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عن حممد بن إمساعيل بن ( مصباح املتهجد ) يف كتابه  روى الشيخ الطوسي

 بن احلسني زار من  :قال بزيع عن صاحل بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر
 يوم الله لقي ،باكياً عنده يظل حتى احملرم من عاشوراء يوم في علي

 وحجة غزوة لك ثواب غزوة، وألفي عمرة وألفي حجة ألفي بثواب يلقاه
 األئمة ومع وعمرة كثواب من حج واعتمر وغزي مع رسول الله

 . الراشدين

قال: قلت: جعلت فداك فما ملن كان يف بعيد البالد وأقاصيه ومل ميكنه املصري 

 سطحاً صعد أو الصحراء إلى برز كذلك كان إذا : قال ؟إليه يف ذلك اليوم
 من وصلى قاتله على الدعاء في اجتهدو بالسالم إليه وأومأ داره في مرتفعاً

 ليندب ثم الشمس، تزول أن قبل النهار صدر في ذلك وليكن ركعتني، بعد

 في ويقيم عليه بالبكاء يتقيه ال ممن داره في من ويأمر ويبكيه احلسني
 باحلسني مبصابهم بعضاً بعضهم وليعز عليه اجلزع بإظهار املصيبة داره
، قلت: جعلت  ذلك جميع تعالى الله على ذلك فعلوا إذا لهم الضامن وأنا

 ملن الزعيم وأنا الضامن أنا : ؟ قالفداك أنت الضامن ذلك هلم والزعيم

 الله أعظم تقولون: : ؟ قال: فكيف يعزي بعضنا بعضاً. قلت ذلك فعل
 اإلمام وليه مع رهأبث الطالبني من وإياكم وجعلنا باحلسني مبصابنا أجورنا

 فعلأف حاجة في يومك تنتشر ال أن ستطعتأ وإن .محمد لآ من املهدي



 اجلزء األول 

 فيها يرَ ولم يبارك لم قضيت فإن مؤمن، حاجة فيه تقضى ال نحس يوم فإنه

 لم شيئاً اليوم ذلك في ادخر فمن ،شيئاً فيه ملنزله أحدكم يدخرن وال ،رشداً
 تعالى الله كتب ذلك فعلوا فإذا أهله. في له يبارك ولم ادخره فيما له يبارك

 له وكان ،الله رسول مع كلها غزوة وألف عمرة وألف حجة ألف ثواب لهم
 منذ قتل أو مات وشهيد وصديق ووصي ورسول نبي كل مصيبة وثواب أجر

 . الساعة تقوم أن إلى الدنيا الله خلق

 قال صاحل بن عقبة وسيف بن عمرية: قال علقمة بن حممد احلضرمي قلت ألبي

دعو به ذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب ودعاء أدعو به إذا : علمين دعاء أجعفر

: مل أزه من قرب وأومأت من بعد البالد ومن داري بالسالم إليه. قال: فقال لي

 بعد فقل بالسالم إليه تومي أن بعد الركعتني صليت أنت إذا !علقمة يا 
 مبا وتدع فقد ذلك قلت إذا فإنك القول هذا التكبير بعد من إليه االمياء

 كمن وكنت درجة، ألف ألف مائة لك الله وكتب املالئكة، من زواره به يدعو
 ءالشهدا في إال عرفتُ وال درجاتهم في تشاركهم حتى احلسني مع استشهد

 من كل وزيارة رسول وكل نبي كل زيارة ثواب لك وكتب معه، استشهدوا الذين

 . بيته أهل وعلى قتل يوم منذ احلسني زار

 

 ارة عاشوراءزي 

 السََّالم السََّالم َعَلْيَك َيا اْبَن َرُسوِل اهلِل، السََّالم َعَلْيَك َيا أَبا َعْبِد اهلِل،

 َمَة، السََّالم َعَلْيَك َيا اْبَن فاِطَواْبَن َسيَِِّد الَوِصيَِّنَي َعَلْيَك َيا اْبَن أِمرِي امُلْؤِمننَي

 ثاِرِه َواْلِوْتَر َيا َثاَر اهلِل واْبَن الم َعَلْيَك، السََّالعاَلِمنَي الزَّهراِء َسيََِّدِة ِنساِء

 َوأَناَخْت ِبرْحِلك ،ألرواِح اّليت َحّلْت ِبِفناِئَكَعَلْيَك َوَعَلى ا ، السََّالمامَلْوُتوَر

 َيا أَبا َعْبِد. َوالنََّهاُر َعَلْيُكْم ِمنَّي َجميعًا َسالُم اهلِل أَبدًا ما َبِقيُت َوَبِقَي اللْيُل

 ِبَك َعَلْينا َوَعَلى َجِميِع وَجّلْت وَعُظَمْت امُلِصيَبُة َلَقْد َعُظَمِت الرََِّزيََُّة، ،اهلِل

 َجِميِع أْهِل ، َوَجلََّْت َوَعُظَمْت ُمِصيَبُتَك ِفي السَََّمَواِت َعَلىاإلسالم أْهِل
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 ،ْم أْهَل الَبْيِتْوِر َعَلْيُكالظَُّْلِم َواجَل ، َفَلَعَن اهلُل ُامًََّة أسَََّسْت أساَسالسَََّمَواِت

 َدَفَعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم َوأزاَلْتُكْم َعْن َمراِتِبُكُم اّلِتي َوَلَعَن اهلُل ُامًََّة

 اهلُل اْلُمَمهَِِّديَن َلُهْم ، َوَلَعَنمًََّة َقَتَلْتُكْمُأَعَن اهلُل ، َوَلِفيها َرتَََّبُكُم اهلُل

 ْم ِمْنُهْم َوِمْن أْشياِعِهْماهلِل َوإَلْيُكإىل  ، َبِرْئُتِبالتََّْمِكنِي ِمْن ِقتاِلُكْم

 َوَحْرٌب ِلَمْن ، إنَِّي ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم،َيا أَبا َعْبِد اهلِل َوأْوِلياِئِهْم. َوأْتباِعِهْم

 اهلُل َبِني ، َوَلَعَنَمْرواَن اهلُل آل ِزَياد َوآَل ، َوَلَعَنىل َيْوِم الِقياَمِةحاَرَبُكْم إ

 ، َوَلَعَن اهلُلْعدُعَمَر ْبَن َس َن َمْرجاَنَة، َوَلَعَن اهلُلاْب ، َوَلَعَن اهلُلِطَبًةَميَََّة قاُأ

 ، ِبأِبي أْنَتَوَتَنقَََّبْت ِلِقتاِلَك مًََّة أْسَرَجْت َوأْلَجَمْت َوَتهيَّأْتُأ، َوَلَعَن اهلُل ِشْمرًا

 َوأْكَرَمِني َرَم َمقاَمَك،اهلَل اّلِذي أْك، َفأْساُل ِبَك مَِّي َلَقْد َعُظَم ُمصاِبيُأَو

 َصّلى اهلل ِمْن أْهِل َبْيِت ُمَحمََّد َمْنُصوٍر َيْرُزَقين َطَلَب ثاِرَك َمَع إماٍم ، أْنِبَك

 ْنياَعَليِه السََّالم ِفي الدُّ ِباحُلَسْيِن َعَلْيِه َوآِلِه. اللهمَّ اْجَعْلين ِعْنَدَك َوِجيهًا

 ، َوإىل أِمرِيِهَرُسوِل ، َوإَلىنَِّي أَتَقرََُّب إىل اهلِل، إَيا أَبا َعْبِد اهلِل. َواآلِخَرِة

 ، َوِباْلَبَراَءِة ِممََّْنَوإَلْيَك ِبُمواالِتَك ، وإىل احَلَسِنَوإَلى فاِطَمَة امُلْؤِمننَي،

 الظَُّْلِم َواجَلْوِر ، وباْلَبَراءِة ِممََّْن أسَََّس أساَسَوَنصَب َلَك احَلرَب َقاَتَلَك

 ِممََّْن أسَََّس ِءِةَوإىل َرُسوِلِه ِبالربا أشياِعُكم َوأْبَرُأ إىل اهلِل ىَعَلْيُكْم، َوعل

 ، َوَجَرى يف ُظْلِمِه َوَجْوِرِه َعَلْيُكْم َوَعَلىَعَلْيِه ُبْنياَنُه ، َوَبنىأساَس ذِلَك

 ْمُثمََّ إَلْيُك إىل اهلِل ، َوأَتَقرََّبَُّإىل اهلِل َوإَلْيُكْم ِمْنُهْم ، َبِرْئُتأْشياِعُكْم

 َوالنََّاِصِبنَي َلُكم ،ِباْلَبَراَءِة ِمْن أْعداِئُكْم، َوَوِليَُِّكْم ِبُمواالِتُكم َوُمواالِة

 ،إنَِّي ِسْلٌم ِلَمْن ساَلَمُكْم، ِمْن أْشياِعِهْم َوأْتباِعِهْم ، َوِبالَبَراَءِةاحَلْرَب

 ، َفأْسأُلَمْن عاداُكْمَوَوِليَّ ِلَمْن واالُكْم، َوَعُدوَّ ِل َوَحْرٌب ِلَمْن حاَرَبُكْم،

 ين الَبراَءَة ِمْنَوَرَزَق ، َوَمْعِرَفِة أْوِلياِئُكْم،ِذي أْكَرَمين ِبَمْعِرَفِتُكْماّل اهلَل

 ي ِعْنَدُكْم، َوأْن ُيَثبََِّت لْنيا َواآلِخَرِةالدُّ ، أْن َيْجَعَلين َمَعُكْم يفأْعداِئُكْم

 َلُكْم ْلَمْحُموَدا أُلُه أْن ُيَبلََِّغِني اْلمقاَم، َوأْسْنيا َواآلِخَرِةالدُّ َقَدَم ِصْدق يف

 باحلقَِّ َناِطٍق َظاِهٍر ًىهد إَماٍم َمَع كمَوأْن َيْرُزَقِني َطَلَب َثاِر ،ِعْنَد اهلِل



 اجلزء األول 

 ِبَحقَُِّكْم َوِبالشََّأِن الََِّذي َلُكْم ِعْنَدُه أْن ُيْعِطَيِني َوأْسأُل اهلَل ،ِمْنُكْم

 ُمِصيَبة َما أْعَظَمها ،ما ُيْعِطي مصابًا ِبُمِصيَبِتِهِبُمصاِبي ِبُكْم أْفَضَل 

 اللُهمََّ اْجَعْلين. ْرِضأهِل السََّمَواِت َواأل َوأْعَظَم َرِزيَّتَها ِفي اإلسالم َوِفي َجِميِع

 َمْحياَي ْجَعْلأ. اللُهمََّ َوَرْحَمٌة َوَمْغِفَرٌة ناُلُه ِمْنَك َصَلواٌتَت يف َمقاِمي هذا ِممََّن

. اللُهمََّ إنََّ َهذا ُمَحمََّد ، َوَمماتي َمماَت ُمَحمََّد َوآلَحمََّد َوآِل ُمَحمََّدَمْحيا ُم

 ، اللِعنُي ْبُن اللِعنِي َعَلى ِلساِنَكْكباِدَواْبُن آِكَلِة األ َميَََّةُأَيْوٌم َتَبرَََّكْت ِبِه َبُنو 

 ْوِقف َوَقَف ِفيِه َنبيََُّكَوَم َوِلساِن َنِبيََِّك َصّلى اهلل َعَلْيِه َوآِلِه يف ُكلَِّ َمْوِطن

 .َصّلى اهلل َعَلْيِه َوآِلِه

 ْنَك اللْعَنُة أَبَداللُهمََّ اْلَعْن أَبا ُسْفياَن َوُمَعاِوَيَة َوَيزيَد ْبَن ُمَعاِوَيَة َعَلْيِهْم ِم

 ِهَقْتِلِهُم احُلَسْيَن َعَلْيِب َيْوٌم َفِرَحْت ِبِه آُل ِزَياد َوآُل َمْرواَن ، َوهذااآلِبِديَن

. اللُهمََّ إنَِّي أَتَقرََّبَُّ إَلْيَك اللْعَن َوالَعذاَب األليم ، اللُهمََّ َفضاِعْف َعَلْيِهُمالسََّالم

ْنُهْم، َواللْعَنِة ِم ، َوأيََّاِم َحَياِتي ِبالَبَراَءِةالَيْوِم، َوِفي َمْوِقِفي َهذا يف هَذا

 .َعَلِيه وَعَلْيِهُم السََّالمَنِبيََِّك  ، َوِباْلُمواالِة ِلَنِبيََِّك َوآِلَعَلْيِهْم

َوآِخَر َتاِبع َلُه ، ُمَحمََّد اللُهمََّ اْلَعْن أوََّل ظاِلم َظَلَم َحقََّ ُمَحمََّد َوآِل ثّم تقول:

الََِّتي جاَهَدِت اْلُحَسْيَن َعَلْيِه السََّالم َوشاَيَعْت  اللُهمََّ اْلَعِن الِعصاَبَة َعَلى ذِلَك،

 (. مّرة قول ذلك مائةت )ْتِلِه. اللُهمََّ اْلَعْنهم َجميعًا َوتاَبَعْت َعَلى َق َوباَيَعْت

َحّلْت ِبِفناِئَك،  السََّالم َعَلْيَك َيا أبا َعْبِد اهلِل َوعَلى األرواِح اّليت ثّم تقول:

آِخَر  ، َوال َجَعَلُه اهلُلُت َوَبِقَي اللْيُل َوالنََّهاُرأَبدًا َما َبِقي َعَلْيَك ِمنَِّي َسالُم اهلِل

 َوَعَلى َعليَِّ ْبِن احُلَسْيِن، ،احُلَسْين السََّالم َعَلى ِمنَِّي ِلِزَياَرِتُكْم، ْهِدالَع

َوَعَلى  احُلَسْيِن، َوَعَلى أْوالِد، ) ويف نسخة ُأخرى: َوَعَلى أْصحاِب احُلَسنِي

 (. مّرة قول ذلك مائةت( )  أْصحاِب احُلَسنِي

، ُثمََّ ِبِه أوَّاًل ، َواْبَدْأالّلْعِن ِمنَِّيَت أوََّل ظامل ِباللهمََّ ُخصََّ أْن ثّم تقول:

، َواْلَعْن ُعَبْيَد اهلِل ْبَن ِزَياد اْلَعْن يِزَيَد خاِمسًا ، اللُهمَََّوالرََّاِبع اِلَثالثاِني، َوالث

وآَل َمْرواَن  َوِشْمرًا َوآَل أبي ُسْفياَن َوآَل ِزَياد َمْرجاَنَة َوُعَمَر ْبَن َسْعد َواْبَن
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 .الِقياَمِة إَلى َيْوِم

اِكريَن َلَك َعَلى ُمصاِبِهْم، اللهمََّ َلَك احَلْمُد َحْمَد الشََّ ثم تسجد وتقول:

اللُهمََّ اْرُزْقين َشفاَعَة احُلَسْين َعَليِه السََّالم . َعَلى َعِظيِم َرِزيَّيت احَلْمُد هلِل

 أْصحاِب احُلَسْينِصْدق ِعْنَدَك َمَع احُلَسْيِن َو َوَثبَِّْت لي َقَدَم َيْوَم الُوُروِد،

 .السََّالم ُهْم ُدوَن اْلُحَسْين َعَلْيِهاّلِذيَن َبَذُلوا ُمَهَج

 بهذه يوم كل في تزوره أن استطعت إن : قال علقمة: قال أبو جعفر

 . ذلك جميع ثواب ولك فافعل، دارك من الزيارة

وروى حممد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عمرية قال: خرجت مع صفوان 

 هران اجلمال وعندنا مجاعة من أصحابنا إىل الغري بعد ما خرج أبو عبد اهللبن م

فسرنا من احلرية إىل املدينة فلما فرغنا من الزيارة صرف صفوان وجهه إىل ناحية أبي 

من هذا املكان من عند رأس أمري  فقال لنا: تزورون احلسني عبد اهلل احلسني

وأنا معه قال: فدعا صفوان  بد اهلل الصادقهنا أومأ إليه أبو عامن ه املؤمنني

يف يوم عاشوراء،  بالزيارة اليت رواها علقمة بن حممد احلضرمي عن أبي جعفر

وودع يف دبرها أمري املؤمنني وأومأ إىل  ثم صلى ركعتني عند رأس أمري املؤمنني

 .وجهه حنوه وودع احلسني بالسالم منصرفاً

 

 دعاء علقمة 
 يا َاهلُل، يا ُمجيَب َدْعَوِة اْلُمْضَطَريَن، يا كاِشَف ُكَرِب يا َاهلُل يا َاهلُل

اْلَمْكُروبنَي، يا ِغياَث اْلُمْسَتغيثنَي، يا َصريَخ اْلُمْسَتْصِرخنَي، َويا َمْن ُهَو 

 ُهَوَليَّ ِمْن َحْبِل اْلَوريِد، َويا َمْن َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه، َويا َمْن ِإْقَرُب َأ

االُْفـُِق اْلُمبنِي، َويا َمْن ُهَو الرَّْحمُن الرَّحيُم َعَلى اْلَعْرِش ْعلى َوِباْلَمْنَظِر اأَل

ْعُيِن َوما ُتْخِفي الصُُّدوُر، َويا َمْن ال َتْخفى يا َمْن َيْعَلُم خاِئَنَة اأَلْسَتوى، َوأ

َويا َمْن ال ُتَغلُِّطُه اْلحاجاُت، َعَلْيِه خاِفَيٌه، يا َمْن ال َتْشَتِبُه َعَلْيِه االَْْصواُت، 

، يا ُمْدِرَك ُكَل َفْوت، َويا جاِمَع ُكَل عليه ْلحاُح اْلُمِلحَّنَيِإَويا َمْن ال ُيْبِرُمُه 
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َشْمل، َويا باِرَئ النُُّفوِس َبْعَد اْلَمْوِت، يا َمْن ُهَو ُكلَّ َيْوم ِفي َشأن، يا 

اِت، يا ُمْعِطَي السُُّؤالِت، يا َوِليَّ قاِضَى اْلحاجاِت، يا ُمَنفَِّس اْلُكُرب

الرََّغباِت، يا كاِفَى اْلُمِهمَّاِت، يا َمْن َيْكفي ِمْن ُكَل َشْىء َوال َيْكفي 

مرِي َأَوَعِلَي  نبيك ْسَاُلَك ِبَحَق ُمَحمَّدَأِمْنُه َشيٌء ِفي السَّماواِت َواالَْْرِض، 

 ،ِبْنِت َنِبَيَك، َوِبَحَق اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِنالزهراء اْلُمْؤِمننَي، َوِبَحَق فاِطَمَة 

َلْيَك، ِإَتَشفَُّع َأَتَوسَُّل َوِبِهْم َأَلْيَك ِفي َمقامي هذا َوِبِهْم ِإَتَوجَُّه َأنَّي ِبِهْم ِإَف

َقْدِر ْعِزُم َعَلْيَك، َوِبالشَّأِن الَّذي َلُهْم ِعْنَدَك َوِباْلَأْقِسُم َوُأْسَأُلَك َوَأَوِبَحقِِّهْم 

الَّذي َلُهْم ِعْنَدَك، َوِبالَّذي َفضَّْلَتُهْم َعَلى اْلعاَلمنَي، َوِباْسِمَك الَّذي َجَعْلَتُه 

ِعْنَدُهْم َوِبِه َخَصْصَتُهْم ُدوَن اْلعاَلمنَي، َوِبِه َاَبْنَتُهْم َوَاَبْنَت َفْضَلُهْم ِمْن َفْضِل 

ْن ُتَصلَِّي َعلى َأْسَاُلَك َأَلمنَي َجميعًا، اْلعاَلمنَي، َحتَّى فاَق َفْضُلُهْم َفْضَل اْلعا

 يَوَهمَّي َوَكْربي، َوَتْكِفَيِن ْن َتْكِشَف َعنَّي َغمَّيَأُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َو

ُتجرَيني ِمَن اْلَفْقِر َوُتجرَيني ِمَن وري، َوَتْقِضَي َعنَّي َدْيين َوُمُأاْلُمِهمَّ ِمْن 

خاُف َأَلى الَْمْخُلوقنَي، َوَتْكِفَيين َهمَّ َمْن ِإَأَلِة اْلفاَقِة َوُتْغِنَيين َعِن اْلَمْس

خاُف َأخاُف ُعْسَرُه، َوُحُزوَنَة َمْن َأخاُف َجْوَرُه، َوُعْسَر َمْن َأَجْوَر َمْن َو َهمَُّه،

خاُف َأَبْغَي َمْن خاُف َمْكَرُه، َوَأخاُف َشرَُّه، َوَمْكَر َمْن َأُحُزوَنَتُه، َوَشرَّ َمْن 

خاُف َكْيَدُه، َوَمْقُدَرَة َمْن َأخاُف ُسْلطاَنُه، َوَكْيَد َمْن َأَوُسْلطاَن َمْن  ُه،َبْغَي

خاُف َمْقُدَرَتُه َعَليَّ، َوَتُردَّ َعنَّي َكْيَد اْلَكَيَدِة َوَمْكَر اْلَمَكَرِة، َالّلـُهمَّ َمْن َأ

َدُه َوَمْكَرُه َوَبأَسُه ْصِرْف َعنَّي َكْيأراَدني َفَاِرْدُه، َوَمْن كاَدني َفِكْدُه، َوَأ

ْشَغْلُه َعنَّي ِبَفْقر ال أنَّى ِشْئَت، َالّلـُهمَّ َأْمَنْعُه َعنَّي َكْيَف ِشْئَت َوأماِنيَُّه، َوَأَو

َتْجُبُرُه، َوِبَبالء ال َتْسُتُرُه، َوِبفاَقة ال َتُسدَّها، َوِبُسْقم ال ُتعافيِه، َوُذلٍّ ال 

ْدِخْل َأْضِرْب ِبالذَُّل َنْصَب َعْيَنْيِه، َوأُرها، َالّلـُهمَّ ُتِعزُُّه، َوِبَمْسَكَنة ال َتْجُب

َعَلْيِه اْلَفْقَر ِفي َمْنِزِلِه، َواْلِعلََّة َوالسُّْقَم ِفي َبَدِنِه، َحتَّى َتْشَغَلُه َعنَّي ِبُشْغل 

ْمِعِه ْنَسْيَتُه ِذْكَرَك، َوُخْذ َعنَّي ِبَسَأْنِسِه ِذْكري َكما َأشاِغل ال َفراَغ َلُه، َو

ْدِخْل َعَلْيِه ِفي َجميِع َأَوَبَصِرِه َوِلساِنِه َوَيِدِه َوِرْجِلِه َوَقْلِبِه َوَجميِع َجواِرِحِه، َو
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ذِلَك اْلسُّْقَم َوال َتْشِفِه َحتَّى َتْجَعَل ذِلَك َلُه ُشْغاًل شاِغاًل ِبِه َعنَّي َوَعْن 

نََّك اْلكاِفي ال ِإْكِفين يا كاِفَي ماال َيْكفي ِسواَك، َفأِذْكري، َو

كاِفَى ِسواَك، َوُمَفَرٌج ال ُمَفَرَج ِسواَك، َوُمغيٌث ال ُمغيَث ِسواَك، َوجاٌر ال 

ىل ِإُمغيُثُه ِسواَك، َوَمْفَزُعُه جاَر ِسواَك، خاَب َمْن كاَن جاُرُه ِسواَك، َو

ِمْن َمْخُلوق ىل َغْيِرَك، َوَمْنجاُه ِإىل ِسواَك، َوَمْلَجُأُه ِإِسواَك، َوَمْهَرُبُه 

َك َفب َيي َوَمْنجائَوَمْفَزعي َوَمْهَربي َوَمْلَج ْنَت ِثَقيت َوَرجائيَأَغْيِرَك، َف

َتَشفَُّع، َأَتَوسَُّل َوَأَلْيَك َوِإَتَوجَُّه َأَاْسَتْفِتُح َوِبَك َاْسَتْنِجُح، َوِبُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد 

َلْيَك اْلُمْشَتكى ِإَلَك اْلَحْمُد َوَلَك الشُّْكُر َوْسَاُلَك يا َاهلُل يا َاهلُل يا َاهلُل، َفَأَف

ْن َأْنَت اْلُمْسَتعاُن َفَاْسَاُلَك يا َاهلُل يا َاهلُل يا َاهلُل ِبَحَق ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َأَو

ْن َتْكِشَف َعنَّي َغمَّي َوَهمَّي َوَكْربي ِفي َأُتَصلَِّي َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، َو

َكْرَبُه َوَكَفْيَتُه َهْوَل َنِبَيَك َهمَُّه َوَغمَُّه َو ذا َكما َكَشْفَت َعْنَمقامي ه

ْكِشْف َعنَّي َكما َكَشْفَت َعْنُه َوَفَرْج َعنَّي َكما َفرَّْجَت َعْنُه أَعُدَوِه، َف

خاُف َهْوَلُه، َوَمُؤَنَة ما َأْصِرْف َعنَّي َهْوَل ما أْكِفين َكما َكَفْيَتُه، َوأَو

ْصِرْفين أخاُف َهمَُّه ِبال َمُؤَنة َعلى َنْفسي ِمْن ذِلَك، َوَأَمُؤَنَتُه، َوَهمَّ ما  خاُفَأ

مرَي َأ، يا َيْمِر آِخَرتي َوُدْنياَأَهمَّين َهمُُّه ِمْن َأِبَقضاِء َحواِئجي، َوِكفاَيِة ما 

ما َبقيُت َوَبِقَي  َبدًاَأبا َعْبِداهلِل، َعَلْيُكما ِمنَّي َسالُم اهلِل َأاْلُمْؤِمننَي َويا 

اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوال َجَعَلُه اهلُل آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِزياَرِتُكما، َوال َفرََّق اهلُل َبْيين 

ِمْتين َمماَتُهْم َوَتَوفَّين َعلى َأْحِيين َحياَة ُمَحمَّد َوُذَريَِّتِه َوَأَوَبْيَنُكما، َالّلـُهمَّ 

َبدًا ِفي َأُزْمَرِتِهْم َوال ُتَفَرْق َبْيين َوَبْيَنُهْم َطْرَفَة َعْين  ْحُشْرني ِفيأِملَِّتِهْم، َو

َتْيُتُكما زاِئرًا َوُمَتَوَساًل َأبا َعْبِداهلِل َأمرَي اْلُمْؤِمننَي َويا َأالدُّْنيا َوااْلِخَرِة، يا 

َلى اهلِل ِإعًا ِبُكما ْسَتْشِفَلْيِه ِبُكما َوُمِإَلى اهلِل َربَّي َوَرَبُكما، َوُمَتَوَجهًا ِإ

نَّ َلُكما ِعْنَد اهلِل اْلَمقاَم الَْمْحُموَد، ِإِفي حاَجيت هِذِه َفاْشَفعا لي َف َتعاىل

ْنَقِلُب َعْنُكما ُمْنَتِظرًا َأنَّي ِإَواْلجاَه اْلَوجيَه، َواْلَمْنِزَل الرَّفيَع َواْلَوسيَلَة، 

َلى اهلِل ِفي ِإَن اهلِل ِبَشفاَعِتُكما لي ِلَتَنجُِّز اْلحاَجِة َوَقضاِئها َوَنجاِحها ِم
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خيُب َوال َيُكوُن ُمْنَقَليب ُمْنَقَلبًا خاِسرًا، َبْل َيُكوُن ُمْنَقَليب َأذِلَك، َفال 

َوَتَشفَّعا لي  واِئ احَلُمْنَقَلبًا راِجحًا ُمْفِلحًا ُمْنِجحًا ُمْسَتجابًا ِبَقضاِء َجميِع 

ْمري َأاّل ِباهلِل، ُمَفَوضًا ِإشاَء اهلُل َوال َحْوَل َوال ُقوََّة  ْنَقَلْبُت َعلى ماأَلى اهلِل، ِإ

ُقوُل َحْسِبَي اهلُل َأُمَتَوكِّاًل َعَلى اهلِل َووَلى اهلِل، ِإَلى اهلِل ُمْلِجًأ َظْهري ِإ

َوَكفى َسِمَع اهلُل ِلَمْن َدعا َلْيَس لي َوراَء اهلِل َوَوراَءُكْم يا ساَدتي ُمْنَتهى، 

َربَّي كاَن َوماَلْم َيَشْأ َلْم َيُكْن، َوال َحْوَل َوال ُقوََّة ِااّل ِباهلِل،  ما شاَء

ْنَصَرْفُت يا ِإَلْيُكما، ِإْسَتْوِدُعُكَما اهلَل َوال َجَعَلُه اهلُل آِخَر اْلَعْهِد ِمنَّي َأ

دي َوَسالمي با َعْبِداهلِل يا َسَيَأْنَت يا َأمرَي اْلُمْؤِمننَي َوَمْوالَي َوَأَسَيدي يا 

َلْيُكما َغْيُر َمْحُجوب ِإتََّصَل اللَّْيُل َوالنَّهاُر واِصٌل ذِلَك أَعَلْيُكما ُمتَِّصٌل َما 

نَُّه ِإْن َيشاَء ذِلَك َوَيْفَعَل َفَأْسَأُلُه ِبَحقُِّكما َأْن شاَء اهلُل، َوِإَعْنُكما َسالمي 

دًا هلِل شاِكرًا راِجيًا تاِئبًا حاِمْنَقَلْبُت يا َسَيَدىَّ َعْنُكما ِإَحميٌد َمجيٌد، 

ىل ِزياَرِتُكما َغْيَر راِغب ِإس َوال قاِنط تاِئبًا عاِئدًا راِجعًا جاَبِة َغْيَر آيِلإل

اّل ِإْن شاَء اهلُل َوال َحْوَل َوال ُقوََّة ِإْن ِزياَرِتُكما َبْل راِجٌع عاِئٌد عَعْنُكما َوال 

ْن َزِهَد فيُكما َوِفي َأىل ِزياَرِتُكما َبْعَد ِإُكما َوَلْيِإِباهلِل، يا ساَدتي َرِغْبُت 

مَّْلُت ِفي ِزياَرِتُكما َأْهُل الدُّْنيا َفال َخيََّبِنَي اهلُل ما َرَجْوُت َوما َأِزياَرِتُكما 

 .نَُّه َقريٌب ُمجيٌبِإ

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني
 وصّلى اهلل على سيدنا حمّمد وآله األطهار امليامني
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 ِن الرَّحيماهلِل الرَّمحبسم 

احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على سيدنا ونبينا حمّمد وآله الطيبني 

ومنكري  واللعنة الدائمة السرمدية األبدية على أعدائهم ،األنوار املقدَّسني الطاهرين

 .لدينفضائلهم وظالماتهم أمجعني من األولني واآلخرين إىل قيام يوم ا

أنه قد ورد يف كتب األخبار  لعصمة والطهارةاال خيفى على املوالي ألهل بيت 

لكّن  ،مخُس زياراٍت يف يوم عاشوراء (1)( حبار األنوار) ال سّيما أنفَسها وأعظمها 

ألمت الوايف اليت واظب عليها علماؤنا األبرار االزيارة اليت هي الورد الشايف واألكسري 

متييزاً هلا عن بقية  ؛( زيارة عاشوراء املشهورة) ا هي املعروفة بـإمن والعباد الصاحلون

وصدق  ،الزيارات اليت ال تضاهيها ال من الناحية السندية وال من الناحية الدالليَّة

 » :( النجم الثاقب) صاحب املستدرك إذ يقول يف كتابه احملدِّث النوري 
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 »(1).

نعم، إّن زيارة عاشوراء هي من سنخ األحاديث القدسّية وهو ما أشار إليه 

 هذه تعاهَدْ حيث قال:  ديث صفوان عن اإلمام املعظّم الّصادق جعفرح
 زار مَن لكلّ تعالى الله على ضامن فإني به، وزُر الدّعاء بهذا دعُأو الزيارة

 وسعيه مقبولة زيارته أنّ بُعْدٍ أو قُرْبٍ من الدعاء بهذا ودعا الزيارة بهذه
 بلغت ما بالغاً الله نم مقضية وحاجته محجوب غير صلٌاو وسالمه مشكور

 يُخَيِّبُه. وال
 عن وأبي ،أبي عن الضمان بهذا مضمونة الزيارة هذه وجدتُ صفوان! يا

 احلسن أخيه عن واحلسني ،الضمان بهذا مضموناً ،احلسني بن علي أبيه

 ،الضمان بهذا مضموناً املؤمنني أمير أبيه عن واحلسن الضمان، بهذا مضموناً
 عن الله ورسول ،الضمان بهذا مضموناً الله ولرس عن املؤمنني وأمير

 بهذا مضموناً الله عن ئيلاوجبر ،الضمان بهذا مضموناً ئيلاجبر

 من الزيارة بهذه احلسني زار مَنْ أنّ نفسه على الله آلى قد ،الضمان

 ما بالغاً مسألته في وشفعته زيارته منه قُبِلَتْ ،الدّعاء بهذا ودعا بُعْدٍ أو قُرْبٍ

 عينه قريراً مسروراً وأقلبه خائباً عني ينقلب ال ثم ،سؤلَه وأعطيتُهُ بلغ،

 شفع، مَن كل في وشفعته ،النار من والعتق باجلنة والفوز حاجته بقضاء

 مبا وأشهدنا ،نفسه على بذلك تعالى الله آلى البيت، أهل لنا ناصب خال

 أرسلني الله! رسول يا :ئيلاجبر قال ثم ذلك، على مَلَكُوته مالئكةُ به شَهِدَتْ

 وإلى واحلسني حلسناو وفاطمة لعليٍّ وبشرى وسروراً لك وبشرى سروراً إليك

 عليٍّ وسرورُ سرورُكَ محمد يا فدام ،القيامة يوم إلى ولدك من األئمة

 . البعث يوم إلى وشيعتكم واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة
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 الله إلى لكَ حدث إذا وان!صف يا : ثم قال صفوان: قال لي أبو عبد اهلل

 حاجَتَكَ ربَّكَ وسَلْ الدُّعاء بهذا وادعُ كُنْتَ، حيث من الزيارة بهذه فَزُرْ حاجة

 .(1) لله واحلمد مبنّه ورسوله وَعْدَهُ مخلفٍ غير واللهُ الله، من تَأتِكَ
 

 ة سببان دعياني لشرح هذه الزيارة املقدَّسة:ومّث
 على التشيعع، حيث كَُثر  يف اآلونة األخرية وترية : تشكيك بعض احملسوبنياألّول

، التشكيك يف مضامني وأسانيد أغلب الزيارات الّدالّة على ظالماِت أهل البيت

حتى أّدى ذلك إىل أْن يتجّرأ الرويبضة وم ن ال حيسن وضوءه على مناقشة األسانيد 

 .داللةً وطرح األخبار والزيارات حبّجة أّن هذا ضعيف س ن د اً، وآخر

 ،هلذه الزيارة الشريفة بالرغم من أهميتها (2): ندرة الشروح باللغة العربيَّةالثاني

وإْن كانت يف أغلبها واضحة الّداللة،  ،إذ من املفيد أْن حنقق يف فقراتها ومفرداتها

لكّن توثيق ذلك بالربهان والّدليل يزيدها نوراً على نورها، وقّوةً إىل  ،وسهلة الفهم

بل نكاد جنزم بأنَّ شرحنا هلا وحتقيقنا ملطالبها مما مل يسبقنا إليه  ،ا وجودتهامتانته

وهلل تعاىل الشكُر والفضل وآلله  ،أحٌد من حمققي اإلماميَّة ومتكلميها على اإلطالق

 .املنَّةُ ومنهم السداد والتوفيق
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 :من هنا كان البحث ضمن مخسة فصول بعدد أصحاب الكساء

 بعض احلكايات والقضايا اليت تبيُِّن فضلَها.ذكر  الفصل األول:

 ذكر زيارة عاشوراء املقدَّسة كما يف املصادر احلديثية. الفصل الثاني:

 سند الزيارة املقدَّسة. الفصل الثالث:

 فقه الزيارة املقدَّسة. الفصل الرابع:

 شرح فقراتها الشريفة. الفصل اخلامس:
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 الفصل األول
 

 بيان فضل زيارة عاشوراء املقدَّسة
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 أْن جعل زيارة من النِّع ِم اإلهلية واأللطاف الربانية على شيعة أهل البيت

سبباً للشفاعة وسيلةً إىل الّرضوان واملغفرة، و اإلمام املظلوم أبي عبد اهلل احلسني

وتفريج اهلموم والغموم، ودفع األعداء، ونيل  وعلّو الّدرجة وقضاء احلاجات،

الِعلْم، والشِّفاء من األمراض  املطالب الدنيوية واألخروية، وزيادة الفهم، وحتصيل

ت على مصروٍع ألفاق، ألو قُِر والوساوس، ودحر الشياطني والعفاريت، بل واهلِل

 ى...لتعاف على مسحوٍر أو

إنها اإلكسري األعظم لدفْع الباليا واحملن يف الدنيا والربزخ واآلخرة، كيف ال؟! 

عِقم ت اُو وزائرها يزور أعظم إنساٍن ع ر فَْتُه اخلليقة، مل ولن ُيْنِجب  الزَّم ُن مثلَه،

عِدم ِت البشرّيةُ عن شخٍص يباريه وجياريه إالّ آباؤه وأبناؤه اُاألرحاُم عن نظرٍيله، و

 وات ربي عليهم أمجعني.صل

وم ن زار هكذا عظيماً فال ريب أّن فيوضاٍت سابغاٍت سوف تدلف عليه من رّب 

العزة، وسُيحاط بهالٍة من القداسة والّرمحة اإلهلية حيث ال ميكن وصفُها وحنن 

بل ال ينكشف الغطاء عن  ،متجلببون بثوب املاّدة مل نتجّرد عن عالئقها وغبارها

مّرةً باختياره عندما ينسلخ عن املاّدة  :ميوت اإلنساُن مّرتني احلجاب إالّ بأْن

 .والقشريات، وأخرى عند املوت الذي ُينّغص على املتفكّر به احلياةَ
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لكونها يف اليوم العاشر من حمرَّم  وعاشوراء مضافةً إىل زيارة اإلمام احلسني

. فكّل م ن ( زيارة عاشوراء) بـ احلرام الذي ُسِفكَ فيه دُمُه الطّاهر، من هنا ُسمِّي ت:

زاره يف هذا اليوم بل ويف كّل يوم بهذه الزيارة حيصل على مراتب من القُْرب اإلهلي 

من هنا سنثبت آثار بركاِت هذه سيين مبا ال ميكن وصفُُه وحصُرُه، والوصل احلُ

 :الزيارة من خالل ناحيتني

دالة على ِعظَِم ثواب من خالل ما ورد من النصوص الشريفة ال الناحية األوىل:

بهذه الزيارة وبغريها من الزيارات وإْن كانت عاشوراء أهّم  الزائر لإلمام احلسني

 الزيارات على اإلطالق.

من خالل ما ورد عرب الثقات من العلماء الصاحلني واملؤمنني  الناحية الثانية:

 األتقياء ممن ال ُيش كُّ بصالحهم وورعهم.

 أما الناحية األوىل: -

  ما ورد عن مالك اجلهين وعلقمة يف نفس زيارة عاشوراء الشريفة وهو قول

 عنده يظل حتى عاشوراء يوم احلسني زار من قال:  اإلمام أبي جعفر

 عمرة ألف وألفي حجة ألف ألفي بثواب القيامة يوم تعالى الله لقي باكياً
 وغزا تمرواع حج من كثواب وغزوة وعمرة حجة كل وثواب غزوة ألف وألفي

 . أجمعني عليهم الله صلوات الراشدين األئمة ومع الله رسول مع

قال: قلُت: جعلت فداك فما ملن كان يف ُبعد البالد وأقاصيها ومل ميكنه املصري 

 أو الصحراء إلى برز اليوم ذلك كان إذا : ]املسري[ إليه يف ذلك اليوم؟ قال
 بالدّعاء، قاتله على واجتهد لسَّالمبا إليه وأومأ داره في مرتفعاً سطحاً صعد

 ليندب ثم الزوال، قبل النهار صدر في ذلك يفعل ركعتني، بعده وصلّى
 مصيبته داره في ويقيم عليه، بالبكاء داره في من ويأمر ويبكيه احلسني

 فأنا احلسني مبصاب بعضاً بعضهم بالبكاء ويتالقون ،عليه اجلزع بإظهار

 . الثواب هذا جميع الله لىع ذلك فعلوا إذا لهم ضامنٌ
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أي يوم  لعلقمة الذي سأله أْن يعلِّم ُه دعاء يف ذلك اليوم  ثّم قال اإلمام الباقر

 :له إذا زاره من قريٍب أو بعيٍد فقال العاشر من حمرَّم 

 عند وقلت بالسَّالم إليه تومئ أنْ بعد ركعتني صلَّيْتَ أنتَ إذا علقمة يا 

 مبا دعوتَ فقد ذلك قلتَ إذا فإنك القول هذا الركعتني عدب ومن إليه اإلمياء
 عنك ومحا حسنة ألف ألف بها لك الله وكتب املالئكة من زاره من به يدعو

 مع استشهد كمن وكنتَ درجة، ألف ألف مائة لك ورفع سيئة، ألف ألف
 الذين الشّهداء في إالّ تُعْرَف وال درجاتهم، في تشاركهم حتى علي بن احلسني

 بن احلسني زار مَن وزيارة ورسولٍ، نبيٍّ كلّ ثواب لك وكتب معه، ستشهدواا
 يا عليك السالم الله، عبد أبا يا عليك السالم تقول: قتل، يوم منذ علي

 يومٍ كلّ في تزوره أنْ استطعتَ إنْ لعلقمة: ثّم قال اإلمام ..الله رسول ابن

 .(1) تعالى الله شاء إنْ ذلك جميع ثواب فلك فافعلْ دهرك من الزيارة بهذه
 فقد بّين ووّضح النص الشريف األمور التالية:

إّن ما جاء يف هذه الزيارة الشريفة هو عني ما تفعله املالئكة من السَّالم  :أّواًل

 مبا دعوتَ فقد ذلك قلتَ إذا فإنكَ لعلقمة:  واللعن والّدعاء وهو قوله

 . املالئكة من زاره مَن به يدعو

 يضاً أّن املالئكة كُلَّهم ليسوا على درجة واحدة بالقرب من اإلمام احلسنيويظهر أ

 منهم كان من اخلصيصني عند اهلل تعاىل لذا  هبل يتفاضلون بالزيارة، فمن زار

  املالئكة مِنَ زاره مَن : ( بقوله ِمْن عّبر عّمن زاره منهم بأداة التبعيض )

ئيل أشرف املالئكة الكروبيني كان أقربهم إىل اهلل ويشهد ملا ذكرنا ما ورد من أّن جربا

يَوَۡم  وكذا روح القدس لقوله تعاىل:  ،واألئمة لقربه من رسول اهلل (2)تعاىل
ذَِن ََلُ ٱلراۡحَمَُٰن َوقَاَل َصَوابّٗا 

َ
ۖ َّلا َيَتََكاُموَن إَِّلا َمۡن أ ا وُح َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف ّٗ   ٣٨َيُقوُم ٱلرُّ
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بل ، (1)وميكائيل بناًء على أّن روح القدس هو م لَك أعظم من جربائيل، َبَِ ُسوَرةُ الا 

 .(2)يوجد يف بعض األخبار أّن جربائيل وإسرافيل أقرب اخللق إىل اهلل تعاىل

هو ما ورد يف املتظافر  ومما يدل على أّن جربائيل أقرب إىل رسول اهلل واألئمة

 تعّجبت املالئكة من شجاعة أمري املؤمنني علّي ُحد ملّااُ من أّن جربائيل قال يف يوم

نزل جربائيل وميكائيل وإسرافيل يف املالئكة ثّم جاء جربائيل فوقف إىل جنب رسول 

 منه، وأنا مني علياً إنّ :فقال املواساة، هي هذه إنّ محمّد يا  اهلل فقال:

 .(3) منكما.. وأنا جبرائيل: فقال

خللق إىل اهلل تعاىل وأفضلهم عنده لزم أْن يكون أقرب ا وملّا كان أهل البيت

جربائيُل القريب منهم أقرب اخللق إىل اهلل تعاىل من بقّية املالئكة لكونه انتسب إىل 

 .أهل البيت

املواظبة على الزيارة الشريفة توجب رفع عقاب مليون سيئة، وتستوجب  :ًاثاني

جلنة، وكان كمن استشهد مع ثواب مليون حسنة، وترفع لقاريها مليون درجة يف ا

 .ويشاركهم بدرجاتهم يف اجلّنة املوىل املعظّم أبي عبد اهلل

املواظب عليها ال ُيعرف مكانه يف اجلنة إالّ مع الشهداء الذين استشهدوا مع  :ًاثالث

 .اإلمام املظلوم سيد األحراء أبي عبد اهلل احلسني لعن اهلل ظامليه

سول، بل وثواب كل مؤمن زار ُب كّل نيبٍّ ورله ثوا ،املواظب عليها :ًارابع

بعدٍد مع يَّن مما  احلسني بعد مقتله، ومعلوم أّن ثواب كلِّ نيّب ورسول ال ُيقَدَّر اإلمام

 ال ُيحصى عدُده وال ُيبلَغ منتهاه. ثواب زيارته يعين أّن

(4):  يف على استحباب زيارة اإلمام احلسنياإلطالقات والعمومات الدالة 

 بناما أورده  فمن اإلطالقات الدالة على استحباب زيارته ،من احملرَّم رشالعا
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 قال: ( كامل الزيارات) قولويه القّمي يف 

عن حمّمد بن علي  ،حدَّث ين أبي وأخي ومجاعة مشاخيي، عن حمّمد بن حييى 1

عن جابر  ،املدائين، قال: أخربني حمّمد بن سعيد البلخي ]البجلي خ ل[ عن قبيصة

        :يف يوم عاشوراء فقال لي دخلُت على اإلمام جعفر بن حممَّد جلعفي قال:ا

 احلسني قبر عند بات مَن ،الزائر يكرم أنْ املزور على وحقٌّ الله زوّار هؤالء 
 في معه قُتِلَ كأمنا بدمه ملطَّخَاً لقيامةا يوم الله لقي عاشوراء ليلة 

 .(1) عرصته

 كمن كان عنده وبات عاشوراء ليوم احلسني رقب زار مَن : وقال 2

 .(2) يديه بني استشهد
حدثين جعفر بن حمّمد بن مالك الفزاري  :وعن أبي علي حمّمد بن همام قال 3

قال: حّدثين احلسني بن سليمان عن  ،قال: حدثين أمحد بن علي بن عبيد اجلعفي

 مَن  :قال اهلل عبد أبي اإلمام عن حريز عن عيسى بن محاد عن راشد بن احلسن

 .(3) اجلنة له وَجَبَت عاشوراء يوم احلسني زار
عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد  ،وعن حمم د بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي 4

 عن حمّمد بن أبي عمري، عن زيد الشّحام، عن اإلمام أبي عبد اهلل ،األنباري

 في الله زار كمن نكا بحقه عارفاً عليّ بن احلسني قبر زار مَن  :قال

 .(4) عرشه

عن املعلى بن حمّمد، عن حمّمد بن مجهور  ،وعن احلسني بن حمّمد بن عامر 5

 كان عاشوراء يوم احلسني قبر زار مَن  :قال العمي عّمن ذكره، عنهم
 

                                                           

 

 

 

 



 اجلزء األول 

 .(1) يديه بني بدمه تشحّط كمن
بن اك، عن وعن جعفر بن حمّمد بن إبراهيم املوسوي، عن عبيد اهلل بن نهي 6

 مَن  أنه قال: أبي عمري، عن زيد الشّحام، عن اإلمام جعفر بن حمّمد الّصادق

 وما ذنوبه من تَقَدَّمَ ما له الله غفر شعبان من النصف ليلة احلسني زار
 ةعمر وألف مُتَقَبَّلَة، حجة ألف ثواب له الله كتب عَرَفَة يوم زاره ومَن تأخَّرَ،

 .(2) عرشه فوق الله زار فكأمنا ،عاشوراء يوم زاره ومَن مبرورة،

 زار مَن  قال: وعن مالك اجلهين، عن موالنا اإلمام أبي جعفر 7

 القيامة يوم الله لقي باكياً، عنده يظل حتى عاشوراء يوم احلسني
 حجّة كلّ وثواب غزوة، ألف وألفي عمرة ألف وألفي حجّة ألف ألفي بثواب

 األئمّة ومع ،الله رسول مع وغزا واعتمر حجّ مَن كثواب وغزوة وعمرة

 .(3) أجمعني عليهم الله صلوات الرّاشدين
يوم عاشوراء ثواباً عظيماً، ودرجةً عاليةً، ومل حتدِّد هذه  إذن فإّن لزيارته

م ن زاره... له ثواب كذا " النصوص كيفّية وماهّية الزيارة، بل كّل ما جاء فيها هو 

الم عليه منفرداً دون املنصوص عليه يف األخبار يكون حينئٍذ ؛ فلو زاره بالسَّ" وكذا

الّزائر مؤدِّياً حلقّه وحاصالً على الثواب املوجود بشرط اإلخالص يف التوجعه 

زيارة عاشوراء املشهورة حددت والسَّالم، لكّن صحيحة مالك اجلهين الدالة على 

وصاف والّشروط، ثّم جاءت الزيارة وكيف ينبغي أْن يكون عليه الزائر من األ نوع

رواية علقمة الواردة يف ذيل خرب مالك اجلهين ووضَّح ت ماهّية الزيارة اليت ينبغي أْن 

،  ..اللهعبد أبا يا عليكَ السّالم تقول:  فقالت: احلسني إمامه املؤمن بها يزور

 اي أو دارِكَ... من الزيارة بهذه يوم كلّ في تزوره أنْ استطعتَ إن وقالت: 
 اإلمياء عند وقلتَ بالسَّالم إليه تومئ أنْ بعد ركعتني صَلَّيْتَ أنتَ إذا علقمة

                                                           

 

 

 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 به يدعو مبا دعوتَ فقد ذلك قلتَ إذا فإنّكَ القول، هذا الرِّكعتَيْن وبعد إليه 

 . املالئكة من زاره مَن

بيِّن ة والنتائج، إذن هي م فزيارة عاشوراء قد ح دَّد ت وب يَّن ت التفاصيل واملقدِّمات

 وموضِّحة ومفصِّلَة للمجم الت املذكورة.

  ما ذكره العالّمة النوري صاحب املستدرك بسند صحيح عن الثقة التقي

الصاحل الشيخ علي الّرشيت عن التقي الثقة السيد أمحد بن السيد هاشم السيد حسن 

على احلجة بن احلسن عليه و الرشيت عن موىل األنام اإلمام صاحب العصر والزمان

بزيارة عاشوراء وزيارة اجلامعة  آبائه أفضل التحية والسَّالم حيث نوَّه  اإلمام

وإليكَ ما ذكره  ..الكبرية، وتأكيده على عاشوراء يالزم أفضليتها على غريها.

»الشيخ النوري قال: 





 اجلزء األول 
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 اجلزء األول 

(. ) إنتهى (1)«

أمر بها ونّوه  الزيارة أّن اإلمام صاحب العصر والّزمان ويكفي يف شرف هذه

بفضلها ولو كان مّثة زيارة أحسن منها ومن زيارة اجلامعة ألمرنا بها وحثَّنا على 

 ذلك أنها وزيارة اجلامعة من أهّما، وملّا مل يذكر غريهما اقتضى املواظبة عليه

 الزيارات على اإلطالق.

»قال العالّمة النوري:

»(2) 

 :(3)وأّما الناحية الثانية -

 ، منها:ءاجملال عّدة قضايا ذكرها أجالّ نروي يف هذا

  قال: ( النجم الثاقب ودار السَّالم ) ما رواه خامتة احملدِّثني الشيخ النوري يف

«
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.( إنتهت القّصة ) (1)«

» :النوري معلِّقاً يف ذيل القصة قال احملدِّث

»(2)

                                                           

 

 



 اجلزء األول 

 عن السيد حسني نظام الدين األصفهاني وكان من أجلّة  (1)نقل أحد العلماء

» العلماء حسبما يصف الناقل، فقال:







 

»

قرب أمِّ حفّار القبور، فكانت إذن بربكة زيارة عاشوراء ُرِفع  العذاب عن جماوري 

 خروي.الزيارة سبباً وشفاعةً لرفع العذاب والدخول يف النعيم االُ

  ما نقله بعض املؤمنني اإليرانيني عن الشيخ حسن فريد الكلبيكاني عن أستاذه

» املرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي احلائري قال:
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»

  نقل أحد العلماء عن العاِلم الزاهد املرحوم الشيخ جواد بن الشيخ مشكور

النجف األشرف وكان مرجع تقليد جلماعة من شيعة العراق من أجلّة العلماء وفقهاء 

هـ عن ُعْمٍر ناهز 1337ملطَهَّر وقد تويف يف سنة اومن أئّمة اجلماعة يف الصحن 

 .التسعني سنة وُدِفن  يف جوار أبيه يف إحدى حجرات الصحن املطَهَّر

ا لرؤيابالنجف األشرف يف عالَم هـ 1336 صفر 26رأى هذا املرحوم يف ليلة 

 » :عزرائيل م لَكَ املوت، وقد سأله بعد السَّالم عليه



 اجلزء األول 



»

 الّمة الكبري األميين بن األكرب للراحل العالعالّمة حمّمد هادي األميين اال ذكر

ع سنني يف إحدى والده يف الرؤيا بعد وفاته بأرب أنه رأى ( الغدير) صاحب كتاب 

هـ أّن والده كان فرحاً وعلى هيئٍة ح س ن ٍة، 1394 ن الفجر عامالليالي وقبل آذا

 » :فتقدَّْمُت حنوه وسلَّْمُت عليه، وسألُتُه
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»(1)

 ذكر العالّمة القوجاني النجفي  يف مذكَّر اته ضمن خاطراته يف املّدة اليت

 »قضاها يف أصفهان 

»(2)

 :قال الشيخ عبد اجلواد احلائري املازندراني « 





»

 ّعاظ:قال أحُد اخلطباء والو « 

                                                           

 

 



 اجلزء األول 

»

  لثمانينات حيث أصابين وسواس كاد أْن يطيح اما حصل لي شخصياً يف

وكنُت يف بعض األحيان أطلب من اهلل تعاىل املوت يف احلالة اليت  ،بنفسي وروحي

 .أدعوه بها

جع كبار يومذاك عساهم يرشدوني إىل حلٍّ يرضيين وينقذني ممّا اوقد راجعُت مر

فوصفوا لي الوصفات والنصائح والعوذ والّرقى ولكّن كّل ذلك مل ُيْجِد  ،نا فيهأ

توسَّْل باإلمام  :نفعاً، وملّا ضاق ذرعي ويئسُت ممّا أصابين برق يف ذهين بارٌق قائالً

وتوجَّْهُت بشراشر  ،بزيارة عاشوراء، فشرعُت بها بعد صالة ركعتني احلسني

وطلْبُت منه أْن ينقذني ممّا  ،متضرِّعاً حزيناً باكياً نفسي إىل جناب اإلمام احلسني

وكانت على ما أظّن بعد  لّساعة اليت أناجيه فيها اأنا فيه أو أْن يأخذني إليه يف 

مساع مقالي واستجابة  فنمُت راثياً حلالي متمنياً من جنابه لليل امنتصف 

اطمة بنت اإلمام موسى وإذ بي أرى يف املنام أّني دخلُت مقام موالتنا ف ،دعائي

داخالً إىل  وإذ بي أرى موالي اإلمام احلسني لرِّضااالكاظم وأخت اإلمام 
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املقام، فلحقه مجاعة من احلرس الثوري فابتعد عنهم ودخل حجرةً صغريةً يف املقام 

فلحقُتُه وقَّبلُْت رجليه ويديه، ثّم جلسُت متأدِّباً كجلسة العبد على ركبتيه مقابالً له 

صل بيين وبينه مسافة مرتين، وأنا أنظر إليه باكياً ومتعجِّباً من نور طلعته وبهاء تف

 غّرته خماطباً له: قتلوكَ كيف قتلوك؟ وأنت  حّجة الّرّب املعبود!!

فتبسَّم  من قولي، ينظر إليَّ نظرة العطف واحلنان، فاستيقظُت من نومي وأنا 

ل عّني الوسواس منذ تلك اللحظة، بل زياُ إنساٌن جديٌد غري اإلنسان األّول، وقد

إنين ال أفكّر فيه أصالً وكأنه ارتفع من أساسه وهلل احلمد ولإلمام احلسني روحي 

فداه الّشكر، إذ بربكة زيارته املقدَّسة تفضَّل ع لَيَّ واستجاب دعوتي وأزال غّمي 

 وهّمي.
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 ثانيالفصل ال
 

 الشريفة زيارة ال
 كما يف املصادر  احلديثية 
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 روى هذه الزيارة الشريفة شيخنا األقدم الثقة العني أبو جعفر حمّمد بن قولويه

  د احلضرمي بإسناده عن علقمة بن حممَّ( لزيارات اكامل ) يف كتابه الشريف

: علِّمين دعاًء أدعو به يف ذلك اليوم إذا أنا زرُته من قلُت لإلمام أبي جعفر :قال

وأومأُت إليه من ُبْعِد البالد ومن  ،قريٍب، ودعاًء أدعو به إذا مل أزره من قريٍب

 أنْ بعد ركعتني صلَّيْتَ أنت إذا علقمة يا : سطح داري بالسَّالم؟ قال: فقال

 فإنك ،القول هذا الركعتني وبعد إليه اإلمياء عند وقلتَ لسَّالمبا إليه تومئ

 بها لكَ للها وكتب املالئكة من زاره مَن به يدعو مبا دعوتَ فقد ذلك لتَقُ إذا

 ،درجة ألف ألف مائة لك ورفع سيئة، ألف ألف عنك ومحا حسنة، ألف ألف
 ،درجاتهم في تشاركهم حتى عليّ بن احلسني اإلمام مع استشهد كمن وكنتَ

 نبيٍّ كلّ ثواب لكَ وكُتِبَ ،معه استشهدوا الذين الشّهداء في إالّ تُعْرَف وال

 :تقول قُتِلَ، يوم منذ عليّ بن احلسني اإلمام زار مَن وزيارة ورسولٍ،

 السَّالم الله، رسول ابن يا عليك السَّالم ،الله عبد أبا يا عليك السَّالم

 سيد وابن املؤمنني أمير ابن يا عليك السَّالم ،خيرته وابن الله خيرة يا عليك

 يا عليك السَّالم ،العاملني نساء سيدة فاطمة ابن يا عليك السَّالم الوصيني،

 .املوتور والوتر ثاره وابن الله ثار
 عليكم ،برحلك وأناخت بفنائك حَلَّت التي األرواح وعلى عليك السَّالم

 .والنهار الليلُ بقيو بقيتُ ما أبداً الله سالم جميعاً منّي



 اجلزء األول 

 علينا بكَ املصيبةُ (1)وعظُمت وجَلَّت الرزيةُ عَظُمَت لقد الله عبد أبا يا

 الظلمِ أساسَ أسَّسَت أمّة الله فلعن واألرض، السماوات أهل جميع وعلى
 عن وأزالتكم مقامكم، عن دفعتكم أمّة الله وَلَعَن البيت، أهلَ عليكم واجلَوْرِ

 املمهِّدين اللهُ وَلَعَن قتلتْكُم، أمّة الله وَلَعَن فيها، للها رتبكم التي مراتبكم
 قتالكم.  ]قتالك[ من بالتمكني لهم

 عبد أبا يا وأوليائهم، وأتباعهم أشياعهم ومن منهم وإليكم الله إلى بَرِئْتُ
 آلَ اللهُ فَلَعَنَ القيامة، يوم إلى حاربكم ملن وحربٌ ساملكم، ملن سِلْمٌ إنّي الله

 اللهُ وَلَعَن مرجانةَ ابنَ اللهُ وَلَعَن قاطبةً، أميةَ بني اللهُ وَلَعَن مروان، وآلَ زيادٍ
 وتَهَيَّأَتْ وأجلَمَتْ أسرجَتْ أمّة الله وَلَعَن شمراً، الله وَلَعَن سعد، بن عمرَ

 لقتالِكَ. 
 الذي اللهَ فأسألُ بكَ، مصابي عَظُمَ لقد وأمي أنتَ بأبي الله عبد أبا يا

 آلِ مِن مَنْصُورٍ إِمَامٍ مَعَ ثارِكَ طَلَبَ ويَرْزُقَنِي بكَ يُكْرِمَنِي أنْ ،مَقَامَكَ أكرَمَ

 الدّنيا في عندكَ[ ]باحلسني باحلسني عندكَ وَجِيْهَاً اجعَلْنِي اللّهمَّ ،محمَّدٍ

 .واآلخرة
 وإلى رسولِهِ وإلى تعالى الله إلى أتقرَّبُ إني للها عبد أبا يا سيدي يا

 عليكَ للها صلى وإليكَ احلسن وإلى فاطمة وإلى املؤمنني أمير

 ونَصَبَ قاتَلَكَ وممّن أعدائكَ، من والبراءةِ الله، عبد أبا يا مبواالتكَ ؛وعليهم

 عليه وبنى اجلورَ أسَّسَ ممّن وبالبراءة أعدائِكُم، جميعِ ومن ،احلربَ لكَ

 .ياعكمأش وعلى عليكم وَجَوْرَهُ ظُلْمَهُ وأجرى بنيانَهُ
 ومواالة مبواالتكم إليكم ثمّ الله إلى وَأَتَقَرَّبُ ،منهم وإليكم الله إلى برئتُ

 مأشياعه من والبراءة احلربَ، لكم الناصبني ومن أعدائكم من والبراءةِ ،وليِّكُم
 لِمَن ]موال[ وَوَلِيٌّ حاربَكُم، لِمَن وَحَرْبٌ سالَمَكُم، لِمَن سِلْمٌ إنّي ،وأتباعهم

 

                                                           

علينا لقد عظُمت املصيبة بك
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 عاداكم.  لِمَن وعدوٌّ م،وَاالكُ 

 من البراءة ورزقني أوليائكم، ومعرِفَةِ مبعرفتِكُم أكرَمَني الذي اللهَ فأسألُ
 قَدَمَ عندكم لي يُثَبِّتَ وأنْ واآلخرة، الدّنيا في معكم يَجْعَلَني أنْ أعدائكم؛

 وأنْ الله، دعن لكم احملمود املقامَ يُبَلِّغَني أنْ وأسألُهُ واآلخرة، الدّنيا في صِدْقٍ
 لكم.  نَاطِقٍ مَهْدِيٍّ إمَامٍ مَعَ ثَارِكُم طَلَبَ يَرْزُقَنِي

 بكم مبصابي يُعْطِيَنِي أنْ عندَهُ لكم الذي وبالشَّأنِ بِحَقِّكُم اللهَ وأسألُ
 يا راجعون، إليه وإنّا لله إنّا أقول ]مبصيبته[ مبصيبة مصاباً أعطي ما أفضلَ

 السّماوات جميع وفي اإلسالم في رزيَّتَهَا أعظَمَو أعظمَهَا ما مصيبةٍ من لها
 واألرضني. 

 ومغفرةٌ، ورحمةٌ صلواتٌ منكَ تناله ممّن هذا مقامي في اجعلني اللّهمَّ
 وآل محمَّد ممات ومماتي محمَّد، وآل محمَّد محيا محياي اجعلْ اللّهمَّ

 .محمَّد
 آكلة وابن أميّةَ وآلِ زيادٍ آلِ على اللعنةُ فيه ]تنزل[ تنَزَّلَتْ يومٌ هذا إنّ اللّهمَّ

 فيه وَقَفَ ومَوْقِفٍ مَوْطِنٍ كلّ في نبيّك لسان على اللعني بن اللعني األكباد
 .نبيُّك

 اآلبدين، أبد اللعنة معاوية بن يزيد وعلى ومعاويةَ سفيان أبا العن اللّهمَّ
 .احلسني لقتلهم أبداً اللعنةَ عليهم فضاعِفْ اللّهمَّ

 ةبالبراء حياتي وأيام هذا موقفي وفي اليوم هذا في إليك أتقرب إني اللّهمَّ
 صلى نبيّك بيت وأهل محمَّد لنبيّك وباملواالة عليهم، ]باللعن[ واللعنة منهم،

 أجمعني. وعليهم عليه الله
 محمَّد وآلِ محمَّدٍ حَقَّ ظَلَمَ ظالمٍ أول العن اللّهمَّ :مرة مائة تقول ثم

 احلسني ]جاهدت[ حارَبَتْ التي العصابةَ العن اللّهمَّ ذلك، على له تابعٍ وآخرَ

 العنهم اللّهمَّ .أنصارِه وَقَتْلِ قَتْلِهِ على أعداءَهُ ]تابعت[ وَبَايَعَتْ وشَايَعَتْ

 .جميعاً
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 حَلَّت التي األرواح وعلى الله، عبد أبا يا عليك السَّالم :مرة مائة قل ثم

 الليلُ وبَقِيَ بَقِيْتُ ما أبداً الله سالم منّي عليكم ،برَحْلِكَ وأناخت بفنائك

 وعلى ،احلسني على السَّالم زيارتِكُم، من العَهْدِ آخرَ اللهُ جَعَلَهُ وال والنّهارُ،

 .أجمعني عليهم الله صلوات احلسني أصحاب وعلى احلسني، بن عليّ
 ثم ،باللعن نبيّك آلَ ظَلَمَ ظَالِمٍ أوَّلَ أنتَ خُصَّ اللّهمَّ :واحدة مرة تقول ثم

 والعن ،وأباه يزيدَ العن اللّهمَّ واآلخرين، األوّلني مِن محمَّدٍ آلِ أعداءَ العَنْ

 . القيامة يوم إلى قاطبةً أميّة وبني مروان وآل زياد بن الله عبيد
 :التالي للشيخ الطوسي( مصباح املتهجد ) يوجد يف نسخة  :مالحظة *
 الثالث ثمّ لثانيا ثمّ أوالً به وأبدأ مني للعنبا ظالمٍ أول أنت خُصّ اللهم 

 وعمر مرجانة وابن زياد بن للها عبيد والعن خامساً يزيد العن اللهمّ والرابع

 .القيامة يوم إلى مروان وآل زياد وآل سفيان أبي وآل وشمراً سعد بن

 على لك الشّاكِرِيْنَ حَمْدَ احلمدُ لك للّهمَّا :فيها تقول سجدة تسجد ثم

 احلسني شفاعةَ ارزُقْنِي اللّهمَّ فيهم، رزيَّتي عظيم على لله احلمد ،ابهممص
 َاحلسني مع عندكَ صِدْقٍ قَدَمَ لي وثَبِّتْ ،الورود يوم احلسني وأصحاب 
 احلسني دون مهجهم بذلوا الذين أجمعني عليهم الله صلوات . 

 في تزورَهُ أنْ استطعتَ إن علقمة يا : قال أبو جعفر الباقر :قال علقمة

 الله شاء إنْ ذلك جميعِ ثَوَابُ فَلَكَ فَافْعَلْ دَهْرِكَ من لزيارةا بهذه يومٍ كلِّ

 .(1) تعالى
لزيارة الشريفة يف ا وروى أيضاً شيخ الطائفة الثقة العني أبو جعفر الطوسي

 :إىل اإلمام الباقر الثالثة بأسانيده (2) ( مصباح املتهجِّد) كتابه الشريف 
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 :السََّند األول 

روى حممَّد بن إمساعيل بن بزيع، عن صاحل بن عقبة، عن أبيه، عن اإلمام أبي 

 من عاشوراء يوم في عليّ بن احلسني اإلمام زار مَن  قال: جعفر

 وألفي حجّة ألفي بثواب يلقاه يوم الله لقي باكياً، عنده يظل حتى احملرَّم
 وغزا واعتمر حجّ من كثواب وعمرة ةوحجّ غزوة كلّ ثواب غزوة، وألفي عمرة

قال: قلُت: ُجِعلُْت ِفد اكَ، فما ملن  . الرّاشدين األئمّة ومع الله رسول مع

 كان يف بعيِد البالد وأقاصيه ومل ميكنه املصري إليه يف ذلك اليوم؟

 في مرتفعاً سطحاً صعد أو الصّحراء، إلى برز كذلك كان إذا : قال

 بعد من وصلى قاتِلِهِ، على الدّعاء في واجتَهِدْ بالسَّالم، إليه وأومِئْ ،داره

 اإلمامَ لِيَنْدُبْ ثم الشمس، تزولَ أن قبل النّهار صدر في ذلك وَلْيِكُنْ ،ركعتني

 في ويقيم عليه، بالبكاء يتّقيه ال ممّن داره في مَن ويأمر ،ويبكيه احلسني

 باإلمام مبصابهم بَعْضَاً بَعْضُهُم وَلْيُعَزِّ ،عليه اجلزع بإظهار املصيبةَ؛ داره

 . ذلك جميع تعالى الله على ذلك فعلوا إذا لهم الضّامن وأنا ،احلسني
 ؟ُجِعلُْت ِفد اكَ، أنت  الّضامن ذلك هلم والزعيم :قلُت

 . أنا الضّامن وأنا الزعيم ملَن فعل ذلك : قال

 ؟فكيف يعّزي بعُضنا ب ْعض اً :قلُت

 وإيّاكم وَجَعَلَنَا ،باحلسني مبصابنا أجورَنا اللهُ مَأعظ تقولون : قال

 أنْ استطعتَ وإن ،محمَّد آل من املهدي اإلمام وليه مع بثأره الطّالبني من

 حاجةُ فيه تُقْضَى ال نَحْسٍ يوم فإنّه ؛فَافْعَلْ حاجةٍ في يومَكَ تنتشر ال

 أحدُكُم يَدَّخِرَنَّ وال شداً،ر فيها يرَ ولم فيها له يبارك لم قُضِيَتْ فإنْ ،مُؤْمِنٍ

 ادَّخَرَهُ، فيما له يُبَارَك لم شيئاً اليوم ذلك في ادَّخَرَ فمَن ،شيئاً فيه لِمَنْزِلِهِ

 حجّة ألف ثوابَ لهم تعالى اللهُ كتبَ ذلك فعلوا فإذا ،أهلِهِ في له يُبَارَك ولم

 كلّ مصيبة وثواب أجر له وكان ،الله رسول مع كلها غزوة وألف عمرة وألف



 اجلزء األول 

 أنْ إلى الدنيا اللهُ خلق منذ قُتِلَ أو مات وشهيد وصدِّيق ووصيّ ورسول نبيّ

 . الساعة تقوم
 السََّند الثاني:

قال صاحل بن عقبة وسيف بن عمرية: قال علقمة بن حممَّد احلضرمي: قلُت 

، ودعاًء ع لِّْمِني دعاًء أدعو به ذلك اليوم إذا أنا زرُته من قُْرٍب لإلمام أبي جعفر

 ؟أدعو به إذا مل أزره من قُْرٍب وأومأُت من ُبْعِد البالد ومن داري بالسَّالم إليه

 إليه تومئ أنْ بعد الرّكعتَيْن صَلَّيْتَ أنتَ إذا علقمة يا  لي: قال: فقال

 قلتَ إذا فإنك ،القول هذا التكبير بعد من إليه اإلمياء بعد فقل بالسَّالم

 ألف ألف مائة لك الله وكتب ملالئكةا من زواره به يدعو مبا دَعَوْتَ فقد ذلك

 درجاتهم في تشاركهم حتى حلسنيا اإلمام مع استشهد كمَن وكنتَ درجة

 كلّ زيارة ثواب لك وكتب ،معه استشهدوا الذين الشّهداء في إالّ تُعْرَف وال

 لىوع قُتِلَ يوم منذ احلسني إلماما زار مَن كلّ وزيارة رسول وكلّ نبيّ

 . [ صنِّف زيارة عاشوراء املبار كةثم أورد امل ]  بيته أهل
 :السََّند الثالث

عن سيف بن عمرية قال: خرجُت مع صفوان  ،وروى حممَّد بن خالد الطيالسي

لغرّي بعدما خرج اإلمام أبو عبد ابن مهران اجلّمال وعندنا مجاعة من أصحابنا إىل 

فلما فَر غْن ا من الّزيارة ص ر ف  صفوان وجه ُه إىل  ،، فسرنا من احلرية إىل املدينةاهلل

من هذا  تزورون اإلمام احلسني :فقال لنا ناحية اإلمام أبي عبد اهلل احلسني

 من هاهنا أومأ إليه اإلمام أبو عبد اهلل الصادق ،املكان من عند رأس أمري املؤمنني

 قمة بن حممَّد احلضرمي عن فدعا صفوان بالّزيارة اليت رواها عل :وأنا معه، قال

و و دَّع   ثم صلّى ركعتني عند رأس أمري املؤمنني ،يف يوم عاشوراء أبي جعفر

بالسَّالم منصرفاً وجهه حنوه  وأومأ إىل اإلمام احلسني ،يف دبرها أمري  املؤمنني

 .و و دَّع
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 وليارة عاشوراء هي أطأّن ز واملالح ظ يف باب زيارة موالنا اإلمام احلسني

، بل وأمجعها لفضائلهم وظالماتهم، مع ما حتويه من كثرة الزيارات اخلاصة به

اللعن والرباءة من أعدائهم، وهو أمر يف غاية األهمية على صعيد اآليات والّروايات 

الدالة على وجوب لعن الظاملني والرباءة منهم ومن أفعاهلم، فما ينفثه بعُض 

ديدنهم وأخالقهم لعن األعداء ما هو إالّ هراء مل يكن  املشكِّكني بأّن األئّمة

، واآليات تدّل وهواء يف شبك، بل هو جهٌل حمض بصريح أخبارهم (1)وهرطقة

على ما قلنا، وسوف نشري إىل قسٍم من هذه اآليات واألخبار يف الفصل اخلامس إْن 

 شاء اهلل تعاىل.
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لقد وقع البحث عند فقهاء اإلمامية يف أشياء وردت يف الزيارة الشريفة، ال بأس 

 دة:وهي ضمن مسائل متعدِّ بذكرها واإلجابة عليها من وجهة نظرنا الفقهية،

 املسألة األوىل:

ورد يف الزيارة بعض األجزاء كالّصالة ودعاء علقمة، فهل هذه األجزاء من 

 أركان الّزيارة أم هي من شروط كمال العمل؟

وتظهر الفائدة يف هذا التفصيل فيما لو صارت الزيارةُ واجبةً بنذٍر أو ع ْهٍد أو 

  بّد من اإلتيان بباقي األجزاء؟ميني، فهل على الناذر أْن يكتفي بأصل الزيارة، أم ال

الظاهر من رواية علقمة أّن نفس الزيارة ومقدماتها من الّصالة ركعتني  واجلواب:

واإلمياء إليه بالسَّالم مقصودة بنفسها، مبعنى أّن هذه املقدِّمات أجزاء للزيارة وليست 

حسبما  من شروط كمال العمل بها، بل يف حال مل يأِت بها على القول جبزئيتها 

 ال بّد له من إعادة العمل؛ ألّن نذره ال ينعقد يف هذه احلال. أسلفنا 

هذا كلّه فيما يتعلّق بالّصالة واإلمياء إليه بالسَّالم، أّما دعاء علقمة فهو وإْن مل 

 ُيذكر يف رواية علقمة إالّ أّن صفوان دعا بدعاء الزيارة تقليداً ملوالنا اإلمام الّصادق

 فوان بعدما اعرتض عليه سيف بن عمرية بأّن علقمة مل يأتنا بهذا حيث أشار ص

 إىل هذا املكان  الّدعاء، فأجاب صفوان: وردُت مع سيدي اإلمام أبي عبد اهلل

فَفَع ل  ِمْثل  الذي فعلناه يف   يف النجف األشرف وهو موضع رأس أمري املؤمنني

صلّى كما صلَّينا، وودَّع  كما ودَّْعن ا،  زيارتنا، ودعا بهذا الّدعاء عند الوداع بعد أْن

 دعُأو الزيارة هذه تعاهَدْ : ثم قال لي صفوان: قال لي اإلمام أبو عبد اهلل



 اجلزء األول 

 الزيارة بهذه زار مَن لكلّ تعالى الله على ضامن فإني به، وزُر الدّعاء بهذا

 وسالمه مشكور وسعيه مقبولة زيارته أنّ بُعْدٍ أو قُرْبٍ من الدعاء بهذا ودعا
 يُخَيِّبُه. وال بلغت ما بالغاً الله من مقضية وحاجته محجوب غير صلٌاو

 عن وأبي أبي، عن الضمان بهذا مضمونة الزيارة هذه وجدتُ صفوان! يا
 احلسن أخيه عن واحلسني الضمان، بهذا مضموناً ،احلسني بن علي أبيه

 الضمان، بهذا ناًمضمو املؤمنني أمير أبيه عن واحلسن الضمان، بهذا مضموناً
 عن الله ورسول الضمان، بهذا مضموناً الله رسول عن املؤمنني وأمير

 بهذا مضموناً الله عن ئيلاوجبر الضمان، بهذا مضموناً ئيلاجبر
 من الزيارة بهذه احلسني زار مَنْ أنّ نفسه على الله آلى قد الضمان،

 ما بالغاً مسألته في وشفعته زيارته نهم قُبِلَتْ الدّعاء، بهذا ودعا بُعْدٍ أو قُرْبٍ

 عينه قريراً مسروراً وأقلبه خائباً عني ينقلب ال ثم ،سؤلَه وأعطيتُهُ بلغ،

 ،شفع مَن كل في وشفعته النار، من والعتق باجلنة والفوز حاجته بقضاء
 مبا وأشهدنا ،نفسه على بذلك تعالى الله آلى البيت، أهل لنا ناصب خال

 أرسلني الله! رسول يا :ئيلاجبر قال ثم ذلك، على مَلَكُوته كةُمالئ به شَهِدَتْ

 وإلى واحلسني حلسناو وفاطمة لعليٍّ وبشرى وسروراً لك وبشرى سروراً إليك

 عليٍّ وسرورُ سرورُكَ محمد يا فدام ،القيامة يوم إلى ولدك من األئمة

  . البعث يوم إلى وشيعتكم واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة

 الله إلى لكَ حدث إذا صفوان! يا : ل صفوان: قال لي أبو عبد اهللثم قا

 حاجَتَكَ ربَّكَ وسَلْ الدُّعاء بهذا وادعُ ،كُنْتَ حيث من الزيارة بهذه فَزُرْ حاجة

 .(1) لله واحلمد مبنّه ورسوله وَعْدَهُ مخلفٍ غير واللهُ الله، من تَأتِكَ

  يروه وإمنا رواه صفوان اجلّمالمع أنه مل شتهار الّدعاء باسم علقمةاومن الغريب 

 .عن اإلمام الّصادق
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 ع عمل اإلمام الباقرو يف الواقالذي ه فقد قرر صفواُن عمل  اإلمام الّصادق

 يفسِّر ويوضِّح مقاصد  الّسابق. إذ كلُُّهم من نوٍر واحٍد، والالحق 

منها، بل الدعاء مع  واّدعى بعٌض بأّن دعاء علقمة زائٌد على الزيارة وليس جزءاً

بزيارة عاشوراء عند قرب أمري  الزيارة طريقة خمصوصة مب ن زار اإلمام احلسني

 .املؤمنني

ولكّنها مردودة مبا ورد يف ذيل الرواية النايف للتخصيص املذكور حيث نقل 

 الدّعاء بهذا وادْعُ الزّيارة هذه تعاهَدْ أنه قال:  صفوان عن اإلمام الّصادق

 . بُعْدٍ.. أو بٍقُرْ من

 املسألة الثانية:

 هل الّصالة قبل الّزيارة أم بعدها؟    

الظاهر أنها قبل زيارة عاشوراء، ويشهد هلذا ما ورد يف رواية علقمة:  واجلواب:

 تومئ أنْ بعد ركعتني صلَّيْتَ أنتَ إذا علقمة يا  :قال اإلمام حممَّد الباقر

 . القول.. هذا الرّكعتني وبعد إليه ءاإلميا عند وقلتَ بالسَّالم، إليه

ويظهر أيضاً أّن مّثة سالمني يف الزيارة، أحدهما خمتصر واآلخر طويل، املختصر 

بوجهه وكفِّه، والطويل هو نفس الزيارة  هو أْن يبتدئ بالسَّالم موِمياً إىل اإلمام

 . الله.. عبد أبا يا عليكَ السَّالم الشريفة اليت أّوهلا: 

سالماً خمت ص راً ثّم يصلّي ركعتني ثّم  لة؛ ال بّد أْن يسلِّم  على اإلماموباجلم

يشرع بالسَّالم املطوَّل، ثّم يدعو بدعاء علقمة. وال يفرق يف الّزيارة بني أْن تكون من 

 قُْرٍب أو ُبْعد.

 املسألة الثالثة:

 الّسنة؟هل زيارة عاشوراء خاّصة بيوم عاشوراء أم أنها تتعّدى غريه من أّيام 

الّصحيح أّن الزيارة عاّمة يف كّل أّيام الّسنة، وإْن ُسمِّي ت باسم العاشر  واجلواب:

من احملرَّم تأكيداً الستحباب زيارته فيه، إالّ أّن ما ورد يف آخر رواية علقمة حيث قال 

 دهركَ من الزيارة بهذه يوم كلّ تزوره أنْ استطعتَ إنْ  :له اإلمام الباقر
 



 اجلزء األول 

 . تعالى الله شاء إنْ ذلك جميع ثواب فلك فافْعَلْ، خ[]دارك ن 

 املسألة الرابعة:

جزٌء من زيارة عاشوراء عمالً برواية صفوان  هل أّن زيارة أمري املؤمنني

 فيها؟ اجلّمال حيث ذكر زيارة أمرية املؤمنني

د فيها ليس يف رواية علقمة ما يشري إليه الّسؤال املتقدِّم، وطبقاً ملا ور واجلواب:

خارجة عن زيارة عاشوراء ختصصاً وموضوعاً، لكّن  تكون زيارة أمري املؤمنني

 رواية صفوان جعلَْتها جزءاً من زيارة عاشوراء.

عند  وميكن اجلمع بينهما حبمل رواية صفوان على م ن زار اإلمام احلسني

 ؤمنني، أي زيارته من قُْرب، فحينئٍذ يزور أمري املرأس أمري املؤمنني علّي

 .أّوالً، ومن ثّم يزور زيارة عاشوراء، وبعد ذلك يأتي بدعاء صفوان

وقد اّدعى أحد السادة العلماء أّنه ليس يف رواية علقمة وال يف رواية صفوان ما 

من  ة اإلمام احلسنيوانضمامها إىل زيار يشري إىل جزئية زيارة أمري املؤمنني

: من ُبْعد وإمنا فيها قوله أمري املؤمنني ُبْعد، فليس يف رواية صفوان ذكر لزيارة

 ْالدّعاء.. بهذا وادْعُ الزيارة هذه تعاهَد   وهو نصٌّ واضٌح على خصوص زيارة

 وقوله مردود إذ إّن قول اإلمام .( دعاء علقمة) عاشوراء ودعاء صفوان املعروف بـ

 : ّبهذا ودعا بُعْد أو قُرْب من الزيارة بهذه احلسني اإلمام زار مَن إن 

ألّن صفوان زار اإلمام أمري املؤمنني  نصٌّ صريٌح يف ذكر أمري املؤمنني . الدّعاء..

 إنّ : من قُْرب منضّماً إىل زيارة اإلمام احلسني، ولكّن تصريح اإلمام الّصادق

ال   الدّعاء بهذا ودعا بُعْد أو قُرْب من الزيارة بهذه احلسني اإلمام زار مَن

مطلٌَق يشمل الزيارة من  ه حبالة احلضور أو الزيارة من قُْرب، بل قولهميكن تقييد

بنه فيما لو كانت الزيارة اُبْعد أيضاً، بل هو قرينة واضحة على ضّم زيارته إىل زيارة 

ال بّد له من إضافة  بل لو أّن الزائر كان يف حضرة املوىل أبي عبد اهلل من بعد...

روحي فداه... ولو مل نقل و  املؤمنني علّيأمري السالم على موىل الثقلني

فال مينع حينئٍذ من زيارة  إىل زيارة املوىل أبي عبد اهلل ألمريابانضمام زيارة 
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أّوالً وعلى سبيل اإلحتياط، ثّم الّشروع بزيارة اإلمام  املؤمنني علّي أمري

 ذهه تعاهَدْ  :لصفوان صادق، ولكّن الظاهر من قول اإلمام الاحلسني
 بهذه زار من لكلّ تعالى الله على ضامن فإنّي به وزر الدّعاء بهذا وادْعُ الزيارة

إىل  هو تعيعن ضّم زيارة األمري  بعد.. أو قرب من الدعاء بهذا ودعا الزيارة

فدعاء  ،يف حال أراد الزائر من بعد زيارة سيد الشهداء زيارة اإلمام احلسني

يارة عاشوراء وال زار اإلمام احلسني من ُبعد أو قرب بزعلقمة ال ميكن تبعيضه حبيث ي

 ... صلوات اهلل عليهما يزار والده معه

وحيث  لسالم على موىل الثقلنيافحيث إّن دعاء علقمة ورد فيه :وباجلملة

له ثواب  من قرب أو بعد ضامن ملن زار اإلمام احلسني لصادقاإّن اإلمام 

بنه سيد اضّم زيارة أمري املؤمنني إىل زيارة  تقدير فيقتضي اإلحتياط على أقل ...كذا

 ...الشهداء

 ملسألة فيما لو نذر نذراً فهل جيب زيارة أمري املؤمنني علّياوتظهر الثمرة هلذه 

 ؟والّدعاء هلما بعد الزيارة أم ال مع زيارة اإلمام احلسني

إىل زيارة ابنه منضمَّةً  بي طالبأملؤمنني علّي بن االظاهر وجوب زيارة أمري 

 .اإلمام احلسني الشهيد

 :املسألة اخلامسة

وكذا هل ميكن اإلكتفاء  ،هل ميكن اإلكتفاء باللعن مّرة واحدة بدالً من مئة مّرة

 ؟بالسَّالم مّرة بدالً من مئة مّرة

 .مبّرة واحدة بل املطلوب ذكر املائة بعد مائة ءالظاهر عدم اإلكتفا واجلواب:

فم ن نقّص عن املائة  ،ة فهو خارج عن نطاق النصدّرة الواحأّما اإلكتفاء بامل

 .ُنقِّص  له من الثواب، فكمال الزيارة بكمال اللعن والسَّالم

لعهد أو اليمني فال بّد حينئٍذ من متام اللعن والسَّالم اوإذا وجب ت بالنذر أو 

لة على املئة ليت جاءت يف الرواية دون اختصار عمالً بأصالة الظهور الداابالكيفّية 



 اجلزء األول 

واهلل  فهي القدر املتيقن واألقل منها مشكوك فال تربأ الذمة إالّ باملئة، دون غريها،

 .تعاىل العامل
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أنين مل أجد زيارةً صحيحةً س ن داً وقوّية داللةً كزيارة عاشوراء  :احلقَّ أقوُل

األجالّء من علمائنا األبرار بأسانيد عالية  ُتالشريفة وزيارة اجلامعة، فقد رواها الثقا

ومعت ب رة وصحيحة ال ميكن اخلدش فيها والغمز برجاهلا، مضافاً إىل قّوة داللتها 

 واألخبار الصحيحة، واعتضادها بالشهرة بل واإلمجاع.املواِفقَة لآليات 

وبالّرغم من كّل هذه القرائن اليت توجب صّحتها، نرى م ن ال يعجبه ذلك فيغمز 

بسندها وداللتها معاً، فتارةً يشكِّك بالسَّن د وأخرى بالّداللة ليصرف عنها وجوه  

 .موقلوب  املؤمنني املتلهِّفني لزيارة اإلمام احلسني املظلو

وحنن قبل الشعروع يف إثبات صّحة سندها، حنبع أْن نوجِّه أولئك املشكِّكني إىل 

طريق الّصواب بأّن القضايا غري الفقهيَّة والعقائدية كالتارخيية واألخالقية واحلوادث 

إخل ال ُيشت ر ط فيها صّحة  املستقبلّية والزيارات والتوسعالت والّدعوات واملناجاة...

ال قّوة اعتبارها ما دامت ال ختالف آيةً من كتاب اهلل تعاىل أو أصالً من األسانيد و

 أصول اعتقاداتنا وأخبارنا املعت ب ر ة.

 وقد ُرِوي ت الّزيارة الشريفة بأربعة أسانيد معت ب ر ة وطرق صحيحة، رواها الشيخ

ل الطوسي اجللي خا الشيه بسند ين معت ب ر ْين، ورواهاجلليل أبو جعفر حمّمد بن قولوي

 وأسانيد معت ب ر ة: طرٍق مخسةَ بثالثة أسانيد معت ب ر ة وصحيحة، فيكون اجملموُع

 السََّند األّول:

عن حكيم بن داود بن حكيم وغريه، عن حمّمد بن موسى اهلمداني، عن حمّمد 

 ، عن علقمة بنبن خالد الطيالسي، عن سيف بن عمرية وصاحل بن عقبة مجيعاً
 



 اجلزء األول 

 .(1)حمّمد احلضرمي

 السََّند الثاني:

، عن اإلمام (2)عن حمّمد بن إمساعيل، عن صاحل بن عقبة، عن مالك اجلهين

 .أبي جعفر الباقر

  :السََّند الثالث
، عن اإلمام أبي (3)عن حمّمد بن إمساعيل بن بزيع، عن صاحل بن عقبة، عن أبيه

 .جعفر الباقر

 السََّند الّرابع:
، عن (4)عن علقمة بن حمّمد احلضرميعن صاحل بن عقبة وسيف بن عمرية، 

 .اإلمام أبي جعفر الباقر

 السََّند اخلامس:

عن حمّمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عمرية، عن صفوان بن مهران 

 .، عن اإلمام الّصادق(5)اجلّمال

، واألسانيد الثالثة األخرية ( كامل الزيارات) السَّن دان األّوالن واقعان يف أسانيد 

 .( مصباح املتهجد ) يف أسانيدوقعت 

 :مساًء مكَرَّر ة يف األسانيد اخلمسة هي اآلتيةأأّن مّثة  : واحلاصل

 .صاحل بن عقبة 1

 .حمّمد بن إمساعيل بن بزيع 2

 .سيف بن عمرية 3
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 علقمة بن حمّمد احلضرمي. 4

 حمّمد بن خالد الطيالسي. 5

 البحث في رجال األسانيد:
 حكيم بن داود. 1

 حمّمد بن موسى اهلمداني. 2

 حمّمد بن خالد الطيالسي. 3

 سيف بن عمرية. 4

 صاحل بن عقبة. 5

 علقمة بن حمّمد. 6

 حمّمد بن إمساعيل. 7

 مالك اجلهين. 8

 عقبة بن قيس بن مسعان. 9

 صفوان بن مهران اجلّمال. 10

اء اشوروحسبما تقتضيه القواعد الّرجالية واألصولية ميكننا تصحيح زيارة ع

 :والعمل بها من خالل أربعة طرق

 : البحث التفصيلي يف رجال سندها.لّالطريق األو

 .( كامل الزيارات) : أّن إسنادها واقٌع يف كتاب الطريق الثاني

 : التسامح يف أدلّة السعن ن.الطريق الثالث

الزيارة : عمل املشهور جابٌر لضعف السَّن د على فَْرِض حتقُِّقِه يف ابعّالطريق الر

 الشريفة.

 

البحث يف رجال َسَندها
يتّم البحث يف هذا الطريق من جهة البحث يف تفاصيل رجال السَّن د ومالحقة 

وهذا الطريق  ،القرائن اليت توجب اإلعتماد عليهم يف نقل الّرواية وقبوهلا أو رفضها



 اجلزء األول 

وإليكها حبسب الرتتيب من أهّم الطرق يف ِعلْم الّرجال ملعرفة رجال األسانيد، 

 التسلسلي املتقدِّم:

  حكيم بن داود 

كامل الزيارات، حيث  ليس للرَُّجل ِذكٌْر مستِقلٌّ يف كُُتب الّرجال لكّنه من رجال

بن قولويه وروى عنه بدون واسطة، ومبا أّن أبا القاسم جعفر بن حمّمد ااعتمد عليه 

فإّن حكيم بن  ا أفاد يف مقدِّمة كتابه حسبم بن قولويه القّمي ال يروي إالّ عن ثقة 

» :بن قولويه ومشاخيه، قالاداود من ثقات 

»(1)

بن قولويه بال واسطة، اوال خالف عند الّرجاليني يف توثيق مجيع م ن روى عنهم 

ومنهم حكيم بن داود، وإمنا اخلالف فيمن وقع يف اإلسناد من غري مشاخيه حسبما 

يف الفائدة الثالثة من اخلامتة، لكّن الصحيح ( املستدرك ) اّدعى ذلك النوري يف كتابه 

هو توثيق كّل م ن ورد يف إسناد الكتاب املذكور، فحكيم بن  ر كما عليه املشهو 

له رواية يف التهذيب يف باب زيارة  واية عنه يف كامله،كما أنَّرداود قد أكثر الشيخ بال

 ، ويف باب فضل زيارة اإلمام احلسني85ح اإلمام أبي حمّمد احلسن بن علّي

 .92ح

لويه وممّن وقع يف أسانيد كامل بن قوااجلملة؛ فحيث إّن حكيم من مشايخ وب

، وعدم وجود ذكٍر له يف تراجم الرجال ليس الزيارات، لذا ُيعت ب ر ثقةً بال منازٍع

شرطاً موضوعياً حتى ُيدَّعى احنصار التوثيق به، فيسقط التوثيق بسقوط الشرط 

خرى اُبل مثة طرٌق  املوضوعي وهو عدم وجود ذكٍر للمرتجم له يف كتب الرتاجم..

ت بها التوثيق أكثر اعتباراً من توثيقات كتب الرتاجم املبنية على الظن والتخمني يثب

وهما من أقسام احلدس، ومن تلك الطرق املعتربة توثيق الناقلني عن الراوي 

 املفروض أن نستكشف حاله من خالل الثقات الذين نقلوا عنه مباشرة أو بالواسطة..
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يعترب توثيقه للراوي توثيقاً مبنياً على احلس ال  توثيق الناقل مباشرة واملقطوع به أّن

فلو  احلدس كما هو احلال يف أغلب توثيقات الرجاليني البعيدين عن عصر الراوي..

دار األمر بني الناقل مباشرة أو الناقل بالواسطة مع قربه من عصر الراوي يكون 

تكون شهادة  مقدَّماً على توثيق الرجالي البعيد عن عصر الراوي، فضالً عن أن

توثيق الناقل املباشر مقدمة على غريه باعتبارها شهادة حسيَّة، والشهادة احلسية 

وحيث إنَّ أبا القاسم جعفر بن حممد بن  مقدمة على الشهادة احلدسية باإلتفاق..

ثقة جليل القدر قد روى مباشرةً عن  صاحب كامل الزيارات  قولويه القمي 

ال يف كتابه املذكور يف مقدمة أسناده لرجال زيارة حكيم بن داود مباشرة حيث ق

فيثبت بذلك وثاقة حكيم ألن  «  » عاشوراء:

 .ية وليست حدسية بالواسطة عن غريهالثقة روى عن ثقة مثله، وروايته عنه حس

  حمّمد بن موسى اهلمداني 

والظاهر وثاقته لوقوعه  ى بن عيسى،أبو جعفر السّمان اهلمداني حمّمد بن موس

ولرواية الثقة عنه، ويف املقابل مثة م ْن ضعَّفه، ومل يظهر ( كامل الزيارات ) يف أسناد 

بن الوليد املعروف بتضعيفاته واهم بتضعيفه سوى ما ينقلونه عن النا صحة دع

وثيقات ، فتضعيفاته نعتربها تألجالء الرواة املوالني ألهل بيت العصمة والطهارة

كما سوف ترون، وبالتالي فال  لعدم وثوقنا بعقيدته املتعلقة بعصمة أهل البيت

بن ه، فها هو النجاشي يردد ما قاله ااعتبار مبا يّدعيه هذا الرجل ومن يسري على خطا

 ،«  » بن الوليد حيث عقّب عليه بقولهمع كونه غري مقتنٍع مبا ادَّعاه االوليد 

 »: قال النجاشيف

»(1). 

  :فقال بن الوليد يف تضعيفه للرجل املذكوراد  الشيخ الّصدوق مقالة أستاذه وأكَّ

« 
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 »(1). 

 »بن الغضائري: اوقال 

 »(2). 

بن الوليد، فقلّده تلميذه الّصدوق اسلف أّن منشأ التضعيف هو يتضح مما 

، وال اعتبار بتضعيف القميني ملا اشُتهر عنهم آخرون من دون دراية وحتقيق ومجاعة

 يعتقدون بعصمتهمبالغلّو جملرَّد أنهم  من تسرععهم يف رمي املوالني ألهل البيت

، فرأيهم يف الغلّو معروٌف، وليس حمّمد بن موسى املطلقة أو بعدم سهو النيب

أّول م ن نعتوه بالغلّو، فثّمة رواة كثريون رموهم بالغلّو جملرَّد روايتهم بعض الفضائل 

املتعلِّقة بالنيب والعرتة كسهل بن زياد وشهادة أمحد بن عيسى عليه بالغلّو والكذب 

د روايته بعض األخبار اليت مل يتحّملها أمحد بن عيسى، وكذا حمّمد بن أورمة جملرَّ

الذي صّنف كتاباً يف الّردِّ على الغالة ) متاماً كمحّمد بن موسى الذي أيضاً صنَّف  

 ومع ذلك فقد كانوا يرمونه بالغلّو. ( كتاباً يف الّردِّ على الغالة

أّن تضعيف القميني لراٍو ما يقّوي   حسب قول ثلة من احملقِّقني فالصحيح 

ولضعفهم يف مقامات أهل بيت العصمة  وذلك للنكتة العلمية اآلنفة الذكر، التوثيق،

 ..والطهارة

من كونه غالياً بتصّوره، وعليه حتمل  ٌئشبن الوليد حملّمد بن موسى ناايف وتضع

قول  ىكن اإلعتماد علالّروايات اليت يشمع منها رائحة الغلو من وضعه؟ وحينئٍذ ال مي

بن الوليد وال الّصدوق يف هذه املسألة ألّن رأيهم يف الغلّو معروٌف وقد أطلقوه حتى ا

على م ن يقول بعدم سهو النيب الذي هو من أصول الدين عندنا حنن الشيعة 

على الشيخ اإلمامية، لذا استدعى األمُر عند الشيخ املفيد ليصنِّف  كتاباً يف الّردِّ 

 .( تصحيح اإلعتقاد) ُدوق وأمساه بـالصَّ
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هلل اوأّما موقف النجاشي فأقّل ما يظهر منه التوقُّف، فإّنه وقف احلكم على ِعلْم 

 ، وحينئٍذ يأتي القول بوثاقة كّل م ن ورد يف أسانيد «  »تعاىل عندما قال: 

ذلك، كيف يكون  مضافاً إىل .فيشمله التوثيق بال معارٍض قويٍّ. ( كامل الزيارات )

 مغالياً وله كتاب يف الّردِّ على الغالة؟!

مل يثبت حبسب القواعد الرجالية تضعيف حممد بن عيسى بل الظاهر  واخلالصة:

كامل الزيارات الذي ال يروي  وثاقته طبقاً ملا قدَّمناه آنفاً، ال سيَّما وأنَّه وقع يف أسناد

  وهو شيخ مشايخ الكليين يى إال عن الثقات، كما أنَّ حممد بن أمحد بن حي

قد روى عنه كتبه حسبما نقل ذلك النجاشي، ورواية الثقة حممد بن حييى لكتب 

اهلمداني قرينة أخرى على وثاقته وصحة روايته فيخرج بذلك من اجلهالة إىل معلوم 

احلال من حيث الوثوق واإلعتماد على ما يرويه وإال فمن البعيد جداً أن يروي 

عن رجٍل جمهول احلال أو فاسٍق  بن حييى كابن قولويه القمي وا ألجالء الثقات ا

كذاب فإن ذلك خالف أدلة حجية خرب الثقة الذي دلت على ثبوته األدلة القطعية 

 من الكتاب واألخبار.

  حمّمد بن خالد الطيالسي 

 ذكر النجاشي أّن له كتاباً، وعّده الشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمام الكاظم

 ( الفهرست) ، وللشيخ الطوسي طريق إليه وهو كما ذكره يف :« 

 »(1). 

يوخ ن شيوخ اإلجازة ومن شبن الغضائري وهو ماأّما احلسني بن عبيد اهلل فهو 

النجاشي وقد وثقه، كما أّنه كان كثري الّرواية، وكثرة تضعيفاته ال خترجه عن الوثاقة 

 بل لعلّها لشّدة حتفُّظه واحتياطه حبسب تصّوره.

وأّما أمحد بن حمّمد بن حييى، قّمي، من مشايخ الصَّدوق، وقد ذكره مرتضِّياً 

وقد صّححه العالّمة  عليه، وذكره الشيخ والنجاشي على أنه من مشايخ اإلجازة،
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، واألشهر وثاقته لكونه من شيوخ اإلجازة (1)ووّثقه الشهيد الثاني والشيخ البهائي

 واعتماد القدماء على روايته.

وأّما حمّمد بن حييى والد أمحد فهو العطّار القّمي األشعري شيخ أصحابنا يف 

 زمانه، ثقة عني، له كتب حسبما ذكر النجاشي.

ي بن حمبوب فهو األشعري القمي أبو جعفر شيخ القميني يف وأّما حمّمد بن عل

 زمانه، ثقة، عني، فقيه، صحيح املذهب وله كتب أيضاً حسبما ذكر النجاشي.

وباجلملة؛ فإّن حمّمد بن خالد الطيالسي، من الفقهاء املمدوحني، ومن أصحاب 

املدح  على مةعال بدوره وهذا فيه يقدح مل النجاشي أّن إىل مضافاً ،الكاظم ماإلما

الشيوخ  أِجلَّة عنه روى وقد كثريةً، أصوالً محيد عنه روى نوادر، كتاب له واإلطراء،

 فّضال وحمّمد بن علّي بن حمبوب، وهو دليل اعتمادهم عليه. بن كعلّي بن احلسن

  سيف بن عمرية 

روى عن اإلمام  ،قال النجاشي: سيف بن عمرية النخعي، عربي، كويف، ثقة

 .مجاعات من أصحابنا ، له كتاب يرويهواإلمام أبي احلسن اهللأبي عبد 

عن أبي غالب  وهو الغضائري شيخه يف اإلجازة  حلسني بن عبد اهلل اأخربني 

وخال أبيه حمّمد بن جعفر، عن حمّمد بن خالد الطيالسي عن  ،الرازي عن جّده

 .(2)سيف بكتابه

 .(3)«  » :( الفهرست) وقال الشيخ الطّوسي يف 

 . »(4) » :بن شهر آشوباوقال 

  صاحل بن عقبة 

 » :قال النجاشي
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 »(1).  

 روى صاحل عن أبيه... ثّم قال:

 .(2)قال سعد: هو موىل، له كتاب يرويه مجاعة منهم حمّمد بن إمساعيل بن بزيع

: ح دَّث نا علّي ( عن أبي محزة قال وهو الغضائري أخربنا احلسني بن عبيد اهلل )

 بن أبي اخلطّاب قال: ح دَّث نا حمّمد بن إمساعيل عن صاحل: بكتابه.ابن إبراهيم عن 

 47و 4، بأرقام : الباقر والصادق والكاظميخ يف أصحاب األئمةذكره الش

 .(3)3و

قرينة توجب اإلطمئنان بوثاقته، مضافاً  فذكره ضمن أصحاب األئمة الثالثة

إىل أّن ذكر النجاشي له دليٌل على إماميته وتشيععه؛ ألّن مبنى النجاشي هو ذكر 

القدح مب ن قدح فيهم، إّما يف نفس مصنِّفي الشيعة، كما أّن النجاشي ملتزٌم بذكره 

ترمجة املقدوح أو حينما يذكره يف نفس ترمجته، ومبا أنه مل يتعّرض له، فُيعلَم 

 سالمُته من القدح وهذا نوُع مدٍح.

وباإلمجال فإّن عدم ذكر قدٍح يف ترمجة رجٍل يف السَّن د دليٌل على حسنه أو على 

 األقل يشري ذلك إىل عدم جهالته.

ىل رواية املشايخ عنه كمحّمد بن إمساعيل بن بزيع الذي ُعدَّ من مضافاً إ

وله كُُتٌب رواها  وكان من صاحلي هذه الطائفة وثقاتهم، ،أصحاب اإلمام الرِّضا

 النجاشي والشيخ عنه.

فيتضح ممّا ذكرنا أّن عدم القدح يستلزم سالمته من القدح وهو معنى ظاهر 

 .(4)العدالة، فضالً عن أصالة العدالة

 فقد روى ،( كامل الزيارات) أّن صاحل بن عقبة ورد يف إسناد  على مع التأكيد
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عن زيد الشّحام وروى عنه حمّمد بن إمساعيل، وأيضاً روى عنه القمي يف تفسريه 

َۡل َوٱلاَهاَر ِخۡلَفةّٗ  يف قوله تعاىل:  ِي َجَعَل ٱَّلا َراَد  َوُهَو ٱَّلا
َ
ۡو ل َِمۡن أ

َ
َر أ كا ن يَذا

َ
َراَد أ

َ
أ

 ، وكّل م ن جاء يف إسناد هذين الكتابني ُيْعت ب ُر ثقةً.قَانِ ُسوَرةُ الُفرۡ   ٦٢ا ُشُكورّٗ 

وعليه؛ فنحكم على صاحل بن عقبة بالتوثيق، وال اعتبار بكالم العالّمة احللّي 

بن الغضائري املعروف او من الذي ع دَّ الرَُّجل  كذباً مغالياً ألّن أصل هذا الكالم ه

 » فقال: (1)وقد قدح فيه العالّمة الوحيد البهبهائي، فاتهبتضعي



 ...األخبار صرحية يف خالف الغلوأّن روايته يف كتب  مضافاً إىل ...« 

  علقمة بن حمّمد احلضرمي 

أصحاب  ، وع دَّه أيضاً يفع دَُّه الشيخ يف رجاله من أصحاب اإلمام حممَّد الباقر

 .(2)«  »وقال عنه:  اإلمام الّصادق

 عن سيف بن عمرية وصاحل بن عقبة عنه. (ياراتكامل الز )بن قولويه يف اوروى 

تفيد املدح، مضافاً إىل وجود طرق أخرى تفيد  «  »وعبارة الشيخ: 

 التوثيق منها:

بن شهر آشوب اوبشهادة الشيخ املفيد و : كونه من أصحاب اإلمام الّصادقأ

 .بتوثيقهما العام جلميع أصحاب اإلمام الّصادق

وقد رواها  ،جرت بني أبي بكر احلضرمي وعلقمة مع زيد: املناظرة اليت ب

 .ممّا يفيد تشّيعه وإماميته وحسن اعتقاده (3)الكّشي يف رجاله

 ّمة وذكره النجاشي والطّوسي حيكمكلع إماميٍّ كان من أصحاب األئ :ت

 ملؤمن على الصّحة يف حال الشك يفطبقاً حلمل ا ،بصّحته وتوثيقه حتى يرد العكس
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 وأقواله وافعاله. معتقداته

 كّل هذه قرائن تفيد مبجموعها حسن حال الّرجل وصّحة اإلعتماد عليه. 

  حمّمد بن إمساعيل بن بزيع 

 »قال النجاشي: 

 ». 

وطريقه إليه  وقد عّده الشيخ يف أصحاب األئّمة: الكاظم والرِّضا واجلواد

» :د أطرى عليه النجاشي كثرياً فقالوق .(1)صحيح كطريق الصَّدوق إليه



  »(2). 

  مالك اجلهين 

واستدّل على وثاقته بكونه  ؛ع دَّه الشيخ يف أصحاب اإلمامني الباقر والصادق

اية أصحاب اإلمجاع باإلضافة إىل رو ،أصحاب اإلمامني الباقر والّصادقمن 

وعليه فإّن  ،بن أبي عمري ويونس بن عبد الرمحنابن مسكان واوالشيوخ عنه ك

 .الّرجل ثقةٌ عادٌل

 » :352ص 2ج ( كشف الغّمة) وقد روى اإلربلي يف 



 إليه تذهب ممّا أعظم األمرُ مالك يا  ». 

 » :وروى أيضاً عن مالك اجلهين قال
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 في القول في أفرَطْتَ إنّكَ نرى ال حقّاً، شيعتنا والله أنتم مالك، يا 

 ولله وعَظَمَتِهِ قدرته وكنه الله صفة على يقدر ليس إنه مالك يا فضلنا،
 أوجب كما به ويقوم املؤمن حقَّ يصف أنْ أحدٌ يقدر ال ذلكوك األعلى، املثل

 واحدٍ كلُّ فيصافح ليلتقيان املؤمنَيْن إنّ مالك: يا املؤمن، أخيه على له الله
 الذنوب وإنّ واملغفرة، باحملبّة إليهما ينظر الله يزال فال صاحبَه منهما

 الله عند اهكذ هو صفة على يقدر فمَن يفترقا، حتى وجوههما عن لتتحاتّ

 . »(1)تعالى

فهذه الّروايات املروّية بسنده تدّل على وثاقته، إالّ أّن بعضهم أشكل على ذلك: 

 بأّن اإلستدالل على وثاقته بروايات هو رواها بنفسه، يستلزم الدور.

لكْن مّثة حّل للدور، بأّن الرواية اليت رواها يف كشف الغّمة تدّل بال أدنى إشكال 

يحة للّرجل ال تكون إالّ عند ُخلَّص شيعتهم الذين هم فوق صفة على عقيدة صح

 .(2)الوثاقة املوصوف بها ممّن وقع بأسانيدها من غرينا ممّن ال يستحّق عنوان العدالة

 عند فطاحل علماء بأّن الرجل من املمدوحني واملوثقني :آخر للدور ٌّومثة حل

وهي يف ذاتها قرينة على  ابهم،بن قولويه والنجاشي والطوسي وأضراالرجال أمثال 

فنقله ما يدل على عدالته أو ُحسن  ومل يثبت عنه عكس ذلك، أصل عدالته،

مضافاً  وحيصل الظن بثبوت ما ينقله... ثبوت عدالته وحسن حاله، تتقوى حاله،

وكان منت اخلرب املروي عن  ،إىل أّنه لو كان ما ينقله من باب اإلخبار عن املعصوم

 ناً مبا يشتمل على اإلعجاز من احملاسن البديعية أو اإلفادات العالية،املعصوم مقرو

 .فتثبت العدالة أو حسن احلال حيصل الظن بالصدق وصدور اخلرب عن املعصوم،

 ، وبلغ النقل حّد إفادة العلم،الأيضاً لو أكثر يف نقل ما يفيد العدالة أو حسن احل

 اإلستفاضة ومل يبلغ حّده إفادة عنوكذا احلال لو جتاوز النقل  ،فعليه التعويل
 

                                                           





 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 

 ،ن األمر من باب الشهادة على نفسهبناًء على حصول الظن بالصدق وإن كا العلم،

وألّن  مبزيد العدد.. ساقط ومردود لفرض اجنبار اإلنكسار ،واحتمال كونه كاذباً

 الكذب منفيُ حبق من ثبت توثيقه على لسان أعمدة الطائفة احملقة نظري ابن قولوية

ويبعد يف حق العميد  وثق مالك اجلهين، إنَّه عن ثقة وحيث القمي الذي ال يروي إالّ

لة على قبول خرب الثقة من الثقة اإلشتباه لكونه منفياً باألصل وإالّ النتفت األدلة الدا

 فكون ابن قولويه فوق الوثاقة، ..تفي فائدة وجوب تصديقه فيما يقولفتن ،أساسها

فيكون توثيقه له شهادةً على صحة ما ينقله مالك من  ،وقد وثق مالك اجلهين

ابن أذينة وابن  :لرواة يف الطائفة رووا عنه أمثالمضافاً لذلك فإّن أجالء ا أخبار...

افياً أليس هذا ك ن وثعلبة بن ميمون...وحييى احلليب ويونس بن عبد الرمحمسكان 

الرواة املوثقني نقلوا على  ؟؟ وقد شاطره يف ذلك ثلة منيف توثيق ما يرويه عن نفسه

 :هلم نظري أنفسهم مدحياً من املعصوم

ما ورد عن ابن عقدة عن علّي بن احلسن عن عباس بن عامر عن جابر  :ألف

أما  :فقال دخلت على اإلمام :قال جابر املكفوف عن اإلمام أبي عبد اهلل
 من كم جابر يا :لقاثّم  اًفعلوا فوصلين بثالثني دينار مّبار فقلت: يصلونك؟

 الله على أقسم لو أطمار في يعرفوه لم شهد وإن ،يفقدوه لم غاب إن عبدٍ

 . قسمه ألبرّ

 وحكى يف اخلالصة يف ترمجة صاحل بن ميثم أّنه قال له اإلمام أبو جعفر :باء

:  ًإنّي أحبك حبّاً شديدا . 

علّي بن سويد  ويف ترمجة علّي بن سويد عن الكشي أّنه روى بسنده عن :جيم

يشهد بأّنه نزل  فذكر حديثاً عن أبي احلسن موسى كتبت إىل أبي احلسن قال:

 .هلام الرشد والبصرية يف أمر دينهوغري ذلك من إ ،منزلةً خاصةً من آل حممد

 نع بسنده روى أّنه الكشي عن أعني بن محران ترمجة يف اخلالصة يف وحكى :دال

 . واآلخرة الدنيا في شيعتنا من أنت  :ل لهقا محران عن اإلمام أبي جعفر

 :عمرو أّنه قال له اإلمام أبو عبد اهلل بن امللك عبد ترمجة يف أيضاً وحكي :هاء
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 ،أدعو لدابتك :و قالأ إنّي ألدعو لك حتى أسمّي دابتك . 

 دخلت على أبي عبد اهلل أّنه قال: وجاء يف ترمجة علّي بن ميمون :واو

فدع لي أن  دين اهلل بواليتك ووالية آبائك وأجدادكاُإّني  :فقلت له أسأله،

 . رحمك الله رحمك الله  :فقال يثبتين،

داه عظم روحي فإلمام بقية اهلل األوورد مثله يف مكاتبة إسحاق بن يعقوب ل:زين

مع أّن إسحاق هو الراوي للنص الشريف، وقد  ، وثبتك الله أرشدك  :قال له

 .. يغمزوا فيهقبله األصحاب ومل

 بن يا  :قال ويف ترمجة عبد اهلل بن ميمون عن اإلمام أبي جعفر:حاء

 ظلمات في الله نور إنّكم : حنن أربعة قال :قلت  مبكة؟ أنتم كم ميمون

 . األرض

عامة فقهاء اإلمامية مع  وقد استقرب قبوهلا ونظائر هذه الروايات تفوق التواتر،

، فِلم  ال تقبل شهادة مالك يح من املعصوم هلمدلذين ورد املأّن راويها هم أنفسهم ا

 ؟!اجلهين على نفسه قياساً على غريه

سوةٌ باملعصوم نفسه الذي مدح اُكما أّن الشاهد لنفسه باملديح من املعصوم له 

 على قاعدة نفسه بذكر املناقب والكرامات واملعاجز يف كثرٍي من األخبار الشريفة،

ۡث   :قول اهلل تعاىل ِ ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  ما
َ
َحَٰ   ١١َوأ      ومبا ورد عنهم، ُسوَرةُ الضُّ

 ...( إقرار العقالء على أنفسهم جائز )

 » :أقول مؤكداً ملا قاله احملقق اخلوئي :وباجلملة

 »(1). 

  عقبة بن قيس بن مسعان 

 » فقال: ع دَّه الشيخ يف أصحاب اإلمام الّصادق

»(2).
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بناءاً على  ،ألّنه من أصحاب اإلمام الّصادق (1)وقد صحَّح ُه بعض احملقِّقني

أخذ به  وقد ،الصادقاملسلك الرجالي القائل بوثاقة مجيع أصحاب اإلمام 

 فوّثقا ،بن شهر آشوباو الشيخ املفيد يف اإلرشاد، باب أحوال اإلمام الصادق

رجالي مال إليه ثلة من وهو مسلك  .فعقبة ثقة. مجيع أصحاب اإلمام الّصادق

     وهو شبيه مبسلك املتقدمني القائلني  بن عقدة واحملّدث احلر العاملي..األعالم كا

" وهو مسلك القدماء من األصحاب  إمامي مل يثبت فسقه ِّدالة يف كلأصالة الع بـ"

يف اجلزء  واختاره مجٌع من املتأخرين منهم العالمة حسب نقل احملقق اخلوئي

فبناءاً على هذا املسلك يكون عقبة بن قيس من الثقات (..  املعجم) األول من 

مجع  أن الطوسيال سيَّما و باعتباره من أصحاب موالنا اإلمام الصادق

رجال بأنه ذكر يف مقدمة كتابه يف ال وقد ذكر عامةَ أصحاب اإلمام الصادق

بلغ  بن عقدة الذي اعتقد بأن عدد أصحاب اإلمام الصادقفيه مجيع من ذكره ا

 أربعة آالف رجل.

إن عقبة بن قيس ثقةٌ باعتباره غري مقدوح به، وهو كاٍف يف حسنه.. واحلاصل:

يف  وقد نقل عن أبيه عن اإلمام أبي جعفر ،ابنه صاحل ثقة باإلتفاق إىل أّن مضافاً

. .ثقةٌ فوالده ثقة، عن إالّ ّن الثقة ال يرويإوحيث  وباب دهن البنفسج، (2)باب املتعة

يروي  أن صاحل بنهال جاز ومن البعيد رواية الثقة عن الفاسق، فلو كان عقبة فاسقاً ملا

 األدلة خالف هي الثقة.. غري عن فينقل احلال هعلي يشتبه الثقة أن ودعوى عنه،

 نع ينقل ربَّما بكونه الثقة، إشتباه حتمالفإ الثقة، الواحد اخلرب حجية على الدالة

الصحة  فأصالة بذلك.. الشك عند املؤمن حق يف تباهاإلش عدم بأصالة منفٌي الثقة غري

 كمة على غريها.يف حال الشك يف أفعال املؤمن حمكمة يف هذا اجملال، وهي حا

  صفوان بن مهران اجلّمال 

 وهو من ،ال خيتلف اثنان من علماء اإلمامية على وثاقته وجاللة قدره وعلّو شأنه

                                                           



 اجلزء األول 

 ...أصحاب اإلمامني الصادق والكاظم

 .إّن س ن د  زيارة عاشوراء صحيح وُمْعت ب ر فالنتيجة:

 تلزيارة يف كتاب كامل الزيارااوقوع سند 
فإّن مّثة طرقاً أخرى  ،فضالً عن البحث يف أسانيدها املتقدِّمة الّدالّة على اعتبارها

 :، ومن تلك الطُُّرقإلثبات صدورها عن املعصوم

 :وقوع السَّن د واملنت يف أصلني مهمَّْين عند اإلمامّية

 .ثقةالذي أصّر مؤلِّفُُه أّنه مل ينقل إالّ عن  ( كامل الزيارات) : كتاب هلماّأو

حيث إّن مؤلِّفَُه مل يؤ لِّفُْه كَكُُتِب الِفقه من  ،( مصباح املتهجِّد) وثانيهما: كتاب 

 .أجل النَّظَِر فيها، بل كَت ب ُه للعمل مبا فيه

احلّر العاملي يف آخر  احملدِّث لزياراتاوقد شهد على صّحة أسانيد كتاب كامل 

» فقال: ،( وسائل الشيعة) كتابه 



»(1). 

عبارة صاحب إىل أّن  ( لرِّجالامعجم ) صاحب  وذهب السيِّد احملقِّق اخلوئي

لداللة على أّنه ال يروي يف كتابه رواية عن احة بن قولويه واضاالوسائل حبّق 

ثّم أّيد كالمه مبا نقلناه  ،املعصوم إالّ وقد و ص لَْت إليه من جهة الثقات من أصحابنا

 » :عن صاحب الوسائل، ثّم قال

»(2).
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 التسامح يف أدّلة السَُّنن 

ُيراد من القاعدة املذكورة نيل الثواب على كّل رواية تدّل على استحباب فعٍل 

حتى لو مل تكن موافقة للواقع، بل الثواب جملرَّد االنقياد واجلري بالعمل بالرواية، 

ها بقاعدة التسامح يف أدلّة السعن ن، وقد استدّل فقهاء اإلمامية وقد تساملوا على تسميت

 على صّحة العمل بها بدليلني:

: سرية املتدينني واملتشرعة على العمل بكّل خرٍب ضعيف يدّل الدليل األّول

على األوامر والنواهي غري اإللزامية، فتكون حّجة يف إثبات االستحباب أو الكراهة 

فادها، فإّن السرية قد جرت على أّن الناس ال يهتمون بغري مامل يعلم ببطالن م

اإللزاميات يف معاشهم ومعادهم، فلو أخربهم أحٌد مبا كان فعله أو تركه الزماً 

ويتأملون يف صدقه  ،يتفحصون عن مدركه وال يزالون  عليهم فإّنهم كانوا 

فعله أو تركه ولكنهم ال يفحصون عن رواية تأمر أو تنهى عن شيء يكون  ،وعدمه

وال يهتمون يف صدق مدركه وعدمه ذلك اإلهتمام  ،راجحاً وال يبلغ حدَّ اإللزام

 ،الذي يبذلونه فيما كان الزماً عليهم، بل إْن شاءوا فعلوا ما أخربوا برجحان فعله

 .وإْن شاءوا تركوا ما أخربوا برجحان تركه، تساحماً بينهم يف صدق اخلرب وعدمه

سرية املتدينني واملتشرِّعة على عدم التدقيق يف سند أخبار فقد جرت  ؛وباجلملة

بل الظاهر  ،املندوبات واملكروهات، فيعملون بها حتى لو مل يكن السَّن د موثوقاً به

إلمامّية الفتوى باإلستحباب الشرعي يف موردها ولو مل يعمل املكلَّف ا من أكثر فقهاء

 .بعنوان الرَّجاء

لّروايات الصحيحة أنه م ن بلغه ثواب من اعّدة من  ما ورد يف الدليل الثاني:

فعمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإْن مل يكن احلديث كما  ،اهلل تعاىل على عمل

 :بلغه، وقد روى صاحب الوسائل قسماً من هذه الّروايات منها

عن علي بن احلكم، عن هشام  :( احملاسن أمحد بن أبي عبد اهلل الربقي يف ) 1

 من شيء النبي عن بلغه مَن  قال: عن اإلمام أبي عبد اهلل ،بن سامل
 



 اجلزء األول 

 .(1) يقله لم الله رسول كان وإن له، ذلك أجر كان فعمله الثواب

( عن أبيه، عن علي بن  ثواب األعمال حممد بن علي بن بابويه يف كتاب ) 2

موسى، عن أمحد بن حممد، عن علي بن احلكم، عن هشام، عن صفوان، عن 

 اخلير من شيء على الثواب من شيء بلغه مَن  ، قال:ام أبي عبد اهللاإلم

 .(2) يقله لم الله رسول كان وإنْ ذلك، أجر له كان فعمله

عن حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حمّمد بن سنان، عن عمران  3

 غهبل مَن  يقول: اإلمام أبا جعفر مسعت قال: مروان بن حممد عن الزعفراني،

 لم وإنْ أوتيه، لثوابا ذلك التماس العمل ذلك عَمِلَ عملٍ، على الله من ثوابٌ

 .(3) بلغه كما احلديث يكن

فهذه األخبار جعلت احلجية ملطلق البلوغ يف موارد املستحبات حتى لو كانت 

أسانيدها ضعيفة أو مرسلة أو مهملة، وقلنا إّن روايات هذه القاعدة صحيحة 

 ّم هو البحث عّما ُيستفاد منها، لذا نوزع البحث على جهاٍت:األسانيد، وامله

(: يف مفاد هذه الروايات واحملتمالت فيها، ولكّن مفادها يشري  الجهة األولى )

إىل اإلخبار عن فضل اهلل تبارك وتعاىل بالنسبة إىل كّل ما وعد من نعيم اجلَنَّة، سوآء 

، فإّن املنساق منها هو أّن كلَّ كان ذلك من جهة كونه ثواب عمل واجب أو مستحب

عمٍل يفعله العبد ال يكون بدون األجر والرِّضا منه تعاىل، ويكون ورود هذه األخبار 

جمّوزاً كافياً ألطمئنان قلب املؤمن مطمئناً مبا يفعله، وال يبعد أْن تكون أخبار م ن بلغ 

ه اإلجتاه أي إلطمئنان واردة يف هذ املعبَّر عنها بقاعدة التسامح يف أدلّة السنن  

القلب على اخلرب الذي قد متَّْت شرائط حجيته أيضاً حيث حيتمل العامل به أْن ال 

يكون مطابقاً للواقع سواء كان يف واجٍب أو مستحب، فيحصل يف نفس العبد منه 

تشويش ووسوسة، فتكون أخبار من بلغ يف صدد بيان رفع الشك عن النفس 
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ِذكُْره، والشاهد على ما ذكرنا هو ما تفضل به صاحب  واإلطمئنان بفضل اهلل عّز

يف نفس باب أخبار م ن بلغ ويف سياق هذه األخبار  ( أعلى اهلل مقامه الشريف ) الوسائل

 :ومل يتعرض له القوم، مما ورد عن محدان بن سليمان قال

 َفَمن يُرِدِ  : عن قول اهلل سألُت اإلمام أبا احلسن علّي بن موسى الرِّضا
ۡسَلَِٰم   ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡۡلِ ن َيۡهِديَُهۥ يَۡۡشَ

َ
ُ أ نَعامِ   ١٢٥ ..ٱَّللا

َ
 الله يرد مَن : ، قالُسوَرةُ األ

 صدره يشرح اآلخرة في كرامته ودار هجنت إلى الدّنيا في بإميانه يهيهد أنْ

 .(1) إليه يطمئن حتى ثوابه من وعده ما إلى والسكون به والثقة لله للتسليم

حلديث الشريف يفهم منه ما ادعيناه واستظهرناه من تلك األخبار، مضافاً فهذا ا

 إىل بقّية احملتمالت يف هذه األحاديث وهي ما يلي:

 : أْن تكون يف مقام جعل احلجية ملطلق البلوغ.

إّن هذه األخبار تكون يف مقام بيان حكم طريقي وهو حجية وبتوضيٍح آخر:

يف باب السنن، فيكون املفاد إلقاء شرائط حجية األخبار اآلحاد من األخبار الضعاف 

 .الوثوق النوعي يف األخبار الضعاف

بل ظاهر لسان الروايات  ،: إّن هذا الوجه غري متعني يف أخبار م ْن بلغوفيه

فلو كان وضع نفس  ،ينفيه؛ ألنها جتعل للعامل الثواب ولو مع خمالفة اخلرب للواقع

ملا كان هناك معنًى للتصريح  ،عن التعبد بثبوت املؤدى وحجية البلوغ الثواب تعبرياً

 .بأّن نفس الثواب حمفوظ حتى مع خمالفة اخلرب للواقع

إّن اإلتيان برجاء الواقع يكون مانعاً من قبول هذا الوجه؛ ألنه  :وبتعبرٍي آخر

مال املولوية ال أن يكون املراد إع ،يكون ملصلحة يف ذات العمل وبرجائها يعمل العبد

 .بالنسبة إىل األخبار الضعاف

وأّما موارد اإلحتياط  ،مضافاً إىل أّن هذا خمصوص بصورة بلوغ اخلرب ولو ضعيفاً

 ألّن ؛الحتياط مستحب بهذا الدليلفال يكون من بلوغ اخلرب يف شيء حتى ُيقال إّن ا
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 احلكم يكون يف ظرف املوضوع وهو يف موارد االحتياط غري حمقق.

إنه على فرض متامية هذا النحو من االحتمال يف األخبار، حتصل املعارضة ثّم 

والنسبة بينهما  ،بينها وبني ما دّل على حجية اخلرب الواحد بالشرائط املقررة يف بابه

العموم من وجه يف غري مورد البلوغ؛ ألّن أدلّة الشروط عاّمة من جهة كون املخرب به 

جهة كون املخرب عادالً أم ال يف مورد كون اخلرب يف ثواباً أو غريه، وهي عاّمة من 

مورد بيان ثواب ما، ومورد االجتماع صورة كون املخرب به ثواباً مع كون الراوي 

 ضعيفاً فيتعارضان.

ي على طبق مقام إنشاء استحباب واقعي نفس : أْن تكون يف

له يستدعي ثبوت استحباب  البلوغ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنواناً ثانوياً

 .(1)واقعي بهذا العنوان

ْن تكون يف مقام حكٍم فقهيٍّ وهو استحباب العمل بكّل ما بلغ أوبتوضيٍح آخر:

، فكما أّنه ميكن أْن ُيقال بالنسبة إليه الثواب وإْن مل يكن صادراً يف الواقع عنهم

 ،االحتياط نفسياًعنوان كون الشيء مشتبهاً حيدث مصلحة توجب القول باستحباب 

ستحباب ذلك العمل ملصلحة فيه بعد فرض كون األخبار اكذلك بلوغ خرب يوجب 

 .يف الّروايات مبعنى االنشاء

إّن هذا الوجه ال موجب الستفادته لكونه خالف سياق الروايات، فإّن  :وفيه

لثواب يكون على نفس العمل وليس لوجود مصلحة نفسّية يف ااملنساق منها أّن 

 .وغ يقتضي ذلكالبل

لواقع إىل ما د لَّْت عليه أخبار من امضافاً إىل أّن هذه الوجه إْن كان ُيراد منه تغيري 

فهو مرفوض لكون املصلحة يف نفس سلوك االمارة وهو بعينه التصويب  ،بلغ

وإْن كان املراد به إبقاء الواقع على حاله إالّ  ،األشعري الذي يرفضه الشيعة اإلمامية

 و حق ال ريبفه ،ع يسّجل للعامل باخلرب ثواباً آخر جلريه على وفق اخلربأّن الواق
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 . فيه وهذا ما أفادته هذه األخبار

ال الطريقي، بل يف ْن ال تكون يف صدد احلكم النفسي : هو أ

ُيعطي العباد  صدد بيان مسألة التفضل اإلهلي على عباده املؤمنني من حيث كونه

ته ما بلغ خرب ثوابه إىل العباد، فال يكون سنداً لالستحباب وال إللقاء بفضله ورمح

 الشرائط.

: إّن هذا خالف سياق روايات قاعدة التسامح؛ ألّن سياقها هو التحريض وفيه

 على العمل ال اإلخبار عن الفضل والرمحة فقط.

كون بعد وبهذا يتميز هذا الوجه عن سابقيه من حيث إّن احلكم فيه بالثواب إمنا ي

وجود العمل يف اخلارج، أّما يف الوجهني املتقدِّمني فإّن احلكم بالثواب فيهما قبل 

 وجود العمل.

: أْن يكون مفادها اإلرشاد إىل حكم العقل حبُسن االنقياد 

لكونه عمل مبا بلغ عليه الثواب، وإْن مل  ؛واالحتياط واستحقاق احملتاط للثواب

 .ا بلغهيكن األمر كم

 ،هذا الوجه هو املختار، وذلك ألّن العقل والشرع حيكمان حبُسن انقياد العبد

 .إمنا يكون للعاقل وليس لشيء آخر حبسب حكم العقل  فاستحقاق الثواب 

هل تشمل أخبار م ْن بلغ املكروهات فتكون عاّمةً، أم أنها  :( الجهة الثانية )

فريق اختار الثاني؛ أي أّن  ، فقهاء اإلماميةخاّصة مبوارد املستحبات؟ فيه خالف بني

؛ وإليه ذهب احملقق اخلوئي ،مورد القاعدة هو االقتصار على املستحبات

فال تشمل ما ثبت العقاب  ،طام خمتّصة مبا بلغ فيه الثواب فقبدعوى أّن أخبار املق

 .(1)عليه بدليل معت ب ر

إّنه ال فَْرق  بني العمل مبا هو  :وفريٌق مال  إىل الّرأي األّول وهو األقوى بدليل

 .مراد املوىل من جهة االنقياد بني كونه الحتمال األمر أو الحتمال النهي
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أّن ترك املكروه أيضاً يرتتب عليه الثواب، فيكون يف معنى : إىل ذلك ًضافام

 به، وال فْرق  بني الفعل والرتك، وبني كون الثواب مذكوراً أو غري مذكوٍر. خباراإل

إّن الُعْرف  حبسب املناسبات املرتكزة يف ذهنه يلغي خصوصّية وضيٍح آخر:وبت

الفعل والرتك ويفهم من هذه األخبار أّن متام النكتة واملوضوع هلذا احلكم هو بلوغ 

 اخلرب والثواب على شيء سوآء كان فعالً أو تركاً وجودياً أو عدمّياً.

 فالنهي عنه يقتضي احملبوبية له ،مضافاً إىل أّن املكروه فيه مبغوضية للموىل

 وهو بذاته مستحب مطلوٌب هلل،  ودعوى أّن الرتوك ال يرتتب عليها الثواب

لكون الرتك زجراً حمضاً فال يكون منشأ أثر؛ مردودة مبا قلنا من أّن الرتك حمبوب 

 للموىل، واحملبوبية تقرب، والتقرب مستحب.

ال الزجر تكون القضية من أسهل  وعلى القول بتعريف النهي أّنه طلب الرتك

هو طلب الرتك غري األكيد مقابل  حبسب هذا القول  املهمات، لذا يكون النهي 

 النهي الذي هو طلب الرتك األكيد.

(: هل تشمل أخبار قاعدة التسامح حكايات وقصص األنبياء  الجهة الثالثة )

ما حصل يف واقعة كربالء ال سّيما مصائبهم نظري  واملرسلني واألولياء واألوصياء

 سّيد الشهداء وأهل بيته امليامني أم ال؟ إمامنا املعظَّم على

اجلزم جبواز النقل  ( الدراية) فيه خالف أيضاً، لكّن الظاهر من الشهيد الثاني يف 

بالنسبة إىل األخبار الضعاف ونسبه إىل علمائنا املتقدمني، وهو األقوى كذلك؛ ألّن 

وغريه من أئّمة أهل  السيِّد املظلوم أبي عبد اهلل احلسني بن علّيالبكاء على اإلمام 

مستحب ويرتتب عليه الثواب العظيم، ويصري هذا النقل سبباً ملا يكون  البيت

حكمه االستحباب، نعم يشكل ذلك إذا كان النقل بنحو العلم باملخرب به، وأّما إذا 

ذا ويكون هذا النقل من باب رجاء كان التعبري يف نقل املصيبة بعنوان ُنقل كذا وك

 املطلوبية فال إشكال فيه، وإمنا االشكال بأْن يكون النقل بعنوان اجلزم.

نقل الوقائع التارخيية وغريها كوقائع كربالء وما شابه ذلك قد يكون  إنَّ إْن قيل:

 كذباً، وقبح الكذب عقليٌّ، فكيف يرفع اليد عنه بسبب اإلحتمال.
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كان األثر مرتتباً على الواقع، وأّما إذا كان األثر لرجاء  هذا صحيح إذا قلنا: 

إصابة الواقع فال يكون كذباً حتى حيكم العقل بقبحه، وسوآء أصاب اخلرب الضعيف 

 .( الواقع أو مل يصب فالثواب حاصٌل للبكاء. الّدال على املظلومية املستتبعة للبكاء )

د الكذب وال أّنه كان جازماً بكون اخلرب مضافاً إىل أّن الناقل للخرب الضعيف مل يتعّم

كاشفاً عن الواقع، لذا فإّن زيارة عاشوراء على فرض كون سندها ضعيفاً، فإّن 

، مضمونها يؤكِّد ما ورد بأخبار أخرى دالّة على استحباب زيارة اإلمام احلسني

 راءعاشو آليات واألخبار تشري إىل مضامني زيارةاكما أّن مّثة قرائن قطعّية من 

 .اجلامعة كاللعن والرباءة من أعداء أهل  البيت

وغالب أخبارها  ،إّن قاعدة  التسامح ثابتة شرعاً حبسب ما تقدَّم  معنا زبدة املقال:

ولكّن الظاهر أنه من باب  ،يشتمل على الثواب، فيظهر منها االختصاص بالعبادات

 .بالفحوى هلا مشوهلا كنمي بل أيضاً التوصليات فيشمل واألفضل، الغالب الفرد ذكر

فإّن زيارة عاشوراء ثابتةٌ شرعاً بطريق قاعدة التسامح على فرض صّحة  ؛وعليه

ولكننا أثبتنا سابقاً وثاقة سلسلة السَّن د فيكون هذا  ،دعوى كون سندها ضعيفاً

 .الطريق مؤكِّداً لصحتها من مجيع اجلهات، واحلمد هلل رّب العاملني

 املشهور جابٌر لضعف السََّند إْن ُوِجد يف زيارة عاشوراءعمل 
فإّن املشهور قدمياً وحديثاً قد أخذوا  ،لو فرضنا أّن سند زيارة عاشوراء ضعيٌف

وعمل املشهور خبرب ضعيف توثيق عملّي للمخرب به، فيثبت  ،بها وعملوا مبضمونها

عن خرب صحيح وكذا إعراض املشهور  ،بذلك صحته، فيدخل يف موضوع احلجية

 .أو موثَّق سنداً موجٌب لوهنه وسقوطه عن احلجية

وأّما  ،وحمّل الكالم هو اخلرب الذي كان مبرأى ومسمع املشهور ومل يعملوا به

وال إشكال يف  ،اخلرب الذي احتمل عدم اطّالعهم عليه فهو خارٌج عن حمّل الكالم

ه أّنه ُمعر ٌض عنه عند إذ ال يصدق علي ،جواز العمل به مع كونه صحيحاً يف نفسه
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املشهور؛ ألّن اإلعراض فرع اإلطّالع، فمع عدم اإلطالّع ال يصّح إسناد اإلعراض 

 إليهم.

