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  فَلََعَن اّلَله  ]
ه
سَ أ ًة أَسَّ لْم   ْت أساَس َمَّ  [ الظه

ْم أْهَل ابلَيْت   ]  [ َواجَلْور  َعلَيْكه
 :مّثة أمران مهّمان َتَعرََّضْت هلما الفقرة الشريفة

 .لعن الظاملني ألهل البيت ل:األمر األو

 .ختصيص اللعن على َمن أّسس الظلَم واجلوَر على أهل البيت األمر الثاني:

من أهل  واإلمام احلسني ،لعن الظاملني ألهل البيت فقد دّل على جواز

 :البيت قطعاً؛ وذلك ألمرين

بنته وابن عّمه إمام املتقني علّي بن أبي اهم  إّن أهل بيت رسول اهلل األّول:

ألّن أهل بيت الّرجل هم َمن انتسبوا إليه بقرابٍة  ؛طالب وأوالدهما الطاهرين

 .شاكل ذلك َنَسِبّيٍة ال بقرابٍة سببية وما

وقد َدلَّت اآلية  ،هم َمن َنَزلَْت يف حقّهم آية التطهري إّن أهل البيت الثاني:

ملعنوية كالشكّ واجلهل والنسيان امن القذارات  الشريفة على عصمة أهل البيت

لصفات النفسيَّة القبيحة عقالً اوالدناءة والسفه وغريها من  واخلطأ والغفلة والسهو

من القذارات املادية كالبول والغائط والرِّيح ورائحة  طهارتهم كذلكو ،ونقالً وعرفاً

 .الفم والرِّجلَني واإلبطني والتمطي والتثاؤب وما شاكل ذلك
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بعشرات املّرات اليت فاقت التواتر ، وقد َدلَّت األخبار فكّل ذلك منفيٌّ عنهم

لشريفة، واإلمام هم َمن كانوا حتت الكساء عندما َنَزلَت اآلية ا أّن أهل البيت

، وبعصمة صلوات اهلل عليهم أمجعني هو أحد هؤالء اخلمسة املطَهَّرين احلسني

 ومن بعده اإلمام علّي ثبت عصمة َمن نّص عليهم رسوُل اهللتاخلمسة 

، هؤالء املنصوص والصِّدِّيقة الطاهرة فاطمة وولداها اإلمامان احلسن واحلسني

 عليهم هم:

 .حلسنياإلمام علّي بن ا 1

 .اإلمام حمّمد الباقر 2

 .اإلمام جعفر الصادق 3

 .اإلمام موسى الكاظم 4

 .اإلمام علّي الّرضا 5

 .اإلمام حمّمد اجلواد 6

 .اإلمام علّي اهلادي 7

 .اإلمام احلسن العسكري 8

 .اإلمام املهدّي إبن اإلمام احلسن العسكري 9

 أنهم مل يكونوا حتت الكساء؟ كيف تثبت عصمة هؤالء مع إْن قيل:

وَمن كان معه حتت الكساء، نّصوا على عصمة َمن  ذكرنا آنفاً أّن النيب قلنا:

يأتي بعدهم، وحيث إّن َمن َثُبَتت عصمته بآية التطهري ال ُيحَتَمُل يف حقّه الكذب، 

 على إمامة َمن مل  وحاشاهم من ذلك أْن ينّصوا كذباً  إذاً  املستحيل فمن 

يستحيل يف حقّه أْن ينوِّه بالعصمة  يكن موجوداً فعلّياً حتت الكساء؛ ألّن اهلل

، لذا ، يف حني ُيحَتَمل يف حقّهم الكذب عليهاملطلَقة ألهل البيت اخلمسة

يستحيل بالضرورة حصول الكذب من أصحاب الكساء اخلمسة؛ الستحالة انفكاك 

 .ولو كان حمَتَمالً صدقهم عن تطهري اهلل تعاىل هلم من كّل كذب

 ال يـنـفـي ماعـداه، فإثبـات الـطهـارة شيٍءـات شيٍء لـبـإن إث :ة إىل ذلكـافـباإلض
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والعصمة ألهل الكساء صلوات اهلل عليهم ال ينفي عصمة من عداهم بدليٍل آخر 

منفصل نظري عصمة الثالثة الباقني من أوالد أمري املؤمنني إمام املتقني سيدنا اإلمام 

 كموالتنا احلوراء زينب وأثم كلثوم وحمسن ظم علي بن أبي طالباألع

لعبد الصاحل أبي الفضل العباس وعلّي األكرب وعبد اهلل اوكذلك عصمة ولي اهلل 

فضالً عن أئمة اهلدى ومصابيح الدجى وهم املتسلسلون من  ..الرضيع والقاسم

فهؤالء األعاظم  ...صلب إمامنا املعظم سّيد الشهداء أبي عبد اهلل احلسني

ملنفصلة على عصمتهم وعلو منزلتهم مبا اصلوات اهلل عليهم أمجعني قد دلت األدلة 

 .فتأّمل فإّن األمر يف غاية الدِّقّة ال يدع جماالً للشك والريبة،

وباخلصوص  ،فاألمر األّول َدلَّ على لعن الظاملني ألهل البيت ؛وباجلملة

 .مت األدلّة القطعّية األربعة على لعن الظاملني هلم، وقد قاالظاملني لإلمام احلسني

 

من حيث  ،دّل على استحقاق لعن الظامل ألهل البيت السليم العقلإنَّ 

 ،أو مدح املسيء إىل املستضعف املظلوم تقبيح املسيء إىل احملسنب احلكم إدراكه

لذا َوَجَب  ،سمل يصدر منهم إالّ اإلحسان إىل الّنا وحيث إّن أهل البيت

إذ تارةً تكون اإلساءة  ،تعظيمهم، وحتقرُي كّل َمن أساء إليهم جبميع أحناء اإلساءة

وأخرى تكون بعدم االعتقاد بإمامتهم وواليتهم  ،بهجر أقواهلم والتشبه بأفعاهلم

ورابعة تكون بسّبهم ومشتهم  ،وطاعتهم، وثالثة تكون ببغض شيعتهم ومواليهم

وسادسة تكون  ،خامسة تكون بتشريدهم ومالحقتهموالتنقيص من شأنهم، و

.!...يف كّل عصٍر وزمان إىل يومنا هذا بقتلهم، وقتل املنتسبني إليهم

مرفوض عقالً، ويذّمه وهو  ،كّل ذلك من أحناء اإلساءة إىل أهل البيت

 .العقالء من كّل ِديٍن وِملّة

 

 احلسني لإلمام الظاملني لعن على بل مل،ظا كلِّ لعن على اإلسالمّية األّمة أمجعت
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  حيث  (1)( إحياء علوم الدين) سوى بعض الشذاذ من العاّمة كالغزالي يف كتابه

أفتى حبرمة لعن يزيد بن معاوية باعتبار أّنه مل يثبت بدليل حتميٍّ أّن يزيداً قتل اإلماَم 

 ، فراِجْع كالَمه.سنياحل

جملَمع عليه بني املسلمني، ال يقدح بشرعّية فخروج شواذ من علماء العاّمة عن ا

 اللعن، ما دامت األدلّة األخرى تؤّيده وتدعمه.

 

لقد َدلَّت اآليات الشريفة على لعن الظامل لنفسه والظامل لغريه، كما سوف يأتي 

 اهلل تعاىل" "لعنه يف البحث القادم إْن شاء اهلل، وحيث إّن من الثابت تارخيياً أّن يزيداً

إخل،  من غري ُجرٍم اقرتفه، أو شريعٍة بدَّلَها، أو ماٍل أخذه... احلسني قتل اإلماَم

بوجـه  احلسني ولإلمام بوجٍه عام  لذا استحّق هؤالء الظاملون ألهل البيت

 اللعن عليهم والربائة منهـم ومـن أشياعهم والتابعني هلم.  خاص 

 

، ء يف مئات األحاديث واألخبار وجوب الرباءة من أعداء أهل البيتفقد جا

وقد لعن  بشرط األمن من الضرر لعنهم سّراً وعالنيةً (2)ووجوب أو استحباب

  ، وها حنن نذكر بعضاً منها حسبما جاء يف اهللُ تعاىل وأنبياؤه قتلةَ اإلمام احلسني

 :( كامل الزيارات) 

 حدثين أبيبن عبد اهلل، عن حممد بن عيسى بن عبيد  ، عن سعد

اليقطيين، عن حممد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن ابن أبي يعفور، عن أبي 

 في واحلسني فاطمة زلمن في الله رسول بينما  :، قالعبد اهلل

 العليَّ نإ :محمد بنت يا فاطمة يا قال: ثم ساجداً وخرّ بكى إذ حجره

 ،هيئة وأهيا صورة أحسن في هذه ساعتي في هذا يتكب في لي تراءى األعلى
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 وثمرة وريحانتي عيني قرة نعم فقلت: ،احلسني أحتب محمد يا :لي وقال 

 احلسني رأس على يده ووضع - محمد يا لي: فقال عيني، بني ما وجلدة فؤادي

 - لعنتي ورضواني، ورحمتي وصلواتي بركاتي عليه مولود من بورك 

 أنّه أما ونازعه، وناواه وناصبه قتله من على ونكالي يوخزي وعذابي وسخطي

 .(1)وذكر احلديث واآلخرة  الدنيا في واآلخرين األولني من الشهداء دسيِّ

  وحدثين أبو احلسني حممد بن عبد اهلل بن علي الناقد، قال: حدثين أبو

 هارون العبسي، عن أبي األشهب جعفر بن حنان، عن خالد الربعي، قال: حدثين

ن، إبراهيم خليل الرمح يقول: أول من لعن قاتل احلسني بن علي من مسع كعباً

مر أخذ عليهم العهد وامليثاق، ثم لعنه موسى بن عمران وأمر ولده بذلك وألعنه و

ن أ إىل ..مر بين إسرائيل بذلك، ثم لعنه عيسى وأكثرأأمته بذلك، ثم لعنه داود و

ن الشهيد معه إن أدركتم أيامه فال جتلسوا عنه، فإقال: يا بين إسرائيل العنوا قاتله و

ال وقد زار إكالشهيد مع األنبياء مقبل غري مدبر، وكأني انظر إىل بقعته، وما من نيب 

 .(2)ك لبقعة كثرية اخلري، فيك يدفن القمر األزهرنَّإكربالء ووقف عليها، وقال: 

 د بن عمر حدثين احلسني بن علي الزعفراني بالري، قال: حدثنا حمم

ن امللك الذي جاء إىل رسول أالنصييب، عن هشام بن سعد، قال: أخربني املشيخة 

من  كان ملك البحار، وذلك أن ملكاً وأخربه بقتل احلسني بن علي اهلل

مالئكة الفردوس نزل على البحر فنشر أجنحته عليها، ثم صاح صيحة وقال: يا 

مذبوح، ثم محل من تربته  ول اهللن فرخ رسإأهل البحار البسوا أثواب احلزن ف

ثر ولعن أال مشها وصار عنده هلا إيف أجنحته إىل السماوات، فلم يبق ملك فيها 

 .(3)قتلته وأشياعهم وأتباعهم

 ريي، عن أبيه، عن علي بن حممد بنحدثين حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلم 
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عبد اهلل بن عبد  لبصري، عنسامل، عن حممد بن خالد، عن عبد اهلل بن محاد ا

 كان  ، قال:ن األصم، عن مسمع بن عبد امللك، عن أبي عبد اهللالرمح
 قاتليك، الله لعن فقال: الله رسول فأخذه حتمله، أمه مع احلسني

 من وبني بيني الله وحكم عليك، املتوازرين الله وأهلك سالبيك، الله ولعن
 ما ذكرت بنتاه يا قال: ل،تقو يءش يّأ أبه يا :فاطمة فقالت عليك، أعان

 عصبة في يومئذ وهو والبغي، والغدر والظلم األذى من وبعدك بعدي يصيبه
 لىإو معسكرهم إلى نظرأ وكأني القتل، إلى يتهادون السماء جنوم كأنهم

 قال: تصف، الذي املوضع هذا وأين أبه يا فقالت: وتربتهم. رحالهم موضع
 عليهم يخرج األمة، وعلى علينا بالءو كرب ذات وهي كربالء، له يقال موضع

 شفعوا ما واألرضني السماوات في من له شفع أحدهم أن ولو أمتي، شرار

 قتل وما بنتاه، يا نعم قال: فيقتل، أبه يا قالت: .النار في اخمللدون وهم فيهم

 واحليتان والوحش واملالئكة واألرضون السماوات وتبكيه ،قبله كان أحد قتلته

 من قوم وتأتيه ،متنفس األرض على بقي ما لها يؤذن لو جلبال،وا البحار في

 ظهر على وليس ،منهم بحقنا أقوم وال بالله علمأ األرض في ليس محبينا

 وهم ،اجلور ظلمات في مصابيح أولئك ،غيرهم إليه يلتفت أحد األرض

 كل وأهل ،بسيماهم عليَّ وردوا إذا أعرفهم ،غداً حوضي واردون وهم الشفعاء،

 بهم األرض، قوام وهم ،غيرنا يطلبون وال يطلبوننا وهم أئمتهم يطلبون ندي

 .(1)وذكر احلديث بطوله  الغيث ينزل

 قال: حدثين عبد  ،لي الناقدحدثين أبو احلسني حممد بن عبد اهلل بن ع

عن عروة بن الزبري، قال: مسعت أبا  ،ن األسلمي، عن عبد اهلل بن احلسنالرمح

بشر فهذا أفقال له الناس: يا أبا ذر  ،أخرجه عثمان إىل الربذةذر، وهو يومئذ قد 

 ولكن كيف أنتم إذا قتل احلسني بن علي ،قليل يف اهلل تعاىل، فقال: ما أيسر هذا
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منه،  واهلل ال يكون يف االسالم بعد قتل اخلليفة أعظم قتيالً أو قال: ذحباً  قتالً 

من ذريته فينتقم  ، ويبعث قائماًبداًأده ن اهلل سيسل سيفه على هذه األمة ال يغمإو

نكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان اجلبال يف الغياض إو ،من الناس

وما من مساء مير به  .واآلكام وأهل السماء من قتله لبكيتم واهلل حتى تزهق أنفسكم

يوم  ترعد مفاصلهم إىل يقومون قياماً ،ال فزع له سبعون الف ملكإ روح احلسني

ال وتعرض إوما من يوم  ،ال لعنت قاتلهإربق القيامة، وما من سحابة متر وترعد وت

 .(1)فيلتقيان روحه على رسول اهلل

ألربعة دلَّْت على استحباب اللعن على َمن ظَلََم اإلمام احلسني وأهل افهذه األدلّة 

.وأصحابه بيته

 :شبهتان واإلجابة عليهما
 :الشبهة األوىل

 فكيف جيوز لنا أْن نلعن اآلخرين؟ ،مل يلعن أحداً إّن النيبَّ

 :واجلواب

 لعن مجاعةً لضرورة اليت دلّت على أّن رسول اهللاإّنها شبهة يف مقابل  :أوال

فقد ورد أّنه لعن أبا جهل وأبا هلب وبين أمّية وأبا بكر  ، والكافريننيمن املنافق

ن َمن ختلّف عن جيش أسامة، لع كما ورد أّنه ،وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد

 واملشاركني يف قتله وقتل ابنته ملؤمنني علّياولعن َمن ختلّف عن والية أمري 

 وابنيها اإلمامني احلسن واحلسني فاطمة الزهراء سّيدة النساء لصّديقة الكربىا

.وأوالدهما مجيعاً

وخترُّص  يلعن أحداً؟! إنها دعوى مل فكيف ميكن دعوى أّن النيبَّ ؛وعليه

 .بال دليل وبرهان، بل تشكيك يف مفهوم اللعن
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الظاملني،  ، وإذا ما لعن اهلل(1)إّن اهلل تعاىل لعن الظاملني يف عّدة آياٍت :ثانيا

لعن  أْن يلعن َمْن لعنه اهلل تعاىل، وقد ثبت أّن النيب األعظم فعلى النيّب

 الظاملني واملنافقني، فثُبت املطلوب.

 :الشبهة الثانية
 ليس من عادتهم لعن اآلخرين، فِلَم نلعن اآلخرين؟ الطاهرين إّن أئمتنا

 اجلواب:

مّثة عمومات وإطالقات يف اآليات واألخبار تدّل على لعن الظاملني والكافرين، 

يف دعاء صنمي قريش، مضافاً إىل ما ورد يف  ويكفي ما ورد عن أمري املؤمنني

لعنوا أربعة من الرجال وأربعة من النساء:  طاهرينال أخبارنا املقدَّسة من أّن أئمتنا

أّم احلكم أخت معاوية.وأبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، وعائشة وحفصة وهند 

 ( التهذيب)  و( الكايف ) نقالً عن  ( الصالة من البحار) يف كتاب  فقد جاء

وهو  هللمسعنا أبا عبد ا ) عن احلسني بن سوير وأبي سلمة السّراج قاال: بأسناده

يلعن يف دبر كّل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء: التيمّي والعدوي 

 .معاوية (خت وفعالن ويسميهم وفالنة وفالنة وهنداً وأم احلكم أ

بأسناده عن أبي جعفر (  مهج الدعوات ) بن طاووس يفاعن  ونقل اجمللسي

قال: حدثنا عبد اهلل بن جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي عن أبيه 

، عن حممد بن عيسى بن عبيد قال: حدثنا عبد الرمحن بن أبي هاشم عناحلمريي 

 أوليائنا على حقنا من نإ  :، أنه قالعن أبي عبد اهلل، حييى املدني أبي

 :وهو الدعاء، بهذا يدعو حتى صالته من منهم الرجل ينصرف ال أن ،وأشياعنا
                                                           

  ََل لَۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي
َ
ود   ١٨أ وَرةه هه َذَن سه

َ
ن َلۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي فَأ

َ
ۡم أ ُۢ بَيَۡنهه َؤذَّ نه  ٤٤مه

عۡ 
َ
وَرةه األ وَن ف  َراف  سه ده مه  َويهۡفس  ْوَلَٰٓئ َك لَهه

ه
ۡرض  أ

َ
وٓءه ٱدَلار  ٱأۡل ۡم سه وَرةه الرَعۡ   ٢٥ٱلَلۡعَنةه َولَهه  َوٱلَۡخَّٰم َسةه د  سه

ب نيَ  َّٰذ  ۡعَنَت ٱّلَل  َعلَۡيه  إ ن ََكَن م َن ٱلَۡك
َن لَ
َ
وَرةه انلُّور    ٧ أ مه ٱلَلۡعَنةه يَۡوَم ََل يَنَفعه ٱسه ۡمۖۡ َولَهه َرتههه لَظَّٰل م نَي َمۡعذ 

وٓءه ٱدَلار   ۡم سه وَرةه ََغف ر   ٥٢َولَهه َب ٱسه َعدَ وََغض 
َ
ۥ َوأ يم   ّلَله َعلَۡيه  َولََعَنهه وَرةهالنَّ َساء   ٩٣ا ََلهۥ َعَذابًا َعظ  سه
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 صالة ،الطاهرين وآله محمد على تصلي نأ العظيم كبحق أسألك إني اللهم 

 كانوا حيث وأوليائهم، ومحبيهم محمد، وآل محمد على تدخل نأو ،دائمة تامةً

 يا احفظ ،عيونهم به تقر ما دعائي بركة من ،بحر أو بر أو ،جبل أو سهل في

 جفرو ،املهمومني عن ونفس ،ساملني أهاليهم إلى وارددهم منهم، الغائبني موالي
 دين واقض الظامئني، روأو ،اجلائعني واشبع العارين، واكس املكروبني، عن

 تقر ما األموات على خلواد ،املسلمني مرضى واشف ،العازبني وزوج الغارمني،

 ،اخملالفني نائرة طفأو ،محمد آل أولياء من املظلومني وانصر ،عيونهم به
 ،نعمتك راكفَّ ناللذي على وعذابك ونكالك وبأسك لعنتك وضاعف اللهم
 في عهده ونبذا وصيه، في عقده وحال وبايناه نبيك واتهما ،رسولك انوخوَّ

 دينه، باوقلَّ ،سنته وبدال ،حكامهأ راوغيَّ ،مقامه وادعيا بعده، من خليفته

 نع واخلالف ،عليهم الغدر طريق قاوطرَّ ،بظلمهم وبدءا ،حججك قدر وصغرا
 ،الثلم سدِّ من خليفتك ومنعا ،عليهم احلروب وارهاج لهم، والقتل ،أمرهم
 وإقامة ،االسالم دين ظهارإو ،حكاماأل مضاءإو ،األود وتثقيف العوج، وتقومي

 ،حذوهم وحذا ميلهم، مال من وكل ،وابنتيهما العنهما اللهم القرآن حدود
 أهل منه ويستعيذ ،بال على يخطر ال لعناً ببدعتهم، روتصدَّ ،طريقتهم وسلك

 في وشك واليتهم، إلى ودعا ،أمرهم واتبع بقولهم، دان من للهما العن النار،

. شئت مبا ادع ثم ،واآلخرين األولني من كفرهم،

 إذا قال: بإسناده عن جابر عن موالنا اإلمام أبي جعفر ( تهذيبال ) ويف

. أمية بني لعن بغنصراف غال تنحرف فال مكتوبة صالة عن انحرفت

قال: حدثنا  ناده إىل احلسني بن امحد بن ادريسبإس(  علل الشرائع) ويف 

أبى، عن حممد ابن احلسني بن أبى اخلطاب، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن 

سعيد عن ارطاة بن حبيب عن فضيل الرسان عن جبلة املكية قالت: مسعت ميثم 

ذن يقول: واهلل لتقتل هذه االمة ابن نبيها يف احملرم لعشر ميضني منه وليتخ التمار

 ،ن ذلك لكائن قد سبق يف علم اهلل تعاىل ذكرهإعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة وأ



 اجلزء الثاني 

 نه يبكي عليه كلُّأولقد أخربني  موالي أمري املؤمنني إليَّ عهده عهٍدبأعلم ذلك 

شئ حتى الوحوش يف الفلوات واحليتان يف البحر والطري يف السماء، ويبكى عليه 

نس واجلن ومجيع مالئكة رض ومؤمنوا اإلواأل الشمس والقمر والنجوم والسماء

 ،السماوات واالرضني ورضوان ومالك ومحلة العرش، ومتطر السماء دما ورماداً

كما وجبت على املشركني الذين  ثم قال: وجبت لعنة اهلل على قتلة احلسني

جيعلون مع اهلل إهلا آخر وكما وجبت على اليهود والنصارى واجملوس. قالت جبلة: 

يوم بركة ؟  ت له يا ميثم فكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه احلسنيفقل

نه اليوم الذي تاب اهلل فيه على أثم قال: يزعمون حلديث يضعونه  فبكى ميثم

على آدم يف ذي احلجة ويزعمون انه اليوم الذي قبل اهلل فيه  آدم وإمنا تاب اهلل

 خرج اهللأاحلجة، ويزعمون انه اليوم الذي توبته يف ذي  توبة داود وامنا قبل اهلل

فيه يونس من بطن احلوت وإمنا أخرج اهلل  يونس من بطن احلوت يف ذي

ويزعمون انه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على اجلودى وإمنا استوت  ،احلجة

 ويزعمون انه اليوم الذي فلق اهلل ،على اجلودي يوم الثامن عشر من ذي احلجة

علمي أيا جبلة،  :بحر لبنى اسرائيل وامنا كان ذلك يف ربيع االول ثم قال ميثمفيه ال

صحابه على سائر الشهداء سيد الشهداء يوم القيامة وأل حلسني بن عليان أ

ن سيد الشهداء أيا جبلة إذا نظرت السماء محراء كأنها دم عبيط فاعلمي  ،درجة

ت الشمس على احليطان كأنها قالت جبلة فخرجت ذات يوم فرأي .احلسني قد قتل

. (1)احلسني املعصفرة فصحت حينئذ وبكيت وقلت: قد واهلل قتل سيدنا املالحف

أال فالعنوا  ،فيظهر من اخلرب الشريف وجوب لعن َمْن ظَلََم اإلمام احلسني

 .يزيداً وعبيَد اهلل بن زياد ومشراً وعمر بن سعد، عليهم لعنة اهلل واملالئكة أمجعني

 ن البحث يف مفهوم اللعن واللوازمال بّد م ،ْن ندخل يف األمر الثانيوقبل أ

 :املرتتبة عليه، لذا نقّسم البحث إىل نقاط
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 يف معنى اللعن 

إسم،  واللعنة:الطرد واإلبعاد من الرمحة اإلهلية واخلري،  اللعن يف اللغة:

ملرأة لعنٌي أيضاً أي مطرودان من ِلعاٌن ولعناٌت، والّرجُل لعنٌي وملعوٌن، وا واجلمع:

 يلعنه الناس. بالّتسكني  يلعُن الناَس كثرياً، ورجٌل لُْعَنةٌ  َنةٌ:ورجٌل لَُعالّرمحة، 

  :( أساس البالغة) يف  الزخمشريقال 

 . 

ۡو  وقد أشارت آياُت القرآِن الكريم إىل ما َذكَْرنا، من هذه اآليات قوله تعاىل: 
َ
أ

ۡصَحََّٰب ٱلَسۡبت   
َ
ۡم َكَما لََعَنآ أ وَرةه النَّ    ٤٧...نَۡلَعَنهه ، فاللعن هنا مبعنى املسخ، كما َساء  سه

 َمَسَخ اليهوَد الذين انتهكوا حقَّ اهلل يوم السبت، أي نطردهم من الرمحة باملسخ.

ونَةَ َوٱل وقوله تعاىل:  ۡرَءان    َشَجَرةَ ٱلَۡمۡلعه ۡسَ   ٦٠ ف  ٱۡلقه وَرةه اإل  ؛ أي شجرة اء  سه

بين أمّية املطرودة من رمحة اهلل تعاىل.

ۡم َسع رًيا  عاىل: وقوله ت َعَد لَهه
َ
َّٰف ر يَن َوأ حۡ   ٦٤إ َن ٱّلَلَ لََعَن ٱۡلَك

َ
وَرةه األ  .َزاب  سه

   ۡم لَۡعن ۡعَفنۡي  م َن ٱلَۡعَذاب  َوٱۡلَعۡنهه حۡ   ٦٨ا ا َكب ري  َرَبَنآ َءات ه ۡم ض 
َ
وَرةه األ  .َزاب  سه

  ۡۡم وََجَعل ۡم لََعَنَّٰهه ه م مَّ يَثََّٰقهه ۖۡ فَب َما َنۡقض  َية  َّٰس  ۡم َق وَرةه الَمائ  ١٣ َنا قهلهوَبهه  .َدة    سه

   إ ََلَّٰ يَۡوم  ٱدلَّ ين ٓ وَرةه ٓص   ٧٨ِإَوَن َعلَۡيَك لَۡعَنِت   .سه

   ْوَلَٰٓئ َك َعلَۡيه ۡم لَۡعَنةه ٱّلَل  َوٱلَۡمَلَٰٓئ َكة  َوٱنلَاس
ه
َفاٌر أ ۡم كه واْ َوَماتهواْ َوهه إ َن ٱََّل يَن َكَفره

ۡۡجَع  
َ
وَرةه ابلََقَرة    ١٦١ نيَ أ  .سه

  َب نَي ثهَم نَۡبَته ۡل ف َّٰذ   ٱۡلَك
وَرةه آل  ع مۡ   ٦١نَۡجَعل َلۡعَنَت ٱّلَل  لََعَ  .َرانَ سه

  ۡۡجَع نَي
َ
َن َعلَۡيه ۡم لَۡعَنَة ٱّلَل  َوٱلَۡمَلَٰٓئ َكة  َوٱنلَاس  أ

َ
ۡم أ ْوَلَٰٓئ َك َجَزآؤههه

ه
 .َرانَ آل  ع مۡ   ٨٧أ
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َ
ن َلۡعنَةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي َذَن فَأ

َ
ۡم أ ُۢ بَۡيَنهه َؤذَّ نه عۡ   ٤٤مه

َ
وَرةه األ  .َراف  سه

  ََل لَۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي
َ
ود    ١٨أ وَرةه هه  .سه

   واْ ف تۡب عه
ه
ۡنَيا لَۡعَنة  َوأ ه  ٱدلُّ ود    ٦٠ َمة  َوَيۡوَم ٱلۡق َيَّٰ  َهَّٰذ  وَرةه هه  .سه

  
َ
ۖۡ َوأ ۡنَيا لَۡعَنة  ه  ٱدلُّ ۡم ف  َهَّٰذ  نَي  ۡتَبۡعَنَّٰهه م مَّ َن ٱلَۡمۡقبهوح   .الَقَصص    ٤٢َوَيۡوَم ٱۡلق َيََّٰمة  هه

   وٓءه ٱدَلار ۡم سه مه ٱلَلۡعَنةه َولَهه ۡمۖۡ َولَهه َرتههه وَرةه ََغف ر    ٥٢يَۡوَم ََل يَنَفعه ٱلَظَّٰل م نَي َمۡعذ   .سه

 َب ٱ يم   ّلَله َعلَۡيه  وََغض  َعَد ََلهۥ َعَذابًا َعظ 
َ
ۥ َوأ وَرةه النَّ َساء    ٩٣ا َولََعَنهه  .سه

 يب  َلَعَنهه ٱ ََّت َذَن م ۡن ع َباد َك نَص 
َ
ُۘ َوقَاَل أَل وض  ّلَله وَرةه النَّ َساء    ١١٨ا ا َمۡفره  .سه

   َوَمن يَۡلَعن  ٱّلَله فَلَن َت ۡۖ مه ٱّلَله ْوَلَٰٓئ َك ٱََّل يَن لََعَنهه
ه
رًيا  َد ََلهۥأ وَرةه النَّ َساء    ٥٢نَص   .سه

   َرة ۡنَيا َوٱٓأۡلخ  مه ٱّلَله ف  ٱدلُّ وََلهۥ لََعَنهه حۡ   ٥٧إ َن ٱََّل يَن يهۡؤذهوَن ٱّلَلَ َورَسه
َ
وَرةه األ  .َزاب  سه

  ْ يه ۡم َولهع نهوا يۡد 
َ
َلۡت أ ٌۚ غه وده يَده ٱّلَل  َمۡغلهولٌَة ْ ب َما قَا َوقَالَت  ٱۡۡلَهه هوا وَرةه الَمائ  ٦٤ل  .َدة    سه

  َونَ  ٱََّل ينَ  إ ن ۡحَصَنَّٰت   يَۡرمه ْ  ۡؤم َنَّٰت  ٱلۡمه  ٱۡلَغَّٰف َلَّٰت   ٱلۡمه َرة   ف   لهع نهوا ۡنَيا َوٱٓأۡلخ    ٢٣ ٱدلُّ

وَرةه  .انلُّور   سه

 كلُّ ملعون:  قال رسول :قال ويف احلديث عن موالنا اإلمام الصادق

  عنيتُ؟ ما أتدرون ألصحابه: قال ثمّ ،مرّة يوماً أربعني كلّ في ولو يُزكّى ال جسد

 ويعثر النكبة، ويُنكب اخلدشة، يُخدش الرجل:  قالوا: ال يا رسول اهلل، قال

(1) ذلك أشبه وما الشوكة، ويُشاكُ املرضة، وميرض العثرة،
 . 

.أي مطرود ُمبَعد عن رمحة اهلل  ملعون:  فقوله

 وتعين طلب نزول العذاب على الكاذب من الرجلني واملباهلة هي املالعنة

 .املتخاصمني، واملباهلة بني الزوجني إمنا هي يف إزالة حدٍّ أو ولٍد بلفظ خمصوص

، ووجهه أّن القاتل يقطعه عن منافع  كقتله املؤمن لَعْنُ  :ويف احلديث

 .(2)الدنيا، وهذا يقطعه عن منافع اآلخرة
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 بادي للّعنلعااملفهوم  

اللعن عبادةٌ يرتّتب الثواب عليها متاماً كما يرتتب على العبادات األخرى 

 كالّصالة والصوم واحلّج والزكاة، وذلك ألموٍر ثالثة:

لكون اللعن مما أمر اهلل تعاىل به حسبما رأينا يف اآليات الكثرية الدالة على  األّول:

 ذلك.

فرين، ودعاءاً عليهم الستحقاقهم لكونه براءة من الظاملني والكا الثاني:

 العذاب األليم.

واقعاً لوجه اهلل تعاىل، فإذا لََعَن املؤمُن آخَر،  أي اللعن  لكونه  الثالث:

وكان اللعن متصفاً بالشروط املتقدِّمة، استحقَّ الثواب واملديح عند اهلل تعاىل وعند 

.حججه

ن على وجه أفاد أنه ِمن أحّب فقد تكرر يف اآليات الشريفة ذكر اللع :وباجلملة

ت دعوى النبّوة اهلل تعاىل جعله وسيلةً إىل إثباوناهيكَ به شرفاً أّن  ،العبادات إليه

َفَمۡن َحآَجَك  : وحّجةً على اجلاحدين هلا يف املباهلة لنصارى جنران حيث قال
ۡل َتعَ  ۡبَنآَءنَالَۡواْ َدۡ اف يه  م نُۢ َبۡعد  َما َجآَءَك م َن ٱۡلع ۡلم  َفقه

َ
ۡم َون َسآَءنَا عه أ ۡبَنآَءكه

َ
 َوأ

ۡم ثهَم نَۡبَته ۡل فَ  َسكه نفه
َ
َسَنا َوأ نفه

َ
ۡم َوأ ب نَي َون َسآَءكه َّٰذ   ٱۡلَك

وَرةه   ٦١نَۡجَعل َلۡعَنَت ٱّلَل  لََعَ سه
ولذلك انقطع النصارى عن احملاججة واملالعنة وجلأوا إىل الصلح وبذلوا  ،َرانَ آل  ع مۡ 

 .، ومل جيدوا إىل ترداد القول سبيالًاجلزية

 ُينسب ال حبيث الولد لنفي وُموِجب ،عنهما للحّد ُمسِقط الزوجني بني اللعان وكذا

 وهذا ،بّينة وال شهود غري من نكلت إذا املرأة على احلدَّ أوجب ورمبا أبداً، املالِعن إىل

 كيف ،األحكام هذه لمث عليه يرتتب حبيث مْنزلته وعلّو اللعن قدر جاللة على يدّل

 . (1) مازحاً كان ولو الكاذب الله لعن  قال: النيب أّن روي وقد ال!!

 أحسن ال إني اللهمّ  :يف جواب أبي سفيان حني هجاه بألف بيت وقال
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 . (1) لعنة ألف حرف بكلّ العنه اللهمّ لي، ينبغي وال الشعر

يقُنُت يف الّصالة املفروضة مجاعةً، وروي أنه كان  وقد لعن أمرُي املؤمنني

بلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى األشعري وأبي األعور السلمي، فقد 

أّن اإلمام (3)( شرح النهج) ، وعنه يف (2)( صفني) روى نصر بن مزاحم يف كتاب 

 اللهمّ علّياً كان بعد احلكومة إذا صلّى الغداة واملغرب وفرغ من الّصالة وسلّم قال:

 خالد بن الرحمان وعبد مسلمة بن وحبيب موسى وأبا وعَمْراً معاويةَ العَنْ

، فبلغ ذلك معاوية، فكان إذا صلّى لعن  عقبة بن والوليد قيس بن والضحاك

وحسناً وحسيناً وابن عباس وقيس بن سعد بن عبادة   أمري املؤمنني علّياً 

 واألشرت.

بكر وعمر يف كّل صالة تصلِّيها كانت تلعن أبا  وكذا موالتنا سّيدة النساء

 اللهَ ألدعونّ والله ألبي بكر:  حيث قالت(4)حسبما جاء يف األخبار الصحيحة

من أفعاله و منه ، والدعاء عليه يستلزم اللعن والرباءة أصلِّيها صالة كلّ في عليكَ

 الشريرة.

عليه إىل  وروى املخالفون أيضاً أّن عائشة لََعَنْت عثمان ولعنها، وخرجت غضبى

 .(5)مكّة

كان يقنت يف بعض نوافله بلعن صنمي  وروى أصحابنا أّن أمري املؤمنني علّي

 .(6)قريش أي أبا بكر وعمر

 عن أبي سلمة السراج قال: إّن اإلمام الصادق ( التهذيب) وروى الشيخ يف 
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وي كان يلعن يف دبر كّل صالة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء: التيمي والعد

ومعاوية، ويسمِّيهم وفالنة وفالنة وهند وأّم احلكم أخت  أي عثمان  وفعالن 

 .(1)معاوية

فَمن نظر يف كتب احلديث واألدعية وجد الكثري من األخبار الدالة على لعن 

ألولئكَ الكَفََرة الفََجَرة والتصريح بأمسائهم، مما يعطينا ِعلْماً أّن ذلك من  أئمتنا

 وشعاِئِرِه حبيث ال خيتلجه شكّ أو ريب.ُشَعِب الدِّين 

 شبهة وحّلها:
ذكر احملقق الكركي أعلى اهلل مقامه شبهةً عن بعض احلشوية ثّم أجاب عليها، 

 (2) لعانني تكونوا ال     فقال:

   (3)قق الكركي:. قال احمل  

 

  لعانني 

 

 اللّهمّ والقو نكول 

وََل ََلهۥ قَۡوَل      ابينن ذات حلأص ا َۡلَّ ن   َفقه
ۡو ََيََۡشَّٰ 

َ
ۥ َيَتَذَكره أ وَرةه طه ٤٤َلَعَلهه (4)  سه

 . 

 :واجلواب

 ملؤمنني علّياًاموافقة للحشوية على سبيل اجلملة الشرطّية بأنَّ أمري  دعواه
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 أنه املئتني بعد السادسة اخلطية يف جند مل إذ سديدة، غري الشام أهل لعن عن نهى

 من والسب اللعن بني ما وشتان السّب، عن نهى أنه املوجود بل اللعن، عن نهى

 إني  صفني: حرب أيام الشام أهل يسّبون أصحابه من قوماً ملّا مسع قال الفوارق،

 كان حالَهم، وذكرمت أعمالَهم، وصفتم لو ولكنّكم سبّابني، تكونوا أنْ لكم أكره
 احقِنْ اللهمّ إياهم: سبِّكم مكان وقلتم العُذر، في غوأبل القول، في أصوبَ

 حتى ضاللتهم، من واهدِهِم وبينهم، بينِنا ذاتَ وأصلح ودماءَهم، دماءَنا

 . به لهج مَن والعدوان الغيّ عن ويرعوي جَهِلَه، من احلقَّ يعرف

 إْن صّح ذلك  مل ينَه عن اللعن وإمنا نهى عن السبِّ، فاملراد  إذن اإلمام

نهى أْن يكون اللعن أو السبُّ ُخلُقاً ألصحابهما بسبب املبالغة فيه  أّن النيّب

واإلفراط يف ارتكابه حبيث يلعنون كلَّ أحد حتى لو مل يكن مستحقاً للعن أو السبِّ، 

ال أنه نهى عن لعن املستحقني كما يزعمه   لعانني  وهو ما يشري إليه قوله

ال )  :، ولو أراد ذلك لقالري احملقِّق الكركيهؤالء املفرتون على حّد تعب

وأّما نهي  .(1)فإّن بينهما فرقاً يعلمه َمن أحاط بدقائق لسان العرب ( تكونوا العنني

كان  فإّنه  حملقِّق الكركياحبسب دعوى  عن اللعن  أمري املؤمنني

، ولذلك كما هو شأن الرئيس املُشفق على الرعّية ،يرجو إسالمهم ورجوعهم إليه

وهذا قريب من قوله تعاىل يف قّصة  ، بيننـا ذات أصلـــح اللّهمّ قولــــوا ولكـــن قال: 

وََل ََلهۥ قَۡوَل    فرعون ۡو ََيََۡشَّٰ َۡلَّ ن   َفقه
َ
ۥ َيَتَذَكره أ وَرةه طه  ٤٤ا َلَعَلهه  .سه

للَّْعِنا ُُّمسَتِحق

ومبا تقدَّم آنفاً  .أي َمْن يستحّق اللعن من العباد هذه النقطة تعاجل موضوع اللعن

لطرد واإلبعاد من الرمحة وإنزال العقوبة باملكلَّف امن أّن اللعن من اهلل تعاىل هو 

فكلُّ فعٍل أو قوٍل اقتضى نزول العقوبة باملكلَّف من  ،الذي احنرف بالعقيدة والفعل

ملنحرف بالفعل والعمل، فالفاسق هو ا ،فسق أو كفر فهو مقتضى جلواز اللعن
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والكافر هو املنحرف بالعقيدة، وكال املنحرفني ظامل لنفسه، والظامل لنفسه ملعون، 

َن لَۡعَنَت ٱّلَل  َعلَۡيه   فالفاسق والكافر ملعونان، ويدّل عليه قوله تعاىل: 
َ
َوٱۡلَخَّٰم َسةه أ

ب نيَ  َّٰذ  َك
ْ  ٧إ ن ََكَن م َن ٱلۡ ا وَرةه انلُّ   ٨ ...َويَۡدَرؤه ، حيث رتب اللعن على الكذب ور  سه

ٓ إ ن  وهو إمنا يقتضي الفسق، وكذا قوله تعاىل:  َن َغَضَب ٱّلَل  َعلَۡيَها
َ
َوٱلَۡخَّٰم َسَة أ

ق نَي  وَرةه انلُّور    ٩ََكَن م َن ٱلَصَّٰد  ، حيث رتب الغضَب على صدقة يف كونها زنت، سه

 والزنا ليس بكفر وإمنا فْسٌق. 

يَمَّٰن  َفَقۡد َضَل َسَوآَء ٱلَسب يل  وكذا قوله تعاىل:  ۡفَر ب ٱإۡل  كه
  ١٠٨َوَمن يَتََبَدل  ٱلۡ

يحه ٱۡبنه َمۡرَيَمٌۚ َلَقۡد َكَفَر  ابلََقَرة   َو ٱلَۡمس  هٓواْ إ َن ٱّلَلَ هه َلَقۡد  َدة    الَمائ  ١٧...ٱََّل يَن قَال
ْ إ َن ٱّلَلَ ثَال ثه كَ  هٓوا ََّٰثة    َفَر ٱََّل يَن قَال فََرَءيَۡت ٱََّل ي َكَفَر أَِب َدة    الَمائ  ٧٣...ثََل

َ
تََٰيَّٰت َنا أ

وَتنَيَ َماَل  
ه
ا َوقَاَل أَل َزۡيٌر ٱۡبنه ٱّلَل  َوقَالَت  ٱنلََصََّٰرى  َيمَ َمرۡ   ٧ َوَودَلً وده عه َوقَالَت  ٱۡۡلَهه

َّٰه ه   ۡفَو
َ
م ب أ هه

ه َّٰل َك قَۡول يحه ٱۡبنه ٱّلَل ۖۡ َذ مه   ه ۡمۖۡ يهَضَّٰه  ٱلَۡمس  ََّٰتلَهه ٌۚ َق ْ م ن َقۡبله وا وَن قَۡوَل ٱََّل يَن َكَفره
وَن  ََّنَّٰ يهۡؤفَكه

َ
ۖۡ أ وَل  ۦ   بَة اتَلوۡ   ٣٠ٱّلَله  ب ٱّلَل  َورَسه

ْ وا ۡم َكَفره َنهه
َ
َّٰل َك ب أ  َبة اتَلوۡ   ٨٠...َذ

  ََل لَۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي
َ
ود    ١٨أ هۦ فَم نۡ  هه َۡفس  ۡم َظال ٞم نلَّ  ر   ٣٢ ...هه  فَاط 

فهو ظامل لنفسه، والظامل لنفسه من مصاديق الظاملني الذين جازت اللعنةُ 

عليهم، إذاً فالظامل لنفسه ملعون، وإذا جاز لعن الفاسق وهو أدنى درجةً من 

 الكافر، ثبت اللعُن على الكافر بطريق أْولَى.

مسوِّغة وجموِّزة للعن ملا تلوناه، وألّن الكبرية ال ريب أّن الكبائر  وباجلملة:

مقتضية الستحقاق الذم والعقاب يف الدنيا واآلخرة، وهو معنى اللعن؛ وأّما 

َّٰ  الصغائر فإنها تقع مكفّرة لقوله تعاىل:  ثۡم  َوٱلَۡفَو ئ َر ٱإۡل  ح َش إ ََل ٱََّل يَن ََيۡتَن بهوَن َكَبَٰٓ
وَرةه انلَجۡ   ٱلَلَمَمٌۚ  فاللمم هو صغائر الذنوب، فلهذا ال ينقص إميان فاعلها وال  ،م  سه

حلقت بالكبائر وصار اللعن ُترّد شهادته وال تسقط عدالته، نعم لو أصّر عليها أ

سائغاً. سببهاب

هل اللعن واجٌب أم مستحب؟

 نبغي أْننا يـافر مستحقان للعن، هكبرية والكـوّضح سابقاً أّن مرتكب الـبعد أْن ت
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 نبحث مبتعلق هذا االستحقاق، هل هو الوجوب أم االستحباب؟

وقبل اإلجابة على السؤال، ال بّد من توضيح مفهوم املواالة واملعاداة باملنظار 

 القرآني، وعلى ضوء ذلك يتّم معرفة متعلق اللعن.

أّن اهلل تعاىل ذكره أوجب مواالة  حبكم الضرورة الدينّية  ال ريب  فأقول:

أولياء اهلل وموّدتهم، كما أوجب معاداة أعدائه والرباءة منهم وإبعادهم ولو كانوا 

ر   أقرب الناس وألصقهم نسباً قال تعاىل:  ا يهۡؤم نهوَن ب ٱّلَل  َوٱۡۡلَۡوم  ٱٓأۡلخ  ََل َت ده قَۡوم 
مۡ  ْ َءابَآَءهه وََلهۥ َولَۡو ََكنهٓوا ۡو  يهَوآدُّوَن َمۡن َحآَد ٱّلَلَ َورَسه

َ
ۡم أ ََّٰنهه ۡو إ ۡخَو

َ
ۡم أ ۡبَنآَءهه

َ
ۡو أ
َ
أ

ۡمٌۚ  رَيَتهه َجادلَ   ٢٢...َعش  وَرةه المه  .ة سه

ْوِل   وقال تعاىل:
ه
ْ أ ۡۡش ك نَي َولَۡو ََكنهٓوا ْ ل ۡلمه وا ن يَۡسَتۡغف ره

َ
ْ أ َّ  َوٱََّل يَن َءاَمنهٓوا َما ََكَن ل لَنب 

نَ 
َ
ۡم أ يم  قهۡرََبَّٰ م نُۢ َبۡعد  َما تَبَنَيَ لَهه ۡصَحَّٰبه ٱجۡلَح 

َ
ۡم أ ب يه   ١١٣هه

َ
َوَما ََكَن ٱۡست ۡغَفاره إ بَۡرَّٰه يَم أل 

وَّٞ وََعَدَهآ  إ ََل َعن َموۡع َدة   ۥَعده نَهه
َ
ۥٓ أ َوَّٰهٌ َحل يمٞ  إ يَاهه فَلََما تَبنََيَ ََله

َ
َّٰه يَم أَل ٌۚ إ َن إ بَۡر  م ۡنهه

َ
أ َ  َتََبَ  ّللَّ 

١١٤   ۡوَرةه اتَلو  .بَة سه

، معنى اآليات أّن من املمتنع املَحال أْن جتد قوماً مؤمنني يوالون املخاِلِفني هلل

والفرض أنه ال جيوز أْن يتصف املؤمن مبواالة املخاِلِفني.

، بل دالّة على أّن ذلك من اإلميان،  فاآليات ناطقة بوجوب معاداة أعداء اهلل

 من هنا قال الشاعر: ،كون مؤمناًال ميكن أْن ي نكر له واجلاحد لتشريعه،املوأّن 

 صديقُكَ إن الرأَي عنكَ لعازُب                    تودُّ عدوي ُثّم تزَعُم أنين

، فكما حيرم اخلروج عن مواالة اهلل فمودة العدّو خروج عن والية الولّي

وأوليائه حيرم الدخول يف مواالة أعداء اهلل وأعداء أوليائه...

الشارع املقدَّس أراد من املشركني نبذ عبادة األصنام ونبذ  إّن ً:ويزيد ذلك بيانا

، وكذا أراد من اليهودي والنصراني إذا أسلما أْن يتلفّظا اإلعتقاد بألوهّية غري اهلل

فُعِلَم من ذلك أّن  ،بكلميت الشهادتني بأْن يربأ من كّل ِدين خيالف دين اإلسالم

 اهلل تعاىل سائل عنه يوم القيامة ال حمالة. الترّبي من أعداء اهلل جزُء اإلميان، وأّن

 عة، فتارةً حتصل  اجملانبةياداة واجملانبة والقطـحصل بكّل ما دّل على املعـترّبي يـوال
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بالقلب وهي القدر املتَيقَّن، وأخرى حتصل بهجر العدّو بالفعل، وثالثةً حتصل 

أبرأ إىل اهلل تعاىل  :قولبالقول والتلفُّظ، واجلمع أكمل، والرباءة اللفظّية حتصل ب

، وتارةً حتصل بلفظ اللعن، الطاهرين من كّل عدّو هلل ولرسوله وألهل بيته

فاللعن وإْن كان مما يدّل على اجملانبة والرباءة التزاماً وليس صرحياً ومطابقةً، نظري ما 

 ولكم زكاة لي فإنه فسبوني السبّ فأمّا قال:  ورد عن أمري املؤمنني علّي

 اإلميان إلى وسبقتُ الفطرة على فإني مِنِّي تتبرؤوا فال البراءة وأما ،جناة

(1) والهجرة
 . 

فاملراد من الرباءة هنا الرباءة باللسان بواسطة اللعن، وال يراد باللعن يف اخلرب 

الرباءة القلبّية ألّن اخلصم غري مطّلع على قلب َمْن أكرهه على الرباءة من أمري 

 .ثبتنا اهلل وإياكم على واليته وإمامته وهدايته   املؤمنني علّي

 :واخلالصة

براءة قلبّية وهذه واجبة، وبراءة لفظّية وهي مستحّبة لكونها  :الرباءة على قسمني

.مؤكّدة للرباءة القلبّية

ويف هذه احلالة يكون  ،هأفإذا اقتصر املكلَّف على اللعن قاصداً به الرباءة أجز

ألّن الرباءة من أعداء اهلل تعاىل واجبة، وإْن أتى  ؛ومثاباً عليه واجباً وجزءاً لإلميان

لقلبّية كان مستحبَّاً مؤكَّداً؛ ألّن اهلل تعاىل قد كَرََّر امع الرباءة  أي اللعن  باللفظ 

 .ذكره يف كتابه الكريم كما تقَدَّم سابقاً

اءة إمجاالً لرباهل جيب بالتفصيل معرفة َمن جتب الرباءة منهم أم تكفي  سؤال:

؟حبيث يربأ املكلَّف من كّل عدوٍّ هلل تعاىل وإْن كان ال يعرف أعيانهم

كَمن  لدين على معرفة صنف العدّو اإن توقف شيٌء من أصول  واجلواب:

فيجب على كّل مكلَّف  األعظم نبيناإىل  منضماً ّدعى النبّوة إما  استقالالً أوا

 كفره لكونه مستلزماً لعدم تصديق لباطلة واعتقادلرباءة منه باعتبار هذه الدعوى اا
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 .عموم نبّوة نبينا

إذن جتب معرفة صنف العدّو وال جتب معرفة عني َمن اّدعى النبّوة.

إمامة إنسان آخر غري معصوم  وهكذا َمن اّدعى اإلمامة أو أشرك مع اإلمام

قسماً منها احملدث  أخبار كثرية، روى فتجب الرباءة منه لكونه كافراً حسبما جاء يف

 :هي اآلتي(  أصول الكايف)  يف الكليين

  حممد بن حييى، عن عبد اهلل بن حممد بن عيسى، عن علي بن احلكم، عن

 من وليس اإلمامة ادعى من قال:  أبان عن الفضيل، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 . (1) كافر فهو أهلها

 د بن سنان، عن طلحة بن زيد حممد بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حمم

 من الله عند من إمامته إمام مع أشرك من قال:  عن اإلمام أبي عبد اهلل

 . (2) بالله مشركا كان الله من إمامته ليست

أْن يسحب  أنه ال جيوز ألحٍد يف الصحيح عنهم صلوات اهلل عليهم بل ورد

مة من حيثية دعوى منها صريح يف منطوقه ومنها باملالز إىل نفسه، ألقابهم

 صريح منطوقاً حبرمة اّدعاء ألقابهم الشريفة ونكتفي هنا بذكر خرب واحٍد اإلمامة،

واألخبار األخرى دالة على  من باب طويل ذكره العالّمة اجمللسي يف هذا الصدد،

 اآلتي: يوه املطلوب باملالزمة القطعية،

 تفسري اإلمام العسكري: قوله :  َواْ َكَمَثل  ٱََّل ي َيۡنع قه  َوَمَثله ٱََّل ين َكَفره
ٌۚ  ب َما ََل يَۡسَمعه إ ََل دهََعٓء   ۡم ََل َيۡعق لهونَ  َون َدآء  ۡۡمٞ َفهه ُۢ بهۡكٌم عه مُّ وَرةه ابلََقَرة    ١٧١صه قال ، سه

ْ  : الله قال  االمام: وا  واتخاذهم لألصنام عبادتهم في  َوَمَثله ٱََّل يَن َكَفره

 ال مبا تيصوِّ  َكَمَثل  ٱََّل ي َيۡنع قه ب َما ََل يَۡسَمعه   وعلي مدمح دون من ألندادا
ٌۚ  إ ََل دهََعٓء    يسمع  من ويعني ملستغيثا فيغيث منه، يراد ما يفهم ال  َون َدآء 

ۡۡم   استعانه ُۢ بهۡكٌم عه مُّ  الله دون من ألندادا اتباعهم في الهدى عن  صه
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 بألقاب ولقبوهم الله خالئق خيار بأسماء وهمسم الذين الله ألولياء واألضداد 

ۡم ََل َيۡعق لهونَ   الله دين إلقامة الله نصبهم الذين األئمة أفاضل  أمر  َفهه

 بيت ألهل ابصَّالنُ وفي األصنام ادبَّعُ في هذا :احلسني بن علي قال .الله

 لرسو قال ثم الهاوية، إلى يصيرونهم سوف مردتهم وعتاة الله نبي محمد
 الله أعاذه منه بالله تعوذ من فان الرجيم، الشيطان من بالله نعوذ :الله

 في يلقيه فما همزاته أما هي؟ ما أتدرون ونفثاته. ونفخاته همزاته من ونعوذ

 عرفنا ما بعد نبغضكم وكيف الله رسول يا قالوا: البيت، أهل بغضنا من قلوبكم

 أعداءنا وحتبوا أولياءنا تبغضوا بأن :قال ومنزلتكم؟ الله من محلكم

 وعداوتنا بغضنا من فتعاذوا أوليائنا وعداوة أعدائنا محبة من بالله فاستعيذوا

 . (1) برئ منه والله براء منه ونحن عادانا فقد أعداءنا أحب من فإنه

إمنا حيصل إذا َعِلَم املكلَُّف أّن كّل َمن  إّن التصديق بإمامة األئّمة وباجلملة:

ظامل مفرٍت معتٍد، وأّن تلك الدعوى باطلة،  له اإلمامة لغري أهل البيتأدُِّعَيت 

ناقصة يف حني أّن اهلل تعاىل أكمل  فدعوى إمامة غريهم تقتضي أْن تكون إمامتهم

الدِّين بإمامتهم وواليتهم، فال جيوز أْن يكون لغريهم نصيٌب يف إمامتهم ال على حنو 

 ة، فكالهما باطل؛ ألّن مساواة إمامة غريهم هلم، وال على حنو األفضلّي(2)املساواة

  يستلزم مساواتهم يف مجيع الصفات كالعصمة والطهارة والعلم الربوبي

، احلضوري واإلحاطة املطلَقة وغريهما من الصفات املعَتَبرة يف اإلمام املعصوم

منهم كما أّن األفضلّية كفر بإمجاع األّمة، إذ لو كان غريهم مساٍو هلم أو أفضل 

لكان أشار تعاىل إليه يف كتابه الكريم، مع أّنه ليس مّثة آية أو رواية تدّل على ذلك، 

 .فثبت عدم مساواة أو أفضلّية أحد عليهم باإلتفاق

 ( هو يزيد بن إسحاق ) عن يزيد شعر ،محد بن حييى، عن حممد بن احلسني 
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املتوثب على : : قلت ألبي عبد اهللعن عبد االعلى قال عن هارون بن محزة

: ، قال واحلرام احلالل عن يسأل ؟ قال:ما احلجة عليه ، املدعي له،هذا االمر

 هذا صاحب كان إال أحد في جتتمع لم احلجة من ثالثة :فقال ثم أقبل عليَّ

 صاحب ويكون السالح عنده ويكون قبله كان مبن الناس أولى يكون أن مراأل

 من إلى والصبيان: العامة عنها سألت دينةامل قدمت إذا التي الظاهرة الوصية

. فالن بن فالن إلى فيقولون: فالن؟ أوصى

 وعن الصدوق حدثنا أمحد بن حممد قال:  ( معاني األخبار ) يف كتابه

أمحد ين حييى بن زكريا القطان،  ، حدثنا أبو العباسقال بن اهليثم العجلي

يب، قال:حدثنا متيم بن بهلول، عن بو حممد بكر بن عبد اهلل بن حب: حدثنا أقال

 إن : : قال أبو عبد اهللأبيه، عن حممد بن سنان، عن املفضل بن عمر، قال

 وأشرفها أعالها فجعل ،عام بألفي األجساد قبل األرواح قخل وتعالى تبارك الله

 الله صلوات [ بعدهم ] واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة وعلي محمد أرواح

 تبارك الله فقال ،نورهم فغشيها واجلبال واألرض واتالسما لىع فعرضها عليهم

 على وحججي ،وأوليائي أحبائي، هؤالء واجلبال: واألرض للسماوات وتعالى

 خلقت توالهم وملن منهم، إلي أحب هو خلقا ماخلقت بريتي وأئمة خلقي

 ومحلهم مني منزلتهم عىادَّ فمن ،ناري خلقت وعاداهم خالفهم وملن ،جنتي
 في املشركني مع وجعلته العاملني من أحدا أعذبه ال عذابا عذبته عظمتي من

 من ومكانهم مني منزلتهم يدع ولم بواليتهم أقر ومن ،ناري من درك أسفل
 عندي، يشاؤون ما فيها لهم وكان جناتي روضات في معهم جعلته عظمتي

 ،إمائيو عبادي من املذنبني في تهموشفع ،جواري وأحللتهم كرامتي، وأبحتهم
 دون لنفسه ويدعيها أثقالهاب يحملها فأيكم خلقي عند أمانة فواليتهم

 ادعاء من وأشفقن يحملنها أن واجلبال واألرض السماوات فأبت ؟خيرتي
 اجلنة وزوجته آدم الله أسكن فلما ،ربها عظمة من محلها ومتني منزلتها

ۡئتهَما وَ   :لهما قال َ م ۡنَها رََغًدا َحۡيثه ش  ه  ٱلَشَجَرةَ َولُكه  يعني   ٣٥ ...ََل َتۡقَرَبا َهَّٰذ 
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ونَا م َن ٱلَظَّٰل م نيَ   احلنطة شجرة   وعلي محمد منزلة إلى فنظرا  ٣٥ َفَتكه

 فوجداها عليهم الله صلوات بعدهم واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة
 عاارف :الله فقال املنزلة؟ هذه ملن ربنا يا فقاال: اجلنة، أهل منازل أشرف

 وفاطمة وعلي محمد اسم فوجدا رؤوسهما فرفعا عرشي ساق إلى رؤوسكما
 ساق على مكتوبة عليهم الله صلوات بعدهم واألئمة واحلسني واحلسن

 عليك، املنزلة هذه أهل أكرم ما نارب يا :فقاال ،اجلبار نور من بنور العرش
 كما،ماخلقت لوالهم :الله فقال !لديك أشرفهم وما ،إليك أحبهم وما

 احلسد بعني إليهم تنظرا أن إياكما ،سري على وأمنائي علمي، خزنة هؤالء
 نهيي في بذلك فتدخال كرامتي من ومحلهم عندي منزلتهم وتتمنيا

 املدعون :قال الظاملون؟ ومن ربنا :قاال الظاملني! من فتكونا وعصياني
 كما نراها حتى نارك في ظامليهم منازل فأرنا ربنا :قاال ،حق بغير ملنزلتهم

 ما جميع فأبرزت النار وتعالى تبارك الله فأمر ،جنتك في منزلتهم رأينا
 ملنزلتهم املدعني لهم الظاملني مكان :وقال والعذاب النكال لوانأ من فيها

 نضجت وكلما فيها أعيدوا منها يخرجوا أن أرادوا كلما منها درك أسفل في
 أنواري إلى تنظرا ال حواء ويا آدم يا العذاب ليذوقوا سواها بدلوا جلودهم

 فوسوس ،هواني بكما وأحل جواري عن هبطكمافأ احلسد بعني وحججي
 نهاكما ما :وقال سوآتهما من عنهما ووري ما الهم ليبدي الشيطان لهما

 وقاسمهما اخلالدين من تكونا أو ملكني تكونا أن إال الشجرة هذه عن ربكما
 فنظرا منزلتهم متنى على وحملهما ربغرو فدالهما الناصحني ملن لكما إني

 أكاله ما مكان فعاد احلنطة شجرة من أكال حتى فخذال احلسد بعني إليهم
 ما انمك عاد مما كله الشعير وأصل يأكاله لم مما كلها احلنطة فأصل شعيراً

 عريانني وبقيا أجسادهما عن واحللل احللي طار الشجرة من أكال فلما ،أكاله

 تلكما عن أنهكما ألم ربهما وناداهما جلنةا ورق من ماعليه يخصفان وطفقا

 أنفسنا ظلمنا ربنا :فقاال مبني؟ عدو لكما الشيطان إن :لكما وأقل الشجرة
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 فال جواري من اهبطا :قال ،اخلاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن

 طلب في أنفسهما إلى كولنيمو فهبطا يعصيني من جنتي في يجاورني
 إنكما :لهما فقال جبرئيل جاءهما عليهما يتوب أن الله أراد لماف ،املعاش

 قد ما فجزاؤكما عليكما فضل من منزلة بتمني أنفسكما ظلمتما إمنا
 األسماء بحق ربكما فسال أرضه إلى الله جوار من الهبوط من به عوقبتما

 نسألك إنا اللهم ،فقاال ،عليكما يتوب حتى العرش ساق على رأيتموها التي
 إال واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة وعلي محمد عليك األكرمني بحق

 أنبياء يزل فلم الرحيم التواب هو إنه عليهما الله فتاب ورحمتنا علينا تبت
 من واخمللصني أوصياءهم بها ويخبرون األمانة هذه يحفظون ذلك بعد الله

 ،عرف قد لذيا االنسان وحملها ائهاعادّ من ويشفقون حملها فيأبون أممهم
َمانََة   :الله قول وذلك ،القيامة يوم إلى منه ظلم كل فأصل

َ
إ نَا َعَرۡضَنا ٱأۡل

ۖۡ إ نَهه  نَسَّٰنه َها ٱإۡل 
ۡشَفۡقَن م ۡنَها وَََحَلَ

َ
ن ََيۡم ۡلَنَها وأ

َ
َبنۡيَ أ

َ
َبال  فَأ ۡرض  َوٱجۡل 

َ
ۥ لََعَ ٱلَسَمََّٰوَّٰت  َوٱأۡل

وَل  ََكَن َظلهوم   وَرةه   ٧٢ ا َجهه ۡحَزاب   سه
َ
. األ

 الكليين  حممد بن حييى، عن أمحد بإسناده عن ( الكايف الشريف ) يف

 ، عن أبي جعفرابن كليب ، عن سورةبن حممد، عن حممد بن سنان، عن أبي سالم

 قال  الله قول :له قلت :  م هه وهه َوَيۡوَم ٱلۡق َيََّٰمة  تََرى ٱََّل يَن َكَذبهواْ لََعَ ٱّلَل  وهجه
ٌۚ مُّ  َمر    ٦٠...ۡسَوَدةٌ وَرةه الزُّ  كان وإن قلت: قال: بامام وليس إمام إني :قال من قال: ؟سه

 وإن قال:  ؟طالب أبي بن علي ولد من كان وإن قلت ،علوياً كان وإن قال: ؟علوياً

. كان
  حممد بن حييى، عن عبد اهلل بن حممد بن عيسى، عن وبإسناده أيضاً عن

 ادعى من  :قال ، عن أبي عبد اهللعن الفضيل ان، عن أبعلي بن احلكم

. كافر فهو أهلها من وليس اإلمامة

  احلسني بن حممد، عن معلى بن حممد، عن حممد بن مجهوروبإسناده عن، 

: : قلت ألبي عبد اهللعن احلسني بن املختار قال ،عبد الرمحن عن عبد اهلل بن
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زعم  من كل :؟ قال ٦٠ ...ى ٱََّل يَن َكَذبهواْ لََعَ ٱّلَل  َوَيۡوَم ٱۡلق َيََّٰمة  تَرَ  جعلت فداك 
ً فاطميا كان وإن ؟ قال علوياً قلت: وإن كان فاطمياً ، بإمام وليس إمام أنه

 . علوياً
  من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن الوشاء، عن عدة وبإسناده أيضاً عن

 ثالثة :يقول سمعته قال: ، عن أبي عبد اهللابن أبي يعفور ، عنداود احلمار

 الله من إمامة ادعى من أليم: عذاب ولهم يزكيهم وال قيامةال يوم الله يكلمهم ال

. نصيباً االسالم في لهما أن زعم ومن ،الله من إماما جحد ومن ،له ليست

فإّن اللعن على كلِّ ظامٍل جائٌز باألدلّة املتقدِّمة، واللعن بكال قسميه  ؛وباجلملة

مطلوب شرعاً، وينقسم إىل واجب  إنزال العقاب والرباءة من مستحق العقاب  

ومستحب، فيلحقه الوجوب إذا محلناه على الرباءة، ويلحقه االستحباب إذا كان 

مع الرباءة القلبّية، فيكون اللعن باللفظ مؤكداً للرباءة القلبّية من مستحّق العقاب، 

فتأمَّْل.

