاصله وكان الحسن 

صالة الفجر ال يتكلم مع أحد بل يشتغل بالتعقيبات والدعاء حتى تطلع 
, وأما (الة السالمعليها الص)الشمس وهذا ما ورثه عن أمه الزهراء 

حج خمسة وعشرين ( عليه الصالة السالم)الحج فإن اإلمام الحسن 
إن ألستحي من ربي أن ألقاه ولم : حجة ماشيا على قدميه وكان يقول
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أمش إلى بيته, وناصف ماله في الدنيا ثالث مرات كان يتصدق 
( عليه الصالة السالم)بنصف جميع ما يملك فنالحظ أن المعصوم 

أمرا في غاية الروعة وهويعلمنا  : 
 .أن العبادة ال تعني أن ينعزل اإلنسان عن المتجمع

 .وأن العبادة ليست مجرد طقوس دينية
 .وأن العبادة ال تعني التخلص من التكليف الشرعي

بل العبادة تعني أن يعيش اإلنسان الخوف من هللا دائما وإذا تعزز هذا 
ال يسرق وال يكذب وال الشعور في ضمير اإلنسان فإنه ال يظلم و

يرتكب الموبقات, والعبادة تعني أن يعيش اآلخرون معك في فضل 
 .مالك فتتصدق إلى الفقراء والمحتاجين

وأن نؤدي العبادة عن وعي وإدراك وتواضع هلل تبارك وتعالى ومن 
السخافة أن يظن اإلنسان انه قد وصل إلى مقام متميز ثم يمن على 

العبادة تعني احتياج اإلنسان المطلق لهذا المد هللا تعالى بعبادته, بل 
 اإللهي والفيض الرباني

 
. 

 اإلمام الحسن مع والده )عليه الصالة السالم(
 
 

مشاركا لوالده امير المؤمنين ( عليه الصالة السالم)لقد كان الحسن 
في جميع شؤونه السياسية والعسكرية فقد كان ( عليه الصالة السالم)

يراقب معه األحداث عن كثب فاشترك في حرب شديد القرب منه 
الجمل وصد هجمات األعداء الناكثين الذين تنكروا إلمامة اإلمام 

( عليه الصالة السالم)حتى سجل الحسن ( عليه الصالة السالم)علي 
عليه الصالة )موقفا بطويلة رائعة ففي ذات مرة دعا أمير المؤمنين 
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اقصد بهذا الرمح : وقال له دمحم بن الحنفية فأعطاه رمحه( السالم
قصد الجمل فذهب فمنعوه بعض الجيوش فلما رجع إلى والده أخذ 
الرمح منه وأعطاه للحسن وقصد الجمل حتى وصل إليه وطعنه 
بالرمح ورجع إلى والده وعلى رمحه أثر الدم, بعد أن شق تلك 
المئات من الرجال من الناكثين وغاص في اوساطهم دون تردد 

ال : رآه دمحم بن الحنفية خجل فقال له أمير المؤمنينوخوف, ولما 
(عليه الصالة السالم)تأنف فإنه ابن النبي وانت ابن علي  . 

وكانت مواقف الحسن هي نفس مواقف أبيه ال تختلف قيد أنملة حتى 
ان أباك بغضة وقد : قدم إليه أحد الذين بعثهم معاوية وقال للحسن
ونبايعك؟ خاض في دم عثمان فهل لك أن تخلعه  

فرده الحسن ردا عنيفا ودافع عن أبيه حيدر الكرار, فذهب الرجل 
إلى معاوية وأخبره بكالم الحسن, فقال ( وهو عبد هللا بن عمر)

إنه ابن أبيه وهكذا إشترك مع والده في حرب صفين : معاوية
والنهروان بكل بسالة وبطولة وظل الحسن صامدا على مباديء 

صلى هللا عليه )يدافع عن شرعة جده وسيرته  النبوة ودعائم الرسالة
وبويع ( عليه الصالة السالم), ولهذا لما أستشهد أمير المؤمنين (وآله

في الكوفة استعد من األيام االولى ( عليه الصالة السالم)للحسن 
لحكمه لحرب الفئة الباغية معاوية وعمرو بن العاص الذين ما عرفوا 