أّن حمّل الكالم إمنا هو اخلرب الذي أحرز إعراض املشهور عنه، :واحلاصل

فاملشهور أّنه يوهن به ويسقط عن احلجية، وخالف يف ذلك ثلّة من متأخِِّري 

بدعوى أّن االعراض ال ُيسِقط  Oاخلوئي سيِّدكصاحب الكفاية والاملتأخِِّرين 

اخلرب الصحيح عن حجيته، لعدم اختصاص دليل اعتبار خرب الثقة مبا إذا مل يكن 

 ظّن بعدم صدوره احلاصل من إعراض املشهور أو غريه من أسباب الظّن غري املعت ب ر.

ح هو مبثابة القرينة إّن نفس إعراض املشهور عن اخلرب الصحي وُيجاب عنه:

القطعّية اليت ُتسقط اخلرب الصحيح عن حجيته؛ ألّن قبول اخلرب الصحيح مشروطٌ 

بأالّ يعارضه دليٌل آخر أقوى منه، أو قرينة قطعّية تصرفه عن مراده أو تزامحه 

وتعارضه، نظري مقامنا حيث إّن إعراض املشهور عن خرٍب يوجب وهنه وإْن كان 

بل كلّما قوي سند اخلرب فأعرض عنه األصحاب كان  ،السند راويه ثقةً وكان قوّي

ال سّيما مشهور املتقدِّمني الذين كانوا يعتمدون على  ،ذلك أكثر داللة على وهنه

 » ،القرائن املثبتة لصّحة مضمون احلديث

وكيف ال تكون  ،(1)« 

لّروايات منا حنن األباعد عن اخمالفتهم للخرب قرينة إلسقاط حجيته وهم أعلم جبهة 

فاملدار يف اخلرب هو الوثوق بالصدور من أّي طريٍق حصل، والشهرة  ،عصر النص

 .هذا كلّه من حيث السَّن د ..توجبه

عف الداللة بعمل املشهور فاملعروف بينهم عدم اجنبار ض ؛أّما من حيث الدَّاللة

وعدم وهن الّداللة بإعراض املشهور مع ظهوره يف  ،مع عدم ظهور اخلرب يف نفسه

فعدم االجنبار بعمل املشهور بسبب اختصاص دليل احلجية بالظهور، فلو مل  ،نفسه

ملشهور للفظ على املعنى ال يكون ايكن اللفظ بنفسه ظاهراً يف معنى مع محل 
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قاد الظهور يف اللفظ، فال يشمله دليل حجية الظواهر، كما أّن محلهم موجباً إلنع

إعراضهم عن اخلرب الصحيح الداللة ال يوجب االنكسار بسبب عدم اختصاص 

دليل حجية الظواهر مبا إذا مل يكن الظّن خبالفها أو مبا إذا مل حيملها املشهور على 

شهور على خالفه مل يكن خالفها، فلو كان اللفظ بنفسه ظاهراً يف معنى، ومحله امل

 ذلك مانعاً عن انعقاد الظهور، فال يسقط عن احلجية.

إّن زيارة عاشوراء صحيحة سنداً وداللةً حسب القاعدة املذكورة  وزبدة املخض:

قدمياً  اليت حبثنا فيها، أّما من حيث السَّن د فواضٌح من حيث إّن مسلك املشهور 

رة، فحتى لو كان ضعيفاً فإّن عملهم به هو االعتماد على سند الزيا وحديثاً 

يوجب تصحيحه وتقويته، وأّما من حيث الّداللة فال شكّ يف صحتها أيضاً من حيث 

قّوة داللة الزيارة، فال موجب للقول بتقويتها لعمل املشهور بها؛ وذلك ألّن داللتها 

اب السالبة قوّية بنفسها، وال ختالف الكتاب الكريم والسنة الشريفة، فاملورد من ب

بانتفاء املوضوع، ولكْن على فرض ضعف داللتها فإّن املشهور عمل بها، وذلك 

 يوجب تقويتها حبسب املسلك املتقدِّم.

وبهذا يتضح صحة زيارة عاشوراء سنداً وداللةً، وال ُيع وَّل على القول بتضعيفها 

لشيعّية ال بسلطان من ِقب ل أصحاب احلداثة الفقهّية الذين تسّنموا قيادة اجملتمعات ا

العلم والورع، بل بوفور الرِّجال وكثرة األموال، فبطشوا مبخالفيهم من العلماء 

 حيث يشكِّلون خطراً عليهم بكشفهم عوراتهم وأضاليلهم أمام القواعد الشيعّية...

  ...  يا ُمنَقلَب
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ  !....َعَراءِ ُسوَرةُ الشُّ   ٢٢٧يَنَقلُِبوَن  وََسَيۡعلَُم ٱَّلا

 باللعن الوارد يف الزيارة الشريفة: كالتشكي
وضعاً وداللةً  لقد شكّك السيِّد فضل اهلل يف ذيل زيارة عاشوراء املقدَّسة الصريح

األول والثاني  األربعة املغتصبني للخالفة اإلهلية باعتبار أنَّ األلفاظ التالية: بلعن

مية القطعية باألربعة الذين نازعوا إمام  املتقني متعينة بالداللة اإللتزا والثالث والرابع

ية.. ومعاو وعثمان وعمر بكر وأب وهم: علّي املؤمنني أمري موالنا املوحدين وسيِّد
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ولكنَّ املشكّك املذكور ال يعجبه ذلك مدَّعياً بأنَّ ذيل الزيارة الوارد يف اللعن ليس من 

 1ج :الندوة كتابه املوسوم بـ) يففقال ، ثابتة عن األئمة الطاهرينالالزيارة 

رداً على سؤال احملاور الذي طلب منه أن يبّين له األدعية والزيارات اليت  ( 653ص

 : "ثبتت مصادرها عن األئمة األطهار

لك " وليس ذ 

بعجيب ومستهجن صدوره منه بعد أن ُعرف عنه كثرة التشكيك يف كلِّ ما يتعلق 

فحكم بضعف أكثرها من باب أنَّ الغاية تنظّف  بفضائل وظالمات أهل البيت

وحيث إنَّ اللعن يعيق السري حنو  ( 460ص 2ج :الندوة )الوسيلة على حّد تعبريه يف 

ته من الزيارة باحلكم عليه بأنَّه من الزيادات الغاية وهي نشر اإلسالم فال بّد من إزال

" ليس من شيمهم اللعن مدَّعياً  ألنَّ األئمة الطاهرين

، ثمَّ جاء ( 501ص 5ج  :الندوة ) حسبما نقله عنه بعضهم من " 

يف آخر الزيارة معتمداً على أحد أنصاره من املتمشيخني مؤكّداً دعواه بوجود زيادة 

قبل بيان زيف ذاك  ولكْن،حبول اهلل وقوته م ذلكوجوٍه ملفَّقٍة كما سوف نريك

وخالصة  علينا إبطال ما ادَّعاه املشكّكُ األكرب سيُِّد ذاك الشيخ،يتوجب  املّدعي،

ن نَّ الزيادة مأدعواه تتمحور حول وجود زيادة يف ذيل الزيارة مما يستلزم اإلعتقاد ب

 هي اآلتي: وهي دعوى باطلة من وجوٍه صنع احملرِّفني والدّساسني،

مصباح ) إنَّ زيارة عاشوراء بالكيفيَّة املوجودة يف كتاب  (: الوجه األول )

هي أصّح النسخ لزيارة عاشوراء دون غريه من كتب  للشيخ الطوسي ( املتهجد

منا إثباته، وملا اتصف لورودها إلينا بسنٍد صحيٍح كما سبق  احلديث والزيارات،

عهده من إنفراج ويسر على الشيعة خبالف عصر من تقّدمه من احملدثني نظري الشيخ 

األربعة  الذي مل ُيذكر فيه لعن( كامل الزيارات  ) القمي صاحب كتاب بن قولويها

 خُصَّ اللهم  وقد اكتفى باللعن العام على الظاملني كقوله: ،على وجه اخلصوص

 واآلخرين، األولني من محمدٍ آلِ أعداءَ العن ثم نبيِّك آلَ مَظل ظالمٍ أول

نَّه صرَّح بإستحباب السالم على اإلمام احلسني وأهل بيته أمع   يزيد.. العن اللهم



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 

اليت أوجبت  بن قولويهاالسر يف ذلك شّدة التقية يف عصر و وأصحابه مئة مرة،

السلطات العباسية احلاكمة آنذاك  ، ويبدو أنَّخفاء لعن املغتصبني األربعة صرحياً

بكريني والعمريني كانت متشددة مبنع لعن األربعة ملصاحل سياسية مراعاةً ملشاعر ال

وله أسوة مبن تقدَّمه من األئمة  بن قولويه إخفاء التصريح باألمساءيومذاك، فاضطر ا

حرصاً على الطاهرين والتابعني هلم بإحسان حيث عاشوا التقّية يف أقواهلم وأفعاهلم 

 الشيعة من إستيالء حكام اجلور عليهم فيؤدي ذلك إىل إستئصاهلم وإبادتهم...

حتمال وقوع التحريف يف نسخة الشيخ الطوسي ليس بأوىل من وقوع دعوى او

فرتجيح التحريف فيمن خفَّ عصره من  بن قولويه القمي،االتحريف يف نسخة 

إذ األوىل باحلمل على التقّية  صل،خالف األ عنصر التقّية على من كثر العمل بها،

 وىل بإعتقاد وقوع احلذف من نسخته!!هو من كثر يف زمنه العمل بها وبالتالي هو األ

القول حبصول زيادة على الزيارة يبقى جمرد دعوى ال دليل  (: الوجه الثاني )

ول عليها سوى التخمني الذي مل يكن يوماً ما دليالً عند علماء الشيعة منذ الصدر األ

بل ما قاله املشكّك املذكور ليس إالَّ دعوى تربعيَّة ال تنفع يف مورد  إىل يومنا هذا،

ال بدَّ هلا من بّينٍة ملا هو  كما هو واضح يف الفقه القضائي   والدعوى اإلستدالل،

 من على اليمنيو املدَّعي على البيّنة  )صلوات ربي عليهم(: ثابٌت شرعاً عنهم

ببينٍة على مدَّعاه فال جيوز له وألمثاله اإلعتقاد بدعواه  املشكك يأِت مل وحيث  أنكر

لكونه رمجاً بالغيب وهو ال يغين من احلّق شيئاً، ولو فسحنا ألنفسنا اجملال وأطلقنا 

هلا العنان بالعمل بدعواه ألدَّى ذلك إىل نفي الكثري من املطالب الفقهية والعلمّية 

ويف ذلك من املصائب العظمى على  ادتها على األخبار،زي تملوننَّ العلماء حيأحبجة 

 فقيٍه عامٍل فاضل أو عنفضالً  العلميَّة التشريع ما ال خيفى على متفقٍه يف حوزاتنا

 ...!!حمصِّل

!! وعند اإلحتمال سقط اإلستدالل أنَّ دعواه املتقدِّمة جمرد إحتمال،واحلاصل:

نعم  !!؟؟الشيعيَّة وزات العلمّيةاحليف ومتى كان اإلحتمال سّيد املواقف العلمّية 

اإلحتمال صار اليوم سيِّد املواقف عند أنصاف العلماء املنحرفني، وهو ما كشفت 



 اجلزء األول 

عنه أخبارنا الشريفة احلاكية عن اجملتمع العلمائي يف آخر الزمان املرتكز على القواعد 

صاحل املرسلة املعتمدة عند املخالفني يف عملية التشريع كالقياس واإلستحسان وامل

 وسّد الذرائع..!!.

بن قولويه مل يقع عليها نسٌخ من قبل اعلى فرض أنَّ نسخة  (: الوجه الثالث )

 فال تعارض نسخة الطوسي الرواة بل صدرت تقّيةً مبا هي هي هكذا عن املعصوم

  ألنَّ ذلك من باب صدور ما كان خمفياً عنا لعوامل قسرية أدَّت إىل اإلخفاء من

، فتكوُن نسخةُ الطوسي موضحةً لنسخة ابن قولوية القمي احملذوف منها وماملعص

التصريح بذكر األمساء األربعة وذلك بسبب عنصر التقية الشديد يف عصر ابن 

 ، فيكون لعلقمة تكليفان: عام وخاص، فالعام هو التصريح باألمساء،قولويه

بني اإلمجال والتفصيل  واخلاص هو اإلمجال بالتصريح حال التقية، فيدور األمر

 فيرتجح التفصيل على اإلمجال.

: إنَّ كال النسختني صحيحتان حبمل األوىل على اإلمجال، خرىاُ ٍوبعبارة

فال تعارض  ،مجل يف األوىل فقد فُصِّل يف الثانيةاُوحبمل الثانية على التفصيل، فما 

 ني.يف الب 

 ( مصباح املتهجد) نسخة على ( كامل الزيارات ) إننا نقدِّم نسخة  قيل: إْن

بن قولويه لتقدمها زماناً على نسخة ا، فتقدَّم نسخة لتعارضهما بسبب تكافئهما

 طوسي املتأخر عن ابن قولوية...!.ال

ال يصحع التقديم املذكور لعدم وجود تعارض يف البني بسبب عدم حتقق  قلنا:

فليستا من قبيل  ،لنسختنيشروط التعارض هنا إذ ليس مثة سلب وإجياب يف كال ا

بن قولويه حتى يدَّعى افلم يرد نهيٌّ يف نسخة  "إلعن وال تلعن" أو "إفعل وال تفعل"

لألول والثاني  بل كلع ما يف األمر أنَّ واحدة تثبت اللعن وجود تعارض بينهما،

وعدم  ،بل أمجلت وأبهمت واألخرى مل تصرِّح به والثالث والرابع بشكٍل صريٍح،

فريجع فيه  بل املقام من موارد اجململ واملبيَّن واملفّصل، النفي، التصريح أعّم من

 مورد بالذات.. ـذا الـي هـيح فـرجـواعد التـى قـيس إلـتفصيل ولـواعد الـى قـنئٍذ إلـحي
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 فالنسختان مبنيتان على تعدد الروايات وإختالفهما يف بعض ألفاظهما فقط..

لكنَّ  اهلل بأنَّ الزيارة ثابتة عنهملقد اعرتف السّيد فضل  (: الوجه الرابع )

فأفتى بصحة الصدر دون  فقد فَص ل بني الصدر والذيل، ذيلها موضوٌع ومزّيٌف،

وما الذي دعاه إىل القول بصحة صدرها  وهو فصٌل من دون دليٍل ظاهٍر، الذيل،

 !فقرات هذه الزيارة مجعياً؟؟!ثبتها هو سنٌد واحٌد ثبت فيه أدون ذيلها مع أن الذي 

مبا تقدَّم يتضح زيف ما إدَّعاه املشكّك وأنَّه ال قيمة له يف سوق العلم ودون إثباته 

 خرط القتادة...

 :تشكيٌك آخر القيمة له
مثة حماولة تشكيكيَّة أخرى رديٌف لألول قام به نصرٌي للمشكّك األكرب معتمداً 

بل  وجٍل أو حياٍء،على وجوٍه تربعّية كما فعل سلفه حمّرفاً األمور بكّل جرأٍة دون 

وها حنن نذكر الوجوه املضطربة اليت  غاية مناه هو رضا هواه وصاحب نعمته،

اعتمدها الشيخ حسني الراضي العبد اهلل صاحب كتاب زيارة عاشوراء يف امليزان مع 

 اإليراد عليها:

ذيل الزيارة مزوٌَّر بدليل بأنَّ اللعن الوارد يف  25دعواه يف ص (: الوجه األول )

بن طاووس نقل زيارة عاشوراء من كتاب املصباح للطوسي وليس فيه اللعن مئة انَّ أ

"  :مرة وها هي عبارته

 ." 

 يورد عليه:
بن طاووس بدقة فلم نعثر على ما إدَّعاه هذا افتشنا كتاب اإلقبال للسّيد  :أواًل

بن امما يستلزم القول بأّنه حرف الدعوى على  بن طاووس،اشكّك على السّيد امل

بن طاووس يف نسخٍة قدميٍة مل يذكرها وعلى فرض وجود هكذا عبارة ال طاووس،



 اجلزء األول 

وذلك لدوران األمر بني  فال يكون ذلك حجةً شرعيَّةً له وال لغريه ممن يقرأ له، لنا،

ص عليه يف مصنفات الطوسي بن طاووس وبني ما هو مكتوب ومنصواكالم 

وما هو مكتوب  بعد تقدير،أبن طاووس إحتمال أو ظن على االنَّ قول  كاملصباح،

وما  وال جيوز تقديم اإلحتمال أو الظن على القطع واليقني، يف املصباح قطٌع ويقني،

فالغريب والعجيب من هذا املّدعي كيف  قلنا ال خيفى على مبتدأ يف طلب العلم،

وقد طفح كتابه  بكري أيضاً،الوأبسط معلومة يف أصول الفقه اجلعفري ختفى عليه 

 نفسه إىل التحقيق وإبداء الرأي؟؟!! بها بعبارات ينسب

هي  على فرض أنَّه صحيح  بن طاووس العلَّ النسخة اليت إعتمدها  :ًاثاني

تلك  فرتجيح املزّورة وليست املشهورة بني الشيعة منذ مئات السنني إىل يومنا هذا،

على ما تعارف عليه عند الشيعة حباجٍة إىل قرينة قطعّيٍة أو دليٍل ال يشوبه ريب أو 

بن طاووس على قول املشهور شهرةً عظيمة يعترب ترجيحاً بال افرتجيح قول  شكٌ،

بل هو ترجيٌح لقول املفضول على الفاضل وهو قبيٌح عقالً ونقالً، وإسائة  مرجٍح،

ومة املصدر وال قطعية من أجل دعوى واحدة غري معلظٍن بأكابر علماء الطائفة 

بن طاووس فال خترج عن اوعلى فرض صحة دعوى  بن طاووس،االصدور عن 

 إطار الدعوى اليت حيتاج إثباتها إىل دليٍل قطعيٍّ وهو مفقوٌد يف البني.

بن طاووس يف دعواه يف حني أنَّ اوالعجب من هذا املدَّعي كيف يعتمد على قول 

وهما الشهيد  كّك ينفي دعوى عاملني جليلني من علماء الطائفة احملقّة هذا املش

يف إثبات ما  الشيخ نور اهلل التسرتي وسّيد الطائفة السّيد حمّمد مهدي حبر العلوم 

من سلطان زمانه بسبب إثباته  ( أعلى اهلل مقامه ) جرى على شيخ الطائفة الطوسي

فقام  حينما استدعاه احلاكم للمحاسبة، ( تعاىللعنهم اهلل  ) لعن املغتصبني األربعة

الشيخ الطوسي بتأويل ألفاظ اللعن مستعمالً التورية يف صرف اللفظ عن معناه 

الظاهر فيه، وما جرى على الطوسي قرينة على صحة ما يف كتابه املصباح وإالَّ فمن 

فتشكيك  ابه،البعيد جداً إتهامه بلعن املغتصبني من دون أن يكون ذلك مثبتاً يف كت

هذا املدَّعي بأصل القصة ناعتاً هلا بكونها مرسلة مع أنَّ الراوي هلا عن العامة ثلة من 
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وكونها يف مصادر املخالفني ال يقدح يف صحتها للقاعدة املعمول بها  علماء اإلمامّية،

الفضل مبا شهدت به  " :األحاديث الصحيحة عن السقيمة وهيعند اإلمامّية يف متييز 

" فلو مل يكن اللعن مثبتاً  ملا اجاز الطوسي لنفسه إستعمال التورية يف صرف  داءاألع

ولو مل تكن دعواهم  وملا أمكن العامة اإلّدعاء على الطوسي عند احلاكم، ألفاظها،

فنقل احلكاية  لرتتب الضرر عليهم لكون الدعوى غري صحيحة، حقيقية عليه

فالتهويل على القضّية إلثبات  ،ومؤيٍد عن بعض املخالفني ال يضر بصحتها كشاهٍد

 املدَّعى ال جيدي نفعاً يف املقام.

معتمداً  تضعيفه لسند الزيارة من دون دراية لعلم احلديث،الوجه الثاني

بن الغضائري الذي ال يعّول عليه علماء الطائفة لكثرة تشكيكاته يف اعلى تضعيفات 

بعض األكابر بأنَّ تضعيف أجاد به يراع  ما واحلقع أسانيد الرجال حتى الصحيح منها،

بن الغضائري هو مبثابة امبعنى أنَّ كلَّ تضعيٍف صادٍر من  ،بن الغضائري توثيٌقا

بن ا" فالرشد يف خمالفة  الرشد فيما خالف العامة " التوثيق على طريقة قوهلم:

اضحة لدى بن الغضائري يف التضعيف لغاية واوقد تبنَّى املّدعي آراء  ،الغضائري

هامش كتابه ويشهد ملا قلنا أنَّه نصح يف  اخلط التشكيكي على الساحة الشيعية،

بن ال ( مقدمة الرجال) للبهبودي و ( صحيح الكايف)  بقرائة مقدمة 51ص

املتسامل على صحتها لدى  عيفات الركيكةن بالتضاالغضائري، وكال الكتابني حمشو

حال هذا املشكّك  عن مما ينبىء ،ركنوا إليهاحيث مل يعتنوا بها ومل ي علماء الرجال

 وأنَّه يروم إثبات تضعيف زيارة عاشوراء سنداً وداللةً تكذيباً ألمر األئمة الطاهرين

  وتقرعباً للمخالفني، عسى أن تناله احلظوة عندهم فيشفقون عليه ببعض احلطام

يف الفصول املتقدِّمة  نامع أنَّ الزيارة املطّهرة يف غاية القوة حسبما أسلف الزائل،

 ..فراجع.

نقل عن بعض العلماء  اخلوئي احملقق وبالغض عن كلِّ ذلك فإنَّ السّيد

بن الغضائري مّدعني أنَّه من صنع املخالفني اجزمهم بتلفيق كتاب الرجال على 

 من خالل التشكيك برجال األسانيد، ليشككوا باألخبار املروية عن أهل البيت



 اجلزء األول 

 بن الغضائري قالد أبو القاسم اخلوئي نظرية عدم كون الكتاب الوقد تبنَّى السيِّ

 » السادسة:  املقدمة الفصل الثالث/(  معجم رجال احلديث) يف كتابه 



 نتهى موضع كالمه.ا « 

حقيقةً فال اعتداد به ومبا ذهب إليه  ن الغضائريولو سلَّمنا جدالً بكون الكتاب ال

من هنا مل يعتدَّ أكثر فقهاء اإلمامّية  قاً،ابن الغضائري لكثرة تضعيفاته كما ذكرنا ساب

السّيد  العالمة اجلليل منها ما ورد عن وهلم بذلك كلمات عريضة حبقّه، بكالمه،

 » :قال(  أعيان الشيعة) حمسن األمني العاملي يف 

 ». 

 » :( الرواشح السماوية ) وقال املري الداماد يف

 ». 

 » :عن العالَّمة اجمللسي األول قال ( تنقيح املقال) مقاني يف اونقل امل

 ». 

 » :وقال اجمللسي الثاني

 ». 

 » :وقال الوحيد البهبهاني

 ». 
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بن الغضائري واحلّق معهم يف ذلك ملا إىل آخر ما هنالك من إنتقادات الذعة ال

ى السكوت عنه من توهني لالخبار الكثرية جداً اليت وهنَّها ورّدها من يرتتب عل

فأيع قيمٍة حينئٍذ جلرحه وتعديله وهو بهذه احلال املزرية من اجلهل بأحوال  أساسها،

بن الغضائري وسار على منهاجه مثله يف اواملشكّك الذي اعتمد على  الرواة الثقات،

واألعجب من ذلك فإنَّه مل يتوافق مع  له،التهور واجلهل على فرض أنَّ الكتاب 

من  51بن الغضائري مدعياً يف صالكونه طعن على كتاب  السّيد اخلوئي

 ."  كتابه:

فإنَّ من مل ُتقنعه تلكم  جب وجمافاة احلقيقة،وال خيفى ما يف دعواه من الُع

شهد مبثلهم كالنجاشي ستدرة من أكابر علماء الرجال فكيف ُيالعبارات العظيمة الصا

واحللي والصدوق وابن الوليد حتى أّنه استشهد بكلمات السّيد اخلوئي يف تضعيفه 

لبعض الرجال الواقعني يف سند الزيارة، بل أّنه أخذ كالببغاء بكثرٍي من آراء اخلوئي يف 

، كّل ذلك جائز من الطراز األول مشكٍّكك تهمطاوي كتابه باعتبارها تصبع يف خان

يف بعض األحيان إذا كان يصبع يف مصلحته ويقّوي من تضعيفه للزيارة مما يعين أنَّ 

ومن كان  ".. الغاية تربر الوسيلة " هذا الصنف من الناس يعملون بالقاعدة العمرية:

 القبايح من ركب من فإنَّ  على النهج العمري ال خري فيه وال يف آرائه،

 وإنّما كرامة، وال شيئاً عنّا منهم تقبلوا فال العامة علماء مراكب الفواحشو
 عنّا يتحمَّلون الفسقة ألنَّ لذلك البيت أهل عنَّا يتحمّل فيما التخليط كثر

 معرفتهم لقلة وجهها غير على األشياء ويضعون جلهلهم بأسره فيحرفونه

..نا اإلمام العسكريعلى حّد تعبري موال  علينا الكذب يتعمدون وآخرون

فإنَّ هذا املّدعي يأخذ من هنا ضغث ومن هناك ضغث إلثبات ما  واخلالصة:

وهذا يف الواقع من الطرق امللتوية يف تدعيم املطالب واألهداف ويندرج  يروم إليه،

صاحبها يف خانة املستحسنني الذين يعملون بالتظّني والرأي املنهّي عنه يف أخبارنا 

 املتواترة..!!

 دعواه بأنَّ سند زيارة عاشوراء ال تدخل يف األسانيد املتواترة (: الوجه الثالث )
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وأنَّ من ال يقول بها ال خيرج عن  أي ال تدخل يف السّنة املتواترة على حّد تعبريه،

   .بل ال يزال يف دائرة اإلسالم واإلميان مبذهب أهل البيت مذهب أهل البيت

 . ( 37ن ص ) زيارة عاشوراء يف امليزا

 وخالصة ما ذهب إليه أنَّ الزيارة ضعيفة سنداً لكونها مل تصل إىل حدِّ التواتر...

يورد عليه:
بل  إنَّ حصره حجّية اخلرب باملتواتر غريبة من نوعها يف أوساطنا العلمّية، :أواًل

ة أو نكاد جنزم مبخالفتها لصريح السنَّة النبوية القائمة على األخذ باخلرب الواحد الثق

 ووافقنا عليه العامة  فأغلب فقهنا حنن الشيعة اإلمامّية  ما قامت عليه القرينة،

قائٌم على اخلرب الواحد الذي دل الدليل القطعي الثبوت على األخذ به وحرمة 

 لنيكما ال خيفى على احملصِّ فأدلة حجيَّة اخلرب ليست خاصة باخلرب املتواتر  خمالفته،

وذلك لإلطالقات  عامة تشمل اخلرب املظنون الداللة والسند، بل هي  من العلماء

والعمومات والسرية الدالة على حجّية اخلرب املظنون الصدور الذي قامت القرائن 

ّية باملتواتر خالف فحصر احلج على صحته، ويعبَّر عنه بالظن املعترب شرعاً وعرفاً،

واخلارج  اء اإلماميَّة بال منازع،..!! من هنا ذهب إىل ما قلنا عامة فقهأدلة احلجّية

عن إمجاعهم شاٌذ ال ُيعتدَّ به بل مثة إشكاٌل يف إميانه وإسالمه أيضاً باعتباره أنكر 

فضالً عن  وهو طرح األخبار الظنية الصدور  ضرورةً دينية قطعّية عن سابق تصّور

أخبارنا ما دامت األخبار الظنية مل تصل إىل درجة التواتر، وقد نهت  القطعية 

إنكار يستلزم إنكار ما نزل ألن ذلك  ،الشريفة عن ردِّ اخلرب املظنون الصدور عنهم

 ...!!على سّيد الرسل أبي القاسم حممَّد

اإلقتصار على اخلرب املتواتر دون سواه من أقسام اخلرب يستلزم طرح بقّية  :ثانيًا

تفيض بل والضعيف األخبار اليت مل تصل إىل درجة التواتر كاخلرب الثقة واملس

ويف ذلك طرٌح ملئات بل آالف األخبار الدالة  املتوافق مع الكتاب والسّنة الشريفة،

 وهذا يؤدي إىل حمق الدين على أحكام الدين والفرائض والسنن وما شابه ذلك،

 ...!!وإبطال شريعة سّيد املرسلني وآله الطاهرين
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عيٌف وال إعتداد باخلرب الضعيف كما ولو سلَّمنا جدالً بأنَّ سند الزيارة ض :ثالثًا 

وقد دلت األخبار  ،يزعم، لكننا حنتمل كونه صادراً من عند أهل البيت

فقد جاء  الصحيحة حبرمة طرح اخلرب املنسوب إليهم إذا مل خيالف الكتاب الكريم،

 أحبَّ إنَّ والله  يقول: با جعفرأمسعت  يف صحيحة أبي عبيدة احلّذاء قال:
 حاالً عندي همأسوأَ وإنَّ حلديثنا، وأكتمهم وأفقههم أورعهم إليَّ صحابيأ

 إشمأز يقبله فلم عنَّا ويروى إلينا بنسَيُ احلديث سمع إذا للذي مقتهموأَ
 خرج عندنا من احلديث لعلَّ يدري ال وهو به دان من وكفَّر وجحده منه

 .( 223ص 2أصول الكايف ج ) . واليتنا عن خارجاً بذلك فيكون أُسند وإلينا

 ...وإنَّما  :قال وما ورد يف صحيحة جابر عن موالنا اإلمام أبي جعفر

 هذا كان ما والله :فيقول يحتمله، ال منه بشيءٍ أحدُكم يحدَّثَ نْأَ الهالك

 .( 401ص 1أصول الكايف ج ) . الكفر هو واإلنكار هذا، كان ما والله

 في موالينا من ألحدٍ عذر ال فإنَّه ...  :قال وما ورد يف التوقيع عنه

 إيَّاه ونحملهم سرَّنا نفاوضهم بأنَّا عرفوا قد ،ثقاتنا عنَّا يرويه فيما التشكيك

 .( 109باب القضاء ص الوسائل ) . إليهم

 قدر على منَّا الرجال منازل أعرفوا  :ويف املستفيض عنهم أيضاً قالوا

 .( 108باب القضاء ص الوسائل ) . عنّا رواياتهم

ألخبار او كان هذا املّدعي من أهل الدراية باألحاديث والفقه ملا كان طرح هذه فل

 !!؟؟...وعمل برأيه املقابل للنصوص الصادرة عنهم

 خلفٍ كلّ في  :قال عن النيّب األكرم متسكه حبديٍث (: الوجه الرابع )

 وإنتحال الغالني حتريف الدين اهذ عن ينفي بيتي أهل من عدلٌ أمتي من

مدَّعياً بأنَّ من أبرز حتريفات الغالني هو األدعية  . ..نيلهاجلا وتأويل بطلنيامل

ومنها زيارة عاشوراء اليت هي من أبرز مصاديق الغلو باألئمة  ،والزيارات

 ...الطاهرين



 اجلزء األول 

 يورد عليه:

ولو  إنَّ هذا الرجل ال يعي ما يقول وال أظنه حيسن تعريف املفهوم اللفظي للغلو،

وكيف حيسن ذلك  ه،لُُبلتعريف ملا أقحم نفسه يف شيٍء ضاقت عليه ُسكان حيسن ا

وقد جعل زيارة عاشوراء من مصاديق الغلو مع أنَّه ليس فيها شيٌء من إدِّعاء 

ألنَّ معنى الغلو إصطالحاً هو  ال من قريٍب وال من بعيٍد، األلوهيَّة ألهل البيت

حّد األلوهّية وأين هذا من زيارة عن حّد البشرية وإدخاهلم يف  إخراج أهل البيت

؟؟!! إذ ليس فيها سوى السالم على أهل ةالفّهام المةعاشوراء يا حضرة الع

!! اللهم إالَّ أن يريد بالغلو املعنى اإلستنسابي وذكر فضائلهم ولعن ظامليهم البيت

وهذا املعنى هو نشر فضائلهم  الذي يؤمن به دعاة الوحدة بني احلّق والباطل،

إذ إّن كلَّ ذلك يعترب عند هؤالء غلواً جيب حموه من قاموس  ائة من أعدائهم،والرب

 هو هكذا أرادت الوحدة للشيعة أن يكونوا، والذي يبدو لي أنَّ املدَّعي الزيارات،

من هنا يريد أن يلغي الزيارة من أساسها بإلقاء لواقح الشبهات  أحد عناصرها،

ألنَّ عبارات اللعن تقضع مضاجعهم وتنّغص حوهلا لينسخها من نفوس املؤمنني بها 

لذا ليس مبقدورهم الوقوف مكتويف األيدي إجتاهها فال بّد حينئٍذ  عليهم عيشهم،

وأفضل شيء يف  من طريقة سلسة تسّهل عليهم إطراحها من قاموس السنن اإلهليَّة،

الت يف تأم) واملؤسس هلذا هو السّيد فضل اهلل الداعي يف كتابه  ذلك هو التشكيك،

"  إىل 11( ص آفاق اإلمام الكاظم



وليس األمر كما يظنون وحيلمون ما دام أمر 

هلل تعاىل يرفعه إىل أعلى عليني رغم أنوف املعاندين بيد ا اإلمام احلسني

ْ بِهِۦ َكۡيدّٗ   واملنافقني: َراُدوا
َ
ۡخََسِيَن ا فَ َوأ

َ
نبَياءِ   ٧٠َجَعۡلَنَُٰهُم ٱأۡل

َ
وََسَيۡعلَُم   ..األ

يا ُمنَقلَب  
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ َعَراءِ   ٢٢٧يَنَقلُِبوَن  ٱَّلا  .الَقَصِص   ٨٣ َوٱۡلَعَٰقِبَُة لِۡلُمتاقِيَ   ،الشُّ

أحدهما  ،متسعك املدَّعي لتضعيف زيارة عاشوراء بأمرين (: الوجه الخامس )

نَّ اخلرب الواحد إوحيث  ،أنَّها داخلة يف موضوع العقائد املطلوب فيها القطع واليقني
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ال يوجب العلم واليقني فال جيوز البناء على زيارة عاشوراء لكونها رويت بواسطة 

وثانيهما بأنَّ زيارة عاشوراء مروية بواسطة اخلرب  اخلالي من العلم، اخلرب الواحد

وال جيوز العمل باخلرب الواحد الذي ال يفيد العلم كما هو مذهب السّيد  الواحد،

 .املرتضى

 يرد على الدعوى األوىل:

لست أدري من أين حصل له العلم بدخوهلا يف أصول العقائد؟! مع أنَّ متنها 

على صاحبها وجّده وأبيه وأمه وأخيه وبوجوب الربائة من أعدائهم صريٌح بالسالم 

وهذه أموٌر  إخل، ..ووجوب مواالة أوليائهم ولعن الظاملني له وآلبائه الطاهرين

إلستداللي وال عالقة هلا بأصول اداخلة يف الفروع ويبحث فيها يف ابواب الفقه 

عقيدة كغريها من مسائل الفقه الذي لاالعقيدة بشكٍل مباشٍر نعم إنَّها تصبع يف خانة 

مور مٌر آخر خيتلف بطبيعته عن األأوهو  ،له عالقة وطيدة باألصول اإلعتقادية

 وعلى فرض كونها داخلة يف اإلعتقادات بالرغم من ضعف سندها  ،الفقهّية

فإنَّه جمبوٌر بالقرائن والشواهد الكثرية من الكتاب  ملفرتي احبسب دعوى هذا 

وبالتالي جيب األخذ بها والعمل مبضمونها عند عامة فقهاء اإلمامّية  ،لشريفةوالسنَّة ا

لسيِّد املرتضى الذي استند املّدعي على دعواه من دون دراية ملا احتى على مبنى 

عمل باخلرب على مذاق ودون أن يلتفت إىل شروط ال ملرتضىااعتقده 

 !!.املرتضى.

 : ويرد على الدعوى الثانية

ويقتصر  ،حيرِّم العمل باخلرب الواحد الذي ال يفيد العلم د املرتضىإنَّ السّي

حبسب  لقرينة على صحته ألنَّ الروايات اعلى اخلرب املتواتر واخلرب الذي قامت 

إالَّ إذا  لذي مل ُيعلم صدوره عن املعصوماالناهية عن العمل باخلرب   دعواه

ومن القرائن املعتربة عنده هو خرب  ،القطعّيةاقرتن بقرينة معتربة من القرآن أو السنَّة 

وذلك لثبوت  ،الثقة اإلمامي باعتبار أنَّ العمل على وفقه هو من نوع األخذ بالعلم
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به يف احلقيقة أخٌذ بدليله وهو من نوُع العلم فال  واألخُذ مشروعيته بالدليل القطعي،

عاشوراء صحيحة على وزيارة  يكون من غري العلم الذي نهى القرآن الكريم عنه...

 :مهمتيَّن مسلك املرتضى من حيثيتني

حيثية قيام القرائن  :وثانيهما وثاقة رواتها باعتبار كونهم إماميني، :همااحدإ

وكلع ذلك يفيد العلم  املتعددة من الكتاب والسنَّة القطعية على صحتها ومتانتها،

شرتطوا وثاقة املخرب فإنَّهم ا وأما على مسلك املشهور ،بنظر السّيد املرتضى

لو مل يفد القطع واليقني بل يكفي إفادته الظن املعترب الذي  لألخذ خبربه تعبداً حتى

وحيث إنَّ زيارة عاشوراء صحيحة سنداً وداللةً بنظر  قام الدليل على حجيته،

املشهور فال يشرتط عندهم قيام القرائن للتدليل على صحتها بل هي صحيحة جملرد 

وعدم  من هنا مّسوها بزيارة عاشوراء املشهورة، بسنٍد صحيٍح،كونها مروية 

إشرتاطهم قيام القرائن على صحة اخلرب ال يستلزم حرمة العمل بالقرائن إن توفرت 

ّنها مما إوحيث  نَّها صحيحة سنداً بنظرهم،إفحيث  اخلرب وصحته، للتدليل على قوة

ك رّد اخلرب الواصل إليهم فيحرم طرحها إلستلزام ذل على صحتها، قامت القرائُن

على فرض  ،يوجب تقويتها نَّ نفس عملهم بهاإبل  ،من طرف األئمة الطاهرين

فتأمل  نَّ نفس العمل بها قرينة لبّية على صحتها واعتبارها،كان سندها ضعيفاً أل

 جيداً.

دعواه على تضعيف الزيارة بأنَّ مجيع املصادر األساسّية  (: الوجه السادس )

ليس فيها عبارات اللعن املوجودة يف ذيل الزيارة إالَّ ما جاء يف نسخة  للزيارات

 إىل كونها مزوَّرة وحمرَّفة. حبسب دعواه  الطوسي مما يقتضي اإلعتقاد 

 :األمور اآلتية يورد عليه
إنَّ عدم وجود لعن املغتصبني األربعة يف ذيلها يف بقية املصادر ال يعين  :أواًل

أنَّ أصحاب هذه املصادر مل يصرِّحوا  يف وال ريب فقة ومزوَّرة،بالضرورة أنَّها مل

ويشهد هلذا ما جرى  باللعن املذيَّل يف آخرها تقيَّةً خوفاً من القتل أو ما شابه ذلك،

من طاغية زمانه بسبب إثباته للعن  ( أعلى اهلل مقامه ) على نفس الشيخ الطوسي
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يثبتوا اللعن  من هؤالء األعالم أْن املشكّكُ أبعد هذا يريُد األربعة يف كتابه املصباح،

وأثبتوه يف كتبهم ملا بقي واحٌد منهم على وجه األرض؟!  هلم املذكور الذي لو قُّدر

يف عهود أولئك  من شريعة سّيد الرسل أراد للتقّية أن ترتفع  نَّ املشكّكَأوك

ُّۢ  إَِّلا   :متر عليه آية إتقاء عمار بن ياسروكأنَّه مل  األعالم، ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ُ
َمۡن أ

يَمَٰنِ  د تلجأهم وقوله تعاىل خماطباً عامة املؤمنني الذين ق، لِ ال حۡ ُسوَرةُ   ١٠٦.. بِٱۡۡلِ

َٰةّٗ  ..  :الضرورة إلخفاء عقيدتهم ْ ِمۡنُهۡم ُتَقى ن َتتاُقوا
َ
ٓ أ  ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٢٨..  إَِّلا

دالة على وجوب التقّية يف حاالت اخلطر واخلوف على وكذلك األخبار الكثرية ال

 من التقيّة  قال: العرض والنفس ففي صحيحة زرارة عن اإلمام أبي جعفر

 كلّ في التقيّة  وقوله أيضاً:  له تقيّة ال ملن إميان وال آبائي ودين ديني

     نم 2جوحنن حنيل هذا املّدعي إىل   به تنزل حني بها أعلم وصاحبها ضرورة

اللهّم إالَّ إذا كان أيضاً غري مؤمٍن  دينه،يف ليتفقه باب التقية، (  أصول الكايف) 

بأخبار التقّية لكونها غري مرضية عند املخالفني وهو ال يريد إزعاجهم ومشاكستهم 

 لكونهم إخوانه وأحباءه ميوت معهم وحيشر إن شاء اهلل معهم..!!

ة يف هذا املورد ألمكننا اإلعتقاد بكون نسخة لو فرضنا عدم القول بالتقّي :ًاثاني

 ،ملا كان خمفياً يف النسخ املتقّدمة على نسخته نةًمبيِّ كاشفةً أو الشيخ الطوسي

فتدخل يف باب توضيح اجململ وتبيني املبهم كما هو دارج يف الكتاب والسنَّة الشريفة 

رٌب آخر فيوّضح ما كان إذ مثة كثرٌي من األخبار أو اآليات مبهمة أو جمملة فيأتي خ

و اإلهمال يف األخبار مردعه التقّية أو عدم وجود أوسبب اإلمجال  جممالً أو مبهماً،

والفقيه املتمّرس يف عملية اإلستنباط ُيبتلى باألخبار اجململة  قابلية للتلقي اخلاص،

و مبيٍِّن فيحكم على ضوئها حبكٍم معنٍي ثمَّ بعد فرتٍة يهتدي إىل خرٍب معترٍب موّضٍح أ

 يا عالّمة الزمان؟! إذاً  فعالم التشويش  أو مفسٍر لتلكم الكليات واجملمالت،

إنَّ السبب يف عدم توفر املصادر األخرى إىل القرن الرابع اهلجري وبعبارٍة ُأخرى:

هو عنصر التقيَّة الشديدة اليت  وعلى وجه اخلصوص أيام الشيخ الكبري الطوسي

أعلى اهلل  ) ة يومذاك إىل أن سهَّل اهلل عزَّ ذكره لشيخ الطائفةكابدها علماء اإلماميَّ
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أن يظهر للمأل بعض احلقائق املخفيَّة واملطموسة كما هيأ اهلل تعاىل على يديه  ( مقامه

ال سيَّما  املباركتني إظهار مظلوميَّة الصدِّيقة الشهيدة سيِّدة النساء الزهراء البتول

( للباب  لعنه اهلل تعاىل طّاب )عل ضغطة عمر بن اخلقضّية كسر ضلعها الشريف بف

وقد أفصح عن تلكم الظالمة يف  عليها فغرز مسمار الباب يف صدرها الشريف،

 فهو لكنَّ يد التحريف حذفتها منه يف النسخ اجلديدة،( التهذيب ) زيارة هلا رواها يف 

  من صحابة أمري أول من أظهر يف باب الزيارات تلك الظالمة من غري التابعني

وإالَّ فإنَّ الشيخ الصدوق  وعلى وجه التأكيد بعد سليم بن قيس املؤمنني علّي

كما سبقه الفقيه أبي الفضل شاذان ( األمالي ) قد سبقه يف ذكر الظالمة يف كتابه 

فالسؤال حينئٍذ عن تفرعد الشيخ الطوسي  ،( مناقب اإلمام علّي) القمي يف كتابه 

هو يف الواقع  عة دون غريه ممن أثبتوا زيارة عاشوراء يف كتبهم،بذكر لعن األرب

كالسؤال عن السبب يف تفرعد سليم بن قيس بذكر قضية كسر الضلع الشريف وغريه 

وكتفرعد  ،من الظالمات دون سائر التابعني من صحابة أمري املؤمنني أبي احلسن

 مات سّيدة النساء الزهراءبن شاذان القمي عن سائر علماء عصره ممن كتبوا عن ظالا

، ،فعدم بيان الظالمة يف بعض املصادر ال يعين بالضرورة نفيها وعدم وقوعها 

يضاً بنفس أُيجاب  فما ُيجاب عن هؤالء، بل لوجود أسباب منعتهم من ذلك،

بن شاذان أن فالظروف املالئمة اليت مسحت ال ،اجلواب عن الشيخ الطوسي

ينها اليت مسحت عهي ب لى كسر ضلع سيِّدة النساءيظهر تلك الرواية الدالة ع

وال جيوز نعت  ظهر نسخة عاشوراء املثبت فيها لعن األربعة،ُي للشيخ الطوسي أْن

بن شاذان الذي تفرد برواية انسخته بالتلفيق والتزوير ألنَّ ذلك ينسحب على كتاب 

 امة الشرائط،أو ينسحب على كلِّ كتاب تفرد بروايٍة ما مع كونها ت كسر الضلع،

وهذا األمر يؤدي إىل نسف عشرات املصادر احلديثية اليت تفرّدت بنقل األخبار 

 .الصحيحة عن أهل بيت العصمة والطهارة

إنَّ نسف نسخة الشيخ الطوسي ألجل ذيلها يبقى جمرد إحتمال ووهم  :وباجلملة

ذا املفرتي يف الذي طاملا تشدق به ه القطعّي الدليل خيالُف عند املّدعي وهو أمٌر 
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فأين الدليل القطعي على مدَّعاه؟! ال دليل وإنَّما يسلّي نفسه بالدليلية مع أنَّها  كتابه،

مضافاً إىل ذلك فإنَّ اللعن الذي أثار  جمرد هراء ال واقع علمي له وال شاهد يدعمه،

النسخ األخرى يف فما باله  حفيظته هو السبب الذي دعاه إىل طرحها من أساسها،

فها هي نسخة زيارة  أقر بصحتها فإنَّ اللعن بشكٍل عاٍم ال يزال موجوداً فيها، اليت

وعلى   ثبت فيها لعن من ظلم آل البيتاُقد  ( كامل الزيارات ) عاشوراء يف كتاب

 اللهمَّ  تقول مئة مرة: ول الظامل هلم نظري قولهلعن األ وجه اخلصوص 

ثّم   ذلك... على له تابعٍ وآخر حمّدم وآل محمَّد حقَّ ظلم ظالمٍ أول العن

 آل ظلم ظالمٍ أول أنت خُصّ اللهم  تقول مرة واحدة: يف موضٍع آخر يقول

فمن املعلوم الذي مل   واآلخرين... األولني من محمّد آل أعداء العن ثم نبيك

بو بكٍر ( هما أ صلوات ربي عليهم ظامٍل هلم ) أول  ينكره إالَّ مكابٍر ومتعنٍت ظامٍل أنَّ

فإن كان هذا  ،وعمر اللذان سّنا الظلم على رسول اهلل حممَّد وآله الطاهرين

املّدعي يؤمن كما نؤمن بأّن أبا بكر وعمر هما أول من ظلما النيّب وعرتته فما عليه 

وإن مل يؤمن بذلك فال بّد من  إالَّ الرضوخ أمام احلّق واإلعرتاف بصحة لعنهما،

كما أنَّ اإلعرتاف ببقّية  ،ظلم هذين الرجلني ألهل البيتاإلعتقاد بكفره جلحوده 

النسخ املثبت فيها لعن هؤالء النواصب جيب أن يأخذ بعنقه لإلعرتاف بصحة اللعن 

املثبت يف نسخة الطوسي وإالَّ فيتعني عليه حينئٍذ إنكار كّل الزيارات املثبت فيها 

ن جبميع الزيارات اليت فيها ويظهر أّن هذا املفرتي ال يؤم اللعن اخلاص والعام،

بل لعلّه ال يؤمن حتى باألخبار اليت صرَّحت بلعن هؤالء الكفرة  مقاطع اللعن،

ََت ٱ ٨٨َوََّل َبُنوَن  يَۡوَم ََّل يَنَفُع َمال    :الظلمة، وهذه مشكلته يوم القيامة
َ
َ إَِّلا َمۡن أ َّللا

َعَراءِ   ٨٩ َسلِيم   بَِقۡلب    دَّم يتضح بأنَّ نسخة الشيخ الطوسيومبا تق ...ُسوَرةُ الشُّ

ليست متعارضة مع سائر النسخ اليت مل يثبت فيها لعن األربعة صرحياً لعدم حتقق 

بناًء على أنَّ سائر النسخ  شروط التعارض فيهما بل هي مؤِسس ة للعن مبفردها 

واحدة  وبالتالي تكون زيارة عاشوراء متعددة الوجوه، حذف منها اللعن تقّيةً 

 :فجميع هذه النسخ على قاعدة واألخريات ال تصريح فيها، تصّرح بلعن األربعة،
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هذا ما أحببنا إيراده  .." وكلٌّ إىل ذاك اجلمال يشرُي ،واحٌد كَُنْسنا شتى وُحعباراُت "

ولنا صوالت وجوالت  ،بإختصاٍر على ذاك املفرتي على أخبار أهل البيت

ِإَوۡن ُعدتُّۡم ُعۡدنَاۚ ..  :رة اإلهلّية ذلكقيق إن شاءت القدأخرى وبالتفصيل الد
َٰفِرِيَن َحِصرًيا   واحلمد هلل رّب العاملني. ..اءِ ُسوَرةُ اِۡلۡسَ   ٨وََجَعۡلَنا َجَهناَم لِۡلَك
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 امسالفصل اخل
 

 ةشرح فقرات زيارة عاشوراء الشريف
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الم ] [ َعبِْد اَّللِ  َعلَيَْك يَا أبَا الَس 

 :مهمني البحث يف هذه الفقرة الشريفة يتناول مفهوم ْين

 معنى السَّالم. ل:ّاألو

  : يا أبا عبد اهلل.معنى قوله الثاني:

 

لَُم والتسليم، وللفظ السَّالم معاٍن متعدِّدة السَّالم مصدر ومنه اشُتقَّ السِّلُْم والسَّ

 منها:

 ،تعاىل: قال إنه مبعنى السَّالمة أي التعرِّي من اآلفات الظاهرة والباطنة   َيَۡوم 
ََت ٱ ٨٨ َوََّل َبُنونَ  َمال   يَنَفعُ  ََّل 

َ
َ بَِقۡلب  إَِّلا َمۡن أ َعَراءِ   ٨٩ َسلِيم   َّللا  :تعاىل وقال ،ُسوَرةُ الشُّ

 بَۡرَٰهِيَم ۞ِإَو افااتِ   ٨٤إِۡذ َجآَء َرباُهۥ بَِقۡلب  َسلِيٍم  ٨٣نا ِمن ِشيَعتِهِۦ َۡلِ أي  ،ُسوَرةُ الصا

 .ُمت ع رٍّ من الدَّغل وبقّية الصفات النفسانّية الذميمة
آلفات والنقائص واملعايب يدخل يف مفهوم القلب السليم الذي افخلّو القلب من 

فكلع قَلٍْب تعّرى من اآلفات الباطنية هو قَلٌْب سليٌم،  ،واألخبارت ح دَّث ْت عنه اآليات 

وأّما من ناحية الظاهر فُيقال للبدن اخلالي من املرض: بدٌن  ،هذا من ناحية الباطن

زيل ه ُمس لٌَّم، من هنا ورد يف التنوإذا خال من املعايب اخلارجّية قيل عنه بأن ،سليم

َها َبَقَرة  قَاَل إِناُهۥ يَ   :قوله تعاىل ۡرَض َوََّل تَۡسِِق ٱۡۡلَۡرَث ُمَسلاَمة   َّلا َذلُول   ُقوُل إِنا
َ
 تُثرُِي ٱأۡل

 ۚ  .أي: بريئة من العيوب  ُمَسلاَمة   ، فقوله: ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ٧١ ..َّلا ِشَيَة فِيَها
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ِ   :وقال تعاىل مشرياً إىل التعرِّي عن النقائص الظاهرية بقوله  َسَلَٰمٍ ٱۡدُخلُوَها ب
 من األمراض واآلفات واملعايب. خاليٍة تاّمٍة جسدّيٍة بسالمٍة أي: ،رِ اۡلِجۡ   ٤٦َءامِنَِي 

ِناا ٱۡهبِۡط بَِسَلَٰم  .. وكذا قوله تعاىل:  َِٰم   ،ُسوَرةُ ُهودٍ   ٤٨.. م  َل ۞لَُهۡم َداُر ٱلسا
نَعامِ   ١٢٧.. َرب ِِهۡمۖ ِعنَد 

َ
من املعايب والنقائص، فالّسالمة  دار السَّالمة :أي ،ُسوَرةُ األ

احلقيقّية ليست إالّ يف اجلّنة، إذ فيها بقاٌء بال فناء، وغنًى بال فقر، وِعزٌّ بال ُذلٍّ، 

َلَِٰم َويَۡهِدي َوٱ  :بقوله ةٌ بال سقم، من هنا عّبر أيضاًوص حَّ ُ يَۡدُعٓواْ إََِلَٰ َدارِ ٱلسا َّللا
ۡستَ  َمن يََشآُء إََِلَٰ ِصَرَٰط    .ُسوَرةُ يُونَُس   ٢٥ قِيم  مُّ

  السَّالم: هو اسٌم من أمساء اهلل جلَّ وع زَّ، ومعناه: املُن زَّه واملُب رَّأ من كلِّ ع ْيٍب

وقد اعتنى به أصحاُب العزائم والطالسم كثرياً  ،ون قٍْص وفَقٍْر وز و اٍل وانتقاٍل

إلسم الشريف إذا قُِرئ  على من هذه الفوائد أّن ا ،وذكروا يف آثاره العديد  من الفوائد

عدد ثالمثئة ومثانية عشر  وإذا ُتِلي  على حلوى ،مريٍض ِمئة مّرة ُيشفَى بإذن اهلل تعاىل

واملداومة عليه ينفع  ،طِعم ت للمتباغضني أو للعدّو أصبح شديد احملّبة للُمطِْعماُمّرة و

 .من اآلفات

إىل  ضيف اُوإذا  ،تفاد منه ما ذكرناه آنفاً" يف اآليات الكرمية ُيس السَّالم طِْلق  "اُوإذا 

 .شيٍء آخر ُيفيد معناه حبسب القرينة

 :" يف القرآن الكريم إىل معني ْين السَّالم إذن ينقسم اإلسم الشريف "

 .: مبعنى املُب رَّأ من النقائص والعيوب اليت ت لْح ُق اخلَلْق األّول

 .اء: مبعنى التحية والتبجيل واإلكرام والثنالثاني

ََٰه إَِّلا ُهَو ٱلَۡملُِك   :فمن األّول قوله تعاىل ِي ََّلٓ إَِل ُ ٱَّلا َلَُٰم  ُهَو ٱَّللا وُس ٱلسا ٱۡلُقدُّ
ا يُۡۡشُِكوَن  ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱۡۡلَباارُ  ِ َعما ۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّللا ُ ِ  .ُسوَرةُ اَۡلۡۡشِ   ٢٣ٱلُۡمَتَكب 

ِن راب   راِحيم    :ومن الثاني قوله تعاىل ٌَٰم  ، يٓس  ُسوَرةُ   ٥٨َسَلَٰم  قَۡوَّلّٗ م  َسَل
ُتمۚۡ    ٦٣ا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجَِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلَٰمّٗ   ،دِ ُسوَرةُ الراعۡ   ٢٤ ..َعلَۡيُكم بَِما َصَبۡ

ُ  أي: س د اداً يف القول،  ،قَانِ ُسوَرةُ الُفرۡ  ْ َعلَۡيهِ َفَقال ۖ إِۡذ َدَخلُوا ا ْ َسَلَٰمّٗ ُسوَرةُ   ٢٥.. وا
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ارَِياتِ  ثِيًما  ، اَّلا
ۡ
ا َوََّل تَأ ا  ٢٥ََّل يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغوّٗ ا َسَلَٰمّٗ ُسوَرةُ   ٢٦إَِّلا قِيالّٗ َسَلَٰمّٗ

ۡصَحَِٰب ٱَّۡلَِمِي  ، الَواقَِعةِ
َ
فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل  ، ُسوَرةُ الَواقَِعةِ  ٩١فََسَلَٰم  لاَك ِمۡن أ

 ...ُرِف ُسوَرةُ الزُّخۡ   ٨٩ ..َلَٰم ۚ سَ 

  أي السَّالم الفعلي والسَّالم القولي ومّثة آيات تفيد ِكالَ املعن ي ْين املتقدِّم ْين 

 منها:

َٰٓ إِۡل يَاِسَي   :قوله افااتِ   ١٣٠َسَلٌَٰم لََعَ َٰ نُوح  ِِف  ، ُسوَرةُ الصا َسَلٌَٰم لََعَ
َٰ ُموََسَٰ َوَهَُٰرونَ  ، افااتِ ُسوَرةُ الصا   ٧٩ ٱۡلَعَٰلَِميَ  افااتِ   ١٢٠ َسَلٌَٰم لََعَ ٌَٰم   ،ُسوَرةُ الصا َسَل

َٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم  افااتِ   ١٠٩لََعَ  ...إخل.ُسوَرةُ الصا

 قال  ،السَّالم: الصعلُْح، فالسَّالم والسِّلُْم والسَّلُْم مبعنى واحد هو الصعلْح

ْ لَِمنۡ .. تعاىل:  َلََٰم لَۡسَت ُمۡؤِمنّٗ  َوََّل َتُقولُوا لَِۡقَٰٓ إََِّلُۡكُم ٱلسا
َ
 ،ُسوَرةُ الن َِساءِ   ٩٤.. اأ

أو مبعنى ال تعّجلوا  ،أي: ال تقولوا ملَن استسلم ودخل معكم يف صلٍح لست  مؤمناً

إلتهامه بأّنه أسلم خوفاً  ،ناً منكم بأّنه ال حقيقة إلميانهسالم ظيف القتل ملن أظهر اإل

قاتلكم مظهراً أّنه من اإلميان ملن استسلم لكم فلم ي خترجوا ال عنىأو مب .من القتل..

وقيل إّن اآلية املتقدِّمة ن ز لَْت فيمن قُِتل  بعد إقراره باإلسالم  .ملتكم. من أهل

 .ومطالبته بالصعلح

ۡلِم َكٓافاةّٗ   :وقال تعاىل أيضاً ِ ْ ِِف ٱلس  ْ ٱۡدُخلُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلا يُّ
َ
أ ُسوَرةُ   ٢٠٨.. َيَٰٓ

ِۚ   ،ْدُخلُوا يف الصعلحاُأي:  ،ابلََقَرةِ  ۡ لََعَ ٱَّللا ۡلِم فَٱۡجَنۡح لََها َوتََوَّكا ْ لِلسا ۞ِإَون َجنَُحوا
ِميُع ٱۡلَعلِيُم  نَفالِ   ٦١إِناُهۥ ُهَو ٱلسا

َ
 .ُسوَرةُ األ

 قال تعاىل:  ،السَّالم هو اإلستسالم واإلنقياد والطّاعة .. َإََِل  يُۡدَعۡون
ُجودِ وَُهۡم َسَٰلُِموَن  َورَُجالّٗ .. وقوله تعاىل:  مستسِلمون، :أي ،ُسوَرةُ الَقلَمِ   ٤٣ٱلسُّ

ا ل ِرَُجلٍ  َمرِ   ..َسلَمّٗ  .وقُِرئ  ساملاً وِسلْماً ،ُسوَرةُ الزُّ

اإلنقياد والطّاعة  " :ال مالزمة بني اللفظ ومعناه الواقعي يف هذه االلفاظو

يف  أللفاظ إعتقاد وإذعان قليباال يكون يف واحٍد من هذه ما " فلرّب واإلستسالم
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، إذ قد ينقاد اإلنسان للدِّين وهو غري معتِقٍد به، فيكون انقياده ظاهرّياً بعض احلاالت

۞قَالَِت  كاملناِفِقني الذين يتسّترون بالدِّين وهم منِكُرون باطناً له، قال تعاىل: 
ۖ قُل لا  ۡعَراُب َءاَمناا

َ
يَمَُٰن ِِف قُلُوبُِكۡمۖ ٱأۡل ا يَۡدُخِل ٱۡۡلِ ۡسلَۡمَنا َولَما

َ
ْ أ ْ َوَلَِٰكن قُولُٓوا .. ۡم تُۡؤِمُنوا

١٤   ِفقوله تعاىل: ، ُسوَرةُ اُۡلُجَرات ۡسلَۡمَنا
َ
ۖ  رّداً على دعواهم   قُولُٓواْ أ   َءاَمناا

 رع على ضرب ْين:واضُح الدَّاللة، إذ إّن اإلميان فوق اإلسالم؛ ألّن اإلسالم يف الشَّ

: دون اإلميان وهو اإلعرتاف باللسان وبه ُيْحقَُن الدم، حصل معه أحدهما

 اإلعتقاد أو مل حيصل.

: فوق اإلميان وهو أْن يكون مع اإلعرتاف إعتقاٌد بالقلب ووفاٌء بالفعل وثانيهما

إِۡذ   :هيف قول واستسالٌم هلل يف مجيع ما قضى وقَدَّر  كما ُذِكر  عن النيب إبراهيم
ِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  ۡسلَۡمُت لَِرب 

َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
ۥٓ أ ِينَ   ،ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ١٣١قَاَل ََلُۥ َربُُّه ِ  إِنا ٱل  ِعنَد ٱَّللا

َٰلِِحَي تََوفاِِن ُمۡسلِمّٗ ..  ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ١٩.. ٱۡۡلِۡسَلَُٰم   ۡۡلِۡقِِن بِٱلصا
َ
ُسوَرةُ   ١٠١ا َوأ

أو يكون معناه: إْجع ليْن  ،أي: إْجع لْين ممَّن استسلم ظاهراً وباطناً لرضاكَ ،َف يُوسُ 

ۡرِض   :ساملاً عن أسر الشيطان، حيث قال
َ
َزي ََِنا لَُهۡم ِِف ٱأۡل

ُ
ۡغَوۡيتَِِن أَل

َ
ٓ أ ِ بَِما قَاَل رَب 

ۡۡجَعَِي 
َ
ۡغوَِيناُهۡم أ

ُ
 .رِ ُسوَرةُ اۡلِجۡ   ٤٠ إَِّلا ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصيَ  ٣٩َوأَل

 :فاإلسالم الواقعي هو اإلميان احلقيقي الذي يستلزم إذعاناً واعتقاداً، قال تعاىل

 ..ۡسلُِمونَ إِن تُۡسِمُع إَِّلا َمن يُۡؤِمُن أَِب للحّق  منقادون :أي ،لِ ُسوَرةُ الامۡ   ٨١ تََٰيَٰتَِنا َفُهم مُّ

 .مذعنون له

 :وزبدة املخض
 .الّسامل من املكاره واآلفات والعاهات املادية واملعنوية إّن السَّالم هو

فالسَّالمة من اآلفات  ،( مأخوذان من السَّالم مذكَّر ومؤنَّث والسَّاِلم والسَّالمة )

يق املنطبقة دفمن هذه املصا ،هلا مصاديق متعدِّدة تنطبق على املفهوم العام للسَّالمة

 .بعة املتقدِّمةعلى املفهوم ما أفدناه يف الوجوه األر

 يكون القول أو السَّالم مقروناً إّن اتصاف القول بالسَّالمة هو أْن :وبعبارة موج زة
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ِنَٰمۡح  بالسَّالمة وعدم اإلعتداء على اآلخر املس لَّم عليه وهو قوله تعاىل:  وَِعَباُد ٱلرا
ِيَن َيۡمُشوَن  ۡرِض َهۡونّٗ ٱَّلا

َ
 .قَانِ ُسوَرةُ الُفرۡ   ٦٣ا َجَِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلَٰمّٗ ا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱلۡ لََعَ ٱأۡل

ن وأهل التعقى والورع أنهم متواضعون، وهذا ما أشار إليه فمن صفات عباد الّرمح

ۡرِض َهۡونّٗ َيۡمُشوَن  قوله تعاىل يف اآلية: 
َ
وإذا خاطبهم اجلاهلون مبقام   الََعَ ٱأۡل

لقول السَّاِلم الذي يقولونه عند خماطَب ة ؛ فا اَسَلَٰمّٗ  الوالية واإلمامة قالوا: 

ا  اجلاهلني هو ما ليس فيه تعدٍّ وإثٍم وظُلٍْم، ومثلُه قولُه تعاىل:  ََّل يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغوّٗ
ثِيًما 

ۡ
ا  ٢٥َوََّل تَأ ا َسَلَٰمّٗ فالّساِبقُون إىل اهلل تعاىل وهم  ،ُسوَرةُ الَواقَِعةِ  ٢٦إَِّلا قِيالّٗ َسَلَٰمّٗ

وُۡضونَة   ملُقَرَُّبون اأولئكَ  تأهل البي ر  ما َٰ ُسُ تاِك  ١٥لََعَ  ١٦َعلَۡيَها ُمَتَقَٰبِلَِي  يَ   ِمُّ
وَن  ُ ََّلا بَارِيقَ  ١٧َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَدَٰن  ُّمُّ

َ
ۡكَواب  َوأ

َ
عِي   بِأ ِن ما س  م 

ۡ
ُسوَرةُ   ١٨ َوَكأ

واألتقياء من شيعتهم يلقون  ،إليه سابقون ، فاهلل هو السَّالم، وأهل البيتالَواقَِعةِ

من هنا ورد  ،التحّية والسَّالم إىل ساداتهم الّسابقني والواصلني إىل سالم اهلل وأمانه

ۡصَحَِٰب ٱَّۡلَِمِي  قوله تعاىل: 
َ
 .ُسوَرةُ الَواقَِعةِ  ٩١فََسَلَٰم  لاَك مِۡن أ

إذ ُتع بُِّر عن  ،ديقها" هي حتّية بأظهر أفرادها ومصا السَّالم وهكذا التحية بلفظ "

ألمان مبا يوجب له احقيقة املس لِّم الذي ُيْبِرز ألطافَُه حنو الطَّر ف اآلخر مؤكِّداً له 

من هنا  ،السَّالمة من وصول الظلم والنقص واآلفات من املسلّم على املس لَّم عليه

حلافظ لذا قيل إّن معنى السَّالم عليكم أي ا ،يوجد تالزم بني احلفظ والسَّالم

 .عليكم، أو حفظي وأماني وأمين عليكم

لّرمحة والفيوضات افسالم اهلل عبارة عن حفظه ورضاه للمس لَّم عليه وإسباغ 

 ،عليه، وسالُم غريه أعّم ممّا ُذكر، فتشمل معنى اإلنقياد واإلستسالم والتسليم

 .نفسي مبا هلا للمس لَّم عليه..": سلَّْمُت  السَّالم عليكم فيكون معنى "

 :فيه معنيان جليالن : فاملعنى احلقيقي للسَّالم على اإلمام احلسنيوباجلملة

وسالمتكَ يا موالي يا أبا عبد  ،السَّالمة عليكَ من مجيع اآلفات املعنى األّول:

 .اهلل من النقائص واملعايب؛ وهو بهذا املعنى دعاٌء وليس إخباراً
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صرُت كالعبد اململوك ال يقدر على  التسليم واإلنقياد إليكَ، حيث املعنى الثاني:

 د مست ْعِمِلها وصاحبها.ه، فهو مطيٌع له كإطاعة اآللة ليشيء مبحضر سّيد

عليه أْن  ُيفرض إّن الّزائر لإلمام سيد الّشهداء احلسني بن علّي وبعبارة أخرى:

 مام احلسنييس لِّم  نفس ُه ومالَُه ومطلَق ما يتع لَّق به من بدّو وجوده إىل منتهى عمره لإل

 حبيث ال يرغب بشيٍء ممَا يتعلَّق بعالَم وجود هذا الزائر عن اإلمام  بل و طَّن ،

وو قِْفها على جنابه األقدس صلوات اهلل عليه، فيكون  نفس ُه بإفنائها يف إرادته

 هذا إقراراً منه بالرقِّيَّة هلم يف الطّاعة بل واململوكّية من أعلى مراتب الرِّقِّيَّة إىل

دون العكس،  غري ه لواليته هو الذي يستأهل ألْن يسرتّق أدناها؛ ألّن اإلمام

 واملُلْك وسياسة اخلَلْق. التكوينية وذلك ِلم ا حباهم اهلل تعاىل به من الوالية

هو أْن يؤّدي الّزائُر  ومعنى التسليم أيضاً على اإلمام أبي األحرار احلسني

على املس لِّم  اىل عليه، أال وهي أمُر والية أهل البيتاألمانةَ اليت ع ر ض ها اهللُ تع

َمانََة لََعَ  الذي جيب عليه أْن يعمل على طبق ما أمر اهلل تعاىل بقوله: 
َ
إِناا َعَرۡضَنا ٱأۡل

نَسَٰ  ۡشَفۡقَن مِۡنَها وَََحَلََها ٱۡۡلِ
َ
ن ََيِۡمۡلَنَها وأ

َ
َبۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡۡلِ

َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰو ُنۖ إِناُهۥ ََكَن ٱلسا

حۡ   ٧٢ ا َجُهوَّلّٗ َظلُومّٗ 
َ
ِيَن  ، َزاِب ُسوَرةُ األ ِيَن َءاَمُنواْ ٱَّلا ُ َورَُسوَُلُۥ َوٱَّلا َما َوَِّلُُّكُم ٱَّللا إِنا

ةَ َوُهۡم َرَٰكُِعوَن  َكوَٰ ةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزا لَوَٰ  .َدةِ  ِ ُسوَرةُ الَمائ  ٥٥يُقِيُموَن ٱلصا

" دعاًء بل  الّسالم عليكم قوُل الّزائر " حينئٍذ  ال يكون وبناًء على ما تقَدَّم ف

 البيت ريد مـن السَّالم على أهـلاُبتسليمه هلم بنحو ما ذكرنا، هذا ما  إخباراً

وأّما إذا  ،الّسالم  من نفس الزائر ليصل سالمه إىل أرواحهم وأجسامهم الطاهرة

عنى، فمفاده أّن التسليم الكلّي منه تعاىل إىل ِريد  منه السَّالم منه تعاىل عليهم بهذا املاُ

خلقه إمنا هو عليكم ال على غريكم؛ ألّنه تعاىل خلقهم يف عامل األنوار حسبما جاء 

، ومل يقتصر سبحانه على خلقهم  أنوراً اللهُ خلقكم يف الّزيارة اجلامعة الشريفة: 

ض  هلم أمر  دينه بعدما أدَّب هم أنواراً فحسب بل سلَّم  إليهم أمر  مجيع العوامل، وفَوَّ

بأحسن تأديب الّرب ملربوبه، لذا أخذ اهلل تعاىل ميثاق  األنبياء واملرس لني واملالئكة 

، فاهلل تعاىل أوكل أمور  مملكته وسياسة وعباد اهلل بالوالية للنيب وعرتته الطاهرة
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ۡحَصۡيَنَُٰه ِِفٓ َوَُّكا .. رعّيته إليهم يف كّل جزئي وكلّي كما جاء يف قوله تعاىل: 
َ
ٍء أ ۡ َۡ  

بِي   ُ َعَملَُكۡم َورَُسوَُلُۥ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۖ  ، يٓس   ١٢إَِمام  مُّ ْ فََسرَيَى ٱَّللا َوقُِل ٱۡعَملُوا
َهََٰدةِ َفيُنَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن  َٰلِِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشا قُۡل .. ، َبةِاتلاوۡ   ١٠٥وََسُُتَدُّوَن إََِلَٰ َع

ِ َشِهيَدُّۢا بَيِِۡن َوبَۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَتَِٰب  ُهَنالَِك  ، دِ الراعۡ   ٤٣َكََفَٰ بِٱَّللا
ِّۚ ُهَو َخرۡي   ِ ِ ٱۡۡلَق  ُ َورَُسوَُلُۥ  ، ِف الَكهۡ   ٤٤ا ا وََخرۡيٌ ُعۡقبّٗ ثََوابّٗ  ٱلَۡوَلََٰيُة َّلِلا َما َوَِّلُُّكُم ٱَّللا إِنا

ِيَن  ةَ َوُهۡم َرَٰكُِعوَن َوٱَّلا َكوَٰ ةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزا لَوَٰ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصا ْ ٱَّلا ، َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ٥٥َءاَمُنوا

 .. ّٗ نَك َوَِّل ُ َا ِمن لا َا َوٱۡجَعل لا نَك نَِصرًيا ا َوٱۡجَعل لا ُ َوَكََفَٰ .. ، الن َِساءِ   ٧٥ِمن لا
ِ َوَِّل ّٗ  ِ ا َوَكََفَٰ بِٱبِٱَّللا  .ُسوَرةُ الن َِساءِ   ٤٥ا  نَِصريّٗ َّللا

لذا فإّن طاعت هم طاعةُ اهلل، ومعصيت هم معصية اهلل، وحبَّهم  ،وألنهم أولياُء اهلل

وليس هذا إالّ ملكانتهم عنده وأنهم املفوَّض إليهم  ،حبع اهلل، وبغض هم بغُض اهلل

حنن الشيعة اإلمامية لذي نقول به اأمُر التشريع والتكوين باملعنى الصحيح للتفويض 

 .اإلثنا عشرية

إلخبار بتسليمه هلم ا" مبعنى  الّسالم عليك يا أبا عبد اهلل كُلع هذا بناًء على أّن "

" مبعنى الدععاء  عليكم " أو " السَّالم عليك وأّما بناًء على أّن " ،باإلنقياد واإلستسالم

اهلل،  عليك يا موالي يا أبا عبداسم اهلل  :فهو عبارة عن أّن السَّالمة اليت هي مبعنى

أسأُل اهللَ تعاىل أْن مينحكَ السَّالمةَ باملعنى الكامل من كلِّ آفة فيما أنعم به  :أي

والطّهارة من كلِّ  عظمسم األلطّاهرين من العلوم واالاأبنائكَ عليكَ وعلى آبائكَ و

فى لكم والعصمة يف مجيع أعمالكم وأسراركم وأقوالكم وأحوالكم والزل ،رجٍس

 .عند اهلل، وحيفظكم من كّل ما يكره

أّن السَّالمة حيث إنها منه تعاىل حقيقةً، فللزائر أْن  :ويتضح من خالل ما سبق

أي أْن يطلب منه تعاىل تلك السَّالمة هلم مبعنى زيادة األلطاف هلم،  ،يسلِّم  عليهم

ىل هلم بالنصر والعّزة ويطلب  تعجيل  وعِد اهلل تعا ،وأْن يتذكّر العهد الذي عليه هلم

 .يف دولة مهديِّهم عليه وعليهم السَّالم



 اجلزء األول 

 ة والطهارة ت العصممطلَق إمام من أئمة أهـل بيـ  فالسَّالم على اإلمام

معناه أّن الزائر باٍق على عهده الذي أخذ اهللُ تعاىل ميثاقه عليه وأّنه باٍق على سالمته 

لدين وعّما يلزمه من الصرب واملصابرة بدون آفة من نقض العهد أو رفع اليد عن ا

والتقوى، بل هو باٍق على ما ُعِهد  عليه من هذه األمور، وحمتِمٌل للميثاق يف أمر 

، وبذلك يطلب منه تعاىل تعجيل الوعد منه بإجنازه الدين، ومنتِظٌر فَر ج  مهديِّهم

 . تلك املواعيد

  الله عبد أبا (1)يا يف اجلملة الندائّية:  معنى قوله

: كنية شريفة لإلمام احلسني فديته بنفسي، وهي كُنية اإلمام أبو عبد اهلل

"، لكنَّ األوىل أشهر بل جتمع األخبار  أبو علي عاّمة، ومّثة كنية أخّص منها هي: "

 عليها بال منازع.

فة وِلم  مل بهذه الكنية الشري ملاذا ُخصَّ واشُتِهر  اإلمام احلسني :والسؤال املهم

 "؟ أبو علي يشتهر بالكنية الثانية: "

الظّاهر أّن علّة وسبب تكنيته بأبي عبد اهلل يرجع إىل أمرين ال ثالث هلما: إّما 

لعبد الكامل يف التمحيص بالقتل امن حيثية كونه  الختصاصها باإلمام احلسني

بن االشهيد عبد اهلل ووإّما لتمييز إبنه  ..كما سوف يأتي. على الصورة اليت قُتل  بها

كما  ،الذي مات مظلوماً عطشاناً ومذبوحاً حال كونه رضيعاً موالتنا الّرباب

 :وصفت ذلك األخباُر املتواترة منها

 :الرواية األوىل
بأهل بيته  وملّا فُِجع  اإلمام احلسني ) :ما رواه العالّمة اجمللسي يف حباره قال

 حَرَمِ عن يذبُّ ذابٍّ من هل  :والذراري نادىوولده، ومل يبق  غرُيه وغري النساء 

 في الله يرجو مُغِيْثٍ من هل ؟فينا اللهَ يوحِّدُ مُوَحِّدٍ من هل الله؟ رسول

 :إىل باب اخليمة فقال ارتفعت أصواُت النساء بالعويل، فتقدَّم   إغاثتنا؟
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 أودّعه حتّى الطفل عليّاً ناولوني (1) ( ، فناولوه الصيب. 

 اية الثانية:الرو
وحيداً ويف حجره علّي  فبقي اإلمام احلسني ) بن شهر آشوب قال:اما رواه 

األصغر فَُرِمي  إليه بسهٍم فأصاب حلقه، فجعل اإلمام احلسني يأخذ الدم من حنره 

 ال يكون أهون عليك من : فريميه إىل الّسماء فما يرجع منه شيء ويقول

 . ) (2) فصيل

 الرواية الثالثة:
تي بابنه عبد اهلل اُأمام الفسطاط ف ثّم جلس اإلمام احلسني) روى املفيد فقال: 

وهو حرملة  وهو طفل فأجلسه يف حجره فرماه رجٌل من بين أسد ) بن احلسني

دم ه يف كفِّه،  ( بسهٍم فذحبه، فتلقّى اإلمام احلسني بن كاهل األسدي لعنه اهلل

 من النصر عنّا حَبَسْتَ تكن إنْ ربِّ يا ّم قال: فلّما امتأل كفُّه صبَُّه يف األرض ث

ثّم   الظاملني لقوما هؤالء من لنا وانتقِمْ منه خيرٌ هو ملا ذلك فاجعل السّماء

 .(3) ( محله حتى وضعه مع قتلى أهل بيته

فتلقّى اإلمام احلسني دم ه حتى )  :نقالً عن الشيخ املفيد قال( البحار ) ويف نسخة 

 .(4) ( ثّم رمى به إىل الّسماءامتألت كفُّه 

 :الرواية الرابعة
 سني مصارع فتيانه وأحبَِّتِه عزمملّا رأى اإلمام احل)  :بن طاووس قالاما رواه 

 

                                                           



 



 اجلزء األول 

 من هل الله؟ رسول حَرَمِ عن يذبُّ ذابٍّ من هل  :على لقاء القوم مبهجته ونادى

 مُعِنيٍ من هل ؟بإغاثتنا الله يرجو ثٍمغي من هل فينا؟ الله يخاف مُوَحِّدٍ

فارتفعت أصواُت الّنساء بالعويل، فتقدَّم  إىل   إعانتنا؟ في الله عند ما يرجو

فأخذه وأومأ   أودّعه حتى الصغير ولدي ناوليني باب اخليمة وقال لزينب: 

إليه لُيقَبِّلَُه فرماه حرملة بن الكاهل األسدي لعنه اهلل بسهٍم فوقع يف حنره فذحبه فقال 

 . ) (1) الله بعني أنه بي نزل ما عَلَيَّ هَوَّنَ  ، ثم قال: خذيه لزينب: 

 ذلك من يسقط فلم  :قال اإلمام الباقر) بن طاووس: اثّم قال السيِّد 

 . ) (2) األرض إلى قطرة الدم

 الرواية اخلامسة:
قال أبو خمنف: قال عقبة بن بشري األسدي: قال لي  ) ما رواه الطربي قال:

 فيكم لنا إنّ  (: أي اإلمام الباقر أبو جعفر حمّمد بن علّي بن احلسني ) اإلمام

، قال: قلت: فما ذنيب أنا يف ذلك رمحكَ اهلل يا أبا جعفر! وما  دماً أسد بني يا

 يا أحدُكُم رماه إذ حجره، في فهو له، بصبيٍّ احلسنيُ أُتِيَ  :ذلك؟ قال
 األرض في صبَّه كَفَّيْه مأل فلمّا مه،د احلسنيُ فتلقّى فذبحه، بسهم أسد بني

 خير هو لِمَا ذلك فاجعل السّماء من النصر عنّا حبَسْتَ تكُ إنْ ربِّ قال: ثمّ

 . ) (3) الظاملني هؤالء من لنا وانتقِمْ

 تنبيه هام:
 مأل كَفَّْيه من دم الشهيد عبد بعض األخبار أشارت إىل أّن اإلمام احلسني

رماه  خ ر د لَّت على أّن اإلمام احلسنياُض، مع أّن مّثة أخباراً وصبَُّه يف األر اهلل

 بني هاتني الطائفتني من األخبار،إىل الّسماء فلم يسقط منه قطرة، فيقع التعارض 
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 فكيف نعاجلهما؟

صبَّ الدم  على األرض  الظاهر من خالل التتبعع لألخبار أّن ما دّل على أّنه

يشهد ِلم ا قلنا أّن ُجلَّ م ن روى هذه األخبار هم الطربي هي من مصادر املخاِلِفني، و

فلعلّه حمَرَّف من  كما يف رواية املفيد  والفتال النيسابوري، وما ُذِكر  يف مصادرنا 

 ِقب ل املخاِلِفني فال ُيْعت ّد به حينئٍذ، فكّل األخبار جممعة على أّن اإلمام احلسني

 ْته املالئكة، وهي كرامة ومعجزة لإلمام احلسنيرمى دم  الطفل إىل الّسماء فتلقَّ

، نعم! مّثة وللرضيع أراد املخاِلفون إخفاء ها ِحقداً وحسداً وبغضاً بأهل البيت

ح دَّث نا م ن  ) مؤرِّخون عاّمة ذكروا هذه املعجزة أمثال: أبو الفرج األصبهاني فقال:

ٌم فوقع يف حنره، فجعل شهد اإلمام احلسني قال: كان معه ابُنه الصغري فجاء سه

اإلمام احلسني يأخذ الدم  من حنره ولُبَِّتِه فريمي به إىل الّسماء فما يرجع منه شيٌء، 

 . ) (1) صالح ناقة فصيل من عليكَ أهون يكون ال اللهمّ  ويقول:

 :الرواية السادسة
لك إّنه لواقٌف على فرسه إذا أتى مبولود قد ولد يف ت ) :ما رواه اليعقوبي قال

إذ أتاه سهٌم فوقع يف حلق الصيب فذحبه فنـزع  ،ُذِنِه وجعل حينِّكُهاُالّساعة، فأذَّن  يف 

 أكرم ألنتَ والله  :السَّْهم  من حلقه وجعل يلطّخه بدمه ويقول اإلمام احلسني

ثّم أتى فوضعه مع   صالح من الله على أكرم وحملمّدٌ ،الناقة من الله على

 .(2) ( ولده وبين أخيه

 :الرواية السابعة
 السَّالم  :قال ما ورد يف زيارة الناحية املقدَّسة عن موالنا اإلمام املهدي

 دمُهُ املصعَّد دماً، املتشحط الصّريع املَرْمِيِّ ،الرّضيع احلسني بن الله عبد على

 كاهل بن حرملة راميه الله لعن ،أبيه حِجر في بالسَّهم املذبوح السّماء، في
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 . (1) ذويهو األسدي

 الرواية الثامنة:
عن هشام بن حمّمد الكعيب قال: إّن (: ) التذكرة  ) بن اجلوزي يفاما رواه سبط 

اإلمام احلسني ملّا رأى القوم  مِصرِّين على قتله، أخذ املصحف ونشره على رأسه 

ثّم التفت فإذا بطفٍل له يبكي عطشاً فأخذه   الله.. كتاب وبينكم بيني  ونادى:

، فرماه رجٌل  الطفل هذا فارحموا ترحموني لم إنْ قوم يا ى يده وقال: عل

 وبني بيننا حكُمْأ اللهمّ منهم بسهٍم فذحبه، فجعل اإلمام احلسني يبكي ويقول: 

 له فإنّ حسني يا دَعْهُ  ، فنودي من اهلواء: فقتلونا لينصرونا دعونا قومٍ

 . ) (2) اجلَنّة في مرضِعاً

 عبد اهلل الرضيع عّدة مواصفات: الشهيد ق أّن ملوالنايتضح مما سب

املدينة،  يف ُوِلد  إنه إّنه طفٌل رضيٌع، قيل و ِلد  يف الطف، وقيل (: الصفة األولى )

أّن عمر ُه أياماً دون الشهر؛ ِلم ا ُرِوي   ولمن األ والثاني أشهر من األّول، والظاهر

؛ ألّن التقميط عادةً ما يكون يف (3)القماطمن أنه عندما أصابه الّسهم أخرج يديه من 

 األيام األوىل من الوالدة.

أّن من صفات هذا الطفل أّنه رضيٌع ليس له أيع عالقة مبا جيري  :واحلاصل

حوله، فقتلهم له كان تشفياً منه ومن أبيه، وهذا أقصى درجات القسوة والتجبعر 

 والِغلظة.

ففي رواية السبط اجلوزي أّنه كان يبكي  إّنه كان عطشان ، (: الصفة الثانية )

ع طَشاً، ويف رواية أخرى أنه كان مغمًى عليه من شّدة الظَّم أ، فقد قُِتل  عطشان  بغري 

 .ذ ْنٍب أو ُجْرٍم اقرتفه
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بن شهر آشوب، أو اإّن السَّْهم  دخل ح لْقَُه كما يف رواية  (: الصفة الثالثة )

ل ح لْقَُه ر، وال يبعد أْن يكـون السَّْهم دخـإّنه أصاب منحره كما يف أغلب األخبا

 ن منحره، أو إّنه دخل يف ِمنح ِرِه وخرج من ح لِْقِه.وخرج م

ما أعظمها وأشّدها وأصعبها قَْتلَةً، إذ ..! وامظلوماه !واإماماه... !واحسيناه...

 إنها ُتفَتُِّت الفؤاد وُتذيُب الصَّْخر  األص مَّ..

، حيث أراد كان مورد  توجعه اإلمام احلسني إّنه (: الصفة الرابعة )

مل ُيِدر ك ذلك لسبق السَّهم إىل منحر  )بأبي وأمي ونفسي( توديع ه وتقبيله لكّنه

زلة، كان له عند اهلل شأٌن ودرجة ومن إبنه املظلوم، وم ن كان مورد توجعه اإلمام

ولو قُدِّر  له احلياة لَكَان ، بسموِّ رفعة هذا الطفل عند اهلل ِلِعلِْم اإلمام احلسني

 . وتالياً هلم يف خانة املعصومني

بكى عليه رمحةً به وحّباً له، وألّنه  إّن اإلمام احلسني (: الصفة الخامسة )

وهذا أمسى درجات القُْرب عند اهلل سبحانه وتعاىل وعند  ،مات مظلوماً بغري ُجْرٍم

 .موالينا احلجج الطاهرين

ومالئكته ر قُّوا هلذا الطفل الّرضيع خلصوصّيٍة  إّن اهلل :( الصفة الّسادسة )

، إذ ال يرّق بصالح هذا الطّفل لَم ا ر قَّ له ولوال ِعلُْم اهلل ،فيه ليست يف غريه

وهكذا فإّن دم  هذا الّرضيع القريب من  ،اهلل إلنساٍن ي ْعلَم منه عدم الّصالح والقُرب

وذلك لطهارته وعدم دنسه  ،يف طبقات الّرمال ِراهلل تعاىل صعد إىل الّسماء ومل يس

من هنا  ،بالقذارات والنجاسات اليت هي من لوازم دم غري القريب من اهلل تعاىل

لنصف من رجب ايف زيارة  قبور  شهداء اإلمام أبي عبد اهلل خاطب املعصوم

 ،احلسني الله عبد أبي بقبر (1)املنيخة األرواح على السَّالم : بقوله
 .والدَّن س هو القذارة والنجاسة ، الدَّنَس من طاهرين يا عليكم لسَّالما

  ،أبيه من وقطعة والطفل الّرضيع من األرواح املنيخة بقرب املوىل اإلمام احلسني
                                                           



 اجلزء األول 

فكيف ال يكون طاهراً مطَهَّراً من الدَّن س والقذارة وقد تلقَّت املالئكة دم ُه الطّاهر بدالً 

رُض مبساربها، وال تتلقى املالئكة دماً قذراً، بل ال ترضى إالّ من أْن تتلقّاه األ

 بالطّاهر الزكي؛ لكونها من سنخ الطّاهر الّزكي.

 إّن قتل الطفل الرضيع أّثر كثرياً على املوىل أبي عبد اهلل (: الصفة الّسابعة )

 ام احلسنيكما أثَّر  املوىل العبد الصاحل العّباس بن عليٍّ أمري املؤمنني على اإلم 

 :؛ وذلك حينما قال الله بعني أنّه بي نزل ما عَلَيَّ هوّن  . 

؛ لذا طلب لقد كان املصاب عظيماً على اإلمام سّيد الشهداء احلسني بن علّي

 .أْن خيفِّف  عنه ثقله وخطورته من اهلل

 ..أنّه  :إّن الطفل الّرضيع كان بعني اهلل لقول اإلمام :( الصفة الثامنة )

هلل تعاىل حيث يرى كيف ُيظْلَم وكيف يتلّوى اأي أّن الطفل مبرأى من   الله بعني

حيث ُذِبح  وهو  ،من العطش وكيف قُِتل  تلك القتلة اليت تفرَّد  بها عن بقّية الشهداء

أللطاف له وختصيصه مبزيد من اإلكرام احيٌّ، فكونه بعني اهلل تعاىل يستلزم زيادة 

 .هليوالّرمحة والقُرب اإل

إّن الطفل الشريف قد ُذِبح  بسهٍم ال بسكنّي، والذَّْبُح  :( الصفة التاسعة )

خبالف الذبح بالسكني فاألمل به أقّل  ،بالسهم أشّق أنواع الذبح إذ فيه مزيد أذّية وأمل

أّما الطفل فقد أصابه الّسهم يف منحره الشريف وحلْقه وهذا ما ال  ،واملوت أسرع

لنفوس القوية واألرواح الطاهرة النقية اليت ُخِلقَت من عنصر ايطيقه إالّ أصحاب 

 .النور احلسيين

إذ ليس يف األخبار ما يشري إىل  ،والذبح بالسهم من خمتصَّات هذا الطفل املقدَّس

 .ذبح غريه بسهٍم، ال يف شهداء كربالء وال يف غريهم

املذبوح من  م احلسنيإلماامضافاً إىل أّن ذحبه من النَّْحِر كان خاصاً به وبأبيه 

 .القفا، املنحور يف لُب ِته

  !.. وا زينباه...وا عّباساه...وا فاطمتاه... وا علّياه...وا حممَّداه.!  وا حسيناه
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       :ألخته احلوراء زينب إّن قول اإلمام احلسني (: الصفة العاشرة )

 أودّعه حتى الصغير ولدي ناوليني  سنيُينبئ عن شوق اإلمام احل  إىل هذا

 .الطفل وهو دليل قُْرب الطفل من املوىل

 املهدّي املعظَّم احلجَّة بن احلسن إّن اإلمام (: الصفة الحادية عشرة )

يأخذ بثأر هذا الطفل؛ حيث مسعنا مذاكرةً أّن اإلمام املهدي ُيخِرُج الطفل  الرضيع 

 .(1) هذا؟! ذَنْبُ ما  أمام املأل ويقول هلم:

" إشارة إىل  أبي عبد اهلل "بـ ن البعيد أْن تكون  كنيةُ اإلمام احلسنيإذن ليس م

إبنه املظلوم املذبوح بسهٍم متييزاً له عن بقّية شهداء كربالء حيث استشهد مذبوحاً 

 مظلوماً وهو ال ذنب له.

، من إختصاصاً باإلمام احلسني :" أبي عبد اهلل وقد تكون الكنية أيضاً بـ "

مبعنى أّنه املُر بِّي خللق اهلل تعاىل وسائسهم حنو  ،لعاّمة عبيد اهلل تعاىل حيث كونه أباً

 أنا باملستفيض:  وهذا نظري ما ورد عن رسول اهلل ،الطاعة والفداء والكرامة

أبوا هذه األّمة من حيث  وأمري املؤمنني األعظم فالنيب ، األمّة هذه أبوا وعليٌّ

 وأّما اإلمام احلسني ،اإلجياد والعلّة الغائّيةالتشريع والتأسيس، بل ومن حيث 

اإلسالم حمّمدي  ّإن " :فهو أبو هذه األّمة من حيث احلفظ والتنفيذ، من هنا قيل

 ." البالغ عزينيب ": " وحنن نزيد عليها عبارة الوجود، حسييّن البقاء

ّصة بهذه وهي أّن أبّوة والديه خا لديهاوأبّوة و ومّثة تفرقة أخرى بني أبّوته

 تاملوجودا وبقّية واملالئكة اإلنسو اجلّن من أّما أبّوته فعاّمة تشمل عاّمة اخللق ،األّمة

وهذا من اخلصائص الكربى اليت ال يتحّملها إالّ م لَكٌ ُمقَرٌَّب أو نيبٌّ  ،األخرى

 .مرس ٌل أو عبٌد امتح ن  اهللُ قلب ه لإلميان

 ملؤمن املعتقد به كإمام مفت ر ضاالعبد  أو أْن تكون أبّوُتُه مبعنى إفاضته على
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 اللهُ أحَبَّ قوهلم:  الطّاعة، من هنا ورد التأكيد من اهلل تعاىل على لسان أئمتنا

 . حسيناً أَحَبَّ مَن

 ص مما ذكرنا:يتلخ
 " معن ي ني عظيم ني: أبا عبد اهلل إّن للكنية الشريفة "

الّرضيع عبد اهلل مع وجود إخوة  والداً للشهيد : ويتمثل بكونهمعنًى ظاهريًا

له، وما ذلك إالّ متييزاً له لشّدة مظلوميته بسبب ما عاناه من آالم الذبح والعطش 

 وصغر ِسِنِه دون أْن يشارك يف قتل أحٍد من القوم الكافرين.

أباً ومربِّياً لكلِّ ع ْبٍد هلل تعاىل ِلم ا  : ويتمثل بكون اإلمام احلسنيومعنًى باطنيًا

من شفقته على عباد اهلل بشهادته املستتِبعة للشفاعة وبقاء الشريعة إىل  منه ظهر

 يوم القيامة.

لكونه العبد  ولعّل املقصود أيضاً من الكنية الشريفة هو أنه أبو اإلمام املهدي

 اللهمّ  :قوله احلقيقي هلل تعاىل؛ فقد جاء يف الّدعاء املروي عن اإلمام الرِّضا

 . ..عندك العابد بكَ العائذ خلقك.. على وحجّتِكَ وخليفتكَ كَوليِّ عن ادفَعْ

 ،، فكلّهم عبيد اهللوأجداده كلّهم من نسل اإلمام احلسني فاإلمام املهدي

 ، لكّن اإلمام بقّية اهلل األعظمفهو العابد وأبو العبيد هلل ،واإلمام احلسني أبوهم

طول عمره الّشريف وأعظمهم جهاداً ملا أكثرهم عبادةً ل ملنتظر أرواحنا فداهاالقائم 

 .سيالقيه من حماربة األعداء واملنافقني

 شبهة وحّل:
مما يستتبع ذلك الّسالم  إلمام احلسنياأشارت الفقرةُ الشريفة إىل الّسالم على 

 !على جسده املقَطَّع امليت وهو قبيٌح ُعْرفاً!

أي روحه مصونة   مكنونة جوهرة حيث إّن حقيقة اإلمام احلسني واجلواب:

وقد  ،وكذا جسمه اللطيف وجسده الشريف ومستورة عن كّل عقل  عن كّل آفة

 في وأجسادكم  :يف الزيارة اجلامعة أشار إىل هذا موالنا اإلمام اهلادي
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يف  ، وكذا قول موالنا اإلمام احلّجة املهدّي األرواح في وأرواحكم األجساد، 

 الشِّفاه على السّالم املضرَّجات، اجليوب على المالسّ :  زيارته لشهداء كربالء
 اخملتَلَسَات، األرواح على السّالم املصطلمات، النفوس على السّالم الذابالت،

 على السّالم الشاحبات، اجلسوم على السّالم العاريات األجساد على السّالم
 الرّؤوس على السّالم املقَطَّعات، األعضاء على السّالم السّائالت، الدِّماء

 عن املفَرَّقة الرؤوس على السّالم البارزات... النسوة على السّالم املشاالت،

 على السّالم اخلضيب، الشَّيْبِ على السّالم ويف زيارٍة أخرى: . (1) األبدان..

 .(2) املقطوع.. الودج على السّالم السّليب.. البدن على السّالم التّريب، اخلَدِّ

   :يف زيارة أربعني اإلمام احلسني النا اإلمام الّصادقوكذا ما ورد عن مو

 وأجسادكم أرواحكم وعلى عليكم الله صلوات عدوّكم، مع ال معكم فمعكم 

 .(3) العاملني ربّ آمني وباطنكم وظاهركم وغائبكم وشاهدكم وأجسامكم

 على األجسام املقَطَّعة كالشِّفاه والشيب يتضح مما سبق أّن سالم املعصوم

واخلّد والودج والرؤوس، يدّل على أّن هلا إدراكاً وشعوراً من خالله ُتدرك وتشعر 

، وإالّ ال ُيْعقَل أْن يسلِّم  اإلمام املعصوم على أمور ال وتفهم سالم  اإلمام احلّجة

، خبالف سالمنا على اجلدار فإنه ال معنى له ألننا ال ُنْدِرك حقيقة ُتدِرك سالم ُه

فإنه يدرك حقائق املوجودات ال سّيما املتعلِّقة جبسد اإلمام  إلماماجلدار، أّما ا

، فإّن يف أجسادهم املقطَّعة خصوصّية وأصحابه الذين استشهدوا معه احلسني

 توالصلوا الّسالم من مربِّر مثة نكا لَم ا اخلصوصية تلك ولوال ال توجد عند غريهم،

 :عليها، ويشهد هلذه احلقيقة اآليات واألخبار

 فمن القرآن الكريم آيتان:

َٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَيۡ  قوله تعاىل:  :اآلية األوىل بَۡصَٰرُُهمۡ َحَّتا
َ
 ِهۡم َسۡمُعُهۡم َوأ
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ُ ٱ ٢٠وَُجلُوُدُهم بَِما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  نَطَقَنا ٱَّللا
َ
ِٓي َوقَالُواْ ِۡلُلُودِهِۡم لَِم َشهِدتُّۡم َعلَۡيَناۖ قَالُٓواْ أ َّلا

نَطقَ 
َ
ة  ِإَوََّلۡهِ تُرَۡجُعونَ  ُكا  أ َل َمرا وا

َ
ِّۚ وَُهَو َخلََقُكۡم أ ء  ۡ َۡ

 ٢١   لَۡت ِ ٱَّۡلَۡوَم  : وقوله ،فُص 
رُۡجلُُهم بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُبوَن 

َ
يِۡديِهۡم َوتَۡشَهُد أ

َ
َٰهِِهۡم َوتَُكل ُِمَنآ أ فَۡو

َ
َٰٓ أ  .يٓس   ٦٥ََنۡتُِم لََعَ

ريفة إىل األعضاء يوم القيامة، وشهادتها تعين إخبارها وذكرها ملا تشري اآلية الش

حتّملته يف الدنيا من معصية صاحبها، فهي شهادة أداء ِلم ا ت ح مَّلَْتُه، ولوال التح معل يف 

كما لو جعل اهلل هلا شعوراً ونطقاً يوم القيامة فَع ِلم ت ثّم أخب ر ْت  الّدنيا حني العمل 

 يصدق عليه الّشهادة، وال متت بذلك على العبد املنِكر حّجةٌ... مل مبا عملته 

ما يف  واملتي قَّن من معنى النطق إذا اسُتْعِمل  على احلقيقة من غري جتوعز هو إظهار

 .يتوقف على علم وشعور..فالضمري من طريق التكلُّم 

لته سابقاً فشهادة األعضاء على اجملرمني كانت نطقاً وتكلُّماً حقيقة عن علم حتم

ُ  بدليل قوهلا:  نَطَقَنا ٱَّللا
َ
ُ  ثّم إّن قوهلا:   أ نَطَقَنا ٱَّللا

َ
جواباً عن قول   أ

ۖ  املشركني:  ۡم َعلَۡيَنا إراءة منها للسبب الذي أوجب نطقها وكشف عن   لَِم َشِهدتُّ

بعاد العلم املدَّخ ر عندها املكنون يف ضمريها فهي ملجأة إىل التكلم والنطق... واست

النطق احلقيقي تشكيك يف قدرة اهلل تعاىل القادر على إنطاق كّل شيء فيضع العلم 

والّشعور واإلرادة يف األعضاء فتنطق حقيقةً ال جمازاً كما توّهم بعض املفسِّرين.. فإّنه 

ودعوى ختصيص  ،" على معناه احلقيقي عند الّشك يف ذلك النطق مندفٌع حبمل "

ل والوجدان على أّنه ينطق كاإلنسان واحليوان واملالك واجلّن الّنطق مبا دّل الّدلي

مردودة مبا ذكرنا آنفاً، مضافاً إىل عدم وجود دليل قطعي يثبت فقدان غري ما استثنى 

للشعور واإلرادة سوى أّننا يف حجاٍب من بطون ذواتها ال طريق لنا إىل اإلطّالع على 

املتعرِّضة لشؤون يوم القيامة ظاهرة يف عموم حقيقة حاهلا، واآليات القرآنّية ال سّيما 

العلم، مضافاً لآليات األخرى الدالّة على مشول العلم للكائنات اليت تسّبح حبمد 

كما إّن النطق ليس مقتِصراً على األعضاء بل  ،اهلل يف الدنيا وليس يف اآلخرة فحسب

ِّۚ  يشمل كّل شيء لقوهلم:  ء  ۡ َۡ نَطَق ُكا 
َ
ِٓي أ ّسبب املوِجب للنطق هو اهلل فال  ٱَّلا

 عّز امسه.
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فالقادر على جعل الشعور واإلدراك يف األيدي واجللود حتى تنطق وحتاور 

ۖ  صاحبها الذي يستنكر عليها  قادٌر أيضاً أْن جيعل الشعور   لَِم َشهِدتُّۡم َعلَۡيَنا

كلمة اهلل  واإلدراك يف أجساد أولئك املطَهَّرين الذين سفكوا مه ج ُهم من أجل إعالء

 ونصرة احلق.

ِن   :قوله :اآلية الثانية ۚ ِإَون م  ۡرُض َوَمن فِيِهنا
َ
ۡبُع َوٱأۡل َُٰت ٱلسا َمََٰو تَُسب ُِح ََلُ ٱلسا

ٍء إَِّلا يَُسب ُِح ِِبَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن  ۡ   ٤٤ا َّلا َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡمۚ إِناُهۥ ََكَن َحلِيًما َغُفورّٗ َۡ
 .اءِ ُسوَرةُ اِۡلۡسَ 

تدّل اآلية الشريفة على أّن أجزاء هذا العامل املاّدي يسّبح هلل تعاىل، والتسبيح هو 

التنزيه عن الشريك والنقص والتشبيه وما ال يليق بالعلّي القدير، فأنت  عندما تقول 

" جيب أْن تقصد به تنزيه اهلل تعاىل عن  سبحان اهلل يف ركوعكَ وسجودك ووردك "

أّنكَ ختاطب اهلل تعاىل قائالً له: يا خالقي ليس كمثلك شيٌء، النقص والشَّْين ك

 .سبحانكَ أنزُِّهكَ عن النقص والشريك

 ،، وال يكون الثناء إالّ بالكالم والقولوحقيقة التسبيح هو الثناء على اهلل

غري أّن  ،وحقيقة الكالم هي عّما يف الضمري بنوع من اإلشارة إليه والّداللة عليه

إلتجأ  ،ا مل جيد إىل إرادة كّل ما يريد اإلشارة إليه من طريق التكوين طريقاًاإلنسان ملّ

ما يف ضمريه، والكاشفة ع ،ظ وهي األصوات املوضوعة للمعانيإىل استعمال األلفا

ورّبما استعان على بعض مقاصده باإلشارة  ،وجرت على ذلك ُسنَّة التفهيم والتفهعم

 .ستعان على ذلك بكتابة أو نصب عالمةبيده أو رأسه أو غريهما، ورّبما ا

لكائنات وكالمها افالكالم وإْن كان أعّم من النطق لكّن ذلك ال يعين أّن تسبيح 

حلال أو الفقر الذاتي عند املمكن وحاجته إىل املوِجد الغين اعبارة عن تسبيح بلسان 

هم السيِّد إلسالمّيون وبعض املفّسرين  الذين حكى عناحسبما صوَّر  ذلك الفالسفةُ 

لَۡم تََر  اآليات واألخبار، فمن اآليات قوله تعاىل:  فريدعه ،(1)طبائي يف تفسريهاالطب
َ
أ
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نا 
َ
َٰت   أ فا رۡيُ َصَٰٓ ۡرِض َوٱلطا

َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰو َ يَُسب ُِح ََلُۥ َمن ِِف ٱلسا قَۡد َعلَِم َصاَلتَُهۥ ُك    ٱَّللا

ُّۢ بَِما  ُ َعلِيُم ۥ  َوٱَّللا  .ُسوَرةُ الُّورِ   ٤١َيۡفَعلُوَن َوتَۡسبِيَحُه

فليس تسبيح الطري تسبيحاً بلسان احلال أو الفقر الذاتي، وإالّ لكان ختصيُص 

: الطري عّما سواه غري  واضح، مضافاً إىل وجود قرينة قطعّية يف اآلية وهي قوله

    ۥ  ُك يفّية ك تكويناً فطرياً لّمتع قد حيث إّن كلَّ كائٍن  قَۡد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوتَۡسبِيَحُه

"؛ ألّن  لسان احلال أو الفقر الذاتي زيه، فالتعليم خيتلف عن "التسبيح والثناء والتن

لسان احلال أو الفقر الذاتي ال حيتاج إىل تعليم من أحد بل هو بذاته فقري، ولسان 

م ُه اهلل حاله يدّل على فقره واحتياجه، من هنا فإّن اآلية تشري إىل أّن كّل كائٍن علَّ

علّموا  أّن أئمتنا طبقاً لألخبار املتواترة  كيفّية الثناء عليه تعاىل، لذا حنن نعتقد 

واملالئكة بدورها ّعلَّم ت بقّية الكائنات بأمٍر  املالئكة التسبيح والتكبري والتحميد،

 .منهم

الكائنات وأراه لذي أشهده تسبيح  اومما يؤكِّد ما قلناه أّن اهلل تعاىل خاطب نبيَُّه 

لَۡم تَرَ  فقال: 
َ
"؛ فإّنا ما رأيناه هو لنا إميان ولرسول اهلل  أمل تروا " :ومل يقل لنا  أ

، وكّل م ن أشهده اهلل فأشهده سجود كّل شيء وتواضعه هلل ،عيان حمّمد

وهذا تسبيح فطري وسجود ذاتي نشأ عن جتلٍّ  ،ذلك ورآه دخل حتت هذا اخلطاب

فانبعثوا إىل الثناء من غري تكليف بل اقتضت ذواتهم الشريفة  يلباراجتلّى هلم 

 لذاتية اليت أقامهم اهلل فيها حبكم اإلستحقاق الذي يستحقه البارياهذه العبادة 

 املعارُف ْتب ِجحلال كما يقول بعض أهل الّنظر ممن ُحاوليس هذا التسبيح بلساِن 

نظري ما حصل  لغري املعصومني وقد حيصل أيضاً اإلنكشاف ،احلقيقّية عن فؤاده

  :فقال للفيض الكاشاني

 (1). 
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 رية منها اآلتي:وأّما األخبار الدالة على التسبيح فكث 

 طيرٍ من ما  قال: ما ذكره القّمي عن موالنا اإلمام الّصادق ل:احلديث األو

 .(1) التسبيح بتضييعه إالّ الوحش من شيءٌ يُصاد وال بحرٍ وال بَرٍّ في يُصاد

 في مَلَكَاً لله إنّ  قال: وما ورد عن أمري املؤمنني علّي احلديث الثاني:
 العرش حتت وعُرْفُهُ ةعالساب األرضني في براثنه ألشهب،ا األملح الديك صورة

 فمن املشرق في الذي اجلناح فأمّا باملغرب، وجناح باملشرق جناحٌ جناحان، له
 على قام الصّالة وقت حضر فكلّما نار، فمن املغرب في الذي اجلناح وأمّا ثلج،

 بهما يصفق اآلخر إلى جناحَيْه أحدَ أمال ثمّ العرش حتت عُرْفَهُ ورفع براثنه
 في الذي وال النار، يطفئ الثلج في الذي فال منازلكم في الديك يصفق كما

 أنّ وأشهدُ الله إالّ إله ال أنْ أشهد صوته بأعلى ينادي ثمّ الثلج، يذيب النار
 قدّوس سبّوح الوصيني، خير وصيّه وأنّ النبيني، خامت ورسولُهُ عبدُهُ محمّداً

      :قوله وذلك أجابه إالّ ديـك األرض في يبقى فال والرّوح، املالئكة ربّ

    َٰت فا رۡيُ َصَٰٓ ۥ  ُك    َوٱلطا  . (2) ٤١.. قَۡد َعلَِم َصاَلتَُهۥ َوتَۡسبِيَحُه

أتسّبح الشجرة  ) :أّنه ُسِئل  ما ورد عن موالنا اإلمام الباقر احلديث الثالث:

أي: يصدر  ] ينقض يفك البيت خشب سمعتَ أَمَا نعم : اليابسة؟ فقال

 . ) (3) حال كلّ على الله فسبحان لله، تسبيحه وذلك [ أصواتاً

ألخبار ما ُنِقل  عن آل اهلل تعاىل كيف س بَّح ت األحجار يف اوممّا يؤكِّد هذه 

مضافاً إىل ما ُنِقل  من بعض األتقياء  ،أيديهم، وكيف ت كَلَّم ت احليوانات معهم

 .(4)ومساعهم لتسبيح الكائنات
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هاتان اآليتان من أهّم اآليات الدالة على تسبيح الكائنات، وتسبيحها دليل 

وجود شعور وإدراك عندها، إذن ليس مّثة استحالة أو قبح عقلي وشرعي على 

على تلك األعضاء الطاهرة اليت إندكَّت يف جالل اهلل تعاىل  سالم املعصوم

ِ إِناا   :وكربيائه فصارت هلل ومنه وإليه آ إََِّلۡهِ َرَِٰجُعونَ َّلِلا  .ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ١٥٦  ِإَونا

فهذه األعضاء الشريفة مدِركَة وشاعرة لذا يصّح الّسالم عليها وخماطَب ِتها بالتحّية 

 واإلكرام ما دام اجلود اإلهلي عام والقابلّية موجودة.

 فكثرية منها: وأّما األخبار الدالة على خصوصية يف أجسادهم

 قال: عن موالنا اإلمام جعفر الّصادق : ما رواه الصَّدوق[ لّاألو اخلرب] 

 ّالله إن َيَطْعَمَ أنْ الدُّود على حلومنا وحَرَّمَ األرض، على عظامنا حَرَّم 

 .(1) شيئاً منها

 خيرٌ حياتي  قال: : ما رواه أيضاً عن موالنا النيب األكرم[ اخلرب الثاني] 

 أمّا  :، قالوا: يا رسول اهلل وكيف ذلك؟ فقال لكم خيرٌ ومماتي لكم،
نَت فِيِهمۚۡ َوَما ََكَن ٱ  يقول: الله فإنّ حياتي

َ
َبُهۡم َوأ ِ ُ َِّلَُعذ   وأمّا ، ٣٣ ..َّللا

 استزدتُ حَسَن من كان فما يوم، كلّ عَلَيَّ تُعْرَض أعمالكم فإنّ إيّاكم مفارَقَتي

ت  يا رسول ممْ، قالوا: وقد ُر لكم الله استغفرتُ قبيحٍ من كان وما لكم، اللهَ

 حَرَّمَ وتعالى تباركَ الله إنّ كالّ، : فقال يعنون ِصْرت  رميماً  اهلل؟ 

 .(2) منها شيئاً تَطعمَ أنْ األرض على حلومنا

معجزات تدّل  وباجلملة؛ فإّن املست فَاد من األحاديث الشريفة أّن ألجسادهم

بن أبي مجهور اإلحسائي يف اائر األجساد، فقد روى على أّنها ممتازة ليست كس

عن كتاب أنيس السمراء ومسري اجللساء عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  (املُجلي)

والقوم مجعوا مع املرأة سبعني ألفاً، فما  شهدُت البصرة مع أمري املؤمنني ) قال:
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وحاً إالّ يقول: ج ر ح ين رأيُت منهم منهزماً إالّ وهو يقول: ه ز م ين عليٌّ، وال جمر

عليٌّ، وال م ن جيود بنفسه إالّ وهو يقول: قتلين عليٌّ، وال كنُت يف امليمنة إالّ 

، وال يف ، وال يف امليسرة إالّ ومسعُت صوت  عليٍّومسعُت صوت عليٍّ

، ولقد مررُت بطلحة وهو جيود بنفسه ويف صدره القلب إالّ ومسعُت صوته

، فقلُت: يا رماكَ بهذه النبلة؟ فقال: علّي بن أبي طالبنبلة، فقلُت له: م ن 

حزب بلقيس ويا جند إبليس إّن علّياً مل يرِم بالنبل، وما بيده إالّ سيفه، فقال: يا 

زل يف األرض أخرى، ويأتي من ه كيف يصعد يف اهلواء تارةً، وينم ا تنظر إليأ جابر

جعل املشارق واملغارب بني يديه شيئاً ِقب ِل املشرق مّرةً، ومن ِقب ِل املغرب أخرى، و

واحداً، فال ميّر بفارٍس إالّ طعنه، وال يلقى أحداً إالّ قتله أو ضربه أو أكّبه لوجهه أو 

 .(1) ( قال: يا عدوَّ اهلل ُمْت، فيموت فال يفلت منه أحٌد، فتع جَّْبُت مما قال

يوم  أمري املؤمنني علّياًأّن  ) :أيضاً عن املقداد بن األسود الكندي ( املُجلي ) ويف

األحزاب وقد كنُت واقفاً على شفري اخلندق، وقد قتل عمرواً وانقطعت بقتله 

األحزاب، وافرتقوا سبع عشرة ِفرقة، وإني ألرى يف كّل أعقابها علّياً حيصدهم 

م أخالقه أّنه ال يتبع من كري يف موضعه مل يتبع أحداً منهم ألّنه بسيفه وهو

 .( منهزماً

تكون بها ممتازةً عن  ذه األحاديث الشريفة ترشدنا إىل خصائص ألجسادهمفه

 .غريها، فإنها معجزة، كيف ال وهم صنائع اهلل تعاىل واخللق بعد صنائع هلم

 : شبهة وحّل
لكنه  ،إّن هذه اخلصائص خاّصة بهم فيُصحع سالُم املعصوم على نظريه إْن قيل:

لّسالم على أجساد غريهم لكونهم ال ا ليس حالة عاّمة تشمل غريهم فال يصّح

 .ميتلكون نفس اخلصائص اليت هي عند املعصوم

 ساد شهداء كربالء تابعة ألرواحهمفحيث إّن أج ،واحٌد إّن املناطَ نقول:
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الطاهرة، فأرواحهم تكتسب نفس  خصائص أرواحهم، فيشرق عليها نوٌر من صبح 

بإقدار اهلل تعاىل هلا متاماً كإقداره الكالم  األزل فتصبح حيَّةً قادرةً على تلقّي اخلطاب

ره اللجلود واأليدي يوم القيامة فيصّح أْن خياطبها صاحُبها وجتيبه على استنك

تبعاً   قُّراء العزاء الشواذ من عليها، من هنا حنن نصّحح اخلطأ الذي وقع فيه بعض

اإلمام احلسني سّيد  أنكروا معجزة تكلُّم رأسحيث  لبعض السادة البرتيني يف لبنان 

شجرة، اليف  مع موسى فإّن الذي جعل الكالم ،يف طريقه إىل الشام الشهداء

 والذي جعل النطق يف اجللود، قادٌر على إنطاق رأس اإلمام أبي عبد اهلل احلسني

،وقد فندنا هذه الشبهة من أساسها يف بعض حبوثنا حول نطق الرأس وحنره الشريف

 .داهم احلسني صلوات اهلل عليه وأرواحنا فالشريف لإلمام املعظ

أْن يقصد أموراً ثالثة من  وباجلملة؛ على الّزائر للموىل اإلمام أبي عبد اهلل

 ": الّسالم عليكَ يا  أبا عبد اهلل عبارة "

 .أباً للطفل الّرضيع املظلوم أْن يقصد بذلك كونه 

الذي  مام احلّجة بن احلسن املهديأباً لإل أْن يقصد كونه 

بثأره، إذ هو الوحيد الذي سيشفي غيظ قلوبنا وقلوب كّل  سيأخذ لإلمام احلسني

 املؤمنني على وجه البسيطة منذ آدم إىل قيام يوم الدين.

؛ ألّن لإلمام احلسني أباً لكلِّ عابٍد هلل أْن يقصد كونه 

كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة، فهو العابد احلقيقي والكامل يف الفضل  العظيم على  الشهيد

 ، ويف نفس الوقت هو معلُِّم للعابدين وللّسالكني إىل اهلل تعاىل.عبوديته هلل

، وعليه؛ فإّن على العابِدين أْن حيفظوا حقوق  اإلمام احلسني وأهل البيت

 ومن مجلة حقوقهم علينا زيارتهم والّسالم عليهم.

 داب الرفيعة اليت ال تفارق املؤمنني فضالً عن أئمتهم املعصومنيفالّسالم من اآل

 معلمو األخالق واملُُثل اإلنسانية الُعليا، والسَّالم عالمة األمن حسبما ورد يف ،

 عالمة التسليم  :قال عن موالنا اإلمام الصادق موثق عبد اهلل بن الفضل

 فيما النّاس كان : قال د اكَ؟وكيف ذلك ُجِعلُْت ِف قال السائل له: . األمن..
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 وإنْ شرَّهم، أمن عليه ردّوا إذا وكانوا شرَّه،ا أمنو واردٌ عليهم سَلَّمَ إذا مضى 

 في خُلُقٌ وذلك يأمنهم لم املسلِّم على يردّوا لم وإنْ يأمَنوه، لم يسلِّم لم
 .(1) العَرَب..

هي  ه وأبنائه الطاهرينوآبائ ومن أهّم املؤهِّالت املقرِّبة إىل اإلمام احلسني

على  من هنا س لَّم  اإلمام الباقر اهلل، إىل املخلصة الّصادقة والّدعوة للحّق، النصرة

 السَّالم  :وشركهم بالسَّالم مع موالهم اإلمام بقوله أصحاب اإلمام احلسني

 احلسني على السَّالم .بفناءك. حَلَّت التي األرواح وعلى الله عبد أبا يا عليكَ

ومن  . احلسني.. أصحاب وعلى احلسني أوالد وعلى احلسني بن عليّ وعلى

 على ما ُينس ب إليه  ملفيد اأجل هذه النعصرة أيضاً بلغ بعُض املؤمنني كالشيخ 

لكتاب إليه بعد البسملة ااجلدارة ألن يسلِّم  عليه إماُم العصر بسالم اهلل يف مفتتح 

مقاماً حمموداً أْن أذن اهلل حلّجته مبكاتبته إياه ووناهيك شرفاً وفوق كّل شرف وسنًى 

 في لنا أُذِنَ قد ...إنّه  :هـ410يف الكتاب األول الصادر عنه عام  كما قال

وجاء يف  ، قِبَلك... موالينا إلى عنّا تؤدِّيه ما وتكليفكَ باملكاتبة، تشريفكَ

 أيّها عليك الله مسال الرّحيم، نلرّحما الله بسم : أّول مفتتح الثاني قوله

 واملراد باحلّق هو اإلمام املهدّي ،(2) الصّدق... بكلمة إليه الدّاعي للحق، رالناص

،  إذ هو حقيقة احلّق الذي وجب اإلستمساك به كما جاء ذلك يف رواية الشيخ

يأمر عليَّ بن سويد يف كالٍم له  لكليين بإسناده عن موالنا اإلمام موسى الكاظما

 الوثقى والعروة محمَّد آلِ الدِّين: بعروة فاستمْسِكْ  :سجنوهو يف ال
 ليس مَن دينَ تلتمسنَّ وال قالوا، مبا والرِّضا واملسألة ،الوصيّ بعد الوصيّ

 وخانوا ورسولَهُ الله خانوا الذين اخلائنون فإنهم ،دينَهم وتُحِبَّنَّ شيعتكَ من
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 .(1) أماناتهم

لسَّالمة والّساِلم عن اآلثام وما يزاوله الناس من فاإلمام احلسني هو السَّالم وا

ال سّيما بقّية اهلل يف األرضني  ةينه لبقّية األئّمهو بع اخلطايا، وكّل ما ث ُبت  له

حيث هو األمل وغوث الربايا واملاء املعني لألكباد الّصادية، وكلع  اإلمام املهدي

 ي الشهداء اإلمام ْين احلسن واحلسنينعٍت جاء يف زيارات اإلمام أمري املؤمنني وسيد 

 هو متجسٌِّد يف اإلمام املهدّي بل له ميزةٌ وخصوصّية مل يشاركه فيها أحٌد ،

وهو بسط العدل وإطفاء نائرة الظلم والكفر على يديه املبار كَت ني، وال  من األئّمة

األشباح  عجب يف ذلك إذ هو خامت املعصومني، وختامهم املسك املتضوِّع به عامل 

لوالكَ  "وهو املخاطَب وابُن املخاطَب بـ واألرواح والنفوس واألفالك، وكيف ال!!

" وإّنه ألصُل السَّالم والّسالمة، ويشهد لذلك قصة مالقاة علّي   األفالك ُلَم ا خ لَقْت

بن مهزيار حني أخذ به الّدليل صاحب الوجه اجلميل، وعال به إىل قرب ذروة جبل 

  بعض ها:( غيبة الطوسي ) بلفظ  الطائف، وإليكَ



 (2). 
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نعم، هو السَّالمة والسَّالم وإليهم يعود السَّالم، وبهم فُِتح ت خامتة الصَّالة 

السَّالم عليكم ورمحة اهلل  " وبهم ُخِتم ت: " السَّالم عليكَ أيها النيب بالسَّالم: "

 ". وبركاته

والسَّالم على الرؤوس املشاالت واألعضاء املقطَّعات هو مبثابة ردٍّ على م ن أنكر 

ُن يد ه فزكت ون م ت وهي يف يت وضع الّرمحسريان احلياة يف تلك األعضاء املقدَّسة ال

ۡم َحِسۡبَت  : الواقع معجزة من معاجز اإلمام احلسني
َ
ۡصَحََٰب ٱۡلَكۡهِف أ

َ
نا أ

َ
أ

ْ ِمۡن َءاتََٰيَٰتَِنا َعَجًبا َوٱلراقِيِم ََكنُ  . فإذا حيا الرتاُب الذي وطأه ِف ُسوَرةُ الَكهۡ   ٩وا

فاختذ منه السامريع ِعْجالً ج س داً له خوار فِلم  ال حتيا تلك األعضاء  جربائيل

ُن إفاضةَ اإلكرام والتقديس فأحبَّ الّرمح املقَطَّعة وقد أعطَْت كلَّ ما لديها هلل

 عليها.

لألنبياء  أٌب اإلمام " أّن أبا عبد اهلل "بـ املقصود يكون أْن يبعد ال :فاخلالصة *

 واملرس لني حتى رسول اهلل، أي أٌب روحيٌّ وتضحويٌّ، حبيث إّن ما وصل إليه اإلمام

 مل يصل إليه أحٌد على اإلطالق، من هنا كان  قدوةَ األنبياء واملرس لني، ولذا

فإنه دقيق كدقة  فتدبَّْر جّيداً  مني حسنيو حسني، من أنا عنه:  قال النيب

 . مستصعب.. صعب أمرنا : الصراط ويندرج حتت قوهلم

 

الم َعلَيَْك يَا ابَْن رَُسوِل اَّللِ  ] [ الَس 

 :يرجع إىل أمر ين إبناً لرسول اهلل حممَّد لعّل التقييد بكون اإلمام احلسني

وأّن فعله هو فعل  وحي لإلمام احلسنيلنيّب حممَّداً األُب الّراإّن  

 حسني، من أنا  :النيب، وقوله قول النيب، وهو ما يومُئ إليه احلديُث املشهور

ورسالة النيب  ،هي رسالة النيب فرسالة اإلمام احلسني ، مني وحسني

فالّرسول يفتخر بأْن يكون وجوُده وامتداُده  ،استم رَّْت بتضحيات اإلمام احلسني

ولوال اإلماُم السبطُ الشهيُد الندثرْت رسالةُ النيب،  ،ود وامتداد اإلمام احلسنيبوج
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حمليي املوتى إّنه على كّل شيٍء قدير   بأبي هو وأمي وهو اإلمام احلسني فمحييها 

بقدرة اهلل الواحد األحد.

منبثٌق من حمّمد الّرسول، بل متحٌد مع حمّمد الولّي لكّن  واحلسني الولّي

الب عليه الّرسالة أكثر من الوالية، فاحلسني الّرسول خرج من رحم الّرسالة الغ

احملّمدية، فلم يأِت بشيٍء خارٍج عن ظاهر الرِّسالة وأوامرها، وكأّن الفقرة الشريفة 

أهمية حركة اإلمام احلسني وعظَم ة شخصيته، كأنها تريد أْن تكشف عن تريد أْن 

فال تكونوا  يف شكٍّ من إمامة احلسني بن علّي تقول للناس: أيها الناس إْن كنتم

ترّبى يف ِحْجِر النيب ورضع من  يف شكٍّ يف أبّوة النيب لإلمام احلسني، فاإلمام

 لسانه ودرج يف داره، فكان ظلَّ حمّمٍد الّرسول ومهجة كبده ومثرة فؤاده.

عليه وحّبي  أيها الّناس إْن كنتم ال تعتقدون بإمامة احلسني فال يفوتّنكم إقبالي

وقائد زمامها أنا ووالده أمري املؤمنني علّي بن أبي  ةله؛ فإّنه مّني ألنين أبو هذه األّم

 . األمّة هذه أَبَوَا وعليٌّ أنا طالب: 

لكونه حفيداً  بُن رسول اهلل األكرم حمّمدا إّن اإلمام احلسني 

، وهو الظاهر بٌن للجّد حقيقةً ال جمازاًا ، وابُن البنتبُن موالتنا فاطمةاله؛ ألّنه 

بن زهرة اوالسيِّد  وفاقاً لبعض الفقهاء املتقدِّمني أمثال السيِّد املرتضى عندنا

احلليب وابن محزة وابن إدريس احللي ومعني الدين املصري والشيخ املفيد والقاضي 

هذا القول  على ما حكاه عنهما الشهيد الثاني يف املسالك يف حبث الوقف، وحكي

ذان وابن أبي عقيل وأبي الّصالح شاأيضاً عن القطب الراوندي والفضل بن 

بن املتوج البحراني اوالطوسي يف اخلالف يف باب الوقف وابن اجلنيد، ومن املتأخرين 

على ما نقله عنه صاحب كنز العرفان، واألردبيلي امليل إليه، والداماد واملازندراني 

احلدائق،  الشيخ عبد اهلل بن صاحل البحراني واجمللسي وصاحبونعمة اهلل اجلزائري و

وقد صّرح هؤالء األكابر بأّن ولد البنت ولد حقيقةً وهو يقتضي إجراء حكم الوليد 

احلقيقي عليه يف مجيع األحكام اليت من مجلتها جواز أخذ اخلمس وحتريم أخذ 

على كون املنتسب  ينٌّمب الزكاة ومسائل املرياث والوقوف وحنوها؛ ألّن ذلك كلّه
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بناً حقيقياً يلزمه أْن جيري عليه هذه األحكام ابناً حقيقّياً، فكّل م ن حكم بكونه اباألم 

إستناداً إىل أدلٍّة ثالثة، قرآنية وأخبارية وأصولية:

 :وفيه عّدة آيات منها الدليل القرآني األّول:
ٓ َءا  :قوله تعاىل اآلية األوىل: ُتَنا َٰ قَۡوِمهۦِۚ نَۡرَفُع َوتِۡلَك ُحجا ٓ إِبَۡرَٰهِيَم لََعَ َتۡيَنََٰها

اشَ  َدَرَجَٰت   ن ن ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۚ ّلُُكا َهَدۡيَناۚ  ٨٣ آُء  إِنا َرباَك َحِكيٌم َعلِيم  ما َووََهۡبَنا ََلُ
يُّوَب  َونُوًحا َهَدۡيَنا

َ
ِياتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ ۖ َوِمن ُذر  َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنۚ  َوُيوُسَف ِمن َقۡبُل

َٰلِِحَي  َوَزَكرِياا َويَۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ ِإَوَّۡلَاَسۖ ُك    ٨٤َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِي  َِن ٱلصا   ٨٥م 
نَعامِ 

َ
 .ُسوَرةُ األ

 ملبار كات املتقدِّمات أّن النيب عيسىافقد د لَّت اآلية اخلامسة والثمانون من اآليات 

 لعذراء مريمامن ذرّية النيب إبراهيم من ناحية أّمه  كان من حيث  عنه مع ُبْعِدِه

ْولَى أْن ُينس ب أفبطريق  ،بن  إبنته فُنِسب  إليه من بعدهامل يكن له أٌب بل كان عيسى 

 .مع قُْربهم منه إىل جّدهما رسول اهلل حمّمد اإلمامان احلسنان

حبكم انتسابه إىل النيّب  سب إىل نوحينت إّن النيّب عيسى :أخرى ٍوبعبارة

 ،من ناحية األّم، وسليمان ينتسب إىل داوود وهو بوسائط إىل إسحاق سليمان

وعيسى  ،وإبراهيم ومن ذرية آدموإسحاق ابن إبراهيم.. فجعل عيسى من ذرية نوح 

 ،ألّنه ال أب لعيسى بنت عمران بن ماثان  لكون مريم بنت عمران بنته  ناب

ابنا  وكيف ال يكون اإلمامان احلسنان ، يكون ولد اإلبنة ولد الّرجلفكيف ال

لولد شرعاً على ولد البنت اق حقيقةً مع أّن اآلية نصٌّ قطعيٌّ يف صد رسول اهلل

ولذلك ترتّتب عليه األحكام الّشرعّية،  ،بن وصدق األب على اجلّد منهماواال

 .والرتّتب فرع املعنى احلقيقي للّفظ

 :ذكرنا أخبار مستفيضة منها ويؤيد ما
ما روي عن عامر الشعيب قال: بعث إليَّ احلجاج ذات ليلٍة  :[ لّاخلرب األو] 

فقمُت فتوضأُت وأوصيُت )أي كتبُت وصّييت( ثّم دخلُت عليه فنظرُت  ،فخشيُت
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منشور والسيف مسلول، فسلَّْمُت عليه، فردَّ ع لَيَّ السَّالم وقال: ال  (1)فإذا ن طٌْع

تي برجٍل مقيَّد اُفقد أمنتكَ الليلةَ وغداً إىل الظهر وأجلسين عنده ثّم أشار فختف 

بالكبول واألغالل فوضعوه بني يديه فقال: إّن هذا الشيخ يقول: إّن احلسن 

واحلسني كان ابين رسول اهلل، ليأتيين حبّجة من القرآن وإالّ ألضربّن عنقَه. فقلُت: 

راُحه(، وإْن مل ساحتجَّ فإنه ال حمالةَ يذهب )أي ُيطلَق  جيب أْن ت ِحلَّ قيد ه فإّنه إذا

حيتج فإّن السيف ال يقطع هذا احلديد، فحلّوا قيود ه وكبولَه، فنظرُت فإذا هو سعيد 

بن جبري فحزنُت بذلك، وقلُت: كيف جيُد حّجةً على ذلك من القرآن؟! فقال له 

فقال  ،ادَّع ْيت  وإالّ أضرُب ُعُنقَكَ احلّجاج لعنه اهلل: إئِتين حبُّجٍة من القرآن على ما

الشيطان فقال: أعوذ باهلل من  ،له: إنتِظْر، فس كَت  ساعةً ثّم قال له ِمثل  ذلك

ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۚ   :ن الّرحيم ثّم قالالّرجيم بسم اهلل الّرمح إىل   َوَوَهۡبَنا ََلُ

 ،ما ب ْعد ه أسكت وقال للحجَّاج: إقر  ثّم  َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنِيَ   :قوله

كيف يليق ههنا عيسى؟  :فقال سعيد بن جبري  ..َوَزَكرِياا َويَۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ  فقرأ: 

إْن كان عيسى من ذرية إبراهيم ومل يكن له أٌب  :قال: إنه كان من ذريته، قال سعيد

أْن ُينس ب ا إىل رسول  وىلأسني فاحلسن واحل ،بن  إبنته، فُنِسب  إليه مع ُبْعِدِهابل كان 

وأِذن   ،اهلل مع قربهما منه فأمر له بعشرة آالف دينار، وأمر بأْن حيملوها معه إىل داره

 .له يف الّرجوع

فلما أصبحت قلت يف نفسي: قد وجب علي أن آتي هذا الشيخ  :قال الشعيب

رفها فأتيته فإذا هو لقرآن ألني كنت أظن أني أعرفها فإذا أنا ال أعافأتعلم منه معاني 

هذا كله  :ويتصدق بها ثم قال عشراً يف املسجد وتلك الدنانري بني يديه يفرقها عشراً

لئن كنا أغممنا واحداً لقد أفرحنا ألفاً وأرضينا اهلل  ،بربكة احلسن واحلسني

 .(2)ورسوله
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ّجاُج لعنه : ما روي عن حييى بن ي ْعُمر العامري قال: بعث إلَيَّ احل[ اخلرب الثاني] 

 ؟اهلل تعاىل فقال: يا حييى أنت  الذي تزعم أّن ِولْد  عليٍّ من فاطمة ِولْد رسول اهلل

عليكَ كتاب   أِمْنت ِني تكلَّْمُت! قال: فأنت  آِمن، قلُت له: نعم، أقرأقلُت له: إْن 

ۥٓ إِۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَبۚ ّلُُكا َهَديۡ  اهلل، إّن اهلل يقول:  ۚ َونُوًحا َهَدۡيَناَوَوَهۡبَنا ََلُ ِمن َقۡبُلۖ  َنا
يُّوَب َوُيوُسَف 

َ
ِياتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنۚ َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِي  َوِمن ُذر 

َٰلِِحَي  َوَزَكرِياا َويَۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ ِإَوَّۡلَاَسۖ ُك    ٨٤ َِن ٱلصا روُحه هلل واوعيسى كلمةُ   ٨٥م 

 .ألقاها إىل العذراء البتول، وقد نسبه اهللُ تعاىل إىل إبراهيم

 وما دعاكَ إىل نشر هذا وِذكِْره؟ :قال

ِنُناُهۥ لِلنااِس َوََّل ..  :على أهل الِعلْم يف ِعلِْمِهم قلُت: ما استوجب اهللُ تَلُبَي 
 .(1)، وال تعود نَّ ِلِذكِْر هذا وال نشرهقال: ص د قْت  ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ١٨٧.. تَۡكُتُمونَُهۥ

ما رواه القمي عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن عبد الصمد بن  :[ اخلرب الثالث] 

قال لي  :قال أبو اجلارود بشري عن أبي اجلارود عن موالنا اإلمام أبي جعفر

 :قلُت واحلسني؟احلسنفييقولونمااجلارودأبايا: اإلمام أبو جعفر

 عليهم؟احتججتمشيءٍفبأيّ قال: ،بنا رسوِل اهللانكرون عليهما أنهما ي

ِياتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰنَ   :يف عيسى بن مريم قلُت: بقول اهلل  إىل قوله   َوِمن ذُر 

 .(2)وجعل عيسى من ذرية إبراهيم  ٨٤َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِي 

لعاّمة أمثال البيضاوي فقال تعقيباً على قوله ان مفسِّري ووافقنا يف ذلك مجاعة م

  : ..َوَزَكرِياا َويَۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ  تعاىل: 

(3). 