 .و إفادة جواز لعن الظامل ألهل البيتهذا متام األمر األّول وه

 :ختصيص اللعن على َمن أّسس أساس الظلم على أهل البيت

إىل ختصيص اللعن مبن أّسس  يف زيارة عاشوراء فقد أشارت الفقرة الشريفة

، وأّول َمن أّسس الظلم هما صنما قريش وجبتيها أساس الظلم على أهل البيت

هما ممن بّدلوا الدِّين وغّيروا سنََّتُه الشريفة، فجعلوا هذا املقام وطاغوتيها وأتباع

، لذا استحقوا اللعن الدائم ألعداء ذريته رغبةً عن مرضاة اهلل وبغضاً بأهل البيت

 من اهلل ورسوله وعباده الصاحلني ومالئكته املقرَّبني.

ا هو بسببهما، فأبو بكر وعمر هما أساس الفساد والظلم، وكلُّ ظلٍم بعدهما إمن

وقد جاء يف الفقرة األخرية من الزيارة تأكيُد لعن الطواغيت األربعة مع يزيد والشمر 

على  وعمر بن سعد؛ من هنا وردت األخبار الكثرية بورود اللعن من أئمتنا

أنه  جاء عن موالنا اإلمام الّصادقوقد أشرنا إىل قسٍم منها ال سّيما ما  هؤالء؛

 وعمر بكر أبو النساء: من وأربعاً الرِّجال من أربعةً مكتوبٍة كلِّ صالة كان يلعن يف ُدُبِر
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 أخت معاوية. وعثمان ومعاوية، وعائشة وحفصة وهند وأّم احلَكَم

كان يلعنهما يف صالته حتى ُعِرَف  ويكفي ما ورد باملتواتر من أّن أمري املؤمنني

آليات الدالة على جواز لعن دعاؤه عليهما بدعاء صَنَمي قريش، مضافاً إىل عموم ا

كّل ظامل، ومبا أنهما أساُس الظلم، فيتأكّد لعنهما والرباءة منهما بإمجاع اإلمامية 

بدعوى أّن كلَّ  (1)خبالف املخالفني فإنهم متفقون على عدم جواز لعن الصحابة

الصحابة عدوٌل، والعادل ال جيوز الطعن عليه وال التعرض له بلعٍن وسبٍّ، بل ال 

ز ذلك حتى لو حصل االطّالع على شيء من زالّتهم؛ ألّن ذلك مغفوٌر هلم جيو

، ثّم منعوا من النظر فيما جرى بينهم وصدر منهم، بسبب صحبتهم للنيّب

وأوجبوا تأويل ما حصل اإلطالع عليه من ذلك مما خيالف الشرع وينفّر العقول، 

 .وهذا من عجيب األباطيل

عدالة كلِّ الصحابة ألّن اهلل تعاىل أخرب عن  ملخالفونافقد اّدعى  وباجلملة:

  :طهارتهم وعدالتهم بنّص القرآن كقوله تعاىل

  م ب إ ۡحَسَّٰن وهه نَصار  َوٱََّل يَن ٱَتَبعه
َ
ر يَن َوٱأۡل َهَّٰج  وَن م َن ٱلۡمه

ه َول
َ
وَن ٱأۡل َ ٱ َوٱلَسَّٰب قه ّلَله رَِض 
واْ َعۡنهه  ۡم َورَضه وَرةه اتَلوۡ   ١٠٠ ...َعۡنهه  .َبة سه

 وب ه ۡم
ونََك ََتَۡت ٱلَشَجَرة  َفَعل َم َما ف  قهله َباي عه ۡؤم ن نَي إ ۡذ يه َ ٱّلَله َعن  ٱلۡمه َلَقۡد رَِض 

ا قَر يب ا  ۡم َفۡتح  َثََّٰبهه
َ
نَزَل ٱلَسك يَنَة َعلَۡيه ۡم َوأ

َ
وَرةه الَفتۡ  ١٨فَأ .ح  سه

عوه حتت الشجرة عدول حيرم القدح لذين بايافاآلية الثانية دليٌل قاطٌع على أّن كّل 

.فيهم؛ ألّن اهلل رضي عنهم

:عن ذلك سدََّدُهم املوىل وأجاب الشيعة 

أثنى اهلل تعاىل عليهم كما يف اآليتني  ،ال ننكر أّن يف الصحابة مجاعة مؤمنني

بل تدالّن على عدالة  ،املتقدَِّمَتني، فاآليتان ال تدالّن على عدالة عموم الصحابة

 فاآلية األوىل تشري إىل أّنه ،التبعيضّية  م نَ  الصحابة؛ وذلك لوجود  بعض
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 رضي عن بعض املؤمنني األولني الذين هاجروا من مكة إىل املدينة والذين آووا  النيب

  وَمن كان معه، والذين سوف يتبعونهم بإحساٍن، رضوا عنه تعاىل وَسلَّموا

ا اعرتض بعض الصحابة كعمر يف بعض أموَرهم إليه، فال اعرتاض على حكمه كم

 املواقع.

فاآلية بصدد بيان فضيلة مجاعة ممّن آَمَن وَعمَل صاحلاً، فقد رضي اهلل عنهم 

ورضوا عنه يف كّل شيء، وهذا ال يكون إالّ ملَن طَُهَرت سريته واستَوْت سريرته مع 

تعاىل راضٍ عن ، وليس مدلول اآلية أّن اهلل عالنيته، وهؤالء قلّة كانوا مع النيب

كّل َمن َصَدَق أنه مهاجر أو أنصاري أو تابعي، حبيث ال يسخط عليه أبداً سوآء 

أحسن بعد ذلك أو أساء، بل الظاهر من اآلية أّن املراد من الرِّضا هو الرِّضا الذي ال 

سخط بعده؛ حبيث ال خيالفونه بأمٍر، وهذا ال ينطبق على كّل الصحابة، بل هو 

ولعنه  ذ من املعلوم تارخيياً أّن بعض الصحابة آذى رسوَل اهللخاصٌّ ببعضهم، إ

وترّبأ منه، فدعوى أّن الرِّضا يف اآلية عامٌّ يشمل كلَّ الصحابة يناهض  الرسوُل

، بل ويناهض سرية وأهل بيته النكراء مع رسول اهلل سريةَ بعض الصحابة

ى مدََّعى العاّمة العمياء.فاآلية األوىل  ليست دليالً عل، الصحابة بعضهم مع بعض

( فليست دليالً أيضاً على   آية بيعة األصحاب حتت الشجرة وأّما اآلية الثانية )

املطلوب للوجوه اآلتية

 الوجه األّول:

وَن  إّن اهلل تعاىل ذكُرُه يذكر يف نفس السورة قوله:  َباي عه ونََك إ َنَما يه َباي عه ِ َن ٱََّل يَن يه
ََّٰهَد ٱّلَلَ يَده ٱّلَل   ۡوَِبَّٰ ب َما َد

َ
ه ۖۦۡ َوَمۡن أ َّٰ َنۡفس 

ثه لََعَ يه ۡمٌۚ َفَمن نََكَث فَإ َنَما يَنكه يۡد 
َ
 فَۡوَي أ

ا  يم  ۡجًرا َعظ 
َ
وَرةه الَفتۡ   ١٠َعلَۡيهه ٱّلَلَ فََسيهۡؤت يه  أ  .ح  سه

إىل أّن الذين بايعوه حتت الشجرة مل يكونوا مجيَعهم أوفياء  هنا أشار الباري

 املبايعة، بل إّن بعضهم أو أكثرهم سوف ينكث العهَد.على 

عن أمحد بن ( املغازي  ) فقد أورد البخاري يف باب غزوة احلديبية من كتاب

لقيُت الرباء بن عازب، فقلت له: طوبى لك  ) :قال إشكاب عن املسيب عن أبيه
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دثنا فقال: يا بن أخي إنك ال تدري ما أح وبايعته حتت الشجرة!  صحبت النيّب

 .( بعده

فقد ظلموا ابن عمه   نعم، لقد أحدثوا أموراً كثرية عجيبة بعد رحيل النيّب

وعصروها بني احلائط والباب، فأسقطوا  البتول الزهراءالصّديقة الكربى  وابنته

جنينها، وضربوها وغصبوا حقّها وكّذبوها ومنعوها من اإلرث واخلمس، وبّدلوا 

له القوم من منكرات وقبائح، هذا مضافاً إىل أن أحكام اإلسالم إىل آخر ما فع

:  نفسه أخرب عن لسان الغيب أّنهم سيحدثون أموراً قبيحة بعده فقال   النيّب

 يا ربِّ فأقول: الشمال، ذات بهم فيؤخذ أمتي، من برجالٍ يُجاء وأنه 

 العبد قال كما فأقول بعدك، أحدثوا ما تدري ال إنك فيقال: أصحابي!
نته   الصالح نَت  تَوََفۡيتَن   فَلََما ف يه ۡمۖۡ  دهۡمته  َما اَشه يد   َعلَۡيه مۡ  َوكه نَت  كه

َ
 ٱلَرق يَب  أ

وَرةه الَمائ ١١٧ ...َعلَۡيه ۡمٌۚ   أعقابهم على مرتدين يزالوا لم هؤالء إن فيقال: ،َدة    سه

 . فارقتهم منذ

 عرفتهم حتى احلوض أصحابي من ناسٌ عليّ ليردّنّ ويف رواية أخرى: 

 . بعدك أحدثوا ما تدري ال فيقول: أصحابي! فأقول: دوني، اختلجوا

أنا  ) قال:  اللَّه عن النيّب ويف رواية املغرية قال: مسعُت أبا وائل عن عبد

فرطكم على احلوض، ولُيرفعّن رجاٌل منكم ثم ليختلجّن دوني، فأقول: يا رب 

(1) ( أصحابي! فُيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك
 . 

فكيف يكونون كلّهم  لصحابة بعد رحيل النيبحلَّ يف ا قد فإذا كان االرتداد

على اإلميان والعدالة؟

 الوجه الثاني:

كيف ُيحكَم بالعدالة على كّل َمن حضر البيعةَ حتت الشجرة، يف حني أّن فيهم 

 بي وأوس بن خوىل وأضرابهم؟!.بعض املنافقني أمثال عبد اهلل بن أ
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 لثالث:الوجه ا 

مجاعة من املنافقني الذين َذمََّهم  لقد أخرب القرآُن الشريف أّن يف صحابة النيّب

وَنۖۡ   اهللُ تعاىل يف آياٍت كثرية نظري قوله تعاىل: َنَّٰف قه ۡعَراب  مه
َ
م مَّ َن ٱأۡل َوم َمۡن َحۡولَكه

ۡمۖۡ  هه  ٱنلَّ َفاي  ََل َتۡعلَمه
ْ لََعَ يَنة  َمَردهوا ۡهل  ٱلَۡمد 

َ
م َمَرَتنۡي  ثهَم  َوم ۡن أ بههه ۡمٌۚ َسنهَعذَّ  هه ََنۡنه َنۡعلَمه

يم   وَرةه اتلَوۡ   ١٠١ يهَردُّوَن إ ََلَّٰ َعَذاب  َعظ   .َبة سه

 كمارّية عندنا   وفيهم من رمى باإلفك واخليانة الزوجية بعَض نساء النيّب

ْ   عنهم بقوله: ائشة عند العاّمة، وفيهم َمن أخربوع ۡوا
َ
ۡو لَۡهًوا  ِإَوذَا َرأ

َ
ت َجََّٰرةً أ

ٌۚ قهۡل َما ع نَد ٱّلَل  َخرۡيٞ مَّ َن ٱللَۡهو  َوم َن ٱتلَّ َجََّٰرة   َوٱّلَله َخرۡيه  ا وَك قَآئ م 
ْ إ َۡلَۡها َوتََركه وٓا  ٱنَفضُّ

َعة   ١١ٱلَرَّٰز ق نَي  وَرةه اجلهمه  .سه

ك ومن يف عقبة هرش عند رجوعه من غزوة تبو وفيهم َمن قََصَد اغتيال النيب

 حّجة الوداع.

 الوجه الّرابع:

ليس أكثر امتيازاً من التشرُّف بالزواج من النيّب،  إّن التشرَُّف بصحبة النيب

 فإّن مصاحبتهّن من أعلى درجات الصحبة، ومع هذا كلّه فقد َهدََّدُهنَّ اهللُ

ال بالعقاب بعد االحنراف، فصحبتهّن لرسول اهلل ال تعطيهّن براءةً من الّنار، و

َّ    تستلزم الصحبةُ العصمةَ وعدَم االحنراف، قال اهلل تعاىل خماطباً هلّن: تََٰيَّٰن َسآَء ٱنلَب 
َشة   َن ب َفَّٰح  ت  م نكه

ۡ
بَيَّ َنة   َمن يَأ ري  يهَضََّٰعۡف  مُّ َّٰل َك لََعَ ٱّلَل  يَس  ۡعَفنۡي   َوََكَن َذ ا لََها ٱۡلَعَذابه ض 
َ  وَ  ٣٠ َن ّلل  ۦ  َوَتۡعَمۡل َصَّٰل ح  ۞َوَمن َيۡقنهۡت م نكه وَل  ۡعَتۡدنَا لََها ا نُّ رَسه

َ
ۡجَرَها َمَرَتنۡي  َوأ

َ
ۡؤت َهآ أ

َّٰن سَ  ٣١ا ا َكر يم  ر ۡزق   َحد   آءَ تََٰي
َ
َ َكأ َّ  لَۡسُته ٌۚ فَََل ََّتَۡضۡعَن ب ٱۡلَقۡول  مَّ َن ٱل ٱنلَب  َ نَّ َسآء  إ ن  ٱَتَقۡيُته

وف  قهۡلَن قَۡوَل  وَ  َفَيۡطَمَع ٱََّل ي ف  قَۡلب هۦ  َمَرٞض  ۡحَزاب    ٣٢ا  َمۡعره
َ
وَرةه األ  .سه

 آ إ ََل ٱّلَل  َفَقۡد َصَغۡت إ ن َتتهوبَ   :وقال تعاىل يف اثنتني منهّن وهما عائشة وحفصة
ۡؤم ن نَيۖۡ َوٱ َۡب يله َوَصَّٰل حه ٱلۡمه َّٰهه وَج  َو َمۡولَى ۖۡ ِإَون تََظََّٰهَرا َعلَۡيه  فَإ َن ٱّلَلَ هه َما لَۡمَلَٰٓئ َكةه قهلهوبهكه

َّٰل َك َظه رٌي  وَرةه اتَلۡحر يم    ٤َبۡعَد َذ َوََضََب ٱّلَله َمَثَل  لَّ ََّل يَن   :... إىل أْن قال سه
َت 
َ
ْ ٱۡمَرأ ف رَۡعۡوَن إ ۡذ قَالَۡت َربَّ  ٱبۡن  َل  ع نَدَك بَۡيت ا ف  ٱجۡلََنة  َوَنَّ ن  م ن ف رَۡعۡوَن  َءاَمنهوا
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ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها  ١١ن  م َن ٱلَۡقۡوم  ٱلَظَّٰل م نَي وََعَمل هۦ  َوَنَّ  
َ
ٓ أ َوَمۡريََم ٱۡبَنَت ع ۡمَرََّٰن ٱَلِت 

تهب هۦ  َوََكنَۡت م َن ٱۡلَقَّٰن ت نَي  َنا َوَصَدقَۡت ب َكل َمَّٰت  َربَّ َها َوكه وح  وَرةه   ١٢َفَنَفۡخَنا ف يه  م ن رُّ سه
 .(1)عامّية والّشيعّيةاملصادر ال ذلك . وقد أكََّدْتاتَلۡحر يم  

 الوجه الخامس:

، وقد أظهروا هذا البغض يف إّن يف الصحابة َمن يبغض أمرَي املؤمنني علّياً

 يحبّه ال باملتواتر ومسعه عاّمة الصحابة أّنه:  مواضع متعدِّدة، وقد قال النيّب

ينئٍذ ، فَمن  أبغضه ليس مؤمناً، فكيف يكون ح منافق إالّ يبغضه وال مؤمن إالّ

عادالً ال جيوز القدح به وال الغمز يف سلوكه واعتقاده؟! مع أّن هؤالء املبِغضني ممَّن 

 حتت الشجرة اليت ادََّعى املخالفون أّنها تعصم كلَّ َمن كان حتتها؟! بايَع النيبَّ

 :الوجه الّسادس

أخالقهم على  اإّن اآليات اليت تناولت املهاجرين واألنصار باملدح والّثناء ما دامو

فهل ميكن أْن حنكم عليهم بالصّحة وأنهم أناٌس  ،وثباتهم، أّما إذا كانت اخلامتة سيِّئةً

مع أّن املقياس للحكم على أّي  ،مثاليُّون حبّجة أّن القرآن مدحهم يف أّول الدعوة

ألخرية اليت هي مناط املدح والذم اشخص هو دراسة مجيع أحواله خصوصاً 

 .والثواب والعقاب

ُيَحرَُّم الطعُن ببعضهم  ،هذا كلّه فهل يصّح أْن ُيقال: إّن كلَّ الّصحابة عدوٌلبعد 

  :أو لعنه خلروجه عن مبادئ اإلسالم مع أّن اهلل سبحانه وتعاىل لََعَن الظاملني بقوله

  ََل لَۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي
َ
ود    ١٨أ وَرةه هه وَن َوٱََّل يَن يَنقه  أيضاً:  وقال ،سه ضه

ن يهوَص 
َ
ٓ أ َمَر ٱّلَله ب هۦ 

َ
وَن َمآ أ ۡرض  َعۡهَد ٱّلَل  م نُۢ َبۡعد  م يَثَّٰق هۦ  َوَيۡقَطعه

َ
وَن ف  ٱأۡل ده  َل َويهۡفس 

وٓءه ٱدَلار   ۡم سه مه ٱلَلۡعَنةه َولَهه ْوَلَٰٓئ َك لَهه
ه
وَرةه الَرۡعد    ٢٥أ  .سه

أليس يف  :تى السفاكني منهموحنن نسأل العامَّةَ املدافعني عن عاّمة الصحابة ح

وأفسَد يف األرض وأهلَكَ احلرَث والنسَل؟ فَمن  ،الصحابة َمن نقض عهد اهلل تعاىل
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قال: ال، فقد كذََّب التاريَخ، وَمن أقرَّ بذلك فقد وافقنا على ما نقول، واحلمد هلل 

   نَقلَب َي مه
َ
ٓواْ أ  .227الشعراء:رة سو ٢٢٧يَنَقل بهوَن  وََسَيۡعلَمه ٱََّل يَن َظلَمه

 دعوى ورّد:

إدَّعى العامة أّنه ال جيوز التعرُّض إىل أحٍد من الّصحابة بلَْعٍن وغريه وإْن حصل 

 اإلطّالع على زالّتهم.

ذه الدعوى من الواضحات يف الشريعة املقدَّسة، وذلك ألنَّ ا: إّن بطالن ههوفي

أحكام الدِّين وامتثال أوامره، الشرف والتقدم وعلّو املرتبة أليٍّ كان إمنا هو بالتزام 

اإلنكار عليه إْن كان  أّن كلَّ َمن ُوِجَد فيه ما يقتضي الطعن وجب يف وال ريب

وعلى متابعيه واملعتقدين فيه واملائلني إليه مطلقاً لوجوب األمر باملعروف  ،موجوداً

 .والنهي عن املنكر عموماً، وليس ألحٍد خصوصّية وال حماباة من الشارع يف ذلك

لغرباء عن املنكر لكّنه ال ينهى اأْن ينهى  وألّنه ال جيوز يف عصمة النيب

وال جيوز  ،أصدقاءه وأصحابه بل حيابيهم على املنكر، وهذا أمٌر تتنفّر منه الطباع

 .إنكاره والتلّبس به  فضالً عن رسول اهلل حمّمد ألّي نيبٍّ 

 :دعوى ثانية مردودة

 ،عنهم وصدر بينهم جرى افيم البحث أو لنظرا جواز عدم ىالدعو هذه تفيد

 أصحابي  قال: النيب وأّن سّيماال األقدس الشرع خمالفة على يدّل ما يلتأو وجيب

. إهتديتم إقتديتم بأيّهم كالنجوم

فإّن اهلل تعاىل قد أمر بالنظر يف أحوال األمم السالفة  ،هذه الدعوى افرتاٌء وجهل

ر يف أحوال هذه األّمة مع الضرورة الشديدة إىل فكيف ينهى عن النظ ،وعواقبهم

ألّن قبول رواية َمْن روى عنهم شيئاً موقوف على العلم بأحواله وسريته  ؛النظر فيها

وهل كان للصحابة خصوصية بزعم  ،وعدالته بدون النظر فيما كان عليه ممتنع

اراً ووجوب لسفهاء تقتضي أن تكون معصية أحدهم ال تستحّق عقاباً وال إنكاهؤالء 

لو اطَّلََع عليه مل يعاقبه حبسب ذنبه، واّن اهلل تعاىل  حتى أّن النيب ،التأويل له



 اجلزء الثاني 

جيعله يف عداد املؤمنني األتقياء وال يطالبه بذنب وال يعاقبه مبعصية!! سبحانكَ هذا 

بهتان عظيم.

ماعزاً مع أّنه صحابي، وجلد أصحاب اإلفك وفيهم  وكيف رجم النيبُّ

 كّل ذلك على فرض صّحة حصوله  ثاثة وهو من أهل بدر وغريهم مسطح بن أ

ومل حياِب أحداً يف ِدين اهلل لكونه صحابياً، بل مل يراقب القرابة والنسب، فقتل بين 

 عمه ومل ينظر إىل قرابتهم.

 فباطٌل من وجوه:  كالنجوم... أصحابي وأّما متّسكهم حبديث 

وهو خمرٌب عن اهلل تعاىل العدل   املعصوم  كيف جيوز أْن ينسب  النيبُّ األّول:

اهلدى إىل مجاعة من أصحابه على رغم ما صدر منهم من الزالّت  احلكيم 

مع بعضهم بعضاً، مضافاً إىل أنهم غري معصومني باالتفاق؟! وهل دعوى  واهلفوات

شا أْن بالقبيح وأمراً باجلهل؟ حا إغراءاً إالّ  حصوهلا فرض على  ألصحابه اهلداية

 الذي طَهََّرُه اهللُ سبحانه من اجلهل والنسيان واإلغراء. يصدر هذا من رسول اهلل

 من منكرة أمور بعده سيكون إنّه قال يف عّدة أحاديث:  إّن النيبَّ الثاني:

 ويستأثرون بسُنَّتِهِ يستنّون ال ضُالّل وأمراء(1) ،  الليل كقطع مظلمة فنت

 يوم بهم ويؤمَر أعقابهم على يرتدّون أصحابه من اعةجم وأنّ (2) ، بالفيء

 . (3)الشمال ذات القيامة

أّم  ،ُيقتدى بهما فيها ( هدًى) وهل تكون هذه األشياء من الصحابة بعده 

 !ضالالت جيب اجتنابها؟

 ا أمثال هذه األحاديث أعمى اهللُلفجرة أنهم ملّا اختلقواوُعذر هؤالء السفهاء 
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ذه اللوازم عليها، ليعلم املتدبِّر املنصف أّن ذلك منهم زوٌر قلوَبهم عن مثل ه

واختالق.

 :األدلة على جواز لعن بعض الصحابة الظاملني
نستدّل على ذلك باآليات واألخبار، فمن األخبار من مصادرنا ما يفوق التواتر 

مبرات، ومن مصادر املخالفني يوجد الكثري من األخبار الدالة على لعن الصحابة 

على من ختلف عن جيش أسامة لكفى  ملنحرفني، ولو مل يكن ال لعن رسول اهللا

 ذكرسنبه دليالً برأسه من دون حاجة إىل ما يدعمه من األخبار األخرى مع أننا 

شطراً وافراً من تلكم األخبار يف الصفحات القادمة من هذا السفر اجلليل، باإلضافة 

ابه الظاملني يوم القيامة كما يف أخبار من أصح إىل أخبار تربؤ الرسول األعظم

، ( صحيح البخاري) احلوض اليت استعرض البخاري قسماً وافراً منها يف كتابه 

وأما آيات الكتاب الكريم الكاشفة عن لعن الظاملني من دون إستثناء ألحد من الناس 

، من هذه على اإلطالق، فكل ظامل يستحق اللعن، ومنهم بعض صحابة النيّب

:ياتاآل

  :قوله تعاىل  ََل لَۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي
َ
ود    ١٨أ وَرةه هه  .سه

وحيث إّن  ،مجٌع حمَلَّى باأللف والالم وهو يفيد العموم  الظاملني ومبا أّن 

فيدخلون يف عموم الظاملني  ،بعض الصحابة ظلموا أمرَي املؤمنني وزوجته الطاهرة

 .مالذين جتوز اللعنة عليه

ملراد من الظلم وقد نطق القرآن الكريم بأّن آدم ظامٌل بأكله من اما  إْن قيل:

 ؟الشجرة

 اإلنصاف، وضّد :اربة، وضّد الظلمالظلم واجلور والعدوان ألفاظ متق قلنا:

وقيل أصله: وضع  ،احلّق صانأو نق صنتقااإلاجلور: العدل، وأصل الظلم: 

 .ي عام أ الشيء يف غري موضعه، وكالهما مطرد 

 أمر اهلل تعاىل به يف غري موضعه وضع ما :واملراد به هنا يف آية لعن الظاملني هو
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وأّما إطالق الظلم على األكل من الشجرة  ،حبيث يستحّق به حلوق الذّم والعقاب

فامتنع وقوع اخلطأ منهم، فنهي  َدلَّ على عصمة األنبياء، العقلي الدليل ألّن فمجاز؛

الشجرة للتنزيه، فال يبعد إطالق الظلم عليه لتلك املخالفة،  عن األكل من آدم

أو ألّنه خبس نفسه ثواَب املندوب، وقريب من ذلك فاعل الصغرية منا، فإنه يقّل 

ها فتصبح كبرية.عليثوابه أو ال يثاب على الصغرية، وُيعاقَب عليها إذا أصّر 

 :قوله تعاىل   َذَن
َ
نفَأ

َ
ۡم أ ُۢ بَۡيَنهه َؤذَّ نه ۡعَراف    ٤٤َلۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي  مه

َ
 .األ

 قوله تعاىل :   وٓءه ٱدَلار ۡم سه مه ٱلَلۡعَنةه َولَهه ۡمۖۡ َولَهه َرتههه يَۡوَم ََل يَنَفعه ٱلَظَّٰل م نَي َمۡعذ 
٥٢    وَرةه ََغف ر  .سه

واآليات يف هذا املضمار كثرية جداً تدل بوضوح على جواز لعن كّل ظامل 

وكافر، فاملناط يف إجراء اللعن هو الظلم، ألن تعليق احلكم على الوصف يشعر 

تشملهم  بالعلّية، وال ريب يف أن املغتصبني حلقوق أهل بيت العصمة والطهارة

بدية بسبب ما جنوه على سادة الورى وتغيريهم أحكام اهلل تعاىل وعملهم اللعنة األ

 .امليامني خبالف كتاب اهلل تعاىل وسّنة نبيه وآله

: وإذا عرفت ذلك فاإلستدالل به على جواز لعن هؤالء بأمور سّتة

، إّن كالًّ من األول والثاني والثالث ظلموا أمرَي املؤمنني علّياً ل:األمر األو

 وكلُّ ظامٍل ملعون، فهؤالء ملعونون.

فعندنا صغرى وكربى ونتيجة، وهو ما ُيَعبَّر عنه بالشكل األّول من األشكال 

 املنطقية األربعة.

 نوّضُح الّصغرى بوجهني: :بيان الصغرى

إّن هؤالء املالعني نازعوه اخلالفةَ وتقدَّموا عليه واستقلّوا باألمر  الوجه األّول:

 ، وذلك حقُّه دونهم بالدالئل العقلّية والنقلّية.من دونه

 ثة:إّن اإلمام جيب أْن يكون معصوماً بأدلٍّة ثال

واإلمام والنقصان، الزيادة عن النيب ألنه حافظ للشرع بعد الدليل األّول:
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رادٌّ للظّامل ومنتصٌر للمظلوم مبا ميتلك من قدرات خارقة تردُّ الظامل عن ظلمه، 

ويعوِّض للمظلوم ما فاته من مصاحل، ومنقٌذ للمعروف ومزيٌل للمنكَر، وحماٍم عن 

مور الدينية.اإلسالم، إىل غري ذلك من األ

معصوماً جلاز عليه تغيرُي الشرع حبسب مقاصده، وألمكََن  فلو مل يكن اإلمام

يف حقّه من الظلم واجلور وامليل عن سنن الشرع ما ال جيوُز على كّل واحٍد من 

الرعّية، بل أبلغ ألّن العظمة واملقدرة ُتظِهران الشّر والفساد الكامنني يف الطباع، فلو 

طٌف إهليٌّ يكفُّه عّما ال جيوُز ارتكاُبه إلتسع الفتُق به وعظَُمت البلّيةُ مل يكن مّثة ل

برئاسته، والنتشر فساده وجوره يف البالد على وجه ُينسى يف جنبه ظُلَم آحاد الرعية 

وتعّديهم، وَمْن خفي عليه ذلك تصّوراً، فليشاهد عياناً يف علوج بين أمّية وبين 

 بر.العباس وغريهم، واملنازع مكا

ألّن اإلمامة لطٌف للعاصني، واإلسالم لطٌف للكافرين، ومع  والدليل الثاني:

عدم عصمة اإلمام وجواز اخلطأ عليه يكون مغرياً للمكلَّفني بالقبيح ومنفِّراً من 

اإلسالم، فينتفي اللطف بل يلزم ضّده فيمتنع َنْصُبُه وهذا ُخلٌْف.

ُتسقط حملّه من  فرض عدم عصمته  على مضافاً إىل أّن املعصية الصادرة منه 

القلوب، فال تنتفُع النفوُس بأمره ونهيه ووعظه وإرشاده.

 ال يلزم من جواز املعصية وقوُعها. إْن قيل:

غري املعصوم ال ينفكُّ عن املعصية وإْن تفاوَت الناُس يف ذلك، على أّن  قلنا:

جمرَّد جتويز ذلك عليه ُمفَّوٌت للغرض من نصبه.

أّنه ليس أحٌد ممن ادُِّعَيْت له اإلمامة مبعصوم غري اإلمام أمري املؤمنني  يف وال ريب

بالكتاب  ؛ ألّنه ُمطَهٌَّر من الرِّجس بنّص آية التطهري، وقد قرنه النيبُّعلّي

 مع عليٌّ  :العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وقال النيبُّ

ن بأْن ُيدير احلقَّ معه كيفما دار، فتعيَّ له ودعا ، عليّ مع واحلقُّ احلق،

 كونه اإلمام دون غريه.

 دون بقّية تصاصه بهاـامته واخـلى إمـعقلّية عـدالئل الـن الـم ثالث:ـيل الـدلـال



 اجلزء الثاني 

أفضلهم ألنه أعلم وأزهد وأورع وأكثر اجتهاداً، بل ال ُيعَرف  األصحاب، أّنه

 من هؤالء موقٌف وال مشهد. ألحٍد
هذا الدليل اعتمده مشهور اإلمامية مستِدلِّني به على إمامة أمري املؤمنني علّي بن 

أّنه كان  ، وهو ضعيف؛ إذ من اخلطأ أْن ُيقال عن اإلمام علّيأبي طالب

 على األنبياء واملرَسلني أورعهم وأتقاهم وأنبلهم وأسخاهم، بل ال ميكن قياسه

فكيف ُيقاس ، كما ال ميكن قياس القمر باألرض، بهؤالء الصعاليك؟! ف

 واملعادن النفيسة بالرديئة، فإّنكَ ال تستطيع أْن تقرن اسَم أمري املؤمنني علّي

؛ ألّن امسه مشتّق من العلّو، وقد مّساه به ربُّ العّزة، بامساء العظماء كاألنبياء

واإلسم يدل على املسمى والوصف يدل  فكيف يقرن بأمساء هي أدون من امسه،

قد جتاَوَزْت احلدود املألوفة، وألّن  وألّن مزايا اإلمام علّي على املوصوف،

 شخصيته َبلََغْت القمَّةَ من األجماد واملُُثل العليا يف دنيا املالئكة والبشرية.

وحني يستعرض املرُء املبادئ واملَلَكَات واملزايا فال يصّح أْن يأتي بعليٍّ أمري 

أّمةٌ مسَتِقلَّةٌ ليس هلا بني األفراد من  ّن اإلمام علّياًَمَثالً؛ وذلك أل املؤمنني

شبيه، وأنه قد مسا  مبا جاء به من موازين، وما أعرب به من مزايا، وما عّبر به عن 

وحدها تكفي  ( علّي) صفات اإلنسان الكامل العديم النظري، حتى صارت كلمة 

 إلنسانية.لرتسم أمام العني كلَّ الصور الّساِمَية من معاني ا

عوامل الزََّمِن بقّوٍة مل  علّي األعظم أمري املؤمنني لقد َتَحدَّْت مزايا اإلمام

كالشمس اليت إذا ما  ُيْعَرف هلا نظرٌي يف تاريخ العظماء حتى أصبحت شخصيته

حجبها الضباب أو السحاب أو الغبار أو حاَل القمُر بينها وبني األرض مرةً فلن 

ات، ولن يقوى على تغيري جوهرها، ونفوذ عملها وأثرها يف تستطيع أْن حيجبها مر

 األرض ويف الطبيعة.

ةَ  قوله تعاىل:  وَن ٱلَصلَوَّٰ ْ ٱََّل يَن يهق يمه هۥ َوٱََّل يَن َءاَمنهوا وَله مه ٱّلَله َورَسه ُّكه إ َنَما َوۡل 
وَن  ۡم َرَّٰك عه ةَ َوهه وََلهۥ َوٱََّل يَن ءَ َوَمن َيتَ  ٥٥َويهۡؤتهوَن ٱلَزَكوَّٰ ۡزَب ٱّلَل  َوَل ٱّلَلَ َورَسه  اَمنهواْ فَإ َن ح 
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مه ٱلَۡغَّٰل بهوَن   وَرةه الَمائ  ٥٦هه  .َدة    سه

ففي تفسري الثعليب قال: قال السدِّي وعتبة بن أبي احلكم وغالب بن عبد اهلل: 

هۥ َوٱ إمنا عنى بقوله:  وَله مه ٱّلَله َورَسه ُّكه وَن ٱلَصلَوَّٰةَ إ َنَما َوۡل  ْ ٱََّل يَن يهق يمه ََّل يَن َءاَمنهوا
وَن  ۡم َرَّٰك عه ةَ َوهه ۡزَب ٱّلَل   ٥٥َويهۡؤتهوَن ٱلَزَكوَّٰ وََلهۥ َوٱََّل يَن َءاَمنهواْ فَإ َن ح  َوَمن َيَتَوَل ٱّلَلَ َورَسه

مه ٱۡلَغَّٰل بهوَن   املسجد ، ألّنه َمرَّ به سائٌل وهو راكع يفعليَّ بن أبي طالب  ٥٦هه

 فأعطاه خامته.

وكيفّية نزوهلا، ودعاء  وقد روي بأسانيد متعددة نزوهلا يف أمري املؤمنني علّي

، وأخرجه رزين يف اجلمع بني الصحاح الستة، ورواه إبن املغازلي الفقيه يف النيب

ولي احلديث: إّن نزول مناقبه بطرق متعددة وغري هؤالء أيضاً، حتى قال بعٌض من أ

موضع إمجاع، ويؤيده وحيققه أنه مل ُيسَمع من أحٍد  يف أمري  املؤمنني علّياآلية 

إىل يومنا هذا َتَصدََّق  من احملّدثني واملؤرِّخني واملفسِّرين أّن أحداً من لدن النيب آدم

 .خبامته يف الرُّكوع ونزل يف حقّه قرآٌن ُيتلى غرُي أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب

واحملرِِّفني الكِلَم عن  ،ض سفهاء العاّمة من مفسِّري كالم اهللنعم قد قال بع

: إّن اآلية عاّمة يف كّل  (1)املتوغلني يف العناد والتعصب على أهل البيت ،مواضعه

ۡم َرَّٰك عهونَ  وَحَمَل قوله  ،مؤمٍن أقام الّصالة وآتى الزكاة مبعنى وهم   َوهه

نزوهلا يف اإلمام بر بالنسبة إىل القول وجعل هذا هو الظاه ،متخشِّعون يف صالتهم

 .؟! وأّيد ذلك بأّن َحْمَل اجلمع على الواحد خالف الظاهرعلّي

وكيف  ،فلينظُْر املنصُف إىل هؤالء الفجرة الكفرة كيف يصنعون بكالم اهلل ودينه

 :يدافعون احلقَّ بصدورهم، وخيبطون يف كالم اهلل عمداً وال خيافون قوَل اهلل تعاىل

  ََو يهۡدََعَٰٓ إ ََل ٱإۡل ۡسَلَّٰم   َوٱّلَله ََل َيۡهد ي ٱۡلَقوَۡم و َب َوهه  ٱّلَل  ٱۡلَكذ 
ىَّٰ لََعَ مه م َمن  ٱۡفََتَ

ۡظلَ
َ
َمۡن أ
وَرةه الَصفَّ    ٧ ٱلَظَّٰل م نيَ   .سه

 ونظرنا إىل اآلية ،ِثني جانباًفإننا إذا تركنا النقَل واألخباَر وكالَم املفسِِّرين واحملدِّ
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صها، كيف جيوز محل الراكع على املتخشِّع وهو من اجملازات البعيدة عند خبصو

أهل الشرع، حتى أّن ناذراً لو نذر ركوعاً هل كان يربأ بالتخشُّع؟ وهل يفهم منه 

جمتهٌد أو فهيم ذلك املعنى ليثبت هلذا اجلاهل املتعصِّب ما افرتاه؟!

 اآلية محله على ما زاد وكيف استبعد محل اجلمع على الواحد مع أنه ميتنع يف

ۡم َرَّٰك عهونَ  باعتبار السياق املراد به ما يفهم من قوله تعاىل: ، إذ كيف يكون  َوهه

ْ   املؤمنون يف اآلية هم نفس املؤمنني، فإنه حماٌل، إذ إّن معنى اآلية   َوٱََّل يَن َءاَمنهوا

املؤمنون، أي يصري  وليكم ،هو هكذا: يا أيها املؤمنون بن تيمّية احبسب تفسري  

 .املخاطَب نفَس املقصود يف اآلية، وهو حتصيل حاصل

ملؤمنني وهم راكعون فإّن ذلك امضافاً إىل أنه كيف يكون كلُّ املؤمنني أولياء لكّل 

ْ   :حمال، فال بّد أْن يكون املقصود باجلمع يف قوله تعاىل ۡم  ...َوٱََّل يَن َءاَمنهوا َوهه
وقد نقل  ،ذين آَمنوا وهم الذين تصدَّقوا باخلامت يف الصَّالةهو بعض ال  َرَّٰك عهونَ 

ووقوع مثله يف كتاب اهلل تعاىل يف مواضع ال  ،الرواة واملفسِّرون إرادته خبصوصه

مۡ  :ُتحَصى كثرةً مثل قوله  َسكه نفه
َ
َسَنا َوأ نفه

َ
ۡم َوأ وَرةه  ٦١...َون َسآَءنَا َون َسآَءكه سه

ۡحَسَن  ََنۡنه   .آل  ع ۡمَرانَ 
َ
َف   ٣ ...ٱۡلَقَصص  َنقهصُّ َعلَۡيَك أ وَرةه يهوسه إ نَا ََنۡنه   .سه

وَرةه احل ۡجر    ٩ ...نََزنۡلَا ٱَّلَّ ۡكرَ  َمة  إ َن   .سه
ه
وَرةه انلَۡحل   ١٢٠...إ بَۡرَّٰه يَم ََكَن أ ٱََّل يَن   .سه

ۡم فَ  ْ لَكه وا مه ٱنلَاسه إ َن ٱنلَاَس قَۡد َۡجَعه ۡم إ يَمَّٰن  قَاَل لَهه ۡم فََزاَدهه ْ َحۡسبهَنا ٱٱۡخَشوۡهه هوا ّلَله ا َوقَال
وَرةه آل  ع ۡمَرانَ   ١٧٣َون ۡعَم ٱلَۡوك يله  .... إىل غري ذلك مما هو كثريسه

َسَنا و ،فاطمة املطَهََّرة السيِّدة خصوص منه وُيراد مجع  ن َسآَءنَا ـف نفه
َ
  أ

 الشريفة، نفسه مبثابة النيبُّ جعله حيث ؛املؤمنني أمري خصوص منه ُيراد مجٌع

 وكذا تعاىل، اهلل وهو املفَرد منه ُيراد مجٌع وهو  ََنۡنه   :تعاىل قوله من ُيراد وكذا

 .كبريةً أّمةً اهلل جعله مفَرد إبراهيم

فإّن أكثر املؤمنني إذا  ؟ف يصري معنى اآلية على زعم هؤالء اجلهـلة املغفَّلنيثّم كي

فاملخاطب َمْن عدا هؤالء ممن ال ُيقيم الّصالة  ،يمون الصالةَ ويؤتون الزكاةكانوا ُيق
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وال يؤتي الزكاة من الفاسقني والكافرين، وكيف جنمع بني ما ذكرنا وبني قوله 

مه ٱۡلَغَّٰل بهوَن  اآلخر:  ۡزَب ٱّلَل  هه .!؟ ٥٦فَإ َن ح 

ل هذا التفسري من غري أْن يعارضه ولو أّن أحداً من الّناس فَسََّر كالَم اهلل تعاىل مبث

نقٌل أو حديث مل يرضوا منه بدون التكفري وإخراجه من الدِّين، وهكذا يصنعون يف 

وعصبيةً لرؤساء الكافرين، فلعنة اهلل عليهم  كالم اهلل عداوةً ألمري املؤمنني

أمجعني.

لى إمامة أمري إذا تقرََّر ذلكَ يف قلوب املؤمنني ُعِلَم بالضرورة أّن اآلية نصٌّ ع

ألّن الوالية الثابتة للحّق على اخللق اليت ميكن مشاركة الرسول فيها  ؛املؤمنني

وذلك بعينه ثابت ألمري  ،إمنا هي أولوية التصرُّف يف أمورهم والسلطنة عليهم

ْ ٱََّل   آلية امبنطوق  املؤمنني هۥ َوٱََّل يَن َءاَمنهوا وَله مه ٱّلَله َورَسه ُّكه وَن إ َنَما َوۡل  يَن يهق يمه
وَن  ۡم َرَّٰك عه ةَ َوهه ةَ َويهۡؤتهوَن ٱلَزَكوَّٰ ملؤكِّدات الدالة على متام امع ما فيها من   ٥٥ٱلَصلَوَّٰ

من  الدالة على احلصر وتأسيس الوالية إ َنَما  مثل  ،نِزلَْت فيهاالعتناء بشأن َمن أ

فإّن كون  ،واليته تعاىلى عل ، وعطف والية أمري املؤمننيوهلم عليهم اهلل تعاىل

فلم يكن  ،الوالية عليهم هلل ولرسوله كان إذ ذاك معلوماً عندهم بالضرورة والبداهة

بل إلعالمهم أّن والية الذين آَمنوا املقيمني الصالة  ،حمتاجاً إىل ذكره إلعالمهم به

وََلهۥ َوَمن َيَتَوَل ٱّلَلَ   :واملؤتني الزكاة مثل تلك الوالية ونظريها، وكذا قوله  َورَسه
مه ٱلَۡغَّٰل بهوَن  ۡزَب ٱّلَل  هه  فَإ َن ح 

ْ ن أْن وأعاد كالًّ بلفظه تعظيماً د  ٥٦َوٱََّل يَن َءاَمنهوا

والتصدير بأداة العموم،  ،إىل غري ذلك من العبارات ( وَمن يتولّهم...) يقول: 

مه ٱلَۡغَّٰ   :ووضع الظاهر موضع املضمر، وجعلهم حزَب اهلل، وقوله   ل بهونَ هه

ملقيمني الّصالة اإشارة إىل أّن اهلل تعاىل مل ُيِرْد للناس أْن يكون غرُي الذين آَمنوا 

بل أولياؤهم هم أناٌس مَعيَُّنون ذوو  ،واملؤتني الزكاة وهم راكعون أولياء على الناس

 وأيُّ عاقٍل خيفى عليه قوهلم: إّن اإلحتجاج بهذه اآلية على إمامة ،أوصاف مَعيََّنة

من طرق بعض حمَدِّثيهم:إّن  ما يروونه يُّ عاقٍل يصدقوأ !ضعيف املؤمننيأمري 
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 أخي ولكنه خليالً بكر أبا التخذتُ خليالً متَّخِذاً كنتُ لو قال:  النيبَّ

 صاحبكم أّنه قال: ، ويف حديٍث آخر خليالً صاحبكم الله اتخذ وقد وصاحبي،

على إمامة أبي بكر. ن حسبما يتوهَُّمو ؛ دليٌل  الله خليل

وال يستحيون من اهلل ورسوله أْن يكذبوا عليهما مبثل هذه األحاديث اليت إذا نظر 

إليها العاقل املنِصف قطع بأنها مكذوبة، فإّنا ال نسمع يف كالم أحٍد من متعصبيهم 

ومشيِِّدي ضالالتهم حكاية شيء من الفضائل اخلَلْقّية واخلُلُقّية عن أبي بكر، وال 

وجدنا له مساهمة يف موقٍف أو مشهد، وال نسب إليه أحد ذلك..!!!

 نعم، وجدنا بعَض الوقحني من العاّمة يقول: إّن أبا بكر أنفق على رسول اهلل

مالَُه، ويف مقابل هذا يوجد رأٌي آخر لبعض حمَدِِّثيهم يردُّ القوَل املتقدِّم بأنه 

اشرتى من  أبي بكر بعرياً ودفع إليه  ملّا أراد اهلجرةَ مكذوب، وروي أّن النيبَّ

مباله يف  الثمن فأخذه أبو بكر، ثّم قال صاحب هذا الرأي: فَمن مل ينفع النيبَّ

املسلمني؟!  وظهور الغنائم وكثرة مثل هذا اليوم، متى يكون نفعه له بعد انتشار األمر

يالً بسببه، وعلى تقدير الصحة والتسليم، فهل يكون هذا صاحلاً ألن يتخذه اهلل خل

مع أنه قد عبد األصنام وَعفََّر وجَهُه هلا من دون اهلل؟! وهل يليق خبليل اهلل أْن يعبد 

األصناَم من دون خليله؟! ولو مل يكن يف أبي بكر شيء من العيوب اليت متنع من 

إمامته إالّ هذه الصفة لكانت كافية، فإّن َمن كانت هذه حالته كيف يليُق حبكمة 

الذي مل ُيشِركْ باهلل طرفة  جيعله حاكماً على مثل أمري املؤمنني علّياحلكيم أْن 

عني أبداً، وإماماً له ُيرشده إىل طريق اهلدى ويدلّه على مواقع الشرع وُيَعلَِّمُه ما 

خفي من الدِّين.

ولكّن َمن َجوََّز على إهله أْن يفعل الكفر ويعاِقب عليه ويوجب الرضا به ال ميتنع 

 تخذ خليالً كافراً ويؤمَِّرُه على أعظم خملوقاته!!عنده أْن ي

ۡل َتعَ  يف آية املباهلة:  ومن الدالئل النقلّية أيضاً قوله ۡبَنآَءنَا اَفقه
َ
ْ نَۡدعه أ لَۡوا

َسَنا نفه
َ
ۡم َوأ ۡم َون َسآَءنَا َون َسآَءكه ۡبَنآَءكه

َ
مۡ  َوأ َسكه نفه

َ
وقد اتفق علماء اإلسالم   ٦١...َوأ

َسَنا اد بقوله: على أّن املر نفه
َ
 .أمرُي املؤمنني علّي بن أبي طالب  أ
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َسنَا  من املراد بل البيت، أهل اآلية مراد ليس إْن قيل:  نفه

َ
 دون النيّب نفس  أ

ۡبَنآَءنَا و ،علّي املؤمنني أمري اإلمام
َ
 هو  ن َسآَءنَا و املسِلِمني، أبناء به ُيراد  أ

 املسِلِمني. نساء

 إمنا أتى بأمري املؤمنني علّي  تفَقَت األخبار التارخيية والتفسريّية أّن النيّبإ قلنا:

 وسّيدة نساء العاملني فاطمة البتول وولديهما اإلماَمني احلسن واحلسني ،

، ، وسّيدة النساء هي فاطمة البتولنفسه فكان أمري املؤمنني علّي

 مطلَقاً. ميثِّالن األبناء واإلمامان احلسن واحلسني

؛ وإالّ ما َدلَّ َوَجَب أْن َيثُبَت له كلُّ ما يثبت للنيّب وَمن كان نفَس النيّب

 إالّ  :وقوله  نَ  ۧوََخاَتَم ٱنلَب يَّ   دليٌل على خروجه وهو النبّوة لقوله تعاىل: 

. بعدي نبيَّ ال أنّه

وقد رواه حديث يوم الغدير، والقّصة فيه مشهورة،  

، وقد نقلها بعض اإلمامية حنواً من مخسة (1)أمحد بن حنبل يف مسنده بطرق متعدَِّدة

 .عشر طريقاً

حَدثنا محاُد بن سلمة، قال: حدثنا زيُد  :َحدَّثنا عفّان قال قال أمحد بن حنبل:

يف سفر، فنزلنا  كنا مع رسول اهلل :بن عدي بن ثابت، عن الرباء بن عازب قال

بني شجرتني فصلّى  وكسح  لرسول اهلل ،فنودي فينا الصالة اجلامعة بغدير خم،

 أَوْلَى أني  تعلَمُونَ ألستم : فقال الظهَر وأخذ بيد علّي بن أبي طالب

 مؤمنٍ بكلّ أولى أني تعلَمُونَ ألستم :قال قالوا: بلى، أنفسهم؟ من باملؤمنني

 فعليٌّ مواله كنتُ مَن :لهم فقال عليّ بيد فأخذ ؟ قالوا: بلى،نفسه من

فلقيه عمر فقال: هنئياً  يا بن أبي  :قال ، عاداه مَن وعادِ وااله مَن اللهمّ والِ مواله،

 .، أصبحَت موىل كّل مؤمن ومؤمنةطالب

 شهر مناقَلَِة األخبار حتى صار أّنه قد اشُتِهَر هذا احلديث على ألسنة َن :واحلاصل
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املخاِلِفني ذوي العناد طعنوا فيه تارةً بطعن بعض  الصباح، واملتعصِّبون من علماء

احملدثني فيه، وتارةً بأّن املوىل له معاٍن منها: احلليف واملعتق وابن العّم واجلار 

ْوىل بالتصرُّف وغري ذلك... ويف بعض املعاني ال يدّل على االختصاص والناصر واأل

 باإلمامة.

ْن يتطابق الناس على االعرتاف به، وهذا عجيب!! فإّنه ال يشرتط يف البديهي أ

فقد أنكر قوٌم البديهيات، وال يعترب يف التواتر اتفاق املخربين على صحته، فإّن 

 اليهود يطعنون على أشياء من متواترات شرعنا، وذلك غري قادٍح.