س والجيوش لمحاربتهما وللدفاع عن لإلسالم حرمة أبدا فحشد النفو
أعراض ودماء المسلمين الذين كانوا عرضة لهجمات عصابات 
معاوية, فكانت خطة اإلمام الحسن هي إمتداد لخط أبيه ولم يتوان 
صلى )يوما عن ذلك ولم يتنازل أبدا عن نصر دين جده المصطفى 

ا يزعم ولم يختلف يوما مع ابيه أو أخيه الحسين كم( هللا عليه وآله
بعض الحاقدين والمغرضين, بل اهل البيت خطهم واحد وإن تعددت 

 .األدوار واختلفت المشاهد
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مع معاوية( عليه الصالة السالم)معاهدة الحسن   
وجد اإلمام الحسن نفسه وحيدا فريدا مع شيعته القليلة وعرف من 
 :الحوادث والظروف الضاغطه عليه انه وشيعته أمام خطرين

خطر الخوارج والمغفلين, خطر معاوية  
وخاف اإلمام أن تتطور األمور فيستغل النصارى واليهود مثل هذه 
 األجواء لضرب اإلسالم فرأى أن يعقد هدنة مع معاوية السيما مع
أن معاوية بعث إليه أنه مستعد للصلح مع عدم وجود جيش كاف 

 لحرب معاوية
 

موعة من فبعث إلى معاوية رسالة يدعوه للهدنة بينهما على مج
الشروط يلتزم بها معاوية, فوافق معاوية على ذلك فورا وكانت 

 :شروط الهدنة هي
وهو يعني أن معاوية لم )يعمل معاوية بكتاب هللا وسنة رسوله  أن -7

,(يكن كذلك  
(عليه الصالة السالم)يرفع السب عن أمير المؤمنين علي  أن -2  
وال يقتلهم( عليه الصالة السالم)ال يطارد شيعة علي  أن -3  
ال يعهد معاوية إلى أحد بعده بل الخالفة للحسن ومن ثم  أن -9

(عليه الصالة السالم)للحسين   
الناس آمنون حيث كانوا أن -5  

ووافق معاوية ابتداءا على هذه الشروط وانتهى النزاع بين الطرفين, 
إال أن معاوية كعادته فلم تمض فترة من الزمن إال وأعلن تمرده على 

مرة ثانية, في حين كان الحسن ( عليه الصالة السالم)مام الحسن اإل
قد غادر الكوفة إلى المدينة لتدخل الكوفة إلى ملك معاوية, ايضا فقال 

أال وأن الحسن بن علي قد اشترط علينا شروطا : معاوية أمام الناس
هي تحت قدمي, وهكذا صرح معاوية أنهه خائن ومجرم وماكر وال 
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مباديء أي طريق, وبكل بساطة عاد معاوية إلى سب يعرف للقيم وال
ومطاردة شيعته وقتلهم أينما ( عليه الصالة السالم)علي وآل علي 

وجدوا وامر عماله في اطراف البالد أن يقتلوا كل من يروي فضيلة 
, بل يشجع الرواة الخونة أن يدسوا (عليه الصالة السالم)لعلي 

ة وفي فضله هو اآلخر, وراح الفضائل المزورة في عثمان وبني أمي
معاوية يتالعب بتأريخ اإلسالم ويهتك األعراض ويريق الدماء 
وخان وثيقة المعاهدة ومزقها وجعلها تحت قدمه نكاية باإلسالم 

ولم يكتف معاوية ( صلى هللا عليه وآله)ورموزه األطهار من آل دمحم 
بعد قليل كما ستعلم( عليه الصالة السالم)بذلك بل سعى لقتل الحسن   

 
. 

 تشييع اإلمام الحسن )عليه الصالة السالم(
 
 

عليه )يتقدمهم اإلمام الحسين ( عليهم الصالة السالم)قام أهل البيت 
بحمل جثمان الحسن في جنازة وأرادوا دفنه عند جده ( الصالة السالم

المصطفى فجاء الموكب المهيب من أهل بيت النبوة وفي هذه األثناء 
ة وتوجهت إلى موكب التشييع ومنعت من دفن ركبت عائشة بغل

صلى هللا عليه )الحسن عند جده تحت ذريعة واهيه وهي أن النبي 
دفن في حجرتها وهي ال تجيز دفن الحسن في حجرتها ثم ( وآله
نحوا أبنكم واذهبوا به فإنكم قوم خصمون: قالت . 