 وقد أضاف عليه مؤكّداً رواية حييى ،بن كثري القرشي الدمشقي ذكر ذلكاوكذا 
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 .(1)بن يعمر

  وكذا القرطيب يف تفسريه اجلامع، والرازي كذلك حيث قال:

 (2). 

حيث قال معقِّباً على بعض  أعلى اهلل مقامه الّشريفواحلّق ما ذكره صاحب احلدائق 

 هذه األخبار: 

  (3). 

 ،مبعّية األخبار اآلنفة الذِّكر وعليه؛ يتضح أّن اآلية املبار كة دالّة على املطلوب

 .وهي يف الواقع قرينة قطعّية على إثبات املدَّعى

َٰتُُكۡم   :قوله تعاىل اآلية الثانية: َخَو
َ
َهَُٰتُكۡم َوَبَناتُُكۡم َوأ ما

ُ
َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ ُحر 

َهَُٰتكُ  ما
ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ِخ َوَبَناُت ٱأۡل

َ
َُٰتُكۡم َوَخََٰلَُٰتُكۡم َوَبنَاُت ٱأۡل ۡرَضۡعَنُكمۡ وََعما

َ
ََِّٰتٓ أ  ُم ٱلا

ِن ن َِسآئُِكُم  ََِّٰت ِِف ُحُجورُِكم م  ئِبُُكُم ٱلا َهَُٰت نَِسآئُِكۡم َوَرَبَٰٓ ما
ُ
َضََٰعةِ َوأ َِن ٱلرا َٰتُُكم م  َخَو

َ
َوأ

ْ َدَخۡلُتم بِِهنا فاََل  ََِّٰت َدَخۡلُتم بِِهنا فََِن لاۡم تَُكونُوا   ٱلا
َ
ۡبَنآئُِكُم ُجَناَح َعلَۡيُكۡم وََحَلَٰٓئُِل أ

ِيَن ِمنۡ  َ ََكَن َغُفورّٗ  ٱَّلا ۡخَتۡيِ إَِّلا َما قَۡد َسلََف  إِنا ٱَّللا
ُ
ْ َبۡيَ ٱأۡل ن ََتَۡمُعوا

َ
ۡصَلَٰبُِكۡم َوأ

َ
 اأ
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 .ُسوَرةُ الن َِساءِ   ٢٣ا راِحيمّٗ  

ۡبَنآئُِكمُ  دلَّت اآلية املبار كة على حرمة نكاح أزواج األبناء 
َ
قييد والت  وََحَلَٰٓئُِل أ

ِيَن ِمنۡ  بقوله:  ۡصَلَٰبُِكمۡ  ٱَّلا
َ
بن من أجل إخراج زوجة املتبنى به، فحيث إّن اال  أ

املتبنى به ليس إبناً حقيقةً للمتبين له، فيجوز حينئٍذ نكاح زوجته بعد طالقها من 

متاماً كما حصل مع زينب بنت جحش حيث تزوجها  وإنتهائها من العدة زوجها

يف  اجلاهلية سّنة إلبطال تشريعاً منها وزواجه زيد بن حارثة،بعد طالقها من  النيب

َوَما ..  :حرمة تزوجيهم من زوجة املتبنى به. فاملتبنى ليس ولداً للمتبين له لقوله
ۡبَنآَءُكمۚۡ 

َ
ۡدِعَيآَءُكۡم أ

َ
حۡ   ٤.. َجَعَل أ

َ
دٌ  :  ، ولقوله أيضاًَزاِب ُسوَرةُ األ ا ََكَن ُُمَما بَآ  ما

َ
أ

َحد  
َ
ِن ر َِجالُِكمۡ  أ حۡ   ٤٠.. م 

َ
 .َزاِب ُسوَرةُ األ

فحالئل األبناء من النسب ال جيوز نكاحهم عمالً باآلية الشريفة، وكذا ال جيوز 

 ما الرّضاعة من حرَّمَ الله إنّ  :نكاح حالئل األبناء من الّرضاعة عمالً بقوله

 .(1) النسب من حرّم

  احلسننيإلمامنياأْن يتزوج حبالئل ه لال جيوز  وحيث إّن الّرسول األكرم

دّل ذلك على  ،جلهة انتسابهما إىل الّرسول األكرم بواسطة سّيدة النساء فاطمة

ۡبَنآئُِكمُ  من أبنائه عمالً بقوله تعاىل:  أنهما
َ
 . وََحَلَٰٓئُِل أ

فقد روى القمي  ،أبو جعفر الباقر وقد ع لَّم نا هذا اإلستدالل موالنا اإلمام

 .عن أبي اجلارود وقد عرضناها فال نعيد pربسي واجمللسيوالط

 لم لو  :أّنه قال مضافاً إىل ما ورد يف صحيحة حمّمد بن مسلم عن أحدهما

ِ  : لقوله النبيّ أزواج الناس على حترم ن تُۡؤُذواْ رَُسوَل ٱَّللا
َ
َوَما ََكَن لَُكۡم أ

ۡزَوََٰجُهۥ ِمنُّۢ َبۡعدِ 
َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
بًَداۚ َوََّلٓ أ

َ
 واحلسني حلسنا على حرمْنَ  ٥٣.. هِۦٓ أ

َِن ٱلن َِسآءِ   :تعالى لقوله ْ َما نََكَح َءابَآؤُُكم م   يصلح وال  ٢٢.. َوََّل تَنِكُحوا

 . جدّه امرأة ينكح أنْ للرجل
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والتقريب فيها واضح إذ حيرم على ابن البنت زوجة جّده من األّم لكونه أباً له 

باركة، فهي تدّل على أّن أب األّم أٌب حقيقةً؛ إذ لوال ذلك ملا مبقتضى اآلية امل

اقتضت حتريم زوجة جّده عليه، فيكون ولد البنت ولداً حقيقةً للتضايف، ويؤكده 

ۡبَنآئُِكمُ  يف تعداد احملرمات:  قوله
َ
بهذه  فإّنه ال خالف يف أّنه   وََحَلَٰٓئُِل أ

ابنته لصدق اإلبنّية عليه، ومنه كذلك قوله حيرم نكاح الّرجل لزوجة ابن  اآلية 

فإّنه بهذه اآلية حرمت بنت البنت على   َوَبَناتُُكمۡ  تعاىل يف تعداد احملرَّمات 

ۡبَنآئِِهنا  ومنه أيضاً يف تعداد من حيّل نظره إىل الزينة بقوله سبحانه:  ،جّدها
َ
ۡو أ

َ
.. أ

٣١   ىل زينة جّدته ألّمه بل زوجة جّده بقوله لبنت النظر إافإّنه بهذه اآلية حيّل البن

ۡبَنآءِ ُبُعوتَلِِهنا  تعاىل: 
َ
ۡو أ

َ
ومن الظّاهر الّبيِّن أّنه لوال صدق اإلطالق  . ٣١.. أ

 .حقيقةً لَم ا جاز ترتعب األحكام الّشرعّية املذكورة يف مجلة هذه اآليات وحنوها

آلية د لَّت على أّن اأّن   كما يف رواية أبي اجلارود  فقد اتضح من استدالله

وال يتّم ذلك إالّ  ،بنولد البنت داخٌل يف اآلية، كما د لَّت على حرمة نكاح حليلة اال

 .بكون ولد البنت ولداً حقيقةً للصلب، فثبت املطلوب

َك فِيهِ ِمنُّۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َفُقۡل   :قوله تعاىل اآلية الثالثة:  َفَمۡن َحآجا
نُفَسَنااَتعَ 

َ
ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأ

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
ْ نَۡدُع أ نُفَسُكۡم ُثما نَۡبَتهِۡل  لَۡوا

َ
َوأ

َِٰذبَِي فَ  ِ لََعَ ٱۡلَك   .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٦١َنۡجَعل لاۡعَنَت ٱَّللا

رى جنران حيث لشريفة إىل حادثة وقعت بني رسول اهلل ونصااأشارت اآلية 

والّدعاء والطلب من  أي املالع نة  ملباه لة احتّداهم النيبع صلوات اهلل عليه وآله إىل 

وقد أخذ معه إىل تلك املباه لة أعّز اخللق عند  ،اهلل تعاىل أْن يهلك الكاذب يف دعواه

فاطمة فصحب معه موالنا أمري املؤمنني علّياً وسّيدة النساء  ،اهلل تعاىل و لَد ْيه

نُفَسَنا فقد عنى بنفسه  وولديهما اإلمامني احلسنني
َ
 ملؤمنني علّياًاأمري    أ

وعنى بالنساء موالت نا فاطمةَ  ،فهو نفسه، وعنى باألبناء اإلمامني احلسن واحلسني

 .سّيدة النساء
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 وتروي األخبار أّن وفد النصارى ملّا وفدوا إليه يف املدينة دنوا منه وقالوا: إالم 

 عبدٌ عيسى وأنّ الله رسول وأني الله إالّ إله ال أنْ شهادة إلى  تدعونا؟ قال:

زل الوحي على رسول اهلل فقال له: . قالوا: فم ن أبوه؟ فن ويشرب.. ليأك مخلوقٌ

فقالوا:  قل هلم: ما تقولون يف آدم أكان عبداً خملوقاً يأكل ويشرب... فسأهلم النيبع

ِ َكَمثَِل  إِنا َمَثَل  فُبِهُتوا، فأنزل اهلل:   ؟أبوه فمَن  نعم، فقال: ِعيََسَٰ ِعنَد ٱَّللا
ۖ َخلََقُهۥ ِمن تَُراب             :. ثّم قال هلم النيب ٥٩ُكن َفَيُكوُن ُثما قَاَل ََلُۥ  َءاَدَم

 لعنةُال أُنْزِلَتِ كاذباً كنتُ وإنْ عليكم، اللعنةُ أُنْزِلَتِ صادقاً كنتُ فإنْ باهِلُوني 

، فقالوا له: أنص فْت ، فتواعدوا للمباهلة، فلّما رجعوا إىل منازهلم قال  عَلَيَّ

رؤساؤهم: السيِّد والعاقب واألهتم، إْن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس بنيّب، وإْن 

باهلنا بأهل بيته خاصة فال نباهله، فإنه ال يقدم على أهل بيته إالّ وهو صادق، فلّما 

وا إىل رسول اهلل ومعه أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني صلوات أصبحوا جاء

اهلل عليهم، فقال النصارى: م ن هؤالء؟ فقيل هلم: إّن هذا ابن عّمه ووصّيه وِختُنه 

، ففرقوا وهذه ابنته فاطمة، وهذان إبناه احلسن واحلسني ،علّي بن أبي طالب

ة، فصاحلهم رسوُل اهلل على ن املباهلع نعطيكَ الرِّضا فاعِفنا :وقالوا لرسول اهلل

 .(1)اجلزية وانصرفوا

 .بٌن حقيقةً للجدِّ.ا" فيه داللة واضحة على أّن ابن البنت  وهذان ابناه فذيل اخلرب "

ۡبَنآَءنَا لقد د لَّت اآلية واألخبار على أّن املراد من  :واحلاصل
َ
هما اإلمامان   أ

لذا  ،مامني حصراً حقيقياً ال تشريفّياً جمازياً، وحصر األبناء باإلاحلسن واحلسني

 .بناً جلّده والد أّمهابُن البنت اإبن ْين للنيب حقيقةً فيكون  ال بّد من اإللتزام بكونهما

 :بنا رسول اهللااألخبار الدالة على أّن اإلمامني احلسنني الدليل الثاني:

 بنا رسول اهللا يات بأنهماملتقدِّمة اليت فَسَّر ت اآلاباإلضافة إىل األخبار 

 ملدَّعى روى بعضاً منها العالّمةمّثة أخبار أخرى تدّل على ا ،حقيقةً وليس جمازاً
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 وهي اآلتي: اجمللسي

: ما رواه عن املناقب بإسناده إىل حريز بن عبد احلميد عن شيبة بن [ لّاخلرب األو] 

دة فاطمة الكربى سّيدة النساء نعامة عن السيِّدة فاطمة بنت اإلمام احلسني عن السيِّ

 فإني فاطمة، ولد إالّ عصبتهم إلى ينتمون أم بني كلُّ الله: رسول قال  قالت:

 .(2)ر بن اخلطّاب لعنه اهللوورد أيضاً بس ن ٍد آخر إىل عم ، (1) وعصبتهم أبوهم أنا

هم أوالدها  اخلرب واضح الّداللة من حيث إّن املنتسبني باألّم إىل السيِّدة املعظَّم ة

قطعاً؛ والنيّب جدعُهم، لذا يصدق عليهم أّنهم سادةٌ هامشّيون نسبةً جلّدهم األعلى 

 هاشم...

عن هاني بن  ( وعيون أخبار الرِّضا اإلحتجاج) : نقالً عن [ اخلرب الثاني] 

 على دخلتُ  قال: حمّمد بن حممود، عن أبيه رفعه إىل اإلمام موسى بن جعفر

 ،الله رسول إلى ينسبوكم أنْ واخلاصة للعامة جوَّزمت لِمَ ي:ل فقال الرشيد
 إلى املرءُ يُنْسَب وإمنا ،عليّ بنو وأنتم ،الله رسول بني يا لكم ويقولون

 أمير يا فقلتُ: أمّكم؟ قِبَل من جدّكم والنبي وعاء، هي إمنا وفاطمة أبيه،
 فقال: جتيبه؟ كنتَ هل كرميتك إليكَ فخطب نشر النبي أنّ لو املؤمنني

 بذلك، وقريش والعجم العرب على أفتخر بل أجيبه، ال ولِمَ الله سبحان
 ولم وَلَدَنِي ألنه فقلتُ: ولِمَ؟ فقال: أزوِّجه وال إليَّ يخطب ال لكنه فقلتُ:

 والنبي النبي ذرية إنّا قلتُم كيف قال: ثم موسى، يا أحسنتَ فقال: يَلِدْكَ،
 عقب؟ لها يكون وال اإلبنة ولد وأنتم لألنثى، ال للذكر العقب وإمنا يعقب، لم

 املسألة، هذه عن أعفاني ما إال فيه ومّن والقبر القرابة بحقّ أسأله فقلتُ:
 وإمام يعسوبهم موسى يا وأنت عليّ، ولد يا فيه بحجّتكم تخبرني أو ال فقال:

 فيه تأتيني حتى عنه أسألك ما كلّ في أعفيكَ ولست إليَّ ألقي كذا زمانهم،
 يسقط ال أنه عليّ ولد معشر تدَّعون فأنتم تعالى، الله كتاب من بحجّة
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ا .. : بقوله واحتججتم عندكم وتأويله إال واو وال ألف ء شي منه عنكم  ما

 ِّۚ ء  ۡ َۡ ۡطَنا ِِف ٱۡلِكَتَِٰب ِمن   وقياسهم، العلماء رأي عن استغنيتم، وقد ، ٣٨.. فَرا

 الشيطان من بالله أعوذ فقلتُ: هاتِ، فقال: اجلواب؟ في لي تأذن فقلتُ:
يُّوَب ..  الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ الرجيم

َ
ِياتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ َوِمن ُذر 

 ، ..َوَزَكرِياا َويَۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ  ٨٤َوُيوُسَف َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنۚ َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِي 
 أحلقناه إمنا فقلتُ: أبٌ!! لعيسى ليس فقال: املؤمنني؟ أمير يا سىعي أبو مَن

 من النبي بذراري أُلْحِقْنَا وكذلك ،مرمي طريق من األنبياء بذراري
: الله قول قلتُ: هات، قال: املؤمنني؟ أميرَ يا أزيدك ،فاطمة أمّنا قِبَلِ
  ََك فِيهِ ِمنُّۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمن ۡبَنآَءُكۡم اٱۡلعِۡلِم َفُقۡل َتعَ  َفَمۡن َحآجا

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
لَۡواْ نَۡدُع أ

نُفَسَنا
َ
نُفَسُكۡم ُثما نَۡبَتِهۡل فَ  َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأ

َ
َِٰذبِيَ َوأ ِ لََعَ ٱۡلَك   َنۡجَعل لاۡعَنَت ٱَّللا

٦١  النبي أدخل أنّه أحدٌ يدَّعِ ولم إال رىالنصا مباهلة عند الكساء حتت 

      :قوله تأويل فكان ،واحلسني واحلسن وفاطمة طالب أبي بن عليّ

 ۡبَنآَءنَا
َ
نُفَسَنا و ،فاطمة  نَِسآَءنَا و احلسني، احلسن  أ

َ
 بن عليّ  أ

 . (1)طالب أبي

بن اأبي وابن الوليد معاً، عن سعد، عن  ( األمالي للصدوق)  :[ اخلرب الثالث] 

بن مسكان، عن احلكم اي، عن جعفر بن حمّمد بن مساعة، عن عيسى، عن البجل

 خُذُوا :الله رسول قال  قال: ، عن آبائهبن الصلت، عن اإلمام الباقر

 أمَّتِي سِبْطَا ومنه األكبر، الصِّدِّيق فإنه علياً؛ يعني (2)األنزع هذا بحجزة
 .(3) إبناي وهما واحلسني، احلسن

 للصدوق عن ابن شاذويه( واألمالي  أخبار الرِّضا عيون)  :[ ابعّاخلرب الر] 
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 ، عن حمّمد احلمريي، عن أبيه، عن الريان، عن اإلمام الرِّضاوابن مسرور معاً

 فقول العاشرة ...أمّا  فيما ُبيِّن  عند املأمون من فضل العرتة الطاهرة على األّمة:
َهَٰ   التحرمي: آية في الله ما

ُ
َِمۡت َعلَۡيُكۡم أ َٰتُُكمۡ ُحر  َخَو

َ
  ُتُكۡم َوَبَناتُُكۡم َوأ

 من تناسل وما إبني إبنة أو إبنتي تصلح أَهَلْ فأخْبِرُونِي آخرها، إلى اآلية

 هل فأخْبِرُوْنِي قال: قالوا: ال، حيّاً!! كان لو يتزوّجها أنْ الله لرسول صلبي

 ففي قال:قالوا: بلى،  حيّاً!! كان لو يتزوّجها أنْ له تصلح أحدكم إبنة كانت

 بناتكم عليه حلرم آله من كنتم ولو آله من ولستم آله من أنا ألني بيان هذا
 واألمّة اآلل بني ما فَرْقٌ فهذا أمته من وأنتم آله من ألنّا بناتي عليه حرم كما

 أخبروني :ثّم قال منه... ليست اآلل من تكن لم إذا واألمة منه اآلل ألنّ

 األمة؟ على فتحرم :قال الوا: نعم،فق اآلل؟ على الصدقة حترم فهل

 . (1) واألَمَة.. اآلل بني فَرْقٌ هذا قال: قالوا: ال،

للصدوق عن أبيه، عن حمّمد بن علّي، عن عبد ( األمالي  ) :[ اخلرب اخلامس] 

اهلل بن احلسن املؤدب، عن أمحد بن علّي األصبهاني، عن الثقفي، عن علّي بن 

ك بن عمري قال: بعث احلجاج إىل حييى بن يعمر هالل، عن شريك، عن عبد املل

؟ قال: نعم وأتلو عليك بنا رسول اهللابن ْي علّي افقال له: أنّت الذي تزعم أّن 

 ْعِطِني األمان، قال: لك األمان، قال: أليس اهللأ:  بذلك قرآناً، قال: هات، قال

  :يقول  ۥٓ إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَبۚ ّلُُكا ۖ َوِمن َوَوَهۡبَنا ََلُ ۚ َونُوًحا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُل َهَدۡيَنا
يُّوَب َوُيوُسَف 

َ
ِياتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ  ٨٤َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنۚ َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡحِسنَِي  ُذر 

 أفكان لعيسى أٌب؟ قال: ال، قال: فقد نسبه اهلل  ٨٥.. َوَزَكرِياا َوَيۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ 

الكتاب إىل إبراهيم، قال: م ن محلك على هذا أن تروي مثل هذا احلديث؟ يف 

 .(2)قال: ما أخذ اهللُ على العلماء يف ِعلِْمِهم أْن ال يكتموا ِعلْماً ُعلُِّموه
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 عن بشري الدهان، عن اإلمام أبي عبد اهلل ( تفسري العياشي)  :[ اخلرب الّسادس] 

 :قال  إبراهيم إلى القرآن في مرمي بن عيسى الله نسب لقد والله 
ِياتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰنَ  تال:  ثم النساء قِبَل من  وذكر اآليتني آخر إلى  َوِمن ُذر 

 .(1) عيسى

من كتاب نوادر احلكمة بإسناده، عن عائذ بن  ( إعالم الورى) : [ اخلرب الّسابع] 

وأنا أريد أْن أسأله، عن  نباتة األمحسي قال: دخلُت على اإلمام أبي عبد اهلل

 أجل : صالة الليل ونسيُت، فقلُت: السالم عليكَ يا ابن رسول اهلل، فقال
 اخلمس بالصلوات الله أتى من قرابة بذي نحن وما وِلْدُهُ، إنّا واللهِ

 .(2) بذلك فاكتفيتُ ذلك سوى عمّا يسأل لم املفروضات

خنا املفيد أّنه ملا سار املأمون إىل ز الكراجكي قال: روى شيكن :[ مناثاخلرب ال] 

، فبينا هما يتسايران إذ قال له املأمون: يا أبا خراسان كان معه اإلمام الرِّضا

ء فنتج لي الفكر الصواب فيه، فكرُت يف أمرنا وأمركم   احلسن إني فكرُت يف شي

لة ونسبنا ونسبكم فوجدُت الفضيلةَ واحدةً، ورأيُت اختالف شيعتنا يف ذلك حممو

 جواباً الكالم لهذا إن : على اهلوى والعصبية، فقال اإلمام أبو احلسن الرِّضا

، فقال له املأمون: مل أقلْه إال ألعلم ما  أَمْسَكْتُ شِئْتَ وإنْ لكَ، ذَكَرْتُهُ شئتَ إنْ

 الله أنّ لو املؤمنني أمير يا الله أنشدك : عندك فيه؟ قال اإلمام الرِّضا
 اآلكام هذه من أكمة وراء من علينا فخرج محمّداً هنبيّ بعث تعالى

اهلل وهل أحد  فقال: يا سبحان  إياها؟ مُزَوِّجَهُ لَكُنْتَ ابنتكَ إليكَ فَخَطَبَ

 أنْ له يحلّ كان أَفَتَرَاهُ : ؟ فقال له اإلمام الرِّضايرغب عن رسول اهلل

 أنتم واهلل أمسع برسول اهلل قال: فَس كَت  املأموُن هنيئةً ثّم قال:  إليَّ؟ يخطب

 .(3)ر ِحم اً
                                                           

 

 



 اجلزء األول 

: ما رواه الكليين والّصدوق يف الفقيه والشيخ يف كتابيه بطرق [ تاسعاخلرب ال] 

 عديدة ومتون متقاربة عن عائذ األمحسي قال: دخلت على اإلمام أبي عبد اهلل

اهلل، فقال: وأنا أريد أْن أسأله عن صالة الليل، فقلت: الّسالم عليكَ يا ابن رسول 

 وعليكَ الساّلم، إي واللهِ أنا لولده وما نحن بذوي قرابة (1). 

 ونعم ما قال صاحب احلدائق تعقيباً على اخلرب: 





(2)

البنّوة  وجممل القول يف هذه األخبار وحنوها أنها قد دلّت على دعواهم

قد  وافتخارهم بذلك، وأّن املخالفني أنكروها عليهم، وهم للّرسول األكرم

مّر، ولوال أّن املراد بالبنّوة احلقيقّية ملا كان  استدلّوا على إثباتها باآليات القرآنية كما

ملا ذكر من هذه األمور وجه؛ ألّن اجملاز ال يوجب االفتخار وال يصلح أْن يكون حمالًّ 

للمخاصمة واجلدال وطلب األدلّة وإيراد اآليات دليالً عليه، بل هذه أشياء إمنا 

مل يعطوا املسألة   عليهم()رضوان اهللترتتب على املعنى احلقيقي، ولكّن أصحابنا 

 حقَّها من التتبع ألخبارها والتطلّع يف آثارها فوقعوا فيما وقعوا فيه.

 بنته، تنايف قوله تعاىل:اإلبن ي ُبّوة النيب أإّن األخبار املتقدِّمة الدالة على  إْن قيل:

  ٌد ا ََكَن ُُمَما َحد   ما
َ
ٓ أ بَا

َ
ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن  أ ِ راُسوَل ٱم  ِ وََخاَتَم ٱلابِي  ُ  َّۧللا َن ٱَّللا ََ َن  َو
ٍء َعلِيمّٗ  ۡ َۡ  ِ

حۡ   ٤٠ا بُِكل 
َ
دٌ  إذ اإلطالق يف اآلية  ،َزاِب األ ا ََكَن ُُمَما َحد   ما

َ
ٓ أ بَا

َ
  أ

 ألخبارافيقع التعارض بني ظواهر  ينفي أْن يكون النيبع أباً لإلمام ني احلسنني
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 ة على غريها.وإطالق اآلية، فُتقَدَّم اآلي

ليس مّثة تعارض بني األخبار املتقدِّمة وبني اآلية الشريفة؛ ألّن اآلية تنفي  قلنا:

أْن يكون النيب أباً نسبّياً لزيد بن حارثة الذي نزلت فيه اآلية، فموردها هو زيد، وال 

كإبراهيم ولده مع أّن  كانا من رجاله دخل لإلمام ْين احلسنني فيها؛ ألّنهما

حني نزول هذه اآلية ما كان بالغاً حدَّ الّرجال فال تشمله اآلية  احلسني اإلمام

 والنفي خمصوص باملاضي فال يندرج فيه اإلستقبال. ،املذكورة

من رجاله النسبيني، فمدلول اآلية ينفي  : إّن اإلمامني احلسننيأخرى ٍوبعبارة

هذا خارج عن اإلمامني األبّوة النسبّية ملن مل يثبت كونه كذلك بدليٍل شرعيٍّ، و

بُن رسول اهلل ظاهراً وباطناً ا احلسنني لثبوت البنّوة يف حقّهما؛ فاإلمام احلسني

 للوجوه اليت ذكرناها آنفاً.

لكونه املطّلع  ياًال يرجع إىل نصوص أهل اللغة عملمضافاً إىل أّن املعصوم 

لغوي جيب األخذ بقول احلقيقي على معاني األلفاظ، فإذا دار األمر بني قوله وقول ال

من هذا القبيل إذ إّن القرآن يثبت كون عيسى ابن  وموردنا  املعصوم باإلمجاع. 

 إبراهيم بواسطة أّمه، ثّم اللغوي يقول: 

 بنونا بنو أبنائنا وبناتنا               بنوهن أبناء الّرجال األباعد

يقول، وال آخُذ إالّ  أليس قول م ن استدّل برأيهم نظري القول: أنت تقول والرّب

 بقولكَ وليس بقول الّربِّ.

ودعوى أّن اإلطالق أعّم من احلقيقة واجملاز خصوصاً مع وجود املعارض كرواية 

محاد بن عيسى حسبما اّدعاه الشهيد الثاني والعالّمة احللّي يف خمتلف الّشيعة بالعرف 

ليها؛ وذلك لآليات والّروايات واللغة.. مردودة أيضاً ال ُيلْت فَُت إليها وال يع وَّل ع

اليت قّدمنا شطراً منها، وألصالة احلقيقة املتعينة يف مثل هذا املقام ألّن اجملاز ال يوجب 

االفتخار وال يصلح أْن يكون حمالًّ للمخاصمة واجلدال وطلب األدلّة وإيراد اآليات 

إليه آنفاً...  دليالً عليه، بل هذه األشياء ترتتب على املعنى احلقيقي كما أشرنا

اجملازي،  ال احلقيقي املعنى على اهلل رسول ابنا واإلمامان احلسنان إمنا فضال بأنهما



 اجلزء األول 

إذ ال فضيلة وال مدح يف وصف جماز مستعار، ومل تزل العرب يف اجلاهلّية تنسب 

الولد إىل جّده يف مواضع املدح وال يتناكرون ذلك وال حيتشمون منه، ويكفي يف 

يقة يف إطالق البنّوة على النيب عيسى حيث ُينس ب إىل آدم وولده من إثبات هذه احلق

 جهة األمومة دون األبّوة...

: فإّن الظاهر من االستعمال احلقيقة وعلى مّدعي اجملاز الّداللة، ولو وباجلملة

الرضا بذلك إذا خاطبهم من ال يعرف كون  كان األمر ما اّدعوه ملا جاز ألئمتنا

ةً وال جمازاً ألّن فيه إغراء مبا ال جيوز، مع أّنه ال جيوز ألحٍد أْن هذا اإلطالق حقيق

ينتسب لغري نسبه أو يترّبأ من نسب وإن دق، فكيف بعد القسم والتأكيد ودفع ما 

 عساه أْن يتوهم... 

وأّما ما اّدعاه احللي والشهيد الثاني من عدم انعقاد أصالة احلقيقة لوجود معاِرض 

بالعرف واللغة فباطل لكونه خمالفاً  ىإذ ما استدالّ به على املدَّعفدونه خرط القتاد، 

أي ال تقطعوا عليه بوله،   ابنيّ تزرموا ال و  إبناي هذان  :لقول النيّب

يف حجر جّده الّرسول األكرم، مضافاً لألخبار  وكان قد بال اإلمام احلسن

، وخمالٌف أيضاً إلمجاع لإلمامني احلسنني الكثرية الدالة على حقيقة بنّوته

 فوجب رّده. حبسب قول الشيخ الطوسي يف اخلالف  األّمة واملعقول 

واالستدالل برواية محاد ساقط بل هابط لكونها مرسلة، ومتى كان االستدالل 

باملراسيل حّجةً على املطالب العلمّية والفقهّية؟! ولو سلّمنا وجود املعاِرض من 

 مل على التقّية أو الّتأويل..األخبار فسبيله إّما احل

وبهذا يتضح أّن دعوى اجملاز خالف األصل فوجب احلمل على احلقيقة ال سّيما 

بن والبنت على لفظ اال طِلق اُوعليه فلو  رائن املؤكِّدة للمعنى احلقيقي..مع نصب الق

ة ولد البنت اهلامشّية من طرف أّمها، ودار بني احلقيقة واجملاز، فاألصل كونه حقيق

ال أساس له  شعريٌّ حتى يرد دليل قطعي يثبت كونه جمازاً، وما عدا ذلك فهو كالٌم

يف التشريع ملعارضته لآليات واألخبار، وعلى فرض حّجة ما جاء يف اللغة، فإّنه 

يتعارض مع النصوص الشرعّية القطعّية الدالّة على احلقيقة، وترجع املسألة إىل عدم 
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ملطالب الشرعية عند املعارضة؛ ألّن قول اللغوي ليس حجية قول اللغوي يف تعيني ا

حّجةً إذا عارض النصوص القطعّية، وقول اللغوي ليس حّجةً وال دليالً قطعّياً حتى 

ُيرج ع إليه، بل رّبما يكشف عن احلجية يف بعض األحيان، وال عربة بأكثر أقوال 

غة هّمهم أْن يذكروا املعاني اللغويني يف مقام استكشاف األلفاظ ألّن أكثر املدوِّنني لل

اليت شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثري عناية منهم بتمييز املعاني احلقيقّية من 

 اجملازّية إالّ نادراً...

 األصل يف اإلطالق احلقيقة:الدليل الثالث:

بن اعلى  بّوةَ اجلّدأإّن اآليات واألخبار املتقدِّمة أطلَقَت  خالصة الدليل األصولي:

 لبنت، وهذا اإلستعمال من قبيل احلقيقة ال اجملاز.ا

ودعوى أّن إنتساب الشخص إىل هاشم من طرف األّم جماز، وليس من باب 

اإلشرتاك يف الوضع، فإّن اجملاز مقدم على اإلشرتاك حيث ت ع ار ض  اإلحتماالن، 

لفظياً، أّما  لعدم تعدد الوضع يف اجملاز، مردودة مبا إذا كان اإلشرتاك احملتمل إشرتاكاً

 .اإلشرتاك املعنوي فهو مقَدَّم على اجملاز ألّنه حقيقة

 .مضافاً أّن هذه الّدعوى اعتم د ت على أمور إستحسانية ال ميكن إثبات اللغة بها

 ،بٌن حقيقةًابن البنت اوهو أّن  فالصحيح ما ذهب إليه السيِّد املرتضى

 :واستدّل على مطلبه بأمر ين

يف  وقد ثبت إطالق اإلسالم يف قوله ،يف اإلطالق احلقيقة : أّن األصلاألّول

 . هذان إبناي قاما أو قعدا  :اإلمامني احلسنني

دخل فيه أوالد بنيها وأوالد  إّن م ن أوصى مباٍل لولد موالتنا فاطمة :الثاني

 ول ولد البنتخفيه ولد البنت لد وكذا لو وقف على ولده، دخل ،بناتها حقيقةً

 .(1)دحتت الول

 فال ُيقال ،ان من جهة األب عرفاًإّنه إمنا يصدق اإلنتساب حقيقةً إذا ك إْن قيل:
 

                                                           



 اجلزء األول 

متيمي إالّ ملَن انتسب إىل متيم باألب وال حارثي إالّ ملن انتسب إىل حارث باألب 

 ويؤيده قول الشاعر:

 بنونا بنو أبنائنا وبناتنا                    بنوهن أبناء الرجال األباعد

رواه محاد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصاحل األول وما 

 قريش سائر من وأبوه هاشم بني من أمه كانت مَن : اإلمام الكاظم قال

    يقول: تعالى الله ألنّ شيء، اخلمس من له وليس له، حتلّ الصدقة فإنّ
  ۡ٥.. ٱۡدُعوُهۡم ٓأِلبَآئِِهم  . 

قل والعرف، يؤخذ بالنقل ال العرف، فإّنا مل جند دليالً عند تعارض الن جوابه:

واضحاً على إثبات صّحة اإلعتماد على العرف، فالعرف إّنما ُيْرج ع إليه يف حال مل 

يكن متعارضاً مع النقل، أّما معه فال، وذلك البتناء العرف أغلب األحيان على 

 أمور ال واقعّية هلا.

فما وافقه فيؤخ ذ به، وإالّ فال، مل أجد هلا  ودعوى أّن العربة بالّصدق العريف

مستنداً شرعّياً أو عقلّياً سوى أّنه استحسان وذوق اعتربه بعض الفقهاء من 

املسلَّمات.. مدفوعة بأّن الولد تابع ألشرف الوالدين أو ألّن احلقائق العرفّية يف 

 اجلزيرة العربّية تولي أهمّية للرجل دون املرأة..

ّية أو الّصدق العريف على بعض العناوين ليس حّجةً شرعّيةً حتى والتسمية العرف

يتمّسك به، بل الّصدق العريف هو أمٌر اعتباريٌّ تبانى عليه العقالء لقيمومة الّرجل 

 على املرأة، والعربة باحلقائق الّشرعّية وليس بالتسميات العرفّية فتأمَّْل.

حقيقةً فيما إذا كان من جهة مضافاً إىل أّن دعوى العرف على صدق االنتساب 

هلامشيني األب مردودة ملعارضتها بصّحة وصدق إطالقه على املنتسبني إىل ا

ّم، فالعرف ببابنا فيقع التعارض بني العرف املدَّعى وبني والعلويني من ناحية األ

عرفنا الذي ال يفرِّق بني اهلامشي أو العلوي يف كونه من ناحية األب أو األّم... 

لفائدة فيما لو وقف الّرجل اهلامشي داره على أوالد أوالده دخل فيه ولد وتظهر ا

 البنت الندراجه حتت الولد، وذلك لصّحة انتساب ولد الولد إىل املنسوب الواقف...
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: كونه ولداً حقيقةً يستلزم االنتساب إليه بطريق أوىل، فال يصّح وبعبارٍة أخرى

واالستشهاد  .كيك بني الشيء والزمه..تفالتفكيك بني األمرين ألّنه من باب ال

بالتميمي واحلارثي فال يقال هلما متيمي أو حارثي إالّ ملن انتسب إىل متيم أو حارث 

باألب فكالم ال حقيقة له يف األخبار، بل هو معاكٌس هلا، لقد ورد يف مجلة من 

دي بل مجيع الذرية إىل النيّب األعظم فيقال: حمّم األخبار على صّحة نسبتهم

يف باب ما نّص اهلل ورسوله ( أصول الكايف ) كما يقال علوّي، ومن ذلك ما رواه يف 

واحداً فواحداً بسند صحيح عن عبد الرحيم بن روح القصري عن  على األئّمة

نُفِسِهۡمۖ   :يف قول اهلل موالنا أبي جعفر
َ
ۡوََلَٰ بِٱلُۡمۡؤمِنَِي ِمۡن أ

َ
ثّم   ٦.. ٱلاِِبُّ أ

ث الدال على اختصاص اإلمامة بهم.. إىل أْن قال: فقلت له: هل لولد ساق احلدي

 فيها حملمدي ما رحيمال عبد يا والله ال : فيها نصيب؟ فقال احلسن

 . غيرنا نصيب

عن محزة وحمّمد ابين محران عن ( معاني األخبار  ) وما رواه الّصدوق يف كتاب

كر محران لعقيدته يف اإلمامة ما يف حديث قال فيه بعد ذ اإلمام أبي عبد اهلل

قلت: يا سيدي وما املطمر؟   العلم وبني بينك املطمر مد حمران يا  صورته:

،  زنديق فهو األمر هذا على خالفك فمن البناء يطخ تسمّونه أنتم قال: 

 علويّاً كان وإنْ : فقلت: وإْن كان علوياً فاطمّياً؟ فقال اإلمام أبو عبد اهلل

 . فاطميّاً

بأّن كّل م ن كان من  وهذان احلديثان صرحيان كما ترى يف صّحة النسبة إليه

بنته فهو حمّمدٌي، وبه يظهر أّن ما ذكره من أّنه ال تصّح النسبة إليه إالّ اذريته وأبناء 

 إذا انتسب باألب كالم شعري ال تعويل عليه.

ه بني دعوى احملق واملبطل يف باب ما يفصل ب( الكايف  ) ويؤكّد ما ذكرنا ما رواه يف

 سترنا هتك من وبني بيننا ...الله قال:  يف اإلمامة عن موالنا أبي جعفر

 في نقله لم ما فينا وقال جدّنا غير إلى ونسبنا سرّنا وأفشى حقّنا وجحدنا

، ومما يدّل على صّحة االنتساب باألم زيادة على ما قّدمنا ما رواه العياشي  أنفسنا



 اجلزء األول 

       قال: الربقي يف احملاسن عن بشري الدّهان عن املوىل أبي عبد اهلليف تفسريه و

 قبل من إبراهيم إلى القرآن في مرمي بن عيسى الله نسب لقد ...والله 
يُّوَب َوُيوُسَف ..  تال: ثمّ النساء

َ
ِياتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمََٰن َوأ َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنۚ  َوِمن ُذر 

أترى يصّح التفكيك بني انتسابه  وذكر عيسى   ٨٤ زِي ٱلُۡمۡحِسنِيَ َوَكَذَٰلَِك ََنۡ 

إىل أّمه وجّده إبراهيم وبني املرياث والوقف وبقّية التكاليف اإلهلّية واليت منها حرمة 

الّصدقات الواجبة عليه كالزكاة مثالً؟! ال أدري كيف يكون موقف املشهور 

 وجوابهم على ما ذكرنا؟!

خبار  عندنا. بقول اللغويني على إثبات املطالب يف حال عار ض ت األ وال ُيست د لع

مضافاً إىل أّنه ال ميكن خلرب محّاد أْن يتقّدم على اآليات واألخبار املتضافرة الدالة 

بٌن حقيقةً وأّنه من ذرية آل النيّب وقرابته، ال سّيما أّن اخلرب ابن البنت اعلى أّن 

صِّصاً أو مقيِّداً لعدم توافر شروط العموم واخلصوص أو مرس ٌل ال يصلح أْن يكون خم

يف باب العموم  داخلة اإلطالق والتقييد، بل املسألة داخلة يف باب التعارض وليست

 واخلصوص أو اإلطالق والتقييد.

مضافاً إىل أّن دعوى دخول املرس لة يف باب اإلطالق والتقييد، فيكون مقّيداً 

عمل  ّإن ل بعد اجنباره بعمل املشهور لقاعدة: "لالطالقات فيخرج عن اإلرسا

" فيدخل يف موضوع  املشهور خبرب ضعيف توثيق عملي للمخرب به فيثبت به كونه ثقة

املشهور إنَّما يكون حجةً يف حال كان  هذه الدعوى مدفوعة بأّن عمل ...جيةاحل

دل الدليل املعترب عملهم موافقاً للقرائن املوجبة للعلم أو االطمئنان بصدق اخلرب، أو 

على صدق اخلرب فيؤخذ به، وذلك ألن القرينة املوجبة لألخذ باخلرب وكذلك الدليل 

املعترب الدال على صدقه، داخالن يف التبني الوجداني والتعبدي، وال يبعد أيضاً أن 

يكون نفس عمل املشهور من التبني يف حال عدم معارضة اخلرب الذي أخذوا به 

ر إعتباراً من حيث املوافقة للكتاب والقرائن الداخلية واخلارجية، ألخباٍر أخرى أكث

وهذا كالم ال مغمز يف حجيته من حيث موافقته لألصول الواصلة إلينا من أئمة 

اهلدى اآلمرة بالتمسك بكلِّ خرٍب موافٍق للكتاب الكريم والسنة املطهرة، وال يبعد 
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عتمد على القرائن الدالة على صدق الدعوى القائلة بأن عمل املشهور الذي ال ي

فال يصح  ال ُيعلَم وجهه الً من هذه الناحية، واجململجمم صدق متسكه باخلرب يكون

، فيحتمل أْن يكون عملهم به ملا ظهر هلم من صدق اخلرب ومطابقته التمسك به

 ضعيف خبرب فالعمل كون املخرب ثقة عندهم،لللواقع حبسب نظرهم واجتهادهم، ال 

 ى توثيق املخرب به، وال سّيما أنهم مل يعملوا خبرٍب آخر لنفس هذا املخرب.ال يدّل عل

فتوى  يف ال يكون حّجةً يف نفسه، وكذلك: إّن اخلرب الّضعأخرى ٍوبعبارة

املشهور غري حّجة على الفرض أيضاً، وانضمام غري احلجة ال يوجب احلجية، فإّن 

ينتج  الانضمام الضعيف إىل الضعيف وانضمام العدم إىل العدم ال ينتج إالّ العدم... 

للحكم  املدرك ألن أصل فتوى املشهور ال تكون حجة بنفسها ما مل تستند على قّوةً؛

تباع الدليل أوإال ألصبح كلع مشهور حجةً وهو خلف املطلوب يف األدلة الدالة على 

ة من دون أن تعتمد على احلّج ة وليس الشهرة ألنها شهرة بذاتهاكحجٍَّة شرعي

 الشرعيَّة.

هو االجنبار بعمل قدماء  املفرتض أن يكون جابراً لعمل املشهور إنَّما االجنبارو

لوصول وألنهم أوفر حظاً منا با ،األصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان املعصوم

 .إىل القرائن املوجبة للعلم

عارضها يكون تاماً شريطة أن ال يلضعيف بعمل املشهور ا القول باجنبار اخلرب نَّإ

شهرة أخرى مدعومة بأدلة أقوى من أدلة الشهرة األوىل على فرض وجودها يف مثل 

م وهي غري متحققة عند مقامنا بالنسبة إىل نفي السيادة عن املنتسب إىل هاشم باأل

املتقدمني حتى ميكن تقدميها على غريها يف مقام العمل، وعلى فرض مثة شهرة على 

ناهضتها للدليل النقلي من الكتاب والسنة، ودعوى النفي فال اعتداد بها ألجل م

مردودة بسبب معارضتها  وجود أخبار تنفي السيادة عن املنتسب إىل هاشم باألم..

ن م وانتسابه إىل جده إبراهيم للكتاب الكريم املثبت لسيادة نيب اهلل عيسى

 ناحية أمه باعتباره بال أٍب...

واحلال هذه  هض الدليل القطعي فال جيوز : إنَّ الشهرة قد تنايتلخص مما أشرنا
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تقدميها على الدليل القطعي من الكتاب والسنَّة، ولعلَّ هذا هو ما دعا احملقق السيِّد  

يف تقريراته  إىل رفض قاعدة إجنبار اخلرب الضعيف بعمل املشهور اخلوئي

، افق للكتاب والسنةاملقابلة للدليل املعترب املو األصولّية وإبطاله حلجية فتوى املشهور

 بالشرط الذي أسسناه. احلق الذي ال حنيد عنهوهو 

كونه موافقاً للكتاب مبقتضى التحقيق أّن امليزان يف حجية اخلرب  إذاً  فالصحيح 

ال يقدح إعراض و الكريم والقرائن األخرى، فإذا كان مستوفياً ملا ذكرنا كان حجةً،

ال يوجب وهنه  خلرب الضعيف سنداًعن اور املشه إعراض  ّنوكذلك فإاملشهور عنه، 

كموردنا يف مرسلة محاد اليت ادعى ثلة من فقهاء اإلمامّية  فيما لو كان خمالفاً للكتاب

كالكليين  األصحاب قدماء أّن على التأكيد مع األصحاب.. بعمل منجرباً سندها كون

أّن األصحاب  ونظائره ممن هلم مصنفات مل يتعرضوا للمسألة فمن أين نثبت حينئٍذ

 أو جلّهم عملوا برواية محّاد حتى يكون عملهم جابراً لضعف سندها؟! مكلّه

فدعوى وجود شهرة أو إمجاع على العمل برواية محّاد غري ثابتة ال سّيما مع 

وهؤالء األعالم هم أعمدة  وجود خمالف منهم كالسيِّد املرتضى واملفيد ونظائرهما،

اجنبار الّرواية بعمل األصحاب جمّرد دعوى للمتأخِّرين فيبقى  الشهرة عند املتقدمني،

 كغريهما من دعاوى اإلمجاع اليت ال حقيقة هلا عند التتبع والفحص.

بٌن للجد حقيقةً، ويصدق عليه أّنه هامشيٌّ، له ما ابن  البنت اإّن  خالصة القول:

 ري املؤمننيللهامشيني من طرف األب ُعرفاً وشرعاً، ويؤكِّد هذا ما ورد عن نسب أم

 .أنه أّول هامشي تولّد من هامشيَّني من طرف األب واألم 

رار واضح بأنه سّيد من بين إق " أول هامشي تولد من هامشيني " فالتعبري بأنه

    صّح خطاُبه، لذا بُن رسول اهللا عليه؛ فإّن اإلمام احلسنيبناًء و. اشم..ه

 ". رسوِل اهلل ن ب ايالسَّالم عليكَ  "بـ

كّل ذلك بناًء على القول بأّن املقصود بالُبنّوة الناحية النسبّية اليت ينظر إليها 

العرب نظرةَ التقديس واإلجالل، فكلّما كان املرُء طاهر املولد صحيح النَّس ب كان 

 زيرةـبيلة يف جـرف قـنتِسباً إىل أشـو كان مـكيف لـيدهم، فـقالـرافهم وتـحرت ماً يف أعـم
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 امل وهي ساللة هاشم من قبيلة قريش.العرب بل الع

 حسنيٌ : وهذا نظري قوله ّوة هي الروحية والنفسية،ناملراد بالب أّن األظهر لكّن

 عليكَ السَّالم الله، عبد أبا يا عليكَ السّالم ، وكأّن الفقرتني املتقدِّم ت ْين  مِنّي

،  مِنِّي سنيوح حسني من أنا  :تشريان إىل قول النيب  الله رسول يابن

وحسني مين هي   الله عبد أبا يا عليكَ السّالم فأنا من حسني هي فقرة قوله 

 واهلل العامل بأسرار أحكامه. ... الله رسول يابن عليكَ السَّالم فقرة قوله: 

 

الم عليَك يا خرية اَّلل وابن خريته ] [ السا
 (1)

كّل شيء، واخِلْير ة من الشيء أو اخِلي ر ة بفتح الياء وتسكينها هي: الفاضلة من 

القوم هي: األفضل، ومن اخِلي ر ة اشُتقَّ اخلري واإلختيار، والصفوة من كّل شيء: 

 خالُصُه وخياُره.

وأبوه وأّمه وأخوه والتسعة من صلبه صلوات رّبي عليهم  فاإلمام احلسني

هلل تعاىل أمجعني، ِخي ُر اهلل وخالصته وصفوته من مجيع خلقه، فهم أفضل خلق ا

 على البالد وساسة العباد ورمحة اهلل الواسعة على عالَم الكائنات.

 وقد دّل على ذلك النصوص املتواترة منها:

  يف نوادر الكليين، باب جامع يف فضل اإلمام وصفاته، عن أبي حمّمد القاسم

 مب رو يف بن العالء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنَّا مع اإلمام الّرضا

كثرة اختالف الناس  دمنا فأداروا أمر اإلمامة وذكروااجلمعة يف بدء مق اجلامع يوم

 يا  ثّم قال: فأعلمته خوض الناس فيه، فتبّسم فيها، فدخلت على سّيدي

 حتى نبيّه يقبض لم الله إنّ آرائهم، عن وخدعوا القوم جهل العزيز عبد

 احلالل فيه بيّن ،شيء كلّ تبيان فيه القرآن عليه وأنزل الدين له أكمل

   :فقال كمُالً، الناس إليه يحتاج ما وجميع ،واألحكام واحلدود واحلرام،
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 .. ِّۚ ء  ۡ َۡ ۡطَنا ِِف ٱۡلِكَتَِٰب ِمن  ا فَرا  عمره آخر وهي الوداع حجّة في وأنزل  ٣٨.. ما
:  .. ۡۡتَمۡمُت َعلَۡيُكم

َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
َمَِّت َورَِضيُت لَُكُم نِعۡ  ٱَّۡلَۡوَم أ

ۚ ٱۡۡلِۡسَلََٰم دِينّٗ   ألمّته بيّن حتى ميضِ ولم الدين، متام من اإلمامة وأمر  ٣ ..ا

 لهم وأقام احلقّ، سبيل قصد على وتركهم سبيلهم لهم وأوضح دينهم معالم
 زعم فمن بيّنه، إالّ األمّة إليه يحتاج شيئاً لهم ترك وما وإماماً علماً عليّاً

 به.  كافرٌ فهو الله كتاب ردّ ومن الله، كتاب ردّ فقد دينه يكمّل لم الله أنّ
 إنّ اختيارهم، فيها فيجوز األمّة من ومحلّها اإلمامة قدر يعرفون هل

 أن من غوراً وأبعد جانباً وأمنع مكاناً وأعلى شأناً وأعظم قدراً أجلّ اإلمامة
 إنّ باختيارهم، إماماً يموايق أو بآرائهم، ينالوها أو بعقولهم، النّاس يبلغها

 ثالثة، مرتبة لّةواخل النبوّة بعد اخلليل إبراهيم بـها الله خصّ اإلمامة
ۖ إِّن ِ َجاِعلَُك لِلنااِس إَِمامّٗ   فقال: ذكره، هاب وأشاد بها شرّفه وفضيلة  فقال  ا

ِياَِّت    ها:ب سروراً اخلليل َيَناُل ََّل   وتعالى: تبارك الله قال  َوِمن ذُر 
َٰلِِمَي   . ١٢٤َعۡهِدي ٱلظا

 الصّفوة، في وصارت القيامة يوم إلى ظالمٍ كلِّ إمامةَ اآلية هذه فأبطلت
    فقال: والطّهارة الصّفوة أهل ذرّيته في جعلها بأن تعالى الله أكرمه ثمّ
  ۖ ۥٓ إِۡسَحََٰق َوَيۡعُقوَب نَافِلَةّٗ   َوَوَهۡبَنا ََلُ

ةّٗ  ٧٢ِحَي  َجَعۡلَنا َََٰٰلِ َوُُك ّٗ ئِما
َ
َيۡهُدوَن  وََجَعۡلَنَُٰهۡم أ

ۡمرِنَا وَ 
َ
وَۡحۡيَنآ إََِّلِۡهۡم فِۡعَل بِأ

َ
َٰبِِدينَ  أ نُواْ َلَا َع ََ ةِ  َو َكوَٰ لَوَٰةِ ِإَويَتآَء ٱلزا  . ٧٣ ٱۡۡلَۡيَرَِٰت ِإَوقَاَم ٱلصا
 الله ورّثها حتى فقرناً قرناً بعض عن بعضٌ يرثها ذرّيته في تزل فلم
َبُعوهُ َوَهََٰذا   وتعالى: جلّ فقال ،لنبيَّا تعالى ِيَن ٱتا ۡوََل ٱلااِس بَِِبَۡرَٰهِيَم لََّلا

َ
إِنا أ

ُ َوَِلُّ ٱلُۡمۡؤِمنَِي  ْ  َوٱَّللا ِيَن َءاَمُنوا  عليّاً فقلّدها خاصّة له فكانت  ٦٨ٱلاِِبُّ َوٱَّلا
 الّذين األصفياء ذريّته في فصارت الله، فرض ما رسم على تعالى الله بأمر 

ْ   تعالى: بقوله واإلميان، العلم الله آتاهم وتُوا
ُ
ِيَن أ يَمََٰن لََقۡد  َوقَاَل ٱَّلا ٱۡلعِۡلَم َوٱۡۡلِ

ِ إََِلَٰ يَۡوِم ٱبۡلَۡعِث    يوم إلى خاصّة عليّ ولد في فهي  ٥٦.. بَلِۡثُتۡم ِِف كَِتَِٰب ٱَّللا

 اجلهّال؟. هؤالء يختار أين فمن محمّد بعد نبيّ ال إذ القيامة،
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 الله خالفة اإلمامة إنّ األوصياء، وإرث األنبياء، زلةمن هي اإلمامة إنّ 

 إنّ واحلسني احلسن وميراث املؤمنني أمير ومقام الرّسول وخالفة
 اإلمامة إنّ املؤمنني، وعزّ الدنيا وصالح املسلمني، ونظام الدّين، زمام اإلمامة

 والصّيام والزكاة الصّالة متام باإلمام امي،السّ وفرعه النّامي، اإلسالم أسُّ
 ومنع واألحكام، احلدود وإمضـاء والصّدقات، الفيء وتوفير واجلهاد، واحلجّ

 واألطراف.  غور الثّ
 عن ويذبّ الله، حدود ويقيم الله، حرام ويحرّم الله، حالل يحلّ اإلمام

 البالغة، واحلجّة احلسنة، واملوعظة باحلكمة، ربّه سبيل إلى ويدعو الله، دين
 ال بحيث األفق في وهي للعالم بنورها اجمللّلة الطّالعة كالشّمس اإلمام
 واألبصار.  األيدي تنالها

 في الهادي والنّجم الساطع والنّور الزاهر، والسّراج املنير، البدر اإلمام

 على العذب املاء اإلمام البحار، وجلج القفار، البلدان وأجواز الدُّجى غياهب

 ،(1)اليفاع على النّار اإلمام الرّدى، من واملنجي الهدى على والدّال لظّماءا
 السّحاب اإلمام فهالك، فارقه من املهالك، في والدّليل به اصطلى ملن احلارّ
 البسيطة، واألرض الظّليلة، والسّماء املضيئة، والشمس الهاطل والغيث املاطر،

 والروضة.  والغدير الغزيرة، والعني
 بالولد البرّة واألمّ الشّقيق، واألخ الشفيق، لداوالو الرفيق، األنيس اماإلم

 خلقه، في الله أمني اإلمام (2)النّآد الدّاهية في العباد ومفزع الصّغير،
 حرم عن والذابّ الله، إلى والدّاعي بالده، في وخليفته عباده على وحجّته

 الله. 

 املوسوم بالعلم، اخملصوص عيوب،ال عن واملبرّأ الذّنوب من املطهّر اإلمام

 الكافرين. وبوار املنافقني، وغيظ املسلمني وعزّ الدّين، نظام باحللم،
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 وال بدلٌ منه يوجد وال عالمٌ، يعادله وال أحدٌ، يدانيه ال دهره، واحد اإلمام

 اكتساب، وال له منه طلب غير من كلّه بالفضل مخصوص نظير، وال مثلٌ له
 الوهّاب.  لاملفضّ من اختصاص بل

 ضلّت هيهات، هيهات اختياره، ميكنه أو اإلمام، معرفة يبلغ الّذي ذا فمن
 العظماء، وتصاغرت العيون، وخسئت لباب،األ وحارت احللوم، وتاهت العقول،

 األلبّاء، وجهِلَت اخلطباء، وحصُرت احللماء، وتقاصرت احلكماء، وحتيّرت
 أو شأنه، من شأنٍ وصف عن لبلغاء،ا وعيِيَت األدباء، وعجِزت الشعراء، وكلّت

 ينعت أو بكلّه، يوصف وكيف والتّقصير، بالعجز وأقرّت فضائله، من فضيلةٍ
 كيف ال غناه، ويغني مقامه يقوم من يوجد أو أمره، من شيءٌ يُفْهَمْ أو بكنهه،

 اإلختيار فأين الواصفني، ووصف املتناولني، يد من النّجم بحيث وهو وأنّى؟
 هذا؟!. مثل يوجد وأين هذا عن العقول وأين هذا؟ من

 أنفسهم، والله كذّبتهم محمّد الرسول آل غير في يوجد ذلك أنّ أتظنّون
 احلضيض إلى عنه تزلُّ دحضاً، صعباً مرتقاً فارتقوا األباطيل ومنّتهم

 فلم مضلّة، وآراء ناقصة، بائرة حائرة بعقول اإلمام إقامة راموا أقدامهم،
َٰ يُۡؤفَُكوَن ..  بعداً، إالّ منه يزدادوا ّنا

َ
ۖ أ ُ ََٰتلَُهُم ٱَّللا  صعباً، راموا ولقد  ٣٠َق

 عن اإلمام تركوا إذ احليرة، في ووقعوا بعيداً، ضالالً وضلّوا إفكاً، وقالوا
 مستبصرين. وكانوا السبيل عن فصدّهم أعمالهم الشيطان لهم وزيّن بصيرة،

 اختيارهم إلى بيته أهلو الله رسول واختيار الله اختيار عن رغبوا
ِ   يناديهم: والقرآن ۚ ُسۡبَحََٰن ٱَّللا َوَربَُّك ََيۡلُُق َما يََشآُء َويَۡخَتاُر  َما ََكَن لَُهُم ٱۡۡلرَِيَةُ

ا يُۡۡشُِكوَن  ُ َوََّل مُ  َوَما ََكَن لُِمۡؤمِن   : وقال  ٦٨َوتََعَََٰلَٰ َعما ۡؤِمَنٍة إَِذا قَََض ٱَّللا
مۡ 

َ
ۥٓ أ ۡمرِهِۡم  َورَُسوَُلُ

َ
ن يَُكوَن لَُهُم ٱۡۡلرَِيَةُ ِمۡن أ

َ
َما لَُكۡم   وقال: اآلية،  ٣٦.. ًرا أ

ۡم لَُكۡم كَِتَٰب  فِيهِ تَۡدرُُسوَن  ٣٦َكۡيَف ََتُۡكُموَن 
َ
وَن  ٣٧أ ُ ۡم  ٣٨إِنا لَُكۡم فِيهِ لََما ََترَيا

َ
أ

يَۡمٌَٰن َعلَۡيَنا َبَٰلَِغٌة إََِلَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيَٰمَ 
َ
َٰلَِك  ٣٩ةِ إِنا لَُكۡم لََما ََتُۡكُموَن لَُكۡم أ ُهم بَِذ يُّ

َ
َسۡلُهۡم أ

ْ َََِٰٰدقَِي  ٤٠زَِعيٌم  ٓئِِهۡم إِن ََكنُوا ََ ْ بُِۡشَ تُوا
ۡ
ُٓء فَۡلَيأ ََ ۡم لَُهۡم ُُشَ

َ
فاََل  : وقال  ٤١أ

َ
أ
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  ٓ ۡقَفالَُها

َ
َٰ قُلُوٍب أ ۡم لََعَ

َ
َٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم ََّل َيۡفَقُهوَن  ُطبِعَ ..  أم  ٢٤ َيَتَدباُروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ لََعَ

٨٧  أم  .. َسِمۡعَنا َوُهۡم ََّل يَۡسَمُعوَن ْ مُّ  ٢١قَالُوا ِ ٱلصُّ ِ ِعنَد ٱَّللا َوآب  ۞إِنا َُشا ٱلا
ِيَن ََّل َيۡعقِلُوَن  ُ فِيِهۡم َخرۡيّٗ  ٢٢ٱبۡلُۡكُم ٱَّلا ۡسَمَعُهۡمۖ َولَۡو َعلَِم ٱَّللا

َ ۡسمَ ا ألا
َ
َعُهۡم تَلََولاواْ واُهم َولَۡو أ

ۡعرُِضوَن   من يؤتيه الله فضل هو بل  ٩٣.. قَالُواْ َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا..  أم  ٢٣مُّ

 العظيم.  الفضل ذو والله يشاء
 معدن ينكل، ال وراعٍ يجهل، ال عالمٌ واإلمام اإلمام؟! باختيار لهم فكيف

 بدعوة مخصوصٌ لعبادة،وا والعلم والزهادة، والنّسك والطّهارة، القدس
 ذو يدانيه وال نسب، في فيه مغمز ال البتول، املطهّرة ونسلِ الرسول

 الرّسول من والعترة هاشم، من والذّروة قريش من البيت في حسب،
 كامل العلم، نامي مناف، عبد من والفرع األشراف، شرف ،الله من والرّضا

 الله بأمر قائمٌ الطّاعة، روضمف بالسياسة، عالمٌ باإلمامة، مضطلعٌ احللم،
، ٌالله. لدين حافظٌ الله، لعباد ناصح 

 مخزون من ويؤتيهم الله يوفّقهم عليهم الله صلوات واألئمّة األنبياء إنّ
 في الزمان أهل علم فوق علمهم فيكون غيرهم، يؤتيه ال ما وحكمه علمه

َحقُّ ..  تعالى: قوله
َ
ِ أ َفَمن َيۡهِدٓي إََِل ٱۡۡلَق 

َ
ۖ َفَما أ ن ُيۡهَدىَٰ

َ
ٓ أ ٓي إَِّلا ِ ن َّلا يَِهد  ما

َ
ن يُتاَبَع أ

َ
أ

َوَمن يُۡؤَت ٱۡۡلِۡكَمَة َفَقۡد ..  وتعالى: تبارك وقوله  ٣٥لَُكۡم َكۡيَف ََتُۡكُموَن 
وِِتَ َخرۡيّٗ 

ُ
َُٰه َعلَۡيُكۡم َوَزاَدهُۥ إِنا ٱ..  طالوت: في وقوله  ٢٦٩.. ا  ا َكثرِيّٗ أ َ ٱۡصَطَفى َّللا

ۡسِم   َطةّٗ بَسۡ  ُ َوَِٰسٌع َعلِيم  ِِف ٱۡلعِۡلِم َوٱۡۡلِ ۚ َوٱَّللا ُ يُۡؤِِت ُمۡلَكُهۥ َمن يََشآُء  وقال  ٢٤٧ َوٱَّللا

نَزَل ٱ.. : لنبيّه
َ
ُ َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة وََعلاَمَك أ َن  َّللا ََ َما لَۡم تَُكن َتۡعلَُمۚ َو

ِ َعلَۡيَك َعِظيمّٗ   وعترته نبيّه بيت أهل من األئمّة في وقال  ١١٣ا فَۡضُل ٱَّللا

ُ مِن فَۡضلِهِۦۖ   عليهم: الله صلوات وذريته َُٰهُم ٱَّللا ٓ َءاتَى َٰ َما ۡم ََيُۡسُدوَن ٱلااَس لََعَ
َ
أ

ۡلًًك َعِظيمّٗ  ٓ َءاَل إِبَۡرَٰهِيَم ٱلِۡكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوَءاَتۡيَنَُٰهم مُّ ۡن َءاَمَن فَِمۡنُهم ما  ٥٤ا َفَقۡد َءاتَۡيَنا
ن َصدا َعۡنُهۚ َوَكََفَٰ ِِبََهناَم َسعِرًيا   .  ٥٥بِهِۦ َوِمۡنُهم ما

 هـبـلـق وأودع ك،ـذلـل درهـص رحـش اده،ـبـع ورِـألم لهـال ارهـتـاخ إذا دـبـعـال وإنّ
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 عن فيه يحير وال بجواب، بعده يعِ فلم إلهاماً، العلم وألهمه احلكمة، ينابيع

 والزّلل اخلطايا من أمن قد مسدّد، موفّقٌ مؤيّد، ومٌمعص فهو الصّواب،
 خلقه، على وشاهده عباده، على حجّته ليكون بذلك الله يخصّه والعثار،

 العظيم. الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله فضل وذلك
 الصّفة بهذه مختارهم يكون أو فيختارونه هذا مثل على يقدرون فهل

 كأنّهم ظهورهم وراء الله كتاب ونبذوا احلقَّ - لهوبيتِ ال - تعدّوا فيقدّمونه،
 فذمّهم أهواءهم، واتّبعوا فنبذوه والشفاء، الهدى الله كتاب وفي يعلمون، ال

َُٰه بَِغرۡيِ ..  وتعالى: جلّ فقال وأتعسهم ومقتهم الله َبَع َهَوى ِن ٱتا َضلُّ ِمما
َ
َوَمۡن أ

َِن ٱى ُهدّٗ  َ ََّل َيۡهدِ م  ِۚ إِنا ٱَّللا َٰلِِمَي َّللا َضلا ..  وقال:  ٥٠ي ٱلَۡقۡوَم ٱلظا
َ
اُهۡم َوأ ا ل َفَتۡعسّٗ

ۡعَمَٰلَُهۡم 
َ
ُ ..  وقال:  ٨أ ْۚ َكَذَٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّللا ِيَن َءاَمُنوا ِ وَِعنَد ٱَّلا َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱَّللا

ِ  َجباار   ِ قَۡلِب ُمَتَكب 
َٰ ُك   وسلّم وآله محمّد النبيّ على للها وصلّى  ٣٥لََعَ

 .(1) كثيراً تسليماً
 عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن احلسن بن  ،بإسناده إىل حمّمد بن حييى

يف خطبة له يذكر فيها  عن اإلمام أبي عبد اهلل ،حمبوب، عن إسحاق بن غالب

 نبيّنا بيت أهل من الهدى بأئمّة أوضح الله إنّ  :وصفاتهم حال األئّمة

 ،علمه ينابيع باطن عن بـهم وفتح منهاجه، سبيل عن همب وأبلج دينه، عن
 ،إميانه حالوة طعم وجد إمامه، حقّ واجب محمّد أمّة من عرف فمن
 ،خللقه علماً اإلمام نصّب وتعالى تبارك الله ألنّ إسالمه، طالوة فضل وعلم

 نور من وغشّاه ،الوقار تاج الله وألبسه وعامله، موادّه أهل على حجّةً وجعله

 الله عند ما ينال وال ،موادّه عنه ينقطع ال لسّماء،ا إلى بسبب ميدّ جلبّار،ا

 يرد مبا عالمٌ فهو ،مبعرفته إالّ العباد أعمالَ اللهُ يقبل وال أسبابه، بجهة إالّ

 الله يزل فلم ،الفنت ومشبّهات السّنن، ومعميّات الدّجى، ملتبسات من عليه
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 إمام، كلّ عقب من احلسني اإلمام ولد من خللقه يختارهم وتعالى تبارك 

 مضى كلّما ويرتضيهم، خللقه همب ىويرض ويجتبيهم لذلك يصطفيهم
 قيّماً، وإماماً نيّراً، وهادياً بيّناً، علماً إماماً، عَقِبِه من خللقه نصب إمامٌ منهم

 ودعاته الله حجج يعدلون، وبه باحلقّ يهدون الله، من أئمّةٌ عاملاً، وحجّةً
 وينمو البالد، بنورهم وتستهلّ العباد، بهديهم يدين خلقه، لىع ورعاته

 ومفاتيح للظّالم، ومصابيح لألنام، حياةً الله جعلهم ،(1)التالد ببركتهم
 محتومها. على الله مقادير فيهم بذلك جرت لإلسالم، ودعائم للكالم،

 اهاصطف املرجتى، والقائم املنتجى، والهادي املرتضى، املنتجب هو فاإلمام
 ظالًّ برأه، حني البريّة وفي ذرأه، حني الذّرّ في عينه على واصطنعه بذلك الله

 عنده، الغيب علم في باحلكمة محبوّاً عرشه، ميني عن نسمه خلق قبل
 ومصطفى نوح، ذريّة من وخيرةٌ آدم، من بقيّةٌ لطهره، وانتجبه بعلمه، اختاره

 يزل لم محمّد عترة من وصفوةٌ إسماعيل، من وساللةٌ إبراهيم، آل من
 وجنوده، إبليس حبائل عنه مطروداً بستـره، ويكلؤه يحفظه الله، بعني مرعيّاً

 السّوء، قوارف عنه مصروفاً فاسق، كلّ ونفوث الغواسق وقوب عنه مدفوعاً
 عن مصوناً الزّالّت، من معصوماً اآلفات، عن محجوباً العاهات، من مبرّأً

 والعلم العفاف إلى منسوباً ،(2)يفاعه في والبرّ مباحلل معروفاً كلّها، الفواحش
 حياته.  في املنطق عن صامتاً والده، أمر إليه مسنداً انتهائه، عند والفضل
 وجاءت مشيئته، إلى الله مقادير بـه انتهت أن إلى والده، مدّة انقضت فإذا
 رأم وصار فمضى والده مدّة منتهى وبلغ محبّته، إلى فيه الله من اإلرادة

 بالده، في وقيّمه عباده، على احلجّة وجعله دينه، وقلّده بعده، من إليه الله
 لعظيم وانتدبه سرّه، واستودعه بيانه، فصل وأنبأه علمه، وآتاه بروحه، وأيده

 أهل على حجّةً وجعله خللقه، علماً ونصّبه علمه، بيان فضل وأنبأه أمره،
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 إستودعه لهم، ماماًإ به الله رضي ه،عباد على والقيّم دينه، ألهل وضياءً عامله،

 لعظيم وانتدبه لدينه واسترعاه حكمته واستخبأه علمه، واستحفظه سرّه،
 أهل حتيّر عند بالعدل فقام وحدوده، وفرائضه سبيله، مناهج به وأحيا أمره،

 األبلج، باحلقّ النّافع، والشّفاء السّاطع، بالنّور اجلدل، أهل وحتيير اجلهل،
 الصّادقون عليه مضى الّذي ملنهج،ا طريق على مخرج، كلّ من ئحالالّ والبيان

 وال غويٌّ، إالّ يجحده وال شقيٌّ، إالّ العالم هذا حق يجهل فليس ،آبائه من

 .(1) وعال جلّ الله على جريّ إالّ عنه يصدّ
 :العالّمة اجمللسي نقالً عن تفسري علّي بن إبراهيم قال: ثّم ذكر آل حمّمد     

  ُث ۖ ِيَن ٱۡصَطَفۡيَنا ِمۡن ِعَبادِنَا ۡوَرۡثَنا ٱلِۡكَتََٰب ٱَّلا
َ
فَِمۡنُهۡم  ، قال: وهم األئّمة  ما أ

َۡفِسهِۦ ِ ۡقَتِصد َوِمۡنُهم من آل حمّمد غري األئّمة، وهو اجلاحد لإلمام   َظالِم  ل    مُّ

ِۚ  َوِمۡنُهۡم َسابُِقُّۢ بِٱۡۡلَۡيَرَِٰت بَِِۡذنِ  وهو املقّر باإلمام   .(2)وهو اإلمام  ٱَّللا

 عن أبي محزة عن موالنا اإلمام أبي جعفر( تفسري العياشي )  ويف :قال 

 محمّد قضى ملّا قضيتَ قد محمّد يا اللهُ: أوحى أيامه، واستكملت نبوتَه 

 سمواال اإلميان من عندكَ الذي العِلْمَ فاجْعَل أيامكَ، واستكملتَ نبوتَكَ،
 أقطع لم فإني ذريتكَ، من العَقِب في النبوة علم وآثار علمال وميراث األكبر

 من العَقِبِ من النبوة عِلْم وآثارَ العِلْم وميراثَ األكبر سمَواال واإلميان العِلْمَ
 آدم، أبيك وبني بينكَ كانوا الذين األنبياء بيوتات من أقطعها لم كما ذريتكَ،

َ ٱۡصَطََفَٰٓ  : الله قول وذلك َم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن لََعَ ا وََءاَل إِبَۡرَٰهِيَءاَدَم َونُوحّٗ  ۞إِنا ٱَّللا
ِياَۢة َبۡعُضَها ِمنُّۢ َبۡعض    ٣٣ٱۡلَعَٰلَِمَي  ُ َسِميٌع َعلِيٌم َوٱ ُذر   وتعالى جلَّ الله وإن ، ٣٤َّللا

 مُقَرَّب، مَلَكٍ إلى ال خلقِهِ، من أحدٍ إلى أمرَه يَكِلْ ولم جَهْالً، العِلْمَ يجعل لم
 يأمرهم وكذا، كذا له: فقال مالئكته من رُسُالً أرسل ولكنه مُرْسَل، نبيٍّ إلى وال

 العلم، ذلك فَعَلَّم بِعِلْمٍ، خَلْقِهِ أمرَ عليه فقصَّ يكره، عمّا وينهاهم يجب، مبا
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 بعض، من بعضها التي والذرية واألعوان األنبياء من وأصفياءَه أنبياءَه وعَلَّم 

ٓ  َفَقدۡ   قوله: فذلك ۡلًًك َعِظيمّٗ  إِبَۡرَٰهِيمَ  َءاَل  َءاتَۡيَنا   ٥٤ اٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة وََءاَتۡيَنَُٰهم مُّ
 الصفوة، في األنبياء من احلكماء فهم احلكمة وأمّا النبوة، فهو الكتاب فأمّا

 التي الذرية من هؤالء وكلّ الصفوة، في الهداة األئمة فهم العظيم امللك وأمّا
 حتى امليثاق وحفظ العاقبة وفيهم البقية فيهم جعل التي بعض من بعضها

 .(1) والهداية للعلم اإلستنباط األمر ولوالة وللعلماء الدنيا، ينقضي
  ويف تفسري العياشي عن أبي عبد الرمحن عن أبي كلدة عن موالنا اإلمام أبي

 واليسر والنصرة، والرّحمة والرّاحة، الرَّوْح :الله رسول قال  قال: جعفر

 ومن الله من واحملبة؛ والقرب والفلج، واخملرج والرّضوان، والرِّضا واليسار،
 في أدخِلَهُم أنْ عَلَيَّ حقّاً بعده، من باألوصياء وائتمَّ عليّاً أَحَبَّ لِمَن رسوله،

 تبعني ومَن أتباعي، ألنهم فيهم؛ لي يستجيبَ أنْ ربّي على وحَقَّ شفاعتي،
 دينه، وديني ديني، ودينه منه، وأنا مني ألنه فيَّ جرى مإبراهي مثل مني؛ فإنه

 فضل، له وفضلي منه، أفضل وأنا فضله، وفضلي سنته، وسنتي سنتي، وسنته

ِياَۢة َبۡعُضَها ِمنُّۢ َبۡعض     ربي: قول تصديق وذلك ُ َسِميٌع َعلِيٌم َوٱ ُذر   . (2) ٣٤َّللا
  ،اإلمام أبو عبد اهللعن أيوب قال: مسعين  ( تفسري العياشي) شي  وأنا

َ ٱۡصَطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوحّٗ  أقرأ  ،  ٣٣ َم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن لََعَ ٱلَۡعَٰلَِميَ ا َوَءاَل إِبَۡرَٰهِي۞إِنا ٱَّللا

َم َوَءاَل َوَءاَل إِبَۡرَٰهِي  وتركوا فمحوها، كانتْ، ( محمّد وآلَ ) :فقال لي
 . (3) ِعۡمَرَٰنَ 
 ي عن أبي عمرو الزبريي عن اإلمام أبي عبد اهللويف تفسري العياش  :قال

 تبارك الله قول  قلت له: ما احلجة يف كتاب اهلل أن آل  حمّمد هم أهُل بيته؟ قال:
َ ٱۡصَطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوحّٗ   وتعالى:   وآل محمدَم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن ا َوَءاَل إِبَۡرَٰهِي۞إِنا ٱَّللا
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ِياَۢة َبۡعُضَها ِمنُّۢ َبۡعض    ٣٣لَۡعَٰلَِمَي لََعَ ٱ  نَزَلَتْ هكذا ُ َسِميٌع َعلِيٌم َوٱ ُذر   وال ، ٣٤َّللا

ْ َءاَل َداوُۥَد   وقال: أصالبهم، من نسلهم إال القوم من الذرية يكون ٱۡعَملُٓوا
ِۡن ِعَبادَِي ُشۡكرّٗ  ُكورُ ۚا َوقَلِيل  م   . (1) محمّد وآل عمران وآل ٱلشا

 فوائد وتأويل اآليات الظاهرة عن حمّمد بن العباس عمن ويف كنز جامع ال

رواه عن حمّمد بن مجهور عن محاد عن حريز عن الفضيل عن موالنا اإلمام أبي 

َٰ ِعۡلٍم لََعَ  : يف قوله جعفر َنَُٰهۡم لََعَ األئمة   قال:  ٣٢ٱلَۡعَٰلَِمَي  َولََقِد ٱۡخَُتۡ
 .(2) من املؤمنني فضَّلناهم على مَن سواهم

  بن بطريق يف العمدة من تفسري الثعليب بإسناده عن األعمش عن أبي اروى

َ ٱۡصَطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوحّٗ   وائل قال: قرأُت مصحف عبد اهلل بن مسعود: ا ۞إِنا ٱَّللا
 .(3) ٣٣ لََعَ ٱۡلَعَٰلَِميَ  محمّد وآلََم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن َوَءاَل إِبَۡرَٰهِي

 

الم ] [ الوَِصيِ يَ  َسيِ دِ  َوابْنَ  نيَ الُمْؤمِ  أِمريِ  ابْنَ  ايَ  َعلَيَْك  الَس 

على جدِّه سّيد الشهداء واألحرار جبوامع الّسالم  بعد أْن س لَّم  اإلمام الباقر

بُن ا وأنه ،أبو العبيد األحرار الذين حتّرروا من ربقة الشيطان مِقّراً مذِعناً بأّنه

وطاعت ُه طاعةُ رسول اهلل ألنهما من  ،رسوِل اهللرسول اهلل حقيقةً، وأّن قولَه قوُل 

نُفَسَنا بعض 
َ
نُفَسُكمۡ  َوأ

َ
السَّالم عليه إلقاء ب ثّم عّرج اإلماُم الباقر ، ٦١.. َوأ

بُن أمري املؤمنني علّي حيدر الكّرار وأّنه اهو  إلمام احلسنيامذِعناً مقّراً معتقداً بأّن 

عته كشجاعة أبيه، وله ما ألبيه من الفضائل وصفاُته صفات أبيه وشجا ،نفُس أبيه

 .واملعاجز والكرامات

 ان األساسية الثمانية اليت اتصفتألركايريد أْن يشري إىل  وكأّن اإلمام الباقر
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 وهي اآلتي: بها شخصية اإلمام احلسني

 أبو عبد اهلل: العبودّية املطلَقة هلل تعاىل. إّنه 1

 النبّوات والرِّساالت.بن ابُن رسول اهلل: ا إّنه 2

 خرية اهلل: اصطفاه اهلل تعاىل له. إّنه 3

 بن الوالية.ابن أمري املؤمنني: ا إّنه 4

 بن الوصاية واخلالفة.ابن سّيد الوصيني: ا  إّنه 5

 بن الوالية والقداسة.ابن سّيدة النساء: ا إّنه 6

 ثار اهلل وابن ثاره. إّنه 7

 .وتٌر موتور إّنه 8

إلهلي من العبودّية هلل تعاىل إىل اتدرَّج ت يف سريها  حركة اإلمام احلسني إّن

ستقرَّت يف رحم الوالية الفاطمّية اليت ارساالت الّسماء املتمثِّلة بالنبّوة واإلمامة ثّم 

لقد جاء يف املستفيض أّن ليلة القدر هي موالتنا  ،هي يف الواقع رحم الوالية اإلهلّية

إىل اهلل تعاىل  فأضيفَت ،، والليلة هي موالتنا فاطمةهو اهللفاطمة، فالقدر 

 .أي فاطمة اإلهلية العذراء البتول املتعبِّدة هلل تعاىل املستغرقة يف جالل كربيائه

 :نيمهموباجلملة فإّن الفقرة الشريفة أشارت إىل مفهوم ني 

 .: الوالية الكربىاألّول

 .فة والوصاية: الوالية الصغرى ومصداقها اخلالالثاني

أّما كونه  ،بن هاتني الواليتني بإمجاع العقالءاهو صاحب و واإلمام احلسني

خاصعها وعامعها، عزيزها  ،ولّياً فال شكّ فيه وال ريب يعرتيه؛ إذ تصافقت األّمة

وأطفأ بنوره كلَّ فتنة،  ،ووضيعها، على أّنه خبروجه أحيا التوحيد وكّسر األصنام

ثار اهلل  بل أمجعت امللل قاطبةً أّنه ،ار، وأحرق كلَّ شيطانوأمخد بسيفه كلَّ ن

 من هنا قال عنه غاندي:  ،وابن ثاره، وأّنه ِقْبلَة كّل ثائر على الباطل

  :. وقال عنه القساوسة 
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(1) . 

اإلهلية،  الوصايا ليست وليدة ساعتها، بل هي يف ِسفْر إّن ثورة اإلمام احلسني

ُنِقش ت عليه قبل نزول الّرسالة احملّمدية، وِعلُْم ذلك عند رّب األكوان وباعث 

يعلم مبا ستتعّرض له هذه الّرسالة من اهتزاز بعد نزوهلا  اهلل تعاىل الّرساالت، إذ كان

 ّمد، فهّيأ هلا اإلمام احلسني قبل أْن يكون.على رسول اهلل حم

 املنام في الله رسولَ رأيتُ إنّي يقول لعبد اهلل بن جعفر:  فها هو الشهيد

ء وحٌي، ويف بطن الع قَب ة قال ، ورؤيا األنبياء واألوصيا له ماضٍ أنا بأمرٍ وأمرني

تَنْهَشُني، وأشدُّها  ما أراني إالّ مقتوالً فإني رأيتُ في املنام كالباً ن معه: مل
 . عليَّ كلبٌ أبقع

وملّا أشار عليه عمرو بن لوذان باإلنصراف عن الكوفة إىل أْن ينظر ما يكون عليه 

 الله أمر على يُغلَب ال ولكن الرأي عَلَيَّ يُخْفَى ليس  :حاُل الناس، قال

ا ، ويف مكّة حينم جوفي من العلقة هذه يستخرجوا حتى يدعوني ال وإنهم

 الفلوات عسالن تقطعها هذه بأوصالي كأني أراد السفر منها إىل العراق قال: 
 محيص ال سغباً، وأجرِبَةً جُوَفاً أكراشاً مني فيمألنّ وكربالء، النواويس بني

 . بالقلم خُطَّ يومٍ عن

داللة واضحة على أّن سّيد الشهداء   بالقلم خُطَّ يوم عن محيص ال فعبارة 

بأّن مصريه قد ُخطَّ بالقلم، وأْن ال مندوحة من اإلمتثال ملشيئة اهلل القادر  كان عاِلماً

 ملاذا يسألون: ال واملصطَفَون والشهداء فاألنبياُء اإلهلي، السر هذا عن دومنا تساؤل

اءات الُعلوية اليت تنري هلم دربهم بل هم ميضون يف دربهم على ه دي اإلحي ؟وكيف

العلوي هو الذي منع اإلمام اجملتبى احلسن بن أمري  وهذا السّر ؛خطوة إثر خطوة
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من السؤال حينما حّل األجُل تسليماً لقضاء القّوة اإلهلّية، ودفعه ألْن ميّد  املؤمنني

ليتناول منها اللنب املسموم ويرفع رأسه إىل  شعثبال ارتعاش إىل جعدة بنت األ يده

 سيّد محمّد لقاء على الله حلمدا، راجعون إليه وإنّا لله إنّا الّسماء قائالً: 

 الطيار جعفر وعمّي العاملني نساء سيدة وأمي الوصيني سيّد وأبي املرسَلني

على جعدة  وثّم يشرب اللنب املسموم وهو يدع  الشهداء سيّد وحمزة اجلنة في

 باخلزي.

َخۡذنَا   :ويف هذا الرضوخ للقّوة الُعلْوية تفسرٌي يف اآلية الكرمية
َ
ِ ِإَوۡذ أ َن  ِۧمَن ٱلابِي 

ِيَثًَٰقا ِإَوبَۡرَٰهِيَم  ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوح   َخۡذنَا ِمۡنُهم م 
َ
َوُموََسَٰ وَِعيََس ٱبِۡن َمۡرَيَمۖ َوأ

حۡ   ٧ا َغلِيظّٗ 
َ
 .َزاِب ُسوَرةُ األ

وهذا ما يفسِّر أيضاً املعاناة اليت ذاقها األنبياُء، خاصة النيب حمّمد وآِل بيته 

، وأوصاه اهللُ بالصرب حيث  أُوذيتُ ما مبثل نبيٌّ أوذي ما وقد قال: األطهار 

ْ ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسلِ   :قال اهللُ ْولُوا
ُ
حۡ   ٣٥.. فَٱۡصِبۡ َكَما َصَبَ أ

َ
، لكّن َقاِف ُسوَرةُ األ

كان أشدَّ من كّل املعاناة اليت وقعت  وصحبه ما صرب عليه اإلماُم احلسني

لرعُسل، كانت أشدَّ هوالً وفتكاً وآالماً، وقد صرب الشهيد وطالَب  أهلَه باألنبياء وا

 قنطرة إالّ املوت فما الكرام، بني صبراً وصحبه بالصرب ابتغاًء ملرضاة اهلل بقوله: 

 فأيكم الدائم، والنعيم الواسعة، اجلنان إلى والضراء البؤس عن بكم تعبر
 من ينتقل كمن إالّ ألعدائكم هو وما قصر، إلى سجنٍ من ينتقل أنْ يكره

 املؤمن سجن الدّنيا أنّ الله رسول عن حَدَّثَني أبي إنّ وعذاب، سجنٍ إلى قصرٍ
 ما جهنّم إلى هؤالء وجسر جنّاتهم، إلى هؤالء جسر واملوت الكافر، وجنَّة

 أنّ واعلموا للبالء، إستعدّوا ، وهو يوّدع عياله قال هلم:  كُذِّبْتُ وال كَذَبْتُ
 أمركم عاقبةَ ويجعل األعداء، شرّ من وسينجيكم وحافظُكم، حاميكم الله

 بأنواع البليّة هذه عن ويعوِّضكم العذاب، بأنواع عدوَّكم ويُعَذِّبُ خيرٍ، إلى

 . قدْرِكم من يُنْقِص ما بألسنتكم تقولوا وال تشكوا فال والكرامة، النِّعَم

 نـتى مـمنعهم حـّشهداء فـبياء والـألنبه ا حلّىـذي تـعجيب النادر الـرب الـصـذا الـه
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التساؤل عن سبب ما ُيبت لون به... هو الذي يعج ُز تفكرينا البشري عن إدراك 

ماهيته، إالّ أّننا من وجهة قدرتنا احملدودة ال منلك إالّ أْن نفهم  احلكمة اإلهلّية اليت 

وفرحهم مينعهم حتى من سنَّت هلؤالء األخيار سنن  الشهادة، فكأنهم فَِرحون بها، 

عطُوا م لَكَة تبصعر نتائج صربهم واستشهادهم، وما هيأه اهلل اُالتساؤل ما داموا قد 

 سبحانه وتعاىل هلم من ِنع ٍم وِجنان.

اليت استشفَّها يف خضمِّ الشدائد اليت ح لَّت به وبآل  إّن رؤيا اإلمام احلسني

وكرامة هي ذاُت الرؤيا اليت بّشر بها  بيته وصحبه، فبّشرهم بتعويض بلّيتهم بِنع ٍم

 سيتبدّل حزنكم ولكن ستحزنون وتنحبون، ستبكون املسيح رسله بقوله: 

 .. فرحاً

  من ألعجب إني 

 الله رسول كطاعة مُفتَرَضة طاعتنا أنّ ويصفون ئمّةًأ ويجعلونا يتولونا قومٍ
 حقَّنا فينتقصونا قلوبهم لضعف أنفسهم ويخصمون حجّتهم يكسرون ثمّ

 ،ألمرنا والتسليم معرفتنا حقِّ برهانَ اللهُ أعطاه مَن على ذلك ويعيبون
 أخبارَ عليهم يُخفي ثمّ عباده على أوليائه طاعةَ فترضأ تعالى للهَا أترون

 . (1) دينهم قوامُ فيه ممّا عليهم يرد فيما العِلْم موادَّ عنهم ويقطعُ السّماء

 ملبار كةُ وهي كوُن اإلماماقرة وهنا ال بدَّ أْن نوضِّح  حقيقةً أخرى د لَّْت عليها الِف
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، وهذا ال ريب فيه، وقد بناً ألمري املؤمنني علّي ولرسول اهلل حمّمدا احلسني

 يف شعره حينما نزل للمبارزة عند قوله: افتخر به

 (1)بعد جدِّي فأنا ابن اخلريتني              لق أبيخريةُ اهلل من اخل

حيث ورد  ولعّل املقصود بابن اخلريتني أيضاً هو اإلمام علّي وموالتنا فاطمة

 يف نسخة البحار هكذا:

 ثّم أمي فأنا ابن اخلريين   خرية اهلل من اخللق أبي            

قرة السابقة والالحقة على هذه عليها ألفاظُ الِف تكلع هذه املعاني مطلوبة وقد دلّ

 أمير يابن عليكَ السَّالم الله، رسول يابن عليكَ السَّالم الِفقرة وهي قوله: 

 . السَّالم عليكَ يابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني املؤمنني...

 وجيدر بنا البحُث يف عّدة نقاط:

 .لّيإّن لقب أمري املؤمني خاصٌّ باإلمام ع 

 قائُد املؤمنني مجيعاً حتى األنبياء واملرس لني. إّن اإلمام علّياً 

 ". سّيد معنى كلمة " 

 .الوصيع النيبَّ فمفهوم الوصاية، وأنه ال بدَّ أْن ي خلُ 

 

سيِّد املوحدين وقائد الغر احملجلني ب خاصٌّ ( نيأمري املؤمن )الّدالة على أّن لقب     

الّروايات املتواترة الدالة على ذلك  ذا، ويشهد هلاإلمام علّي بن أبي طالب

واملؤكِّدة على أّن اهلل تعاىل هو م ن س مَّاه ولقَّب ه بهذا اللقب، وقد مّساه به حني أخذ 

 ، منها:امليثاق له على عباده كما نطقت بذلك األخبار الكثرية

 ما روي عن جابر عن موالنا اإلمام أبي جعفر   قال له جابر: ِلم  ُسمِّي

َخَذ   :كتابه في أنزل وهكذا اللهُ، سمّاه  أمرُي املؤمنني أمري  املؤمنني؟ قال:
َ
ِإَوۡذ أ

ۡشَهَدُهمۡ 
َ
ِياَتُهۡم َوأ نُفِسهِ  َربَُّك ِمنُّۢ بَِِنٓ َءاَدَم ِمن ُظُهورِهِۡم ُذر 

َ
َٰٓ أ لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖ لََعَ

َ
 وأنّ  ۡم أ
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 .(1) املؤمنني أميرُ عليّاً وأنّ رسولي، محمَّداً

  بن سنان قال: قال اإلمام أبو عبد اهللاوعن:  من سبق مَن أوّل 
 وتعالى، تبارك الله إلى اخللق أقربُ كان أنّه وذلك الله، رسولُ بلى إلى الرُّسُل

 - محمّد يا - تقَدَّمْ السّماء إلى به أُسرِيَ ملّا لجبرائي له قال الذي باملكان وكان
 ولوال مُرسَل، نبيٌّ وال مُقَرَّبٌ مَلَكٌ ال قبلَكَ، أحدٌ يطأه لم موطئاً وطئتَ فقد

 كما الله من فكان يبلُغَهُ، أنْ قَدَرَ ملَا املكان ذلك من كانت ونفْسَهُ روحَهُ أنّ
ۡدَّنَٰ ..  قال

َ
ۡو أ

َ
 وقع الله من األمر خرج فلمّا أدنى، بل أي  ٩قَاَب قَوَۡسۡيِ أ

 عليهم مأخوذاً امليثاق ذلك كان : ، قال موالنا اإلمام الّصادق أوليائه إلى
 ألستُ فقال: باإلمامة، واألئمّة املؤمنني وألمير بالنبوة ولرسوله بالربوبية لله

 بلى فقالوا: تكم؟أئم الهادون واألئمّةُ إمامكم، وعليٌّ نبيّكم، ومحمَّد بربّكم،
ْ يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ   الله: فقال شَهِدْنا، ن َتُقولُوا

َ
   القيامة: يوم تقولوا لئالّ أي:  أ

  ََٰفِلِي  له األنبياء على امليثاق اللهُ أخذ ما فأوّل  ١٧٢ إِناا ُكناا َعۡن َهََٰذا َغ

ِ   قوله: وهو بالربوبية َخۡذنَا ِمَن ٱلابِي 
َ
 األنبياء، جملةَ فذكر  ِميَثََٰقُهمۡ  نَ  ِۧإَوۡذ أ

 ألنّه الله رسولَ فقدّم محمّد، يا  َوِمنَك   فقال: باألسامي أفضلَهم أبرز ثمّ

 اخلمسة فهؤالء  ٧.. َوُموََسَٰ وَِعيََس ٱبِۡن َمۡريََمۖ ِإَوبَۡرَٰهِيَم  َوِمن نُّوح    أفضلُهم

 على الله رسول ميثاقَ لكذ بعد أخذ ثمّ أفضلُهم، الله ورسولُ األنبياء، أفضل
ُ   فقال: املؤمنني أميرَ ينصروا أنْ على به، باإلميان األنبياء َخَذ ٱَّللا

َ
ِإَوۡذ أ

 ِ ِن كَِتَٰب   ِۧميَثََٰق ٱلابِي  ٓ َءاتَيۡتُُكم م  ق  ل َِما  وَِحۡكَمة   َن لََما ِ َصد  ُثما َجآَءُكۡم رَُسول  مُّ
ۥۚ تَلُۡؤِمَُنا   الله رسولَ يعني  َمَعُكمۡ  ناُه ُ ُُ  املؤمنني، أميرَ يعني  ٨١ .. بِهِۦ َوتَلَن

 . (2)األئمّة من وليّه وخبرَ بخبره أممَكم وتُخبروا

 وعن جابر قال: قال موالنا أبو جعفر:  الُـاجلُهّ يعلمُ لو جابر، يا 
متى ، قال: قلُت: ُجِعلُْت فداكَ  حقَّه ينكروا لم عليٌّ املؤمنني أميرَ سُمِّيَ متى
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َخَذ َربَُّك مِنُّۢ بَِِنٓ َءاَدمَ   قوله:  لي: فقال ُسمِّي ؟
َ
لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖ   إلى  ِإَوۡذ أ

َ
  أ

 يا  قال: ثّم قال:  املؤمنني؟ أميرُ عليّاً وأنّ الله، رسولُ نبيُّكُم محمَّداً وأنّ

 .(1) محمّد بها جاء والله هكذا جابر

 حذيفة  إىل يرفعه شريويه، بنال الِفردوس ابعاّمة ما روي من كتومن طرق ال

 أميرَ عليٌّ سُمِّيَ متى الناسُ يعلم لو : اليماني قال: قال رسول اهلل
 قال واجلسد، الرّوح بني وآدمَ املؤمنني أميرَ سُمِّيَ فضله، أنكروا ما املؤمنني

َخَذ َربَُّك ِمنُّۢ بَِِنٓ َءاَدَم مِن ُظُهورِهِ   تعالى: الله
َ
ۡشَهَدُهمۡ ِإَوۡذ أ

َ
ِياَتُهۡم َوأ َٰٓ  ۡم ُذر  لََعَ

لَۡسُت بِرَ 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
 :وتعالى تبارك فقال بلى، املالئكة: وقالت  ١٧٢.. قَالُواْ بَََلَٰ   ب ُِكمۡ أ

 .(2) وأميرُكم وليُّكم وعليٌّ نبيُّكم ومحمّدٌ ربُّكم أنا

 وعن محران عن اإلمام أبي جعفر :قال  ّحيث ىوتعال تبارك الله إن 
 من طيناً فأخذ املاءان، فامتزج أُجاجاً، ماحلاً وماءً عذباً ماءً اخللق خلق

 إلى يدبون كالذر وهم اليمني ألصحاب فقال شديداً، عَرْكاً فَعَرَكَهُ األرض أدمي
لَۡسُت ..  قال: ثمّ أبالي، وال النّار إلى الشمال ألصحاب وقال بسالم، اجلَنّة

َ
أ

ٓۚ بَِرب ُِكۡمۖ قَالُواْ  َٰفِلَِي  بَََلَٰ َشِهۡدنَا ن َتُقولُواْ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ إِناا ُكناا َعۡن َهََٰذا َغ
َ
 أخذ ثمّ  ١٧٢أ

لَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖ   فقال: النبيني، على امليثاق
َ
 وأنّ رسولي، محمّداً هذا وأنّ ، أ

 على ثاقاملي وأخذ النبوّةُ، لهم فثبتت بلى، قالوا: املؤمنني؟ أميرُ عليّاً هذا
 من وأوصياءَه املؤمنني، أميرُ وعليّاً رسولي، ومحمّداً ربكم، أنني العزم: أولي

 أَرضِي، به وأُطَهِرُ لدِيني، به أنتصرُ املهديَّ وأنّ عِلْمي، وخُزّان أمري وُالةُ بعده
 - أقررنا قالوا: وكَرْهاً، طوعاً به وأُعْبَدُ أعدائي، من به وأنتقم دولتي، به وأُظْهِرُ

 في اخلمسة لهؤالء العزميةُ فثبتت يُقِرّ، ولم آدمُ يجحد ولم وشَهِدْنا، - رب يا

إََِلَٰٓ َءاَدَم ِمن َقۡبُل َولََقۡد َعهِۡدنَآ   قوله: وهو به اإلقرار على عَزْمٌ آلدم ولم املهديّ،
 فقال أُجِّحَتْ،ف ناراً أمر ثمّ " فترك " هو إمنا قال:  ١١٥ا فَنََِسَ َولَۡم ََنِۡد ََلُۥ َعۡزمّٗ 
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 أُدْخُلُوها، اليمني: ألصحاب وقال فهابوها، أُدْخُلُوها الشمال: ألصحاب

 أَقِلْنا؟ رب يا الشمال: أصحابُ فقال وسالماً، برداً عليهم فكانت فدخلوها،
 والوالية الطاعة ثبتت فثمَّ فهابوها، فادخُلُوها، إذهبوا أقلتكم قد فقال:

 .(1) واملعصية

  عن موالنا أبي عبد اهللعن العياشي  قال: دخل رجٌل على اإلمام أبي

 مه!!  فقال: السَّالم عليكَ يا أمري املؤمنني، فقام على قَد م يه فقال: عبد اهلل
 فرضي غيرَه أحدٌ به يُسَمَّ ولم به، سمّاه املؤمنني ألمير إالّ يصلح ال اسمٌ هذا

إِن   كتابه: في الله قول وهو ابتُلِيَ، به يكن لم وإنْ منكوحاً كان إالّ به
ٓ إَِنَٰثّٗ  رِيدّٗ ِإَون يَۡدُعوَن إَِّلا َشۡيَطَٰنّٗ  ايَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِّلا قال: قلُت: فماذا    ١١٧ا ا ما

 عليكَ السَّالم الله، بقيّةَ يا عليكَ السَّالم له: يُقال يدعى به قائمكم؟ قال: 

 .(2) الله رسول يابن

  عن مجاعة من الثقات، عن األعمش،  املناقب آشوب يف بن شهراما رواه

والليث، عن جماهد والسدي، عن أبي  عن عباية األسدي، عن اإلمام علّي

بن جريح، عن عطاء وعكرمة ابن أبي ليلى، عن داود بن علّي، عن أبيه وامالك و

بن عّباس، وروى العّوام بن حوشب، عن جماهد، اوسعيد بن جبري، كلّهم عن 

 ما  أنه قال: األعمش، عن زيد بن وهب عن حذيفة، كلّهم عن النيّبوروى 
ْ   فيها القرآن في آيةً تعالى اللهُ أنزل ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلا يُّ

َ
أ  أميرُها وعَلِيٌّ إال  َيَٰٓ

 وشريفُها.

ِ  : الصادق اإلمام ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱَّللا
َ
 عليّ والية في نَزَلَتْ آيات أربع إلى  َوأ

، قوله من كان وما: املؤمنني.. بإمرة عليّ على سَلِّمُوا (3). 

 ام أبي احلسن الثالث عن آبائه عنما عن املنصوري عن عّم أبيه، عن اإلم 
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 ربّي من كنتُ السّماء إلى بي أُسْرِيَ ملّا الله: رسول قال  قال: اإلمام علّي

 على إقرأ محمّد يا قال: ثمّ أوحى، ما ربّي إليَّ فأوحى أدنى، أو قوسني كقاب
 أحداً بهذا أُسَمِّي وال أحداً به سَمَّيْتُ فما املؤمنني، أميرَ طالب أبي بن عليّ

 .(1) بعده

 : إّن لقب أمري املؤمنني من خصائص املوىل علّي بن أبي طالبيتضح ممّا سبق

 .ال يشاركه فيه أحٌد من األّولني واآلخرين حتى رسول  اهلل حمّمد

الوارد يف اإلختصاص يشري إىل جواز تسّمي  (2)إّن خرب موىل آل سام قيل: إْن

 ..! .علّي  باإلمام بقّية أئمتنا بهذا اللقب الشريف، فينتفي اإلختصاص

عن  عن علي بن احلسن ( اإلختصاص ) يف الشيخ املفيد وخرب آل سام هو التالي:

السندي، عن  عن علي بن ،صفار، عن حممد بن احلسن البن احلسن بن الوليد حممد

أنا  عند أبي عبد اهلل ت: كنقال ،حممد بن عمرو، عن أبي الصباح موىل آل سام

: السالم عليك يا أمري أهل السواد، فقال ، إذ دخل علينا رجل منوأبو املغرا

: ألبي املغرا أو ، ثم اجتذبه وأجلسه إىل جنبه، فقلتوبركاته املؤمنني ورمحة اهلل

ملؤمنني علي م به إال أمري ايسلَّ ن هذا االسم ما كنت أرى أن أحداًإ: غرالي أبو امل قال

 حقيقة عبد يجد ال نهأ صباح أبا يا  :، فقال لي أبو عبد اهلل) صلوات اهلل عليه (

 . ألولنا ما آلخرنا أن يعلم حتى ميان،اإل

  بالتالي: 71ح 332ص 37ج (حبار األنوار يف )  وقد أجاب اجمللسي





  :( املناقب) وقال ابن شهرآشوب يف  . 
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. 

( من خمتصات سيدنا وموالنا املعظم إمام  أمري املؤمنني ) إن اللقب الشريف أقول:

ألجل أنه أول األئمة الطاهرين ومبدأ وجودهم، وملا ميتاز به هذا  ملتقني علّيا

الرجل العظيم من مميزات لسنا قادرين على إحصائها فضالً عن إدراكها، ويشهد ملا 

ذكرنا ما جاء يف األخبار اليت سوف تتشرفون باإلطالع عليها الدالة على أن هذا 

قود األنبياء واملرسلني يف يوم الرجعة ومن الرجل الكريم عند اهلل تعاىل سوف ي

 مجلتهم بقية أوالده الذين سوف يكونون من مجلة التابعني له صلوات اهلل عليه..

 لهذا لقّب بهذا اللقب الشريف..!.ف

 ؟؟ وملاذا ُسمِّي  اإلمام علّي باألمري " أمري ما معنى كلمة " والسؤال املهم:

له عّدة معاٍن: مبعنى اآلِمر لقوٍم، ومبعنى ومجعه أمراء، و ،األمري مفرد نقول:

وهو خاص باملهتدين، لكّنه صار صفةً لسالطني بين أمّية  ،القائد واملرِشد واهلادي

 .العّباس لعنهم اهلل تعاىلبين و

وهي جلب الطعام للعيال، وبهذا  ،" املَْير ة " أو " ِمْير وجذر هذه الكلمة هو "

خللق وما حيتاجون إليه يف ااألمري لكونهم متكفِِّلني مبرية املعنى ُيس مَّى أمراء الدنيا ب

ألّنه ميريهم  ،فإمارته ألمر أعظم من ذلك معاشهم بزعمهم، وأّما أمري املؤمنني

وإْن شارك سائر األمراء يف املرية  ،مبا هو سبب حلياتهم األبدّية وقّوتهم الرعوحانية

 .اجلسمانية

 :قال: قلُت عن جابر عن اإلمام أبي جعفروقد أشار إىل هذا املعنى ما ورد 

 العِلْمَ، مييرهم ألنه : قال ؟ُجِعلُْت فداكَ، ِلم  ُسمِّي  أمرُي املؤمنني أمري  املؤمنني

ۡهلََنا : الله كتابَ سَمِعْتَ أَمَا
َ
 .(1)  (2) َونَِمرُي أ

 أمري والدة عـن قال يف معرض حديثه ملستفيض عن اإلمام الصادقاوُيرو ى يف 
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 ودَخَلَت ظهره من نفتحأ - املشرَّفة الكعبة أي - البيت إنّ  املؤمنني يف الكعبة:

 من فأكَلَتْ، (1)أيّام ثالثة فيه وبقيت والتصقت الفتحة عادت ثمّ فيه، فاطمة
 الله ورحمة بهأ يا عليكَ السّالم عليّ: اإلمام قال خرجت فلمّا اجلَنَّة، ثمار

ِنَٰمۡح ٱلراِحيمِ   وقال: تنحنح ثم وبركاته ِ ٱلرا ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ،ِمۡسِب ٱَّللا
َ
ِيَن ُهۡم  ١قَۡد أ ٱَّلا

 أميرُهم واللهِ أنتَ بكَ، أفلحوا قد الله: رسول فقال  ٢ ِِف َصاَلتِِهۡم َخَِٰشُعونَ 

 .(3) يهتدون واللهِ وبكَ دليلهم، والله وأنتَ، (2)فيمتارون عِلْمِكَ من متيرُهم
 

قائد املؤمنني مجيعاً حتى األنبياء  أّن اإلمام علّياً

 واملرس لني:

" وهي مجع حمَلَّى باأللف والالم وهما  املؤمنني : عند التدقيق يف كلمة "بيانها

 يفيدان العموم اإلستغراقي حبسب املصطلح األصولي، يتضح أّن اإلمام علّياً

اّمة املؤمنني من املالئكة واألنبياء واملرس لني واجِلّن ومرشد لع وقائٌد ٌيوهاد زعيٌم

واإلنس وكّل خملوق يؤمن باهلل تعاىل رّباً خالقاً مدبِّراً حكيماً عليماً قديراً عظيماً، 

 فعليٌّ املوىل قائده ومدّبُره ومرشده بإذن اهلل الواحد القّهار.

شيٍء د لَّ ذلك على عموم لقب  أمري املؤمنني ومل يقيِّْدُه ب فعندما أطلق اهللُ

قائداً ومرشداً لعاّمة اخللق بدون استثناء مجاعة،  لتنصيب اإلمام إرادته

على  وليس مّثة خرب يشري إىل استثناء نيبٍّ أو رسول من عموم اللفظ الذي أصبغه

 ولّيه أمري املوحِّدين علّي بن أبي طالب روحي لنعلَْيه الِفداء.

 أو ُمقَيٌِّد ُيْخِرُج فرداً عن مومه دون أْن ي رد  خمَصٌِّصوعليه فيبقى العموم على ع

 عموم إمارة أمري املؤمنني على اخلالئق أمجعني.

                                                           







 اجلزء األول 

العموماُت الواردة الدالة على أّن واليته وإمارته تشمل كّل  ا ذكرنا:ويشهد مل

ِيَن َءاَمُنوٓ  مؤمٍن ومؤمنٍة، مضافاً إىل أّن ما من آية فيها  َها ٱَّلا يُّ
َ
أ ْ َيَٰٓ إالّ وعليٌّ   ا

بن أبي ليلى ااإلمام أمريها وشريفها حسبما ورد عن جماهد والسّدي وأبي مالك و

بن عّباس، ابن جريح وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبري واوداود بن علّي والليث و

 كما تقدَّم  معنا. كلُّهم رووا عن حذيفة عن النيب

 . طالب لبُّها ولبابُها يّ بن أبيإالّ كان لعل  ويف رواية أخرى حلذيفة:

 . إالّ عليّ رأسُها وأميرُها  ويف رواية:

ها ألنّه أوّل أميرُها وشريفُ  ويف رواية موسى القطان ووكيع بن اجلراح:
 . املؤمنني إمياناً

بن اويف رواية إبراهيم الثقفي وأمحد بن حنبل وابن بطة العكربي عن عكرمة عن 

 . يفُها وأميرُهاعليّ رأسُها وشر إالّ  عباس:

ْ   القرآن في ليس : ويف صحيفة اإلمام الرضا ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلا يُّ
َ
 إالّ  َيَٰٓأ

 . " إالّ فينا يا أيها الناس وراة "في حقِّنا، وال في الت

ْ    :ويف تفسري جماهد قال ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلا يُّ
َ
أ  َيَٰٓ

 (1). 

إلمام  علّياً أمرياً علينا وحنن راضون مسلِّمون مذِعنون معتِقُدون ا اهللُ جعل لقد

 .حِمبعون لذلك، فإّنه أمرينا وِنْعم  األمري..

ملؤمنني مبا فيهم األنبياء ايدّل أيضاً على عموم سيادة اإلمام علّي أمري  وممّا

ومفهوم هذه  ،واملرس لني، ما ورد يف األخبار املتقدِّمة اليت استعرضنا قسماً منها

 واألوصياء واملؤمنني ،ّصةاألخبار املتقدِّمة هو كون األمري وليَّ األنبياء واملرس لني خا

 .عاّمةً
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قاسم  اجلَنَّة والّنار، وأّنه  ه األخبار، مّثة أخبار تشري إىل كونهمضافاً إىل هذ

حياسب اخلالئق بإذن اهلل تعاىل، وأّن األنبياء واملرس لني سوف ينصرونه يف الّرجعة، 

 وقد أخذ اهلل تعاىل امليثاق على األنبياء بنصرته، وهي كثرية جّداً، منها:

 احدة روى عن حممَّد بن احلسن بن ما رواه يف منتخب البصائر من كتاب الو

بن أبي جنران، اعبد اهلل األطروش، عن جعفر بن حممَّد البجلي، عن الربقي، عن 

قال: قال أمري  عن عاصم بن محيد، عن موالنا اإلمام أبي جعفر الباقر

 مَتَكَلَّ ثمّ وَحْدَانِيَّتِهِ، في تَفَرَّدَ واحدٌ، أحدٌ وتعالى تبارك الله إنّ  :املؤمنني
 ثمّ وذريتي، وخلقني محمَّداً النور ذلك من خلق ثمّ نوراً، فصارت بكلمةٍ

 أبداننا، في وأسكنه النور، ذلك في الله فأسكنه روحاً، فصارت بكلمةٍ تَكَلَّمَ
 خضراءَ، ظُلَّةٍ في زلنا فما خَلْقِهِ، على احتجَّ فبنا وكلماتُه، الله روح فنحن

 ونُقَدِّسُهُ نَعْبُدُهُ تَطْرُفُ، عنيَ وال نهارَ، وال لَلي وال قمرَ، وال شمسَ ال حيث
 والنُّصرة باإلميان األنبياء ميثاق وأخذ اخللقَ، يخلق أنْ قبل وذلك ونُسَبِّحُهُ؛

ِ  : قوله وذلك لنا؛ ُ ِميَثََٰق ٱلابِي  َخَذ ٱَّللا
َ
ِن كَِتَٰب   ِۧإَوۡذ أ ٓ َءاتَۡيُتُكم م   َن لََما

ق  ل َِما ُثما َجآءَ  وَِحۡكَمة   ِ َصد  ۥۚ  َمَعُكمۡ ُكۡم رَُسول  مُّ ناُه ُ ُُ  يعني  ٨١. .تَلُۡؤمَُِنا بِهِۦ َوتَلَن

 جميعاً.  وسينصرونه وصيّه، ولتنصرنّ ،مبحمَّد لتؤمنن

 فقد لبعض، بعضنا بالنُّصرة محمَّد ميثاق مع ميثاقي أخذ الله وإنّ
 من عَلَيَّ أَخَذَ مبا للهَ وَوَفَيْتُ هُ،عدوَّ وقَتَلْتُ يديه، بني وجاهدت محمَّداً، نصرتُ

 ورسله؛ الله أنبياء من أحد ينصرني ولم ،حملمَّد والنصرة والعهد امليثاق
 إلى مشرقها بني ما لي ويكون ينصرونني، وسوف إليه، الله قبضهم ملّا وذلك

 بونيضر مُرْسَل نبيٍّ كلَّ محمَّد إلى آدم من أحياء الله بْعَثَنَّولَيَ مغربها،
 جميعاً.  والثقلني واألحياء األموات هامَ بالسيف يَدَيَّ بني

 زمرة زمرة يلبّون أحياءً اللهُ يبعثهم أمواتٍ من أعجب ال وكيف عَجَبَاً!! فيا
 شهروا قد الكوفة، بسكك تخللوا قد الله، داعيَ يا لبيكَ لبيكَ بالتلبية:

 وجَبَابِرَتِهِم الكَفَرَة هام بها ]ليضربوا[ ليضربون ؛عواتِقِهِم على سيوفَهم
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قوله:  في وعدهم ما الله ينجز حتى واآلخرين؛ األوّلني جَبَابِرَةِ من وأتباعهم
  ۡرِض َكَما

َ
َٰلَِحَِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفناُهۡم ِِف ٱأۡل ْ ٱلصا ْ مِنُكۡم وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّلا وََعَد ٱَّللا

ِيَن مِن َقۡبلِِهۡم َوََّلُ  ٱۡسَتۡخلََف  ِنُّۢ َبۡعِد ٱَّلا َلاُهم م  ِ ِي ٱۡرتَََضَٰ لَُهۡم َوََّلَُبد  ََِنا لَُهۡم دِيَنُهُم ٱَّلا َمك 
ۡمنّٗ 

َ
ۚ َيۡعُبُدونَِِن ََّل يُۡۡشُِكوَن َخۡوفِِهۡم أ ۚ   ّٗ ِِب َشۡي ا  ال آمنني، يعبدونني أي:  ٥٥.. ا
 تقيّة.  عندهم ليس عبادي، من أحداً يخافون
 الرّجعات صاحب وأنا الرجعة، بعد جعةوالرّ الكرّة، بعد الكرّة لي وإنّ

 من قَرْنٌ وأنا العجيبات، والدوالت والنقمات الصوالت وصاحب والكرّات،

 .الله رسول وأخو الله عبد وأنا حديدٍ،
 وأنا وميزانه، وصراطه، ووجهه، وحجابه، سرّه، وعيبة وخازنُه، الله، أمنيُ أنا

 اجملتمع، بها ويفرق املُفْتَرِق، بها عيجم التي الله كلمةُ وأنا الله، إلى احلاشر
 اجلَنَّة صاحب وأنا الكبرى، وآياتُه العُليا، وأمثاله احلسنى، الله أسماء وأنا

 أهل تزويج وإِلَيَّ النَّارَ، النَّارِ أهلَ وأُسْكِنُ اجلَنَّةَ، اجلَنَّة أهلَ أُسْكِنُ والنّار،
 يئوب الذي اإلياب وأنا جميعاً، اخللق بُإيا وإلَيَّ النّار، أهل عذاب وإِلَيَّ اجلَنّة،

 الهبّات، صاحبُ وأنا جميعاً، اخللق حساب وإِلَيَّ القضاء، بعد ء شي كلّ إليه
 النّار، قسيم وأنا األرض، دابة أنا الشمس، بارز وأنا األعراف، على املؤذن وأنا

 األعراف. وصاحب اجلِنَان خازن وأنا
 الناطقني، ولسانُ السابقني، وآيةُ قني،املت ويعسوبُ املؤمنني، أميرُ وأنا

 املستقيم ربي وصراطُ العاملني، ربّ وخليفةُ النبيني، ووارثُ الوصيني، وخامتُ
 بينهما، وما فيهما وما واألرضني، السماوات أهل على واحلجةُ وفسطاطُه،

 ،الدِّين يومَ الشّاهدُ وأنا خَلْقِكُم، ابتداء في عليكم به اللهُ احتج الذي وأنا
 واألنساب، اخلطاب وفصل والقضايا والباليا املنايا عِلْمَ عَلِمْتُ الذي وأنا

 املستحفظني. املستخفني النبيني آياتِ واستحفظتُ
  ،والبرقُ والرَّعْدُ السحابُ لِيَ سُخِّرَتْ الذي وأنا وامليسم، عصاـال بُـاحـص اـوأن

 .والقمر والشمس النجومو والبحار، واجلبال والرِّياح واألنوارُ، والظُّلَمُ
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 كلَّ أحصيتُ الذي وأنا الهادي، وأنا األمّة، فاروقُ وأنا احلديد (1)القرنُ أنا 

 وأَسَرَّهُ محمَّد إلى أَسَرَّهُ الذي وَبِسِرِّهِ أَوْدَعَنِيْهِ، الذي الله بعلم عَدَدَاً، ء شي
 وَفَهْمَهُ.  وعِلْمَهُ وحِكْمَتَهُ هُوكَلِمَتَ اسمَهُ ربّي أَنْحَلَنِي الذي وأنا إِلَيَّ، النّبيُّ
 وأَسْتَعْدِيْكَ أُشْهِدُكَ إنّي اللهم تَفْقِدُونِي، أنْ قبل إسألوني النّاس: معشر يا

    متَّبِعِيْنَ لله، واحلمد العظيم، العليِّ بالله إال قوّة وال حول وال عليهم،

 .(2) أَمْرَهُ
  بن مسكان، عن موالنا ا، عن بن أبي عمريايف تفسري القمي عن أبيه، عن

 إال جَرَّا فهلمَّ آدم لدن من نبياً اللهُ بعث ما  قال: اإلمام أبي عبد اهلل
 يعني تَلُۡؤِمَُنا بِهِۦ   قوله: وهو ،املؤمنني أميرَ وينصر الدنيا إلى يرجعو

 .(3) املؤمنني أميرَ ولتنصرنَّ الله برسول

 ستنري، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلليف تفسري العياشي عن سالم بن امل 

 وما طالب أبي بنَ عليَّ إال أحداً به اللهُ سَمَّى ما بإسمٍ تسمّوا لقد  قال:

 جَمَعَ جاءَتْ، إذا  ُء تأويلُه؟ قال: ، قلُت: ُجِعلُْت ِفد اكَ متى جيي تأويلُه جاء
ُ   :الله قول وهو ينصروه، حتى واملؤمنني النبيني أمامَه اللهُ َخَذ ٱَّللا

َ
ِإَوۡذ أ

 ِ ِن كَِتَٰب   ِۧميَثََٰق ٱلابِي  ٓ َءاتَۡيُتُكم م  ۠ َمَعُكم  قوله إلى  وَِحۡكَمة   َن لََما نَا
َ
َِن  َوأ م 

َِٰهِديَن   ،طالب أبي بن عليّ إلى اللواءَ الله رسولُ يدفعُ فيومئذٍ  ٨١ٱلشا
 ويكون لوائه، حتت همكلُّ اخلالئقُ يكون ،أجمعني كلّهم اخلالئق أميرَ فيكون

 .(4) تأويله فهذا أميرَهُم، هو

 الئق أمجعني ما أشارت إليه آياتإلمام علّياً أمرُي اخلاومن األدلّة أيضاً على أّن 

 :الكتاب الكريم قوله تعاىل
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ۚ   :قوله :اآلية األوىل ْ لَۡسَت ُمۡرَسالّٗ ِيَن َكَفُروا ِ َوَيُقوُل ٱَّلا  قُۡل َكََفَٰ بِٱَّللا
 .دِ ُسوَرةُ الراعۡ   ٤٣ا بَۡيِِن َوبَۡيَنُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱۡلِكَتَِٰب َشِهيَدُّۢ 

مع شهادة اهلل تعاىل حاكمتان على رسالة النيّب حمّمد  فشهادة أمري املؤمنني

اليت هي أفضل الرِّساالت والشرائع الّسماوية، وصاحبها نبيعنا حمّمد أفضل املرس لني 

 الق.على اإلط واألنبياء

ب َِكۖ ِإَون لاۡم   :قوله :ةاآلية الثاني نزَِل إََِّلَۡك ِمن را
ُ
َها ٱلراُسوُل بَل ِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ ۞َيَٰٓ

َٰفِرِيَن  َتۡفَعۡل َفَما بَلاۡغَت  َ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَك ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱلااِس  إِنا ٱَّللا ۥۚ َوٱَّللا رَِساتَلَُه
٦٧  َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ. 

أمر رسول  اهلل حممَّداً أْن يبلِّغ  عن أمري املؤمنني علّي، وأّن موالنا علّياً  فاهلل

يستلزم  أهّم من كّل الرِّساالت والنبّوات والشرائع، بل إّن اإلعتقاد باملوىل علّي

اإلعتقاد بكّل الرِّساالت السماوية والشرائع املقدَّسة، وعدم اإلعتقاد به يستلزم 

 كّل الّرساالت والشرائع على اإلطالق.الكفر ب

يستلزم  مبوىل املوحِِّدين علّي بتبليغ ما أمره اهللُ فتوسعط النيب حمّمد

أفضل اخللق أمجعني بال منازع، فيكون أمري هم وسّيد هم  القول بأّن اإلمام علّياً

 .وقائد هم إىل عبادة اهلل الواحد األحد

ْ ِمن دِينُِكمۡ ٱَّۡلَۡوَم يَ ..  :اآلية الثالثة ِيَن َكَفُروا فاََل ََتَۡشوُۡهۡم  (1)ئَِس ٱَّلا
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمَِّت َورَِضيُت لَُكُم 

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
َوٱۡخَشۡوِنِّۚ ٱَّۡلَۡوَم أ

ۚ ٱۡۡلِۡسَلََٰم دِينّٗ   .َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ٣.. ا

 ،الية ألمري املؤمنني عليٍّوإمتام النعمة يكون باألكمل واألرقى وهي الو 
 

                                                           

 ِۡمن دِينُِكم

 ِمن
دِينُِكمۡ 
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وليست األكملّية بإرسال الرعُسل وإنزال الكتب، وإالّ لو كانت األكملّية بإرسال 

الرعُسل لَم ا كان مّثة داٍع ألْن يأمر اهللُ النيبَّ حممَّداً بتبليغ كون أمري املؤمنني علّياً ولّياً 

ملرس لني وأقوامهم، أو الذين على عاّمة املؤمنني سواء الذين مضوا من األنبياء وا

سوف يأتون إىل أبد الّدهر، وفيهم النيب عيسى واخلضر وإلياس، فهؤالء من 

 املؤمنني، واملوىل علّي حيدر الكّرار أمرياً عليهم وقائداً هلم إىل جّناِت رّب العالَمني.

َٰتِهِۦ   :قوله :ابعةاآلية الر ِ َسرُيِيُكۡم َءاتََٰي َفَتۡعرِفُوَنَهاۚ َوَما َربَُّك َوقُِل ٱۡۡلَۡمُد َّلِلا
ا َتۡعَملُوَن   .لِ ُسوَرةُ الامۡ   ٩٣بَِغَٰفٍِل َعما

  ورد يف تفسري علّي بن إبراهيم القّمي قال:

  إذا أعداؤهم يعرفهم الدّنيا إلى رجعوا فإذا مني، أكبر آية لله ما لهوال 

 . (1) الدّنيا في رأوهم

، وليس مّثة آية أكرب منه، فيستلزم تعاىل هو اآلية الكربى هلل فاإلمام علّي

ه كونه أمرياً على عاّمة اآليات ألنها صغرى بالقياس إليه، لكونه أكرب منها، فيثبت أنَّ

 املؤمنني كافّة بدون استثناء ومنهم األنبياُء واملرسلون. أمرٌي على

ِ   :قوله :امسةاآلية اخل ُ ِميَثََٰق ٱلابِي  َخَذ ٱَّللا
َ
ِن  ِۧإَوۡذ أ ٓ َءاتَۡيُتُكم م  َن لََما

ق  ل َِما  وَِحۡكَمة   كَِتَٰب   ِ َصد  نا ُثما َجآَءُكۡم رَُسول  مُّ ُ ُُ ۥۚ قَاَل َمَعُكۡم تَلُۡؤِمَُنا بِهِۦ َوتَلَن ُه
َخۡذُتمۡ 

َ
ۡقَرۡرُتۡم َوأ

َ
َِن  َءأ ۠ َمَعُكم م  نَا

َ
ْ َوأ ۚ قَاَل فَٱۡشَهُدوا ۡقَرۡرنَا

َ
ْ أ َٰلُِكۡم إِۡۡصِي  قَالُٓوا َٰ َذ لََعَ

َِٰهِديَن   .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٨١ٱلشا

 إلى ويرجع إالّ آدم لدن من نبيّاً اللهُ بعث ما : قال اإلمام أبو عبد اهلل

      الله، رسول يعني  تَلُۡؤِمَُنا بِهِۦ  وقوله: املؤمنني، أميرَ نصرفي الدنيا

  ۚۥ ناُه ُ ُُ  .(2) املؤمنني أميرَ يعني  َوتَلَن
 نهم، فهو أمرُيهم،ـضل مـه أفـوى أّنـس لّيـام عـبياء لإلمـصرة األنـعين نـوال ت
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ائد أفضل من اجلنود وهم جنوُده، وعلى اجلنود أْن ينضووا حتت  إمرة قائدهم، والق

يف األعّم األغلب عند الّناس، لكنه عند اهلل دائماً يكون هو األفضل ألّن اهلل خيتار 

 األفضل واألكمل.

 زبدة املخض:
 :يتلخص مما سبق أّن مّثة أموراً تدّل على أّن اإلمام علياً هو أمرُي املؤمنني

فقط أمرُي املؤمنني، ولفظ هو  : أّن األخبار د لَّت على أّن اإلمام

" يفيد العموم، أي أّنه أمرٌي على عاّمة املؤمنني مريضيف إليه لفظ "أاُ" الذي املؤمنني"

 بدون ختصيص على اإلطالق.

: األخبار اخلاصة الدالة على أّن األنبياء كلَّهم سينصرونه يف 

ملفضول على الفاضل قبيٌح أفضل منهم قطعاً ألّن تقديم ا الّرجعة مما يعين كونه

 عقالً وشرعاً.

 : اآليات الدالة على كونه أمري  املؤمنني.

 

 ": سّيد معنى كلمة "

سم السؤدد وهو اجملد ، والسيِّد ِمن ساد ي ُسوُد، واالالسيِّد هو األفضل األكرم

لكبري يف قومه، املطاع يف والشرف، فهو سّيد، واألنثى سّيدة، والسيِّد: الرئيس ا

عشريته، وإْن مل يكن هامشياً أو علوّياً، والسيِّد الذي يفوق يف اخلري، والسيِّد 

لكريم والفاضل واملتحمل أذى ااملالك، وُيطلَق على الرب والشريف واحلليم و

ا ٱبۡلَاِبِّۚ  قومه، والسيِّد: الزوج كقوله تعاىل:  لَۡفَيا َسي َِدَها َلَ
َ
، ُسوَرةُ يُوُسَف   ٢٥.. َوأ

 والسيِّد: املقدَّم.

لسيادة على كّل واحد من هذه املعاني، اوالنيبع والعرتة جيري عليهم مصطلح 

لشرف ال تصل إليه أوهام اخلالئق كما افبمعنى الشريف وذي اجملد فإنهم مبكاٍن من 

 أَشْرَفَ بِكُمْ هُاللَّ فَبَلَغَ ...  :( الزيارة اجلامعة) يف  يدّل عليه قوُل اإلمام اهلادي

 الَ حَيْثُ الْمُرْسَلِنيَ دَرَجَاتِ وأَرْفَعَ الْمُقَرَّبِنيَ، مَنَازِلِ وأَعْلَى ،الْمُكْرَمِنيَ مَحَلِّ
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 طَامِعٌ إِدْرَاكِهِ فِي يَطْمَعُ والَ سَابِقٌ، يَسْبِقُهُ والَ فَائِقٌ، يَفُوقُهُ والَ الَحِقٌ، يَلْحَقُهُ 

 عَالِمٌ، والَ شَهِيدٌ، والَ صِدِّيقٌ، والَ مُرْسَلٌ، نَبِيٌّ والَ مُقَرَّبٌ، كٌمَلَ يَبْقَى الَ حَتَّى
 جَبَّارٌ والَ طَالِحٌ، فَاجِرٌ والَ صَالِحٌ، مُؤْمِنٌ والَ فَاضِلٌ، والَ دَنِيٌّ، والَ جَاهِلٌ، والَ

 جَالَلَةَ عَرَّفَهُمْ إِالَ شَهِيدٌ ذَلِكَ بَيْنَ فِيمَا خَلْقٌ والَ مَرِيدٌ، شَيْطَانٌ والَ عَنِيدٌ،
 وثَبَاتَ مَقَاعِدِكُمْ، وصِدْقَ نُورِكُمْ، وتَمَامَ شَأْنِكُمْ، وَكِبَرَ خَطَرِكُمْ، وعِظَمَ أَمْرِكُمْ،

 لَدَيْهِ، وخَاصَّتَكُمْ عَلَيْهِ، وكَرَامَتَكُمْ عِنْدَهُ، ومَنْزِلَتِكُمْ مَحَلِّكُمْ، وشَرَفَ مَقَامِكُمْ،
 اللَّهَ، أُشْهِدُ وأُسْرَتِي ومَالِي، وأَهْلِي، وأُمِّي، أَنْتُمْ، بِأَبِي مِنْهُ لَتِكُمْمَنْزِ وقُرْبَ

 بِهِ كَفَرْتُمْ وبِمَا بِعَدُوِّكُمْ، كَافِرٌ بِهِ آمَنْتُمْ وبِمَا بِكُمْ، مُؤْمِنٌ أَنِّي وأُشْهِدُكُمْ
 مُبْغِضٌ وْلِيَائِكُمْوألَ لَكُمْ، وَالٍمُ خَالَفَكُمْ مَنْ وبِضاَلَلَةِ بِشَأْنِكُمْ، مُسْتَبْصِرٌ

 لِمَا مُحَقِّقٌ حَارَبَكُمْ، لِمَنْ وحَرْبٌ سَالَمَكُمْ، لِمَنْ سِلْمٌ لَهُمْ ومُعَادٍ عْدَائِكُمْ،ألَ
 بِفَضْلِكُمْ، مُقِرٌّ بِحَقِّكُمْ، عَارِفٌ لَكُمْ، مُطِيعٌ أَبْطَلْتُمْ، لِمَا مُبْطِلٌ حَقَّقْتُمْ،

 مُصَدِّقٌ بِإِيَابِكُمْ، ومُؤْمِنٌ بِكُمْ، مُعْتَرِفٌ بِذِمَّتِكُمْ، مُحْتَجِبٌ لِعِلْمِكُمْ، مُحْتَمِلٌ
 بِأَمْرِكُمْ، عَامِلٌ بِقَوْلِكُمْ، آخِذٌ لِدَوْلَتِكُمْ، مُرْتَقِبٌ مْرِكُمْ،ألَ مُنْتَظِرٌ بِرَجْعَتِكُمْ،

 بِكُمْ، اللَّهِ إِلَى مُسْتَشْفِعٌ قُبُورِكُمْ،بِ عَائِذٌ الَئِذٌ لَكُمْ، زَائِرٌ بِكُمْ، مُسْتَجِيرٌ

 مِنَ أَحَداً يُؤْتِ لَمْ مَا اللَّهُ آتَاكُمُ  :إىل أْن قال . إِلَيْهِ.. بِكُمْ ومُتَقَرِّبٌ

 كُلُّ وخَضَعَ لِطَاعَتِكُمْ، مُتَكَبِّرٍ كُلُّ وبَخَعَ لِشَرَفِكُمْ، شَرِيفٍ كُلُّ طَأْطَأَ الْعَالَمِنيَ
 الْفَائِزُونَ وفَازَ بِنُورِكُمْ، رْضُاألَ وأَشْرَقَتِ لَكُمْ، ءٍ شَيْ كُلُّ وذَلَّ لِفَضْلِكُمْ، ارٍجَبَّ

 غَضَبُ والَيَتَكُمْ جَحَدَ مَنْ وعَلَى الرِّضْوَانِ، إِلَى يُسْلَكُ بِكُمْ بِوَالَيَتِكُمْ

 .(1) .الرَّحْمَنِ..
أي خضع وخفض واحنطّ ومل يدرك غاية   مْلِشَرَفِكُ شَرِيفٍ كُلُّ طَأْطَأَ ومعنى 

 ال والعّز، وهلم من كّل واحٍد منشرفكم، واجملد هو الشرف الواسع والعلّو والكم

 منيةُ م لٍَك مقَرٍَّب وال نيبٍّ مرس ل.اُهذه الصفات ما ال حيوم حوله 
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يف وعلى معنى أّن السيِّد هو الفائق يف اخلري فإنهم قد فاقوا كلَّ شيٍء من اخللق 

مجيع كماالت اخلري مبا ال يتناهى ألحٍد ممن سواهم، مبعنى أّنه لو كان نيبٌّ من 

، ُزخَّ يف كمال من كماالتهم فبقي يصعد أبد أفضل أولي العزم غري النيب حمّمد

 أثره. حول محى كماالتهم ذلك ومل يتجاوزاآلبدين ما حام 

قد أحلّهم  عشريته فإّن اهلل هو الرئيس يف قومه املطاع يف وعلى معنى أّن السيِّد 

يف مقام بني قومهم وعشريتهم، بل وبني كّل اخللق كافّة؛ ال يكّيف كنههم وال ُيكْت ن ه 

 واخللقُ ربّنا، صنائع نحن  :أصلهم، فهم غاية اخللق كما قال اإلمام علّي

أي خلقنا اهللُ له، وخلق اخللق لنا، فهم مطاعون يف كّل  (1) لنا صنائع بعدُ

خللق، إذا دعوا أجاب ْتهم احلقائق والرقائق والطرائق واألفئدة والقلوب واألرواح ا

والنفوس والطبائع واأللفاظ واألحوال واألعمال واألقوال واحلركات واخلواطر 

 والضمائر والّسرائر، فكّل شيء هلم وكّل شيء يطيعهم.