، فإنها غري قادحة يف املراد؛ ألّن َمن تأّمل أّوَل احلديث (1)وأّما تعدُّد معاني املوىل

َرُه وكيفّية ما جرى، َعِلَم قطعاً امتناع أْن ُيراد باملوىل غري األوىل بالتصرف؛ ألّن وآخ

أمرَي املؤمنني   يف وقت الظهر، ومجع الناس ليعلمهم أّن علّياً خروج النيّب

ألستُ أولى بكم من  ناصُرهم أو جارهم ال معنى له، خصوصاً وقد بدأ بقوله: 
للتنبيه على أْن يَولّي أمَرهم ملن خيتاره، وإعالماً هلم أّن  استفهاماً تقديرياً  أنفسكم؟

هذا من مجلة األمور اليت هو أوىل بها التزاماً هلم بالطاعة، وهذا من أكرب الدالئل 

َمن كنُت أوىل به   مواله فعليٌّ مواله كنتُ مَن وآكدها على أّن املراد من قوله: 

أصبحَت موىل كّل  "هم هذا املعنى، فقال له عمر: فعليٌّ أوىل به، وفَِهَم اجلماعة كلُّ

"، ومل مينعه من الطاعة له االنقياد إليه إالّ البغض وحّب الدنيا وامليل  مؤمن ومؤمنة

 .إىل الزعامة والرئاسة، فأخلد إىل األرض واّتَبَع هواه

  

 أنتَ :  علّي بن أبي طالبألمري املؤمنني حديث املِنِزلَة وهو قوُل النيّب
 .(2) بعدي نبيَّ ال أنّه إالّ موسى من هارون مبَنْزِلَةِ مِنِّي
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ففي مسند أمحد، من عّدة طرق، ويف صحيح البخاري ومسلم من عدة طرق: 

يف املدينة، وعلى  ملّا خرج إىل تبوك، استَخلَف علّياً أمري املؤمنني أّن النيّب

،  معكَ وأنا إالّ وجه في تخرج أنْ أوثر كنتُ ما:  علّي اإلمام فقال أهله،

   بعدي؟ نبيَّ ال أنّه إالّ موسى، من هارون مبنْزِلَة مِنِّي تكون أنْ ترضى أمَا  :فقال
مجيع مراتب هارون من  أثبَت لإلمام علّي اإلستدالل هو أّن النيّب وتوضيح

من مجلة املنازل أّنه كان خليفة موسى، واستثنى النبّوة ويبقى الباقي على عمومه، و

ۡفن  ف  قَۡوم   بدليل قوله تعاىل:  ملوسى
فكان خليفةً يف حياته فيكون   ٱۡخله

عاش، فتكون خالفته  خليفةً بعد وفاته لو عاش، لكنه مل يعش، واإلمام علّي

.ثابتة

ت من روايا حديث املنزلة  هذا  ه اهلل:ظفحقال الفضل بن روزبهان األشعري 

الصحاح، وهذا ال يدّل على النص كما ذكره العلماء، ووجه االستدالل به أّنه نفى 

النبّوةَ من علّي وأثبت له كّل شيء، ومن مجلته اخلالفة. ثّم أجاب الفضل عن هذا: 

    ۡفن  ف  قَۡوم
  ٱۡخله

 

 يورد عليه:
 مجيع منازل ال ريب أّن االستثناء دليل العموم، فيثبت لعليٍّ أمري املؤمنني

هارون الثابتة له يف اآلية سوى النبّوة، ومن منازل هارون اإلمامة ألّن املراد باألمر يف 

ۡمر ي  قوله تعاىل: 
َ
ٓ أ ۡۡش ۡكهه ف 

َ
هو األعّم من النبّوة اليت هي التبليغ عن اهلل   ٣٢َوأ

ن اإلمامة اليت هي الرياسة العامة فإنهما أمران خمتلفان، ولذا جعل اهلل تعاىل وم

سبحانه إبراهيم نبياً وإماماً جبعلَني مستقلَّني وكان كثري من األنبياء غري أئمة كمن 
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كانوا يف زمن إبراهيم وموسى فإنهم أتباع هلما وخاضعون لسلطانهما، ويشهد 

آلية األخبار املتعلقة باآليات األخرى املصرِّحة للحاظ اإلمامة وإرادتها من األمر يف ا

 تشرح وأنْ موسى أخي سألكَ مبا أسألكَ إني اللهمّ دعا فقال:  بأّن النيب

 واجعلْ قولي يفقهوا لساني من عقدة وحتلّ أمري لي تيسِّرَ وأنْ صدري لي

 فإّن املراد هنا  أمري في وأشركه أزري به أشدد عليّاً أهلي من وزيراً لي

باإلشراك يف أمره هو اإلشراك باإلمامة ال اإلشراك بالنبّوة كما هو ظاهر وال املعاونة 

 على تنفيذ ما بعض فيه ألنه قد دعا له أوالً بأْن يكون وزيراً له.

معنى اآلية الكرمية أشركه يف أمانيت الشاملة جلهيت النبّوة واإلمامة،  وباجلملة:

ملّا ذهب إىل الطور ليست كخالفة سائر الناس  ولذا نقول إّن خالفة هارون ملوسى

ممن ال حكم وال رياسة له ذاتاً بل هي خالفة شريك لشريك أقوى ولذا ال يتصرف 

على أّن له مجيع منازل الدال حبكم احلديث  حبضوره، فكان أمري املؤمنني علّي

 مع النيبإماماً  هارون اليت منها شركته ملوسى يف أمره سوى النبّوة، فيكون عليٌّ

  يف حياته، فال بّد أْن تستمر إمامته إىل ما بعد وفاته ال سّيما أّن النظر يف احلديث

، ولو تنزلنا عن ذلك  بعدي؟ نبيَّ ال أنّه إالّ  أيضاً ولذا قال: إىل ما بعد النيّب

فال إشكال بأّن من منازل هارون أْن يكون خليفة ملوسى لو بقي بعده ألّن الشريك 

مع أّن اآلية الكرمية قاضية  لناس خبالفة شريكه فكذا يكون اإلمام علّيأوىل ا

املسلمني،  إىل بالنسبة عليٌّ املؤمنني أمري فكذا موسى قوم سائر على هارون بفضل

 إمامهم. فيكون

وقد علم على مجيع الوجوه أنه ال ينايف االستدالل باحلديث على املدَّعى موت 

 بطالن أْن يكون املراد جمرَّد استخالف أمري املؤمننيكما علم  هارون قبل موسى

  يف املدينة خاصة فإّن خصوص املورد ال خيصِّص العموم الوارد، وال سّيما أّن

غريه بها يف  النيبَّ الستخالف االستخالف باملدينة ليس خمتصاً بأمري املؤمنني

به كمْنِزلة هارون من باقي الغزوات، ومقتضى احلديث أّن االستخالف مْنِزلة خاصة 

 يكون املراد باحلديث إثبات تلك يت مل يستثِن منها إالّ النبّوةَ، فال بّد أْنـال وسىـم
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 .املْنِزلَة العاّمة له إىل ما بعد النيب

على إرادة االستخالف باملدينة خاصة حني ذهاب  ل بن روزبهانواستدّل الفض

ۡفن    تعاىل: بقوله إىل تبوك النيب
 جمرَّد ألّن ظاهر خطأ وهي  ف  قَۡوم   ٱۡخله

ال يدّل على اختصاص خالفة هارون يف  االستخالف اخلاص من موسى وقوع

بل العربة  لعلّي أمري املؤمنني ذاك املورد دون غريه، فكذا استخالف النيب

يف أمره ثبوت اخلالفة العاّمة له  بعموم احلديث مع اقتضاء شركة هارون ملوسى

؛ ويدّل على عدم إرادة ذلك االستخالف اخلاص خبصوصه مام علّيفكذا اإل

عن أم  ( كنز العمال) ( ما رواه يف  فمنها ورود احلديث يف موارد ال دخل هلا به )

 من ودمه حلمي من حلمه علياً إنّ سليم أم يا قال هلا:  سليم أّن النيب

. موسى من هارون مبنزلة مني وهو دمي

كفوا عن ذكر )  أيضاً عن ابن عّباس أّن عمر قال:( الكْنز ) اه يف ( ما رو ومنها )

يقول: يف علّي ثالث خصال ألْن  علّي بن أبي طالب فإني مسعُت رسوَل اهلل

يكون لي واحدة منهن أحّب إلّي مما طلعت عليه الشمس: كنت وأبو بكر وأبو عبيدة 

ضرب على منكبه ثّم والنيب متكئ على علّي حتى  ونفر من أصحاب رسول اهلل

 مِنِّي أنتَ ثم قال:   إسالماً وأوّلهم إمياناً املؤمنني أوّل عليّ يا أنتَ قال: 
.(  ويبغضكَ يحبني أنّه زعم مَن وكذب موسى، من هارون مبنْزِلة

 أيضاً عن زيد بن أبي أوفى يف قصة املؤاخاة أّن النيّب( الكْنز ) ( ما يف  ومنها )

 من هارون مبنْزِلة مِنِّي وأنتَ لنفسي إالّ أخرتكَ ما باحلقّ ثنيبع والذي قال: 

 ؛ احلديث. بعدي نبيَّ ال أنّه غير موسى

بالنسبة إىل ما يتعلق ببنت محزة  ( اخلصائص) ( ما رواه النسائي يف  ومنها )

 يا :وجعفر وزيد فقال رسول اهلل علّي أمري املؤمنني حيث اختصم برتبيتها

 ؛ احلديث. إىل غريها من املوارد الكثرية.  موسى من هارون مبنْزلة نِّيمِ أنتَ عليّ

مّسى احلسنني باحلسنني اقتفاء  ويشهد أيضاً لعموم املْنزلة ما ورد من أّن النيّب

مبوارد عديدة فلذلك  ( مسند أمحد ) بهارون يف تسمية ولديه بشرب وشبري كما يف
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بهارون جبميع املزايا وأّن له خصائصه كلّها شبيه  وحنوه شاهد بأّن اإلمام علياً

 وأظهرها اإلمامة بل يستفاد من حديث التسمية إمامة احلسنني أيضاً كولدي هارون

. 

باخلالفة،  :لقد تضّمن حديث املْنزلة النص على أمري املؤمنني علّيوباجلملة

 أحد ومل يشركه يف وبإقرار اخلصم بذلك  مع داللته القطعية على أفضليته 

إالّ ما خّصه العرف من  سواه، وأوجب له به مجيع منازل هارون من موسى

كافة منازل هارون  واستثناه هو من النبّوة، فقد جعل النيب له األخوة النسبيَّة،

إالّ املستثنى منها لفظاً وعقالً. من موسى

ارون كان وقد علم كّل َمن تأّمَل معاني القرآن، وتصفح الروايات واألخبار أّن ه

ألبيه وأّمه، وشريكه يف أمره، ووزيره على نبوته وتبليغه رساالت  أخا موسى

ربه، وأّن اهلل سبحانه شّد به أزره، وأنه كان خليفته على قومه، وكان له من اإلمامة 

عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض طاعته، وأّنه كان أحّب قومه إليه وأفضلهم 

 لديه.

ۡح َل  َصۡدر ي   :موسى حاكياً عن قال اهلل ٓ  ٢٥قَاَل رَبَّ  ٱۡۡشَ ۡ َل  َويَّسَّ 
ۡمر ي 

َ
ۡقَدة   َوٱۡحلهۡل  ٢٦أ  قَۡوِل   ٢٧لَّ َساَّن  مَّ ن  عه

ْ وا   َوز ير   ٢٨َيۡفَقهه
ۡهِل  َوٱۡجَعل َلَّ

َ
 ٢٩ا مَّ ۡن أ

ِخ  َهَّٰره 
َ
ۡزر ي  ٣٠وَن أ

َ
ٓ أ ۡد ب هۦ  ۡمر ي  ٣١ٱۡشده

َ
ٓ أ ۡۡش ۡكهه ف 

َ
هَسبَّ   ٣٢َوأ وَرةه  ٣ً٣ا َحَك َكث ري  ََكۡ ن سه

      . فأجاب اهلل سبحانه مسألَتُه وأعطاه سؤله يف ذلك وبلّغه أمنيته حيث يقول:طه

  ۡؤلََك تََٰيَّٰمهوََسَّٰ قَاَل قَۡد وت يَت سه
ه
وَرةه طه  ٣٦أ  .سه

ۡفن  ف  قَۡوم    :وقال تعاىل حاكياً عن موسى
وَن ٱۡخله يه  َهَّٰره خ 

َ
وََسَّٰ أل  َوقَاَل مه

 
َ
يَن َوأ د  ۡفس  عۡ   ١٤٢ۡصل ۡح َوََل تََتب ۡع َسب يَل ٱلۡمه

َ
وَرةه األ  فلّما جعل رسوُل اهلل، َراف  سه

، أوجب له لذلك مجيع ما عددناه، إالّ ما منه مبْنِزلة هارون من موسى علياً

َخصَّه العرف من األخوة، واستثناه هو من النبّوة لفظاً، وهذه فضيلة مل يشرك فيها 

 وال ساواه يف معناها وال قاربه فيها على حال. من اخللق أمري املؤمننيأحد فيها 

 يف له أذن ملا يف هذه الغزاة حاجة إىل احلرب واألنصار أّن لنبّيه ولو علم اهلل
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عنه حسب ما قدَّْمناه، بل َعِلَم أّن املصلحة يف استخالفه،  ختلف أمري املؤمنني

ضل األعمال، فدّبر اخللق والدِّين مبا قضاه يف ذلك وأّن إقامته يف دار هجرته مقامه أف

 .(1)وأمضاه على ما بّيناه وشرحناه

 (2)مِنِّي رجلٌ أو أنا إالّ عني يبلِّغ ال  :قوله 
 . 

 أوامر الدِّين وأحكامه ال شيء آخر، إذ ليس لرسول اهلل :واملراد بالتبليغ

َها  هو تبليغ األحكام لقوله تعاىل:  كّل هّمهشيٌء غرَي الدِّين وأحكامه، ف يُّ
َ
أ َيَٰٓ

مهَك  ۚۥٌ َوٱّلَله َيۡعص  ۡم َتۡفَعۡل َفَما بََلۡغَت ر َساتَلَهه
نز َل إ َۡلَۡك م ن َربَّ َكۖۡ ِإَون لَ

ه
ٓ أ وله بَلَّ ۡغ َما  ٱلَرسه

َّٰف ر يَن  َك
ِۗ إ َن ٱّلَلَ ََل َيۡهد ي ٱلَۡقۡوَم ٱلۡ ورَ   ٦٧م َن ٱنلَاس   .َدة    ةه الَمائسه

وأمري  ،الشريفة التبليغّية ال يقوُم بها إالّ َمن كان مبثابة نفسه فوظيفة الرسول

بنّص آية  من حيث العصمة والفضائل والدرجات ألعظما نفُس النيبِّ املؤمنني

َسَنا  املباهلة نفه
َ
مۡ  أ َسكه نفه

َ
 بني يا لتنتهيَنَّ  :وما ورد باملستفيض عنه ، َوأ

. كنفسي... نفسه رجالً عليكم ألبعَثَنَّ أو ةوليع

لكثرية الدالة على أّن اإلمامة حقٌّ خاصٌّ ألمري اإىل غري ذلك من األحاديث 

 .دون بقّية الناس املؤمنني علّي

 ملؤمننياإستدالل املشهور على أفضلية أمري 

وات اهلل باخلالفة من حيثية كونه صل على أفضلية أمري املؤمنني املشهور ستدلا

ستدالل ضعيٌف وليس مانعاً اعليه أفضل الصحابة وأعلمهم واكثرهم جهاداً ولكّنه 

هلل تعاىل مبا متتاز عن غريها يف الكثري من اوجامعاً بالنسبة لشخصيٍة كرمية عزيزة عند 

ليت ال ميكن أن تتصف به أية شخصية اامللكات والفضائل النفسية واخلارجية 

لعصمة االفضائل والكماالت ما دامت مل تصل إىل درجة  وتيت مناُصحابية مهما 
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! وهو ممن ال يقاس به أحد من الناس من األولني طلوبة يف اإلمام اخلليفة، كيف الامل

واآلخرين فكيف يقاس بالصحابة فيدعى بأن الصحابة علماء وفضالء إال أنه 

.أعلمهم وأفضلهم وهل ُتقاس الثريا بالرتاب..؟! كال ورب األرباب!

باإلضافة إىل أن هذا اإلستدالل ينظر إىل اخلالفة نظرة إنتخاب وتعيني من قبل 

الناس وال يأخذ بنظر اإلعتبار إىل أن تعيني اخلليفة إمنا هو بيد اهلل تعاىل العامل 

 بأحوال اخلليفة واملؤهل إلستحقاق اخلالفة الربانية.

 علّي أمري املؤمنني لو فرضنا صحة ما ذهب إليه املشهور من أفضلّية اإلمامو

إسالماً،  منهم أسبقلكنه ، ووأكثرهم جهاداً على الصحابة لكونه أورعهم وأعلمهم

أفضل منهم يف كّل ذلك، فتقديم أحدهم عليه يعترب من باب تقديم املفضول فهو 

 األعلى. وأخروا األدنى وقدموا القاعدة هذه نكسوا ولكنهم ،قبيح وهو الفاضل على

زم من كثرة جهاده أفضلّيته، جلواز كون رأي أبي بكر وعمر يف ال يل فإْن قيل:

احلرب أنفع لإلسالم، ومننع تقدُّم إسالمه لكونه صبياً، أّما أبو بكر فكان رجالً وقد 

 من األعيان كعمر وعثمان وطلحة وغريهم. أسلم بإسالمه كثرٌي

إعالًء لكلمة قد علم الناس قاطبةً أّن أعظم احلروب نكايةً يف املشركني و قلنا:

قطب رحاها، حتى إّن قتاله بها  اإلسالم غزوة بدر، وكان أمري املؤمنني علّي

موازية ملا قتلة بقّية املسلمني مع املالئكة، وما ُسِمَع يف هذا اليوم ألبي بكر وعمر رأٌي 

 ضربة  :وال خرب، وال ُوِجَد هلما عنٌي وال أثر!! ويف يوم األحزاب قال النيبُّ

، ويف بعض (1) القيامة يوم إلى أمتي عمل تعدل ود عبد بن مرولع عليّ

  الثقلني عمل تعدل األخبار: 
(2). 

أْن يقول: إّن رأي أبي بكر وعمر أفضل من مقاومة اإلمام  فهل يطيب قلب مسلٍم

لألقران الذين أخافوا املسلمني حتى مل يستطيعوا أْن ينطقوا وفيهم أبو بكر  علّي

 املواقف األمر ظاهٌر ال سّيما يوم فرُّوا من الزحف وولوا الدبر! وعمر؟ ويف باقي
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 فأمٌر معلوم من الرواة ونقلة احلديث. وأّما تقدُّم إسالم اإلمام علّي

 اإلشعار من فيه أسلم، صيب أّول علياً اإلمام إّن :ودعوى املخالفني

مل يستصغره ما هو كاٍف يف ثبوت الكفر واخلزي لقائله، وكيف  باستصغار قدره

النيبُّ حتى استوزره يف أّول أمره، عندما دعا قريشاً إىل اإلسالم وطلب املوازرة، 

 . واآلخرة الدنيا في وليي أنتَ  :، فقال لهفلم يوازره إالّ اإلمام علّي

لكونه صبياً يومذاك؟ واهلل تعاىل يقول عن النيب  وهل ينقص إمياُن اإلمام علّي

وَرةه َمرۡ   ١٢ا هه ٱحۡلهۡكَم َصب يَّ  َوَءاَتۡيَنَّٰ   :حييى حاكياً عن النيب  ، وقالَيمَ سه

ك َتََّٰب وََجَعلَن  نَب يَّ  قَاَل إ َّنَّ  َعۡبده ٱ  :املهد وهو يف عيسى
َ ٱلۡ َّٰن  وَرةه   ٣٠ا ّلَل  َءاتَى سه

 أنتَ : لإلمام علّي ليس دوَنهم رتبةً لقول النيب ، واإلمام علّيَيمَ َمرۡ 

من  وألّن اإلمام املهدّي ؛ بعدي نبيَّ ال أنّه غير موسى من هارون مبنْزِلة مِنِّي

وال  ،خلفه كما رواه أبو داوود وغريه من احملدثني ولده ُيصلّي النيبُّ عيسى

وال ريب أّن اإلمام  ،أفضل من النيب عيسى نلتفت إىل إنكار معانٍد، فيكون

 .ألفضلّية الرتبية على أقّل تقدير؛ ولو باأفضل من اإلمام املهدي علياً
 ،يف طفولتهما معترباً والكتاب لعيسى وكيف يكون إتيانه احلكم ليحيى

وهل  ؟الذي جعله الرسوُل وزيراً له يف نبّوته معترباً وال يكون إسالم اإلمام علّي

!هذا إالّ قول جاهل جريء ومملوء بالعناد؟!

حملدثني واملؤرخني إالّ ما الم ينقله أحٌد من وأّما انتفاع اإلسالم بإسالم أبي بكر ف

 الّرمحان عبد ولده أّن بطالنه على ويدّل ،املبتدعني من والعناد التعصب أهل اخرتعه

حتى إّن عبد الّرمحان هذا جاء يف بدر  ،مل ُيسلما حني أسلم مبكة ( أبو قحافة) وأباه 

يكن له استعداد أْن يتبعه  فمن مل ،مع املشركني حمارباً للمسلمني وأبوه من مجلتهم

كيف ُيعقَل أْن يتبعه غريهم من  ،أبوه وولده مع أّن عالقة األبوة شعبة من السلطنة

وأعرضوا عن  ،ذوي األقدار وأهل االعتبار؟! لكّن املخالفني تركوا اإلنصاف جانباً

 .ورأوا تشييد األباطيل وتأويل الدالئل حقاً واجباً اإلذعان إىل حقِّ أهل البيت
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  :الوجه الثاني

تقدََّم يف الوجه األّول يف بيان الصغرى الدالة على أّن كالًّ من أبي بكر وعمر 

، وقد وضحناه آنفاً بأّن كّل ظامل يستحّق اللعن وال اًّوعثمان ظلموا اإلماَم عليَّ

 جيوز أْن يكون إماماً.

 فنقول: ة بعد النيبوهنا نريد أْن نثبت حرمة توليهم اخلالف

مل تكن اإلمامة حقاً ألحٍد  إّنه على تقدير عدم ثبوت كون اإلمامة حقاً له

مل  منهم بالنص من اهلل تعاىل وال من رسوله ألنهم مجيعاً متفقون على أّن النيّب

يوِص إىل أحٍد وأنه مات من غري وصّية، فاملقتضي إلمامتهم بزعم أهل البدعة إمنا 

مل يكن حاضراً يف وقت  ة واتفاقهم عليه، ومعلوم أّن أمري املؤمننيهو رأي األّم

عقد البيعة يوم السقيفة، وال حصل منه موافقة على هذا الرأي، وعليه فال تنعقد 

إمامتهم مبقتضى ما قَرَّروه، ومل يثبت هلم حق على أحٍد من األّمة مع أّن سيدة 

 وأوالده والعباس واحلسني حلسنا اإلمامني وكذا بذلك، ترَض مل فاطمة النساء

وأسامة بن زيد والزبري وغريهم، وكان طلُب  القوم اإلمام علياً إىل البيعة ظلماً، ملا 

والتشديد  مل يثبت هلم ومل يستحقوه شرعاً وال عقالً، فضالً عن إلزامهم له

 احملدثون رواه كما الباب عند احلطب ومجع الدار بتحريق له والتهديد عليه،

بن قتيبة وغريهما.اؤرخون مثل الواقدي ووامل

واعتذر بعض أهل البدع عن ذلك بأّنه مل يتخلف عن البيعة ألبي بكر إالّ رعايةً 

؛ ألنَّها مل تكن راضيةً، وأّما هو فقد كان حلّق السيِّدة الصدِّيقة الكربى فاطمة

راضياً.

م أنه مل يظهر منه عدم إّنه اعتذار جاهٍل متحيٍِّر، فإنه على تقدير تسلي واجلواب:

الرضا، فلم يظهر منه أيضاً ما يدّل عليه قطعاً بغري خالف بني أهل النقل، واإلمامة 

إمنا تنعقد على رأيهم بالتصريح بالرضا ال بعدم ظهور خالفه، فدعوى أّنه كان 

راضياً ليس عليها دليل.

 أنه وهو ه،افرتو الذي الرأي هذا خيالف ثم إنهم قد رووا يف كتب ضاللتهم ما
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مبا  ، فهل هذا بيعة ورضاً وسرّكم ساءَني فيما الله باركَ ملّا بايع قال هلم: 

 فعلوه مع مساءته به؟!!

وعلى تقدير كونه راضياً فكيف جاز له أْن يرتك حقاً واجباً عليه مبراعاة اخللق؟ 

 احلقّ مع عليٌّ  :وهل جيوز أْن ينسب ذلك إىل َمن قال يف حقه رسوُل اهلل

 يردا حتى يفترقا لم اللذين الثقلني ثاني إنه ، وقال:  عليّ مع واحلقُّ

، وقد أذهب اهلل  أبداً يضلَّ لن بهما متسَّك: مَن ، وحكم بأّن  احلوض عَلَّيَّ

 عنه الرجس وطهََّره تطهرياً؟!!

ببيعة أبي بكر إّما أْن يكون حبق أو  لنساء فاطمةاإّن عدم رضا سيدة  بل نقول:

وإْن كان الثاني وجب على أمري  ،باطٍل، فإْن كان األّول كان أبو بكر ظاملاً ملعوناً

 ملنكر اوعلى َمن كان من كرُباء الصحابة أمرها باملعروف ونهيها عن  املؤمنني

وما كان جيوز ألحٍد أْن  ،وبعدم فعلهم يكونون ُمِخلِّني بالواجب حاشاها عن ذلك 

فدّل على أنها  ،اإلخالل بالواجب مقطوع ببطالنه يتبعها، لكّن إمجاعهم على

.كانت حمقّة وأّن أبا بكر وأتباعه كانوا ظاملني

لنبّوة اليت نزهها اهلل تعاىل يف كتابه من اوال شبهة أّن َمن جيرتئ على بضعة 

من العرتة الطاهرة الذين هم بأمٍر من اهلل تعاىل   وجعلها رسول اهلل ،الرجس

وعليه فكيف ينسب أبو بكر إليها خمالفة الواجب  ،اذٌب وملعونأحد الثقلني، ك

فما هذا إالّ جرأة على اهلل تعاىل  ،واإلصرار على الباطل إىل أْن توفاها اهلل تعاىل

لكريم مما يقتضي عدم إميانه فالَحظَّ له من اليقني وال سهَم له يف اووقاحة على نبيه 

 .اإلسالم

.عترب يف اإلمامةإّن قول النساء غري م إْن قيل:

وال ريب أّن قول اجملتهد معترٌب النعقاد اإلمجاع  ،جمتهدة قد زعمتم أنها قلنا:

وهلذا ال ينعقد اإلمجاع على قوهلم يف أدنى مسألة شرعّية  ،عند املخالفني على ذلك

حسبما   وقد قال ،إالّ باتفاق أهل احلل والعقد كلهم من الرجال والنساء
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، (1) ( تهد فأصاب فله أجران وإّن َمن اجتهد فأخطأ له أجر واحدَمن اج) : يروون 

 املوصولة دالة على العموم، فيعّم النساء. ( َمْن) وكلمة 

، وال ريب أّن (2) ( ال جتتمع أميت على ضاللة) قال:  وقد زعموا أيضاً أنه

 النساء من األّمة.

إالّ باجتهادها فِلَم  علياًما قاتلت اإلماَم ووقد قلتم إّن عائشة جمتهدة مأجورة، 

معترباً  (3) حربي حربك  :كان اجتهاد هذه يف حرب َمْن قال له رسول اهلل

يف ختلفها عن بيعة هذا امللعون  ومل تكن مؤاَخذة، واجتهاد سيدة النساء فاطمة

وطعنها عليه غري معترب وال قادٍح يف انعقاد ذلك اإلمجاع مع جاللة قدرها وعلّو 

 ؟ إْن هذا إالّ إفكٌ مبني.آنفاً  هنا عليهبا نشأنها كم

كيف ُيقبل قول عائشة يف أقواهلا، وال ُيقَبل قول سيدة نساء  :إىل ذلك ًمضافا

 ؟!!العاملني فاطمة

 من األمور الستة الدالة على جواز لعن املغتصبني للخالفة.األمر الثاني: 

أنهم ظلموا بقّية اجلماعة فمن األمور الدالة على ظلمهم وبالتالي جواز لعنهم: 

الذين ختلّفوا عن بيعتهم، مثل أسامة بن زيد بن حارثة، وقصته املشهورة، فإنهم ملّا 

َدَعْوُه إىل البيعة قال ألبي بكر وعمر: قد كنُت باألمس أمرياً عليكما، فَمن أَمَركُما 

يش وأّمره يف مرض موته جّهز أسامة يف ج َعلَيَّ اليوم؟ يشري بذلك إىل أّن النيّب

عليه، وأمرهما باخلروج معه، فظُلِْمهما ألسامة وأمثاله من أشنع الظلم بعد ظالمة 

ما هو ظاهر، وكذا القول  ، وفيه من اجلرأة على خمالفة رسول اهللأهل البيت

يف الزبري وكسر عمر لسيف الزبري باحلجر. وهكذا القول يف العباس وابنه عبد اهلل 
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البيعة، فما كان هلؤالء الظاملني أْن يطلبوا أحداً من هؤالء وغريهما ممن ختلّف عن 

إىل جملسهم، وال أْن يطالبوه بالبيعة، ألنها إْن كانت شرعّية فثبوتها يتوقف على 

موافقتهم، وإْن كانت غري شرعية مل جيز دعوتهم ألمٍر مل يثبت شرعاً، بل يكون 

 ذلك حكماً باجلاهلية األوىل وظلماً يف الدين.

وجدهم انتهزوا فرصة  متحلياً باإلنصاف  تأّمل هذا األمر حّق التأمل  وَمن

فحكموا باجلاهلية وتسرتوا بكلمة الشرع ظاهراً حيث ال تصل إليه  موت النيب

 أفهام العاّمة، حذراً من تفرُّق األمر عليهم حبيث ال خياجله شكٌّ وال افرتاء.

لسوا يف منصبه ومقامه، حيث ج إنهم ظلموا حّق الرسول األمر الثالث:

ومّسوا أنفسهم خلفاء عنه، وتأّمروا على املؤمنني نيابةً عنه بزعمهم، واّدعوا 

الرئاسة العاّمة على مجيع اخللق يف أمور الدِّين والّدنيا، وذلك يف احلقيقة هو منصب 

 .(1)النبّوة ما خال الوحي

مامة مل جيد بينهما فرقاً وهذا من األوليات، فإّن كلَّ َمن تصّور معنى النبوة واإل

إالّ جميء امللك بالوحي وخماطبته عن اهلل تعاىل، وما سوى ذلك من مجيع األمور 

 الكليات واجلزئيات فهما مشرتكان فيهما، لكن هي للنبوة أصالة ولإلمامة نيابة.

 األصالة، فما مل يفوضها إىل شخٍصب وال شبهة يف أّن هذه األمور حّق للنيب

ان املّدعي هلا متغلّباً ظاملاً مأثوماً غاصباً عاصياً، واهلل سبحانه مل ُيثبت وخيّصه بها ك

الوالية ومل جيوِّز التصرَُّف يف مال طفٍل ملن هو أتقى الناس وأعلمهم بتفويض وليه 

من منصب  ستحقه النيباكان ما ووصّيه، فكيف يعقل أْن يكون أحٌد مستحقاً 

 (2)وصّية؟ مع أّن اهلل تعاىل قد َحرََّم الدخول إىل بيتهالدين بغري تفويض منه أو إْذن أو 

ونهى عنه مؤكِّداً بغري إْذِنِه، وهو َمبينٌّ على التسامح خصوصاً بني العرب، فكيف 

جيوز تولي منصبه بغري إذنه؟ بل كيف يقول قائٌل بوجوب االنقياد إىل شخص باّدعاء 

 ذلك املنصب؟ أوليس هذا من أعظم مراتب  الظلم؟!!

                                                           

  َّ واْ بهيهوَت ٱنلَب 
له َها ٱََّل يَن َءاَمنهواْ ََل تَۡدخه يُّ

َ
أ مۡ َيَٰٓ ن يهۡؤَذَن لَكه

َ
حۡ  ٥٣...إ ََلٓ أ

َ
وَرةه األ  َزاب  سه
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 دعوى ورّد:

بأّن  الناس ال   أهل البدعة املغيِِّرين  لُسنَّة النيب إّدعى سفهاء هذه  األّمة 

بّد هلم من رئيٍس يتوىل مصاحل دنياهم وُيقيم نظام معاشهم، وليس ذلك من منصب 

بغري إْذِنِه،  النبوة يف شيء، وال يلزم من نهي اهلل تعاىل عن دخول بيت النيب

ولّى أحٌد مصاحل العاّمة باعتبار دنياهم ونظام معاشهم.النهي عن أْن يت

إّن هذه الدعوى ظاهرة البطالن بل مكابرة للبديهة، فإّن أكثر األمور  واجلواب:

احلكومات  يف وعزهلم القضاة نصب فإّن املعاش، ونظام الدنيا بأمور متعلقة الشرعية

وهلذا ال جيب الرتافع إىل القاضي املتعاقبة من أمور الدنيا اليت ال تعلَُّق للشرع بها. 

، وال يسقط الوجوب إالّ بعزله إياه، وكذا القول يف والة إالّ إذا نّصبه اإلمام

األطفال واجملانني والتصرف يف أموال الغائبني، واستيفاء احلدود من قتٍل أو ضرٍب 

 .(1)وكذا التعزيرات

املعاش واملعاد، فاملتعلق  إمنا ُبِعَث لقيام نظام اخللق يف أّن النيّب:واحلاصل

باملعاد من شرعه هو العبادة، وبقّية أقسام الشرع الثالثة متعلقة باملعاش، واإلمام 

ألجله بعد موته، فما مل يكن بإذنه يكون  يقيم ذلك النظام الذي ُبِعَث النيبُّ

 ظلماً وتغلباً.

فهي وإْن مل  بغري إذنه، اآلية املستدل بها على حرمة دخول بيت النيبِّ وأّما

تدّل مبنطوقها على حرمة تولي أحد مصاحل العاّمة، لكنها تدّل على ذلك مبفهوم 

    فإّن البيت املتعارف َيْحُرُم دخوله إالّ بإذن من )املخالفة أو بطريق األولوية، 

 أنا بقوله:  ، فالبيت احلقيقي الذي هو الشرع املطَهَّر الذي عناه النيب( صاحبه

أوىل وأحرى بأْن يكون حراماً، وخمالفته تعترب ظلماً   بابها وعليٌّ العلم مدينة

 وعدواناً.
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الذي حقيقة منصبه والية  ومن عجيب جهالة العامة أنهم يشرتطون يف القاضي 

العلم والعدل، وجيوزون أْن يكون إمام املسلمني وخليفة رسول رّب  خاصة 

ل رعيةً هلذا الفاسق وحمكوماً عليه العاملني جاهالً فاسقاً؟!! وجيعلون هذا العد

 حبكمه؟!!

إنهم ظلموا أنفَسهم باستيالئهم  على ما ال جيوز هلم، وتصرفهم  األمر الرابع:

فيما ليس هلم حبّق، وحكمهم على كرباء األّمة الذين هم أعظم قدراً من أْن يكون 

ع من الكتاب هؤالء أئّمة عليهم، وقد َذمَّ اهللُ تعاىل ظاملي أنفسهم يف عدة مواض

 العزيز ومّساهم ظَلَمةً.

ألّن اإلنسان حقيق بأْن يزكي نفسه ويرشحها للمقامات  وهذا من أقبح الظلم؛

فإذا ارتكب ما ال جيوز له ارتكابه وفعل ما يستحّق به   ،العالية باإلجتهاد يف الطاعات

هلا من  فقد ضّيع ما جيب عليه من حقها، وورطها يف املهالك، فكان ظاملاً ،العقاب

 .مجلة الظاملني

فإنهم بغصِب هذا املنصب الشريف من  ،ظلمهم مجيع األّمة األمر اخلامس:

بغري نصٍّ من اهلل وال من رسوله، وعدم  ،أهله، وجلوسهم فيه مع عدم األهلية له

بل بكثري من ظواهره، وضعوا األشياء يف غري  ،علمهم بدقائق الشرع وخفياته

ناس باّدعاء اإلمرة عليهم واإلمامة هلم، وذلوا قوماً وترفعوا  على ال ،مواضعها

وقّدموا فريقاً وأّخروا آخر، وكّل ذلك بغري استحقاٍق منهم، وال  ،وعزلوا آخرين

حتى ظهر من بدعتهم وضاللتهم ما ال خيفى على صاحب  ،علم بوجوه ما يعملون

 .فراِجْع( أبهى املداد ) البصرية، فقد ذكرنا بعضاً منها يف كتابنا 

 :إعتذار عليل
ومسددين ألقواهلم ومساعدين  ،واإلعتذار بأّن بقّية الصحابة كانوا موافقني هلم

حتى لو كان أحٌد منهم له علٌم حبكٍم  ،هلم على استخراج األحكام من الوقائع

 ولو كان له اجتهاد أبداه، وحييلون النظر فيه ويـأخذون ،رواه وحديٍث عن النيب
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 ن ظلماً التفاق آراء الصحابة عليه، بل يكون ذلك إمجاعاً.الصواب، فال يكو منه

هذا اإلعتذار معلوم البطالن ملن له أدنى إطالع على حقيقة احلال، بل إمنا كانوا  

إىل حكم الكتاب والسّنة، وسريتهم تشهد  تحيكمون بآرائهم استغالالً من غري الثقا

جبهلهم وعنادهم للشرع.

اهلل بن عباس كان يقول حبلية املتعة،ومبسح  وناهيك عن كّل ذلك فإّن عبد

الرجلني يف الوضوء وببطالن العول، وكان يكتم ذلك خوفاً من الفظ الغليظ عمر 

منعك أن فما بن اخلطاب، ومل يظهر القول به إالّ بعد موته، وملّا أظهره قيل له: 

دِّين ومغّيراً وكان مهاباً عّناداً يف ال ،فقال: ِهْبُتُه ؟تشري بهذا الرأي على عمر

!لألحكام ومستبداً بالرأي ومتغطرساً عن قبول احلق!

إلمامة العظمى والشريعة املطَهَّرة الكربى اإنهم ظلموا منصب  ادس:األمر الس

وَمن َتَتبََّع أحكامهم الباطلة وتغيرياتهم الفاسدة  ،بادِّعائهم  األهلّية هلا واحلكم بها

وكفاهم ظلماً  ،ل واألفعال وجد أمراً عظيماًيف األقوا وخمالفتهم أحكام الرسول

تشوقت إليه نفوس  ،يف ذلك أنهم إذ عدلوا باألمر عن أهله واستقلوا به من دونهم

واجرتأت عليه زنادقة بين أمية امللِحِدين مثل معاوية ويزيد وبين  ،أرذل املنافقني

وولوهم  ،سيسمروان، ال سّيما وقد مهدوا ملعاوية وبين أمّية بالتمكني بعد التأ

وخواصهم  وبالغوا يف إبعاد أهل البيت ،الواليات وعقدوا هلم األلوية والرايات

 .عنها

صاحلني لََما كانوا مّهدوا ملعاوية الذي كان لا من ولو كان أبو بكر وعمر وعثمان

ومباِلغاً يف تنقصه والتحريض  لنيّباوحمرِّضاً على عداوة  عدّواً لرسول اهلل

فهل كان خيفى على هؤالء حقد معاوية  ،يب األحزاب عليهعلى حربه وختر

أوليست يد الغاصب يد ضمان جلميع ما يرتتب  !؟وأهل بيته على رسول اهلل

هلل تعاىل اأبعدهم  من أفعال هؤالء  عليها إىل يوم القيامة، وظالمات أهل البيت

 !؟ونسبة ما جرى عليهم من الظلم واجلور وغصب احلقوق معلوم شائع 
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 من مجلة أبيات له: (1)بن قريعةاوصدق القاضي 

 صيب يف يوم  السقيفةوأريتكم أّن احلسني                    أ

 .َتمَّْت الوجوه الستة الدالة على جواز لعن املغتصبني حلّق أهل البيت

دليل القرآن على جواز لعن املغتصبني للخالفة

الة على جواز لعن الظاملني بشكل جممل، ولكننا هنا ذكرنا سابقاً اآليات الد

 سنذكر اآليات الدالة على لعن املغتصبني بشكل خاص، من هذه اآليات:

ۡنَيا  قوله تعاىل: : اآلية األوىل مه ٱّلَله ف  ٱدلُّ وََلهۥ لََعَنهه إ َن ٱََّل يَن يهۡؤذهوَن ٱّلَلَ َورَسه
مۡ  َعَد لَهه

َ
َرة  َوأ ه ين  ا ب  َعَذا َوٱٓأۡلخ  حۡ   ٥٧ا مُّ

َ
وَرةه األ  .َزاب  سه

وعمر واإلستدالل بها من  هذه اآلية من األدلة القطعية على جواز لعن أبي بكر

ة:أربعوجوه 

 إّن أبا بكر وعمر ومن شايعهما وتابعهما آذوا سيدة النساء فاطمة الوجه األّول:

.ى وكربى ونتيجة.فالوجه املذكور مركَّب من صغر ، وكّل َمن آذاها فهو ملعون 

 على صّحتها أمران: ّفيدل ىأّما الّصغر

زوراً  تصّدى ثم  ملـّا قُِبَض ما نقله الرواة متواتراً من أّن النيّب األمر األول:

عمر ظهريه ووزيره وعثمان يف مجٍع شايعوه، جاءت كان لخالفة، ولأبو بكر 

ائها، واّدعوا أْن ال ، فامتنعوا من إعطتطلب إرثها من النيب موالتنا فاطمة

فاّدعى يف   أبي؟ أَرِثُ وال أباكَ أَتَرِثُ قحافة: أبي بن يا  :إرَث هلا، فقالْت

 مع قلة رواياته وعدم فقهه ذلك حديثاً تفَرََّد بروايته من بني مجيع املسلمني 

وضرورته إىل  طلبها عند اّدعاه وإمنا الوقت ذلك قبل منه مسع يكن ومل وعلمه،

حنن ) قال:  فقال: إّن النيّب قوهلا وهو الغريم؛ ألّن الصدقة حتلُّ عليه ردِّ 

 .(2)( معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة

                                                           





 اجلزء الثاني 

َوَور َث   ونّص القرآن الكريم خمالف هلذا احلديث امللَفَّق، فإّن قوله تعاىل:
دَ  لَۡيَمَّٰنه َداوۥه وَرةه انلَمۡ   ١٦ ...سه َفَهۡب  : حكايةً عن زكريا، وكذا قوله تعاىل ل  سه
ن َّ  َل  م ن دَله وَبۖۡ يَر ثهن  َوَير ثه م ۡن  ٥ا َك َوۡل  وَرةه َمرۡ   ٦...َءال  َيۡعقه فهذان ُيبطالن ، َيمَ سه

ما رواه أبو بكر، ويدالن على أنه اختلق ذلك وافرتاه، إذ قد أخرب اهللُ تعاىل عن 

 يا  :ر فاطمة ألبي بكر بقوهلا، من هنا كانت جمابهة سيدة الطهتوارث األنبياء

 أفعلى فرياً، شيئاً جئتَ لقد أبي؟! أرث وال أباك ترث الله كتاب أفي قحافة أبي بن

دَ   يقول: إذ ظهوركم وراء ونبذمتوه الله كتاب تركتم عمدٍ لَۡيَمَّٰنه َداوۥه  ...َوَور َث سه
١٦  رب: قال إذ زكريا بن يحيى خبر من اقتص فيما وقال   نَفَهۡب َك َل  م ن دَله
  َّ يَّ  يَر ثهن  َويَر ثه م ۡن  ٥ا َوۡل  وَبۖۡ َوٱۡجَعۡلهه َربَّ  رَض  ْ   وقال: ، ٦ا َءال  َيۡعقه هوا ْول

ه
 َوأ

ۡوَِلَّٰ ب َبۡعض  
َ
ۡم أ هه رَۡحام  َبۡعضه

َ
نَفال    ٧٥... ّلَل ٌۚ ف  ك َتَّٰب  ٱ ٱأۡل

َ
وَرةه األ مه   وقال: ،سه يكه يهوص 

ۡمۖۡ ٱ كه ۡوَلَّٰد 
َ
ٓ أ نثَيَنۡي    ّلَله ف 

ه
وَرةه النَّ َساء    ١١ ...ل ََّلَكر  م ۡثله َحظَّ  ٱأۡل َخرۡيًا  إ ن تََركَ   وقال: ،سه

َتق نَي  ا لََعَ ٱلۡمه ِۖ َحقًّ وف  ۡقَرب نَي ب ٱلَۡمۡعره
َ
يۡن  َوٱأۡل َ َّٰدل   ل ۡلَو

َيةه وَرةه ابلََقَرة    ١٨٠ٱلۡوَص   قالت ثم ...سه
: أبي أخرج بآيةٍ اللهُ أفخصّكم أبي، من ثَإر وال لي!! حظوة ال أنْ وزعمتم 

 أم واحدةٍ، ملةٍ أهل من وأبي أنا أولستُ يتوارثان؟ ال ملتني أهل تقولون أم !منها؟

هكذا َمَضْت موالتنا و  عمِّي؟ وابن أبي من وعمومه القرآن بخصوص أعلم أنتم

نه اجلواب على ملشؤومة بنداً بنداً وهو ساكت ال ميكاتفّند ألبي بكر مقالته  فاطمة

 .سليلة الطهر والكرامة
ليت هي عكس قانون ا ى أبي بكر لعنه اهللدعو سيدتنا الزهراء لقد أبطلْت

!الوراثة والتوارث بني األنبياء والعقالء، أما كان داوود وابُنه سليمان من األنبياء؟

لَۡيَمَّٰنه َوَور َث   :تعاىل قوله معنى أّن بكر أبي على فاطمة سيدتنا أشارْت لقد سه
دَ  وهكذا فهم أبو بكر ومجيع املسلمني آنذاك وهم  ،إرث املال هو  ١٦ ...َداوۥه

ذلك أّن سليمان ورث أموال  ومعنى ،الصدِّيقة الشريفة فاطمة خطبة إىل يستمعون
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بفدك،  أبيه داوود، ومل يفهموا غري هذا، من هنا اعرتف أبو بكر للسيدة فاطمة

ر لعنه اهلل أخذه منها و تفل فيه وَمزَّقَُه ثّم أقنع أبا بكر بذلك.فكتب هلا كتاباً لكّن عم

عندما تطلَق يتبادر منها معناها احلقيقي، إالّ إذا جاءت قرينة  ( إرث) إّن كلمة 

 صارفة عن معناها احلقيقي إىل آخر جمازي.

أْن يرزقه غالماً يرثه باملال حرصاً من أْن يرثه  فحينما طلب زكريا من اهلل

لفساق من أقاربه، وليس املراد من اإلرث وراثة العلم؛ ألّن اهلل تعاىل قادر على أْن ا

َءال  يَر ثهن  َويَر ثه م ۡن  يهب العلم ليحيى من دون إستعانة بزكريا أو بآل يعقوب 
وَبۖۡ  فزكريا مل يطلب من اهلل أْن يرزقه ولداً يرث من آل يعقوب ألّن آل   ٦...َيۡعقه

وا كلهم علماء أو أنبياء، بل أراد إرث املال.يعقوب مل يكون

الذي ورثه سليمان من داود هو النبوة والعلم ال غريهما، وكذا  فإْن قيل:

مبعنى أّن زكريا أراد إرث النبوة. اإلرث من زكريا

ما تقّدم ظاهر البطالن، فإن محل اإلرث على النبوة والعلم ُمبطل ملعناه،  قلنا:

وإمنا هما من اهلل تعاىل أصالةً، فصرف اإلرث إليهما  ،ا باإلرثإذ النبوة والعلم ليس

زيادة، فإّن اإلرث من آل  ويف قول زكريا ،مع عدم صدق اإلرث عليهما باطل

إذ مل يكن آل يعقوب كلّهم أنبياء  ،يعقوب ال يكون مقصوراً على النبّوة والِعلْم

.وعلماء

ان قادراً على إيهاب النبوة لزكريا، فَمن ك ،إّن النبّوة ال تورَّث وبعبارة أخرى:

 .قادر على إيهابها ليحيى من دون تعلُّم أو تعليم

        :إّن إطالق اإلرث على النبّوة والعلم جماز جائز كما يف قوله فإْن قيل:

 األنبياء ورثة العلماء (1)و ،  م ۡن الواردة يف قوله تعاىل:   يَر ثهن  َوَير ثه
وَبۖۡ َءال  َيعۡ م ۡن   .جيوز أْن تكون للتبعيض ال للتعدية   ٦...قه

 وهي منتفية ها ،شرط العدول إىل اجملاز وجود القرينة الصارفة عن احلقيقة قلنا:
 

                                                           



 اجلزء الثاني 

ورثُت من أبي ) يف مثل هذا الرتكيب للتعدية، تقول:  م ۡن  هنا، والشائع كون 

الراجح إىل فحملها على التبعيض عدول عن  ( وهذا مرياثي من أبي)  ( كذا

 املرجوح.

 القرينة الصارفة هي رواية أبي بكر. فإْن قيل لنا:

بعد تسليم أّن أبا بكر ممن ُتقَبل روايته ومل ُيطَعن فيه بكفٍر وال فسٍق وال  قلنا:

خصومٍة، فال يصّح يف هذا املقام قبول روايته، وال جيوز يف حكمة اهلل تعاىل أْن يريد 

قرينةَ ينفرد بها أبو بكر حبيث ال يسمعها غريه وال يطّلع  يف كالمه معنًى جمازياً يكوُن

، وذلك ممتنع على احلكيم ،عليها سواه، وهل هذا إالّ إغراًء للمكلَّفني باجلهل

مه ٱ  :ومما يدّل على بطالن هذا احلديث عموم قوله تعاىل يكه ۡمۖۡ يهوص  كه ۡوَلَّٰد 
َ
ٓ أ ... ّلَله ف 

١١  لبيانها موالُتنا السيِّدة الزهراء وغريها من اآليات اليت تعرضت،  فإنها

والتخصيص حيتاج إىل دليل، وحديث  ،والسيِّدة فاطمة بعمومها تتناول النيبَّ

 .ابن أبي قحافة ال ينهض ُمخصِّصاً لكتاب اهلل تعاىل

 .إن زكريا أراد إرث النبوة مبعنى أن يرثه بالنبوة قد يقال:

قادراً على إيهاب النبوة على زكريا قادر على  فمن كان ،إن النبوة ال توّرث قلنا:

 .إيهابها من دون تعلّم أو تعليم

 وكذا حييى ورث زكريا بالعلم ال ،ودعوى أن سليمان ورث داود بالعلم ال باملال

 :املال مردودة مبا يلي

إن  فإذا قلنا: ،إن لفظ اإلرث واملرياث يستعمل شرعاً وعرفاً ولغةً يف املال أواًل:

إالّ  ،رث عمرواً، فالظاهر منه أنه ورثه باملال، ال أنه وارثه يف العلم أو املعرفةزيداً و

 :إذا كانت هناك قرينة كما قلنا آنفاً تدل على إرث العلم واملعرفة كقوله تعاىل

  َٰٓء يَل ٱۡلك َتََّٰب ٓ إ ۡسَر ۡوَرۡثَنا بَن 
َ
وَرةه ََغف ر    ٥٣َوأ .سه

ثهَم   وكذا قوله تعاىل: ،عرفة هنا ال املالفالكتاب قرينة على أن اإلرث هو امل
 ۡۖ ۡوَرۡثَنا ٱۡلك َتََّٰب ٱََّل يَن ٱۡصَطَفۡيَنا م ۡن ع َباد نَا

َ
وَرةه طه  ٣٢...أ  .سه
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ۡوَرۡثَنا ٱۡلَقۡوَم ٱََّل   وكذا قوله تعاىل:
َ
وَن َوأ هۡسَتۡضَعفه ْ ي ۡرض  يَن ََكنهوا

َ
َمَشَّٰر َي ٱأۡل

ۖۡ َوَمَغَّٰر َبَها ٱَلِت  َبََّٰرۡكنَ  عۡ   ١٣٧...ا ف يَها
َ
وَرةه األ ْ ٱۡلك َتََّٰب م نُۢ  َراف  سه ور ثهوا

ه
ِإَوَن ٱََّل يَن أ

ر يب   ه ۡم لَِف  َشكَّ  مَّ ۡنهه مه وَرىَّٰ   ١٤َبۡعد  وَرةه الشُّ  سه

وحييى من داود وزكريا هي إرث املال ال العلم ألن  إّن الوراثة لسليمان ثانيًا:

الذي  الزرع قصة يف الكريم القرآن علينا قّص حسبما داود أبيه حياة يف نبياً كان سليمان

ًّ  نفشت فيه غنم القوم  لَۡيَمََّٰنٌۚ َولُكه ۡكم  َفَفَهۡمَنََّٰها سه ٌۚ ا وَع ۡلم   َءاتَۡيَناحه نبَياء    ٧٩... ا
َ
 .األ

إذا كانت هناك قرينة كما قلنا آنفاً تدل على إرث العلم واملعرفة كقوله تعاىل:

  َۡوَرۡثَنا ب
َ
َٰٓء يَل ٱۡلك َتََّٰب َوأ ٓ إ ۡسَر وَرةه ََغف ر    ٥٣ن  سه

ثهَم   فالكتاب قرينة على أن اإلرث هو املعرفة هنا ال املال، وكذا قوله تعاىل:
 ۡۖ ۡوَرۡثَنا ٱۡلك َتََّٰب ٱََّل يَن ٱۡصَطَفۡيَنا م ۡن ع َباد نَا

َ
وَرةه طه  ٣٢...أ  .سه

ۡوَرۡثَنا ٱۡلَقۡوَم ٱََّل   وكذا قوله تعاىل:
َ
ۡرض  َوأ

َ
وَن َمَشَّٰر َي ٱأۡل هۡسَتۡضَعفه  ي

ْ يَن ََكنهوا
 ۡۖ عۡ   ١٣٧...َوَمَغَّٰر َبَها ٱَلِت  َبََّٰرۡكَنا ف يَها

َ
وَرةه األ ْ ٱۡلك َتََّٰب م نُۢ  َراف  سه ور ثهوا

ه
ِإَوَن ٱََّل يَن أ

ر يب   ه ۡم لَِف  َشكَّ  مَّ ۡنهه مه وَرىَّٰ   ١٤َبۡعد  وَرةه الشُّ  سه

وحييى من داود وزكريا هي إرث املال ال العلم ألن  سليمانإّن الوراثة ل ًا:لثثا

سليمان كان نبياً يف حياة أبيه داود حسبما قّص علينا القرآن الكريم يف قصة الزرع 

ًّ  الذي نفشت فيه غنم القوم  لَۡيَمََّٰنٌۚ َولُكه ۡكم  َفَفَهۡمَنََّٰها سه ٌۚ ا وَع ۡلم   َءاتَۡيَناحه  ٧٩... ا

نبَياء  
َ
وَرةه األ  .سه

َّ   رد يف تفسري قوله تعاىل:وو ر َض َعلَۡيه  ب ٱلَۡعَش    ٣١ َياده ٱلَصَّٰف َنَّٰته ٱجۡل   إ ۡذ عه

وَرةه ٓص  ألف فرس حينما أصابها النيبُّ  ورث من أبيه داود النيبَّ سليمان إن، سه

 مسروراً بها. من العمالقة، وهي اجلياد استعرضها سليمان داود

اخليول واألفراس وغريها من األموال اليت تلك  ورث أباه داود فسليمان

 ورث أباه باملال ال بالعلم. ، فثبت بهذا أن سليمانتركها داود

 حمتجاً به بكر أبو رواه حلديث يوّرثون ال األنبياء ) بأن تفسريه يف اآللوسي ودعوى

 ( الئم لومة اللَّه يف تأخذهم ال الذين وهم الصحابة محضرـب والعوالي فدك مسألة يـف
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 وذلك: عليه مردودة

  ألن اخلرب الذي رواه أبو بكر هو خرب واحد وال حجية يف أخبار اآلحاد ال

 سّيما الصادر منه لكونه غري مأمون على الدين والدنيا.

 فيكف الصدور، القطعية القرآنية العمومات يصادم الصدور مشكوك اخلرب أن 

 املقطوع؟! على املشكوك يقدَّم

 علّياً اإلمام ّذبيك اآللوسي أن الزهراء والسيِّدة الصحابة أكثرو 

مع  وقفوا ممن وغريهم عميس بنت وأمساء سلمى وأم وجابر سلمان أمثال املخلصني

 !الئم؟! لومة اللَّه يف تأخذهم ال الذين الصحابة من هؤالء أَوليس ،املؤمنني أمري

فكانت مالية  اوراثة حييى لزكري كذلكو ،مالية إذن وراثة سليمان لداود

كتسابية حتصيلية كما تشري إىل الدنية إفاضية ال  أيضاً ال علمية ألن علوم األنبياء

وََس  َءاتَۡيَنا ِإَوذۡ   :ذلك النصوص القرآنية كقوله تعاىل ۡرقَانَ  ٱۡلك َتََّٰب  مه مۡ  َوٱلۡفه  لََعَلكه

ونَ  ِۗ َم ٱبۡلَيَّ َنَّٰت  َوَءاتَۡيَنا ع يََس ٱۡبَن َمۡريَ   ،ابلََقَرة    ٥٣ َتۡهَتده س  ده وح  ٱۡلقه يَۡدَنَّٰهه ب ره
َ
 ...َوأ

٨٧    وَرةه ابلََقَرة َّٰه يَم ٱلۡك َتََّٰب َوٱحۡل ۡكَمةَ  ، سه وَرةه النَّ َساء    ٥ ...َفَقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إ بَۡر  ،سه

   َد َزبهور لَۡيَمََّٰنٌۚ َوَءاتَۡيَنا َداوۥه وَن وَسه هَس َوَهَّٰره وَرةه ال  ١٦٣ا َويهون َوٱتۡله َعلَۡيه ۡم   ،نَّ َساء  سه
 ٱََّل ٓي َءاَتۡيَنَّٰهه َءاتََٰيَّٰت َنا فَٱنَسلَخَ 

َ
عۡ   ١٧٥ ...م ۡنَها َنَبأ

َ
وَرةه األ ۥٓ   ،َراف  سه َدهه شه

َ
 َولََما بَلََغ أ

ۡكم   ن نَي ا وَع ۡلم  َءاَتۡيَنَّٰهه حه ۡحس  ٌۚ َوَكَذَّٰل َك َنۡز ي ٱلۡمه َف   ٢٢ا وَرةه يهوسه ا مَّ ۡن د  فَوََجَدا َعبۡ   ،سه
ٓ َءاَتۡيَنَّٰهه رََۡحَة   نَا ع ۡلم   ع َباد نَا نَا وََعَلۡمَنَّٰهه م ن دَله وَرةه الَكهۡ  ٦٥ا مَّ ۡن ع ند   ۡحَيَّٰ يَ تََٰيَّٰ   ،ف  سه
َوة ِۖ  ك َتََّٰب ب قه

ذ  ٱلۡ وَرةه َمرۡ   ١٢ا َوَءاَتۡيَنَّٰهه ٱحۡلهۡكَم َصب يَّ   خه هوطً   ،َيمَ سه ۡكم  َول ا ا َءاَتۡيَنَّٰهه حه
نبَياء    ٧٤ ...اوَع ۡلم  

َ
وَرةه األ  .سه

وقد  ،لكي يهبه ولداً يرثه بالعلم هذا مضافاً إىل أنه ال معنى لدعاء زكريا

مبعنى أن زكريا مل يطلب ولداً ليوّرثه  ،احلكم صبياً على حييى أفاض اللَّه

فال  ،العلم والنبوة ألنهما مما ال يورثان بل يفاضان من اللَّه تعاىل على صاحبهما

مع التأكيد على أن قول  ،أن يهب النبوة أو العلم البنه حييى كن حينئٍذ لزكريامي



 

 

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

  َوَهَن ٱۡلَعۡظمه م نَّ    زكريا
سه َشۡيب  قَاَل َربَّ  إ َّنَّ

ۡ
ََعٓئ َك رَبَّ  َوٱۡشَتَعَل ٱلَرأ نُۢ ب ده كه

َ
ا َولَۡم أ

َ م ن َوَرآء ي َوََكنَت  ٱمۡ  ٤ا َشق يَّ   ََّٰل  ۡفته ٱلَۡمَو   خ 
ِت  ََعق ر  ِإَوَّنَّ

َ
نَرأ َّ  ا َفَهۡب َل  م ن دَله  ٥ا َك َوۡل 

يَّ  يَر ثهن  َوَير ثه م ۡن  وَبۖۡ َوٱۡجَعۡلهه َربَّ  رَض  وَرةه َمرۡ   ٦ا َءال  َيۡعقه .َيمَ سه

إسرائيل،  بني من الفسقة املوالي يرثه أن من خوفه ألجل وارثاً زكريا طلب فقد

من أن  كان أعلم باللَّه  ة والعلم، ألنهوال يليق خوفه منهم إال باملال دون النبو

خياف أن يبعث اللَّه نبياً ليس أهالً للنبوة، وأن يوّرث علمه وحكمته من ليس هلما 

بأهل، ألنه إمنا ُبعث إلذاعة العلم ونشره يف الناس، فكيف خياف من األمر الذي هو 

 الغرض يف بعثته؟!!