الموقف بينما حاول أنصار عائشة وأتباع عثمان وبني أمية أن يثيروا 
عليه الصالة )ويفجروا االجواء فرموا بعدة سهام نحو جنازة الحسن 

أدرك الموقف ( عليه الصالة السالم)إال أن اإلمام الحسين ( السالم
وأدرك أنها مؤامرة أموية جديدة تقودها عائشة التي صرحت بفعلها 
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أشد البغض مخالفة ( عليه الصالة السالم)هذا أنها تبغض الحسن 
ص القرآن والسنة الداعية إلى حب أهل البيت ومنهم بذلك نصو
, المهم نادى الحسين بني هاشم أن (عليه الصالة السالم)الحسن 

.يدفنوا الحسن في البقيع ويغلق الباب الذي فتحته عائشة  
 

للمرحوم الشيخ احمد (ع)قصيدة في مدح االمام الحسن المجتبى
 الوائلي

 
 بـيـن الـنبّوةِ واإلمـامة َمـعِقد  
نِجب  أحـمد    يَـْنـميِه حـيدرةٌ ويـ 
 يَـزدان  بـاإلرِث الـكريم, فعَْزمةٌ 

ومـن النبّوة س ؤَدد  .. ِمـن حـيدر    
ـل ٌق وطـابت َدوحةٌ   فـإذا سـما خ 
 فـالمرء  بـينهما الـسَِّريُّ األوحد  
, وأنت ِمن ها الحسن  الزكيُّ  يـا أيُـّ
 هـذه الـمصادر لـلروائع َمـوِرد  

ها السبط الـذيأأبـا  مـحّمَد أيُـّ  
 آواه  ِمــن ِحـْجر الـنبّوةِ َمـقعد  
 وَشـَدت لـه الـزهراء  تمأل َمهَده  
َهدِهد   ه  وتـ   نـغـماً غــداةَ تَـهزُّ
 وَرَعـته بـالزاِد الـكريم ِعـنايةٌ 
غـِدق  بـالكريم وتَـرفِد    لـلـه تـ 
 َعـيناه  تـستجلي مـالمَح أحـمد  

د   وبـسمعِه الـوحي   رّدِ الـمبين  يـ   
قٌ  طوَّ  ويَـربُّه  الـمحراب  وهـو م 
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 عـن ق  الـنبّي َغـداةَ فـيه يسجد  
 وتَـش دُّ عـزمتَه مـالحم  لـلوغى

ـْمرٌ  ْلبِد  .. ح  أبـوه بـها الِهَزْبر  الم   
 َزَهِت النجوم  على َسماَك, وليس في

ِمـيَت إلـيه إالّ فـرقد   ـق  نـ   أ فـ 
مشاهد  واحدٌ ولـك الـمواقف  والـ  

وآَخـر  بـالبطولة يَشهد  .. يـروي  
ْسطنطينة    فـبـإصبهاَن ويـوَم قـ 
سنَد    مـاضي َشـباَك لـه حديٌث م 
 والـنهروان  وأرض  ِصـفّين  بـها
 أصـداء  سـيفَك مـا تزال ت عَربِد  
, والـَحيادر  نسل ها  وأبـوك حـيدر 

َهنَّد   .. ِمـن ِسـنِخها وابن  الحساِم م   
رِجفيَن, ألنّهم  وَعـَذرت  فـيك الـم 

تِـروا دّمى يَحِقد  .. و  وذو الـِوتِر الم   
والهوى.. تنازَل البن هند  : قـالوا  

عمي عـن القوِل الصواِب وي بعد    يـ 
 مـا أهـوَن الـدنيا لديَك وأنت ِمن
 َوْكـِف الـسَّحابِة فـي عطاء  أجود  
قيَم عـدالةً  ـْكم لـوال أن تـ   والـح 

لـديك ِمـن الذُّعاِف وأنكد   أنـكى  
ه    ويَـهـون كـرسيٌّ لـَمن أقـدام 

 تَـرقى عـلى صدر النبّيِ وتصعد  
 أَو يـبتغي مـنه الـسيادةَ َمـن لَه  

!إنّك سيّد  ؟: َشـِهد الـنبيُّ وقـال  
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دِق فـيه مـحّمدٌ   قـد قـادنا لـلّصِ
ـٌم َمـن لـم يَـق ْده  مـحّمد   ـَذمَّ  وم 