، تدّل  ملقرَّبني...ا محلّ أشرف بكم بلغ والفقرات املتقدِّمة من زيارة اجلامعة 

 ال يطمع طامع من اخللق سواهم يف على أنهم فاقوا كلَّ خري، أي أّن اهلل أحلَّهم حمالًّ

 إدراكه وال أْن يفوقه وال أْن يلحقه.

قد خلق هلم اخللق  وعلى معنى أّن السيِّد مبعنى املالك فظاهر أيضاً فإّن اهلل

ح ت به أخبارهم، وال غرو يف ذلك بعد وفوَّض  إليهم أمرهم واحلكم فيهم كما ص رَّ

 في الرب إرادة كونهم مطهرين من الرجس ومنزهني من الدنس، وبالتالي تكون 

، حسبما جاء يف زيارة اإلمام  بيوتهم من وتصدر إليهم، تهبط أموره مقادير

 . البن قولويه القمي( كامل الزيارات  ) يف احلسني

 ربِّي واملتمِّم واملنِعم، وعلىأي مبعنى املدبِّر واملوعلى معنى أّن السيِّد هو الرب، 

أّن السيِّد مبعنى الصاحب فمن حيث إنهم علّة املوجودات اإلجيادية واملادية والصورية 
                                                           





 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 

والغائية، فكيف جيوز أْن يفارقهم خلٌق ويبقى، والبقاء بهم، فهم املصاحبون للخلق 

 بهذا املعنى.

ملتحمِّل أذى قومه، فمن تتبع األخبار وجد وعلى أّن السيِّد مبعنى احلليم وا

حلمهم وحتملهم األذى وعدم انتقامهم وهم يقدرون على حنٍو ال ميكن أْن يقع من 

غريهم، من هنا استحقوا أْن يصفهم اهلل تعاىل على لسان اإلمام اهلادي يف الزيارة 

 . احلماة والذادة الوالة السادة اجلامعة املبار كة بأنهم 

ممّا سبق أّن معنى كون اإلمام علّي سيد  الوصيني أي أنه القائد هلم  فتح صَّل 

 واهلادي واملرشد والفائق يف اخلري عليهم.

 ّيداً للوصيني ال يستلزم كونه سيداً للنبيني واملرس لني،س إّن كونه إْن قيل:

 سّيُد األنبياء واملرس لني ومن أين استدليتم على ذلك؟ فكيف تقولون أنه

صحيح أّنه ليس مثة مالز مة بني كونه سّيد الوصيني وبني سيادته على  قلنا:

أي سيادته على األوصياء دون  األنبياء واملرس لني، إذ ميكن الفصل بني األمرين 

لكْن مبا أّن األوصياء أنبياء فقد ث ُبت ْت سيادته على األنبياء قاطبةً؛  األنبياء واملرس لني 

، ومن حيثية قبل آدم أبي البشر، فكّل األنبياء أوصياء لهباعتبار أنهم أوصياء من 

كونهم أوصياء لألنبياء الذين استخلفوهم بالوصاية باعتبار أنهم يأتون بعد األنبياء 

هو سّيد األنبياء واملرس لني  وينفذون وصاياهم، فال إشكال حينئٍذ بأّن اإلمام علّياً

على عاّمة املؤمنني، ومنهم األنبياء  أمرياً واألوصياء واألولياء؛ باعتبار كونه

بن أمير  السَّالم عليكَ يا  واملرس لني، حسبما استدلينا على ذلك بفقرة:
، مضافاً إىل اإلطالقات والعمومات املعتضدة باإلمجاعات الدالة على أّن  املؤمنني

أفضل  هو نفس النيب بنصِّ آية املباه لَة، وحيث إّن النيب حمّمداً اإلمام علّياً

 األنبياء واملرس لني بإمجاع األّمة، ث ُبت  أّن أمري املؤمنني أفضلهم لكونه نفس  النيب

وما للنيّب ، هو لإلمام علّي؛ لقوله : ُمن بكم أولى ألست 

 مَن والِ اللهمّ مواله، عليٌّ فهذا مواله كنتُ مَن قالوا: بلى، قال:أنفسكم؟ 

 . مَن نصره، واخذُلْ مَن خذله وااله، وعادِ مَن عاداه، وانصُرْ
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: إّن لقب أمري املؤمنني خاص باإلمام علّي ال يشاركه فيه أحد يتلخَّص مما سبق

أّنه أفضل خلق اهلل تعاىل،  كما قلنا  من العاملني على اإلطالق، وهذا يستلزم 

ألنبياء مع أنهم أنبياء، إذ كّل وصيٍّ نيّب يف نفسه، وا كما أّن سيادته على الوصيني )

ملا تقدم من آية أخذ  ، وآدم وصيٌّ عند اإلمام علّيبأنفسهم أوصياء آلدم

( تستلزم أْن  األفضلّية بيان يف املتواترة األخبار بضميمة بنصرته األنبياء على امليثاق

يكون أفضل  منهم مع أنهم أنبياء لقبح تقديم املفضول على الفاضل، وهذا يقتضي 

ليست بالنبوة والّرسالة وإمنا بالو الية واألقربية، من هنا كان  أّن األفضلّيةبالقول 

، الولّي مبعنى القريب هلل تعاىل واألوىل بالتصرف وهما متحقِّقان يف اإلمام علّي

 :وصدق الشيخ األزري حيث قال فاألنبياء أوالد عند موالنا أمري املؤمنني علّي

ــالكون   ــة بـــ ــة احمليطـــ ــو اآليـــ  شـيء تراهـا   ففي كّل عـني كـلّ   وهـــ

 هـــو طـــاووس روضـــة امللـــك بـــل
 

 ناموســها األكــرب الــذي يرعاهــا
 

 وهــــــو اجلــــــوهر اجملــــــرد منـــــــه   
 

ــا    ــا زكاهــ ــس مليكهــ ــّل نفــ  كــ
 

 مل تكـــــــن هـــــــذه العناصـــــــر إالّ
 

ــا   مـــــن هيـــــواله حيـــــث أباهـــ
 

 :وقال الشاعر عبد الباقي أفندي العمري

ــوه "طه"ـيــــا أبــــا األوصــــياء أنــــت  لــــ ــه وأخــ ــُن عّمــ ــهُره وابــ صــ

ــّراً إ ــك ســـــــــــ  ّن هلل يف معانيـــــــــــ
 

ــوه  ــا ع ِلُمـــ ــاملني مـــ ــر العـــ  أكثـــ
 

 أنــت ثــاني اآلبــاء يف منتهــى الــدَّور
 

 وآبـــــــــــاؤه تعـــــــــــّد بنـــــــــــوه
 

 

 مفهوم الوصاية:

املُالِحظ لآليات املقدَّسة يف الكتاب العزيز واألخبار املطَهَّرة ويف الزيارات الواردة 

م الوصاية واخلالفة اإلهلية، إذ ما من نيبٍّ يرى بوضوح التأكيد على مفهو عنهم

إالّ وخ لَّف  على أّمته وصّياً خيلفه يف إكمال مسريته وتوضيح أفكاره وأهدافه لألقوام 

الذين كان فيهم ذاك النيُب املوصي، وم ن سيولدون بعد وفاته، لذا فإّن مسألة 

ن أجل حفظ ودائعهم تفق عاّمة العقالء يف كّل عصٍر وِمصر ماالوصاية أمر عقالئي 
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وأمواهلم وأوالدهم وأزواجهم ورعاياهم ال سّيما امللوك واألمراء قبل سفرهم 

للحرب وغريه أو قبل موتهم، فإنهم ال يرتكون م ن يعولون إىل جمريات القدر دون 

راٍع أو قائٍد، فكيف بسّيد الرعُسل الذي ارحتل من هذه الّدنيا وأّمته تنخر فيها األهواء 

بها العصبيات القبلّية والصحراوية، فهل يتصّور عاقل أْن يرتكها بال راٍع  وتتالعب

ومرشٍد يقودها للخري ويوصلها إىل الكمال ويرفع عنها ما به ابت لَت؟! وهل يتصّور 

فطرة اهلل يف الوصية بالقاصرين والسفهاء، وهي فطرة  أيضاً أْن خيالف رسوُل اهلل

وطرق تبليغهم، ب ْيد  أّن رسالته صلوات رّبي عليه جرى عليها األنبياء يف مواريثهم 

وآله أكمل الرِّساالت وناسخة لكّل الشرائع مع حاجة األّمة إىل م ن ُيكمل مسرية 

النيب يف طرق تهذيبه للنفوس وتعليمه لألحكام واملعارف، وسوقه األرواح إىل 

 ُخِلقُوا... مراقي الكمال واهلداية لينعموا بعبادة اهلل تعاىل اليت من أجلها

لني لتكميل ّن األدلّة اليت أوجبت ضرورة بعثة األنبياء واملرس يتضح مما سبق أ

النفوس وسوقها إىل عوامل امللكوت، هي بعينها توجب ضرورة وجود اإلمام 

كان يف جانٍب مهمٍّ من املناهج الربانية، وتنصيبه بعد النيب، ألّن املوضوع ني يشرت

اإلمامية ضرورةَ إرسال  الشيعِة أعالُم ليت من خالهلا أثبتا مثالً  فقاعدة اللطف 

بعد أْن  ضى رأفته بالعباد ولطفه بهم جيب عقالً تمبق األنبياء من حيث إّن اهلل

أْن يوِجد  هلم م ن يبعدهم عن املعصية ويقرِّبهم إىل  فرض عليهم أحكاماً وتكاليف 

اعتهم له وانقيادهم إليه، ولو مل الطاعة، فإجياده لألنبياء حمّصٌل لغرضه، وهو ط

يوِجْدُه لَن قَض  غرض ه، إذ كيف يأمرهم بطاعته ثّم ال حيقق هلم الفرص  اليت متكّنهم 

 من العبادة والطاعة.

ووجوب اللطف ال خيتّص باألنبياء واملرس لني، بل يشمل األوصياء واألولياء 

ئك مبناٍط واحٍد ال خيتلفون ، ألّن مهام هؤالء كمهام أولاملنصوبني من ِقب ِل اهلل

عن بعضهم البعض إالّ يف تلقّي الوحي التشريعي، وحبسب قاعدة اللطف وجب 

كون اإلمام أو اخلليفة معصوماً؛ ألّن غري املعصوم ال يؤم ن عليه من اإلحنراف أو 

الزيادة والنقصان يف الشريعة، فاقتضت حكمُتُه املتعالية أْن ينصِّب  حججاً بعد 
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لكي يوصلوا النفوس إىل الكمال، ويبلِّغوا األحكام املشّرعة اليت  ّمدالّرسول حم

مل ُتب لَّغ للناس لعدم وفرة الظروف املوضوعية لبيانها وتبليغها، ويرّبوا األشخاص  

 الذين مل حيظوا برؤية النيب اإلستفادة منه.

يف حني شؤونها، وليس من املعقول أْن يهمل اهللُ األّمةَ ويرتكها بال قائٍد أو راٍع ل

ن حيث احلاجة إىل م ن يرّبيهم ويعلِّم هم، ومجيعهم أّن مجيع الناس متساوون م

 متكافئون من حيث مشوهلم لقاعدة اللطف اإلهلي.

م ن يوِجه النفوس إىل الكمال وهو املرّبي  أْن يبعث اهللُ إذن  فمن الالزم 

أعداء الدِّين من املنافقني املعصوم الذي يوضِّح معامل الشريعة ببيانه.. ويصّد 

ه، ويرفع النقائص وميأل املتسرتين بالدين وشعاراته، ويقوِّم اإلعوجاج بيده ولسان

وال يتّم ذلك إالّ من خالل تعيني اإلمام الذي يستطيع هو فقط أْن حيمل  .الفراغ..

ة هذه املَه مَّة الثقيلة وهو األمنوذج األكمل واملثل األعلى لوجود النيب يف كاف

اخلصوصيات، وهو الذي يقود الناس حنو الكمال، من هذا املنطَلَق كان تعينُي 

بأمٍر من اهلل تعاىل وصّياً على  الوصّي فرضاً على النيّب، لذلك ن ص ب  اإلمام  علّياً

 .(1)األّمة

 يتوفر فيه شرطان: ْواإلمام الذي وجب نصبه مبقتضى قاعدة اللطف جيب أن

 ليقيين.: الِعلْم الالشرط األو

 .(2): العصمة املطلَقة عن اخلطأ واإلثم واجلهلالشرط الثاني

أّما شرط الِعلْم فألّن اإلمام كالّرسول هو امللجأ الِعلْمي للناس، فال بّد أْن يكون 

 جتماعية وغري ذلك حبيثدنية واالعارفاً جبميع املعارف والعلوم سوآء الشرعية أو امل

  تعاىل.يشمل ِعلُْمُه كلَّ شيء بإذن اهلل

 ام معصوماً أي مصوناً من كّل خطأوأّما شرط العصمة فال بّد أيضاً أْن يكون اإلم
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سوةً حسنةً للناس اُوإثم، وإالّ فإّنه غري قادٍر على أْن يكون قائداً فّذاً فريداً، وقدوةً و

 يعتمدونه ويتبعونه.

طان املتقدِّمان بعد هو الوحيد الذي توفَّر  فيه الشَّْر واإلمام أمري املؤمنني علّي

املقدَّم على غريه من أّمة النيب، ومن الظلم  ، فال بّد حينئٍذ أْن يكونالنيب

قياسه على غريه، إذ ال ُيقاس به أحٌد من الناس على اإلطالق، فهو سّيد الوصييني 

مجيعاً بل هو سّيد األنبياء واملرس لني عدا رسول اهلل ألّنه نفسه وروحه اليت بني 

ه، ومبا أّن النيبَّ أفضل األنبياء واملرس لني، فال بّد أْن يكون أمرُي املؤمنني أفضل  جنب ْي

الذي  األنبياء والوصيني بل سّيدهم وذلك ألّنه أمرُيهم، وألّنه نفس النيب حمّمد

أمجع ْت األّمة على أّنه أفضل األنبياء واألوصياء واملرس لني عدا أمري املؤمنني علّي بن 

 .مبقتضى آية املباهلة أبي طالب

 

الم َعلَيَْك يَابَْن فاِطَمَة َسيِ َدةِ نِساءِ  ] [ العالَِميَ  الَس 

 أشارت الِفقرة الشريفة إىل أمر ين اتصف جوهُر السيِّدة الصدِّيقِة بهما:

 ". فاطمة سم املبار ك ": اال

 ". سيدة نساء العاملني : اللقب الشريف "

األمر الثاني مرتبطاً باألّول كارتباط اجلزء بالكّل، واملعلول بالعلّة، وحتى  فكان

ميكننا إدراك ذلك، علينا البحث يف جهاٍت متعدِّدٍة لنكشف عن عالقة األمرين 

 .املتقدِّم ْين بكيان السيِّدة اجلليلة املعظَّمة موالتنا فاطمة
 

 يف القرآن اجمليد: مقامات السيِّدة اجلليلة فاطمة الجهة األولى:

إْعلَْم أّن كّل م ْدٍح ورد ملمدوح يف الكتاب الكريم فإّن موالتنا فاطمة الزكية 

الصدِّيقة الطاهرة شريكةٌ فيه، وهلا الّسهم األوفى من ذلك الفيض والفضل اخلاص، 

وذلك أّن كلَّ م ْدٍح مذكوٍر يف القرآن موجود يف هؤالء اخلمسة وأوصيائهم ذاتاً 

وكّل قَْدٍح ورد يف القرآن الكريم هو يف حّق خمالفيهم وم ن ج ح د  واليت هم وأصالةً، 
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وتنكَّر  حملّبتهم ولو كان يف األمم السابقة؛ ألّن إطاعة اهلل اليت توِصل إىل الّسعادة 

 الشقاوة وحمّبتهم، وعصيان اهلل الذي يوِصل إىل األبدّية إّنما هي يف قبول واليتهم

 غضبهم وسخطهم. السرمدية إّنما هو يف

وال شكّ أّن القرآن اجمليد هو أساس اإلسالم قد د لَّنا على أهل بيت النبّوة الذين 

نِزل  عليهم الكتاُب املبار كُ وخاطبهم بالكالم الكريم، وكشف هلم حقائق اآليات اُ

الشريفة؛ ليهتدي املؤمنون بكالمهم إىل ظواهر القرآن وبواطنه، هم آل بيت النبوة 

املالئكة ومعدن الوحي ومنبع الّرمحة، وبيوتهم أرفع البيوت وأعلى بقعة  وخمت لَف

ذَِن ٱ  واقعة يف العوامل اإلمكانية، مبدلول قوله تعاىل:
َ
ن تُۡرَفَع َوُيۡذَكَر ِِف ُبيُوٍت أ

َ
ُ أ َّللا

 .ُسوَرةُ الُّورِ   ٣٦ ...فِيَها ٱۡسُمُهۥ

لّة الغائّية يف إجياد نوع وأهل ذلك البيت أركان اإلمكان والسبب الكلي والع

اإلنسان، بهم ُتْعر ُف معامُل القرآن ومعارفُه، وهم طريق معرفته، وخاصةُ هذا البيت 

سعه وأصله، وزبدة األخيار وقدوةُ األطهار، صدف العصمة لألنوار اُوخالصُته و

يف  املطَهَّرة األحد عشر، اجلوهرة اليتيمة موالتنا فاطمة صلوات اهلل عليها، الفريدة

األوصاف الكمالية، ومظهر الصفات اإلهلّية، ومصدر اآليات الربوبية، ومشكاة 

أنوار النبّوة، ومرآة أسرار الوالية، الكلمة اجلامعة الربانية، فهي فضالً عن أصالتها 

وعصمتها الذاتية، تنتهي وتنتمي إليها الّدوائر اإلمكانية من األعيان الثابتة، ففاطمة 

اهلل العظمى املقدَّسة متينة تتفّرُع عن أصالتها الذاتية وشرافتها األصلّية سّيدُتنا هي آيةُ 

الدِّين بها، وذلك النور متَِّحٌد دائماً حبقيقة النبّوة،  وُتس دَّد أركاُن فروٌع عديدة ُتش يَُّد

 ومتَِّصٌل أبداً بباطن الو الية، تسايرها يف مجيع املراحل واملنازل وتطلع على العلوم

ة، فحقيقة العصمة الكربى للصدِّيقة املطَهَّرة تشكل الثلث  األمتَّ واجلزء  األقوم اللدنّي

للكتاب املنيف واملصحف الشريف، ومعرفة تلك الطاهرة املطَهَّرة من املكّمالت 

واملتممات لإلقرار واإلذعان بنبّوة سّيد املرس لني والو الية الكربى ألمري املؤمنني 

وات اهلل عليهم أمجعني، وهذا ما ُيستفاد من الّرواية عن أمري واألئّمة املعصومني صل

 وأمثال، سُنَنٌ وثلث عدوّنا، وفي فينا ثلثٌ أثالثاً، القرآن نزل قال:  املؤمنني
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 .(1) وأحكام فرائض وثلثٌ 

، ومعلوم أّن أكثر القرآن أحكاٌم  واألحكام القصص نحن وقالوا أيضاً: 

فة أمري املؤمنني وسّيدة نساء العاملني وأوالدهما وقصص، وهكذا فإّن معرفة خال

الطاهرين هي من متممات النبّوة، فاإلقرار بالنبّوة دون اإلقرار بهؤالء إقراٌر عقيٌم ال 

مثرة فيه؛ ألّن اإلقرار بأمري املؤمنني يعين اإلقرار بالقرار اإلهلّي حبقّه، من هنا ورد يف 

 احلوض عَلَيَّ دَايَرِ حتى يفترفا ولن معه، نوالقرآ القرآن مع عليٌّ املعت ب ر: 

 . القيامة يوم

فَس لَّم  ر ُجٌل،  بن حوشب قال: كنُت عند أّم س لَم ةوأيضاً ورد عن شهر 

ْدُخْل، أفقيل: م ن أنت ؟ قال: أنا أبو ثابت موىل أبي ذر، قالت: مرحباً بأبي ثابت، 

حني طارت القلوُب مطائرها؟ قال: مع فد خ ل ، فَر حَّب ْت به وقالت: أين طار قلُبكَ 

ّم س لَم ة بيده لسمعُت رسول  اهلل اُعلّي بن أبي طالب، قالت: ُوفِّقْت  والّذي نفس 

 . احلوض عَلَيَّ يَرِدَا حتى يفترِقَا لن عليّ، مع والقرآن القرآن مع عليٌّ  :يقول

ضيلة يستوجب بها والقرآُن معه ُيْعت ب ر فضيلةً ليس بعدها ف ،مع القرآن فكونه

 .الشخُص التقديم  يف اخلالفة، ويستلزم أالّ يرتجَّج  عليه غرُيه

 ،بيان القرآن وعلماء األسرار، فضالً عن أّنهم ِعْدُل القرآن وشركاؤه فهم

وِمشعر بربكتهم وعلّو  ،ن صريح يف مضامينهوكم هو ذا الفرقان وكتاب الّرمح

َِٰسُخونَ   عنوان يف داخلة هرةالطّا فاطمة أّن املس لَِّم ومن ،شأنهم   ٧ ..ٱۡلعِۡلمِ  ِِف  َوٱلرا
وكيف ميكن أْن  ،نِزلاُتعلُم احملكَم  واملت ش اب ه  والناسخ واملنسوخ كما  ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ 

ثّم ال  ،يف أكثر مواضعه يكون كتاٌب ينطوي على مدح وتعظيم وبيان لشأن شخٍص

إالّ أْن ينكر أْن  !أو يوجد م ن هو أعر ف به منه؟ مبا فيه وال يعرفه صيعلم ذلك الشخ

ونضرب مثاالً على ذلك بالكعبة حيث  ،من النيب والنيب منها تكون بضعة النيب

وكذلك ملعاني القرآن وبطونه وأسراره ورموزه وحقائقه أربعة  ،هلا أربعة أركان
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، ئّمة املعصومونأركان: الّرسول األكرم وأمري املؤمنني والصِّدِّيقة الطّاهرة واأل

فم ن أراد الوصول إىل كعبة املراد وحقيقة اإلميان، فعليه بطريق الوالية للعصمة 

، فلو أّن الكربى، والتوسل بهدايات ودالالت الصدِّيقة الكربى فاطمة الّزهراء

عبداً ع ب د  اهللَ عباد ةَ اجِلنِّ واإلنس ومل يواِل تلك املخدَّرة ويسلك سبيل طاعتها، 

لَكَ وادي برهوت وسارع إىل عقاب اهلاوية؛ وذلك ألّن حقيقة اجلنَّة والّنار لَس 

، بل إّنكَ إذا خملوقة من الطّاعة واملعصية واحلّب والبغض للسّيدة فاطمة املطَهَّرة

أمع ْنت  النظر يف أكثر معاني القرآن وجْدت ها أوصاف  فاطمة املطَهَّرة، فتلك املستورة 

املة كانت يف أعلى وأمّت درجة من درجات العبودّية والكمال، واملرأة الك ىالكرب

وكّل صفة من الّصفات املمدوحة اليت سّجلت يف القرآن لكّل واحد من العباد 

الصاحلني واملقَرَّبني، ولكّل نيبٍّ من األنبياء واملرس لني كانت يف تلك املخدَّرة مبستوى 

فات العدمية املثال، ولذا فإّن عني الكمال، وكانت هي جمموعة جامعة لتلك الص

ثلث القرآن بل أكثر، جاء يف مدح موالتنا فاطمة والثناء عليها، بل إّن بعض املزايا 

اليت وردت يف القرآن لبعض املصطفني املقربني كنزول املائدة على مريم قال تعاىل: 

   ۢنَبَتَها َنَباتًا َحسَ  َفَتَقبالََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسن
َ
لََها َزَكرِيااۖ ُُكاَما َدَخَل َعلَۡيَها نّٗ َوأ َزَكرِياا ا َوَكفا

َٰ لَِك َهَٰذَ ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِۡزقّٗ  ّنا
َ
ۖ قَاَل تََٰيََٰمۡرَيُم أ َ ا ِۖ إِنا ٱَّللا اۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱَّللا

ونظائر ذلك، أعطاها اهلل ملوليَّات  ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٣٧يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغرۡيِ ِحَساٍب 

من أّن أّم أمين كانت ( بصائر الدرجات ) كما جاء يف كتاب  السيِّدة فاطمة املطَهَّرة

مرأة صاحلة وعفيفة وهي خادمة سّيدة القيامة وكوكب برج الّرسالة، فلّما ماتت ا

لظمأ، فدعت خرجت من املدينة فأصابها احلرع وا صلوات اهلل عليها موالتنا فاطمة

 اهللَ فنزل عليها دلواً من الّسماء فيه ماء.

أجل، إّن القرآن  م د ح  تلك السيِّدة وب يَّن  بعض  حماسنها وكشف عن بعض 

املوصوف،  من أشرف  وصف هو حيث من  الوصف يكون أْن ميكن وال أوصافها،

 هنا إمنّت اهللمن  ،وال شكَّ أّن تلك املخدَّرة أشرف من كّل شيء خلقه اهلل تعاىل

ۡعَطۡيَنََٰك ٱلَۡكۡوثَرَ  كما تفصح عن ذلك سورة الكوثر:  بها على نبّيه
َ
آ أ   ..إِنا
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الدالة على اخلري والنسل الكثريين وهما منحصران بالصّديقة الكربى الزهراء البتول 

إّن كّل الصفات املمدوحة اليت ذكرها القرآن موجودة يف تلك صلوات اهلل عليها.. 

ذات الشريفة املقدَّسة، وأّن كّل املَلَكَات احملمودة والصفات املمدوحة اليت ظهرت ال

برزت  نتهاًء بآخر عابدة هلل تعاىل إىل يوم القيامة أبدءاً حبّواء و يف مجيع النساء 

وظهرت فيها بشكٍل أكمل وأمشل: وصدق ما صدر عن أمري املؤمنني حيث 

 :قال

 ألكرُباوفيكَ انطوى العالَُم               وتزعم أّنكَ ُجرٌم صغرٌي   

 ،واهلِل لو أّن بنتاً يكون رسوُل اهلل أباها وخدجيةُ أمَّها وعليٌّ أمرُي املؤمنني زوج ها

والذي نذكره هنا  ،جلديرة أْن تطوي الّسماء علّواً وشرفاً واألمالك تواضعاً واستكانةً

وهلذا يرجع عن بّث  ،ة حسريةمن صفاتها دون مقدارها، واللسان قاصٌر والبالغ

ألّن قوى اإلنسان هلا  ؛صفاتها كاالًّ، ومن النظر إىل مداحيها كليالً مقّراً بالقصور

 :مقادير وحدود تنتهي عندها، وغايات ال تتعّداها

 لّزمان وال حييط بوصفهم               أحييط ما يفنى مبا ال ينفدايفنى 

هي أبرز مصداق  صلوات اهلل عليها فاطمة املعظَّمة فإّن موالتنا :وباجلملة

وأبرز مصداق للصادقني، وأبرز مصداق لألبرار واملقرَّبني،  ،للصاحلني يف القرآن

وأبرز مصداق للعاِبِدين والّزاِهِدين واملتقني، وأبرز مصداق  ،وأبرز مصداق للشهادة

 .للعاملني

 :وقد نزل فيها خصوصاً آياٌت كثريةٌ منها قوله تعاىل

1   َِي َخلََق ِمَن ٱلۡم َن َربَُّك قَِديرّٗ ا َوِصۡهرّٗ نََسبّٗ ا فََجَعلَُهۥ آءِ بََۡشّٗ َوُهَو ٱَّلا ََ   ٥٤ا ا  َو
 .قَانِ ُسوَرةُ الُفرۡ 

2   ٢٠بَۡيَنُهَما بَۡرَزخ  َّلا َيۡبغَِياِن  ١٩َمَرَج ٱبۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن   َۡمَٰنُسوَرةُ الراح. 

3   ُِهۥ ۡرَبَٰ ٱۡلقُ  َذا َوَءات بِيلِ  َوٱۡبنَ  َوٱلِۡمۡسِكيَ  َحقا ۡر َتۡبِذيًرا َوََّل  ٱلسا ِ  .اءِ اِۡلۡسَ   ٢٦ ُتَبذ 
4   ۡس

َ
ٓ أ ۡجًرا إَِّلا ٱلَۡمَوداةَ ِِف ٱۡلُقۡرَبَٰ  َوَمن يَ   َ قُل َّلا

َ
 ۡقَُتِۡف َحَسَنةّٗ نازِۡد ََلُۥلُُكۡم َعلَۡيهِ أ
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َ َغُفور   وَرىَٰ   ٢٣َشُكوٌر  فِيَها ُحۡسًناۚ إِنا ٱَّللا  .ُسوَرةُ الشُّ

5   َٰٓ٥َولََسوَۡف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفَُتََۡض   ََٰح  .ُسوَرةُ الضُّ

6   ّٗقَِيَٰم َ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱَّللا َٰ ُجنُوبِِهمۡ ا ا َوُقُعودّٗ ٱَّلا  .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ١٩١.. َولََعَ

7   َُٰلَه ۡمَو
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱَّلا ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِِف ما

َ
ِ َكَمَثِل َحباٍة أ ۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللا

ِ ُسۢنُبلَة  
ِاْئَُة َحباة    ُك  ُ َوٱ م  ُ َوَِٰسٌع َعلِيٌم  َّللا  .ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ٢٦١يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُءۚ َوٱَّللا

8  .. ُِۚيُن ٱلَۡقي ِم َٰلَِك ٱل   .ةِبَ ُسوَرةُ اتلاوۡ   ٣٦.. َذ

9   َّٗعدا لَُهۡم َعَذاب
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ُ ِِف ٱلُّ َ َورَُسوََلُۥ لََعَنُهُم ٱَّللا ِيَن يُۡؤُذوَن ٱَّللا ا إِنا ٱَّلا

ِهينّٗ  حۡ   ٥٧ا مُّ
َ
 .َزاِب ُسوَرةُ األ

10  .. ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو ََكَن بِِهۡم َخَصاَصة
َ
َٰٓ أ  .ۡۡشِ ُسوَرةُ اۡلَ   ٩ ..َوُيۡؤثُِروَن لََعَ

11   س  ََكَن ِمَزاُجَها ََكفُوًرا
ۡ
بُوَن ِمن َكأ بَۡراَر يَۡۡشَ

َ
ا يَۡۡشَُب بَِها ِعَباُد  ٥إِنا ٱأۡل َعۡينّٗ

ا  ُروَنَها َتۡفِجريّٗ ِ ِ ُيَفج  ا  ٦ٱَّللا هُۥ ُمۡسَتِطريّٗ ا ََكَن َُشُّ  ٧يُوفُوَن بِٱلاۡذرِ َوَيَخافُوَن يَۡومّٗ
 َٰ َعاَم لََعَ ِسرًيا  َوُيۡطعُِموَن ٱلطا

َ
ا َوأ ا َويَتِيمّٗ ِ ََّل  ٨ُحب ِهِۦ ِمۡسِكينّٗ إِناَما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّللا

 .ُسوَرةُ اِۡلنَسانِ   ٩ نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزآءّٗ َوََّل ُشُكوًرا

السيِّدة  كلها نزلت يف أهل الكساء اخلمسة وأحد أركانهم ،إىل آخر سورة الّدهر

 .الّزهراء

12   َِيَن ي ۡعُي  ُقولُوَن َوٱَّلا
َ
ةَ أ َٰتَِنا قُرا تَِٰيا ۡزَوَِٰجَنا َوذُر 

َ
َوٱۡجَعۡلَنا  َربانَا َهۡب َلَا ِمۡن أ

 .قَانِ ُسوَرةُ الُفرۡ   ٧٤لِۡلُمتاقَِي إَِماًما 

13   َِها َۡلِۡحَدى ٱۡلُكَب ِرِ   ٣٥إِنا
ث   .ُسوَرةُ الُمدا

14   ِنَزۡلَنَُٰه ِِف ََّلۡلَةِ ٱلَۡقۡدر
َ
آ أ  .رِ ُسوَرةُ الَقدۡ   ١ إِنا

15    ۡلِف َشۡهر
َ
ِۡن أ  .رِ ُسوَرةُ الَقدۡ   ٣ََّلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخرۡي  م 

16    َِٰمل ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ّن ِ ََّلٓ أ

َ
ِن  فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ ِنُكم م  نَثَٰ  م 

ُ
ۡو أ

َ
..   َذَكٍر أ

١٩٥   ُِسوَرةُ ابلََقَرة. 

17  .. ِۡيَنا ٱۡۡل ۖ َوَوصا يۡهِ إِۡحَسًَٰنا َِٰلَ حۡ   ١٥.. نَسََٰن بَِو
َ
 .َقاِف ُسوَرةُ األ
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18   نزَِل إََِلَٰٓ إِبَۡرَِٰه
ُ
ٓ أ نزَِل إََِّلَۡنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمناا بِٱَّللا َم ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحََٰق  ۧقُولُٓوا

 وَ 
ُ
ٓ أ وِِتَ ُموََسَٰ وَِعيََسَٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
ُِق َبۡيَ  وِِتَ ٱلابِيُّوَن ِمنَيۡعُقوَب َوٱأۡل ب ِِهۡم ََّل ُنَفر  را

َحد  
َ
ِۡنُهۡم َوََنُۡن ََلُۥ ُمۡسلُِموَن  أ  .ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ١٣٦م 

19     َما ُهۡم ِِف ِشَقاق ْۖ ِإَّون تََولاۡواْ فََِنا  فََِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َفَقِد ٱۡهتََدوا
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ فََسَيكۡ  ۚ وَُهَو ٱلسا ُ  .ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ١٣٧ فِيَكُهُم ٱَّللا

20   ََك فِيهِ مِنُّۢ َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َفُقۡل َتع ۡبَنآَءنَا اَفَمۡن َحآجا
َ
ْ نَۡدُع أ لَۡوا

نُفَسَنا
َ
ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأ

َ
نُفَسُكۡم  َوأ

َ
ِ لََعَ ُثما نَۡبَتِهۡل فَ َوأ َنۡجَعل لاۡعَنَت ٱَّللا

َِٰذبَِي   .ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ٦١ٱۡلَك

21   ... َِّٗرُكۡم َتۡطهِري ۡهَل ٱبۡلَۡيِت َوُيَطه 
َ
ُ َِّلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ َما يُرِيُد ٱَّللا  اإِنا

٣٣   ۡح
َ
 .َزاِب ُسوَرةُ األ

22   ٓ١١٥ ..َءاَدَم ِمن َقۡبُل  إََِلَٰٓ َولََقۡد َعهِۡدنَا  ُسوَرةُ طه. 

23   َٰ ۡعَطىَٰ َوٱتاَِقَٰ  ٤إِنا َسۡعَيُكۡم لََشَّتا
َ
ا َمۡن أ ما

َ
 .لِ ُسوَرةُ اللايۡ   ٥فَأ

24  ۡۡلَۡقَنا
َ
ِياُتُهم بَِِيَمٍَٰن أ َبَعۡتُهۡم ُذر  ِيَن َءاَمُنواْ َوٱتا تَلَۡنَٰهُ  َوٱَّلا

َ
ِياَتُهۡم َوَمآ أ ِۡن بِِهۡم ُذر  م م 

ِّۚ ُكُّ ٱۡمرِ  ء  ۡ َۡ ِن  ورِ   ٢١بَِما َكَسَب رَهِي   ِٕۢيَعَملِِهم م   .ُسوَرةُ الطُّ

25  .. نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمَي َٰ َِٰك لََعَ َرِك َوٱۡصَطَفى َِٰك َوَطها َ ٱۡصَطَفى  .ابلََقَرةِ   ٤٢إِنا ٱَّللا

26  ۡرِضِّۚ َمَثُل نُو
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰو ُ نُوُر ٱلسا ة  ۞ٱَّللا فِيَها ِمۡصَباٌحۖ ٱلِۡمۡصَباُح  رِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ

َها َكۡوَكب  ِِف زَُجاَجٍة   نا
َ
ِي   يُوقَُد ِمن َشَجَرة   ٱلزَُّجاَجُة َكأ َبََٰرَكة   ُدر  قِياة   َزۡيُتونَة   مُّ َوََّل  َّلا َُشۡ

ۚ يَكَ  َغۡربِياة   ُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار  َٰ  اُد َزۡيُتَها يَُِضٓ ِّۚ نُّوٌر لََعَ ُ ِلُورِهِۦ َمن يََشآُءۚ ٱَيۡهِدي   نُور  َّللا
ٍء َعلِيم   ۡ َۡ  ِ

ُ بُِكل  ۡمَثََٰل لِلنااِس  َوٱَّللا
َ
ُ ٱأۡل  .ُسوَرةُ الُّورِ   ٣٥ َوَيۡۡضُِب ٱَّللا

27    لَوَٰةِ ِإَويَتآءِ ٱَّلا تُۡلِهيِهۡم تَِجََٰرة  َوََّل َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ  رَِجال ِ ِإَوقَاِم ٱلصا َكوَٰةِ  َّللا ٱلزا
بَۡصَُٰر ََيَافُوَن يَۡومّٗ 

َ
 .ُسوَرةُ الُّورِ   ٣٧ا َتَتَقلاُب فِيهِ ٱلُۡقلُوُب َوٱأۡل

28   َبَۡرارِ لََِف ِعل ِي ِي
َ
ٓ إِنا كَِتََٰب ٱأۡل ََٰك َما ِعل ِيُّونَ  ١٨ ّلَُكا ۡدَرى

َ
ِفِيَ    ١٩ َوَمآ أ  .الُمَطف 

29  ..  ر َٰ ُسُ َٰنًا لََعَ َتَقَٰ  إِۡخَو  ّق موالتنانزلت يف ح ؛رِ ُسوَرةُ اۡلِجۡ   ٤٧بِلَِي مُّ
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 فاطمة واإلمامني احلسن واحلسني وعقيل وجعفر.

30   ۡكَت ََّلَۡحَبَطنا َعَملَُك َوتَلَُكوَننا ِمَن ٱلَۡخََِٰسِيَن ُۡشَ
َ
َمرِ   ٦٥لَئِۡن أ  .ُسوَرةُ الزُّ

31   ثِيٍم
َ
نااع  ل ِۡلَخرۡيِ ُمۡعَتٍد أ  ؛ نزلت فيم ن غصب حقها.ةُ الَقلَمِ ُسورَ   ١٢ما

32  ..  يا ُمنَقلَب
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ َعَراءِ   ٢٢٧يَنَقلُِبوَن  وََسَيۡعلَُم ٱَّلا  .ُسوَرةُ الشُّ

33  .. َمَ  ة  َكَشَجر ۡصلَُها ثَابِت  َوفَرُۡعَها ِِف ٱلسا
َ
 .َراهِيمَ ُسوَرةُ إِبۡ   ٢٤آءِ َطي َِبٍة أ

34   َِين ُ َِّلَۡغفَِر لَُهۡم َوََّل َِّلَۡهِدَيُهمۡ  إِنا ٱَّلا  ١٦٨َطرِيًقا  َكَفُرواْ َوَظلَُمواْ لَۡم يَُكِن ٱَّللا
بَدّٗ 

َ
َن إَِّلا َطرِيَق َجَهناَم َخََِّٰلِيَن فِيَهآ أ ََ ِ يَِسريّٗ اۚ َو َٰلَِك لََعَ ٱَّللا  .ُسوَرةُ الن َِساءِ   ١٦٩ا َذ

35   نُواْ َيتا ََ ِيَن َءاَمُنواْ َو ِِّۚ ََّل  ٦٣ُقوَن ٱَّلا ۡنَيا َوِِف ٱٓأۡلِخَرة ةِ ٱلُّ ىَٰ ِِف ٱۡۡلََيوَٰ لَُهُم ٱۡلبُۡۡشَ
َٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم  ِۚ َذ  .ُسوَرةُ يُونَُس   ٦٤َتۡبِديَل لََِكَِمَِٰت ٱَّللا

36   ََوُكونُواْ َمع َ ُقواْ ٱَّللا ِيَن َءاَمُنواْ ٱتا َها ٱَّلا يُّ
َ
أ َِٰدقَِي  َيَٰٓ  .بَةُِسوَرةُ اتلاوۡ   ١١٩ٱلصا

37   ِ َِن ٱلابِي  ُ َعلَۡيِهم م  ۡنَعَم ٱَّللا
َ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱَّلا

ُ
َ َوٱلراُسوَل فَأ َن  َۧوَمن يُِطِع ٱَّللا

َٰلِِحَيۚ  َهَدآءِ َوٱلصا يقَِي َوٱلشُّ ِ د  ِ ْوَلَٰٓئَِك َرفِيقّٗ  َوٱلص 
ُ
 .ُسوَرةُ الن َِساءِ   ٦٩ا وََحُسَن أ

ومثة آيات  ،وجاللة قدرها اآليات الدالة على علّو شأنها ة طيبة منباقهذه 

نصيباً يف كّل جزٍء  لكّن اخلالصة أّن ملوالتنا فاطمة ،خ ر مل نستعرضها لكثرتهااُ

إذ لوال أّن اهلل تعاىل ربط القرآن  بهم لَم ا كان ُعِرف   ،وكّل حرٍف من القرآن الكريم

؛ إذ فمعرفة هذه األمور مرتبطة بأهل البيت ،خالقُهالقرآُن وأحكاُمه ودساترُيه وأ

 .لوالهم ما ُعِرف  اهلل وما ُعِبد  اهلل

 ،القرآن وروحه ونفسه وكبده وقلبهفهم الغاية للمعرفة والعبادة، لذا فهم عقل 

والصدِّيقة الطاهرة هي نفُسه  ،فالرسول حمّمد عقله، وأمرُي املؤمنني علّي روُحه

واإلمام  ،احلسن اجملتبى مبنزلة الكبد يوّزع الغذاء على القوىالقدسّية، واإلمام 

ومنه  ،احلسني كالقلب يفيض احلياة بواسطة النَّفْس وتعود إليه التدبريات البدنية

 ،ُتفاُض احلياةُ إىل األعضاء والنخاع والذاكرة واحلافظة والعاقلة واحلّس املشت ر ك

فيه الفيض الرمحاني بواسطة هذه  إلنساني جيريافكما أّن كّل جزء من الوجود 
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الوسائل املدبرة، ولكّل واحدة من هذه الوسائل مدخلية تاّمة، وبدونها يبقى هيكل 

اإلنسان مهم الً مع طَّالً، فكذلك هي الصدِّيقة الطاهرة هلا نصيب وسهم يف كّل جزء 

، فمن  واألحكام القصص نحن  :من اآليات القرآنية، وهذا هو حتقيق قوله

حكاية مائدة بين إسرائيل ونظريها بل أفضل منها مائدة  مثالً  صص القرآن ق

إّن النيب وثب حتى ورد إىل حجرة موالتنا كما يف اخلرب الصحيح:  موالتنا فاطمة

فاطمة، فقرع الباب فلّما فتحت له الباب نظر النيبع إىل صفار وجهها وتغيعر 

 حدقَتَيْكِ؟ وتغيُّر وجهكِ صفار من أراه يالذ ما بُنيّة يا  حدقتيها، فقال هلا:
 احلسن إنّ طعاماً، طُعِمْنا ما ثالثاً لنا إنّ أبه يا فقالتْ: دنيا، يا لكِ أفٍّ

 الصدِّيقة وأجلس فخذيه على وأجلسهما النبي فأخذها جائعان، واحلسني
 طالب أبي بن عليّ املؤمنني أميرُ ودخل النبيُّ، واعتنقها يديه بني فاطمة

 إلهي وقال: السّماء نحو طرْفَهُ الله رسولُ رفع ثمّ ورائه، من النبيَّ تقفاع

 وطَهِّرْهُمْ الرِّجس عنهم أَذْهِبْ اللهمّ بيتي أهل هؤالء ،وموالي وسيدي

 .تطهيراً
 خاصّ بيت - لها مخدعٍ لىإ دخلت حتى فاطمة موالتُنا وثَبَتْ ثمّ

 لسّماءا إلى كَفَّيْها باطن رَفَعَتْ ثمّ نيركعت فصَلَّتْ قَدَمَيْها فصَفَّتْ - للعبادة

 وهذا نبيِّكَ، عمّ بنا عليٌّ وهذا ،نبيُّكَ محمّد هذا وسيّدي إلهي وقالتْ:

 أنزلتها كما السّماء من مائدةً علينا أَنْزِلْ إلهي ،نبيِّكَ سبطا واحلسني احلسن

 . مؤمنون بها نّافإ علينا أنزِلْها اللهمّ بها، وكفروا منها أكلوا إسرائيل بني على

من ورائها يفور  (1)واهلِل ما استت مَّْت الّدعوة فإذا هي بصحفة :بن عّباساقال 

فاحتضنتها ثّم أت ْت بها إىل النيب  ،قتاُرها، وإذا قتاُرها أزكى من املسك األذفر

 فاطمة يا  فلّما نظر إليها اإلماُم علّي قال هلا: ،واألئّمة علّي واحلسن واحلسني

 لله احلمد تسألْ، وال احلسن أبا يا كُلْ  :فقال له النيّب  هذا؟ لكِ نأي من
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ُُكاَما َدَخَل ..  عمران بنت مرمي مثلَ مثلها ولداً رزقني حتى يُمِتْني لم الذي
َٰ لَِك َهَٰذَ َزَكرِياا ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِۡزقّٗ َعلَۡيَها  ّنا

َ
ََٰمۡرَيُم أ ۖ قَاَل تََٰي َو ِمۡن ِعنِد اۖ قَالَۡت هُ ا

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغرۡيِ ِحَساٍب  ِۖ إِنا ٱَّللا  ةوفاطم عليّ واملوالي النبي فأكل  ٣٧ٱَّللا
 .(1) واحلسني.. واحلسن

 

 أفضل من مريم بنت عمران قطعًا ألمور متعدِّدة: موالتنا وسّيدتنا الّزهراء
، ولكّن مريم مل حتى ِمن ت ْرِك  : إّن الصدِّيقة مطَهَّر ة تطهرياً مطلَقاًاألّول

َِٰك .. تصل إىل هذه املرحلة لقوله تعاىل:  َرِك َوٱۡصَطَفى َِٰك َوَطها َ ٱۡصَطَفى تََٰيََٰمۡرَيُم إِنا ٱَّللا
َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  ، ولو كانت بلغت تلك املنـِزلة لكان أشار َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٤٢لََعَ

َِرُكۡم  : التطهري املطلَق كما فعل مع الصدِّيقة الطاهرة لقولهب ذلك إىل القرآن َوُيَطه 
 فالّتطهري بعد الظهور باملصدر مبالغة يف الطّهارة.،  اَتۡطِهريّٗ 

سّيدة نساء العالَمني وسّيدة نساء أهل اجلَنَّة،  : إّن موالتنا فاطمةالثاني

أّن سّيدت نا الّزهراء البتول سّيد ةٌ على  ومريم من نساء العاملني ومن نساء اجلَنَّة، فث ُبت 

 مريم بطريٍق إّنيٍّ.

نُفَسَنا نفس النيب والولّي لقوله تعاىل:  : إّن موالتنا فاطمةالثالث
َ
 َوأ

نُفَسُكمۡ 
َ
يشري إىل أّن األمري والسيِّدة الزهراء وأوالدهما نفُسه املطَهَّر ة،  فهو ، َوأ

، ومعلوٌم أّن  جَنْبَيَّ بني التي وروحي .مني.. بضعة فاطمة  :وكذا لقوله

 زهراء نفس ُه وروح ُه يستلزم أْنالنيب أفضل العاملني على اإلطالق، وكون السيِّدة ال

 تكون أفضل من الصدِّيقة مريم واألنبياء عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وآدم.

 وجاًز املؤمنني أميرُ يكن لم لو  : ما ورد يف احلديث املستفيض:الّرابع

 . القيامة يوم لدن إلى آدم من كفؤ لها يكن لم الطّاهرة للصدِّيقة

 مري املؤمنني فقط، إذن هي نفسه،كفؤ أل فديتها بنفسي وأمي وأبي  فهي 

و.. فهو أفضل من .. و.. ومعلوم أّن اإلمام علّياً أمرٌي على النيب عيسى وأّمه مريم و
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أمريةٌ على العاملني صلّى اهلل عليها ولَع ن   ق أمجعني، لذا فالسيِّدة الّزهراءاخلالئ

 ظامليها، ال سّيما م ن عصرها بني احلائط والباب فأنبت مسماراً يف صدرها الشريف.

 إشكال وحّل:
إّن عدم ذكر اسم الصدِّيقة املبار كة صراحةً يف القرآن، والتصريح باسم  إْن قيل:

 .ا فاطمةدليٌل على أشرفّيتها على موالتن (1)مريم مراراً

 اجلواب من وجوه:

الً على أشرفيتها، وعدم ِذكْر سم مريم ال يكون دليا: إّن تكرعر 

مل يذكر اسم النيب  سم أو قلّة ِذكِْرِه أيضاً ال يستلزم عدم األشرفّية، فإّن اهللاال

مّرة يف القرآن  135، يف حني ُذِكر  موسى حدود (2)حمّمد أكثر من مخس مّرات

مّرة، وآدم  29مّرة، وعيسى  43مّرة، ونوح  60وُذِكر  إبراهيم حدود  ،ريمالك

مع أّن آدم ونوح وإبراهيم وموسى مل يبلغوا مقام القرب إالّ مبحّبة النيب  ،مّرة25

ِذكْر  كان فلو ،العظماء هؤالء ُيْخلَق مل والعرتة وعرتته الطاهرة، بل لوال وجود النيب

 .سم النيب أكثر ممن ُذكر من األنبياء العظاماللزم أْن يذكر سم دليالً على األشرفية اال

 ملُلْك، فامللك يشري إىل الظاهر،أعظم من ا دائماً  امللكوت  :

والباطن أشرف من الظاهر الدال عليه والكاشف عنه يف  ،وامللكوت يشري إىل الباطن

للكشف عن حقيقة العبد  فكما كان النيبع موسى باباً ظاهرياً ،أغلب األحوال

فكذا السيِّدة مريم هي باب ظاهري للكشف عن حقيقة موالتنا  ،الصاحل اخلضر

 نيب اهلل أعظم من مقام اخلضر ولّي اهلل فمقام ، روحي لنعليها الفدء فاطمة 

فِلشرافة املوقع واملقام للخضر اقتضى أْن ي خفي  ،مع أنه صاحب رسالة موسى

ِۡن ِعَبادِنَآ َءاَتۡيَنَُٰه رََۡحَةّٗ َعۡبدّٗ .. ذكر لقبه سم  اخلضر واكتفى با ِۡن ِعنِدنَا وََعلاۡمَنَُٰه  ا م  م 
ناا ِعۡلمّٗ  ُ ِمر  باإلنقياد والتسليم للعبد اُوموسى الكليم  ،ِف ُسوَرةُ الَكهۡ   ٦٥ا ِمن لا
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ن  الكريم: 
َ
َٰٓ أ تابُِعَك لََعَ

َ
قَاَل إِناَك لَن  ٦٦ا ا ُعل ِۡمَت رُۡشدّٗ ُتَعل َِمِن ِمما قَاَل ََلُۥ ُموََسَٰ َهۡل أ

َٰ َما لَۡم َُتِۡط بِهِۦ ُخۡبّٗ  ٦٧ا َصۡبّٗ تَۡسَتِطيَع َمِِعَ  َسَتِجُدِّنٓ إِن َشآَء  اَل قَ  ٦٨ا َوَكۡيَف تَۡصِبُ لََعَ
ُ َصابِرّٗ  ۡمرّٗ ٱَّللا

َ
ۡعِِص لََك أ

َ
َبۡعَتِِن فاََل تَۡس قَاَل  ٦٩ا ا َوََّلٓ أ ۡحِدَث ۡلِِن عَ   َ فََِِن ٱتا

ُ
َٰٓ أ ٍء َحَّتا ۡ َۡ ن 

؛ فإنهما وهكذا بالنسبة للسيِّد ت ْين فاطمة ومريم، ِف ُسوَرةُ الَكهۡ   ٧٠ا لََك ِمۡنُه ذِۡكرّٗ 

شبيهتا موسى واخلضر يف املقام واملوقع، فمريم شبيهة موسى، وموالتنا الزهراء 

ر ة واخلضر كانا شبيهة اخلضر، فموسى ومريم كانتا متثِّالن الظاهر، والسيِّدة املطَهَّ

 سم.ُذِكر ا تلميحاً وبالوصف دون اال ميثِّالن الباطن، وصاِحبا املقام الباطين

أّن أصحاب الو الية الباطنية من  بوضوٍح واملتدبِّر يف آيات الكتاب اجمليد يرى

األولياء مل ُتْذكَر أمساؤهم صرحياً يف القرآن، بل ُذِكُروا يف الوصف أمثال: اخلضر 

ر وأّم موسى وأخت موسى وآصف بن برخيا، ويكفي أّن اإلمام علّياً أمري  واإلسكند

سم يف القرآن الكريم، وكذا أوالده هو عظيم العظماء ومل ُيْذكَر باالاملؤمنني 

م أفضل من ن مل يصرِّح بأمسائهم يف حني أنهالطاهرون وزوجته املقدَّسة، فالقرآ

 عني، فتأَمَّْل.األنبياء واملرس لني وعاّمة أولياء اهلل أمج

: إّن امللوك والّسالطني ال يدعون احلرائر والعقائل من ذوات 

البيوتات بأمسائهّن يف املأل العام واحملافل، وإمنا يدعونهّن باأللقاب والكنى تعظيماً 

ء سم احلرَّة احملت ر م ة حمجوباً مستوراً كشخصها، خالفاً لإلمااوتكرمياً، فينبغي أْن يبقى 

زعج الّسادةُ من ذكر امسائهّن على رؤوس األشهاد، وملّا كان واري حيث ال ينواجل

 أّنه ابن اهلل، ومبريم أنها زوجته، وينسبونهما للحّق  النصارى يعتقدون بعيسى

يف القرآن  ، فقد وصف اهلل سبحانه عيسىتعاىل اهلل عن ذلك علّواً كبرياً 

ِ إِّن ِ َعۡبُد ٱ..  :على لسانه حيث قالالكريم بصفة العبودية، وأجرى ذلك  َّللا
َِِٰنَ ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَِِن نَبِي ّٗ  ، وكذلك وصف مريم بالعبودّية َيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ٣٠ا َءاتَى

وخاطبها بهذه السِّم ة، ليعلم النصارى أّن تلك املستورة العظمى كباقي النساء أم ةٌ 

نسبتهما إىل اهلل ذي امِلن ن نسبة العبودية ال وابنها عبٌد من عبيده، و من إماء اهلل

نسبة النبوة وال الزوجية، وهذا ال يعين أّن اهلل قلّل من شأن مريم يف القرآن حاشا 
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والغرض من  ،وكالّ، بل ذكرها وصرَّح  بامسها وأمرها بالطاعة والعبادة تعظيماً هلا

عبودّية واإلئتمار ليعلم تكرار امسها والتأكيد عليها باإلمتثال والطاعة إلثبات ال

النصارى أّن مريم امتازت يف العبادة ومل تتميز يف العبودّية، وإمنا هي من عبيد اهلل، 

وال نسبة بينها وبني الساحة املقدَّسة حلضرة م ِلك امللوك ورّب األرباب، خالفاً ِلم ا 

ف  ة، حتى ُعِرمن األقانيم الثالث  أي أصالً توّهمه النصارى حينما جعلوها إقنوماً 

 "، وال تزال بقايا منهم يف املغرب إىل يومنا هذا. املرميّية "بعضهم بـ

سم مريم يف القرآن الكريم هو أّن اهلل تعاىل ا: السبب يف تكرار 

بكراماٍت باهرٍة وآياٍت زاهرٍة، ونزَّه ها عن النقائص والكدورات النسوية،  مريم أكرم 

وجعلها يف عداد األنبياء الِعظام، وخاطبها  ،ا بقبول الذكر احملرَّروقَِبلَه  وه ذَّب ها

لُيْعلَم  بأّن القدرة الربانية الكاملة ميكن أْن جتعل  املرأةَ يف  ،خبطاباٍت صرحيٍة مباشرٍة

فتكون مثل  ،عداد األنبياء بعد رفع املوانع وطهارة الذيل وكثرة التقوى وشّدة اإلميان

      :، فيتوّجه إليها اخلطاب اإلهلي بقوله تعاىلوداود إبراهيم وعيسى وموسى

  َٰكِعَِي  .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٤٣تََٰيََٰمۡريَُم ٱۡقُنَِّت لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِِع َمَع ٱلرا

وهو  ،هذا الوجه قال به السهيلي يف تعريف األعالم من كتاب أسئلة احلكم

 وأنها من  ،بوا إىل القول بنبّوة مريمـالذين ذه (1)قريب من مشرب بعض علماء العاّمة

 .األنبياء الِعظام، واستدلّوا على ذلك باخلطابات القرآنية

 :ْوِرُد على بطالن هذه الّدعوى بأمر ْيناُ

ّن النساء مهما ب لَْغن  من الكمال يف أ :ما أورده أحد األعالم من :لاألمر األو

 فللرجال تكاليفهم ،ِتْين  بشريعةجال، وال ميكن أْن يأاإلميان ال ُيكَلَّفْن  بتكاليف الرِّ

 .(2)وأحكامهم ومهامهم، وللنساء تكاليفهّن وأحكامهّن ومهامهنَّ

 أي أّن األنبياء ،التكليف بشريعةلقد ربط الوجُه املتقدِّم بني النبّوة وبني  :وفيه
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ة والتشريع، فليس كلع دائماً أصحاب شرائع مقدَّسة مع أنه ليس مّثة مالز مة بني النبّو

ٍة، إذ اس برسالٍة وشريعصاحب  شريعة، أو أّنه رسوٌل مرس ل إىل الّن يكوُن م ن تنّبأ

بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ كّل رسول هو نيبٌّ، وليس كلع نيبٍّ رسوالً 

 صاحب  شريعة.

ن من ليؤّدوها إىل الناس إمنا يكو ومهاٍم فتكليف بعض األنبياء بتكاليف وأحكاٍم

حيثية كونهم مرس لني، مبعنى أّن تبليغ األحكام إىل اآلخرين حليثية التبليغ اليت هي 

من مهام املرس لني من األنبياء، فاخللط بني وظائف النيب ووظائف الّرسول وجعلهما 

يف  ( أصول الكايف ) وظيفةً واحدةً خالف ما ورد يف أخبارنا املقدَّسة حسبما جاء يف

 .باب احلّجة

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إَِّلا رَِجاَّلّٗ  : إّن قوله تعاىل: مر الثانياأل
َ
ٓ أ ُسوَرةُ   ١٠٩.. َوَما

 ينايف القول بنبّوة النساء.، يُوُسَف 

" بالرِّجال فال ينايف ثبوت  الّرسول : إّن اآلية املذكورة ص رَّح ت باختصاص "وفيه

بوة باملعنى العام ال اخلاص املستلزم ، كلع ذلك بناًء على النالنبوة بال رسالة للنساء

 .للمخالطة مع الرجال

وبهذا يتضح عدم متامية هذين الوجهني على نفي مصطلح النبّوة على النساء مع 

حقَّق يف النساء املطَهَّرات كالقرب تأّن نفس املناط املوجود يف الّرجال األنبياء م

 يوحى إليهم وحي نبياء بل كانواإلحياء بل ونزول املَلَك جربائيل على كثرٍي من األ

 .مساع ونقٌر يف اآلذان ووقٌر يف القلوب

: إّن هؤالء النسوة يصلحن  للنبّوة الذاتية وال يصلحن  للنبّوة فالصحيح أْن ُيقال

التبليغّية، لكْن ال لنقٍص يف ذواتهّن، بل ألّن مقام األنوثة لديهّن مينع من استالمهنَّ 

ذي ُيشت ر طُ فيه األمر باملعروف والّنهي عن املنكر باليد وجمالسة مقام النبّوة التبليغّية ال

 الّرجال وخماطبتهّن هلم واخلوض معهم، وهذا ال يليق مبقام املرأة وعفافها.

 األنبياء قابلّيات فيهّن و.. ..و هوأخت موسى وأّم وحّواء ومريم نساءـال سّيدة أمثالـف

 أي ال باملعنى الثاني  ذاتية ـأي النبّوة ال األّول  معنىـبياء بالـصلْحن  أْن ي كُنَّ أنـوي
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 وما ذلك إالّ ألّن امِلالكَ واحٌد، هذا من ناحية. النبّوة التبليغّية 

ومن ناحية أخرى: إّن النبّوة لغةً مبعنى اإلخبار من عند اهلل تعاىل، وهو متحقٌِّق 

 فيهنَّ باتفاق األّمة وتصافق األدلّة، فتأمَّْل.

: إّن التصريح باسم مريم وتكراره يف القرآن ال يستلزم لة يتضح ممّا ذكَْرناوباجلم

اليت مل ُيص رَّح بامسها يف  أفضلّيتها على موالتنا سّيدة النساء احلوراء فاطمة

واحتجاب امسها املبار ك واختفاؤه يشري إىل أمر ين  حبسب الظاهر  القرآن الكريم 

 :مهمني

سلمني وفتنتهم، إذ لو كان امسها مذكوراً يف القرآن لَم ا : متحيص امللاألمر األو

اختلف عليها أحٌد من املسلمني، بل لَم ا أوجب غربلتهم وتصفيتهم إذ كلّما خ ِفي  

كلّما اشتّد   سم هنا، واملعنو ن هو ذات موالتنا فاطمةوهو اال العنوان 

ومل ُيص رَّح به يف  عصومنيالتكليف، من هنا خ ِفي  اسُم أمري املؤمنني واألئّمة امل

ّمةُ، ولُيْعلَم  املؤمن من القرآن الكريم ليشتدَّ التكليف ويعظم  اإلمتحاُن وُتغ ْرب ل  األ

 املنافق، واملطيُع هلل ولرسوله من العاصي هلما.

مسها املبار ك واختفاؤه دليٌل على ع ظَم ة ذاتها وشرف ا: إحتجاب األمر الثاني

رة الكربى؛ فعدم التصريح بامسها املبار ك يف القرآن من قبيل حاالتها، وهي املستو

سم األعظم يف خفاء املعنى يف اللفظ، والسّر املكنون يف الكالم امللفوظ، واختفاء اال

األمساء احلسنى، وليلة القدر يف سائر الليالي، والّصالة الوسطى يف باقي 

لكاملني يف سائر اخللق، الصلوات، وساعة اإلستجابة يف الّساعات، واألولياء ا

 واألعمال املقبولة يف الطّاعات.

مسها مثل  اسم النساء واستتاره، وُحْسن تستعر افالعقل حاكٌم حبُْسِن احتجاب 

ُحْسِن تستعر مسّماها؛ ألّن كّل ما يتعلّق بالنساء حيسن استتاره واختفاؤه، قالت 

،  الرّجال يراهنَّ وال الالرّج يَرَيْنَ ال أنْ للنساء خير  :موالتنا فاطمة

 وهذا حكٌم جامٌع لكّل نساء العالَم، لو عمل به اجلميع لفازوا وُسِعُدوا.

 خزنها، وخزينةُـبةُ العلوم ومـة عيزكّيـطاهرة الـاطمة الـوالتنا فـهي أّن مـن البديـوم



 اجلزء األول 

 دقائِق األحكام اإلهلّية، وكلع خري خلقه اهلل فهو متطفِّل يف ُعاألسرار ومستود

وجوده على وجود تلك املخدَّرة ووجود أبيها وبعلها وبنيها، فإّنكَ تراهم مغلوبني 

يف بعض األمور وفق احلسابات الدنيوية، أو أنهم ال مال هلم أو هلم ماٌل قليٌل، فإّن 

هذا بنفسه دليٌل واضٌح على أفضلّيتهم وأشرفّيتهم على كافّة م ن يف العالَم؛ وذلك 

يكون حمبوباً عند الولّي أبداً، فُحبع الّدنيا وحطامها عند اهلل  ألّن مبغوض املوىل ال

عرض هؤالء املقربون عنها، وكيف يطلبونها تعاىل رأُس كّل خطيئة، فكيف ال ي 

ويرغبون فيها؟! وقد قَدَّر  اهللُ هلم احلياةَ والغنى األبدي فاكتفوا باحلّد األدنى الذي 

يا حبيث يعجز الغري عن أْن يعيش مبثله ثّم أعرضوا يكفل هلم البقاء يف هذه احلياة الّدن

 عن الباقي.

: هل كان عيُشُهم غري  ما ذ كَْرنا؟ وهل أّن التاريخ العامي واإلنصاف أْن ُيقال

بنة م ن كان ملوك الع ج م مثل كسرى وصناديد اأنصفهم؟ كالّ ثم كالّ، فها هي 

ون له ألف  حساب خوفاً من العرب مثل ملوك الغسانيني وبين النعمان وغريهم حيسب

بنته بعد الزواج جائعة ثالثة أيام ويكون جهازها خمّدة ازوال ملكهم بيديه ثم تبقى 

حشوها ليف ألّنهم يرون الصوف والقطن لفراشهم من الرتف واحلال أّن اهلل تعاىل 

 .خلق كلَّ زينة للسيدة الطاهرة فاطمة

ت بأٍب قد فاق العالَمني فضالً، وجعلها يف شرفها كما شرَّفَها أو ُشرِّفَ زاد اهلل

كانت أقدم نساء العالَمني إسالماً  نور  مشكاة الّرسالة يف األنام، وبأمٍّ كخدجية

وأبذهلنَّ ماالً يف اإلسالم، وبزوٍج خ صَُّه اهلل تعاىل بالو الية، وهو اإلمام الرّباني 

بالسنَّة والكتاب، واهليكل النوراني، قطب األقطاب وساللة األطياب، والعامل 

والناطق بالّصواب، نقطة دائرة اإلمامة... الذي حارت العقول واألفكار يف زهده 

وتعبعده وخشوعه وتهّجده ووقوفه موقف العصاة مع شّدة طاعته وبكائه وحنيبه 

وخفوق قلبه من خشية اهلل وقد انتصب يصلّي وقد أرخى الليُل سدولَُه مناجياً ربَّه، 

لدنيا الدنية، وتعّرى من اجلّنة البشرّية، يتململ متلمل السليم، مع وقد انسلخ من ا

أنه قسيم اجلَنَّة والّنار... هذا هو حال زوجها وحاهلا، يعجز القلم عن وصف 
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 ر، مستورة جبمال الواحد القّهار،جوهرها وكشف واقعها، فهي حمجوبةٌ عن األغيا

صفاتها كما يف آية التطهري  يف القرآن اجمليد عن بعض ومع هذا فقد كشف اهللُ

الذي ال ينطق عن  واملباهلة وسورة الدهر والكوثر وغريها، كما أّن رسول اهلل

اهلوى، قد أوضح عن بعض مآثرها ومعاجزها وقربها وواليتها، وال خيفى ما ورد 

 . لسخطها ويسخط لرضاها اللهُ يرضى فاطمة  :عنه بقوله

ْن يصف م ن كانت أمساؤهم كلمات لكالٌّ عن أأجل!! إّن القلم لعاجٌز واللسان 

، فلوال أمساء هؤالء ومعرفة صفاتهم لَم ا قُِبلَت توبته ِبلَت بها توبة نيّب اهلل آدمقُ

ب ِهِۦ َُكَِمَٰت   أبداً  َٰٓ َءاَدُم ِمن را اُب ٱلراِحيُم  َفَتلَِقا  .ابلََقَرةِ   ٣٧َفَتاَب َعلَۡيهِِّۚ إِناُهۥ ُهَو ٱتلاوا
 

 :أمساؤها املقدَّسة ة الثانية:الجه
ى حسبما ع رَّفَه اللغويون، سم ما د لَّ على املُس مَّى، أو هو عالمة ملعرفة املُس مَّاال

 سم غري الكنية واللقب.واال

" هو أفضل أمسائها، فهو جامٌع للمعاني واأللقاب األخرى،  فاطمة سم "واال

انية وإفاضات رمحانية تعود إىل سم الشريف آثار رّبوقد لوِحظَ يف خواص هذا اال

 سملى ِكالَ اإلحتمالَني يكون االنفس السيِّدة املطَهَّرة أو تعود على اآلخرين، وع

 بها. الشريف بآثاره املرتتِّبة عليه موهبة إهلّية خاّصة وصفها اجلّبار

 ضربها، إثنان يف األ متَيَّز ْت مهّمة أمساء أربعة ملوالتنا أّن األخبار من ويظهر

واثنان يف الّسماء، أّما اللذان يف األرض فهما: الزهراء وفاطمة، وأّما اللذان يف 

 ( واملنصورة يف الّسماوات. مشتق من النعور الّسماء فهما: النورّية )

سم فاطمة وإْن كان معروفاً قبل والدتها حيث ت س مَّْت به ثلّة من النساء واال

من هؤالء فاطمة بنت أسد وفاطمة أّم  ،ياءاملؤمنات قبل جميء رسالة خامت األنب

إالّ أّن النتشاره يف أوساط  ،خدجية وفاطمة بنت محزة وفاطمة بنت الزبري وغريهن

يرجع إىل أّن آباء  قبيلة بين هاشم  لعرب يومذاك سبٌب يف هذه األسرة النبيلة ا

ّصة حبّق املستورة لسيِّدة الزهراء املطَهَّرين وأمهاتها الطاهرات كانت هلم معرفة خاا



 اجلزء األول 

 الكبرى الصدِّيقة فاطمة  :الكربى وعلّو مقاماتها إذ ورد يف املستفيض عنهم

، حيث كان األنبياء الِعظام يوصون أّمهاتهم  األولى القرون دارَت معرفتها وعلى

حبّبها ومعرفتها، ويأمرونهم بالتوّسل بشفيعة يوم اجلزاء يف الباليا والشدائد، فإذا 

أب اجلميع، فال بّد أْن يكون أهلُها أعرف  بها، بل إنهم كانوا يفتخرون كان هذا د

ألنهم وقعوا يف سلسلة آبائها وأمهاتها، وكانوا يسّمون أغلب بناتهم بامسها تشريفاً 

 وافتخاراً.

فاحلمد هلل الذي جعل اسم فاطمة يف كّل بيٍت من بيوت هذه األّمة سبباً للربكة 

 ونزول الّرمحة.

نعرف احليثّية أو اخللفّية اليت من أجلها ُسمِّي ت املخدَّرة الكربى بفاطمة  وينبغي أْن

 سم الشريف.؛ ليتضح فيما بعد معاني هذا االالّزهراء

 شار إليهما بعٌض يفيدان غري  ما أفاد ْته بقّية األخبار، وهما:أفثّمة خربان 

أْن يسّمي ابنتها  نيبطَلَب ْت من ال يفيد أّن السيِّدة خدجية :[ لّاخلرب األو] 

لذي كان وال زال شائعاً بني ابناًء على األدب  مسها فاطمة اوكان  باسم أّمها 

لّرجل أحد انساء العرب والعجم حيث تسّمي املرأةُ إحدى بناتها باسم أّمها ويّسمي 

 .أوالده باسم أبيه، ختليداً لذكراهم يف تلك األسرة

كفلته  أّم النيب األكرم سيِّدة آمنة بن وهبملّا توفيْت ال :[ اخلرب الثاني] 

من هنا  ،وكان النيبع حيبعها  أّم موالنا أمري املؤمنني  السيِّدة فاطمة بنت أسد

فلّما ُوِلد ْت الصدِّيقة الطاهرة أراد النيبع  ، همِّأُ بعد مّهأُ ملّا مات ْت ع بَّر  عنها بأنها 

فسمَّى  ،خاطرها الشريف وإدخال الّسرور عليهاتعظيم  كافلته وتكرميها وتطييب 

 .(1)ابنته بامسها

 طمة مراعاةً ملشاعر زوجته وعطفاًمّساها فا خلربين أّن النيبايتضح من هذين 

 مما يقتضي امليل  إىل أّنه وعلى فاطمة بنت أسد أّم أمري املؤمنني علّي ،عليها
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ما ال خيفى على املتأمِّل حالًّ كان يعمل بالعاطفة، ويف هذا اإلستدالل من اخلدش 

 ونقضاً:

بنته بفاطمة مراعاةً ملشاعر م ن ُذِكر ليس خمالفاً فألّن تسمية النيب ال أّما حالًّ:

إِۡن  ٣ٱلَۡهَوىَٰٓ  َوَما يَنِطُق َعنِ  لألسس الشرعية اليت أمر بها الكتاب الكريم، إذ إنه 
على املؤمنني رؤوف ورحيم بهم:  عطوٌف إنه كما ،مِ الاجۡ  ُسوَرة  ٤ ُهَو إَِّلا وَۡۡح  يُوَۡحَٰ 

 ..  ُذُن َخرۡي
ُ
ِ َوُيۡؤمُِن لِۡلُمۡؤمِنَِي َورََۡحَة  لاُكۡم يُ  قُۡل أ ْ  ۡؤِمُن بِٱَّللا ِيَن َءاَمُنوا ِمنُكۡمۚ ل َِّلا

َِّلم  
َ
ِ لَُهۡم َعَذاٌب أ ِيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱَّللا ٓ  ، َبةِاتلاوۡ   ٦١ َوٱَّلا ِۡن  َءُكۡم رَُسول  لََقۡد َجا م 

نُفِسُكۡم َعزِيزٌ 
َ
 .بَةِاتلاوۡ   ١٢٨راِحيم   رَُءوف   َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤمِنِيَ  أ

فعمل النيبِّ بالعاطفة ال خيرجه عن قانون العصمة، إذ عاطفته مرتشِّحة من 

ابنته السيِّدة فاطمة وولده  رمحته وعقالنيته، وإالّ ما معنى أْن يبكي النيبع على

وما سيجري عليه بعده، وكذا  وكذا بكاؤه على أمري املؤمنني اإلمام احلسني

 إخل. بنه إبراهيم ملّا مات...ابكاؤه على 

فكما أّن العاطفة ال خترجه عن  ،ومعلوٌم أّن البكاء نتيجة عاطفته ورمحته بهؤالء

مالزمة بني العاطفة وبني عدم العقالنّية  إذ ال ،العصمة، كذا ال ُتخرجه عن العقالنية

 .حيابي زوجته على حساب الدِّين والشرع حتى ُيدَّع ى أّنه

وال حجية يف املراسيل  ،فألّن هذين اخلربين مرس لَني ال سند هلما وأّما نقضًا:

 بهما فإنهما يتعارضان مع األخباروعلى فرض قبوهلما والعمل  ،علماً وعمالً

 .ب ر ة الدالة على أّن تسميتها بفاطمة إمنا هو بأمٍر من اهللالصحيحة واملعت 

 ملّا  :قال ففي العلل عن يزيد بن عبد امللك عن موالنا اإلمام أبي جعفر

 فسمّاها محمّد لسان به فانطلق مَلَكٍ إلى للها أوحى فاطمة وُلِدَتْ

 .(1) فاطمة

 يف حديث ا اإلمام الصادقلصرييف عن موالناعن سدير  ( معاني األخبار )ويف 
 

                                                           



 اجلزء األول 

 إليكَ اللهُ أهداها تفاحة هذه محمّد! يا  : أي جربائيل املعراج قال 

 الله يقول محمّد! يا قال: صدري، إلى وضممتها فأخذتها اجلَنَّة، من
 ال لكَ ما محمّد! يا فقال: منه، وفزعتُ ساطعاً نوراً فرأيتُ ففلقتُها كُلْها،

 األرض في وهي السّماء في للمنصورة النور ذلك فإنّ خف،ت وال كُلْها تأكل؟!

 .(1) فاطمة..

مسها يف اسم قبل والدتها، وكان كانت معروفة بهذا اال فموالتنا فاطمة

وميكن اجلمع بني اخلرب ْين األوَّلَني املع ت ب ر ين بأْن ُيقال: إّن اهلل  ،السماوات معروفاً

ة واحرتاماً ان نبّيه حتقيقاً لرغبة خدجيلسسم الشريف على تعاىل أجرى هذا اال

 سم.نت أسد متييزاً وتشريفاً هلذا االلفاطمة ب

 (: فاطمة سم الشريف )معاني اال
سم املبار ك "فاطمة" وعلّة تسميتها به ستنكشف من خالل اإلطّالع على معاني اال

 لنا علوٌم ومطالُب عاليةٌ، نادراً ما تنكشف يف غريه من األمساء.

" مشتقٌّ من فَطْم وهو الفصل والقطع، فَطَم  الولد  أي فصله عن  فاطمة ولفظ "

الرِّضاع، وفطمه عن العادة: قطعه عنها، وفطم احلبل : قطَع ُه، والفطيم: هو م ن 

 : قطعه عنها، قال البوصريي: انتهت مّدة رضاعه، وفطمه عن الشهوات

 وإْن تفِطْمُه ينفطُم والنفس كالطفل إْن تهملُْه شّب على       حّب الّرضاع

 فطام: القطع والفصل، وغالباً ما اسُتعمل هذا اللفظ يف أخبار األئّمة ـالفَطْم والـف

 األطهار وآثارهم مبعنى اإلنقطاع عن الّدنيا ولذاتها.

 وفطم الله، طاعة في شبابه هدم مَن أمتي خير  قال: روي عن النيب

ن جزاءه على الله أعلى مراتب وتوله باآلخرة، إ لذاته عن لذّات الدّنيا
 .(2) اجلنة

 سمَّى سبحانه الله إنّ  قال: "فاطمة" معنى يف ( العسكري اإلمام تفسري ) ويف
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 (1)وفاطم قضائه، فصل يوم رحمته عن أعداءه الفاطم يعني الفاطم، نفسه 

 . ويشينهم يعتريهم عمّا أوليائه
 بعثمان مَرَّ رجالً إنّ  ل:قا ويف حديث العلل بإسناده إىل اإلمام الصادق

 له فقال أرشِدْني، له: فقال فسأله املسجد باب على قاعد وهو عفان بن
 فيها املسجد من ناحيةٍ إلى بيده وأومأ ترى، الذين الفتية دونكَ عثمان:

 فمَرَّ الرّجل انصرف ثمّ جعفر... بن الله وعبد واحلسني احلسن اإلمامان
 مبا لي فأمرت فسألتك بك مررت قال: عت؟صن ما عثمان: له فقال بعثمان

 املسألة فإنّ تسأل، فيما هذا يا لي: قال سألته ملا الوفرة صاحب وإن أمرت..
 تسعة الثاني وأعطاني ديناراً خمسني فأعطاني ثالث.. إحدى في إالّ حتلّ ال

 لكَ ومَن عثمان: فقال ديناراً، وأربعني ثمانية الثالث وأعطاني ديناراً وأربعني

 .(2) واحلكمة اخلير وحازوا فَطْماً، العِلْمَ فُطِمُوا أولئكَ الفتية، هؤالء ثلمب
أي: قطعوه عن غريهم قطعاً ومجعوه ألنفسهم   فطماً العلم فطموا  وقوله:

 ". فاطمة سم الشريف "ما جاء يف كتب اللغة بالنسبة لال هذا حصيلة مجعاً.

 سم املباَرك اصطالحًا:معاني اال
 تب س ة منقسم الشريف "فاطمة"، وهي معلّة التسمية بااله عشرة يف مّثة وجو

 األخبار املطَهَّر ة:

 عن موالنا اإلمام الباقر( العلل ) ما رواه الصدوق يف  :الوجه األّول *

 لسان به فانطلق ملك إلى الله أوحى فاطمة ولدت ملّا  مسنداً قال:

 بالعِلْم فطمتكِ إني : هو اهلل والقائل  قال ثمّ فاطمة، فسمّاها محمّد

 اللهُ فَطَمَها لقد واللهِ : ثّم قال موالنا أبو جعفر،  الطمث عن وفطمتُكِ
 .(3) بامليثاق الطمث وعن بالعِلْم وتعالى تباركَ
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 هّمة:ميشري احلديث الشريف إىل مخسة مطالب 

ى لسان رسول عل سم موالتنا وسّيدتنا فاطمةا: إجراء املَلَك لّاملطلب األو

 .اهلل

 : خطاب اهلل تعاىل هلا مباشرةً.املطلب الثاني

 : فطام اهلل تعاىل هلا بالِعلْم.املطلب الثالث

 : فطام اهلل تعاىل هلا عن الطمث.ابعّاملطلب الر

 .بتأكيد وقوع ما أخرب به النيبع : قَس م اإلمام الباقراملطلب اخلامس

 

على  املَلَك أجرى اسم  موالتنا فاطمة فيدّل على أّن 

 ، وهذا ال خيلو من تصّور ين:لسان النيبِّ حمّمد

 سم، لذا سبق رسول  اهللبشرف اال إّما أْن يكون املَلَك أعلم من رسول اهلل

  بالتسمية، واألسبقّية تقتضي األعلمّية، وعليه فيكون هذا التصور دليالً ملن قال

 م تقتضي األعلمّية.بأّن األسبقّية بالعلو

وإّما أْن يكون النيبع أعلم بالتسمية، لكّن املَلَكَ سبقه لقُْرِبِه من اهلل تعاىل وواليته 

التكوينية على رسول اهلل ال سّيما بضميمة ظواهر األخبار الدالة على أّن املالئكة 

ن قال وسائط بني اهلل ورسله، والوسيط أشرف من املتوسَّط له، وهذا دليل أيضاً مل

 بأشرفّية امللك على الّرسل.

 ل من ناحية عدم وجود مالز مة بنيوِكالَ التصورين باطٌل، وبطالن التصوعر األّو

كان يسبق رسول  اهلل بنزول  األسبقّية بالتسمية وبني األعلمية، فكما أّن جربائيل

ل نزوله، كما وكان النيبع مطَِّلعاً عليه قب ،القرآن على قلبه الشريف جنوماً مفرَّقة

ۡلَنَُٰه تزَنِيالّٗ ..  :يشهد له قوله تعاىل نَزۡلَنَُٰه ِِف ََّلۡلَةِ   ،اءِ ُسوَرةُ اِۡلۡسَ   ١٠٦ َونَزا
َ
ٓ أ ا إِنا

واملراد أّن اهلل تعاىل ِذكُْرُه أنزل القرآن  مجلةً واحدةً من  ،رِ ُسوَرةُ الَقدۡ   ١ٱۡلَقۡدرِ 

ثّم كان ُيْنِزلُُه املَالكُ جربائيل على  ،يلة القدراللوح احملفوظ إىل الّسماء الّدنيا يف ل

ُ ٱلَۡملُِك ٱۡۡلَقُّ  َوََّل َتۡعَجۡل  وكذا قوله:  ،جنوماً رسول اهلل حمّمد َفَتَعَََٰل ٱَّللا
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ِ زِۡدِّن ِعۡلمّٗ   ۥۖ َوقُل راب  ن ُيۡقََضَٰٓ إََِّلَۡك وَۡحُيُه

َ
ََّل  ، ُسوَرةُ طه  ١١٤ا بِٱۡلُقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ

ِۡك بِهِۦ لَِسانََك تِلَۡعَجَل بِهِۦٓ   .ُسوَرةُ القَِياَمةِ  ١٦َُتَر 

زيل الظاهري يف التدريج. مضافاً إىل زال يفيد اعتبار الدفعة دون التنفالتعبري باإلن

يدفع التصوعر   مَلَك.. إلى الله أوحى أّن التعبري الوارد يف الرواية املذكورة: 

، فاجملري هو اآلِمر للم لَك بأْن ينطق  لسان  رسول اهلل املتقدِّم، إذ اهللُ تعاىل

سم املبار ك على لسان النيب هو اهلل تعاىل، واملَلَك واسطة يف الفعل واملسّبب لال

واملراد بامللك هو املَلَك املِوكَّل باخلاليا اجلسمية اخلاّصة بالنطق، إذ كّل ذّرٍة يف جسم 

 اإلنسان موكٌَّل بها م لَكٌ.

فواضح أيضاً حبسب ما جاء يف اآليات واألخبار  :بطالن التصّور الثاني وأّما

كان من رّبه  فيكفي أّنه ،الدالة على علّو شأن رسول اهلل وأقربيته إىل اهلل تعاىل

وامللك من مجلة العاملني، فالّرسول  ،كقاب قوسني أو أدنى، وأّنه رمحة للعاملني

 . اهلل تعاىل من امللكأقرب إىل إذاً  األكرم رمحة له، فهو 

 ،كانوا أّول خلق اهلل تعاىل وأهل بيته مضافاً إىل ما ورد عنهم أّن النيب

 .وهم صفوة خلقه، وأّول م ن سبق إىل اإلقرار بالوحدانّية

 الله رسول "بلى" إلى الرُّسُل من سبق مَن أوّل  :قال فعن اإلمام الصادق

 .(1) وتعالى اركتب الله إلى اخللق أقرب كان أنّه وذلك
خلق  شيٍء أّول :قلت لرسول اهلل :العن جابر بن عبد اهلل األنصاري ق وورد

نورُ نبيِّكَ يا جابر، خَلَقَهُ الله ثمّ خَلَقَ منه كلَّ  : اهلل تعاىل ما هو؟ فقال
 .(2) خيرٍ

: كيف كنتم حيث قلت ألبي عبد اهلل :مسنداً إىل املفضل قال( الكايف  ) ويف

 في غيرنا أحد عنده ليس ربنا عند كنا مفضل يا  :يف األظلّة؟ فقال كنتم
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 ذي وال مقرب ملك من وما ،ومنجِّدُهُ ونهلِّلُهُ ونقدِّسُهُ نسبّحه خضراء ظلة

 وغيرهم، املالئكة من شاء ما فخلق ،األشياء خلق في له بدا حتى غيرنا روح

 .(1) إلينا ذلك علم أنهى ثمّ

أنهى  مضافاً إىل أّنه ، يقتضي األعلمّية واألفضلّيةأّول  خلق اهلل وكونه

، إذاً (2)وهذا يستلزم أسبقيتهم بالعلوم واملعارف ،علم  كلِّ شيء إليه وإىل أهل بيته

ولديه صلوات اهلل عليه وآله من الوالية التكوينية  ،هو أقرب إىل اهلل تعاىل من املَلَك

مل يقدر أْن يتخطّى عالَم  امللكوت خالل لذي اما عجز عنها املَلَك العظيم جربائيل 

 .سفره مع النيبِّ إىل السماوات الُعلَى

 

ملطلب نبحث إمجاالً يف مفهوم الوحي اويف هذا  

، وحتى تنكشف شارت إىل وحي اهلل تعاىل هلاأإذ الّرواية الشريفة  ،وماهيته

على ضوء كلمات اللغويني وآيات لوحي ال بّد من دراسة هذه الظاهرة احقيقة هذا 

 .الكتاب الكريم

اإلشارة واإلمياء واإلسراع يف اإلعالم، واإلهلام واإللقاء يف  :الوحي يف اللغة

كَلَّم ه بكالٍم خيفى على غريه، ومن معاني الوحي: الكتابة  :الرَّْوع، ووحى إليه

ي أإليه:  لذا ُيقال: وحى إليه: أي كتب وأمر، ووحى اهللُ ،واألمر واإلرسال

ووحى الذبيحة: أي ذحبها بسرعة، ووحى فالٌن الكالم إىل  .أرسله وأهلمه وأخربه

 سراع به، والوحي: الصوُت يكون يفوالوحي بالشيء: اإل ،فالن: أي ألقاه إليه

وكّل ما ألقيت ُه إىل غريك يف سرعة خاطفة حتى فَِهم ُه فهو وحٌي،  .(3)الناس وغريهم

 :قال الشاعر
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ــ  نظــــرُت إلي دقـائق فكـري يف بـديع صـفاتها    رتهــــا نظــــرةً فتحّيــ

ــي    حّبهــااُفــأوحى إليهــا الطــرُف أن
 

ــا  ــأّثر ذاك الـــوحُي يف وجناتهـ  فـ
 

 وحيُت إليه بالكالم: أي كلَّْمُتُه بكالٍم أخفيُتُه على غريه، قال أبو ذؤيب:

ــه    ــت إليــ ــد أوحــ ــا وقــ ــال هلــ ــا تعيــــــفُ فقــ (1)أال هلِل أمعــــــكَ مــــ

ُسوَرُة   ١١٢ ..اۚ زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُرورّٗ  يُوِۡح َبۡعُضُهۡم إََِلَٰ َبۡعض  .. وقوله تعاىل: 
نَعامِ 

َ
ِ  معناه ُيِسرع بعُضهم إىل بعض، ، األ وَۡحۡيُت إََِل ٱۡۡلََوارِي 

َ
ْ ِِب  نَ  ِۧإَوۡذ أ ۡن َءاِمُنوا

َ
أ

وۡ  : أي أهلمُتهم، كما قال ،َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ١١١ ..َوبِرَُسوَِل 
َ
.. َۡحَٰ َربَُّك إََِل ٱلاۡحلِ َوأ

٦٨   ۡوقال بعضهم: إّن املراد بالوحي إىل احلواريني هو أمُرهم عرب لِ ُسوَرةُ الاح ،

 ، وهذا نظري قوله: وحى هلا القرار فاستقرِت أي أمرها.السيِّد املسيح

ۡرِضعِيهِ   وقوله تعاىل: 
َ
ۡن أ

َ
م ِ ُموََسَٰٓ أ

ُ
وَۡحۡيَنآ إََِلَٰٓ أ

َ
أي ألقى  ،ُسوَرةُ الَقَصِص   ٧.. َوأ

 اهلل يف قلبها، وقال الشاعر: فأوحت إلينا واألنامُل رسلها..، أي أشارت بأناملها.

  قال الراغب األصفهاني:

(2)

قد   .(3)   بن فارس:اوقال 

 .ال يكون اإللقاء ِعلْماً بل يكون جهداً نظري احلاصل بواسطة الشياطني 

  قال أبو إسحاق:
(4)

ولعّل اخلفاء يف مفهوم الوحي جاء من جهة إعتبار السرعة فيه، فاإلمياءة السريعة 

" أي سريع، ومنه  موٌت وحٌي على غري املومى إليه، من هنا قيل: " طبعاً  ختفى 
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ا الشأن: "الوحا الوحا" أي البدار البدار، ُيقال ذلك عند اإلستعجال، لذا ُيقال يف هذ

إذا  توحَّ يا هذا يف شأنكَ، أي: أسِرْع، ووّحاه توحيةً أي ع جَّلَه، ويف احلديث: "

"، أي أسِرْع  أرت  أمراً فتد بَّْر عاقبته، فإْن كانت شراً فانتِه، وإْن كانت خرياً فتوحَّْه

 .(1)إليه، واهلاء للسكت

  وقال الزخمشري:

(2)

 الوحي يف القرآن الكريم:
 ورد استعماله يف القرآن اجمليد يف عّدة معاٍن:

ى اإلمياءة اخلفّية، وقد أشار إليها : نفس املعنى اللغوي الدال عللّاملعنى األو

َٰ قَۡوِمهِۦ ِمَن  القرآن حاكياً عن نيّب اهلل زكريا فقال:  وَۡۡحَٰٓ فََخَرَج لََعَ
َ
ٱلِۡمۡحَراِب فَأ

ْ بُۡكَرةّٗ  ن َسب ُِحوا
َ
، أي: أشار إليهم على سبيل الّرمز َيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ١١ا وََعِشي ّٗ  إََِّلِۡهۡم أ

 واإلمياء.

ن " مبعنى التكوي الغريزة لغريزي، و"وُيراد به الرتكيز الفطري ا :املعنى الثاني

يف النحل إعالماً  الوحيَّ الطبيعي اجملعول يف جبلّة األشياء أي أّن اهلل جّل امسه جعل

ذاتياً جيامع اخلفاء يف كيفّية اإللقاء والتلقي، فاسُتعري هنا اإلعالم الذاتي من اإلعالم 

حيح لإلحياء الغريزي يف النحل، وليس ُيراد ذاك املعنى القولي، هذا هو املعنى الص

الغريزة هي صورة من النشاط النفسي وطراز من السلوك  الفلسفي الرائج بأّن: "

" دون أْن يكون لإلهلام الّربوبي أيع د ْخٍل يف تدبري النحل وطُُرِق  يعتمد على الوراثة

رائج لَم ا كان للنحل أّية مزّية على عملها البديع، ولو كان املراد بالغريزة املعنى ال

غريها من احلشرات والطيور وبقّية احليوانات، فمثالً كما أّن للنحل غريزة بها تقوم 

بعملها البديع، كذا فإّن للنمل غريزة أيضاً بعملها الرائع يف إنشاء املخازن وختزين 
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شابه ذلك، وكذا احلبوب وبناء البيوت حبيث ال تؤثر فيها األنهار والفيضانات وما 

فإّن للطيور من بديع العمل ما تعجز العقول عن دركه واألفهام عن وصفه، فال بّد 

بأّن ما تقوم به هذه املخلوقات ليس بالغريزة احملضة، وإمنا  إذاً  من اإلعتقاد 

بتخطيٍط من رّب العاملني، لكّن النحلة كان هلا مزيد عناية على غريها من احلشرات 

ان إحياؤه هلا خاصاً بها وال يشمل غريها من احلشرات مع ما هلذه فك ،والطيور

لذا مل ُتع بِّر اآلياُت عن بقّية احلشرات  ،احلشرات من تدبرٍي عظيٍم وإتقاٍن بديٍع

وَۡۡحَٰ َربَُّك إََِل ٱلاۡحلِ   :بـ"الوحي" كما ع بَّر ت بذلك يف النحل
َ
ومل  ، ٦٨.. َوأ

َمٌم  نعم ع بَّر  القرآُن عن هؤالء بأنهم  ،لنمليقل: أوحى إىل الطري أو إىل ا
ُ
أ

ۡمَثالُُكمِّۚ 
َ
فإّن احليوانات كذلك  ،؛ أي: مبا أننا متفاوتون يف اإلدراك واإلهلام ٣٨ ..أ

ويف  ،يعتمدون على ما أعطاهم اهلل تعاىل من الفهم واإلدراك يف أغلب أمورهم

 .ب مشّية اهللبعض األحيان يعتمُد بعُضهم على اإلهلام الّربوبي حبس

هو اإلحياء  إْن ص حَّْت تسميته بذلك  لغريزي ا يتضح مما ذكْرنا أّن معنى الوحي

 .الباطين للنحلة عرب الغريزة اليت أود ع ها يف ُبنية النحلة

وِدع  اُمذلَّلة ِلم ا  ،ومبعنى آخر: إّن النحل تستوحي من اهلل تعاىل يف باطن غريزتها

فالوحي  ،نتظم، ومن ث مَّ فهي ال حتيد عن ذلك السبيلفيها من غريزة العمل امل

وَۡۡحَٰ   :إعالٌم سريٌّ، ناسب استعارته لكّل شعور باطين فطري، ومنه قوله تعاىل
َ
َوأ

َباِل ُبُيوتّٗ َربَُّك إََِل ٱلاۡحِل  ِِذي مَِن ٱۡۡلِ ِن ٱَتا
َ
ا َيۡعرُِشوَن أ َجرِ َوِمما لُُكِ ِمن ُثما  ٦٨ا َوِمَن ٱلشا

ۚ  ُك ِ  اب   ََيُۡرُج ِمنُّۢ ُبُطونَِها ٱثلاَمَرَِٰت فَٱۡسلُِِك ُسُبَل َرب ِِك ُذلاُلّٗ َٰنُُهۥ فِيهِ ِشفَ  َُشَ ۡلَو
َ
َۡتلٌِف أ  آء  ُّمُّ

َٰلَِك ٓأَليَةّٗ  ُروَن  ل َِقۡوم   ل ِلنااِسِّۚ إِنا ِِف َذ فهي تنتهج وفق فطرتها  ،لِ ُسوَرةُ الاحۡ   ٦٩َيَتَفكا

 .غريزتها وليس من باطن غريزتهايف باطن  وتستوحي من اهلل

ۚ   ومن الوحي الفطري قوله تعاىل: ۡمرََها
َ
ِ َسَمآٍء أ

وَۡۡحَٰ ِِف ُك 
َ
لَۡت   ١٢ ..َوأ ِ ، ُسوَرةُ فُص 

 وَۡۡحَٰ لََها
َ
نا َرباَك أ

َ
ۡ   ٥ بِأ ل أي: قَدَّر ، وقد استوحى الشاعر العجاج  ،َزلَةُِسوَرةُ الزا

 :هذا املعنى من القرآن يف قوله
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 هلا القرار فاستقرت               وشّدها بالراسيات الثعبَِّت (1)وحى

: اإلهلام النفسي أو الّروحي، وهو شعور يف الباطن، حيّس به املعنى الثالث

اإلنساُن إحساساً خيفى عليه مصدُرُه أحياناً، وأحياناً ُيله م أنه من اهلل تعاىل، وقد 

 شيطاني. : إهلام رّباني وآخريكون من غريه تعاىل. وينقسم إىل قسمني

واإلهلام النفسي مشهور عند املرتاضني وُيعر ف عند اجلُدد منهم بظاهرة التلباثي: 

"التخاطر من بعيد"، وهو خطور باطين آني ال ُيْعر ف مصدُرُه، من هنا قالوا إّن 

و التخاطر عبارة عن فكرة تنتقل من ذهن إنساٍن إىل آخر، واملسافة بينهما شاسعة، أ

 إلقاء روحي من ِقب ل أرواح عالية أوسافلة.

وقيل: إّنه فكرة رمحانية توحيها املالئكة، تنفثها يف روع إنساٍن يريد اهللُ هدايته، 

 أو وسوسة شيطانية تلقيها أبالسة اجلّن لغرض غوايته.

 اإلهلام الرّباني:
م ِ  ومن اإلهلام الرمحاني قوله تعاىل: 

ُ
وَۡحۡيَنآ إََِلَٰٓ أ

َ
ۡرِضعِيهِ  فَََِذا ِخۡفِت َوأ

َ
ۡن أ

َ
ُموََسَٰٓ أ

لۡقِيهِ ِِف ٱَّۡلَم ِ َوََّل ََتَاِِف 
َ
  ٧إِناا َرآدُّوهُ إََِّلِۡك وََجاِعلُوهُ ِمَن ٱلُۡمۡرَسلَِي  َوََّل ََتَۡزِنٓ   َعلَۡيهِ فَأ

 .ُسوَرةُ الَقَصِص 

أّنه  ختلف املفسِّرون على حقيقة الوحي عند أّم موسى على رأي ْين: أحدهماأ

 إعالٌم خ ِفيٌّ، وثانيهما: إّنه رؤيا يف املنام.

  قال األزهري:

 إِناا َرآدُّوهُ إََِّلِۡك وََجاِعلُوهُ مَِن
٧ ٱلُۡمۡرَسلِيَ 

(2)

  وقال اجلبائي:   وقال مقاتل:
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أوائل  )الوارد يف اآلية، ففي كتابه  الوحي معنى يف واضٌح وجٌه املفيد لشيخل ُير  ملو

( اإلعتقادات  تصحيح ) فَسَّر ُه مبعنى اإلعالم اخلَِفّي، ويف كتاب 39ص(  املقاالت

 فَسَّر ُه مبعنى رؤيا أو كالم مسعته يف املنام. 56ص

الصحيح أّن وحي  أّم موسى كان إعالماً خفياً، وليس رؤيا يف املنام، بل هو أمٌر 

بواسطة املَلَك أو تكليم موسى هلا كما أشار إىل ذلك خربان أوردهما احلويزي يف 

 :(1)تفسريه

ۡن    :األّول
َ
م ِ ُموََسَٰٓ أ

ُ
ٓ إََِلَٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
َوأ

لۡقِيهِ ِِف ٱَّۡلَم ِ َوََّل ََتَاِِف 
َ
ۡرِضعِيهِ  فَََِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ فَأ

َ
إِناا َرآدُّوهُ إََِّلِۡك وََجاِعلُوهُ  َوََّل ََتَۡزِنٓ   أ

 ٧ِمَن ٱلُۡمۡرَسلَِي 

يظهر لم أمه به حملت ملا إنه 

 من نساءً إسرائيل بني بنساء وَكَّلَ قد فرعون وكان ،له وَضْعِهَا عند إالّ حملها

 إنّه يقولون أنّهم إسرائيل بني عن بَلَغَهُ ملّا كان أنه وذلك ،يحفظونهنّ القبط

 على أصحابهو فرعون هالكُ يكون عمران بن موسى له يقال رَجُلٌ نافي يُولَدُ

 ،يريدون ما يكون ال حتى أوالدهم ذكورَ ألقتلنَّ ذلك: عند فرعون فقال يده،
 أمّ وَضَعَتْ فلمّا ،اجملالس في الرجال وَحَبَسَ والنساء، الرِّجال بني وفَرَّقَ

 يُذْبَحُ :وقالتْ وَبَكَتْ مَّتْواغتَ عليه وحَزِنَتْ إليه نَظَرَتْ مبوسى موسى

 قد مالك :موسى ألمّ فقالت عليه بها املوكلة قلب الله فعطف الساعة؟

 ال موسى وكان تخافي، ال فقالت: ،يولد يُذْبَحَ أن أخاف :فقالت لونُك؟ صفرَّأ
لَۡقۡيُت   الله قول وهو ،أحبَّه إالّ أحدٌ يراه

َ
ِِن ِ  َعلَۡيَك َُمَباةّٗ َوأ  فأحبَّتْهُ ٣٩.. م 

 ضَعِيْهِ أمُّه: ونُوْدِيَتْ التابوتَ. أمّ موسى على اللهُ وأنزل ،بها املوكلةُ القبطيةُ

إِناا َرآدُّوهُ إََِّلِۡك  َوََّل ََتَۡزِنٓ   َوََّل ََتَاِِف   البحر، وهو اليَمِّ في فاقذِفِيْهِ ،التابوت في
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 في وأَلْقَتْهُ عليه وأَطْبَقَتْهُ التابوت يف فَوَضَعَتْهُ  ٧وََجاِعلُوهُ ِمَن ٱلُۡمۡرَسلَِي 

 .  النِّيْلِ
  :الّثاني

طلبه في فرعون كان عمران بن موسى أنّ وعلمتم 
 أنْ أُمِرَتْ أمُّهُ وَلَدَتْهُ فلمّا موسى، ليقتل األطفالَ ويذبح احلواملِ بطونَ يشقُّ

 وهي فقالت اليَمِّ، في بالتابوت وتُلْقِي التابوت، في وتَقذِفُهُ حتتها من تأخذَهُ

 اللهَ إن حتزني ال :لها فقال الغَرَقَ، عليكَ أخافُ إنى بنىَّ يا كالمه: من ذعرة

 في اقذفيني أمّ يا :لها فقال موسى كَلَّمَهَا حتّى حيرانةً فَبَقِيَتْ إليكِ، رادَّني

 التابوت في فَبَقِيَ به، أُمِرَتْ ما فَفَعَلَتْ :فقال اليَمِّ في التابوتَ وألقي التابوت

 وال طعاماً يَطْعَمُ ال برمَّتِهِ أمِّه إلى وردَّه لساحلا في قذفه أنْ إلى اليَمِّ في

 .  أشهر سبعة وروي يوماً سبعني كانتْ املدة أنّ وروي معصوماً، شراباً يشرب

 .يف معنى الوحي هو اإلعالم اخلفي إذن  فالصحيح 

ِ   :ومما يشري أيضاً إىل اإلهلم الرمحاني قوله تعاىل وَۡحۡيُت إََِل ٱۡۡلََوارِي 
َ
ۡن  نَ  ِۧإَوۡذ أ

َ
أ

 ْ َنا ُمۡسلُِموَن  َءاِمُنواْ ِِب َوبِرَُسوَِل قَالُٓوا نا
َ
إىل  فوحيه ،َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ١١١َءاَمناا َوٱۡشَهۡد بِأ

حينما  إلمام الباقرااحلواريني عبارة عن إهلامه هلم حسبما ورد ذلك عن موالنا 

ِ  : سأله يوسف الصنعاني عن قوله وَۡحۡيُت إََِل ٱۡۡلََوارِي 
َ
فأجابه   ١١١ ..نَ  ِۧإَوۡذ أ

 .(1) أُلْهِمُوا : اإلمام
إِۡذ قَاَل ٱۡۡلََوارِيُّوَن   : عيسىلِْهُموا وقد كفروا يف قوهلم لنيّب اهللاُكيف  قيل: إْن

َِل َعلَۡيَنا َمآئَِدةّٗ  ن ُيزَن 
َ
مَ  تََٰيَٰعِيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم َهۡل يَۡسَتِطيُع َربَُّك أ َِن ٱلسا َ م  ْ ٱَّللا ُقوا آءِ  قَاَل ٱتا

ۡؤِمنَِي   تعاىل، د لَّت اآلية على شكّهم يف قدرة اهلل حيث ،َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ١١٢إِن ُكنُتم مُّ

ؤۡ   :هلم لذا أشار النيبع عيسى إىل ذلك بقوله َ إِن ُكنُتم مُّ   ِمنِيَ قَاَل ٱتاُقواْ ٱَّللا
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فتعليقه التقوى على اإلميان بأداة الشرط يقتضي كونهم غري مؤمنني بالقدرة اإلهلية، 

داً بقوله ثّم أكَّد  هلم بأّن م ن يكفر منهم بعد نزول املائدة فسوف يعّذبه عذاباً شدي

ِلَُها َعلَۡيُكۡمۖ َفَمن يَۡكُفۡر َبۡعدُ  تعاىل:  ُ إِّن ِ ُمزَن  بُُهۥ َعَذابّٗ  قَاَل ٱَّللا ِ َعذ 
ُ
ٓ أ ٓ مِنُكۡم فََِّن ِ ا َّلا

َحدّٗ 
َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
َِن ٱۡلَعَٰلَِمَي أ ، وملّا أنزل املائدةَ عليهم كفروا، فكيف َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ١١٥ا م 

 إليهم وبني كفرهم.جنمع بني الوحي 

إّن كفرهم كان بعد إمياٍن صدر منهم، فكان الكفر متأخِّراً عن اإلميان، من  قلنا:

دودون كربنابا ووصّيه عهنا خذلوه يف ساعة العسرة يف كرم الزيتون إالّ أفراد م

 مشعون الصَّفا.

 رتفع اإلهلام.أرتفع اإلميان، ُسِلب  أو أفاإلهلام يدور مدار اإلميان، فإذا 

ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة تََٰيََٰمۡرَيُم ِإَوۡذ قَالَِت  ومما يشري أيضاً إىل اإلهلام الّرمحاني قوله تعاىل: 
َِٰك  َرِك َوٱۡصَطَفى َِٰك َوَطها َ ٱۡصَطَفى َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  إِنا ٱَّللا ََٰمۡريَُم ٱۡقُنَِّت لَِرب ِِك  ٤٢لََعَ تََٰي

َٰكِعَِي  َوٱۡسُجِدي يِۡهۡم  ٤٣َوٱۡرَكِِع َمَع ٱلرا ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيهِ إََِّلَۡكۚ َوَما ُكنَت َلَ
َ
َٰلَِك ِمۡن أ َذ

ُهۡم يَۡكُفُل َمۡرَيمَ  يُّ
َ
ََٰمُهۡم أ ۡقَل

َ
يِۡهۡم إِۡذ ََيَۡتِصُموَن  إِۡذ يُۡلُقوَن أ إِۡذ قَالَِت  ٤٤َوَما ُكنَت َلَ

ُِك بَِكلَِمة   ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  ِ َ يُبَۡش  ِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح ِعيََس  تََٰيََٰمۡرَيُم إِنا ٱَّللا ا ِِف ٱۡبُن َمۡرَيَم وَِجيهّٗ م 
ۡنيَ  بَِي ٱلُّ  .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٤٥ا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوِمَن ٱلُۡمَقرا

 هو وحٌي من اهلل تعاىل بواسطة املالئكة. فخطاب املالئكة ملريم

إِۡذ يُوِۡح َربَُّك إََِل   ومن اآليات الدالة أيضاً على اإلهلام الرمحاني قوله تعاىل:
ْ ٱلرُّۡعَب  ِيَن َكَفُروا ۡلِِق ِِف قُلُوِب ٱَّلا

ُ
ْۚ َسأ ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱَّلا ّن ِ َمَعُكۡم َفَثب ُِتوا

َ
ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

 ْ ۡعَناِق َوٱۡۡضِبُواْ ِمۡنُهۡم ُكا َبَنان   فَٱۡۡضُِبوا
َ
نَفالِ   ١٢ فَۡوَق ٱأۡل

َ
 .ُسوَرةُ األ

بالتثبيت إىل الذين  عبري بالوحي إىل املالئكة ليلقوا من أمرهفقد جاء يف الت

 آم نوا، مما يقتضي القول أّن الثابتني من املؤمنني مله مني من ِقب ِل اهلل تعاىل عرب احلجج

 .الذين يأمرون املالئكة بالتثبيت، فتأمَّْل 

 اإلهلام الشيطاني:

  لهـسويـعني وتـان اللـطـشيـواس الـوسن ـي عـوحـبَّر ت بالـثريٍة ع ـاٍت كـوردت يف آي
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ِ نَِِب ٍ  خواطر الشر والفساد نظري قوله تعاىل: 
ا َشَيَِٰطَي َعُدو ّٗ  َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنا لُِك 

ن ن ِ يُوِۡح َبۡعُضُهۡم إََِلَٰ َبۡعض  ٱۡۡلِ آَء َربَُّك َما َفَعلُوهُۖ ۚا َولَۡو شَ زُۡخُرَف ٱۡلَقۡوِل ُغُرورّٗ  ِس َوٱۡۡلِ
وَن فََذرۡ  نَعامِ   ١١٢ُهۡم َوَما َيۡفَُتُ

َ
َيَِٰطَي ََّلُوُحوَن ..  وقال أيضاً: ،ُسوَرةُ األ إََِلَٰٓ ِإَونا ٱلشا

 ٓ ۡوَِّلَا
َ
َطۡعُتُموُهۡم إِناُكۡم لَُمۡۡشُِكوَن أ

َ
نَعامِ   ١٢١ئِِهۡم َِّلَُجَِٰدلُوُكۡمۖ ِإَوۡن أ

َ
، ويفسر هذه ُسوَرةُ األ

ُعوذُ  اآلية قوله تعاىل: 
َ
ِ ٱلااِس  قُۡل أ ِ  ٣إَِلَٰهِ ٱلااِس  ٢َملِِك ٱلااِس  ١بَِرب  ِمن َُش 

ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ ٱلااِس  ٤ٱلۡوَۡسَواِس ٱۡۡلَنااِس  ناةِ َوٱلااِس  ٥ ٱَّلا  .الااِس   ٦ مَِن ٱۡۡلِ

 : الوحي الرسالي:املعنى الرابع

د أْن كان إعالماً خفّياً، الوحي الرسالي ال خيرج عن سياق املفهوم اللغوي، بع

ومّيز هذا املعنى عن  ،وهو اتصال غييب بني اهلل ورسوله، وقد استعمله القرآن بكثرة

 .غريه من األحناء األخرى بإضافته إىل القرآن أو الرسول والرعُسل أو اإلنذار

لرِّسالي عبارة عن إنذارات وتشريعات ودساتري أخالقّية ومدنّية وعبادّية افالوحي 

من هنا كان القرآن وحياً،  ،راد منها تنظيم عالقة الفرد برّبه وعالقاته باآلخرينُي

لشرائع السماوية أو اوالدساتري السماوية وحياً نزلت على األنبياء املرس لني أصحاب 

 .املبعوثني إىل مجاعاٍت كيونس وداود وسليمان ويوسف وهارون

ۡحَسَن  :  حمّمدلِْقي  على رسول اهللاُفالقرآن اجمليد وحيٌّ 
َ
ََنُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

وَۡحۡيَنآ إََِّلَۡك َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءانَ 
َ
وَۡحۡيَنآ إََِّلَۡك   ،ُسوَرةُ يُوُسَف   ٣.. ٱۡلَقَصِص بَِمآ أ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ما ٱۡلُقَرىَٰ َوَمۡن َحۡولََها
ُ
ُنِذَر أ ِ ا تل  وَرىَٰ   ٧.. قُۡرَءانًا َعَربِي ّٗ وِۡحَ إََِّلَۡك   ،ُسوَرةُ الشُّ

ُ
ٱتُۡل َمآ أ

 .ُسوَرةُ الَعنَكُبوتِ   ٤٥.. ِمَن ٱلِۡكَتَٰبِ 

 :والوحي الرسالي على حنوين

الوحي املضاف إىل النيب املرس ل بشريعة، وميكننا تسميته بـ"الوحي  :لاألو النحو

 تب السماوية كنوح وإبراهيم وموسىوهو خاص بأصحاب الشرائع والك ،الرسالي"

 .اهلل حمّمد وعيسى ورسول

 اّمة أنبياء اهلل مبن فيهم أولواالوحي التبليغي، وهو املضاف إىل ع :النحو الثاني
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 العزم من حيث كونهم أصحاب شرائع ومبلِّغني يف ذات الوقت.

متاز بعُض األنبياء على بعض باجلنبة التبليغّية، فمثالً أولوا العزم أكثر تبليغاً أوقد 

ق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود من غريهم، وإمساعيل وإسحا

أكثر تبليغاً من غريهم أيضاً، كما أّن يف هؤالء م ن هو أعظم من غريه كإمساعيل 

ويونس وهارون وسليمان وداود، وهكذا فاألفضلّية بينهم نسبّية إضافّية مع أنهم 

رين ومنِذِرين كلّهم أنبياء مرس لون من عند اهلل تعاىل يبلِّغون أحكامه تعاىل مبشِّ

وَۡحۡيَنآ إََِلَٰ نُوح   حسبما جاء يف سورة النساء: 
َ
وَۡحۡيَنآ إََِّلَۡك َكَمآ أ

َ
آ أ ِ  ۞إِنا َن مِنُّۢ  َۧوٱلابِي 

ٓ إََِلَٰٓ إِبَۡرَٰهِيَم ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب  وَۡحۡيَنا
َ
ِۦۚ َوأ يُّوَب  َبۡعِده

َ
ۡسَباِط وَِعيََسَٰ َوأ

َ
َوٱأۡل

ِمن َقۡبُل  قَۡد قََصۡصَنَُٰهۡم َعلَۡيَك َورُُسالّٗ  ١٦٣ا َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزبُورّٗ  نَُس َوَهَُٰروَن وَُسلَۡيَمََٰنۚ َوُيو
اَم ٱَورُُسالّٗ  ََ ُ ُموََسَٰ  لاۡم َنۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكۚ َو ِيَن َوُمنرُُّسالّٗ  ١٦٤ا تَۡكلِيمّٗ  َّللا ِ بَۡش  ِذرِيَن ِِلاَلا  مُّ

ُ َعزِيًزا َحِكيمّٗ  لِلنااِس  يَُكونَ  َن ٱَّللا ََ ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسِلِّۚ َو ِ ُحجا ُ يَۡشَهُد  ١٦٥ا لََعَ ٱَّللا َِٰكِن ٱَّللا لا
ِ َشِهيًدا  نَزََلُۥ بِعِۡلِمهۦِۖ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡشَهُدوَنۚ َوَكََفَٰ بِٱَّللا

َ
نَزَل إََِّلَۡكۖ أ

َ
ٓ أ ِيَن  ١٦٦بَِما إِنا ٱَّلا

 ْ واْ  َكَفُروا ِ قَۡد َضلُّواْ َضَلَٰاَلُّۢ بَعِيًدا وََصدُّ  . ١٦٧َعن َسبِيِل ٱَّللا

أعّم من مصطلح "النيب"، فلغةً كلع نيبٍّ رسول من  لغةً  فمصطلح الّرسول 

النازلة عليه مباشرةً أو اليت نزلت على غريه من  عند اهلل تعاىل ليبلِّغ أحكامه

بلِّغ شريعة إبراهيم ألّنه كان ي حيث الرعُسل أصحاب الشرائع؛ كما حصل للوط

فليس  ألّن إبراهيم اخلليل نيّب صاحب شريعة، خبالف لوطوأفضل من لوط، 

بن خالته، وكذا هارون كان يبلِّغ شريعة موسى اه وصربصاحب شريعة ولكونه يف ع

وهو أخوه وإن كان هارون مساٍو ملوسى يف تبليغ الّرسالة كما نّص على ذلك القرآن 

تَِياهُ َفُقوََّلٓ  ، وقوله: ُسوَرةُ طه  ٤٣ٱۡذَهَبآ إََِلَٰ فِرَۡعۡوَن إِناُهۥ َطََغَٰ  الكريم بقوله: 
ۡ
فَأ

سم ا. واألصّح أْن ُيطْلَق على هذا النحو من الوحي ُسوَرةُ طه  ٤٧.. إِناا رَُسوََّل َرب َِك 

من  حبسب اإلصطالح  "الوحي النبوي" بدالً من "الوحي الرسالي"؛ ألّن املتبادر 

"وحي رسالي" هو الوحي النازل على أصحاب الشرائع السماوية؛ ألّن إضافة وحي 

 إىل كلمة "رسالي" ُتْوِقُع يف اللبس واإلمجال مما يدعو إىل التوضيح والتفصيل.
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ويتحقق على أحناء  ،فإّن الوحي هو اتصال غييب بني اهلل تعاىل وأنبيائه :وباجلملة

ُ إَِّلا   :كرميةوصور ثالث، كما جاء يف اآلية ال ن يَُكل َِمُه ٱَّللا
َ
۞َوَما ََكَن لِبََۡشٍ أ

ۡو ِمن َوَرآي  
َ
 ِحَجاٍب  وَۡحًيا أ

َ
ٌّ َحِكيم  أ   ٥١ ۡو يُۡرِسَل رَُسوَّلّٗ َفُيوِۡحَ بَِِۡذنِهِۦ َما يََشآُءۚ إِناُهۥ لََعِ

وَرىَٰ   .ُسوَرةُ الشُّ

 . ۡحًياوَ  : إلقاء يف القلب ونفث يف الروع: فالصورة األوىل

تكليم من وراء احلجاب خبلق الصوت يف اهلواء مبا يقرع  :والصورة الثانية

 . ِمن و ر اء ِحج اٍب مسامع األنبياء، وال ُيرى شخص املتكلِّم: 

إرسال م لَك الوحي فيبلِّغه إىل األنبياء املبعوثني إىل الناس  :والصورة الثالثة

 .برساالته

 .أو إرسال املَلَك ر بدون م لَك،ام، والتكليم املباش فالصور الثالثة تشري إىل اإلهل

ملعروفة هو إتصال املوحى اوالقاسم املشرتك بني الوحي الرسالي وسائر اإلحياءات 

األمر الذي  ،احلواس إليه بعالَم الغيب، فهو إحياٌء من العالَم الفوقاني الذي ال تدركه

أْن جيعلوا  ،ذا اإلحساس املاّديدعا بأولئك الذين ال يروقهم اإلعرتاف مبا سوى ه

أو تأويله إىل وجداٍن باطينٍّ ناشئ من عبقريٍة  ،من الوحي الرسالي سبيله إىل اإلنكار

 .واجدٍة

ميتازون خبصائص روحّية  ،الوحي ظاهرة روحّية، توج د يف آحاد من الناس

على مسامع  أو قرعاً ،تؤهِّلهم لإلتصال باملأل األعلى، إّما مكاش فَةً يف باطن النفس

وليس  ،املوح ى إليه، حيسع به املوح ى إليه إحساساً مفاجئاً يأتيه من خارج وجوده

ومن ثّم ال يكون الوحي ظاهرةً فكرّيةً تقوم بها نفوس  ،منبعثاً من داخل الضمري

بل إلقاء روحاني صادر من حملٍّ أرفع  كالّ!! ...كما يزعم ناكرو الوحي  العباقرة 

وَۡحۡيَنآ إََِلَٰ رَُجل    : أمنٍي، قال تعاىلإىل مهبٍط صاحٍل
َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنااِس َعَجًبا أ

َ
ِۡنُهۡم  أ م 

نِذرِ ٱلااَس 
َ
ۡن أ

َ
 .ُسوَرةُ يُونَُس   ٢.. أ
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 توضيح األحناء الثالثة للوحي: 

ُ إَِّلا وَۡحيً  قلنا إّن اآلية وهي قوله تعاىل:  ن يَُكل َِمُه ٱَّللا
َ
ۡو ِمن ۞َوَما ََكَن لِبََۡشٍ أ

َ
ا أ

ٌّ َحِكيم   َوَرآي   ۚ إِناُهۥ لََعِ ۡو يُۡرِسَل رَُسوَّلّٗ َفُيوِۡحَ بَِِۡذنِهِۦ َما يََشآُء
َ
د لَّْت  ، ٥١ ِحَجاٍب أ

 على ثالثة طرق من الوحي: إهلاٌم وتكليٌم وإرسال م لَك.

 ر ْوِعِه، أي: إهلاماً وقذفاً يف  إَِّلا وَۡحًيا : فيشري إليه قوله تعاىل: ا اإلهلامأم

وهو إلقاٌء يف الباطن، حيسع به املُْوح ى إليه؛ كأمنا كُِتب  يف ضمريه صفحة المعة أو 

 رؤيا يف منام.

ۡو مِن َوَرآي   : فيشري إليه قوله تعاىل: ا التكليم املباشريوأم
َ
 :أي  ِحَجاٍب  أ

خبلق الصوت  لنيبع موسىايكلّمه تكليماً يسمع صوتاً وال يرى شخصاً كما كُلِّم  

 ،يف اهلواء خيرق مسامعه، ويأتيه من كّل مكان، وكما كَلَّم  نبيَّنا حمّمداً ليلة املعراج

أو املراد باحلجاب  ،والتكليم من وراء حجاب كناية أو تشبيه مب ن يتكلّم حمتجباً

 .احلجاُب املعنويع لُبْعِد الفاصلة بني كمال الواجب ونقص املمكن

ۡو يُۡرِسَل رَُسوَّلّٗ  فيشري إليه قوله تعاىل: : ا إرسال امَلَلكوأم
َ
يرسل  :؛ أي أ

ۚ  م لَكاً من مالئكته  لسَّمع أو نقراً يف القلب اإّما إلقاًء على   َفُيوِۡحَ بَِِۡذنِهِۦ َما يََشآُء

   َحِكيم ٌّ  . ٥١ إِناُهۥ لََعِ

لربانية وهي طرق روحّية لتلقّي املعارف ا ،هذه أحناء الوحي بصورة إمجالية

وإْن كان مّثة طريق آخر مل ُتِشر إليه اآليةُ املبار كة وهو الِعلْم اللدني  ،هلداية اخللق

اللهّم إالّ أْن ُيقال  ،الداّل على استالم املعارف دون معرفة تفاصيل حقيقته وماهيته

ألّن العلم اللدني  ؛إّن العلم اللدني هو نفسه "التكليم من وراء حجاب" لكنَّه بعيد

يف  ،و علٌم حاضٌر من دون أْن يكون مّثة حجاب معنوي بني املخاِطب واملخاطَبه

 .واملخاطَب املخاِطب بني وواسطة آلة وجود حني أّن التكليم من وراء حجاب يقتضي

ملتقدِّمة بني العلم اللدني والتكليم من وراء حجاب تقعون يف ابتفرقتكم  إْن قيل:

ضر عن كونه لدنياً باعتبار أّن القرآن ع بَّر  عن لعلم اللدني عند اخلاإشكال إخراج 
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مساوياً  حبسب هذه التفرقة وهذا التقسيم  ِعلِْمِه بكونه لدنياً، فُيصبح اخلضر 

ألهل بيت العصمة والطهارة الذين د لَّت اآليات واألخبار على أفضليتهم على سائر 

 اخللق بالعلوم واملعارف واإلميان.

 تنقسم إىل حنوين: ومعارف  أهل بيت العصمة ال شكّ أّن علوم  أقول:

زول املالك، أو بوقر القلوب أو وه بالسعماع من الّرسول، أو بن: عرب ما تلقّاألّول

 ما شابه ذلك.

النحو من املعارف حصلوا عليه تأكيداً ال تأسيساً حسبما فَصَّلْنا يف بعض  وهذا

 .(1)كتبنا

لِعلْم احلضوري الذي قامت األدلّة من ا : عرب ما حباهم به املوىلالثاني

 العقلّية والنقلّية على ثبوته هلم قطعاً.

وعليه؛ فإّن كّل ِعلٍْم يهبط إىل األرض إمنا هو بواسطتهم سواء أكان ِعلْماً 

وما نزل على اخلضر إمنا هو ِعلْم حضوريٌّ من عند اهلل تعاىل  ،حصولّياً أم حضورّياً

 ،من سائر خلقه لشّدة طهارتهم ختار أهل البيتأ بواسطتهم أي مبا أّن اهلل تعاىل

يف الزيارة  من هنا أشار موالنا اإلمام اهلادي ،فهم الوسائط بينه وبني خلقه

 ، ومنتهاه ومأواه ومعدنه وفرعه وأصله أوله كنتم اخليرُ ذُكِرَ إنْ  اجلامعة:

 لنبوّةا بيت أهل يا عليكم السّالم  :يف أول الزيارة بقوله وكما أشار

 . العِلْم وخُزّان الرّحمة ومعدن الوحي ومهبط املالئكة ومختلف
 خلضر الِعلْم اللدني بإذناي وهب هلو الذ وما يدرينا لعّل أمري  املؤمنني علّياً
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اهلل الواحد األحد وهو األقرب باعتبار أّن العلم اللدني أشرف ما يف اللوح احملفوظ، 

ِ  قُۡل َكََفَٰ   :يطون به، ويشهد له قولهوأهل البيت مطَِّلعون عليه، وحم بِٱَّللا
والكتاب هو اللوح ، دِ ُسوَرةُ الراعۡ   ٤٣َشِهيَدُّۢا بَيِِۡن َوَبيۡنَُكۡم َوَمۡن ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلِۡكَتَِٰب 

ه يقتضيان وحميطٌ به، وإطالعه وإحاطت مطَِّلٌع عليه احملفوظ، فعليٌّ أمري املؤمنني

ادته وسيادته على اخلضر، إذ ال يصّح أن يكون عليٌّ أمرُي أفضليته وأعلميته وقي

 لني وال تصدر منه األوامر إليهم.املؤمنني قائداً على األنبياء واألولياء واملرس 

بِي  ...  مضافاً إىل قوله تعاىل:  ۡحَصۡيَنَُٰه ِِفٓ إَِمام  مُّ
َ
ٍء أ ۡ َۡ ، يٓس  ُسوَرةُ   ١٢َوَُّكا 

اخلضر اللدني عن الكلية اإلمكانّية اليت أحصاها أمرُي وال ُيْعقَل أْن خيرج علم 

بإذن اهلل تعاىل، وال ميكن للمعارف احملاطة أْن خترج من قيدها إالّ بإذن  املؤمنني

ُمحيطها وحمصيها؛ ألّن اإلحاطة واإلحصاء للشيء يستلزمان القيومية له، فال ميكن 

به وأحصاه ال سّيما إذا عرفنا  هلذا الشيء أْن خيرج من أسره حتى يأذن له م ن أحاط

بهم ميسك السماوات أْن تقع على األرض وأّنه   العِلْم معدن  أّن أهل البيت

 أموره مقادير وأّن   الله مشيّة أوعية أنهم لوالهم لساخت األرض بأهلها، و

إىل غري ذلك من األخبار املقدَّسة اليت د لَّت   بيوتهم من وتصدر إليهم تهبط

الصادر األول للقدرة اإلهلية ج لَّت وع ظُم ت، فتأمَّْل. أنهمعلى 

وقد متايز األنبياُء واملرس لون بعُضهم عن بعض يف نوعية الوحي املتلبس بهم، 

على القول بأّن  فمنهم م ن كَلَّم ُه اهللُ تعاىل كموسى ورسول اهلل حمّمد واخلضر 

رِسل  إليه املالك كأصحاب الشرائع اُومنهم م ن  التكليم نوٌع من الِعلْم اللدني 

املقدَّسة بل وغريهم أيضاً كيونس وسليمان وداود ويوسف ويعقوب ولوط وصاحل 

إخل. ومثود...

وأكثر األنبياء، بل كلّهم، كانوا يرون الرؤيا الصادقة، وتتأكّد هذه الرؤيا يف غري 

قبل  القاسم حمّمد املرس لني منهم، لذا طاملا كَُثر ت هذه الرؤى على رسولنا أبي

أي  بعثته بالرِّسالة، ثّم احنس ر ْت يف ظهورها بعد الّرسالة، والسر هو أّن قسم ْيهما 

كانا ال يفارقان الّرسول يف ِحلِّه وترحاله، لذا  النحوين اآلخرين من أقسام الوحي 
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ال حيصل له يف هذا النحو من الوحي إالّ يف حاالٍت خاّصٍة طبقاً لظروف إقتضت 

يف حادثتني إحداهما مبشِّرة واألخرى ُمنِذر ة، فاألوىل كما  ذلك نظري ما رآه النيبع

ِ  تَلَۡدُخلُنا ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡۡلََراَم إِن َشآَء  يف قوله تعاىل:  ُ رَُسوََلُ ٱلرُّۡءيَا بِٱۡۡلَق  لاَقۡد َصَدَق ٱَّللا
 ِ ِ  ُ ُ َءامِنَِي ُُمَل ِقَِي رُُءوَسُكۡم َوُمَق يَن ََّل ََتَافُوَنۖ َفَعلَِم َما لَۡم َتۡعلَُمواْ فََجَعَل ِمن ُدوِن ٱَّللا

ا قَرِيًبا  َٰلَِك َفۡتحّٗ ذلك يف عام احلديبية الّسنة  ، فقد رأى النيبعحِ ُسوَرُة الَفتۡ   ٢٧َذ

السادسة من اهلجرة، وصدقت عام الفتح السنة الثامنة للهجرة. والثانية كما يف قوله 

َرۡيَنََٰك إَِّلا فِۡتَنةّٗ  َوَما :  تعاىل
َ
َجَرةَ ٱلَۡمۡلُعونََة ِِف ل ِلنااِس َوٱل َجَعۡلَنا ٱلرُّۡءيَا ٱلاَِّتٓ أ شا

؛ فقد أخرج اءِ ُسوَرةُ اِۡلۡسَ   ٦٠ا ا َكبرِيّٗ ٱۡلُقۡرَءاِنِّۚ َوَُنَو ُِفُهۡم َفَما يَزِيُدُهۡم إَِّلا ُطۡغَيَٰنّٗ 

بن عساكر ابن مردويه والبيهقي واوبن أبي حامت االسيوطي والطربي بإسنادهما إىل 

عن سعيد بن املسيب قال: رأى رسول اهلل بين أمّية على املنابر، فساء ُه ذلك، 

 . (1) إمنا هي دنيا أُعْطُوها..  فأوحى اهلل إليه:

فمورد الرؤيا عند األنبياء خاصٌّ بغري التشريع إالّ يف بعض املوارد، مبعنى أّن أكثر 

ألمور التكوينّية حيث إّن اهلل تعاىل ألقى إليهم من اإلهلام ايف  تكون إنَّما موارد الرؤيا

نعم مّثة حاالت استثنائية عند بعض األنبياء كانت رؤاهم  ،يف الرؤيا تسديداً وتوفيقاً

وحسبما أسلفنا عن رؤيا  ،بنه إمساعيلاتشريعاً نظري األمر للنيب إبراهيم بذبح 

 .رسول اهلل حمّمد

والثانية  ،بني الرؤيا والوحي املَلَكي بأّن األوىل خاّصة بالتكوين وميكننا التفرقة

 .خاّصة بالتشريع

ملباشري وهو خاص ببعض املرس لني واألولياء اوأفضل أنواع الوحي هو الوحي 

تة اليت كانت كلنيبَّ حمّمداً وأهل  بيته من الغشية أو السااملقرَّبني نظري ما كان يصيب 

 .ِلهاتعرتيهم من جّراء ِثقْ

  :قال الشيخ الصدوق
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أتى إذا كان جبرائيل إنّ ال 
 العبد، قعدة يديه بني قعد عليه دخل وإذا يستأذنه، حتى يدخل لم النبيَّ

 . (1)وواسطة ترجمان بغير إياه الله مخاطبة عند ذاك وإمنا

 على وهو املائدة سورة النبي على نَزَلَتْ قال:  وعن أمري املؤمنني علّي

 رأيتُ حتى بطنها وتدلّى وَقَفَتْ، حتى الوحي عليه فثقل الشهباء، بغلته

 .(2) الله.. رسول على وأُغْمِيَ األرضَ، متسُّ تكاد سرَّتَها
 بن شهر آشوب: اوروى 

(3)

التنكيس دون الغشية مما يعين أّن الغشية ليست بن شهر آشوب تشري إىل ارواية 

مالِزمة دائماً للوحي املباشري، اللهّم إالّ أْن ُيقال أّن الوحي املباشري ذو مراتب 

 تشكيكّية، أعظمها تلك اليت تؤدي إىل السعبات والغشية، واهلل أعلم حبقائق األمور.

النيبِّ بالوحي املباشري،  فالغشية والثِّقْل هما أبرز العالمات الدالة على اتصاف

وقد د لَّت عليهما األخبار من الفريقَْين، لكْن مّثة عالمات أخرى، لنا عليها بعض 

وأّنه ، (4)كالسكران املالحظات نظري ما ورد أّنه حال الوحي املباشري يصري

قاد عتفكّل ذلك مما ال سبيل إىل اال، (6)أو أّنه يظّن أّن نفسه ُتقْب ض، (5)يتصدَّع رأسه

 به وذلك ألمرين:

 تمادـهم أو اإلعـبول رواياتـميكن ق اّمة الـ: إّن الناقل هلذه العالمات رواة عاألّول
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عليها؛ لفقدانها الشروط املعتربة عندنا واليت منها وثاقة الراوي، ووجود بعضها يف 

ضها أخبارنا ال يربِّر األخذ بها بعدما ورد عنهم بتنخيل األخبار املنسوبة إليهم بعر

على الكتاب وأخبار العاّمة، فكيف إذا كانت هذه األخبار من مصادر العاّمة 

 وتلفيقاتهم؟!

ر وموسى مل ُيصابا م ُهم اهلل كاخلض: إّن م ن سبقه من املرس لني ممّن كَلَّالثاني

ب أئمتنا ، كما أّن الغشية كانت تصيبتلك العوارض اليت أصابت رسول  اهلل

 . وا بعوارضها السلبية املتقدِّمةدون أْن يتأثر األطهار

الذي مل ُيِرد له  مضافاً إىل أّن العوارض املذكورة فيها أذى لرسول اهلل

َ   ن ذلك، حيث نهانا عن أذّية الرسول بقوله تعاىل:الّرمح ِيَن يُۡؤُذوَن ٱَّللا إِنا ٱَّلا
 
َ
ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ُ ِِف ٱلُّ ِهينّٗ ا َعدا لَُهۡم َعَذابّٗ َورَُسوََلُۥ لََعَنُهُم ٱَّللا حۡ   ٥٧ا مُّ

َ
 ،َزاِب ُسوَرةُ األ

َِّلم  ..  وقوله تعاىل:
َ
ِ لَُهۡم َعَذاٌب أ ِيَن يُۡؤذُوَن رَُسوَل ٱَّللا  .َبةُِسوَرةُ اتلاوۡ   ٦١ َوٱَّلا

فقد نهى سبحانه عن أذّية رسوله فكيف تصدر األذّية منه لرسوله األكرم صلوات 

 ؟!وكالّ حاشا  اهلل عليه وآله 

كان يوح ى إليه باألحناء الثالثة لقربه من  وكيف كان فإّن رسولنا األعظم

وأفضليته على األنبياء واملرس لني واألقربّية واألفضلّية ليست جربّية بل  املوىل

، فإّن م ن أخلص هلل تعاىل أخلص تعاىل له فقَرَّب ُه هلل مرتشِّحة من إخالصه

َٰ  ُثما َدنَا وفضَّلَُه  ۡدَّنَٰ  ٨َفتََدَلا
َ
ۡو أ

َ
لََك  ِإَونا   ،مِ ُسوَرةُ الاجۡ   ٩فًََكَن قَاَب قَوَۡسۡيِ أ

ۡجًرا َغرۡيَ َمۡمُنون  
َ
 .ُسوَرةُ الَقلَمِ   ٣أَل

 

 شبهة ودفع:
أّنه مبعوٌث؟ وِلم  مل يشكّ يف أّن الذي  كيف ع ر ف  الّرسول األكرم إْن قيل:

أّنه جربائيل؟ وهل جيوز على النيبِّ صلوات اهلل عليه أتاه شيطان بل بالعكس اطمأّن 

وآله أْن ُيْخِطئ  فيما يوح ى إليه، فيلتبس عليه ختيعالت باطلة يف نفسه لتبدو له بصورة 

 ؟وحٍي، أو ُيلقي عليه إبليس ما يظنعه وحياً من عند اهلل
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لوا من هذان تساؤالن متداخالن، إعت قَد  بصوابيتهما مجهوُر العاّمة حيث جع

كان مرتاعاً يف أّول أمره، خائفاً على  النيبِّ مسرحاً للخوف والضالل، لذا فإّنه

نفسه من م سِّ اجلنون، عائذاً إىل أحضان زوجته أّم املؤمنني السيِّدة خدجية الوفية 

بإبن عّمها ورقة بن نوفل فيطمئنه هذا بأّنه نيبٌّ، ويؤكِّد عليه  بدورها  لتستنجد 

 طْم ِئنَّ قلُبُه ويسرتيح باله.ذلك حتى ي 

أْن يتالعب إبليس اللعني بوحي السماء فُيلقَى  املخالفون  ثّم أجاز هؤالء 

لوال أْن يتداركه  كما يف حديث الغرانيق  ما يظنه وحياً  على النيبِّ األكرم

 جربائيل فيذهب بكيد الشيطان.