 إشكال وحل:

لريثه باملال، أليس يف هذا إضافة البخل طلب ولداً  كيف تقولون إن زكريا

 إليه؟

وإمنا طلب الولد لريثه حرصاً منه أْن  ،معاذ اللَّه أن يطرق إىل ساحته خبٌل قلنا:

وطلبه هذا يف غاية احلكمة،  ،يظفر الفّساق وأهل الفساد مباله فيصرفوه فيما ال ينبغي

.يف الدين فإن تقوية الفّساق وإعانتهم على أفعاهلم املذمومة حمظورة

ومل يرد بدليل  ،تّوَضح مبا تقدَّم أّن قانون الوراثة عام يشمل األنبياء وغريهم

 .معترب ختصيصه، فيبقى العام ساٍر بعمومه من دون تقييد أو ختصيص

ولو كان هناك ما يوجب التخصيص  ،هذا باإلضافة على أن آيات اإلرث عامة

 مع أن الرسول ،ابنته بذلك أْن يعلمه وخيرب ، لكان على الرسولبالرسول

  وهل من املعقول أن خيفي  ،مل خيربها وال غريها من الناس بهذا احلكم اخلاص

مع شدة اتصاهلا به وكثرة تعلُّقها به  لزهراءارسول اللَّه هذا احلكم عن ابنته 

؟وتعلّقه بها، وشدة احلاجة إىل بيان احلكم هلا لئال تطالب باإلرث بعد وفاة أبيها

أو  ،ف ُيطلع أبو بكر ابنته عائشة على ذاك احلديث الذي مسعه من النيبِّوكي

 ومل ُيطلع النيبُّ ،( حنن معاشر األنبياء ال نوّرث) أنها مسعت النيبَّ يقول ألبيها 
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هذا احلديث مع علمه مبا سيجري عليها من االضطهاد  ابنته الصّديقة الزهراء

والتكذيب وغري ذلك؟!!

 وزبدة املخض:

 :يرد على أبي بكر ما يلي

وَبۖۡ  َءال   م نۡ  َوَير ثه  يَر ثهن    :تعاىل كقوله القرآنية إّن العمومات أواًل:  ، ٦ ..َيۡعقه

  َد لَۡيَمَّٰنه َداوۥه مه ٱ ١٦ ،  ...َوَور َث سه يكه ۡمۖۡ يهوص  كه ۡوَلَّٰد 
َ
ٓ أ  . ١١... ّلَله ف 

  ْ هوا ْول
ه
ۡوَِلَّٰ ب   َوأ

َ
ۡم أ هه رَۡحام  َبۡعضه

َ
وغريها من اآليات   ٧٥ ...ّلَل ٌۚ ف  ك َتَّٰب  ٱ َبۡعض  ٱأۡل

إّنا معشر ) قوله:  األولتكّذب احلديث املزعوم الذي اختلقه أبو بكر بلفظني، 

 .( األنبياء ال نوّرث ما تركناه صدقة

إّنا معشر األنبياء ال نوّرث ذهباً وال فضة وال أرضاً وال عقاراً ) قوله:  والثاني

. ثم اّدعى أنه مسع من رسول ( ا نوّرث اإلميان واحلكمة والعلم والسنةوال داراً لكّنم

.( إمنا هي طُعمة اطعمناها اللَّه، فإذا متُّ كانت بني املسلمني )يقول:  اللَّه

أن اللَّه أطعم نبّيه طعمة ثم قبضه، وجعله للذي يقوم بعده،  :ويف خرب آخر عنه

ني.فوليت أنا بعده، على أن أرده على املسلم

كغريه من املسلمني الذين يوّرثون   هذه العمومات يدخل فيها رسول اللَّه

 أنه قدوة لغريه يف توريث أوالدهم، وقد وّرث رسول اللَّه أبناءهم، ال سّيما

نساءه احلجرات الالتي كن يسكّن فيها، وقد تربعت عائشة بسهمها وسهم غريها 

ن اخلطّاب، فمن عجائب الدهر أن من دون إذنهن لكي يدفن فيه أبو بكر وعمر ب

من دعواها ومتنع من فدك بقوهلا وقيام البّينة على  تدفع موالتنا الصّديقة فاطمة

 يف أيديهن من غري بّينة وال شهادة. ذلك وترتك حجر أزواج النيّب

مردودة: ملا ُثبت من سرية بعضهم  ( أن األنبياء فقراء ال ميلكون شيئاً) ودعوى 

، هذا مضافاً إىل أن الوراثة تكون حتى باألشياء احلقرية ن وزكرياكداود وسليما

األشياء  هذه إن للقول جمال فال شابههم، وما واخلامت والعصا والثوب كالعمامة الثمن

 يرثها من اآلباء األنبياء األجانب عنهم دون األوالد.
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  الطاهرة لقد اعرتف بعض علماء العامة أن أبا بكر اغتصب من الصّديقة ثانيًا: 

أرض فدك، ومنعها من حقها من اخلمس وسهمها من خيرب، مع وجود إمجاٍع على 

، وقد أن فدكاً مل يوجف عليها خبيل أو ركاب، فهي ملك خاص لرسول اللَّه

 نص على ذلك علماؤهم ال سّيما الطربي منهم، فإذا كانت ملكاً خاصاً لرسول اللَّه

 شرعاً وعقالً وعرفاً أن جيعلها من  وقد كانت كذلك فكيف جاز ألبي بكر

 ؟!صدقات النيّب

خرب واحد، مل ُيعرف أحٌد  ( إّنا معاشر األنبياء ال نورِّث)  إّن اخلرب املزعوم ثالثًا:

من الصحابة موافقة أبي بكر على نقله، وقد تفّرد أبو بكر بنقله، وشهادة اجلار إىل 

عندما  على الصّديقة الزهراء نفسه ال تقبل حسبما جاء عن عمر بن اخلطاب رّداً

الكريم املقطوع الصدور؟!  جاءتهما بالشهود فكيف يعارض هذا اخلرب الكتاَب

فاحلديث غريب، ألن املشهور أنه مل يروه إال أبو بكر وحده، بل قام اإلمجاع على 

 عدم صحته، واخلارج عن اإلمجاع شاذ ال يعبأ به.

الصدور عدا عن كونه مقطوع عدم لو دار األمر بني حمتمل  :وبعبارة أوضح

الصدور وبني مقطوع الصدور، يقّدم الثاني بال تردد، وما فعله العامة هو أنهم 

قّدموا االحتمال على القطع، حفظاً ملاء وجه أبي بكر وتلميعاً لصورته.

إن آية اإلرث والرواية املزعومة متعاكستان، وكل ما عارض  وزبدة املقال:

، ولو سلّمنا صدور احلديث ٍةحجَّ عن االعتبار وغرُي وساقطٌ، فهو زخرٌف الكتاَب

فِلَم بّينه لغري ورثته وأخفاه عّمن يرثه؟ ولو كان  األعظم املزعوم من النيّب

اليت يدور احلق معها حيثما دارت مل ميسك  احلديث صحيحاً عند عرتة النيّب

بهذه  قد احتجوبغلته وعمامته، و سيف رسول اللَّه  أمري املؤمنني علّي

 األمور على القوم مشرياً عليهم أنه أحق بابن عمه من غريه.

فلو كان احلديث معروفاً عند هؤالء األعاظم مل جيز هلم كتمانه.

 وعلى فرض صحة احلديث فِلَم مل يصادر أبو بكر األشياء اخلاصة برسول اللَّه

  ال نوّرث ما تركناه فهو ) كعمامته ودابته وحذائه وسيفه تطبيقاً للحديث املزعوم
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فكان على اخلليفة أن يصادرها لتوزع  فهذه األشياء مما تركها رسول اللَّه ( صدقة

، كان الواجب على على الفقراء واملساكني، هذا باإلضافة إىل حجرات النيّب

أبي بكر أن يصادرها ويوّزعها على الفقراء وحيرم أن يطلب اإلذن من عائشة لتسمح 

يف حجرتها!! له بأن يدفن

أمري  دفع دابته وحذاءه ولوازمه اخلاصة إىل اإلمام إن رسول اللَّه قد يقال:

من  البتول الزهراء الصّديقة الكربى ترث زوجته أْنمن جهة   علّي املؤمنني

لكون هذه األشياء من   أمري املؤمنني لإلمام أبيها، فأهدتهم السيِّدة الزهراء

 خمتصات الرجال.

 اًعليَّ أمري املؤمنني صوص الدالة على أن اإلمامذا صحيح ثبوتاً لوال النه قلنا:

أبي  بهذه األشياء لكونه اخلليفة احلق بعد رحيل النيّب حممداً ورث النيبَّ

 يرُث حسبما جاء يف النصوص الكثرية من أن اإلمام الزهراء صلوات اهلل عليهما

 ( أصول الكايف) جاء يف  سماوية، فقديف متعلقاته اخلاصة والصحائف ال الرسوَل

 اللَّه رسول ترك قال: اللَّه أبي بصري، عن أبي عبد احلليب عن يف صحيحة

 أبي بن  عليّ كله ذلك فَوَرثَ الشهباء وبغلته ورحالً وعنزة ودرعاً سيفاً املتاع في

 .  طالب

 يقةك للصدِّإن خلفاء بين أمية وبين العّباس فهموا من فدك أنها ُملْ رابعًا:

 روحي فداها، لذا كان السابق ُيرجعها إىل ورثة الصّديقة فاطمة الزهراء الكربى

 .من أوالدها، ثم إذا جاء الالحق اسرتدها منهم 

... ملّا ولّي ) روى أبو بكر اجلوهري عن حمّمد بن زكريا عن ابن عائشة قال: 

بن   ها، وأقطع عمرو بن عثمانبن احلكم ثلث  األمر معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان

فلم   بن علّي  عفّان ثلثها، وأقطع يزيد بن معاوية ثلثها، وذلك بعد موت احلسن

بن احلكم أيام خالفته، فوهبها لعبد   يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها ملروان

العزيز ابنه، فوهبها عبد العزيز البنه عمر بن عبد العزيز، فلّما وليَّ عمر بن عبد 

 املؤمنني أمري بن  احلسن اإلمام بن  احلسن دعا رّدها، ظالمة أول كانت اخلالفة، العزيز
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 وكانت عليه، فرّدها  احلسني بن  علّي اإلمام دعا بل وقيل:  بن أبي طالب  علّي

 قبضها عاتكة بن يزيد وليَّ فلّما العزيز، عبد بن عمر والية مدة فاطمة أوالد بيد

 اخلالفة انتقلت حتى يتداولونها، كانت كما مروان بين يأيد يف فصارت منهم،

بن احلسن، ثم   بن احلسن  منهم، فلّما ولّي أبو العّباس الّسفاح رّدها على عبداللَّه

قبضها أبو جعفر ملّا حدث من بين احلسن ما حدث، ثم رّدها املهدي ابنه على ولد 

تزل يف أيديهم حتى  بن املهدي وهارون أخوه، فلم  ، ثم قبضها موسىفاطمة

وليَّ املأمون، فرّدها على الفاطميني.

بن سابق،   قال أبو بكر اجلوهري: حّدثين حمّمد بن زكريا قال: حّدثين مهدي

قال: جلس املأمون للمظامل، فأول رقعة وقعت يف يده نظر فيها وبكى، وقال للذي 

امة وخّف ثغري، ناِد أين وكيل فاطمة؟ فقام شيخ عليه ُدّراعة وعم )على رأسه:

فتقدم فجعل يناظره يف فدك واملأمون حيتج عليه وهو حيتج على املأمون، ثم أمر أن 

ء عليه فأنفذه، فقام دعبل إىل املأمون فأنشده  يسّجل هلم بها، فكتب السجلَّ وقُرى

 األبيات اليت أوهلا:

 أصبح وجُه الزمان قد ضحكا            بردِّ مأموِن هاشٍم فدكا

بن عمر البازيار،   يف أيديهم حتى كان يف أيام املتوكل، فأقطعها عبد اللَّه فلم تزل

بيده، فكان بنو فاطمة يأخذون  وكان فيها إحدى عشرة خنلة غرسها رسول اللَّه

 مثرها، فإذا قدم احلُّجاج أهدوا هلم من ذلك التمر فيصلونهم، فيصري إليهم من ذلك 

 .( مال جزيل جليل...

البّينة فجاءته بها وقد رّدها، مع  ا بكر طلب من الصّديقة الزهراءإن أب خامسًا:

عي، أال ترى إّن العدالة معتربة يف راد ليغلب يف الظن صدق املدِّأن البّينة إمنا ُت

الشهادات لكونها مؤثرة يف غلبة الظن، وهلذا جاز أن حيكم احلاكم بعلمه من غري 

كان اإلقرار أقوى من البّينة من حيث  شهادة، ألن علمه أقوى من الشهادة، وهلذا

كان أبلغ يف تأثري غلبة الظن، وإذا قدَّم اإلقرار على الشهادة لقوة الظن عنده فأوىل 

أن يقّدم العلم على اجلميع، وإذا مل حيتج مع اإلقرار إىل شهادة لسقوط حكم 
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ات الضعيف مع القوي، فال حيتاج أيضاً مع العلم إىل ما يؤثر الظن من البّين

والشهادات.

 ويدل على صحة ذلك ما شهده خزمية بن ثابت على بيع جرى بني رسول اللَّه

 وأعرابي، مع أن خزمية مل يكن حاضراً حال البيع، ولكنه شهد على صدق النيّب

 ُّمن حيث كونه نبياً مرسالً ومعصوماً مسدداً، فجعل النيب  شهادته مبثابة

ني، وهذه قصة مشهورة مشابهة لقضية موالتنا شهادتني، فسمي خزمية بذي الشهادت

 بسبب يقني النيّب األعظم ، فإذا كانت شهادة خزمية مبثابة شهادتنيالزهراء

ال  األعظم أن النيبَّب خزمية علم بصدق خزمية وطهارته عن الكذب، وبسبب

يقول إالّ حقاً ملكان عصمته وطهارته ومل يدفعه عن الشهادة من حيث مل حيضر 

، كذا شهادة للسبب الذي أشرنا إليه وهو صدق خزمية بنظر النيب األكرم اعهابتي

بطريق أوىل، حيث كان جيب على َمْن  عليها الزهراء الصّديقة الكربى موالتنا

، ال تقول إالّ حقاً، أالّ يستظهر عليها بطلب شهادة أو بّينة علم أن السيِّدة فاطمة

معتقداً بصدقها فبادر إىل تكذيبها عليه لعنة اهلل ولكن يظهر من أبي بكر بأنه مل يكن 

 واملالئكة والناس أمجعني.

ال يعلمن  كيف جيوز أن يكون اخلرب املزعوم صحيحاً وأزواج النيبِّ سادسًا:

بن عفان يف املطالبة حبقوقهّن، وال يعرف العّباس حسبما   ذلك، حتى وكّلوا عثمان

 يف املرياث، وكل ذلك يدل  املؤمننيجاء يف بعض النصوص حتى تنازع مع أمري 

 على بطالن اخلرب.

ومن كان له شيطان يعرتيه كما صّرح هو بذلك ورواه عامة املؤّرخني فإن استقام 

 أعانوه وإن زاغ قّوموه، كيف يؤمن عليه من تلفيق األحاديث على رسول اللَّه

 من مقعده فليتبوأ عليَّ كذب فمن أال الكذَّابون، عليّ كثر القائل مبا معناه: 

 . النار

مل   بنت رسول اللَّه إن موالتنا الصّديقة الطاهرة فاطمة :ويف اخلتام أقول

تسلم من بعض صحابة أبيها، فالقت منهم الظلم واالستبداد، وما يؤسفنا أن اتباع 
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 الصحبةَ وكأنَّ ،السلف منّقوا هلؤالء الصحابة أفعاهلم، حبجة أّن الصحابة ال خيطئون

 !للعصمة، فسبحان الذي وهب العقول، ولكّن أصحابها ال يعقلون! زمةٌمال

الذي   بن أبي طالب  حلق املتمّثل بأمري املؤمنني علّيافعلى األتباع سلوك طريق 

، وال يكون كمن جيمع بني األضداد،  منك وأنا مني أنت  : قال عنه النيب

 :فيصدق عليهم قول الشاعر

أرضى بشـتم أبـي بكـر وال ُعمـرا    نني وال املــــؤمأهـــوى عليــــاً أمـــريَ  

ــدكاً   ــا فــ ــوُل وإن مل ُيعطيــ  وال أقــ
 

 رابنـــت الـــنيب وال مرياثهـــا: كفـــ 
 

ــ    ــران بــ ــاذا حيُضــ ــم مــ ــه يعلــ  هاللَّــ
 

 (1)يوَم القيامة من عذر إذا اعتـذرا 
 

فإّن ما يدّل أيضاً على بطالن هذا احلديث املزعوم أّن أمري  ،مضافاً إىل كّل ذلك

وعنه أخذ الناُس التفسرَي والفرائَض اليت  ،كان باب مدينة العلم ّياًاملؤمنني عل

 وكذا أخذوا عن تلميذه عبد اهلل بن عباس، وقد قال عنه النيّب ،هي نصف العلم

  : عليٌّ أقضاكم  
(2). 

 روى وهو من علماء العاّمة  لشريازي اِقَل أّن احلافظ حمّمد بن موسى ـوُن

نتهۡم ََل   َ فَۡس   :يف تفسريه لقوله تعاىلحديثاً عن ابن عباس  ۡهَل ٱَّلَّ ۡكر  إ ن كه
َ
ْ أ لهٓوا

وَن  وَرةه انلَحۡ   ٤٣َتۡعلَمه ، هم هم حمّمد وعلّي وفاطمة واحلسن واحلسني :، قالل  سه

وهم أهل بيت النبّوة ومعدن الرسالة وخمتلف  ،أهل الذكر والعلم والعقل والبيان

 .من مؤمناً إالّ كرامةً ألمري املؤمننياملالئكة، واهلل ما مسي املؤ

 مع إنّه  :وُنِقَل عن سفيان الثوري رواه عن السدي، وقد ورد من طرق متعددة
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 . (2) القرآن مع عليٌّ ، ويف لفٍظ آخر:  (1) معه واحلقّ احلقّ

فكيف يعقل صحة حديث أبي بكر املزعوم الذي اّدعوا أّنه خمَّصص آليات اإلرث 

 اًقرينةً على إرادة اجملاز يف مواريث األنبياء؟ يف حني أّن أمري املؤمنني علّيالعاّمة، و

يدور احلّق معه  مل يطلع عليه، وهل يصّح يف حكمة اهلل أْن يكون اإلمام علّي

، وهل يصّح أْن يهتدي حيثما دار ثّم ال يطّلع على هذا احلديث من رسول اهلل

 وحدين ووصي رسول رّب العاملني؟!!إليه أبو بكر وال يهتدي إليه سيد امل

مات وال ُيعرِّف ابنته  األعظم وكيف جيّوز مسلٌم لنفسه أْن يتصّور بأّن النيبَّ

 أّنه ال َحقَّ هلا يف إرثه، ومل ُيْعِلْم أمرَي املؤمنني سيدةَ نساء العاملني فاطمة الزهراء

 النيب بذلك حتى ال تطلب اإلرث وال تتصرف يف شيء ظفرت به من مال 

ومن كانت بضعة من  كّل ما تريده من ذلك؟!!! وال يوافقها أمرُي املؤمنني علّي

ال خيفى عليها مسألة مهمة يف املرياث فضالً عن أنها سيدة نساء  أبيها رسول اهلل

العاملني اليت ُيفرض أن تكون عاملة غري معلمة وفهمة غري مفهمة..! فدعوى أنها مل 

رياث ال يقوهلا إال كّل زنديق ناصيّب حقود على من كانت تكن عارفة بقضايا امل

بالنسبة ألبيها كاألم بالنسبة إىل ولدها وكانت املهجة لكبده ومثرة فؤاده وروحه اليت 

 بني جنبيه..!. 

 حاد الناس يف أدنى حق من احلقوق،وب الوصية على آل يصّح القول بوجوه

ّن النيّب ترك ما هو حقٌّ ألرباب الصدقة وإذا تركها يكون ملوماً مؤآَخذاً، وُيقال: إ

وليس لورثته منه شيء، وقد قرأ عليهم آيات اإلرث يف كتاب اهلل وظاهرها العموم، 

ومل يوِص إليهم مبا يدلّهم على موضع هذا احلق وعلى طريق صرفه، بل تركهم 

على  املسلمون وَخلَفَُهم ا عليهاللة حتى اّدعوا اإلرث باطالً واستمّروضعلى عمى و

 ! وأّي مسلم يقرُّ بكلمة الشهادةختطئة أبي بكر فيما رواه وكانوا خمطئني يف ذلك؟!
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 تسكن نفسه إىل جتويز هذا األمر؟ ويدين بنبّوة حمّمد رسول اهلل

 تضلّوا لن بهما متسكتم إنْ ما الثقلني فيكم تارك إني  :وأين قوله

 .(1) بيتي أهل وعترتي الله كتاب أبداً

والعرتة خيالفان ابَن أبي قحافة؛ فأيُّ الفريقَْين أحقُّ بالصدق؟ وكيف فالكتاب 

ذلك؟ نعوذ باهلل من اإلحلاد يف  يكون إذهاب الرجس والتطهري من األدناس مع جتويز

 الدِّين والعدول عن سنن اهلدى املستبني.

ومما يدّل على بطالن احلديث املزعوم أيضاً: أّن أبا بكر عمل خبالف ما روى! 

والعباس بن عبد املطلب يف بغلة رسول  قد ُروي أّن أبا بكر حكم ألمري املؤمننيف

وسيفه وعمامته، ولو كانت صدقةً لََما َحلَّْت هلما، ولوجب أْن يْنَزَعها منه  اهلل

ويصرفها يف مصرفها!!! كما روى احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني أّنه بعد َمْنع 

 باملدينة إىل اإلمام علّي ا، ودفع عمر صدقة النيّبإرثه أبي بكر موالتنا فاطمة

 ثم قال عمر لإلمام علّي : (وأما خيرب وفدك هما صدقة رسول اهلل 

 .( كانت حلقوقه اليت تعروه ونوائبه، وأمرهما إىل َمن يتوىل األمر

لذي رواه أبو بكر حقاً له مل جيز لعمر بن اخلطَّاب أْن افلو كان احلديث املزعوم 

بل وال أْن ُيَخلّي بينهما، بل كان جيب انتزاعه وصرفه  ،شيئاً فع ألمري املؤمننييد

وأيُّ فَْرٍق بني خيرب وصدقة املدينة؟ فقد كان جيب دفع اجلميع أو منع  ،يف مصرفه

 .اجلميع

 وحاشاهم  آكلني ذلك بالباطل  لبيتاوعلى هذا فيلزم أْن يكون أهل 

مل  ومبا أّن أهل البيت ،ْن ينهوهم عن أكل الباطلفُيفَْرض على بقّية الصحابة أ

ثبت أّن املعارضني هلم هم اآلكلون بالباطل  ،يأكلوا حراماً لَنَزاهتهم وقداستهم

 يكون فإّن َمن داَر احلقُّ معه حيثما دار ،له ولصاحبه عمر العرتاض أهل البيت

 اهلل ألولئكَ هو اعرتاُض بل اعرتاضه ،اعرتاضه مبثابة اعرتاض مجيع األّمة
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الظاملني املارقني.

بهذا يتضح أّن أبا بكر وعمر قد اقرتفا إمثاً عظيماً وكفراً مبيناً عندما اعتديا على 

، مضافاً لتغيريهما أحكام اهلل تعاىل، سّيد الوصيني وزوجته سيدة نساء العاملني

طئة أهل فكّل ذلك من أعظم أنواع الظلم واألذى، إذ قد تضّمن مع أخذ املال، خت

لعن  وهو كفر صريح قوهلم صلوات اهلل عليهم،ليف دعواهم، والتكذيب  البيت

بعدد نسمات اهلواء وقطر السماء وحبات الرمال وعدد النجوم  اهلل تعاىل ظامليهم

.وتسبيح املسبحني وأنفاس اخلالئق أمجعني

 :طلب أبي بكر البّينة من سيدة النساء

يف منع اإلرث مجيعاً  على سيدة النساء  أي أبو بكر وعمر ملّا تظاهرا 

 إلبنته سيدة النساء فاطمة البتول طلبت أرَض فدك اليت حنلها رسوُل اهلل

 بالبينة على مدَّعاها، ومل يعرتفا بعصمتها لعنهما اهلل  فطالبها أبو بكر وعمر 

ا، فأَتْت مبقتضى آيات الكتاب والسُّنَّة الدالَّْين على استحالة صدور الكذب منه

وأّم أمين شهوداً، فلم  علّي وولديها اإلمامني احلسن واحلسنيأمري املؤمنني  باإلمام

بأنهم جيرون إىل  علّي واحلسنني أمري املؤمنني يقبال بهم، وطََعَن يف شهادة اإلمام

وذلك  على أهل بيت النبوة والرسالة والوالية، أنفسهم، وهو من عظيم االفرتاء

ن:مريأل

إّن شهادة الزوج ليس فيها جّر إىل نفسه وكذا شهادة الولد، إذ ال  األّول: األمر

مالَزَمة بني شهادة الزوج والولد وبني اجلّر إىل النفس، وإالّ فإّن ذلك يسري أيضاً 

على أبي بكر حيث كان جيرُّ عمر إليه ألنه صاحبه، وكذا عائشة جترُّ إىل أبيها حينما 

 .( معاشر األنبياء ال نورِّث ما تركناه، فهو صدقة إّنا) تفردت برواية حديث: 

فقوهلا يفيد اليقني  معصومةٌ، إّن موالتنا الطاهرة فاطمة البتول الثاني: األمر

لكونها معصومةً بنّص الكتاب الكريم، فال جيوز مطالبتها بالبّينة على دعواها؛ 

 عليهم وهم صلوات اهلل فكيف مع شهادة اإلمام علّي واإلمامني احلسنني

 معصومون بنصِّ الكتاب والسُّنَِّة الشريفة أيضاً.
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الحتمال عدم  الزهراء الطاهرة إّن طلب أبي بكر البيِّنة من السيِّدة إْن قيل: 

 موافقتها للواقع.

إّتهمها بالتزوير والتلفيق والتكذيب، فَطَلَُب البيِّنِة  أبا بكر إّن :ومبعنى آخر

 واقع.لَصْرِف احتمال عدم موافقة ال

البتول سالم اهلل  الزهراء النساء أْن يتهموا سيِّدة ال جيوز ألبي بكر وال غريه قلنا:

مبحكم آياته كآية التطهري  وقد طَهََّرها ..؟!مبخالفة الواقع أو الكذب، كيف عليها

                         :إىل طهارتها بألفاٍظ متعدِّدة كقوله وسورة الدهر، وأشار رسوُل اهلل

 آذاني.. فقد آذاها مَن مِنِّي، بضعة فاطمة ،  ومهجة فؤادي ثمرة فاطمة 

 ...(1) لسخطها ويسخط لرضاها الله يرضى فاطمة ، و كبدي

إىل غري ذلك من التصاريح الواضحة الدالة على عصمتها وقداستها وطهارتها 

إمجاع املسلمني، أو ب وكيف جيوز عقالً وشرعاً أْن تتطّرق التهمة إىل سيدة النساء

الذي هو  ملوحِِّدين أمري املؤمنني علّي بن أبي طالباتتطرق التهمة أيضاً إىل سيد 

كيفما  وال يفارُق الكتاَب طرفة عنٍي أبداً، ويدور احلقُّ معه ،باب مدينة العلم

!دار!!

قني عاملان بالقطع والي وأمرَي املؤمنني لطاهرةاال ريب أّن الصدِّيقة  إْن قيل:

على ما أقَدَما عليه؟ مضافاً  فِلَم أقَدما ،بأّن أبا بكر سيكّذبهما بدعواهما حلقّهما

 على الشهادة وهو يعلم أّن حلسنانالذلك ِلَم شهد اإلماُم علّي وولداه اإلمامان 

 !شهادتهم غري مقبولة شرعاً، ويعلم أنها سرُتدُّ عليه؟

وإالّ فإّن  ،هما ظاهراً وواقعاًإّن إقدامهما على دعواهما إلثبات حق قلنا:

وليكون  ،سكوتهما سيكون مربِّراً ألبي بكر وعمر يف اغتصابهما حلّق أهل البيت

الحتجاج على املغتصبني آكد للحجة عليهما وعلى املسلمني الساكتني واملداهنني ا

 .على احلق
                                                           

  ...إني تارك فيكم الثقلني
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 إعتذار أقبح من َذْنب!!!

؛ ألّن نة من الصدِّيقة الطاهرةبيِّإعتذر املخالفون املبتدعون عن طلب أبي بكر ال

ة املطهرة َدلَّْت بعمومها على اعتبار البّينة من كل ُمدٍَّع يف ثبوت دعواه، فتستوي السنَّ

 وغريها، وكذ يعترب يف بّينتها ما يعترب يف غريها من البينات. يف ذلك السيِّدة فاطمة

لمني يعلمون صدَق أمري ويكفي يف دفع هذا التصور اآلثم أّن أبا بكر وكلَّ املس

، كيف ال!! وقد ذكر القرآن وولديهما والسيِّدة الزهراء علّي املؤمنني

طهارتهم يف آياٍت ُتتلى آناء الليل وأطراف النهار، فكيف يتجاهل أبو بكر كّل ذلك 

 ويتهم َمن دار احلق معه حيثما دار؟!!!!

أّن للحاكم أْن حيكم  لنيبمضافاً إىل أّن من الضروريات أو البديهيات يف ِدين ا

بعلمه، فإّن العلم أقوى من شهادة العدلني اليت إمنا تفيد الظن، وال ريب أّن قول 

بنّص القرآن والسنة املطهرة املتواترة مقطوٌع بصدقه وأحقيته عند َمن  املعصوم

َصدََّق بالكتاب والسنة وأقّر بنبّوة الصادع بها وبعصمته، وحيث إّن تلك الزمرة 

 فاطمة السيِّدة املعظمة فكيف تعتقد بعصمة إبنته غاصبة ال تعتقد بعصمة النيبال

 وابن عمه أمري املؤمنني علّي؟!! َمن قال عن النيب  أنه يهجر وأنه ساحر

 بالكذب وخمالفة الواقع؟!! كيف ال يتهم أمرَي املؤمنني

ال يرتدَّد يف قبوله، و فال جيوز ألّي مسلم أْن يردَّ قوَل اإلمام علّي وباجلملة:

وتصديق دعواه، وأّي بّينة أقوى من  كما ال جيوز أْن يتوقّف يف قبول قول النيب

؟ والعجب العجاب الذي تتبعه احلسرات والزفرات أنهما كتاب اهلل وُسّنة رسوله

 أرواحنا فداها احلجرة هلّن بغري بيَِّنة ومل يصدِّقا سّيدة النساءء صّدقا األزواج يف اّدعا

 الكريم يقبِّل يَدها ويقوم من جملسه احرتاماً وتعظيماً لشخصها اليت كان النيبُّ

 بالكذب ونزل فيها قرآٌن ميجِّدها ويرفع من شأنها، ومع كّل ذلك ُتكَذَّب وُتتََّهم

!.والتلفيق؟!!واحمّمداه...واعلياه...

 دعوى خماِلفة للقرآن الكريم

 السيِّدة دون احلجرة مبلكية النيب نساء دعوى قبول إّدعى املخالفون على صّحة
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 بسبب إمكان العلم بصدقهنَّ. الزهراء

أين اإلنصاف عند هؤالء حيث جيوِّزون الِعلَْم بصدق األزواج يف دعواُهنَّ  نقول:

وينفونه عّمن شهد اهللُ بطهارتهم والرسول بعصمتهم ونطق القرآن بعلّو مْنِزلَتهم!!! 

 م بهواه ويتيه يف بيداء ضاللته وعماه.ولكن ال حيلةَ فيمن يتكلّ

 : أعلى اهلل مقامه  قال احملقق الكركي 



. 

حيتمل أْن ال يكونا مسعا ما ورد يف حقّهم من اهلل ورسوله فال يكون  فإْن قيل:

 .الّردُّ كفراً

وصريح العقل قاٍض بنفيه، وكيف يبلغ  ،هذا االحتمال بديهّي البطالن قلنا:

نه جللي الذي قد اتفق مجيع املسلمني على مضمواأهَل عصرنا ِمثُل هذا األمر الظاهر 

فإّنه ما من َمحدٍِّث وال ُمفَسٍِّر وال مؤرٍِّخ إالّ وقد روى ما  ،واشرتكوا يف نقل مدلوله

أو طعن بعِض أهل العناد  ،يوافق ذلك، وإْن اختلفوا يف خصوصيات بعِض األخبار

ومع ذلك خيفى على أبي  ،يف بعضها، فإّن القدر املشرتك يكون متواتراً مقطوعاً به

وكيف اختّص أبو بكر بسماع ما مل يسمعه  ؟سمعاه ومل يعلماهبكر وعمر حبيث مل ي

وخفي عليه ما مسعه مجيع الصحابة وتناقله مجيع  ،ال يوّرث غرُيه من أّن النيبَّ

 ألزواج يفاأْن حيكم بعلمه فصّدق أهل األعصار؟! وكيف تفطن إىل أّن للحاكم 

 .(1)بوته؟!، وخاصته وشهود ندعواُهّن، وغفل عن حّق آل النيب وعرتته

جلهل أو الغفلة ومل يكن على وجه العناد اولو احُتِمَل يف حّق أبي بكر وعمر 

مثل سلمان وأبي ذر واملقداد  لنيباوالعصبّية لكان بعُض خلصاء أصحاب 

 عّمار وحنوهم نبهوهما عن غفلتهما وجهالتهما وينقلون إليهما ما مسعوه من النيبو
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 يف حّق أهل البيت أحٌد يف تعنت الرجلني يف قبول دعوى السيِّدة ، وال يرتاب

واستقصائهما يف الشهادة استقصاء مدافعة عن قبوهلا، وما أبدياه من  الزهراء

 احليل يف ذلك، والتفرُّد بنقل احلديث املقتضي لرّد دعوى اإلرث.

باإلرث والنِّحلة مل يكن حتت  ويزيد ذلك إيضاحاً أّن ما اّدعته السيِّدة فاطمة

بوصّيٍة خاصٍة أْن  بي بكر وال يف تصرُّفه، وال أنه استلم أمراً من رسول اهلليد أ

يصرف ذلك املال املدَّعى به يف الصدقات، وإمنا كان ذلك احلال خارجاً عن تصرفه، 

وعدم علمه بعصمتها وعصمة  على تقدير صّحة ما رواه  فكان من الواجب عليه 

، فإْن ها أن يعّرفها ما مسعه من النيبشهودها، وعدم إطالعه على حقيقة دعوا

قَِبلَْت وإالّ ترك منازعتها ومماكستها، إذ النقصان يف ِدينه ملن خلّى بني جمتهٍد ومسألة 

فرعّية يعمل فيها باجتهاده مستنداً إىل دالئل مستقاة من ظاهر الكتاب، وقد وافقه 

بزعمهم أْن حيمل اخللق  الصحابة على ذلك االجتهاد فإّنه ال جيب على إمام املسلمني

مجيعاً على اجتهاده ومينع غريه من العمل مبا اجتهد فيه. وكيف ال يساوي سيدة 

يف دعواها وال يؤوِّل هلا اجتهادها، خبالد بن الوليد الذي اجتهد فأخطأ  النساء

حبسب ما جاء عن أبي بكر مدافعاً عن جرائم خالد.

عاه بأهل البيت حذراً من لزوم ولو أمكن التأويل ألبي بكر وعمر فيما صن

بعدم العلم وجواز الغفلة، ألمكََن  كفرهما برّد صريِح الكتاب وقول النيّب

، بل َمْن تكلّم بكلمة لقاتل أمري املؤمنني علّيو، التأويل لقاتل اإلمام احلسني

الدِّين!! ولكان منكر وجوب  خالف فلته عّما هوغالكفر ال ُيْحكَم بكفره؛ إلمكان 

صالة إذا اّدعى عدم اإلطّالع على وجوبها ُتقبل دعواه ولو كان ممن نشأ بني ال

املسلمني!!! ولكان ذلك عذراً لكّل َمن فعل ما يوجب حّداً وتعزيراً وهو ضروري 

 البطالن.

 َعْوٌد على بدء:
فعلهما وشّدة عنادهما يف التظاهر عليها،  سيدتنا الطاهرة الزكية ملّا رأَْت

 هما ألملها، بلباكْلَْم قلُيوحلفت أْن ال تكلّمهما، فلم حيفال بها ومل  غضَبْت عليهما
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 أعرضا عنها بقلوٍب هي أقسى من احلديد وأصلّب من الصّم اجلالميد.

اً لتلك الوجوه، وقبحاً لتلك األفعال، فعليهم من اهلل بئسفُبعداً لتلك القلوب و

 لعنات ال احنصار لعددها وال انقضاء ألمدها.

 خطبة للصدِّيقة الكربى فاطمة(1)قل الثقة اجلليل علّي بن عيسى اإلربليولقد ن

عن  ( السقيفة ) قال: إّن اخلطبة أوردها املوالف واملخالف، وأّنه نقلها من كتابو

عمر بن شبه تأليف أبي بكر أمحد بن عبد العزيز اجلوهري، وقد تضمََّنْت هذه 

وعلى  واإلشارة إىل تظاهرهما عليها اخلطبة اإلمياء إىل كفرهما وكفر أتباعهما،

وها حنن نؤرخها للتاريخ ليشهد مدى الظلم  ...كما هو معلوم أمري املؤمنني علّي

  [ فاطمة ] سيدة النساء الذي أحلقاه بها صلوات اهلل عليها، قال عمر بن شبه:إن

ة من يموأقبلت يف مل الثت مخارها  فدكاً ملا بلغها إمجاع أبي بكر على منعها 

 خترم من مشية رسول اهلل حدفتها ونساء قومها، جتر أدراعها تطأ يف ذيوهلا، ما

فضرب بينهم بريطه  ،املهاجرين واألنصار حتى دخلت على أبي بكر، وقد حشد

أمهلت طويال حتى ثم  ،أجهش هلا القوم بالبكاء فأنت أنت وقيل قبطية  بيضاد 

 .سكنوا من فورتهم

 احلمد ،واجملد والطول باحلمد، أولى هو من مدبح ابتدئ : ثم قالت

 ،ابتدأها نعم عموم من قدم مبا ناءوالث ،ألهم مبا الشكر وله ،أنعم ما على لله
 عن ونأى ،اعدده اإلحصاء عن جم أوالها منن وإحسان ،أسداها آالء وسبوغ

 واسحذى بفضائلها الشكر واستتب أبدها االدراك عن وتفاوت ،مزيدها اجملازاة

 ،أمثالها إلى بالندب وأمر ،بإجزالها اخلالئق إلى واستحمد هابإنزال لقاخل
 تأويلها االخالص جعل كلمة ،له شريك ال وحده الله إال إله ال أن وأشهد

 رؤيته، األبصار من املمتنع ،معقولها رالفك في وأبان موصولها القلوب وضمن

 كان شئ من ال األشياء أبدع به اإلحاطة األوهام ومن ،صفته األلسن ومن
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 ،لقدرته إظهارا إال زادته فائدة بغير وسماها مثله احتذاء بال وأنشأها ،قبله
 ووضع طاعته ألهل الثواب جعل ثم ،دعوته ألهل وإعزازا لبريته تعبداو

 ،جنته إلى لهم وحياشة نقمته عن لعباده زيادة ،معصيته أهل على العذاب
 أن قبل واصطفاه يجتباه، أن بلق اختاره ورسوله عبده محمدا أبي أن وأشهد
 األهايل وبستر ،مكنونة بالغيب اخلالئق إذ يستجيبه أن قبل وسماه ،يبتعثه

 حوادثب وإحاطة األمور مبايل منه علما مقرونة العدم وبنهايا مضمونة
 على وعزميته لعلمه ماإمتا وابتعثه ،املقدور مبواقع منه ومعرفة الدهور،

 وعابدة أديانها، في فرقا األمم فرأى حقه راملقادي وإنفاذ ،حكمه إمضاء
 ،ظلمها بأبي الله فأنار ،عرفانها مع لله منكرة نيرانها لىع عكفا ،ألوثانها

 قبض إليه الله قبضه ثم ،عممها األبصار عن وجال بهمها، القلوب عن وفرج
 األوزار، أعباء عنه موضوعا الدار، هذه تعب عن محمد رغبة واختيار رأفة

 فصلى اجلبار، امللك روجوا الغفار، الرب ورضوان ،األبرار باملالئكة محفوفا
 .وبركاته الله ورحمة ورضيه ،اخللق من وخيرته لوحيا على أمينه ،عليه الله

 ووحيه، الله كتاب وحملة ،ونهيه هأمر نصب الله عباد وأنتم :ثم قالت
 قدمه عهد فيكم لله حولكم. األمم إلى وبلغاءه أنفسكم على الله أمناء

 .سرائره منكشفة وآي بصائره، بينة الله كتاب عليكم استخلفها وبقية ،إليكم
 الرضوان إلى قائدا استماعه، للبرية مدميا ،ظواهره متجلية فينا وبرهان

 ومواعظه املنيرة، الله حجج تبيان فيه ياعهأش النجاة إلى ومؤديا ،أتباعه
 ،افيةالك وجمله ،اجلالية وبيناته فية،الكا وأحكامه احملذورة، ومحارمه ،املكرورة

 من لكم تطهيرا اإلميان الله ففرض ،املوهوبة ورخصه املكتوبة، وشرائعه
 والصيام ،الرزق في لكم تزييدا والزكاة ،الكبر من لكم تنزيها والصالة الشرك،

 نظاما وطاعنا للقلوب تنسكا والعدل للدين تسنية واحلج ،إمامتنا تبيينا

 لالستجاب، مؤنة والصبر ،اإلسالم نع واجلهاد ،للفرقة ملا ناوإمامت للملة،

 وصلة ،السخطة من وقاية بالوالدين والبر ،للعامة مصلحة باملعروف واألمر



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 بالنذور والوفاء للدماء حقنا والقصاص ،للعدد اةومنم للعمر منسأة األرحام 

 قذف نابواجت ،للبخسة تغييرا واملوازين ملكائيلا وتوفية ،للمغفرة تعريضا
 الرجس، من تنزيها اخلمور شرب عن واالجتناب ،اللعنة من اباحج احملصنات

 االستيثارو األيتام أموال أكل عن والتنزه ،للعفة إيجابا السرقة ومجانبة
 من التبريو ،للرعية إيناسا األحكام في والعدل ،الظلم من إجارة بفيئهم

 به أمركم فيما وأطيعوه ،تقاته حق الله فاتقوا للربوبية، إخالصا الشرك
 .العلماء عباده من الله يخشى إمناف

 ذلك أقول وما ،بدء على عودا أقول محمد بنت اطمةف أنا :ثم قالت
مۡ   ،راعية وقلوب واعية بأسماع إلي فاسمعوا شططا وال سرفا  لََقۡد َجآَءكه
ولٞ  ۡم َعز يزٌ  رَسه كه س  نفه

َ
ۡؤم ن نَي رَءهوٞف َعلَۡيه  َما َعن تُّۡم َحر يٌص عَ  مَّ ۡن أ م ب ٱلۡمه يٞم  لَۡيكه رَح 

١٢٨   ۡوَرةه اتَلو  دون عمي ابن وآخا نسائكم دون أبي جتدوه تعزوه فإن، َبة سه

 ضاربا ،املشركني مدرجة سنن عن ناكبا الةبالرس صادعا الرسالة فبلغ ،رجالكم
 .احلسنة واملوعظة باحلكمة ربه بيلس إلى داعيا ،بأكظامهم آخذا لثجهم

 الليل تفرى وحتى ،الدبر وولوا اجلمع انهزم حتى هامامل وينكت ،األصنام يجز
 شقاشق وخرست الدين زعيم ونطق ،محصنه عن احلق وأسفر صبحه، عن

 أذهب الذين ) اخلماص البيض النفر مع االخالص بكلمة وفهتم ،الشياطني
 النار من حفرة شفا على وكنتم ( تطهيراً وطهرهم الرجس عنهم الله

 ،األقدام وموطأة العجالن، دقبة ،الطامع ولهزة اربالش مقذفة منها ذكمفأنق
 الناس يتخطفكم أن تخافون خاشعني أذلة ،القد وتقتاتون الطراق تشربون

 بهم منى أن وبعد ،والتي اللتيا بعد بنبيه الله فأنقذكم ،حولكم من
 نقر وجنم ،الله أطفأها للحرب نارا حشوا كلما العرب وذؤبان الرجال
 يطأ حتى ينكفئ فال ،لهواتها في أخاه قذف املشركني من فاغر ونفر الضاللة
 في وأنتم ،الله ذات في دؤبا مكدودا ،بسيفه لهبها ويخمد بأخمصه، صماخها

 فلما ،النزال عن وتنكصون األخبار تتوكفون آمنون وادعون ورفغينة رفهينة



 اجلزء الثاني 

 ،النفاق حسيكة ظهرت وعده، ما ليهع وأمت أنبيائه دار لنبيه الله اختار
 يخطر ،الكفر فينق وهدر ونبغ خامل، فنطق كاظم، اإلسالم جلباب وسمل

 لدعائه فوجدكم بكم هاتفا مغرزه من رأسه الشيطان فأطلع ،عرصاتكم في

 واحمثكم ،خفافا فوجدكم واستنهضكم مالحظني، فيه وللغرة ،مستجيبني

 غير فوسمتم يندمل ملا رحواجل ،رحيب والكلم قريب، والعهد هذا غضابا، فوجدكم

    الفتنة خوف أزعمتم ،بدار يقبر ملا والرسول لكم، ليس شربا وأوردمتوها إبلكم،

  َّٰف ر يَن يَطُۢة ب ٱۡلَك ح    ِإَوَن َجَهَنَم لَمه
ْ وا ََل ف  ٱلۡف ۡتَنة  َسَقطه

َ
وَرةه اتَلوۡ   ٤٩أ  فهيهات، َبة سه

 فرائضه قائمة ظهركمأ بني زوع جل الله وكتاب تؤفكون وأنى بكم وكيف منم

 عنه أرغبة اليحة، وأوامره ،واضحة زواجره شرايعه، نيرة دالئله، واضحة

َو ف  ا فَلَن َوَمن يَۡبَتغ  َغرۡيَ ٱإۡل ۡسَلَّٰم  د ين    حتكمون غيرهب أم تريدون، ۡقَبَل م ۡنهه َوهه يه
َرة  م َن ٱلَۡخَّّٰس  يَن  وَرةه آل  ع مۡ   ٨٥ٱٓأۡلخ   وقال  رثيا تبرحوا لم ثم هذا .َرانَ سه

 ثم قيادها، وميلس نفرتها تسكن أن  األريث أختها يرشوا ولم هذا :بعضهم

 ونومتش ارتغاء في حسوا تشربون ،جمرتها تتهيجون وقدتها، توردن أخذمت

 ووخز  املدى جزى مثل على منكم ونصبر ،والضراء اخلمر في وولده ألهله
 تركتم عمد أفعلى ،لي أرث ال أن تزعمون أوالء أنتم ثم احلشاء في السنان

لَۡيَمَّٰنه   :ثناؤه جل الله يقول ظهوركم، وراء ونبذمتوه الله كتاب َوَور َث سه
دَ  وَرةه انلَمۡ   ١٦ ...َداوۥه َفَهۡب َل  م ن   قال إذ وزكريا يحيى خبر من اختص، ل  سه
ن َّ  دَله وَبۖۡ يَر ثهن  َويَر ثه م ۡن  ٥ا َك َوۡل  يَّ   َءال  َيۡعقه وَرةه   ٦ا َوٱۡجَعۡلهه َربَّ  رَض   وقال، ابلََقَرة   سه

مه ٱ  :وتعالى تبارك يكه نثَيَنۡي   يهوص 
ه
ۡمۖۡ ل ََّلَكر  م ۡثله َحظَّ  ٱأۡل

كه ۡوَلَّٰد 
َ
ٓ أ وَرةه   ١١ ...ّلَله ف  سه

 أبي أخرج بآية الله أفحكم .أبيه من لي إرث وال لي الحظ أن مفزعمت  ،النَّ َساء  

 القرآن بخصوص أعلم أنتم أم يتوارثان؟ ال ملتني أهل لونتقو أم ،منها
ۡكَم   ؟أبي من وعمومه فَحه

َ
َجَّٰه ل َية  أ

ۡكم   ٱلۡ ۡحَسنه م َن ٱّلَل  حه
َ
وَنٌۚ َوَمۡن أ  ا لَّ َقۡوم  َيۡبغه

وَرةه الَمائ  ٥٠يهوق نهوَن   أباك ترث أن أألله ،ارثيه أبتز أو املسلمة معاشر يهاأ .َدة    سه

ۡئت  َشۡي   ،يهأب أرث وال وَرةه َمرۡ   ٢٧ا ا فَر يَّ      لََقۡد ج   مرحولة فدونكها ،َيمَ سه



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 محمد، والزعيم الله، احلكم فنعم حشرك يوم تلقاك مزمومة محظومة 

  َنَبإ    ،توعدون وما املبطلون يخسر الساعة وعند ،القيامة واملوعد
َّ ٌۚ  لَّ كه ٞ ۡستََقرَّ  مُّ

وَن  وَرةه   ٦٧وََسۡوَف َتۡعلَمه نَعام   سه
َ
ت يه  َعَذابٞ   األ

ۡ
لُّ َعلَۡيه  َعَذاٞب  َمن يَأ ز يه  َويَح 

ۡ َيه
ق يٌم  َمر    ٣٩مُّ وَرةه الزُّ  .سه

 :أثاثة متمثلة بقول هند ابنة ثم التفتت إىل قرب أبيها

لو كنت شـاهدها لـم تكثـر اخلطـب    قــــــــد كــــــــان بعــــــــدك أنبــــــــاء وهنبئــــــــة    
 إنــــــا فقــــــدناك فقــــــد األرض وإبلهــــــا    

 

 ملــــا غبــــت وانقلبــــوا    واختــــل قومــــك 
 

ــا فحــــوى صــــدورهم   ــال لنــ  أبــــدت رجــ
 

 ملـــــا قضـــــيت وحالـــــت دونـــــك التـــــرب 
 

 :وزاد يف بعض الروايات هنا

 ضــاقت علــي بــالدي بعــد مــا رحبــت      
 

 وسيم سبطاك خسفا فيـه لـي نصـب   
 

ــادفنا   ــان املــــــوت صــــ  فليــــــت قبلــــــك كــــ
 

ــوم متنــــــوا فــــــأعطوا كلمــــــا طلبــــــوا      قــــ
 

 جتهمتنـــــــــا رجـــــــــال واســـــــــتخف بنـــــــــا 
 

 فــنحن اليــوم نغتصــب مــذ غبــت عنــا  
 

 :األنصار فقالت ، ثم عدلت إىل مسجدقال: فما رأيت باكية وباك منه يومئذ

 حقي في الفترة هذه ما ،اإلسالم وحصنة امللة، عماد ويا البقية، معشر يا
 ما سرعان ولده، في يحفظ أن الله لرسول كان أما ؟ظلماتي عن والسنة

 استوسع جليل فخطب الله ولرس مات أتزعمون ،أهالة ذا عجالن أحدثتم
 لله، خليرة واتأبت ،له األرض وأظلمت ،راتقه وفقد ،فتقه واستهتر وهنه،

 نازلة فتلك ،احلرمة وارملت احلرمي، وأضيع اآلمال وأكدت ،اجلبال وخشعت
 هتافا ومصبحكم ممساكم - أفنيتكم - قبلتكم في الله كتاب في بها أعلن

ولٞ   ،ورسله لهال بأنبياء حلت ما لهبولق هتافا، ََمٌد إ ََل رَسه لَۡت م ن قَۡد خَ  َوَما ُمه
َّٰ َعق َبۡيه  فَلَن  ۡمٌۚ َوَمن يَنَقل ۡب لََعَ ۡعَقَّٰب كه

َ
َٰٓ أ ۡو قهت َل ٱنَقلَۡبتهۡم لََعَ

َ
فَإ يْن َماَت أ

َ
ٌۚ أ له َقۡبل ه  ٱلرُّسه
َ ٱّلَلَ َشۡي  وَرةه   ١٤٤ٱلَشَّٰك ر يَن  ّلَله ا  وََسَيۡجز ي ٱ    يَُضه  .َرانَ آل  ع مۡ  سه

 ،الدعوة تكبسكم ومبسمع، مبرأى وأنتم ،أبيه تراث أهضم قبلة بني أيهاً
 نخبة األولى تموأن ،واجلنن الدار ولكم ،والعدد العدة وفيكم اخلبرة شملكموي



 اجلزء الثاني 

 العرب فباديتم ،لبيتا أهل لنا اختارت التي وخيرته ،انتخبت التي الله

 حتى ونفتأمتر نأمركم ،وتبرحون نبرح ال إليهم، وكافحتم األمور، وبادهتم
 وسكنت احلرب، نيران وخبت ،البالد حلب ودر اإلسالم، رحى بنا لكم دارت

 بعد جرمت فأنى ،الدين نظام واستوسق الهرج، دعوة وهدت الشرك، فورة
 وطعنوا .عهدهم بعد من إميانهم نكثوا قوم عن اإلقدام بعد ونكصتم ،البيان

ََل تهَقَّٰت لهوَن   ينتهون لعلهم لهم إميان ال أنهم لكفرا أئمة فقاتلوا دينكم في
َ
أ

ۡم قَۡوم   يَۡمََّٰنهه
َ
ْ أ َوَل َمَرة   ا نََكثهٓوا

َ
ۡم أ م بََدءهوكه ول  َوهه  ب إ ۡخَراج  ٱلَرسه

ْ وا ۡمٌۚ فَٱّلَله  َوَهمُّ ََّتَۡشۡوَنهه
َ
أ

ۡؤم ن نَي  نتهم مُّ ن ََّتَۡشۡوهه إ ن كه
َ
َحقُّ أ

َ
وَرةه اتلَوۡ   ١٣أ .ة بَ سه

فمحجتم  أال وقد أرى والله قد أخلدمت إلى اخلفض، وركنتم إلى الدعة
نتهۡم َوَمن ف   ـ، فولفظتم الذي سوغتم الذي أوعيتم

َ
ٓواْ أ ره ۡرض  َۡج يع  إ ن تَۡكفه

َ
ا ٱأۡل

ٌّ ََح يٌد فَإ َن ٱ وَرةه إ بۡ   ٨ّلَلَ لََغن   .َراه يمَ سه

 وخور خامرتكم التي ذلةباخل مني معرفة على قلت الذي قلت وقد أال

 ،الصدر وبثة الغيظ، ونفئة ،النفس ةفيض ولكنه ،اليقني وضعف القناة
 باقية اخلف ناقبة الظهر، مدبرة وهابفاحتق فدونكموها ،احلجة ومعذرة

وقََدةه   ب موصولة ،األبد بشنار موسومة ،العار ٱلَِت  َتَطل عه لََعَ  ٦نَاره ٱّلَل  ٱلۡمه
ۡف 
َ
ۡؤَصَدةٞ  ٧َدة     ٱأۡل َمَزة    ٨إ َنَها َعلَۡيه م مُّ وَرةه الهه وََسَيۡعلَمه   ،تفعلون ما الله فبعني ،سه

نَقلَب   َي مه
َ
وٓاْ أ َعَراء    ٢٢٧يَنَقل بهوَن  ٱََّل يَن َظلَمه وَرةه الشُّ  يدي بني لكم نذير بنت وأنا، سه

 هى كالمهاإنت . منتظرون اإنَّ ظرواتوان عاملون إنا فاعلموا شديد، عذاب

 صلوات اهلل عليها ولعن اهلل من ظلمها وغصب حقها وكّذبها.

أْن ال ُيْعِلْمُهَما مبوتها، وأْن  الوفاةُ أوصْت أمرَي املؤمنني فلّما حضَرْتها

يدفنها ليالً، كي ال يعلََما بها فيحضرا دفنها، ولَِقَيت اهللَ شاكيةً عليهما، متظلمة من 

 قبيح فعلهما.

، وكذا كّل فاطمة املعظمة ثبت مبا تقّدم وتقّرر أنهما آذيا السيِّدة فقد اخلالصة:

َمن شايعهما، فهذا أحد األمرين يف بيان الصغرى املنطقية املتقدمة.
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 :يف بيان الصغرى الدالة على أذيتهما للسيدة الزهراء األمر الثاني:

ه وختلََّف أمرُي فقد روى نقلة األخبار ومدوِّنو التاريخ أّن عمر ملّا بايع صاحب

على  إلجبار اإلمام علّي ، جاء عمر إىل بيت موالتنا فاطمةاملؤمنني علّي

رق دارها على َمْن فيه، وقد كان حالبيعة، وتكلّم بكلماٍت غليظٍة، وأمر باحلطب لي

 ،، وممن احناز إليهم الزبري ومجاعة من بين هاشمفيه أمري املؤمنني وزوجته وابناه

والطربي والواقدي وابن جبري وابن ( اإلمامة والسياسة ) إبن قتيبة يف وممن نقل ذلك 

 عبد ربه يف العقد الفريد.

والعّباس: إْن  إّن أبا بكر قال لعمر عند ختلُّف اإلمام علّي :ويف بعض املصادر

فلقيته موالتنا  ،أَبَيا فقاتلهما!! فجاء عمر وبيده قََبٌس يريد حتريق البيت عليهم

 .(1)قال: نعم  ديارنا؟ لتُحْرِقَ أجئتَ اخلطاب: ابن يا لْت له: فقا فاطمة

؛ (2) ( ليتين تركُت بيَت فاطمة مل أكشفه)  :وقد روي أّن أبا بكر قال يف مرضه

 .وهذا اعرتاٌف صريٌح منه بظُلمه هلا

ما  ،وال شبهة أّن يف ذلك من اإليذاء هلا واالستهانة بقدرها واالستخفاف بشأنها

َوَجَدُه ِفْعَل من ال يعتقُد  ،ه العاقل على نفسه وتأمل فيه حبقيقة اإلنصافإذا عرض

 وال ينقاد إىل أوامر رسول اهلل ،حقَّها، وال يرى للنبّوة حقاً، وال للدِّين حرمة

 باإلمامة، عليهما ونّص ،باألمر هلما أوصى اهلل رسول أّن ولو بإيذائه، يبالي وال

 ،القوم وأصاغرهم نع من البيعة بالتحريق وإْن كان من أدنىلََما جاز هلما عقوبة املمت

وكلّهم مسعوا  !فكيف وهما إمنا يدَّعيان اخلالفة برأي الصحابة واتفاق اجلماعة؟

ۡس   :تعاىل قوله مكرراً
َ
ِۗ   َ قهل ََلٓ أ ۡرََبَّٰ ۡجًرا إ ََل ٱلَۡمَوَدةَ ف  ٱلۡقه

َ
ۡم َعلَۡيه  أ وَرةه   ٢٣...لهكه سه

وَرىَّٰ  ،  احلوض عليَّ يردا حتى يفترقا لن وعترتي الله كتاب إنّ : وقوله .الشُّ

 كيف أنظُرُوا  :، وقوله بيتي أهل في الله أذكركم  :مكرراً وقوله
 

                                                           



 اجلزء الثاني 

 .(1) فيهما تخلفوني

 مّت بيان األمرين من الصغرى املنطقية.

 وهي أّن كّل َمن آذاها فهو ملعون. :وأّما الكربى املنطقية

 أغضبها مَن مِنِّي بضعة فاطمة قال:  ملسلمون على أّن النيبَّفقد اتفق ا

 لغضبكِ يغضب الله إنّ فاطمة يا قال:  ، وروي أّنه(2) أغضبني فقد

، فيكون إيذاؤها إيذاءاً له، وكلُّ َمن آذاه فهو ملعون بصريح  (3) لرضاكِ ويرضى

ۡنَياإ َن ٱََّل يَن يهۡؤذهوَن ٱّلَلَ َورَسه  قوله تعاىل:  مه ٱّلَله ف  ٱدلُّ مۡ  وََلهۥ لََعَنهه َعَد لَهه
َ
َرة  َوأ  َوٱٓأۡلخ 

ه ين  ا َعَذاب   حۡ   ٥٧ا مُّ
َ
وَرةه األ  ؛ وهو املطلوب.َزاب  سه

وََلهۥ  من وجوه االستدالل باآلية:  الوجه الثاني: إ َن ٱََّل يَن يهۡؤذهوَن ٱّلَلَ َورَسه
ۡنَيا وَ  مه ٱّلَله ف  ٱدلُّ ۡم َعَذاب  لََعَنهه َعَد لَهه

َ
َرة  َوأ ه ين  ا ٱٓأۡلخ  حۡ    ٥٧ا مُّ

َ
وَرةه األ .َزاب  سه

، إّن املغتصبني للخالفة تظاهروا على إيذاء أمري املؤمنني وسيدة النساء :مفاده

  .وكّل َمن آذاهما فقد آذى النيبَّ

 يتألف هذا الوجه أيضاً من صغرى وكربى.