به النجوم  وَطرف ه   يـا َمـن تَـمرُّ   
د   ٌب وم صعِّ ـصّوِ  نـحَو الـسماء م 
:تَـتناغم  األسـحار  ِمـن تـرديدهِ   
 إيّــاك ربّـي أسـتعين  وأعـب د  

 يـتلو الـكتاب, فينتشي ِمن وعِدهِ 
ه  َوقـع  الـوعيِد فـي رِعد    ويَـهـزُّ
ـحلِّقٌ   روٌح بـآفـاق الـسـماِء م 
ْعِوزين ت   د  ويــٌد بـَديِن الـم  ـسّدِ  

نبِل جذوِرها  وسـماحةٌ َوِسـعَت بـ 
 حـتّـى لـمـروان  ومـا يَـتولَّد  

 وَجـَرعَت أشـجاَن آبِن هنَد ولؤَمه  
ـقيَّد    كـالـليث إذ يـنقاد  وهـو م 
ه    أزجـى إلـيك الـسُّمَّ وهو سالح 
 ويــد  الـجباِن بِـِغيلة  تَـستأِسد  
 فـتَقَطَّعت أحـشاك وآنـطفأ السَّنا
د   غّرِ  وَذَوت ِشـفـاهٌ بـالـكتاِب تـ 

 واسـتوحَش المحراب  َحبراً طالما
 ألـفاه  فـي َكـبِد الـدُّجى يـتهّجد  
رَب َطـيبةَ يـا أريَج محّمد    يـا تـ 
دس  عـطَّره  الـبقيع  الغَرقد    يـا قـ 

وكيف ال.. أفـدي صعيَدَك بالِجنانِ   
قَّد    وبـنو عـلّيِ عـلى صعيدَك ر 

ـن  الـعابدين وبـاقرٌ حـسٌن وزي  
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زبِد    والـصادق  الـبحر  الِخَضمُّ الم 
 أ والء ه ـم ِعـْدل  الكتاِب وَمن بهم
 نـهـج  الـنبّي وشـرع ه  يـتجّدد  
فويل  َمن.. وهـم  ذوو ق ربى النبيّ   

 قَـتَـلوا بـقتِلهم  الـنبيَّ وأْلـَحدوا
شيَّد َمـرقدٌ   وأبَـوا عـليهم أن يـ 

د لـلتوافِه مـرقد  وش ـيِّ .. لـهـم    
ـِدح الـلُّباب  بقشِرهِ   مـهالً فـما م 
د   جرَّ  والـسيف  يـبني المجَد وهو م 
 البـّد ِمـن يـوم  عـلى أجساِمهم
 كـِمثاِل أهـِل الكهف ي بنى مسجد  
 حـيَّتَْك يـا روَض الـبقيعِ مشاعرٌ 
د    قـبَل الـِجباِه عـلى ت رابك تَسج 
شةٌ وَرَوت ثَـراَك عـواطٌف جـيّا  
د   بـاَك مـدامٌع ال تَـبر   وَسـقَت ر 

 
 
 
 
 
 
 
 

( عليه الصالة السالم) احاديث االمام الحسن المجتبى من   
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(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 7 
 من عبد هللا, عبد هللا له كل شي

99ضمن ح 769ص 86بحار االنوار ج  
 

:    (عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن  2   
ريحانتا رسول هللا, وسيدا شباب أهل الجنة, فلعن هللا من  ونحن 

 يتقدم, اويقدم علينا أحدا
277,ص1:عليه الصالة السالمكلمة االمام الحسن   

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 3   

وان حبنا ليساقط الذنوب من بني ادم, كما يساقط الريح الورق من 
 الشجر

1ح 23ص 99بحار االنوار ج  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 9  
 لقد فارقكم رجل باألمس لم يسبقه األولون, وال يدركه اآلخرون

765ص 2س 763ص 77ج: إحقاق الحق  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 5  
  من قرأ القران كانت له دعوة مجابة, إما معجلة وإما مؤجلة

73ح 29الراوندي ص دعوات 27ح 209ص 64بحار االنوار ج  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 8  
 إن هذا القران فيه مصابيح النور وشفاء الصدور

8ضمن ح 777ص 15بحار االنوار ج  
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(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 1  

 من صلى فجلس في مصاله إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار
2ح 7553ص 9الوافي ج 20788ح 327ص 2تهذيب األحكام ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 6  

إن هللا جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه, فيستبقون فيه بطاعته إلى 
 مرضاته, فسبق قوم ففازوا, وقصر آخرون فخابوا