من  أكرم عند اهلل النيبَّ لكّن الصواب عند اإلمامية يف ِكالَ املوضوع ني أّن

أْن يرتكه إىل غريه وال ينري له الدالئل الواضحة على نبّوته الكرمية يف تلك الساعة 

َوٱۡصِبۡ   كما ال يدع للشيطان أْن يستحوذ على مشاعر نبّيه الكريم ،احلرجة
ۡعُينَِناۖ وََسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك ِحيَ 

َ
ورِ   ٤٨َتُقوُم  ِۡلُۡكِم َرب َِك فََِناَك بِأ  .ُسوَرةُ الطُّ

 :ص اجلواب بأمورويتلخ
إّن النبّوةَ مقرونةٌ دائماً بدالئل نيِّر ة، حيث جيب على اهلل تعاىل  :لاألو األمر

رأفته بعباده أْن يقرن تنبيئ ُه إنساناً كامالً بدالئل نيِّر ة ال ووجوباً منبعثاً من مقام لطفه 

 ؛ملكوت السماوات واألرض أرى إبراهيم  كما نفسه يف جماالً الشك ملسارب تدع

ۡرِض َوَِّلَُكوَن ِمَن َوَكَذَٰلَِك نُرِٓي إِبَۡرَٰهِيَم   :ليكون من املوقنني
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰو َملَُكوَت ٱلسا

نَعامِ   ٧٥ٱلُۡموقِنَِي 
َ
۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنعۡ  ١١نُودَِي تََٰيَُٰموََسَٰٓ .. وكما  ،ُسوَرةُ األ نَا

َ
ٓ أ لَۡيَك إِّن ِ

ِس ُطوّٗ  يا تََٰيَُٰموََسَٰ ََّل ََتَۡف .. و ،ُسوَرةُ طه  ١٢ى إِناَك بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقدا إِّن ِ ََّل ََيَاُف َلَ
 .لِ ُسوَرةُ الامۡ   ١٠ٱلُۡمۡرَسلُوَن 

وتتلخص يف  ،هذا هو مقتضى قاعدة اللطف اليت اعتمدها عاّمة علماء الكالم

أْن ميهِّد  لعباده مجيع ما يقرِّبهم إىل الطاعة  (1)فوجب عليه تعاىل ،متهيد سبيل الطاعة
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ويبعدهم عن املعصية، وهذا الوجوب منبعٌث من مقام حكمته تعاىل إذا كان يريد 

من عباده اإلنقياد، وإالّ كان ناقضاً لغرضه من التكليف، ومن ث مَّ و ج ب  عليه تعاىل 

 ا ينري هلم درب احلياة.أْن يبع ث  األنبياء وينزل الشرائع وجيعل يف األمم م

جماالً لتدليس أهل الزيغ والباطل إالّ  وطبقاً هلذه القاعدة ال يدع اهللُ

قَاوِيِل  ويفضحهم من فورهم 
َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱأۡل َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱَّۡلَِمِي  ٤٤َولَۡو َتَقوا

َ
 ٤٥أَل

ِ  ، ةُِسوَرةُ اَۡلاقا   ٤٦ُثما لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡوتَِي  لََعَ ٱۡلَبَِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ بَۡل َنۡقِذُف بِٱۡۡلَق 
 ۚ ا تَِصُفوَن  فَََِذا ُهَو َزاهِق  نبَياءِ   ١٨َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل مِما

َ
ِيَن   ،ُسوَرةُ األ ُ رُُسلََنا َوٱَّلا ُُ إِناا َلَن

ۡشَهَُٰد 
َ
ۡنَيا َويَۡوَم َيُقوُم ٱأۡل دائماً  وحيث إّن األنبياء ،ُسوَرةُ ََغفِرٍ   ٥١َءاَمُنواْ ِِف ٱۡۡلََيوَٰةِ ٱلُّ

َولََقۡد َسبََقۡت  فاحلّق يعلو وال ُيْعلَى عليه  ،مع اهلل تعاىل؛ لذا فإّن اهلل تعاىل معهم
ُهۡم لَُهُم ٱلَۡمنُصوُروَن  ١٧١َُكَِمُتَنا لِعَِبادِنَا ٱلُۡمۡرَسلَِي    ١٧٣ِإَونا ُجنَدنَا لَُهُم ٱۡلَغَٰلُِبوَن  ١٧٢إِنا

افااتِ  ۡيَطَِٰن ََكَن َضعِيًفا .. ، ُسوَرةُ الصا  .ُسوَرةُ الن َِساءِ   ٧٦إِنا َكۡيَد ٱلشا

    ألولياء واملرس لنياوال ميكن إلبليس أْن يتسلَّطَ على عباده املخلصني ال سّيما 

 ۡۡجَعَِي  قَال
َ
ۡغوَِيناُهۡم أ

ُ
تَِك أَل  .ُسوَرةُ ٓص   ٨٣ٱلُۡمۡخلَِصَي  إَِّلا ِعَباَدَك ِمۡنُهمُ  ٨٢فَبِعِزا

الله  أبى حقّاً، باطالً يعرِّفَ أنْ الله أبى  :أنه قال ورد عن اإلمام الصادق
 الباطل يجعل أنْ الله وأبى ،فيه شكّ ال باطالً املؤمن قلب في احلقَّ يجعل أنْ

 عُرِفَ ما هكذا هذا يجعل لم ولو ،فيه شكّ ال حقّاً اخملالِف الكافر قلب في

 احلقُّ غَلَبَ إالّ احلق بإزاء يقوم باطلٍ من ليس : . وقال باطلٍ من حقٌّ

ِ   :تعالى قوله وذلك الباطلَ، ۚ بَۡل َنۡقِذُف بِٱۡۡلَق   لََعَ ٱلَۡبَِٰطِل َفَيۡدَمُغُهۥ فَََِذا ُهَو َزاهِق 
ا تَِصُفوَن   .١٨ (1)َولَُكُم ٱلَۡوۡيُل ِمما

 :عن نفس املوضوع قال سأل  اإلمام  الّصادق وورد أيضاً أّن زرارة بن أعني

ب ِل اهلل أْن فيما يأتيه من ِق كيف مل خيف رسول اهلل :قلُت لإلمام أبي عبد اهلل
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 أنزل رسوالً عبداً تخذأ إذا الله إنّ : به الشيطان؟ فقال غزيكون ذلك مما ين

 من يأتيه الذي فكان - أي الطمأنينة واإلتزان الفكري - والوقار السكينة عليه

أي: جيعله يف وضح احلق، ال غبار عليه . (1) بعينه يراه الذي مثل الله قِبَلِ

أبداً، فريى الواقع ناصعاً جلّياً ال يشكّ وال يضطرب يف رأيه وال يف عقله، وقد 

كيف ع ِلم ت الرعُسُل أّنها ُرُسٌل؟  ذلك يف حديٍث آخر، فُسِئل  أوضح اإلمام

 .(2) الغطاءُ عنها كُشِفَ : فقال
أّن اهلل تعاىل يسدِّد أنبياء ه بالرباهني النيِّرة واآليات البيِّنة الدالة على أّن  :واحلاصل

ما ُيوح ى إليهم إمنا هو من اهلل تعاىل فال يفزع وال ُيفَزَّع وال يفرق وال سلطان إلبليس 

يف حكمته  واحلال هذه  عليه لقّوة روحه ولطافة عنصره وجوهره، فال يصّح 

تعاىل أْن يتصّور له الشيطان يف صورة املَلَك ويلبِّس عليه األمر، ال يف أّول الرِّسالة 

يف ذلك دليُل املعجزة وأّن   ال سّيما نبّينا حمّمد وال بعدها، واطمئنان األنبياء 

بربهاٍن جليٍّ إمنا هو من اهلل عزَّ شأُنُه؛ إّما بِعلٍْم ضروريٍّ خيلقه اهلل له، أو  ما يأتيه

 يظهره اهلل لديه لتتمَّ كلمة ربِّكَ صدقاً وعدالً ال مبدِّل  لكلمات اهلل.

للنبّوة والرِّسالة بعد واختاره  حينما أرسل نبيَّه حمّمداً إّن اهلل :األمر الثاني

هو املتفضِّل عليه  ّية والّروحية، مع التأكيد بأّنهبأّنه كامٌل يف قواه العقل ِعلِْمِه

مال عقله ووفور أدبه، واطّالعه على أسرار ملكوت السماوات واألرض مبا بك

يستأهله للقيام مبهّمة السفارة وتبليغ رسالة اهلل إىل العاملني، من هنا أشار موالنا 

 القلوب أفضل فوجده قلبه إلى الله ونظر بقوله:  اإلمام احلسن العسكري
 ينظر ومحمّد ففتحت اءالسّم ألبواب أذن ،وأخشعها وأطوعها وأجلّها
؛ وم ن كان أفضل خلق اهلل وصفوته ال بّد أْن يكون قلبه قوّياً ال خياف (3) إليها..

املَلَك حتى يلتجئ إىل زوجته لتطمئنه، كما أّن م ن كان متعمِّقاً يف أسرار امللكوت 
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ال  وسّر اخلليقة، ممهِّداً نفسه لذلك، عارفاً بسمات أمٍر قد أشرفت طالئعه منذ حني

ميكن أْن يفزع أو جيهل حتى تلجئه الضرورة إىل أْن يستغين بورقة بن نوفل الذي كان 

حظّه من العلم أْن قرأ كتباً حمَرَّفَة وآثاراً بائدة، مل يثبت آنذاك أنه ملس حقائق 

 ومعارف من امللك وامللكوت.

تعاىل من أْن  إّن نبّينا حمّمداً كان أشرف املرس لني وخامت النبيني، فكان أكرم عليه

يرتكه ونفسه يتلّوى يف أحضان القلق واإلضطراب، خائفاً على نفسه مّس اجلنون أو 

 اإلستحواذ على عقله الكريم حسبما جاءت به روايات القوم.

متاماً كغريه من األنبياء  فالوحي ال حيتمل إلتباساً؛ ألّن اهلل عّز امسه أعطى نبيَّه 

ةً فريى بفؤاده الواقعية بكّل جتلياتها، فال ح يِّز  للباطل قدرةً نورانّي بل زاده عليهم 

يف روحه اليت هي من رّبها كقاب قوسني أو أدنى حبيث يلمس اإلشراقات الرمحانية 

تغشاه من عوامل امللكوت لينصرف جبميع وجوده إىل لقاء روح اهلل وتلقي كلماته 

يف  أتمل خطنهار، ال حيبشعوٍر واٍع وبصريٍة نافذٍة كم ن يرى الشمس يف وضح ال

إبصاره وال التباساً فيما يعيه، فإّن اهلدف إذا كان عظيماً ومهّماً ال بّد هلل تعاىل أْن 

حيفظ مقدِّماته، وإالّ فإّن تعريضه للتلف يستلزم عدم اعتنائه بذاك اهلدف، وعليه 

ريعته فحيث إّن الغاية واهلدف من اخللقة هو العبادة، فال بّد له أْن حيافظ على ش

 يدي ُرُسِلِه األمناء فيصونها عن احتمال اخلطأ رأساً.أالنازلة على 

لزوم عصمة األنبياء فيما يبلِّغون من ب قضي: إّن الضرورة العقلّية تاألمر الثالث

األدلّة على ذلك، وتتلخص يف أّن  (1)، وقد أثبتنا يف كتبنا األخرىشرائع اهلل

أْن ي ْنع م  بصّحٍة جّيدٍة  على ضوء قاعدة اللطف  الرسول املبلِّغ عن اهلل تعاىل جيب 

وكاملٍة يف أجهزة إحساسه حبيث يكون من زَّهاً عن املعايب اجلسدية والنفسية؛ ألّن 

عدم تن زَِّهِه عن ذلك يوجب تنفري الناس عنه، وهذا بدوره يؤدي إىل عدم اإلنقياد 

 .ألنبياء واألوصياءالتام وهو نقض الغرض الذي من أجله بعث اهلل سبحانه ا
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يتضح ممّا س لَف  أّنه جيب أْن يتصف الرسوُل جبسٍم كامٍل يف أحاسيسه ومشاعره، 

ومبقدرة عقلّية وروحّية عالية، فيكون مستقيماً يف آرائه ونظرياته، معتدالً يف خلقه 

 وسريته، مستوياً يف خلقته وصورته.

ر لرسالته إنساناً كامالً يف خ لِْقِه : جيب أْن يصطفي اهللُ تعاىل وخيتاوبعبارة موج ز ة

وُخلُِقِه؛ كي ال يتنفَّر الناُس من معاشرته، ويطمئنوا إىل تبليغه عن اهلل تعاىل، وإالّ 

 لَكَان نقضاً لغرض التشريع.

جيب أْن يكونوا معصومني من   بل مطلَق األنبياء واألولياء  فالّرسول

، وإالّ ، ويتأكّد ذلك يف تبليغ أحكام اهللاخلطأ والنسيان واإلشتباه يف كّل أمورهم

فإّن تطرعق اإلشتباه واخلطأ وما شابه ذلك إىل أفعاهلم وأقواهلم يستلزم اإلغراء 

باجلهل والباطل وهو قبيٌح، مضافاً إىل أنه لوال العصمة لكان اإللتزام بشرائع الدين 

 .والشرع سفهاً يأباه العقل

بقوله  حممد ع هَّد  برعاية وحفظ نبّيه األعظم: إّن اهلل تعاىل ت األمر الرابع

َٰ   ٦َسُنۡقرِئَُك فاََل تَنََسَٰٓ   تعاىل: لَۡعَ
َ
، أي أننا ألقينا وسنلقي عليك آياتنا ُسوَرةُ األ

يف  كَ، فاآليةُعلى حفظها وختزينها يف ذاكرِت بداً ألننا أعطيناكَ القدرةَأفلن تنساها 

الذي حباه بالقدرة على عدم النسيان  ّيه األكرمصدد بيان إمتنان اهلل تعاىل على نب

 ولو شاء ألنساه لكّنه مل يشأ ذلك.

َما ومن اآليات على حفظه ومصونته من اخلطأ والنسيان قوله تعاىل:  يُرِيُد  إِنا
َِرُكۡم َتۡطهرِيّٗ  ۡهَل ٱبۡلَۡيِت َوُيَطه 

َ
ُ َِّلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ حۡ   ٣٣ا ٱَّللا

َ
، فإّن َزاِب ُسوَرةُ األ

اهلل تعاىل أبعد عنه اجلهل جبميع مصاديقه واليت منها عدم علمه بُنزول الوحي عليه 

 أّول البعثة.

ِۡكَر ِإَوناا ََلُۥ لََحَٰفُِظوَن   وكذا قوله تعاىل: ۡلَا ٱَّل  ، رِ ُسوَرةُ اۡلِجۡ   ٩إِناا ََنُۡن نَزا

هل ويقطع عنه أي احتمال للدس فم ن ن زَّل  الذكر  على رسوله جيب أْن حيفظه من اجل

حافظه من احتمال تلبيس إبليس  يف نصوص الكتاب العزيز، كما أنه والتزوير

، فال ميكن للشيطان اإلستحواذ على عقلّية ليتدّخل  فيما يوح ى إىل نبّيه حمّمد
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ۚ  رسول اهلل وعباده املكرمني   بَِرب َِك َوكِيالّٗ  َوَكََفَٰ  إِنا ِعَبادِي لَۡيَس لََك َعلَۡيِهۡم ُسۡلَطَٰن 
٦٥   َاءِ ُسوَرةُ اِۡلۡس. 

َولَۡو  بالوحي يتنافى مع قوله تعاىل:  وقدرة إبليس على تلبيس رسول اهلل
قَاوِيِل 

َ
َل َعلَۡيَنا َبۡعَض ٱأۡل َخۡذنَا ِمۡنُه بِٱَّۡلَِمِي  ٤٤َتَقوا

َ
  ٤٦ُثما لََقَطۡعَنا ِمۡنُه ٱلَۡوتَِي  ٤٥أَل

إِۡن ُهَو إَِّلا وَۡۡح   ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ  ، ويتنافى أيضاً مع قوله تعاىل: ةُِسوَرةُ اَۡلاقا 
 .مِ ُسوَرةُ الاجۡ   ٥َعلاَمُهۥ َشِديُد ٱۡلُقَوىَٰ  ٤يُوَۡحَٰ 

فم ن كان معلُِّمه هو اهلل تعاىل ال ميكن أْن يتطرَّق  لفؤاده النسيان وإالّ كان إبليس 

ِن َعلَۡيُكم َِلَ  ََكنَ  َوَما  سّيده ٓ  ُسۡلَطَٰنٍ  م  ن إَِّلا
َ
 .َراهِيمَ إِبۡ   ٢٢ ..َِل   فَٱۡسَتَجۡبُتمۡ  َدَعۡوتُُكمۡ  أ

 عوٌد على بدء:
بعد أْن توضَّح ت حقيقة الوحي، وأنه مفهوٌم عامٌّ ينطبق على مصاديقه املتعدِّدة 

وحي ال يكون إالّ ذكوراً وإناثاً، يربز إىل السطح إشكاٌل طَر ح ه اجلبائي مفاده: إّن ال

 .(1)لألنبياء، فال يشمل النساء

 قال:  بن طاووساويكفي يف ردِّه ما قاله السيِّد 

 وَۡحۡيُت إََِل
َ
ِإَوۡذ أ

 ِ ِ  نَ  ۧٱۡۡلََوارِي  ۡن َءاِمُنواْ ِِب َوب
َ
ْ أ َدةِ  ِالَمائ١١١.. َءاَمناا رَُسوَِل قَالُٓوا

(2)

حصره الوحي بالرجال خالف كتاب اهلل  نَّإ اآلتي: ىل رّد ابن طاووسإونضيف 

ۡن   :ومريم ابنة عمران يف قوله تعاىل حبّق أّم موسى
َ
م ِ ُموََسَٰٓ أ

ُ
ٓ إََِلَٰٓ أ وَۡحۡيَنا

َ
َوأ

ۡرِضعِيهِ  
َ
َٰ .. ، الَقَصِص   ٧.. أ َِٰك لََعَ َرِك َوٱۡصَطَفى َِٰك َوَطها َ ٱۡصَطَفى  نَِسآءِ تََٰيََٰمۡرَيُم إِنا ٱَّللا

نَا۠ رَُسوُل  ، َرانَ آِل ِعمۡ   ٤٢ ٱۡلَعَٰلَِميَ 
َ
َمآ أ َهَب لَِك ُغَلَٰمّٗ قَاَل إِنا

َ
 .َيمَ َمرۡ   ١٩ اا َزكِي ّٗ َرب ِِك أِل

  ي طليعتهم موالتنا الصدِّيقة الطاهرةـوف  ناـكّ أّن أئّمتـجملة؛ ال شـوبال
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الربانية حسبما د لَّت عليه الرباهني مله ُمون موح ًى إليهم بالتسديدات واإلفاضات 

 واألدلّة القاطعة من الكتاب الكريم واألخبار املطَهَّرة.

حمَدَّث ة من ِقب ِل اهلل تعاىل كما سوف يأتي يف اللقب الشريف  وسّيدة النساء

"حمَدَّثة"، ونستدّل على ذلك من كتاب اهلل قبل األخبار املطَهَّرة، فمن الكتاب قوله 

َما تعاىل:  َِرُكۡم َتۡطهِريّٗ  إِنا ۡهَل ٱبۡلَۡيِت َوُيَطه 
َ
ُ َِّلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ   ٣٣ا يُرِيُد ٱَّللا

حۡ 
َ
؛ فاهلل تعاىل قد خاطبهم وح دَّث هم قائالً هلم: إنين طهَّْرُتكُم وأذه ْبُت َزاِب ُسوَرةُ األ

 سة.عنكم الرجس ألنكم أهٌل لذلك ومتتلكون القابلّية للطهارة والقدا

 ، ومنها:مضافاً إىل ما ورد يف بعض األخبار الدالة على خطاب اهلل تعاىل هلا

  ما رواه العالّمة اجمللسي بإسناده إىل يزيد بن عبد امللك عن موالنا اإلمام أبي

 . الطمث عن وفطمتك بالعلم فطمتك إني  :إىل أن قال (1)جعفر

  حمّمد بن مسلم قال: مسعُت بن مسكان واعن العلل بإسناده الصحيح إىل

 يوم كان فإذا جهنّم باب على وقفة لفاطمة  يقول: اإلمام أبا جعفر
 ذنوبُه كَثُرَت قد مبحبٍّ فيُؤمر كافر، أو مؤمن رجلٍ كلّ عَيْنَيْ بني كُتِبَ القيامة

 سمَّيْتَني وسيّدي إلهي فتقول: محبّاً عينيه بني فاطمة فتقرأ النار، إلى
 ال وأنتَ احلقّ ووعدك النار من ذريتي وتولّى توالني مَن بي تَوفَطَمْ فاطمة
 وفطمتُ فاطمة سمَّيْتُكِ إنّي فاطمة يا صَدَقْتِ :الله فيقول امليعاد، تخلف

 أخلف ال وأنا احلق ووعدي النّار، من وتوالّهم ذريتكِ وأحبَّ أحَبَّكِ مَن بكِ

 وليتبيّن فأشفّعكِ فيه لتشفعي النار إلى هذا بعبدي أمرتُ وإمنا امليعاد
 فمَن عندي، ومكانتكِ مِنِّي موقفكِ املوقف وأهل ورُسُلي وأنبيائي مالئكتي

 .(2) اجلَنَّة وأدخليه بيده فخذي مؤمناً عينيه بني قرأتِ
 ة شيء، بل مّثاهلل تعاىل هلا وملْنزلتها عنده اخلرب واضح الّداللة على تكليم

 يـسبما ورد فـرضاها حـابٌع لـاهلل ت اـو أّن رضـا أال وهى هلـالـاب اهلل تعـطـن خـّم مـأه
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 . يغضب لغضبها ويرضى لرضاها إنّ الله احلديث املتضافر: 

والسر أّن الرضا أفضل من التكليم هو أّن الثاني عبارة عن صوت خلقه اهلل تعاىل 

عال ، والصوُت ُمْحد ٌث من صفات األففاطمة الصدِّيقة الكربى فتسمعه موالتنا

يوجده بواسطة األشياء، خبالف الرضا فإنه وإْن كان من الصفات الفعلية لكنه 

مرتشح من نفس الذات اإلهلية دون توّسط تلك األشياء، والفرق بينهما واضٌح عند 

 املتأمِّل.

 . األولني، ويبقى الثالث والرابعوبهذا البيان نكون قد انتهينا من املطلبني

هلا بالِعلْم وعن الطمث،  فطام اهلل 

أّن  ومعنى فطامها بالِعلْم هو إرضاعها بالِعلْم، فالرضاع معنًى جمازّياً، أي: كما

، فيستغين بثدي ُهحلُم ويشتدَّ ُهحتى تقوى عظاُم ِهمِّاُالطفل يغتذي احلليب من ثدي 

ة الزكية استغن ْت بِعلْم اهلل عن كّل طعاٍم وشراب، كذا موالتنا الصدِّيقة الطاهر ِهمِّاُ

عن كّل ممكٍن وخملوق، فليست حباجة إىل   ّموهو مبثابة احلليب يف ثدي األ تعاىل 

معلٍم بشريٍّ حتى لو كان هذا املعلِّم هو نيبٌّ من األنبياء، إذ معلِّمها هو اهلل تعاىل 

 واهب العلوم لألنبياء، فاإلرضاع هنا مبثابة الوصل بالِعلْم.

معنًى آخر للفطام أال وهو القطع عن اجلهل بسبب الِعلْم، فالِعلْم واجلهل  ومّثة

نقيضان ال جيتمعان، فإن قطعها باجلهل يقتضي و ْصلَها بالِعلْم، فالِعلْم سابٌق على 

راد من القطع عن أّن مثة جهالً سابٌق عليها فقُِطع، بل ُيب نَّ أحٌديتوّهم وجودها، فال

 قها حباها بالِعلْم يف بدو فطرتها.ُمذ خل اجلهل أّن اهلل

واحٌد ويصّبان يف خانٍة  أي الوصل بالِعلْم والقطع عن اجلهل  وِكال املعنيني 

واحدٍة، وهي أّن اهلل تعاىل معلُِّمها، وهذا التعليم الرباني ذاتيٌّ وطريقيٌّ، فكونه ذاتياً 

ٌن، وكونه طريقياً ح س  دون العوارض املرتتبة عليه  من حيث إنَّ العلم بذاته 

باعتبار ما يؤدي إىل ابتهاج النفس مبعرفة املعلوم، وليكون واسطة إللقاء املعرفة إىل 

 عباد اهلل تعاىل وتعليمهم وتهذيبهم.

 فالسيِّدة الصدِّيقة الطّاهرة الزكية مفطومة بالِعلْم على ِكالَ النحو ْين املتقدِّم ْين، أي 
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ريها كذلك، ومّثة كالم رائع للعالّمة اجمللسي أّنها مفطومة عن اجلهل، وتفطم غ

يف ذيل احلديث الّدال على إفطام اهلل تعاىل هلا، ال بأس بنقله  أعلى اهلل مقامه الشريف

 :مع شيٍء من التوضيح لعباراته الشائكة؛ قال

( األصّح: تقطعني )(1)

(2)

ث الشريف الواردين يف احلدي طْم  بالِعلْم والفطْم  عن الطمثوباجلملة؛ فإّن الف

طاهرة من كّل األدناس  روحي فداها  يشريان للطهارة املعنوية واملادية، أي أّنها 

 واألرجاس الظاهرية والباطنية.

الظاهرية كالبول والغائط والريح وخباثة الدم واحليض والنفاس  فاألرجاس

واإلستحاضة، واألرجاس الباطنية كاجلهل بشّتى أقسامه من املوضوعات الصرفة 

ألحكام والصناعات واحِلر ف والعلوم الطبيعّية والكيميائية والفيزيائية وغريها من وا

املعارف والعلوم، وكالنسيان والسهو واخلطأ والقبيح وما تنفر عنه الطباع، كّل ذلك 

 منفيٌّ عنها.

أي مبطلَق الِعلْم دون أْن يكون الِعلْم مقيَّداً   بالعِلْم.. فطمتُكِ  فقوله

باألحكام الشرعية أو النبوية بل يشمل اطالعها على العلوم كلّها من دون  ومتعلِّقاً

استثناء؛ ألّن هذه الطوارئ متعلقات ُحِذفَت من العموم الدال على مشول التعليم، 

 .كما هو مقرر يف أصول الفقه وحذف املتع لَّق دليل العموم

 ملمدوحة يوماالت ماجامعة لكّل الك فاهلل عّز امسه جعل الصدِّيقة الّشهيدة
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العهد وامليثاق بسبب شّدة قابلّيتها، لتأتي من زَّهة عن كّل اخلبائث الظاهرية 

إهتّم بذكر  يف النساء هلا خصوصية، لذا فإّنهوالباطنية، وملّا كانت عقوبة الطمث 

رفعها عنها والنص على عدمها، وهذا املعنى يدّل على ِعلْم الطاهرة الزكية املطلَق، 

عاِلمة غري مع لَّمة، فال حتتاج إىل  طة للجهل على كيانها املقدَّس؛ لذا هيفال سل

من حيث إّن الرضاع بعد  الفطام ال   فطام بعد رضاع ال معلٍِّم، فكما ورد أنه 

قد فُِطم ت عن اجلهل منذ بدو اخللقة ومنذ يوم  ينشر احلرمة، هكذا موالتنا فاطمة

ضاع، بل جاءت إىل هذا العالَم وهي يف غاية امليثاق، فهي ال حتتاج إىل اسرت

الثبوتي  كان بياناً للواقع وما قاله عنها املعصوم ،اإلستغناء عن املعلِّمني واملؤدِّبني

 .ليس إالّ  واإلثباتي

      :بن منظورا"؛ قال  املّس " يف اللغة العربية أال وهو " الطمث "ومّثة معنى آخر لـ

 

.. لَۡم َيۡطِمۡثُهنا
٥٦إِنس  َقۡبلَُهۡم َوََّل َجآن   

(1).

معرفتها  إمكان عدم إىل إشارة  الطمث عن وفطمتُكِ : قوله فيكون وعليه؛

أو ميكنه أْن يدركَ مداها إالّ أبوها وبعلُها وبنوها  ،كامالً، فال أحد  ميسع ذات ها

ُرونَ   :تعاىل قال األطايب، ۥٓ إَِّلا ٱلُۡمَطها ُه  عنهم أذهب م ن وهم  ٧٩ َّلا َيَمسُّ

.. ويؤكّده ما حمّمد وعلّي وفاطمة واحلسن واحلسني :الرِّجس وطّهرهم تطهرياً

عن  عن آبائه الطّاهرين اضإلمام الّراطّربي بإسناده إىل أورده أبو جعفر ال

 مَنْ الله وآلى واآلخرة، الدنيا في بي أولى أنتم  :قال جّدهم رسول اهلل

عن  وعن اإلمام الّرضا ، منكم.. وأنا منِّي أنتم م،عاداك من وعادى واالكم

 رجال عاتبني لقد عليُّ يا : قال: قال لي رسول اهلل أمري املؤمنني علّي
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 عليّاً؟ وزوَّجت فمنعتنا إليك خطبناها وقالوا: فاطمة أمر في قريش من 

 عليَّ فهبط وزوَّجه؛ منعكم الله بل وزوَّجته، منعتكم أنا ما والله لهم: فقلت
 لفاطمة كان ملا عليّاً أخلق لم لو يقول: الله إنَّ محمَّد يا فقال: جبرئيل

 .(1) دونه فمن آدم األرض، وجه على وٌكف بنتكأ
بتأكيد وقوع ما أخرب عنه النيبع  وهو قَس ُم اإلمام الباقر 

يزدادوا إمياناً بطهارة ، فال ريب أّن متعلّق القَس م راجٌع إىل املكلَّفني لاألكرُم

 .، فيكون قَس ُمُه كشفاً واقعياً ِلم ا كانت عليه جّدته سّيدة النساءالزكية املظلومة
 

 الوجه الثاني: *

ومن وجوه علل التسمية بفاطمة ما رواه العالّمة صاحب البحار عن موالنا 

 نقطاعها عن نساء زمانها فضالًسُمِّيَت فاطمة إل  :قال اإلمام الصادق
 .(2) نقطاعها عن الدنيا إلى اللهإل  وقيل: . وديناً وحَسَبَاً

"، وهو اإلنقطاع بالدين  فاطمة "ّشريف إىل أحد مصاديق التسمية بـويشري اخلرب ال

ال  عن غريها من نساء زمانها، ومعناه أّن سّيدتنا فاطمة (3)والفضل واحلَس ب

ين واحلَس ب، فلها فضٌل وشرٌف على ُتقاس بسواها من نساء زمانها يف الفضل والد

مجيع م ن يف عصرها كافة، وليس فيه داللة على أفضليتها على عموم نساء 

إنها سيدة نساء  " خ ر الدالة على األفضلّية مطلَقاً نظري العاملني، نعم مبعونة األخبار االُ

سّية، وأّن العاملني، وسيدة نساء أهل اجلنة، وأنها ليست كاآلدميني، وأنها حوراء إن

".. نستفيد عموم أفضليتها على نساء األولني  اهلل يرضا لرضاها ويسخط لسخطها

 واآلخرين.

 ملاذا شدَّد  اخلرب على فضل احلسب دون النَّس ب؟ إْن قيل:
                                                           



 اجلزء األول 

ألّن الفخر بالنسب ليس فيه كثري فائدة لإلنسان، وأّن الذي ينفعه حقاً هو  قلنا:

 وذلك ألمرين:الفضل يف الدين والشرف يف احلسب 

: إّنه قد يكون املرُء ذا نسٍب صحيح لكّنه ال حسب له أي ال ُخلُق  له وال يف األّول

آبائه وأجداده فيكون لئيم  املعشر خسيس الصفات واملَلَكَات، وقد جتد إنساناً وضيع  

 سب والنسب كان أمجل وأكملالنسب لكّنه شريُف احلسب، ولو اجتمع احل

ع اُل احلسن له وآلبائه، مأخوذ من احلُسَّاب إذا حسبوا وأفضل، فاحلسب هو الفَ

 مناقبهم، من هنا قال  املتلمس:

 وم ن كان ذا نسب كريٍم ومل يكن           له حسٌب كان اللئيم  املُذ مَّما

وال يكفي أْن يتباهى ذو احلسب بفعال آبائه دون أْن يتصف مبا فعلوه، قال 

 حسيِب، أي له آباء يفعلون اخلري وال يفعله هو. الشاعر: وُربَّ حسيِب األصل غرُي

احلسب الشريف : ما جاء يف األخبار من احلثِّ على التمسعِك بالثاني

 . (1) ال حسب أبلغ من األدب : قوله واإلتصاف به، منها:

 .(2) حسب املرء دينه : وقوله

 .(3) مستأتون غداً يوم القيامة بأحسابكم ال بأنسابك  لقريش: وقوله

 وجاء على األلسن: شرف املرء بالِعلْم واألدب، ال باألصل والنسب.

جتمعت األصالة والنبالة يف األنساب مع الشرف والفخامة يف أنعم، إذا 

 األحساب، فهو شرٌف على شرف، ونوٌر على نور يهدي اهلل لنوره م ن يشاء.

 :الوجه الثالث *
 فاطمة سُمِّيَت   :عن البحار قال ما رواه الشيخ الكجوري يف اخلصائص نقالً

 .  (4) التسعة الفواطم عن نقطاعهاإل
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  ثّم قال صاحب اإلختصاص:

 . 

خاصني  أي الوجه الثاني والوجه الثالث  اخلربين  ولكّن الصحيح أّن هذين

وليس أحدهما أمشل من الثاني؛ ألّن تفضيلها على أهل زمانها خاص وليس عاّماً 

يشمل ما قبل اإلسالم، والفواطم التسع وِلْدن  قبل اإلسالم، فيكون احلديث الثاني 

  يف الوجه الثاني وعلى فرض مشول احلديث األّول  أيضاً، خاصاً الثالث الوجه يف

للفواطم التسع فال يدّل إالّ على أفضليتها على هؤالء التسعة دون ما سواهّن، مع 

ولدت قبل اإلسالم وهي أفضل من هؤالء التسعة  أّن السيِّدة أّم املؤمنني خدجية

، نعم إْن قلنا إّن السيِّدة فاطمة بنت أسد أفضل من عدا السيِّدة فاطمة بنت أسد

أفضل  بكون موالتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء  حينئٍذ خدجية أمكن القول السيِّدة 

منها قطعاً لبقاء فاطمة بنت أسد إىل ما بعد اإلسالم حيث توفيت يف املدينة بعد 

 اهلجرة.

 الوجه الّرابع: *

 تفسير شيءٍ أيّ تدري : ما رواه صاحب البحار عن موالنا اإلمام الصادق

 .(1) الشر من تْفُطِمَ :قال فاطمة؟
ويف األمالي والعلل عن عبد العظيم احلسين قال: ح دَّث ين احلسن بن عبد اهلل بن 

 عند أسماء تسعة لفاطمة : يونس بن ظبيان قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

قلُت:  ؟فاطمة تفسير شيءٍ أيّ أتدري :ثّم قال  وذكر األمساء  الله

 .(2) الشر من - فَطَمَت - طِمَتفُ: أخِبْرني يا سيدي، قال

 " أو اهلل لفاعل مردَّد بني كونه "" بالبناء للمجهول، فنائب ا فطمت إْن قُِرئ  الفعل "

"، فإْن كان الفاطم هو اهلل تعاىل فيرتتب على هذا القول حمذور  اجلرب، لذا دفعاً  هي "

 له ال بّد من القول بأنها هي فطمت نفسها عن الشر.

                                                           



 اجلزء األول 

 هو اهللُ الفاعِل نائب  الدفع ما ال خيفى على املتأمِّل، إذ على القول بأنَّوفيه من 

بعده عن أفطمها مبعنى قطع الشر و عتبار أّنهأاحملذور املتقدِّم ب تعاىل فال يرتتب

 رهها ملعاصيه.وكُ األزلي حبسن إنقيادها وحبها هلل لعلمه سةاملقدَّ ساحتها

ب رَّأة من الشرور واملفاسد ظاهراً وباطناً، وكانت م فالصدِّيقة الطّاهرة الّشهيدة

منبع  اخلريات ومصدر  الربكات، ومل يكن يف وجودها املبار ك شيٌء من الشرور 

حتمال إواملعاصي واملَلَكَات الذميمة، وال يتصور ذلك يف حقها، بل ال ُيت ص وَّر 

ملقتضى  األنوار  منذ ُوِجد ت يف عالَم رتكاب املخالفة يف حقها، وكانت كذلك إ

 الصالح واحلكمة.

ها عن الشرور، وهذا اإلبتعاد هي اليت أبعدت نفس  ةففاطمة الطاهرة الزكيَّ

حيتاج إىل تأييٍد من اهلل جّل وعال نظري إذهاب الرِّجس عنها كما يف آية التطهري وهو 

ده عن دفع عنها الّرجس وأبع " ال الّرفع أي إّنه الّدفع عنى "مب أي الّرجس  

       نفسها وروحها ملا هلا من قابليات وملكات أدَّت إىل أْن يصفها بالطّهارة املطلقة

 .. َِّٗرُكۡم َتۡطهِري  . ٣٣ا َوُيَطه 

 الوجه اخلامس: *

 فاطمة سُمِّيَت  قال: البحار أيضاً عن النيب اخلصائص نقالً عن ويف
 . وشهواتها ولذاتها الدنيا عن لفطمها " فاطمةً"

 : ( اخلصائص) يف  كجوريال الق





 نتهى بشيء من التصرفإ. 

 :الوجه السادس *
 بن احلسن املثنى عن أبي احلسنحملض اعبد اهلل عن ( علل الشرائع ) ورد يف 
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 فرقاً قلتُ: فاطمةً؟ فاطمةُ سُمِّيَت لِمَ : قال: قال لي أبو احلسن السجَّاد

 إنّ به سُمِّيَتْ الذي سماال ولكنّ األسماء، ملن ذلك إنّ قال: األسماء، وبني بينه
 في يتزوج الله رسول أنّ فعلم كونه، قبل كان ما عَلِمَ وتعالى تبارك الله

 الله سمّاها فاطمة وُلِدَت فلمّا األمر... هذا وراثة في يطمعون وأنهم األحياء
 طمعوا، عمّا فقطعهم وِلْدِها، في وجُعِلَ منها أُخْرِجَ لِمَا فاطمة وتعالى تبارك

 .(1) قَطَعَتْ فطَمَت: ومعنى طمعهم، فطمت أنها فاطمة سُمِّيَت فبهذا
 فيه مغزًى عظيٍم على تصّدي السيِّدة الزهراء  عهمفَطَمَت طم  :فقوله

حقيقتهم  على وبتعريتهم ،علّي املؤمنني أمري بقتل لطمعهم وقطعها وجمابهتها هلم

 وواقعهم؛ ألّن الناس كانوا مؤمنني بهؤالء الظاملني املستِبدِّين.

 :توهُّم ودْفٌع
 فاطمة وُلِدَت فلمّا ورد يف اخلرب الشريف ما يوهم التعارض؛ وذلك أّن قوله: 

سم هو الفاطم والقاطع لطمع أي أّن اهلل الذي مّساها بهذا اال  فاطمة الله سمّاها

 عمّا فقطعهم ولدها في وجُعِلَ منها أُخرِجَ لِمَا أعدائها، مضافاً إىل قوله: 

أي أّن اهلل هو الذي جعل الوراثة واخلالفة يف ولدها، وهو الذي قطع طمع   طَمَعوا

يفيد أّن اهلل تعاىل   وقطعهم فاطمة سمّاها ناس فهو الفاعل واجلاعل، فقوله: ال

أي أّن موالتنا   طمعهم فطمت ألنها وهو يعارض قوله  ،هو القاطع والفاطم

 .فاطمة هي الفاطم والقاطع

 :واجلواب

ُ ٱ  :إّن اجلَْمع  بني الفقرتني من قبيل اجلمع بني اآليات الكرمية يف قوله تعاىل َّللا
نُفَس 

َ
َمرِ   ٤٢.. َيَتَوِفا ٱأۡل َٰ   و ،ُسوَرةُ الزُّ َ ُكم ما ۞قُۡل َيَتَوفاى ِ ِي ُوك   لَُك ٱلَۡمۡوِت ٱَّلا

جۡ   ١١.. بُِكمۡ  َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ   ، وَدةِ ُسوَرةُ السا ِيَن َتَتَوفاى  .لِ ُسوَرةُ الاحۡ   ٢٨.. ٱَّلا

 ويف الثانية م لَك ،جّل شأنهألرواح هو اهلل فاآلية األوىل صرحية يف أّن القابض ل
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املوت، ويف الثالثة املالئكة؛ ومثله إذا قَطَع  السكنُي شيئاً فهو منسوٌب إىل السكني 

ٌل ظاهراً من اليد ّن األصل هو الرعوح، والقطع حاصوإىل اليد وإىل الروح معاً، لك

 بواسطة السكني.

بإرادته منذ األزل  ساء فاطمة الشهيدةختار سيِّدة الّنأفاهلل سبحانه وتعاىل 

سم وجعل الوراثة واخلالفة يف أوالدها وقطع طمع اآلخرين احلتمية ومّساها بهذا اال

آيس اآلخرون بوجودها الشخصي  ، فلّما ولدت فاطمة الطاهرةمبوالتنا فاطمة

 وقُِطع  طمُعُهم.

مجيعاً، ولكّنه  : إّن وجودها قطع الطمع لوجود تلك املقدِّماتوبعبارة أخرى

، وال مينع أْن كان بإرادة اهلل تعاىل وجعله بواسطة إرادة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة

 إنّ  ، ويشهد له ما ورد باملتواتر:إرادُتها، وإرادت ها إرادُتُه نقول: إّن إرادته

 . لسخطها ويسخط فاطمة لرضا يرضى الله
 :الوجه الّسابع *

 أدرك معرفتها حقَّ عَرَفَها مَن  :قال رسول اهلل روي يف البحار معنعناً عن

 .(1) معرفتها كنه عن فُطِمُوا اخللق ألنّ فاطمة سُمِّيَتْ وإمنا القدر، ليلة
 . حبِّها عن فُطِمُوا أعداءها ألنّ فاطمة سُمِّيَت إمنا  ويف حديٍث آخر قال:

 :يشري احلديث األّول إىل أمرين

 .قة الطاهرة تستلزم إدراك ليلة القدر: إّن معرفة الصدِّياألّول

 .: إّن عاّمة اخللق ال يدركون حقيقتهاالثاني

ألمر ْين يظهر أّنهما متعارضان ال ميكن اجلمع بني صدر اوبالتأّمل البْدوي بكال 

 :احلديث وذيله، ولكّنه مندفٌع بالوجهني التاليني

 ،راك ليلة القدرعلى إد : إّن احلديث الشريف ع لَّق  معرفتهالالوجه األو

مستحيل  فإدراك السيِّدة الطاهرة ،وحيث إّن إدراك ليلة القدر بتفاصيلها مستحيٌل
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ْولَى، فم ْن يعجز عن األدنى ال ميكنه معرفة األعلى واألرقى؛ ألّن السيِّدة بطريق أ

الطاهرة الزكية أفضل من ليلة القدر، ومبا أّن اخللق مل يعرفوا التفاصيل عن السيِّدة 

ال ميكنهم إدراك ليلة القدر، وهذا ما أشار إليه األمر الثاني  إذن  ألمرية الطاهرة ا

 املتقدِّم.

: إّن معرفتها التفصيلّية غري ممكنة لعاّمة اخللق حتى لألنبياء أخرى وبعبارٍة

واملرس لني سوى أبيها وبعلها وبنيها، فكذا ال ميكن إدراك ليلة القدر، فاستحالة 

 حّق املعرفة، وهذا نظري قوله قدر الستحالة معرفة الطاهرة فاطمةإدراك ليلة ال

 : ربَّه عَرَفَ فقد نفسَه عَرَفَ مَن (1)، حيث ع لَّق  معرفة الرب التفصيلّية 

على معرفة النفس حبقيقتها وجوهرها، فلّما استحالت معرفة النفس، استحال 

 بطريق أوىل معرفة الرب بكنهه وجوهره.

: لعّل احلديث يشري إىل املعرفة اإلمجالية، فم ن عرف موالتنا يالوجه الثان

باملعرفة اإلمجالية فإّنه يدرك ليلة القدر اإلمجالية ال التفصيلّية فيفرتق هذا  فاطمة

فيه مقتصران على املعرفة اإلمجالية،  (2)الوجه عن سابقه بأّن املوضوع واحملمول

مقتصران على املعرفة  ول فيـهموع واحملخبالف الوجه السابق حيث إّن املوض

 :التفصيلّية، فلم يبق  إالّ أْن نصنِّف  املعرفة إىل حنو ْين

نظري ما فعله  ،مسها ونسبها ومجلة من حاالتها ومقاماتهاا: معرفة لّالنحو األو

 مَن عرفها فقد عرفها،  :وقال حينما أخذ بيدها الطاهرة الرسول األكرم
 .(3) ة بضعةٌ مِنِّي وروحي التي بني جَنْبَي..ومَن لم يعرفها فهي فاطم

 فسي والروحي بسّيدة النساء فاطمةالن حتادهإ عن خيرب أْن التعريف بهذا نبّينا أراد
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يدّل على كمال فضلها  لعالقة السنخية بينهما  حتاٌد إوهو  ،صلوات اهلل عليها

"،  ذه املعرفة فإنها روحي وقليبإعِرفوا فاطمة به " :للناس يقول أْن أراد كأنَّه وشرفها،

لنيب وقلبه وبضعته كما يتعاملون معه اونتيجة هذه املعرفة أْن يتعامل الناس مع روح 

 .حرتام اجلزء األعظم إحرتاٌم للكّلإمتاماً، وحرمة روح النيب كحرمة النيب و

ا معرفة كنهها وحقيقتها الكاملة، واإلحاطة التاّمة بتمام مقاماته :النحو الثاني

مسها ورمسها ونسبها وحسبها، فهذا اإضافة إىل  ،وكماالتها وفضائلها وفواضلها

 دارت معرفتها وعلى الكبرى الصدِّيقة وهي : ما ال يبلغه أحٌد، وقوله

ألّن فاقد املقامات العالية يعيش  ؛إىل املعرفة اإلمجالية يشرُي (1) األولى ُالقرون

وإمنا  ،إىل املقام العالي وال يستطيع معرفته وإدراكه دائماً يف املرتبة الدانية، فال يصل

فكلّما  ،يعجز اإلنسان عن إدراك الشيء أو إدراك الشخص لكثرة أوصافه وآياته

فكيف ميكننا إدراك  ،زدادت أوصاف املوصوف ع ظُم  قَْدُرُه وعال شأنه يف العيونإ

 ؟م ْت عن اخلَلْق واجلهلحقيقة هذه املخدَّرة املستورة عـن كلِّ عنٍي وروٍح وقد فُِط

 :عويٌص إشكاٌل
وليلة القدر أشّد  فاطمة رةاملطهَّ لسيِّدِةا معرفةَ على أنَّ يدلع الشريِف احلديُث

 تعرف أنْ : ، حيث ورد يف وجوب معرفته قولهوأعظم من معرفة اإلمام

بينما قالوا يف بضعة  ، الله معرفة معرفته وأنّ الطاعة مفتَرَض إمامٌ أنه

 . بحال معرفتها ميكن ال إنها  :النيبِّ

"  معرفة اإلمام من " راُدعند التأّمل والتدقيق حيث ُي وارٍد غرُي اإلشكال  إنَّ :وفيه

مبا هو هو يف مقام اإلمامة  ألّن حقيقة اإلمام كإماٍم ؛معرفته باإلمجال ال بالتفصيل

إْن مل تكن أشّد  ،لظّاملنيمتاماً كمقام الصدِّيقة الطّاهرة من حيث القيام بوجه ا

 نحن : وأصعب حسبما هو مستفاد من قول موالنا اإلمام احلسن العسكري
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حّجة  ، حيث إّننا ال نفهم من كونها "(1) علينا حجّة فاطمة وأمّنا الله حجج 

" سوى قطرة من حبر معارفهم، إذ ليس وراء عّبادان قرية، وكذا ما ورد  عليهم

 فاطمة ولوال خلقتُكَ، ما وعليّ محمّد لوال قال آلدم: أّن اهلل تعاىل  عنهم

 أطِفئ السِّراج فقد طلع الصبح، فتد بَّْر.  خلقتهما ما

 الوجه الثامن: *
 محمّد بنت فاطمة سُمِّيَت إمنا  أنه قال: جاء عن موالنا اإلمام الباقر

 قطّ ماًيو رأتْ وما رفث كلّ من وطهارتها دَنَسٍ، كلّ عن لطهارتها الطاهرة

 .(2) نفاساً وال حمرةُ

داللة احلديث ظاهرة يف معنى الطاهرة والبتول، ولكّنه من "فطمت عن الطمث"، 

عن الدنس ظاهراً وباطناً، فقد تكرَّر  ذكر  فهو يشري إىل نزاهة موالتنا فاطمة

 ، فالدنسالطهارة باعتبار تعّدد املتعلَّق من قبيل تكرار ذكر اإلصطفاء يف حّق مريم

صرحيان يف األدناس الظاهرة واألرجاس الباطنة، والدنس هو الوسخ  (3)والرفث

حقيقةً، ولكنه يستعمل يف غري معناه احلقيقي، فُيقال: فالن دنس الثياب إذا كان 

 لم يف زيارته يف عيد الفطر:  خبيث الفعل واملذهب، ويف وصف اإلمام احلسني

 لم و ، ثيابها مدلهمّات من بِسْكَتُلْ ولم بأجناسها، اجلاهليةُ تنجِّسْكَ

 . الدَّنَس من وطَهَّرَكم ، ويف الزيارة اجلامعة: (4) اجلهالء اجلاهلية تدنِّسْكُم

 ، وقال(5) الرفث للصائم ويُكْرَه  :، ويف احلديثبالقول الفحشهو  والرفُث

 .ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ١٩٧.. َرفََث َوََّل فُُسوَق َوََّل ِجَداَل ِِف ٱۡۡلَج ِ  فاََل ..  :الباري

 فطام سيِّدة نساء :ومضمون هذا احلديث متواتر عند العاّمة واخلاصة، مؤدَّاه
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وتْنزيهها وتهذيبها من أدناس النساء خاصة، ومن اخلصال الرذيلة  العاملني فاطمة

ن ومكرمة من مكارم امللك املّنان، ةً، وهذه موهبة من مواهب الّرمحيف البشر عاّم

 ذلك فضل اهلل هلا ورمحته عليها لشّد قابليتها وصفاء سريرتها.و

 الوجه التاسع: *

 عن حمّمد بن مسلم الثقفي قال: مسعُت اإلمام أبا جعفر( علل الشرائع ) ورد يف 

 :يقول  لفاطمة بني كُتِبَ القيامة يوم كان فإذا جهنم، باب على وقفة 

 فتقرأ النار، إلى ذنُوبُهُ كَثُرَتْ قد مبحِبٍّ رُفيُؤمَ كافرٌ، أو مؤمنٌ رجلٍ كلّ عَيْنَي
 مَن بي وفطمتَ فاطمة سميتني وسيدي إلهي فتقول: محبّاً، عينيه بني

 فيقول امليعاد، تخلف ال وأنتَ احلقّ ووعدك النار، من ذريتي وتولّى توالّني
 وتوالّكِ أحبَّكِ مَن بكِ وفطمتُ فاطمة سميتُكِ إني فاطمة يا صدقتِ الله

 وإمنا امليعادَ، أُخْلِفُ ال وأنا احلق ووعدي النار، من وتوالهم ذريتكِ وأحبَّ
 وأنبيائي ملالئكتي ليتبيّنَ فأشفعكِ، فيه لتشفعي النار إلى هذا بعبدي أمرتُ

 عينيه بني قرأتِ فمَن عندي، ومكانتكِ مِنِّي موقفكِ املوقف وأهل ورُسُلي

 .(1) اجلَنَّةَ وأدخلتِهِ بيده فجذبتِ مؤمناً
 عن موالنا اإلمام علّي بن موسى الرِّضا(  عيون أخبار اإلمام الرِّضا) ويف 

 وفَطَمَ فَطَهَا الله ألنّ فاطمة إبنتي سمَّيْتُ إني :الله رسول قال  قال:

 .(2) النّار عن أحبَّها مَن
م عن الكليب عن اإلما( اإلبانة ) بن بطّة يف او(  شرف النيب) واخلركوشي يف 

 سُمِّيَت لِمَ تدري هل لعليّ: الله رسول قال  قال: جعفر بن حمّمد الصادق
 فُطِمَت ألنها قال: الله؟ رسول يا فاطمة سُمِّيَتْ لِمَ عليّ: اإلمام قال فاطمة؟

 عن نقالً األنوار حبار يف اكم هريرة أبو مثله روى وقد .(3) النار مـن وشيعتها هي
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 املناقب.

ار الدنيا ال حترق بدن فاطمة وذريتها ور اإلحسائي بأّن نهي مجبن أباوأورد 

 .(1)الكجوري يف اخلصائص وشيعتها، وهو من أعجب األحاديث على حّد تعبري

سم فاطمة الشريفة، وستظهر جتلياته يف اآلخرة، اوهذا الوجه من أبرز مصاديق 

ون لصّحته، وكأّن وهو حديث متَّفَق عليه ال جتد م ن ينكره، واملخالفون مجيعاً يذعن

سم فاطمة وضع للّداللة على الشفاعة، وجناة الشيعة من الّنار، والوجوه السابقة ا

 متعلِّقة بهذا الوجه وال تعارض بينها.

 الوجه العاشر: *

 عن وبُتِلَتْ فُطِمَتْ إنها وغريه يف معنى فاطمة والبتول: ( حبار األنوار ) ويف 

 .(2) النظير

مفطومةٌ  إىل أّن سيِّدة الّنساء فاطمة الطاهرة الشريفة يشري احلديث الشريف

منقطعةٌ عن املثيل والنظري، أي ال ندَّ هلا وال نظري يف الدنيا واآلخرة، وهو معنى 

سيادتها على نساء األولني واآلخرين، وم ن كانت عدمية النظري من أّول اخللقة إىل 

ن ة، وتتن زَّه  عن كّل النقائص واملعايب، يوم القيامة ال بّد أْن جتمع كّل اخلصائص احلَس 

وتكون مفطومة معصومة عن كّل الذنوب والقبائح، وأّن كلَّ هذه األخبار واآلثار 

يف أوصاف املخدَّرة الكربى ويف إثبات  املتظافرة الواردة عن األئّمة األطهار

 عصمتها وطهارتها تدّل مجيعاً على أنها ال نظري هلا.

يف هذا  نظري السيِّدة الطاهرة فاطمة يم املعصومة الطاهرةنعم، لقد كانت مر

العالَم من حيث العصمة عن الذنوب واخلطايا دون غريها من املقامات واملراتب 

والفضائل الذاتية واخلارجية، فكيف ميكن أْن تناظرها يف كّل شيء؟ ففاطمة الشهيدة 

احملّبة عن كّل فرٍد من أجزاء  والشاهدة حجبت القلب عّما سوى اهلل، وقَطَع ْت ُعر ى

 هذا العالَم، ومل ت ر  شيئاً سوى اهلل، ومل تفكّر إالّ به وبرضاه، وِنْعم  ما قيل:
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وحّبـــك يف قلـــيب فـــأين تغيـــبمجالك يف عـيين وذكـرك يف فمـي   

 وقال شاعٌر آخر:

ومنى احلبيب مـن احلبيـب لقـاه   طلــب احلبيــب مــن احلبيــب رضــاه 

ا بأعظم الفضائل، وم يَّز ها عن خلقه بأكرم اخلصال، وش رَّفَها م ن خ صَّه  فسبحان

ورفع قَْدر ها وأكرمها وأكثر نسلها، وجعل كلَّ حاٍل من أحواهلا آيةً باهرةً، وكّل 

 طوٍر من أطوارها معجزةً ظاهرةً زاهرةً، وِنْعم  ما قيل:

ــلَِت النســاء علــى الرِّجــال ولــــو كــــان النســــاء مبثــــل هــــذي  لفضِّ

واملطلوب واملقصود احملبوب  ال الدنيا وال اآلخرة  األّول هو اهلل  هدفهاكان 

نساء  وانتجبها وفَضَّلَها على هو اهلل وحده ال أحد  سواه، وهلذا اصطفاها اهلل

 العالَمني وأعطاها السيادة.

لقد كانت سيدةُ نساء العاملني تتعّبُد هلل تعاىل يف عالَم اإلمكان ويف هذا الّزمان 

ومتّحض ْت يف العبودّية وذاب ْت يف  املبار ك، لقد الز م ْت رضا اهللاحملدود من عمرها 

جنب الربوبية، ومل تطلب لنفسها شيئاً من نقري أو قمطري يف أّي حالٍة من حاالتها، 

يف  كأبيها رسول اهلل الذي قال اهلل بل مل تر  نفسها مالكةً ألمٍر أو شيٍء ما، متاماً

ىَٰٓ  َما  :مدحه
َ
 يسمع من اهلل ؛ أي أّنه كانمِ ُسوَرةُ الاجۡ   ١١َكَذَب ٱلُۡفَؤاُد َما َرأ

  ومل يقل إالّ من اهلل وبأمٍر من اهلل  ََٰوَما َطََغ ُ َُ  ،مِ ُسوَرةُ الاجۡ   ١٧َما َزاَغ ٱبۡلَ

وهو حكاية  ،وأّن عينه الظاهرية مل تزغ ليلة املعراج إىل شيء من األفالك واألمالك

مثرة فؤاد نيّب  والسيِّدة فاطمة الّزهراء ،عن بصريته الباطنية ورؤيته الفؤادّية

تفقَت الّروايات من مصادر أوقّرة عني هذه الذات املقدَّسة، وقد  ،الّرمحة

شابه ْت أباها وماثلَْتُه يف الصورة  لكربى فاطمة الزهراءاالفريقني على أّن العصمة 

 إنّ  :حسبما قال أبوها كيف ال!! وهي ،والسرية والكماالت والفضائل

 املرضيّة فاطمة إنَّ وكما قال أمري املؤمنني يف خطبته:  ،(1) وقلبي روحي فاطمة
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 املرضيّة 

 

 .(1) الزكيّة الله آنية

 قال صاحب اخلصائص: 
(2)

يف الرواية هو املعنى اجملازي، فالقلب مبعنى الوعاء، وهي وعاء واملراد من القلب 

جواباً ملن سأله كيف دفعوكم عن  املشيئة اإلهلّية، وما وجدناه يف البحار هو قوله

 من احلرم، األشهر ستور وهتك احلرم، أوتاد قلع أرادوا هذا األمر، فأجاب: 
 باألعوان البائرة األعمالو الكاذبة بالظنون العيون نواظر ونور البطون بطون

 هتك فراموا اخلربة، بالقلوب املُهْلَكَة بالبهتان املظلمة، البلدان في اجلائرة
 اجلميع، يعرفها ومشكاة النقيّة الله [ إنسية أو: ] نيَّةإ وكسر الزكية، الستور

 ؛ وعني الزجاجة: فؤادها ونورها.(4) ...(3)املصباح ومشكاة الزجاجة وعني

ضالع الطاهرة أإىل كسر  شارة منهإ  النقيّة الله آنية وكسر  :فقوله

؛ فقد ع بَّر  عنها باملشكاة وعني ومشكاة املربأة من العيوب؛ اخلالية من الذنوب الزكية

الزجاجة أي أنها أصل النور واهلداية، فقد طمس عمر بن اخلطّاب هذه اهلداية، 

ى خّدها من وراء اخلمار حتى تناثر وأطفأ وهجها باإلعتداء عليها وصفقها بقّوة عل

قرطها، وجلدها بالسياط على عضديها، ورفسها على بطنها، وضغطها بني احلائط 

والباب فاقتضى تكسري أضالعها وإدخال مسمار الباب يف صدرها الّشريف وإسقاط 

 وُيْحت م ُل باللفظ املذكور واحٌد من ثالثة: ا أودى حبياتها شهيدةً مظلومةً.جنينها مم

 ." اْنية اهلل " " أو أنيَّة " أو " إّنّية اهلل : أْن يكون املراد به "لّاإلحتمال األو

 ." آنية اهلل : أْن يكون املراد به "اإلحتمال الثاني
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 ". إنسّية اهلل : أْن يكون املراد به "اإلحتمال الثالث

خلوقة الفريدة، امل "، واملراد باإلنسّية: آنية " أو " إنية اإلحتمال الثالث تصحيف "

واإلنيَّة مأخوذة من التأخر  ،والتثبت واألنية مأخوذة من األناة أي احللم والوقار

فُيراد بها الساعة  النون وفتح الياء تسكنيبة ي وأّما اإلْن واإلبطاء عما ال يرضي الرّب،

، واآلنية ُيراد منها الوعاء، أو النهار كله أو النضج من الليل أّي ساعٍة كانت

 عها أواني.ومج

الفريدة يف  ا:؛ ألّنهّق الصدِّيقة الطاهرةوكّل هذه اإلحتماالت صحيحة يف ح

فضائلها وغرائبها ومعاجزها وكماالتها وصفاتها كالعلم والفهم والقرب واألناة 

والتثبت والنضج والليل والنهار والقدر  واحِللْم والوقار والسكينة واجلمال والبهاء

نها معدن الرمحة بل ُخزانة العلم ومهبط الوحي وخمتلف ، مضافاً إىل أوالكوثر

 املالئكة، ووعاء األسرار وولّية اجلّبار وزوجة علّي حيدر الكّرار.

 وزبدة املخض:

الزكية قلب  املشيئة اإلهلّية  هذه الطاهرةُ " يقتضي أْن تكون  آنية اهلل " إّن كونها

، لقلوب إىل اهلل أرقّها وأصفاهاوأحّب ا ومعنى القلب هو الوعاء حسبما أشرنا  

ذُن  َوَِٰعَية    وأخريها أوعاها ملقاديره تعاىل:
ُ
ٓ أ   ١٢ِلَۡجَعلََها لَُكۡم تَۡذكَِرةّٗ َوتَعَِيَها

 .ُسوَرةُ اَۡلاقاةِ

واملهجة سبب  ،الّرسوِل هي مهجةُ فاطمة النساِء سّيدةَ وإْن شئت  فقَْل: إنَّ

     :أّنه قال ساني وهو عني ما روي عن النيبحياة القلب واجلسد العنصري اإلن

 فاطمة من وأنا مِنِّي فاطمة (1). 
                                                           

 ...مني وأنا منكِ أنتِيا فاطمة إنها
من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد  ،إن فاطمة بضعة مني وأنا منهامني وأنا منها

آذى الله
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 لم ومن عرفها فقد هذه عرف من  :وورد يف البحار عن جماهد قوله

 بني التي وروحي قلبي وهي مني بضعة وهي محمّد، بنت فاطمة فهي يعرفها

 .(1) الله آذى فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاها فمن جنبيّ
الصدِّيقة الكربى )صلوات  الطاهرة السيِّدة وهذا املعنى املتقدِّم هو من لوازم ذات

" الذي قلنا أّنه اإلنفصال واإلنقطاع  فاطمة سم الشريف "وِمن لوازم اال اهلل عليها(،

 عن اخللق، واإلتصال باهلل تعاىل.

ضي اإلتصال واإلنقطاع عن اخللق يقت اإلنفصاِل : إّن الزم موج ز ة وبعبارٍة

سم واملسمَّى وجتلّى اإلنفطاُم واإلنفصاُل عّما الق، وقد ظهر معنى االواإللتحاق باخل

سوى اهلل واإلتصال باملوىل يف وجودها احلق صلوات اهلل وسالمه عليها ولعن اهللُ 

 رقبواأ  :ظامليها الذين اغتصبوا حقَّها وأذلّوها يف حني أّنهم يروون عن النيّب

خذوا منهم ، وي حّدقوا بآل حمّمد كما حتّدقون بهأ ،(2) بيته أهل في محمداً

هو عني ما  لكْن هيهات أن يكون ما رووه عن رسول اهلل .كما كنتم تأخذون منه.

 .!!يبيتون من العداوة والبغضاء ألهل بيته الطّاهرين

 :بقّية األمساء املقدَّسة
دة نساء أهل اجلَنَّة صلوات اهلل جلليلة فاطمة سّياومّثة أمساء مطَهَّرة للسيدة 

 :مساً ولقباً بل وأكثر من ذلك وهي التاليةااً وثالثني مخسعليها، بلغْت مئةً 

 : زوجةلرابعا، : بضعة رسول اهللالثالث: آية اهلل، الثانيأمة اهلل،  :األول
 

                                                                                                                                              

 فاطمة بضعة
فاطمة بضعة منّي يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها

منِّي، فمن أغضبها أغضبني



 اجلزء األول 

ة : خنبالسابع: حجاب اهلل املرخى، السادس: كلمة اهلل التامة، اخلامساهلل،  وليِّ

: املزوَّجة يف املأل العاشر: كلمة التقوى، التاسع: سرت اهلل الكربى، الثامنأبيها، 

: الثالث عشر: الزهرة الزهراء، الثاني عشر: الغرة الغراء، احلادي عشراألعلى، 

: سيدة اإلماء، اخلامس عشر: املعروفة يف السماء، الرابع عشرالعارفة باألشياء، 

: عديلة الثامن عشر: مبشِّرة األولياء، السابع عشر : حاملة البلوى،السادس عشر

: والعشرون احلادي األنوار، مشكاة :العشرون الوحي، زجاجة :عشر التاسع مريم،

الرابع بنة الصفوة، ا: الثالث والعشرون: بقية النبوة، الثاني والعشرونمثرة النبوة، 

: والعشرون السادس ،احلجج والدة :والعشرون اخلامس الرِّسالة، عقيلة :والعشرون

: تفاحة الثامن والعشرون: فلذة الكبد، السابع والعشرونصاحبة اجلنة السامية، 

الواحد : مجال اآلباء، الثالثون: الفاضلة احملدَّثة، التاسع والعشرون الفردوس،

: الثالث والثالثون: صفوة الشرف، الثاني والثالثون: شرف األبناء، والثالثون

: رحيانة اخلامس والثالثون: موطن الرمحة، بع والثالثونالرامعدن احلكمة، 

: املشرقة السابع والثالثون: الروح بني جنيب املصطفى، السادس والثالثونالنيب، 

: وديعة الّرسول، التاسع والثالثونة، ع: البيضاء البضالثامن والثالثونالرباعية، 

الثاني يدة يف اإلسالم، : الولاحلادي واألربعون: الناطقة بالشهادتني، األربعون

: الرابع واألربعون: قالدة الوجود، الثالث واألربعون: شفيعة األمة، واألربعون

: الطاهرة السادس واألربعون: الدعوة املستجابة، اخلامس واألربعونركن الدين، 

التاسع : إحدى الكرب، الثامن واألربعون: مقتولة الولد، السابع واألربعونامليالد، 

الواحد : صاحبة األحزان الطويلة، اخلمسون: صاحبة املصحف، نواألربعو

: الثالث واخلمسون: سيدة األئمة، الثاني واخلمسونسيدة نساء اجلنة،  :واخلمسون

: اخلامس واخلمسون: سيدة بنات آدم، الرابع واخلمسونسيدة نساء هذه األمة، 

السابع ي، : الكوكب الدرالسادس واخلمسونسيدة نساء األولني واآلخرين، 

: التاسع واخلمسون: اخلرية من اخلري، الثامن واخلمسون: أعز الربية، واخلمسون

: قرة عني اخلالئق، احلادي والستون: درة التوحيد، الستوناملنعوتة يف اإلجنيل، 
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: الرابع والستون: الصالة الوسطى، الثالث والستون: ليلة القدر، الثاني والستون

: الصابرة، السادس والستون: العاملة، خلامس والستونامن ِبرعها خري العمل، 

: القانعة، التاسع والستون: املتهجدة، الثامن والستون: الصادقة، السابع والستون

: الذروة الثاني والسبعون: احلبة النابتة، الواحد والسبعون: القانية، السبعون

اخلامس دة، الشهي :والسبعون الرابعالعابدة،  :الثالث والسبعونالشاخمة، 

: صاحبة السابع والسبعون: املضطهدة، السادس والسبعون: الرشيدة، والسبعون

: املمتح نة، التاسع والسبعون: منهدَّة الركن، الثامن والسبعونالقبة الفاطمية، 

: الثاني والثمانون: املمنوعة حقَّها، احلادي والثمانون: املغصوبة حقَّها، الثمانون

: اخلامس والثمانون : التقية،الرابع والثمانون : املظلومة،مانونالثالث والث الكرمية،

الثامن : عني احملجة، السابع والثمانون: املتعوبة، السادس والثمانونالنقية، 

: بضعة التسعون: وديعة املصطفى، التاسع والثمانون: ناحلة اجلسم، والثمانون

: صدف والتسعون الثاني: ثالثة الشمس والقمر، الواحد والتسعون، النيب

اخلامس : الكئيبة، الرابع والتسعون: احلبيبة، الثالث والتسعونالفخار، 

الكلمة  :السابع والتسعون، امليمونة النسل :السادس والتسعونالصفيَّة،  :والتسعون

 ،املسددة : القدوةالتاسع والتسعون: الدّرة املنضدة، الثامن والتسعونالطيبة، 

: اجلميلة الثاني بعد املائة: النبيلة، الواحد بعد املائة، : خامسة أهل العبااملائة

: اخلامس بعد املائة: العفيفة، الرابع بعد املائة: املعصومة، الثالث بعد املائةاجلليلة، 

الثامن بعد : باكية العني، السابع بعد املائة: الواهلة، السادس بعد املائةالوحيدة، 

: وسيلة العاشر بعد املائة: معصبة الرأس، ملائةالتاسع بعد ا: حمرتقة القلب، املائة

: العروة الثاني عشر بعد املائة: املصباح املنري، احلادي عشر بعد املائةالرضوان، 

: عني احلياة، الرابع عشر بعد املائة: سفينة النجاة، الثالث عشر بعد املائةالوثقى، 

: زين الفواطم، ائةالسادس عشر بعد امل: قرار القلب، اخلامس عشر بعد املائة

التاسع : ذريعة الشيعة، الثامن عشر بعد املائة: نور األنوار، السابع عشر بعد املائة

احلادي والعشرون : وعاء املعرفة، العشرون بعد املائة: عيبة الِعلْم، عشر بعد املائة
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: مساء الكواكب الدرية، الثاني والعشرون بعد املائة: حظرية القدس، بعد املائة

: فخر الرابع والعشرون بعد املائة: ساللة الفخر، لث والعشرون بعد املائةالثا

السادس والعشرون : برزخ النبوة والوالية، اخلامس والعشرون بعد املائةاألئمة، 

الثامن : حجة اهلل الكربى، السابع والعشرون بعد املائة: بهجة الفؤاد، بعد املائة

، (1): آية اهلل العظمىتاسع والعشرون بعد املائةالالعامل،  مهجة :املائة بعد والعشرون

: جرثومة املفاخر، احلادي والثالثون بعد املائة: أرومة العناصر، الثالثون بعد املائة

: عالية اهلمة، الثالث والثالثون بعد املائة: ربيبة املكرمة، الثاني والثالثون بعد املائة

: الصائمة اخلامس والثالثون بعد املائةيل، : القائمة يف اللالرابع والثالثون بعد املائة

 .(2)يف النهار

 ونزيد عليها:
، ينمرج البحر :املائة بعد والّثالثون الّسابع البكاءة، :املائة بعد والّثالثون الّسادس

مكسورة اجلنب،  :الّتاسع والّثالثون بعد املائة: الّزاهدة، الّثامن والّثالثون بعد املائة

: املتناثرة القرط، احلادي واألربعون بعد املائة: املصفوعة اخلّد، ةاألربعون بعد املائ

: املرفوسة الّثالث واألربعون بعد املائة: صاحبة الّسقط، الّثاني واألربعون بعد املائة

اخلامس : اجمللودة على الظّهر والعضدين، الّرابع واألربعون بعد املائةعلى البطن، 

: الّسادس واألربعون بعد املائةّضلع املكسور، : صاحبة الواألربعون بعد املائة

 املنته كَة احلُْرم ة.

وهذه األلقاب الشريفة املتقدِّمة اسُتخِرج ت من األدعية والروايات وكلمات 

، ومتى تنتهي خاصةً العلماء األعالم، وأّن كّل لقٍب منها يشري إىل معنى يفيد كرامةً

 !!.ألقابها الشريفة وأوصافها املنيفة؟
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خلوض يف تفسري هذه األمساء يتطلب حبوثاً عميقةً جّداً، فيستغرق ذلك وا

 يابن عليك السَّالم جملَّدات كربى، فنخرج عن طور شرح الفقرة الشريفة: 

، لكّننا سنقتصر على شرح بعض ألقابها الشريفة  العاملني نساء سيدة فاطمة

 ، وعددها تسعة عشر وهي التالية:ألهميتها، إذ ما ال ُيْدِركُ كلُّه ال ُيْتر ك ُجلُُّه

البتول، الطاهرة، احلوراء، العذراء، التقية، احلّرة، احلصان، احلانية، الزهراء، 

املنصورة، الصدِّيقة الكربى، الزكية، الراضية املرضّية، املبار كة، النورية، مريم 

 الكربى، احملدَّثة، السيِّدة، سّيدة النساء.

 :البتول

، وهي أدنى بالفضائل ن ألقاب مريم بنت عمرانهذا اللقب الشريف م

واملكرمات من السيِّدة الطاهرة فاطمة الزكية صلوات اهلل عليها، وما ثبت من 

الفضائل لألدنى يثبت لألعلى بطريٍق أوىل؛ وذلك ألّن موالتنا فاطمة سيدة نساء 

بنوها، إذ هم نفٌس دة نساء اجلَنَّة بل ورجال اجلَنَّة عدا أبوها وبعلها والعاملني وسيِّ

 واحدةٌ، وفضائلهم ومنازهلم واحدة، فهم سادات أهل اجلَنَّة.

، إّن اللقب الشريف بكّل مصاديقه من خمتصات موالتنا الزهراء واحلاصل:

 وللتبتعل معاٍن متعدِّدة منها:

 القطع واإلبانة من الغري؛ أي أّنها ختتلف عن غريها خ لْقاً وُخلُقاً. 1

 (: املنقطعة عن أّمها. غصن نبات الفسيلة ) 2

  ٨َوتَبَتاۡل إََِّلۡهِ تَۡبتِيالّٗ .. اإلنقطاع واإلخالص، ومنه ما ورد يف التْنزيل  3
ِلِ   ؛ ومعناه: أْخِلص له بالعبادة إخالصاً.ُسوَرةُ الُمزام 

هلا فيهم، وقيل ملريم  أي شهوة  البتول: املنقطعة عن الرِّجال ال أر ب   4

نها تركت التزويج، فالبتول هي العذراء املنقطعة من األزواج. فسّيدة النساء بتول أل

 عذراء منقطعة عن غري بعلها الطّاهر املطهَّر. 

أي املنقطعة اخلَلْق عن النساء، هلا عليهّن فضٌل، ُسِئل  أمحد  :مبتلة اخلَلْق 5

؟ فقال: النقطاعها عن هلل ِلم  قيل هلا البتولابن حبيى عن السيِّدة فاطمة بنت رسول 
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، ومن ذلك قول (1)نساء أهل زمانها ونساء األّمة عفافاً وفضالً وديناً وح س ب اً

 األعشى:

 مل تر  مشساً وال زمهريراً          (2)مبّتلة اخلَلْق ِمثل  املهاو ة

نفراد كّل شيء منها حبسنه ال يتكل بعُضه على بعض. قال إوتبتيل خ لْقها: أي 

ي: املبتلة من النساء احلَس ن ة اخلَلْق ال ي قُْصُر شيء عن شيء، فال تكون بن األعرابا

ح س ن ة العني مسجة األنف، وال ح س ن ة األنف مسجة العني، ولكْن تكون تاّمةً، 

 وقال غريه: هي اليت تفرَّد  كلع شيٍء منها باحلُْسِن على ِحد ِتِه.

ْركَْب بعُض حلمها بعضاً، فلحمها البتيلة واملبتلة من النساء هي اليت مل ي  6

 مستقيٌم مسرتسٌل وليس مرتهٌِّل، واملبتلة هي اليت متَّ ُحْسُن كلِّ عضٍو منها.

 البتول: املنقطعة عن النظري. 7

 البتول: الطاهرة من األدناس واألرجاس. 8

 البتول: العذراء. 9

 " هو: فاطمة البتول بناًء على ذلك يكون معنى "

 ن اخلَلْق.املنقطعة ع •

 املنقطعة إىل ربها باإلخالص له. •

 املنقطعة عن النساء فضالً وديناً وح س ب اً ون س ب اً. •

 املنقطعة عن الرِّجال شهوةً. •

 املنقطعة عن الّدنيا. •

 املنقطعة عن النظري. •

 املنقطعة عن رؤية الدم. •

 احلسنة اخلَلْق، إذ ُحْسُنها ال نظري له يف عالَم اجلمال. •

 وهذه مصاديق موزَّعة يف األخبار الشريفة عنهم منها:
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قال:  : ما رواه القندوزي احلنفي يف ينابيع املوّدة عن رسول اهلل[ لّاخلرب األو] 

 والنفاس احليض من تبتلت ألنها البتولَ؛ فاطمةُ سُمِّيَت إمنا (1). 
 سلمة عن النيب : ما رواه احلنفي يف املناقب املرتضوية عن أّم[ اخلرب الثاني] 

 في العورات معتاد هو عمّا وتقطَّعَت تبتلت ألنها بتوالً فاطمةُ وسُمِّيَت  قال:
 عيسى ولدت ألنها بتوالً مرمي وسُمِّيَتْ بكراً، ليلة كلّ ترجع وألنها شهرٍ، كلِّ

 .(2) بكراً
قال:  : ما رواه يف أرجح املطالب عن موالنا أمري املؤمنني علّي[ اخلرب الثالث] 

 ّمرمي تقول: الله رسول يا سمعناكَ إنّا وقيل: البتول، عن سُئِلَ النبيّ إن 
 حتض لم أي قط، حُمْرَةً ترَ لم التي البتول :فقال بتول، وفاطمة بتول

 .(3)" أخرجه احلاكم . " األنبياء بنات في مكروهٌ احليض فإنّ

 بنتيأ إنّ  قال: اهلل: ما ورد يف ذخائر العقبى عن رسول [ ابعّاخلرب الر] 

 .(4) تطمث ولم تَحِضْ لم إذ حوراء، فاطمة
خنيط ونغزل  عن عائشة قالت: كّنا( و ل أخبار الدول وآثار االُ) وقد ورد يف 

ها ، وقالت: إذا أقب لَْت فاطمة كانت مشيُتبالليل يف ضوء وجه فاطمة ةَر ْبوننظم اإل

نها ُخِلقَْت من تفّاحِة اجلَنَّة، ولقد و ض ع ت وكانت ال حتيض قط؛ أل ،اهلِل ِرسول  مشية

وطَُهر ْت من نفاسها فاغتسلْت وص لَّْت املغرب ولذلك ُسمِّي ْت  ،احلسن بعد العصر

 .(5)الزهراء

 ،دعوى أنها اغتسلت من نفاسها ملفقة عليها روحي هلا الفداء :مالَحظة* 

وقد  طهارتها املادية واملعنوية ملتواترة الدالة على املعارضته آلية التطهري واألخبار 
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أبهى املداد يف شرح مؤمتر علماء  ) أسسنا اإلعتقاد بطهارتها املادية يف كتابنا القيِّم

وعلى فرض صحة اخلرب املذكور عن عائشة، وفرض احملال ليس حماالً،  (  بغداد

 هوإنَّما  إغتساهلاو فنحمل معنى النفاس على فرتة الوالدة من دون رؤية الدم،

قدوة لغريها، وإالّ فهي طاهرة مطَهَّرة خالية من الّدن س، ومل  إلجراء الُسنَّة ألنها

وهي خالية من الطّهارة، ففي خرٍب عن  روحي فداها  متر حلظة زمنّية عليها 

 ال اآلدميني، كنساء ليست فاطمة ،ءحميرا يا  قال هلا: شة أّن النيبعائ
 .(2) تعتَلِلْنَ كما تعتلّ ال  صٍّ آخٍر:ويف ن .(1) تغتسلني كما تغتسل

قالت:  بن بابويه مرفوعاً إىل أمساء بنت عميسا: ما رواه [ اخلرب اخلامس] 

وقد ولدت بعض ولدها فلم أر  هلا  قال لي رسول اهلل وقد كنُت شهدُت فاطمة

 .(3) إنسيّةٍ صورة في حوريةً خُلِقَتْ فاطمة إنّ : دماً، فقال

احلورية أْن تكون طاهرة مطَهَّرة يف كّل شيٍء، طهارةً ماّديةً وروحيةً ومن لوازم 

 وفكريةً ونفسّيةً وخياليةً.

 سُمِّيَتْ إمنا  قال: : ما روي عن موالنا اإلمام أبي جعفر[ اخلرب الّسادس] 
 كلّ من وطهارتها دَنَسٍ، كلّ من لطهارتها " الطاهرة " محمّد بنت فاطمة

 .(4) نفاساً وال حمرةً يوماً قط رَأتْ وما رفثٍ،
 حوراء فاطمة خلقت يف حديث طويل:  آخر قال رسول اهلل ويف خرٍب

 .(5) إنسيّة.. ال إنسيّة
 

 م:همتفريع 
 اخلامس الدال على أنها حورّية يفُيستفاد من الوجوه املتقدِّمة ال سّيما اخلرب 
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ملعنوية، فاحليض والنفاس صورة إنسّية، طهارتها من األرجاس واألدناس املادية وا

من األرجاس املادية اليت طَُهر ْت منهما السيِّدتان املبار كتان مريم والصدِّيقة الطاهرة 

الزكّية، فال دماء وال فضالت طبيعّية تنشأ منها الّدماء واألوساخ والقذارات ميكن أْن 

اهللُ تعاىل من هذه  تكون هلا سلطة على باطن تينك السيِّدتني الكرميتني، فقد نزَّه ُهنَّ

األقذار ومل خيلقها فيهّن وجعل أرحامهّن مطَهَّر ة، وجعل طهارتهّن آية لنساء العاملني 

 وعالمةً على عصمتهّن.

فم ن كانت سّيدة نساء أهل اجلنَّة فال ميكن بل ال جيوز أْن يصيبها قَذ ٌر، وإذا كان 

يكون حال مطَهَّرات منه، فكيف  احلور العني ال يطمْثن  وال خيرج منهّن قَذ ٌر، فهّن

 ؟!اجلّنة مطَهَّرات من الدَّن س والقَذ ر وُتْبت لَى به سّيدُتُهنَّ فاطمة أهل نساء

 :إشكال ودفع
فلماذا  ،واملسبِّبّية خالف قانون السببّية إّن عدم طمث الصدِّيقة الكربى الزهراء

من هذا القانون العام   عليهالبتول صلوات اهللا الزهراء يقة الكربىّدصاسُتْثِني ْت ال

  ومنه احليض يف النساء حيث يقتضي أْن يكون  ،الطبيعة الذي جرت عليه نواميُس

 فخلوع املرأة عنه نقٌص، وإّن العادة الشهرية عالمةٌ ،من لوازم اخللقة أي احليض 

 .للوالدة وسبٌب

 :واجلواب

العلمّية وساٍر يف مجيع ملقاصد اصحيٌح أّن قانون العلّة واملعلول مبنى مجيع 

حرتاقاً إفإذا رأينا  ،العوامل الوجودية، فال بّد أْن تكون لكّل حادثة مادية علّة موجبة

ونعلم أيضاً أّن التناسل  ،حنكم بالضرورة أّن هناك ناراً أو اصطكاكاً أو غري ذلك

ىل أْن لرجل إىل رحم املرأة وتطورها إانتقال نطفة أوالتوالد ال ميكن إالّ من خالل 

وال يكون الزوج  ،تصري جنيناً، وأْن يكون الزوج شاباً معتدل املزاج وكذلك املرأة

إال أن هذا القانون الطبيعي  .زاً وال عاقراً وهكذا.شيخاً كبرياً، وال تكون املرأة عجو

 ." أنَّ لكلِّ قاعدة شواذ " خرتاقُُه عرب  املعجزة والكرامة، فيكون على ِوزاِن:إميكن 
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ية واملعلولّية والسببّية واملسببّية قاعدة عاّمة مطَِّرد ة يف مجيع املمكنات، العلّفنظام 

لكّنها ليست مبثابة أْن جتعل يد جاعلها مغلولة إىل عنقه ومتنعه من أْن يتصرف يف 

ِ   ملكه على حنو آخر حسبما حكى القرآن اجمليد عن اليهود َوقَالَِت ٱَّۡلَُهوُد يَُد ٱَّللا
 ۚ ْ   َمۡغلُولٌَة ْ بَِما قَالُوا يِۡديِهۡم َولُعُِنوا

َ
ۚ  ُغلاۡت أ   ٦٤.. بَۡل يََداهُ َمۡبُسوَطَتاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء

بل هو قادر مطلق يتصرف كيف يشاء ضمن احلكمة، وهذه القاعدة ، َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ

علّي بن ام اإلمالعاّمة مقهورة إلرادته، خاضعة ملشيته كما ُيستفاد من كالم موالنا 

، (1) األسباب بلطفكَ وتسبّبت الصعاب، لقدرتكَ ذَلَّتْ حني قال:  احلسني

، وكذلك توجد  سبب غير من األسباب مسبِّبَ يا وما ورد يف بعض األدعية: 

يف القرآن الكريم طائفة من القصص والوقائع واحلوادث ال يساعد عليها جريان 

 على نظام العلّة واملعلول املعهودة كحمل مريم العادة املشهورة يف عالَم الطبيعة

، وكحمل سارة فحيث إّنه مل ميسسها بشٌر، محلت بولدها نيّب اهلل عيسى

مع كونها  مرأة زكريا بيحيىاوكحمل  ،مع أنها كانت عجوزاً بإسحاق

وأمثال ذلك من املعجزات وخوارق العادات اليت بّثها القرآن الكريم لعّدة  ،عاقراً

لكرام كمعجزات نوح وهود وصاحل وإبراهيم ولوط وداود وسليمان األنبياء من ا

ملؤمنني واألئّمة الطاهرين عليهم صلوات اوموسى وعيسى ورسول اهلل حمّمد وأمري 

 .اهلل مجيعاً، فإّن كّل ذلك أمور خارقة للعادة

ة فيما لو إّن املعجزة والكرامة خترق القانون العام للسببّية واملسببي :يتضح مما سبق

وِلم  ال جيري هذا القانون على سّيدة  ،كان املتعلق هاّماً كما حصل ِلم ن تقدَّم ِذكُرُهم

 .النساء روحي فداها مع أنها أفضل منهم قطعاً باألدلة والرباهني

يا له من كرامة! وبل رّبما يكون كرامةً  ،فليس اخلروج من مضايق الطبيعة نقصاً

لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض    َ َويَۡس  : ورجس كما قال اهلل على أّن احليض بنفسه قذارة
ذّٗ 

َ
أي أّنه قذارة تتأذى منها احلائض، ويصيبها من  ،ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ٢٢٢.. ىقُۡل ُهَو أ
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اإلضطراب والتشنج العصيب ما مل تشعر به قبل احليض، مضافاً إىل أّنه دٌم فاسٌد ال 

 طرية، فاحليض بطبعه دنس نهى اهللات خبّد من خروجه وإالّ أّدى إىل مضاعف

املتصفة به عن الصوم والصالة ودخول املساجد ومّس أمساء اهلل واحلجج، بل 

 وقراءة آيات السجدة يف القرآن الكريم وما شابه ذلك مما هو مذكور يف حملّه.

من هنا ُحرمت احلائض من بعض األحكام فَن قَص  إميانها بذلك كما نّبه عليه 

 والصيام الصّالة عن فقعودهنّ إميانهنّ نقصان فأمّا بقوله:  علّياإلمام 

 .(1) حيضهنَّ أيّام في
على سّيدة النساء فاطمة البتول العذراء سالم اهلل  : لقد تفضل اهللُوعليه

عليها بالوالدة الكاملة من دون رؤية هذه القذارة والنجاسة، وهذه فضيلة سامية 

ال يرضى أْن تتأذى سّيدة النساء وتتلوث  ، وإّن اهللاهلا، وتطهري زائد يف ذاته

فهي مطَهَّر ة عن القذارتني: املادية والروحية  ،بهذه القذارة الظاهرية عدا عن الباطنية

ۡهَل ٱبۡلَۡيِت .. : حسبما جاء يف قوله
َ
ُ َِّلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ َما يُرِيُد ٱَّللا إِنا

َِرُكۡم َتۡطهِريّٗ  حۡ   ٣٣ا َوُيَطه 
َ
 يا  :أّنه قال لعائشة ، وجاء عن رسول اهللَزاِب ُسوَرةُ األ

 . ]يعْتَلِلْنَ[ تعتَلِلْنَ كما تعتلّ ال اآلدميني، كنساء ليست فاطمة إنّ حميراء!
 :الطاهرة

وهو لَقٌَب ُيْنِبُئ  ،الطاهرة من األلقاب الشريفة للصدِّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء

 .ية عليها آالف السالم والتحيةعن أوصافها الذات

واملطَهَّر هو املن زَّه، والطهورين:  ،" وهو النَّز اهة والنظافة الطُّهر وهو مشت قٌّ من "

مرأةٌ طاهر من احليض ا، وأهل اللغة يقولون: أطهار :املاء والرتاب، ومجعه

ن.. والطهور هو املطَهِّر؛ قال تعاىل:  ،وطاهرة من النجاسة والعيوب
َ
 َزۡلَا مِنَ َوأ

َمآءِ َمآءّٗ   .قَانِ ُسوَرةُ الُفرۡ   ٤٨ا َطُهورّٗ  ٱلسا

 فِيهِ .. الطهور هو الطاهر يف نفسه، املطَهِّر لغريه. وقوله تعاىل:  :قال تغلب
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ن  رَِجال  
َ
ِرِيَن َُيِبُّوَن أ ه  ُ َُيِبُّ ٱلُۡمطا ْۚ َوٱَّللا ُروا قيل: املراد به الطهارة من   ١٠٨َيَتَطها

ۡزَوَٰج  .. ، واألكثر قالوا: إنها الطهارة من النجاسات. وقوله تعاىل: الذنوب
َ
َوأ

َرة   َطها أي نساء مطَهَّرات من احليض واحلدث ودنس الطبع وسوء اخللق،   ١٥.. مُّ

َرةّٗ .. وقوله تعاىل:  َطها ا مُّ ر: أي ال ميسعها إالّ املالئكة املطَهَّرون، والطُّْه  ٢ُصُحفّٗ

 نقيض احليض.

 : رد عن الزبري بن بكار قال يف حديثه عن أحوال خدجية الكربىو

 ، ويف إسعاف الراغبني قال:  

إضافةً إىل استحقاقها  ؛من أّمها فهذا اللقب موروث لسّيدتنا فاطمة ؛ 

 .للطهر والطهارة والتطهر والتطهري الذاتي

 عن موالنا اإلمام الصادق( علل الشرائع واألمالي ) لشيخ الصدوق يف اروى 

"، ثّم فَسَّر  معنى فاطمة وقد  الطاهرة وع دَّ منها "  أسماء... تسعة لفاطمة  :قال

 .تقدَّم  سابقاً

  :( املصباح) قال العالّمة الكفعمي يف 

(1)

 سِما كانت فاطمة الطاهرة مظهر  ،وملّا كان ألمساء اهلل مظاهر يف هذا العالَم

 .ظري يف النساء"الطاهر"، ومل يكن هلا مثال يف املخلوقات وال ن

 بنت فاطمةُ سُمِّيَتْ إمنا  :قال ويشهد هلذا ما ورد عن موالنا الباقر

 قط رأَتْ وما رَفَثٍ، كلّ من وطهارتها ،دَنَسٍ كلّ من لطهارتها الطاهرةَ محمّد

 .(2) نفاساً وال حمرةً يوماً
 ام عليٍّ على النساءَ حَرَّمَ الله إنّ  :قال وورد عن موالنا الصادق
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 .(1) حتيض ال طاهرة ألنّها حَيَّةً، فاطمة دامت 

فهذان احلديثان يشريان إىل طهارتها من األرجاس املادية واملعنوية، وهو ما دّل 

فالدَّن س يشري إىل الرِّجس املادي واملعنوي   ورَفَثٍ دَنَسٍ كلّ من : عليه قوله

" الفحش يف الكالم ولوازم  الّرفث معاً، والرَّفَث يشري إىل املعنوي؛ ألّن من معاني "

 .تتن زَّه عنه موالتنا الصدِّيقة الزكّية ذلك وكّل والظاهرّية، الباطنية كالنجاسة اجلماع

 يف آية التطهري حيث إنه على طهارتها ما أشار إليه املوىلويكفي للتدليل 

َِرُكۡم َتۡطهِريّٗ  حذف متعلَّق التطهري  م طهارتها وقداستها، وهو دليل عمو  ٣٣ا َوُيَطه 

 فمتع لَّق الطهارة على مراتب:

 الطهارة الظاهرية من اخلبائث. -

 طهارة اجلوارح عن املعاصي واآلثام واجلرائم. -

 طهارة النفس من األخالق الردية والرذيلة. -

 .طهارة السّر عّما سوى اهلل -

 وهي موجودة مبراتبها األربع يف تلك الطاهرة املطَهَّرة.

 أّنه دعا ألمري املؤمنني بن عّباس عن النيّباعن ( األمالي ) ورد يف  وأيضاً

 من مطَهَّرِين واجعَلْهُم...  فقال: واملوالي األطهار فاطمة واحلسن واحلسني

 .(2) منكَ القُدُس بروح وأَيِّدْهُم ذَنْبٍ، كلّ من معصومني دَنَسٍ، كلِّ

غيبة من أدعية يوم اجلمعة ملوالنا يف دعاء ال وورد عن موالنا اإلمام الرضا

 على صطفيتهأو لنفسكَ ستخلصتهأ الذي عبدكَ فإنّه  :اإلمام املهدي

 وسلَّمْتَهُ الرِّجس من وطَهَّرْتَهُ العيوب من وبرّأته لذنوبا من وعصمته غيبكَ

 .(3) الدَّنَس من
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ّن م ن كان والدَّن س هو األوساخ والقذارات املادية والظاهرية، أضف إىل ذلك فإ

أْن يكون مدنَّساً بالقذارات   واحلال هذه  روُح القدس معهم كيف ميكن

كان بعيداً عن التدنعس مبا سواه، فتأييدهم بروح  وم ن كان مع اهلل واألرجاس؟!

القدس يالزم طهارتهم املطلَقة بال ختصيص مبرتبة من املراتب املتقدِّمة، بل الطّهارة 

 تالزم اجلميع:

 رون نقّياٌت ثياُبهم                جتري الّصالة عليهم أينما ُذِكروامطَهَّ

 كلّ من لطهارتها الطاهرةَ فاطمةُ ..سُمِّيَتْ : فقول موالنا أبي جعفر

يشري إىل حقيقٍة هاّمٍة وهي الطهارة املطلَقة، وهذا احلديث الشريف يؤكِّد   دَنَسٍ

          شريف" الواردة يف احلديث ال كّل أّن "ما طلَقة يف آية التطهري، ال سّيالطهارة امل

 رفث كلّ من دنس... كلّ من لطهارتها   من أدوات العموم عند األصوليني

 والبالغيني، وهو يفيد التطهري من األدناس واألرجاس املادية واملعنوّية معاً.

لطهارةَ عند أهل بلباس الدِّين والِعلْم، وي قْصر ا وال يكاد ينقضي عجيب ممَّن تز ّي

، بل إّن ثلّة من هؤالء املتسولني تطاولوا على اجلنبة (1)على املعنوية فقط البيت

؛ فنسبوا إليهم الّسهو والنسيان يف املوضوعات، ويف املعنوية ألولئك العظماء

كَم ات من التبليغ أيضاً، جامدين على ظواهر أخبار مصدرها عاّمي، وختالف احمل

 .يز ال سّيما آية التطهريآيات الكتاب العز

 ،مطَهَّرون نقّيون مب رَّؤون من كّل األرجاس الظاهرية والباطنية إّن أهل البيت

وقد فّصلنا يف  ،وإْن كانوا يعاملون الناس يف الظاهر كسائرهم ألجل املصاحل واحلكم

 يف شرح أبهى املداد) جلليل ارسالة خاّصة طهارة أهل البيت املادية واملعنوية يف كتابنا 
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 فلُير اج ْع. ( مؤمتر علماء بغداد

 وزبدة املخض:
، ومن حيث احلكمة هو أّن منشأ إّن وجه الطّهارة جبميع مراتبها يف أهل البيت

النجاسة وحنوها إمنا هو بسبب سطوة النفس األّمارة، وليس يف تلك األنوار القدسّية 

ريفة إمنا هو حممول على أصالً ولو مثقال ذّرة، وما ورد يف طهارة أجسادهم الش

أجزائها الظاهرية والباطنية من كّل حيثّية وإالّ فظواهر األجساد طاهرة من كّل مسلم 

 حينئٍذ فَْضٌل من هذه اجلهة. أيضاً فال يكون هلم

وقد ُعلِّل  حرمة الدم يف األخبار بكثرة مضاره مثل أنه ميرض البدن ويغيِّر اللون، 

ون وسوء اخلُلُق والقسوة وحنو ذلك، وليس يف دم ويورث البخر والصفراء واجلن

، (1)باشتماله على مصاحل وفوائد املعصوم هذه املفاسد بل ص رَّح ت األخبار عنهم

 فال حرمة يف الب ْين.

 : أعلى اهلل مقامهقال املوىل حمّمد علّي األنصاري 
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(1)

توضُِّح مدى  ونظرة فاحصة يف حديث سّد األبواب إالّ باب اإلمام علّي

اهلل بسّد األبواب، فشّق  رسوُل مر أ: ل، فعن بريدة األسلمي قاطهارة أهل البيت

ذلك على أصحابه، فلّما بلغ ذلك رسول اهلل دعا الصالة جامعة حتى إذا اجتمعوا 

 صعد املنرب ومل تسمع لرسول اهلل حتميداً وتعظيماً يف خطبة مثل يومئٍذ فقال:

 قرأ: ثمّ ا،وسدَّه فتحها الله بل فَتَحْتُها أنا وال سَدَدْتُها أنا ما الناس أيّها 
  َٰإِۡن  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ  ٢َما َضلا َصاِحُبُكۡم َوَما َغَوىَٰ  ١َوٱلاۡجِم إِذَا َهَوى

 عليٍّ باب ركوت فأبى املسجد، في كوَّةً لي دَعْ رجلٌ: فقال  ٤ُهَو إَِّلا وَۡۡح  يُوَۡحَٰ 

 .(2) جنب وهو منه ويخرج يدخل فكان مفتوحاً،
لَم ا جاز أْن يكونوا داخل املسجد بل ال جيوز اجتيازه  ة جنابتهمولوال طهار

قتضت احلكمة اإلهلّية أْن يبيتوا يف املسجد احلرام ُجُنب اً لشّدة أُجُنباً، لكّن طهارتهم 

، من هنا طهارتهم، وأّن جنابتهم ال ُتْحِدُث خبثاً معنوياً كما حتدث يف غريهم

 النساء من حائضٍ كلّ على حرامٌ مسجدي إنّ أالَ : ورد باملستفيض قوله
 واحلسن وفاطمة عليّ بيته وأهل محمّد على إالّ الرِّجال من جُنُبٍ وكلِّ

 .(3) واحلسني
 :إشكاٌل عويٌص

يف املسجد يقتضي أْن تكون  إلتبس على بعٍض أّن املراد من جنابة رسول اهلل

 ؟!هل بيتهألميزة له و ةأّينساؤه مستثنيات من خباثة اجلنابة متاماً كأهل بيته، ف

إفتعاهلا مع بعض نسائه داخل املسجد، مبعنى أّنه  : إّنه ال ُيراد من جنابتهوفيه

مع إحدى نسائه يف املسجد، خصوصاً وأّن  ال مالزمة بني جنابته وبني أْن تكون 
                                                           





 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 

حجرات نسائه كانت خارج املسجد، نعم كان للنيب ُحْجر ة يتعّبد فيها مالصقة 

التنا املطَهَّرة فاطمة )صلوات اهلل عليها( حيث كان بيتها يف املسجد، وهذه حلجرة مو

الغرفة هي اليت ُدِفن  فيها النيبع ثّم ادَّع ْت عائشة أنها هلا فأجازت دفن أبيها وزميله 

 !!احلسن اجملتبى املظلوم عمر، وم ن ع ْت من د فِْن مهجة قلب النيّب عنيُت به اإلمام

 : ميينقال العالّمة األ



حتى غيري الله كتاب يطهّره أحدٌ أفيكم 

.(1)إليه... بابي وفتح جميعاً ملهاجرينا أبوابَ النبيُّ سدَّ

  :وقال الشهيد الثاني

ّترى ال إنها منكن، كأحدٍ ليست عليها الله صلوات فاطمة إن 

.كاحلورية. نفاس وال حيضٍ يف دماً




(2)

لشهيدة طاهرة من النجاستني الظاهرية اصريح بأّن السيِّدة  فذيل كالمه

 .واملعنوية جبميع درجاتهما ومصاديقهما
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ألحٍد من أهل العلم يف احلوزات العلمية أْن يشكّ بهذا لوضوحه يف  وال جيوُز

الرِّجس  يفيُد الرِّجس وهو مطلٌَق ة ال سّيما آية التطهري حيث ن فَْت عنها إذهاب األدلّ

ودليل، بل هو جمَرَّد  املاديَّ واملعنويَّ، فالتقييد باملعنوي فصٌل من دون برهاٍن

 للشيطان الّرجيم. وميوٍل استحساٍن

 لها ووصيتهامضافاً لألخبار الكاشفة عن طهارتها املطلَقة ال سّيما ما جاء يف غس

  قبل شهادتها، وهو أصدق دليٍل وأقوى حّجة على أنها كانت طاهرة ميمونة يف

أخي  حياتها وبعد مماتها، ومل ُيْحِدث املوُت فيها رجاسةً وال دناسةً، مع أّنكَ تعلَم 

 أّنه مما ال خالف عند عاّمة املسلمني أّن امليت يتنجُس  إْن كنت  منصفاً اللبيب القارئ

حتى ي طُْهر  بدُنُه وينظف جسده  ، وألجل ذلك ال بّد أْن ُيغ سَّل ِهروِح بعد خروِج ُهبدُن

أوصْت أْن  عن بدنه ليتسنى تطهري البدن، إالّ أّن سّيدة النساء ُهاُبيث تنزع  وجيب أْن

 ونظري ذلك ما فعله أمري املؤمنني ،ال يكشفها أحٌد، وأْن ُتْدفَن  بغسلها قبل الوفاة

غتسال إومل يكن . (1)لتجري السّنة حينما غَسَّلَه، إغتسل األمري هللبرسول ا

كذلك فعل و ، كال! بل ملا ذكرنا،ألجل أّنه غَسَّل  رسول  اهلل أمري املؤمنني

 أْن ال خيلع عنه القميص، فغ سَّلَُه اإلماُم مام  علّياًأوصى اإل حيث قبل موته

 (2)يف قميصه. 

عن أّم سلمى قالت: إشت كَْت فاطمة شكواها اليت ( مسنده  ) وروى أمحد يف

قبضت فيه، فكنُت أمرُِّضها فأصبحت يوماً كأمثل ما رأيُتها يف شكواها تلك، 

، فَس كَْبُت  غُسْالً لي إسكِبِي أمه يا  قالت: وخرج عليٌّ لبعض حاجته، فقالت:

 ن من الغسل[]ن خ: كأحسن ما يكو غت س لَْت كأحسن ما رأيُتهاأهلا غُْسالً، ف

، فأعطيُتها فلَِبس ْتها، ثّم  اجلُدُد ثيابي أعطيني أمه يا  سل، ثم قالت:تتغ

، ففعلُت، واضطَج ع ْت  البيت وسط فراشي لي قَدِّمِي أمه يا  قالت:

 مقبوضة إني أمه يا  واست قْب لَت الِقْبلةَ، وج ع لَْت ي د ه ا حتت خدِّها، ثم قالت:
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، فقُِبض ْت مكان ها، قالت: فجاء عليٌّ  أحد يكشفني فال ،تطَهَّرْتُ وقد اآلن 

 .(1)فأخربُتُه

غَسَّلَها من وراء قميصها متاماً كما غَسَّل  رسول  اهلل يف قميصه،  ويف خرٍب أّنه

أي جسد النيّب  وال خيفى أّن التغسيل بالقميص دليل الطّهارة، إذ لو كان جسدهما 

جنساً لَم ا أمكن تطهريهما باملاء والقميص عليهما  وجسد بضعته الطّاهرة الزكّية 

 وال غريه من الثياب، مل خيلعهما القميص إلنفعاله بالنجاسة، ومبا أّن اإلمام

استلزم طهارتهما بال فصل، كيف ال!! وجسدهما خملوٌق من النعور األقدس ويفوح 

: وضعُت يدي أّم سلمة قالت موالتنا روي عنويشهد لذلك ما ، األزفر منه املسك

ما تذهب ريُح امِلْسِك  أات، فمّر بي ُجم ٌع آكُُل وأتوّضعلى صدر رسول اهلل يوم م

 .(2)من يدي

 :العذراء

باقية،  وهي جلدة البكارة  " لغةً هي البكر العزباء، ألّن عذرتها  العذراء "

ا أي هو م ن افتّضها، ويف ومجعها عذارى، وورد يف األمثال: هو أبو عذرته

 . إسماعيل بنات عذارى الثالث الركن يلي مما احلِجْر في دُفِنَ  :ديثاحل

بَۡكاًرا والُعذرة هي بكارة الفتاة، ويف تفسري قوله تعاىل: 
َ
  ٣٦ فََجَعۡلَنَُٰهنا أ

 واألبكار مجع بكر وهي العذراء من النساء اليت مل ُتم س. ،ُسوَرةُ الَواقَِعةِ

يف  ،َمَٰنُسوَرةُ الراحۡ   ٥٦ِمۡثُهنا إِنس  َقۡبلَُهۡم َوََّل َجآن   لَۡم َيطۡ .. ويف قوله تعاىل: 

 .مدح احلور الِعني أي مل ميسَُّهنَّ إنٌس وال جانٌّ، والطمث: املّس

فليس  ،كانت بكراً يف وقٍت ما أّن سّيدة النساء فاطمة :وعليه؛ فإْن كان املراُد

بل املراد دوام البكارة مع  ،يف ذلك فضيلة وصفة خاصة، فأغلب النساء على ذاك
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الزوجية واإليالد، فتكون كرامة ملوالتنا الزهراء وفضيلة خاصة من خصائصها، 

 ترجع ألنّها بتول فاطمة  قال: وهو من معاني البتول كما تقدَّم عن النيب

. لذا قال صاحب تفسري (1) بكراً عيسى ولدت ألنها بتول ومرمي ليلة، كلّ بكراً

بَۡكاًرا ل قوله تعاىل: الصايف يف ذي
َ
 يعين دائماً.  ٣٦ فََجَعۡلَنَُٰهنا أ

: كيف تكون احلوراء يف كّل ما آتاها ُسِئل  اإلمام الّصادق( اإلحتجاج  ) ويف

 اجلنّة تربة من حديث وفي - الطيب من خُلِقَتْ إنها  زوجها عذراء؟ قال:

 .(2) آفة جسمها تخالط وال عاهة، تعتريها ال - النورانية
املباشرة، وعليه؛ فإّن من صفات حوريات اجلَنَّة كمال األنوثة ودوام البكارة مع 

 وىل لسّيدة نساء أهل اجلَنَّة.أوكّل ذلك ثابت بطريٍق 

: كانت صفات احلُور الِعني من عدم احليض ودوام البكارة ظاهرة أخرى ٍوبعبارة

 يف تلك املخ دَّرة العظمى.

 :ةالتقي

شت قٌّ من وقى يقي وتقوى وتقاةً وتقّية ووقاية وهي اإلمتناع، مؤنَّث تقّي، وهو م

َ َحقا ُتَقاتِهِۦ.. واإلتقاء وهو اخلوف واحلذر، وقوله تعاىل:  ُقواْ ٱَّللا ُسوَرةُ   ١٠٢.. ٱتا
ِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت تَقِي ّٗ .. ، وقوله تعاىل: َرانَ آِل ِعمۡ  ُعوُذ بِٱلرا

َ
، أي َيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ١٨ا أ

 إْن كنت  ختاف اهللَ على كّل حال فاتُركِْني.

 ناملفسِّرو وذكر ؛والتقي هو م ن خياف اهلل ويرى حضوره وجيتنب املعاصي واآلثام

 اللهم  :وعلماء األخالق معاٍن ومراتب  للتقوى ال تنتهي مبقام إالّ مبا قاله النيب

م مراتب التقوى يف قوله تعاىل: ، وقد ُذِكر ْت متا واملغفرة التقوى أهل من جعَلْناأ

  َْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفآئُِزون
ُ
َ َويَتاۡقهِ فَأ َ َورَُسوََلُۥ َويَۡخَش ٱَّللا  .ُسوَرةُ الُّورِ   ٥٢ َوَمن يُِطِع ٱَّللا

تصف بهذه الصفات فهو تقيٌّ إْن كان رجالً، وتقّية إْن كانت امرأةً، واملعنى أفم ن 

 واحد فيهما.
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سّيدة املتقني رجاالً ونساًء، فعندما لُقِّب ْت بالتقّية مل يكن جملرَّد  هراءوموالتنا الز

اإلشتهار بهذا اللقب، خاصةً وأّن ألقاب املعصومني هي من عند اهلل تعاىل، لقد 

كلمة التقوى اليت م ن متسَّكَ بها جنا وم ن ت خ لَّف  عنها  كانت السيِّدة املع ظَّم ة فاطمة

مثاثلها يف اخلوف واخلشية  ها أوء العاملني امرأة تضاهي نساغرق وهوى، فليس يف

 والطّاعة واإلمتثال هلل تعاىل.

 السَّالم : بقوله وحنن نزورها بالزيارة املشهورة من طريق املعصوم

 ،، فهي العروة الوثقى وحقيقة التقوى وج ْنُب اهلل النقية التقية أيتها عليكِ

ۡكَرَمُكۡم ..  :لقوله ىل لذا فهي أكرم خملوٍق لديهومبا أنها أتقى عبد هلل تعا
َ
إِنا أ

َُٰكمۚۡ  ۡتَقى
َ
ِ أ  .ُسوَرةُ اُۡلُجَراتِ   ١٣.. ِعنَد ٱَّللا

وتكرميه هلا ال ح دَّ  ،أكرم خملوٍق لكونها أعظم تقّية هلل تعاىل فالسيِّدة الزهراء

 .له وال وصف، فاملانع مفقود واملقتضي موجود، فتأمَّْل

 :ةاحلر

 .حلُرَّة: لَقٌَب مأثوٌر من ألقاب السيِّدة الكربى موالتنا فاطمةا

" وخالفه العبد، قال يف اجملمع:  ُحرٌّ وللرجل " ،م ةوُيقال للمرأة "ُحرَّة" خالف األ

 :م ة. وقيلاحلُرَّة خالف األ

ــا  ــر ُع بالعصـــــــــ واحلُـــــــرع تكفيـــــــه اإلشـــــــارة  العبـــــــــــد ُيقْـــــــــ

 :وقيل

ــُدرَّ  لضعــــــرع احلــــــّر ُحــــــرٌّ إْن م سَّــــــُه ا   ــٌد وإْن ألبســت ه ال ــُد عب والعب

ُسوَرةُ   ٩٢.. ۡؤِمَنة  مُّ  َفتَۡحرِيُر َرَقبَة  ..  :حرائر، وقوله تعاىل ومجع احلُرَّة:
 .ْسر، وُيراد بتحريرها: عتقها من األالن َِساءِ 

 ما خلص من اإلختالط بغريه، ولعلّه اسُتِعري  هذا املعنى :واحلر من الطني والرمل

بدخوله اإلميان يكون قد خ لُص    َرَقَبة   لعبد  ايف اآلية الشريفة املتقدِّمة باعتبار أّن 

 .من الكفر والشرك فال ينبغي حبسه وأْسره
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، ُسمِّي  حريراً خللوصه من زألبريسم املست ْخر ج من دودة القواحلرير هو: الثياب ا

 األخالط األخرى املوجودة يف غري احلرير.

احملَرُِّر ُمح رِّر اً لتخليصه الصحاح من األغالط، ُيقال: ح رَّْرُت الكتاب  وُسمِّي 

     يف قوله تعاىل: حتريراً أي خلَّْصُتُه من الغلط. وورد يف التفسري عن أهل البيت

 .. ّٗر ومفرداً  أي: ُمْخِلصاً لكَ ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٣٥.. اإِّن ِ نََذۡرُت لََك َما ِِف َبۡطِِن ُُمَرا

 لعبادتكَ، ومنه حترير الولد وهو أْن ُتفِْرد ُه لطاعة اهلل وخدمة املسجد.

الوصف  هذا ومعنى واألنساب، األطياب وكرمية سّيدة احلرائر والسيِّدة الزهراء

أنها خ لُص ْت يف العبودية هلل تعاىل، فصارت خالصةً للحقِّ تعاىل، وبه سادت نساء 

 نَّ.العاملني وتشرَّفَْت عليه

أّن احلقَّ  يف حديث عبادة سيِّدة نساء أهل اجلنَّة فاطمة( حبار األنوار  ) ورد يف

أي أّن كلَّ النساء إماٌء، وهذه سيِّد ُتُهنَّ،   إمائي سيِّدَةُ فاطمة تعاىل قال عنها: 

 فهي احلّرة من بينهّن.

عبوديتها هلل على هذا املقام ب فاطمة الصّديقة الكربى وإمنا حص لَْت موالُتنا

وكمال فخرها يف كونها أم ةً هلل، فلها الشرف يف هذه النسبة اليت هي من مفاخر أبيها 

 وأنا رسوله وأخو الله عبدُ أنا  :وبعلها وبنيها، من هنا قال أمري املؤمنني علّي

 ، وقال أيضاً(1) كذّاب إالّ غيري يقوله ال األعظم والفاروق األكبر الصِّدِّيق

 : عبداً لكَ أكون أنْ فَخْرَاً لي ىوكف (2). 

أّن أبا بكٍر وعمر أرادا نفاقاً  134عروف يف صوروى سليم بن قيس يف كتابه امل

أْن  ، وطَلَب ا من أمري املؤمننيوِخداعاً أْن يعتذرا إىل موالتنا السيِّدة الزهراء

 أنْ يريدان باببال وفالن فالن احلرَّةُ أيتها  هلا: ، فقاليستأذن  هلما منها

ما  فْعَلْأف زوجَتُكَ، واحلُرَّة بيتكَ البيت :قالت تَرَين؟ فما عليكِ يسلِّمَا
 . احلائط إلى وَجْهَهَا وَحَوَّلَتْ قِنَاعَهَا فَشَدَّتْ قِنَاعَكِ، شُدِّي :فقال تشاء،
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 فَد خ الَ وس لَّم ا وقاال: إْرِضْي ع نَّا رضي اهللُ عنِك. 

ْن تعفي فقاال: إْعت ر فْن ا باإلساءة ور ج ْون ا أ  هذا؟ إلى اكمادع ما : فقالْت

 عّنا وُتْخِرجي سخيمتِك.

 ال فإنّي عنه، أسألكما عمّا فأخبراني صادقَيْن كنتما فإنْ : فقالت
 أنّكما مْتُعَلِ صَدَقْتُمَا فإنْ تعلمانه، بأنّكما عارِفة وأنا إالّ أمرٍ عن أسألكما

 قاال: س ِلْي عّما بدا لِك.  . مجيئكما في صادقان
 بضعة فاطمة يقول: الله رسول سمعتما هل بالله نشدتكما : قالت

 قاال: نعم..  ؟آذاني فقد آذاها فمَن مِنِّي،
 أشكوهما فأنا آذياني، قد إنهما اللهم  :فَر فَع ْت يدها إىل الّسماء فقالْت

 الله رسول أبي ألقى حتى أبداً عنكما أرضى ال والله ال رسولك. وإلى إليكَ

قال: فعند ذلك دعا أبو بكر  . فيكما احلاكم هو فيكون صنعتما، مبا وأُخْبِرَهُ

فقال عمر: جتزع يا خليفة رسول اهلل من قول  بالويل والثبور وج ِزع  ج ز عاً شديداً. 

 امرأة؟
اطمة ملوالتنا ف والّشاهد والغ ر ض من ِذكِْر هذا اخلرب خطاب أمري املؤمنني

 إىل أمور: واهلل العاِلم  بلقب احلرَّة، ويرجع السَّب ب يف ذلك 

: إّن م ن آذياِك يا بنت  رسوِل اهلل أرادا ِخداع  املسلمني بأنهما تابا ويريدان األّول

الصفح، لذا فأنِت باخليار بالّسماح هلما بالدخول أّوالً؟ فأنِت ُحرَّة متلكني اخليار 

 ار أمام أمر سّيدها.خبالف األّمة إذ ال خي

يريد أْن خييِّر ها وال ُيلِزم ه ا باإلذن هلما، فاألمر موكوٌل إليِك  : كأّنهالثاني

بكمال األدب: إني وإْن كنُت  يا بنت رسول اهلل، فإْن ِشْئِت وإالّ فال، فأجاب ْتُه

 " إالّ أني مطيعة لكَ ال أختلّف عن أمِركَ. "ُحرَّةً

معنى احلّرة هي الكرمية، وعادة الكرام أْن ُيقَدَّم  م ْدُحُهم : مبينٌّ على أّن الثالث

وِذكُْر كَر ِمِهم وُجْوِدِهم قبل احلاجة ليكون سبباً يف استدرار عطفهم واستدراج 

قال: يا فاطمة هذان  كَر ِمِهم إلجناح الطلب والوصول إىل املسؤول، فكأّنه
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د ٍب: أنا لسُت ِك وع طِْفِك، فأجابت بأِذْنِت هلما بكَر ِماستأذناني يف الّدخول، فلو أ

 احلاكمة يف هذا البيت، وليس لي فيه شيٌء معكَ، فأنت  اآلِمُر الناهي.

قال: عملك خالص ليس فيه شيٌء  ": اخلالصة، فكأّنه احلّرة وإْن كان معنى "

من التعلُّقات الدنيوية وامليوالت النفسانية، وليس يف طينتِك وسجيتِك غلظة وال 

 اظة.فظ

: ليس للمرأة رأٌي يف دار زوجها، ال سّيما حمادثة ضيوفه إالّ بإذٍن منه، الّرابع

وحيث إّن سّيدة الّنساء الطّاهرة الزكّية الّشهيدة أمرها أمر اهلل تعاىل، ونهيها نهيه 

خيَّرها يف حمادثتهما؛ ألّن عدم التخيري يقتضي إلزامها  لذا فإّن اإلمام علّياً ،تعاىل

 .تعاىل هترضى وحتب، وهو خالف كون رضاها رضا اهلل وسخطها سخطمبا ال 

 :صاناحل

 :" بفتح احلاء من ألقابها الشريفة، وللحصان واحلصناء عّدة معاٍن منها صاناحلَ "

النجيب من اخليل؛  بالكسر  واحِلصان  ؛الكرمية احلّرة ،املتعفِّفة الظاهرة بالتقوى

 :واملُْحِصن ة ؛إالّ على كرميته ائه فلم ُيْنز نه حصني مبألّن ظَْهر ه كاحلصن لراكبه، أو أل

وح ُصن ْت ت ْحُصُن ِحْصن اً  ،املرأة املتزوِّجة، وكأّنها بزواجها متتنع عن الرِّيبة والفجور

َوٱلاَِّتٓ  ومنه قوله تعاىل:  ،وُحْصن اً وح ْصن اً: إذا ع فَّْت عن الرِّيبة فهي ح صاٌن
ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها فَ 

َ
ٓ َءايَةّٗ أ وِحَنا وََجَعۡلَنََٰها َوٱۡبَنَها ِ  َنَفۡخَنا فِيَها ِمن رُّ ُسوَرةُ   ٩١ۡلَعَٰلَِمَي ل 

نبَياءِ 
َ
 :أي: ع فَّْتُه عن الرِّيبة واحلرام، قال الشاعر ،األ

 من حاصناٍت ُملٍْس                من األذى وِمن ِقراِف الو قِْس (1)وحاِصٌن

 .فائف منهّنواحملصنات من النساء أي الع

صاُن مدينةٌ حصينةٌ وِدْرٌع حصنٌي، وإح :وأصل احلَصانة: املنُع ولذلك قيل

اهلالل، واحلَصينة من  :م ة: إسالمها، واحِلصنالفَْرج: إعفافه، وإحصان األ

 .لَق اليت ال حييك فيها الّسالحنة املُتدانية احِليوع: األمرالد
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عاىل وابنها آيةً للعاملني، فإّن ملوالتنا وعليه؛ فإذا أحص ن ْت مريُم فجعلها اهللُ ت

، حيث إّن اهلل تعاىل ح رَّم  ذريَّت ها على الّنار؛ قال ْولَىأفاطمة هذه اخلصيصة بطريٍق 

 واحلسني احلسن بطنها: ولد هم النّار من املُعْتَقُون : اإلمام الصادق

 .(1) كلثوم وأمّ وزينب
 َوْهٌم وَدْفع:

، يف حني أّن هلا ىل أربعة أوالد للصدِّيقة الّشهيدة الّزهراءإأشار احلديث املتقدِّم 

وهم: اإلمامان  بل هو اجملمع عليه بني أصحابنا اإلمامية مخسة أوالد على املشهور،

الّسقط الذي  هو وحمسن ،حمسنم كلثوم وأوالصدّيقتان زينب و احلسنان

اخلطّاب هلا ورفسه أجهضته وهو ابن سّتة أشهر خلف الباب بفعل عصرة عمر بن 

 ،مل يشر إليه سيدنا املعظَّم اإلمام الصادق فسيدنا حمسن هلا على بطنها،

 فكيف توفِّقون بني هذا وبني احلديث املتقدِّم؟

 واجلواب:

الثابت بروايات أخرى، وكل ما يف  ذكر احلديث لألربعة ال ينايف وجود حمسن

الكريم عند  حمسن سيدنا ني، خبالفاألمر أّن هؤالء األربعة الكرام كانوا مكلَّف

فرع التكليف،  اقعتطفالً؛ فال داعي لذكره ما دام اإلاهلل تعاىل حيث استشهد 

فإعتاق الّصغري كالّسالبة  ،فال إعتاق من النار وحيث ال تكليف على حمسن

أّن  الدالة على ّن اإلعتاق له حاصل قطعاً لآليات واألخباروأل ،بانتفاء املوضوع

فذكره يف اخلرب يعترب حينئٍذ حتصيالً  ،املؤمنني ملحقني بآبائهم املؤمننيأطفال 

وتربئةً لساحة عمر  ه حتريفاًسقط منرب لكّنه أوجود امسه يف اخلوال يبعد  ،للحاصل

 .بن اخلطاب.

وقد اقتبسها  لصدِّيقة الكربى اعن حّسان بن ثابت يف م ْدِح  روى اجمللسي

 :من كالم امللك العالّم 
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ــا  ــن ْت فَْرج هــــ فجــاءت بعيســى كبــدر الــّدجى  وإن مــــــريم أحصــــ

 فقـــــد أحصـــــنت فـــــاطُم بعـــــدها
 

ـــدى   ــيّب اهل ــبطَي ن  فجــاءت بس
 

 وقد متخض عن حتصني سّيدة نساء العاملني ثالثة أمور:

 عصمتها وأوالدها. 1

، وجعل لكّل واحٍد اإلمام ني اهلّمام ني احلسن واحلسني اهلل قد وهبها 2

بن مريم تابعاً والزماً ألحد ذرّيةً مبار كة، حبيث يكون عيسى كثرياً و منهما نسالً

 أوالدها يف آخر الّزمان، وكفى بذلك شرفاً وفخراً.

إّن الّنار ُحرِّم ْت على ذريتها الطّاهرة أي أوالدها اخلمسة الذين استقروا يف  3

 .صلوات اهلل عليهم أمجعني رمحها املطَهَّر ة

 ن على ثالثة معاٍن:واإلحصان يف القرآ

ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها العصمة كقوله تعاىل:  :األّول
َ
 . ٩١ ..َوٱلاَِّتٓ أ

 . ٢٤.. ۞َوٱلُۡمۡحَصَنَُٰت ِمَن ٱلن َِسآءِ  األزواج كقوله تعاىل:  :الثاني

ن يَنِكَح َوَمن لاۡم يَۡسَتطِ  احلرية كقوله تعاىل:  :الثالث
َ
ۡع مِنُكۡم َطۡوًَّل أ

 . ٢٥.. ِت ٱلُۡمۡحَصَنَٰ 

حيث إّن نفسها  وهذه املراتب كلّها موجودة مبستوى الكمال يف موالتنا فاطمة

ختّصت بأعلى درجات أالقدسّية اتصفْت من بني نساء العاملني مجيعاً باملَلَكَات، و

تصف بنوها املطَهَّرون وبناتها الطاهرات بتمام أالفضائل والكماالت، وكذلك 

 الكمال.

 :احلانية

" من  احلانية و" ؛مبار ك من ألقاب الشمس الساطعة الصدِّيقة الطاهرة وهو لقٌب

شفَقَْت أي ع طَفَْت وأحنا حينو مبعنى العطف والشفقة، ُيقال: ح نَِّت املرأةُ على ولدها 

 فلم تتزّوج بعد موت أبيهم.

 أبي بنت هاني أمَّ النبيّ خَطَبَ  قال: وقد جاء عن أبي بصري عن أحدهما

 إالّ لك يصلح وال أيتام حجري في مصابة إني الله رسول يا لت:فقا طالب،
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 ولد، على أحناه قريش نساء مثل اإلبل ركب ما الله: رسول فقال فارغة، امراة 

 .(1) يديه ذات في زوج على أرعى وال
 أحناه قريش نساء - أي اإلبل - الرّجال ركِبْنَ نساء خير  ويف حديٍث آخر:

 .(2) لزوج خيرهنّو ولد على - أحناهّن -
وأوالدهّن باعتزال  نَّوعلى أّي حاٍل: فإّن تعطُّف النساء وحتنعِنِهنَّ على أزواجه

 حرتاماً له وصوناً لولده ممدوٌح ومست ْحس ن.أالّرجال بعد موت الزوج ترحعماً عليه و

أعطف وأرأف الناس على زوجها وأوالدها،  وسيدتنا وموالتنا الزهراء

 الّرأفة ما فَع لَْتُه ملّا هجموا على دارها ليأخذوا أمري  املؤمنني ويشهد هلا بهذه

فوقَفَْت بوجه أولئك الطُّغاة اللِّئام، ُمفَدِّي ةً بنفسها ألجل بعلها وأوالدها، وبديهيٌّ أّن 

الّرأفة والعطف متفرِّعان من احملّبة واملوّدة، وهي متفرِّعة عن معرفة احملبوب واملت ح نَّن 

 كلما كان احملبوب عظيماً كان احلبع عظيماً، وكان التحنعن والعطف كذلك.عليه، ف

وبناًء على ذلك فإّن أعرف اخللق حبّق سلطان الوالية وع ظَم ة قْدره وجاللة شأنه 

إمنا هو سّيدة نساء العاملني وولّية ربِّ العاملني، وهلذا جتلَّت آثار احملّبة بأجلى صورها 

ُعِجن ْت من طني احملّبة  اوفطرتهم اماهلا فيهما، وكأّن طينتهموأعلى درجاتها وغاية ك

حتاد إمباء الّرأفة، وكيف ميكن أْن ُيت صّور  وجود زوج ْين متحابَّْين أكثر منهما مع 

معنوياتهما وروحانيتهما ونورانيتهما؟! ومن حمامد النساء وحماسنهّن موّدتهّن للزوج 

ّرة واحلَصان البتول والولود الودود كانت من زَّه ةً وحمّبتهّن للبعل، وتلك املخدَّرة احل

والصفات  من مجيع النقائص النسائّية، ومّتصفة بكمال اخلصائص املمدوحة

 وأوالدي كنت لو : قالت لإلمام علّي ، ومن مكارم أخالقها أّنهااملرموقة

 مَن على وآثرتُكَ وأوالدي نفسي على لقدمتك ،كفاف على وحصلت جياعاً
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 .(1) كسوا
 :الزهراء

، حتى ُعدَّ من هذا اللقب الشريف من األلقاب املشهورة ملوالتنا فاطمة

، وقد ذاع وشاع على ألسنة الشيعة اإلمامية، ومّثة تبادر بينه وبني أمسائها

 شخصها الكريم عند إطالقه، والتبادر عالمة احلقيقة.

 ؛طع وصفاء اللون والتأللؤوأصله من الزَّْهر والّزهور وهما مبعنى النعور الّسا

والزَّْهرة: نور كّل نبات، وزهُر البيت: نوره، واألزهر من الرِّجال: األبيض 

بيضَّ وجُهُه، وأزهر النبُت أي: ن وَّر  وظَه ر  ز ْهُرُه، أي أاملشرق، وزهر الرجل: 

نيا: وزهرة الد ؛واألزهر: املشرق من األلوان، واللنُب ساعة ُيْحلَب ُيس مَّى أزه ر اً

أّنه  ُحسنها وبهجتها وغضارتها، وتصغري الزهر: ُزهري، وروى العاّمة عن النيب

: أي ليلة اجلمعة  األزهر واليوم الغرّاء الليلة في عَلَيَّ الصّالة أَكْثِرُوا  قال:

والزعهور: تأللؤ السراج الزاهر، وزهر  ؛والّزهراء: كّل لوٍن أبيض كالدعرَّة ؛ويومها

أل نوُره، واألزهران: الشمس والقمر، وز ه ر ِت الّناُر: أضاءْت، السراج: تأل

 .(2)والزعهرة بضّم الّزين: كوكٌب أبيٌض. وُدرَّة زهراء: بيضاء صافية

سم العصمة اوباجلملة: فهذا اللقب النبيل والوصف اجلميل غالباً ما يالزم 

 ين أّن أئمتناالكربى صلوات اهلل عليها حتى يف الّدعوات والزيارات، وهذا يع

كانوا حيّبون أْن ُتْدع ى أمعُهم املخ دَّر ة باسم فاطمة الّزهراء من بني كّل ألقابها 

سم الشريف قارن الكثري من الوقائع لكثرية األخرى، وذلك ألّن هذا االوأوصافها ا

 واألحداث، وله علل وأسباب كثرية نذكر ومضةً منها:

 العّلة األوىل:

قال: قلُت  عن جابر عن املوىل اإلمام أبي عبد اهلل( شرائع علل ال) ما رواه يف 

 نور من خلقها الله ألنّ  له: ِلم  ُسمِّي ت فاطمةُ الزهراُء زهراًء؟ فقال:
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 أبصار وغشِيَتْ بنورها واألرض السّماوات ضاءَتْأ أشرَقَتْ فلمّا عَظَمَتِهِ، 

 النُّور؟! لهذا ما وسيّدنا ناإله وقالوا: ساجِدِين لله املالئكة وخَرَّت املالئكة،
 من خلقتُهُ سمائي، في سكَنْتُهُأ نُوري، من نُورٌ هذا إليهم: الله فأوحى

 األنبياء، جميع على أفضِّلُهُ أنبيائي، من نبيٍّ صلب من أُخْرِجُهُ عَظَمَتي،
 وأجعلُهُم حقّي، إلى يهدُون بأمري، يقومون أئمّةً النُّور ذلك من وأُخْرِجُ

 .(1) وحيي نقضاءإ بعد أرضي في خلفائي
 إشارة هاّمة:

راجٌع إىل نور سيِّدة نساء   األنبياء جميع على أفضِّلُهُ  :الضمري يف قوله

  أُخْرِجُهُ ، وذلك بقرينة الضمري قوله: وليس إىل النيّب أهل اجلنَّة الّزهراء

النعور  الفاطميَّ خرج من  العائد لغةً إىل األقرب مبعنى أّن  النُّور ذلك من أُخرِجُ و

الصّديقة الكربى  الذي هو موالتنا ونفس هذا النور  ،صلب رسول اهلل حمّمد

 مهديعون. هداةٌ سيخرج منه أئّمةٌ  فاطمة الزهراء

وعود الضمري عليها فيه فائدة عظيمة نستنبطها من النص على أفضلّية النور 

وهي نفس رسول اهلل وروحه اليت بني  الفاطمي على األنبياء مجيعاً، كيف ال!!..

 جنب ْيه؟!

 العّلة الثانية:

عن  عن جعفر بن حمّمد بن عمارة عن أبيه قال: سألُت اإلمام أبا عبد اهلل

 زَهَرَ محرابها في قامَتْ إذا كانت ألنّها  ؟ فقال:فاطمة ِلم  ُسمِّي ت فاطمة

 .(2) ضاألر ألهل الكواكب نور تزهر كما السّماء ألهل نورُها

نور  كفكما أنَّ نور الكواكب سبب إلنارة أهل األرض، كذل مالحظة:* 

سبب لتنوير أهل الّسماء أي للكواكب وللمالئكة  موالتنا الصدِّيقة الكربى فاطمة

 . ولألنبياء واملرس لني واألولياء؛ لكونهم متواجدين يف الّسماء
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ضة اخلريات واألنوار على األنبياء، العلّة التاّمة إلفا فالسيِّدة املطَهَّر ة فاطمة

وهذا معنى ما جاء يف األخبار الكثرية من أّن واليتها ُعِرض ْت على عاّمة خ لِْق اهلل 

 تعاىل فقِبلَها األنبياء واملالئكة واألخيار من اجلّن واإلنس.