 إىل البيعة الفاجرة اليت قال عمر بهم لهظاهرة مما تقدَّم، فإّن طل فالصغرى

وقى اهللُ املسلمني شرَّها، فَمن عاد إىل  ( أو: فلتة) عنها: كانت بيعة أبي بكر فتنة 

 .مثلها فاقتلوه

وتهديدهم إياه باحملاربة وحتريق الدار  ،بالكالم الغليظ وكذا تكلّمهم يف حقّه

ألخبار ورواة السَِّير ارواه نقلة  ومجع احلطب عنده واإلتيان بالقبس ألجل ذلك كما

 وال يعتدُّ بإنكار ،أنواع األذى ربه وغريهما من أبلغ واآلثار كالواقدي وابن عبد
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 املعاندين فإنهم جيحدون البديهيات، وجحودهم هلا ال ُيَغيِّر من جوهر احلقيقة أبداً.

عليه إىل بيعٍة امتنع منها ومل جيب  وعلى تقدير عدم ثبوت ذلك، فإجباره

 شرعاً االنقياد إليها، كاٍف يف إيذاءه وإغضابه.

يف  نفس النيّب إّن اهلل تعاىل قد جعل أمرَي املؤمنني علّياً :وأما بيان الكربى

ۡل َتعَ  قوله تعاىل:  َسنَا اَفقه نفه
َ
ۡم َوأ ۡم َون َسآَءنَا َون َسآَءكه ۡبَنآَءكه

َ
ۡبَنآَءنَا َوأ

َ
ْ نَۡدعه أ لَۡوا

ۡم  َسكه نفه
َ
ب نَي ثهَم نَۡبَته ۡل فَ َوأ َّٰذ   ٱۡلَك

وَرةه آل  ع مۡ  ٦١َنۡجَعل َلۡعَنَت ٱّلَل  لََعَ  .َرانَ سه

حسبما أفدنا سابقاً، فيكون إيذاُء أحدهما إيذاًء  نفس النيّب فاإلمام علّي

 لآلخر.

 أنتَ : هو إيذاء لرسول اهلل ما قاله ومما يدّل على أّن إيذاء اإلمام علّي

واالستثناء يدّل على  ، بعدي نبيَّ ال أنه إالّ موسى من هارون نْزِلَةمب مِنِّي

 خيفى على عاقٍل أّن إيذاَء هارونوال  ،ثبوت مجيع تلك املْنزلة إالّ ما استثناه اخلرب

 .كان إيذاًء ملوسى

؛ فإنه كما يدّل على أّن  حربي حربكَ : ومما يدّل أيضاً على ذلك قوله

، وقد وقع إيذاٌء للنيب  يدّل على أّن إيذاءه ،رحياًص حرب النيب حربه

ألّن َمن قََصَد احلرَب فهو حمارٌب ال  ،ن من أبي بكر وعمر يف حقّهاكال األمر

فإّن احلرب ليس أمراً زائداً  ،اربوهحللو حاربهم  حمالة، ومعلوم أّن اإلمام علّياً

بري باحلجر لتخلُِّفِه عن البيعة لبيت وكسر سيف الزاعلى ما فعله عمر من إرادة حتريق 

 .مع اإلمام علّي

 لقاسم احلسكاني عن عباد اوقد روى ثقة اإلسالم الطربسي بسند معنعن عن أبي 

َحدََّثين أبو خالد الواسطي وهو آخذ  :بن يعقوب قال: حدثنا أرطأة بن حبيب قال

ّدثين علّي ح :قال بشعره، وهو آخذ بشعره قال: حّدثين زيد بن علّي بن احلسني

وهو آخذ بشعره  حّدثين رسول اهلل :وهو آخذ بشعره قال بن أبي طالب

 آذى ومَن الله، آذى فقد آذاني ومَن آذاني، فقد منكَ شعرةً آذى مَن  :فقال
 



 اجلزء الثاني 

 .(1) الله لعنة فعليه الله

 واإلمامني فاطمة والسيِّدة املؤمنني أمري لعليٍّ قال النيّب أّن ( املشكاة ) يف وروى

 رواه الرتمذي.  ساملهم لِمَن وسِلْمٌ حاربهم ملن حربٌ أنا  :احلسنني

 من وجوه اإلستدالل باآلية: الوجه الثالث:

إّن الغاصبني آذوا كثرياً بعض الصحابة، وإيذاء كّل واحد من الصحابة بزعمهم 

 موجب الستحقاق اللعن. ، وإيذاء النيبإيذاء للنيب

طلب أسامة وأمثاله إىل بيعٍة مل جتب ومل تثبت شرعاً  فظاهرة، فإّن أّما الصغرى

ليكون رعيةً هلم، وحمكوماً حبكمهم، من أعظم أنواع األذى، وقد قال هلم أسامة: 

 .( قد كنُت باألمس أمرياً عليكما، فَمن أمََّركُما َعلَيَّ اليوم؟) 

 باَس علىِه عن البيعة، وأجرب العوكسر عمر سيَف الزبري بضربه باحلجر لتخلُِّف
 

على البيعة، وإجباره أذيَّة له، وأذيته أذية لرسول  البيعة، وكذا أجرب اإلمام علّياً

معيِّباً عليه  ( إّن فيكَ دعابة) : . وأيضاً ثبت أّن ُعَمَراً قال لإلمام علّياهلل

الدعابة، يف حني أمجع َنقَلَةُ األخبار واآلثار أّنه مل  فيها، فقد نسب إىل األمري

أزهد وال أتقى وال أخشع وال أخوف من أمري املؤمنني علّي  ن بعد رسول اهلليك

.بن أبي طالب

؛ إالّ أنها مل تكن لتخرجه من ولو َسلَّْمنا بوجود دعابة يف أمري املؤمنني علّي

ميزح مع أصحابه وال يقول إالّ حقّاً. احلق، متاماً كما كان رسول اهلل

 ورى بعيٍب، وأيُّ إيذاٍء أشّد منمن أهل الش كما وعاب عمر على كلِّ واحٍد

ص والّتعييب ال سّيما أّن أهل الشورى من الصحابة، فهل حيّق لعمر ما ال حيّق يالتنق

 لغريه من الصحابة؟!

 بكار بن للزبري (2)املوفقيات من ( كشف الغّمة )وقد أورد علّي بن عيسى يف كتاب 
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عن   علّي أمري املؤمنني ن اإلماموهو من املشهورين باالحنراف ع الزبريي 

إني ألماشي عمر بن اخلطاب يف سكة من سكك  )بعض رجاله عن ابن عباس قال:

املدينة، إذ قال لي: يا بن عّباس، ما أظّن صاحَبكَ إالّ مظلوماً!!، فقلٌت يف نفسي: 

يدي واهلل ال يسبقين بها، فقلُت: يا أمري املؤمنني فارُدْد ظالمته؟ فانتزع يده من 

ومضى وهو ُيَهْمِهم ساعةً، ثم وقف فلحقُته، فقال: يا بن عّباس ما أظنهم منعهم 

وىل!! فقلُت: واهلل ما منه إالّ استصغروه، فقلُت يف نفسي: هذه واهلل شرٌّ من االُ

 استصغره اهلل حني أمره أْن يأخذ سورة براءة من صاحبك، قال: فأعَرَض َعنِّي.

، وهل ( إنهم استصغروه) اف منه لََما جتّرأ، وقال:ولو كان عمر يؤمن باهلل وخي

الذين استصغروه هم خارج لعبة الشورى أو السقيفة أم غريهم من مشركي اجلزيرة 

العربية؟ كّل األدلّة القطعّية تشري إىل أّن الذين استصغروه هم أهل السقيفة وبالذات 

عمر بن اخلطاب وأبي بكر.

لصحابة أمثال أبي ذر الغفارب وعّمار البعض  وقد وقع من عثمان بن عفان إيذاٌء

 .وعبد اهلل بن مسعود ما ُيغين عن التسطري

 أصحابي، في الله الله قال:  فقد رووا بزعمهم أّن النيّب ،وأّما الكربى

 ومَن آذاني، فقد آذاهم مَن  :إىل أْن قال ، بعدي من غرضاً تتخذوهم ال

يكون هذا الفعل منهم ُموِجباً الستحقاق اللعن فيجب أْن  ، (1)الله آذى فقد آذاني

 مع أّن يف حديث الزبري زيادةٌ وهي اعرتاف عمر بأّن اإلمام علّياً ،وهو املطلوب

 .مظلوٌم يف العدول باألمر عنه، وذلك إقراٌر على نفسه بالظلم

 :ومن وجوه االستدالل باآلية الوجه الرابع:

ۥ  :فقد روى احلميدي يف تفسري قوله تعاىل ۡزَوََّٰجهه
َ
ْ أ ٓوا ن تَنك حه

َ
ٓ  َوََلٓ أ ۦ  ه م نُۢ َبۡعد 

بًَداٌۚ 
َ
حۡ   ٥٣...أ

َ
وَرةه األ تويف أبو سلمة وحصني بن حذافة وتزّوج  ملّا :، قال السّديَزاب  سه

قال طلحة وعثمان: أينكح حمّمُد نساَءنا إذا  ،امرأتيهما أّم سلمة وحفصة النيبُّ
                                                           



 اجلزء الثاني 

 لو قد مات لقد أجلنا على نسائه بالسهام! متنا وال ننكح نساَءه إذا مات؟! واهلل

مۡ  َوَما  وكان طلحة يريد عائشة وعثمان يريد أّم سلمة، فأنزل اهلل تعاىل:  ََكَن لَكه
بًَدا
َ
ٓ أ ۦ  ه ۥ م نُۢ َبۡعد  ۡزَوََّٰجهه

َ
ٓواْ أ ن تَنك حه

َ
وَل ٱّلَل  َوََلٓ أ ن تهۡؤذهواْ رَسه

َ
حۡ   ٥٣...  أ

َ
وَرةه األ  ،َزاب  سه

ْ َشۡي  إ ن وأنزل:  وا     ً تهۡبده
لَّ وهه فَإ َن ٱّلَلَ ََكَن ب كه ۡفه

ۡو َّته
َ
ء  َعل يم   ا أ وَرةه   ٥٤ا ََشۡ سه

حۡ 
َ
َعَد   وأنزل: ،َزاب  األ

َ
َرة  َوأ ۡنَيا َوٱٓأۡلخ  مه ٱّلَله ف  ٱدلُّ وََلهۥ لََعَنهه إ َن ٱََّل يَن يهۡؤذهوَن ٱّلَلَ َورَسه

ۡم َعَذاب   ه ين  ا لَهه ورَ   ٥٧ا مُّ حۡ سه
َ
، وهذا صريح يف أّن عثمان مقصوٌد باللعن يف َزاب  ةه األ

 .هذه اآلية، فهذا ما ينكرونه من اللعن الذي نطق به كتاُب اهلل تعاىل

هوَن   :وقد روى السّدي أيضاً يف تفسري قوله تعاىل ول ول  َوَيقه َءاَمَنا ب ٱّلَل  َوب ٱلَرسه
َطۡعَنا ثهَم َيَتَوَِلَّٰ 

َ
م مَّ نُۢ َبۡعد  مَّ    فَر يقٞ َوأ ۡؤم ن نَي ۡنهه ْوَلَٰٓئ َك ب ٱلۡمه

ه
َّٰل َكٌۚ َوَمآ أ وَرةه انلُّور    ٤٧َذ إّن  ،سه

بين النضري فغنم  قال: ملّا فتح رسوُل اهلل ،اآلية َنَزلَْت يف عثمان بن عفان

إئِت رسوَل اهلل فََسلُْه أرَض كذا وكذا، فإْن  :أمواهلم، قال عثمان لإلمام علّي

وآتيه أنا فأسأله إياها فإْن أعطانيها فأنَت شريكي فيها،  ،ا شريكك فيهاأعطاكها فأن

: أشركين، فأبى عثمان!! فقال له اإلمام علّي ،فسأله عثمان أّوالً فأعطاه إياها

، فقيل له: ِلَم ال فأبى أْن خياصمه إىل النيّب بيين وبينكَ رسول اهلل :فقال

عّمه، فأخاف أْن يقضي له!! فَنَزَل قوله هو ابن  :؟ فقالتنطلق معه إىل النيب

ا فَر يقٞ   :تعاىل
ۡم إ ذَ َم بَۡيَنهه َۡحكه ۦ  ۡل  وَل  ٓواْ إ ََل ٱّلَل  َورَسه وَن  ِإَوَذا دهعه ۡعر ضه م مُّ ِإَون  ٤٨مَّ ۡنهه

مه ٱحۡلَقُّ  ن لَهه ۡذع ن نَي يَكه تهوٓاْ إ َۡلۡه  مه
ۡ
م  ٱۡرتَابهوٓ  ٤٩يَأ

َ
وب ه م َمَرٌض أ

ف  قهله
َ
ن ََي يَف أ

َ
ۡم ََيَافهوَن أ

َ
اْ أ

وَن  مه ٱلَظَّٰل مه ْوَلَٰٓئ َك هه
ه
ۚۥٌ بَۡل أ ه وَله وَرةه انلُّور    ٥٠ٱّلَله َعلَۡيه ۡم َورَسه فلّما بلغ عثمان ما  ،سه

 .باحلق فأقّر لعلّي أمري املؤمنني أنزل اهلل فيه أتى النيبَّ
هَ   :وروى السدي أيضاً يف تفسري قوله تعاىل يُّ

َ
أ واْ َيَٰٓ ذه ْ ََل َتَتخ  ا ٱََّل يَن َءاَمنهوا

َآءه َبۡعض    ۡوۡل 
َ
ۡم أ هه َآَءُۘ َبۡعضه ۡوۡل 

َ
وَد َوٱنلََصََّٰرىَٰٓ أ وَرةه الَمائ  ٥١... ٱۡۡلَهه صيب اُإّنه ملّا  ،َدة    سه

قال عثمان: ألحلقّن بالشام فإّن لي به صديقاً من اليهود وآلخذّن  ،ُحداُيف  النيبُّ

أخاف أْن يدّل علينا اليهود، وقال طلحة: ألخرجّن إىل الشام، فإّن  فإني ،منه أماناً
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لي به صديقاً من النصارى فآلخذّن منه أماناً، فإني أخاف أْن يدّل علينا النصارى. 

وعنده اإلمام  فأراد أحدهما أْن يتهوَّد واآلخر أْن يتنّصر، فأقبل طلحة إىل النيّب

 الشام، وقال: إّن لي بها ماالً آخذه، ثم : فاستأذنه طلحةُ يف املسري إىلعلّي

فأكَثَر   وتَدَعُنا؟ وتخرج تخذلنا حالٍ من مثلها على  :انصرف، فقال النيّب

 احلضرمية، البن إئذَنْ وقال: علّي اإلمام فغضب االستئذان، من النيب على

ذلك، ، فكَفَّ طلحةُ عن االستئذان عند  خذل من ذلّ وال نصر من عزّ ما والله

ْ  فأنزل اهلل تعاىل فيها:  وله ٱََّل يَن َءاَمنهٓوا يَۡمَّٰن ه ۡم  َويَقه
َ
واْ ب ٱّلَل  َجۡهَد أ ۡقَسمه

َ
ََلٓء  ٱََّل يَن أ َهَٰٓؤه

َ
أ

مۡ  ۡعَمَّٰلههه
َ
ۡمٌۚ َحب َطۡت أ ۡم لََمَعكه وَرةه الَمائ  ٥٣... إ َنهه ، أي حيلف لكم طلحة أنه مؤمن َدة    سه

 ه من أمر اإلسالم حتى نافق فيه.معكم، حبط عمله مما دخل في
وَمن تأمََّل هذه الوقائع واآليات املرتتبة عليها، وتدبََّرها وأجال فكَرُه يف معانيها، 

 حرمة.  يف اإلسالم، وال َرأََيا للرسول واظهر له أّن عثمان وطلحة كانا ممن نافق

لوجه وإْن وأّما استحقاق اللعن فهو ظاهر منها، ويف بعضها لعٌن صريح، وهذا ا

كان ظاهره االختصاص بعثمان بالنسبة إىل صاحبيه لكن ما فيه من اإلشعار بنفاقه 

يومئ إىل نفاق صاحبيه وقرينيه، فإّن القرين على القرين شاهد، وتشاكل األفعال 

 يقتضي أْن يكون اجلميع من واٍد واحٍد.

نَزنۡلَا   :اآلية الثانية
َ
ٓ أ وَن َما َدىَّٰ م نُۢ َبۡعد  َما إ َن ٱََّل يَن يَۡكتهمه م َن ٱبۡلَيَّ َنَّٰت  َوٱلۡهه

مه  مه ٱّلَله َوَيۡلَعنههه ْوَلَٰٓئ َك يَۡلَعنههه
ه
وَرةه ابلََقَرة     ١٥٩ ٱلَلَّٰع نهونَ  َبَيَنَّٰهه ل لَناس  ف  ٱۡلك َتَّٰب  أ .سه

تدّل اآلية على أّن إظهار احلّق يف علوم الدِّين واجب، وكتمانه مع احلاجة إىل 

 من أعظم الكائر، فإّن فاعله يلعنه اهلل ويلعنه الالعنون من عباده املتقني.إظهاره 

على القول بأنها نزلت يف اليهود وهذا احلكم عاّم وال يضّر خصوص السبب

ونبّوته وهم جيدونه مكتوباً يف التوراة  والنصارى الذين كتموا أمَر رسول اهلل حمّمد

 ص العموم املستفاد من ظاهر اللفظ.ألّن خصوص السبب ال ُيخص واإلجنيل 

 وحيث إّن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يعلمون أحقية أمري املؤمنني علّي

 وزوجته سيدة النساء يف حّق اإلمام علّي باخلالفة، وما مسعوه من رسول اهلل
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، املصداق  أنهم يتضح احلقوق، لتلك إنكارهم ثّم اآليات، من حقهما يف نزل وما

 آلية املباَركة فيثبت املطلوب. وأيضاً حيث إنهم كانوا يعلمون أّن أهل البيتاألكرب ل

  مطَهَّرون عن الدََّنس والرِّجس وقد كتم أعداؤهم ذلك عصياناً وجحوداً، وكّل

فهو ملعوٌن بنّص اآلية املباَركة، إذاً  َمن كََتَم ما أنزل اهلل من البّينات يف أهل البيت

وعائشة وحفصة وأشياعهم وأتباعهم وأنصارهم ملعونون أبو بكر وعمر وعثمان 

 مثلهم لكتمانهم احلّق، فَثُبَت املطلوب.

ۡهَل ٱبۡلَۡيت    :قوله :اآلية الثالثة
َ
مه ٱلرَّ ۡجَس أ هۡذه َب َعنكه إ َنَما يهر يده ٱّلَله ۡل 

ۡم َتۡطه ري  
حۡ   ٣٣ اَويهَطهَّ َركه

َ
وَرةه األ  .َزاب  سه

باتفاق املفسِّرين خاصةً وعاّمةً، وهو  يف النيّب وأهل بيتهنزلَت اآليةُ الشريفة 

املعروف حبديث الكساء، فقد رواه أمحد بن حنبل يف مسنده بأسانيد متعددة، وكذا 

 .( شواهد التنزيل) احلاكم احلسكاني يف 

فهذه األخبار اليت هي فوق التواتر مبّرات تفيد القطع يف الداللة على أّن هذه اآلية 

، َدْع  أمري املؤمنني علّي وسيدة النساء فاطمة واإلمامني احلسن واحلسنينزلت يف

عنكَ ما رواه الشيعة فيما ال يبلغ احلصر والعدُّ نهايَته، فأيُّ رواية يف السنة املطَهَّرة 

أثبت من هذه الرواية اليت قد اتفق على نقلها رواة العامة وال سيَّما اخلاصة من أهل 

وخالصتهم، فإْن تطرق إليها منع الصحة، مل  صة أهل البيتاحلّق الذين هم خا

 يبَق يف السنة شيء إالّ وتطّرق إليه ذلك املنع!!

إّن هذه اآلية نزلت يف النساء ال يف اإلمام علّي  :وقول بعض أهل النصب والعناد

نظراً إىل ما قبلها وما  وسيدة النساء فاطمة وولديهم اإلمامني احلسن واحلسني

قوُل َمن ركب مطية العناد، واحنرف عن جادة السداد، فإّن عود الضمري  بعدها،

املذكر إىل النساء يف لغة العرب باطٌل، وأيُّ ُبعد يف أْن يكون ذلك على طريق 

، على أّن املعنى: إّن هذا التأديب للنساء من توابع اإللتفات إىل النيب وأهل بيته

جيوز أْن يشكّ شاك يف ذلك بعد   فكيف إذهاب الرجس والدنس عن أهل البيت

 تواتر األخبار به؟
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، وقول قائل إّن  اآلية تدّل على أّن النساء من أهل البيت ً:وقول بعضهم أيضا

، فإّن منهم: إّن الرواية ال تدّل على احلصر يف املذكورين فيجوز إرادة النساء، خطأ

االختصاص مَبن  صريٌح يف الداللة على  بيتي أهل هؤالء اللهمّ  :قوله

على نسائه دون أهل بيته   بيتي أهل هؤالء ذكرناه، وإالّ فكيف جيوز أْن حيمل 

؟!! وحديث أم سلمى حاسٌم ملادة النِّزاع، ومما سيدة النساء وزوجها وولديهما

يشهد لصّحة هذه الرواية واختصاص اآلية ِبَمن ذكرنا من حيث املعنى، ما أطبق 

 واملؤالفون.على روايته املخالفون 

 ( مخاً ) ُيدعى مباء خطيباً فينا يوماً اهلل رسول قام قال: أرقم بن زيد رواه فّما

 أيها أال بعد أمّا بني مكّة واملدينة، فَحَمَد اهللَ وأثنى عليه وَوَعظَ وَذكََّر، ثم قال: 

 ني:الثقل فيكم تارك فإني فأُجيب، ربي رسولُ يأتيني أنْ يوشك بشرٌ أنا إمنا الناس

 ، فحّث  به واستمسكوا الله بكتاب فخذوا نور،ـوال دىـهـال هـيـف الله ابـتـك ماـهـأول

 .  بيتي أهل في الله واذكّركم بيتي، وأهل على كتاب اهلل وَرغََّب فيه ثم قال:

 .(1): رواه مسلم( املشكاة) قال يف 

ناقته  يف حّجته يوم عرفة وهو على قال: رأيُت رسوَل اهلل وعن جابر

 به متسّكتم إنْ ما فيكم تركتُ إني الناس، أيها يا القصواء خيطب، فمسعته يقول:

 .(2)رواه الرتمذي . بيتي أهل وعترتي الله كتاب تضلّوا، لن

 به متسّكتم إنْ ما فيكم تاركٌ إني  :وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول اهلل

 إلى السّماء من ممدود حبل لهال كتاب اآلخر، من أعظم أحدهما بعدي تضلّوا لن

 كيف فانظروا احلوض، عَلَيَّ يردا حتى يفترقا ولن بيتي، أهل وعترتي األرض،

 .(3). رواه الرتمذي فيهما تخلّفوني

 ، وال ريَب أّن الِعرتة هم:هذه األخبار دالّة على أّن الِعرتة هم أهل البيت
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 ، واإلمامني احلسن واحلسني، وفاطمة الزهراء سيدة النساءأمري املؤمنني علّي

. 

ويف اختصاصهم بالدعاء إىل املباهلة ما ُيشِعر بأنهم هم املقصودون واملْعِنيُّون، 

 وغريهم حمذوف عن درجة االعتبار، بل كأنه ال غرَي هناك، وكذا ما روي عن النيب

 قوله لإلمام علّي وأهل بيته : لِمَن وحَرْبٌ سالَمَهُم، لِمَن سِلْمٌ أنا   
، وأمثاله كثري. حارَبَهُم

قد َدلَّْت هذه اآلية وما يف معناها من األخبار على عصمة  :ر هذا أقولَّإذا تقر

؛ ألنها َدلَّْت على إذهاب الرِّجس الذي هو الذنوب اليت يتدنس بها أهل البيت

ِعرض املقرتف هلا كما يتدنس بدنه باألرجاس، والتطهري مالزمة التقوى اليت يصري 

لِعرض بها نقّياً كما ينقى البدن من األرجاس بتطهريه، مع ما فيها من املؤكِّدات مثل ا

  إ َنَما  الدالة على احلصر، واألخبار عن إرادة اهلل إذهاب الرجس عنهم

وتطهريهم بأبلغ الوجوه، ومراد اهلل ال حمالة واقع، ثّم التأكيد بذكر التطهري بعد 

عنهم أبداً. وأّما األخبار فقد َدلَّْت على األمر التمسُّك إذهاب الرجس الذي ال ينفكّ 

بالكتاب والعرتة، وأّن َمن متسَّكَ بهما لن يضّل أبداً، فأفاد أّن التمّسك بالكتاب دون 

العرتة يكون معه الضاللة ال حمالة.

إّن فَْهَم معاني آيات الكتاب على ما هي عليه والتنبيه ملا حيتاج إليه  :ووجه ذلك

ا وقت احلاجة ال يتفق دائماً وال حيصل لكّل أحد، فال بّد من الرجوع إىل عامل منه

، ويلزم منه بذلك ال يغيب عنه شيء منه عند احلاجة إليه وهم العرتة بنّص النيّب

وىل وإالّ المتنع احلّث على التمّسك بهم، إذ قد أنهم ال يفارقون الكتاب بطريق أ

ل خفاؤها أكثر بالنسبة إىل أكثر الناس، فيكون ذلك ختفى خمالفتهم له ومفارقتهم، ب

 إغراءاً للمكلَّفني بالقبيح وحّثاً هلم على التمسُّك بالباطل، وقد َصرََّح النيبُّ

؛ أي لن تفارق العرتةُ  احلوض عَلَيَّ يَرِدَا حتى يفترقا ولن بذلك يف قوله: 

رتةَ بأْن يوجد فيه شيء ال الكتاَب بقوٍل أو فعٍل خيالفه، ولن يفارق الكتاُب الع

 ورودـإىل حني ال نيّبـعد مفارقة الـيقولون به وال يعملون مبوجبه، وذلك مستمّر ب
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 عليه واملالقاة له، وال نعين بالعصمة إالّ ذلك.

 ، وقوله حاربهم لِمَن وحربٌ ساملهم، لِمَن سِلْمٌ أنا  :وكذا قوله

   :لإلمام علّي ، وقوله ؤذيهاي ما يؤذيني  :للصدِّيقة الكربى فاطمة

 آذاني فقد منك شعرةً آذى مَن وقوله ، : َحربي حربك  وغري ذلك ..

مما هو كثري دالٌّ على العصمة، وإالّ لكان إغراءاً للمكلَّفني باجلهل وألهل بيته 

أْن جيعل مطلَق إيذائه  بالظلم، فإّن َمن جيوز عليه اخلطأ والظلم كيف جيوز للنيب

 يذاءاً له؟ فقد يكون إيذاءاً له حبقٍّ، وقد تكون حماربته حقّاً. فال جيوز يف حكمة النيّبإ

  أْن يطلق مثل هذا القول إالّ وقد علم أّن اهلل تعاىل لطَف بهم لطفاً ال يقارفون

معه ذْنباً وال يرتكبون قبيحاً.

الي: إّن كالًّ ؛ فإّن وجه االستدالل بآية التطهري يكون على الوجه التوباجلملة

من أبي بكر وعمر وعثمان وَمن تابعهم كتموا ما أنزل اهلل تعاىل من البّينات يف كتابه 

، إذ لو أظهروا ما أنزل اهلل يف حقّهم مما يدّل على العزيز يف شأن أهل البيت

 يف دعواها، وشهادة اإلمام علّي وولديه عصمتهم املقتضية صدق السيِّدة الزهراء

 زهراءللسيدة الوكذا صدق اإلمام علّي ،  يف اّدعاء اإلمامة، وغري ذلك

من فضلهم وعلّو قدرهم وحقوقهم اليت مّيزهم اهلل بها على َمن سواهم، لتسارع 

الناُس إىل طاعتهم واالنقياد إليهم، وبذل حقوقهم والدفاع عنهم، بل مل يقتصروا 

لظلم، ونهجوا هلم سبيل على الكتمان، وإمنا فعلوا الضّد، وسنُّوا للناس سنن ا

الغّي، ومل يتحرجوا من خمالفة اهلل والرسول، ومل ينتفعوا بقوارع الزواجر وأكيد 

املواعظ، وكّل َمن كان كذلك فعليه لعنة اهلل ولعنة الالعنني من املالئكة واإلنس 

 واجلّن أمجعني.

ْ إ َذا لَ   :قوله :اآلية الرابعة َها ٱََّل يَن َءاَمنهوٓا يُّ
َ
أ واْ زَۡحف  َيَٰٓ ا فَََل ق يتهمه ٱََّل يَن َكَفره

ۡدبَاَر 
َ
مه ٱأۡل  ه ۡم يَۡوَمئ ذ  وَ  ١٥تهَولُّوهه

َّ َتَحرَّ ف   َمن يهَول ۥٓ إ ََل مه بهَرهه  ق َتال  ده
ا إ ََلَّٰ ف ئَة   ا لَّ ً َتَحّيَّ  ۡو مه

َ
َفَقۡد  أ

ريه مَّ َن ٱ آَء ب َغَضب  بَ  ۖۡ َوب ۡئَس ٱلَۡمص  َّٰهه َجَهَنمه َوى
ۡ
نَفال    ١٦ّلَل  َوَمأ

َ
وَرةه األ  .سه

 أماكن يف الزحف من فّروا قد وعثمان وعمر بكر أبا إّن :هو باآلية االستدالل وجه
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ُحد وحنني وخيرب باتفاق املؤرِّخني وَنقَلة أخبار اُشّتى، من هذه األماكن معركة 

الوقائع والغزوات، ال خيتلف على ذلك إثنان.

منهزمني،  اجلبل على النيب أصحاُب فيه دصعأ الذي اليوم فهو ُحد،أ يوم فأّما

ملفارقة الرماة رأس عقبة املهراس هناك، فجاء خالد بن الوليد ِبَمن معه فقتل َمن بقي 

، واملسلمون أكثرهم مشغولون بالغنيمة، من الرماة، وجاء ِمن ظهر النيّب

ورضخاً ضرباً بالسيوف وطعناً بالرِّماح ورمياً بالنبال  فحملوا محلة رجل واحٍد

 باحلجارة، وفيمن انهزم أبو بكر وعمر وعثمان باإلتفاق.

 لقد : النيّب له فقال أيام، ثالثة بعد إالّ املدينة إىل يعد مل عثمان أّن روى وقد

ثابٌت جياهد وُيجالد حتى عجبْت منه  ، وأمري املؤمنني علّي عريضاً فيها ذهبتَ

 :املالئكة، ومسع الناُس النداَء يف الّسماء

 ال فتى إالّ علّي               وال سيَف إالّ ذو الفقار

 بوجههم. وتراجع املشركون لثبات أمري املؤمنني

وأما يوم حنني، فهو اليوم الذي قال فيه أبو بكر: لن ُنغلب اليوم من قلّة، حيث 

حوالي ألفني، فلّما قال أبو بكر تلك املقالة، شّق ذلك  كان جمموع جيش النيّب

ۡم  فأنزل اهلل سبحانه قوله تعاىل:  سول اهللعلى ر ۡعَجَبۡتكه
َ
نَنۡي  إ ۡذ أ َوَيۡوَم حه

ۡم َشۡي  ۡم تهۡغن  َعنكه
ۡم فَلَ تهكه مه     َكۡۡثَ َبۡت ثهَم َوَۡلۡتهم ا َوَضاقَۡت َعلَۡيكه ۡرضه ب َما رَحه

َ
ٱأۡل

ۡدب ر يَن  وَرةه اتَلوۡ   ٢٥مُّ  .َبة سه
 إىل رسول اهلل ( لن ُنغلب من قلّة) هذا القول:  بعض املغفلني من العاّمة، نسبوا

ويرده أّنه إعجاب بالنفس يستلزم جهل النيّب ، وغروره، وهو  مَنزَّه عن

 كثرة أصحابه وأعوانه.وليس كّل ذلك؛ ألّن اهلل تعاىل هو الناصر 

ل!! املََث من أشهر وقّصته الرجلني، رأسا فيه ُنكَِّس الذي اليوم فهو خيرب، يوم وأّما

وَن َءايَة   فقد روى الثعليب يف تفسري قوله تعاىل:  َكه ۡم َوتل  َي ٱنلَاس  َعنكه يۡد 
َ
َوَكَف أ

ا َرَّٰط  ۡم ص  يَكه ۡؤم ن نَي َوَيۡهد  ا  لَّ ۡلمه ۡسَتق يم  وَرةه الَفتۡ   ٢٠مُّ ، أّن ذلك يف فتح خيرب، ح  سه

صابتنا أهل خيرب حتى أ بإسناده عن بريدة األسلمي قال: حاصر رسول اهلل
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أعطى اللواء عمر بن اخلطاب، ونهض َمن نهض  خممصة شديدة، وإّن الرسول

 معه من الناس، وتلقوا أهل خيرب فانكشف عمر وأصحابه، ورجعوا إىل رسول اهلل

 جيبُِّنُه أصحابه وهو جيبِّنهم، وكان رسول اهلل فلم خيرج  ،قد أخذته الشقيقة

فأخذه عمر  ،ثّم نهض فقاتل ثّم رجع إىل الناس، فأخذ أبو بكر راية رسول اهلل

 غداً الرايةَ ألعطيَنَّ والله أَمَا  :فقال فقاتل ثّم رجع، فأخرب بذلك رسول اهلل

 ،، وليس مّثة علّي عنوةً يأخذه ورسولُه اللهُ ويحبّه ورسولَه اللهَ يحبُّ رجالً

م أْن يكون تطاول هلا رجاٌل من قريش، ورجا كلُّ واحٍد منه ،فلّما كان الغد

فدعاه، فجاء  ابن األكوع إىل اإلمام علّي فأرسل رسول اهلل ،صاحب ذلك

وهو أرمد قد َعصََّب عينيه بشقّة برد  هللاعلى بعرٍي له حتى أناخ قريباً من رسول 

 قال  لكَ؟ ما : فقال قطري، قال سلمة: فجئُت به أقوده إىل رسول اهلل

:  ُرمدت فقال ، : ُنِّيمِ أُدن ،  فدنا منه فََتفََل يف عينيه، فما َشكَا

فنهض بالراية وعليه حلّة أرجوان  ،وجعهما بعُد حتى مضى لسبيله. ثّم أعطاه الراية

فخرج مرحب صاحب احلصن وعليه  ،محراء قد أخرج كميها، فأتى مدينة خيرب

 :مغفر مصفّر وَحَجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرجتز ويقول
ــبٌ قــــد ع ــي مرَحــ ــرُب أنــ ــْت خيــ ــّربُ لمــ ــٌل جمــ ــاكي الســــالح بطــ شــ

ــاً اضـــــرب    ــن أحيانـــــاً وحينـــ  أطعـــ
 

 إذ احلــــــروب أقبلــــــت تلتهــــــب
 

 كان محاي كاحلمى ال يقرب

 :فقال فََبَرَز اإلماُم علّي بن أبي طالب

ــا الــــذي مّســــتين أمــــي حيــــدرة  (1)كليِث غاباٍت شديدِة القَْسـَورة أنــ

 (2)أكيلكم بالسف كيَل السندرة

 ضربة فَقَدَّ احلجر واملغفر وفلقب فبدره اإلمام علّي ،فاختلفا على ضربتني
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 .(1)رأسه حتى أخذ السيف يف األضراس، وأخذ املدينة وكان الفتح على يديه

ويف هذه القّصة من الفضيحة هلذين امللعونني، وعلّو القدرة والشأن ألمري 

 لباب.ما هو ظاهر لذوي العقول واأل املؤمنني علّي

 كراراً بطالً الراية ألعطنيّ : كما يف بعض األخبار  ويف قول النيّب

 ، من التعريض بالرجلني ما هو كاٍف شاٍف. فرّار غير

مع ما فيه من  وأّما وجه االستدالل بذلك فظاهٌر أيضاً، فإّن الفرار من الزحف 

والغضب من اهلل؛ ألّن كبرية موبقة يفسق فاعلها ويستحّق اللعن  العار واخلزي 

 الغضب قريب من معنى اللعن بل آكد منه..

  ُحد وحنني.اُعلى هذا جيوز لعن مجيع الصحابة لفرارهم يوم  إْن قيل:

كّل َمن مل تثبت عندنا توبته من هذه املعصية فهو فاعل كبرية جيوز لعنه  قلنا:

 كائناً َمن كان. 

َ ٱلَ  أليس قد قال اهلل تعاىل:  فإْن قيل لنا: ۡؤم ن نَي إ ذۡ َقۡد رَِض   ّلَله َعن  ٱلۡمه
ونََك ََتَۡت ٱلَشَجَرة   َباي عه وَرةه الَفتۡ   ١٨ ...يه والراضي عن اهلل سبحانه ال يكون إالّ ، ح  سه

 بعد قبول توبة التائب.

 :له قلنا
        هذه اآليات َنَزلَْت قبل فتح خيرب اتفاقاً، وقد قال املفسِّرون أن قوله: أّواًل:

   ا قَر يب ا ۡم َفۡتح  َثََّٰبهه
َ
وَرةه الَفتۡ   ١٨َوأ يراد به فتح خيرب، وفرار الرجلني كان يف ، ح  سه

هذا الفتح بعد نزول اآلية، فللرجلني مزية على باقي األصحاب يف استشعار الفرار، 

وكأنه كان ُخلٌُق هلما، وفضيحتهما به أشنع؛ ألّن نقص التوبة بالكبرية اليت تاب 

ف منها من أّول دليل على أنها توبة كاذبة وأّن زاجر الدين ضعيف جّداً، ولو املكلَّ

وتقّدمهما عليه ودعوتهما له إىل البيعة  مل يكن إالّ جتّرؤهما على أمري املؤمنني

 الفاجرة لكفى بذلك خزياً هلما.
                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
إّنا مننع إّن اآلية إمنا َدلَّْت على الرضا عن املؤمنني، وحنن نقول مبوجبها، ف ثانيًا: 

أْن يكون أبو بكر وعمر من املؤمنني لتكون اآلية متناولة هلما، ويؤيده أّن مجلة ما 

ُنِقَل عنهما من األقوال واألفعال داّل على نفاقهما يف اإلسالم. وأّما عثمان فلم يكن 

حاضراً وقت هذه البيعة، ألّنه كان قد ذهب إىل مكة رسوالً، وعلى تقدير حضوره 

صاحبيه وأظهر منهما نفاقاً؛ ألّنه مل يكن له من اخلداع والتدليس فهو أبعد من 

والنزق ما كان هلما، وهلذا غلبته نفسه الدنيَّة وشّدة نهمه حتى فعل ما فعل، وقتله 

الصحابة كما ُيقتل الكلب العقور.

و  لقوله تعاىل: نياآلية دالّة على أّن املبايعني كانوا مؤمن فإْن قلت: َباي عه نََك إ ۡذ يه
 . ١٨ ...ََتَۡت ٱلَشَجَرة  

ال داللة فيها؛ ألّن الضمري يعود إىل املؤمنني، فيختصون بالرضى دون كّل  قلت:

مبايع، مع أّن بيعة أبي بكر وعمر مل تكن صادقة بدليل فرارهما يوم خيرب بعد هذه 

مد اهلل البيعة بقليل، فلم تزدهما البيعة إالّ تعدد املعصية وتزايد الفضيحة، وهذا حب

واضح السبيل اليح الدليل.

وَن َوَمن قوله :اآلية اخلامسة مه ٱلَظَّٰل مه ْوَلَٰٓئ َك هه
ه
نَزَل ٱّلَله فَأ

َ
ٓ أ م ب َما لَۡم ََيۡكه

٤٥ وَرةه الَمائ وَن وقوله:َدة    سه قه مه ٱلَۡفَّٰس  ْوَلَٰٓئ َك هه
ه
نَزَل ٱّلَله فَأ

َ
ٓ أ م ب َما َوَمن َلۡم ََيۡكه

٤٧  َور م  وقوله تعاىل:َدة    ةه الَمائسه نَزَل ٱّلَله فَ َوَمن َلۡم ََيۡكه
َ
ٓ أ مه ب َما ْوَلَٰٓئ َك هه

ه
أ

ونَ  َّٰف ره وَرةه الَمائ ٤٤ٱۡلَك  َدة    سه
وجه اإلستدالل بهذه اآليات يتّم من خالل ما صدر من الطواغيت الثالثة من 

مما يقتضي  على رسوله حمّمد أحكام ختالف أحكام اهلل تعاىل اليت أنزهلا اهلل تعاىل

ذلك عدم إميانهم باهلل وبرسوله، لذا أرادوا ابتكار شريعٍة من عند أنفسهم تناهض 

 .شريعة اهلل النازلة على رسوله حمّمد

واآليات الثالث تفيد بأّن َمن مل حيكم مبا أنزل اهلل فهو متلبس بثالثة صفات: 

الظلم، الفسق، والكفر.

 د ـمبا أنزل اهلل، فكيف ِبَمن غَيََّر وَبدََّل بأحكام اهلل تعاىل فيتأك كّل هذا إذا مل حيكم
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 كفره وجحوده هلل تعاىل.

وحتى يعرف القارئ صدق ما اّدعيناه حبّق هؤالء املالعني، ال بّد من البحث يف 

 ثالثة مباحث:

 نبذة من األحكام اليت صدرت من أبي بكر لعنه اهلل: :

، ظامل الكافردََّم يف البحوث السابقة نبذة من بعض خمالفة هذا اللقد تقَ أقول:

بهتاناً وزوراً، وصريح الكتاب الكريم  كاّدعائه اإلمامة واخلالفة عن رسول اهلل

، وكذا تقّدم علّي وأوالده من بعده أمري املؤمنني ناطق بأنها حّق خاص باإلمام

كتاب اهلل تعاىل ناطق بأّن هلا اإلرث، إرثها، يف حني أّن  معنا منعه موالتنا فاطمة

ال ميكن وال جيوز االعتماد عليه  واحلديث الذي زعم أّنه مسعه من رسول اهلل

لبطالنه من األساس ملخالفته لصريح القرآن، فال جيوز ختصيص عموم الكتاب به، 

د ، وقد شهوكذا منعه إياها فدكاً بعد ادعائها هلا بالنحلة واهلدية من رسول اهلل

وأّم أمين، وقد شهد اهلل تعاىل بعصمتهم وطهارتهم، وقد  هلا اإلمام علّي وولداه

أنكر أبو بكر كلَّ ذلك جحوداً واستكباراً، كّل ذلك قد تقدَّم معنا سابقاً. وأّما ما مل 

نذكره سابقاً فجملة من األحكام املزورة، منها:

 .(1)اليمنىأمر بقطع  إّنه قطع يسار السارق، مع أّن النيّب 1

 عن التعذيب . وقد نهى النيّب(2)أحرق فجاءةَ بالنار وهو يقول: أنا مسلم 2

 . (3) ربُّها إالّ بالنار يُعَذِّب ال  :بالنار بقوله

مل يورِّث اجلّدة ملّا سألته عن الكاللة فقال هلا: أقول فيها برأيي، فإْن أصبت  3

 فمن اهلل وإْن أخطأت فمن الشيطان!!

ۡسَ   ٣٦ ...َوََل َتۡقفه َما لَيَۡس لََك ب هۦ  ع ۡلٌمٌۚ   إّن اهلل تعاىل يقول: ليه:يرد ع  .اء  اإل 
 ِك شيئاً يف كتاب اهلل وال ُسّنةوملّا سألت جدة عن إرثها! قال هلا: ال أجد ل
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 .(1)نبّيه

ۡوَِلَّٰ  وهو كذب صريح؛ ألّن اهلل تعاىل يقول: 
َ
ۡم أ هه رَۡحام  َبۡعضه

َ
ْ ٱأۡل هوا ْول

ه
  ب َبۡعض  َوأ

نَفال    ٧٥... ّلَل ٌۚ ف  ك َتَّٰب  ٱ
َ
وَرةه األ أي  ، غاية ما يف الباب أّنه مل يكن مقدَّراً سه

 يف كتاب اهلل، أما السنة فقد كان شائعاً بني  الصحابة: إّن النيبَّ واضحاً 

 أعطاها السدس، وهلذا أخربه املغرية وحمّمد بن سلمة.
 يقول: ال أجد لِك شيئاً يف الكتاب والسُّّنة. وجهلُه بذلك ال جيّوز له أْن

وقد ُنِقَل عن جهله باألحكام وتلّوثه فيها شيء كثري، وما كان حيلُّ له أْن يتعّرض 

 إليها وهو جاهل.

 :وأجاب عن جهله بعُض أهل العناد باآلتي

 فيحتمل أْن يكون من غلط اجلالّد،أّما ما ورد عنه بأنه قطع يسار السارق، 

أو أنه كان يف املّرة الثالثة كما هو  ،إىل أبي بكر ألّن أصل القطع كان بأمرهضيف اُو

 .رأي أكثر أهل الفقه

 :وجوابه
على أنه لو كان شيٌء مما ذكر لُنقل كما ُنقل  ،إّن املتبادر عن النقل خالف األمرين

 فإّن فتح ،غريه، وال أثر جملرد االحتمال العقلي يف حنو ذلك لتطرقه على كّل نقل

 .باب التأويالت ُيفضي إىل عدم إمكان التمسُّك بشيء من ظاهر النقل

 مبقتضى يعمل اجملتهد بأّن بكر أبي عن ملدافعونا أجاب وأّما عن اإلحراق بالّنار فقد

فلم يثبت، ولعله ثبت عنده أنه كان زنديقاً وهو  ( أنا مسلم)  :ظّنه، وقول الفجاءة

 .غري مقبول التوبة

 :وجوابه
 ربُّ إالّ بالنار يعَذِّب ال  :نهى شايعاً عن التعذيب بالنار وقال إّن النيبَّ

أْن جيتهد خبالف  بعد تسليم اجتهاد أبي بكر  فهل يسوغ للمجتهد  ، النار
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النقل الوارد بذلك،  ( أنا مسلم)  ؟ ويكفي يف ثبوت قولهصريح قول النيّب

هذا الباب يقتضي سقوط  واحتمال ثبوت زندقته عنده خالف ظاهر النقل، وفتح

الشرعيات كلّها إذ ميكن يف كّل نقٍل مثل هذا القول.

وأّما دعواهم يف الكاللة واجلدة، فبأّن للمجتهد أْن يبحث عن مدارك األحكام 

يف  حبسب هذه الّدعوى  ويسأل َمن أحاط بها، وهلذا رجع اإلمام علّي

 إىل قول عمر. دُحكم املذي إىل قول املقداد، ويف أمهات األوال

 يرد على هذه الّشبهة:
إّنه ليس للمجتهد أْن يقول يف الدِّين مبحض الراي من غري أْن يستند إىل دليٍل 

أصالً من عموم أو ظاهر أو حنوها، وكذا قوله: ال أجد لِك شيئاً يف كتاب اهلل وال 

ل جزماً عن األحكام، ب ، ومل يكن هذا القول منه سؤاالً وال تفحَّصاًُسنَّة نبيه

َوََل َتۡقفه َما  بالقول مبحض الرأي من غري علم وال حّجة وقد قال اهلل تعاىل:
ومسارعةً إىل حرمان اجلَدَّة من غري روية وال فكر، وقد   ٣٦... لَيَۡس لََك ب هۦ  ع ۡلٌمٌۚ 

    :كان جيب عليه أْن يقول: لك إرٌث يف كتاب اهلل ال أعلم قْدره طبقاً لقوله تعاىل

  
ه
رَۡحام  َوأ

َ
هواْ ٱأۡل فحيث مل ُيخرب بذلك ثبت اجرتاؤه على خمالفة كتاب اهلل. ْول

ولو فرضنا أّن أبا بكر مل يكن عاملاً بأّن يف الكتاب ما يدّل على إرثها يف اجلملة، 

فمن أين َعِلَم أنه ليس يف السُّّنة ذلك، فإنها مل تكن حمفوظة منقولة يف شيء واحد 

، بل كانت متناقلة حمفوظة يف صدور الصحابة، فكان جيب يرجع إليه عند احلاجة

عليه سؤاهلم والّرجوع إليهم دون أْن جيرتئ على اجلواب بغري علٍم حكماً بغري ما 

 أنزل اهلل واجرتاًء على خمالفة كتاب اهلل.

فَمن تأّمل أجوبة أبي بكر عرف قدر فقهه يف الدِّين وحتقق لديه أّنه  وباجلملة:

جلهل، بعيداً عن معرفة استنباط األحكام عن مداركها، يقول يف الدين كان يف غاية ا

 باالفرتاء من غري خوٍف وال حياء...

إىل املقداد، فمن أكاذيب النّصاب؛ ألّن الذي نقله  وأّما رجوع أمري املؤمنني

 كان رجالً مذاًء، فاستحى أْن يسأل رسول اهلل احملدثون العاّمة: أّن اإلمام علّياً
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 كان السيِّدة فاطمةملفأمر املقداد أْن يسأل النيب ، حينئٍذ ، فأي رجوع 

 يف هذا إىل املقداد؟

وأما رجوعه إىل عمر، فمتى كان عمر من الفقهاء؟ أليس هو الذي شكّ يف موت 

لوال  ) ، وشعاره:( كّل الناس أفقه منكَ يا عمر حتى املخدرات) وقال:  النيب

، وال الذي هو نفس الّرسول جع إليه اإلمام علّي، حتى ير( علّي هللك عمُر

،  بابُها وعليٌّ العلم مدينة أنا  :يفارق الكتاب يف شيء، وقد قال النيّب

ٌۚ  واهلل تعاىل يقول:  َّٰب َها بَۡو
َ
تهواْ ٱبۡلهيهوَت م ۡن أ

ۡ
وَرةه ابلََقَرة    ١٨٩... َوأ ؛ ولكّن العاّمة ضرُّ سه

، بل َمْن خالف عمر أو حياءاً من اهلل ورسولهجيٍل على وجه األرض، وأقلّهم 

عندهم  يعترب  غريه كأبي بكر وعثمان حتى ولو كان املخالف علّياً أمري املؤمنني

 كافراً مبقتضى تلك الدالئل. 

ومن خمالفات أبي بكر أّنه بّرأ خالد بن الوليد ملّا قتل مالك بن نويرة وهو  4

مال، فقد زنى بها خالُد يف نفس الليلة اليت قََتَل مسلم طمعاً يف زوجته الفائقة اجل

أي  وهذا  ( إن ولّيُتها ألقّيدّنك به)  :(1)فيها مالكاً، وأنكر عليه عمر وقال خلالد

 .من أفحش املخالفة لكتاب اهلل فعل أبي بكر 

قد بعدم تسليم وجوب احلّد والقصاص على خالد ألنه  :وأجاب النواصب
 .الرّدة منه، وتزوجيه بامرأته يف دار احلرب من مسائل االجتهاد إمنا قتله لتحقق قيل:

 ألزوراأصحاب خالد كضرار بن  إنه مل يقتله بل قتله بعض أصحابه  وقيل:

وإنكار  !خطأً لظّنه أّن مالك ارتّد، ولعّل زوجته كانت مطَلَّقة منه وقد انقضت عدتها

 .نكر بعض اجملتهدين على بعضعمر ال يدّل على قدح الستناده إىل غلبة ظنه كما ي

وال يسقط القصاص عن القاتل  ،إّن الذي نقله احملدثون خالف ذلك واجلواب:

وال سّيما وقد رووا أنه مل يقتله إالّ طمعاً يف امرأته  ،باحتمال حتققه ِمْن ردة املقتول

 بعضوكذا القول بأّن القاتل  ،ومل يذكروا سبباً غري ذلك من رّدة وال غريها
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 به، وكيف يتوعده عمر والقاتل غريه؟!أصحا

وأّما احتمال كون زوجته مطَلَّقَة فمن مجلة حتّمالت أهل العناد، وكيف يقبل 

 هذا النقل مثل هذا االحتمال، وكّل ذلك مدافعة للحق بالصدر.

وأّما إنكار عمر على أبي بكر فمعلوم أنه مل يكن من باب الظّن واالجتهاد، وكذا 

، وهل يكون القصاص من القاتل مسألة اجتهادية؟ ( قّيدّنكَ بهالُ ) قوله خلالد:

لِزموا بشيٍء مما اُولكّن أهل العناد والنصب اختذوا االجتهاد حصناً ومدخالً إذا 

ون، وإالّ فأّي جمال لإلجتهاد يف مسألة وقع حيقتضي كفر آهلتهم ولّوا إليه وهم جيم

؟! فإْن كان مالكٌ مرَتّداً مل يكن النص اجللّي عليها يف كتاب اهلل وُسّنة رسوله

لعمر اإلنكار قطعاً، وإذا أنكر كان جوابه: إّنه مرتد. ولو وجد أبو بكر سبيالً إىل هذا 

 العذر الذي اقرتحه أهل النصب لَكَان أشّد شيء مسارعته إليه!!

 سامة،اُ جيش عن التخلُّف يف اهلل رسول خالف أنه بكر أبي خمالفات ومن 5

 مَن ملعون ا َجهََّز جيَش أسامة يف مرضه الذي قضى فيه حنبه قال: ملّ فإّنه

، وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان، فحبس أبو بكر  أسامة جيش عن تَخَلَّفَ

ۡم  عمراً عن اخلروج وقد قال اهلل تعاىل:  وهه َوَما َنَهىَّٰكه ذه وله فَخه مه ٱلَرسه َّٰكه ٓ َءاتَى َوَما
 ْ وا  .وَرةه احَلۡۡش  سه    ٧ ...َعۡنهه فَٱنَتهه

بأّنا ال نسلِّم أّن أبا بكر وعمر داخالن يف جيش  :أجاب النواصب عن ذلك

 ،الرسول أمر عموم إىل بالنظر بل مطلقاً، ال داخالً كان عمر أّن غايته بل أسامة،

وكان ذلك إلصالح أمر الدِّين، ولعلّه رأى مصلحة الدِّين يف إقامة عمر يف املدينة 

 لعموم بالرأي جائز!!أكثر، وختصيص ا

أمر أبا بكر باخلروج، ومل  إّن النقل الوارد بذلك تضّمن أنَّ النيبَّ واجلواب:

 عن املتخلِّف اللهُ لَعَنَ أسامة، جيشَ جهِّزوا يزل يكّرر األمَر باخلروج ويقول: 

على أّن العموم الذي أقرَّ هذا الناصب بتناوله عمر متناول ألبي   أسامة جيش

ا الذي اقتضى خروجه منه؟بكر، فم

 ثر، فتخصيص العمومـدينة أكـيف امل مرـامة عـصلحة يف إقـعلّه رأى مـوى أْن لـودع
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بالّرأي باطٌل؛ لثالثة أمور:

ألّن أمره باخلروج مل يكن من جهة العموم بل تعييناً، فال جيوز  األمر األّول:

 خمالفته يف التخلُّف، بل يكون املتخلّف ملعوناً.

مبحض الرأي باطل  ألّن ختصيص العموم الثابت بقول النيب الثاني:األمر 

كما هو مقرَّر يف األصول، على أنه ال ميكن اّدعاء التخصيص للمصلحة يف حنو هذا، 

 ؟!!وكيف يدرك أبو بكر من املصلحة ما ال يدركه النيبُّ

نهما مل يتخلفا داللة ال خياجلها الشك أ والذي َدلَّْت عليه القرائُن حاالً ومآالً 

واّدعاء  ، وكانا قد أضمرا املخالفة لإلمام علّيإالّ لغلبة ظنهما مبوت النيب

 لكم أكتب وقرطاس بدواة إيتوني  :. وهلذا ملّا قال النيباألمر من دونه

خوفاً إّن الّرجل) ، قال عمر لعنه اهللُ:  أبداً بعدي تضلّوا لن كتاباً

 شيئاً يفوت به ما أراداه من الكيد. من أْن يكتب النيبُّ

 مكان إلاز مل جيز هنا؛ ـو جـمحض الرأي لـخصيص العموم بـألّن ت األمر الثالث:

 واإلطالع على مقصوده من العموم، ألّن العمل بالرأي إمنا جيوز  مراجعة النيّب

ة، وهنا إذا مل ميكن اإلطّالع على احلكم من الكتاب وال السّن عند َمن يقول به 

 وكيف يقول مسلم: إنه جيوز ترك العمل بأمر النيب ميكن العلم به بقول النيب

 ملكلَّف حبضرته خصوصاً أو عموماً مبحض الرأي والقياس.

 نبذة من خمالَفات عمر بن اخلطاب لعنه اهلل:: 

طاب لعنهما ما َثُبَت لزميله أبي بكر من املخالَفات هي بعينها ثابتة لعمر بن اخل

اهلل، ويزيده باألمور اآلتية:

 إستقالله بدعوى اإلمامة وهي خاصة باإلمام أمري املؤمنني علّي األمر األّول:

، فقد اغتصب اإلمامة واعتدى على موىل الثقلني باهلجوم وأوالده الطاهرين

، وغصبه حلقوقها من فدك على داره وعلى سيدة النساء الصدِّيقة الكربى فاطمة

واخلمس، وختريق كتابها وإسقاطه جلنينها، وتكسري أضالعها، وضربها بالسياط، 

وحماولته حتريق دارها على َمن فيه، وكّل ذلك خماِلٌف لصريح الكتاب الكريم.
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شّدة جهله بأحكام الدِّين والشرع املبني، وجرأته على القول يف  األمر الثاني:

فاضح أفتى بغرِي ِعلٍْم، فأمر برجم امرأة الدِّين بغري ِعلٍْم، وبسبب هذا اجلهل ال

 عن مرفوع القلم إنّ  :خرى حامل، فقال له أمري املؤمنني علّياُجمنونة و

لوال عليٌّ ) ، فقال حينئٍذ عمُر نفاقاً:  حملها على سبيل ال واحلامل اجملنون،

 .( لََهلَكَ عمر

مثل هذه األحكام وهذا يدّل على شّدة جهله بأحكام الّشرع، حبيث خيفى عليه 

 اليت هي من ضروريات الدِّين اليت يعلمها آحاد طالب الِفقه...

ومما يدّل أيضاً على جرأة عمر على اهلل تعاىل، وعدم مباالته مبخالفة الشرع 

، حيث مل يتوقف ومل يسأل أهَل الذِّكر ومل تبارك شأنه واحلكم بغري ما أنزل اهللُ

 يراِجع َحفَظَةَ الدِّين.

 !!شؤوم...تربير م
 لدِّين بأنه: مل يكن يعلم باحلمللقد َبرََّر املخالفون جهَل عمر وتعّنته ضّد أحكام ا

ُيقَصد به ما كان يلحقه من املشقة  ( لوال علّي هللك عمر) واجلنون، وقول عمر: 

 بعد العلم حبالتهما، لعدم املبالغة يف البحث عنهما.

جم اجملنون واحلامل، ولو كان كما زعم وبطالنه ظاهٌر؛ ألّن املروّي أّنه أمر بر

هؤالء املخالفون، مل جيز أْن يقال عنه ذلك، بل ُيقال: أمر برجم امرأٍة فأخربه 

 أنها جمنونة، وأخرى بأنها حامل. علّي أمري املؤمنني اإلمام

 عن مرفوع القلم له:  علّي أمري املؤمنني مضافاً إىل ذلك؛ إّن قول اإلمام

 صريٌح بأنه  حملها على لكَ سبيل فال املرأة على سبيل لك انك وإنْ اجملنون،

 كان عاملاً باجلنون واحلمل، لكنه كان جاهالً باحلكم.