79س 239تحف العقول ص 577ص 7من ال يحضره الفقيه ج  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 4  
آية محكمه, أخا : من أدام االختالف إلى المساجد أصاب إحدى ثمان

مستفادا, وعلما مستطرفا, ورحمة منتظرة, وكلمة تدله على الهدى, 
 او ترده عن الردى, وترك الذنوب حياء او خشية

235تحف العقول ص 3116ح 354ص 3المستدرك ج  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 70 
السة العلماء أطلق عقال لسانه, وفتق مراتق ذهنه, وسر من أكثر مج

ما وجد من الزيادة في نفسه, وكانت له والية لما يعلم, وإفادة لما 
 تعلم

2س 236ص 77إحقاق الحق ج  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 77  
فان لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه في بيوتكم: تعلموا العلم  
2س 236ص 77إحقاق الحق ج  
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(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 72  

 من عرف هللا أحبه, ومن عرف الدنيا زهد فيها
790ص( عليه الصالة السالم)كلمة االمام الحسن  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 73  
الكبر, والحرص, والحسد, فالكبر هالك : هالك المرء في ثالث
والحرص عدو النفس, وبه خرج ادم من الدين, وبه لعن إبليس 

 الجنة, والحسد رائد السوء, ومنه قتل قابيل هابيل
511ص 7أعيان الشيعة ج 8ح 777ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 79  

بين الحق والباطل أربع أصابع, ما رأيت بعينك فهو الحق وقد تسمع 
 بأذنيك باطال كثيرا

5س 224تحف العقول ص 7ح 730ص 70نوار جبحار اال  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 75  
 العار أهون من النار
239تحف العقول ص 9ح 705ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 78 

 إذا لقى أحدكم أخاه فليقبل موضع النور من جبهته
238العقول صتحف  9ح 705ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 71  
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إن هللا لم يخلقكم عبثا, وليس بتارككم سدى, كتب آجالكم, وقسم بينكم 
معائشكم, ليعرف كل ذي لب منزلته, وأن ما قدر له أصابه, وما 

 صرف عنه فلن يصيبه
232تحف العقول ص 5ح 770ص 15بحار االنوار ج  

 
(يه الصالة السالمعل)قال االمام الحسن : 76  

 من لبس ثوب الشهرة, كساه هللا يوم القيامة ثوبا من النار
9ح 295ص 3مستدرك الوسائل ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 74  
هو ان يرى الرجل ما أنفقه تلفا, وما أمسكه شرفا: عن البخل؟ فقال  
511ص 7أعيان الشيعة ج 1ح 773ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 20  

 ترك الزنا, وكنس الفناء, وغسل اإلناء مجلبة للغنا
8ح 376ص 13بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 27  

 السياسة أن ترعى حقوق هللا, وحقوق اإلحياء, وحقوق األموات
51ص: المصدر السابق  

 
(صالة السالمعليه ال)قال االمام الحسن : 22  

 ما تشاور قوم اال هدوا إلى رشدهم
511ص 7أعيان الشيعة ج 9ح 705ص 15بحار االنوار ج  
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(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 23  
الشكر مع النعمة, والصبر على النازلة: الخير الذي ال شر فيه  
9ح 705ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 29  

ابن ادم, لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك, فخذ مما ي
 في يديك لما بين يديك
8ح 777ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 25  

 إن من خوفك حتى تبلغ األمن, خير ممن يؤمنك حتى تلتقي الخوف
2س 292ص 77إحقاق الحق ج  

 
(الصالة السالمعليه )قال االمام الحسن : 28  

القريب من قربته المودة وان بعد نسبه, والبعيد من باعدته المودة 
 وان قرب نسبه
239تحف العقول ص 9ح 708ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 21  
شح الرجل على ( : عليه الصالة السالم)وسئل عن المروة؟ فقال
امه بالحقوقدينه, وإصالحه ماله, وقي  

235تحف العقول ص 3ح 372ص 13بحار االنوار ج  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 26  
عجبت لمن يفكر في مأكولة كيف ال يفكر في معقولة, فيجنب بطنه 
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 ما يؤذيه, ويودع صدره ما يرديه
93ح 276ص 7بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 24  

يدين قبل الطعام ينفي الفقر, وبعده ينفي الهمغسل ال  
98ص( عليه الصالة السالم)كلمة االمام الحسن  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 30  
 حسن السؤال نصف العلم