 العّلة الثالثة:
ة : ِلم  ُسمِّي ْت فاطمعن أبي هاشم العسكري قال: سألُت صاحب العسكر

 النّهار أوّل من املؤمنني ألمير يزهر وجهها كان : "الّزهراء"؟ فقالبـ

 الشمس غروب وعند املنير، كالقمر الزّوال وعند ،(1)الضاحية كالشمس

 .(2) الدُّرِّي كالكوكب
 ة الّرابعة:علَّال

: ِلم  ُسمِّي ْت فاطمة عن احلسن بن يزيد قال: قلُت لإلمام أبي عبد اهلل

 الهواء في إرتفاعها ،ءحمرا ياقوتٍ من قُبَّة اجلَنَّة في لها ألنّ  ؟ قال:بالّزهراء
 وال فتمسكها، فوقها من لها عالقة ال اجلبّار، بقدرة معَلَّقة سنة، مسيرة

 من ألفٌ باب كلّ على باب، ألف مئة لها فتلزمها، حتتها من لها دعامة
 أفق في الزّاهرَ الدريَّ وكبَالك أحدُكُم يرى كما اجلَنَّة أهل يراها املالئكة،

 . (3)لفاطمة الزّهراء هذه فيقولون: السّماء،
يف اجلَنَّة ولقد  أشار اخلرب الشريف إىل خيمة لسّيدة النساء ة:مالحظة هام* 

 متيَّز ْت عن خيم احلور العني باألمور التالية:

نَّة، مبعنى أّن : إّن ِخي م أو خيام احلور الِعْين مبسوطة على أرض اجلَلاألمر األو

( سبب ماّدي الستقرار  وهي أرض اجلَنَّة هلا دعامة من حتتها، وهذه الّدعامة )

فإّن دعامتها بقدرة اجلّبار؛  خيامهّن يف اجلَنَّة، خبالف خيمة موالتنا السيِّدة الزهراء

 رة اجلّبار، وال خيفى ما يف كلمةأي أّن سبب استقرارها ليس مادياً، بل هو قد
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 ّبار" من مغزًى دقيٍق وهامٍّ."اجل

رتفاعها يف مساء اجلَنَّة مسرية سنة، وكّل يوم يساوي أ: شّدة األمر الثاني

وُح إََِّلۡهِ ِِف يَۡوم  ََكَن مِۡقَداُرهُۥ  مخسني ألف سنة، قال تعاىل:  َتۡعُرُج ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوٱلرُّ
ۡلَف َسَنة  

َ
متييزاً هلا عن خيام  رتفاع خيمتهاأة . فشّدُسوَرةُ الَمَعارِِج   ٤ََخِۡسَي أ

احلور العني يقتضي اإلعتقاد بعلّو مقامها وسيادتها على عاّمة املخلوقات، ودليل 

أيضاً على شّدة طهارتها وعفَِّتها وحبِّها هلل تعاىل الذي م يَّز ها عن بقّية اخلَلْق بكينونتها 

 يف قُبَّة مع لَّقَة بقدرة اجلّبار.

ّن خيمتها ممَيَّز ة بكثرة أبوابها وسعتها خبالف خيام احلور العني، : إاألمر الثالث

 فليست بهذه السِّع ة وبهذه الكثرة لألبواب.

: إّن خيمتها تدهُش أهل  اجلَنَّة، فيتطلَُّعون إليها، وتزهر وتضيء ابعاألمر الر

متها بسبب ز ْهِر وز ْهُر خي ؛فُِق السَّماءأعليهم كما يضيُء الكوكُب الدعريع الّزاهُر يف 

 ُرْوِحها، كما أّن علّو خيمتها بسبب علّو ُرْوِحها عن الدعنيا وزخارفها.

 : العّلة اخلامسة

 قال: كنُت جالساً عند النيّب مرفوعاً إىل سلمان الفارسي ( إرشاد القلوب) 

 يف املسجد إذ دخل العباس بن عبد املطلب فسلَّم فردَّ النيّب  ورحب به فقال

ول اهلل مبا فَضَّل اهلل علّينا أهل البيت علّي بن أبي طالب واملعادن واحدة فقال يا رس

 أرض وال سماء وال عليّاً وخلق خلقني الله إنّ عمّ يا أخبرك إذن : النيّب

 قلم.  وال لوح وال نار وال جَنّة وال
 ثانيةً كلمةً تكلَّمَ ثم نوراً، فكانت بكلمةٍ تكلَّمَ خلقنا بدو الله أراد فلمّا

 من فَتَقَ ثم منهما، وعليّاً فخلقني عتدال،أو بينهما، فيما فمزج روحاً، فكانت
 السماوات، نور عليّ نور من فَتَقَ ثم العرش، من أجلّ فأنا العرش، نورَ نوري

 نور ومن الشمس، نور احلسن نور من فَتَقَ ثم السماوات، من أجلّ فعليٌّ
 اللهَ تسبِّحُ املالئكة وكانت والقمر، الشمس من أجلُّ فهما القمر، نور احلسني

 تعالى، الله على أكرمَهَا ما أنوارٍ من قدُّوس سبّوحٌ تسبيحها: في وتقول تعالى
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 وكانت ظُلْمَةٍ، من سحاباً عليهم أرسل املالئكةَ يبلو أنْ تعالى الله أراد فلما

 إلهنا املالئكة: تفقال أوّلها، من آخرها وال آخرها، من أوّلها تنظر ال املالئكةُ
 إالّ األنوار هذه بحقّ فنسألُكَ فيه، نحن ما مثل رأينا ما خلقتَنَا منذ وسيدنا

 فاطمة نورَ فَخَلَقَ ألفعلنّ، وجاللي وعزّتي :الله فقال عنّا، ما كَشَفْتَ
 السَّبْعُ السماواتُ فَزَهَرَتِ العرش، قرط في وَعَلَّقَهُ كالقنديل، يومئذٍ الزّهراء

 تسبِّحُ املالئكةُ وكانت الزهراءَ، فاطمةُ سُمِّيَتْ ذلك أجْلِ من السَّبْعُ، ضونواألر
 وتقديسكم تسبيحكم ثوابَ ألجعلنَّ وجاللي وعزّتي الله: فقال وتقدِّسُهُ، اللهَ

، قال سلمان: فخرج  وبَنِيْهَا وبَعْلِهَا وأبيها املرأة هذه حملِبِّي القيامة يوم إلى

، فَض مَُّه إىل ص ْدِرِه وقَبَّل  ما بني عينيه، وقال: عليع بن أبي طالب العباُس، فَلَِقي ُه

 .(1)بأبي عرتةُ املصطفى من أهل بيٍت ما أكرم كُم على اهلل تعاىل

 :العّلة الّسادسة

عن سعد، عن جعفر بن سهل الصيقل،  ،هأبي عن ( علل الشرائع ) الصدوق يف

دَّث ه، عن حمّمد بن جعفر اهلرمزاني، عن عمَّن ح  ،عن حمّمد بن إمساعيل الدارمي

يا ابن رسول اهلل ِلم  ُسمِّي ِت : قلُت لإلمام أبي عبد اهلل :أبان بن تغلب قال

 مرات ثالث النهار في املؤمنني ألمير تزهر ألنها  :الزَّهراُء زهراًء؟ فقال

 ضبيا فيدخل ،فراشهم في والناس الغداة صالة وجهها نور يزهر كان بالنور،
 ذلك، من فيعجبون حيطانهم، فتبيضّ ،باملدينة حجراتهم إلى النور ذلك

 فيأتون ،فاطمة منزل إلى فيرسلهم ،رأوا عمّا فيسألونه ،النبيّ فيأتون

 من محرابها من يسطع والنورُ ،تصلِّي محرابها في قاعدةً فيرَوْنَهَا منْزِلها،

 وَتَرَتَّبَتْ النهارُ انتصف فإذا ،مةفاط نورِ من كان رأَوْهُ الذي أنّ فيعلمون وجهها،

 الناس، حجرات في الصُّفرة فتدخل ،بالصُّفرة وجهها نورُ زَهَرَ للصّالة

 إلى فيرسلهم رأوا، عمّا فيسألونه ،النبيّ فيأتون ،وألوانهم ثيابهم فتصفرّ
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 الله صلوات وجهها نورُ زَهَرَ وقد محرابها، في قائمةً فيرونها ،فاطمة منْزِل 

 نورِ من كان رأَوا الذي أنّ فيعلمون بالصُّفرة، وبَنِيْهَا وبعلها أبيها وعلى هاعلي
 فأشرقَ فاطمة، وجهُ إحْمَرَّ الشمسُ، وَغَرَبَتِ النهار آخر كان فإذا وَجْهِهَا،

 القوم، حجراتِ وجهها حُمْرَةُ تدخل فكان ،لله وشكراً فَرَحَاً باحلُمْرَةِ وَجْهُهَا
 ذلك، عن ويسألونه ،النبيّ ويأتون ذلك، من فيعجبون هم،حيطانُ وتَحْمَرُّ

 وجهها ونورُ وتُمَجِّدُهُ، اللهَ تُسَبِّحُ جالسةً فيرَوْنَهَا فاطمة، منْزِلِ إلى فيرسلهم
 يزل فلم ،فاطمة وجه نور من كان رأوا الذي أنّ فيعلمون باحلُمْرَةِ يزهرُ

 يوم إلى وجوهنا في تقلبي فهو ،احلسني وُلِدَ حتى وجهها في النور ذلك

 .(1) إمام بعد إمامٌ البيت أهل منّا األئمة في القيامة
 : ملاذا ظهر ْت هذه األنوار من الطاهرة الزكية؟ةمالحظة هام* 

ختالف األلوان الباهرة الّساطعة من موالتنا فاطمة أما هو سبب  :وبعبارة أخرى

 ؟رة، وثالثةً احلُْمر ة وألوان أخرىالصدِّيقة الطاهرة، فمّرةً البياض، ومّرةً الصعف

 ،ال شكّ أّن اإلختالف باأللوان سببه اإلختالف يف التجليات والظهورات نقول:

 واألئّمة األطهار لبيتاولكلِّ ت ج لٍّ وظهوٍر أسراٌر وِحكٌَم مكنونة يف أخبار أهل 

 وسبب هذا التجلي أمران؛: 

ختالف إيف األوقات الثالثة إشارة إىل  إّن التنوعر باأللوان الثالثة :لاألمر األو

 :ن أداء الفريضة يف حمرابهاة الطّاهرة حني العبادة وبعد الفراغ محاالت تلك املطَهَّر 

 ألبيض ألّن البياض وصٌف للفجر وهو اأّما الصبح فكان يشرق وجهها بالنور 

الزكية  رةفبياض حمّيا السيِّدة الطاه ،بتداء إشراق الشمس من األفقأ أي الصبح 

فيضت عليها طيلة الليل من اُليت االرمحات اإلهلّية اخلاّصة  حيكي صلوات اهلل عليها

وهذه الصفة تشري إىل رجائها  ،مصدر الّرمحة احلقّة، والبياض عالمة الّرمحة

 .وأملها بقبول العبادات والطّاعات السابقة والالحقة
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الظهر هو زماُن نزول الربكات  وأّما وقت الظهر فكان يزهر وجهها بالصعفرة ألّن

العاّمة وهبوط مالئكة الّرمحة، واحلّد الوسط بني الّصباح واملساء وفيه الصالة 

الوسطى، فكانت آثار اخلشية تسطع يف جبني سّيدة نساء العاملني وتظهر لعيون 

الوجه، خصوصاً يف  رارواصف رابللخشية هو اإلضطاملشاهدين، واألثر الطبيعي 

 القاهر القادر احلاضر الناظر...حمضر الرّب 

وأّما وقت الغروب فكان يزهر وجهها باحلُْمر ة؛ ألّن وقت الغروب هو آخر زمان 

أداء التكليف والوظائف اليومّية، ووقت إقبال الليل واملناجاة مع قاضي احلاجات، 

واإلنبساط والسعرور الذي يعرتيها من قبول الطاعات والتوفيق للعبادات  للنشاط

فكانت  ،كانت ترى وتلمس باحلّس والعيان حمّبة اهلل تبارك وتعاىل هلا ين أنهايع

وآية احملّبة والّشوق إمحرار الوجه  ،تتوّهج يف أعماقها احملّبة الباطنة فتتحّرك إىل اهلل

 .ال والتوهعجعوإشراق احملّيا، فشرط احملّبة احلرارة واإلشت

 وهلذا كانت ،عبودّية وآثارهاوهذه احلاالت الثالث مجيعها من لوازم ال

 .تتجلّى يف حمرابها بهذه األنوار وتسطُع بهذه األنوار املختلفة

ورد يف احلديث أّن العقيق األمحر خاّص برسول اهلل، واألبيض  :األمر الثاني

واألصفر خاّص بسّيدة النساء فاطمة، فقد جاء عن بشري  ،خاص بأمري املؤمنني

: ُجِعلُْت فداكَ أّي الفصوص أركبه على بي جعفرقلت لإلمام أ :الدّهان قال

 والعقيق األصفر والعقيق األحمر العقيق عن أنت أين بشير يا  :خامتي؟ قال

 الله رسول دار على فمُطِلٌّ األحمر فأمّا اجلَنَّة، في جبالٍ ثالثة فإنها ،األبيض
، األبيض وأمّا عليها، الله صلوات فاطمة دار على فمُطِلٌّ األصفر وأما 

 أنهار ثالثة منها يخرج واحدة كلُّها والدُّور ،املؤمنني أمير دار على فمُطِلٌّ

 من بياضاً وأشدّ العسل من وأحلى لثلجا من برداً أشدُّ نهرٌ جبلٍ كلّ حتت من

 ومجراها واحدٌ، كلُّها ومصبُّها وشيعتهم، وآله محمّد إالّ منها يشرب ال ،الدُّرِّ

 وتستغفر ومتجِّده وتقدِّسُه اللهَ تسبِّحُ جبال الثالثة هذه وإنّ ،الكوثر من
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 .اخلرب،  (1)محمَّد آلِ حملبِّي 

بناًء على ذلك، فهذه األنوار الثالثة باأللوان الثالثة حتكي أنوار النبّوة والوالية 

 والعصمة.

فهو عني الّرمحة، وعالمته احلمرة؛ ألنها تعكس عن احملّبة،  أّما نور النيّب

نا تبدو على احلبيب محرةُ اخلَدَّين إذا لتقى مب ن أح بَّ، أو لعّل احلمرة تشري إىل من ه

 مظهر الغضب.

وأّما النور األصفر فحقيقة العصمة، وهي  ؛وأّما النور األبيض فأثر نور الوالية

 الواسطة بني الّرمحة والغضب أو برزخ بني النبّوة والوالية.

ى الواقفة بني مبادئ م ْشِرق النبّوة ومنتهى وتلك املخدَّرة هي الّصالة الوسط

بّوة والقمر املنري من جهة لشمس املضيئة من جهة النبّوة واألمغرب الوالية، وهي ا

الوالية واإلمامة، والكوكب الدري الذي يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيُت 

ۚ َولَۡو .. لثرى اِعلِْمها يضيء األمالك واألفالك من الثريا إىل  َٰ  لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار  نُّوٌر لََعَ
 ِّۚ ۚ َيۡهِدي ٱ نُور  ُ ِلُورِهِۦ َمن يََشآُء  .ُسوَرةُ الُّورِ   ٣٥.. َّللا

 لّزهراءاوهذه اجللوة الرفيعة والرتبة املنيعة تدّل على أّن سّيدة العالَم فاطمة 

 ، علّيوجناب أمري املؤمنني مرآة جملّوة يف عامل اإلمكان خلامت النبيني حمّمد

لربكات والّرمحات ميّدها من ميني افكانت املدد الغييب من مفيض اخلري والرب وم ْنزل 

فتْنِزل على الذات  ،الرِّسالة ويسار الوالية بإفاضات غري متناهية يف كّل صباٍح ومساء

ومنها ترتّشح على اآلخرين؛ ليظهر  ،األقدس واجلسد اجملَرَّد للعصمة الكربى

 فالسيِّدة ؛قدرها ومسّو مقامها ورفعةُ شأنها وفخامة مكانتها ومكانها للعاملني علوع

واسطة الفيوضات واهلدايات والرمحات على  لبتول روحي فداهاا الزهراء املعظمة

 نحن : من هنا قال موالنا اإلمام احلسن العسكري ،مرت ب ت ْي النبّوة واإلمامة

 . علينا حجّة فاطمة وجَدَّتُنا اخللق على الله حجج
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 سم الّزهراء: تعار  بني األخبار املعلللة الال
، بل كلّها ال تعارض بني العلل املذكورة يف تسمية موالتنا فاطمة بالزهراء

صحيحة، وميكن اجلمع بينها بأْن ُيقال: إّن م ن كانت يف بدو إجياد نورها املبار ك 

ا املشرق بالّسرور القّبة تزهر ألهل الّسماوات واألرضني وما بينهما وخلق من نوره

الزهرائّية بتلك األوصاف، ال يبعد أْن تسطع أنوارها الوجودّية يف عامل امللك صبحاً 

على وجه  وظهراً وغروباً على أهل املدينة عموماً، وتزهر ألمري املؤمنني

 وقمراً وكوكباً ُدرِّياً. اخلصوص مشساً

 الوالية واحملّبة، وينظر إليها بعني كان يراها بعني ومن البديهي أّن اإلمام علّياً

الباطن والظاهر، فهو يرى ما ال يراه غرُيه، فتتجلّى له على وجه اخلصوص بشكٍل 

 خيتلف عّما تتجلّى به إىل أهل املدينة عاّمةً.

كان يرى الشمس والقمر والكوكب  الّدريَّ  : إّن اإلمام علّياًأوضح ٍوبعبارة

هدون شعاع الشمس وضوء  القمر، وهكذا قد ُيحجب حبقائقها، أّما اآلخرون فيشا

البعُض حتى عن رؤية أنوارها، وحيرم من مشاهدة شعاعها لعدم توفر اإلستعداد 

ۡعُي  .. والقابلّية فيهم لتلقّي األنوار الفاطمّية 
َ
وَن بَِها َولَُهۡم أ ُ ُِ ُسوَرةُ   ١٧٩.. َّلا ُيۡب

عۡ 
َ
ب ِهِ .. ، َراِف األ اَمۡحُجوُبوَن إِناُهۡم َعن را ِفِيَ   ١٥ۡم يَۡوَمئِذ  ل  .ُسوَرُة الُمَطف 

 :املنصورة

كما جاء يف األحاديث الشريفة، ومنها  املنصورة يف الّسماء لقٌب ملوالتنا الزهراء

 حدثنا حممَّد بن موسى بن املتوكل :( معاني األخبار ) ما أورده الصدوق يف

ن يعقوب بن يزيد، قال: حدثنا احلسن قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي، ع

بن علي بن فضال، عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن سدير الصرييف، عن اإلمام 

 خُلِقَ :الله رسول قال  قال: الصادق جعفر بن حممَّد، عن أبيه، عن جّده

س: يا نبيّ الله فقال بعض النا .والسماءُ األرضُ تُخْلَقَ أنْ قبل فاطمة نورُ
نبيّ الله وكيف  قال: يا : فاطمة حوراءٌ إنسيّة.فقال إنسية؟ فليست هي

 كانت إذ آدمَ يخلق أنْ قبل نُورِهِ من اللهُ هَاخَلَقَ :قال هي حوراء إنسية؟
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قيل: يا نبيّ الله وأين كانت  آدم. على عرضت آدم الله خلق فلمّا األرواح 

يا نبيّ الله فما : قالوا كانت في حُقَّةٍ حتت ساق العرش. :قال ؟فاطمة
 آدم الله خلق فلما .: التسبيح، والتهليل، والتحميدقال كان طعامها؟

 في تفاحة جعلها صلبي، من يخرجها أنْ اللهُ أحبَّ صلبه من أخرجنيو
 يا وبركاته الله ورحمة عليكَ السالم لي: فقال جبرئيل بها وأتاني اجلنة،

 إن محمَّد يا فقال: جبرئيل. حبيبي هالل ورحمة السَّالم وعليكَ قلتُ: محمَّد،
 إنّ حمَّدم يا قال: السَّالم. يعود وإليه السَّالم منه قلتُ: السَّالم. يقرئك ربك

 صَدْرِي. إلى وضَمَمْتُها فأخذتُها اجلَنَّة من إليك الله أهداها تفاحة هذه
 منه فَفَزِعْتُ ساطعاً نوراً فرأيتُ فَفَلَقْتُهَا ؛كُلْهَا :الله يقول محمَّد يا قال:

 في املنصورة النُّور ذلك فإنّ تَخَفْ، وال كُلْهَا تأكل؟ ال لَكَ مَا محمَّد يا فقال:
 السماء في سُمِّيَتْ ولِمَ جبرئيل، حبيبي قلتُ: فاطمة، األرض في وهي السَّماء

 فَطَمَتْ ألنها "فاطمة" األرض في سُمِّيَتْ :قال "فاطمة"؟ األرض وفي "املنصورةُ"

 وذلك "املنصورة" السَّماء في وهي ،حبِّها عن أعداءها وفطم النّار من تَهاشيعَ

ۖ  ٤ۡؤِمُنوَن َيۡفَرُح ٱلۡمُ  َوَيۡوَمئِذ  .. : الله قول ُ َمن يََشآُء ُُ ِۚ يَن ِ ٱَّللا ُۡ   ٥ ..بَِن
 .(1) حملبيها فاطمة نَصْر يعني

 ،صورة يف الّسماءلقد أشار احلديث الشريف إىل وجٍه من وجوه تسميتها باملن

وحيث مل  ،تنصر حمبِّيها أي املنصورة بفوز شيعتها وحمبيها وهذا الوجه هو أّنها

فُتْحم ل النعْصر ة على الدعنيا  ،ُيِشر اخلرب إىل متعلَّق النصرة هل هي الدعنيا أم اآلخرة

نى وهو ملحوظٌ ومعلوٌم دون أد ،واآلخرة، ففي الدنيا تنصر أولياء ها على أعدائها

لذا هي  ،ريب، ويف اآلخرة تستنقذهم من الّنار، ونصرتها هلم كأنهم نصٌر هلا

ومّثة معنًى آخر للمنصورة هو أّن كّل الكائنات العلوّية ناصرة  ؛منصورة بفوز أوليائها

 وهل مّثة أفضل ،على رضاها وسخطهاهلا، وقبلهم اهلل سبحانه حيث علّق مشيئته 
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 .الّ ثّم كالّ.من هذا النصر اإلهلي هلا؟! ك

والنصر هو اإلعانة، ُيقال: نصره على عدّوه أي  ،واملنصورة مؤنث منصور

واإلنتصار يعين اإلنتقام واألخذ بالثأر، واملنصورة: املُع انة، وناصرها  ،أعانه

؛ لذا يكون ولقب املنصور من ألقاب اإلمام احلّجة املهدّي ،ومعينها هو اهلل تعاىل

ِمْت أعداء كَ، أو أ أي أيها املؤيَّد من ِقب ِل اهلل ؛ مِتْأَ يا منصور  :شعاره

 أو اإلمام احلسني ومسَّى القرآُن اجمليُد اإلمام  احلّجةَ ؛أْعِط األوامر لقتل أعداِئكَ

 بأنه منصوٌر بقوله تعاىل:  .. َّٗوَمن قُتَِل َمۡظلُوم ِ ا فاََل هِۦ ُسۡلَطَٰنّٗ ا َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوَِّل 
فقد ورد عن موالنا اإلمام أبي  ؛اءِ ُسوَرةُ اِۡلۡسَ   ٣٣ا ِف ِ ٱلَۡقۡتِل  إِناُهۥ ََكَن َمنُصورّٗ  يَُۡسِف

ِ َوَمن قُتَِل َمۡظلُومّٗ ..  :قال: سألُتُه عن قول اهلل عبد اهلل هِۦ ا َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوَِّل 
 احلسني في نَزَلَتْ  :قال  ٣٣ اِف ِ ٱۡلَقۡتِل  إِناُهۥ ََكَن َمنُصورّٗ  ا فاََل يَُۡسِفُسۡلَطَٰنّٗ 

 .(1) سَرَفاً كان ما به األرض أهلَ قَتَلَ لو
يكون املعنى: إّياكَ أْن تقتل غري قاتل اإلمام احلسني  ،فإذا ح م لْنا "ال" على الناهية

أْن ي قُْتل  غري  املستحّق، اللهّم إالّ أْن  وحاشا لإلمام املهدي ،سّيد الشهداء

 .واملقصود أتباعه وأنصاره يكون اخلطاب له

يكون املعنى: مهما قَت لْت  من ذراري قَت لَِة اإلمام  ،وإذا محلنا "ال" على النافية

وهذا هو املعنى الصحيح الذي أيَّد ْتُه بعض األخبار  ؛فال يكون إسرافاً احلسني

 عن حمّمد بن سنان عن رجٍل قال: سألُت اإلمام أبا عبد اهلل خربو ،كاخلرب املتقدِّم

ِ َوَمن قُتَِل َمۡظلُومّٗ ..  :قوله تعاىل ِف ِ ٱۡلَقۡتِل   ا فاََل يَُۡسِفهِۦ ُسۡلَطَٰنّٗ ا َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوَِّل 
 احلسني، بدم فيقتل يخرج محمّد آل قائم ذلك  :قال  ٣٣ا إِناُهۥ ََكَن َمنُصورّٗ 

 يكن لم يأ  فاََل يَُۡسِف  :وقوله ،مسرِفاً يكن لم األرض أهلَ قتل فلو

 قَتَلَةِ ذراري - واللهِ - يَقْتُلُ :اإلمام قال ثمّ ،سرفاً يكون شيئاً ليصنع
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 .(1) آبائها بفعال احلسني 

بأنَّ  ويف موثَّقة أبي الّصلت عبد الّسالم بن صاحل اهلروي يبيُِّن اإلماُم الّصادُق

ستحقول أئهم فألّنهم رضوا بفعل آبا ستحقاق قتل ذراري قَت لَِة اإلمام احلسنيأ

بن بابويه، قال: ح دَّث نا أمحد بن زياد ا بإسناده عن( تفسري الربهان ) القتل.. ففي 

قال: ح دَّث نا علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السَّالم بن  بن جعفر اهلمداني

: يابن صاحل اهلَر وي، قال: قلُت لإلمام أبي احلسن علّي بن موسى الرِّضا

 القائم قام إذا  قال: أّنه يف حديٍث ُرِوي  عن اإلمام الّصادق تقول ما اهلل، رسول
 احلسني قَتَلَة ذراري قتل آبائهم؟ بفعال  فقال:  كذلك هو . 

ۡخَرىَٰ   َوََّل تَزُِر َوازَِرة  ..  :قلُت: وقول اهلل
ُ
 صَدَقَ ما معناه؟ فقال:   ١٥.. وِۡزَر أ

 آبائهم بأفعال يرضون احلسني قَتَلَة ذراري لكن أقواله، جميع في الله

 املَشْرِقِ في قُتِلَ رجالً أنّ ولو أتاه، كَمَن كان شيئاً، رَضِيَ ومَن بها، ويفتَخِرُون
 وإمنا القاتِل، شريك الله عند الرَّاضِي لَكَانَ غرب،امل في رجلٌ بِقَتْلِهِ فَرَضِيَ

 . هِمآبائِ بِفِعْلِ لِرِضاهُم خرج، إذا القائم يَقتُلهم

 ببني يبدأ منكم إذا قام؟ قال:  قال: فقلُت له: بأّي شيٍء يبدأ القائم

 . (2)الله بيت رَّاقسُ ألنهم أيديَهم، ويقَطَعُ شيبة
سينتقم للمظلومة املقهورة جّدته  : فإّن املنصور اإلمام املهديوباجلملة

حيث  هلا، ، فهي منصورة من خالل نصرة ولدها اإلمام املهديفاطمة

ينتقم من أعدائها، ومن خالل نصرتها حملبِّيها يف الدعنيا واآلخرة، ألّن نصر حمبِّيها س

" وهو النجاة من  فاطمة سم الشريف "فيكون معنى املنصورة من لوازم االنصٌر هلا، 

م من النَّار، وإمنا ُسمِّي ْت فاطمة ألنها فَطَم ْت شيع ت ها من النَّار األبدّية، وأّي ن ْصٍر أعظ

أشار ْت إىل أنها ن ْصُر اهلل يف ( معاني األخبار  ) الغ لَب ة على عدوِّها؟ كما أّن رواية
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ُ َمن يََشآُءۖ وَُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱلراِحيُم  ٤ۡؤِمُنوَن َيۡفَرُح ٱلۡمُ  َوَيۡوَمئِذ  .. اآلية  ُُ ِۚ يَن ِ ٱَّللا ُۡ  ٥بَِن
  ِوم  .حملبِّيها الكربى فاطمة صلوات اهلل عليها يقةيعين نصر الّشهيدة الصدِّ ؛ُسوَرةُ الرُّ

" وُسمِّي ت منصورة  نصر اهلل " والظاهر أّنها ،واإلستشهاد باآلية من باب التأويل

 .لذلك، فهي تنصر م ن تشاء وُتِعْيُنُه وتذّل م ن تشاء وتقهره

يف سورة  ملقصودة مع حفيدها بقّية اهلل اإلمام املنتظراهي  والظاهر أنها

ِ َوٱلَۡفۡتُح  : نصر بقولهال ُ ٱَّللا ُۡ ِ  ١إَِذا َجآَء نَ يَۡت ٱلااَس يَۡدُخلُوَن ِِف دِيِن ٱَّللا
َ
َوَرأ

ا  ۡفَواجّٗ
َ
ُّۢا  ٢أ ابَ ۚ إِناُهۥ ََكَن تَوا فبضّم اآلية الّرابعة من  ، ٣فََسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ

مع سورة النصر يتحقق املعنى كامالً   ۡؤِمُنونَ لۡمُ َيۡفَرُح ٱ َوَيۡوَمئِذ    :سورة الّروم

ثائراً  لذي يتّم يوم ظهور اإلمام املهديابكون السيِّدة الطّاهرة هي نصر اهلل تعاىل 

وقد أشارت رواية سدير الصرييف خالل البحث يف  ،ومنتِقماً جلّدته الطّاهرة فاطمة

من أعدائها  تقام اإلمام املهدينإملؤمنون بالقبها الّشريف "املنصورة" حيث سيفرح 

ج ع لَنا اهلل تعاىل وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا  ،ومبغضيها لعنهم اهلل تعاىل أبد اآلبدين

ملؤمنني واملؤمنات من أنصارها وأعوانها واملمهِِّدين هلا اوجّداتنا وأوالدنا ومجيع 

 .نعلَْيهما الِفداء، روحي وأرواح العاملني لرتاب وحلفيدها اإلمام احلّجة املنتظر

 :يقة الكربىالصد

فقد أكَّد ت األخبار الشريفة على  ،وهو من األلقاب العظمى ملوالتنا الطاهرة

 :أنها صدِّيقة طاهرة، منها

بن جرير الطربي بسنٍد ابن طاووس بإسناده إىل اما رواه السيِّد  :[ لّاخلرب األو] 

يف حديٍث طويل يوصي فيه قال  عن أبيه إلمام موسى بن جعفرامعنعن إىل 

 فاطمة أوصيتُ قد إني  فيقول له: ،النيبع اإلمام  علّياً بابنته السيِّدة فاطمة

 ثمّ الصدوقة، الصّادقة فهي فأنفذها، ،إليكَ تلقيها أنْ وأمرتُها بأشياء إبنتي

 مّث بالبكاء، صوتها فَعَال فاطمة، يا أبوكِ فداكِ :وقال رأسَها وقَبَّلَ إليه، ضمّها
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 فالويل لغَضَبِكِ، وليغضبَنَّ ،(1)ربّي اللهُ لينتقمنّ والله أَمَا وقال: إليه ضَمَّها 

 لقد فوالله :عليّ قال ،الله رسول بكى ثمّ للظاملني، الويل ثمّ الويل ثمّ
 بَلَّت حتى املطر، مثل عيناه هملت حتى لبكائه ذَهَبَتْ مِنِّي بضعةً حسبتُ

 على ورأسه يفارقها وال فاطمة يلزم وهو عليه، انتك ومالءةً حليتَهُ دموعُهُ

 أصواتهما، بأعال ويبكيان قَدَمَيْه يقبِّالن واحلسني واحلسن مُسْنِدُهُ، وأنا صدري،

كنتُ  ألني لصَدقت، البيت في جبرئيل إنّ قلتَ: فلو :عليّ اإلمام قال
 فيها، أشكُّ ال املالئكة أصوات أنها أعلَمُ وكنتُ أعرفها، ال ونغمة بكاء أسمع

 بكاءً رأيتُ ولقد ،النبي يفارق الليلة تلك مثل في يكن لم جبرئيل ألنّ
 الله بُنَيَّة، يا لها: قال ثمّ لها، بكت قد واألرضني السّماوات أنّ أحسبُ منها

 لبكائكَ بكى لقد باحلقّ بَعَثَني والذي خليفة، خير وهو عليكم، خليفتي

 ،فيهما وما واألرضون واألرضني السّماواتو املالئكة من حوله وما الله عرش
 ،أدخلها حتى اخلالئق على اجلَنَّة حُرِّمَت لقد باحلقّ بَعَثَني والذي فاطمة يا

 ،[ ناعمة حلية لعلّها: ] ناعمة حلية كاسية بعدي يدخلها ،الله خلق ألوّل وإنّكِ
 من يدخلها مَن لسيّدة إنّكِ باحلقّ بعثني والذي ،لكِ هنيئاً فاطمة يا

 مُقَرَّبٌ مَلَكٌ منها يبقى ال زفرة لتزفر جهنّمَ إنّ باحلقّ بَعَثَني والذي ،النّساء

 أُسْكُني اجلبّار: لكِ يقول جهنّم! يا أنْ: إليها فينادي ،صُعِقَ إالّ مرسَل نبيٌّ وال

 قتر يغشاها ال اجلنان، إلى محمّد بنت فاطمة جتوز حتى واستَقِرِّي ،بِعِزِّي

 وحسني ميينك، عن حسن وحسني: حسن ليدخُلنّ باحلقّ بَعَثني يوالذ ،وذِلّة

 ولواء الشريف املقام في الله يَدَي بني اجلنان أعلى من ولتشرفنّ ،يساركِ عن

 والذي حبيت، إذا ويحبى ،كسيت إذا يكسى طالب أبي بن عليّ مع احلمد

 وقطعوا قَّكِ،ح أخذوا قومٌ وليندمنّ ،أعدائك بخصومة ألقومَنَّ باحلقّ بَعَثَني

 بَدَّلُوا إنهم فيُقال: أمّتي أمّتي :فأقول دوني وليخْتَلِجَنَّ عَلَيَّ، وكَذَبُوا مودَّتَكِ،
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 .(1) السّعير إلى وصاروا بعدكَ،
قال: قلُت  : عن املفضل بن عمر عن املوىل اإلمام الّصادق[ اخلرب الثاني] 

 ،املؤمنني أمير ذاك  اطمة؟ قال:: ُجِعلُْت ِفد اكَ م ن غَسَّل  فألبي عبد اهلل
 به؟ أخبرتُكَ مما ضقتَ كأنّكَ :قال: فكأني استعظَْمُت ذلك من قوله، فقال

 إالّ يغسِّلها ال صدِّيقة فإنها تضيقَنَّ ال :قلُت: قد كان ُجِعلُْت ِفداكَ، قال

 . (2)عيسى إالّ لْهاسِّيغَ لم مرمي أنّ عَلِمْتَ أَمَا صِدِّيق،
: موثَّقة العمركي عن علّي بن جعفر عن أخيه عن موالنا اإلمام [ لثالثاخلرب ا] 

 ال األنبياء بنات وإنّ شهيدة صِدِّيقة فاطمة إنّ  قال: أبي احلسن اهلادي
 .(3) يطمثْنَ

 الله إنّ  قال: : موثقة أبي بصري عن املوىل اإلمام أبي عبد اهلل[ ابعّاخلرب الر] 
 والنّار، اجلَنَّةَ وأمهَرَها لها، فرُبْعُها الدُّنيا، ربع فاطمةَ أَمْهَرَ وتعالى تباركَ

 وعلى الكبرى، الصِدِّيقة وهي اجلَنَّة، أولياءَها وتُدْخِلُ النّار، أعداءَها تُدْخِلُ

 .(4) األولى القرون دارَت معرفتها
 معنى الِصدِّيقة أو الِصدِّيق لغًة واصطالحًا:

 ، واجلمع ِصدِّيقون، والِصدِّيق له ثالثة معاٍن:الِصدِّيقة مؤنَّث الِصدِّيق

 زن فعيل، وصدِّيقة على وزن فعيلة، وهو على و(5): الكثري الصِّدقاألّول

للمبالغة يف الصِّدق والتصديق. وهذا املعنى مال  إليه اجمللسي مع عدم إقتصاره 

 .واختصاصه عليه، بل تعّداه إىل املعاني األخرى

  :قال
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(1)

الزمه أنها غري  أي املبالَغة يف التصديق أو كونها كثرية التصديق  هذا املعنى 

كونها طاهرة مطَهَّرة بنّص الكتاب  صادقة يف بعض ما جاء به أبوها، وهو خلف

واألحاديث القطعّية، اللهّم إالّ أْن ُيراد بكونها كثرية التصديق هو كثرة تأكيدها على 

ما جاء به أبوها أي أنها كانت تؤكِّد كالم ه أو أنها تؤكِّد ِصْدق  إميانها بأفعاهلا خارجاً 

أنها  " كما يف املعنى الّثاني   بنظرنا أي أنها كانت تربط القول  بالفعل، واألفضل

 ". كثرية التصديق " بدالً من " دائمة الّتصديق

؛ هذا املعنى ألص ق (2): الكامل يف الصِّْدق، أو البارع الدائم التصديقالثاني

من املعنى األّول، وُمو اِفٌق آلية التطهري اليت مل حتصر طهارتها  مبوالتنا فاطمة

بليغّية دون غريها، بل هي طاهرة بالطهارة املطلَقة حتى بزمٍن دون زمن أو حبيثّية ت

 إخل. ...الطهارة املادية كاحليض والنفاس واجلنابة واخلباثة والقذارة والننت

 .(3): الصدِّيق هو م ن يص دِّق قولَُه بالعملالثالث

هذا املعنى حّق إالّ أنه ناقص ألنه يقتصر على جنبة العمل دون اإلعتقاد، أي 

ال يرتتب  ا اليتأن يكون له مساس بالنواي به صادقاً يف جنبة العمل دونيكون صاح

 عليها عمل.

ِ  خري األقوال هو الوسط  ْ َّلِلا ةِ ٱلۡوُۡسَطىَٰ َوقُوُموا لَوَٰ َِٰت َوٱلصا لََو ْ لََعَ ٱلصا َحَٰفُِظوا
َٰنِتَِي  ةّٗ  . ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ٢٣٨َق ما

ُ
ْ  اوََسطّٗ  َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنَُٰكۡم أ َُكونُوا ِ ُشَهَدآَء لََعَ ٱلااِس تل 

 .ُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ١٤٣.. ا  َوَيُكوَن ٱلراُسوُل َعلَۡيُكۡم َشهِيدّٗ 

" فإّن تتّبع مواردها يف القرآن الكريم  ِصدِّيق وأّما املعنى اإلصطالحي لكلمة "

ردات الكلمة والسعنَّة الشريفة يفيد عصمة متعلّقها، فقد جاءت اآليات الدالة على مف

 أوصاف األنبياء واملرس لني نظري مقارنةً التصاف الصديق بأوصاٍف هي يف الواقع
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 :قوله تعاىل

1   ٱَوَمن يُِطِع ِ َِن ٱلابِي  ُ َعلَۡيِهم م  ۡنَعَم ٱَّللا
َ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱَّلا

ُ
َ َوٱلراُسوَل فَأ َن  َّۧللا

 َٰ َهَدآءِ َوٱلصا يقَِي َوٱلشُّ ِ د  ِ ْوَلَٰٓئَِك َرفِيقّٗ َوٱلص 
ُ
 .ُسوَرةُ الن َِساءِ   ٦٩ا لِِحَيۚ وََحُسَن أ

2   ََوُكونُواْ َمع َ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتاُقواْ ٱَّللا َها ٱَّلا يُّ
َ
أ َِٰدقَِي  َيَٰٓ  .َبةُِسوَرةُ اتلاوۡ   ١١٩ٱلصا

3    لَِساَن ِصۡدق ِ
َعَراءِ   ٨٤ِِف ٱٓأۡلِخرِيَن  َوٱۡجَعل َل   .ُسوَرةُ الشُّ

4   ا ُهۥ  لَۡمِسيُح ٱۡبُن َمۡرَيَم إَِّلا رَُسول  ٱما مُّ
ُ
ۖ قَۡد َخلَۡت ِمن َقۡبلِهِ ٱلرُُّسُل َوأ يَقة  ِ ََكنَا  ِصد 

ُ لَُهُم ٱٓأۡلتََٰيَِٰت  ِ َعاَم  ٱنُظۡر َكۡيَف نُبَي  ُكاَلِن ٱلطا
ۡ
َٰ يُۡؤفَُكونَ يَأ ّنا

َ
 .َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ٧٥ ُثما ٱنُظۡر أ

5   َۡتي
َ
ِ ِإَوناا لََصَِٰدقُوَن َوأ  .رِ ُسوَرةُ اۡلِجۡ   ٦٤َنََٰك بِٱۡۡلَق 

6   ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتاُقوَن
ُ
َق بِهِۦٓ أ ۡدِق وََصدا ِ ِي َجآَء بِٱلص  َمرِ   ٣٣َوٱَّلا  .ُسوَرةُ الزُّ

7    ۡدِخۡلِِن ُمۡدَخَل ِصۡدق
َ
ِ أ ۡخرِۡجِِن ُُّمَۡرَج ِصۡدق   َوقُل راب 

َ
ِ ٱوَ  َوأ

نَك ۡجَعل َل  ُ  ِمن لا
 .اءِ ُسوَرةُ اِۡلۡسَ   ٨٠ا ا ناِصريّٗ ُسۡلَطَٰنّٗ 

8   ّٗ ِن راَۡحَتَِنا وََجَعۡلَنا لَُهۡم لَِساَن ِصۡدٍق َعلِي  .َيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ٥٠ا َوَوَهۡبَنا لَُهم م 

9    ِِف  َفَناَدتُۡه ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُهَو قَآئِم ِ
َ ٱيَُصَل  نا ٱَّللا

َ
ُّۢا لِۡمۡحَراِب أ قَ ِ َُك بَِيۡحََيَٰ ُمَصد  ِ  يُبَۡش 

ِ وََسي ِدّٗ  بَِكلَِمة   َِن ٱَّللا َٰلِِحَي ا َونَبِي ّٗ ا وََحُصورّٗ م  َِن ٱلصا  .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٣٩ا م 

لصِّدِّيق معصوماً ال يغّسله إالّ ِصدِّيٌق مثله كما اوأّما األخبار فمتضافرة على كون 

الصِّدق واإلستقامة يف القول والفعل يأتي تلو مقام  وبديهيٌّ أّن مقام ،سوف يأتي

ُ   :ومنه قوله تعاىل ،النبّوة ۡنَعَم ٱَّللا
َ
ِيَن أ ْوَلَٰٓئَِك َمَع ٱَّلا

ُ
َ َوٱلراُسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱَّللا

ِنَ  َعلَۡيِهم ِ ٱ م  ْوَلَٰٓ  ۧلابِي 
ُ
َٰلِِحَيۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱلصا يقَِي َوٱلشُّ ِ د  ِ ُسوَرُة   ٦٩ا ئَِك َرفِيقّٗ َن َوٱلص 

يُقوَنۖ   :، وقال أيضاًالن َِساءِ  ِ د  ِ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلص 
ُ
ِ َورُُسلِهِۦٓ أ ْ بِٱَّللا ِيَن َءاَمُنوا   ١٩.. َوٱَّلا

ْ َمعَ   :أيضاً ، وقالُسوَرةُ اَۡلِديدِ  َ َوُكونُوا ْ ٱَّللا ْ ٱتاُقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلا يُّ
َ
أ َِٰدقِيَ  َيَٰٓ  ٱلصا

١١٩   ۡوقال رسول اهللَبةُِسوَرةُ اتلاو ، يف مدح أمري املؤمنني:  األوّلني خير هذا 

 وسيّد الصِّدِّيقِني سيّد وهذا ،األرضني وأهل السّماوات أهل من اآلخِرِين وخير
 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 .(1) الوصيِّني 

ُه َفَناَدتۡ  وقد مدح القرآن الكريم حييى بن زكرّيا ونع ت ُه بكونه مصدِّقاً فقال: 
ُّۢا بَِكلَِمة   ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوُهَو قَآئِم   قَ ِ َُك بَِيۡحََيَٰ ُمَصد  ِ َ يُبَۡش  نا ٱَّللا

َ
ِ ِِف ٱلِۡمۡحَراِب أ

ِ  يَُصَل  َِن ٱَّللا م 
َٰلِِحَي ا َونَبِي ّٗ ا وََحُصورّٗ وََسي ِدّٗ  َِن ٱلصا ، ُرِوي  أّنه ملّا د خلَْت مريم َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٣٩ا م 

مل تقم هلا، فأذن اهلل تعاىل ليحيى وهو يف بطن أّمه  وهي أختها  حييى على أّم 

تدخل إليِك سّيدة نساء العاملني مشتملة على سّيد  [ لعلها: يا أماه أمة ] فناداها: يا

يها وس ج د  حييى وهو يف بطن رجال العالَمني فال تقومني هلا!! فانزع ج ْت وقام ْت إل

 .(2)كان أّول تصديقه له بن مريم، فذلكلعيسى  هأّم

" لِصْدِقها يف دعواها أّن عيسى منها ومل  الصِّدِّيقة "منا ُمِدح ْت مريُم وُوِصفَْت بـوإ

 ميّسها بشٌر، فشهد اهللُ هلا بالصِّدق، فصارت ِصدِّيقة ألّن اهلل ص دَّقَها.

حلّق تعاىل وُسمِّي ْت موالُتنا فاطمة بالصدِّيقة الكربى ألنها ص دَّقَْت بوحدانّية ا

، مل ترتكب خالف ما أراده وبكّل ما جاء به أبوها، بل هي ِصدِّيقة قوالً وقلباً وفعالً

تخلّف قط يف أداء أي تكليف أو ت، ومل يريده اهلل تعاىلمنها، فكانت تفعل ما  اهلل

 متثال أّي أمر، وكان هلا يف ذلك صدق نّية وعزم وثبات ومداومة ومراقبة تاّمة.أ

حني  الزمه التبعّية يف األقوال واألفعال كما صنع النيبع حييىفالتصديق ي

 فمَن : وقال النيب اللحد. إىل املهد من كاملةً متابعةً وتابعه عيسى بنبّوة صدق

مبا أمر  فاطمة الصّديقة الكربى الزهراء ، وقد صدَّقَْت موالُتنا مِنِّي فإنّه تبعني

بوع، فهو من النيب ُه، وال شكّ أّن التابع يعدع من املتتبع ْتأاهلل ومبا جاء به النيبع و

إضافة   مِنِّي فإنّه تبعني فمَن حتاد التابع واملتبوع املذكور يف قوله: والنيب منها أل

، (3) منها وأنا مِنِّي إنّها بّوة والنبّوة، وأّما حديث إىل جهة النَّس ب والقرابة، واأل

 ؛ فَش ر ٌف آخر وفضيلة خاّصة. منها وأنا نِّيم ةبضع فاطمة ويف حديث آخر: 
                                                           

فاطمة بضعة مِنِّي وأنا منها، وإنها مِنِّي وأنا منها
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 شبهة عويصة وحّل:
هي الصِّدِّيقة فقط، بل أبو بكر ِصدِّيق  قال املخاِلفُون: ليست السيِّدة فاطمة

 ملّا أخربه أّنه ُعِرج  به إىل الّسماء. حيث ص دَّق  النيّب

 واجلواب حالًّ ونقضًا:

ال يدّل على ثبوت الصدق   ذلك صّحة فرض على  إّن تصديق أبي بكر باملعراج

تصديق فص دَّق  مبا جاء به النيب يف قّصة املعراج،  وعلى فرض أنَّهوالدوام عليه، 

قوٍل من أقوال النيب ال يدّل على تصديق مجيع أفعاله؛ ألّن التصديق بالفرد ال 

سول  يالزم التصديق بالكّل وإالّ لصدق لقب الصدِّيق على كّل مسلٍم صدَّق الّر

 وإّنما املسلمني بشيٍء مما جاء به من عند اهلل تعاىل، يف حني أّن ذلك مل حيصل لكّل

أهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني. وكيف ُيعت ب ر أبو بكر ِصدِّيقاً وقد ب هو خاٌص

ملّا طالب ْتُه بفدك، يف حني أّن ابنته عائشة  البتول فاطمة نساء العاملني كَذَّب  سيِّدةَ

، وكذا ص دَّقَها اهلل تعاىل ملّا أنزل يف بعض املواضع بصدق السيِّدة الزهراء شهدت

وثلة من الصحابة من حِمبِّي أهل  اهلل حبقها آية التطهري، وكذا ص دَّقَها أمري املؤمنني

 ، وبذا تكون عائشة قد شهدت على أبيها بالكذب.البيت

لنيّب وإمنا أصبغوه اأبي بكر يف زمن مضافاً إىل أّن لقب الصِّدِّيق مل ُيطْلَق على 

 ،عليه بعد ذلك، متاماً كما أصبغوا على عثمان "ذا النورين"، وعلى عمر "الفاروق"

 .وعلى خالد "سيف اهلل املسلول"

 :سيدة نساء العاملني أفضل من األنبياء واملرسلني
 من أنها " ِلم ا و ر د  لصدِّيقة الكربىا نستدل على ذلك من خالل لقبها الشريف "

 .الصِّدِّيقة الكربى وعلى معرفتها دارت القرون األوىل

 ،واملراد من القرون األوىل هو أزمنة األنبياء املرسلني املتقدِّمني على رسول اهلل

ال  ألّن النيبَّ حمّمداً ؛فكل نيبٍّ قبل رسول اهلل حمّمد داخٌل يف القرون األوىل
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تأخٌِّر زمناً عنهم من جهة، ومن جهة أخرى يصدق عليه أنه من القرون األوىل ألنه م

هو خامت النبيني واملرس لني، واخلامتة ختتلف عن املقدِّمة، فخامت النبيني يف القرون 

أي للقرون املتأخرة عن   األخرى إىل يوم القيامة، فهو اخلامت للقرون غري األوىل

 . القرون األوىل

قة الكربى كانت واجبة يف كّل زمان واحلديث الشريف يشري إىل أّن معرفة الصدِّي

أي م ن يعيشون يف جيٍل واحٍد ويف فرتة زمانية واحدة ويبعث فيهم نيبٌّ، فمعرفة 

الصدِّيقة سبٌب لبقاء القرون األوىل أي سبب لبقاء األرض والّسماوات، فكان مجيُع 

قبول األنبياء واملرسلني يأمرون أممهم مبعرفة الصدِّيقة الكربى، وكانوا يربطون 

 التكاليف اإلهلّية مبعرفتها وُحبِّها.

تدور   ال سّيما زماننا حنن : إّن الّسعادة والشقاء ألهل كّل زمان خرىأوبعبارة 

مدار التولي والتربِّي جلناب الصدِّيقة الكربى، وأّن دين األنبياء مجيعاً منوط حببِّها، 

وُحبِّها؟! وكيف ال تدور  ال تدور هذه الشريعة على معرفتها واحلال هذه  فكيف 

 بوجودها املقَدَّس رحى اإلسالم والدِّين املبني؟!

 :الزكية

سم مصدر منه الفعل: ز كَّى مبعنى منا وزاد، وزكّاه االزكية من الزكاة، والزكاة 

 اهلل: أمناه وطَهَّر ُه وأصلحه، والزكاة مبعنى الطهارة، وصفوة الشيء أو الصدقة.

 اللغة مبعنى التطهري والنمو والزيادة، وإمنا ُسمِّي ت الّزكاةُ : الزكاة والتزكية يفإذن

 زكاةً ألنها تطهُِّر األموال .

َهَب لَِك ُغَلَٰمّٗ .. : فقوله تعاىل حاكياً عن جربائيل يف قّصة الصدِّيقة مريم
َ
ا أِل

إتيانها تصدر منه أعمال الِبرِّ وأفعال اخلري دون تقصري يف  ،َيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ١٩ا َزكِي ّٗ 

ََٰها  وأدائها. وقوله تعاىل:  ى ۡفلََح َمن َزكا
َ
مۡ   ٩قَۡد أ طَهَّر ها من  أي:، ِس ُسوَرةُ الشا

األخالق الذميمة الناشئة من الغضب واحلسد والبخل وحّب اجلاه وحّب الدعنيا 

فم ن عالَج  هذه األمراض باألعمال الصاحلة صارت نفسه مطَهَّر ة  ،بوالِكرب والُعْج

 .اةمز كَّ
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َقَتۡلَت .. بقول موسى للخضر:  وقوله تعاىل حاكياً عن موسى واخلضر
َ
أ

أي: طاهرةً مل ترتكب ِجنايةً ُتوِجب القتل. وقرأ ، ِف ُسوَرةُ الَكهۡ   ٧٤.. ا َزكِياَۢةَنۡفسّٗ 

والفَْرق بينهما أّن الزاكية هي م ن مل ترتكب ذ ْنباً   َزكِياَۢة بدالً من  " زاكيةً "بعض 

 ن رأس، والزكّية هي م ن ارت كَب ْت ذ ْنباً غُِفر  هلا.م

 والزكاة يف اللغة النماء ُيقال: زكى الزرع أي منا وحصل منه منوٌّ كثري وبركة.

ومن معاني الزكّية: الطاهرة، وقد م رَّ معنى الطاهرة وهو الّنز اهة عن األدناس 

 والنجاسات الظاهرية والباطنية.

 والّزكّية:الَفْرق بني الّطاهرة 
ولعّل الفَْرق  بينهما: إّن نتيجة التزكية هي الطّهارة، مبعنى أّن التزكية مقَدِّمة 

للطّهارة، أّما الطّاهرة فهي نفس الطّهارة، مبعنى أّن الطاهرة هي نتيجة وليست 

 .مقدِّمة، فتكون الطاهرة أوفى وأقوى

وأفلَح ْت بالّزكاة  أنها فازت ،فيكون معنى تسمية الزهراء بالطّاهرة الّزكّية

وكانت بعيدةً عن األخالق الدنّية الّرِدّية، وفازت بكّل  ،والطّهارة الفطرّية الذاتّية

و ض ع ت الصِّدِّيقة  من هنا ورد أّن السيِّدة خدجية ،ُموِجبات النجاة يوم القيامة

، لِعلْم اهلل بل تزكيتها فطرّية ،الكربى طاهرة مطَهَّر ة زكّية من غري مقدِّمات إكتسابّية

 .تعاىل حباهلا، ولكْن ال يعين هذا أنها مل ت ْسع  حنو الّتزكية اخلارجّية

ََٰها  إّن التزكية الواردة يف اآلية  :بيان ذلك ى ۡفلََح َمن َزكا
َ
تنقسم إىل   ٩قَۡد أ

 :قسم ْين

 .: التزكية من جانب احلّق املتعالاألّول

 .: الّتزكية من جانب اخللقالثاني

ۚ فِۡطَرَت ٱ.. فهو ِهب ة وقَْذٌف وفطرة  :ّولأّما األ ِ ٱلاَِّت َفَطَر ٱلااَس َعلَۡيَها   ٣٠.. َّللا
ومِ   .فطهارتها هنا ذاتية فطرية، ُسوَرةُ الرُّ

 لَكَة اإلهلّية والقّوة العقلّيةفهو سعي واجتهاد وكَْسب، أي أّن املَ :وأّما الثاني
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رى املناِزعة، فتقهر القوى باألعمال الّصاحلة تغلب املَلَكَات املضاّدة والِقوى األخ

 واألفعال القوّية القاهرة.

فالتزكية مبعنى إظهار األفعال الصاحلة، واإلقبال على الطّاعات املفروضة ال تنايف 

الطّهارة األصلّية بل هي مثرة لذلك، أي أّن كّل م ن جاء بالطهارة الذاتية ال بّد أْن 

 بّد أْن تظهر منه هذه اآلثار. يكون موصوفاً بالتزكية، وال

 :إّن الزكاة لغةً هي النماء وله معنيان زبدة املخض:

بالّزكّية لنماء جسدها العنصري على  : ُسمِّي ت السيِّدة فاطمةلّاملعنى األو

 فكانت  :حديث املفّضل قال يف روي فقد األجساد، بقّية يف املألوفة العادة خالف
 كما الشهر في وتنمى الشهر، في الصبي نمىي كما اليوم في تنمى فاطمة

 .(1) السَّنَة في الصبي ينمى
فكأنه  ،يف سّن احلادية عشر وهذا جواٌب شاٍف ِلم ن ينكر ح ْمل السيِّدة فاطمة

لسيِّدة فاطمة على غريها من النساء مع إّنه ثبت امل يقرأ هذا احلديث أو أنه قاس 

وقد حصل ذلك لفتاٍة يف  ،أكملت تسع سنني كاملةًطبّياً وعلمّياً إمكانّية احلمل لبنت 

 .مصر مؤخراً، حيث أجنبْت فتاةً أيضاً.

عليها  ْعلَم أّن هيكل العصمة الفاطمية ألخبار أْن ُياالغرض من رواية هذه 

 .على خالف اهلياكل األخرى صلوات اهلل

نها كثرية اخلري وللنماء معنى آخر بالنسبة للسيدة املطَهَّر ة مفاده: إ :املعنى الثاني

 .واخلصال احلميدة، وِكال املعن ي ْين جائٌز ومطلوٌب

 :ةالراضية واملرضي

 ؟من خصائص الطّاهرة الزكية أنها راضية م رِضيَّة، فما معناهما

 .بالقليل لنفسه ويرضى عليه قُدِّر  مبا يسخط ال الذي وهو الّراضي، مؤنَّث الّراضية

 بل هو م ْرِضيٌّ ومقبول ،عليه اهللُ لذي ال يسخطواملَْرِضيَّة أو املَْرِضّي هو ا
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 لديه سبحانه وتعاىل.

واملسلِّمة لكّل املقدَّرات الكائنة  قانعة: إّن الّراضية هي النفس الآخر وبتعبرٍي

، أّما املرضّية فهي اليت رضي اهلل عنها، حكام اجلارية اليت تصلها من اهللواأل

وىل: الرِّضا من العبد، ويف الثانية: الرِّضا من فصارْت مرضية للحّق تعاىل، ففي األ

اهلل، واملناط رضا احلّق عن العبد؛ ألّن العبد إذا رضي اهلل عنه فإّنه يرضى على كلِّ 

 ما جيري عليه من املقَدَّرات.

 وقد دّل القرآن الكريم على هاتني الصفتني كقوله تعاىل:

  ُتَها ٱلاۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِناُة يا
َ
أ ۡرِضيا  ٢٧َيَٰٓ  .رِ ُسوَرةُ الَفجۡ   ٢٨ةّٗ ٱرِۡجِِعٓ إََِلَٰ َرب ِِك َراِضَيةّٗ ما

   ١٠ِِف َجناٍة ََعَِّلَة   ٩ل َِسۡعيَِها َراِضَية   ٨وُُجوه  يَۡوَمئِذ  نااِعَمة  ُِسوَرةُ الَغاِشَية. 

 النفس  قال: عن موالنا اإلمام الّصادق ففي التفسري عن أهل البيت

 دخُليأو بالثواب، واملرضيّة بالوالية والرّاضية ،بيته وأهل محمّد إلى املطمئنّة

 .(1) بيته وأهل محمّد أي عبادي في
 ورضا العبد عن اهلل تعاىل بقوله هلل عن العبداالصفتني نظري رضا  هاتني نَّأ كما

َِٰدقَِي ِصۡدُقُهمۚۡ   :يف عّدة آيات ُ َهََٰذا يَوُۡم يَنَفُع ٱلصا َٰت   قَاَل ٱَّللا ََتۡرِي ِمن  لَُهۡم َجنا
نَۡهَُٰر َخََِّٰلِيَن 

َ
بَدّٗ ََتۡتَِها ٱأۡل

َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم اۖ راَِضَ ٱفِيَهآ أ ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚ َذ   ١١٩َّللا

 .َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ

فتارةً يرضى عن نية العبد دون عمله، وتارة  :فرضا اهلل عن العبد على قسمني

ه خصوصّية توجب إلتيان بالعمل خارجاً لاعن العمل دون النية كأْن يكون يرضى 

 .له مزّية الرضا، لكّنه رضاً ناقص

فرضا اهلل عن  ،إّن الرِّضا الكامل هو أْن يرضى اهلل عن النية والعمل واحلاصل:

َوَما َخلَۡقُت   :من خلقهم وقد قال تعاىل نفس العبد ال حيصل ما مل يتّم غرُضُه
نَس إَِّلا َِّلَۡعُبُدوِن ٱۡلِۡ  ارَِياتِ   ٥٦نا َوٱۡۡلِ رض اإلهلي من فالعبودّية هو الغ ،ُسوَرةُ اَّلا
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إمنا يرضى عن نفس عبده إذا كان مثاالً للعبودّية، أي أْن  خلق اإلنسان، فاهلل

كاً هلل يكون مسلِّماً ألمر اهلل تعاىل تسليماً باطنّياً فال يرى نفس ه وال شيئاً غريه إالّ مملو

خاضعاً لربوبّيته ال يؤوب إالّ إليه وال يرجع إالّ إليه كما قال تعاىل يف سليمان وأّيوب 

 .. اٌب وا
َ
ۥٓ أ وهذا هو الرضا عنه، وهذا من مقامات ، ُسوَرةُ ٓص   ٣٠ نِۡعَم ٱۡلَعۡبُد إِناُه

َِنا فَ .. العبودّية، والزمه طهارة النفس عن الكفر مبراتبه وعن اإلتصاف بالفسق 
َ ََّل يَۡرََضَٰ َعِن ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡفَِٰسقَِي  ۖ .. ، َبةُِسوَرةُ اتلاوۡ   ٩٦ٱَّللا .. َوََّل يَۡرََضَٰ لِعَِبادِهِ ٱۡلُكۡفَر

٧   َِمر ، ومن آثار هذا املقام أّن العبودّية إذا متكنت من نفس العبد ورأى ما ُسوَرةُ الزُّ

ضعاً ألمره فإّنه يرضى عن اهلل جلَّ شأُنُه يقع عليه بصره وتبلغه بصريته مملوكاً هلل خا

فإّنه جيد أّن كّل ما آتاه اهلل فإمنا آتاه من فضله من غري أْن يتحتَّم  عليه فهو جوٌد 

 ن ما منعه فإمنا منعه عن حكمة.أونعمةٌ، و

وقد ظهرت  ،إّن هذا اللقب غاية يف متجيد السيِّدة فاطمة الطاهرة واخلالصة:

تَّح د  رضاها برضا اهلل ورسوله أبل  ،لكمال يف حبيبة ذي اجلاللصفة الرِّضا بنحو ا

 فاطمة وسخط رضاي، فاطمة رِضَا  :رت فَع ت املغاي رة، وإالّ لَم ا قال النيبعأو

 . لسخطها ويسخط لرضاها يرضى الله إنّ  و  سخطي

ُيۡعِطيَك  َولََسۡوَف   :كما أّن اهلل تعاىل أنزل يف رضا موالتنا فاطمة قوله تعاىل
َحَٰ   ٥َربَُّك َفَُتََۡضَٰٓ   .ُسوَرةُ الضُّ

)صلوات اهلل  هلل على موالتنا فاطمةافقد روي يف سبب نزوهلا أّنه دخل رسوُل 

فدمعت عينا  ،وعليها كساء من أجلة اإلبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها عليها(

 اآلخرة، بحالوة االدني مرارة تعجّلي بنتاه يا  :رسول اهلل ملّا أبصرها، فقال
 . (1) ٥َولََسۡوَف ُيۡعِطيَك َربَُّك َفَُتََۡضَٰٓ   عَلَيَّ: الله زلأن دفق

 :كةمبارـال

 والكثرة يف كّل خري، قال تعاىل: وتعين القداسة، ،املبار كة: على وزن مفاع لَة
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   نَزۡلَنَُٰه ُمَباَرك
َ
نَعامِ   ٩٢.. َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

َ
أتي من قبله اخلري الكثري. أي ما ي ،ُسوَرةُ األ

سم فاعل، ومنه الربكة وهي: الّنماء والزيادة، وبارك اهللُ الشيء  وبارك او"املبار كة" 

وتبارك اهللُ: أي تقَدَّس  وتن زَّه ، ومعنى التقدعس:  ؛فيه وعليه: وضع فيه الربكة

 واملُتبارك هو املرتفع. ؛التطَهعر

ذات بركة يف العلوم الربانية والفضائل  هراءإّن موالتنا السيِّدة الّز واحلاصل:

 املنيفة. واملعاجز النفسانية والكماالت الشريفة والكرامات

وهذا اللقب الشريف يوضِّح ويبيِّن اخلريات الكثرية والربكات الوفرية الواصلة 

لسان  من السيِّدة املع ظَّم ة والّرمحة الكربى جلميع خلق اهلل تعاىل وهو لَقٌَب و ر د  على

أمالي الصَُّدوق وإكمال  ) ، ففييف حّق الطاهرة فاطمة روح اهلل عيسى املسيح

 يا  :عن عبد اهلل بن سليمان قال: قرأُت اإلجنيل يف وصف النيب حمّمد( الدِّين 
 البتول لبكرا الطّهر الطّاهرة ابن يا وأَطِعْ سمَعْأو تهزل وال أمري في جدَّ عيسى

 ألهل فسّر ،فتوكل وعليَّ فاعبد، فإيّاي للعاملني آية كخلقت أنا فحل، غير من

 صدّقوا ،أزول ال الذي الدائم الله أنا أنّي يديك بني من بلّغ بالسريانية، سوريا

 القليل، النسل ذو .العمامة. وهي والتّاج واملدرعة اجلمل صاحب األميَّ النّبيَّ

 في يكفلها ،نصب وال فيه صخب ال اجلَنَّة، في بيتٌ لها مبارَكة من نسله إمنا

 .(1).. مستشهدان فرخان لها أمَّك، زكريا كَفَلَ كما الزمان آخر
لسيِّدة أّم املؤمنني خدجية أّم الصدِّيقة الكربى اوال خيفى على احملقِّقني املتتبِّعني أّن 

ن " م مباركة " وكون السيِّدة خدجية " لطاهرة املبار كةا كان أيضاً من ألقابها " فاطمة

 :جهتني

ومن جهة ثانية  ،من جهة نقاوة ذاتها وطهارة سرِّها وكثرة اخلريات الصادرة منها

زدادت عند محلها أو ،ّن كثرة نسلها وكثرة بركاتها إمنا ظهرت أكثرإمن حيث 

 .، مضافاً إىل أّن كثرة نسلها إمنا حتقق بواسطة الصدِّيقة الطّاهرةبالسيِّدة الزهراء
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ثري، وأنها ه الذرية الطيبة والنسل الكر" أنيف معنى "الكوث وقد ورد يف أخبارهم

 .نيكرامةٌ خلامت النبيِّ

هي الليلة املباركة يف  سيِّدة نساء العاملني فاطمةعلى أنَّ يضاً اآليات أوقد دلت 

نَزۡلَنَُٰه ِِف ََّلۡلَة  مُّ  ٢َوٱۡلِكَتَِٰب ٱلُۡمبِِي  ١حٓم  ليلة القدر كقوله تعاىل: 
َ
آ أ َبََٰرَكٍةِّۚ إِناا إِنا

ۡمٍر َحِكيٍم  ٣ُكناا ُمنِذرِيَن 
َ
َخانِ   ٤فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ هو النيّب   ١ حمٓ  ، فـُسوَرةُ الُّ

، وأّما الليلة املبار كة فهي سّيدة ، والكتاب املبني هو أمري املؤمنني علّيحمّمد

ۡمٍر َحِكيٍم فِي ، وأّما قوله تعاىل: نساء العاملني فاطمة الّزهراء
َ
  ٤َها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

 .(1) كثير خيرٌ منها يخرج  :قال

 :النورية

النورّية مؤنَّث نوري، وهما منسوبان إىل الّنور، والّنور كيفّية ظاهرة بنفسها، 

ُمظهرة لغريها، وقد يعّبر بالوجود والكمال واهلداية والّداللة، وعلى أّية حال 

كانت بأحناٍء متعدِّدة، فهي ألهل الّسماوات  مة الزهراءفنورانّية السيِّدة املعظَّ

 بنحٍو، وألهل األرض بنحٍو خيتلف باختالف األوقات، وألمري املؤمنني بنحو آخر.

أّما نورانيتها ألهل الّسماوات، فالروايات تنّص على أنها كانت تزهر يف حمراب 

يف  فسري أهل البيتعبادتها كالكوكب الدّري وكالنجم الّساطع، وقد ورد يف ت

َها َكۡوَكب  .. قوله تعاىل:  نا
َ
ِي    َكأ أنها مأوَّلة يف فاطمة سّيدة  ،ُسوَرةُ الُّورِ   ٣٥.. ُدر 

 النساء، وهلذا ُسمِّي ت عند املالئكة بالنعورية.

وأّما نورانّيتها ألهل األرض، فالّروايات تنّص أيضاً على أنها كانت تزهر ألهل 

يٍض وأصفٍر وأمحٍر، بل كانت األنوار الّساطعة من خواّص تلك املدينة بنوٍر أب

، احملجوبة الكربى، حتى أّن مجاعة من اليهود اهتدوا وأسلموا لّما رأوا نور ها

ستقرض من يهودي شعرياً أ أّن اإلمام علّياً( املناقب واإلحتجاج  ) روي يف

من الصعوف، فأدخلها فاطمة رهناً، وكانت  (2)فاسرتهنه شيئاً فدفع إليه مالءة
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اليهودي إىل داره ووضعها يف بيٍت، فلّما كانت الليلة د خ لَْت زوجُتُه البيت الذي فيه 

املالءة بشغٍل فرأْت نوراً ساطعاً يف البيت أضاء به كلّه، فانص ر فَْت إىل زوجها فأخب ر ْتُه 

د نسي أّن يف بيته بأنها رأْت يف ذلك البيت ضوءاً عظيماً فتع جَّب  اليهودي زوجها وق

مالءة فاطمة، فنهض مسرعاً ودخل البيت فإذا ضياء املالءة ينشر شعاعها كأنه 

النظر يف موضع  نعميشتعل من بدر منري يلمع من قريب، فت ع جَّب  من ذلك، فأ

املالءة فع ِلم  أّن ذلك النعور من مالءة فاطمة، فخرج اليهودي يعدو إىل أقربائه 

 .(1)جتمع مثانون من اليهود فرأوا ذلك فأسلموا كلّهمأربائها فوزوجته تعدو إىل أق

فهو ممّا ال ميكن إنكاره، فقد ورد أّن وجهها كان  وأّما نورانيتها ألمري املؤمنني

يزهر لألمري من أّول النهار كالشمس الضاحية، وعند الّزوال كالقمر املنري، وعند 

ال يف هذا املقام إّن أهل الّسماوات غروب الشمس كالكوكب الدعرّي، وميكن أْن ُيق

مل يكن عندهم اإلستعداد ملشاهدة نور تلك املخ دَّر ة بنحو الكمال، فلم يروها من 

فكان  أّول العمر إىل آخره إالّ كوكباً درّياً ال مشساً وال قمراً، أّما أمري املؤمنني

فكان  ،إلحتاد الواقعييراها بنحو أكمل وأمّت بالبصرية الكاملة حسب الوالية احلقّة وا

 .يراها مشساً وقمراً وكوكباً دّرياً

 :وقد روى الفريقان يف حديث التزويج أّن جربائيل هبط إىل خامت املرسلني وقال

 ْبن عليّ عمِّكَ بنا من فاطمة بنتكَ قال: ممّن؟ قال: ،النّور من النورَ زَوِّج 

 . طالب أبي
الظاهر فمثل نور الشمس وغريها، وأّما  ظاهٌر وباطٌن، أّما :والنور على قسمني

ِن  ملعرفة االباطن فنور التوحيد ونور  َٰ نُور  م  ۡسَلَِٰم َفُهَو لََعَ ُ َصۡدَرهُۥ لِۡۡلِ َح ٱَّللا َفَمن َُشَ
َ
أ

ب ِهۦِۚ  َمرِ   ٢٢.. را نور  ونور الباطن أقوى وأبقى، ولذا قيل إّن أهل البيت ،ُسوَرةُ الزُّ

باٍق ال  نور غريهم إىل الزوال واإلضمحالل، ونورهمألّن  ،الّسماوات واألرض

 السبب يف بقائهم، وألّنهم باقون،وهو  ،يزول، وقلوبهم تضيء وتتقد دائماً وأبداً
 

                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 

 فالنور يالزمهم يف الوجود مالزمة الظل لِذْيِه.

 نور، ومخرجه نور، مدخله فاملؤمن وروى عليع بن إبراهيم يف املؤمن: 

 .(1) نور على نور القيامة ميو وهو نور، وكالمه
ۡصلَُها ثَابِت  َوفَرُۡعَها ِِف .. وأصل منشأ هذه األنوار هو الشجرة الطيبة اليت 

َ
أ

مَ  وتلك هي احلضرة الفاطمية والبضعة األمحدّية، خلقتها  ،َراهِيمَ ُسوَرةُ إِبۡ   ٢٤آءِ ٱلسا

نوار اإلهلية، من األ نور، بل منشأها ومبدأها نور، وطلعتها نور، ووالدتها

منتزعة من نور احلقيقة األمحدية، والنور ذو مصاديق متعددة، منه: نور احلفظ 

ونور احلب، ونور اليقني، ونور الفكر، ونور الذِّكْر،  ،ونور اخلوف، ونور الّرجاء

ونور الِعلْم، ونور احلياء، ونور اإلميان، ونور اإلحسان، ونور العطف، ونور 

ونور اإلستقامة، ونور اإلستكانة، ونور الطمأنينة، ونور  اهليبة، ونور احلياة،

ونور األبدّية، ونور  ،ونور الوحدانية، ونور الفردانية ،اجلالل، ونور اجلمال

 .السرمدية، ونور البقاء..

 :خالصة النور األمحدي الذي قال اهلل تعاىل يف حقّه فالسيِّدة املطهَّرة الزهراء

 .. ُا ناۡهِديَوَلَِٰكن َجَعۡلَنَُٰه ن ۚ  َمن بِهِۦ ورّٗ اَشآُء مِۡن ِعَبادِنَا وَرىَٰ   ٥٢ ..ن وهو الظاهر  ،الشُّ

قَۡد .. وأجلع املوجودات وأظهرها  ،بنفسه واملظهر لغريه، بل هو نفس الظهور
ِ نُور   َِن ٱَّللا بِي   ب  َوكَِتَٰ  َجآَءُكم م  والصدِّيقة الطاهرة خالصة  ،َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ  ١٥مُّ

وهي أشبه  ،ذلك املوجود املسعود وخاصته وبضعته ومثرة صاحب املقام احملمود

هدًى و هدياً ومستاً وقوالً وفعالً والناس برسول اهلل خلقاً وُخلُقاً وكالماً وحديثاً 

 اه اهلل آتاها، فإذاً هي النوريةوما أت ،وِعلْماً وعم الً ويقيناً ومعرفةً، فورثت أباها

 .ر األنوار يف العوامل الشهودية والغيبيةالّسماوية بل هي نو

حيث ضربه اهلل مثالً  ؛هي النور يف سورة النور صلوات اهلل عليها السيِّدة الزهراء

بإسناده عن صاحل بن سهل ( أصول الكايف  ) فقد أورد العالّمة الكليين يف ؛للعاملني
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ُ نُوُر  يف قول اهلل تعاىل:  قال اإلمام أبو عبد اهلل ) اهلمداني قال: ۞ٱَّللا
ة   ۡرِضِّۚ َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ

َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰو ۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِِف زَُجاَجٍة   ٱلسا ٱلزَُّجاَجُة فِيَها ِمۡصَباٌح
َها َكۡوَكب   نا

َ
ِي   يُوقَُد ِمن َشَجَرة   َكأ َبََٰرَكة   ُدر  َها اُد َزۡيتُ يَكَ  َوََّل َغۡربِياة   َّلا َُشۡقِياة   َزۡيُتونَة   مُّ

 ۚ ُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار  ِّۚ  يَُِضٓ َٰ نُور  ُ َيۡهِدي ٱ نُّوٌر لََعَ ۚ َوَيۡۡضُِب ٱَّللا ُ ِلُورِهِۦ َمن يََشآُء َّللا
ٍء َعلِيم   ۡ َۡ  ِ

ُ بُِكل  ۡمَثََٰل لِلنااِس  َوٱَّللا
َ
فِيَها   فاطمة كمشكاة: ؛ُسوَرةُ الُّورِ   ٣٥ ٱأۡل

 ۖ َها َكۡوَكب    احلسني  َباُح ِِف زَُجاَجٍة  ٱلِۡمۡص   احلسن  ِمۡصَباٌح نا
َ
 ٱلزَُّجاَجُة َكأ

ِي    َبََٰرَكة   يُوقَُد ِمن َشَجَرة    الدنيا أهل نساء بني درِّيٌّ كوكب فاطمة  ُدر    مُّ

قِياة   َزۡيُتونَة    إبراهيم اُد يَكَ   نصرانيّة وال يهوديّة ال  َوََّل َغۡربِياة   َّلا َُشۡ
ءُ  َزۡيُتَها ۚ   بها ينفجر العِلْم يكاد  يَُِضٓ ِّۚ  َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَار  َٰ نُور   إمامٌ  نُّوٌر لََعَ

ۚ َيۡهِدي ٱ  إمام بعد منها ُ ِلُورِهِۦ َمن يََشآُء    يشاء مَن لألئمّة الله يهدي  َّللا

   ۡمَثََٰل لِلنااِس
َ
ُ ٱأۡل ۡو َكُظلَُمَٰت   ، قلت:  َوَيۡۡضُِب ٱَّللا

َ
 األوّل: قال ، أ

َُٰه َمۡوج  َيۡغشَ   وصاحبه ِن فَۡوقِهِۦ   الثالث  ى َبۡعُضَها   لثانيا ُظلَُمَُٰتُّۢ  َسَحاب ۚ م 
ۡخَرَج يََدهُۥ  أميّة بني وفنت الله لعنه معاوية  فَۡوَق َبۡعٍض 

َ
ٓ أ  في ملؤمنا  إَِذا

ُ  لَۡم يََكدۡ   فتنهم ظلمة ََٰها  َوَمن لاۡم ََيَۡعِل ٱَّللا  لدو من إماماً  ا ََلُۥ نُورّٗ يََرى

 .(1) ( القيامة يوم إمام  ٤٠َفَما ََلُۥ مِن نُّوٍر   فاطمة

َها َكۡوَكب     :قال عنه( تفسري فرات  ) ويف نا
َ
ِي    َكأ  نساء من فاطمة  ُدر 

َبََٰرَكة   يُوقَُد ِمن َشَجَرة    العاملني قِياة   َزۡيُتونَة   مُّ  يهوديّة ال :قال  بِياة  َوََّل َغرۡ  َّلا َُشۡ

ءُ يَكَ   نصرانيّة وال  . عليها الله سالم منها ينبع العلم يكاد  اُد َزۡيُتَها يَُِضٓ
 ملعصومني من ِعلْم سيِّدة نساءا وبهذا التفسري يتضح أّن العلم الشرعي لألئّمة

من أعلى حيث ُيفاض العلم  ،كالزَّيت ُيْعص ر من الزيتونة العاملني فاطمة الّزهراء

واألئّمة  ،مراقي النبّوة على فاطمة الطاهرة مباشرةً بدون نزول م لَك مقَرَّب

فكما كان وجودها املقدَّس سبباً لوجود كّل واحد من  ،الطّاهرون يتكلّمون عنها
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األئّمة فكذلك كان ِعلمهم الظاهري يفاض عليهم بواسطتها متاماً كما كان ُيفاض 

 العلم زولن بواسطة املَلَك، وليس مّثة مالز مة بني العلم الظاهري على رسول اهلل

 بواسطة املَلَك وبني اجلهل به.

مشكاة علوم آل حمّمد، فكما يستفيد الناُس  فالسيِّدة الّشهيدة فاطمة الّزهراء

فكذلك بعلوم ، لِ ُسوَرةُ الاحۡ   ١٦َوبِٱلاۡجِم ُهۡم َيۡهَتُدوَن .. من ضوء النجوم 

 يهتدون، فتأمَّْل. ى فاطمةالصدِّيقة الكرب

 :مريم الكربى

 هذا لقٌب شريٌف من ألقاب السيِّدة الطاهرة، وقد مّساها به أبوها رسول اهلل

فقال: هذه واهلِل مريم الكربى؛ وإليكَ عزيزي القارئ هذه الرواية املقدَّسة املبار كة 

 :( حبار األنوار) كما رواها العالّمة اجمللسي يف 

 بعد كان فما ألبي: قلت  قال: ر، عن اإلمام الكاظمعن عيسى الضري
 واحلسن وفاطمة عليّاً دعا ثم فقال: قال: ؟الله رسول عن املالئكة خروج

 على كوني سَلَمَة: ألمّ وقال عَنِّي، أُخْرُجُوا بيته: في لِمَن وقال واحلسني
 بيد فأخذ منه فدنا مِنِّي أُدْنُ عليّ يا قال: ثم فَفَعَلَتْ، أحد، يقربه فال الباب

 أراد فلمّا األخرى بيده عليٍّ بيد وأخذ ،طويالً صدره على فوضعها فاطمة
 بكاءً فاطمة فَبَكَتْ الكالم، على يقدر فلم عَبْرَتُه، غلبته الكالم الله رسول

 يا فاطمة: فقالت ،الله رسول لبكاء واحلسني واحلسن وعليّ شديداً
 من النبيني سيد يا لبكائكَ كبدي وأحرقتَ قلبي، قَطَّعْتَ قد الله رسول

 بعدك؟ لولدي مَن ونبيه، حبيبه ويا ورسوله ربّه أمني ويا واآلخرين، األولني
 وأمره؟ الله لوحي مَن الدين؟ وناصر أخيك، لعليٍّ مَن بعدك؟ بي زلين ولذلٍّ

 صلوات نيواحلس واحلسن عليٌّ عليه وأَكَبَّ فقبَّلَتْهُ، وجهه على وأكبَّتْ بَكَتْ ثم

 :له وقال عليّ يد في فوضعها يده في ويدها إليهم رأسه فرفع عليهم الله
 الله حْفَظْأف عندكَ محمَّد رسوله ووديعة للها وديعة هذه احلسن أبا يا

 من اجلنة أهل نساء سيدة والله هذه عليّ يا لفاعله وإنك ،فيها حفظنيأو



 اجلزء األول 

 هذا نفسي بَلَغَتْ ما والله اأَمَ الكبرى مرمي والله هذهِ واآلخرين، األولني

 أمرتك ملا نفذأ عليّ يا سألتُه، ما فأعطاني ولكم، لها الله سألتُ حتى املوضع
 راضٍ إني عليّ يا عْلَمْأو ،جبرئيل بها أمر بأشياء أمرتها فقد فاطمة به

 لِمَن ويلٌ عليّ يا ومالئكته، ربي وكذلك فاطمة، بنتيأ عنه رَضِيَتْ عمّن
 أحرق لِمَن وويلٌ حرمتها، هتك لِمَن وويلٌ حقها، بتزَّهاأ لِمَن يلٌوو ظَلَمَهَا

 برئ، منهم إني اللهم وبارزها، شاقّها لِمَن وويلٌ خليلها، آذى لِمَن وويلٌ بابها،
 واحلسن وعليّاً إليه فاطمة وَضَمَّ الله رسول سمّاهم ثم برآء، مني وهم

 يدخلون بأنهم وزعيم سلم، شايعهم ولِمَن لهم إني اللهم وقال: واحلسني
 وعن عنهم تأخَّرَ أو وتَقَدَّمَهُم وظَلَمَهُم عاداهم لِمَن وحرب وعَدوٌّ اجلنة،

 ،يترض حتى أرضى ال فاطمة يا والله ثم النار، يدخلون بأنهم زعيمٌ شيعتهم،
 . يترض حتى أرضى ال والله ال ثم ،يترض حتى أرضى ال والله ال ثم

وقلُت: إّن الناس قد أكثروا  نا اإلمام موسى الكاظمقال عيسى: فسألُت موال

 أمر أبا بكر أْن يصلّي بالناس، ثم عمر، فأطرق عين طويالً ثم قال يف أّن النيب

:  ترضى وال األمور، عن البحث كثير عيسى يا ولكنكَ ذكروا، كما ليس 

ه يف ديين وأتفقَّه ، فقلُت: بأبي أنت  وأمي إمنا أسال عّما أنتفع ب بكشفها إالّ عنها

 إنّ : خمافةَ أْن أضل، وأنا ال أدري، ولكْن متى أجد مثلك يكشفها لي، فقال
 عليه وأُغْمِيَ حِجْرِهِ، في رأسه فوضع عليّاً دعا مرضه في ثَقُلَ لَمَّا النبي

 فَصَلِّ أُخْرُجْ عمر يا فقالت: عائشة فَخَرَجَتْ بها، ؤذنأُف الصالةُ وحَضَرَتِ
 أنْ وأكره لَيِّنٌ، رَجُلٌ ولكنّه صَدَقْتَ، فقالتْ: بها، أَوْلَى أبوك قال:ف بالناس

 واثبٌ وَثَبَ إنْ أكفيه وأنا هو يصلي بل عمر: لها فقال أنتَ، فَصَلِّ القوم يواثبه
 والرجل منها، يفيق أراه ال عليه مغمىً محمَّداً أن مع متحرك، حترك أو

 يفيق، أنْ قبل بالصالة فبادره عليّاً يريد يفارقه، أنْ يقدر ال به مشغول
 الليلة، منذ مناجاته سمعتُ فقد بالصالة، عليّاً يأمر أنْ خِفْتُ أفاق إنْ فإنه

 فأنكر بالناس ليصلي بكر أبو فخرج قال: الصالة الصالة :كالمه آخر وفي
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 وقال: أفاق حتى يُكَبِّر فلم الله رسول بأمر أنه ظنوا ثم ذلك، القوم 

 وإنّه بالناس، صلّى حتى فأخرجاه وعليٌّ، هو فَحَمَلَهُ فدُعِيَ العباسَ، لِيَ أُدْعُوا
 جتمعأو املنبر، على ذلك بعد يجلس فلم مِنْبَرِهِ، على فَوُضِعَ حُمِلَ ثم لقاعِدٌ،

 من العواتقُ بَرَزَتِ حتى واألنصار املهاجرين من املدينة أهل جميعُ له
 ساعة، يخطب والنبي ومسترجِعٍ خٍوصار وصائحٍ باكٍ فبني خدورِهِنَّ،

 : قال أنْ خطبته في ذَكَرَ ممّا وكان ساعة، ويَسكتُ
هذه  ساعتي وفي هذا يومي في حضرني ومَن واألنصار املهاجرين معشر يا
 فيه الله، كتابَ فيكم خَلَّفْتُ قد أال الغائبَ، شاهدُكم فليُبَلِّغْ واإلنس اجلِنِّ من

 عليكم، لي الله حجة شئ، من فيه الله فرط ما والبيان، والهدى النُّور

 طالب، أبي بن عليّ وصيي الهدى ونورُ الدِّين عَلَمُ األكبر العِلْمَ فيكم وخَلَّفْتُ
 الله نعمةَ ذكُرُواأو عنه، تَفَرَّقُوا وال جميعاً به عتصمواأف الله حبل هو أال

 إخواناً. بنعمته فأصبحتم قلوبكم بني فألَّفَ أعداءَ كنتم إذْ عليكم
 أحبَّهُ مَن اليوم، بعد وما اليوم الله زكن طالب أبي بن عليُّ هذا الناس أيها

 وجب ما وأدَّى الله، عليه عاهد مبا أوفى فقد اليوم بعد وما اليومَ وتوالَّهُ
 حُجَّةَ ال وأصَمّ، أعمىً القيامة يوم جاء اليوم بعد وما اليوم عاداه ومَن عليه،

 الله.  عند له
 غُبُرَاً شعثاً بيتي أهل ويأتي زفّاً، تزفونها بالدنيا غداً تأتوني ال الناس أيها

 للجهالة، والشورى الضاللة وبيعات أمامكم دماؤهم تسيل مظلومني، مقهورين
 وَعَرَّفْتُكُم كتابه، في اللهُ سَمَّاهُمُ قد وآياتٌ أصحابٌ له ألمرا هذا وإنّ أال

 كُفَّاراً بعدي تَرْجِعُنَّ ال جتهلون، قوماً أراكم ولكنّي ليكمإ به أُرْسِلْتُ ما وَبَلَّغْتُكُم
 كلّ ألنّ بالهوى، السُّنَّةَ وتبتدعون مَعْرِفَةٍ، غير على للكتاب متأوِّلني مرتَدِّين

 قائد وله هدى، إمامُ القرآن وباطل، رَدٌّ فهو القرآنَ خالفَ وكالم وَحَدَثٍ سُنّة
 وليُّه، بعدي األمر ولي احلسنة ملوعظةوا باحلكمة إليه ويدعو إليه يهدي

 وارثٌ وأنا قَبْلِي، من النبيون وَرِثَهُ وما ،وعَالنِيَتِي وسِرِّي وحِكْمَتِي عِلْمِي ووراث
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 أنفسكم.  تكذبَنَّكم فال ومُوَرِّثٌ
 الظُّلَم، ومصابيحُ الدين، أركانُ فإنهم بيتي، أهل في الله الله الناس أيها
 واملُوفِي بأمري والقائمُ وأميني، ووزيري ووارثي، أخي عليٌّ العِلْمِ، ومَعْدِنُ

 وأوسطهم املوت، عند عهداً وآخرهم إمياناً، بي الناس أوّل سُنَّتِي، على بعَهْدِي
 عمياء إمامةً قوماً أَمَّ ومَن أَالَ غائِبَكُم، شاهِدُكُم فليُبَلِّغْ القيامة، يوم لقاءً لي

 كَفَرَ.  فقد همن أَعْلَمُ هو مَن األمة وفي
 فيهـا فليأْتِ عدة له كانت ومَن أنا، فها تَبِعَةٌ قِبَلِي له كانت ومَن الناس أيها

  تباعة عَلَيَّ ألحدٍ يبقى ال حتى كلِّه لذلك ضامِنٌ فإنه طالب، أبي بن عليَّ
 .(1)إنتهى

عن بقّية النساء العابدات  وهكذا، فقد ميَّز  رسوُل اهلل الصدِّيقةَ الطاهرة

وقد ذكر القرآن الكريم  ،املطيعات الّزاهدات مع أّنهّن كثريات يف األمم السابقة

مل جيعل سيِّدة الّنساء  لنيّب األكرمامجلةً منهّن وم د ح ُهنَّ وأثنى عليِهنَّ إالّ أّن 

ألنها منت خ ب ة منت ج ب ة مصطفاة  قرينةً لواحدة منهّن إالّ ما كان من مريم لزهراءا

 ،عاملني، ثّم إنها موصوفة بالعصمة والِعفَّة والقداسة وسّيدة نساء عالَِمهامن نساء ال

وهذه األكملّية واألطهرّية واألقدسّية  ،أكمل وأطهر وأقدس لكّن السيِّدة الزهراء

ِلم ا متتلكه من م لَكَات وقابلّيات ليست عند  هلل تعاىل للسّيدة الزهراءاجاءت من 

َما..  :ُيستدلع على ذلك من القرآن بقوله تعاىلأحٍد من نساء العالَمني؛ و يُرِيُد  إِنا
َِرُكۡم َتۡطهرِيّٗ  ۡهَل ٱبۡلَۡيِت َويَُطه 

َ
ُ َِّلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلر ِۡجَس أ حۡ   ٣٣ا ٱَّللا

َ
 وقد ،َزاِب ُسوَرةُ األ

 وقد ذكرنا ؛املشكاة يف آية النورب ع بَّر  عنها اهلل تعاىل على لسان اإلمام الّصادق

 .رواية كاملة آنفاً فراِجْعال

هي  أشار إىل أّن السيِّدة الزهراء لسابقةا يف الرواية مضافاً إىل أّن النيبَّ حمّمداً

بل أضاف كلمة "الكربى" فقال: إنها مريم  ،مريم الكربى، فالنيب مل يقْل إنها مريم
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مني وزيادة، فهي أكرب وأشرف وأفضل وأجلى وأقوى من مريم، وسّيدة نساء العالَ

من األّولني واآلخرين، وهذه األفضلّية واألشرفّية جلامعيتها، وألّنها أكمل يف 

 املَلَكَات احملمودة واملَلَكَات املسعودة.

 سم "مريم":معنى اال
مريم باللغة القدمية تعين العابدة، وقيل: إّن معناه اخلادمة، أو املرأة اليت تعادل 

 بعد أْن وضعتها، قال تعاىل حكايةً عن أّمها: الفتيان، وهو اسم وضعته حّنة أمعها 

  ّٗر ِ إِّن ِ نََذۡرُت لََك َما ِِف َبۡطِِن ُُمَرا ُت ِعۡمَرََٰن رَب 
َ
نَت إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

َ
ٓ  إِناَك أ ِ ا َفَتَقباۡل ِمِن 

ِميُع ٱۡلَعلِيُم  نَثَٰ  ٣٥ٱلسا
ُ
ٓ أ ِ إِّن ِ َوَضۡعُتَها ا َوَضَعۡتَها قَالَۡت َرب  ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت فَلَما

َ
ُ أ َوٱَّللا

ۡيَطَِٰن  ِياَتَها ِمَن ٱلشا ِعيُذَها بَِك َوُذر 
ُ
ٓ أ ۡيُتَها َمۡرَيَم ِإَوّن ِ نَثَٰ  ِإَوّن ِ َسما

ُ
َكُر َكٱأۡل َولَۡيَس ٱَّلا

 .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٣٦ٱلراِجيِم 

إسحاق بن  ملنسوب إىلاومريم بنت عمران بن ماثان وهو غري عمران بن أشهم 

عمران بن  فوالد مريم  وقيل بأن أباها هو عمران بن أشهم؛ ،إبراهيم اخلليل

 .غري عمران والد موسى، والفاصل بني العمرانني أكثر من مثامنائة سنة ماثان 

غري أنها كانت تدعو اهلل  ،وسبب نذر حّنة هو أّنها كانت عقيماً، فآيست من الولد

فر قَّْت  ،كراً، ورأْت يوماً طائراً على غصن يزق فرخهدائماً أْن يرزقها ولداً ذ

 ،وتض رَّع ْت إىل اهلل وتوسَّلَْت إىل الرّب القادر وع ر ض ْت حاجتها على رّب القضاء

 .فو ه ب ها مريم بدالً من الذَّكَِر الذي طَلَب تُه ليخدم يف بيت املقدس

ح بأمساء النساء ملاذا أعرض القرآن الكريم عن التصري :والّسؤال املفروض

 ما صرَّح  باسم السيِّدة مريم يفبين ،كتفى بالوصف واإلشارةأالعابدات يف القرآن، و

 :عشرين موضعاً بصيغة اخلطاب وبغريها من قبيل

  ۡهلَِها َمًَكنّٗ َوٱۡذُكۡر ِِف ٱلِۡكَتَِٰب َمۡرَيَم إِذِ ٱنتََبَذۡت
َ
 .َيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ١٦ا ا َُشۡقِي ّٗ مِۡن أ

 .. َإِنا  ۡرَيمُ تََٰيَٰم  َ َِٰك  ٱَّللا َركِ  ٱۡصَطَفى َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِميَ  َوَطها َِٰك لََعَ  .َرانَ آِل ِعمۡ   ٤٢ َوٱۡصَطَفى

  َٰكِعَِي  .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٤٣تََٰيََٰمۡريَُم ٱۡقُنَِّت لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِِع َمَع ٱلرا
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 واجلواب من وجهني:

والّسالطني ال يدعون احلرائر والعقائل من ذوات : إّن امللوك لالوجه األو

البيوتات بأمسائهّن يف املأل العام واحملافل، وإمنا يدعونهّن باأللقاب والكنى إعظاماً 

وإكراماً، فينبغي أْن يبقى اسم احلّرة احملرتمة حمجوباً مستوراً كشخصها، خالفاً 

على رؤوس األشهاد،  لإلماء واجلواري حيث ال ينزعج الّسادة من ذكر أمسائهّن

وملّا كان النصارى يعتقدون بعيسى وأّمه مريم أنهما ابن اهلل وزوجته، وينسبونهما 

يف القرآن  فقد وصف اهلل سبحانه عيسى تعاىل اهلل ذلك علّواً كبرياً  للحّق 

ِ إِّن ِ َعۡبُد ٱ..  :الكريم بصفة العبودّية، وأجرى ذلك على لسانه حيث قال َّللا
َِِٰنَ ٱلِۡكَتََٰب وََجَعلَِِن نَبِي ّٗ َءاتَ  بالعبودّية  ، وكذلك وصف مريمَيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ٣٠ا ى

ليعلم الّنصارى  ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٤٣ ..تََٰيََٰمۡرَيُم ٱۡقُنَِّت لَِرب ِِك  وخاطبها بهذه السِّمة: 

من عبيده،  أّن تلك املستورة العظمى كباقي النساء، أمة من إماء اهلل، وابنها عبٌد

ال نسبة البنّوة وال الزوجية، وهذا ال يعين  ،ونسبتهما إىل اهلل ذي املنن نسبة العبودية

بل ذكرها وصّرح بامسها وأمرها بالطاعة  ،مريم يف القرآن نقّص من قدرأّن اهلل 

 .والعبادة تعظيماً هلا

لعبودية طاعة إلثبات امتثال واإلمسها والتأكيد عليها باإلاوالغرض من تكرار 

متازت يف العبادة، ومل تتميز يف العبودية، وإمنا أليعلم النصارى أّن مريم  ،واإلئتمار

وال نسبة بينها وبني الّساحة املقدَّسة حلضرة ملك امللوك ورّب  ،هي من عبيد اهلل

 .(1)من األقانيم الثالثة األرباب، خالفاً ملا توّهمه النصارى حينما جعلوها إقنوماً

 يم يف القرآن أّن اهلل أكرم مريمإّن السبب يف تكرار اسم مر :انيالوجه الث

ونّزهها من النقائص والكدورات النسوية، وهّذبها  ،بكرامات باهرة وآيات زاهرة

وخاطبها خطابات صرحية مباشرة، ليعلم  ،وقَِبلَها وجعلها يف عداد األنبياء العظماء

ملرأة يف عداد األنبياء بعد رفع املوانع لكاملة ميكن أْن جتعل ااأّن القدرة الربانية 
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وطهارة الذيل وكثرة التقوى وشّدة اإلميان، فتكون مثل إبراهيم وعيسى وموسى 

َٰكِعَِي   يتوّجه إليها اخلطاب: وداود تََٰيََٰمۡرَيُم ٱۡقُنَِّت لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِِع َمَع ٱلرا
٤٣   ۡنا اليت جعلها اهلل يف عداد األنبياء هو املرأة ؛ ونقصد باملرأة هَرانَ ُسوَرةُ آِل ِعم

مرأة أن تصل إىل درجة األنبياء، ااملعصومة وليس كّل امرأة، فليس بإمكان أية 

وكذلك ليس بإمكان كّل رجٍل أن يصل إىل درجة األنبياء، نعم الرجال املعصومون 

ت يصلن يصلون إىل درجة األنبياء بل يتخطون درجاتهم، وكذلك النساء املعصوما

إىل درجة األنبياء ويتخطون درجاتهم نظري ما وصلت إليه سيدتنا الصّديقة الكربى 

حيث تفوقت على األنبياء واملرسلني بصفاتها الربانية وخصائصها  الزهراء البتول

َٰلَِك فَۡضُل ٱ..  النفسية ُ َوَِٰسعٌ َذ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱَّللا  .َدةِ  ِلَمائُسوَرةُ ا  ٥٤َعلِيٌم  َّللا

قريب من مشرب بعض علماء العاّمة الذين ذهبوا إىل  الثاني الوجه إنَّ اخلالصة:

 ؛القول بنبّوة مريم، وأنها من األنبياء العظام، واستدلّوا لذلك باخلطابات القرآنية

وهذا الرأي مل يوافق عليه أكثر علماء اإلمامية؛ بدعوى أّن النساء مهما بلْغن  من 

إلميان ال ُيكَلَّفْن  بتكاليف الرِّجال، وال ميكن أْن يأتني بشريعة، فللرجال الكمال يف ا

 تكاليفهم وأحكامهم ومهامهم، وللنساء تكاليفهّن وأحكامهّن ومهامهّن.

ال يصّح تكليفهّن   أمثال مريم ولكّن الصحيح أْن يقال: إّن النساء 

كأنبياء مرس لني أصحاب شريعة، بالتكاليف العاّمة؛ كدعوة الناس إىل االعتقاد بهّن 

يصح حينئٍذ لغةً تسميتهنَّ أّما أْن يكُنَّ مكَلَّفات بتكاليف خاّصة بهّن فال مانع منه و

ألّن النبّوة أعّم  ؛ ذلكغري مرس لني، كبقّية األنبياء من الرِّجال غري املرسلنيبأنبياء 

لسن بأنبياء  ولكنهّن الناحية اللغوية احملضة ، فهنَّ أنبياء منمن كونها تشريعّية

 إصطالحاً وعرفاً، فتأمل أخي القارئ فإنه دقيق.

 سيِّدة الصدِّيقة الكربى الزهراء: إّن مريم أفضل من مجيع النساء، والوباجلملة

أفضل من مريم ومن مجيع نساء العاملني، وكثرة التصريح باسم  صلوات رّبي عليها

لسيِّدة املعظَّمة الزهراء اليت مل يصّرح يف القرآن ال يدّل على أنها أفضل من ا مريم

ختفاؤه دليٌل على ع ظَم ِة ذاِتها وش ر ِف أبامسها يف القرآن، واحتجاب امسها املبار ك و
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ال  كما أّن ثبوت هذه الفضيلة للسيِّدة الزهراء ؛حاالتها، وهي املستورة الكربى

 .تنفي علو مرتبة السيِّدة مريم

يف آياٍت عديدٍة، ووصفها بأوصاٍف  السيِّدة الزهراء وال خيفى أّن القرآن ذ كَر 

كمالّيٍة وأثنى عليها، وقد استوفى املفسِّرون من الفريقَني البحث  يف هذه اآليات، 

وذ كَروا أدلّت هم وشواهدهم على ذلك، كما يف آية التطهري وآية املباه لة، وآيات 

     :خيفى أيضاً أّن قول النيبوال  ؛سورة الّدهر وغريها من اآليات الكثرية جّداً

 الكبرى مرمي فاطمة   ًوكأّنه بهامدٌح واضٌح ملريم حيث جعل الفضل  حمصورا ،

: إْن كان شرف أمة عيسى يف مريم، فإّن هلذه األمة املرحومة مريم أيضاً إالّ قال

أفضليتها من اجلهة الذاتية واضٌح ال غبار  عليه، وأّما و ؛أنها أشرف وأفضل

نتساب إىل خامت األنبياء وة واإلبنليتها من اجلهة اخلارجية فيكفيها شرف الفضأ

، والزواج خبامت األوصياء ومالزمته، وأمومة األئّمة املعصومني ،واملرس لني

وكثرة ذريتها الطيبة إىل يوم الدِّين وأقصد بالذرية الطيبة كلَّ سّيٍد غري مشكٍِّك 

، وغري مائٍل إىل أعدائها جزها وكراماتهاوخصائصها ومعا ها وظالماتهالبفضائ

إّما  كما جاء يف األخبار املتواترة  وأعداء شيعتها يكون سّيداً وابناً هلا وإالّ فهو 

، قال نيّب السيادِة كامل  وبالتالي فال يكوُن وإما منافق، ابن حيضة، وإّما ابن زنا،

ِ   :اهلل نوح باُهۥ َفَقاَل َرب  نَت إِنا ٱبِِۡن مِ  َونَاَدىَٰ نُوح  را
َ
ۡهَِل ِإَونا وَۡعَدَك ٱۡۡلَقُّ َوأ

َ
ۡن أ

ۡحَكُم ٱلَۡحَِٰكِمَي 
َ
ۡهلَِكۖ إِناُهۥ َعَمٌل َغرۡيُ َََٰٰ  ٤٥أ

َ
فاََل  لِح   قَاَل تََٰيَُٰنوُح إِناُهۥ لَيَۡس ِمۡن أ

ن تَُكوَن ِمَن ٱۡلَجَٰهِ   َ تَۡس 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ ، ُسوَرةُ ُهودٍ   ٤٦ لِيَ ۡلِن َما لَيَۡس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۖ إِّن ِ

، أفضل من مريم وعليه؛ فإّن السيِّدة الّشهيدة والّشاهدة الزهراء واهلل أعلم.

 على معرفتها دارت القرون األوىل.بل سيدتنا هي الصدِّيقة الكربى و

 :دثةمحـال

ّن احملدَّثة على صيغة اسم املفعول أي اليت ُحدِّث ْت من ِقب ِل اهلل تعاىل ومالئكته؛ أل

وجربائيل وغريه من  كما قلنا  ُمحدِّثها  اهللُ فكان ،احملدَّث ال بّد له من حمدِّث

فكان لسّيدة النساء لقاءات ال ُتحصى مع املالئكة، كيف ال؟! وقد أشارت  ،املالئكة
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 املروّية بس ن ٍد صحيٍح إىل موالنا اإلمام اهلادي ( الكبرية اجلامعة ) الشريفة الزيارة

 املالئكة، مُخْتَلَفُ  :فاطمة الزهراء وسّيدة النساء واألئّمة أّن النيّب
 . الرّحمة.. ومعدن الوحي، ومهبط

؛ أي أنهم موضع صعود ونزول  املالئكة مختلف  :ومعنى كونهم

 .إليهم صلوات اهلل عليهم املالئكة

 ، أّن، أو ما ُيسمَّى مبصحف السيِّدة الزهراءويف حديث مصحف جربائيل

 كانت تلتقي جربائيل طيلة فرتة وجودها الشريف بعد رحيل أبيها السيِّدة الطاهرة

  مبا يقارب اخلمسة والسبعني يوماً على الّرواية املشهورة والّصحيحة سنداً، فكان

وتسمع منه األحاديث  ،تراه باحلاّسة الباصرة الظاهرية حيضر ليؤنسها، فكانت

ما جاء  قبل رحيل والدها مما يؤكد لقاءها بهو ،نواألخبار يف ما كان وما هو كائ

 :املشهورة يف مرثيتها

ــة   ــاء وهنبثــ ــان بعــــدك أنبــ ــد كــ لو كنـت شـاهدها مل تكثـر اخلطـب     قــ

ــا فقـــدناك فقـــد األرض وابلـــها   إنـ
 

 ختل قومك فاشهدهم فقد نكبواأو
 

ــات يؤنســنا   ــل باآلي ــد كــان جربي  ق
 

ــا فكـــل اخلـــري حمتجـــب   فغبـــت عنـ
 

 يستضـــاء بـــه وراًونـــ فكنـــت بـــدراً
 

 عليـك ينـزل مـن ذي العـزة الكتـب     
 

ــا رجــــال و  ســــتخف بنــــاأجتهمتنــ
 

 بعــد الـــنيب وكـــل اخلـــري مغتصـــب 
 

ــم حامتنــــا    ــولي ظلــ ــيعلم املتــ  ســ
 

ــة أنـــ  ــوم القيامـ  ســـوف ينقلـــب ىيـ
 

ــد    ــه أحـ ــذي مل يلقـ ــا الـ ــد لقينـ  فقـ
 

 مــــن الربيــــة ال عجــــم وال عــــرب
 

 فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيـت 
 

 مـــال لــــه ســــكب لنـــا العيــــون بته 
 

 وكـــان جربائيـــل باآليـــات يؤنســـنا
 

ــا   فكـــلع اخلـــري حمتجـــبُ فغبـــت عنـ
 

 لبيت األخري من مرثيتها الشريفة داللة واضحة على مؤانسة املالك جربائيلا

 .هلا صلوات اهلل عليها

  :( الوايف ) وقد ع رَّف  احملدِّث الفيض الكاشاني يف كتابه



 اجلزء األول 

(1)

  يف معنى "احملدثني":( جممع البحرين  ) وقال يف

دون أْن قتصر هذان التعريفان على كون التحديث من ِقب ِل املالئكة فقط أوقد 

يشمل  حتديث  اهلِل للمحدَّث، كما أنهما قيَّد ا التحديث بسماع صوت املَلَك دون 

 رؤيته.

حيث إّن التقييد املذكور تربعي  ،وفيهما من اإلشكال ما ال خيفى على املتدبِّر

بل هو خالف اآليات واألخبار الدالة على صّحة رؤية  ،دون أْن يعتمد على دليٍل

ََٰسَِٰمرِيُّ   :ن قوله تعاىلاملالك، فمن القرآ ُۡت بَِما لَۡم  ٩٥قَاَل َفَما َخۡطبَُك تََٰي ُُ قَاَل بَ
ْ بِهِۦ َفَقَبۡضُت َقۡبَضةّٗ  وا ُ ُُ ثَرِ  َيۡب

َ
ِۡن أ لَۡت َِل َنۡفَِس م    ٩٦ٱلراُسوِل َفَنَبۡذُتَها َوَكَذَٰلَِك َسوا

واْ بِهِ   :؛ فظاهر قولهُسوَرةُ طه ُ ُُ ُۡت بَِما لَۡم َيۡب ُُ يفيد الّرؤية البصرّية فيحمل   ۦبَ

ُۡت  لفظ  ُُ وحيث ال  ،على معناه احلقيقي حتى تأتي قرينة تصرفه إىل اجملاز  بَ

وقد جاء يف تفسريها أّن الّسامري  ،قرينة يف الب ْين يبقى اللفظ على معناه احلقيقي

هب لعجل املصوغ من الذاجربائيل وطرحها يف  ( ناقة ) أخذ من تراب حافر رمكة

 .فتحرَّك، فأضّل قوم ه بعبادة العجل

 فِلم  ال ،الرتاب من حتت قد م يه، ويأخذ فإذا جاز للّسامري أْن يرى جربائيل

كما شاهد  ؛جيوز لألولياء أْن يشاهدوا جربائيل بعيونهم املادية والربزخّية

 املطهرين وسيدة نساء العاملني فهل السامري أفضل من األوصياء !السامري؟

! وذلك لقيام األدلة .كال ثم كال. ؟!ُتدَّع ى له هذه الفضيلة دون أئمتناحتى 

لكريم والسنَّة على صحة جواز رؤية املالئكة كما تقدم يف اوالرباهني من الكتاب 

 .اآلية الكاشفة عن رؤية السامري للملك جربائيل
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ئكة ؛ من أنها كانت ترى املالمن القرآن أيضاً: ما ورد عن الصدِّيقة مريمو

رَۡسۡلَنآ إََِّلَۡها ُروَحَنا َفَتَمثاَل لََها بََۡشّٗ  وحتدِّثهم، قال تعاىل: 
َ
ٓ  ١٧ا ا َسوِي ّٗ فَأ ُعوذُ قَالَۡت إِّن ِ

َ
 أ

ِنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت تَقِي ّٗ  نَا۠ رَُسوُل  ١٨ا بِٱلرا
َ
َمآ أ َٰمّٗ قَاَل إِنا َهَب لَِك ُغَل

َ
قَالَۡت  ١٩ا ا َزكِي ّٗ َرب ِِك أِل

 َٰ ّنا
َ
ُك بَغِي ّٗ  ُغَلَٰم  يَُكوُن َِل  أ

َ
ا قَاَل َكَذَٰلِِك  ٢٠ا َولَۡم َيۡمَسۡسِِن بََۡش  َولَۡم أ قَاَل َربُِّك ُهَو لََعَ

 ۖ  ِ ۥٓ َءايَةّٗ َوِلَۡجَعلَ  َهي  ۡمرّٗ  ل ِلنااِس َورََۡحَةّٗ  ُه
َ
َن أ ََ ِنااۚ َو ۡقِضي ّٗ م   . وكذا سارةَيمَ ُسوَرةُ َمرۡ   ٢١ا ا ما

  راهيمبإزوجة النيب  كانت حمدَّثة، وقد عاينت املالئكة حسبما جاء يف خرب

 .(1)سليم بن قيس

يف الكايف ما يشفي  (أعلى اهلل مقامه الشريف  )ومن األخبار ما أورده الشيخ الكليين 

الغليل، فقد أورد باباً خاّصاً يف أّن األئّمة تدخل املالئكةُ بيوتهم وتطأ بسطهم 

 :(2)ويظهرون هلم

 بن سنان، عن مسمع كردين اأصحابنا، عن أمحد بن حمّمد، عن  عّدة من

البصري قال: كنُت ال أزيد على أكلة بالليل والنهار، فرّبما استأذنُت على اإلمام 

وأجد املائدة قد ُرِفع ت، لعلّي ال أراها بني يديه، فإذا دخلُت دعا بها  أبي عبد اهلل

عقّبت بالطعام عند غريه مل أقدر فأصيب معه من الطعام وال أتأذى بذلك، وإذا 

على أْن أقرَّ ومل أمن من النفخة، فشكوُت ذلك إليه وأخربته بأني إذا أكلُت عنده مل 

 تصافحهم صاحلني، قومٍ طعام تأكل إنك سيار أبا يا : به، فقال أتأذ 

قال: فمسح يده على بعض  ، قال: قلت ويظهرون لكم؟ فرشهم على املالئكة

 . بهم منا بصبياننا ألطف هم : صبيانه، فقال

  حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، بن خالد، عن حممد بن القاسم، عن

وضرب   حسني يا  قال: قال: احلسني بن أبي العالء، عن اإلمام أبي عبد اهلل

تكت عليها املالئكة ورمبا التقطنا من أمساور طاملا  بيده إىل مساور يف البيت 
 . زغبها

                                                           



 اجلزء األول 

 مد، عن أمحد بن حممد، عن علي بن احلكم قال: حدثين مالك بن عطية حم

 األمحسي، عن أبي محزة الثمالي قال: دخلت على اإلمام علي بن احلسني

فاحتبست يف الدار ساعة، ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئاً وأدخل يده من وراء 

ي أراك تلتقطه أي فداك هذا الذ السرت فناوله م ن كان يف البيت، فقلت: ُجِعلُْت

 سيحاً جنعله خلونا، إذا جنمعه املالئكة زغب من فضلة : هو؟ فقال يءش

 إنهم حمزة أبا يا : ، فقلت: ُجِعلُْت فداك وإنهم ليأتونكم؟ فقال ألوالدنا
 . ليزاحمونا على تكأتنا

  ،حممد، عن حممد بن احلسن، عن حممد بن أسلم، عن علي بن أبي محزة

 أمرٍ في اللهُ يُهبِطُهُ ملك من ما  :قال: مسعته يقول بي احلسنعن اإلمام أ

 عند من املالئكة مختلف وإنَّ ،عليه ذلك فعرض باالمام، بدأ إال يهبطه ما

 . األمر هذا صاحب إلى وتعالى تبارك الله
مبعنى أننا نريد من التعريف أْن يكون  ،إذن ذانك التعريفان أخّص من املدَّعى

ليسا كذلك، بل أشارا إىل مصداٍق  املتقدِّمني يف حني أّن التعريفني ،عاًشامالً ومان

إذ إّن بعض احملدَّثني يسمعون امللك وال يرونه،  ،واحٍد من مصاديق مفهوم احملدَّث

فالتعريف بأحد املصاديق غري جامٍع، فال يصلح أْن يكون  ،وبعضهم يسمع ويرى

ضح من املعرَّف ومستوِعباً لكّل مصاديقه ألّن املعرِّف جيب أْن يكون أو ؛معرِّفاً

 .املندرجة حتته، كما هو معلوم عند علماء املنطق؛ فتأمَّْل

 الطّاهر الذي تتجلّى يف قلبه األوامر اإلهلية أو  :أّنه "ثَّاحملد"فالصحيح يف تعريف 

 وقد ينتهي بصاحبه ،األمور الكائنة امللقاة من ِقب ِل اهلل بواسطة املَلَك أو بدونه

 .ستعداد إىل أْن يسمع الصوت ويرى املَلَكاإل

 :إشكاٌل وحلٌّ
وقد استشهدت  ببعض األخبار  ،قلت  إّن احملدَّث هو الذي يرى املَلَك ويسمع

لكْن مّثة أخبار أخرى معاِرضة لليت ذكَْرت  تدّل على أّن احملَدَّث  ،الدالة على ذلك
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باب أّن   يف كتاب احلّجة( ايف الك ) هو م ْن يسمع الصوت وال يرى، كالذي جاء يف

 ، فكيف توفِّق بني هاتني الطائفتني من األخبار؟(1)األئّمة حمدَّثون مفهَّمون

 واجلواب:

  إّن لسان أخبار الطائفة الثانية الدالة على أّن احملدَّث يسمع الّصوت وال يرى

يرى جربائيل هو حتديد ماهية الوحي التشريعي الدال على أّن النيبَّ هو م ن يسمع و

نازالً عليه بالوحي التشريعي، ورؤية املَلَك نازالً بالوحي التشريعي خمتّصةٌ باألنبياء 

وال تعمع األوصياء ، لكن ال يستلزم هذا عدم  رؤيِة األوصياء للم لَك يف غري الوحي 

وسّيدة النساء  الطاهرين ملريم وألئمتنا حسبما أسلفنا  التشريعي، بل هو ثابت 

، مع الصدِّيقة فاطمة الطاهرين ل نؤكّد أّن أئمتناب  ًيرون جربائيل نازال

زل عليهم بذلك، والّدليل عليه ما حكاه القرآن على رسول اهلل لكنه ال ينبالوحي 

وأكّدته األخبار املفسِّرة أنَّه كان يرى جربائيل خياطب النيب  ،الكريم عن الّسامري

 .(2)م؛ فتأمَّْلموسى على نبّينا وآله وعليه السَّال

 أخبار  كلّها امللك يرى وال الصوت يسمع احملدَّث أّن على لدالةا الطائفة هذه إّن

 ار الدالة على إمكان رؤية امللك،مضافاً ملعارضتها لآليات واألخب ،ضعاف األسانيد
 

                                                           

الشخص يرى وال الصوت يسمع هإن

مَلَك كالم أنه يعلم حتى والوقار السكينة يعطي إنه

 ّيا عليّ إنّكَ ترى ما أرى وتسمع ما أسمع إال
أنّكَ لستَ بنبيّ







 اجلزء األول 

 .وال جيوز تقديم األخبار الضعيفة على األخبار الصحيحة املوافقة للكتاب الكريم

لكتاب الكريم انا الطرف عن األسانيد الضعيفة إال أنَّ داللتها ختالُف ولو غضض

وما كان  ،الدال على صحة جواز الرؤية للسامري وللصّديقة الصغرى مريم

أو   كما أمرنا به أهل بيت العصمة جلدار اخمالفاً للكتاب ُيضرُب به عرض 

 .حيمل على غري ظاهره

وثالثةً يكون ولّياً،  ،نبّياً وأخرى يكون وصّياًوباجلملة؛ فاحملدَّث تارةً يكون 

كان بعُض احملدَّثني أنبياًء،  وإْن ،وليس مّثة مالز مة بني التحديث وبني النبّوة التشريعية

كما ليس كلع حمّدٍث وصّياً أو إماماً، بل احملدَّث أعّم من كونه  ،نبّياً فليس كلع حمَدٍَّث

 إني : يم بن قيس ملّا قال له أمري املؤمننيمن هنا تسائل سل ،نبّياً ووصّياً

قال سليم حملّمد بن أبي بكر: وهل ُتح دِّث  ، محدَّثون كلُّنا ولدي من وأوصيائي

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن راُسول   تقرأ القرآن:  م اأ :املالئكة إالّ األنبياء؟ قال
َ
ٓ أ َوََّل  َوَما

حمَدٌَّث هو؟ قال: نعم، وكانت  أمري املؤمنني :؟ قلت له(1)وال ُمح دَّث  نَِِب ٍ 

ومريم كانت حمَدَّثة ومل تكن نبّية، وأّم موسى ما  ،حمَدَّثة ومل تكن نبّية فاطمة

مرأة إبراهيم قد عاين ت املالئكة فبّشُروها اوكانت سارة  ،كانت نبّية وكانت حمَدَّثة

 .بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومل تكن نبّية

 عّزيُت به أمري املؤمنني يفلّما قُِتل  حمّمد بن أبي بكر مبصر ونع :قال سليم

وخّبرته مبا خّبرني به عبد فحدَّثُتُه مبا ح دَّثين به حمّمد بن أبي بكر  ،وخلوُت به

 سليم، يا يُرْزَق، حيٌّ شهيدٌ إنه أَمَا ،محمّد صدَقَ  :ن بن غنم، قالالرمح

 .(2) محَدَّثون كلّهم مهديّون هداة أئمّة ولدي من رجالً عشر أحد أوصيائي إنّ
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أّنه قال حلكم بن عيينة حديثاً،  جاء يف خرب عن موالنا اإلمام أبي جعفر الباقر

فقالوا له:  فسأله مجاعة ما هذا احلديث فلم خيربهم، فدخلوا على اإلمام الباقر

ى أْن خيربنا إّن احلكم بن عيينة أخربنا أنه مسع منك ما مل يسمعه منك أحد قط فأب

رَۡسۡلَنا ِمن  الله  كتاب من آية في عليّ علم وجدنا نعم  به؟ فقال:
َ
ٓ أ َوَما

فقلنا ليست هكذا هي، فقال يف كتاب   وال ُمح دَّث  َوََّل نَِِب ٍ  َقۡبلَِك ِمن راُسول  

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن راُسول    :علّي
َ
ٓ أ ٓ  َوَما ۡيَطَُٰن ِِفٓ إِذَ َوََّل نَِِب ٍ إَِّلا ۡلَِق ٱلشا

َ
َٰٓ أ ا َتَمِنا

ۡمنِياتِهِۦ
ُ
 طنيناً فيسمع أذنه في ينكت  فقلت: أّي شيء احملدَّث؟ فقال:  ٥٢.. أ

،  الطست على السلسلة كوقع وقعاً فيسمع قلبه على يقرع أو الطست كطنني

 .(1) ال مثل اخلضر ومثل ذي القرنني  فقلت: إّنه نيب؟ قال:

 ،يوماً م بن عيينة قال: دخلُت على اإلمام علّي بن احلسنيويف خرب احلك

 بها عرفي طالب أبي بن عليّ كان التي اآلية ما تدري هل حكم يا  :فقال لي

قال   النّاس؟ بها يحدّث كان لتيا العظام األمور بها ويعلم قتله صاحب

سني أعلم فقلُت يف نفسي قد وقفت على علٍم من علِم اإلمام علّي بن احل :احلكم

قال: تلك له: واهلل ال أعلم به، أخِبْرني يابن رسول  ،بذلك تلك األمور العظام

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن راُسول    الله: قول والله  :اهلل، قال
َ
ٓ أ وال   َوََّل نَِِب ٍ  َوَما

 أهل منّ إمامٍ وكلّ نعم،  وكان علّي بن أبي طالب حمدَّثاً؟ قال: :فقلُت  ُمح دَّث
 .(2) مُحَدَّث فهو البيت

فرتبة  ،التأّمل يف هذه األخبار يوضح لنا الفَْرق  بني الّرسول والنيب واحملدَّث

أو أّنها من رتب النبّوة  الرِّسالة والنبّوة التشريعّية  ملرتبتني املتقدِّمتني ااحملدَّث تلي 

 .والّرسالة

 أّن سلمان كان حمّدثاً، فُسِئل  :( ععلل الشرائ ) روى شيخ احملدِّثني الصَُّدوق يف
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 وأمير الله رسول  عن ذلك وقيل له: م ن كان حيدِّثه؟ فقال: اإلمام الّصادق

 يحدّثانه كانا ألنهما يحدّثانه؛ كان ممن غيره دون محدَّثاً صار وإمنا املؤمنني،

 .(1) ومكنونه الله عِلْمِ مخزون من غيره يحتمله ال مبا

احلديث الفرق الفاصل بني سلمان وغريه، حيث كان سلمان ويالح ظ يف ذيل 

 يحدِّث وال حيدِّث عن اهلل سبحانه ألّنه حّجة اهلل،  حيّدث عن إمامه، واإلمام

. ونظري حتديث سلمان ما ورد من أّن الفقيه احلقيقي هو (2) احلجّة إالّ الله عن

 إعْرِفوا  أّنه قال: ّصادق، فقد ورد عن موالنا اإلمام الاحملَدَّث من ِقب ِلِهم

 منهم الفقيهَ نعدّ ال فإنّا عنّا، رواياتهم من يحسنون ما بقدر شيعتنا منازل

 يكون :و ي كُوُن املؤمُن حمدَّثاً؟ قالأ، فقيل له: محدَّثاً يكون حتى فقيهاً

 .(3) املُحَدَّثُ واملُفَهَّمُ مفَهَّمَاً،

 في موالينا من ألحدٍ عذر ال  ه قال:أن املهدّي بقّية اهلل اإلمام وورد عن

 إيّاه ونحملهم سرَّنا نفاوضهم بأنّا عرفوا قد ثقاتنا، عنا يرويه فيما التشكيك

 .(4) إليهم

 كان  :قال عن موالنا اإلمام الّصادق( أماليه  ) وروى الشيخ الطوسي يف

 يأتيهدَّث؟ قال: قلُت: فما آية احملَ :، قالمحَدَّثاً سلمان وكان محَدَّثاً، عليٌّ
 .(5) وكيت كيت قلبه في فينكت مَلَكٌ

 !، وبني حتديث سلمان؟وشّتان ما بني حتديث أمري املؤمنني

وهذه  ،ث املَلَك فيٌض خاصٌّ وِعلٌْم خمصوٌص للمح دَّث دون سواهيفتحد

تكون لإلستعداد والقابلّية الكاملة   لنكت بالسَّمع والقذف يف القلباأي  اإلفاضة 
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ستعداد والقابلّية موهبة رمحانّية ومكرمة وجودة يف احملَدَّث خاّصةً، وهذا اإلامل

؛ فإذا كان سلمان كذلك،  البيت أهل منّا سلمان رّبانية، ولذا قيل يف سلمان: 

 ثني بطريق أوىل؟من احملدَّ سّيدة النساء فاطمة الّزهراء فلماذا ال تكون

" من شرائف أوصاف السيِّدة الكرمية وهو حيكى  احملدَّثة ّية حال فإّن لقب "أوعلى 

كمال املخدرة الكربى يف العلم، وكونها حمَدَّثة ليس خاصاً بتحديث املالئكة هلا، بل 

 يشمل كلَّ مصاديق التحديث.

ة اإلهلية، كما أنها ترى املالئكةَ ئهي وعاء املشي فالصدِّيقة الكربى الّزهراء

ها لَم ا خ لَق  اهللُ املالئكةَ واجلنَّ واإلنس  وتأمرهم لوجوب إطاعتهم هلا، ولوال

 ولوالها ما تكاملت نبوة كّل نيبٍّ. ..واجلماد  والنباِت واحليوان 

خياطبهم املالئكة املقرَّبون  أّن األئّمة 7يف ج( بصائر الدرجات  ) روي يف

 .(1)ويسمعون الصوت  ويعاينون خلقاً أعظم من جربائيل وميكائيل

 إنّ  يقول: بصري قال: مسعُت اإلمام أبا عبد اهلل أبي عن محزة بن علّي وعن
 يسمع لَمن منّا وإنّ منامه، في يرى لَمَن منّا وإنّ أذنه، في يُنْكَت لَمَن منّا

 صورة يأتيه لَمَن منّا وإنّ الطست، على يقع السلسلة صوت مثل الصوت

 .(2) وميكائيل جبرائيل من أعظم

 تصال دائٍم بعلم اهللإفإنهم على عظم من كّل ذلك، أ بل إّن علوم األئّمة

تصاهلم باهلل تعاىل بال نفاد وال أزدياد ليل  نهار؛ من خالل إتعاىل، لذا هم يف حالة 

 نقطاع كذّرات الشمس وأشعتها متدع الكائنات باحلياة واإلشراف، فإّن أئمتناإ

من اهلل تعاىل، ومن ث مَّ  مّتصلون باهلل، إتصال املعلول بالعلّة، يستمدعون دائماً

 .خيربون الناس مبا جاءهم من عنده

 الئكة دائماً حبضرتها يأنسون بهاحمَدَّثة وكانت امل إذن كانت السيِّدة الزهراء
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، بل يف خرب بصائر وتأنس بهم كما هو مفاد خرب مصحف السيِّدة الزهراء

ءها على أبيها ويطّيب الدرجات تصريح واضٌح أّن جربائيل كان يأتيها فيحسن عزا

 نفسها وخيربها عن أبيها ومكانه، وخيربها مبا يكون بعدها يف ذريتها...

 فاطمة سُمِّيَت إمنا  قال: عن موالنا اإلمام الّصادق( علل الشرائع  ) ويف
 مرمي تنادي كما فتناديها السّماء من تهبط كانت املالئكة ألنّ محَدَّثة 

 على صطفاكِأو وطهَّرَكِ صطفاكِأ الله إنّ ةفاطم يا فتقول: عمران، بنت
 الرّاكعني، مع ركعيأو سجديأو لربّك قنُتيأ فاطمة يا العالَمني، نساء

 العاملني نساء على املفضَّلة أليست ليلة: ذات لهم فقالت ويحدِّثونها، فتحدّثهم
 الله وإنّ عالَمها، نساء سيّدة كانت مرمي إنّ فقالوا: عمران؟ بنت مرمي
 .(1) لَكِ سيّدة نساء عالَمَكِ وعالَمِها وسيّدة نساء األوّلني واآلخرينجَعَ

إّن احملَدَّث لغةً واصطالحاً ُيراد منه أمور: إّما حتديث املالئكة،  وزبدة املخض:

وال شكَّ أّن  .وإّما اإللقاء يف الرَّوع، أو التفهيم، أو جريان الصواب على اللسان

ألئّمة الطاهرين اوأوالدهما  هرة فاطمة البتولوزوجته الطا أمري املؤمنني

وقد رووا  ،هم من احملدَّثني، واملخالفون يرون منهم عمر بن اخلطّاب ،والّتالني هلم

منها ما أخرجه البخاري  ،راٌءوهو منها ب  نصوصاً يف عمر نسبوها إىل رسول اهلل

لقد  " :ل النيبيف صحيحه يف باب مناقب عمر بن اخلطّاب عن أبي هريرة قال: قا

 فإْن ءكان فيمن كان قبلكم من بين إسرائيل رجاٌل ُيكَلَّمون من غري أْن يكونوا أنبيا

 ." يكن من أّميت منهم أحٌد فعمر

  وقد استدّل القسطالني بالّرواية املتقدِّمة بقوله ،فجعلوا عمر من احملدَّثني

ثم قال تعقيباً على  ( ..أكيدللرتديد بل للت ْحيث إن ) :"فإْن يكن" حسبما يزعمون 

طلع أعلى سبيل التوقع وكأنه مل يكن  قاله)  :الكالم امللفق على رسول اهلل

 ...(...!على أن ذلك كائن وقد وقع، وقصة يا سارية اجلبل مشهورة مع غريها
                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 

للرتديد،  املكذوب " الواردة يف احلديث إْن ولكّن قوله بال دليٍل؛ وذلك ألّن أداه "

هذا يستلزم نسبة اجلهل للرتديد وللتأكيد معاً ُيعترب تناقضاً يف أقوال النيب وفجعلها 

مبا سيؤول إليه حال عمر يف املستقبل مع القطع بعلم النيّب األعظم  إىل رسول اهلل

 ًبكينونة عمر ماضياً وحاضراً ومستقبال. 

املالئكة  مضافاً إىل أّن ختصيص التحديث بعمر خالف ما رووه يف علمائهم من أّن

إّن عمران (  االستيعاب ) هـ، قال يف52كلَّم تهم منهم عمران بن احلصني املتوفى سنة 

 .(1)كتوىأكان يرى احلَفَظَةَ وكانت تكلّمه حّتى 

عرتاضه أوهل حتديث عمر يقتضي أْن يشكِّك يف رسول اهلل يف صلح احلديبية و

على  عتداءجر واهلذيان واإلونعته إياه باهل على رسول اهلل وهو على فراش املوت،

 من خمازيه وظلمه. ..و.. و.. و بضعة احلبيب وسلب اخلالفة..

إّن احلديث املزعوم ال حقيقةَ له، لوضوح ظلم عمر فكيف يكون  واحلاصل:

 ستحالة وجود احملدَّث يف غري أهل البيتإإىل  نا مجيعاًاإلمامّية ذهبنحن ف..؟! حمَدَّثاً

 َّد هم املوىلوخواصهم من الشيعة سد. 

حيث كانت   بالكسر وحمدِّثة  بالفتح  حمَدَّثة  وسيِّدة نساء العاملني الزهراء

حتدِّث أمَّها وهي يف بطنها، وميكن أْن نستدّل على أفضلّية السيِّدة الزهراء على مريم 

وهي يف بطن أمِّها، وهذه خصيصة وكرامة مل  بالكسر  من خالل كونها حمدِّثة 

 مبزيد فضيلة على مريم. ، إذن متّيز ْت موالتنا فاطمةلسيِّدة مريمتكن ل

ورسوله  (2)يستلزم حتديث اهلل تعاىل هلا، وكذا مالئكته بالفتح  وكونها حمدَّثة 

، ومع وأمري املؤمنني علّي، وعليه فإنها كانت كثرية التحديث عن رسول اهلل

بن ا، فقد روى حاديث عن النيّبهذا جعلها العاّمة أقّل من عائشة روايةً لأل

قد  أّن السيِّدة الزهراء( تذكرة اخلواص  ) بن اجلوزي يفااألثري نقالً عن سبط 
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مثانية عشر حديثاً، وقيل مثانني حديثاً، بينما يروون أّن عائشة  ت عن النيبور

 .حفظت عّدة آالف من األحاديث عن النيب

 :دة النساءسي

، يِّدة أحد األلقاب الكربى ملوالتنا فاطمة الزهراءالسيِّدة مؤنث سّيد، والس

 وهو لَقٌَب جاِمٌع للمكارم والفضائل احلميدة واملعاني اجلليلة العديدة.

ًء ألجل الياء وأصل السيِّد مأخوذ من ساد يسود فهو س ْيِود، فقُِلب ت الواو يا

 دغم ت.اُالساكنة قبلها ثم 

 منافق، وهو سيدكم كان إنْ فهو اً،سيّد للمنافق تقولوا ال  ويف احلديث:

 .(1) ذلك لكم يرضى ال والله حاله، دون فحالكم

احلليم،  ،الكريم الفاضل، الرّب، املالك، الشريف، معاٍن: على "السيِّد" وُيطلَق

 .ه، الرئيس، املقدَّم، الزوج، الذي يفوق يف اخلري والعفّة.ماحملتمل أذى قو

 ،الّسادات وسيِّد القوم، سيِّد قبيل: ضافة والقيد، منوُيستعمل "السيِّد" غالباً باإل

نَّة، وهكذا وسّيد األوصياء، وسّيدة النساء، وسّيد شباب أهل اجلَ ،وسّيد النبيني

 .دواليك.

 طِْلق أوقد  .ستعماله عند العرف يف الشرفاء من أوالد اإلمامني احلسننيإوشاع 

َُك ..  :وله تعاىليف القرآن صرحياً يف ق على النيب حييى سماال ِ َ يُبَۡش  نا ٱَّللا
َ
أ

ُّۢا بَِكلَِمة   قَ ِ ِ وََسي ِدّٗ  بَِيۡحََيَٰ ُمَصد  َِن ٱَّللا َٰلِِحَي ا َونَبِي ّٗ ا وََحُصورّٗ م  َِن ٱلصا ُسوَرةُ آِل   ٣٩ا م 
 .سّيداً أي أّنه ُمطاٌع ومقدَّم على الّناس ومعنى كون حييى .َرانَ ِعمۡ 

واملطاع يف قومه؛  ،طلَق السيِّد على املقدَّم على غريهففي األزمنة الّسابقة كان ُي

اليوم فإّنه ُيطلَق على كلِّ هامشيٍّ وعلويٍّ وفاطميٍّ حتى  أّما ،ألّن ذلك معنى السيادة

 .ستعمال بالوضع الثانويإلو كان وضيعاً، وهو 

 كن أْنومي ،هي احلكومة الدنيوّيةفاملراد بسيادة األنبياء هو الرِّئاسة والسَّلطَن ة و
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يكون مصطلح السِّيادة شامالً لآلخرة، فيكون األنبياء يف اجلَّنة سادة أو قّيمني على 

 واحلسني احلسن إنّ ، بل جاء يف اخلرب املشهور: الناس إالّ على النيب وعرتته

 . اجلَنَّة أهل شباب سيدا

فلفظ  السيِّد : فإّن كلَّ رسوٍل سيِّد، وليس كلع سيِّد رسوالً ونبّياً، وباجلملة

يتضّمن املَلَكَات اخليِّرة والفاضلة، من هنا فإّن معنى السيِّد ووجوب إطاعته يستلزم 

 أمرين:

: إّن السيِّد م ن كان مطاعاً يف قومه، وال جتب إطاعته إالّ إذا كان ذا م لَكَات األّول

 فاضلة.