دالٌّ على ذلك؛ ألنه لو كان جاهالً  ( لوال علّي هللك عمر) وأيضاً فإّن قوله: 

احملرَّم  باجلنون واحلمل مل يكن عليه جناٌح، واهلالك إمنا ُيستعَمل غالباً يف ارتكاب

 حنو قوله: هلكُت إلفطاري يف شهر رمضان...

 َمن غاىل يف مهر ) إّنه نهى عن املغاالة يف مهور النساء، قال عمر: األمر الثالث:
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بنته جعلُته يف بيت املال، فقامْت إليه امرأةٌ فقالت له: كيف متنعنا ما أحلّه اهللُ لنا يف ا

َردتُّمه  حمكم كتابه حيث قال: 
َ
َن  َءاتَۡيتهمۡ وَ  َمََكَن َزۡوج   َل َزۡوج  اٱۡست ۡبدَ  ِإَوۡن أ َّٰهه إ ۡحَدى

ْ م ۡنهه َشۡي ق نَطار   وا ذه خه
ۡ
ۥ بهۡهَتَّٰن    ً ا فَََل تَأ ونَهه ذه خه

ۡ
تَأ
َ
ٌۚ أ ب ين  ا ِإَوثۡم  ا وَرةه النَّ َساء    ٢٠ا ا مُّ ، فقال سه

 .( كلُّ الناس أفقه من عمر، حتى املخدرات يف البيوت) حينئٍذ عمر: 
مل ينَه عمُر عن ذلك على معنى حتريم ما أحلّه اهللُ يف  :ب أهُل النصب بأنهأجا

َْوىل نظراً إىل املعاش، الكتاب، بل على معنى أنه وإْن كان جائزاً شرعاً فَتْركُُه 

 إمنا كان على طريق التواضع وكسر النفس... ( كلُّ الناس أفقه من عمر) وقوله: 

النهي واملنع إمنا يكون للتحريم، وهلذا قالت له  كالمهم هذا ظاهر البطالن؛ ألّن

املرأة: كيف متنعنا ما أحلّه اهللُ لنا؟ ولو كان كما زعم أهُل النصب لكان مقابلة املنع 

باحلّل خطأ؛ ألنه على ذلك التقدير حالل أيضاً... ثّم كيف يسوغ له أْن جيعل املهر 

عتقاده بكون املهر الزائد حالالً يف بيت املال على أّي تقديٍر كان؟ بل على تقدير ا

ِك من مالكه للبيت املال، فإّن ذلك أفحش؛ ألّن املرأة مالكة للمال، وانتزاع امل

ووضعه يف بيت املال معلوم التحريم يف الكتاب والسّنة، ولكنه جرى على عادته يف 

أهل تغيري الشرع املطَهَّر ومصادرة أموال اآلخرين نظري ما فعله بفدك وخيرب ومخس 

!!....البيت

على طريق التواضع، فباطل أيضاً؛ ألنه  ( كّل الناس أفقه من عمر) وأما قوله: 

على تقدير افرتائهم تكون املرأة خمطئة وهو املصيب... فكيف جيوز أْن يتواضع 

ويكسر نفسه إلمرأة اعَتَرَضْت عليه يف ُحكٍْم شرعيٍّ اعرتاضاً باطالً؟!! وهل هذا إالّ 

 !.ِلَمن مسع ذلك بتصويب ما قالته من الباطل؟إغراء هلا و

على أّن َمن َعَرَف عمر خبشونة طبعه ووعورة ُخلُِقِه حتى أّن ابن عّباس خاف أْن 

كّل الناس أفقه ) ُيظهر له اخلالف له يف مسائل شرعّية عرف أنه مل يقل تلك املقالة 

رأة فلم يقدر أْن خيالفها إالّ ألّن الفضيحة قد حلقته، ولزمه اجلهل بقول امل ( من عمر

أمام الناس، فعدل بهذا األسلوب من القول... ولعمري أّن َمن كان جهله بكتاب 

.اهلل وُسّنة نبّيه إىل هذا احلّد، فدعوى اإلجتهاد له من أعظم السَّفَه!!
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أيها الناس ثالث كُنَّ ) إّن عمراً َمَنَع املتعتني حيث قال على املنرب:  األمر الرابع:

عاِقب عليهنَّ وهي: متعة َحرُِّمُهنَّ وأاُوأنا أنهى عنهّن و عهد رسول اهللعلى 

 .(1) ( النساء ومتعة احلّج وحّي على خري العمل

وهذا من أمنت الدالئل على كفره؛ ألّن َمن ينادي على رؤوس املسلمني بأنه حيّرم 

ويعاقُب على  ، ويرّد قوله وُيغّير ويبّدل شريعةَ النيبما أحلّه رسوُل اهلل

وأحكامه يكون كافراً، وكفى بهذا دليالً على أنه ما كان  العمل برسالة النيب

 يعتقد الشرع وال يرى للنبّوة حرمةً..

 !!دفاع العاّمة عن عمر بن اخلطاب
أجاب املخالفون عن ذلك بأنه: نهى عنهّن بسبب ظهور احملّرم عنده بعد اعتقاد 

 !!.ظّنه... اجلواز، واجملتهد تابع ملا أوجبه

وحتريم ما أحلّه بالوحي  وهذا ظاهر البطالن؛ ألّن الردَّ على الرسول األكرم

من اهلل تعاىل هو الكفر بعينه، وهل جيوز االجتهاد يف مقابل حكم اهلل وحكم 

رسوله؟! وهل ُيعَذر املرُء باجتهاٍد يؤّدي إىل الكفر واإلحلاد؟! وكيف يكون ذلك 

، ( حرِّمهّناُو عنهّن أنهى وأنا اهلل رسول عهد على كّن ثثال ) قال: وقد باالجتهاد

  مضيفاً التحريم والنهي إىل نفسه بعد تصرحيه بأنها كانت على عهد رسول اهلل

 غري متحّرج من ذلك وال مباٍل به؟!!

 ، فكيفإّن مقالته املتقدِّمة صرحية بأّن ما حّرمهّن كُنَّ على عهد رسول اهللـف

  بُسّنة جاهلّية ُعَمِريَّة يف مقابل ُسّنة رسول اهلل ن على عهدهجيوز تبديل ما كا

؟!! ثّم أّي جمال لإلجتهاد يف مسألة قد تواتر اليت هي وحٌي من اهلل تعاىل لرسوله

وبقيت مستمرة إىل  النقل من املؤالف واملخالف بأنها كانت على عهد رسول اهلل

  از نسخ الشرع وتغيريه بعد النيّبعهد أبي بكر وزمان إمارة عمر؟ وهل يثبت جو

 مسائل الشرع؟! آحاَدف بقول عمر الذي ال يعر
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فأّما متعة احلّج اليت َحرََّمها عمر بن اخلطّاب، فلقد كانت حالالً على عهد 

َفَمن  اب الكريم صرحياً، قال تعاىل: ت، ومنصوصاً عليها يف الكرسول اهلل
ۡمَرة  إ ََل ٱحۡلَجَّ   وَرةه ابلََقَرة    ١٩٦...َفَما ٱۡسَتۡيَّسَ م َن ٱلَۡهۡدي    َتَمَتَع ب ٱۡلعه  .سه

وأما متعة النساء فقد روى املفسرون عن ابن عباس والسّدي وسعيد بن جبري 

َن َف  ومجاعة من التابعني أّن قوله تعاىل:  ورَههنَ   َ َفَما ٱۡسَتۡمَتۡعتهم ب هۦ  م ۡنهه جه
ه
َن أ   اتهوهه

وَرةه النَّ َساء     .سه

(1)ُيراد به زواج املتعة حسبما ذكر ذلك مفسرو العامة
أمثال القرطيب والسيوطي  

 بن كثري...إخل.اوالثعليب و

َبّي بن كعب وابن عباس وعبد اهلل بن اُوُنِقَل عن مجاعة من الصحابة منهم 

 .(2) ( فما استمتعتم به منهّن إىل أَجٍل ُمَسمَّى فآتوهّن أجورهّن) وا: أمسعود إنهم قر

يف تفسريه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس  ونقل الثعليب

فما استمتعتم به منهّن ) بّي، فرأيُت يف املصحف: اُهذا على قراءة  :مصحفاً، فقال

 .(3) ( َجٍل ُمَسمَّىإىل أ

َما تقرأ سورة فقال: أ ،ُت ابن عّباس عن املتعةوبإسناده عن أبي نضرة قال: سأل

ها قلُت: ال أقرأ ،َجْل ُمَسمَّىال: فما استمتعتم به منهّن إىل أبلى، قالنساء؟ فقلُت: 

.ثالث مرات هكذا..؟!! قال ابن عباس: واهلِل هكذا أنزهلا اهلل

َفَما   :وبإسناده عن شعبة عن احلَكَم بن ُعَيْينة قال: سألُته عن هذه اآلية
نَ   قال علّي بن أبي :، قال احلكمال أمنسوخة هي؟ قال: ٱۡسَتۡمَتۡعتهم ب هۦ  م ۡنهه

 . (4) شقيّ إالّ زنى ما املتعة نهى عن أنّ عمر لوال  :طالب أمري املؤمنني
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 دفاع العاّمة...!!

إّن اآلية يراد بها نكاح املتعة، ولو ُسلَِّم إرادتها فهي منسوخـة، وأّن ابن  قالوا:

 !.عّباس رجع عن القول بها..

لبدعة عمر ليس إالّ، وكيف تكون اآلية منسوخةً إّن هذا تأويل  يرد على هذا:

بدعوى باطلة ُتعارضها أخبار كثرية من طرقهم، فقد روى مسلم يف صحيحه يف 

حديث حسن احللواني قال: حدََّثنا عبد الرزاق قال: أخربنا ابن جريح عن عطاء 

ُم عن قال: قدم جابر بن عبد اهلل األنصاري معتمراً، فجئناه يف مْنِزله وسأله القو

وأبي بكر  أشياء ثم ذكروا املتعةَ، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اهلل

 .(1)وعمر

حيث قال: إّن عمر هو  (2)وروى حنو ذلك أيضاً بطرق متعددة، وكذا البخاري

 الذي أبطلها.

، ويف اجلمع بني الصحيحني عن جابر بن عبد اهلل قال: متّتعنا مع رسول اهلل

ما يشاء مبا يشاء، إّن القرآن قد نزل  إّن اهلل كان حيّل لرسوله فلّما قام عمر قال:

 منازله، وأمتوا احلج والعمرة هلل كما أمركم اهلل تعاىل، وبّتوا نكاح النساء، فلن 

 َجٍل إالّ رمجته باحلجارة.برجل نكح امرأة إىل 

تقد أّن املتمّتع داللة واضحة على أّن عمر كان يع ( إالّ رمجُتُه باحلجارة) قوله: 

زاٍن جيب رمجه باحلجارة، وقد سار على نهجه املخالفون معتقدين ذلك إىل يومنا 

 !!.هذا...

دليٌل على أنه مل  ( ما يشاء إّن اهلل كان حيّل لرسوله) وكذا قوله لعنه اهلل: 

من احلالل واحلرام، فدلَّ هذا على  يكن واقفاً على احلدود اليت أتى بها الرسول

 الناس واطّالٌع كبقية عمر إمياٌنعند َحرََّم املتعةَ اشتهاءاً يف نفسه اخلبيثة.. ولو كان  أّنه

على أوامر اهلل تعاىل لكان توقف عن إقامة احلّد على كّل َمن تزّوج بامرأٍة متعةً من 
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فلو مل تكن املتعة حالالً، ال   بالشبهات احلدود إدرؤوا  :باب قول النيب

أْن يتفّوه  حبسب دعوى عمر  بهةً، فكيف جيوز ملسلم يؤمن باهلل ختلو أْن تكون ش

 مبثل هذا القول إالّ أْن يكون ناهجاً لشرع آخر من عند نفسه.

بَعث، اُ مللو ) بهتاناً وزوراً أنه قال لعمر:  وال عجب، فقد رووا عن النيب

ٍض عن اهلل كرضى اهلل وإّن اهلل بعث جربائيل ليسأله هل هو را) . (1) ( لُبِعْثَت يا عمر

إّن اهلل تعاىل جعل احلقَّ على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فّرق اهلل به )  .(2)( عنه

إّن اهلل )  .(4) ( احلّق بعدي مع عمر بن اخلطاب حيث كان)  .(3) ( بني احلّق والباطل

سلم إالّ إّن الشيطان مل يلَق عمر منُذ أ)  .(5) ( وضع احلقَّ على لسان عمر يقوُل به

إّن اهلل تعاىل باهى مالئكته ) . (7) ( فّرنَّ منكَ يا عمريإّن الشيطان ل)  .(6) ( خّر لوجهه

خاصة، وما يف السماء َملَكٌ إالّ  رفة عامةً، وباهي بعمر بن اخلطاببالناس يوم ع

ّ وهو يفّر من عمر ه يا ابن يإ)  .(8) ( وهو يوقّر عمر، وما يف األرض شيطان إال

ما لقيكَ الشيطان قطّ سالكاً فّجاً إالّ سلك فّجاً غري  ،والذي نفسي بيده اخلطاب!

تيت بقدح لنٍب فشربُت منه حتى ألرى الريَّ جيري يف اُبينا أنا نائم إذ )  .(9) (فّجك

؟ فما أّولته يا رسول اهلل قالوا: ،اخلطاب بن عمر فضلي أظفاري ثم أعطيُت

جانب  نة، فإذا أنا بامرأٍة تتوضأ إىلرأيُتين يف اجلبينا أنا نائم )  .(10) ( قال: العلم
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 فوليُت ا: لعمر بن اخلطاب، فذكرُت غريتكهذا القصر؟ قالوِلَمن :قصر فقلُت

قال )  .(2) ( عمر معي وأنا مع عمر، واحلق بعدي مع عمر حيث كان)  .(1) (مدبراً

على رجٍل ما طلعت الشمس  ) .(3) ( موت عمر على اإلسالم ليبِك :لي جريائيل

وقل له: إّن رضاه حكٌم  الّسالم عمر إقرأ فقال: جربائيل أتاني ) .(4)( خرٌي من عمر

وأّول من ُيسلّم عليه وأول َمن  ،أول من يصافحه احلق عمر)  .(5)( وإّن غضبه عز

وحيك إذا مات )  .(7) ( ال تنسنا يا أخي من دعائك)  .(6)( يأخذ بيده فيدخله اجلَّنة

لو كان بعدي نيبٌّ لكان عمر بن )  .(8) ( عت أْن متوت فمتعمر! فإن استط

 فقال: جربائيل أتاني ) .(10) ( إّن اهلل غيور حيبُّ الغيور إّن عمر غيور)  .(9)(اخلطاب

 السكينة جعل اهلل إّن ) .(11)( عدل ورضاه عّز وأعلمه أّن غضبه الّسالم عمر أقِرئ

سيكون )  .(13) ( اهلل بك يا ابن اخلطابأصاب )  .(12)( بها يقول وقلبه عمر لسان على

 .(14) ( بعدي أشياء فأحبُّها إليَّ أْن تلزم ما أحدث عمر
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 ة:مهمَّمالحظة  *

، حيث جعل احلديث أنظر أخي القارئ إىل الكذب والتلفيق على رسول اهلل

 !!.بدع عمر بن اخلطّاب من شريعته املقدَّسة اليت حيرم نقضها..

     .(2) ( الشيطان يفّر من حسِّ عمر)  .(1) ( بن اخلطابالشيطان يفرق من عمر ) 

اللهم اسُدد الدين بأحّب الرجلني إليك )  .(3) ( اللهم أِعزَّ اإلسالم بعمر بن اخلطاب )

اللهم أْخِرْج ما يف صدر عمر من )  .(4)( هشام  بعمر بن اخلطاب أو بأبي جهل بن

 .(5) (  ثالثاً غلٍّ وداٍء وأبِدلُْه إمياناً 

 أرادها إىل املصادر املعتربة عندوالروايات املختلفة يف فضله كثرية فلرياجع من 

 منها:( كْنز العّمال ) أما فضائل أبي بكر وعثمان فقد غّص فيها كتاب  .(6)العاّمة

 األرضني وخري السماوات أهل وخري اآلخرين وخري األولني خري وعمر بكر أبو )

تدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر فإنهما حبل اهلل قا)  .(7) ( واملرسلني النبيني إالّ

 ما ) .(8) ( املمدود، وَمن متّسك بهما فقد متسَّكَ بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا

 من وزيراي فأما األرض، أهل من ووزيران السماء، أهل من وزيران وله إالّ نيّب من

 .(9)( بكر وعمر فأبو األرض أهل من رايوزي وأما وميكائيل، فجربائيل السماء أهل

        .(10)( واملرسلني ن األولني واآلخرين إالّ النبينيأهل اجلنة م كهول سيدا هذان )
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 ومتسكوا عمار بهدى اهتدوا وعمر، بكر أبي أصحابي من بعدي من باللذين اقتدوا )

زوجت عثمان أّم  ما ) .(2)( أشّد أميت حياء عثمان بن عفان ) .(1)( مسعود ابن بعهد

لو كان )  .(4) ( املالئكة عثمان حي تستحي منه ) .(3) ( كلثوم إالّ بوحي من الّسماء

أربعني إبنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى  لي أّن لو ) .(5) ( عندي ثالثة لزوجتها إياه

 .(6)( ال يبقى منهّن واحدة

سب هلؤالء رووا أحاديث خيجل القلم عن ذكرها، حيث تن لقد واخلالصة:

الظاملني ما مل تنسبه إىل نيّب مرَسل أو َملَك مقَرَّب، كّل ذلك لتربير شرورهم 

بثوب الدِّين والشريعة، وهكذا يفعل املنافقون يف كّل زمان، يسخرون من وتلبيسها 

 .!ثرواتهاالناس ويتالعبون بعواطفهم ومعتقداتهم ليتحكَّموا مبقدرات األّمة وينتهبوا 

ملديح بهؤالء الظاملني امن روايات  رواة العامة على رسول اهلل إّن ما افرتاه

 .تباعهم ومروقهم من الدين بهذا االعتقادأكاٍف يف سفه 

 رسولوأمر بها ال لكريما إّن املتعة أحلّها اهلل تعاىل يف كتابه َعوٌد على بدء:

كنا ) جابر قال:  فقد ورد يف اجلمع بني الصحيحني عن ،الصحابة وفعلها األكرم

ي بكر حتى نهى وأب لتمر والدقيق أياماً على عهد رسول اهللانتمتع بالقبصة من 

 .(7)ل عمر بن حريث ملّا استمتعجعمر بن اخلطاب أل
نزلت متعة النساء  ) :بن احلصني قال انوروى أمحد بن حنبل يف مسنده عن عمر

 ومل ينَه عنها متهاومل يْنزل قرآن حبر لنيبايف كتاب اهلل وعلمناها وفعلناها مع 
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 .(1)حتى مات

ُسئل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هي حالل، ) ويف صحيح الرتمذي قال: 

وكان السائل من أهل الشام، فقال له: إّن إباكَ قد نهى عنها!! فقال ابن عمر: إْن 

 .(2)( ، أفنرتك الُسنَّة ونتبع قول أبيكان أبي قد نهى عنها فقد وضعها رسوُل اهلل

 رخص رسول اهلل )روى البيهقي عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال:و

 (3)( يف متعة النساء عام أوطاس ثم نهى عنها بعد. 

إبن عّباس ) وعن أبي نضرة قال: كنُت عند جابر بن عبد اهلل فأتاه آٍت، فقال: 

نهانا  ثم وابن الزبري اختلفا يف املتعتني، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اهلل

 .(4)عنهما فلم نعد هلما

إّن عمر حّرم متعة النساء اليت قام الدليل القطعي على حليتها من  واحلاصل:

القرآن الكريم والسنة الشريفة، ودعوى أنها نسخت مردودة ملا ورد يف مصادر 

الفريقني باملتواتر أّن عمر نهى عنها وأوعد بالعقاب لفاعلها، عدا عن األخبار 

لة على إباحتها، فكيف يصّح النسخ بعد ذلك؟! فإنكار عمر هلذه األخرى الدا

 املسألة شاهٌد واضٌح على كفره وكفر متابعيه على ذلك.

إّنه كان يعطي من بيت املال ما ال جيوز له، فأعطى عائشة  األمر اخلامس:

 وحفصة يف كّل سنة عشرة آالف درهم، وحّرم على أهل بيت العصمة والطهارة

وقد دافع أتباعه عنه يف هذه املسألة كنظائرها  ؛افرتضه اهلل تعاىل هلممخسهم الذي 

يثبت حتريم  مل من املسائل، بأّنه إمنا فعل ذلك ملصلحة ارتآها طبقاً الجتهاده، مع أّنه

من اخلمس ألنه اطلع يف  ولعلّه إمنا منع أهَل البيت ،إعطاء النساء من بيت املال

 واملخالفة يف مثل هذه رض به نّص الكتاب،وعا ،اهاجتهاده على معارض اقتض
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األمور الظنية ال يوجب القدح.

مل يناقش أحد يف جواز أصل إعطاء النساء من بيت املال،  :وجوابنا عن دفاعهم

ولكن اجلدال أْن ُيعطني أكثر من الالزم والواجب، بل ال بّد من اإلقتصار على 

 الضرورة، والزائد عنها حراٌم شرعاً.

ن بيت املال ال لسبب يقتضيه كجهاٍد أو حنوه حرام قطعاً؛ ىل أّن العطاء ممضافاً إ

على  ألّن ذلك مال املسلمني، جيب صرفه يف موارده املعتربة اليت حددها النيبُّ

منصوص  توزيعه منهم، عمر اغتصبه الذي البيت أهل ومخُس اخلصوص.. وجه

فأّي جمال لإلجتهاد والظن يف عليه من كتاب اهلل، فال يقبل اإلحتمال والتأويل، 

 .مقابله؟!

وما يدعو للعجب العجاب أنَّ اجتهاد عمر غالباً ما يكون خمالفاً لصريح الكتاب، 

وقع اجتهاده وظنه  فحيث كان احلكم املنصوص عليه متعلقاً حبقوق أهل البيت

على تضييع تلك احلقوق، وتهيأْت عنده املعارضات هلا، ثم حصل له من الظن 

تهاد ما يقتضي صرف تلك احلقوق إىل غريهم ممن هم على سرية الشيخني واالج

الكافرين، وال يكون عليه يف ذلك حرج وال جناح ألّنه تابع للظن، وال يبعد أْن 

، يكون اجتهاده يف هذه األمور ظّناً منه أنه نيّب بعد خامت النبيني رسول اهلل حمّمد

لَّ، ويضرب احلدَّ على نكاح املنقطع، فيحرِّم ما أح لذا كان ينسخ شرع الرسول

كاجلماعة يف صالة الرتاويح، ويعمل احليل املمكنة يف  وحيلّل ما حرََّم رسول اهلل

 وتضييع حقوقهم، ويدقق النظر يف إيذاء أمري املؤمنني عداوة أهل البيت

، ويف الشورى، ولو كان متبعاً ودفعه عن اإلمامة كما حصل بعد رحيل النيب

.ملا عاكسه يف كّل ما يقول؟!!! النيبلشرع 

ودعوى العاّمة بأّن املخالفة يف األمور الظنية ال توجب القدح، ليست مسلّمة 

قطعاً؛ ألّن املنصوص يف الكتاب ليس ظنياً حتى يتطرق إليه اإلجتهاد، ال سّيما وأّن 

ه، ولو أمكن ما َحرََّمه عمُر، قد قاَمت األدلةُ من الكتاب والسّنة على حليته وجواز

َحٌد  تطرق االحتمال على حنو هذا، لتطرق إىل حنو 
َ
َو ٱّلَله أ .ََلص  اإل خۡ    ١قهۡل هه
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إّن أهل النصب سلكوا مسلكاً أرادوا به تطبيق الشرع والدين  وخالصة القول:

واإلمامة على أفعال هؤالء األصنام األرجاس األوثان وأقواهلم وما صدر عنهم، 

لزم يف ارتكاب ذلك من مكابرة ومدافعة للحّق واحنراف عن مقتضى وال يبالون مبا ي

، وال يف يف حقوق أهل بيته الطاهرين بداهة العقل، ومل يراقبوا اهلل ورسوله

 حتقيق احلّق وإبطال الباطل.

إكتفينا بهذا املقدار من خمالفات عمر بن اخلطاب، وهو كاٍف يف التنبيه على ما 

 سواه...

 نبذة من خمالفات عثمان بن عفان:: 

 التفاصيل وأما اإلمجال، وجه على وخمالفاته عثمان خمازي املبحث هذا يف سنعدِّد

 .( أبهى املداد يف شرح مؤمتر علماء بغداد) فرياجع كتابنا: 

 :خمازيه أمور ّوأهم

 ،يهال يصلح للوالية وال يؤمتن علإّن عثمان ولّى أمر املسلمني َمن  األمر األّول:

ان عمر حّذره من وقد ك ،لقرابته وإعراضاً عن رعاية حرمة الدِّين كّل ذلك رعايةً

  .ذلك خوفاً من اجتماع الصحابة على اإلنكار عليه

 :فمّمن والّه

وهو الذي نزل  ،الوليد بن عقبة الذي كان متظاهراً بشرب اخلمر والفسوق 1

ۡؤم ن   فيه قوله تعاىل:  َفَمن ََكَن مه
َ
ق   ا َكَمنأ َن ََكَن فَاس  ٌۚ ََل يَۡسَتوۥه وَرةه الَسجۡ   ١َ٨ا  ،َدة  سه

 .، والفاسق هو الوليد بن عقبة ومن عّينه ونّصبهفاملؤمن هو أمري املؤمنني علّي

ْ   كما نزل فيه قوله تعاىل ُۢ ب نََبإ  َفتَبََينهٓوا قه ۡم فَاس  َرات    ٦ ...إ ن َجآَءكه وَرةه احلهجه  ،سه

أزيدكم  :صلّي وهو سكران حتى تكلّم يف الّصالة والتفت وقالوحني إمارته كان ي

 .(1)يف الّصالة؟ قالوا: ال، قد قضينا صالتنا
 .وممن والّه أيضاً: سعيد بن العاص على الكوفة 2
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ووىل عبد اهلل بن أبي سرح على مصر، لكّن أهل مصر أنكروا عليه أموراً  3

كّن عبد اهلل كاتب عثمان سّراً بأْن فصرفه عنهم، ووىل بدله حمّمد بن أبي بكر، ل

ُيرِجَعُه إىل الوالية وأمره بقتل حمّمد بن أبي بكر... وكان هذا الكتاب سبباً حلصره 

 .(1)وقتله

 ووىل معاوية الشام، وقد ظهرت من هذا أعمال فظيعة يف شيعة أهل البيت 4

 .وكذا ما صدر من ابنه يزيد..! 

 أبي العاص عّمه إىل املدينة وهو طريد رسول اهلل إّنه رّد احلكم بن األمر الثاني:

كان النيّب ،  :قد طرده وأبعده عن املدينة إىل الطائف وقال تساكنني ال 

 ، وامتنع أبو بكر وعمر من رّده، فخالف عثمان حكَم رسول اهلل(2) أبداً بلدٍ في

 ومل يباِل احلكُم بإيذاء النيّبفما فعله عثمان إيذاء للنيب ، وموّدة ِلَمن ،

 كافراًحينئٍذ  ، فال يكون مؤمناً باهلل واليوم اآلخر، فيكون عثمان آذى النيبَّ

 وهكذا نظرياه.

وكلََّمه فيه فابى، ثّم جاء إىل أبي  ويروى أّن عثمان تشفع للحكم عند النيّب

 !.بكر وعمر يف زمان اغتصابهما وكلََّمهما فيه فأغلظا عليه القول...

، وبدالً من أْن يترّبأ ن أْن يعادي عثماُن احلكَم لكونه آذى رسوَل اهللفبدالً م

..!..منه ويلعنه، نراه فعل العكس، فقد أحّب وقّرب عدوَّ اهلل وعدوَّ رسوله

إيثاره أهل بيته باألموال العظيمة اليت هي حّق املسلمني وفيئهم،  األمر الثالث:

ني بأنه إمنا وّزع األموال على أقربائه، ال من وحاول املخالفون تربئته من ذلك ُمدَِّع

 بيت املال وإمنا من أمواله اخلاصة.

والعجب من هؤالء الفجرة كيف جييبون مبثل هذا، واملنقول يف كتبهم خالفه، 

إّن أبا بكر وعمر كانا يناوالن من هذا املال ) فقد روى الواقدي: إّن عثمان قال: 

 .( رمحي ذوي أرحامهما وإني ناولت منه صلة
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إّنه أهان وضرب كرباء الصحابة، فضرب عبَد اهلل بن مسعود حتى  ابع:األمر الر

 من فمات سنني، عطاء وحرمه مصحفه، وحرق أضالعه، من ضلعني له كسر

 ذلك، وأوصى ابن مسعود عّماراً بأْن ال يصلّي عثماُن عليه.

ني على قتله ، وكان عماٌر أحد املؤلب(1)كما وضرب عماراً حتى حدث فيه فتٌق

 .( قتلنا كافراً) وكان يقول: 

لحة والزبري ومجاعة من طوروى البالذري يف األنساب: إّن املقداد وعماراً و

كتبوا كتاباً عددوا فيه أحداث عثمان وخّوفوه وأعلموه بأنهم  أصحاب النيّب

ه مواثبوه إْن مل يقلع عن منكراته، فجاء به عّمار وقرأ سطراً من الكتاب، فقال ل

ثّم أمر غلمانه فمّدوا يديه ورجليه، ثم ضربه  ( َعلَيَّ تقدم من بينهم؟أ )عثمان:

 فغشي عليه. وكان عمار شيخاً كبرياً   ٌقتعثمان على مذاكريه، فأصابه ف

 
 ..!!.شبهات دفاعًا عن عثمان بن عّفان

 برََّر املخالفون ما فعله عثمان بتربيرات واهية منها:

وذلك ألّن عثمان  إْن صّح  عثمان ضرب ابن مسعودإّن  الشبهة األوىل:

أراد أْن جيمع الناس على مصحف واحٍد لريفع االختالف بينهم يف كتاب اهلل، 

فطلب من ابن مسعود مصحفه منه، فأبى ذلك ابُن مسعود، وقد كان يف مصحفه 

اء ألنه زيادة ونقصان، لذا ملّا رفض أّدبه عثمان، ومننع أنه مات من ذلك، ومنه العط

 .صرفه إىل َمن هو أوىل منه، أو ألنه قد استغنى عنه

إّن عثمان ضرب عماراً للتأديب؛ ألنه دخل عليه وأساء إليه  :الشبهة الثانية

ولإلمام تأديب  ،األدب، وأغلظ عليه يف القول مبا ال جيوز التجري به على األئّمة

قتل أكثر  ّن اإلمام علّياًأل ؛مثله وإْن أفضى إىل هالكه!!! وحنو هذا الزم للشيعة

 .الصحابة يف حروبه، وإذا جاز القتل ملفسدة جاز التأديب
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إّن عثمان ضرب أبا ذر ألّنه بلغه أنه كان يف الشام إذا صلّى  الشبهة الثالثة:

أرأيتم ما أحدث الناس ) اجلمعة وأخذ الناس يف مناقب الشيخني يقول هلم: 

، وكان يفسد ( عم وركبوا اخليل وأكلوا الطيباتبعدهما؟ شّيدوا البنيان ولبسوا النا

بأقواله األمور ويشّوش األحوال، فاستدعاه من الشام، وكان إذا رأى عثمان قال: 

  َمۡ ي هه َباهه َۡۡمَّٰ َعلَۡيَها ف  نَار  َجَهَنَم َفتهۡكَوىَّٰ ب َها ج  ۡمۖۡ  ۡوَم َيه ورههه هه ۡم َوظه نهوبههه   ٣٥... وَجه
تأديباً، وله أْن يفعل مثَل ذلك وإْن أفضى إىل اهلالك، ثم قال  ، فضربه عثمانَبة اتَلوۡ 

 .له: إّما أْن تكّف، أو خترج إىل حيث تريد فخرج إىل الربذة غري منفّي ومات بها!!
 اجلواب على الشبهة األوىل:

كّل هذه الشبهات خترصات ال أساس هلا سوى التخمني والظّن، وإّن الظّن ال 

 . ومع هذا نورد على الشبهة األوىل ما يلي:ُيغين من احلّق شيئاً..

  ،إّن ضرب عثمان لعبد اهلل بن مسعود أشهر من الصباح ومن النار على املنار

 فكيف يصّح أْن ُيقال: إْن صّح ضرُبه؟!

  إرادة عثمان مجع الناس على مصحٍف واحٍد وامتناع ابن مسعود من إحضار

فإّن غايته أّن الزيادة و  ،مسعود مصحفه على تقدير الصحة، ال يبيح ضرَب ابن

لكّن هذا ال يستلزم أْن يكونا  ،النقصان اللذين يف املصحف ال يكونان متواترين

إذ  ليس مثة إمجاع حاصل  ،باطلني عند َمن يقول بوجود زيادة ونقصان يف املصحف

وعلى فرض اعتقاد ابن مسعود  ،على عدم وجود زيادة أو نقصان يف املصحف

ألنه على هذا املبنى جيب  ؛ونقصان فإّن ذلك ال يوجب تأديبه وتعزيره بوجود زيادة

فِلَم ُيَعزَّر ابُن  ،تعزير عثمان أيضاً العتقاده بوجود زيادة أو نقصان يف  املصحف

ما دام اإلثنان معاً يعتقدان بوجود زيادة ونقصان يف  ،مسعود وال ُيَعزَّر عثمان

 .املصحف؟!!!

وعلى  ،بوجود زيادة أو نقصان ال خيالف الشرَع املبني مضافاً إىل أّن االعتقاد

فال بّد حينئٍذ من الّرجوع إىل القَيِّم على حفظ  ،فرض أّن ذلك يوجب خمالفة للشرع
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الشرع وهو اإلمام املنصوص عليه ِمن ِقَبِل الشرع، ال الذي انتخبته الشورى أو 

لكّن طاعته ليست السقيفة، وعلى فرض أّن لعثمان صالحية التقويم والطاعة، 

واجبة مطلَقاً، بل فيما وجب شرعاً، وهو منتٍف هنا، على أّنه لو جاز تأديبه مل جيز 

 كسر ضلعه وإهالكه بالضرب؛ ألّن التأذي معلوم ال يبلغ هذا املقدار قطعاً.

  ودعوى إّن ابَن مسعود مل ميت بسبب الضرب مكابرة صرحية بعد ورود النقل

مونه... وعلى فرض جواز ضربه، فما هو اجملوِّز حلرق به واشتهار الرواية مبض

مصحفه!! وهل جيوز حرق كتاب اهلل؟! اللهّم إالّ عند عثمان وَمن سبقه من زنادقة 

العرب... ويكفي يف كفر عثمان إقدامه على إلقاء كتاب اهلل يف النار، فإّن مثل هذه 

 !....داألفعال ال يفعلها إالّ كافر ومعاند لدين رسول اهلل حمّم

  وأّما منعه العطاء عن ابن مسعود، فقد نقل احملدثون ما يدّل على أّنه من

كما يزعمون  توابع انتقامه منه، على أّنه لو ُوِجَد َمن هو أوىل من ابن مسعود 

بل جيب أْن ُيعطَى كلٌّ على قدر استحقاقه... وكيف  ،مل جيز حرمانهويتخرصون

وقد روي أنه قال له: أفال آمر لك بعطائك؟  ،تغنياً عنهجيوز أْن ُيقال: إّنه كان مس

وُتعطنيه وأنا مستغٍن عنه؟ وهالّ أجابه  ،فقال له ابُن مسعود: منعتنيه وأنا حمتاج

 .شرعاً؟!!! وجيوز حيّل ال مبا يأمر أْن جيوز كيف بل الفجرة؟ هؤالء عنه قال مبا عثمان

 :اجلو اب على الشبهة الثانية
 عثمان نفسه جيب تأديبه ألنَّ ؛أْن يضرب عماراً للتأديب ال حيّق لعثمان 

فَمن تظاهر باملنكر  ،وضربه لكونه ارتكب من الفظائع ما مل يرتكبه أحٌد غريه

بل َمن يستحّق أْن يؤّدب  ،وتصرََّف يف بيت مال املسلمني وآثر به علوج بين أمّية

 به أمرَي املؤمنني علّياً عنيُت .صاحَب املنكر هو َمن نهى عن املنكر وصدع باحلّق..

جلدير بإقامة احلدود افهو  باعتباره إمام األمة بنّص الكتاب ونّص النيب األعظم

 .والتعزيرات وليس عثمان ومن سبقه من طواغيت العرب

 عرتاضه على عثمان ملا قالانه من وأّي إساءة أدب وقعْت من عّمار غري ما ُنِقَل ع
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أشهُد ) ، فقال عّمار: ( فيء وإن رغمت أنوف أقواملنأخذّن من هذا ال) عثمان: 

 .( اهللَ أن أنفي أّول راغم

  من املعلوم أّن سبب اعتداء عثمان على عّمار هو اعرتاض الصحابة عليه

بكتاٍب أرسلوه مع عّمار، فكان الواجب على عثمان أْن ينقاد إىل النصيحة وخيرج مما 

أمواهلم، ويصغي إىل عّمار بقلبه وال هو عليه من ظالمة املسلمني والتصرف يف 

يتغطرس عن قبول احلّق واإلقالع عّما اقرتفه من الكبائر... وهل كان إلمامة عثمان 

مزّية متنع من أمره باملعروف ونهيه عن املنكر وإرشاده إىل ما هو احلّق  ليكون اآلمر 

 والناهي له ُمسيئاً لألدب مستحقاً للضرب واإلهانة؟!

شرعاً َمن تعّدى احلدوَد الشرعية، وأساء األدب يف مالزمتها، وجمّرد  وإمنا ُيْضَرب

إساءة األدب مع عثمان ال يوجب توهينه وإذالله وضربه مع الناس... وإمنا ُيضَرب 

ويتكّبر على تنفيذها وتطبيق  أوامرها... على أنه لو  َمن ال يالحظ شريعة النيب

لى مذاكريه إىل أْن ُيغشى عليه مع ما هو عليه أْن يضربه ع اً مل جيِزرجاز له ضربه تعزي

له، وقد  من ِكَبِر السّن وتقدُّم اإلسالم وعلّو القدر بني الصحابة وحّب النيّب

 له نظري ما ورد عنه روى العامة عن عمار أخباراً تدّل على عميق حمّبة النيب

 لهم ام  :وقال .(1) واألنف العني بني ما جلدة عمّار من أنه قال: 

 .(2) النار إلى ويدعونه اجلَنَّة إلى يدعوهم ولعمّار؟

 .(3) الله أبغضه عمّاراً أبغض ومَن الله، عاداه عماراً عادى مَن  :وقال

فلْينظر العاقل إىل ما يروونه يف عّمار وإىل ما جييبوننا به، وال ريب أنهم أجهل 

 َمن على وجه األرض وأسفههم.

 الزم على الشيعة يف اإلمام علّي وقوهلم: إّن حنو هذا  فإنه قتل كرباء

 اإلمام حبرِب هذا يقاس كيف إذ الفارق.. مع وقياس مكابرة فيه كالم فإنه الصحابة...
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سيقاتلهم، وقال  بأنه النيبُّ أخرب الذين واملارقني والقاسطني الناكثني وقتله علّي

 . (1)تنْزيله على قاتلتُ كما القرآن تأويل على تقاتل إنكَ له: 

 .(2) ساملَكَ لِمَن وسِلْم حاربكَ ملن حرب وأنا حربي، حربكَ  :وقال

بعثمان الذي  تصّرف بأموال املسلمني أعداء اهلل  كيف ُيقاس اإلمام علّي

ورسوله وعلوج بين أمّية، وضرب َمن أنكر عليه ذلك من كرباء الصحابة؟ فهل

 ووجوب اإلطاعة كما نزلت يف اإلمام علّينزلت بعثمان آيات  التطهري والتقديس 

ًتعّدى احلدود الشرعّية  صلوات اهلل عليه ؟!! وهل نقل لنا التاريخ أّن اإلمام علّيا

وبعد مماته؟ وهل تغريت سريُته  بقوٍل أو فعٍل أو ضّيع حقوق اهلل يف حياة النيب

عثمان؟ سّود اهلل  من أّول عمره إىل آخره، حتى يلزم علينا يف فعله ما لزمهم يف فعل

 .وجوههم ما أجرأهم على اهلل وأبعدهم عن احلق!!!

 اجلواب على الشبهة الثالثة:
 تتألف الشبهة من أمرين:

 إّن لعثمان احلّق أْن يضرب َمن أنكر عليه تأديباً. األّول:

إّن أبا ذر خرج من املدينة إىل الربذة باختياره ال بإكراٍه من عثمان. الثاني:

 فباطل عقالً ونقالً؛ ألنهما ال جييزان ضرب الناهي عن 

ال يعطيه الصالحية ألذّية  بالقهر والغلبة  املنكر، وكون عثمان حاكماً على األّمة 

َمن أنكر عليه أفعاله الشنيعة... وكيف ساغ له أْن خيرج أبا ذر إىل الشام ثم يرّده مهاناً 

وطاء حّتى تسلّخ فخذاه؟!! وهل يكون تكلمه بني على ناقٍة عجفاء بال غطاء وال 

   :الناس باإلنكار عليه موجباً هلذا شرعاً؟ وهل يصّح ضرب َمن قال عنه النيب

 ومَن ذر، أبي من أصدق لهجة ذي على الغبراء أقلّت وال اخلضراء، أظلّت ما 

(3) ذر أبي إلى فلينظر مرمي ابن عيسى تواضع إلى ينظر أنْ سَرَّه
 . 
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فأمر معلوم ال خيفى على أحد، ولكن أهل العناد ال يرتكون  

عادة كفرهم، وقد ُروي أّن عثمان قال يوماً: أجيوز لإلمام أْن يأخذ من بيت املال، 

؟ قال كعب األحبار: ال بأس أي أرجع املال إىل بيت املال  فإذا أيسر قضى 

ْين، أُتَعلِّمنا ديَننا؟ فقال عثمان: قد كثر أذاكَ بذلك، فقال له أبو ذر: يابن اليهوديَّ

لي وتولُّعكَ بأصحابي، إحلْق بالشام، فأخرجه إليها.

وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاويةُ ثالمثئة دينار 

واهلل لقد حدثت أعمال ما أعرفها، واهلل ما هي ) فّردها عليه، وكان أبو ذر يقول: 

تاب اهلل وال ُسّنة نبيه، واهلل إني ألرى حقاً يطغى، وباطالً ُيحيى، وصادقاً يف ك

.( مكذَّباً وعشرةً بغري ُتقى، وصاحلاً مستأثراً عليه

فقال حبيب بن مسلمة الفهري ملعاوية: إّن أبا ذر أفسد عليكم الشام، فتدارك 

 أهله إْن كان لك فيه حاجة.

ثمان إىل معاوية: أما بعد، فامِحْل ُجندباً فكتب معاوية إىل عثمان فيه، وكتب ع

إليَّ على أغلظ مركب وأوعره، فوجهه مع َمن سار به ليالً ونهاراً، ومحّله على 

بعرٍي ليس عليه قتب حتى قدم املدينة وقد سقط حلُم فخذيه من اجلهد! فبعث إليه 

ببيت عثمان فقال: إحلَْق بأّي أرض شئت، فقال أبو ذر: مبكة؟ قال: ال، قال: 

 ال، ولكن مصريك إىل الربذة، فلم املقدس؟ قال: ال، قال: بأحد املصرين؟ قال:

 .(1)يزل بها حتى مات

أخباراً مستفيضة تدّل بوضوح على أّن عثمان ( الطبقات ) وقد روى ابن سعد يف 

 :(2)نفى أبا ذر إىل الربذة، منها اآلتي

ن خالد بن وهبان قال: أخربنا حممد بن الفضيل عن مطرف عن أبي اجلهم ع

 إذا أنت كيف ذر أبا يا  :وكان بن خالة أبي ذر عن أبي ذر قال: قال النيب

قال: قلُت: إذاً والذي بعثك باحلق   بالفئ؟ يستأثرون أمراء عليك كانت
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 ذلك؟ من خير هو ما على أدلك أفال  أضرب بسيفي حتى أحلق به. فقال:

. تلقاني حتى اصْبِرْ

م قال: أخربنا حصني عن زيد بن وهب قال: مررُت بالرََّبَذة قال: أخربنا ُهشي

فإذا أنا بأبي ذر، قال: فقلُت: ما أنزلك مْنزلك هذا؟ قال: كنُت بالشام فاختلفُت 

وَنَها ف  َسب يل   أنا ومعاوية يف هذه اآلية  وَن ٱََّلَهَب َوٱلۡف َضَة َوََل يهنف قه ه َوٱََّل يَن يَۡكِن 
وقال معاوية: نزلت يف أهل الكتاب، قال: فقلُت: نزلْت  ،َبة وَرةه اتلَوۡ سه   ٣٤ ...ٱّلَل  

فينا وفيهم. قال: فكان بيين وبينه يف ذلك كالم فكتب يشكوني إىل عثمان، قال 

فكتب إلي عثمان أن أقدم املدينة، فقدمُت املدينة وكَُثَر الناُس َعلَيَّ كأنهم مل يروني 

ثمان، فقال لي: إن شئَت تنّحيَت فكنَت قريباً. فذاك قبل ذلك. قال: فُذِكَر ذلك لع

حَبشي لسمعُت وألطعُت.  أنزلين هذا املنزل ولو أمر عليَّ

قال: أخربنا يزيد بن هارون قال: أخربنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين 

 نحو بيده ونحا منها، فاخرج سلعا النبأ بلغ إذا  قال ألبي ذر: أن رسول اهلل

وبني  بيين حيول . قال: يا رسول اهلل أفال أقاتل من يَدَعونَكَ أمراءك أرى وال الشام،

 .  حَبَشيّ لعبد ولو وأطِعْ اسْمَعْ ، قال: فما تأمرني؟ قال:  ال أمرك؟ قال: 

 ثمان: إن أبا ذر قد أفسدم فكتب معاوية إىل عاقال: فلّما كان ذلك خرج إىل الش

فقدم عليه، ثم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عنده  م، فبعث إليه عثماناالناس بالش

كيساً أو شيئاً فظنوا أنه دراهم، فقالوا: ما شاء اهلل! فإذا هي فلوس. فلّما قدم املدينة 

 دنياكم، لي يف حاجة ال قال: اللقاح، وتروح عليك تغدو عندي كن عثمان: له قال

فخرج إىل الرََّبَذة وقد أقيمت ثم قال: اْئَذْن لي حتى أخرج إىل الرََّبَذة، فأذن له 

الصالة وعليها عبد لعثمان حبشي فتأخر، فقال أبو ذر: تقدم فصل فقد أِمْرُت أن 

 أمسَع وأطيَع ولو لَعْبٍد َحَبِشّي فأنت عبد حبشي. 

قال: أخربنا يزيد بن هارون قال: أخربنا العوام بن حوشب قال: حدثين رجل 

بة رجل وامرأته قاال: نزلنا الرََّبَذة فمرَّ بنا من أصحاب االجر عن شيخني من بين ثعل

، شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية فقالوا: هذا من أصحاب رسول اهلل
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فاستأذناه أْن نغسل رأسه فأِذَن لنا واستأنس بنا، فبينا حنن كذلك إذ أتاه نفٌر من أهل 

رجل وفعل العراق، حسبته قال من أهل الكوفة، فقالوا: يا أبا ذر فعل بك هذا ال

فهل أنت ناصٌب لنا رايةً؟ فَلُْنكِْمْل برجال ما شئَت. فقال: يا أهل اإلسالم ال 

تعرضوا عليَّ ذاكم وال ُتِذلّوا السلطان فإنه َمن أذل السلطان فال توبة له، واهلل لو أن 

عثمان صلبين على أطول خشبة أو أطول جبل لَسمعُت وأطعُت وصربُت واحتسبُت 

خري لي، ولو سريني ما بني األفق إىل األفق، أو قال ما بني املشرق وُرئيُت أّن ذاك 

واملغرب، لسمعُت وأطعُت وصربُت واحتسبُت وُرئيُت أّن ذاك خري لي، ولو رّدني 

إىل مْنزلي لسمعُت وأطعُت وصربُت واحتسبُت ورئيُت أن ذاك خري لي. 

بت بن احلجاج قال: أخربنا الفضل بن دكني قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ثا

 أصواُتهما، ارتفعْت حتى وعثمان ذر أبو تناجى قال: السلمي سيدان بن اهلل عبد عن

ثم انصرف أبو ذر متبسماً، فقال له الناس: ما لك وألمري املؤمنني؟ قال: سامٌع 

مطيٌع ولو أمرني أن آتي صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت، وأمره عثمان 

ة.أن خيرج إىل الرََّبَذ

قال: أخربنا يزيد بن هارون قال: أخربنا سفيان بن حسني عن احلكم بن عيينة 

وهو على  عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كنُت ِرْدَف رسول اهلل

محار وعليه بردعة أو قطيفة قال أخربنا عبد اهلل بن منري قال: أخربنا األعمش عن 

ألسود الدؤلي عن عبد اهلل بن عمرو قال: عثمان بن عمري عن أبي حرب بن أبي ا

 رجل من اخلضراء أظلت وال الغبراء أقلت ما يقول:  مسعت رسول اهلل

. ذر أبي من أصدق

وروى الواقدي أّن أبا األسود الدؤلي قال: كنُت أحبُّ لقاء أبي ذر ألسأله عن 

دينة طائعاً أو سبب خروجه، فَنَزلُت الرََّبَذة فقلُت له: أال ختربني، خرجت من امل

خِرْجُت إىل املدينة، اُعنهم، ف ْخِرْجَت؟ فقال: كنُت يف ثغر من ثغور املسلمني أعيناُ

 خرجًت منه إىل ما ترى! اُفقلُت: أصحابي ودار هجرتي، ف

 برجله، فضربين اهلل رسول بي مّر إذ املسجد، يف ثّم قال: بينا أنا ذات ليلة نائم
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، فقلُت: بأبي وأمي غلبتين عيين فنمُت فيه،  سجدامل في نائماً أراك ال فقال:

 كيف  فقلُت: إذاً أحلق بالشام، فقال:  منه؟ أخرجوكَ إذا تصنع كيف فقال: 

 إذا تصنع فكيف قلُت: أرجع إىل املسجد، قال:   منها؟ أخرجوك إذا تصنع

 على أدلّكَ أال  :فقلُت: آخذ سيفي وأضرُب به، فقال  منه؟ أخرجوكَ

، فسمعُت وأطعُت  وتطيع وتسمع ساقوك، حيث معهم إنسَقْ ذلك؟ من رٍخي

 .(1)وأنا أمسع وأطيع، واهلل ليلقنّي اهلل وهو آثم يف جنيب

ولو أننا  ه وإمنا أخرجه عثمان بن عفان،فهذه األخبار ناطقة بأنه مل خيرج بنفس

يم ما ارتكبه عثمان يف تركنا األخبار املتقّدمة جانباً، ألمكننا أيضاً أْن حنتّج على حتر

حّق أبي ذر، ألنه ميتنع أْن يكون أبو ذر ظاملاً لعثمان فيما قاله فال يكون كاذباً؛ ألنه 

قد شهد النيبُّ بصدقه وميتنع كذبه، وألنه ملا سأل عثمان احلاضرين عن احلديث 

شهد بكونه صادقاً يف حّق عثمان،  الذي رواه أبو ذر شهدوا له بأّن النيّب

 .حق للتعزير والضرب واإلهانة عثمان بن عفان ال أبو ذرفاملست
 

 !!.  ما أظلت اخلضراء..  إشكال على حديث

املبالغة، وإالّ لزم أْن يكون   اخلضراء.. أظلت ما  قالوا: إّن مراد النيّب

.أبو ذر أصدق من النيّب

قيقة، والنيب ال جيوز محل احلديث على اجملاز إالّ بقرينة تصرفه عن احل :اجلواب

خارجون عن ذلك بدليل عصمتهم، والتخصيص مبنفصل جائٌز كما  وأهل بيته

يٞر   تعاىل: قوله يف ء  قَد    ََشۡ
َّ َّٰ كه وَرةه احَلۡۡش    ٦َوٱّلَله لََعَ وت يَۡت   تعاىل: وقوله ،سه

ه
َوأ

ء     ََشۡ
َّ وَرةه انلَمۡ   ٢٣...م ن كه  .ل  سه

ريكاً هلل تعاىل يف قدرتها على كّل شيء حتى ومن البديهي أّن بلقيس مل تصبح ش

باهلل تعاىل فإّن ذلك غري ممكن بل هو ممتنع عقالً، فتخصيص  ذايعلى قدرة اهلل والع

اهلل تعاىل عن قدرة بلقيس ختصيص عقليٌّ ونقليٌّ، وكذا يف مسألة أبي ذر، فكونه 
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إّن ذلك ، فأصدق هلجة، الستلزم كونه أصدق من الرسول وأهل بيته امليامني

ممتنع لكونهم أفضل منه قطعاً، ولوالهم لََما وصل أبو ذر إىل أعلى املقامات املعنوية 

والّروحية...

يظهر مما تقّدم استحقاق عثمان للّعن، مضافاً إىل أّن هجوم خيار  وباجلملة:

عائشة حّرضت  نَّأالصحابة عليه وقتلهم له دليٌل آخر على استحقاقه اللعن، حتى 

قُتلُوا نعثالً... قتل اهلل نعثالً أ) ألنه فجر وكفر؛ فقد جاء عنها أنها قالت: على قتله 

 .(1) ( فقد كفر) . ويف تعبري إبن األعثم:(  إّنه غَيََّر سّنةَ رسول اهلل

 ، وكذا( ال جتتمع أميت على ضاللة) ومبا تقّدم يتضح بطالن احلديث املزعوم: 

، فقد ضّل عامة ( اقتديتم اهتديتم أصحابي كالنجوم بأيٍّ) احلديث اآلخر: 

أمثال سلمان وأبي ذر وعّمار واملقداد  الصحابة إالّ تالمذة أمري املؤمنني علّي

 وجابر األنصاري ونظرائهم...

 قال احملقق الكركي: 

 ربيباً كان فلقد الله لرسول كنتُ كما لي كان لقد مالكاً اللهُ رحم 

(2) حبيباً إليَّ وكان
 

  (3). 

                                                           

 لقد كان إليَّ حبيباً وكان لي
ربيباً
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من خمازي عثمان ومساويه، فإنها أكثر من أْن  يسرية نبذة ما أشرنا إليه إنَّما هو

 !!.ُيطمع يف حصرها أو تعدادها...

هم وتوابعها من املخالفات اليت هذا متام الكالم يف اآليات الدالة على جواز لعن

صدرت من هؤالء املنافقني لعنهم اهلل تعاىل، فتبقى األخبار الدالة على جواز لعنهم 

من طرق الفريقني.

 ..!.روايات من طرق العاّمة تتضمن اللعن صرحيًا أو تلميحًا
 ا:ومما يشري إىل جواز لعنهم بل تأكيده ما رواه املؤرخون العامة بطرٍق متعددة منه

 مر بتجهيز جيش أسامة بن زيد ولعنأنه أ ما صدر عن الّرسول األكرم أواًل:

 جيش عن املتخلِّفَ اللهُ لَعَنَ أسامة، جيشَ جَهِّزُوا  :املتخلفني عنه، فقال

 . أسامة

 فيكونان ملعونني بقول النيبِّ ،وقد ختلّف أبو بكر وعمر عن جيش أسامة

 .األعظم

 إتّقِ : طالب أبي بن علّي املؤمنني ألمري قال أنه يّبالن عن صّح لقد ثانيًا:

 الله يلعنهم أولئكَ ،موتي بعد إالّ يظهرها ال مَن صدور في التي الضغائن

 قال  الله؟ رسول يا بكاؤكَ ممّ  له: فقيل بكى ثّم ، الالعنون ويلعنهم

:  يقتلونو ويقاتلونه حقّه، ومينعونه يظلمونه، أنهم جبرائيل أخبرَني 

عن أبي ( كشف الغمة ) وروى هذا اخلرب صاحب  . (1)بعده ويظلمونهم ولده،

 .حمّمد الغمام من رواة العاّمة

 ،يف زمان أبي بكر وعمر وعثمان وال ريب أّن القوم لعنهم اهلل منعوه حقّه

 .وشهر السيف بوجهه كما شهره أبو بكر وعمر ومعاوية الذي قاتل اإلمام علّياً

عن  من علماء العاّمة  حلافظ أبو بكر حمّمد بن موسى بن مردويه اروى  ثالثًا:

 واإلمام علّي بن عّباس قال: خرجت أنا والنيّبابإسناده إىل ( املناقب ) كتاب 
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 فرايُت حديقةً فقلُت: ما أحسن هذه يا رسول اهللفقال رسول اهلل !!:   

 منها أحسن اجلَنَّة في حديقتك سبع حدائق، فقال النيب، ثم مررنا ب:   

 َمنها أحسن اجلَنَّة في حدائقك  ثم ضرب بيده على رأسه وحليته وبكى ،

 في ضغائن : قال  يبكيكَ؟ ما :حتى عال بكاؤه، فقال اإلمام علّي

 . (1) يفقدوني حتى لكَ يبدونها ال صدورهم

 ال: قال رسول اهللبإسناده ق( املناقب ) عن ابن املغازلي الشافعي يف  رابعًا:

(2) بعدي بكَ ستغدر األمّة إنّ  :لإلمام علّي
 . 