724ص( عليه الصالة السالم)كلمة االمام الحسن  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 37  
مروة, والعجلة سفه إن الحلم زينة, والوفاء  
746ص( عليه الصالة السالم)كلمة االمام الحسن  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 32  

 من استخف بإخوانه فسدت مروته
204ص( عليه الصالة السالم)كلمة االمام الحسن  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 33  

ولهمإنما يجزى العباد يوم القيامة على قدر عق  
204ص( عليه الصالة السالم)كلمة االمام الحسن  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 39  

إن الناس عبيد المال, والدين لعق على ألسنتهم, يحيطونه ما درت به 
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 معايشهم, فإذا محصوا للبالء قل الديانون
6س 239ص 77إحقاق الحق ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 35  

 المزاح يأكل الهيبة, وقد أكثر من الهيبة الصامت
1ح 773ص 15بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 38  
 اللؤم أن ال تشكر النعمة

9ح 705ص 15بحار االنوار ج  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 31  
 لقضاء حاجة أخ لي في هللا أحب من اعتكاف شهر

734ص( عليه الصالة السالم)مام الحسنكلمة اال  
 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 36  
إن الدنيا في حاللها حساب, وفي حرامها عقاب, وفي الشبهات 

 عتاب, فأنزل الدنيا منزلة الميتة, خذ منها ما يكفيك
8ح 36ص 99بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 34  

نياك كأنك تعيش أبدا, واعمل ألخرتك كأنك تموت غداواعمل لد  
8ح 736ص 99بحار االنوار ج  

 
(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن : 90  
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أكيس الكيس التقى, وأحمق الحمق الفجور, الكرم هو التبرع قبل 
 السؤال

20ص 77إحقاق الحق ج 30ص 99بحار االنوار ج  
 

(السالمعليه الصالة )قال االمام الحسن: 97  

وراس , وحياء لمن دين له, ومروة لمن همة له , ادب لمن عقل له

 .والبلعقل تدرك الداران جميعا, العقل معاشرة الناس بالجميل

 777ص ,  16بحار االنوار ج 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 92  

عجبت لمن يتفكر في ماكوله كيف يتفكر في معقوله فيجنب بطنه 

 يودع ضدره مايريدهو, مايؤذيه

 276,  7ج , بحار االنوار

 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 93  

 

واستحكمت , لم يجتمع قوم قط على امر واحد اال اشتد امرهم

 .عقدتهم

 905ص  32العالمه المجلسي بحار االنوار ج 
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(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 99  

 

 .كثيرة وان كنت فصيحانعم العون الصمت في مواطن 

 702ص, 16العالمة المجلسي بحار االنوار ج

 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 95  

 

بعد وفاة نفسي ومفارقة ( عليه الصالة السالم)ان الحسين بن علي 

 .روحي جسمي أمام من بعدي

 307ص 7الكافي ج, الشيخ الكليني

 

(السالمعليه الصالة )قال االمام الحسن: 98  

 

 .المجد حمل المغارم وابتناء المكارم

 772ص, 15العالمه المجلسي بحار االنوار ج

 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 91  

 .بطيئة العود, الفرصه سريعة الفوت

 773ص, 15العالمه المجلسي بحار االنوار ج
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(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 96  

 .ه اخرج ادم من الجنةالحرص عدو النفس وب

 777ص ,15العالمه المجلسي بحار االنوار ج

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 94  

 .من عدد نعمة محق كرمة

 773ص,15العالمة المجلسي بحار االنوار ج

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 50  

 .الوحشة من الناس على قدر الفطنة بهم

 773ص, 16بحار االنوار جالعالمة المجلسي 

 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 57  

 .اسلم القلوب ما طهر من الشبهات

 704ص ,15العالمة المجلسي بحار االنوار ج

 

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 52  

 .الجود بذل المجهود

 702ص,16العالمة المجلسي بحار االنوارج
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(ليه الصالة السالمع)قال االمام الحسن: 53  

 .من قراء القران كانت له دعوة مجابة اما معجلة واما مؤجلة

 209ص, 64العالمة المجلسي بحار االنوار ج

(عليه الصالة السالم)قال االمام الحسن: 59  

من اتكل على حسن االختيار من هللا لم يتمن انه في غير الحال التي 

 .اختارها هللا له

 708ص, 15ج االنوارالعالمة المجلسي بحار 
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