 : أْن يعتقد القوم وجوب طاعته.الثاني

وحكمه  مرهأ ّتباعإو د هو م ن جعل اهلل وجوب طاعتهوبعبارة أخرى موج ز ة: السيِّ

على اخللق أمجعني، وأوجب عليهم اإلعتقاد بوجوب طاعته، وهذا هو معنى 

 الوالية واإلمامة.

؛ لكونه اجلامع للعلم والعمل وإطاعة اهلل فالسيِّد احلقيقي والكامل هو اإلمام

ط باخلالق شخصاً وحقيقةً، وج م ع  رتبأوصفاً وحاالً، و اخللق وباين والتعقى، والورع

 املَلَكَات األخرى اليت ُتع دع من لوازم وجوده.

وال ريب أّن أّيةَ واحدٍة من هذه املَلَكَات ال ميكن نفيها أو سلبها عن موالتنا 

 .، أو إثبات صفة فيها على حنو النقصان وعدم الكمالفاطمة

نقاش، كما ال ينبغي اإلشكال يف بال  فاألمر األّول متحقِّق يف موالتنا فاطمة

أمراً  وجوب إطاعة أمرها عموماً دون منصب اإلمامة، فلو أمرت السيِّدة فاطمة

 طاعتها. فرض  ويعتقدوا يطيعوها أْن واآلحاد أو ح كَم ْت ُحكْم اً، فعلى مجيع األفراد

ا وحرمة بيته، وإمن الّرسول إىل نسبتها من مرتشِّحة ومطاعيتها سيادتها وليست

هي ثابتة هلا شخصياً دون مالحظة اإلنتساب إىل الّرسول، فلها سيادتها اخلاصة اليت 

 معصية هلل توجب على اجلميع إطاعتها، وقوهلا قوُل اهلل تعاىل، وعدم إطاعتها

 .تعاىل
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فاقت اخلَلْق  بصفاتها الكمالّية، لذا لُقِّب ْت بسّيدة  فالصدِّيقة الكربى الزهراء

فلفظ "السيِّدة" مطلَق ال قيد فيه، والظاهر أّن سيادتها حينئٍذ ال ختتّص  ،نساء العاملني

أفضل منهم؛ وذلك للعموم املدلول عليه بالم  بالنساء بل تعّم الرِّجال ، وهي

اجلنس الّداخلة على لفظ "سّيدة" وللعمومات األخرى الّدالة على سيادتها وأفضليتها 

 كفوٌ لها كان لَمَا عليٌّ لوال املستفيض:  وملا ورد يف احلديث ،على عاّمة اخللق

 عن رسول اهلل ، وكما يومئ إليه قول اإلمام العسكري دونه فما آدم من

 الله تسوية من كان ما إالّ برجلٍ امرأةً قط الله ساوى وما يف حديث طويل: 

 .(1) العاملني رجال بأفضل امرأة وهي به، وإحلاقها بعليّ فاطمة

" وقلنا: السيِّدة فاطمة دون قيد، فيعّم  السيِّدة : إننا إذا أطلقنا لفظ "روبتعبرٍي آخ

فضلُها الرِّجال  والنِّساء ، بينما لو قلنا: سّيدة النساء، فاللفظ ُمقَيٌَّد بالنِّساء، أو 

 مضاٌف إىل النساء، فيختّص اللفظ حينئٍذ بسيادتها على النساء فقط.

؛ من السيِّدة مريم أفضل سيِّدة الزهراءّن موالتنا الأال شكّ  :لةصواحمل

 :(2)ويشهد لذلك األخبار الكثرية؛ سنذكر منها شذراٍت قليلٍة هي اآلتي

 بن معروف، عن أبي إسحاق، عن احلسن بن اعن الصفّار، عن  بن الوليدا

 فاطمة : قول رسول اهلل)  :زياد العطّار قال: قلُت لإلمام أبي عبد اهلل

 وفاطمة مرمي، تلك  قال: ، أسّيدة نساء عاملها؟ اجلَنَّة أهل نساء سيّدة

  : فقلُت: فقول رسول اهلل . واآلخرين األوّلني من اجلَنَّة أهل نساء سيّدة

 اجلَنَّة أهل شباب سيِّدا واحلسني احلسن قال ؟:  سيِّدا والله؛ هما 

 .(  واآلخرين األوّلني من اجلَنَّة أهل شباب

 ،عن اإلمام الرِّضا، عن آبائه التميمي قال:  النبي قال: احلسن 
 . األرض أهل نساء أفضل وأمّهما أبيها، وبعد بعدي األرض أهل خير واحلسني

  ابن موسى، عن األسدّي، عن الربمكّي، عن جعفر بن أمحد التميمي، عن 
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 لنيببن عّباس، عن ااأبيه، عن عبد امللك بن عمري، عن أبيه، عن جدِّه، عن 

 ، اخلرب. إبنتي فاطمة سيّدة نساء العاملني  قال:

  براهيم عن جعفر بن سلمة األهوازي، عن إبراهيم إاهلمداني، عن علّي بن

بن عالء سى، عن أبي قتادة، عن عبد الّرمحن بن حمّمد الثقفي، عن إبراهيم بن مو

كان  إّن رسول اهلل :احلضرمي، عن سعيد بن املسّيب، عن ابن عّباس قال

 إنّكَ اللهمّ  فقال: جالساً ذات يوم، وعنده عليٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني
 مَن وأبغِضْ أحبَّهُم، مَن فأحبَّ عَلَيَّ، النّاس وأكرم بيتي، أهل هؤالء نّأ تعلَم

 جعلهمأو أعانهم، مَن وأَعِنْ عاداهم، مَن وعادِ واالهم، مَن ووالِ بغضههم،أ
 منكَ. القُدُس بروح وأيِّدْهُم ذَنْبٍ، كلِّ من معصومني رِجسٍ كلّ من مطَهَّرين

 قائد وأنتَ بعدي، عليها وخليفتي أمّتي، إمام أنتَ عليّ! يا :ثّم قال
 على القيامة يوم أقبَلَتْ فاطمة بنتيأ إلى أنظر وكأنّي اجلَنَّة، إلى املؤمنني

 مَلَك، فأل سبعون يسارها وعن مَلَك، ألف سبعون ميينها عن نور، من جنيب
 أمّتي مؤمنات تقود مَلَك، ألف سبعون وخلفها مَلَك، ألف سبعون يديها وبني

 اجلَنَّة. إلى
 رمضان، شهر وصامت صلوات، خمس والليلة اليوم في صَلَّتْ امرأة فأيّما

 بعدي عليّاً ووالَتْ زوجَها، وأطاعَتْ مالَها، وزكَّتْ احلرام، الله بيتَ وحَجَّتْ
 العاملني. نساء لسيّدة وأنها فاطمة، بنتيأ بشفاعة اجلَنَّة دَخَلَتْ

 فقيل: يا رسول اهلل! أهي سّيدة نساء عالَمها؟

 نساء سيّدة فهي فاطمة؛ بنتيأ فأمّا عمران، بنت ملرمي ذاك :فقال
 سبعون عليها فيسلّم محرابها في لتقوم وأنها واآلخرين، األوّلني من العاملني

 فيقولون: مرميَ، املالئكةُ به نادَتْ مبا وينادونها بني،املقرَّ املالئكة من مَلَك ألف
َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  فاطمة  يا َِٰك لََعَ َرِك َوٱۡصَطَفى َِٰك َوَطها َ ٱۡصَطَفى  . ٤٢إِنا ٱَّللا

 عيني نور وهي منّي، بضعة فاطمة إنّ عليّ! يا فقال: ثّم التفَت  عليٌّ
 يلحقني مَن أوّل وأنّها سَرَّها، ما رّنيويس ساءها، ما يسوؤني فؤادي، وثمرة
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 بعدي. إليها فأحسِنْ بيتي، أهل مِن
 أهل شباب سيِّدا وهما وريحانتاي، بنايأ فهما واحلسني؛ احلسن وأمّا
 وبصرك. كسمعك عليك [ عليك فليكونا في نسخة: ] فليكرما اجلَنَّة،

 أحبَّهُم، ملَن مُحِبٌّ يأنّ أُشهِدُكَ إني اللهمّ يده إىل الّسماء، فقال: ثّم رفع
 عاداهم، ملَن وعدوٌّ حاربهم، ملَن وحربٌ ساملهم، ملَن وسِلْمٌ أبغضهم، ملَن ومبغضٌ

 . واالهم ملَن ووليٌّ
  :اهلمداني، عن علّي، عن أبيه، عن حمّمد بن سنان، عن املفّضل، قال

 إنّها : يف فاطمة : أخِبْرني عن قول رسول اهللقلت لإلمام أبي عبد اهلل

 كانت مرمي، ذاك : فقال أهي سّيدة نساء عالَمها؟  العاملني نساء سيّدة

 . واآلخرين األوّلني من العاملني نساء سيّدة وفاطمة عاملها، نساء سيّدة

على الصّديقة  ما رويناه من األخبار الدالة على أفضلية الصّديقة الكربى

يل من كثرٍي ذكرناه شاهداً على املقام، إنَّما هو غيض من فيض وقل الصغرى مريم

 لى شّدة طهارة السيِّدة الزهراء صلوات اهلل عليهاآليات الدالة عل وهي مؤكدة

 وكمال عصمتها، من هذه اآليات نذكر اآلتي:

َك فِيهِ ِمنُّۢ َبۡعِد َما : آية املباهلة: اآلية األوىل َجآَءَك مَِن ٱۡلعِۡلِم َفُقۡل  َفَمۡن َحآجا
نُفَسَنا اَتعَ 

َ
ۡبَنآَءُكۡم َونَِسآَءنَا َونَِسآَءُكۡم َوأ

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
ْ نَۡدُع أ نُفَسُكۡم ُثما نَۡبَتهِۡل لَۡوا

َ
 َوأ

َِٰذبَِي فَ  ِ لََعَ ٱۡلَك  .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٦١َنۡجَعل لاۡعَنَت ٱَّللا

وروحه ومثرة  هي نفس النيّب وال ريب أّن موالت نا السيِّدة املع ظَّم ة فاطمة

فؤاده ومهجة كبده؛ بصريح األخبار املتواترة الدالة على ذلك، وحيث إّن النيب 

مب ن فيهم عامل النيب عيسى والسيِّدة مريم  كّل العوامل التكوينّية  رمحٌه للعاملني 

بنت ه سّيدة النساء أفضل منهما، وحيث إّن أرمحةً هلما، فهو  فيكون النيبع حمّمد

 .وروُحه، فثبت هلا ما ث ُبت  للنيب حمّمدنفُسُه 

َما.. : آية التطهري، قوله تعاىل: اآلية الثانية ُ َِّلُۡذهَِب َعنُكُم  إِنا يُرِيُد ٱَّللا
َِرُكۡم َتۡطِهريّٗ  ۡهَل ٱبۡلَۡيِت َويَُطه 

َ
حۡ   ٣٣ا ٱلر ِۡجَس أ

َ
 .َزاِب ُسوَرةُ األ
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بار بني الفرقني أّن السيِّدة ، وقد أكَّد ت األخفاآلية نزلت يف حّق أهل البيت

 ، ومفاد اآلية واضح من ناحيتني:الزهراء منهم

َِّلُۡذهَِب   والنفسي، ويدّل عليه مطلع اآلية صطفاء الّروحياإل :الناحية األوىل
بعاد يفيد عدم رتفاع؛ ألّن اإلذهاب اإلبعاد ال اإلواملراد باإل  ٣٣ ..َعنُكُم ٱلر ِۡجَس 

ق أرواحهم يف عامل األنوار ، بل أبعده اهلل تعاىل عنهم مذ خلتلّبسهم بالرِّجس أصالً

، ن كمال الطّاعة وشّدة القُرب منهفيهم ومبا سيؤول إليه أمرهم م لعلمه

أعطاهم من   أّنه كتسابية، مبعنىإذاتية ال  باملعنى املتقدِّم   فكانت عصمتهم

من  ملا سيؤول إليه أمرهم الكماالت الوجودية يف عالَم األنوار مكافأة هلم سلفاً

ق كتسابية تعتمد على الكسب والعمل دون سبإنقياد هلل تعاىل، وليست ُحْسِن اإل

كتسابية تكون املعصية فيها سابقة على العصمة، العلم األزلي فيهم، فالعصمة اإل

فكر صاحب العصمة ّنها تقتصر على األفعال دون النيات، فرّبما يأمضافاً إىل 

باإلثم، لكّنه ال يتلبس به خارجاً، فهو معصوم ظاهراً دون أْن يكون كتسابية اإل

 معصوماً باطناً.

عنه مبقتضى حّبهم وقربهم  وأبعدهم رفع الرِّجس عن أهل البيت فاهلل

، فعصمتهم الذاتية ال تستلزم اإلجلاء على الطاعة كما يتصور السذج من للموىل

م، فالعصمة الذاتية ال نقيادهإهم وُحسن أهل الِعلْم، بل إنهم خمتارون يف تصرفات

أْن يعصوه لعلمهم  عليهم ختيار فهم قادرون على املعصية لكن يستحيلتسلبهم اإل

بعاقبة وقبح املعاصي عند اهلل تعاىل، وهذا متاماً كم ن يعلم بعاقبة النار لكنه ال يلقي 

يستلزم اإلجلاء أو سلب نفس ه يف النار لعلمه بعاقبة ذلك، فعدم إلقاء نفسه يف النار ال 

فهو قادٌر  يفعل لقبح ذلك، متاماً كذات اهللاإلختيار، فهو قادر على ذلك لكّنه ال 

 إالّ من احملتاج والضعيف، واهلل على الظلم لكنه ال يفعله ألّنه قبيٌح، وال يصدر

ملرس لني مصطفاة من بني خلقه متاماً كاألنبياء وا فسيِّدة الّنساء الزهراء ،غينٌّ وقويٌّ

 ال تفكِّر مبعصية أو إثم وخطأ.

 دّلـل تـي، بـرعوحـاء الـطفـصوق اإلـف يـة وهـمطلقـارة الـطهـ: الالناحية الثانية
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َِرُكۡم َتۡطهِريّٗ   الطهارة على مزيٍد من الكمال وشّدة القرب، وكأّن ذيل اآلية  ا َوُيَطه 
بياء واملرس لني واألولياء على األن يشري إىل مزيد طهارة لسيدة الّنساء فاطمة

والصدِّيقني، من حيث شّدة قربها من اهلل تعاىل وكثرة تعلّقها باهلل تعاىل دون سواه، 

الكربى فاطمة الزهراء صلوات  فإذا ما كان األنبياء مطَهَّرون وكذا مريم، فإّن للسيدة

من  طهارة أوسع من طهارتهم، وكماالً أعظم من كماهلم، وقرباً أشدَّ اهلل عليها

قربهم، ودرجةً أعلى من درجتهم، وحّباً هلل أكثر من حبِّهم، واصطفاًء عنده أكمل 

من اصطفائهم، إنها الصدِّيقة الكربى اليت على معرفتها دارت القرون األوىل، إنها 

 أبيها، إنها سّيدة العالَم فاطمة اليت يرضى اهلل لرضاها ويسخط لسخطها. معأ

ألنبياء واملرس لني، فضالً عن السيِّدة مريم وموالتنا إنها قطعاً أفضل من كّل ا

 .الصدِّيقة خدجية الغّراء
 

 ؟أيهما أفضل السيِّدة مريم أم السيِّدة خدجية
 فيه خالف على رأيني:

.على ُأم املؤمنني السيِّدة خدجية بنة عمرانأأفضلية مريم  
 :ذا الّرأي باألمور التاليةستدّل أصحاب هأأفضل، و إّن السيِّدة مريم

َِٰك ِإَوۡذ قَالَِت   :: باآلية املباركةلاألمر األو َ ٱۡصَطَفى ََٰمۡرَيُم إِنا ٱَّللا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة تََٰي
َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  َِٰك لََعَ َرِك َوٱۡصَطَفى  .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٤٢َوَطها

صطفاء الثاني، ّول خمتلف عن اإل، فاإلصطفاء األصطفاءان وتطهرٌي واحٌدأفثّمة 

صطفاء األّول مبعنى عاىل هلا واللطف بها، أو يكون اإلختيار اهلل تأفاألّول عبارة عن 

ميَّز ِك على كل حمّرر وخصَِّك  ، أو مبعنى "ّية األنبياء املصطفني املرس لنينتخابها من ذرأ

 ". بالكرامات السَِّنيَّة

َركِ  وقوله:   واٌل:فيه أق (1) َوَطها
                                                           

  َِرك  َوَطها
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 : طّهرك أي ن زَّه ِك باإلميان عن الكفر والنفاق.األّول

 ِكمن آبائ كن أْن يكون يف والدتع: طّهرِك أي نزَّه ك سبحانه الثاني

 وأّمهاتِك سفاحاً.

: طّهرِك أي ن زَّه ِك من األدناس واألقذار اليت تعرض للنساء من احليض الثالث

 والنفاس حتى صرِت صاحلةً خلدمة املسجد.

 : طّهرِك أي غسلك عن األخالق الذميمة والطبائع الّردّية.لّرابعا

أهّم من تلكم األنواع؛  خامسهذه أهّم أنواع التطهري املرميي، ولكْن مّثةَ نوٌع 

أال وهو احلمل على العموم أي طَهَّر ِك من األقذار احلسية واملعنوية والقلبية 

ه وب قٌّ،، وهذا املعنى ح(1)( نيروح املعا) وبه أخذ اآللوسي صاحب  والقالبّية،

وهو ما أسسناه يف رسالة خاصة حول الطهارة املطلقة  نعتقد، وعنه ننافح وندافع

 .( أبهى املداد يف شرح مؤمتر علماء بغداد ) وقد ُنِشر  سابقاً يف كتابنا ألهل البيت

اء يف إّن اإلصطفاء األّول عبارة عن اإلختيار اإلهلي هلا من بني النس :وباجلملة

 .زمانها خصوصاً، ومن بني الرِّجال عامَّةً

َٰ   :صطفاء الثاني الذي هو أعّم بقرينة قولهفاإلصطفاء األّول أخّص من اإل لََعَ
صطفاء األّول أخّص من الثاني لَكَان ِذكُْر الثاني ولو مل يكن اإل ، نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِميَ 

َٰ نَِسآءِ  داً بقرينة وكان الثاني مقيَّ ،صطفاءلغواً، فحيث كُرِّر اإل  دلَّ على أنها  لََعَ

 .مفَضَّلَة على النساء مطلَقاً إالّ ما استثناه الّدليل كما سوف يأتي

والتطهري شامل لكّل أنواع  ،صطفاء األّول نفسّي وعلمي وعمليوعليه؛ فإّن اإل

 .النجاسات املعنوية واخلارجية

منها  ج ر ْخ نساء العاملني قاطبةً بأْن أختيارها من بنيأفهو  :صطفاء الثانيوأّما اإل

 وهذا ما جاءت به األخبار عن أئمتنا ،من دون زوٍج  وهو النيّب عيسى ولداً 

 .قال عاّمة املفسِِّرين من اخلاّصة والعاّمةبه و الطاهرين
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ٓ َءايَةّٗ ...  :ويشهد له قوله تعاىل يف حّق مريم وعيسى  وََجَعۡلَنََٰها َوٱۡبَنَها
 ِ نبَياءِ   ٩١ ۡلَعَٰلَِميَ ل 

َ
؛ فهما آية من حيثّية أّنها أجنبته من دون زوٍج، ومن حيثّية ُسوَرةُ األ

ٍب، فهو متاماً كآدم حيث اصطفاه اهلل تعاىل على العاملني باعتبار أُوِلد  من دون  أّنه

َ ٱۡصَطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوحّٗ  والدته من دون أٍب وأمٍّ  َم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن إِبَۡرَٰهِيا َوَءاَل ۞إِنا ٱَّللا
اصطفاه اهللُ على العاملني من هذه  ؛ أي أّن آدمَرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٣٣لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمَي 

صطفاء، راهيم الذي مل ُيْذكَر يف آية اإلاحليثية، وليس من حيثية كونه أفضل من إب

براهيم أفضل من آدم؛ لكون األّول وإمنا ُذِكر  آُل إبراهيم، بل د لَّْت األخبار على أّن إ

صطفاء تدّل على ولو أبيت  غري ذلك فإّن آية اإل ،من أولي العزم دون موالنا آدم

ملذكورين كنوح وآل إبراهيم وآل عمران إالّ أّن امع غريه من  تساوي النيب آدم

يف  أفضل منه وممّن ُذِكر  معه ود لَّْت على أنهم ،ستثن ْت أهل  البيتأاألخبار 

 .اآلية

ّدعوا أّن املراد من نساء أحيث  ؛ستدالل مل ُيعجب مجاعة من العاّمةهذا اإل

ستدلّوا به على أفضلّية مريم على أمجيع النساء يف سائر األعصار، و :(1)العاملني

 .موالت ينا فاطمة وخدجية

َِٰك   :قال الّرازي َ ٱۡصَطَفى  ..تََٰيََٰمۡرَيُم إِنا ٱَّللا

ه: ثّم أضاف بقول ،

(2).

 ." الظاهر القرآني م ن ترك الظاهر مراده: "

 :يرد عليه
  دون الّرجوع إىل األخبار  لظواهر القرآنيةاعتمد الرازي بدعواه على ألقد

نتهاء عّما ، واإلوهذا عكس ما أمر اهلل تعاىل من األخذ مبا أمر به النيب ،النبوّية
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ْۚ .. نهى  َُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا َُٰكُم ٱلراُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى ٓ َءاتَى ، ُسوَرةُ اَۡلۡۡشِ   ٧ ..َوَما

 ..ِطي
َ
ْ ٱلراسُ أ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱَّللا ، وما قولُُه املتقدِّم إالّ ترديداً ملا ُسوَرةُ الن َِساءِ   ٥٩.. وَل ُعوا

 ". حسبنا كتاب اهلل قاله عمر بن اخلطّاب: "

  عتمدنا على الظاهر القرآني وحده ألّدى ذلك إىل الوقوع يف اجملمالت ألو

نة نظري ة واملبيِّع اإلمجال فيها إالّ بالّرجوع إىل األخبار املفصَّلُيرفَ ال واملتشابهات اليت

طالقات املخصصة واملقيَّدة باألخبار، ولوال ذلك لوقع كثرٍي من العمومات واإل

املكلَّف يف العسر واحلرج، وأّدى إىل حتليل احلرام وحتريم احلالل، مثال ذلك قوله 

ُ ٱبۡلَۡيعَ .. تعاىل:  َحلا ٱَّللا
َ
مفرد يفيد  ؛ فإّن البيع  اسم جنٍسُسوَرةُ ابلََقَرةِ   ٢٧٥.. َوأ

اإلطالق لدخول الالم اجلنسية عليه، ومقتضى اإلطالق أْن تكون كُلع البيوع 

طالق مبا ورد يف ورد تقييد هذا اإل انتهاءاً باخلمر، ولكْن ملَّإ، بدءاً باخلْنزير وحالالً

األخبار من حرمة بيع اخلْنزير واخلمر وما شابه ذلك، عرفنا أّن الشارع املقدَّس أباح 

 ستثناه اخلرب والّدليل.البيوع إالّ ما كلَّ ا

إذا كان مّثة استثناء يف عموم العاملني يف آية اصطفاء مريم، فعلى  إذاً  وما املانع 

َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمَي  فرض وجود عموم يف قوله:  َِٰك لََعَ إالّ إّنه ُيراد منه  َوٱۡصَطَفى

 أمران ال ثالث هلما:

ا على نساء العاملني من حيث طهارتها وقداستها من : أْن يكون اصطفاؤهاألّول

 بني نساء العاملني.

 فحل. بال يكون اصطفاؤها على نساء العاملني من حيث إجنابها ولداً أْن :الثاني

صطفاء الثاني؛ لورود األخبار فيه، فيبقى لثاني هو القدر املتي قَّن من اإلواألمر ا

حينئٍذ أّن أقصى ما يدّل عليه اصطفاؤها  األّول الذي هو مورد اخلالف، فيقال فيه

 على نساء العاملني بالطّهارة والقداسة، إالّ أّنه مستثنى منه موالتنا سّيدة النساء

فإّنهّن  عليهنَّ السالم وأّمها السيِّدة خدجية والسيِّدة الصدِّيقة زينب صلوات اهلل عليها

عاملني أي على عوامل ، فيكون معنى سيادة مريم على الالسيدة مريم أفضل من

زمانها حسبما جاء يف األخبار، أو سيادتها على العوامل املتقدِّمة على عالَِمها دون 



 اجلزء األول 

هي حّجة اهلل على خلقه عاّمةً سوآء  ، فإّن السيِّدة الزهراءعوامل أهل البيت

 أكانوا رجاالً أم نساًء أم مالئكةً وغري ذلك.

  :األخذ بعموم قوله  َٰ َِٰك لََعَ نها ادون تقييده بزم  نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمَي َوٱۡصَطَفى

ُيوِقُعنا يف ورطة تفسري اآليات األخرى اليت تناولت بين إسرائيل نظري قوله تعاىل: 

 َغرۡيَ ٱ
َ
بۡغِيُكۡم إَِلَٰهّٗ قَاَل أ

َ
ِ أ لَُكۡم لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمَي َّللا عۡ   ١٤٠ا َوُهَو فَضا

َ
، َراِف ُسوَرةُ األ

ۡلُتُكۡم لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمَي ٱۡذكُ .. وقوله:  ّن ِ فَضا
َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
  ٤٧ُرواْ نِۡعَمَِّتَ ٱلاَِّتٓ أ

َّٗ  وََجَعَلُكم..  وقوله: ،ُسوَرةُ ابلََقَرةِ  لُو َُٰكم مُّ َحدّٗ  َوَءاتَى
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ َِن ٱۡلَعَٰلَِميَ ما   ٢٠ ا م 

 ...َدةِ  ُِسوَرةُ الَمائ

بين إسرائيل أفضل العاملني أم أنهم كانوا أفضل  أهل  فهل يدّل هذا على أّن

 زمانهم؟ الصحيح هو الثاني، وتفضيلهم على غريهم كان من أجل أمرين:

 : كثرة األنبياء منهم.األّول

: إلقاء احلّجة عليهم بقرينة قوله تعاىل يف اآلية العشرين من سورة الثاني

َُٰكم.. املائدة:  ا لَۡم يُۡؤِت  َوَءاتَى َحدّٗ ما
َ
َِن ٱۡلَعَٰلَِميَ أ حيث أنزل عليهم املَنَّ   ٢٠ ا م 

، وهذا مل حيصل مع أّي أمٍة من أمم ائدة من الّسماء فيها مسك وخبز..والسلوى وم

ة، فهل ُيتصوَّر أْن يكون سرائيلّياألنبياء السابقني على يعقوب مؤسِّس األّمة اإل

كن يهودياً وال إسرائلياً وال بن إسحاق أفضل من ج دِّه إبراهيم الذي مل ييعقوب 

 جتباه وجعله من املرس لني.أنصرانياً بل أمة مسلمةً قانتاً هلل، 

كما أّن مجاعة من األنبياء نظري زكريا وحييى وإمساعيل ذا الوعد واليسع ويونس 

اَسۖ َوَزَكرِياا َويَۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ ِإَوَّۡلَ  كانوا مفضَّلني على العاملني مبقتضى قوله تعاىل: 
َٰلِِحَي  ُك    َِن ٱلصا  ِإَوۡسَمَٰعِيَل َوٱۡليََسَع َوُيونَُس َولُوطّٗ  ٨٥م 

ۡلَنا لََعَ اۚ َوُُك ّٗ   ٨٦ٱۡلَعَٰلَِمَي  فَضا
نَعامِ 

َ
، فاملراد بتفضيلهم على العاملني أي على عوامل زمانهم، وإالّ كيف ُسوَرةُ األ

وإبراهيم والنيب األكرم حمّمد  يكونون مفضَّلني على األنبياء أولي العزم أمثال نوح

َ ٱۡصَطََفَٰٓ َءاَدَم َونُوحّٗ  وآله سادة العباد وساسة البالد، فإّن قوله تعاىل:  ا ۞إِنا ٱَّللا
يشري إىل أفضلّية النيب  ،َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ   ٣٣َم َوَءاَل ِعۡمَرََٰن لََعَ ٱۡلَعَٰلَِمَي َوَءاَل إِبَۡرَٰهِي
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من سورة األنعام. وبهذا يتضح أّن قوله  85ذكرتهم اآلية آدم ونوح على بعض م ْن 

َٰ نَِسآءِ ٱلَۡعَٰلَِمَي ..  تعاىل: َِٰك لََعَ َرِك َوٱۡصَطَفى َِٰك َوَطها َ ٱۡصَطَفى   ٤٢تََٰيََٰمۡرَيُم إِنا ٱَّللا

 الزهراء صّديقة الكربى فاطمةال يدّل على أفضليتها على موالتنا ال .َرانَ ُسوَرةُ آِل ِعمۡ 

عليهّن  خدجية الصغرى السيِّدةاملؤمنني   الطاهرتني هايبنتأو اهلل عليهاصلوات 

 تخصيص حبقهّن، فالدليل األّول املّدعى على أفضليتها على السيِّدةاللورود  السالم

 . غري تامٍّ الزهراء الطاهرة الزكيَّة

ل بن عّباس قال: قاا: ما أخرجه ابن عساكر يف أحد الطرق عن األمر الثاني

 ثمّ فاطمة ثمّ عمران بنت مرمي اجلَنَّة أهل نساء سيّدة : رسول اهلل
 . فرعون مرأةأ آسية ثمّ خديجة

 :الله رسول لي قال  قالت: بن جرير عن السيِّدة فاطمةاوما أخرجه 
 .(1) البتول مرمي إالّ اجلَنَّة أهل نساء سيّدة أنتِ

 : يرد عليه
 ال يفيد  مريم ثّم فاطمة ثّم خدجية... ور: "إّن الرتتيب يف احلديث املذك "

، منها ما األفضلّية ملعارضته بأحاديث أخرى د لَّْت على أفضلّية السيِّدة الزهراء

     قال: بن عساكر أيضاً عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عّباس عن النيبارواه 

 ديجةوخ مزاحم، بنت وآسية عمران، بنت مرمي عاملهن: سادات نسوة أربع 

. ومنها ما رواه (2) فاطمة عاملاً وأفضلهنّ ،محمّد بنت وفاطمة خويلد، بنت

 . عاملها نساء خير مرمي احلارث بن أسامة يف مسنده بسنٍد صحيح: 

فعند التعارض يؤخ ذ بهذه األحاديث دون ما رواه ابن عساكر عن ابن عّباس 

 تكاثرة.لكونه خرباً واحداً ال يصّح تقدميه على األخبار امل

 فاطمة البتول الطاهرة الزكيَّة إّن البتول أفضل من مريم  ومن كّل األنبياء

، وم ْن بل نفسه كما هو مفاد آية املباهلة وآية التطهري لكونها بضعة رسول اهلل
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كانت نفس النيّب وروحه ومهجة كبده كما جاء يف النصوص الشريفة كيف تقابل 

 مبريم وسواها...!؟.

حيث  وهو من أكابر علماء املخالفني   لوسي صاحب روح املعانياآلوصدق 

 : يف تفسريه لآلية إثنني وأربعني من آل عمران قال

 ثّم قال: 





حتى يفترقان ال وعترتي تعالى الله كتابَ الثقلني فيكم تُترك إني 

احلوض عَلَيَّ يردا
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مرمي فضلت كما تيأمّ نساء على خديجة فضلت 

العاملني نساء على

(1)

تعالى الله رزقني ما والله ال 

الناس حرمني حني مالها وأعطتني النّاس كذبني حني بي آمَنَتْ منها، خيراً

.إنتهى كالمه (2)

بل هي  ،هي أفضل النساء على اإلطالق النساء فاطمة ةسّيد وباجلملة؛ إنَّ

آية صِّ ننفسه ب لكونها بضعة النيب ؛أفضل من كّل األنبياء واملرس لني قاطبةً

حيث س ب قَْت مريم  وعيسى  ،كاملة الطهارة بنّص آية التطهريعتبارها أوب ،املباهلة

لكفؤ الوحيد ألمري املؤمنني علّي بن أبي ا أنها بشّدة طهارتها وكلَّ األنبياء

 لفاطمة زوجاً املؤمنني أميرُ يكن لم لو : اإلمام الّصادقلقول  طالب
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فالكالم عن تقديم مريم عليها نعتربه سفهاً  ... دونه فمن آدم كفؤ: لها يكن لم

 ومكابرة على فضل موالتنا الطاهرة الزكية..!!.

على السيدة  ومبا تقدم يتضح عدم صالحية األمرين الدالني على أفضلية مريم

، إذ إن الدليلني املتقدمني مل يصال إىل درجة اإلطمئنان حتى خدجية أّم املؤمنني

، بل غاية ما دال عليه هو أنها سيدة نساء عاملها على خدجية مميكن تقديم مري

وأنها مصطفاة من بني نساء العاملني بإجناب ولد من دون زوٍج، وال داللة فيهما على 

نتفت الدليلية على التفضيل فال يبقى إال أن أ، فإذا تفضيلها على السيِّدة خدجية

، وحيث إن ن أفضل من مريمبالفضيلة أو تكو مساوية ملريم تكون خدجية

على مريم فال بد من ترجيح  أخبار املساواة متعارضة مع أخبار تفضيل خدجية

من عدة حيثيات نفسية  على مريم األهم على املهم، والظاهر تقديم خدجية

 وخارجية نبيِّن بعضاً منها يف الرأي الثاني القادم.

.على السيِّدة مريم أفضلية موالتنا السيِّدة خدجية
 على سيدة النسوان خدجية حبثنا سابقاً يف الرأي األول القائل بأفضلية مريم

وأشرنا بأنه مل يكن كافياً يف إثبات أفضلية مريم ،  على موالتنا املعظمة خدجية

صلوات اهلل عليها مع كونهما معصومتني بالعصمة الذاتية، فالنقاش إنَّما يدور حول 

ألخرى الدخيلة يف تكوين الشخصية الفضلى على األخرى، وبالتالي ال بدَّ اجلهات ا

، وما على السيدة مريم من البحث عن األدلة اليت تثبت أفضلية السيدة خدجية

 ميكن اإلستدالل به على ذلك هو الوجوه التالية:

يِّدة ال تقّل فضيلةً عن الس السيِّدة خدجية أّم املؤمنني(: إنَّ  الوجه األول )

بل تفوقها فضائل ومكرمات وكرامات، وكثرة الكرامات داللة عظمى على  مريم

، والقرب اإلهلي من أعظم كثرة القرب من اهلل تعاىل ورسوله وحججه الطاهرين

نتفت املراتب العالية الوسائل للتفضيل يف الدرجات وعلو املقامات وإال أل

اصطفاهم اهلل  ثحي اء واألوصياءوالدرجات الرفيعة عن عامة األنبياء واألولي

 الدرجات  بعلو املقام علو فاستحقوا يسخطه عما واإلبتعاد منه القرب من هلم مبا تعاىل
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 املستلزمة لكثرة الفضائل واملكرمات.

 نساء على خديجة فُضِّلَت يف حقِّها:  قول النيب (: الوجه الثاني )

 . العاملني نساء على مرمي فُضِّلَتْ كما أمّتي
( املستوعبة لعامة األمم  أميت ) وجه التفضيل يف هذا احلديث هو مفهوم كلمة

السابقة على رسالة اإلسالم احملمدي العلوي الفاطمي، فال ُتقتصر أمته على من 

كانوا يف عهده إىل يوم القيامة بل تشمل األمم املتقدمة على املسلمني يف عصره، 

واملوسوية والعيسوية،  ربى كاألمة اإلبراهيميةفتدخل يف مفهوم أمته عامة األمم الك

 للصدوق بأسناده إىل(  األخبار معاني )مته، ويشهد ملا قلنا ما جاء يف خرب فإنهم من اُ

عبد القاسم بن سالم  ، عن أبيحممد بن هارون الزجناني، عن علي بن عبد العزيز

من يهود إنا نسمع أحاديث  :فقال اهلل : أتى عمر رسولرفعه إىل النيب

 اليهود تهوكت كما أنتم أمتهوكون : بعضها؟  فقال ، فرتى أن نكتبتعجبنا
 إال وسعه ما حياً موسى كان ولو ،نقية بيضاء بها جئتكم لقد !والنصارى؟

 . تباعيأ
 سالم ال: أمتحريون أنتم يف اإلأي متحريون، يقول متهوكون :قوله :بيان

 ؟ ومعناه إنه كره أخذ العلم منالنصارىم حتى تأخذوه من اليهود وتعرفون دينك

 فلذلك ،. فإنه أراد امللة احلنيفيةأهل الكتاب، وأما قوله: لقد جئتكم بها بيضاء نقية.

َٰلَِك دِيُن ٱۡلَقي َِمةِ  : جاء التأنيث كقول اهلل  .احلنيفية إمنا هي امللة  ٥َوَذ

فهما  مهعيسى واُ ومنهم النيب مجيع األنبياء واملرسلني تابعون لرسول اهلل

ألن شريعته املقدسة نسخت كلَّ الشرائع فال شريعة  من أمة رسول اهلل حممد

مقبولة إال شريعته الطاهرة، وبالتالي فال أمَّة غري أمته ال سيَّما أن األمم السابقة هي 

مم املرسلني السابقني وبني أمة النيّب فال إثنينية بني اُ جزء من أمة النيب األعظم

 ألنهم من واٍد واحد ومن سنٍخ واحد هو التوحيد اإلهلي. عظماأل

مته ومن ضمنهم مريم ة صلوات اهلل عليها أفضل نساء اُجيعليه؛ فإنَّ خد وبناًء

 اليت هي من أزواج النيب األعظم يف اجلنَّة، ولو قّدر ملريم  الرجوع إىل
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متاماً كما يأخذ  اهللالدنيا لكان الواجب عليها أخذ األحكام واألوامر من رسول 

إبنها األحكام من اإلمام املعظم احلجة بن احلسن أرواحنا فداه وهو حفيد الرسول 

مة التابعة لرسول اهلل وآله هو أحد أفراد هذه األ ، فنيب اهلل عيسىاألعظم

 .الطاهرين

 مبن فيها السيِّدة مريم هي أفضل نساء أّمة النيب األعظم إن السيِّدة خدجية

  مة حممدأعتبارها أحد أفراد نساء اُمن حيثية  من جهة، ومن حيثية أنها زوجة

مرأة على وجه اأفضل  يوم القيامة، فتكون موالتنا خدجية النيب األعظم

فإنها أفضل من أمها  اإلطالق إال إبنتها سيدتنا الصّديقة الكربى الزهراء فاطمة

 .خدجية

أساس وجود موالتنا السيدة  املؤمنني خدجية (: أنَّ موالتنا أّم الوجه الثالث )

، فهي وعاء اإلمامة على حدِّ تعبري الزهراء وأوالدها األئمة احلجج الطاهرين

ملَّا رآها منزعجة من كالم  للسيِّدة الصّديقة الكربى فاطمة الرسول األعظم

 نَبط إنَّ : فقال هلا النيب حممد فتخرت على السيدة خدجيةأعائشة اليت 
 . وعاءً لإلمامة كان أُمَّكِ
 من عبارة ما أعظمها تدل على عمق املعنى من حيثية عظمة اإلمامة والوالية  هلا يا

ستحقاقها حلمل تلك الذرية أهي األساس يف وجودها، ولوال  اليت كانت خدجية

أنها الطاهرة ملا كان قد شرَّفها اهللُ تعاىل لتكون  وعاًء لإلمامة اإلهلية، ما يعين 

نتفت طهارة حباجة إىل وعاء طاهر مطهر وإال ألالطاهرة املطهرة ألن الطاهر املطهر 

   :الذرية احملمولة يف الوعاء الطاهر، ويشهد هلذا ما ورد يف زيارة اإلمام احلسني

 البالد بك فطهرت ،مطهر طاهر طهر من مطهر، طاهر طهر نكأ شهدأ 

 ودعوت والعدل بالقسط أمرت نكأ شهدأ ،حرمك وطهر فيها أنت رضأ وطهرت

 . األرض في الله ثار نكأو ،إليه دعوت فيما صدقت صديق دقصا نكأو ،إليهما
في األصالب الشامخة  أشهد أنك كنت نوراً  وكذا ما ورد يف زيارة وارث:

 اتـن مدلهمـة بأجناسها ولم تلبسك متنجسك اجلاهلي واألرحام املطهرة لم
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 . ..ثيابها 
واضح الداللة عند أهل البصرية من حيثية كون اإلمام   املطهرة حاماألر  فلفظ

من تلك الرحم املطهرة من األرجاس واألدناس، ما يعين عصمتها  احلسني

تكن معصومة ومطهرة ملا كان وإال لو  وطهارتها املطلقة اليت فاقت طهارة مريم

جنٍس بالنجاسات النفسية  جائٌز عقالً وشرعاً أْن تكون تلك الذرية الطاهرة يف وعاٍء

فضالً عن النجاسة املادية، واملراد بالرحم املطهرة هو التطهري املعنوي وليس املادي إذ 

قد جتدون رمحاً لكافرة هو من أنظف ما تكون إال أن روح صاحبة تلك الرحم جنسة 

وقذرة، فالرحم املطهرة هي املطهرة طهارة معنوية ومادية معاً، فاإلقتصار على 

 هارة املادية خالف اإلطالق يف التطهري.الط

الطهارة من الزنا والقذارة املادية فحسب،   املطهرة األرحام ال يراد من فقرة 

بل يشمل الطهارة املعنوية عند صاحبة الرحم املطهرة، ومرادنا من الطهارة املعنوية 

 هو التوحيد اخلالص واإلخالص الكامل عند صاحبة الرحم ما يعين عصمتها

الكاشف عن املبالغة يف الطهارة   املطهرة  وشرافتها، وهو ما يدل عليه لفظ

 املعنوية واملادية.

إنه بذلك وعاًء لإلمامة اإلهلية ف وحينما جعل اهلل تعاىل بطن  السيِّدة خدجية

على بقية النساء حينما  صطفى مريمأصطفاها على نساء العاملني كما أيكون قد 

وإْن كانتا   مريم وخدجية ، وكال السيِّدتني نبوة عيسىجعل بطنها وعاًء ل

مصطفوتني من عند اهلل تعاىل يف كون بطنيهما وعاًء للنبوة واإلمامة والوالية اإلهلية 

إال أنَّ اإلصطفاء اإلمامي أفضل من اإلصطفاء النبوي، وأفضلية اإلصطفاء اإلمامي 

على منزلة جليلة  تنا خدجيةيلزمه وعاء مصطفى خري اصطفاء، ولو مل تكن موال

من اإلصطفاء النفسي ملا شرَّفها اهلل تعاىل باإلصطفاء الولولّي، فالثاني فرع 

 . أفضل من السّيدة مريم اإلصطفاء األول، وبهذا تكون السيِّدة خدجية

كانت معروفة بسّيدة  السيِّدة خدجية أّم املؤمنني(: إنَّ  الوجه الرابع )

يف شعره، فهي أفضل أهل زمانها  ا بذلك أمري املؤمنني علّيالنسوان كما نعته
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تصافها بهذا اللقب ما رواه صاحب أ، ويشهد ملعروفية بنتها السيِّدة فاطمةأسوى 

بأسناده إىل علي بن عيسى قال: حدثين جالل الدين  احملدِّث اجمللسي( البحار ) 

قالت: حضرُت وفاة  عبد احلميد بن فخار املوسوي نقالً عن أمساء بنت عميس

 نساء العاملني وأنت زوجة النيّب أتبكني وأنت سيِّدة ) فبكت، فقلُت: خدجية

 .( مبشرة على لسانه باجلّنة..

سيدة نساء " ملا صح إطالق لقب: أفضل من موالتنا خدجية فلو كانت مريم

وموسى  " الشامل لعامة العوامل املتقدمة عليها كعامل آدم ونوح وإبراهيمالعاملني

، فهي أفضل نساء تلك العوامل حتى عاملها إال ما ورد فيه التخصيص وعيسى

حيث دلت األخبار  كموالتنا فاطمة بنت أسد وسيدة النساء فاطمة الزهراء

" كما أشرنا العاملني" املخصصة خبروج هاتني املرأتني عن حكم العام الوارد يف لفظ

ما ورد  بإذن اهلل تعاىل  كما سوف نشري و حبّق الصّديقة الكربى موالتنا فاطمة

سيدة فاطمة ، ولوال األخبار املخصصة ألفضلية الحبق موالتنا فاطمة بنت أسد

على  لكنا قد بقينا على حكم تفضيل السيدة خدجية مِّ أمري املؤمننيبنت أسد أ

موالتنا  ولكن الدليل أخذ بأعناقنا فال جيوز لنا ختطيه ال سّيما أن السيدة بنت أسد

قد استضافها اهلل تعاىل يف بيته الكعبة املشّرفة، وهو تشريف مل حيصل  بنت أسد

حتى قيام الساعة،  مرأة على وجه األرض منذ آدم إىل جميء النيّب األعظماألي 

فاقت الشرف املطلق بعد سيدة النساء فاطمة  وما ذاك إال ألن هذه املرأة الطاهرة

، وما فضيلة احلاملة إال ألنها من سنخ احملمول ملؤمننيحبملها بأمري ا الزهراء

 ...!.إبنها سّيد املوحدين موالنا إمام املتقني علّي

 لى أفضلية موالتنا فاطمة بنت أسدنعم ميكن أن يكون اخلرب املستفيض الدال ع

ة داالً على أفضليتها على من تقدَّمها من النساء يف شريعة األنبياء السابقني على رسال

وهو غري بعيد حبسب الظاهر طبقاً للقرينة الصارفة يف خرب  النيب األعظم حممد

يف الكعبة، وهذه القرينة هي ذكر النسوة الالتي فُضلت  والدة أمري املؤمنني

، وهو القدر املتيقن فال حنيد عنه إال بقرينة معتربة وهي عليهنَّ السيِّدة بنت أسد
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وبالتالي  صل،القدر املتيقن مشكوك، فننفيه باألمفقودة يف الب ني، والزائد عن 

 وهو األقوى لدينا، واهلل العامل. مساوية لفاطمة بنت أسد فتكون خدجية

أبلغ سيدتنا  (: جاء يف األخبار الشريفة إنَّ املالك جربائيل الوجه الخامس )

خرٌب يدل ومل يصل إلينا  خدجية )صلوات اهلل عليها( التحية والسالم من اهلل تعاىل،

على ختصيص اهلل تعاىل ملريم عليها بالتحية والسالم، ومل يرد التخصيص بالسالم 

إال ملوالتنا العصمة الكربى فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليها والصّديقة الصغرى 

فاطمة بنت أسد والسيدة خدجية عليهن السالم، ما يدل على األفضلية والتقديم، 

 ى التقريب والتبجيل والتعظيم.ألن التخصيص داللة واضحة عل

 خرباً يشري إىل أن النيبَّ األعظم (: روى احملدُِّث اجمللسيع الوجه السادس )

 قال ملوالتنا السيدة خدجية:  َّالله إن يومٍ كلّ مالئكته كرام بكِ ليباهي 

كّل يوم دليل  خبدجية ، وواضح لدى الفطن املنصف بأنَّ مباهاة اهلل مراراً..

وإْن كان هلا الفضُل  عظيم على حّبه هلا وقربه منها، وهذه فضيلة مل حتصل ملريم

 الكبري من حيثياٍت أخرى.

 :توهٍُّم دفُع
العصمة  مبوهبة أفضل من السيِّدة خدجية أّن السيِّدة مريم أحُد األعالمت و هَّم  

أّما  ،ا اللحاظ، لذا كانت مريم أفضل بهذدون السيِّدة خدجية مريم السيِّدة عند

 ،يف غريها من الصفات املتعلِّقة بالنساء، فقد بلغت السيِّدة خدجية فيها كمال الكمال

 .(1)م الصفات واألوصافكيف تل فال تكون دون مرتبة مريم

أّن ب بدليٍل يثبت الدعوى صاحُب مل يأتناإذ  ،ويف أّوله من اخلدشة ما ال خيفى

العصمة سوى السرية الناصعة واحلياة  وهل !؟السيِّدة خدجية ليست معصومةً

أيع  صلوات اهلل عليها ومل يصدر من السيِّدة خدجية !الفاضلة اخلالية من أّي ذ ْنٍب؟

 !حتى ُيدَّعى أنها ليست معصومة؟ طوال حياتها الشريفة ذ ْنٍب
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ال  أنهنَّ صدِّيقات،ب وصياء والصّديقني يقتضي اإلعتقاديف أّمهات األ األصُل

والصِّدِّيق أو الصدِّيقة هو م ن ص دَّق  اهللَ تعاىل بعلمه  من ألقابها أنها صّديقة، سيَّما أنَّ

معصومة ألنها  ، فالسيِّدة خدجيةوعمله ممّا يقتضي عصمته ونزاهته وقداسته

 صّديقة.

، ولكنها أفضل من السيدة مريم مَّ املؤمنني خدجيةنَّ أومبا تقدَّم يثبت لدينا بأ

نصاً  ليست أفضل من إبنتها الصّديقة الكربى فاطمة الزهراء ني بالقطع واليق 

ليست أفضل من السيدة فاطمة بنت أسد وزينب  وإمجاعاً، كما أن السيدة خدجية

 ..! واهلل العامل حبقائق األمور.الكربى

 

الم َعلَيَْك  ] [ الَمْوتُورَ  يَا ثَاَر اَّللِ وابَْن ثارِهِ َوالْوِتْرَ  الَس 

صله الثأر، مهموز العني كالرأس والكأس، قد خيفّف اهلمز بقلبه ألفاً : أالثار

فتقول بدالً من الثأر: ثار، وبدالً من الرأس: راس، واملصدر: ُثْؤر ة، واجلمع: 

 األثار .

ُ: الّذْحُل أي: الطلب بالدم، وقيل: الثأر هو قاتل محيمك، وأدرك فالن والثأر

ثأرُت القتيل  فأنا ثائر أي قتلُت قاتلَُه، والثائُر: ثؤرت ُه: إذا أدرك م ن يطلب ثأره، و

الذي ال يبقى على شيء حتى ُيدِرك ثأر ُه. وأثأر الّرجُل: أدرك ثأره. وثأر به: طلب 

دمه. ومن معاني الثائر: الطالب واملطلوب. قال الطرحيي: الثائر: الذي ال يبقى 

 ثارُ أنكَ شهدأ ارة: حني الزي ويف خماطبة اإلمام ،على شيء حتى ُيدرك ثاره

 . ثاره وابن الله
املقتوُل، وثاراِت فالن: أهل ثاراته، يا ثاراِت فالن أي يا أيها  :واملثؤور به

فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه. وقال اجلوهري: ُيقال: يا  ،الطالبون بدمه

وه على فعلى األول يكون قد نادى طاليب الثأر ليعين ،ثارات فالن أي يا قتلته

 فاً هلم وتقريعاً وتفظيعاً لألمروالثاني يكون قد نادى القتلة تعري ،استيفائه وأخذه
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 .(1)عليهم حتى جيمع هلم عند األخذ الثأر بني القتل وبني تعريف اجلُرم

 القائم خرج إذا : ث ر ة وهي مبعنى طالب الدم، ويف احلديث: ومثل الثار

أي الثار،   ةالثَرَ طالب الدم أهل نحن يقول: وهو احلسني اإلمام بدم يطلب

 .(2) مؤمن كلّ ثرةَ الله يدرك بكم : ومثله حديث وصف األئمة

 وباجلملة؛ فهذه الفقرة الشريفة حتتمل وجوهاً متعددة:

 يا إمامي يا حسني  " هو أنكَيا ثار اهلل وابن ثاره: إّن املراد بـ: "( الوجه األّول) 

ويشهد له ما  ،يف زمان رجعتكَ إىل الدنيا  تعاىل وألجلهالشهداء هلل طالُب دِم 

املروي بواسطة السفري  املوعود املهدي املعظم ورد يف دعاء الندبة بقول اإلمام

 األنبياء، وأبناء األنبياء بذحول الطالب أين الثاني حمّمد بن عثمان بن سعيد: 

 . بكربالء املقتول بدم الطالبُ أين
 ر جلّدهأسوف يث ْحل وهو الثأر، فاإلمام احلّجة بن احلسنمجع ذ  ؛والذحول

للمظلومني من سوف يثأر  ، وكذا اإلمام احلسنياإلمام أبي عبد اهلل احلسني

 .اء واألولياء واملوالني األتقياءاألنبي

" أي قتيل اهلل وابن قتيله،  أي أّنه روحي  ثار اهلل : املراد بـ: "( الثانيالوجه ) 

تيالً ألجل اهلل تعاىل؛ ال لشيء آخر، لكونه من زَّهاً عن العالئق اجلسمانية فداه كان ق

 أنَّ " إىل معنى الدم أو القتل، باعتبار ثار واخلياالت النفسانية، فيجوز استنابة لفظ "

 لسفك الدم. القتل مالزٌم

، أو هلل تعاىل"؛ أي القاتل يف سبيل ا ثائر اهلل : ثار اهلل يعين "( الوجه الثالث) 

، لذا قيل: ثأرُت القتيل  وبالقتيل ثأراً وثؤرةً فأنا ثائر أي قتلُت اجملاهد حّباً هلل

 قاتلَُه.

 وليع د ِمكَ، يطلُب بد ِمكَ من أعدائكَ. إّن املراد أّن اهلل :( الوجه الرابع) 
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: إّن املراد أّنكَ صاحب الدم الذي ع ظَّم ُه اهلل وشرَّفَُه على ( الوجه الخامس) 

"،  روح اهلل ية كما يف قولكَ "فسائر الّدماء، فاملضاف حمذوف واإلضافة تشري

"، وبيت اهلل أي الكعبة بيت اهلل، فُحِذف  هنا املضاف،  عيسى روح اهلل والتقدير: "

 وبقي املضاف إليه.

: إّن املراد بالثار: صاحبه أي إّنكَ سّيدي يا حسني: ( الوجه الّسادس) 

 صاحب الثار.

: إّن املراد يا م ْن ثاره ثار اهلل؛ أي: مبْنِزلته، كما يف يُد اهلل ( الّسابع الوجه) 

 وعنُي اهلل..

" أي قتيُل اهلل، قتلته حمّبة اهلل تعاىل كما  ثار اهلل : املراد بـ: "( الوجه الثامن) 

 قال الشاعر:

وكتمــُت اهلــوى فُمــتع بوجــدي    بـــــــاح  جمنـــــــوُن عـــــــامٍر بهـــــــواه

 امــــــة ُنـــــــودي وإذا كــــــان يف القي 
 

 م ْن قتيُل اهلوى؟ تقدمُت وحدي
 

 أنه يقول: وكما هو احلال يف شعر ُينس ب إىل اإلمام احلسني

ــا  إهلي تركـُت النـاس طُـّراً يف هواكـا     ــي أراكـ ــال لكـ ــُت العيـ وأيتمـ

ــاً   ــاً فإرب  فلــو قطّعــتين يف احلــّب إرب
 

ــؤاُد إىل ســواكا    ــا مــال  الف  (1)لَم 
 

 :الِوتر  املَوُتور

بكسر الواو وفتحها  والِوتر والو ْتر  ،ْتُر لغةً: الفرد أو ما مل يتشفّع من العددالِو

هو الظلم يف الذَّْحل أي القتل.  :مبعنى واحد، وهو ما يقابل الشفع، والو ْتر 

والثاني ُيستعم ل يف الذَّْحل أي  ،والفَْرق بني الِوْتر والو ْتر أّن األّول ُيستعم ل يف العدد

 .القتل

ويف حديث حمّمد بن مسلمة:  ،ملوتور هو: الذي قُِتل  له قتيٌل فلم ُيدرك بدمهوا

 .أنا املوتور الثائر أي صاحب الو ْتر الطالُب بالثأر
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َولَن .. املوتور: املفعول، ووت ْرُته حقه: إذا نقصته، من هنا جاء قوله تعاىل: 
ۡعَمَٰلَُكۡم 

َ
ُكۡم أ دٍ   ٣٥يَُِتَ ُينقص من أعمالكم شيئاً أو من ثواب  أي ال، ُسوَرةُ ُُمَما

 أي صاحب الوتر الطالب بالثار.  (1) أنا املوتور أعمالكم. ويف احلديث: 

  الله ثار يا عطفاً على املنادى املضاف وهو:   املوتور والوتر ونصُب الوتر 

وحكمه النصب ألنه مضاف إىل مجلة "يا ثار  اهلل" فتصبح اجلملة هكذا: "الّسالم 

 عليك أيها الوتر  املوتور".

 :، أّما أّنه وتر ففيه احتماالنٌموتور ٌوتر واإلمام احلسني

وتر لتفرده يف الكمال يف عصره، حبيث حاذى املعالي  : إّنهلاإلحتمال األو

فهو أكمل منه من  ،يف جالله وكماله حتى مع وجود ابنه اإلمام زين العابدين

لقيام املقدَّس امع مجيع حيثيات  الظاملني واجلاحدينحيث تفّرده بالقيام املسلح ضّد 

 .أكمل من ابنه ومن بقّية األئّمة من هذه الناحية ، فهوالذي نهض به

عتبار قبوله لألمانة أي الشهادة الكلية اليت عرضها اهلل أوتر ب :اإلحتمال الثاني

ظلوماً أي فكان  فحملها ،شفقوا منهاأتعاىل يف الذر على عباده فأبوا محلَها و

رتفاع هّمته كما قال بالشعر املنسوب أجهوالً أي جمهول القدر لعلّو شأنه و ،مظلوماً

 :إليه

ــةٍ  ســــــبقُت العــــــاملني إىل املعــــــالي   ــّو ِهمَّــ ــٍة وعلــ ــن خليقــ حبُســ

 فـــالح  حبكمـــيت نـــوُر اهلـــدى يف   
 

ــة  ــاللة مدهلمـــ ــاٍل يف الضـــ  ليـــ
 

 يريـــــــُد اجلاحـــــــدون ليطفئـــــــوه  
 

ــ ــأبى اهللُ إالّ أن يتمَّــــــ  (2)هويــــــ
 

شرح ) يف كتابه  وهو حبيب اهلل الكاشاني  ّدعاء إلاستشهد صاحب هذا أو

َٰتِ   :بقوله تعاىل ( ءزيارة عاشورا َمََٰو َمانََة لََعَ ٱلسا
َ
َباِل  إِناا َعَرۡضَنا ٱأۡل ۡرِض َوٱۡۡلِ

َ
َوٱأۡل

نَسَُٰنۖ  ۡشَفۡقَن مِۡنَها وَََحَلََها ٱۡۡلِ
َ
ن ََيِۡمۡلَنَها وأ

َ
َبۡيَ أ

َ
حۡ   ٧٢ ا َجُهوَّلّٗ إِناُهۥ ََكَن َظلُومّٗ  فَأ

َ
 .َزاِب األ
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 وجوابه:

حبسب تتبعي ملوارد كلميت ظلوم  ، فلم يرد يف اللغة دعوى بال دليٍل اإّنه

حبيب اهلل الكاشاني، بل ورد يف اللغة: أّن  العالمة أّن معناهما ما ذكره وجهول 

نتقاص احلّق، وظلوم لغةً أعناه ( مأخوذة من الظلم والظالم، والظلم م ظلوماً كلمة )

(  جهوالً مبالغة يف الظلم على صيغة فعول كأكول أي كثري األكل، وكذا كلمة )

مأخوذة من اجلهل، فهي على صيغة فعول أيضاً أي مبالغة يف كثرة اجلهل أو تأكيد 

 للظّلم واجلهل.

  قال صاحب املنجد:

 

مضافاً إىل أّن تفسري الكاشاني، خمالٌف ِلم ا ورد يف أخبارنا من أّن املراد من الظلوم 

 عتدى على سّيدة النساء موالتنا فاطمةأغتصب احلق من أهله وأواجلهول هو م ن 

عمر.أبي بكر و الظاملني ، عنيُت به اجلاهلني 

 فما أفاده الكاشاني ما هو إالّ دعوى تربعية ينقصها الّدليل.

( حيتمل أْن يكون تأكيداً للوتر من قبيل قوهلم  والوتر املوتور : املوتور )وباجلملة

ُۡجورّٗ ِحۡجرّٗ ..  ويف التْنزيل قوله تعاىل: ،وِشعر شاعٍر وليٍل أليٍل، برٍد بارٍد،   ٢٢ اا ُما
 أي حراماً حمرَّماً.، قَانِ ُسوَرةُ الُفرۡ 

: أنا املوتور؛ أي صاحب الوتر: وحيتمل أيضاً أْن يكون من قبيل قوله

 الطالب بالثأر.

 فالوتر والوترية والرتة واملوتور كلّها ألفاظ تشري إىل طلب الثأر.

وحيتمل أْن يكون من قبيل قوله: "م ن فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله" 

رته إذا نقصته فكأّنك جعلته وتراً بعد أْن كان كثرياً، ومنه قوله ي نقص، ُيقال: وتأ

ۡعَمَٰلَُكۡم .. تعاىل: 
َ
ُكۡم أ موتور أي  أي ولن ينقصكم، فهو  ٣٥َولَن يَُِتَ

منقوص، مكسورةٌ صولته بقتل أعوانه وأنصاره من إخوانه وأوالده وغريهم ممن 

 .، فظلَّ فرداً، ونكَّسوه عن اجلوادفصار فرداً مل ينصره أحٌد احلزينة قُِتل  بكربالء
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وحيتمل أْن يكون من قبيل قوهلم: فالٌن موتور أي قُِتل  له قتيل فلم يدرك بدمه، 

وإْن قتل يوم كربالء كثرياً من أعدائه أضعاف م ْن قُِتل من أوليائه إالّ أّنه لو  وهو

 .يهماصلوات اهلل عل قتلهم مجيعاً مل يعدل سهماً خرق حلقوم طفله الرضيع

الفرد املوتور بتلك املوتور: املقتول ذحباً من القفا، أو أّنه  مل أْن يكون توحي

ثِخن  باجلراح بضرب السيوف وطعن الرماح ورشق النبال ورضخ اُالقتلة، حيث 

احلجارة، ثم بدخول السهام إىل جسده الشريف وقلبه العظيم، ثم رفسه واحتقاره، 

، ثّم طعنه بالرمح يف لبَّة صدره، ثم ذْبحه من ثّم اجللوس على صدره وسّبه ولعنه

وُحزَّ  بنفسي وأبي وأمي وأهلي   األمام فلم يؤثر السيُف فيه، فطُِرح  على بطنه

 من القفا. الشريف رأُسه

 اهللُ لعن الحق، يلحقه ولن القتلة، بهذه سابق يسبقه مل املوتور الوتر هو هذا

الكرة  ويوم الدنيا احلياة يف لكَ ينتصرون ممن وجعلنا اهلل عبد أبا يا سيدي ظامليكَ

 ويوم ُتبع ث حّياً. ُتكَرع ويوم سبيله، يف قُِتلْت  مويو ُوِلْدت  يوم عليكَ فالّسالم ؛والرجعة

 

الم ] [ َك  األرواِح ال َّت َحل ْت بِفِنائَعلَيَْك َولََعَ  الَس 

 أشارت الفقرة الشريفة إىل مسألتني:

 األوىل: مفهوم الِفناء.

 .الثانية: األرواح اليت ح لَّْت بذاك الِفناء املقدَّس

 .الساحة أمام البيت، واجلمع: أفنية  بالكسر  فاملراد بالِفناء أّما املسألة األوىل:

 .ومعنى حلّت بفنائك أي نزلت بساحة دارك، وُدِفن ت جبوارك

 :فثمة معاٍن ثالثة للِفناء

 ذي استشهدت  عليه يا أبا عبد اهلل.إّن الِفناء هو املكان ال :لاملعنى األو

من أصحابك على حمبتك ومودتك  إّن الِفناء هو العهود واملواثيق :املعنى الثاني

 .ستقامة على طريق بيعتكواإل
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فكأّن الفقرة تشري إىل الّسالم على الذين قُتلوا معكَ فن زلوا بفناء حمبتك والوفاء 

 وال أوفى أصحاباً أعلم ال  :بعهود مودتك، وإليه يشري قول اإلمام احلسني

، وقد ُيراد  بيتي أهل من أوصل وال أبرّ بيتٍ أهل وال أصحابي، من خيراً

األعّم من أصحابه الذين قتلوا معه يف كربالء، فيشمل كلَّ من أحّبه واستشهد يف 

 سبيله، فإّنه حيّل يف فناء حمبته.

 ولِنْعم  ما قيل:

ــد اللقــاء حوُرهــا بــدت هلــهـــم ســـادةٌ قـــد عظمـــت أجوُرهـــا م عن

 يف جّنــــــــٍة عاليــــــــٍة قصــــــــورها  
 

 قطوفهــــــا دانيــــــة ملــــــن يــــــرى
 

 فعــــاينوا احلــــور علــــيهم تشــــرف 
 

ــر ف   ــم ُتزخــ ــد هلــ ــة اخللــ  وجنــ
 

 فعـــانقوا بـــيض الظبـــا وارتشـــفوا   
 

 مـــن القنـــا كـــأس الفنـــاء ُســـكَّرا
 

ــى  ــا  اُحتـ ــى ظمـ ــم علـ ــدوا كُلُُّهـ  بيـ
 

 بــــني طعـــــنٍي وجــــريٍح ظلمـــــا  
 

ــرين كُ   ــن ناصــ ــم مــ ــا هلــ ــافيــ  رمــ
 

 باعوا على اهلل النفوس  فاشرتى
 

: إّن حلوهلا بفنائه وساحته هو حشرها يف حضرة القدس، فإّن املرء املعنى الثالث

 ُيحشر مع م ن أّحب.

 ؟هذه ثالثة معاٍن لـ: "الفناء"، فأيهما الصحيح واملناسب

إذ  ،اءال شكّ أّن املعنى األّول والثالث هما القدر املتيقن من معنى الفن أقول:

واملعنى الثاني يشري إىل حشر  ،يشري املعنى األّول إىل استشهاد أصحابه معه

ألّن احلشر معه فرع االستشهاد بني يديه يف كربالء،  ،رية القدسظأصحابه معه يف ح

وال ريب أّن سبب موت الذين قُتلوا معه من أصحابه يف كربالء  ،فيبقى املعنى الثاني

وهذا حقٌّ ال أحد ينكره،  ،ذ لوال عشقُه ملا قُِتلُوا يف كربالء معههو الفَناُء يف حمبته، إ

فهم معه يف احلشر والنشر  ،كما ال أحد ينكر أنهم ح لُّوا يف ِفناء حمبته والوفاء مبودته

 .والرَّجع أي حينما يرجع إىل الدنيا

 لكّنموجٌَّه إليهم،  كما ال خالف أّن الّسالم ،يعرتيه وهذا ال خالف فيه وال شكّ
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اخلالف على األعّم من ذلك، أال وهو: الذين مل يستشهدوا معه لكنهم أحبوه حتى 

س ِكروا يف حمبته، وأطاعوه حتى ذابوا يف إطاعته، وُجرمهم أنهم مل يستشهدوا معه، 

 فهل هؤالء يشملهم السالم أم ال؟

ين الظاهر هو األّول، مبعنى أّن الّسالم يف الِفقرة الشريفة خاص بأولئك الذ

استشهدوا معه يف كربالء أو الذين كانوا من أصحابه وثبتوا على إمامته وقُِتلوا 

بعيدين عنه كمسلم بن عقيل وهاني بن عروة وال يشمل غري هم ممن أتى بعد مقتل 

، وإْن كانوا على درجٍة عاليٍة من الِعرفان، وال يستلزم هذا عدم اإلمام احلسني

هلل تعاىل على هؤالء، لكن ليس بالدرجة العالية اليت الّسالم عليهم، بل الّسالم من ا

 عليها أصحابه الذين قُِتلوا معه يف كربالء احلزينة.

 ، ونستدّل على هذا بدليلني:ِفُنوا معهفالّسالم الكامل على أولئك الذين ُد

إّن املتبادر من الّسالم على األرواح اليت حلّت بفنائه هو األرواح  

نة لبيَّة صارفة والتبادر عالمة احلقيقة، فثّمة قري ،يف كربالء استشهدت معه اليت

  .حتماالت األخرىعّما عداه من اإل

 شارت إليه األخبار عن أئمتناأرتكازي املتقدِّم هو ما ملعنى اإلاإّن  

وأصحابه يف كربالء من  إلمام احلسنياحيث علّمونا كيف نزور  الطاهرين

 علّي األكرب أو التوجعه إىل زيارة موالنا ،إىل قبور الشهداء خالل التوجه بكيفّيٍة معيَّن ِة

وزيارة موالنا العّباس بن أمري املؤمنني علّي ،... 

 ؛فالتخصيص بزيارة هؤالء بالكيفّية املخصوصة دليٌل على التعيني ال التعميم

 ،يوم عاشوراء زار بها اإلمام احلسنيويشهد ِلم ا قلنا ما ورد يف زيارة وارث اليت ُي

 التي األرواح وعلى عليكَ السّالم  :بقوله (1)( البحار) وقد رواها اجمللسي يف 

األنصاري  اهلل عبد بن جابر أّن األربعني ويف زيارة ، برَحْلِكَ وأناخت بفنائك حلّت

األرواح الّسالم على  " :يف كربالء فقال هلم وأصحابه زار اإلمام احلسني
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املنيخة بقرب أبي عبد اهلل، الّسالم عليكم يا شيعة اهلل وشيعة رسوله وشيعة أمري 

" أي ب ر كَت إبلَه ا يف  أناخت برْحِلكَ ، واملراد بـ "(1) "املؤمنني واحلسن واحلسني...

 غري هم. يعمع وال كربالء، يف معه استشهدوا ِبم ن خاصٌّ وهذا ساحتكَ ومسكِنكَ،

األرواح بِفنائه املقدَّس إشارة إىل احنطاط درجتها عن درجته فإنها ما  وحلول تلك

نالت هذا املقام إالّ مبحّبته والفناء يف عشقه وموّدته، وقد مدح اهللُ قوماً قُِتلُوا يف موّدة 

ي ِ ذَۢنب  قُتِلَۡت  ٨ِإَوَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت   :أهل البيت بقوله
َ
 ... ٩بِأ

. وعن (2) مودّتنا في قُتِلَ مَن  مفسِّراً لآلية الشريفة: أبو جعفرقال اإلمام 

ِإَوَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ   :عن قول اهلل جابر اجلعفي قال: سألُت اإلمام أبا عبد اهلل
ي ِ َذۢنب  قُتِلَۡت  ٨ُسئِلَۡت 

َ
مَن قُتِلَ في مودّتنا سأل قاتله عن   قال:  ٩بِأ

  عن قوله تعاىل: لقاسم قال: سألُت اإلمام أبا جعفر. وعن علّي بن ا(3) قتله

  ٨ِإَوَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت ... :قال  قُتِلَت ذَنْبٍ بأيّ تُسأل محمّد آل شيعة . 

هو م ن قُِتل   " بن عّباس أنه قال:اوعن أبان بن أبي عّياش عن سليم بن قيس عن 

 ." يف موّدتنا أهل البيت

 . هو مَن قُتِلَ في مودّتنا وواليتنا : الويف رواية أخرى ق

واألخبار كثرية يف ثواب حّبهم ونصرهم وواليتهم وأنها أماٌن من الّنار، وكذا ما 

عالمة طيب الوالدة، وأّن بغضهم عالمة خبث الوالدة، وأّن  ورد من أّن حّبهم

 بار كاآلتي:؛ وحنن سنذكر هنا بعض هذه األخالعبد  ُيسأل يوم  القيامة عن حّبهم

 علّي بن حممد بن احلسني القزويين عن حممد بن عبد اهلل  :أمالي الصدوق

بن عمر املازني عن عباد الكليب عن جعفر حلضرمي عن جندل بن والق عن حممد ا

بن علّي عن سني عن فاطمة الصغرى عن احلسني بن حممد عن أبيه عن علّي بن احل

 الله رسول عليّنا خرج  م قالت:أمه فاطمة بنت حممد صلوات اهلل علّيه
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 ولعليّ عامة لكم وغفر بكم باهى وتعالى تبارك الله إن فقال: عرفة عشية 

 أن يخبرني جبرئيل هذا لقرابتي محاب غير إليكم الله رسول وإني خاصة،
 وإن موته، وبعد حياته في عليّاً أحب من السعيد حق السعيد كل السعيد

 .(1) وفاته وبعد حياته في عليّاً أبغض من الشقي حق الشقي كل الشقي
 ماجيلويه عن حممد العطار عن األشعري عن ابن أبي  :أمالي الصدوق

خلطاب عن نضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن القندي عن جابر اجلعفي عن أبي ا

 من كلأ الله رسول يا فقال: النبي إلى رجل جاء  :قال جعفر عن آبائه

 ال إنكم والنصارى باليهود تلحق عداوتنا إن :قال ؟مؤمن الله إال إله ال قال:
 يعني هذا ويبغض يحبني أنه زعم من وكذب ،حتبوني حتى اجلنة تدخلون

 .(2) عليّاً
 د بن متيم الطالقاني عن احلسن بن علّي العدوي عن حمم :أمالي الصدوق

بن أبي  نم بن عتيبة عن حممد بن عبد الرمححلكان عن عن احلسن بن عبد الرمح

 من إليه أحب أكون حتى عبد يؤمن ال : ليلى عن أبيه قال: قال رسول اهلل

 أحب وذاتي عترته، من إليه أحب وعترتي ،أهله من إليه أحب وأهلي نفسه

ن ما تزال جتيئ با عبد الرمحأل رجل من القوم: يا فقا :قال ، ذاته من إليه

 .(3)باحلديث حييي اهلل به القلوب

 املكتب عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن حممد بن  :دوقأمالي الص

حلكم عن هشام عن أبي محزة الثمالي عن أبي جعفر حممد اعبيد اهلل عن علّي بن 

 ثبت ما عليّ يا :لعليّ الله رسول قال  :قال بن علّي الباقر عن آبائه

 حتى قدم له ثبتت إال لصراطا على قدم به فزلت مؤمن امرئ قلب في حبك
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 .(1) اجلنة بحبك الله يدخله
 قرب اإلسناد: ابن سعد عن األزدي قال: قال أبو عبد اهلل:  أحبنا من 
 الله فإن الله لغير أحبنا ومن الديلم، يد في أسيراً كان ولو بذلك الله نفعه

 حتط كما العباد عن الذنوب ليحط البيت أهل حبنا إن يشاء، ما به يفعل
 . الشجر عن لورقا الشديدة الريح

 إن  ثواب األعمال: ابن الوليد عن الصفار عن ابن سعد األزدي من قوله:

 .(2) إىل آخر اخلرب  ...حبنا
 عيون أخبار الرضا اخلصال: عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب عن ،

منصور بن عبد اهلل األصبهاني عن علّي بن عبد اهلل عن داود بن سليمان عن الرضا 

 ولو القيامة يوم لهم الشفيع أنا أربعة :الله رسول قال  قال: ائهعن آب
 عندما حوائجهم لهم والقاضي بيتي، ألهل معني األرض: أهل بذنوب أتوني

 .(3) بيده عنهم والدافع ولسانه، بقلبه لهم واحملب إليه، ضطرواأ
 علّي [ اإلمام ] روى ابن شريويه يف الفردوس عن :قال  الله رسول قال 

: لهم والقاضي لذريتي، املكرم القيامة: يوم شفيع لهم أنا أربعة 
 بقلبه لهم واحملب إليه، ضطرواأ عندما أمورهم في لهم والساعي حوائجهم،

 .(4) ولسانه
 هيم بن عمروس اهلمداني عن اخلصال: حممد بن الفضل بن زيدويه عن إبرا

ألوزاعي عن حييى بن أبي ان بن إمساعيل عن سعيد بن احلكم عن أبيه عاحلسن 

 رزقه من : كثري عن أبي سلمة عن أبي سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل

 يشكن فال ،واآلخرة الدنيا خير أصاب فقد بيتي أهل من األئمة حب الله
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 في منها عشر خصلة، عشرين بيتي أهل حب في نإف اجلنة في أنه أحد 

 والورع العمل على واحلرص فالزهد الدنيا في أما :اآلخرة في وعشر الدنيا،

 الليل قيام في والنشاط املوت قبل والتوبة لعبادةا في والرغبة الدين في

 بغض والتاسعة ،ونهيه الله ألمر واحلفظ الناس أيدي في مما واليأس

 له ينصب وال ديوان له ينشر فال اآلخرة في وأما .السخاء والعاشرة الدنيا

 ويكسى وجهه ويبيض النار من ءةابر له ويكتب بيمينه كتابه ويعطى ميزان

 بالرحمة إليه الله وينظر بيته أهل من مائة في ويشفع جلنةا حلل من

 حملبي فطوبى ،حساب بغير اجلنة يدخل والعاشرة اجلنة تيجان من ويتوج

 .(1) بيتي أهل
 عيون أخبار الرضا: الرضا اإلمام باألسانيد الثالثة عن عن آبائه 

 ولشيعتك وألهلك لك غفر قد الله إن عليّ يا :الله رسول قال  :قال

 منزوع البطني ألنزعا فإنك فأبشر شيعتك محبي ومحبي شيعتك ومحبي
 .(2) العلم من بطني الشرك، من

 عيون أخبار الرضا: وباإلسناد عن التميمي عن اإلمام الرِّضا  عن

 درجتهم في النبيني مع كان أحبك من :لعليّ النبي قال  :قال آبائه

 .(3) نصرانياً أو يهودياً مات يبالي فال يبغضك وهو مات ومن القيامة، يوم
 عيون أخبار الرضاسناد قال: بهذا اإل:  النبي قال عليّ بيد وأخذ 
: كذب فقد هذا يحب وال يحبني أنه من زعم (4). 
 عيون أخبار الرضاوبهذا االسناد قال ::  النبي قال: يسئل ما أول 
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 .(1) البيت أهل حبنا العبد عنه
  أمالي الطوسي: املفيد عن علّي بن خالد املراغي عن علّي بن العباس عن

جعفر بن حممد بن احلسني عن موسى بن زياد عن حييى بن يعلى عن أبي اخلالد 

الواسطي عن أبي هاشم اخلوالني عن زاذان قال: مسعت سلمان رمحة اهلل علّيه 

        يضرب فخذه ويقول: فإني رأيت رسول اهلل ول: ال أزال أحب علّياًيق

 لله ومبغضي مبغض، لي ومبغضك محب، لله ومحبي محب لي محبك 

 .(2) مبغض تعالى
  أمالي الطوسي: املفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل عن ابن

 احل بن ميثم التمارعيسى عن صفوان بن حييى عن يعقوب بن شعيب عن ص

يقول: متسينا ليلة عند أمري املؤمنني علّي بن أبي  قال: وجدت يف كتاب ميثم

 يجد أصبح إال ميانباإل قلبه الله متحنأ عبد من ليس  فقال لنا: طالب

 قلبه، على بغضنا يجد إال عليّه الله سخط عبد أصبح وال قلبه، على مودتنا

 محبنا وأصبح لنا، املبغض بغض نعرفو لنا احملب بحب نفرح فأصبحنا

 بنيانه يؤسس مبغضنا وأصبح يوم كل ينتظرها الله من برحمة بحبنا مغتبطاً

 أبواب وكأن جهنم، نار في به نهارإ قد الشفا ذلك فكأن هار جرف شفا على

 رحمتهم الرحمة ألصحاب فهنيئاً الرحمة، أهل ألصحاب فتحت قد الرحمة

 في الله جعله خلير حبنا في يقصر لن عبداً إن مثواهم. النار ألهل وتعساً

 جعل ما قلب واحد، في يجتمع ال ذلك إن مبغضنا يحب من يحبنا ولن قلبه،

 فهو يحبنا والذي عدوهم، باآلخر ويحب قوماً بهذا يحب قلبني من لرجل الله

 أفراط وأفراطنا النجباء نحن فيه. غش ال الذهب يخلص كما حبنا يخلص

 حزب الباغية والفئة ،ورسوله الله حزب وأنا األوصياء، وصي وأنا األنبياء،

 فيه وجد نإف قلبه فليمتحن حبنا في حاله يعلم أن أحب فمن الشيطان،
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 عدو والله وميكائيل وجبرئيل عدوه الله أن فليعلم عليّنا ألب من حب 
 .(1) للكافرين
  أبي معشر بن حممد بن أمالي الطوسي: مجاعه عن أبي املفضل عن احلسني

ان عن أبي داود عن عاصم بن محيد عن فضيل الرس بن موسىعن إمساعيل 

 أال : السبيعي عن أبي عبد اهلل اجلدلي قال: قال لي علّي بن أبي طالب

 القيامة، يوم فزع من أمن بها جاء من التي باحلسنة الله عبد باأ يا أحدثك

قلت: بلى يا أمري  لنار؟ا في وجهه على الله أكبه بها جاء من التي والسيئة

بصائر الدرجات: ابن فضال .  بغضنا والسيئة حبنا احلسنة املؤمنني، قال:

 .(2)عن عاصم بن محيد مثله

 ن بن حممد بن عبد الوهاب القرشي عن منصور بن علل الشرائع: عبد الرمح

 عبد اهلل األصبهاني عن علّي بن عبد اهلل عن عثمان بن خرزاد عن حممد بن عمران

ن بن أبي ليلى عن أبي ليلى عن احلكم بن عبد الرمح عن سعد بن عمرو عن ابن

 أحب أكون حتى عبد يؤمن ال : احلكم بن أبي ليلى قال: قال رسول اهلل
 من إليه أحب أهلي ويكون عترته، من إليه أحب عترتي ويكون نفسه، من إليه

 . ذاته من إليه أحب ذاتي وتكون ه،أهل
أبو حممد اجلبار بن علّي عن حممد بن أمحد الفلفلي عن احلسني بشارة املصطفى: 

بن أبي عن احلسن بن عبد الرحيم عن سعيد بن احلسن عن حممد بن إدريس احلنظلي 

 .(3)ن بن أبي ليلى عن أبيه مثلهن عبد الرمحنصر عن ابن أبي ليلى عن احلكم ب

  األشعري عن معاني األخبار: أبي عن أمحد بن إدريس وحممد العطار عن

حممد بن احلسني عن منصور عن أمحد بن خالد عن أمحد بن املبارك قال: قال 

بك، ح: إني أقال ألمري املؤمنني : حديث يروى أن رجالًرجل ألبي عبد اهلل
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 أعددت له: قال إمنا قال، هكذا ليس  ، فقال:: أعد للفقر جلباباًقال لهف

 .(1) القيامة يوم يعني ،جلباباً لفاقتك
 تفسري العياشي: عن بريد بن معاوية العجلي قال: كنت عند أبي جعفر 

فأخرج رجليه وقد تغلفتا وقال: أما واهلل ما  إذ دخل علّيه قادم من خراسان ماشياً

 لو والله : جاء بي من حيث جئت إال حبكم أهل البيت، فقال أبو جعفر

قُۡل إِن   يقول: الله إن احلب؟ إال الدين وهل ،معنا الله حشره حجر أحبنا
 ُ َ فَٱتابُِعوِن َُيۡبِۡبُكُم ٱَّللا . .َُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إََِّلِۡهمۡ ..  وقال:  ٣١.. ُكنُتۡم َُتِبُّوَن ٱَّللا

٩  احلب إال الدين وهل (2). 
  بشارة املصطفى: احلسني بن أمحد الصفار عن ابن عقدة عن حممد بن عبد

اهلروي عن حييى بن زكريا بن أبي زائدة األفراقي عن  الرحيم عن أمحد بن حفص

 صفوان بن أبي سليم عن عطاء بن يشكر عن ابن عباس قال: خرج علّينا رسول اهلل

  ،عاتق، وهو يلثم هذا مرة ذا على عاتق وهذا على هومعه احلسن واحلسني

 من وأحب أحبهما إني :قال حتبهما؟ إنك  فقال له جربئيل: وهذا مرة

 .(3) أبغضني فقد أبغضهما ومن أحبني، فقد أحبهما من فإن همايحب

 باباً مطوالً يف أّن حبهم كما وأورد صاحب البحار العالّمة اجمللسي

عالمة طيب الوالدة، وأّن بغضهم عالمة خبث الوالدة، وسنذكر هنا بعض هذه 

 األخبار املباركة تتميماً للفائدة والربكة:

سرور عن ابن عامر عن عمه عن حممد بن زياد عن أمالي الصدوق: ابن م 1

 ولد عالمات  :قال إبراهيم بن زياد الكرخي عن اإلمام الصادق جعفر بن حممد

 .(4) البيت أهل وبغضنا الزنا إلى واحلنني احملضر سوء ثالث: الزنا
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علل الشرائع، معاني األخبار، أمالي الصدوق: ابن الربقي عن أبيه عن  2

 قطيين عن أبي حممد األنصاري عن غري واحد عن أبي جعفر الباقرجده عن الي

 النعم، بادئ على الله فليحمد قلبه على حبنا برد يجد أصبح من  قال:

 .(1) قال: طيب املولد قيل: وما بادئ النعم؟
علل الشرائع، معاني األخبار، أمالي الصدوق: ابن ناتانه عن علي عن أبيه  3

أبي زياد النهدي عن عبيد اهلل بن صاحل عن زيد بن علي عن  عن ابن أبي عمري عن

 أحبني من علي يا :الله رسول قال  قال: أبيه عن جده عن أمري املؤمنني

 ال فإنه مولده، طيب على الله فليحمد ولدك من األئمة وأحب وأحبك
 .(2) والدته خبثت من إال يبغضنا وال والدته، طابت من إال يحبنا
: ابن إدريس عن أبيه عن األشعري عن أبي نصر البغدادي عن حممد اخلصال 4

بن جعفر األمحر عن إمساعيل بن العباس عن داود بن احلسن عن أبي رافع عن 

 اإمّ ثالث: حدىأل فهو عترتي يحب لم من :الله رسول قال  قال: علي
 .(3) طهر غير في أمه به حملت امرء اوإمّ لزنية، اوإمّ منافق،

لل الشرائع: احلسني بن حممد اهلامشي عن فرات بن إبراهيم عن حممد بن ع 5

علي بن معتمر عن أمحد بن علي الرملي عن أمحد بن موسى عن يعقوب بن 

إسحاق عن عمر بن منصور عن إمساعيل بن أبان عن حييى بن أبي كثري عن أبيه 

 نى مع رسول اهللعن أبي هارون العبدي عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: كنا مب

  إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع، فقلنا: يا رسول اهلل ما أحسن صالته؟

 غير علي [ اإلمام ]إليه فمضى ؛اجلنة من أباكم أخرج الذي هو : فقال

 ثم اليمنى، في واليسرى اليسرى في اليمنى أضالعه أدخل هزة فهزه مكترث

ن تقدر على ذلك إىل أجل معلوم من فقال: ل ، الله شاء إن ألقتلنك :قال
                                                           

 

 

 



 اجلزء األول 

عند ربي، مالك تريد قتلي؟ فواهلل ما أبغضك أحد إال سبقت نطفيت إىل رحم أمه 

يف  قبل نطفة أبيه، ولقد شاركت مبغضيك يف األموال واألوالد، وهو قول اهلل

ۡوَلَٰدِ  حمكم كتابه: 
َ
َِٰل َوٱأۡل ۡمَو

َ
 ال عليّ يا صدق : . قال النيب وََشارِۡكُهۡم ِِف ٱأۡل

 إال العرب من وال يهودي إال األنصار من وال سفاحي إال قريش من يبغضك

 التي وهي سلقلقية إال النساء من وال شقي إال الناس سائر من وال دعي
 أعرضوا األنصار معاشر فقال: رأسه رفع ثم ملياً أطرق ثم دبرها، من حتيض

على  فكنا نعرض حب عليقال جابر بن عبد اهلل: ،  علي محبة على أوالدكم

 .(1)نتفينا منهأ علمنا أنه من أوالدنا، ومن أبغض علياً اًأوالدنا فمن أحب علّي

باباً يتعلق مبا ينفع ( حبار األنوار  ) من 27يف اجمللد  كما أورد العالمة اجمللسي

حيضرون عند املوت وغريه، وأّنه يتّم السؤال عن  يف حّبهم من املواطن، وأنهم

 يف القرب، وسنذكر هنا شذرات من هذه الروايات املباركة: همواليت

  أمالي الطوسي: املفيد عن اجلعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى بن

يوسف عن علي بن احلكيم األزدي عن عمرو بن ثابت عن فضيل بن غزوان عن 

 يوم رآني أحبني من  قال: الشعيب عن احلارث عن علي بن أبي طالب

 .(2) يكره حيث القيامة يوم رآني أبغضني ومن يحب، حيث مةالقيا
 ن حممد بن صاحل السبيعي أمالي الطوسي: املفيد عن علي بن خالد املراغي ع

ن بن احلسني ن اخلزاز عن احلسمحد البزاز عن عيسى بن عبد الرمحبن أعن صاحل 

ث اهلمداني بن علي عن أبان بن تغلب عن أبي داود األنصاري عن احلارعن حييى 

  بك؟ جاء ما  فقال: قال: دخلت على أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

فقلت: نعم واهلل يا   أحتبني؟ حارث يا  فقلت: حيب لك يا أمري املؤمنني، فقال:

 ولو حتب، حيث رأيتني احللقوم نفسك بلغت لو أما  أمري املؤمنني، قال:
 ولو حتب، حيث لرأيتني اإلبل غريبة ذود احلوض عن الرجال أذود وأنا رأيتني
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 لرأيتني الله رسول يدي بني احلمد بلواء الصراط على مار وأنا رأيتني 

 . حتب حيث
رجال عن حوضي، أي ليطردن، وقال يف  : قال يف النهاية: فليذادنَّتوضيح

غريبة اإلبل: هذا مثل، وذلك أن اإلبل إذا وردت املاء فدخل فيها غريبة من عريها 

 .(1)ت وطردت حتى خترج عنهاضرب

  عمر بن أمحد اخلصال، أمالي الصدوق: احلسن بن عبد اهلل بن سعيد عن

بن حممد بن املهلب عن عبد الغفار بن حممد بن كثري عن عمرو القشريي عن املغرية 

بن ثابت عن جابر عن أبي جعفر حممد بن علي بن احلسني عن علي بن احلسني عن 

 مواطن سبعة في نافع بيتي أهل وحب حبي الله: لرسو قال  قال: أبيه
 وعند الكتاب وعند النشور وعند القبر وفي الوفاة عند عظيمة: أهوالهن

أقول: رواه يف الفردوس عن ابن شريويه  . الصراط وعند امليزان وعند احلساب

 .(2)مثله سواء عن النيب عن علي

 د بن الفضل اهلامشي عن احملاسن: حممد بن علي وغريه عن احلسن بن حمم

 سبع في به لينتفع البيت أهل حبنا إن : أبيه قال: قال أبو عبد اهلل

 وعند احلوض وعند احلشر ويوم القبر وعند املوت عندو الله عند مواطن:

 .(3) الصراط وعند امليزان
 كتاب فضائل الشيعة للصدوق بإسناده عن السكوني عن اإلمام الصادق 

 عن آبائه ال:ق  الله رسول قال أشدكم الصراط على قدماً أثبتكم 

 .(4) بيتي ألهل حباً
 وأّن إياب ،شفعاء اخللق حباره باباً عن أنهم هذا وضّمن العالّمة اجملسي
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يوم  اخللق إليهم وحسابهم عليهم، وأّن العبد ُيسأل عن حّبهم وواليتهم

 :(1)القيامة

تفسريه عن جماهد عن ابن عباس، وأبو  آشوب: الثعليب يف مناقب ابن شهر 1

القاسم القشريي يف تفسريه عن احلاكم احلافظ عن أبي برزة، وابن بطة يف إبانته 

 يوم عبد قدم تزول ال  قال: باسناده عن أبي سعيد اخلدري كلهم عن النيب

 أباله، فيما شبابه وعن أفناه، فيما عمره عن أربعة: عن يسأل حتى القيامة
 . كتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيتأمن أين ماله  وعن
أربعني املكي ووالية الطربي فقال له: فما آية حمبكم من بعدكم فوضع يده  2

 . إن حبي من بعدي حب هذا  وهو إىل جانبه فقال: على رأس علي

  منقبة املطهرين عن أبي نعيم فقال عمر: وما آية حبكم يا رسول اهلل؟ قال: 3

 ووضع يده على كتف علي هذا، بح :ومن أحبنا فقد أحبه من وقال 

 . أبغضنا فقد أبغضه
 عبد من الله يقبل ال باحلق بعثني والذي : ابن عباس: قال النيب 4

 . عن حب علي بن أبي طالب يسأله حتى حسنة

الصدوق عن أبيه عن حممد العطار عن األشعري عن احلسن  :جمالس املفيد 5

لعباس بن عامر عن أمحد بن رزق اهلل عن حييى بن أبي العال االكويف عن  بن علي

 إذا إنه :الله رسول قال  :قال عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن جده

 النار في عبد مكث النار النار وأهل جلنةا اجلنة أهل وسكن القيامة يوم كان

يا  فيقول: يناديهو الله يسأل إنه ثم ،سنة سبعون واخلريف خريفاً سبعون
 جبرئيل إلى الله فيوحي .رحمتني ملا بيته وأهل محمد بحق أسألك رب
: في بالهبوط لي وكيف جبرئيل: فيقول ،فأخرجه عبدي إلى هبطأ 

 ،وسالماً برداً عليك تكون أن أمرتها قد إني :وتعالى تبارك الله فيقول النار؟
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 سجني، من جب من هإن فيقول: مبوضعه؟ علمي فما رب يا فيقول: قال: 

 بني فيقف فيخرجه وجهه على معقوالً فيجده النار إلى جبرئيل فيهبط
 تناشدني؟ النار في لبثت كم عبدي يا تعالى: الله فيقول .الله يدي

 من لوال وجاللي وعزتي أما له: الله فيقول أحصيه ما رب يا فيقول:
 ال أن نفسي لىع حتم ولكنه النار، في هوانك ألطلت عندي بحقهم سألتني
 وقد وبينه، بيني كان ما له، غفرته إال بيته وأهل محمد بحق عبد يسألني
 . اجلنة إلى به يؤمر ثم اليوم، لك غفرت
رجال الكشي: حممد بن مسعود قال: مسعت علي بن احلسن بن فضال  6

 أنظر كأني عجالن يا : يقول: عجالن أبو صاحل ثقة قال: قال له أبو عبد اهلل

 . عليَّ يعرضون والناس جنبي إلى كإلي
سناده عن نافع عن إ: روى الربسي يف املشارق عن شريح بقال اجمللسي 7

 يهاربّ وأنت أمتي نذير أنت عليُّ يا  أنه قال: عمر بن اخلطاب عن النيب
 طرفيها، كال ولك قرنيها، ذو عليُّ يا وأنت ساقيه، وأنت حوضي صاحب وأنت

 واحلسني الذائد، واحلسن الساقي، القيامة يوم فأنت ،واألولى اآلخرة ولك
 محمد بن وجعفر الناشر، علي بن ومحمد الفارط، احلسني بن وعلي األمير،

 مرتب موسى بن وعلي واملنافق، للمحب احملصي جعفر بن وموسى السائق،
 خطيب محمد بن وعلي منازلهم، اجلنة أهل منزل علي بن ومحمد املؤمنني،

 . ويرضى يشاء ملن الله يأذن حيث جامعهم علي بن حلسنوا اجلنة أهل
 اجلنان صاحب أنت عليُّ يا  أنه قال: وعن ابن عباس عن النيب 8

 فيقوالن ن،الرحم أمر عن غداً يأتياني ورضوان مالكاً وإن أال النيران، وقاسم
 عليّ إلى فسلمها إليك، الله من هبة والنار اجلنة مفاتيح هذه محمد يا لي:

 ما بها تفعل بيدك يومئذ والنار اجلنة فمفاتيح إليك، فأدفعها طالب أبي بن
 . تشاء
 دخلُي : إذا كان عليٌّوروي املفضل بن عمر قال: قلت ألبي عبد اهلل 9
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 اخلالئق أليس مفضل يا  ؟ فقال:اجلنة حمبه والنار عدوه فأين مالك ورضوان إذاً

 القيامة يوم فعلي  بلى، قال: قلت:  محمد؟ بأمر القيامة يوم كلهم
 يا خذها إليه، أمرهما ورضوان ومالك محمد، بأمر والنار اجلنة قسيم

 . ومخزونه العلم مكنون من فإنها مفضل
 شيعتنا أمر ولينا القيامة يوم كان إذا  أنه قال: وروي عن الصادق 10

 . علينا فهو لناسل كان وما لهم، وفه لنا كان وما لنا، فهو لله عليهم كان فما
 للناس كان وما لنا، فهو لله عليهم كان ما  ويف رواية ابن مجيل: 11

 . أحق من عفا عن محبيه فنحن لنا كان وما استوهبناه
: إن من من املنافقني قال ألبي احلسن الثاني ويف رواية إن رجالً 12

 على جعلهم الذي لله احلمد  يشربون اخلمر على الطريق، فقال: شيعتكم قوماً

عرتضه آخر فقال: إن من شيعتك من يشرب النبيذ أ. و عنه يزيغون فال الطريق

، فقال الرجل: ما  النبيذ يشربون الله رسول أصحاب كان قد  فقال:

 أن من أكرم الله ثم قال: وجهه، فعرق  أعين ماء العسل وإمنا أعين اخلمر. قال:

ثم صرب هنيئة  البيت، أهل وحبنا راخلم رسيس بني املؤمن قلب في يجمع

 له وإماماً عطوفاً ونبياً رؤوفاً رباً يجد فإنه منهم املنكوب فعلها نإف وقال:

 برهوت في روحك أنت وجتد ،وقوفاً بالشفاعة له وسادة عروفاً احلوض على
 . ملوفاً

: رسيس احلب واحلمى: ابتداؤهما، ولعل املراد هنا ابتداء شربها للمجلسي بيان

كيف إدمانها، ويف بعض النسخ: بالدال، وهو ننت اإلبط، فاملراد هنا مطلق الننت، ف

، أي يعرف حمبه من ويقال: نكبه الدهر، أي بلغ منه أو أصابه بنكبة. قوله: عروفاً

ملوف:  : أكلته أو مضغته، وكألمبغضه. وقال الفريوزآبادي: لفت الطعام لوفاً

 . النار، ويف بعض النسخ ملهوفاً أكلتك غسله املطر انتهى. أي مأكوالً

مامية: جيب أن يعتقد أن يف كنز الفوائد يف بيان معتقد اإلوقال الكراجكي  13

هم يف القيامة املتولون للحساب بإذن اهلل تعاىل، وأن  أنبياء اهلل تعاىل وحججه
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 حجة أهل كل زمان يتوىل أمر رعيته الذين كانوا يف وقته. وإن سيدنا رسول اهلل

هم أصحاب األعراف الذين ال يدخل اجلنة إال من  ثين عشر من بعدهاألئمة اإلو

حياسب  عرفهم وعرفوه وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه، وإن رسول اهلل

أهل وقته وعصره، وكذلك كل إمام بعده، وأن املهدي صلوات اهلل عليه هو 

 املواقف ألهل زمانه، واملسائل للذين يف وقته.

عنه قال: نظر  سناده عن أبي ذرإاملناقب حملمد بن أمحد بن شاذان ب 14

 أهل من واآلخرين األولني خير هذا  فقال: إىل علي بن أبي طالب النيب
 احملجلني. الغر وقائد املتقني وإمام الوصيني سيد هذا واألرضني، السماوات

 من القيامة أضاءت قد اجلنة نوق من ناقة على جاء القيامة يوم كان إذا
 ملك هذا املالئكة: فتقول والياقوت بالزبرجد مرصع تاج رأسه وعلى ضوئها

 هذا العرش: بطنان من مناد فينادي مرسل، نبي هذا النبيون: ويقول مقرب،
 على فيقف طالب، أبي بن عليُّ هذا الله، حبيب وصيُّ هذا األكبر يقالصدِّ

 أبواب ويأتي يبغض، من فيها ويدخل يحب من منها فيخرج جهنم منت
 . حساب بغير اجلنة أولياءه فيدخل اجلنة

 ورواه احلسن بن سليمان يف كتاب احملتضر من كتاب السيِّد حسن بن كبش مثله.

 القيامة يوم كان إذا  أنه قال: ومنه رفعه إىل جابر عن أبي عبد اهلل 15

 أمير اودع الله رسول دعا اخلطاب لفصل واآلخرين األولني الله وجمع
 واملغرب، املشرق بني ما تضيئ خضراء حلة الله رسول فيكسى املؤمنني

 املشرق بني ما تضيئ وردية حلة الله رسول ويكسى مثلها علي ويكسى
 الناس، حساب إلينا فيدفع بنا يدعى ثم مثلها علي ويكسى واملغرب،

 دعىي ثم النار. النار أهل وندخل اجلنة اجلنة أهل ندخل والله فنحن
 الناس، حساب من نفرغ حتى الله عرش عند صفني مونوفيق بالنبيني

 اًعليَّ وتعالى تبارك الله بعث النار النار وأهل اجلنة اجلنة أهل دخل فإذا
 في اجلنة أهل يزوج الذي والله فعليٌّ ،وزوجهم اجلنة في منازلهم فأنزلهم



 اجلزء األول 

 به فضله وفضالً له، ذكره عز الله من كرامة غيره أحد إلى ذلك وما اجلنة

 أهل على يغلق الذي وهو النار، النار أهل يدخل والله وهو ،عليه به ومنَّ
 أبوابها، فيها دخلوا إذا النار أهل على ويغلق أبوابها، فيها دخلوا إذا اجلنة

 . إليه النار وأبواب إليه اجلنة أبواب الن
 يا لك كان إذا : إىل مساعة قال: قال لي أبو احلسن ومنه مرفوعاً 16

 لهما نإف وعليّ محمد بحق أسألك إني اللهم ) فقل: حاجة الله عند سماعة
 القدر ذلك وبحق الشأن ذلك فبحق القدر من وقدراً الشأن من شأناً عندك

 يوم كان إذا فإنه ( وكذا كذا بي تفعل وأن محمد وآل محمد على تصلي أن
 قلبه الله متحنأ ؤمنم وال مرسل نبي وال مقرب ملك يبق لم القيامة

 . اليوم ذلك في إليهما محتاج وهو إال ميانلإل
ثنني وستني رواية يف ذّم اأيضاً يف حباره باباً يتضمن  وأورد العالّمة اجمللسي

 ن هنا سنكتفي وحن ،هممبغضيهم وأّنه كافر حالل الدم  وثواب اللعن على أعدائ

 :(1)قط، وهي اآلتيرواية مباركة ف ثين عشرأ بذكر لضيق اجملال 

 العطار عن سعد عن عبد الصمد بن حممد عن حنان بن  :أمالي الصدوق

قط  وما رأيت حممدياً حدثين حممد بن علي الباقر :سدير عن سديف املكي قال

   :فقال يعدله، قال: حدثنا جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: خطبنا رسول اهلل

 قال ،يهودياً القيامة يوم الله بعثه البيت أهل أبغضنا من الناس أيها: 

 وصلى صام وإنيا رسول اهلل وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ فقال:  :قلت

 . مسلم أنه وزعم
 ماجيلويه عن عمه عن حممد بن علي  :ثواب األعمال وأمالي الّصدوق

 قال  قال: عن حممد بن مروان عن الصادق عن آبائه صاحل بن املفضل عن الكويف

يا رسول اهلل وإن  :قيل ،يهودياً الله بعثه البيت أهل أبغضنا من :الله ولرس
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 أو دمه سفك عن الكلمتني بهاتني حتجزأ فإمنا نعمشهد الشهادتني؟ قال: 

 الله بعثه البيت أهل أبغضنا صاغر، ثم قال: من وهو يد عن اجلزية يؤدي

 . به منآ الدجال أدرك إن قيل: وكيف يا رسول اهلل؟ قال: يهودياً
  ابن أبي عمري عن أمالي الصدوق: ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن

 إلى جاء عليّ عدو أن لو  يقول: قال: مسعت أبا عبد اهلل إبراهيم بن زياد

 وقال: شربة منه فتناول جنبتيه على ماؤه أشرف قد زخيخاً يزخ وهو الفرات
 مسفوحاً دماً أو ميتة إال ذلك كان ما لله، احلمد قال: شربها وإذا الله، بسم

 . خنزير حلم أو
لكثرته أو يربق، قال  باخلاء املعجمة، أي يدفع بعضه بعضاً : يزح زخيخاًبيان

: برق، ويف بعض الفريوزآبادي: زخه: دفعه يف وهدة، وزخ اخلمر يزخ زخيخاً

والتحرك  النسخ: بالراء املهملة واجليم، قال الفريوزآبادي: الرج: التحريك

ضطراب. انتهى. والغرض بيان أن مثل هذا املاء مع هتزاز، والرجرجة: اإلاإلو

تضييق على الغري إذا شرب منه مع ه وكثرته وعدم توهم إسراف وغصب ووفور

 لكفره، و إمنا أبيح نعم الدنيا للمؤمنني. رعاية اآلداب املستحبة كان عليه حراماً

 بن أبيه عن سعيد بن عبد اهلل أمالي الطوسي: املفيد عن أمحد بن الوليد عن 

ن عن املعلى بن هالل عن الكليب عن أبي صاحل عن موسى عن حممد بن عبد الرمح

 أبي بن علي مبودة عليك  : أوصين، قال:ابن عباس قال: قلت للنيب
 يسأله حتى حسنة عبد من الله يقبل ال نبياً باحلق بعثني والذي ،طالب

 عمله قبل بواليته جاءه نإف أعلم عالىت وهو ،طالب أبي بن علي حب عن
 النار، إلى به أمر ثم يءش عن يسأله لم بواليته يأت لم وإن منه، كان ما على

 علي مبغض على غضباً ألشد النار إن نبياً باحلق بعثني والذي عباس بنا يا
 املقربني املالئكة أن لو عباس بنا يا .ولداً لله أن زعم من على منها 

قلت:  بالنار، الله لعذبهم يفعلوا ولن بغضه على جتمعواأ ملرسلنيا واألنبياء

 أنهم يذكرون قوم يبغضه نعم عباس ابن يايا رسول اهلل وهل يبغضه أحد؟ قال: 
 



 اجلزء األول 

 نصيباً. االسالم في لهم الله جعلي لم أمتي من
 والذي عليه، دونه هو من تفضيلهم له بغضهم عالمة من إن عباس بنا يا

 وصيي من عليه أكرم أوصياء وال مني عليه أكرم نبياً بعث ما باحلق بعثني

وأوصاني مبودته وإنه  قال ابن عباس: فلم أزل له كما أمرني رسول اهلل،  علي

 ألكرب عملي عندي اخلرب.

  أمالي الطوسي: أبو القاسم بن شبل عن ظفر بن محدون عن إبراهيم بن

ي عن عمرو بن مشر عن يعقوب إسحاق النهاوندي عن عبد اهلل بن محاد األنصار

 فقلت جعفر أبي على دخلت  قال: بن ميثم التمار موىل علي بن احلسني

 قال عليّاً أن أبي كتب في وجدت إني الله رسول بنا يا فداك جعلت له:

 آل مبغض بغضأو ،زانياً فاسقاً كان وإن محمد آل حبيب أحبب ميثم: ألبي

إِنا   يقول: وهو الله رسول سمعت فاني ،قواماً صواماً كان وإن محمد
َبِياةِ 

ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخرۡيُ ٱلۡ
ُ
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصا  وقال: إليَّ التفت ثم  ٧ٱَّلا

 محجلني غراً غداً احلوض وميعادهم وميعادك عليّ يا وشيعتك أنت والله هم

 . عليّ تابك في عياناً هو هكذا :جعفر أبو فقال متوجني،
  أمالي الطوسي: الغضائري عن الصدوق عن ابن املتوكل عن السعد آبادي

عن الربقي عن أبيه عن حممد بن سنان عن أبي اجلارود عن القاسم بن الوليد عن 

شيخ من مثالة قال: دخلت على امرأة من متيم عجوز كبرية وهي حتدث الناس قلت 

، قالت: أحدثك وهذا أمري املؤمنني هلا: يرمحك اهلل حدثيين من بعض فضائل

شيخ كما ترى بني يدي نائم؟ قلت هلا: ومن هذا؟ فقالت: أبو احلمراء خادم رسول 

فقال: مه؟ فقلت: رمحك اهلل  ستوى جالساًأ حسي فجلست إليه. فلما مسع اهلل

وإن اهلل يسألك عنه، فقال:  يصنعه بعلي حدثين مبا رأيت من رسول اهلل

 يوم عرفة وهو آخذ بيد علي قطت، خرج علينا رسول اهللعلى اخلبري س

 اليوم هذا في بكم باهى وتعالى تبارك الله إن اخلالئق معشر يا  فقال:
 خاصة. عليّ يا لك وغفر له: قال ثم علي إلى التفت ثم عامة، لكم ليغفر
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 من السعيد حق السعيد إن فقال: منه، فدنا مني، دنأ عليّ يا له: قال ثم 

 يا لك، ونصب وأبغضك عاداك من الشقي كل الشقي وإن وأطاعك، كأحب
 ومن حاربني فقد حاربك من علي يا ويبغضك، يحبني أنه زعم من كذب علي

 فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغضك من علي يا الله، حارب فقد حاربني
 . جهنم نار خلهوأد جده الله وأتعس الله أبغض
ستفهام حذفت ألفها وأحلقت بها هاء السكت أي إلما( ل: فقال: مه؟ كأنه )بيان

ستفهام فأبدل األلف  النهاية: فيه قلت: فمه؟ فما لإلما تريد؟ أو ما تقول؟ قال يف

حديث آخر: ثم مه، انتهى. والتعس: اهلالك، وأتعسه:  ويف والسكت، للوقف هاء

 أهلكه. واجلد بالفتح: احلظ والبخت.

 عقدة عن جعفر بن حممد بن هشام عن أمالي الطوسي: أبو عمرو عن ابن 

بن الصلت عن الربيع بن املنذر عن أبيه قال: احلسني بن نصر عن أبيه عن عصاص 

 من أشر شيئاً الله خلق ما  مسعت حممد بن احلنفية حيدث عن أبيه قال:

 . منه أشر والناصب الكلب
 عبيد اهلل بن جمالس املفيد، أمالي الطوسي: املفيد عن اجلعابي عن حممد بن 

بن هارون عن خالد بن يزيد عن أبي الصرييف قال: مسعت أبا أبي أيوب عن جعفر 

 من الله أهلك لعننا، من الله لعن منا، يبرأ ممن الله برئ  يقول: جعفر

 أنت فكن لك يعادونا وإمنا لهم، الهدى سبب أنا تعلم إنك اللهم عادانا،
 . بعذابهم املتفرد

 راهيم: يف رواية أبي اجلارود عن أبي جعفرتفسري علي بن إب :يف قوله   

  ۡعلَُم بِٱلُۡمۡفِسِديَن
َ
ن َّلا يُۡؤِمُن بِهۦِۚ َوَربَُّك أ ن يُۡؤمُِن بِهِۦ َوِمۡنُهم ما  من   ٤٠َوِمۡنُهم ما

 . ولرسوله لله املعصية والفساد: ،محمد آل أعداء هم به يؤمن ال
 عيون أخبار الرضايد الثالثة عن الرضا عن آبائه: باألسان :قال  قال 
 وعلى قاتلهم من وعلى بيتي أهل ظلم من على اجلنة حرمت :الله رسول

 يكلمهم وال اآلخرة في لهم خالق ال أولئك سبهم، من وعلى عليهم املعني
 



 اجلزء األول 

 . أليم عذاب ولهم يزكيهم وال القيامة يوم إليهم ينظر وال الله
 تفسري اإلمام العسكري: قال جعفر بن حممد الصادق:  قوله :
  َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ِ  أرشدنا أي املستقيم، للصراط أرشدنا يقول:  ٦ٱۡهِدنَا ٱلص 

 ونأخذ فنعطب أهواءنا نتبع أن واملانع محبتك إلى املؤدي الطريق للزوم
 :الله رسول قال كما هم للذين طوبى :الصادق قال ثم فنهلك، بآرائنا

 نتحالأو الغالني حتريف عنه ينفون عدول خلف كل من العلم ذاه يحمل )
 ببدني عاجز إني الله رسول بنا يا رجل: له فقال (: اجلاهلني وتأويل املبطلني

 حالي؟ فكيف واللعن، أعدائكم من البراءة إال أملك ولست ،نصرتكم عن

 صلوات الله رسول عن جده عن أبيه عن أبي حدثني :الصادق له فقال

 خلواته في فلعن البيت أهل نصرتنا عن ضعف من :قال أنه عليهم هالل

 هذا لعن فكلما ،العرش إلى الثرى من مالكاأل جميع صوته الله بلغ أعداءنا

 على صلِ اللهم :فقالوا ثنوا ثم يلعنه من ولعنوا ساعدوه لعناً أعداءنا الرجل

 فإذا فعل،ل منه أكثر على قدر ولو ،وسعه في ما بذل قد الذي هذا عبدك

  روحه على وصليت نداءكم وسمعت دعاءكم أجبت قد :الله بلـق نـم نداءـال

 . األخيار املصطفني من عندي وجعلته األرواح في
 احلارث األعور وأبو أيوب األنصاري وجابر بن يزيد  :مناقب ابن شهرآشوب

  بن سليمان عن أبي عبد اهللوعيسى  حممد بن مسلم عن أبي جعفرو

لكوفة فلعنته امرأة اكان يدور يف أسواق  أن علّياً خل بعض اخلرب يف بعض ود

سبعة عشر  :قالت  أهلك؟ من قتلت كم سلقلقية بنةأ يا  ثالث مرات فقال:

السلقلقية من ولدت بعد  :مها: ذلك، فقالتنصرفت قالت ألأأو مثانية عشر، فلما 

 .؟ قالت بلىحيض وال يكون هلا نسل فقالت: يا أماه أنت هكذا

من سبق إىل احملبة وتوغل  ،سبٌب للفوز والنجاة وباجلملة؛ فإّن حمّبة األئّمة

 .رزقناأفيها نال حبسب سبقه وتوغله، اللهّم 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 

 األرواح اليت حّلت بفنائه :املسألة الثانية
فهل تعين األرواح  ،عندما أشارت الفقرة الشريفة على السالم على األرواح

 ؟لبدن، أو املراد األرواح مع البدن، أو البدن بال أروحكأرواح دون تعلق با

إذ من البعيد  ،حتمال األخري فإّنه ضعيفحتماالت وكلّها صحيحة إالّ اإلأهذه 

ألّن األبدان تابعة لألرواح،  ،أْن يكون الّسالم على األبدان دون قصد األرواح

أْن ُيقص د  باألبدان  إالّ ؛فقبيح أْن يصدر السالم على األبدان دون األرواح اللهّم

لطيبة لطهارتها ونزاهتها عن اأجساُدهم الشريفة الطاهرة املدفونة يف الروضة املقدَّسة 

لكّن  ،األدناس البشرية والعالئق العنصرية، فصارت مبْنزلة األرواح اللطيفة اجملرَّدة

 وإْن ،ختصيص الّسالم باألبدان دون األرواح غري مستحسن وال مألوف عند العرف

وسبب لطافة أجسادهم الشريفة  ،كان ألجسادهم م ِزيَّة ال توجد يف سائر األجساد

 :يرجع إىل عوامل متعددة

أنهم كانوا من أهل التقوى، والتقي هو الذي ال يتناول حمرَّماً أو  :لالعامل األو

فكثرة مالزمتهم على املآكل الطاهرة اليت ال يقربها دنس أو  ،مكروهاً أو مشتبهاً

وأيع امرٍئ ه ذَّب  نفس ه ونظَّف  جسمه من  ،ة عامٌل قويٌّ يف لطافة أجسامهمجناس

وهو أمر معروف ومشهور  ،القاذورات واألوساخ الباطنية صفا جسمه فيصري لطيفاً

فقد روي عن احلكيم اليوناني  ،اهلندولدى الروحانيني من أتباع حكماء اليونان 

هلند ليعلمهم احلكمة ويشيع فيها م ْذهب اد فيثاغوروس أّنه أرسل تلميذاً له إىل بال

وكان رجالً جّيد الذهن، نافذ  ،مسه برمخننيأستاذه فيثاغوروس، وكان أ

فلّما وصل إىل اهلند رغّب  ،العلوية البصرية، صائب الفكر، راغباً يف معرفة العوامل

وكان يقول: أيع امرٍئ هّذب نفسه  ،الناس  يف تلطيف األبدان وتهذيب النفس

وطّهر بدنه من أوساخه، ظهر له كّل شيء،  ،وأسرع اخلروج عن هذا العامل الدنس

 وراً مسروراً، ملتذاً عاشقاً، الوقدر على كّل متعّذر، وكان حمب ،وعاين كلَّ غائب
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 .(1)ميلع وال يكلع وال ميّسه نصب وال لغوب

أّنه  رنني غري اإلسكندر ذو الق ومن هذا القبيل ما ورد عن اإلسكندر الرومي 

فتتاح إحدى املدن وكان أهلها إوصل إىل اهلند وأراد حماربة أهلها، فص ُعب  عليه 

ستعمال اللذات يف هذا العامل بقدر القصد الذي ال خيرج إىل فساد البدن، أيرون 

فجهد حتى فتحها، وقتل منهم مجاعةً من أهل احلكمة، فكان اإلسكندر هو 

مطروحة كأنها جثث السمك الطافية النقية اليت يف وجنوده يرون قتلى تلك املدينة 

 .(2)املاء الصايف، فلّما رأوا ذلك ندموا على فعلهم ذلك بهم وأمسكوا عن الباقني

فإذا كان أجساد هؤالء بهذه املثابة من اللطافة، فما ظنعك بالفتية الذين رّباهم 

يٍف، وب لَغ  بهم وصَّفتهم الشهادة وطهّرتهم من كّل كث موالهم اإلمام احلسني

على مراتب الّسعادة، وقد ذكر املرتاضون الروحيون أّن اجلسد بالرياضة والتصفية أ

ا أّن الّروح مبتابعة النفس األمارة تتلّون ب األخالق يتلّون بلون الّروح، كموتهذي

 بلون اجلسد.

 يف لطافة أجسادهم هو األكل الطّاهر.. إذاً  مل األّول عافال

 وى، فكثرة التقوى تلطف: إّن لطافة أجسامهم بسبب كثرة التقيالعامل الثان

يكرم  عي أْن يتلطّف البدن كذلك، واهللالّروح، والبدن تابع للّروح، فمن الطبي

األبدان كما ُيكرم األرواح، والّسالم من مصاديق اإلكرام، فكما أّن الّسالم يقع 

بدانهم الطاهرة كأّنه أالم على على الروح، يقع على البدن الطّيب، من هنا كان الّس

سالٌم على أرواحهم  الطاهرة، ومعنى الّسالم على األبدان هو إبقاؤها طيبة دون أْن 

 يؤّثر فيها العفن أو تتالعب بها حشرات األرض.

: لطافة أجسادهم بسبب ما أصابها من اجلوع والعطش بسبب العامل الثالث

أْن  ستحقّْتأوجودهم يف كربالء. فهم وخالل مسري إقامتهم مع اإلمام احلسني

 ُتكَرَّم  بالّسالم عليها.
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إّن الّسالم وقع على أرواحهم املقدَّسة أّوالً، ثّم على أجسادهم  واحلاصل:

الطاهرة ثانياً لتبعيتها لألرواح، ويشهد ملا ذكرنا ما ورد يف الزيارات أّن اإلمام 

 عدوّكم، مع ال معكم فمعكم  :سلَّم  على أجسادهم بقوله الّصادق

أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم  وعلى عليكم الله صلوات
 األرواح على السّالم قوهلم:  ، ويف زيارة رجب ورد عنهم(1) وباطنكم

 طاهرين يا عليكم السّالم احلسني، الله عبد أبي بقبر - أي احمليطة - املنيخة

 على السّالم  :بقوله املنتظر ، وكذا اإلمام احلّجة(2) الدَّنَس.. من

 اجليوب على السّالم  :، وكذا قوله(3) األبدان عن املفرَّقة الرؤوس
 العاريات، األجساد على السّالم الذابالت، الشِّفاه على السّالم املضرَّجات،

 على السّالم السّائالت، الدّماء على السّالم الشاحبات، اجلسوم على السّالم
 النسوة على السّالم املشاالت، الرّؤوس على السّالم طَّعَات،املق األعضاء

 اخلدّ على السّالم يب،ضاخل الشيب على السّالم  :، ثّم يقول(4) ..البارزات

 بالقضيب، املقروع الثغر على السّالم السليب، البدن على السّالم التريب،

 تنهشها الفلوات في العارية األجسام على السّالم املرفوع، سأالر على السّالم

 .(5) الضاريات... السِّباع إليها وتختلف العاديات الذئاب

طِلق  على األجساد تبعاً وع ر ضاً لكّن اللغويني اُإّن الّروح وإْن  :وزبدة املخض

  أي الّروح  فإطالقها ،احلياة حصروه مباّدة احلياة أو الذي يقوُم به اجلسد وتكون به

 .ز والتبعية ُيع دع غريباً نوعاً ماجوععلى اجلسد على حنو الت

 يشمل آنفاً، ولكْن هل ناعرفنا أّن املراد من األرواح هو ما ذكر :ألخرياوالسؤال 
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 لفظ األرواح املالئكة واجلّن حبيث يشمل اللفظُ أرواح  املالئكة واجلّن املؤمن؟

الئكة واجلّن املو األنبياء واألولياء واألوصياء نطباق اللفظ علىالظاهر مشوله إل

، فيكون الّسالم عاّماً؛ فكّل م ن املؤمن احلافني بقرب أبي عبد اهلل سّيد الّشهداء

م ن  هو ، وإْن كان األْوىل بالّسالمإلمام أبي عبد اهللالولّي املعظَّم ا أناخ بساحة

، ولو نوى الزائر بسالمه كلَّ م ن كان الئذاً من األرواح بقرب اإلمام استشهد معه

لكّن األفضل ختصيص أصحابه الذين استشهدوا  ،كان مرغوباً فيه ي عبد اهللأب

 .معه بالّسالم لكونهم القدر املتيقن من متعلق الّسالم

 

 [َعلَيُْكْم ِمِن  َۡجيعاً َسالُم اَّللِ أبَداً ما بَقِيُت  ] 
 [ َوالَ هارُ  َوَبِِقَ الليُْل  ]

 عليكم منّي  مقَدٌَّم، واملبتدأ هو قوله: جاّر وجمرور وهما خ ب ٌر:   سالم الله
وال  ،م مجيعاًكُ، وتقديم اخلرب إلفادة احلصر، أي أحصر الّسالم الكامل ِب أبداً

بل الّسالم ِمّني إليكم مجيعاً  ،، أو مجاعة منكم دون مجاعٍةأستثين أحداً دون أحٍد

فقد  ،فرتقون عنهصاروا مبثابة نفسه ال ي دون متييٍز؛ ألّن أصحاب اإلمام احلسني

رجعته  يف معه ثّم يرجعون ،استشهدوا معه، وُدِفنوا معه، وهم يف امللكوت معه

ثم  ،للدنيا بعد رحيل سيدنا الولّي املعظَّم القائم املفّدى أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء

ثّم ميوتون معه، ثّم  ،رجعة أمري املؤمنني علّي بن أبي طالبيرجعون معه عند 

ثّم ال يفارقونه أبداً، فكيف ال  ،م القيامة معه، ثّم يدخلون اجلَنَّة معهُيبع ثون يو

 !الّسالم عليه مقروناً بالّسالم عليهم دون استثناء؟ إذاً  يكون 

ومل ُيض ف  ضيف الّسالم إىل اهللاُ ملاذا :من طرحه ّوالّسؤال الذي ال بد

 !افة إىل اهلل تعاىل؟إليهم؟ مبعنى ملاذا ال يكون سالم املؤمن عليهم دون إض

 :حتماالن عنديإفيه 
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 رتأى أئمتناأ : لشّدة حمّبة الزائر للموىل اإلمام أبي عبد اهلللاإلحتمال األو

وأصحابه غري مشوٍب  احلسني املعظم الزائر لإلمام سالُم أْن يكون  املطهرون

ينبغي أْن يكون بغري مرضاة اهلل تعاىل؛ ألّن الزائر مهما كان خملصاً يف سالمه وحّبه، 

بالقياس  كامالً غري  منقوٍص؛ ألّن الزائر  أبي عبد اهلل املعظم سالمه على املوىل

مهما عظم شأنه هو فقري الذات أمام   وأصحابه الكرام إىل اإلمام احلسني

، لذا جيب أْن يكون الّسالم تلك اجلباه العالية بالعبودية والطاعة إلمام الزمان

يكون الّسالم بسالم اهلل  ْنأ، وال يكون كامالً إالّ بال اإلمامكامالً حبسب كم

 .تعاىل

: إّن إضافة الّسالم إىل اهلل تعاىل إشارة إىل أّن الالئق بهم هو اإلحتمال الثاني

الثواب يف أغلب و األجر  الناقص الذي ال يكون همه إال سالمه تعاىل ال سالم الزائر

ينبغي للمؤمن من الزائر أْن يتصف بها دائماً،  األحيان، وهو نوع جتارة معهم، ال

جتاه إ، فسلّم عليهم حّباً هلم، فإّن سالمه إليهم يعترب ناقصاً وحتى لو زارهم للحبِّ

عن وصفها اللسان، لذا كان من الالئق بهم أْن  يعجُز وتضحياٍت ما قّدموه من فداٍء

 يكون الّسالم من اهلل تعاىل عليهم، كما قيل:

 ن حنو جنابكم             فإّن سالمي ال يليق ببابكملّرمحسالٌم من ا

إّن املراد بسالم اهلل طلب الطمأنينة وإفاضة اخلري من اهلل تعاىل على  واخلالصة:

 .وأصحابه اإلمام احلسني

اهلل ما بقي الزائُر وبقي الليل  : ملاذا ربطت الفقرةُ الشريفة سالم سؤال آخر

 والنهار؟

ب الزائر من اهلل تعاىل أْن يديم سالم ُه على اإلمام وأصحابه : إّن طلواجلواب

 وفاته، ألنَّ دوام الّسالم على اإلمام احلسني وجيعله مستمراً سوآء يف حياته وبعد

 .أّواًليوجب الزلفى عند اهلل تعاىل والتقرب إليه وإىل أوليائه، هذا 

 نير لإلمام احلسالدوام بالّسالم هو نوع مكافأة وشك كأّن طلب  :ًاوثاني

وأصحابه على ما بذلوه من تضحياٍت ِجساٍم قلَّ نظرُيها يف عوامل اإلجياد، لذا فإّن 
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أنَّه  عن موالنا اإلمام الصادقهلل تعاىل، كما جاء يف اخلرب  شكر العباد هو شكٌر

واإلنعام على من  ، وشكر من أنعم عليهدير الصرييف بقضاء حوائج اإلخوانأمر س

 لم الناس يشكر لم : من طرق املخالفني عن النيب يف احلديث وردو ،شكره

 لم من  :يقول : مسعت الرضاإبراهيم بن أبي حممود قال ، وعن الله يشكر

 . الله يشكر لم اخمللوقني من املنعم يشكر
دائم بدوام اهلل تعاىل، لكنه  ،والّسالم عليهم وإْن كان مرتبطاً ببقاء الليل والنهار

وكذا سالمه عليهم ال ينقطع وال يبيد، فكما أّن  ،ال ينقطع وال يبيد مهإذ دوا

فكذا سالُمه جلَّ وعال باٍق وال يزول أبداً، ولعّل  ،أهل اجلَنَّة باقون ببقاء اهلل تعاىل

أبداً، فسالُمُه  وال يفنى ُديأي مبا أّن اهلل تعاىل ال يب ؛" إشارة إىل ما ذكرنا أبداً كلمة "

ال  امليامني صلوات اهلل عليهم أمجعني وأصحابه إلمام احلسنياى جّل وعال عل

 .يبيُد أبداً كذلك

لزائر ادون سالم  ام احلسنيوال يبعد أّن التخصيص بسالم اهلل تعاىل على اإلم

لكّن اهلل جّل  لزائر اأي موت  بسبب أّن سالم الزائر منقطع ال حمالة بعد موته 

 .ال ينقطع ال ميوت، لذا فسالُمُه وعال

 

زَِي ةُ اَّللِ لََقْد َعُظَمِت ا أبَا َعبْدِ  يَا ]  [ وَجل ْت وَعُظَمْت  لَر 
 [ اۡلسالم أْهلِ  الُمِصيَبُة بَِك َعلَيْنا َولََعَ َۡجِيعِ  ]

َمَواتِ  ِِف  ُمِصيبَُتَك  وََعُظَمْت  وََجلَ ْت  ]  [ الَس 

َمَواتِ  أْهلِ  َۡجِيعِ  لََعَ  ]  [ الَس 
 ،ى واحٍد وهو وقوع املكروه واحلزن على صاحب املصابالرزية واملصيبة مبعن

إذ الّرزّيةُ هي املصيبة بفقدان األحباب واألعّزة، أّما  ،لكّن املصيبة أعّم من الرزّية
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املصيبة فأعّم فإنّها األمر املكروه الذي حيلع باإلنسان سوآء أكان بفقدان األحباب أم 

 بأمر آخر.

قْدُر مصابكَ فهو جليٌل، وجّل عن كذا: أي تن زَّه  مؤنث جلَّ أي ع ظُم   ؛وج لَّْت

مؤنث ع ظُم  أي كَُبر  وص ُعب  وُشقَّ، ومنه العظيم أي ذو اجلالل  :وع ظُم ْت ؛وتر فَّع 

 واهليبة.

 العالّمة اجمللسي (1)أعظم املصائب، ويدّل على ذلك ما أورده إّن مصيبته

، ،اآلتي:وهو  والصدوق يف األمالي 

 ائع: حممد بن علي بن بشار القزويين، عن املظفر بن أمحد، عن علل الشر

األسدي عن سهل، عن سليمان بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن الفضل قال: قلت 

: يا ابن رسول اهلل كيف صار يوم عاشورا يوم مصيبة وغم وجزع ألبي عبد اهلل

؟ ه فاطمة؟ واليوم الذي ماتت فيوبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول اهلل

 .بالسم؟ ؟ واليوم الذي قتل فيه احلسنواليوم الذي قتل فيه أمري املؤمنني

 وذلك األيام، سائر جميع من مصيبة أعظم احلسني قتل يوم إن  :فقال

 مضى فلما خمسة كانوا الله على اخللق أكرم كانوا لذينا الكساء أصحاب أن

 فيهم فكان واحلسني واحلسن وفاطمة املؤمنني أمير بقي ،النبي عنهم

 واحلسن املؤمنني أمير في كان فاطمة مضت فلما ،وسلوة عزاء للناس

 للناس كان املؤمنني أمير منهم مضى فلما ،وسلوة عزاء للناس واحلسني

 في للناس كان حلسنا مضى فلما وسلوة عزاء واحلسني احلسن في

 من بقي يكن لم عليه الله صلى احلسني قتل فلما .وسلوة عزاء احلسني

 كذهاب ذهابه فكان ،وسلوة عزاء بعده فيه للناس أحد الكساء أصحاب

 األيام أعظم يومه صار فلذلك جميعهم كبقاء بقاؤه كان كما ،جميعهم

يا ابن رسول اهلل فلم مل  :قال عبد اهلل بن الفضل اهلامشي: فقلت له ؛ مصيبة
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 ؟ فقال:كان هلم يف آبائهعزاء وسلوة، مثل ما  بن احلسني يكن للناس يف علّي

 بعد اخللق على وحجةً وإماماً العابدين، سيد كان احلسني بن عليَّ إنَّ بلى 
 وراثة علمه وكان منه، يسمع ولم ،الله رسول يلق لم ولكنه املاضني، آبائه

 واحلسن وفاطمة املؤمنني أمير وكان ،النبي عن جده عن أبيه عن
 فكانوا تتوالى، أحوال في الله سولر مع الناس شاهدهم قد واحلسني

 الله رسول وقول الله رسول من حاله تذكروا منهم أحد إلى نظروا متى
 الله على األكرمني مشاهدة الناس فقد مضوا فلما وفيه، له، يكن ولم 

 آخرهم، في مضى ألنه احلسني فقد في إال جميعهم فقد منهم أحد في

. قال عبد اهلل بن الفضل اهلامشي:  ةمصيب األيام أعظم يومه صار فلذلك

ثم  فقلت له: يا ابن رسول اهلل فكيف مست العامة يوم عاشورا يوم بركة؟ فبكى

 األخبار له فوضعوا يزيد، إلى بالشام الناس تقرب احلسني قتل ملا  قال:

 وأنه اليوم، هذا أمر له وضعوا مما فكان األموال، من اجلوائز عليها وأخذوا
 الفرح إلى واحلزن، واملصيبة والبكاء اجلزع من فيه الناس ليعدل ،بركة يوم

 :قال: ثم قال . وبينهم بيننا الله حكم فيه، ستعدادواإل والتبرك والسرور
 نتحلواأ قوم وضعه مما وأهله سالماإل على ضرراً ألقل ذلك وإن عم ابن يا 

 احلسني أن زعموا بإمامتنا: ويقولون مبواالتنا يدينون أنهم وزعموا مودتنا
 بني على إذاً الئمة فال مرمي بن كعيسى أمره للناس هبِّشُ وأنه يقتل لم 

 بكذَّ فقد يقتل لم احلسني أن زعم من عم ابن يا زعمهم، على عتب وال أمية
 ومن بقتله، إخبارهم في األئمة نَمِ بعده نْمَ بوكذَّ اًوعليَّ الله رسولَ

. قال عبد  منه ذلك سمع من لكل مباح ودمه العظيم، بالله كافر فهو كذبهم

اهلل بن الفضل: فقلت له: يا ابن رسول اهلل فما تقول يف قوم من شيعتك يقولون به؟ 

 ، قال: فقلت: فقول اهلل منهم برئ وأنا شيعتي، من هؤالء ما : فقال

 :  ِۡبت ِيَن ٱۡعَتَدۡواْ ِمنُكۡم ِِف ٱلسا َي   ِلَۡنا لَُهۡم ُكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰس َفقُ  َولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱَّلا
٦٥  قال:  وإن يتناسلوا، ولم ماتوا ثم أيام ثالثة مسخوا أولئك إن 
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 اليوم منها وجد ما املسوخ، وسائر اخلنزير وكذلك أولئك مثل اليوم القردة 

 واملفوضة الغالة الله لعن :قال . ثمحلمه يؤكل أن يحل ال مثله فهو شئ من
 إقامة من فراراً وأضلوا وضلوا وأشركوا به وكفروا الله، عصيان غرواص فإنهم

 . احلقوق وأداء الفرائض
 علوي، عن جده، عن داود، عن اخلصال: احلسن بن حممد بن حييى ال

بن عبد الرمحن بن صاحل، عن أبي مالك اجلهين، عن عمر بن بشر عيسى 

 قال: حني قتل احلسني بن عليالناس؟  اهلمداني قال: قلت ألبي إسحاق: متى ذلَّ

 عي زياد، وقتل حجر بن عدي.ّدأو 

 حدثنا قالحدثنا أمحد بن هارون الفامي  بإسناده عن :مالي للصدوقاأل :

، عن أمحد بن : حدثنا أبي، قالبد اهلل بن جعفر بن جامع احلمرييع حممد بن

فر بن حييى، عن حممد بن سنان، عن املفضل بن عمر، عن الصادق جع حممد بن

 دخل طالب أبي بن علي بن احلسني أن : عن جده عن أبيه، ،حممد

 عبد أبا يا يبكيك ما :له فقال ،بكى إليه نظر افلمَّ ،احلسن إلى يوماً
 سمٌّ إليَّ يؤتى الذي إن :احلسن له فقال .بك يصنع ملا أبكى :قال ؟الله

 ثالثون إليك يزدلف ،الله عبد أبا يا كيومك يوم ال ولكن ،به قتلأُف إليَّ سُدَّيُ
 ،سالماإل دين وينتحلون ،دمحمَّ جدنا ةأمَّ من أنهم يدعون ،رجل ألف

 ونسائك، ذراريك وسبي حرمتك، نتهاكأو دمك، وسفك ،قتلك على فيجتمعون
 ،ودماً رماداً السماء ومتطر ،اللعنة أمية ببني حتل فعندها ،ثقلك نتهابأو

 . البحار في واحليتان ،الفلوات في الوحوش حتى يءٍش كلُّ عليك ويبكي

 األمالي للصدوق  :بن حممد بن مسرورحدثنا جعفر قال قال :

حممد بن عامر عن عمه عبد اهلل بن عامر عن إبراهيم بن أبي حممود  حدثنا احلسني بن

 ،القتال فيه مونيحرِّ اجلاهلية أهل كان شهر احملرم إنَّ : الرضا : قالقال
 ،ونساؤنا ذرارينا فيه وسبي حرمتنا، فيه وهتكت ؤنا،دما فيه ستحلتأف

 لرسول ترع ولم ،ثقلنا من فيها ما نتهبأو ،مضاربنا في النيران وأضرمت
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 وأذل ،دموعنا وأسبل جفوننا، أقرح سنياحل يوم إنَّ ؛أمرنا في حرمة الله

 مثل فعلى ،نقضاءاإل يوم إلى والبالء الكرب أورثتنا وبالء، كرب بأرض عزيزنا

 .العظام  الذنوب يحط البكاء فإن ،الباكون فليبك احلسني

 يرى ال ماحملرَّ شهر دخل إذا ( عليه الله صلوات ) أبي كان : ثم قال
 يوم كان فإذا ،أيام عشرة منه ميضي حتى عليه غلبت الكآبة وكانت ،ضاحكاً

 الذي اليوم هو :ويقول ،وبكائه وحزنه مصيبته يوم اليوم ذلك كان العاشر

 . ( عليه الله صلوات ) احلسني فيه قتل

 املظلوم أبي احلسن الرضاتصريح موالنا اإلمام املعظَّم إمامنا  تنبيه مهم:

واضحة إىل أن يومه  إشارة  جفوننا.. أقرح  الشهداء صلى اهلل عليه بأن يوم سيِّد

ليس كمثله يوم على اإلطالق، فمصيبته ال تشبهها مصيبة على وجه األرض إىل 

 يوم اإلنقضاء..!!.