روى صاحب املناقب اخلطيب اخلوارزمي بإسناده إىل عبد اهلل بن مسعود  خامسًا:

(  يقال: أصحر إذا خرج إىل الصحراء وقد أصحر ) قال: كنت مع رسول اهلل

 مسعود ابن يا  ل:ما لك تتنفس؟ قا فتنفس الصعداء فقلت: يا رسول اهلل

قلت: أبا   مَن؟ ، قال: ، قلت: استخلف يا رسول اهلل نفسي إليَّ نعيت

 نعيت ؟  قال: بكر فسكت ثم تنفس، فقلت: ما لي أراك تتنفس يا رسول اهلل

قلت: عمر   مَن؟  :، قال ، قلت: استخلف يا رسول اهلل نفسي إليَّ

: ؟ قالأراك تتنفس يا رسول اهلل بن اخلطاب فسكت ثم تنفس فقلت: ما لي

 نفسي إليَّ نعيت قلت: استخلف يا رسول اهلل ، :قال ، مَن؟   :قلت

 فعلتموه لئن والله أبداً، إذا تفعلوا ولن هأو : َّقال ،بن أبي طالب علّي

 .(3) اجلنة ليدخلنكم

ن حذيفة حلافظ أبي بكر أمحد بن موسى بن مردويه عا( املناقب ) ويف سادسًا:

 .(4) كفر فقد أبى مَن البشر خير عليٌّ  :قال: قال رسول اهلل
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لعدم اعتقادهم  وال يشكّ أحٌد ذو عقٍل سليٍم أّن الذين ناصبوه اخلالف كفاٌر

خبالفته، من هنا أنكر عليه عمر ملّا أخرجوه من داره ليبايع أبا بكر: إْن مل تبايع 

 ألنفسهم. واغتصبوها من هنا رفضوا إمامته. فأبوا كونه خري البشر، (1)نضرب عنقك

فصالً خاصاً من كتابه  ونذكر هنا مجلة أخبار ضّمنها احملقِّق الكركي سابعًا:

، وحنن هنا نذكر بعضاً منها ( نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت) 

 :(2)كاآلتي

سري يف كتابه الذي استخرجه من التفا ( احلافظ حمّمد بن موسى الشريازي 1)

اإلثنى عشر: تفسري أبي يوسف يعقوب بن سفيان، وتفسري ابن حجر جريج، 

وتفسري وكيع بن جراح، وتفسري يوسف بن موسى  ،وتفسري مقاتل بن سليمان

وتفسري قتادة، وتفسري أبي عبيدة القاسم بن سالم، وتفسري علّي بن حرب  ،القطان

بن حيان، وتفسري أبي وتفسري السدي، وتفسري جماهد، وتفسري مقاتل  ،الطائي

 اهلل رسول عند جلوساً كّنا قال: مالك بن أنس عن ،اجلمهور من وكلّهم صاحل،

 رجالً يصلي ويصوم ويتصّدق ويزكّي، فقال لنا رسول اهلل فتذاكرنا:  ال  
 ،!  فبينا حنن يف ذكر الرجل إذ قد طلع علينا، فقلنا: هو ذا يا رسول اهلل أعرفه

 هذا إلى وامضِ هذا سيفي خذ  :وقال ألبي بكر هللفنظر إليه رسول ا

فدخل أبو بكر  ! الشيطان حزب من يأتيه مَن أول فإنه عنقه، فاضرب الرجل

.نهانا عن قتل املَصلِّني املسجد فرآه راكعاً فقال: واهلل ال أقُتلُه، فإّن رسول اهلل

 من يفيس وخذ عمر يا قمْ بصاحبه، فلستَ إجلِسْ : فقال رسول اهلل

قال عمر فأخذُت السيَف من أبي  . عُنُقَهُ فاضرِبْ املسجدَ وادخُلِ بكر أبي يد

فقلُت: واهلِل ال أقتلُُه، فقد استأذنه َمن  ،بكر ودخلُت املسجَد فرأيُت الرجَل ساجداً

إني رأيُت الرجَل  يا رسول اهلل :فقلُت هو خرٌي ِمنِّي! فرجعُت إىل رسول اهلل
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 قاتِلُهُ، أنتَ فإنكَ عليُّ يا قُمْ بصاحبه، فلستَ إجْلِسْ عمر يا ساجداً. فقال: 

 .  أبداً اختالفٌ أمَّتِي بني يقع لم قَتَلْتَهُ إنْ فإنكَ فاقتُلْهُ، وَجَدْتَهُ إنْ

فأخذُت السيَف ودخلُت املسجَد فَلَْم أََرُه، فََرِجْعُت  :قال أمري املؤمنني علي

 أبا يا . فقال لي:  وجدتُهُ ما الله رسول يا فقلُت له:  إىل رسول اهلل

 والباقون ناجيةٌ فرقةٌ فِرْقَةً، وسبعني إحدى على افتَرَقَتْ موسى أمّة إنّ احلسن،

 في والباقون ناجية فرقةٌ فرقة، وسبعني اثنني افتَرَقَتْ عيسى أمّة وإنّ النار. في

 في والباقون ناجيةٌ فرقةٌ فِرْقَة، وسبعني ثالث على ستفترق أمَّتِي وإنّ النار،

. النار

 أنتَ ماـب كُـسـمـتـمـال فقال: ة؟ـيـاجـنـال نـمـف ،الله ولـرس يا فقلُت:
َ ع ۡطف هۦ  فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك الرجل ، عليه وأصحابك وَرةه   ٩ ...ثَاَّن  سه

 . يقول: هذا أول َمن يظهر من أصحاب البدع والضالالت. احَلجَّ  

ََلهۥ ف   . ثم قال: ل ابن عباس: واهلِل ما قتل ذلك الرجَل اال أمرُي املؤمننيقا
ۡنَيا خ ۡزي وَرةه احَلجَّ    ٩ ...ٱدلُّ ق َيََّٰمة  َعَذاَب ٱحۡلَر يق   قال: القتل، ، سه

ۥ يَۡوَم ٱلۡ هه يقه  َونهذ 
٩    َّوَرةه احَلج  يوم صفني. بقتاله علّي بن أبي طالب، سه

: قال وهو يف قبته يوم بدر   لسّنة عن ابن عباس أّن النيّب( وروى أهل ا2)

 اليوم بعد تعبد ال تشأ إن اللهم ووعدك، عهدك أنشدك اللهم   فأخذ أبو

احلجة على رّبك! فخرج وهو يثبت يف  بكر بيده فقال: حسبكَ يا رسول اهلل

( من رواية  كاةاملش . أورده يف )( سيهزم اجلمع ويولون الدبر) الدرع وهو يقول: 

البخاري.

( من مسند  أبي هريرة ما حاصله: أّن  اجلمع بني الصحيحني ( وروى يف )3)

دفع إىل أبي هريرة نعليه وقال: إْذَهْب فَمن لقيت ِمن وراء هذا احلائط  النيب

فخّر يشهد أن ال إله إال اهلل مستيقناً بها قلُبه َبشِّْرُه باجلَنَّة، فلقيه عمر فضرب بني ثدييه 

 إلسته!

 لعمر: يبكي وأخربه مبا صنع عمر، فقال رسول اهلل رجع إىل رسول اهللـف
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، أبعثَت أبا هريرة بذلك؟ قال: ما محلك على ما فعلت؟ فقال له: يا رسول اهلل

نعم، قال: فال تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملوا!! قال 

: َخلِّهم.رسول اهلل

ابن عباس، وجابر، وسهل بن حنيف، وأبو وائل، والقاضي ( وقد روى 4)

عبد اجلبار، وأبو مسلم األصفهاني، ويوسف القزويين، والثعليب، والطربي، 

(،  اجلمع بني الصحيحني والواقدي، والزهري، والبخاري، وقد ذكر احلميدي يف )

 باحلديبية: يف حديث الصلح بني سهيل بن عمرو وبني النيب

فقلُت: ألسَت َنِبيَّ اهلل حقّاً؟ قال:  خلطاب قال: أتيُت النيبَّإّن عمر بن ا

بلى، قلُت: أَولَسنا على احلق وعدّونا على الباطل؟ قال: بلى، قلُت: فَِلَم تعطي 

، ولسُت أعصيه، وهو ناصري. قلُت: هذه الدنية يف ديننا؟ قال: إني رسول اهلل

وف به؟!أَولَيس كنَت حتدُِّثنا أّنه سنأتي البيت ونط

قال: فأتيُت أبا بكر، فقلُت: يا أبا بكر أليس هذا نيّب اهلل حقّاً؟ قال: بلى، 

فقلُت: أَولَسنا على احلق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، فقلُت: فِلَم نعطي هذه 

، وليس يعصي ربَّه وهو الدنية يف ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول اهلل

(، فواهلل إّنه على احلق. قلُت: أوليس كان حيدِّثنا  بعروته ) ناصُره، فاستمسك بعذره

أنه سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: فأخربك أنه يأتيه العام؟ قلت: ال، قال: فإنك 

 آتيه وتطوف به.

( عند سورة الفتح وغريه من الرواة: أّن عمر ابن  تفسريه وزاد الثعليب يف )

 يومئٍذ. اخلطّاب قال: ما شككُت منذ أسلمُت إالّ

( يف مسند عايشة من املتفق على  اجلمع بني الصحيحني ( ومثله ما روى يف )5)

اعتّم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصالة! نام النساء  صحته: أن رسول اهلل

وذلك  على الصالة  والصبيان! فخرج وقال: ما كان لكم أن تربزوا رسول اهلل

ۡم فَۡوَي َصۡوت   تعاىل:  وقد قال اهلل حني صاح عمر بن اخلطاب  َّٰتَكه ۡصَو
َ
ٓواْ أ ََل تَۡرَفعه

واْ ََلهۥ ب ٱلَۡقۡول   َّ  َوََل َتَۡهره ن ََتۡبَ ـَجۡهر  َبۡعض  ـكَ  ٱنلَب 
َ
َۡعض  أ ۡم بل  ۡعَمَّٰله ـكه

َ
نتهۡم ََل ـَط أ

َ
ۡم َوأ  كه
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وَن  ره َرات    ٢تَۡشعه وَرةه احلهجه  .سه

د ابن عباس، قال: ملا (، واحلميدي يف مسن صحيحه ( روى مسلم يف )6)

: َهلُمُّوا فقال النيب ويف بيته رجاٌل، منهم عمر بن اخلطاب   احتضر النيب

قد غلب  أكُتْب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، فقال عمر بن اخلطاب: إّن النيّب

 عليه الوجع، وإن الرجَل لَيْهُجر!!! 

م يقول: القول ما قاله ، فبعضهقال احلميدي: فاختلف احلاضرون عند النيب

، وبعضهم يقول: القول ما قاله عمر. فلما أكثروا اللغطَ واالختالف، قال النيب

: قُْوُمْوا َعنِّي، وال ينبغي عندي التنازع.النيب

 خميس،ـوُعه احلصى، ويقول: يوم الّل دمان عبد اهلل بن عباس يبكي حتى تبوك

وبني  لرزية ما َحاَل بني رسول اهللوما يوم اخلميس!. وكان يقول: الرزية كل ا

 كتابه.

بتغيري يسري: فقال عمر: قد غلب عليه  ( املشكاة) و( املصباح ) وقد رواه يف 

 الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب اهلل.

( وروى أيضاً عن سليمان بن أبي مسلم األحوال قال: قال ابن عباس: يوم 7)

لَّ َدْمُعُه احلصى، قلُت: يا بن عباس، وما اخلميس وما يوم اخلميس! ثم بكى حتى َب

: ايتوني ِبكَِتٍف أكتْب َوَجُعُه، وقال يوم اخلميس؟ قال: اشتد برسول اهلل

فقالوا: ما  وال ينبغي عند نيبٍّ تناُزٌع  لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا 

ُعوِني، َذُرْوِني، فالذي َد :استفهموه! فذهبوا يردُِّدون عليه، فقال أَهَجَر؟ شأنه،

ْخِرُجوا املشركني من جزيرة أنا فيه خرٌي ممّا تدعونين إليه. فأمرهم بثالث، فقال: أ

جيُزُهم وسكت عن الثالثة، أو قاهلا فنسيُتها! ِجْيُزوا الوفَد بنحو ما كنُت أالعرب، وأ

 (. املشكاة قال سفيان: هذا من قول سليمان متفق عليه. كذا أورده يف )

 ( شرح نهج البالغة) ( حكى الشيخ عّز الدين عبد احلميد بن أبي احلديد يف 8)

( ألمحد بن أبي طاهر، بسنده عن ابن عباس،  تاريخ بغداد قال: نقلُت من كتاب )

لقي له صاٌع من متر على خصفة، قال: دخلُت على عمر يف أول خالفته، وقد أ
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قبل يأكُل حتى أتى عليه، ثم شرب ِمن فدعاني إىل األكل، فأكلُت مترةً واحدةً، وأ

 فقيه، وطفق حيمد اهلل ويكرر ذلك.َجرٍَّة كانت عنده، واستلقى على مر

 ثم قال: من أين جئت يا عبد اهلل؟ 

 قلُت: من املسجد. 

 قال: كيف خلفت بين عمك؟ فظنَنُته، يعنى عبد اهلل بن جعفر. 

 فقلُت: خلفته يلعب مع أترابه. 

 إمنا َعَنْيُت عظيَمكُم أهل البيت. قال: مل أعِن ذاك، 

 قلُت: خلفته َيْمَتُح بالَغْرب على َنْخالٍت له وهو يقرأ القرآن. 

 قَي يف نفسه شيٌء من أمر ـتمتنيها، أبـُبدن إن كـاء الـليكَ دمـبد اهلل، عـقال: يا عـف

 اخلالفة؟ 

 قلت: نعم. 

يف نسخة أخرى:) نص عليه  قال: أيزعم أن رسول اهلل

 قلت: نعم وأزيدك، سألُت أبى عّما يّدعيه، فقال: صدق. 

من قول ال  ( أي: طرف) يف أمره َذْرٌو  فقال عمر: لقد كان من رسول اهلل

يثبت حجة، وال يقطع عذراً، وقد كان يضيق يف أمره وقتاً ما. ولقد أراد يف مرضه 

على اإلسالم! ال وربِّ هذه البنية،  أن يصرِّح بامسه فََمَنْعُتُه من ذلك إشفاقاً وحيطةً

ال جتتمع عليه قريش أبداً، ولو والّها النتفضت عليه العرب من أقطارها، فََعِلَم 

 أنى علمُت ما يف نفسه فأمسكَ! وأبى اهلل إال إمضاء ما حتم. رسول اهلل

من  وتسننه معلوم  ( البن األثري اجلزري  كامل التواريخ ( ونقلت من )9)

ويل أخذنا منه موضع احلاجة، قال عمر بن اخلطّاب البن عّباس: أتدري حديث ط

جيَبه، فقلُت: إن مل أكن أدري فإن ؟ فكرهُت أْن أما َمَنَع قومكم منكم بعد حمّمد

 أمرَي املؤمنني ُيدِرْيِني! 

فقال عمر: كرهوا أْن جيمعوا لكم النبوةَ واخلالفةَ فتبجَّحوا على قومكم تبجُّحاً، 

 ريُش ألنفسها فأصابت وُوفِّقَْت.ْت قفاختار
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 فقلُت: يا أمرَي املؤمنني إْن تأذن لي يف الكالم وُتِمطّ َعنِّي الغضَب َتكَلَّْمُت. 

 قال: تكلَّْم. 

قلُت: أّما قولك يا أمري املؤمنني: إختاَرْت قريُش ألنفسها فأصابْت وُوفِّقَْت: فلو 

هلا لَكَاَن الصواُب بيدها غري مردود وال  أّن قريشاً اختارْت ألنفسها حيث اختار اهلل

 حمسود. 

وصف قوما  وأما قولك: إنهم أبوا أن تكون لنا النبوة واخلالفة فإن اهلل

ۡم   بالكراهة فقال: ۡعَمَّٰلَهه
َ
ۡحَبَط أ

َ
نَزَل ٱّلَله فَأ

َ
واْ َمآ أ ۡم َكر هه َنهه

َ
َّٰل َك ب أ ََمد    ٩َذ وَرةه ُمه  . سه

يا بن عباس، قد كانت تبلغين عنك أشياء كنت أكره أن فقال عمر: هيهات واهلل 

 أقول عنها ِلُتزيَل مْنزلتك مين. 

فقلت: ما هي يا أمري املؤمنني؟ فإن كانت حقاً فال ينبغي أن تزيل مْنزليت منك، 

 وإن كانت باطالً فمثلي أماط الباطل عن نفسه؟ 

 غياً وظلماً. فقال عمر: َبلََغين أنكَ تقول: إمنا صرفوها عّنا حسداً وب

 عاقل، الـحكيم ـفقد تبني للجاهل وال ( ظلماً) فقلت: أّما قولك يا أمري املؤمنني: 

 ، فإن آدم ُحِسَد وحنن ولده احملسودون. ( حسداً) وأما قولك: 

 فقال عمر: هيهات هيهات! أبت واهلل قلوبكم يا بين هاشم إالّ حسداً ال يزول. 

 تصف قلوَب قوٍم أذهب اهلل عنهم الرجس فقلت: مهالً يا أمري املؤمنني، ال

 . من قلوب بين هاشم وطّهرهم تطهرياً باحلسد والغش، فإّن قلب رسول اهلل

 فقال عمر: إليك عين يا بن عباس. 

فقلت: أفعُل. فلما ذهبُت أقوم استحى مين فقال: يا بن عباس، مكانك! فواهلل 

 إني مراٍع حلقك، حمبٌّ ِلَما سرَّك. 

أمري املؤمنني إّن لي عليكَ حقّاً، وعلى كّل مسلم، فَمن حفظه فقلت: يا 

أصاب، ومن أضاعه فحظه أخطأ. ثم قام فمضى.

 ،لَّما قُِتل ( ونقل بعض مشاخينا: أّن البالذري روى أّن اإلمام احلسني10)

 ثاهلل بن عمر إىل يزيد: أما بعد، فقد عظَُمت الرزيةُ وجلَّت املصيبةُ وَحَد كتب عبُد
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 . اإلسالم حدٌث عظيم، وال يوم كيوم احلسني يف

فكتب إليه يزيد: أما بعد، يا أمحق فإّنا جئنا إىل بيوت متجددة وفرش ممهدة 

فإن يكن احلق لنا فعن حقنا قاتلنا، وإن يكن لغرينا  ،ووسائد منضدة، فقاتلنا عنها

 فأبوك أول َمن َسنَّ هذا وابَتزَّ واستأثر باحلق على أهله.

ملا افتتح خيرب اصطفى لنفسه قرى  ى الواقدي وغريه: أّن النيب( ورو11)

ۥ اليهود، فَنزل جربيل بهذه اآلية:  ۡرََبَّٰ َحَقهه ۡسَ   ٢٦ ...َوَءات  َذا ٱلۡقه وَرةه اإل   .اء  سه

، فدفع إليها  فاطمة فقال:   حقه؟ وما القربى، ذا ومَن  :فقال حمّمد

 أبوها.  فدك والعوالي فاستغلتها حتى توفى

 اـهـعـدف يـأب فإنّ يـل اـمـإنه فلما بويع أبو بكر منعها، فكلّمته يف رّدها وقالت: 
. فقال أبو بكر: فال أمنعك ما دفع إليك أبوك، فأراد أْن يكتب هلا كتاباً  إليَّ

فاستوقفه عمر وقال: إنها امرأة فطالبها بالبينة على ما ادََّعْت. فأَمرها أبو بكر 

، فشهدوا بذلك. فكتب هلا علّي اإلمام أمين وأمساء بنت عميس مع فجاءت بأّم

 لفَْت أن ال ُتكلَِّمُهَما وماتتأبو بكر، فبلغ ذلك عمر فأخذ الصحيفة فمحاها. فح

 ساخطةً عليهما.

م إىل رّد فدك الفقهاء وتناظروا، وأّدى حبثه وروي أّن املأمون مجع ألف نفس من

ها عليهم.على العلويني من ولدها، فردَّ

( إّن أّول َمن رّد فدك على  أخبار األوائل وذكر أبو هالل العسكري يف كتاب )

عمر بن عبد العزيز، وكان معاوية أقتطعها ملروان  فاطمة الصّديقة الكربى ورثة

بن احلكم وعمرو بن عثمان ويزيد ابنه ثالثاً. ثم غُِصَبت وُردَّْت عليهم مراراً يف زمان 

بين العّباس.

َوَءات  ذَا   روى احلفاظ بن مردويه بإسناده إىل أبي سعيد قال: ملّا نزلت:و
ۥ ۡرََبَّٰ َحَقهه  فأعطاها فدك. فاطمة دعا رسول اهلل  ٢٦ ...ٱۡلقه

 فاطمة الصّديقة الكربى ( قد ثبت أّن الفائق قال حممود اخلوارزمي يف )

 اها لفدك والعوالي؟ وكيفوَجّنة، فكيف جيوز الشك يف دعـها من أهل الـادقة وأنـص
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 .جيوز أْن ُيقال: إنها أرادت ظلم مجيع اخللق، وأصرَّْت على ذلك إىل الوفاة؟

صادقة يف دعواها وإنها من أهل اجلَّّنة، ال يوجب  فأجاب: إّن كون فاطمة

العمل مبا تّدعيه إالّ ببّينة. قال: وأصحابنا يقولون: ال يكون حاهلا أعلى من حال 

ماالً على ذّمّي وحكَّم، ما كان للحاكم أْن حيكم له  اّدعى حمّمد ! ولونبّيهم

.إالّ ببيِّنٍة وإْن كان نبّياً من أهل اجلَنَّة؟!!

أرسلْت إىل أبي بكر وسألته  ( وروى البخاري ما حاصله: إّن فاطمة12)

قال: حنن معاشر األنبياء ال نورث  فقال: إّن رسول اهلل مرياثها من رسول اهلل

، وإني واهلل ال أغري شيئاً من د من هذا املالتركناه صدقة، وإمنا يأكل آل حمّم ما

 عن حاهلا اليت كانت عليه.  َصَدقة رسول اهلل

يف ذلك على أبي  شيئاً، فوجدت فاطمة فأبى أبو بكر أْن يدفع إىل فاطمة

فلّما  سّتة أشهر، وعاشت بعد النيب ،بكر فََهَجَرْتُه فلم تكلِّْمه حتى توفيت

 ليالً ولَمُ يؤِذن بها أبا بكر، وصلّى عليها. توفيت َدفََنها زوجها أمري املؤمنني علّي

 يف محقِّق الكركي يف الوجه األّول من الفصل الّثاني إىل أنهاـ( وقد أشار ال13)

وقت حماورتها مع أبي بكر وعمر خطَبْت خطبةً بديعة، جيب الوقوف عليها 

يف مطاويها من معرفة معاني كلمات اهلل تعاىل، واالطالع  واإلطالع على ما أودعت

وفيها إثبات  وال غرو فإنها بضعة الرسالة وساللة النبّوة   على سّنة رسول اهلل

 الكفر على هذين امللعونني.

سابقاً أيضاً أنها مروّية من طرق أهل  والكالم للمحقِّق الكركي  وقد ذكرنا 

هم، وذكرنا من رواها هناك، ونذكر اآلن موضع احلاجة منها السّنة متناقلة بني حمدثي

 الله اختار فلمّا : ملخصاً وإْن كان مجيعها حقيقاً بأْن نذكره، فمنها قوهلا 

 جلباب وسَمَل النفاق، حسيكة فيكم ظهرت أصفيائه ومأوى أنبيائه دار لنبيّه
 عرصاتكُم. في فخطر رالكف فَنيقُ وهَدَرَ خاملٌ ونَبَغَ كاظمٌ ونَطَقَ اإلسالم،
 مستجيبني، لدعوته فألفاكم بكم، هاتفاً مغرزه من رأسه الشيطان فأطلع
 فألفاكم وأحمشكم خفافا، فوجدكم استنهضكم ثم مالحظني، فيه وللغرّة
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 والكلم قريب، والعهد هذا شربكم، غير وأوردمت إبلكم، غير فوسمتم غضابا، 

ََل   الفتنة خوف زعمتم ابتدارا بر،يق ملّا والرسول يندمل، ملّا واجلرح رحيب،
َ
أ

َّٰف ر يَن  َك
يَطُۢة ب ٱلۡ ح    ِإَوَن َجَهَنَم لَمه

ْ وا وَرةه اتَلوۡ   ٤٩ف  ٱۡلف ۡتَنة  َسَقطه  َبة سه

 أموره أظهركم؟ بني اللَّه وكتاب تؤفكون، وأنى بكم؟! وكيف منكم! فهيهات

 وقد واضحة، وأوامره الئحة، وزواجره باهرة، وأعالمه ،زاهرة وأحكامه ظاهرة،

ب ۡئَس  حتكمون؟! بغيره أم تريدون؟ عنه أرغبة ،ظهوركم وراء خلفتموه
وَرةه الَكهۡ   ٥٠ ل لَظَّٰل م نَي بََدَل   َو ف  ا فَلَن َوَمن يَۡبَتغ  َغرۡيَ ٱإۡل ۡسَلَّٰم  د ين    ف  سه ۡقَبَل م ۡنهه َوهه يه

َرة  م َن ٱۡلَخَّّٰس  يَن  وَرةه آل   ٨٥ٱٓأۡلخ   . َرانَ ع مۡ سه

 اللَّه كتاب تركتم عمد أفعلى لي! إرث ال أو تزعمون أوالء أنتم ثمّ  :ومنها

دَ   :يقول إذ ظهوركم وراء ونبذمتوه لَۡيَمَّٰنه َداوۥه وَرةه انلَمۡ   ١٦ ...َوَور َث سه ، ل  سه
ن زكريا بن يحيى خبر من قتصّا فيما وقال َّ  َفَهۡب َل  م ن دَله  ٥ا َك َوۡل 
يَّ  ن  َوَير ثه م ۡن يَر ثه  وَبۖۡ َوٱۡجَعۡلهه َربَّ  رَض  وَرةه َمرۡ   ٦ا َءال  َيۡعقه هواْ وقال: ،َيمَ سه ْول

ه
َوأ

ۡوَِلَّٰ ب َبۡعض  
َ
ۡم أ هه رَۡحام  َبۡعضه

َ
نَفال   ٧٥ّلَل ٌۚ ف  ك َتَّٰب  ٱ ٱأۡل

َ
وَرةه األ مه  وقال:،سه يكه يهوص 

ۡمۖۡ ل ََّلَكر  م  ٱ
كه ۡوَلَّٰد 

َ
ٓ أ نثََينۡي   ّلَله ف 

ه
وَرةه النَّ َساء    ١١ ...ۡثله َحظَّ  ٱأۡل  حظ ال أن فزعمتم،سه

 أهل تقولون أم ؟!أبي منها أخرج بآية اللَّه أفحكم .أبي من لي إرث وال

 وابن أبي من وعمومه القرآن بخصوص أعلم أنتم أم ،يتوارثان ال ملتني

يوقنون؟ قومل حكماً الله من أحسن ومَن ؟تبغون اجلاهلية أفحكم عمي؟!
 جئتم لقد أبي أرث وال أباك ترث أن آالله إرثيَة، أبتزَّ ،املسلمة معاشر إيهاً

 حشرك، يوم تلقاك مرمولة مخطولة مرحولة مخطومة فدونكها !فريّاً شيئاً

 توعدون ما الساعة وعند القيامة، واملوعد محمّد، والزعيم ،اللَّه احلكم فنعم

   َنَبإ  
َّ ٌۚ  لَّ كه ٞ ۡستََقرَّ وَن  مُّ نَعام    ٦٧وََسۡوَف َتۡعلَمه

َ
وَرةه األ ت يه  َعَذابٞ  سه

ۡ
لُّ  َمن يَأ ز يه  َويَح 

ۡ َيه
ق يٌم َعلَۡيه  َعَذاٞب  ود    ٣٩مُّ وَرةه هه  هند بقول متمثلة أبيها قبر إلى التفتت ثم ،سه

 :أثالة ابنة
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ــد كــــــــان بعــــــــدك أنبــــــــاء وهنب    لـــو كنـــت شـــاهدها لـــم تكثـــر اخلطـــبُ ةثــــــــقــــــ
 بلهــــــا ااك فقــــــد األرض و ا فقــــــدن إنّــــــ 

 

 فاشهدهم وقد نكبواقومك  واختلّ

ففي هذه اخلطبة من هذا النمط ما أعرضنا عنه إيثاراً لالختصار واكتفاًء يف الداللة 

 بالقيل عن الكثري.

ملّا اشتّد  ( بإسناده: أّن موالتنا فاطمة السقيفة ( وروى صاحب كتاب )14)

ا نساء املهاجرين واألنصار فقلن هلا: يا ابنة بها الوجع واشتدت علّتها اجتمع عنده

 ؟، كيف أصبحِت يا بنَت رسول اهللرسول اهلل

 إذ بعد لفظتهم لرجالكم، قالية لدنياكم، عائفة والله أصبحتُ قالت:

 قلّدتهم لقد ثّم قالت بعد كالم:. سبرتهم أنْ بعد وشنئتهم عجمتهم،

 أين ويحهم الظاملني. للقوم سحقاً اًوعقر فجدعاً ارتها،غ عليهم تشنو ربقتها
 ذلك أال األمني، الرّوح ومهبط النبوّة وقواعد الرسالة رواسي من زحزحزها

 سيفه نكير والله نقموا احلسن؟ أبي من نقموا الذي وما املبني. اخلسران هو
  ذات الله في وتنمّره وقعته ونكال وطأته وشدّة

 تَعْجَبْ وإنْ عَجَباً الدهرُ أراكَ عشتَ، ما فاسمع هَلُمَّ أال إىل أْن قالت:
 العشير لبئس متسّكوا!؟ عروة وبأيّ اسندوا جلأ أيّ إلى احلادث! أعجبكَ فقد

 بالكاهل، زوالعج بالقوادم الذنابى والله استبدلوا بدالً. لظاملنيل وبئس
ۡ   صنعاً يُحسنون أنهم يحسبون قوم ملعاطس فرغماً مه ٱل ۡم هه ََلٓ إ َنهه

َ
وَن أ ده ۡفس  مه

وَن  ره ن ََل يَۡشعه وَرةه ابلََقَرة    ١٢َوَلَّٰك  ن   ويحهم!، سه
َ
َحقُّ أ

َ
ٓي إ ََل ٱحۡلَقَّ  أ َفَمن َيۡهد 

َ
أ

وَن  مه ۡم َكۡيَف ََتۡكه ۖۡ َفَما لَكه ۡهَدىَّٰ ن يه
َ
ٓي إ ََلٓ أ َمن ََل يَه دَّ 

َ
هَس   ٣٥يهَتَبَع أ وَرةه يهون  . سه
يف اخلطبة الشقشقية وقد رويت من طريق  ( ومثلها كالم أمري املؤمنني15)

     أهل السنة، رواها مجاعة منهم احلسن بن عبد اهلل بن مسعود العسكري يف كتاب

 (. معاني األخبار )

كان جيب على أبي بكر أْن  ) ( عن شريك أنه قال: كشف الغّمة ونقل صاحب )

ى دعواها أّن وأقّل ما جيب أْن يستحلفها عل ،مبوجب الشرع يعمل مع فاطمة
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وأّم أمين شهدا هلا وبقي ربع  أعطاها فدك يف حياته، فإّن علّياً رسول اهلل

الشهادة، فردُّها بعد الشاهدين ال وجه له! فإما أْن ُيصدقها أو يستحلفها وميضي 

 .( اهلل املستعان، مثل هذا األمر جبهله أو بتعمده؟) . قال شريك: ( احلكم هلا

( أّنه قد روي: أّن عائشة وحفصة هما  كشف الغمة ( وقد ذكر صاحب )16)

ومالك بن أوس النضري. وملا  ( حنن معاشر األنبياء ال نورث) اللتان شهدتا بقوله: 

وىل عثمان قالت له عائشة: أعطين ما كان يعطيين أبي وعمر. فقال: ال أجد له 

بة أنفسهما موضعاً يف الكتاب وال يف السنة، ولكن كان أبوك وعمر يعطيانك عن طي

 وأنا ال أفعل. 

 . قالت: فأعطين مرياثي من رسول اهلل

 فقال: أليس جئِت فشهدِت أنِت ومالك بن أوس النضري أّن رسول اهلل

 ، وجئِت تطلبينه؟! ال أفعل. ، فأبطلِت حقَّ فاطمة( ال نورث) قال: 

َف إنه قد خال) وتقول:  وترفع القميص  فكان إذا خرج إىل الصالة نادْت 

إّن هذه الزعراء عدوة اهلل ) . فلما آذته َصَعَد املنرَب فقال: ( صاحب هذا القميص

ِۖ ََكَنَتا  َضَرَب اهللُ َمَثلََها وَمَثَل صاِحَبِتها حفصة يف الكتاب:  هوط  َت ل
َ
َت نهوح  َوٱۡمَرأ

َ
ٱۡمَرأ

َما إىل قوله تعاىل: ، ر يم  وَرةه اتَلحۡ سه   ١٠ ...ََتَۡت َعۡبَديۡن  م ۡن ع َباد نَا َصَّٰل َحنۡي  فََخاَنَتاهه

  ل نَي ََل ٱنلَاَر َمَع ٱلَدَّٰخ  وَرةه اتَلحۡ   ١٠َوق يَل ٱۡدخه .( ر يم  سه

 ( اليهودي نعثل ) باسم اهلل رسوُل مساك إمنا اهلل، عدوَّ يا نعثل، يا )له: فقالت

ُه مبصر أبداً، وَخَرَجْت إىل . فالَعَنْتُه والَعَنَها، وَحلَفَْت أْن ال ُتساِكَن( الذي باليمن

 مكة. 

( أّنها قالت:  الفتوح ثّم قال صاحب الكتاب: أقول: قد نقل ابن أعثم صاحب )

، ( وهذه ثيابه مل تبل اقتلوا نعثالً، قََتَل اهللُ نعثالً، فلقد أبلى سنة رسول اهلل) 

وخرجت إىل مكة.

ها فولدت لستة (: أن امرأة دخلت على زوج صحيحه ( وروى مسلم يف )17)

 أشهر، فذكر ذلك لعثمان بن عفان، فأمر بها أن ترجم! فدخل أمري املؤمنني علّي
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 فقال: إن اهلل  :يقول  ٌَّٰۚثهوَن َشۡهًرا ۥ ثََل ۥ َوف َصَّٰلههه حۡ   ١٥...وَََحۡلههه
َ
وَرةه األ ، َقاف  سه

ۥ ف  ََعَمنۡي   وقال أيضا:  وَرةه لهقۡ   ١٤ ...َوف َصَّٰلههه فواهلِل، ما عند عثمان  ، قال:َمانَ سه

 إال أن بعَث إليها فرمجت.

َحجَّا، ونهى عثمان  (: إّن عثمان وعلّياً اجلمع بني الصحيحني ( ويف )18)

، فقال عثمان: أنهى الناس وأنَت تفعله؟ فقال عن املتعة وفعلها أمري املؤمنني

 ٍد.َحبقَْوِل أ َدَع ُسنَّةَ رسوِل اهلل: ما كنُت ألأمري املؤمنني

بإسناده عن سعيد بن مسيب قال:  ومنه نقلُت  (  صحيح مسلم ( يف )19)

 فقال علي وكان عثمان ينهى عن املتعة أو العمرة  اجتمع علي وعثمان بعسفان 

ما تريد إىل أمر فََعله رسول اهلل : تنهى عنه؟ فقال عثمان: َدْعَنا منكَ. فقال 

 :ّما أْن رأى عليٌّ. فلَدَعكَإني ال أستطيُع أْن أ .ًذلك أَهلَّ بهما مجيعا

صلّى صالة املسافر مبنى  (: أّن النيب اجلمع بني الصحيحني ( ويف )20)

وغريه ركعتني، وكذا أبو بكر وعثمان يف صدر خالفته ثّم أمتَّها أربعاً.

( كذلك وفيه: كان أّول ما تكلَّم  كامل التواريخ ( قد أورده ابن األثري يف )21)

الّناُس يف عثمان ظاهراً حني أمّت الّصالة مبنى، فعاَب ذلك غري واحٍد من الصحابة  به

وأبا بكر  ما َحَدَث أمٌر وال قدم عهد، ولقد عهدُت النيّب) : وقال له علّي

 ؟!( وعمر ُيَصلّون ركعتني وأنَت صدراً من خالفتك، فما أدري ما ترجع إليه

يري الشرع من عند نفسه، وإقدامه على هذا وحنوه دالٌّ على اجرتائه على تغ

وفعله. باملعاصي، وخمالفة رسول اهلل مبارزة اهلل

 اإلمامية تتضمن اللعن حنن روايات من طرقنا
، ( نفحات الالهوت)  الكريم يف كتابه العاملي أورد العالّمة الكركيفقد 

 آلتي:، وهو كا(1)يف جواز لعنهم فصالً ضّمنه روايات من طرق أهل البيت

 ( بإسناده إىل  التهذيب روى الشيخ يف )احلسني بن ثوير وأبي سلمة السراج 
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وهو يلعن يف دبر كّل مكتوبة أربعةً من الرجال  قاال: مسعنا اإلمام أبا عبد اهلل

وأربعاً من النساء: التيمي والعدوّي وفُالن ومعاوية، ُيسمِّيهم، وفالنة وهند وأّم 

 احلكم أخت معاوية.

 علّياً ننيد اشتهر أّن أمري املؤموق  ،كان يقُنُت يف الوتر بلَْعِن َصَنَمي قريش

 يريد بهما أبا بكر وعمر.

  الدعاء على أعداء اهلل يف الوتر.وقد ورد استحباب 

 ( إّن  املثالب وروى الشيخ اجلليل الثقة حمّمد بن شهر آشوب يف كتاب :)

  قاسطني إمامني اـانـك  قال: وعمر، بكر أبي عن ُسِئَل ملّا الصادق اإلمام موالنا

 !!!  القيامة يوم عليهما الله فرحمة عليه، وماتا احلق على كانا عادلني،

 ؟!. فلما خال اجمللس، قال له بعض أصحابه: كيف قلَت يا بن رسول اهلل

 فهو مأخوذ من قوله تعالى: ( إمامني كانا ) نعم، أمّا قولي:  :فقال

  َّٰئ َمة  وََجَعۡلَن
َ
ۡم أ وَن إ ََل ٱنلَار ِۖ  هه وَرةه الَقَصص    ٤١...يَۡدعه  . سه

َما  تعالى: قوله من مأخوذ فهو ( قاسطني ) قولي: وأما
َ
وَن فَََكنهواْ  َوأ طه ٱۡلَقَّٰس 

ََهَنَم َحَطب ا  نَّ    ١٥جل  وَرةه اجل  .سه

واْ  ينَ ثهَم ٱََّل    تعالى: قوله من مأخوذ فهو ( عادلني ) قولي: وأما َكَفره
هوَن  ل نَعام    ١ب َربَّ ه ۡم َيۡعد 

َ
وَرةه األ  . سه

 فاملراد ( عليه ماتا ) ، وقولي:عليٌّ فاحلق ( احلق على كانا ) قولي: وأما
 إياه.  ظلمهما على ماتا بل عليه، تظاهرهما عن يتوبا لم أنهما

 الله لرسو أن به فاملراد ( القيامة يوم عليهما الله فرحمة ) قولي: وأما
رَۡسۡلَنََّٰك إ ََل رََۡحَة    قوله تعالى: من آخِذاً منهما، له ينتصف

َ
 ١٠٧لَّ ۡلَعَّٰلَم نيَ  َوَمآ أ

نبَياء  
َ
وَرةه األ  .سه

 ( عن احلارث بن املغرية البصري قال: دخلُت  التهذيب وروى الشيخ يف )

َن له، فدخل فجلسُت عنده، فإذا جنّية قد استأذن عليه فأِذ على اإلمام أبي جعفر

ريد أن أسألك عن مسألٍة واهلل ما أريد اُفجثا على ركبتيه ثم قال: ُجِعلُْت فداكَ إني 
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 جنية، يا َرقَّ له، فاستوى جالساً فقال:  بها إالّ فكاك رقبيت من النار، فكأنه

 .  به أخبرتك إال شئ عن اليوم تسألني فال سَلْنِي

 الن وفالن؟ فقال: ُجِعلُْت فداكَ، ما تقول يف ف

 صفو ولنا األنفال، ولنا الله، كتاب في اخلمس لنا جنية يا  :قال
 الناس حمل مَن وأوّل الله، كتاب في حقنا ظلمنا مَن أوّل والله وهما األموال،

 في ليتقلّبون الناس وإنّ ،القيامة يوم إلى أعناقهما في ودماؤنا رقابنا، على

. بيتال أهل بظلمنا القيامة يوم إلى حرام

 الكعبة.  هلكنا وربِّ ثالث مرات  ا إليه راجعون ا هلل وإنَّفقال جنية: إنَّ

قال: فرفع جسده من الوسادة واستقبل القبلة فََدَعا بدعاء مل أفهم منه شيئاً، إال 

. لشيعتنا ذلك أحللنا قد إنّا اللهم أّنا مسعناه يف آخر دعائه وهو يقول: 

 غيرنا إبراهيم فطرة على ما جنية يا جهه فقال: قال: ثم أقبل علينا بو

 . شيعتنا وغير

 ( تفسريه الكبري روى الشيخ أمني الدين ثقة اإلسالم أبو علي الطربسي يف  )

َذَن  يف معنى قوله تعاىل: 
َ
ن َلۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي فَأ

َ
ۡم أ ُۢ بَۡيَنهه َؤذَّ نه وَرةه   ٤٤مه سه

ۡعَراف  
َ
 املؤمنني أمير املؤذِّن أنه قال:  عن موالنا اإلمام أبي احلسن الّرضا ،األ

 . طالب أبي بن عليّ

 ( قال: َحدََّثين أبي عن حمّمد بن  تفسريه قال: ذكره علّي بن إبراهيم يف )

، ورواه أبو القاسم احلسكاني بإسناده عن حمّمد بن فضيل عن اإلمام الرِّضا

 . املؤذِّن ذلك أنا أنه قال:  نني علّياحلنفّية عن أمري املؤم

 ٍّوبإسناده عن أبي صاحل، عن ابن عباس: إن لعلي  يف كتاب اهلل أمساء ال

َذَن  يعرفها الناس، قوله: 
َ
مۡ فَأ ُۢ بَۡيَنهه َؤذَّ نه ۡعَراف    ٤٤...مه

َ
وَرةه األ فهو املؤذِّن بينهم ، سه

. بحقي واستخفوا بواليتي واكذب الذين الظاملني على الله لعنة أال يقول: 

 ( بإسناده عن أبي الصامت عن موالنا اإلمام أبي  التهذيب روى الشيخ يف )

 التي النفس وقتل العظيم، بالله الشرك سبع: الكبائر أكبر قال:  عبد اهلل
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 والفرار احملصنات، وقذف الوالدين، وعقوق اليتامى، أموال وأكل ،الله حرم 

 .  الله أنزل ما وإنكار الزحف، من

 رسول قال وما فينا اللهُ أنزل ما بَلَغَكُم فقد العظيم: بالله الشِّرك فأمّا

 . رسوله وعلى الله على فردّوه ،الله

 جميعاً عليهم وأصحابه احلسني اإلمام فقتل احلرام: النفس قتل وأمّا

 . الله سالم

 به.  فذهبوا فيئنا ظُلِمْنَا فقد اليتامى: أموال أكل وأمّا
ۡؤم ن نَي م ۡن   كتابه: في قال الله فإنّ والدين:ـال وقـقـع وأمّا ۡوَِلَّٰ ب ٱلۡمه

َ
ُّ أ  ٱنلَب 

ۡم   َمَهَّٰتههه
ه
ۥٓ أ هه ۡزَوَّٰجه

َ
ه ۡمۖۡ َوأ س  نفه

َ
ۡحَزاب    ٦...أ

َ
وَرةه األ  ذرّيته في فَعَقُّوْهُ لهم، أبٌ وهو، سه

  قرابته. وفي

  منابرهم. على فاطمة ةالسيِّد قذفوا فقد احملصنات: قذف وأمّا

 غيرَ طائعني البيعة املؤمنني أميرَ أعطوا فقد الزحف: من الفرار وأمّا

 وخذلوه.  منه فَرُّوا ثم مكرهني،
 له، الله جعله ما وجَحَدُوا حقَّنَا أنكروا فقد :الله أنزل ما إنكار وأمّا

فََۡضَّٰ  َوَكۡيَف   يقول: تعالى فالله ،أَحَدٌ فيه يتعاجَمُ ال ما وهذا
َ
ۥ َوقَۡد أ ونَهه ذه خه

ۡ
تَأ

ۡم إ ََلَّٰ َبۡعض   كه م مَّ يَثًَّٰقا َغل يظ   َبۡعضه َخۡذَن م نكه
َ
وَرةه النَّ َساء    ٢١ا َوأ  . سه

 ( بإسناده عن علي بن أسباط قال: ملا ورد  التهذيب وقد روى الشيخ يف )

 ما ال له: على املهدي َوَجَدُه يرّد املظامل، فق موالنا اإلمام أبو احلسن موسى

   املؤمنني؟ أمير يا تُرَدّ ال مظلمتنا بال

  احلسن؟ أبا يا هي وما فقال له: 

 ولم واالها وما فَدَكَاً نبيه على فتح لَمّا تعالى الله إنّ  :فقال
َوَءات  َذا  : نبيه على تعالى الله فأنزل ركاب، وال بخيل عليها يوجف

ۥ ۡرََبَّٰ َحَقهه اء  سه   ٢٦ ...ٱۡلقه ۡسَ  في فراجَعَ هم، مَن الله رسول يدرِ فلم ،وَرةه اإل 

 .فاطمة إلى فَدَكَاً ادْفَعْ أن إليه فأوحي ذلك، في فسأل جبرئيل ذلك
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 قد فقالت: ،فَدَكَاً إليك أدفع أن أمرني سبحانه الله إنّ فاطمة، يا لها: فقال

ومنكَ. الله من الله رسول يا قبلتُ
 عنها أخرج بكر أبو ولّي فلمّا .الله رسول حياة هافي وكالؤها يَزَل فلم

 أحمر أو بأسود ائتيني لها: فقال عليها، يردها أن فسألته فأتته وكالءها،
 أمين وأمّ واحلسني واحلسن املؤمنني بأمير فجاءتْ بذلك، لك يشهد

 التعرض. بترك لها فكتب فشهدوا،

 بنت يا معك هذا ما :اله فقال اخلطاب بن عمر فلقيها بالكتاب فخَرَجَتْ

من  فانْتَزَعَهُ فأبَتْ، أرنيه، قال: ،قحافة أبي ابن لي كتبه كتاب فقالت: محمّد؟
 عليها يوجف لم أباك ألنّ هذا ،وقال وخَرَقَهُ ومحاه فيه وتفل فيه فنظر يدها

 . ومضى وتركها ركاب!!؟ وال بخيل

 . فيه فأنظر ثيرك هذا فقال:  ، فحدَّها لي، حدّها فقال له املهدي: 

 ويف كالم أمري املؤمنني ( مواضع متعددة هي كالصرحية  لبالغةانهج  يف )

أحببُت أْن أورد  ،يف املطلوب، وفيها من التوجع والتأمل ما يفّت الكبد ويوهي اجللد

وما من شيء إالّ وقد ذكر  ،منها نبذة؛ ألّن أكثر ذلك مروّي من طرق أهل السّنة

.سناده من طريقهم وَمن أورده منهمإعبد احلميد بن أبي احلديد الشيخ عّز الدين 

 :فمن ذلك اخلطبة املعروفة بالشقشقّية

 محلّ منها محلّي أنّ ليعلم وإنه ،قحافة أبي ابن تقمصها لقد والله أَمَا 

 دونها فسدلت الطير، إليَّ يرقى وال السيل عني ينحدر ،الرحى من القطب

 أصبر أو جذاء بيد أصول أن بني أرتأي وطفقت ،كشحاً عنها وطويت ثوباً

 فيها ويكدح الصغير، فيها ويشيب الكبير، فيها يهرم ،عمياء طخية على

 العني وفي فصبرت أحجى، هاتا على الصبر أنّ فرأيتُ .ربه يلقى حتى مؤمن

 فأدلى لسبيله األول مضى إذا حتى نهباً، تراثي أرى ،شجى احللق وفي قذى،

 . هبعد فالن إلى بها
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 ثم متثل بقول األعشى: 

ــا    ــا يـــــــومي علـــــــى كورهـــــ (1)ويـــــــــوم حيـــــــــان أخـــــــــي جـــــــــابر شـــــــتان مـــــ

 لشَدَّ وفاته! بعد آلخر عقدها إذ حياته في يستقيلها هو بينا عجبا! فيا 
 مسّها ويخشن كلمها يغلظ خشناء حوزة في فصيّرها ضرعيها تشطرا ما

 لها أشنق إنْ لصعبة،ا كراكب فصاحبها منها. واالعتذار فيها العثار ويكثر
 وشماس بخبط  الله لعمر  الناسُ فَمُنِيَ تقحّم. لها أسلس وإنْ خرم،

 مضى إذا حتى احملنة، وشدة املدة طول على فصبرتُواعتراض. وتلون
 اعترض متى وللشورى! لله فيا ،أحدهم أني زعم ستّة في جعلها لسبيله،

 أسففت لكنّي النظائر؟ هذه إلى قرنأُ صرتُ حتى منهم األوّل مع فيَّ الريب
 مع لصهره اآلخرُ ومَالَ لضغنه، منهم رجل فصغى طاروا. إذ وطرت أسفوا، إذا

 معه وقام ومعتلفه، نثيله بني حِضنَيه نافجاً القوم ثالث قام أن إلى وهنٍ. هنٍ
 فتله، انتكث أن الربيع. إلى نبتة اإلبل خضمة الله مال يخضمون أبيه بنو

 إليَّ، الضبع كعرف والناس إال راعني فما بطنتُه، به وكبت عمله، عليه وأجهز
 عطفاي وشق احلسنان، وُطِئَ لقد حتى جانب، كلِّ مِن عَلَيَّ ينثالون

 وَمَرَقَتْ طائفةٌ نَكَثَتْ باألمر نهضتُ فلمّاالغنم. كربيضة حولي مجتمعني
ٱدَلاره ت ۡلَك   يقول: حيث الله كالم يسمعوا لم كأنهم آخرون، وَقسط أخرى

َرةه َنَۡعلهَها لهوَّ   ٱٓأۡلخ  وَن عه ۡرض  َوََل فََساد  ل ََّل يَن ََل يهر يده
َ
َتق نَي ا ف  ٱأۡل   ٨٣اٌۚ َوٱۡلَعَّٰق َبةه ل ۡلمه

وَرةه الَقَصص    أعينهم، في الدنيا حليت ولكن ووَعَوْهَا، سمعوها لقد والله بلى ،سه

 احلاضر، حضور لوال النسمةَ، وبَرَأَ احلَبَّةَ فَلَقَ والذي أَمَا زبرجها. وراقهم
 على يُقارّوا ال أنْ العلماء على الله أخذ وما الناصر، بوجود احلجة وقيام

 آخرها ولسقيت غاربها، على حبلَها أللقيتُ مظلوم، سغب وال ظالم كظة
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. عَنْزٍ عفطة من عندي أزهد هذه دنياكم وأللفيتم أوّلها، بكأس
 ومن كالٍم له : ّقطعوا قد فإنهم قريش، على أستعديكَ إني اللهم 
 غيري، من به أولى كنتُ حقّاً منازعتي على وأجمعوا إنائي، وأكفؤا رحمي،

 مت أو مغموماً فاصبر ،تُمنعه أنْ احلقّ وفي تأخذه أنْ احلقّ في إنّ أال وقالوا:

 ننتُفض ،بيتي أهل إالّ مساعد وال ذابّ وال رافد لي ليس فإذاً فنظرتُ متأسّفاً،

 في وصبرتُ ،الشجى على ريقي وجرعتُ القذى، على فأغضيتُ املنيّة، عن بهم

. الشفار حزّ من للقلب وآلَمَ العلقم، من أمرّ على الغيظ كظم

 ومن كالٍم له:  والقرابة؟! بالصحابة اخلالفة أتكون عجباً! يا 

 :املعنى هذا في شعر له ويُروى
فكيـــــف بهـــــذا واملُشِـــــيرُونَ غُيَّـــــبُ   ورَهُمْفــــــإنْ كنــــــتَ بالشُّــــــورى مَلَكْــــــتَ أمــــــ 

ــيْمَهُمْ   ــتَ خَصِ  وإنْ كنــتَ بــالقُربى حَجَجْ
 

ــرَبُ    ــالنَّبِيِّ وأقـ ــى بـ ــرُكَ أَوْلَـ   فغيـ
 

ألّن  ؛من هذا النمط شيء كثري ِلَمن تتّبعه، لسنا بصدد حصره له ومن كالٍم

باً للحّق متحرياً لّداللة على ما حنن بصدده ِلَمن كان طالااليسري منه كاٍف يف 

 .للصواب

 

ْم  ] ًة َقَتلَتْكه هَمَّ  [َولََعَن اّلله ا
مْ  َولََعنَ  ] يَن لَهه د  َمه َّ مْ  اّلله الْمه  [ ب اتلََّْمك ني  م ْن ق تال كه

 :يشري املقطع الشريف إىل أمرين خطريين

وميكن أْن يندرج  ،لعن القاتل الذي باشر بعملية إبادة وقتل أهل البيت األّول:

          بل مطلق َمن يرضى به كما جاء يف بعض األخبار:  ،مطلق َمن يسعى فيهفيه 

 .( الراضي بفعل قوٍم كالداخل معهم فيه) 

 ،د اسم فاعل، وهو املهيئ لألسبابفاملمه ،املمهدون لقتاهلم الثاني:
 



 

 

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

ُيَهيَّأ للصيب لنومه،  ٌعواملسهِّل لألمور يف كّل باب، وأصله من املَْهد وهو موض

والتمكني إعطاء امِلكَْنة والتمكن من الفعل وعدم املنع منه بل املساعدة عليه، واملراد 

 ،، وحّرضوا على قتاهلمبهم هنا رؤساء اجلور الذين نصبوا العداوة ألهل البيت

إمارة  كبذل أبي بكر وعمر وعثمان  وهّيؤوا هلم أسباب القتل ببذل السلطة هلم 

َد ليزيد، ويزيد َمهََّد لبقّية بين أمّية وبين العّباس، وكذا الشام ملعاوية، ومعاوية مهَّ

 ببذل الدعم املعنوي واملادي كاملال وإعداد الرجال واحلّث على القتال.

وحيتمل أْن ُيراد باملمهدين: األتباع والرعية، فإنه لوال اجتماعهم على متابعة 

ا حصلت هلم ملَّ أوامرهم ذافهؤالء الطواغيت الفََجَرة الكَفََرة، ومالزمتهم إلن

 باهلل تعاىل هذه امِلكنة والسلطنة والقدرة على مقاتلة آل اهلل املعصومني املخصوصني

، كما يشري إىل ذلك حديث اخليط مع جابر األنصاري عن موالنا برسول اهللو

 أيامهم في سفكوا أمية، بني إلى اخلالفةُ أفْضَتْ لَمّا  قال: اإلمام الباقر

 شيعته واغتالوا شهر، ألف منابرهم على املؤمنني أمير ولعنوا راماحل الدم
 السوء علماء ذلك على وماألتهم شأفتهم، واستأصلوا وقتلوهم البلدان، في

 املؤمنني أمير لعن الشيعة على محنتهم وصارت الدنيا، حطام في رغبةً
 الشيعة إشتكت وطال، وكثر الشيعة في ذلك فشا فلمّا قتلوه. يلعنه لم فمن

 وعلى ،الله رسول مسجد وفي البلدان، في العابدين زين اإلمام إلى
 على مِنّا واحدٌ أنكر فإنْ مغير عليهم يغير وال منكر عليهم ينكر وال منبره،

 أبا رَذكَ هذا إنّ إليه وكُتِبَ سلطانهم، إلى ذلك ورُفِعَ ترابي هذا قالوا: لعنةٍ،
 وقال: السماء إلى نظر ذلك سمع فلمّا قُتِلَ. ثم وحُبِسَ ضرب بخير، تراب

 وهذا أهملتهم، أنك ظنوا حتى عبادك أمهلتَ إنك شأنك! أعظم ما سبحانك
 شئت، كيف فهو أمرك، محتوم تدبير يُرَدُّ وال قضاؤك، يغلب ال إذ بعينك كله

   الباقر علي بن محمّد اإلمام بابنه دعا ثمّ منا. به أعلم أنت ملا شئت، وأنى
 فاغدُ غداً، كان إذا قال: لبيك. قال: محمد! يا فقال:  عليهما هالل صلى 

 رسول على جبرئيلُ به نزل الذي اخلَيْطَ وخُذِ الله رسول مسجد إلى
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 إهالكاً فيهلكوا شديداً، حتريكاً تُحَرِّكْهُ وال لَيِّنَاً، حتريكاً فَحَرِّكْهُ ،الله

.  جميعاً
 أدري ما أقول. فلّما كان من الغد، ال : فبقيت متعجباً من قولهقال جابر

جئته، وكان قد طال َعلَيَّ ليلي حرصاً ألنظر ما يكون من أمر اخليط، فبينما أنا 

 جابر!، يا بك غدا ما فََسلَّْمُت عليه، فََردَّ الّسالَم وقال:  بالباب، إذ خرج

 ذِخُ  باألمس: فقلت له: لقول االمام  الوقت؟ هذا في تأتينا تكن ولم
 حتريكاً وحَرِّكْهُ ،جدك مسجد إلى وصر ،جبرائيل به أتى الذي اخلَيْطَ

 .  جميعاً الناس فتهلك شديداً حتريكاً تُحَرِّكْهُ وال ليناً

 احملتوم، واألجل املعلوم، الوقت لوال والله  :قال موالنا اإلمام الباقر
 حلظة، في بل ،عني طرفة في املنكوس اخللق بهذا خلسفت املقدور، والقدر

 . جابر! يا نعمل وبأمره بالقول نسبقه ال مكرَمون، عبادٌ ولكنّا

 دي و موالي! وِلَم تفعل بهم هذا؟قال جابر: فقلُت: يا سي

 من يلقون ما أبي إلى تشكو والشيعة باألمس حضرت أما  لي: فقال

 . املالعني؟

 فقلت: يا سيدي وموالي نعم. 

 تهلك أنْ أحب وكنتُ ينتهون، لعلّهم رْعِبَهُم،أُ أنْ أمرني إنه  :فقال

 .  منهم والعباد البالد الله ويطهر منهم طائفة

 !؟فقلُت: سيدي وموالي كيف ترعبهم وهم أكثر من أْن حتصى :فقال جابر

 ألريك ،الله رسول مسجد إلى بنا إمض : ِفقال موالنا اإلمام الباقر

 .  الناس دون من علينا به مَنَّ وما بها، خصنا التي تعالى الله قدرة من قدرة

: فمضيُت معه إىل املسجد، فصلى ركعتني ثم وضع خده على فقال جابر

الرتاب وتكلم بكالم، ثم رفع رأسه وأخرج من كّمه خيطاً دقيقاً، فاح منه رائحة 

 إليك جابر يا خُذْ لي:  املسك فكان يف املنظر أدق من سم اخلياط. ثم قال

 . تُحَرِّكَه أنْ وإياكَ رويداً وامضِ ط،اخلي طرف



 

 

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

فوقفُت،   جابر! يا قِفْ :قال: فأخذُت طرف اخليط ومشيُت رويداً فقال

 نَاوِلْنِي  :ثم َحرَّكَ اخليطَ حتريكاً خفيفاً، ما ظننُت أنه َحرَّكَُه ِمن ِلْيِنِه، ثم قال

  أُخْرُجْ ويحكَ  :لفناولُته، وقلُت: ما فعلَت به يا سيدي؟! قا  اخليط طرفَ

. الناس حال ما فانْظُرْ

قال جابر: فخرجُت من املسجد وإذا الناس يف صياح واحد والصائحة من كّل 

جانب، فإذا باملدينة قد زلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة واهلدمة، وقد خربت 

لولدان، وإذا أكثر دور املدينة، وهلك منها أكثر من ثالثني ألفاً رجاالً ونساء دون ا

ا هلل وإنا إليه راجعون خربت دار الناس يف صياح وبكاء وعويل، وهم يقولون: إنَّ

، وهم يقولون: ، ورأيت الناس فزعني إىل مسجد رسول اهلل فالن وخرب أهلها

كانت هدمة عظيمة، وبعضهم يقول: قد كانت زلزلة. وبعضهم يقول: كيف ال 

هي عن املنكر، وظهر فينا الفسق والفجور، خنسف وقد تركنا األمر باملعروف والن

واهلل ليزلزل بنا أشّد من هذا وأعظم أو نصلح من أنفسنا ما  وظلم آل الرسول

 أفسدنا. 