تشري إىل جتدد النداء إىل احلزن وتوفري البكاء  يف زيارة عاشوراء فالفقرة الشريفة

، فإّن احلزن عليه ولَّد  يف النفس على سّيد الشهداء واملظلومني املوىل أبي عبد اهلل

 دهعلى سّي (1)قلب املؤمن أبداً، فصفات املؤمن أّنه بكّاء يفكَْرباً وغّماً ال ينطفئ 

، وكيف ال يبكي عليه وهو علّةُ وجوِده، إذ لوال أبي عبد اهلل املظلوم اإلمام

   لوالك لَمَا خلقتُ األفالك ستحّق أحٌد احلياة والوجود أملا  اإلمام احلسني

 حممد وعلّي - ولوالهما - األفالك خلقتُ ما   ما محمد يا لوالك 
 لوال    خلقتكما ما فاطمة ال ولو ،خلقتك ما عليّ ال ولو األفالك، خلقت

 قمراً وال مضيئة شمساً خلقتُ ما واحلسني واحلسن وفاطمة وعليّ محمّد

ويف خرب نهج البالغة عن أمري   مبنيّة... سماءً وال مدحيّة أرضاً وال منيراً

وما ينطبق على أهل   لنا صنائع بعد والناس ربنا صنائع اإنَّ  قال: املؤمنني

 .نطبق على البقية من آل بيت العصمة والطهارةالكساء ي
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 ندر س ت معامُل الدِّين وشريعةً سّيد املرسلني، فهوأل ولوال اإلمام احلسني

 . مني واحلسني احلسني من أنا : النيب قال هنا من ستمرارها،أو بقائها سبب

الئكة ، املؤمن واجلّن واملوباجلملة؛ فإّن كّل شيء بكى على اإلمام احلسني

 واحليوان واجلماد والشجر.

 واملؤمن قسمان معصوم وغري معصوم.

 .املؤمن املعصوم: أمثال األنبياء واملرس لني واألوصياء واألولياء

 املؤمن غري املعصوم: أمثال غري األنبياء واألوصياء واألولياء. 

إّن يشمل الكفّار والشياطني، ف: : مؤمن وغري مؤمن، وغري املؤمنقسمان ّواجلن

 .هؤالء فرحوا بقتل اإلمام احلسني

 ما هو عند اإلنس املؤمن. وأّما املؤمنون من اجلّن فإّن هلم من احلزن عليه

: كّروبيون وغري كروبيني، وكلّهم مكروبني حمزونني على اإلمام واملالئكة قسمان

 .سّيد  الشهداء احلسني بن علّي

 :إذن هنا أبواب

 .اإلمام احلسني الشهيد بكاء املؤمن على

أّن اإلمام  36يف الباب ( كامل الزيارات) بن قولويه القمي يف كتابه اجلليل اأورد 

 هو قتيل الع ب رة، ال يذكره مؤمن إالّ بكى، وهو كاآلتي: احلسني

 قولويه: حدثين أبي بنا قال  وعلي بن احلسني وحممد بن احلسن رمحهم 

اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن سعيد بن  اهلل مجيعاً، عن سعد بن عبد

 نظر  قال: جناح، عن أبي حييى احلذاء، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اهلل
 أبتاه؟ يا أنا فقال: مؤمن كل عبرة يا فقال: احلسني إلى املؤمنني أمير

 . بني يا نعم قال:
  بن عبد حدثين مجاعة مشاخيي، عن حممد بن حييى العطار، عن احلسني

عن احلسن بن علي بن أبي عثمان، عن احلسن بن علي بن عبد اهلل بن املغرية،  ،اهلل
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يف يوم قط فرئي  عند أبي عبد اهلل عن أبي عمارة املنشد قال: ما ذكر احلسني

 عبرة احلسني  يقول: متبسماً يف ذلك اليوم إىل الليل وكان أبو عبد اهلل
 . مؤمن كل

 عد بن عبد اهلل، عن احلسن بن موسى اخلشاب، عن حدثين أبي، عن س

إمساعيل بن مهران، عن علي بن أبي محزة، عن أبي بصري قال: قال أبو عبد اهلل 

:  علي بن احلسني قال: ستعبرأ إال مؤمن يذكرني ال عبرةال قتيل أنا . 

 حدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل، عن احلسن بن موسى، عن حممد ،

 :احلسني قال  قال: عن أبي عبد اهلل ،ن إمساعيل بن جابربن سنان، ع
 . العبرة قتيل أنا

 عن حممد بن احلسني، عن احلكم بن  ،حدثين حممد بن جعفر الرزاز

 أنا :علي بن احلسني قال  قال: عن أبي عبد اهلل ،مسكني، عن أبي بصري

 . العبرة قتيل
 عن أمحد بن حممد  ،ن الصفارحدثين حممد بن احلسن، عن حممد بن احلس

عن حممد بن احلسني  ،بن عيسى، عن حممد بن خالد الربقي، عن أبان األمحر

 كنا عنده فذكرنا احلسني :قال اخلزاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اهلل

 اهلل عبد قاتله لعنة اهلل فبكى أبو وعلى فقال رأسه ثم رفع قال: وبكينا:  قال 

  .وذكر احلديث  بكى.. إال مؤمن يذكرني ال العبرة قتيل أنا :احلسني

 حدثين أمحد بن أبي عبد اهلل  :آبادي قال حدثين علي بن احلسني السعد

 عن أبيه، عن ابن مسكان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد اهلل ،الربقي

 ال أن عليَّ وحقيق مكروباً قتلت العبرة قتيل أنا :احلسني قال  :قال
 . مكروبٌ قط إال ردّه الله وأقلبه إلى أهله مسروراً ينييأت

 عن حممد بن عمرو، عن  ،حدثين حكيم بن داود، عن سلمة بن اخلطاب

 .مثله هارون بن خارجة، عن أبي عبد اهلل
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 وفيه أمور:

 :(1): بكاء األنبياء واملرسلني على اإلمام احلسني املظلوم( األمر األول )

 حوا فصار يطوف األرض يف  أن آدم ملا هبط إىل األرض مل ير  ي مرسالًورو

غتم، وضاق صدره من غري سبب، وعثر يف املوضع الذي قتل أطلبها فمر بكربال ف

فيه احلسني، حتى سال الدم من رجله، فرفع رأسه إىل السماء وقال: إهلي هل 

أصابين سوء مثل  ني طفت مجيع األرض، وماإحدث مين ذنب آخر فعاقبتين به؟ ف

ما أصابين يف هذه األرض. فأوحى اهلل إليه يا آدم ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل 

فسال دمك موافقة لدمه، فقال آدم: يا رب  يف هذه األرض ولدك احلسني ظلماً

 قال: ومن القاتل له؟ قال:قال: ال، ولكنه سبط النيب حممد، ف أيكون احلسني نبياً

أصنع يا جربئيل؟  يءفقال آدم: فأي ش ،سماوات واألرضلقاتله يزيد لعني أهل ا

العنه يا آدم فلعنه أربع مرات ومشى خطوات إىل جبل عرفات فوجد حوا  :فقال

 .هناك

 ًلدنيا فلما مرت بكربال املا ركب يف السفينة طافت به مجيع  وروي أن نوحا

يا وما إهلي طفت مجيع الدن :أخذته األرض، وخاف نوح الغرق فدعا ربه وقال

يا نوح يف هذا  :أصابين فزع مثل ما أصابين يف هذه األرض فنزل جربئيل وقال

وابن خامت األوصياء فقال: ومن  ،املوضع يقتل احلسني سبط حممد خامت األنبياء

قاتله لعني أهل سبع مساوات وسبع أرضني، فلعنه نوح  :القاتل له يا جربئيل؟ قال

  .ستقرت عليهأاجلودي وأربع مرات فسارت السفينة حتى بلغت 

 وروي أن إبراهيم  فعثرت به وسقط  هو راكب فرساًومر يف أرض كربال

حدث  يءإهلي أي ش :ستغفار وقالم وشج رأسه وسال دمه، فأخذ يف اإلإبراهي

ولكن هنا يقتل سبط  ،مين؟ فنزل إليه جربئيل وقال: يا إبراهيم ما حدث منك ذنب
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ياء، فسال دمك موافقة لدمه. قال: يا جربئيل ومن خامت األنبياء، وابن خامت األوص

يكون قاتله؟ قال: لعني أهل السماوات واألرضني والقلم جرى على اللوح بلعنه 

ستحققت الثناء بهذا اللعن. فرفع أبغري إذن ربه، فأوحى اهلل تعاىل إىل القلم إنك 

إبراهيم  ن فصيح فقالوأمن فرسه بلسا كثرياً يديه ولعن يزيد لعناً إبراهيم

أنا أفتخر بركوبك  إبراهيم يا فقال: دعائي؟ على تؤمن حتى عرفت يءش أي لفرسه:

علي فلما عثرت وسقطت عن ظهري عظمت خجليت وكان سبب ذلك من يزيد 

 لعنه اهلل تعاىل.

  وروي أن إمساعيل كانت أغنامه ترعى بشط الفرات، فأخربه الراعي أنها ال

فسأل ربه عن سبب ذلك فنزل جربئيل  ذ كذا يوماًتشرب املاء من هذه املشرعة من

وقال: يا إمساعيل سل غنمك فإنها جتيبك عن سبب ذلك؟ فقال هلا: مل ال تشربني 

سبط حممد يقتل  من هذا املاء؟ فقالت بلسان فصيح؟ قد بلغنا أن ولدك احلسني

قالت عليه، فسأهلا عن قاتله ف فنحن ال نشرب من هذه املشرعة حزناً هنا عطشاناً

يقتله لعني أهل السماوات واألرضني واخلالئق أمجعني، فقال إمساعيل: اللهم 

 .العن قاتل احلسني

 ًومعه يوشع بن نون، فلما جاء إىل  وروي أن موسى كان ذات يوم سائرا

نقطع شراكه، ودخل اخلسك يف رجليه، وسال دمه، أخنرق نعله، وأأرض كربال 

وهنا يسفك  حى إليه أن هنا يقتل احلسنيحدث مين؟ فأو يءش فقال: إهلي أي

دمه، فسال دمك موافقة لدمه فقال: رب ومن يكون احلسني؟ فقيل له: هو سبط 

حممد املصطفى، وابن علي املرتضى، فقال: ومن يكون قاتله؟ فقيل: هو لعني 

السمك يف البحار، والوحوش يف القفار، والطري يف اهلواء، فرفع موسى يديه ولعن 

 ا عليه وأمن يوشع بن نون على دعائه ومضى لشأنه.يزيد ودع

  وروي أن سليمان كان جيلس على بساطه ويسري يف اهلواء، فمر ذات يوم

وهو سائر يف أرض كربال فأدارت الريح بساطه ثالث دورات حتى خاف السقوط 

فسكنت الريح، ونزل البساط يف أرض كربال. فقال سليمان للريح: مل سكنيت؟ 
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فقال ومن يكون احلسني؟ فقالت: هو سبط حممد  هنا يقتل احلسنيفقالت: إن 

املختار، وابن علي الكرار، فقال: ومن قاتله؟ قالت: لعني أهل السماوات 

واألرض يزيد، فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه وأمن على دعائه اإلنس 

 واجلن، فهبت الريح وسار البساط.

 ًاري، ومعه احلواريون، فمروا بكربال يف الرب وروي أن عيسى كان سائحا

قد أخذ الطريق فتقدم عيسى إىل األسد، فقال له: مل جلست يف  كاسراً فرأوا أسداً

هذا الطريق؟ وقال: ال تدعنا منر فيه؟ فقال األسد بلسان فصيح: إني مل أدع لكم 

ومن يكون احلسني؟  :فقال عيسى الطريق حتى تلعنوا يزيد قاتل احلسني

ومن قاتله؟ قال: قاتله لعني  :سبط حممد النيب األمي وابن علي الولي قالقال: هو 

فرفع عيسى يديه ولعن  اأيام عاشور الوحوش والذباب والسباع أمجع خصوصاً

ألسد عن طريقهم ومضوا ايزيد ودعا عليه وأمن احلواريون على دعائه فتنحى 

 .لشأنهم

 وروى صاحب الدر الثمني يف تفسري قوله تعاىل:   ب ِهِۦ َٰٓ َءاَدُم ِمن را َفَتلَِقا
يا  :فلقنه جربئيل قل أنه رأى ساق العرش وأمساء النيب واألئمة  ٣٧.. َُكَِمَٰت  

يا حمسن حبق احلسن  ،محيد حبق حممد، يا عالي حبق علي، يا فاطر حبق فاطمة

وقال: يا  ،خنشع قلبهأواحلسني ومنك اإلحسان. فلما ذكر احلسني سالت دموعه و

قال جربئيل: ولدك هذا  ؟ي جربئيل يف ذكر اخلامس ينكسر قليب وتسيل عربتيأخ

 يا أخي وما هي؟ قال: يقتل عطشاناً :يصاب مبصيبة تصغر عندها املصائب، فقال

ولو تراه يا آدم وهو يقول: واعطشاه  ،ليس له ناصر وال معني فريداً وحيداً غريباً

فلم جيبه أحد إال  ،لسماء كالدخانواقلة ناصراه، حتى حيول العطش بينه وبني ا

وينهب رحله أعداؤه  ،بالسيوف، وشرب احلتوف، فيذبح ذبح الشاة من قفاه

ومعهم النسوان، كذلك سبق يف علم  ،دانوتشهر رؤوسهم هو وأنصاره يف البل

 .املنان، فبكى آدم وجربئيل بكاء الثكلىالواحد 



 اجلزء األول 

 :(1): بكاء سّيد املرسلني حمّمد( األمر الثاني )

  حدثين احلسن بن عبد اهلل بن حممد بن عيسى، عن أبيه، عن احلسن بن

حمبوب، عن علي بن شجرة، عن سالم اجلعفي، عن عبد اهلل بن حممد الصنعاني، 

 إليه جذبه احلسني دخل إذا الله رسول كان  ، قال:عن أبي جعفر

 أبه يا ل:يقو ويبكي فيقبله عليه يقع ثم أمسكه، :املؤمنني ألمير يقول ثم
 قتل،أو أبه يا قال: بكي.أو منك السيوف موضع قبلأُ بني يا فيقول: تبكي، لم

 يا نعم قال: شتى، فمصارعنا أبه يا قال: وأنت، وأخوك وأبوك والله يأ قال:
 الإ وأنت وأخاك أباك ويزور يزورني ال قال: أمتك، من يزورنا فمن قال: بني،

 .(2) أمتي من الصديقون
 وسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن أمالي الط

 جدتك قبلت قالت: اخلثعمية عميس بنت أسماء حدثتني  قال: احلسني

 جاء احلسن ولدت فلما قالت: واحلسني، باحلسن الله رسول بنت فاطمة
 صفراء، خرقة في إليه فدفعته قالت بني،أ هاتي أسماء يا فقال: النبي

 ودعا صفراء، خرقة في املولود تلفوا ال أن إليكم أعهد ألم وقال: بها فرمى
 وقال اليسرى، أذنه في وأقام اليمني، ذنهأ في أذن ثم بها، فلفه بيضاء بخرقة

 الله رسول يا باسمه ألسبقك كنت ما قال: هذا؟ بنيأ سميت مبا :لعلي
 يكعل يقرأ الله إن قال: جبرئيل فهبط قال: ربي ألسبق كنت ما وأنا قال:

 ال أنه إال موسى من هارون مبنزلة منك علي محمد يا لك: ويقول السالم
 هارون؟ ابن اسم وما النبي قال: هارون، ابن باسم بنكأ فسم بعدك يبن

 احلسن. فسماه أسماء: قالت احلسن قال: بر؟شُ وما قال: بر،شُ جبرئيل: قال
 فقال: لنبيا فجاءني به نفستها احلسني فاطمة ولدت فلما أسماء: قالت

 فعل كما به ففعل بيضاء، خرقة في إليه فدفعته أسماء، يا بنيأ هلم
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 العن اللهم حديث! لك سيكون إنه قال: ثم الله رسول وبكى قالت: باحلسن 

 جاءني سابعه يوم في كان فلما أسماء: قالت بذلك. فاطمة تعلمي ال قاتله،
 كما عنه وعق باحلسن فعل كما به ففعل به: فأتيته بنيأ هلمي فقال: النبي

 وتصدق رأسه وحلق ورجالً الورك القابلة وأعطى أملح كبشاً احلسن عن عق
 قالت: اجلاهلية فعل من الدم إن وقال: باخللوق رأسه وخلق ،ورقاً الشعر بوزن

 بأبي فقلت: بكى. ثم علي عزيز الله عبد أبا يا قال: ثم حجره في وضعه ثم
 بنيأ على أبكي قال: هو؟ فما األول اليوم وفي اليوم هذا في فعلت وأمي أنت

 شفاعتي الله أنالهم ال الله لعنهم أمية بني من كافرة باغية فئة تقتله هذا
 إني اللهم قال: ثم العظيم. بالله ويكفر الدين يثلم رجل يقتله القيامة، يوم

 يحبهما، من وأحب أحبهما اللهم ذريته في إبراهيم سألك ما فيهما أسألك

 .(1) واألرض السماء ملء يبغضهما من والعن
  ،أمالي الصدوق: أبي، عن حبيب بن احلسني التغليب، عن عباد بن يعقوب

 النبي كان  قال: عن عمرو بن ثابت، عن أبي اجلارود، عن أبي عبد اهلل

 طفل وهو احلسني فجاء أحد علي يدخل ال لها: فقال سلمة أم بيت في
 فإذا أثره على سلمة أم فدخلت النبي على دخل حتى شيئاً معه ملكت فما

 يا النبي: فقال يقلبه. يءش يده في وإذا يبكي النبي وإذا صدره على احلسني
 يقتل التي التربة وهذه مقتول هذا أن يخبرني جبرئيل هذا إن سلمة أم

 يا سلمة: أم فقالت حبيبي، قتل فقد دماً صارت فإذا عندك، فضعيه عليها
 أن إلي الله فأوحى فعلت قد قال: عنه؟ ذلك يدفع أن الله سل الله رسول

 وأن فيشفعون، يشفعون شيعة له وأن اخمللوقني، من أحد ينالها ال درجة له
 والله هم وشيعته احلسني أولياء من كان ملن فطوبى ولده من املهدي

 .(2) القيامة يوم الفائزون
                                                           



 اجلزء األول 

 يل، عن حممد بن أمالي الطوسي: عنه عن أبي املفضل، عن العباس بن خل

هاشم، عن سويد بن عبد العزيز، عن داود بن عيسى الكويف، عن عمارة بن 

 عرية، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول اهلل

 قال:  ؟هذا بنكأ أحتب  على فخذه وجعل يقبله، فقال جربئيل: أجلس حسيناً

 نعم ، :قال  بعدك ستقتله أمتك نإف :فدمعت عينا رسول اهلل فقال له ،  

 ؟ عليها يقتل التي تربته من أريتك شئت إن :قال  نعم  فأراه جربئيل ،

 .(1) الطف تدعى  من تراب األرض اليت يقتل عليها وقال: تراباً
  كامل الزيارة: حممد بن جعفر الرزاز، عن ابن أبي اخلطاب، عن حممد بن

 أن ملا  : يقول:غريه قال: مسعت أبا عبد اهللسنان عن سعيد بن يسار أو 

 ملياً به فخال علي بيد أخذ احلسني، بقتل الله رسول على جبرئيل هبط
 قال: أو جبرئيل عليهما هبط حتى يتفرقاً فلم عبرة فغلبتهما النهار من

 عزمت قد ويقول: السالم يقرئكما ربكما لهما: فقال العاملني، رب الله رسول
 . فصبرا قال: صبرمتا ملا عليكما

كامل الزيارة: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن حممد بن سنان، 

 عن سعيد مثله.  

 .(2)كامل الزيارة: أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن سنان، عن سعيد مثله

  شتد برسول اهللأوروى ابن منا يف مثري األحزان، عن ابن عباس قال: ملا 

إىل صدره يسيل من عرقه عليه وهو جيود  ات فيه، ضم احلسنيمرضه الذي م

ثم غشي   يزيد العن اللهم فيه الله بارك ال وليزيد لي ما  بنفسه، ويقول:

 لي إن أما  وأفاق وجعل يقبل احلسني وعيناه تذرفان، ويقول: عليه طويالً

 . (3)الله يدي بني مقاماً ولقاتلك
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 :د األولياء أمري املؤمنني علّي: بكاء سّي( األمر الثالث )

  ،أمالي الصدوق: السناني، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول

ن، عن جماهد، عن ابن عباس بن عاصم، عن احلصني بن عبد الرمحعن علي 

يف خرجته إىل صفني فلما نزل بنينوى وهو بشط  قال: كنت مع أمري املؤمنني

قلت له: ما   املوضع؟ هذا أتعرف عباس ابن اي  الفرات قال بأعال صوته:

 تبكي حتى جتوزه تكن لم كمعرفتي عرفته لو : أعرفه يا أمري املؤمنني فقال

خضلت حليته، وسالت الدموع على صدره، أحتى  . قال: فبكى طويالً كبكائي

 حزب حرب وآلل مالي سفيان؟ أبي وآلل مالي أوه أوه  وهو يقول: وبكينا معاً
 الذي مثل أبوك لقي فقد الله عبد أبا يا صبراً الكفر؟ وأولياء ان؟الشيط

. ثم دعا مباء فتوضأ وضوء الصالة فصلى ما شاء اهلل أن يصلي ثم ذكر  منهم تلقى

 يا  نتبه فقال:أنقضاء صالته وكالمه ساعة ثم أحنو كالمه األول إال أنه نعس عند 

 آنفا منامي في رأيت مبا حدثكأ أال  فقلت: ها أنا ذا، فقال:  عباس ابن

 رأيت  يا أمري املؤمنني. قال: فقلت: نامت عيناك ورأيت خرياً  رقدتي؟ عند

 وهي سيوفهم تقلدوا قد بيض أعالم معهم السماء من نزلوا قد برجال كأني
 قد النخيل هذه كأن رأيت ثم خطة األرض هذه حول خطوا وقد تلمع، بيض

 وفرخي سخلي باحلسني وكأني عبيط دمب تضطرب األرض بأغصانها ضربت
 البيض الرجال وكأن يغاث، فال فيه يستغيث فيه غرق قد ومخي ومضغتي

 على تقتلون فإنكم الرسول، آل صبرا ويقولون: ينادونه املساء من نزلوا قد
 يعزونني ثم مشتاقة، إليك الله عبد أبا يا اجلنة وهذه الناس، شرار أيدي

 لرب الناس يقوم يوم عينك به الله أقر فقد شر،أب احلسن أبا يا ويقولون:
 العاملني.

 أبو املصدق الصادق حدثني لقد بيده، علي نفس والذي هكذا، نتبهتأ ثم
 كرب أرض وهذه علينا، البغي أهل إلى خروجي في سأراها أني القاسم

 وإنها فاطمة وولد ولدي من رجالً عشر وسبعة احلسني فيها يدفن ،وبالء



 اجلزء األول 

 احلرمني، بقعة تذكر كما وبالء، كرب أرض تذكر معروفة، اتالسماو لفي

 الظباء بعر حولها في طلبأ عباس ابن يا  . ثم قال لي: املقدس بيت وبقعة

، قال ابن عباس  الزعفران لون لونها مصفرة وهي كذبت وال كذبت ما فوالله

لصفة اليت وصفتها فطلبتها فوجدتها جمتمعة فناديته يا أمري املؤمنني قد أصبتها على ا

يهرول إليها فحملها  . ثم قام ورسوله الله صدق : لي، فقال علي

 قد هذه األبعار؟ هذه ما عباس ابن يا أتعلم بعينها، هي هي  ومشها، وقال:
 الظباء ههنا فرأى احلواريون ومعه بها مر أنه وذلك مرمي، بن عيسى شمها

 وبكى فبكى معه، وناحلواري وجلس عيسى، فجلس تبكي وهي مجتمعة
 ما وكلمته الله روح يا فقالوا: بكى. ولم جلس لم يدرون ال وهم احلواريون،

 فيها يقتل أرض هذه قال: ال، قالوا: هذه؟ أرض أي أتعلمون قال: يبكيك؟
 فيها ويلحد أمي، شبيهة البتول، الطاهرة احلرة وفرخ أحمد الرسول فرخ

 طينة يكون وهكذا املستشهد، الفرخ طينة ألنها املسك من أطيب طينة
 هذه في ترعى إنها وتقول: تكلمني الظباء فهذه األنبياء، وأوالد األنبياء

 ثم األرض. هذه في آمنة أنها وزعمت املبارك الفرخ تربة إلى شوقاً األرض
 الطيب هذه على الظباء بعر هذه وقال: فشمها الصيران هذه إلى بيده ضرب

 قال: وسلوة عزاء له فيكون أبوه يشمها حتى بداًأ فأبقها اللهم حشيشها ملكان

.  وبالء كرب أرض وهذه زمنها لطول صفرتأ وقد هذا الناس يوم إلى فبقت

 عليه واملعني قتلته، في تبارك ال مرمي! بن عيسى رب يا  ثم قال بأعال صوته:

وبكينا معه حتى سقط لوجهه وغشي عليه  طويالً . ثم بكى بكاًء له واخلاذل

 يا  ثم أفاق فأخذ البعر فصره يف ردائه وأمرني أن أصرها كذلك ثم قال: الًطوي
 أبا أن علمأف عبيط، دم منها ويسيل ،عبيطاً دماً تنفجر رأيتها إذا عباس ابن

 . ودفن بها، قتل قد الله عبد
 فرتض اهللأأشد من حفظي لبعض ما  قال ابن عباس: فواهلل لقد كنت أحفظها

 نتبهت فإذا هي ألبيت إذا اها من طرف كمي فبينما أنا نائم يف علي وأنا ال أحل
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وقلت قد قتل  ، فجلست وأنا باٍكعبيطاً متأل دماًأوكان كمي قد  ،عبيطاً تسيل دماً

قط أنه  يءقط يف حديث حدثين وال أخربني بش واهلل ما كذبين علي ،واهلل احلسني

ففزعت  .ال خيرب بها غريه يكون إال كان كذلك ألن رسول اهلل كان خيربه بأشياء

ملدينة كأنها ضباب ال يستبني منها أثر عني اوخرجت وذلك عند الفجر فرأيت واهلل 

ورأيت كأن حيطان املدينة عليها دم  ،ثم طلعت الشمس ورأيت كأنها منكسفة

من ناحية  قد قتل واهلل احلسني، ومسعت صوتاً :فقلت عبيط، فجلست وأنا باٍك

 :البيت وهو يقول

ــرب ــولاصـــــــــــــ ــول وا آل الرســـــــــــــ ــرخ النحـــــــ ــل الفـــــــ قتـــــــ

ــني   ــروح األمـــــــــ ــزل الـــــــــ  نـــــــــ
 

ــل  ــاء وعويــــــــــــــــ  ببكــــــــــــــــ
 

لساعة وكان شهر احملرم يوم اثم بكى بأعال صوته وبكيت فأثبت عندي تلك 

فوجدته قتل يوم ورد علينا خربه وتارخيه كذلك فحدثت  ،عاشورا لعشر مضني منه

مسعنا ما مسعت وحنن يف  واهلل لقد :هذا احلديث أولئك الذين كانوا معه، فقالوا

 .(1)املعركة وال ندري ما هو، فكنا نرى أنه اخلضر

 عن عبد اهلل بن قيس  ،وروي يف بعض الكتب املعتربة عن لوط بن حييى

يف صفني وقد أخذ أبو أيوب األعور  كنت مع من غزى مع أمري املؤمنني :قال

ل فوارس على كشفه ملاء وحرزه عن الناس فشكى املسلمون العطش فأرساالسلمي 

  أبتاه؟ يا إليه أمضي  فضاق صدره، فقال له ولده احلسني ،حنرفوا خائبنيأف

عن املاء، وبنى ، فمضى مع فوارس فهزم أبا أيوب  ولدي يا مضأ  :فقال

: ما يبكيك يا فقيل له وأتى إىل أبيه وأخربه. فبكى علي ،خيمته وحط فوارسه

 عطشاناً سيقتل أنه ذكرت  فقال: ربكة احلسنيوهذا أول فتح ب ؟أمري املؤمنني

 قتلت ألمة الظليمة الظليمة ويقول: ويحمحم فرسه ينفر حتى ،كربال بطف
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 .(1) نبيها بنت ابن
على  : بكاء سيدة النساء الصّديقة الكربى فاطمة الزهراء( األمر الرابع )

 :اإلمام احلسني

 فزاري معنعنا، عن أبي عبد اهللتفسري فرات بن إبراهيم: جعفر بن حممد ال 

 :قال  النبي فأخذه حتمله أمه مع احلسن كان :الله لعن وقال 
 وبني بيني الله وحكم عليك، املتوازين الله وأهلك سالبك الله ولعن قاتلك،

 بنتاه يا قال: تقول؟ يءش أي أبتِ يا الزهراء: فاطمة قالت عليك. أعان من
 يومئذ وهو والبغي، والغدر والظلم األذى من وبعدك بعدي يصيبه ما ذكرت

 إلى أنظر وكأني القتل، إلى ويتهادون السماء، جنوم كأنهم عصبة في
 الذي املوضع هذا وأين أبه يا قالت: وتربتهم. رحالهم موضع وإلى معسكرهم،

 األمة وعلى علينا وبالء كرب دار وهي كربال له يقال موضع قال: تصف؟

 واألرضني لسماواتا في من له شفع أحدهم أن ول أمتي شرار عليهم يخرج

 يا نعم قال: فيقتل؟ أبه يا قالت: النار. في اخمللدون وهم ،فيه شفعوا ما

 واملالئكة، واألرضون، السماوات ويبكيه قبله كان أحد قتلته قتل وما ،بنتاه

 األرض على بقي ما لها يؤذن ولو واجلبال والبحار، والنباتات، ،والوحش

 بحقنا أقوم وال بالله أعلم األرض في ليس محبينا من يأتيه قومو ،متنفس

 في مصابيح أولئك غيرهم إليه يلتفت أحد األرض ظهر على وليس ،منهم

 علي وردوا إذا أعرفهم غداً حوضي واردون وهم الشفعاء، وهم ،اجلور ظلمات

 غيرنا، يطلبون ال يطلبوننا وهم أئمتهم، يطلبون دين أهل وكل ،بسيماهم

 لله، إنا أبه يا :الزهراء فاطمة فقالت الغيث. ينزل وبهم ،األرض قوام همو

 بذلوا الدنيا، في الشهداء هم اجلنان أهل أفضل إن بنتاه! يا :لها فقال وبكت

 ويقتلون فيقتلون الله سبيل في يقاتلون جلنةا لهم بأن وأموالهم أنفسهم
                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 ميتة، من أهون قتلة فيها وما الدنيا من خير الله عند فما ،حقاً عليه وعداً 

 يا ميوت. فسوف يقتل لم ومن مضجعه، إلى خرج القتل، عليه كتب ومن
 اخللق هذا في فتطاعني بأمر غداً تأمرين أن حتبني أما محمد بنت فاطمة

 أن ترضني أما العرش؟ حملة من بنكأ يكون أن ترضني أما احلساب؟ عند
 اخللق يذود بعلك يكون أن نيترض أما الشفاعة؟ يسألونه يأتونه أبوك يكون

 ترضني أما أعداءه؟ عنه ويذود أولياءه منه فيسقي احلوض عن العطش يوم
 ويترك يشاء من منها يخرج فتطيعه، النار يأمر النار: قسيم بعلك يكون أن

 ينظرون السماء أرجاء على املالئكة إلى تنظرين أن ترضني أما يشاء. من
 وهو اخلالئق حضر قد بعلك إلى ونوينظر به، تأمرين ما وإلى إليكِ

 بعلك وقاتل وقاتليك ولدك بقاتل صانع الله ترين فما الله عند يخاصمهم
 يكون أن ترضني أما تطيعه؟ أن النار وأمرت اخلالئق، على حجته أفلجت إذا

 زائراً أتاه من يكن أن ترضني أما ؟يءش كل عليه وتأسف بنك،أل تبكي املالئكة

 يخل ولم ،عتمرأو الله بيت إلى حج من مبنزلة أتاه من ويكون الله ضمان في

 تدعو احلفظة تزل لم بقي وإن شهيداً مات مات وإذا ،عني طرفة الرحمة من

 أبه يا قالت: .الدنيا يفارق حتى وأمنه الله حفظ في يزل ولم بقي، ما له

 إني وقال: ،عينيها ومسح قلبها على فمسح الله، على وتوكلت ورضيت سلمت،

 . قلبك ويفرح عيناك، تقر مكان في بنيكِأو وأنتِ كوبعل
 ا منقوله " يتهادون إىل القتل " إمَّ :يف البحار احملّدث اجمللسي : قالبيان

أو من قوهلم: تهادت املرأة: متايلت يف  ،إىل القتل اهلدية كأنه يهدي بعضهم بعضاً

ديرات كناية عن وعلى التق ،مشيتها، أو من قوهلم هداه أي تقدمه أي يتسابقون

 .(1)فرحهم وسرورهم بذلك، والذود الطرد والدفع

 عن علي بن حممد بن سامل، عن حممدعن أبيه،  ،حدثين حممد بن عبد اهلل 
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ن األصم، لبصري، عن عبد اهلل بن عبد الرمحبن خالد، عن عبد اهلل بن محاد ا

أحدثه،  عن عبد اهلل بن مسكان، عن أبي بصري، قال: كنت عند أبي عبد اهلل

 من الله حقر  ، وضمه وقبله، وقال: مرحباً  فدخل عليه ابنه فقال له:

 وكان قتلكم، من الله ولعن خذلكم من الله وخذل وتركم، ممن نتقمأو حقركم
 األنبياء وبكاء النساء بكاء طال فقد ،وناصراً وحافظاً ولياً لكم الله

 إذا بصير أبا يا  وقال: . ثم بكى السماء ومالئكة والشهداء والصديقني
 أبا يا واليهم، أبيهم إلى أتى مبا أملكه ال ما أتاني احلسني ولد إلى نظرت

 يسمعون اخلزنة أن لوال زفرة جهنم فتزفر وتشهق لتبكيه فاطمة نإ بصير
 دخانها يشرد أو عنق منها يخرج نأ مخافة لذلك ستعدواأ وقد بكاءها

 من ويوثقون ويزجرونها باكية تدام ما فيكبحونها األرض أهل فيحرق
 نإو فاطمة. صوت يسكن حتى تسكن فال األرض، أهل على مخافة أبوابها
 بها الإ قطرة منها وما ،بعض على بعضها فيدخل تنفتق نأ تكاد البحار

 على بعضها وحبس ،بأجنحته نارها أطفأ صوتها امللك سمع فإذا موكل، ملك

 املالئكة تزال فال ،األرض لىع ومن فيها وما الدنيا على مخافة بعض

 العرش أهل ويتضرع إليه، ويتضرعون الله ويدعون لبكائها، يبكونه ،مشفقني

 أهل على مخافة لله بالتقديس املالئكة من أصوات وترتفع ،حوله ومن

 ،األرض أهل لصعق األرض إلى يصل أصواتهم من صوتاً أن ولو األرض،
مر ن هذا األإقلت: جعلت فداك  . هلهاأب األرض وزلزلت اجلبال وتقطعت

 ماأ بصير أبا يا  ثم قال لي: ، تسمعه لم ما منه أعظم غيره  عظيم، قال:

فبكيت حني قاهلا فما قدرت على  ، (1)فاطمة يسعد فيمن تكون أن حتب

وما قدرت على كالمي من البكاء، ثم قام إىل املصلي يدعو، فخرجت من  ،املنطق

 وجالً نتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائماًأا فم ،على تلك احلال عنده
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 .حتى أتيته، فلما رأيته قد سكن سكنت، ومحدت اهلل حيث مل تنزل بي عقوبة

 

 .على اإلمام احلسني املظلوم تعاىل بكاء مجيع ما خ لَق  اهللُ

كامالً حول بكاء  باباً ( كامل الزيارات) بن قولويه القّمي يف كتابه الشريف اأورد 

، وحنن هنا نورده بكامله للربكة (1)مجيع ما خلق اهلل على اإلمام احلسني بن علي

 والفائدة:

  حدثين حممد بن جعفر القرشي الرزاز، قال: حدثين خالي حممد بن احلسني

بن أبي اخلطاب، عن حممد بن إمساعيل بن بزيع، عن أبي إمساعيل السراج، عن 

 اإلنس بكت  ، قال:ار، عن أبي بصري، عن أبي جعفرحييى بن معمر العط

 . دموعها ذرفت حتى علي بن احلسني على والوحش والطير واجلن
 وحدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل بن أبي خلف  ،ومجاعة مشاخيي

مساعيل عن حممد بن احلسني، عن حممد بن إ ،وحممد بن حييى العطار مجيعاً

 .باسناده مثله

 يحدثين أب بن عبد اهلل، عن أمحد بن عن سعد  ،وعلي بن احلسني

عن أمحد بن أبي داود، عن سعد بن عمر اجلالب، عن احلارث  ،حممد بن عيسى

 والله الكوفة، بظهر املقتول احلسني وأمي بيأب : األعور، قال: قال علي

 يبكونه ،الوحش أنواع من قبره على أعناقها مادة الوحوش إلى نظرأ كأني

 . واجلفاء فإياكم ذلك كان فإذا الصباح، حتى ليالً ونهويرث

 عن حممد بن احلسني بن أبي  ،وحدثين حممد بن جعفر القرشي الرزاز

عن احلسن بن علي بن أبي عثمان، عن عبد اجلبار النهاوندي، عن أبي  ،اخلطاب

عن احلسني بن ثوير بن أبي فاختة ويونس بن ظبيان وأبي سلمة السراج  ،سعيد

 الله عبد أبا نإ  :يقول ملفضل بن عمر، كلهم قالوا: مسعنا أبا عبد اهللوا
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 السبع واألرضون السبع السماوات عليه بكت مضى ملا علي بن احلسني

 وما ربنا، خلق وما والنار، واجلنة عليهن، ينقلب ومن بينهن وما فيهن وما
 . ىريُ ال وما ىريُ

 ن احلسني بن عبيد اهلل، عن احلسن وحدثين أبي، عن سعد بن عبد اهلل، ع

بن علي بن أبي عثمان، عن عبد اجلبار النهاوندي، عن أبي سعيد، عن احلسني بن 

 ثوير، عن يونس وأبي سلمة السراج واملفضل بن عمر قالوا: مسعنا أبا عبد اهلل

 ثالثة الإ الله خلق ما جميع عليه بكى علي بن احلسني مضى ملا  يقول:

 . عثمان وآل ودمشق ةالبصر أشياء:
 حدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن ،

نا أالقاسم بن حييى، عن احلسن بن راشد، عن احلسني ابن ثوير، قال: كنت 

، عند أبي عبد اهلل ويونس بن ظبيان واملفضل بن عمر وأبو سلمة السراج جلوساً

ثم قال أبو  ، يقول: طويالً وذكر حديثاً  اًكربنا سنأفكان املتكلم يونس، وكان 

 السبع السماوات عليه بكت مضى ملا الله عبد أبا نإ : عبد اهلل
 خلق من والنار اجلنة في ينقلب وما بينهن، وما فيهن وما السبع واألرضون

 تبك لم أشياء ثالثة الإ الله عبد أبي على بكى يرى ال وما يرى وما ربنا،

 البصرة عليه تبكِ لم  جعلت فداك ما هذه الثالثة األشياء، قال:، قلت:  عليه

 وذكر احلديث.  عفان بن عثمان آل وال دمشق وال

  وحدثين حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي، عن أبيه، عن علي بن حممد

لبصري، عن عبد اهلل بن عبد بن سامل، عن حممد بن خالد، عن عبد اهلل بن محاد ا

بن عثمان، عن زرارة، قال: قال أبو بان أصم، عن أبي يعقوب، عن الرمحن األ

 نإو بالدم، صباحاً أربعني احلسني على بكت السماء نإ زرارة يا : عبد اهلل
 صباحاً أربعني بكت الشمس نإو بالسواد، صباحاً أربعني بكت األرض

 نإو تفجرت البحار نإو نتثرتأو تقطعت اجلبال نإو واحلمرة، بالكسوف
 وال امرأة منا ختضبتأ وما ،احلسني على صباحاً أربعني بكت ملالئكةا
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 في زلنا وما زياد، بن الله عبيد رأس أتانا حتى رجلت وال كتحلتأ وال دهنتأ 

 يبكي وحتى حليته، عيناه متأل حتى بكى ذكره إذا جدي وكان بعده، عبرة
 لبكائهم فيبكي ن،ليبكو قبره عند الذين املالئكة نإو رآه. من له رحمة لبكائه

 جهنم فزفرت نفسه خرجت لقدو املالئكة، من والسماء الهواء يف من كل
 ويزيد زياد بن الله عبيد نفس خرجت ولقد لزفرتها، تنشق األرض كادت زفرة

 من ألحرقت بخزانها حبسها الله أن لوال شهقة جهنم فشهقت معاوية بن
 ولكنها بتلعته،أ الإ يءش بقي ما لها يؤذن ولو فورها، من األرض ظهر على

 جبرئيل أتاها حتى مرة غير اخلزان على عتت ولقد مصفودة، مأمورة
 قاتله، على لتتلظى نهاإو وتندبه لتبكيه نهاإو فسكنت، بجناحه فضربها

 وما عليها، مبا كفئتأُو األرض لنقضت الله حجج من األرض على من ولوال
 من عبرة وال الله إلى أحب عني نم وما الساعة. قترابأ عند الإ الزالزل تكثر

 وأسعدها فاطمة وصل وقد الإ يبكيه باكٍ من وما عليه، ودمعت بكت عني
 الإ باكية وعيناه الإ يحشر عبد من وما حقنا، ديأو الله رسول ووصل عليه،

 تلقاه، والبشارة قريرة، وعينه يحشر فإنه ،احلسني جدي على الباكني
 وهم يعرضون واخللق آمنون، وهم الفزع في خللقوا وجهه، على نٌبيِّ والسرور

 احلساب، سوء يخافون ال العرش ظل وفي العرش حتت احلسني حداث
 وحديثه.  مجلسه ويختارون فيأبون اجلنة دخلواأ لهم: يقال
 فما اخمللدين، الولدان مع شتقناكمأ قد انَّإ إليهم لترسل احلور نإو

 نإو والكرامة، السرور من هممجلس في يرون ملا إليهم رؤوسهم يرفعون
 شافعني من لنا ما قائل ومن النار، إلى بناصيته مسحوب بني من أعداءهم

 وال إليهم، يدنوا نأ يقدرون وما منزلهم ليرون نهمإو، حميم صديق وال

 على خدامهم ومن أزواجهم من بالرسالة لتأتيهم املالئكة نإو إليهم. يصلون

 أزواجهم إلى فيرجعون الله، شاء إن نأتيكم فيقولون: ،الكرامة من أعطوا ما

 الكرامة من فيه هم مبا خبروهم هم إذا شوقاً إليهم فيزدادون ،مبقاالتهم
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 وأهوال األكبر الفزع كفانا الذي لله احلمد فيقولون: ،احلسني من وقربهم

 النجائب، على حالوالرّ باملراكب ويؤتون نخاف، كنا مما وجنانا القيامة،
 محمد على والصالة لله واحلمد الله على الثناء في وهم يهاعل فيستوون

 . منازلهم إلى ينتهوا حتى وآله
  حدثين حممد بن عبد اهلل، عن أبيه، عن علي بن حممد بن سامل، عن حممد

ن األصم، د اهلل بن عبد الرمحبن خالد، عن عبد اهلل بن محاد البصري، عن عب

أحدثه،  ، قال: كنت عند أبي عبد اهللعن عبد اهلل بن مسكان، عن أبي بصري

 من الله حقر  ، وضمه وقبله، وقال: مرحباً  فدخل عليه ابنه فقال له:
 قتلكم، من الله ولعن خذلكم من الله وخذل وتركم، ممن نتقمأو حقركم

 األنبياء وبكاء النساء بكاء طال فقد ،وناصراً وحافظاً ولياً لكم الله وكان

 إذا بصير أبا يا  . ثم بكى وقال: السماء ومالئكة ءوالشهدا والصديقني

 أبا يا ليهم،إو أبيهم إلى أتى مبا أملكه ال ما أتاني احلسني ولد إلى نظرت
 يسمعون اخلزنة أن لوال زفرة جهنم فتزفر وتشهق لتبكيه فاطمة نإ بصير

 دخانها يشرد أو عنق منها يخرج نأ مخافة لذلك ستعدواأ وقد بكاءها
 من ويوثقون ويزجرونها باكية دامت ما فيكبحونها األرض أهل فيحرق

 نإو ،فاطمة صوت يسكن حتى تسكن فال األرض، أهل على مخافة أبوابها
 بها الإ قطرة منها وما بعض، على بعضها فيدخل تنفتق نأ تكاد البحار

على  بعضها وحبس بأجنحته، نارها أطفأ صوتها امللك سمع فإذا موكل، ملك
 املالئكة تزال فال األرض، على ومن فيها وما الدنيا على مخافة بعض

 العرش أهل ويتضرع إليه، ويتضرعون الله ويدعون لبكائها، يبكونه مشفقني،
 أهل على مخافة لله بالتقديس املالئكة من أصوات وترتفع حوله، ومن

 األرض، أهل لصعق األرض إلى يصل أصواتهم من صوتاً أن ولو األرض،

مر ن هذا األأ. قلت: جعلت فداك  هلهاأب األرض وزلزلت الاجلب وتقطعت

 ماأ بصير أبا يا  ، ثم قال لي: تسمعه لم ما منه أعظم غيره  :عظيم، قال
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، فبكيت حني قاهلا فما قدرت على  فاطمة يسعد فيمن تكون أن حتب 

 املنطق، وما قدرت على كالمي من البكاء، ثم قام إىل املصلي يدعو، فخرجت من

 وجالً نتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائماًأعنده على تلك احلال، فما 

 .حتى أتيته، فلما رأيته قد سكن سكنت، ومحدت اهلل حيث مل تنزل بي عقوبة

 .(1)بكاء املالئكة على اإلمام احلسني املظلوم

  بن قولويه: حدثين أبياقال بد اهلل، ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن ع

بن عيسى، عن سى، عن احلسني بن سعيد، عن محاد عن أمحد بن حمّمد بن عي

 ال لكم ما  ، قال:ربعي بن عبد اهلل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اهلل
 قبره عند يبكون ملك آآلف أربعة فإنّ - يعين قرب اإلمام احلسني - تأتونه

 . القيامة يوم إلى
 عن حمّمد بن احلسني بن أبي اخلطاب، عن موسى  ،رزازال عن حمّمد بن جعفر

عن عمر بن أبان الكليب، عن أبان بن تغلب،  ،بن سعدان، عن عبد اهلل بن القاسم

 القتال يريدون هبطوا ملك آآلف أربعة إنّ : قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

 قدو فهبطوا اإلستيذان في فرجعوا القتال، في لهم يؤذن لم ،احلسني مع

 رئيسهم القيامة، يوم إلى يبكونه غبر شعث قبره عند فهم ،احلسني قتل

 . املنصور له: يقال ملك
  بن قولويه القمي عن والدهاعن عن سعد بن عبد ،ومجاعة من مشاخيه 

عن ربعي، عن الفضيل بن  ،اهلل، عن علي بن إمساعيل، عن محاد بن عيسى

يعين قرب اإلمام  - تأتونه ال لكم ما : يسار، قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

 . القيامة يوم إلى عنده يبكون ملك آآلف أربعة فإنّ - احلسني

  عن حمّمد بن إمساعيل، ،بن احلسنيعن حمّمد بن جعفر الرزاز، عن حمّمد 
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عن أبي إمساعيل السّراج، عن حييى بن معّمر العطار، عن أبي بصري، عن موالنا 

 . القيامة يوم إلى يبكونه غُبُر شعث مَلَك آآلف أربعة  ، قال:أبي جعفر

  بن قولويه القّمي عن أبيهاعن  وعن علّي بن احلسني مجيعاً، عن سعد

بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن علّي بن احلكم، عن علّي بن أبي 

 مامباإل تعالى الله وكّل  ، قال:محزة، عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل

 قُتِل يوم منذ غُبُراً شُعُثاً يوم كل عليه يصلون ملك، ألف سبعني احلسني
  يعين بذلك قيام القائم - الله شاء ما إلى - . 
  بن فضال، عن ثعلبة، عن مبارك اعن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن

 اإلمام قبر عند : بو عبد اهللأالعطار، عن حمّمد بن قيس، قال: قال لي 

 . القيامة يوم إلى يبكونه غُبُر، شُعُث ملك آآلف ربعةأ حلسنيا
  بن قولويه القمي عن أبيهاعن  وحمّمد بن احلسن وعلّي بن احلسني

مجيعاً، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن احلسني بن 

م أبي سعيد، عن القاسم بن حمّمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون، عن اإلما

 يوم إلى يبكونه غُبُر، شُعُث مَلَك آآلف أربعة به الله وَكَّلَ  ، قال:عبد اهلل

 . القيامة
  عن حمّمد بن احلسن، عن حمّمد بن احلسن الصفار، عن حمّمد بن احلسني بن

، أبي اخلطاب، عن صفوان بن حييى، عن حريز، عن الفضيل، عن أحدهما

 يوم إلى يبكونه غُبُر، شُعُث مَلَك آآلف بعةأر احلسني قبر على إنّ  قال:

 ، قال حمّمد بن مسلم: حيرسونه. القيامة

  بن قولويه القمي عن أبيهاعن عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن ،

حمّمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن محّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: 

 أفضل أليس  الشهداء، فقال:باملدينة: أين قبور  قلت لإلمام أبي عبد اهلل
 غُبُر شُعُث مَلَك آآلف أربعة حوله إنّ بيده نفسي والذي عندكم، الشهداء

 . القيامة يوم إلى يبكونه
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  عن حمّمد بن احلسن، عن حمّمد بن احلسن الصفار، عن العباس بن معروف

 بإسناده مثله.

  بن أبي اخلطاب، عن حمّمد بن جعفر الرزاز، قال: حدثين حمّمد بن احلسني

عن حمّمد بن إمساعيل بن بزيع، عن أبي إمساعيل السراج، عن حييى بن معّمر 

 شُعُث مَلَك آآلف أربعة  ، قال:العطار، عن أبي بصري، عن اإلمام أبي جعفر

 وال ستقبلوه،أ إالّ أحد يأتيه فال القيامة، يوم إلى احلسني يبكون غُبُر
 . شهدوه إالّ أحد ميوت وال عادوه، إالّ أحد ميرض
  بن قولويه القّمي عن أبيهاعن عن سعد بن عبد اهلل، عن احلسن بن ،

علّي بن عبد اهلل بن املغرية، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي محزة 

 اإلمام بقبر وَكَّلَ الله إنّ  ، قال:الثمالي، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 زوال إلى الفجر طلوع من يبكونه غُبُر ثشُعُ ملك آآلف أربعة احلسني
 مَلَك، آآلف أربعة وصعد مَلَك آآلف أربعة هبط الشمس زالت فإذا الشمس،

 .وذكر احلديث  الفجر يطلع حتى يبكونه يزل فلم

  بن قولويه القّمي عن أبيهاعن بن حمّمد بن عبد اهلل، عن عبد اهلل و

أخيه علّي بن مهزيار، عن أبي جعفر احلمريي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن 

القاسم، عن القاسم بن حمّمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون، قال: سأل 

 إنّ  ؟، فقال:وأنا عنده فقال: ما ملن زار قرب احلسني رجل أبا عبد اهلل
 شُعُثاً مَلَك آآلف أربعة به الله فوكل البالد، حتى بَكَتْهُ أُصيب، ملّا احلسني

 .وذكر احلديث  القيامة يوم إلى كونهيب غُبُراً

  بن قولويه القمي عن أبيهاعن بن ، عن سعد بن عبد اهلل، عن حمّمد

احلسني، عن احلسن بن حمبوب، عن صباح احلّذاء، عن حمّمد بن مروان، عن أبي 

 مَن كلّ فإنّ سنة، كلّ ولو احلسني زوروا  ، قال: مسعته يقول:عبد اهلل
 واسعاً، رزقاً ورزق اجلنة، غير عوض له يكن لم جاحدٍ غير بحقه عارفاً أتاه

 مَلَك آآلف أربعة عليّ بن احلسني بقبر وكلّ الله إنّ عاجل، بفرج الله وأتاه
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 شهدوا مات وإنْ عادوه، مرض فإنْ أهله، إلى زاره مَن ويشيّعون يبكونه كلّهم

 . عليه والترحّم له باإلستغفار تهجناز
  لقّمي عن أبيهبن قولويه ااعنبن عبد اهلل، عن أمحد بن  ، عن سعد

بن عيسى، عن أبيه، عن سيف بن عمرية، عن بكر بن حمّمد، عن موالنا حمّمد 

 ألف سبعني احلسني اإلمام بقبر الله وكّل  ، قال:اإلمام أبي عبد اهلل

 من ةالواحد الصّالة عنده، يصلّون القيامة يوم إلى يبكونه غُبُراً شُعُثاً مَلَك
 ذلك وأجر صالتهم ثواب يكون اآلدميني، صالة من صالة ألف تعدل صالتهم

 . قبره زار ملَن

 بن أبي اخلطّاب، عن فر الرّزاز، عن حمّمد بن احلسني عن حمّمد بن جع

، صفوان بن حييى، عن حنان بن سدير، عن مالك اجلهين، عن أبي عبد اهلل

 يبكونه مَلَك، آآلف أربعة في مَلَكاً احلسني باإلمام وكّل الله إنّ  قال:

 . لهم الله ويدعون لزوّاره ويستغفرون
  عن حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر احِلْمي ري، عن أبيه، عن علّي بن حمّمد بن

بصري عن عبد اهلل بن عبد سامل، عن حمّمد بن خالد، عن عبد اهلل بن محّاد ال

، عن عبد امللك بن مقرن، عن اإلمام ن األصم، قال: حدثنا اهليثم بن واقدالرمح

 خير، من إالّ الصّمت فالزموا الله عبد أبا زرمت إذا  ، قال:أبي عبد اهلل

 باحلائر الذين املالئكة حتضر احلفظة من والنهار الليل مالئكة وإنّ

 الشمس، تزول حتى فينتظرونهم البكاء شدة من يجيبونها فال فتصافحهم

 فأما السماء، أمر من أشياء عن ويسألونهم كلمونهمي ثمّ الفجر، ينور وحتى
 وال والدعاء، البكاء عن يفترون وال ينطقون ال فإنهم الوقتني هذين بني ما

.  نطقتم إذا بكم شغلهم فإمنا أصحابهم، عن الوقتني هذين في يشغلونهم

قلت: ُجِعلُْت فداك وما الذي يسألونهم عنه وأيهم يسأل صاحبه احلفظة أو أهل 

 املالئكة من احلائر أهل ألنّ احلَفَظَة، يسألون احلائر أهل : حلائر؟، قالا

 . وتصعد تنـزل واحلفظة يبرحون ال
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 عرجوا إذا ميرّون إنهم : قلُت: فما ُترى يسألونهم عنه؟!، قال

 واحلسن فاطمة وعنده النبي وافقوا فربّما الهواء، صاحب بإسماعيل
 حضر وعمّن أشياء عن فيسألونهم منهم، مضى مَن ،واألئمّة واحلسني

وهم  نبشّرهم كيف احلَفَظَة: فتقول بدعائكم، بشّروهم ويقولون: احلائر منكم
 فهي عنا، لهم دعواأو عليهم بارِكوا لهم: فيقولون كالمنا، يسمعون ال

 وإنّا مكانكم، يحسّوا حتى بأجنحتكم، فحفّوهم نصرفواأ فإذا منا، البشارة
 ودائعه.  تضيع ال الذي نستودعهم

 زيارته على قتتلواأل الناس ذلك ويعلم اخلير من زيارته في ما يعلموا ولو
 ومعها إليهم نظرت إذا فاطمة وإنّ إتيانه، في أموالهم ولباعوا بالسيوف،

 على يسعدونها ألف ألف الكرّوبيني ومن شهيد وألف صدّيق وألف نبيّ لفأ
 رحمة بكى إالّ مَلَك السماوات يف يبقى فال شهقة، لتشهق وإنها البكاء،

 أهل أبكيتِ قد بنيّة يا فيقول: النبي يأتيها حتى تسكن وما لصوتها،
 الله فإنّ يقدِّسوا، حتى فكفّي والتقديس التسبيح عن وشغلتهم السّماوات

 خير، كلّ من لهم الله فتسأل منكم، حضر مَن إلى لتنظر وإنها أمره، بالغ
 . يُحْصَى أنْ من أكثر إتيانه في اخلير نّفإ إتيانه، في تزهدوا وال

  عن حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر احِلْمي ري، عن أبيه، عن علّي بن حمّمد بن

بد سامل، عن حمّمد بن خالد، عن عبد اهلل بن محّاد البصري، عن عبد اهلل بن ع

م أبي بو عبيدة البزاز، عن حريز، عن موالنا اإلماأن األصّم، قال: حّدثنا الّرمح

 ، قال: قلُت له: ُجِعلُْت فداك ما أقّل بقاؤكم أهل البيت وأقرب آجالكمعبد اهلل

 منّا واحدٍ لكلّ إنّ  :بعضها من بعض مع حاجة هذا اخللق إليكم، فقال
 ممّا فيها ما نقضىأ فإذا مدّته، في به يُعْمَل أنْ إليه يُحْتَاجُ ما فيها صحيفة

 مبا وأخبره نفسه إليه ينعى النبي وأتاه حضر، قد أجَلَه أنّ عرف به أُمِرَ
 يأتي ما له وفسّر أُعْطِيْها التي صحيفته قرأ احلسني وأنّ الله، عند له

 األمور تلك فكانت القتال. إلى فخرج تنقضِ، لم أشياء منها وبقي ،يبقى وما
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 تستعدّ فمكثت لهم، فأَذِنَ نصرته، في الله سألت املالئكة أنّ بقيت التي

 وقُتِل مدّته نقطعتأ وقد املالئكة زلتفن ،قُتِلَ حتى لذلك وتأهّبَتْ تالللق
، نحدرناأف نصرته في لنا وأذِنْتَ باإلنحدار لنا أذِنْتَ ربّ يا املالئكة: فقالت 

 وقد ترونه حتى قبّته الزموا أن إليهم وتعالى تبارك الله فأوحى قبضته، وقد
 خُصِصْتُم وإنكم نصرته، من تكمفا ما وعلى عليه بكواأو نصروه،أف خرج

 نصرة من فاتهم ما على وجَزَعاً حزناً املالئكة فبكت ،عليه والبكاء بنصرته

 . أنصاره يكونون خرج فإذا ،احلسني

 عن أبيه، عن علي بن حممد  ،وحدثين حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي

ي، عن عبد اهلل بن عبد لبصرعن حممد بن خالد، عن عبد اهلل بن محاد ا ،بن سامل

، قال: حدثنا أبو عبيدة البزاز، عن حريز، عن أبي عبد اهلل ،ن األصمالرمح

جعلت فداك ما أقل بقاؤكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من  :قال: قلت له

 ما فيها صحيفة منّا واحد لكلّ إنّ  :بعض مع حاجة هذا اخللق إليكم، فقال

 نأ عرف به مرأ مما فيها ما نقضىأ فإذا ،مدته في به يعمل نأ إليه يحتاج
 نأو ،الله عند له مبا وأخبره نفسه إليه ينعى النبي وأتاه حضر، قد أجله

 وبقي ،يبقى وما يأتي ما له وفسر عطيهاأ التي صحيفته قرأ احلسني

 نأ بقيت التي األمور تلك فكانت .القتال إلى فخرج ،تنقضِ لم أشياء منها
 وتأهبت للقتال تستعد فمكثت ،لهم ذنأف نصرته، في الله سألت املالئكة

 :املالئكة فقالت ،وقتل مدته نقطعتأ وقد املالئكة فنزلت قتل، حتى لذلك
 فأوحى ،قبضته وقد نحدرناأف نصرته في لنا وأذنت نحدارباإل لنا أذنت رب يا

 ،نصروهأف خرج وقد ترونه حتى قبته الزموا نأ إليهم وتعالى تبارك الله
 والبكاء بنصرته خصصتم نكمإو ،نصرته من فاتكم ما وعلى عليه بكواأو

 فإذا ،احلسني نصرة من فاتهم ما على وجزعاً حزناً املالئكة فبكت ،عليه

 . أنصاره يكونون خرج
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 .(1)بكاء الّسماء واألرض على اإلمام احلسني

باباً آخر حول بكاء  ( لزياراتكامل ا) بن قولويه القّمي يف كتابه اهذا وقد أورد 

، وحنن هنا نورده وحييى بن زكرّيا الّسماء واألرض على قتل اإلمام احلسني

 كامالً إلثبات املَطْلَب، وهو كاآلتي:

  بن قولويه القّمي، عن أبيهاعن ومجاعة من مشاخينا، علّي بن احلسني ،

بن يد، عن أمحد هلل، عن يعقوب بن يزوحمّمد بن احلسن، عن سعد بن عبد ا

احلسن اهليثمي، عن علّي األزرق، عن احلس ن بن احلَكَم النخعي، عن رجل، 

َفَما  وهو يقول يف الّرحبة، وهو يتلو هذه اآلية:   قال: مسعُت أمري املؤمنني
ۡرُض َوَما ََكنُواْ ُمنَظرِيَن 

َ
َمآُء َوٱأۡل من   ، وخرج عليه احلسني ٢٩بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسا

 . واألرض السّماء عليه وتبكي سيُقْتَل هذا إنّ أمَا  :عض أبواب املسجد، فقالب
 عن احلَكَم بن مسكني، عن  ،عن حمّمد بن جعفر الرّزاز عن حمّمد بن احلسني

ن بن أبي ليلى، عن إبراهيم الّرمح عن حمّمد بن عبد ،داود بن عيسى األنصاري

جتمع أصحابه حوله، أ املسجد وفجلس يف خرج أمري املؤمنني :النخعي، قال

 الله إنّ بنيّ يا   فوضع يده على رأسه فقال: ،حتى قام بني يديه وجاء احلسني

ۡرُض َوَما ََكنُواْ ُمنَظرِيَن   :فقال بالقرآن، أقواماً عبر
َ
َمآُء َوٱأۡل َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسا

٢٩ ، األرضو السّماء تبكيك ثمّ بعدي ليقتلنّك الله وأمي . 
  ن عبد اهلل، عن حمّمد بن احلسني عن سعد ب ،بن قولويه القّمي عن أبيهاعن

 .بن أبي اخلطّاب بإسناده مثله

 عن وهيب بن حفص النّحاس،  ،عن حمّمد بن جعفر، عن حمّمد بن احلسني

 لقتله بكى  احلسني إنّ  :، قالعن أبي بصري، عن موالنا أبي عبد اهلل

 زكريّا بن يحيى على إالّ قطّ أحدٍ على تبكيا ولم ،حمرّتاأو واألرض السّماء
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 . عليّ بن واحلسني
  بن قولويه القّمي عن أبيهاعن بن ، عن سعد بن عبد اهلل، عن حمّمد

 احلسني بإسناده مثله.

  عن علّي بن احلسني بن موسى بن بابويه وغريه، عن سعد بن عبد اهلل، عن

احلس ن بن علّي بن فّضال، عن محّاد بن عثمان، وعن  حمّمد بن عبد اجلّبار، عن

 على بكت السّماء إنّ  يقول: عبد اهلل بن هالل، قال: مسعُت أبا عبد اهلل

،  غيرهما أحدٍ على تبكِ ولم ،زكريّا بن ويحيى عليّ بن احلسني

 وتغرب بحمرة الشمس تطلع يوماً أربعني مكثوا  قلت: وما بكاؤهما؟، قال:

 . نعم : ، قلت: فذاك بكاؤهما؟، قال بحمرة

  بن قولويه القّمي، عن أبيهاعنبن ن سعد بن عبد اهلل، عن عبد اهلل ، ع

أمحد، عن عمر بن سهل، عن علّي بن مسهر القرشي، قال: حدثتين جّدتي أنها 

حني قُِتل، قالت: فمكثنا سنةً وتسعة أشهر والّسماء مثل  أدركَْت احلسني بن علّي

 لَقة، مثل الّدم، ما ترى الّشمس.الع 

  ،عن علّي بن احلسني بن موسى، عن علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه

بن فّضال، عن أبي مجيلة، عن حمّمد بن علّي احلليب، عن موالنا اإلمام أبي اعن 

ۡرُض َوَما َكَ  يف قوله تعاىل:  عبد اهلل
َ
َمآُء َوٱأۡل ْ ُمنَظرِيَن َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسا نُوا

٢٩ قال ،:  زكريّا بن يحيى قُتِل منذ أحدٍ على السّماء تبكِ لم 

 . عليه فبكت ،احلسني اإلمام قُتِل حتى
 احلسني بن أبي  زاز القرشي، قال: حدثين حمّمد بنعن حمّمد بن جعفر الّر

بد اخلطّاب، عن صفوان بن حييى، عن داود بن فرقد، عن موالنا اإلمام أبي ع

 زكريّا، بن ويحيى سنة احلسني قُتِلَ حني السّماء إحمرَّتْ  ، قال:اهلل

 . بكاؤها وحمرتها

  بن قولويه القّمي عن أبيهاعن بن ، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد

بن بكري، عن زرارة، عن احمّمد بن عيسى، عن احلس ن بن علّي بن فّضال، عن 
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ُۥ ِمن ..   يقول: عُت أبا عبد اهللعبد اخلالق بن عبد ربعه، قال: مس لَۡم ََنَۡعل َلا
 بن ويحيى سميّاً، قبل من له يكن لم ،عليّ بن احلسني  ٧ا َقۡبُل َسِمي ّٗ 

 أربعني عليهما إالّ السّماء تبكِ ولم سميّاً، قبل من له يكن لم زكريّا

 بوتغر حمراء تطلع كانت : ، قال: قلُت: ما بكاؤها؟، قال صباحاً
 . حمراء

  عن علّي بن احلسني بن موسى، عن علّي بن إبراهيم وسعد بن عبد اهلل

مجيعاً، عن إبراهيم بن هاشم، عن علّي بن فّضال، عن أبي مجيلة، عن جابر عن 

 بن يحيى بعد أحد على السّماء بكت ما  ، قال:موالنا اإلمام أبي جعفر
 . يوماً أربعني عليه بكت فإنها ،عليّ بن احلسني على إالّ زكريا
  ،عن حمّمد بن جعفر الرّزاز الكويف، عن حمّمد بن احلسني بن أبي اخلطّاب

 لم  ، قال:أبي عبد اهلل عن األسدي، معاوية بن كليب عن بشري، بن جعفر عن

 . زكريّا بن ويحيى عليّ بن احلسني على إالّ السّماء تبكِ
 مزاحم، عن عمرو بن سعيد،  وعنه، عن حمّمد بن احلسني، عن نصر بن

أمطرت الّسماء  عن حمّمد بن س لَمة، عّمن حدَّث ه قال: ملَّا قُِتل  احلسني بن علّي

 راً.تراباً أمح

  عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن اخلطّاب، عن حمّمد بن أبي

سلم بن القاسم، قال: أخربنا عمرو بن ثبيت، أعمري، عن احلسني بن عيسى، عن 

لم تبكِ منذ  السّماء نّإ  ، قال:أبيه، عن موالنا اإلمام علّي بن احلسني عن
، قلت: أّي شيء  واحلسني بن عليّ وُضِعَتْ إالّ على يحيى بن زكريّا

ستقبلت بثوب وقع على الثوب شبه أثر أكانت إذا   كان بكاؤها؟، قال:
 . البراغيث من الدّم

  بن قولويه القّمي عن أبيهاعن  ،وعلّي بن احلسني، عن سعد بن عبد اهلل

عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن حنان، قال: قلت ألبي 

نها تعدل أفإنه بلغنا عن بعضهم  : ما تقول يف زيارة قرب أبي عبد اهللعبد اهلل
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 وال زره ولكن كلّه، هذا يقول من أصاب ما تعجب ال  حجة وعمرة، قال:

 زكريّا، بن يحيى وشبيه اجلنّة أهل شباب وسيّد الشهداء سيّد فإنه جتفه،
 . واألرض السّماء بكت وعليهما
  بن قولويه القّمي عن أبيه وحمّمد بن احلسن بن الوليد، عن حمّمد بن اعن

م ن موالنا اإلماعبد الّصمد بن حمّمد، عن حنان بن سدير، ع احلسن الصفّار، عن

 مثله سواء. د اهللأبي عب

  بن قولويه القّمي عن أبيهاعن  ،ومجاعة مشاخيه، عن سعد بن عبد اهلل

بن بزيع، عن حنان بن د بن عيسى، عن حمّمد بن إمساعيل عن أمحد بن حمّم

 مثله. سدير، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

  وبهذا اإلسناد عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن غري واحد، عن جعفر بن

عن عامر بن معقل، عن احلسن بن زياد، عن موالنا اإلمام أبي  بشري، عن محّاد،

 احلسني وقاتل زنا، ولد زكريّا بن يحيى قاتل كان  ، قال:عبد اهلل

، قال: قلت: وكيف تبكي؟،  عليهما إالّ أحد على السّماء تبكِ ولم زنا، ولد

 . حمرة في وتغيب حمرة في الشّمس تطلع : قال

 ر القرشي، عن حمّمد بـن احلسني، عن جعفر بن بشري ن حمّمد بن جعفع

 بإسناده مثله.

  بن قولويه القّمي عن أبيه وعلّي بن احلسني رمحهما اهلل مجيعاً، عن اعن

سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن احلسن بن علّي الوّشاء، عن 

، قال:  أبي عبد اهلل محّاد بن عثمان، عن عبد اهلل بن هالل، عن موالنا اإلمام

 زكريّا بن ويحيى احلسني اإلمام على بكت السّماء إنّ  مسعته يقول:

 أربعني مكثوا : ، قلُت: وما بكاؤهما؟، قال غيرهما أحدٍ على تبكِ ولم

 : ، قلُت: فذاك بكاؤها؟، قال بحمرة وتغرب بحمرة الشّمس تطلع يوماً

 نعم . 

 ن الربقي حمّمد بنـن حمّمد، عـد بن أمحـبد اهلل، عـن سعد بن عـنهما، عـوع 
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خالد، عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين، عن احلسن بن احلكم النخعي، عن 

ة إذ يف الرحب بينما حنن جلوس عند أمري املؤمنني كثري بن شهاب احلارثي، قال:

 إنّ  ضحكاً حتى بدت نواجذه، ثّم قال: عليه، فضحك علّي طلع احلسني

ۡرُض َوَما ََكنُواْ ُمنَظرِيَن   وقال: قوماً ذكر الله
َ
َمآُء َوٱأۡل  ، ٢٩َفَما بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسا

 . واألرض السّماء عليه ولتبكنيّ هذا ليقتلنّ النسمة وبرأ احلبّة فلق والّذي
  بن حمّمد، عن ، عن سعد بن عبد  اهلل، عن أمحد بن قولويه عن أبيهاعن

عبد العظيم، عن احلسن، عن أبي سلمة، قال: قال جعفر بن  الربقي، عن

 . واحلسني زكريّا بن يحيى على إالّ واألرض السماء بكت ما : حمّمد
  عن أمحد بن إدريس وحمّمد بن حييى رمحهما اهلل بن قولويه عن أبيهاعن ،

أبي  وكان يف خدمة حّدثنا حييى  مجيعاً، عن العمركي بن علّي البوفكي، قال:

 ، قال:عن علّي، عن صفوان اجلّمال، عن أبي عبد اهلل  جعفر الثاني

لته يف طريق املدينة وحنن نريد مكّة، فقلت: يابن رسول اهلل ما لي أراك كئيباً أس

، قلت: فما  مسألتي عن لشغلك أسمع ما تسمع لو  حزيناً منكسراً، فقال:

 وقتلة املؤمنني أمير قتلة على للها إلى املالئكة إبتهال  الّذي تسمع؟، قال:

جزعهم، فمن يتهنّأ  وشدّة حوله الّذين املالئكة وبكاء اجلنّ ونَوْح ،احلسني
 وذكر احلديث.  مع هذا بطعام أو بشراب أو نوم

  اهلل وعبد اهلل بن  ، عن سعد بن عبدرمحهما اهلل بن قولويه عن أبيهاعن

ى، عن حمّمد بن خالد الربقي، عن عبد جعفر احلمريي عن أمحد بن حمّمد بن عيس

كثري بن  عن العظيم بن عبد اهلل احلسين العلوي، عن احلسن بن احلكم النخعي،

، بالّرحبة إذ طلع احلسني بينما حنن جلوس عند  أمري املؤمنني شهاب، قال:

   فقال: قوماً، ذكر الله إنّ : حّتى بدت نواجده، ثّم قال قال: فضحك علّي

 ُمنَظرِيَن  َفَما ْ ۡرُض َوَما ََكنُوا
َ
َمآُء َوٱأۡل  احلبّة فلق والّذي ، ٢٩بََكۡت َعلَۡيِهُم ٱلسا

 . واألرض السّماء عليه ولتبكنيّ هذا ليقتلنّ النسمة وبرأ
 ن عمر ]عمرو[ بن سعد، قال: حّدثين أبو معشر، ـزاحم، عـن مـصر بـن نـع 
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 مطرت السماء دماً.أ عن الّزهري، قال: ملّا قُِتل  احلسني

 ر ]عمرو[ بن سعد: وحّدثين أبو معشر، عن الّزهري، قال: ملّا قُِتل  عن عم

 .(1)مل يبق  يف بيت املقدس حصاة إالّ ُوِجد  حتتها دم عبيط احلسني

  علّي عن أبيه، عن بن قولويه عن أبيه، عن حمّمد بن احلسن بن مهزيار،اعن 

فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد، قال:  مهزيار، عن احلسن بن سعيد، عن بن

 زنا، ولد عليّ بن احلسني قتل الّذي كان  :يقول با عبد اهللأمسعُت 

 احلسني قُتِلَ حني السّماء حمرّتأ وقال: ،زنا ولد زكريّا بن يحيى قتل والّذي

 وعلى عليّ بن احلسني على واألرض السماء بكت :قال ثمّ سنة، علي بن

 . بكاؤها وحمرتها زكريّا بن يحيى

 :(2)نوح اجلّن على اإلمام احلسني

 عن حممد بن احلسني بن أبي  ،حدثين حممد بن جعفر القرشي الرزاز

بن ثابت، عن حبيب مزاحم، عن عمر بن سعد، عن عمرو  عن نصر بن ،اخلطاب

ض قالت: ما مسعت نوح اجلن منذ قب عن أم سلمة زوجة النيب ،بن أبي ثابت

بين احلسني، قالت: وجاءت اجلنية أال وقد أصبت بإوال أراني  ،ال الليلةإاهلل نبيه 

 :منهم وهي تقول

ــد  ــانهمال جبهــــ ــاي فــــ ــا عينــــ فمن يبكي على الشهداء بعـدي  أيــــ

ــا    ــودهم املنايـــ ــط تقـــ ــى رهـــ  علـــ
 

ــل عبــــد    ــن نســ ــرب مــ  إىل متجــ
 

 حدثين أبييم بن يزيد، عن إبراهعن يعقوب  ،، عن سعد بن عبد اهلل

قال: مخسة من أهل  ،بن عقبة، عن أمحد بن عمرو بن مسلم، عن امليثمي

شاهي، إذ أقبل عليهم  :فمروا بقرية يقال هلا الكوفة أرادوا نصر احلسني بن علي
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أنا رجل من اجلن وهذا  :رجالن شيخ وشاب، فسلما عليهم، قال: فقال الشيخ

قد رأيت  :م الشيخ اجلينابن أخي أردنا نصر هذا الرجل املظلوم، قال: فقال هل

طري أ رأيت أْن :نسيون: وما هذا الرأي الذي رأيت، قال، فقال الفتية األرأياً

فغاب يومه  :تيكم خبرب القوم فتذهبون على بصرية، فقالوا له: نعم ما رأيت. قالآف

 :معونه وال يرون الشخص، وهو يقولوليلته، فلما كان من الغد إذا هم بصوت يس

ــت ــه واهلل مــا جئ بـــالطف منعفـــر اخلـــدين منحـــورا كم حتــى بصــرت ب

 وحولــــه فتيــــة تــــدمي حنــــورهم   
 

 مثــل املصــابيح ميلــون الــدجا نــورا
 

 وقد حثثت قلوصي كي أصـادفهم 
 

 د احلـورا من قبل ما أن يالقوا اخلّر
 

ــه  كــان احلســني ســراجاً   يستضــاء ب
 

 ني مل أقـل زورا جمـاورا  إاهلل يعلم 
 

ــرف  ــول اهلل يف غــــــــــــ  لرســــــــــــ
 

ــ ــروراوللبتــــ ــار مســــ  ول وللطيــــ
 

 :نسيني يقولبه بعض الفتية من األفأجا

ــت ســاكنه   أ ــرب أن ــال زال ق إىل القيامــة يســقي الغيــث ممطــورا ذهــب ف

 كنــت ســالكه وقــد ســلكت ســبيالً
 

 وقـد شـربت بكـأس كـان مغـزورا     
 

 وفتيــــــــة فرغــــــــوا هلل أنفســــــــهم
 

 وفارقوا املال واألحبـاب والـدورا  
 

 حدثين عمر قال: ،يم، عن سلمة بن اخلطابحدثين حكيم بن داود بن حك 

كان اجلصاصون  :ثابت، عن أبي زياد القندي، قالبن سعد، عن عمرو بن 

 :يف السحر باجلبانة وهم يقولون يسمعون نوح اجلن حني قتل احلسني

 مسح الرسول جبينه فله بريق يف اخلدود

 
 

 خـري اجلـدود   أبواه من عليا قريش جـده 
 

 قال عمر بن  :قال اخلطاب، ن حكيم، عن سلمة بنداود ب حدثين حكيم بن

حدثين الوليد بن غسان، عمن حدثه، قال: كانت اجلن تنوح على  :سعد، قال

 :تقول احلسني بن علي
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ــة     ــره بنينـ ــى كـ ــالطف علـ ــات بـ ــن األبيـ ملـ

 
 

ــاوبن الرنينــة     ــني يتج ــات احلس ــك أبي  تل
 

 ثين أيوب بن حدثين حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، قال: حد

سليمان بن أيوب الفزاري، عن علي بن احلزور، قال: مسعت ليلي وهي تقول: 

 وهي تقول: مسعت نوح اجلن على احلسني بن علي

ــا    ــدموع فإمنـ ــودي بالـ ــني جـ ــا عـ ــع   يـ ــة وتفجـ ــزين حبرقـ ــي احلـ يبكـ

ــه    ــاد بطيبــ ــاك الرقــ ــني أهلــ ــا عــ  يــ
 

ــع  ــد وتوجــ ــر آل حممــ  مــــن ذكــ
 

 بالصـــعيد جســـومهم باتـــت ثالثـــاً
 

 بني الوحوش وكلهم يف مصـرع 
 

 حدثين أبيعن نصر بن ، عن سعد بن عبد اهلل، عن حممد بن احلسني ،

ن بن محاد، عن أبي ليلي الواسطي، عن عبد اهلل بن مزاحم، عن عبد الرمح

 فقالت: حسان الكناني، قال: بكت اجلن على احلسني بن علي

م آخـــر األمـــم مـــاذا فعلـــتم وأنـــت   مــاذا تقولـــون إذ قـــال الـــنيب لكـــم 

 هـــل بـــييت وإخـــواني ومكـــرميت أب
 

 من بني أسري وقتلي ضـرجوا بـدم  
 

 حدثين سلمة، قال: حدثين علي  :حدثين حكيم بن داود بن حكيم، قال

 احلسني بينما  :، قالبن احلسني، عن معمر بن خالد، عن أبي احلسن الرضا
 ويقول رجتزي برجل وإذا العراق، إلى متوجه وهو الليل جوف في يسير: 

عن  ،بن عيسىد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد ، عن سعوحدثين أبي

 :يقولمثل ألفاظ سلمة، قال: وهو  معمر بن خالد، عن الرضا

وشــــمري قبــــل طلــــوع الفجــــر يــا نـــاقتي ال تــذعري مـــن زجـــر  
 بخيــــــــــر ركبــــــــــان وخيــــــــــر ســــــــــفر

 

ــرمي القـــــدر    ــي بكـــ ــى حتلـــ  حتـــ
 

ــب الصـــــ    ــد رحيـــ ــد اجلـــ  درمباجـــ
 

 مـــــــــــرأه خليـــــــــــر ثابـــــــــــه اللـــــــــــأ
 

 ثمة أبقاه بقاء الدهر
 :فقال احلسني بن علي
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 وت عــار علــى الفتــى سأمضــي ومــا بــامل  

 

 وجاهــــد مســــلما  إذا مــــا نــــوى حقــــاً  
 

ــال الصــــــاحلني بنفســــــ    هوواســــــى الرجــــ
ــارق مثبــــــــور   ــالف مجرمــــــــا  اًوفــــــ  وخــــــ

 

  ن مــت لــم ألــم   إنــدم وأن عشــت لــم   إفــ
  ن تـــذل وترغمـــا  أ كفـــى بـــك موتـــاً    

 

 يحدثين أب عن سعد بن عبد اهلل بن أبي خلف، عن  ،ومجاعة مشاخيي

حدثين احلسني بن موسى األصم، عن عمرو، عن  :حممد بن حييى املعاذي، قال

 املدينة عن بالشخوص احلسني هم ملا  :، قالجابر، عن حممد بن علي

 احلسني فيهن مشى حتى للنياحة جتمعنأف ملطلبا عبد بني اءنس أقبلت
، له فقالت ولرسوله، لله معصية مراأل هذا تبدين نأ الله شدكننأ :فقال 

 مات كيوم عندنا فهو والبكاء النياحة نستبقي فلمن :املطلب عبد بني نساء

 جعلنا للها فننشدك كلثوم وأم وزينب ورقية وفاطمة وعلي الله رسول فيه

 تهعما بعض وأقبلت .القبور أهل من األبرار حبيب يا املوت من فداك الله

 :يقولون وهم بنوحك ناحت اجلن سمعت لقد حسني يا شهدأ وتقول: تبكي
ــل الطـــــــف مـــــــن آل هاشـــــــم   ن قفـــــــإ  تيـــــ

 

 مـــــــــــن قـــــــــــريش فـــــــــــذلت أذل رقابـــــــــــاً
 

 رســــول اللــــه لــــم يــــك فاحشــــاً    حبيــــب 
 أبانــــــت مصـــــــيبتك األنـــــــوف وجلـــــــت  

 

 :وقلن أيضاً
 أبكـــــي حســـــيناً ســـــيداً، ولقتلـــــه شـــــاب الشـــــعر     

 

 ســـــف القمــــــر نكأولقتلـــــه زلـــــزلتم، ولقتلــــــه   
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 حمــرت آفــاق الســماء، مــن العشــية والســحر    أو
 ظلمـت الكـور  أوتغبرت شمس البالد، بهـم و  

 

 ذاك ابن فاطمة، املصـاب بـه اخلالئـق والبشـر    
  بــه، جــدع األنــوف مــع الغــرر    أورثتنــا ذالً 

 

  حدثين أبي ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن عبد اهلل، عن حممد بن حييى

بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن عمر بن عكرمة قال: املعاذي، عن عباد 

 باملدينة، فإذا موىل لنا يقول: مسعنا البارحة منادياً أصبحنا ليلة قتل احلسني

 :ينادي ويقول

أبشـــــروا بالعـــــذاب والتنكيـــــل حســـــينا أيهـــــا القـــــاتلون جهـــــالً

 كــل أهــل الســماء يــدعو علــيكم    
 

ــل  ــل وقتيـــ  مـــــن نـــــيب ومرســـ
 

 ابـــن داود قــد لعنــتم علـــى لســان   
 

ــل   وذي الــــروح حامــــل اإلجنيــ
 

 قال: حدثين عبد  ،حدثين حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن اخلطاب

عن داود الرقي، قال:  ،اهلل بن حممد بن سنان، عن عبد اهلل بن القاسم بن احلارث

  :بكت عليه بهذه األبيات ن اجلن ملا قتل احلسنيأحدثتين جدتي 

 بكــي فقــد حــق اخلــربأويــا عــني جــودي بــالعرب، 

 أبكي ابن فاطمة الذي، ورد الفرات فما صدر 

  اجلــــن تبكــــي شــــجوها، ملــــا أتــــى منــــه اخلــــرب 

 لــذلك مــن خــرب قتــل احلســني ورهطــه، تعســاً  
 

ــحر    ــاء وبالســ ــد العشــ ــة، عنــ ــك حرقــ   فألبكينــ

 وألبكينك ما جرى، عـرق ومـا محـل الشـجر     
 

 :هنا أمور

 :دعاء احلمام ولعنها على قاتل اإلمام احلسني :( األمر األول )
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جمموعة (  كامل الزيارات ) من كتابه يف الباب الثالثني بن قولويه القميا أورد

 من األخبار املباركة، وهي كاآلتي:

 حدثين أبي  وعلي بن احلسني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن

ن أبي زياد السكوني، عن أبي أبيه، عن احلسني بن يزيد النوفلي، عن إمساعيل ب

 قتلة تلعن فإنها بيوتكم في الراعبية احلمام تخذواأ  ، قال:عبد اهلل

 . احلسني
 ًعن أمحد بن حدثين أبي وأخي وعلي بن احلسني وحممد بن احلسن مجيعا ،

إدريس بن أمحد، عن أبي عبد اهلل اجلاموراني، عن احلسن بن علي بن أبي محزة، 

، فنظرت يف بيت أبي عبد اهلل اود بن فرقد، قال: كنت جالساًعن صندل، عن د

 أتدري داود يا  فقال: أبو عبد اهلل ي. فنظر إلإىل احلمام الراعيب يقرقر طويالً

 قتلة على تدعو  ، قلت: ال واهلل جعلت فداك، قال: الطير هذا يقول ما

 . منازلكم في تخذوهأف علي بن احلسني
 وحدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل، عن أبي عبد اهلل  ،اعة مشاخييومج

 .سناده مثلهإاجلاموراني ب

منها روايتني  ،كما وأورد العالّمة اجمللسي يف حباره بعض األخبار يف هذا الصدد

 :ضّمنهما للباب الثالث، وهما كاآلتي

 عن علّي بن إبراهيم، عن  ،عن كامل الزيارات عن أبيه، وعلّي بن احلسني

 إتخذوا  :قال عن النوفلي، عن السكوني، عن اإلمام أبي عبد اهلل أبيه،

 . احلسني قتلة تلعن فإنها بيوتكم، في الراعبية احلمام
 .(1)وعن الكايف: عن علّي بن إبراهيم مثله

 احلسن مجيعاً، عن  وحمّمد بن ،الكامل عن أبيه وأخيه، وعلّي بن احلسني

عن صندل،  ،احلسن بن علّي بن أبي محزةعن اجلاموراني عن  أمحد بن إدريس
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فنظرُت إىل  عن داود، عن فرقد قال: كنُت جالساً يف بيت اإلمام أبي عبد اهلل

 دداو يا  طويالً فقال: احلمام الراعيب يقرقر طويالً، فنظر إلّي اإلمام أبو عبد اهلل
 على يدعو  واهلل ُجِعلُْت فداك، قال: ُت: القل  الطير؟ هذا يقول ما أتدري

 . منازلكم في تخذوهأف احلسني قَتَلَةِ
 .(1)وعن الكايف: عن العّدة عن أمحد بن حمّمد عن اجلاموراني مثله

 : (2)نوح البوم ومصيبتها على اإلمام احلسني(:  األمر الثاني )

  حدثين حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن

عيسى بن عبيد، عن صفوان بن حييى، عن احلسني بن أبي  عبد اهلل، عن حممد بن

 منكم أحد هل  ، قال: مسعته يقول يف البومة، قال:غندر، عن أبي عبد اهلل

 نهاإ أما  ، قال:ال ليالًإ، قيل له: ال تكاد تظهر بالنهار وال تظهر  بالنهار رآها
 ال نأ فسهان على آلت احلسني قتل نأ فلما بداًأ العمران تأوي تزل لم

 حتى حزينة صائمة نهارها تزال فال اخلراب، الإ تأوي وال بداًأ العمران تأوي
 . تصبح حتى احلسني على ترن تزال فال الليل جنها فإذا الليل، يجنها
  حدثين حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن اخلطاب، عن احلسني بن

، قال: حدثين أبي، قال:  القرب اإلمام الرض ماًقّي علي بن صاعد الرببري 

، قال: قلت  الناس يقول ما البوم هذه ترى  فقال لي: دخلت على الرضا

 جدي عهد على كانت البومة هذه  جعلت فداك جئنا نسألك، قال: فقال:

 الطعام الناس أكل إذا وكانت والدور، والقصور املنازل تأوي الله رسول
 فلما مكانها، إلى وترجع وتسقى طعامبال إليها فيرمى أمامهم وتقع تطير

 وقالت: والبراري، واجلبال اخلراب إلى العمران من خرجت احلسني قتل
 . نفسي على آمنكم وال نبيكم بنت ناب قتلتم أنتم، األمة بئس
 ي اخلطاب،ـه حممد بن احلسني بن أبوحدثين حممد بن جعفر الرزاز، عن خال 
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 البومة نإ  ، قال:، عن أبي عبد اهللعن احلسن بن علي بن فضال، عن رجل

 . تصبح حتى علي بن احلسني على (1)تدلهت أفطرت فإذا النهار، لتصوم
  حدثين علي بن احلسني بن موسى، عن سعد بن عبد اهلل، عن موسى بن

 رأيت يعقوب يا : عمر، عن احلسن بن علي امليثمي، قال: قال أبو عبد اهلل

، قال: ال،  ؟ذلك مَلِ وتدري  ، فقال: ال، قال: قط تنفس بالنهار بومة

 أفطرت الليل جنها فإذا الله، رزقها ما على صائمة يومها تظل ألنها  قال:

 . تصبح حتى علي بن احلسني على ترمن تزل لم ثم رزقت، ما على
 ، وبكاؤه عليه:حنان الفرس على اإلمام احلسني(:  األمر الثالث )

 حّدثين م ن شهد الواقعة أّن فرس اإلمام احلسني ) عّباس:قال عبد اهلل بن ال

جعل حيمحم ويتخطّى القتلى يف املعركة قتيالً بعد قتيل حتى وقف على جّثة اإلمام 

فجعل ميّرغ ناصيته بالّدم ويلطم األرض بيده ويصهل صهيالً حتى مأل  احلسني

عمُر بن سعد  احلسني البيداء فتعّجب القوم من فعاله فلّما نظر إىل فرس اإلمام

فركبوا يف طلبه فلّما أحّس  ويلكم آتوني به وكان من جياد خيل رسول اهلل :قال

جلواُد بالطّلب جعل يلطم بيده ورجليه وميانع عن نفسه حتى قتل خلقاً كثرياً ونكس ا

 .فرساناً من خيوهلم ومل يقدروا عليه فصاح عمر بن سعد دعوه حتى ننظر ما يصنع

وجعل ميّرغ ناصيته بدمه  جلواُد من الطّلب أتى إىل جّثة اإلمام احلسنيافلّما أمن 

صهيله  لثكلى وثار يطلب اخليمة فلّما مسعت زينب بنت علّياويبكي بكاء 

قد جاء أبوِك باملاء فخرجت سكينة فرحة بذكر أبيها  :أقبلت على سكينة وقالت هلا

رها ونادت واابتاه واحسيناه كت مخاجلواد عارياً والسرج خالياً من راكبه فهتافرأت 

حلسني بالعرى مسلوب العمامة اطول كربتاه هذا واقتياله واغربتاه واُبْعد  سفراه وا

ن رأسه خلامت واحلذا بأبي م ن رأسه بأرض وجثته بأخرى بأبي م اوالردى قد أخذ منه 

 يوم ألعدا بأبي م ن عسكرهاة بني ن أصبحت حرمه مهتوكإىل الشام ُيهدى بأبي م 
 

                                                           



 اجلزء األول 

 .(1) ( اإلثنني مضى...

 :معنى مححمة الفرس على اإلمام احلسني: ( رابعاألمر ال) 

ما يفّسر مححة فرس سّيد الشهداء؛ منها ما  فقد أورد العالّمة اجمللسي

أورده بإسناده إىل لوط بن حييى، عن عبد اهلل بن قيس قال: كنت مع من غزى مع 

أيوب األعور السلمي املاء وحرزه عن الناس  يف صفني وقد أخذ أبو أمري املؤمنني

حنرفوا خائبني، فضاق أفشكى املسلمون العطش فأرسل فوارس على كشفه ف

 مضأ  فقال:  أبتاه؟ يا إليه أمضي  :صدره، فقال له ولده اإلمام احلسني

، فمضى مع فوارس فهزم أبا أيوب عن املاء، وبنى خيمته وحط  ولدي يا

فقيل له: ما يبكيك يا أمري  أبيه وأخربه. فبكى اإلمام عليفوارسه، وأتى إىل 

 عطشاناً سيقتل أنه ذكرت  فقال: املؤمنني؟ وهذا أول فتح بربكة احلسني

 قتلت ألمة الظليمة الظليمة ويقول: ويحمحم فرسه ينفر حتى ،كربال بطف

 .(2) نبيها بنت ابن

 :الدراج يلعن أعداء  أهل البيت (: األمر الخامس )

أّن اإلمام  نقّل العالّمة اجمللسي يف حباره عن اخلرائج: روي عن اإلمام احلسن

 هذه في أنتَ كم منذ درّاج يا  كان يوماً بأرض قفر فرأى دّراجاً فقال: علّياً

 هذه في أنا املؤمنني أمير يا فقال: ومشربكَ؟ مطعمكَ أين ومن البرّية؟
 على أدعو عطشتُ وإذا فأشبع عليكم أصلّي جعتُ إذا سنة مائة منذ البريّة

 .(3) فأروي ظامليكم
 :حيّب أهل  البيت (4)طري الورشان(:  األمر السادس )

 أّنه ألنوار بإسناده إىل أبي بكر احلضرمي عن اإلمام أبي عبد اهللاجاء يف حبار 
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 لله ذكراً شيء أكثر فإنّه ورشاناً فليتخذ بيته في طيراً تخذأ مَن  قال:
 .(1) البيت أهلَ يحبُّنا طيرٌ وهو تسبيحاً روأكث
 :مع اإلمام الباقر وقّصتهما أنثاه مع الورشان ذ كَر إختالف (: األمر السابع )

إذ وقع عليه ورشانان  عن حمّمد بن مسلم قال: كنُت عند اإلمام أبي جعفر

 طائرٌ هذا : ثّم ه د ال فرّد عليهما فطارا، فقلُت: ُجِعلُْت فداكَ ما هذا؟ فقال

 بن محمّد مبوالي إالّ أرضى ال لها: فقال له فحَلَفَتْ سوءاً زوجته في ظنّ

 يحلف أحدٍ من وما فصدَّقَها، تخنه لم أنها بالوالية له فحَلَفَتْ فجاءت عليّ

 .(2) مهني حالّفٌ فإنّه اإلنسان إالّ صدَّقَ إالّ بالوالية
 :الّسماء أسفاً على أهل البيتيف  (3)دوران طري اخلطّاف(:  األمر الثامن )

  اخلصال: عن أبيه عن أمحد بن إدريس عن حممد بن أمحد عن إبراهيم بن

إسحاق عن احلسن بن زياد عن داود بن كثري الرقي قال: بينما حنن قعود عند اإلمام 

 فوثب إليه اإلمام أبو عبد اهلل ،إذ مّر بنا رجل بيده خطاف مذبوح أبي عبد اهلل

 ه من يده ثم دحا به األرض ثم قالحتى أخذ:  أم بهذا أمركم أعاملكم 

 :ستة قتل عن نهى الله رسول أن جدي عن أبي أخبرني لقد فقيهكم؟
 فإنها النحلة فأما ،واخلطاف والهدهد (5)والصرد والضفدع (4)والنملة النحلة

 نم وال جلنا من ليست إليها الله أوحى التي وهي طيباً وتضع طيباً تأكل
 فخرجوا داود بن سليمان عهد على قحطوا فإنهم النملة وأما ،نساأل

 :تقول وهي السماء إلى يدها مادّةً رجليها على قائمة بنملة هم فإذا يستسقون
                                                           



 اجلزء األول 

 وال عندك من رزقناأف فضلك عن بنا غنى ال خلقك من خلق إنَّا اللهم "

 منازلكم إلى رجعواأ :سليمان لهم فقال " آدم ولد سفهاء بذنوب تؤاخذنا

 أضرمت ملا فإنه الضفدع وأما غيركم، بدعاء سقاكم قد وتعالى تبارك الله نإف

 تصب أن ستأذنتهأو الله إلى األرض هوام شكت إبراهيم على النار
 الثلثان منه حترقأف للضفدع إال منها يءلش الله يأذن فلم املاء، عليها

 بلقيس، ملك إلى يمانسل دليل كان فإنه الهدهد وأما الثلث، منه وبقي
 وأما شهرا، جدة بالد إلى سرانديب بالد من آدم دليل كان فإنه الصرد وأما

 وتسبيحه محمد بيت بأهل فعل ملا أسفاً السماء في دورانه نإف اخلطاف

 .(1) " الضالني وال " يقول: وهو ترونه أال " العاملني رب لله احلمد " قراءة:
 اإلمام أبي عبد اهلل اخلرائج: عن أبي بصري عن  قال: سأله رجل من

 .(2) البيت أهلَ يحبنا طير وهو شيئاً، يؤذي ال فإنه تؤذوه ال  اخلطاف، فقال:
 على جناح كّل هدهد مكتوب: آل حمّمد خري الب ِرّية:(:  األمر التاسع ) 

العيون: عن عبد اهلل بن حمّمد بن عبد الوهاب، عن منصور بن عبد اهلل، عن 

 ذر بن حمّمد، عن احلسني بن حمّمد، عن سليمان بن جعفر، عن اإلمام الرِّضااملن

 الله خلقه هدهد كل جناح في  قال: عن أمري املؤمنني عن آبائه

 .(3) البرية خير محمّد آل بالسريانية: مكتوب
 الصرد أّول طائر صام عاشوراء حزناً:(:  األمر العاشر )

  قال القرطيب:
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(1)

: اخلرب وإْن ورد من مصادر املخالفني وفحواه يفيد استحباب الصيام مالحظة* 

، والعاّمة إّنما ه حممول على الّصوم حزناً على سّيد الّشهداءيوم عاشوراء لكّن

 يصومونه فرحاً ومشاتةً، واألخبار الناهية عن صومه حممولة على ما ذكرنا.

 :تلعن مبغضي آل حمّمد (2)القُبَّر ة(:  األمر الحادي عشر )

  الكايف: عن العدة، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد اهلل اجلاموراني، عن

 تقتلوا ال  يقول: ليمان اجلعفري قال: مسعت اإلمام أبا احلسن الرِّضاس

 لعن تسبيحها: آخر في وتقول التسبيح، كثيرة فإنها حلمها تأكلوا وال القبرة
 . (3)محمّد آل مبغضي الله
 سناده عن حمّمد بن مسلم قال: خرجت مع اإلمام أبي إمشارق األنوار: ب

ٍب يتوقد حّراً وهناك عصافري فتطايرن حول بغلته، فإذا حنن بقاٍع جمد جعفر

، قال: ثم سار إىل مقصده، فلما رجعنا من الغد  كرامة وال ال  فزجرها فقال:

وعدنا إىل القاع فإذا العصافري قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعُتُه 

قلت: يا ، قال: فنظرت وإذا يف القاع ضحضاح من املاء، ف رويأو شربيأ  يقول:

 القنابر خالطها اليوم أنّ إعْلَمْ : سيدي باألمس منعتها واليوم سقيتها، فقال

. فقلُت: يا سيدي وما الفرق بني القنابر  سقيتها ملا القنابر ولوال فسقيتها،

 منه، ألنهم عمر موالي فإنهم العصافير أما ويحك : والعصافري؟ فقال

 بوركتم صفيرهم: في يقولون وإنهم البيت أهل موالينا من فإنهم القنابر وأما

 يءش كل من عادانا  :ثم قال  أعداءكم الله ولعن شيعتكم وبورِكَتْ البيت أهل
 

                                                           



 اجلزء األول 

 .(1) األربعاء األيام ومن الفاختة الطيور من حتى
 :تسبيح القُبَّر ة هو لعٌن ملبغضي آل حمّمد(:  األمر الثاني عشر )

ن احلسن بن شاذان، عن أبيه، عن حمّمد بن جمالس الشيخ: عن حممد بن أمحد ب

احلسن، عن حمّمد بن أبي القاسم، عن أمحد الربقي، عن علّي بن حمّمد القاساني، 

 عن أبي أيوب املدني، عن سليمان اجلعفري، عن موالنا اإلمام أبي احلسن الرِّضا

عن أبيه ،عن جده ، :قال  وال تسبُّوها وال القنبرة تأكلوا ال 
 اللهُ لَعَنَ وتسبيحها: لله، التسبيح كثيرة فإنها بها يلعبون الصبيان تعطوها

 .(2) محمّد آل مبغضي
واحلمد هلل رّب العاملني، اللهم صلِّ على حممد وآل حممد وعّجل فرج وليِّك 

 نا من اللقاء بهجعلنا من أنصاره وخدامه وخرية أعوانه وال حترمأالقائم باحلق و

 له وآلبائه امليامني املطهرين برمحتك يا أرحم الرامحني.والذود عنه واإلنتصار 

( بعون اهلل تعاىل  نفحات األبرار يف شرح زيارة عاشوراء من شرح ) مت اجلزء األول

، ويتلوه اجلزء الثاني منه بإذن اهلل تعاىل ومبّنه ولطف أهل بيت العصمة والطهارة

وسفن  العباد وساسة العبادسيَّما قادة وحسن توفيقه، وسالم على املرسلني ال 

النجاة رسول اهلل حممد وآله األولياء العظماء الطيبني الطاهرين صلوات اهلل عليهم 

لى آبائه الطاهرين ك احلجة بن احلسن صلواتك عليه وعاللهم كن لوليِّ ..أمجعني.

 ُهسكن وناصراً وقائداً ودليالً وعيناً حتى ت ليَّاً وحافظاًكّل ساعة و هذه الساعة ويف يف

 برمحتك يا أرحم الرامحني...!. أرضك طوعاً ومتتعه فيها طويالً

 غثنايا قائَم آِل حممٍَّد أ
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 92 .......................... الوجه اخلامس: وهو مؤلٌَّف من دعوي ْين اثنتني:            

 92 .............. بيان الدعوى األوىل: إّن زيارة عاشوراء داخلة يف موضوع العقائد

 93 ........... بيان الدعوى الثانية: إّن الزيارة الشريفة مروية بواسطة اخلرب الواحد

 93 ........................................................ اإليراد على الدعوى األوىل:      

 93 ......................................................... اإليراد على الدعوى الثانية:      

 94 ........ من حيثيتني: زيارة عاشوراء صحيحة على مسلك السيد املرتضى

 94 ................................. الوجه السادس واإليراد عليه بإيراد ين اثنني            

 95 ............................................................................ خالصة الرد الثاني

 الفصل اخلامس
 شرح فقرات زيارة عاشوراء الشريفة

 السالم عليك يا أبا عبد اهلل  

الم واالستغاثة باإلمام البحث يدور يف الفقرة الشريفة حول مفهوم ي الّس

  ..................................................................... 101املعظَّم سّيد الشهداء

 101 ....................................... (: البحث يف مفهوم السَّالم األمر األول )       

 101 ................................................ معاني السَّالم لغةً واصطالحاً: -      

 101 ..................... املعنى األول: التعري من اآلفات الظاهرية والباطنية            

 102 ........................................ املعنى الثاني: املنزَّه واملربَّأ من العيوب            

 102 ............................................................ يف القرآن الكريم معاني السَّالم

 103 ................................................. املعنى الثالث: الصعلح واملساملة            

 103 ................................ املعنى الرابع: االستسالم واالنقياد والطاعة            

 104 ................................................................................. معاني اإلسالم

 104 .................................................................................... زبدة املخض

  ....................... 105املعظَّم سّيد الّشهداءمعاني الّسالم على اإلمام  -      



 اجلزء األول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 105 ....................................................................... املعنى األول:            

 106 ....................................................................... الثاني:املعنى             

 108 ............. { يا أبا عبد اهلل }(: البحث يف اجلملة الندائية  األمر الثاني )        

بالكنية الشريفة  ستشهاد اإلمام املعظَّم سّيد الّشهداءااحلكمة الداعبة إىل 

 108 ............................................................................... {عبد اهلل يا أبا}

 112 ................................................ إحدى عشرة صفة جليلة للطفل الرضيع

 116 ........................................ { أبا عبد اهلل }معنيان شريفان للكنية الشريفة 

 116 .. شبهة وحّل حول السَّالم على اجلسد املقطَّع الوارد يف زيارة الناحية املقدَّسة

 117 .................................................... شواهد من القرآن الكريم حلّل الشبهة

 121 ................................................................. األخبار الدالة على التسبيح

  :األخبار الدالّة على خصوصية أجسام أهل البيت

 122 ............................................................................. اخلرب األول:       

 122 ............................................................................. اخلرب الثاني:       

 123 .................................. شبهة وحّل حول الّسالم على أجساد أبطال كربالء

 124 ..................................... أمور ثالثة ينبغي للزائر أْن يقصدها خالل الزيارة

 127 ....................................................................... خالصة الفقرة الشريفة

 السَّالم عليكَ يا ابن رسول اهلل  

مع كونه حفيده  لرسول اهلل احلكمة من تقييد بنّوة اإلمام احلسني

 127 ................................................................... تتجّسد من خالل أمرين:

 127 ......................................................... ألمر األول: األبّوة الروحيةا       

 128 ............................................... األمر الثاني: األبوة احلقيقية للحفيد       

 129 ................. األدلّة القرآنية واألخبارية واألصولية إلثبات األبّوة احلقيقية -

 الدليل القرآني:

  .... 129للنيب عيسى (: الدالة على أبّوة النيب إبراهيم اآلية األوىل )        

 129 ......................................................... األخبار املؤيِّدة لآلية الشريفة -

 129 .............................................................................: اخلرب األول       



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 131 ............................................................................. اخلرب الثاني:       

 131 ............................................................................ الثالث: اخلرب       

 132 ................... (: الدالة على حرمة نكاح زوجات األبناء اآلية الثانية )         

 134 ............ (: الدالة على أّن األحفاد هم أبناء للجد حقيقة اآلية الثالثة )         

 الّدليل األخباري:

 136 ............................................................................. اخلرب األول:       

 136 ............................................................................. اخلرب الثاني:       

 137 ............................................................................ :اخلرب الثالث       

 137 ............................................................................. اخلرب الرابع:       

 138 .......................................................................... اخلرب اخلامس:       

 139 .......................................................................... اخلرب السادس:       

 139 ............................................................................ اخلرب السابع:       

 139 ............................................................................. :اخلرب الثامن       

 140 ............................................................................ اخلرب التاسع:       

 140 ................................................. إشكال فقهي عويض: إْن قيل... قلنا:

 143 .......... الّدليل األصولي: إطالق اآليات واألخبار على أبّوة اجلّد البن البنت

على صدق أبّوة اجلد على ابن البنت  إستدالل السيد العالّمة املرتضى

 143 .......................................................................................... بأمرين:

 143 .................................... األمر األول: األصل يف اإلطالق هو احلقيقة       

يدخل فيها أوالد بناتها  األمر الثاني: الوصية مباٍل لولد سيدتنا فاطمة       

 143 ............................................................................................. حقيقة

 143 ................................................................. إشكال فقهي عويض وحلّه

 148 ................................................................................ خالصة القول:

 ن خريتهالسَّالم عليكَ يا خرية اهلل واب  

 149 ........................................ { اخلرية }املعنى اللغوي واالصطالحي للفظ 

 149 .................................................................. األخبار الدالة على املدَّعى



 اجلزء األول 

 الصفحة................................................................ لعنوانا

 149 ............................................................................. اخلرب األول:       

 154 ............................................................................. اخلرب الثاني:       

 156 ............................................................................ اخلرب الثالث:       

 156 ............................................................................. اخلرب الرابع:       

 157 .......................................................................... اخلرب اخلامس:       

 157 .......................................................................... اخلرب السادس:       

 157 ............................................................................ اخلرب السابع:       

 158 ............................................................................. اخلرب الثامن:       

 158 ............................................................................ اخلرب التاسع:       

 السَّالم عليكَ يا ابن  أمري املؤمنني وابن سّيد الوصيِّني  

  ....................... 159تصف بها سّيُد الّشهداءأسية الثمانية اليت األركان األسا

 159 ............................................. هنا مفهومان أشارت إليهما الفقرة الشريفة

 159 ............ املفهوم األول: الوالية اإلهلية الكربى: السلطة اإلهلية املطلقة       

 159 ........................... املفهوم الثاني: الوالية الصغرى: اإلمامة والوصاية       

 163 ....................................................... هنا ال بّد من البحث يف عّدة نقاط:

  163علّي االولياء بسّيد خاصٌّ {املؤمنني أمري} لقب إّن (: األوىل النقطة )        

 163 ......................................................... األخبار الدالة على النقطة األوىل

 167 ............................................................... إشكال عويص واإلجابة عنه

 168 ................ بأمري املؤمنني؟ وِلم  ُسمِّي  اإلمام علّي {أمري}يف معنى كلمة 

غّر احملجَّلني حتى على هو قائد ال (: إّن اإلمام علّياً النقطة الثانية )        

  .......................................................................... 169واملرس لني األنبياء

 171 .......................................................... األخبار الدالة على النقطة الثانية

 173 ................................................... اآليات الدالة على إثبات النقطة الثانية

قل كفى باهلل شهيداً بيين وبينكم وم ن عنده علم  }اآلية األوىل:         

 174 ........................................................................................ { الكتاب

 174 ........... { نِزل  إليكَ من رّبك...يا أيعها الّرسول ب لِّْغ ما أ }اآلية الثانية:         



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

اليوم يِئس  الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم... اليوم  }ثة: اآلية الثال        

 174 ..................................................................... { أكملت لكم دينكم..

وقل احلمد هلل سرييكم آياته فتعرفونها وما رّبك بغافل  }اآلية الرابعة:         

 175 ................................................................................. { عّما تعملون

وإذ أخذ اهلل ميثاق النبّيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة  }اآلية اخلامسة:         

 175 ....... { ثم جاءكم رسول مصّدق ملا معكم لتؤمنّن به ولتنصرّنه قال ءأقررمت..

 176 .................................................................................. زبدة املخض:

 176 .......................................... {سيِّد}(: معنى كلمة  النقطة الثالثة )         

 176 .................................................................. السّيد هو األفضل واألكرم

 176 ..................................................... مقتطفات من الزيارة اجلامعة الكربى

 179 ................................................................................. إن قيل.. قلنا:

 180 ................................... فة(: مفهوم الوصاية واخلال النقطة الرابعة )         

  ..... 182الشروط املعتربة طبقاً لقاعدة اللطف الدالة على وجوب نصب اإلمام

 السَّالم عليكَ يا ابن فاطمةَ سيدة نساء العاملني  

  ... 183ّتصفت بهما روح سيدتنا املعظَّمة الصدِّيقة الكربى فاطمةأأمران مهّمان 

 هات من البحث:هنا ج

  ....... 183(: مقامات السيدة اجلليلة الطاهرة الزكية فاطمة اجلهة األوىل )        

  ............................................. 187اآليات الشريفة النازلة بشخصها الكريم

 بأمور: فاطمة الكربى الصدِّيقة وسيدتنا موالتنا أفضلية على ستداللاإل-

 192 ................... األمر األول: إّنها صلوات اهلل عليها مطهَّرة تطهرياً مطلَقاً       

هي سيدة نساء العاملني من  األمر الثاني: إّن سيدتنا املعظَّمة فاطمة       

 192 ............................................................................. األولني واآلخرين

  ......... 192نفس النيّب والولّي األمر الثالث: إّن سيدتنا املعظَّمة فاطمة       

الكفؤ الوحيد ألمري املؤمنني  األمر الّرابع: إّن سيدتنا املطهَّرة فاطمة       

  ........................................................................ 192علّي بن أبي طالب

 193 ................................................................................. إشكال وحّل:



 اجلزء األول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

رآن يف الق مفاد اإلشكال: إّن عدم التصريح باسم سيدتنا املعظَّمة فاطمة

 193 ...................... عليها للتصريح بامسها يف القرآن دليٌل على أفضلية مريم

 193 ................................................................ جواب اإلشكال من وجوه:

 193 ............... الوجه األول: ذكر اإلسم وتكراره ليس دليالً على األفضلية       

 193 .......................................... الوجه الثاني: امللكوت أعظم من املَلْك       

 194 ................... الوجه الثالث: اجلرائر والعقائل خمفيات األمساء للتعظيم       

للتدليل على أنها يف عداد األنبياء  الوجه الرابع: تكرار اسم مريم       

 195 ............................................................................................ لِعظاما

 195 .......................................................... اإليراد على الوجه الرابع بأمرين

 195 .......................................................... األمر األول واإليراد عليه:       

 196 ...........................................................: األمر الثاني واإليراد عليه       

 الصحيح أْن ُيقال يف املقام:

 196 ............... تعود إىل أمرين مهمَّني: حتجاب اسم سيدة النساء فاطمةأعلّة 

 197 ............................................................................. األمر األول:       

 197 ............................................................................. األمر الثاني:       

 198 ........................................................................... اإلنصاف أْن ُيقال:

 199 ولعن اهللُ ظامليها  ا املقدَّسة صلوات اهلل عليها(: أمساؤه اجلهة الثانية )        

 199 ................................. أرواحنا فداها  أفضل أمسائها  {فاطمة}اإلسم 

 200 .............................. {طمةفا}تعليل عليل يكشف عن سبب تسميتها بــ: 

 202 ..................................................... لغةً {فاطمة}سم الشريف معاني اال

 203 ............................................ اصطالحاً {فاطمة}سم الشريف معاني اال

 عشرة وجوه: من خالل {فاطمة}العلة يف تسميتها بــ  -

 203 ....................... فطمت بالعلم وعن الطمث (: إّنها الوجه األول )        

 204 ...................................... مخسة مطالب مهمة مستنبطة من اخلرب الشريف

على لسان النيّب  {فاطمة}(: إجراء املالك اسم  بيان املطلب األول )         

 ..................................................................................... 204ظماألع



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 204 .................................................................................... تقرير املطلب

 204 ......................................................................... اإليراد على املطلب:

مباشرة بال  (: خطاب اهلل تعاىل ملوالتنا فاطمة بيان املطلب الثاني )         

 206 ..................................................................................... واسطة م لَك

 206 ................................................................................. الوحي يف اللغة

 208 ............................................... الوحي يف القرآن الكريم على ثالثة معاٍن

 208 ............................... ول: املعنى اللغوي وهو اإلمياءة اخلفيةاملعنى األ        

 208 .......................................... املعنى الثاني: الرتكيز الفطري الغريزي        

 210 ...................................... املعنى الثالث: اإلهلام النفسي أو الروحي        

 210 .................................................................................. اإلهلام الرباني

  ..................... 210إختالف املفسِّرين على حقيقة الوحي عند أّم النيّب موسى

  ....................................................... 211الرأي املختار يف وحي أّم موسى

 212 ................................................................................ إْن قيل... قلنا:

 213 ............................................................................... اإلهلام الشيطاني

 214 ............................................ الوحي الرسالي النبوياملعنى الرابع:         

 الوحي الرسالي على حنوين:

 214 ...................... النحو األول: الوحي املضاف إىل النيب املرس ل بشريعة        

 214 ..................................................... النحو الثاني: الوحي  التبليغي        

 216 ............................... أحناء االتصال باهلل تعاىل عرب الوحي يف ثالث صور:

 217 ................ توضيح األحناء الثالثة: اإلهلام، التكليم البشري، إرسال املالك

 217 ............................................................................................ إْن قيل

 218 ............................................. على حنو ين: قلنا: إّن علوم أهل البيت

 218 ....... النحو األول: السماع من الرسول، نزول املالك، وقر يف القلوب        

 218 ........................................... النحو الثاني: العلم احلضوري الفعلي        

 اإلشكال على تعريف املخالفني للوحي حبالة السكران بأمر ين:

 221 ............................................................................ األمر األول:        



 اجلزء األول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 222 ............................................................................ األمر الثاني:        

 222 .................................................................................... شبهة ودفع:

 222 ........................... كان خائفاً أّول أمره لنيب األعظمتقرير الشبهة: إّن ا

 222 ................................................................... حديث الغرانيقب املخت لَق

 223 .................................................................... حّل الشبهة بأمور متعدِّدة

 223 .............................. األمر األول: إّن النبّوة مقرونة دائماً بدالئل نيِّرة        

األمر الثاني: إّن اهلل تعاىل ال خيتار عبداً للنبّوة إالّ وهو كامل القوى         

 225 ............................................................................... العقلية والروحية

 226 ........... األمر الثالث: إّن الضرورة العقلية حتتم وجوب عصمة األنبياء        

  ............ 227األمر الرابع: إّن اهلل تعاىل تعّهد رعاية وحفظ نبّيه األعظم        

 228 ................................................................................... ع ْوٌد على بدء

 228 ....................................................................................... وباجلملة:

 ....... 229اإلستدالل باألخبار على صّحة خطاب اهلل تعاىل لسيدة نساء العاملني

 229 ............................................. فطمتِك بالِعلم.." اخلرب األول: "إّني        

 229 اخلرب الثاني: "إهلي وسيدي مسيتين فاطمة وفطمت  بي م ْن توالّني.."        

 (: فطام اهلل تعاىل للسيِّدة الصدِّيقة الكربى املطلبان الثالث والرابع )         

 230 ........................................................................... بالعلم ومن الطمث

 230 ........................................................................ املعاني اللغوية للفطام

بتأكيد وقوع ما أخرب عنه  (: قَس م إمامنا الباقر املطلب اخلامس )         

  .............................................................................. 233مالنيب األعظ

 233 .................. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه الثاني )         

 233 ................................................................................. إن قيل.. قلنا:

 234 .......................... الفضل يف الدين والشرف يف احلسب دون النسب ألمرين

 234 ............................................................................ األمر األول:        

 234 ............................................................................ األمر الثاني:        

 234 ................. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه الثالث )         



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 235 ................. {فاطمة}مية بــ: (: من وجوه علل التس الوجه الرابع )          

 236 .............. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه اخلامس )          

 236 .............. {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه السادس )          

 237 ..................................................................................... توهعٌم ودفُعُه

 238 ................ {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه السابع )          

 238 ...................... احلديث الشريف: "م ن عرفها حّق معرفتها أدرك ليلة القدر"

 هنا أمران:

 238 ....... معرفة الصدِّيقة الكربى تستلزم إدراك ليلة القدراالمر األول: إّن          

 238 ............................. األمر الثاني: إّن عامة اخللق ال يدركون حقيقتها         

 عالج التعارض البْدوي احلاصل بني األمرين املتقدِّم ني بوجهني:

 238 .......................................................................... الوجه األول:         

 239 .......................................................................... الوجه الثاني:         

 تصنيفنا للمعرفة الفاطمية إىل حنو ين:

 239 ....... مقاماتهاالنحو األول:معرفة امسها ونسبها ومجلة من حاالتها و         

 240 ................................. النحو الثاني: معرفة كنهها وحقيقتها الكاملة         

 240 ......................................................................... إشكال عويص وحلّه

 241 ................. {فاطمة}بــ:  (: من وجوه علل التسمية الوجه الثامن )          

 241 ........................................................................ الطهارة عن كّل دنٍس

 242 ................ {فاطمة}(: من وجوه علل التسمية بــ:  الوجه التاسع )          

 243 ................ {فاطمة}ل التسمية بــ: (: من وجوه عل الوجه العاشر )          

 245 .. {كسر آنية اهلل}الوارد يف الرواية الشريفة  {إنيَّة}االحتماالت اللغوية للفظ 

 246 .................................................................................. زبدة املخض:

 247 وعددها مائة وستٌّ وأربعون تنا املعظَّمة فاطمةبقّية األمساء املقدَّسة لسيد

 251 .................................................... الشرح املسهب لبعض ألقابها الشريفة

 251 ........................................................................................ {البتول}

 251 ........................................ عاٍن متعددة مستنبطة من األخبار اآلتيةللتبّتل م



 اجلزء األول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 253 ................................ اخلرب األول: إّنها تبّتلت من احليض والنفاس          

اخلرب الثاني: إنها تبّتلت عّما هو معتاد العورات وإّنها ترجع كّل ليلة           

 253 ............................................................................................... بكراً

 253 .............................................. اخلرب الثالث: إنها مل تر  محرةً قطّ          

 253 .......................................................................... اخلرب الرابع:          

 253 ............................... غتسلت ِمن نفاسهاأ مالحظة: تفنيدنا لدعوى أّنها

 254 ...................... ورية يف صورة إنسّيةُخِلقَت ح اخلرب اخلامس: إّنها          

 254 .......................... طاهرة من كّل د ن ٍس مادي اخلرب السادس: إّنها          

 254 ..................................................................................... تفريع هامٌّ:

 إشكال ودفُعه

خالف قانون السببية  اإلشكال: إّن عدم طمث الصدِّيقة الكربى وجه

 255 ......................................... ؟واملسببية، فلماذا تستثنى منه سيدة النساء

 255 ................................................................................. دفع اإلشكال:

 257 ...................................................................................... {ةالطاهر}

  ............................................ 259مراتب التطهري األربعة عند سيدة النساء

 261 .................................................................................. زبدة املخض:

 262 ............................................................................... إشكال عويص:

طاهراً من خبث اجلنابة يف املسجد  مفاد اإلشكال: إذا كان النيب األعظم

بيته..  فإّن هذا يقتضي أْن تكون سائر نسائه مستثنيات من خبث اجلنابة كأهل

 262 .................................................................. فأيع ميزٍة هلم على نسائه؟

 262 ................................................................................. حّل اإلشكال:

 265 ...................................................................................... {العذراء}

 265 ................................................................................... معنى العذراء

 266 ......................................................................................... {التقية}

 266 ...................................................................................... معنى التقية

 267 ......................................................................................... {احلرَّة}



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 269 باحلّرة فاطمة النساء لسّيدة علّي األمور الداعية إىل خطاب أمري املؤمنني

 269 .......................................................................... األمر األول:          

 269 .......................................................................... األمر الثاني:          

 269 ......................................................................... األمر الثالث:          

 270 .......................................................................... األمر الرابع:          

 270 ...................................................................................... {احلصان}

 270 ........................................................................... معاٍن عّدة للح صان

  ................................. 271يقة الكربىو هٌم ود فُعُه: يتعلّق بعدد أوالد الصدِّ

 272 ................................................................. اإلحصان يف القرآن الكريم

 272 ........................................................................................ {احلانية}

 274 ....................................................................................... {ّزهراءال}

 274 ....................................................................... تعريف اللقب الشريف

 274 ..................................................... أرواحنا فداها علل تسميتها بالّزهراء

ُخِلقَت من نور ع ظَم ِة اهلل تعاىل فأشرق نورها  العلّة األوىل: إّنها          

 274 ......................................................... األقدس على السمارت واألرض

 275 .................................................................................... إشارة هاّمة:

 275 .............................. كان يشرق يف حمرابها العلة الثانية: إّن نورها          

  ................. 276كانت تشرق ألمري املؤمنني علّي العلّة الثالثة: إّنها          

 276 ........... يف اجلنة ياقوتةٌ محراء تشرق على غريها هلاالعلّة الرابعة:           

 276 ................................................................................. مالحظة هامة:

نوراً يف العوامل األوىل، فخلق اهلل تعاىل منه  العلة اخلامسة: كانت          

 277 ............................................................... ط العرشقنديالً وعلّقه يف قر

 278 ................. تزهر لبعلها ثالث مّرات يف النهار العلّة السادسة: إّنها          

 279 ................. ؟مالحظة هامة: ملاذا ظهرت هذه  األنوار من الطاهرة الزكية

 279 ................................................................... لّي الفاطمي:أسباب التج

  ....................................... 282ال تعارض  بني األخبار املعلِّلة السم الزهراء



 اجلزء األول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 282 ..................................................................................... {املنصورة}

 286 .......................................................................... {الصدِّيقة الكربى}

 286 ..................................................... األخبار الكاشفة عن اللقب الشريف

 286 .......................................................................... اخلرب األول:          

 288 .......................................................................... اخلرب الثاني:          

 288 ......................................................................... خلرب الثالث:ا          

 288 .......................................................................... اخلرب الرابع:          

 288 ............................................................. معنى الصدِّيقة لغةً واصطالحاً

 للصدِّيق ثالث معاٍن لغوية:

 288 ..................................................... املعنى األول: الكثري الصدق          

 289 ................................................. املعنى الثاني: الكامل يف الصدق          

 289 ............. املعنى الثالث: م ن يصدِّق قولَه بالفعل )يقرن القول بالفعل(          

 289 .................................................................................... الرأي املختار

 289 ............................................................... املعنى االصطالحي للصدِّيق

 292 .......................................................................... شبهة عويصة وحلّها

 292 ................ أفضل من األنبياء واملرس لني سّيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء

 293 ........................................................................................ {الّزكّية}

 294 .................................................................. الفرق بني الطاهرة والزكية

 295 .............................................................. زبدة املخض: للتزكية معنيان

 295 ........................................................................... {الراضية املرضّية}

 297 ....................................................................................... {املبار كة}

 299 ....................................................................................... {الّنورّية}

 303 ............................................................................... {مريم الكربى}

 307 ........................................................................... سم "مريم"معنى اال

 التصريح بأمساء النساء العابدات، عويص: حول إعراض القرآن عن لإشكا

 207 يف عشرين موضعاً مريم السّيدة باسم صّرح بينما واإلشارة، بالوصف واكتفائه



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 308 ......................................................................... اجلواب من وجهني:

 308 ......................................................................... الوجه األول:          

 308 ......................................................................... الوجه الثاني:          

 309 .......................................................................................... اخلالصة

 310 ........................................................................................ {احملدَّثة}

 311 ..................................................................................... معنى احملدَّثة

 314 .................................................................. إشكال حول احملدَّث وحلّه

 315 ....................................................................... اجلواب األول:          

 315 ....................................................................... اجلواب الثاني:          

 320 .................................................................................. زبدة املخض:

 322 ................................................................................ {سّيدة النساء}

  ..... 324على مريم األخبار الكاشفة عن أفضلية سيدة النساء فاطمة الزهراء

  .............. 326اآليات الكاشفة عن عصمة وطهارة سيدة النساء فاطمة الزهراء

 326 ............................................................ اآلية األوىل: آية املباهلة          

 326 ............................................................ اآلية الثانية: آية التطهري          

 مفاد اآلية واضح من ناحيتني:

 327 ................................. الناحية األوىل: االصطفاء الروحي والنفسي          

 327 .................................................. الناحية الثانية: الطهارة  املطلَقة          

 328 ....................... ؟أم السيدة املعظَّمة خدجية أيهما أفضل: السيدة مريم

 هنا رأيان:

على أّم املؤمنني السيدة  الرأي األول: أفضلية مريم بنت عمران          

 328 ............................................................................ بأمرين: خدحية

 328 العاملني نساء على ستدالل على املدَّعى باصطفاء مريماإل األمر األول:          

 329 ............................................................ اإليراد على األمر األول          

وأّمها السيدة  أفضل من السيدة فاطمة الزهراء دعوى الرازي أّن مريم

  ........................................................................................ 330خدحية



 اجلزء األول 

 الصفحة ................................................................ لعنوانا

 330 .................................................................. اإليراد على دعوى الرازي

 330 ........................................................................ اإليراد االول:          

 331 ........................................................................ الثاني: اإليراد          

 332 ....................................................................... اإليراد الثالث:          

 تفضيل بين إسرائيل على العاملني ُيراد منه أمران:

 332 ................................................. ول: كثرة األنبياء منهماألمر األ          

 332 ................................................. األمر الثاني: إلقاء احلجة عليهم          

حبديث "سيدة نساء  ستدالل على أفضلية مريماإل األمر الثاني:          

 333 ........................... يم بن عمران ثم فاطمة ثم خدجية ثم آسية"أهل اجلنة مر

 333 ..................................................................... مر الثانياإليراد على األ

 على السيدة مريم الرأي الثاني: أفضلية موالتنا السيدة خدجية          

 336 ................................................................................ :بالوجوه اآلتية

 336 ............................................................... الوجه األول:                    

 337 ................................................................ الوجه الثاني:                    

 338 ............................................................... الوجه الثالث:                    

 339 ................................................................ الوجه الرابع:                    

 341 ............................................................. الوجه اخلامس:                    

 341 ............................................................ الوجه السادس:                    

د فُْع توهعٍم وقع فيه صاحب كتاب اخلصاص الفاطمية بتفضيله مريم على 

  ............................................................................... 341السيدة خدجية

 السَّالم عليكَ يا ثار اهلل وابن ثاره والوتر املوتور  

 342 .......................................................................................... الثأر لغةً

 الوجوه احملتم لة يف معنى الفقرة الشريفة:

 343 ......................................................................... الوجه األول:          

 343 ......................................................................... الوجه الثاني:          

 343 ........................................................................ الوجه الثالث:          



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

 343 ......................................................................... الوجه الرابع:          

 344 ...................................................................... الوجه اخلامس:          

 344 ..................................................................... الوجه السادس:          

 344 ........................................................................ الوجه السابع:          

 344 ........................................................................ الوجه الثامن:          

 345 .............................................. حتمالني:ِوتر موتور أل اإلمام احلسني

 السَّالم عليكَ وعلى األرواح اليت حلّت بفناِئك  

 هنا مسألتان:

 347 ........................................................ املسألة األوىل: معنى الفناء          

 349 ............................................. الّسالم الكامل إّنما هو على شهداء كربالء

  ................................. 369املسألة الثانية: األرواح اليت حلّت بفنائه          

السبب يف لطافة أجسام شهداء كربالء صلوات اهلل عليهم يرجع إىل عوامل 

 متعدِّدة:

 369 ........................................................................ العامل األول:          

 370 ........................................................................ العامل الثاني:          

 370 ....................................................................... العامل الثالث:          

 371 .................................................................................. زبدة املخض:

 عليكم مّني مجيعاً سالم اهلل أبداً ما بقيُت وبقي الليل والنهار  

 372 ........................ ضيف الّسالم إىل اهلل ومل ُيض ف إليهم؟ملاذا اُسؤال مهم: 

فة سالم  اهلل مبا بقي الزائر وبقي الليُل سؤال آخر: ملاذا ربطت الفقرة الشري

 373 .......................................................................................... والنهار؟

  علينا وعلى مجيع  وجلّت وع ظُم ت املصيبةً بكَعبد اهلل، لقد ع ظُم ت الرزيةُ، يا أبا

  م ْت مصيبتك يف السماوات على مجيع أهل السماواتوجلَّْت وع ظُأهل اإلسالم، 

 374 ......................................................................... معنى الرزية واملصيبة

 375 ....................................... أعظم املصائب مصيبة موالنا اإلمام احلسني

.................................................... 379 



 اجلزء األول 

 الصفحة................................................................ لعنوانا

 هنا أبواب:

  ............................ 379الباب األول: بكاء املؤمن على سّيد الشهداء          

 379 ........................................................ ألول: يا عربة كّل مؤمناحلديث ا

 379 ....................... احلديث الثاني: أنا قتيل العربة ال يذكرني مؤمن إالّ استعرب

 380 ....................................... احلديث الثالث: أنا قتيل العربة، قُِتلُْت مكروباً

 الباب الثاني: وفيه أمور:          

  381على سيد الشهداء اإلمام املظلوم األمر األول: بكاء األنبياء املرس لني

 حمّمد الزهراء أبي األعظم الرسول واملرسلني األنبياء سيد بكاء الثاني: األمر

  .................................................................................... 384املصطفى

  387األمر الثالث: بكاء سيد األولياء واألنبياء أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب

  ..... 390األمر الرابع: بكاء سّيدة نساء العاملني الصدِّيقة الكربى فاطمة الزهراء

  .. 393إلمام احلسنيبكاء مجيع ما خلق اهللُ تعاىل على ا الباب الثالث:          

  ......................... 397بكاء املالئكة على اإلمام احلسني الباب الرابع:          

 403 املظلوم احلسني اإلمام على واألرض السماوات بكاء اخلامس: الباب          

  408املظلومالشهداء اإلمام احلسني  سّيد على اجِلنِّ ن ْوُح السادس: الباب          

 الباب الّسابع: وهنا أمور:          

  .................. 412األمر األول: دعاء احلمامة ولعنها على قاتل اإلمام احلسني

  ............... 414األمر الثاني: ن ْوُح الُبوم ومصيبتها على اإلمام احلسني املظلوم

  ....................... 415سني املظلوماألمر الثالث: حنان الفَر س على اإلمام احل

  ............ 416األمر الرابع: معنى مححمة الفرس على اإلمام احلسني املظلوم

  ............................... 416األمر اخلامس: الدراج يلعن أعداء  اإلمام احلسني

  ................................... 416األمر السادس: طري الورشان حيبع أهل البيت

 ... 417األمر السابع: إختالف ذ كَر الورشان مع أنثاه وقصتهما مع اإلما الباقر

  .......... 417األمر الثامن: دوران طري اخلطاف يف السماء أسفاً على أهل البيت

 418 ........... األمر التاسع: على جناح كّل هدهد مكتوب: "آل حمّمد خري الربّية"

  ... 418األمر العاشر: الصرد أول طائر صام عاشوراء حزناً على سيد الشهداء



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ لعنوانا 

  ................................ 419األمر احلادي عشر: القُبَّرة تلعن مبغضي آل حمّمد

  ..................... 420ر الثاني عشر: تسبيح القُبَّرة هو لَْعٌن ملبغضي آل حمّمداألم

 421 ......................................................................................... احملتويات
 

 مّت بعونه تعاىل فهرس حمتويات اجلزء األول
 

 يا قائم آل حممَّد أغثنا