: فبقيُت متحيِّراً أنظر إىل الناس حيارى يبكون، فأبكاني بكائهم، قال جابر

به الناُس يف  وقد َحفَّ ُتوا. فانصرفُت إىل اإلمام الباقروهم ال يدرون من أين أ

أََما ترى إىل ما نزل بنا؟  ، وهم يقولون: يا بن رسول اهللمسجد رسول اهلل

، ثم  والصدقة والدعاء الصالة إلى افرغوا هلم:  فادعوا اهلل لنا. فقال

فقلُت: ال تسأل يا بن   الناس؟ حال ما بيدي وسار بي، فقال لي:  أخذ

كن، وهلك الناس، ورأيتهم حبال رمحتهم.املسا ( الدُّور) رسول اهلل خربت 

 لم ذلك ولوال بقية، عليك بقيت قد إنه أمَا الله، رحمهم ال : فقال

 للقوم بُعْداً بُعْداً سحقاً سحقاً ، ثم قال:  أوليائنا وأعداء أعداءنا ترحم

 وأهلكتُهم التحريك، في لَزِدْتُ والدي ( مخالفة ) مخافة لوال والله الظاملني.
 فكان أسفلها أعالها وجعلتُ غيرهم املنزلة هذه وأوليائنا أنزلونا فما معنيأج

، ثم  ساكناً حتريكاً أحرِّك أنْ موالي أمرني ولكن جدار، وال دار فيها يبقى ال
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املنارة وأنا أراه، والناس ال يرونه، فَمدَّ يده وأدارها حول املنارة، فزلزلت  صعد

م   :ْوٌر، ثم تال موالنا اإلمام الباقراملدينة زلزلة خفيفة وتهدمت ُد َّٰل َك َجَزۡيَنَّٰهه َذ
نَعام  ١٤٦... ب َبۡغي ه ۡمۖۡ 

َ
وَرةه األ وَر  ِ   سه وَرةه َسَبإ    ١٧َوَهۡل نهَجَّٰز ٓي إ ََل ٱلَۡكفه    . وتال أيضاً:سه

َّٰل َيَها َساف لََهافَلََما جَ  نَا َجَعۡلَنا َد ۡمره
َ
ود    ٨٢ ...آَء أ وَرةه هه  َر َعلَۡيه مه فَخَ  تال: و، سه

وَن  ره مه ٱۡلَعَذابه م ۡن َحۡيثه ََل يَۡشعه َّٰهه تَى
َ
وَرةه انلَحۡ   ٢٦ٱلَسۡقفه م ن فَۡوق ه ۡم َوأ . قال ل  سه

جابر: فخرجت العواتق من خدورهن يف الزلزلة الثانية، يبكني ويتضّرعن منكشفات 

حتيُّر العواتق َرقَّ هلّن فوضع  إىل ال يلتفت إليهن أحٌد، فلّما َنظََر اإلمام الباقر

الزلزلة، ثم نزل عن املنارة والناس ال يرونه،  ( فسكتت) اخليط يف كُمِِّه، فسكت 

وأخذ بيدي حتى خرجنا من املسجد، فَمَرْرَنا حبّداد اجتمع الناس بباب حانوته، 

َما مسعتم اهلمهمةَ يف اهلدم؟ فقال بعضهم: بل كانت همهمة واحلداد يقول: أ

 رية. فقال قوم آخرون: بل واهلل كالٌم كثري إالّ إّنا مل نقف على الكالم. كث

 ملا هذا جابر! يا وتبسم، ثم قال:  : فنظر إىل اإلمام الباقرفقال جابر

 .  وبغوا طغوا

فقلت: يا بن رسول اهلل ما هذا اخليط الذي فيه العجب؟

 وينصبه ملالئكة،ا حتمله هارون وآل موسى آل ترك مما بقيّة : فقال

 لم نحن فلوال رفيعة، ومَنْزِلَة مبكان الله من أنا جابر يا ويحك جبرئيل.
 جِنَّاً وال قمراً وال شمساً وال ناراً وال جَنَّةً وال أرضاً وال سماءً تعالى اللهُ يَخْلُقِ

 وبنا أنقذكم والله بنا جابر! يا أحد بنا يُقاس ال جابر! يا ويحكَ إنساً. وال
 ونهينا، أمرنا عند فقفوا ربكم، على دللناكم والله ونحن هداكم، وبنا ،نعشكم

 يردّ أنْ من وأعظم أجلّ تعالى الله بِنِعَمِ فإنّا عليكم، أوردنا ما علينا تردّوا وال
 جهلتموه وما عليه، الله فاحمدوا فهمتموه فما منا عليكم يرد وجميع علينا،

 .  قالوا امب أعلم أئمتنا وقولوا: إلينا، فاتكلوه

، ثم استقبل أمري املدينة املقيم بها من قبل بين أمية قد نكب ونكب قال جابر

بن  علّي حواليه حرمته، وهو ينادي: معاشر الناس، احضروا ابن رسول اهلل
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وتقربوا به إىل اهلل تعاىل وتضّرعوا إليه وأظِهُروا التوبةَ واإلنابة لعّل اهلل أْن  احلسني

 ذاب. يصرف عنكم الع

 : فلّما بصر األمري مبوالنا اإلمام الباقر حمّمد بن علي رفع اهلل درجته  قال جابر

 سارع حنوه، وقال: يا بن رسول اهلل أََما ترى ما نزل بأّمة حمّمد  وقد

هلكوا وفنوا، ثم قال له: أين أبوك حتى نسأله أْن خيرج معنا إىل املسجد فنتقرب إىل 

أّمة حمّمد هذا البالء.اهلل تعاىل فريفع عن 

 مـن أَصْلِحُوا ولكنْ تعالى الله شاء إنْ يفعل : فقال موالنا اإلمام الباقر

 إال الله مكرَ يأمن ال فإنه عليه، أنتم عمّا والنُّزُوع بالتوبة وعليكم ،أنفسكم

 . اخلاسرون القوم

نا حتى بأمجعنا وهو يصلي فانتظر فأتينا اإلمام زين العابدين :قال جابر

 . جميعاً؟ الناس تهلك أن كدت محمّد، يا  سّراً: إنفتل وأقبل علينا، ثم قال لي

 .ي ما شعرت بتحريكه حني َحرَّكَه: يا سيدقال جابر

 خبر فما نار، نافخ عليها بقي ما بتحريكه شعرتَ لو جابر! يا:  فقال

 من وانتهكوا للها محارم مِنّا استحلّوا مما ذلك فقال:  ،فأخربناه  الناس؟

 . حرمتنا

إّن سلطانهم بالباب قد سألنا أْن نسألك أْن حتضر  !فقلُت: يا بن رسول اهلل

 .إلقالةااملسجد حتى جيتمع الناس إليك فيدعون اهلل، ويتضّرعون إليه ويسألونه 

هواْ بََِلَّٰ    :ثم تال فتبسم ِۖ قَال م ب ٱبۡلَيَّ َنَّٰت  لهكه ۡم رهسه ت يكه
ۡ
َو لَۡم تَكه تَأ

َ
ْ   أ وا هواْ فَٱۡدعه َوَما  قَال

َّٰف ر يَن إ ََل ف  َضَلَّٰل   اْ ٱۡلَك وَرةه ََغف ر    ٥٠دهَعَٰٓؤه .سه

!ُتوااُقلت: يا سيدي وموالي! العجب أنهم ال يدرون من أين 

ْ فَٱۡۡلَ   :، ثم تال أجل : فقال وا ۡم َكَما نَسه َّٰهه َقآَء يَۡوم ه ۡم َهََّٰذا َوَما ل  ۡوَم نَنَسى
 ْ وَن أَِب ََكنهوا عۡ   ٥١تََٰيَّٰت َنا ََيَۡحده

َ
وَرةه األ  والله وهذه آياتنا جابر! يا والله هي  ،َراف  سه

 ب ٱحۡلَقَّ    :كتابه في تعالى الله وصف ممّا وهي أحدها،
 ٱۡلَبَّٰط ل  بَۡل َنۡقذ فه

لََعَ
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 ٌۚ َو َزاه ٞق ۥ فَإ ذَا هه هه وَن  َفَيۡدَمغه فه مه ٱلَۡوۡيله م َما تَص  نبَياء  سه   ١٨َولَكه
َ
 يا : قال ثم .وَرةه األ

 وانتَهَكُوا أعداءَنا، ووَالَوْا عَهْدَنا، وضَيَّعُوا سنتنا أماتوا بقومٍ ظَنُّكَ ما جابر!
 وأَحْيُوا علينا، الظاملني وأعانُوا إِرْثَنَا، وغَصَبُوْنَا حَقَّنَا، وظَلَمُوْنَا حُرْمَتَنَا،

.  احلق نور وإطفاء الدين فساد في فرينالكا الفاسقني سيرةَ وساروا سُنَّتَهُم،

لَْهَمِني قال جابر: فقلُت: احلمد هلل الذي َمنَّ َعلَيَّ مبعرفتكم، َوَعرَّفَِني وأ

 طاعَتكُم، َوَوفَّقَِني ملواالة أوليائكم، وُمعاَداِة أعدائكم.

اخلرب  عليه فأورد جابر! فسكت  املعرفة؟ ما أتدري جابر يا  فقال:

 .(1)بطوله..

 

ْم  بَر ئْته  ] ْم م نْهه  [إَل اّلل  َوإَۡلْكه
ائ ه مْ  َوأتْباع ه مْ  َوم ْن أْشياع ه مْ  ]  [ َوأْوۡل 

سوآء األعداء  مبفهوم الرباءة من أعداء أهل البيت الشريفة تنفرد هذه الِفقرةُ

 ملباشرين أو البعيدين نظري أنصار أعدائهم وأشياعهم واملائلني إليهم واملتودِّدين إىلا

 .الذين ظلموا أهَل بيت النبّوة والرِّسالة

ليت متيََّزت بها الِفقْرة ابتقديم الرباءة على الوالية  الشريفة كما متيََّزْت الِفقرة

والسر يف  ، سالَمَكم لِمَن سِلْمٌ إني الله، عبد أبا با عليكَ السالم التالية: 

.واملواالةالتقديم هو أهمية جنبة الرباءة على َجَنَبة الوالية 

مواالة أهل بيت النبّوة ومعاداة أعدائهم وهي املَعبَّر عنها  :فلإلميان جناحان

بدون الرباءة.  الوالية كذلك ال تكون ،بالرباءة، فكما ال يكون إمياٌن بدون الوالية

لرباءة هو أْن ال حتّب أعداءهم دون االلتزام اومال الكاشانّي إىل أْن يكون مفهوم 

يستلزم  لكّنه ضعيف لكون عدم االلتزام مبحّبة أهل البيت ،بيتمبحّبة أهل ال
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أي احلّب  ؛إسقاط أحد ركين اإلميان الذي قلنا إّنه مؤلَّف من املواالة والرباءة

دون  إلميان أْن يبغض املرُء أعداء آل البيتافكما ال يكفي يف حتقق  ،والبغض

حتقق اإلميان أْن ُيِحبَّ املرُء أهَل كذا ال يكفي يف  ،والوالء هلم اإلعتقاد بإمامتهم

ُحبُّ  :، فال يتحقق اإلميان إالّ بالّركنني املذكورينعدائهمأدون بغض  البيت

 :زائداً على بغض أعدائهم. قال الّشاعر أهل البيت

ــك    ــزعم أّنــ ــدائي وتــ ــودُّ أعــ صديقي إّن الـّرأي عليـكَ لعـازبُ   تــ

الكفر بعدّوهم والرباءة منه، وإّن حبَّهم ال ال يتّم إالّ مع  لذا فإّن اإلميان بهم

جيتمع مع حّب أعدائهم، فإّن احملّب َمن حيبُّ أولياَء احملبوب ويبغض أعداَءه، من هنا 

ۡر ب ٱلَطَّٰغهوت  َويهۡؤم نُۢ ب ٱّلَل  َفَقد   إىل ذلك بقوله تعاىل:  أشار املوىل َفَمن يَۡكفه
ۡثَقَّٰ  ۡرَوة  ٱلۡوه وَرةه ابلََقَرة    ٢٥٦.. .ٱۡسَتۡمَسَك ب ٱۡلعه  كما سوف ، وأشارت األخبار بذلك سه

 . تعاىل يأتي معنا إْن شاء اهلل

منهم ومن أشياعهم وأتباعهم ) : فعل وفاعل، وشبه اجلملة: ( ترّبأُت) و

يف حمّل نصب مفعول به. وَبِرئ: أصله الُبْرء والَبراء والتربي وكّل ذلك  ( وأوليائهم

 :كَْره جماورته، ولذلك قيل: َبَرأُت من املرض، وَبَرأُت من فالنمبعنى التخلص مما ُي

     :ختلّصُت منه. وَبرئ: إذا تَنزَّه وتباعد، وَبِرئ: إذا أعذر وأنذر ومنه قوله تعاىل

  ٞ ٓ مَّ َن ٱ بََرآَءة ۦ  وَل  .أي إعذار وإنذاٌر. والرباءة: انقطاع العصمة..  ١... ّلَل  َورَسه

وأّما اآليات واألخبار املفسِّرة للرباءة  ،( الرباءة) للغوية ملعنى هذا من الناحية ا

 :فكثرية جّداً نذكر قسماً منها مع شيء من التوضيح. أّما اآليات فمنها

ٞ   :اآلية األوىل ۡۡش ك نَي مَّ َن ٱ بََرآَءة ََّٰهدتُّم مَّ َن ٱلۡمه ٓ إ ََل ٱََّل يَن َد ۦ  وَل    ١ّلَل  َورَسه
وَرةه اتَلوۡ   .ة بَ سه

لعهود إىل الذين عاهدمت من اأّي انقطاع للعصمة ورفع لألمان وخروج من 

تَبرَّؤوا ممّن كان بينكم وبينهم  :وللمسلمني، واملعنى املشركني، فاخلطاب للنيّب

 .عهد من املشركني فإّن اهلل تعاىل ورسوله بريئان منهم
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ك فأمره اهلل تعاىل أْن ملشركني كانوا قد نقضوا العهد أو همُّوا بذلافقد روي أّن 

فإبطال عهدهم إمنا هو بسبب مبيٍح لذلك من ِقَبِل املشركني الذين  ،ينقض عهودهم

يف اآلية الثالثة من سورة التوبة  لذا استثنى اهلل ،نقضوا عهَدهم مع النيّب

 إ ََل ٱََّل ينَ   :املشركني الذين مل ينقضوا العهد أْن ُيبقي النيبُّ العهد معهم فقال
ۡم َشۡي  وكه صه ۡۡش ك نَي ثهَم لَۡم يَنقه ََّٰهدتُّم مَّ َن ٱلۡمه َحد  ا     َد

َ
ۡم أ ْ َعلَۡيكه وا  إ َۡلۡه مۡ َولَۡم يهَظَّٰه ره

ْ وٓا ت مُّ
َ
 ا فَأ

َتق نَي َعۡهَدهه  َدت ه ۡمٌۚ إ َن ٱّلَلَ َيه بُّ ٱلۡمه وَرةه اتَلوۡ   ٤ۡم إ ََلَّٰ مه  .بَة سه

وَ   :اآلية الثانية وَن  إ َلَّٰهٞ  قهۡل إ َنَما هه ۡۡش كه
ه ٞد ِإَونَن  بَر ٓيءٞ مَّ َما ت نَعام   ١٩َوَّٰح 

َ
وَرةه األ ، سه

 بريء: أي بعيد عنكم قاطعاً جماورتكم.

نتهم بَر ٓي  : اآلية الثالثة
َ
 بَر ٓيءٞ   ه أ

ب نَا
َ
ۡعَمله َوأ

َ
هَس   ٤١مَّ َما َتۡعَملهوَن  وَن م َمآ أ وَرةه يهون ، سه

 نباً منكراتكم وأفعالكم الشريرة.بريء ممّا تعملون: أي جمت

والرباءة من  ومن األحاديث الشريفة الدالة على وجوب مواالة أوليائهم

 :(1)أعدائهم نذكر شيئاً مما أورده العالمة اجمللسي يف حباره على الشكل اآلتي

 تفسري علي بن إبراهيم: يف رواية أبي اجلارود عن اإلمام أبي جعفر  يف

 بهذا، ويبغض بهذا فيحب جوفه في قلبني من لرجل للها جعل ما قوله: 

 مَن فيه، كدر ال بالنار الذهب يخلص كما لنا احلب فيخلص محبتنا فأمّا
 مِنّا فليس عدوّنا حبّ حبّنا في شاركه فإنْ قلبه فليمتحن حبّنا يعلم أنْ أراد

 . للكافرين عدوّ والله وميكائيل وجبرئيل عدوّهم والله منه، ولسنا

 بن عيسى عن البزنطي قال: كتب إليَّ اإلمام الرِّضاا :رب اإلسنادق :

 حتى حجاب الله وبني بينه يكون ال أنْ سَرَّهُ مَن : قال اإلمام أبو جعفر

 ويأمتّ عدوهم من ويبرأ محمّد آلَ فليتولَّ إليه للها وينظر الله إلى ينظر

. الله إلى رونظ إليه الله نظر كذلك كان إذا فإنه منهم، باإلمام

  (اخلصال ) يف خرب األعمش عن موالنا اإلمام الّصادق قال:  حب 
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 الذين ومن واجبة أعدائهم من والبراءة واجبة، لهم والوالية واجب، الله أولياء 

 فدك فاطمة من وأخذوا حجابه وهتكوا عليهم الله صلى محمّد آل ظلموا

 وأسّسوا بيتها بإحراق همُّواو حقوقهما وزوجها وغصبوها ميراثها ومنعوها

 واملارقني والقاسطني الناكثني من والبراءة ،الله رسول سُنَّةَ وغَيَّرُوا الظلم

 أوّلهم كلّهم اجلور وقادة الضالل أئمّة واألزالم األنصاب من والبراءة واجبة،

 ثمود ناقة عاقر شقيق واآلخرين األولني أشقى من والبراءة واجبة، وآخرهم

واجبةالبيتأهلقتلةجميعمنوالبراءةواجبة،املؤمننيرأميقاتل
سلمانمثلواجبة،نبيهمبعديبدلواولميغيّروالمالذينللمؤمننيوالوالية
بنوجابرياسربنوعمارالكندياألسودبنواملقدادالغفاريذروأبيالفارسي

حنيفبنوسهللتيهانابنالهيثموأبياليمانبنوحذيفةاألنصارياللهعبد
ثابتبنوخزميةالصامتبنوعبادةالصامتبناللهوعبداألنصاريأيوبوأبي
والواليةفِعْلِهِممثلوفَعَلَنحوَهمنحاومَناخلدريسعيدوأبيالشهادتنيذي

. واجبةوبهداهمبهمواملقتدينألتباعهم

  (أمالي الصدوق ) سليمان بن مقبل عن  إبن الربقي عن أبيه عن جده عن

 مَن قال:  ابن أبي عمري عن هشام بن سامل عن اإلمام الصادق جعفر بن حمّمد

 أو واصالً لنا قَطَعَ أو قاطعاً لنا وَاصَلَ أو قالياً لنا مَدَحَ أو عائباً لنا جالس

 والقرآن املثاني السبع أنزل بالذي كفر فقد وليّاً لنا عادى أو عدوّاً لنا والى

. العظيم

  (اخلصال )  ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن سعدان عن الفضيل

 شهادة اجلنة: دخل بهنّ الله لقي مَن عشر قال:  عن اإلمام أبي جعفر
 الله عند من جاء مبا واإلقرار الله، رسول محمّداً وأنّ الله، إال إله ال أنْ

 ألولياء والوالية البيت حجو رمضان شهر وصوم الزكاة إيتاء و الصالة وإقام

 .  مسكر كلّ واجتناب الله أعداء من والبراءة الله

 عن أبيه عن عباد بن صهيب عن العدوي علي بن احلسن عن الطالقاني ( اخلصال )
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مثله. جعفر بن حمّمد عن أبيه عن جده

  (جمالس املفيد ) ، (أمالي الطوسي )  املفيد عن علّي بن خالد املراغي عن

اسم بن حمّمد الدالل عن سربة ابن زياد عن احلكم بن عيينة عن حبيش بن املعتمر الق

فقلُت: السالم عليكَ يا أمري  قال: دخلت على أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب

 ومبغضاً حملبِّنا محبّاً أمسيتُ املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته كيف أمسيت؟ قال: 

 عدوُّنا وأمسى ينتظرها كان الله من برحمةٍ مغتبطاً محبُّنا وأمسى ملبغضنا،
 نار في به انهار قد الشفا ذلك فكأن هارٍ، جُرُفٍ شفا على بنيانه يؤسِّس

 رحمتهم، الرحمة ألهل فهنيئا ألهلها، فتحت قد الرحمة أبواب وكأنّ جهنم
 أم لنا أمحبٌّ يعلم أنْ سرّه مَن حبيش لهم. يا والنار النار ألهل والتعس

 كان وإنْ لنا، مببغض فليس لنا وليّاً يحبّ كان فإنْ قلبَه، تحنْفليم مبغض
 مبودّتنا، حملبينا امليثاق أخذ تعالى الله إنّ لنا، مبحبٍّ فليس لنا ولياً يبغض

 . األنبياء أفراط وأفراطنا النجباء نحن مبغضنا، اسمَ الذِّكر في وكتب
شف عن حقيقة الشيعة التامل والتدبر بهذه الرواية الشريفة يك :تنبيه مهم

الذين ال يرعون ملؤمٍن مواٍل حرمةً وال كرامة بالسب والشتم واللعن  ملتحازبني اليوما

ال لشيٍء سوى خمالفته ملا هم عليه من حّب أصنامهم البشرية  .والتخوين والعمالة..

فصاروا يوالون ويعادون للدنيا  ،اليت أسكرتهم وأضلتهم عن الصراط املستقيم

اللهم ابرت أعمارهم واهلك عروشهم وسلط عليهم  .ألصنامهم الزائفة.. واملبايعة

.من ال يرمحهم، وموعدنا معهم يوم يقتص لنا منهم فإنه خري ناصر ومعني...!

  (أمالي الطوسي ) ملفيد عن اجلعابي عن ابن عقدة عن حمّمد بن القاسم ا

عن احلسني بن بن صبيح عن حمّمد بن إمساعيل اهلمداني ااحلارثي عن أمحد 

 وأحب لله أحبنا مَن يقول:  مسعُت اإلمام جعفر بن حمّمد :مصعب قال

 وبينه بينه كانت إلحنة ال عدوَّنا وعادى ،منه يصيبها دنيا لغرضِ ال محبَّنا

 الله غفر البحر وزبد عالج رمل مثل الذنوب من وعليه لقيامةا يوم جاء ثم
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 .  له تعالى 

 ( يتفسري اإلمام العسكر ) ،( معاني األخبار ) ،( عيون أخبار الرضا ) ،

قال: قال  أبي حمّمد العسكري عن آبائه اإلمام سناده إىلإاملفسر ب ( علل الشرائع )

 في وأبغِضْ الله في أحِبَّ الله عبد يا لبعض أصحابه ذات يوم:  رسول اهلل
 يجد وال بذلك، الإ الله والية تنال ال فإنه الله في وعادِ الله في ووالِ الله

 صارت وقد كذلك، يكون حتى وصيامُه صالتُه كَثُرَتْ وإنْ االميان طعمَ رجلٌ

 وعليها يتوادّون عليها ،الدنيا في أكثرها هذا يومكم الناس مواخاة

. شيئاً الله من عنهم يغني ال وذلك يتباغضون،

 ن وليُّ اهلل؟ وَمأني قد واليت وعاديت يف اهلل وكيف لي أْن أعلم :فقال له

   :فقال إىل علّي حتى أواليه؟ ومن عدوه حتى أعاديه؟ فأشار له رسول اهلل

 هذا؟ أترى  بلى، قال:  :فقال عدو هذا وعدو فواله، الله وليّ هذا ولي 

 ولو هذا عدو وعاد وولدك، أبيك قاتل أنه ولو هذا وليّ وال :قال فعاده، الله

 . ولدك أو أبوك أنه

  (الصدوق أمالي )  ألسدي عن النخعي عن النوفلي عن اابن املتوكل عن

 قال رسول اهلل :علي بن سامل عن أبيه عن الثمالي عن ابن جبري عن ابن عباس قال

:  أولياءه وليوال بعدي علياً فليوال كله اخلير له الله يجمع أن سره من 

. أعداءه وليعاد

  ( لرِّضاافقه اإلمام ) عباد بين إسرائيل وقد أوحى إىل بعض  روي أّن اهلل

أّما عبادتك لي فقد تعززت بي، وأّما زهدك يف الدنيا فقد تعجلت  :يءدخل قلبه ش

فهل واليَت لي ولّياً أو عاديَت لي عدّوا؟ ثم أمر به إىل النار، نعوذ باهلل  ،الّراحة

 .منها

 ( العياشي تفسري ) اهلل عبد أبي عن رجل عن سعدان عن هقول يف:   ِإَون
ۖۡ َفَيۡغف ره ل َمن يََشآءه َويهَعذَّ به َمن  م ب ه  ٱّلَله ۡبكه َاس  وهه َيه ۡفه ۡو َّته

َ
ۡم أ كه س  نفه

َ
ٓ أ ْ َما ف  وا تهۡبده
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وَرةه ابلََقَرة    ٢٨٤... يََشآءه    كان مَن اجلَنَّة يدخل ال أنْ الله على حقيق قال: ، سه

. حبّهما من خردل من حبة مثقال قلبه في

 ( العياشي تفسري ) جعفر أبو اإلمام قال قال: الثمالي محزة أبي عن:  يا 

 يعبد كأمنا الله يعرف ال مَن وأمّا الله، عرف مَن الله يعبد إمنا حمزة أبا

 الله يصدق ، قلُت: أصلحك اهلل وما معرفة اهلل؟ قال:  ضاالًّ هكذا غيره

 من الهدى وبأئمة به ئتمامواإل عليّ مواالة في الله رسول محمّداً ويصدق

. الله عرفان وكذلك عدوهم، من الله إلى والبراءة بعده،

 قال: قلت: أصلحك اهلل أي شئ إذا عملته أنا استكملت حقيقة االميان؟ قال

 : أمرك كما الصادقني مع وتكون الله أعداء وتعادي الله أولياء توالي 

 الله رسول محمّد الله أولياء : ، قال: قلت: وَمن أولياء اهلل؟ فقال الله

 ابني ثم إلينا االمر انتهى ثم احلسني بن وعليّ واحلسني واحلسن وعليّ

 الله أولياء والى فقد هؤالء والى فمَن ، وأومأ إىل جعفر وهو جالس،  جعفر

. الله أمره كما الصادقني مع وكان

، قال: قلت: َمن  ربعةاأل األوثان  قلت: وَمن أعداء اهلل أصلحك اهلل؟ قال:

 عادى فمَن دينهم، دان ومَن ومعاوية ونعثل ورمع الفصيل أبو  هم؟ قال:

 . الله أعداء عادى فقد هؤالء

  (السرائر )  نس العامل للصفواني قال: إّن رجالً قدم على أمري اُمن كتاب

أعدائه،  فقال: يا أمري املؤمنني إني أحّبكَ وأحّب فالناً، ومّسى بعض املؤمنني

 .  تبصر أنْ وإمّا تعمي أنْ فإمّا أعور، فأنتَ اآلن أما  :فقال

  إلمام الصادقلوقيل إّن فالناً يواليكم إالّ أنه يضعف عن الرباءة من :

. عدونا من يتبرّأ ولم محبَّتَنا ادّعى مَن كذب هيهات : عدّوكم، فقال

 وروي عن موالنا اإلمام الرِّضا  :أنه قال والبراءة واليتنا الدين كمال 

 .  عدونا من

 لص احملّبة وال تثبت املودة آللال الصفواني: واعلم أنه ال يتّم الوالية وال ختـم قـث
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 حمّمد إال بالرباءة من عدوهم قريباً كان أو بعيداً، فال تأخذك به رأفة فإّن اهلل

ا يهۡؤم نهوَن ب ٱّلَل  َوٱ يقول:  وََلهۥ َولَۡو ََل َت ده قَۡوم  ر  يهَوآدُّوَن َمۡن َحآَد ٱّلَلَ َورَسه ۡۡلَۡوم  ٱٓأۡلخ 
ۡمٌۚ  رَيَتهه ۡو َعش 

َ
ۡم أ ََّٰنهه ۡو إ ۡخَو

َ
ۡم أ ۡبَنآَءهه

َ
ۡو أ
َ
ۡم أ َجادلَ   ٢٢...ََكنهٓواْ َءابَآَءهه وَرةه المه . ة سه

 تفسري اإلمام العسكريقوله : :   َكَمثَل 
ْ وا ٱََّل ي  َوَمَثله ٱََّل يَن َكَفره

ٌۚ  َيۡنع قه ب َما ََل يَۡسَمعه إ ََل دهََعٓء   ۡم ََل َيۡعق لهوَن  َون َدآء  ۡۡمٞ َفهه ُۢ بهۡكٌم عه مُّ وَرةه ابلََقَرة    ١٧١صه ، سه

ْ   :: قال اهللقال االمام وا يف عبادتهم لألصنام   َوَمَثله ٱََّل يَن َكَفره

  ل  ٱََّل ي َيۡنع قه ب َما ََل يَۡسَمعه َكَمثَ   واختاذهم األنداد من دون حمّمد وعلّي
ٌۚ  إ ََل دهََعٓء   يصوت مبا ال يسمع  ال يفهم ما يراد منه، فيغيث املستغيث    َون َدآء 

ۡۡم  ويعني َمن استعانه  ُۢ بهۡكٌم عه مُّ ألنداد من دون اهلل اعن اهلدى يف اتباعهم   صه

 هلل ولقّبوهم بألقاباخالئق  خيارواألضداد ألولياء اهلل الذين مّسوهم بأمساء 

ۡم ََل َيۡعق لهونَ  أفاضل األئمة الذين َنصََّبهم اهللُ إلقامة دين اهلل   .أمَر اهلل  َفهه

 النصاب وفي األصنام عبّاد في هذا : قال موالنا اإلمام علّي بن احلسني

 ، الهاوية إلى يصيرونهم سوف مردتهم وعتاة الله نبي محمّد بيت ألهل

 بالله تعوّذ مَن فانّ ،الرجيم الشيطان من بالله نعوذ :  قال رسول اهلل ثم

 أما هي؟ ما أتدرون .ونفثاته ونفخاته همزاته من ونعوذ الله أعاذه منه

قالوا: يا رسول اهلل  ، البيت أهل بغضنا من قلوبكم في يلقيه فما همزاته

 تبغضوا بأن : ْقال ؟كموكيف نبغضكم بعد ما عرفنا حملَّكم من اهلل ومْنِزلت

 أوليائنا وعداوة أعدائنا محبّة من بالله افاستعيذو أعداءَنا وحتبوا أولياءنا

 منه ونحن عادانا فقد أعداءَنا أحبّ مَن فإنه وعداوتنا بغضنا من اودفتعا

 . برئ منه والله براء

  (العقائد ) قال اهلل ،ةاعتقادنا يف الظاملني أنهم ملعونون والرباءة منهم واجب 

:   وله َّٰ َربَّ ه ۡم َوَيقه
وَن لََعَ ۡعَرضه ْوَلَٰٓئ َك يه

ه
ٌۚ أ بًا ىَّٰ لََعَ ٱّلَل  َكذ  مه م َمن  ٱۡفََتَ

ۡظلَ
َ
َوَمۡن أ

ََل لَۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي 
َ
َّٰ َربَّ ه ۡمٌۚ أ

ْ لََعَ ََلٓء  ٱََّل يَن َكَذبهوا ۡشَهَّٰده َهَٰٓؤه
َ
دُّ  ١٨ٱأۡل  ونَ ٱََّل يَن يَصه

 



 اجلزء الثاني 

وَنَها ع وَج   م ب ٱَعن َسب يل  ٱّلَل  َوَيۡبغه وَن ا َوهه ۡم َكَّٰف ره َرة  هه ود    ١٩ٓأۡلخ  وَرةه هه .سه

يف هذا املوضع هو علّي بن  وقال ابن عباس يف تفسري هذه اآلية: إّن سبيل اهلل

إمامان: إمام هدى وإمام ضاللة، قال اهلل  واألئمة يف كتاب اهلل أبي طالب

ئ َمة    جل ثناؤه:
َ
ۡم أ ۡمر نَا  وََجَعۡلَنا م ۡنهه

َ
وَن ب أ ْۖۡ َيۡهده وا وَرةه الَسجۡ   ٢٤... لََما َصََبه ، َدة  سه

ئ َمة    :يف أئمة الضاللة وقال اهلل
َ
ۡم أ وَن إ ََل ٱ وََجَعۡلَنَّٰهه ََل نلَار ِۖ َوَيۡوَم ٱۡلق َيََّٰمة  يَۡدعه

وَن  ه  ٱ ٤١يهنََصه ۡم ف  َهَّٰذ  ۡتَبۡعَنَّٰهه
َ
ۖۡ َوأ ۡنَيا لَۡعَنة  نَي  دلُّ م مَّ َن ٱلَۡمۡقبهوح  وَرةه   ٤٢َوَيۡوَم ٱلۡق َيََّٰمة  هه سه

واْ ف ۡتَنة    :. وملّا نزلت هذه اآليةالَقَصص   ۡم َخآَصة   َوٱَتقه واْ م نكه يََبَ ٱََّل يَن َظلَمه ... ََل تهص 

٢٥    نَفال
َ
وَرةه األ  وفاتي بعد هذا مقعدي عليّاً ظلم مَن : قال النيب ،سه

 ، ظالم فهو ظاملاً تولى ومَن قبلي. من األنبياء ونبوة نبوتي جَحَدَ فكأمنا

َها ٱََّل يَن َءامَ  :  قال اهلل يُّ
َ
أ ْ ََل َيَٰٓ ۡم نهوا ْ َءابَآَءكه ٓوا ذه َآَء إ ن   َتَتخ  ۡوۡل 

َ
ۡم أ َّٰنَكه ِإَوۡخَو

 َ يَمَّٰن   َوَمن َيَتَول  ٱإۡل 
ۡفَر لََعَ ْ ٱلۡكه وَن ٱۡسَتَحبُّوا مه ٱلَظَّٰل مه ْوَلَٰٓئ َك هه

ه
ۡم فَأ م مَّ نكه وَرةه   ٢٣هه سه

َب ٱّلَله َعلَۡيه مۡ  : . وقال اهللاتَلۡوَبة  َها ٱََّل يَن َءاَمنهواْ ََل َتَتَوَلۡواْ قَۡوًما َغض  يُّ
َ
أ   ١٣... َيَٰٓ

مۡ  وَرةه المه ا يهۡؤم نهوَن ب ٱّلَل  وَ   :وقال .َتحَنة سه ر  يهَوآدُّوَن َمۡن َحآَد ََل َت ده قَۡوم  ٱۡۡلَۡوم  ٱٓأۡلخ 
ۡمٌۚ  رَيَتهه ۡو َعش 

َ
ۡم أ ََّٰنهه ۡو إ ۡخَو

َ
ۡم أ ۡبَنآَءهه

َ
ۡو أ
َ
ۡم أ ْ َءابَآَءهه وََلهۥ َولَۡو ََكنهٓوا وَرةه   ٢٢... ٱّلَلَ َورَسه سه

َجادلَة  ْ إ ََل ٱََّل يَن َظلَ  : وقال، المه ْ َوََل تَۡرَكنهٓوا وا مه مه وَرةه   ١١٣... ٱنلَاره َفَتَمَسكه سه
ود    .الظلم هو وضع الشئ يف غري موضعهو، هه

وَمن وضع اإلمامة يف غري  ،مام فهو الظامل امللعونإعى اإلمامة وليس بفَمن ادَّ

 بعدي من إمامتَه عليّاً جحد من : أهلها فهو ظامل ملعون، وقال النيب

 . ربوبيته جحد فقد نبوتي جحد ومَن نبوتي، جحد فإمنا

 فقد ظلمكَ مَن بعدي، املظلوم أنتَ عليّ يا:  لعلّي وقال النيب

 واالكَ ومَن جحدني، فقد جحدكَ ومَن أنصفني، فقد أنصفك ومَن ،ظلمني

 عصاكَ ومَن أطاعني، فقد أطاعكَ ومَن عاداني، فقد عاداكَ ومَن ،واالني فقد

 . عصاني فقد
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مبْنزلة َمن جحد نبوة  ألئمة من بعدهواعتقادنا فيمن جحد إمامة أمري املؤمنني وا

أنه  . واعتقادنا فيمن أقر بأمري املؤمنني وأنكر واحداً من بعده من األئمةاألنبياء

.مبْنزلة َمن آمن جبميع األنبياء ثم أنكر بنبوة حمّمد

 .  ألولنا كاملنكر آلخرنا املنكر : وقال اإلمام الصادق

 بن عليّ املؤمنني أمير أولهم عشر اثنا بعدي من األئمة : وقال النيب

 مَن معصيتي، ومعصيتهم طاعتي طاعتهم القائم، وآخرهم طالب أبي

. أنكرني فقد منهم واحداً أنكر

 . كافر فهو لنا والظاملني أعدائنا كفر في شك مَن : الصادق اإلمام وقال

 ولدَتْنِي منـــذ مظلوماً زلتُ ما  :وقال أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب

 فيذروني عليّاً تذروا حتى تذروني ال فقال: رمد يصيبه كان عقيالً أنّ حتى أمي

 .  رمد بي وما

  قاتلني دـفق اًليَّـع قاتل مَن:  النيب كقول اًعليَّ قاتل فيَمن واعتقادنا

 .  الله حارب فقد حاربني ومَن حاربني فقد علياً حارب مَن  وقوله:
 ملن وسلم حاربهم، ملن حربٌ أنا : لعلي وفاطمة واحلسن واحلسني وقوله

 . ساملهم

وأما فاطمة صلوات اهلل عليها فاعتقادنا أنها سيدة نساء العاملني من األولني 

يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، وإنها خرجت من الدنيا  واآلخرين، وأن اهلل

ساخطة على ظاملها وغاصبها ومانعي إرثها.

 غاظها ومَن آذاني، فقد آذاها مَن مِنِّي، بضعة فاطمة : النيبوقال 

 . سرني فقد سَرَّها ومَن غاظني، فقد

 ما يسوؤني جنبي بني التي روحي وهي مني بضعة فاطمة : وقال

 . سرَّها ما ويسرني ساءها

واعتقادنا يف الرباءة أنها واجبة من األوثان األربعة، واإلناث األربع ومن مجيع 

 وباألئمة وبرسوله باهلل االقرار يتم وال ،اهلل خلق شر وأنهم وأتباعهم أشياعهم
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إال بالرباءة من أعدائهم.

  ( كنز الفوائد ) للكراجكي: أخربني أبو احلسن حمّمد بن أمحد بن شاذان عن

نوح بن أمحد عن قيس بن الربيع عن سليمان األعمش عن جعفر بن حمّمد عن آبائه 

 املؤمنني أمير أنتَ عليّ يا  :قال: قال لي رسول اهلل ؤمننيعن أمري امل
 الصديقني وخير النبيني علم ووارث الوصيني سيد أنتَ عليّ يا املتقني، وإمام

 املرسلني، خير وخليفة العاملني نساء سيدة زوج أنتَ عليّ يا السابقني، وأفضل
 استوجب معني،أج الناس على بعدي واحلجة املؤمنني مولى أنتَ عليّ يا

 بعثني والذي عليّ يا عاداك. من النار دخول واستوجب توالك، من اجلنة
 قبل ما عام ألف الله عبد عبداً أنّ لو البرية جميع على واصطفاني بالنبوة

 إال تقبل ال واليتك وإنّ ولدك، من األئمة ووالية بواليتك إالّ منه ذلك
 فمَن جبرئيل أخبرني بذلك ،ولدك من األئمة وأعداء أعدائك من بالبراءة

. فليكفر شاء ومَن فليؤمن شاء

 بغري إمام من اهلل فيَمن دان هلل 
(1)

 

 سنعن أمحد بن حممَّد عن ابن أبي نصر، عن أبي احل ،عدة من أصحابنا 

د  :  يف قوله اهلل َّٰهه ب َغرۡي  هه  م َمن  ٱَتَبَع َهَوى
َضلُّ
َ
وَرةه   ٥٠ ...ّلَل ٌۚ مَّ َن ٱى َوَمۡن أ سه

 . الهدى أئمة من إمام بغير رأيه، دينه اتخذ من يعني قال: ، الَقَصص  

 عن العالء بن  ،حممَّد بن حييى، عن حممَّد بن احلسني، عن صفوان بن حييى

 دان مَن كلّ  :يقول ام أبا جعفررزين عن حممَّد بن مسلم قال: مسعت اإلم

 وهو ،مقبول غير فسعيه الله من له مإما وال نفسه فيها يجهد بعبادة الله

 راعيها عن ضلَّتْ شاة كمثل ومثله ،ألعماله شانئ والله متحير ضالٌّ

 مع بقطيع بصرت الليل جنّها فلمّا ،يومها وجائية ذاهبة فهجمت وقطيعها،

 ساق أنْ فلما ربضتها في معها فباتت ،بها واغترت إليها فحنت راعيها، غير
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 راعيها تطلب متحيرة فهجمت وقطيعها، يهاراع أنكرت قطيعه الراعي 

 بها فصاح بها، واغترت إليها فحنت راعيها، مع بغنم فبصرت وقطيعها،
 وقطيعك، راعيك عن متحيرة تائهة فإنك وقطيعك، براعيك احلقي الراعي

 فبينا يردها، أو مرعاها إلى يرشدها لها راعي ال نادة متحيرة ذعرة فهجمت
 أصبح من محمَّد يا والله وكذلك فاكلها، ضيعتها الذئب اغتنم إذا كذلك هي

 مات وإن تائها ضاالًّ أصبح عادالً ظاهراً الله من له إمام ال األمة هذه من
 اجلور أئمة أنّ محمَّد يا واعلم ونفاق، كفر ميتة مات احلال هذه على

 يعملونها التي فأعمالهم وأضلوا، ضلوا قد الله، دين عن ملعزولون وأتباعهم
 ذلك شئ على كسبوا مما يقدرون ال عاصف يوم في الريح به اشتدت مادكر

 . البعيد الضالل هو

 َّد بن عيسى، عن ابن حمبوب، عن عبدعدة من أصحابنا، عن أمحد بن حمم 

: إني العزيز العبدي، عن عبد اهلل بن أبي يعفور قال: قلت لإلمام أبي عبد اهلل

 يتولونكم ويتولون فالنا وفالنا، هلم أمانة أخالط الناس فيكثر عجيب من أقوام ال

قال: وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم، ليس هلم تلك األمانة وال الوفاء والصدق؟ 

 ملن دين ال جالساً فأقبل عليَّ كالغضبان، ثم قال:  فاستوى اإلمام أبو عبد اهلل

 إمام يةبوال دان مَن على عتب وال الله، من ليس جائر إمام بوالية الله دان

 ال نعم ، قلت: ال دين ألولئك وال عتب على هؤالء؟! قال:  الله من عادل
اهلل  : الله لقول تسمع أال ، ثم قال:  هؤالء على عتب وال ألولئك دين

وَرةه ابلََقَرة    ولي الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور  ظلمات من يعني ،سه

والذين   وقال: الله من عادل إمام كلّ لواليتهم رةواملغف التوبة نور إلى الذنوب

وَرةه ابلََقَرة    كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجونهم من النور إىل الظلمات  عنى إمنا ،سه

 الله من ليس جائر إمام كلّ تولوا أنْ فلما اإلسالم نور على كانوا أنهم بهذا

 النار لهم الله فأوجب ر،الكف ظلمات إلى اإلسالم نور من إياه بواليتهم خرجوا

وَرةه ابلََقَرة  أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون   ف الكفار، من  .ِ  سه
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  وعنه، عن هشام بن سامل، عن حبيب السجستاني، عن موالنا اإلمام أبي

 دانت اإلسالم في رعية كلّ ألعذبن قال: قال اهلل تبارك وتعاىل:  جعفر
 تقية، برة أعمالها في الرعية كانت وإنْ الله، نم ليس جائر إمام كلّ بوالية

 وإن الله من عادل إمام كلّ بوالية دانت اإلسالم في رعية كلّ عن وألعفون

 .  مسيئة ظاملة أنفسها في الرعية كانت

  ،علّي بن حممَّد، عن ابن مجهور، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان

 ال الله إن قال: قال:  أبي عبد اهلل، عن موالنا اإلمام عن عبد اهلل بن سنان
 برة أعمالها في كانت وإنْ الله من ليس بإمامٍ دانت أمةً يعذّب أنْ يستحيي

 في كانت وإنْ الله من بإمامٍ دانت أمة يعذب أنْ ليستحيي الله وإن تقية

. مسيئة ظاملة أعمالها

(1)َمن مات وليس له إمام من أئمة اهلدى 
 

 مَّد، عن معلى بن حممَّد، عن احلسن بن علّي الوشاء، عن احلسني بن حم

 ال: ابتدأنا اإلمام أبو عبد اهللأمحد بن عائذ، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار ق

 يوما وقال:  الله رسول قال: ميتة فميتته إمام عليه وليس مات مَن 

 ، الق قد والله إي  :؟ فقال، فقلت: قال ذلك رسول اهلل جاهلية

 . نعم :ه إمام فميتته ميتة جاهلية؟! قالقلت: فكل َمن مات وليس ل

 عن الوشاء قال: حدثين عبد الكريم  ،احلسني بن حممَّد، عن معلى بن حممَّد

 عن قول سألت موالنا اإلمام أبا عبد اهلل :ابن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال

ميتة  :، قال: قلت جاهلية ميتة فميتته إمام له وليس مات مَن  :رسول اهلل

قلت: فَمن مات اليوم وليس له أمام، فميتته ميتة  ، ضالل ميتة كفر؟ قال: 

. نعم جاهلية؟ فقال: 

  عن صفوان، عن الفضيل، عن ،اجلبارأمحد بن إدريس، عن حممَّد بن عبد 
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     :اهلل : قال رسولاحلارث بن املغرية قال: قلت ملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 جاهلية؟ ميتة مات إمامه يعرف ال مات مَن   :قال نعم  قلت: جاهلية ،

 . وضالل ونفاق كفر جاهلية جهالء أو جاهلية ال يعرف إمامه؟ قال: 

  ،بعض أصحابنا، عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين، عن مالك بن عامر

: موالنا اإلمام أبو عبد اهلل عن املفضل بن زائدة، عن املفضل بن عمر قال: قال

 ومَن العناء إلى  البتة  الله ألزمه صادق عن سماع بغير الله دان مَن 
 املأمون الباب وذلك مشرك فهو الله فتحه الذي الباب غير من سماعاً ادعى

 . املكنون الله سر على

 (1)فيَمن عرف احلق من أهل البيت وَمن أنكر 

 ن أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن علّي بن احلكم، عن عدة من أصحابنا، ع

 عبد بن عليّ إن يقول:  قال: مسعت موالنا اإلمام الرِّضاسليمان بن جعفر 
 وبنيه وامرأته طالب أبي بن عليّ بن احلسني بن عليّ ابن احلسني بن الله

 لم وفاطمة عليّ وِلد من األمر هذا فعر مَن ثم قال:  ، اجلنة أهل من

 . كالناس كني

 الوشاء قال: حدثنا أمحد  حدثين :احلسني بن حممَّد، عن معلى بن حممَّد قال

أخربني عّمن عاندكَ ومل  :ل: قلت ملوالنا اإلمام أبي احلسنابن عمر احلالل قا

 كان : يعرف حقكَ من ِولْد فاطمة؟ هو وسائر الناس سواء يف العقاب؟ فقال

 . العقاب ضعفا عليهم :يقول احلسني بن عليّ اإلمام

 عن معلى بن حممَّد، عن احلسن بن راشد قال: حدثنا  ،احلسني بن حممَّد

حدثنا ربعي بن عبد اهلل قال: قال لي عبد الرمحن  :علّي بن إمساعيل امليثمي قال

املنكر هلذا األمر من بين هاشم  :ابن أبي عبد اهلل قلت لإلمام أبي عبد اهلل

 هاشم بني من اجلاحد قل: ولكن املنكر،:  ليوغريهم سواء؟ فقال 
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 إخوة في الله قول فذكرت فيه فتفكرت ، قال أبو احلسن:  وغيرهم

ونَ   يوسف: نك ره ۡم ََلهۥ مه ۡم َوهه َف    ٥٨ َفَعَرَفهه وَرةه يهوسه . سه

موالنا سألت قال: نصر أبي ابن عن حممَّد، بن أمحد عن أصحابنا، من عّدة 

 اجلاحد : فقال سواء؟ غريكم ومن منكم اجلاحد له: قلت ضاالرِّ اإلمام

 . حسنتان له احملسن و ذنبان له مِنّا

(1)احلّب يف اهلل والبغض يف اهلل 
 

 خالد، بن حمّمد بن وأمحد عيسى، بن حمّمد بن أمحد عن أصحابنا، من عدة 

 بن علّي عن بوب،حم ابن عن مجيعا، زياد بن وسهل أبيه، عن إبراهيم، بن علّيو

 أحب مَن  قال: اهلل عبد أبي اإلمام موالنا عن ،احلذاء عبيدة أبي عن رئاب،

 . إميانه كمل ممن فهو لله وأعطى لله وأبغض لله

  ابن حمبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد األعرج، عن موالنا اإلمام أبي

 الله، في وتبغض الله في حتبّ أنْ اإلميان عرى أوثق من قال:  عبد اهلل

 . الله في ومتنع الله، في وتعطي

 عن  ،ابن حمبوب، عن أبي جعفر  حمّمد بن النعمان األحول صاحب الطاق

 ودّ  :قال رسول اهلل :قال ، عن موالنا اإلمام أبي جعفرسالم ابن املستنري

 الله في أحب ومَن أال ،اإلميان شعب أعظم من الله في للمؤمن املؤمن

 . الله أصفياء من فهو الله في ومنع الله في وأعطى الله يف وأبغض

 علّي عن ،الوشاء علّي بن احلسن عن حمّمد، بن معلى عن حمّمد، بن احلسني 

 سمعته  :قال اهلل عبد أبي اإلمام موالنا عن ،بصري أبي عن محزة، أبي ابن

 نور أضاء دق ،نور من منابر على القيامة يوم الله في املتحابني إنّ يقول:

 هؤالء :فيقال به، يعرفوا حتى شئ كلّ منابرهم ونور أجسادهم ونور وجوهم

 . الله في املتحابون
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  علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محاد، عن حريز، عن فضيل بن يسار

عن احلّب والبغض، أمن اإلميان هو؟  قال: سألت موالنا اإلمام أبا عبد اهلل

مه   اآلية: هذه تال ثم والبغض؟ احلبّ إال اإلميان وهل فقال:  َحَبَب إ َۡلۡكه
مه  ْوَلَٰٓئ َك هه

ه
وَي َوٱۡلع ۡصَياَنٌۚ أ سه ۡفَر َوٱلۡفه مه ٱۡلكه ۡم َوَكَرهَ إ َۡلۡكه وب كه

ۥ ف  قهله يَمََّٰن َوَزَيَنهه ٱإۡل 
وَن  ده َرات    ٧ٱلَرَّٰش  وَرةه احلهجه  . سه

 أبي عن عيسى، بن حمّمد عن اهلل، عبد أبي بن أمحد عن أصحابنا، من عدة 

 اإلمام موالنا عن ،الطائي مدرك بن عمرو عن  أعلم فيما  حييى بن علّي احلسن

  أوثق؟ اإلميان عرى أيّ  ألصحابه: اهلل رسول لقا قال: اهلل عبد أبي

 وقال الزكاة، بعضهم: وقال الّصالة، بعضهم: وقال أعلم، ورسوله اهلل فقالوا:

 فقال اجلهاد، بعضهم: لوقا والعمرة، احلج بعضهم: وقال الّصيام، بعضهم:

 احلبّ اإلميان عرى أوثق ولكن به، وليس فضل قلتم ما لكلّ : اهلل رسول

 . الله أعداء من والتبري الله أولياء وتوالي الله في والبغض الله في

 ارود، عنه، عن  حمّمد بن علّي، عن عمر بن جبلة األمحسي، عن أبي اجل

 يوم الله في املتحابّون  :قال: قال رسول اهلل والنا اإلمام أبي جعفرعن م

 يديه وكلتا  ميينه عن عرشه ظل في خضراء، زبرجدة أرض على القيامة
 مبنْزلتهم يغبطهم الطالعة، الشمس من وأضوء بياضاً أشدّ وجوههم  ميني

 هؤالء ء؟ فيقال: ، يقول الناس: َمن هؤال مرسَل نبيٍّ وكلّ مقرَّب مَلَكٍ كلّ

 .  الله في املتحابون

  عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سامل، عن أبي محزة

 األولني الله جمع إذا قال:  عن موالنا اإلمام علّي بن احلسنيالثمالي 
 قال: الله، في املتحابون أين فيقول: الناس يسمع فنادى منادٍ قام واآلخرين

 قال: حساب، بغير اجلنة إلى اذهبوا لهم: فيقال الناس نم عنق فيقوم
 قال: حساب، بغير اجلنة إلى فيقولون: أين؟ إلى فيقولون: املالئكة فتلقاهم

 قال: الله، في املتحابون نحن فيقولون الناس؟ من أنتم ضرب فأي فيقولون:
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   ه،الل في ونبغض الله في نحب كنا قالوا: أعمالكم؟ كانت شيء وأي فيقولون:

 . العاملني أجر نِعْمَ فيقولون: قال:

 عن موالنا عنه، عن علّي بن حسان، عمن ذكره، عن داود بن فرقد ،

 يحب ومَن بالله علمه املؤمن: عالمات من ثالث قال:  اإلمام أبي عبد اهلل

 . يبغض ومَن

  علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، عن هشام بن سامل وحفص

 وما ليحبكم الرجل إنّ قال:  ، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللالبخرتيبن 

 وما ليبغضكم الرجل وإنّ بحبكم، اجلنة الله فيدخله عليه أنتم ما يعرف

. النار ببغضكم الله فيدخله عليه أنتم ما يعرف

  عدة من أصحابنا، عن أمحد بن  حمّمد بن خالد، عن ابن العرزمي، عن

 تعلم أنْ أردت إذا قال:  عفي، عن موالنا اإلمام أبي جعفرر اجلأبيه، عن جاب

 أهلَ ويبغضُ الله طاعة أهلَ يحبّ كان فإنْ قلبكَ، إلى فانظُرْ خيراً فيكَ أنّ
 أهلَ ويحبّ الله طاعة أهلَ يبغض كان وإنْ يحبكَ، والله خيرٌ، ففيكَ معصيته

 . أحب نمَ مع واملرء يبغضكَ، والله خير فيكَ فليس معصيته

  ذكره، عن موالنا عنه، عن أبي علّي الواسطي، عن احلسني بن أبان، عمن

 حبّه على الله ألثابه لله رجالً أحب رجالً أنّ لو قال:  اإلمام أبي جعفر

 لله رجالً أبغض رجالً أنّ ولو النار، أهل من الله علم في احملبوب كان وإنْ إياه

 . اجلنة أهل من الله علم في املبغض كان وإنْ إياه بغضه على الله ألثابه

  حمّمد بن حييى، عن أمحد بن  حمّمد بن عيسى، عن احلسني بن سعيد، عن

النضر بن سويد، عن حييى احلليب، عن بشري الكناسي، عن موالنا اإلمام أبي عبد 

 الله في كان فما الدنيا، في وحبّ ورسوله الله في حب يكون قد  قال: اهلل

. بشئ فليس الدنيا في كان وما الله، على فثوابه ورسوله

  عدة من أصحابنا، عن أمحد بن  حمّمد بن خالد، عن عثمان عيسى، عن

 قيان،ـلتـي لمنيـاملس إنّ قال:  مساعة بن مهران، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل
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 . لصاحبه حبّاً أشدّهما فأفضلهما 

 ر وابن فضال، عن صفوان اجلمالعنه، عن أمحد بن  حمّمد بن أبي نص ،

 أفضلهما كان إالّ قط مؤمنان التقى ما قال:  عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 . ألخيه حبّاً أشدّهما

  ،احلسني بن  حمّمد، عن  حمّمد بن عمران السبيعي، عن عبد اهلل بن جبلة

 يحب لم مَن كلّ قال:  ، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللعن إسحاق بن عمار

 . له دِينَ فال الدِّين على يبغض ولم الدِّين على

 (1)وجوب العبادات اخلمس 

 حممَّد بن يعقوب الكليين  عن أبي علي األشعري عن احلسن ابن علي

يسار عن موالنا  الكويف عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن

 لزّكاة،وا الصّالة، على خمس: على ماإلسال بُنِيَ قال:  اإلمام أبي جعفر

 احلديث.  والوالية والصوم، واحلج،

  لصلت مجيعا عن محاد بن اوعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد اهلل بن

 بُنِيَ  :قال زرارة عن موالنا اإلمام أبي جعفرعيسى عن حريز بن عبد اهلل عن 

 . والوالية والصوم، احلج،و والزّكاة، الصّالة، على أشياء: خمسة على اإلسالم

 ألنها أفضل الوالية  :من ذلك أفضل؟ فقال يءفقلت وأي ش :قال زرارة

ثم الذي يلي ذلك يف الفضل؟  قلُت: . عليهن الدليل هو والوالي مفتاحهن،

 ألنه الزّكاة : ثم الذي يليها يف الفضل؟ قال :ُت، قل الصّالة  :فقال

         :فالذي يليها يف الفضل؟ قال :، قلُت بلهاق بالصّالة وبدأ بها، قرنها

 احلج قلُت: ماذا يتبعه؟ قال . : الصوم احلديث ..  

لربقي يف احملاسن عن عبد اهلل بن الصلت باالسناد اورواه أمحد بن أبي عبد اهلل 

 .املذكور
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 ن وعن حممَّد بن حييى عن أمحد بن حممَّد عن علي بن النعمان عن ابن مسكا

 سالم،باإل أخبرك أال قال:  عن سليمان بن خالد عن موالنا اإلمام أبي جعفر

 أصله أمّا : قلُت: بلى ُجِعلُْت فداكَ. قال  سنامه؟ وذروة وفرعه أصله

 كَأخبرتُ شئت إن : ْ. ثم قال اجلهاد سنامه وذروة الزّكاة، وفرعه فالصّالة،
. احلديث. جنة صومال  :، قلُت: نعم، قال اخلير بأبواب

ورواه الربقي يف احملاسن عن أبيه عن علي بن النعمان. ورواه الشيخ باسناده عن 

 ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن احلسن بن حممَّد بن مساعة عن ابن رباط عن

 حنوه.  عن رسول اهلل  موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

بن النعمان مثله، إىل قوله  ورواه احلسني بن سعيد يف كتاب الزهد عن علي

اجلهاد. وعن حممَّد بن حييى عن أمحد بن حممَّد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة 

 حنوه.  اهلل عن علي بن عبد العزيز عن موالنا اإلمام أبي عبد

 ورواه الشيخ بإسناده عن حممَّد بن يعقوب عن حممَّد بن حييى. 

 عزيز. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد ال

 ورواه الربقي يف احملاسن عن احلسن بن علي بن فضال مثله.

  وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي األشعري عن حممَّد بن عبد

 قال ملوالنا اإلمام أبي عبد اهللاجلبار مجيعا عن صفوان عن عمرو بن حريث أنه 

أال أقّص عليكَ ديين؟ فقال : : بلى  بشهادة أْن ال إله . قلت: أدين اهلل

، وإقام الّصالة، وإيتاء الّزكاة، ريك له، وأّن حممَّداً رسول اهللإالّ اهلل وحده ال ش

 يا  :. فقالّج البيت، والوالية، وذكر األئمةوصوم شهر رمضان، وح

.  والعالنية السرّ في به الله أدين الذي آبائي ودين الله دين هذا عمرو

احلديث.

 ن أبي جعفره عن محاد عن حريز عن زرارة عوعنه عن أبي  :قال َبُنِي 

.  والوالية والصوم، واحلج، والزّكاة، الصّالة، على أشياء: خمسة على اإلسالم

 احلديث.
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 ورواه الشيخ بإسناده عن حممَّد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسالً.

 ن سهل بن وعن حممَّد بن حييى عن أمحد بن حممَّد وعن عدة من أصحابنا ع

زياد مجيعا عن احلسن بن حمبوب عن هشام بن سامل عن عبد احلميد بن أبي العال 

 افترض الله إن  :يف مجلة حديث، قال النا اإلمام أبي عبد اهللعن مو

. وواليتنا واحلج، والصيام، والزّكاة، الصّالة، فرائض: خمس محمَّد أمة على

 ن احلسني بن سعيد عن ابن العرزمي وعنه عن أمحد بن حممَّد بن عيسى ع

 الة،ـالصّ ثالثة: اإلسالم أثافي قال:  عن أبيه عن موالنا اإلمام الصادق
 . بصاحبتها إال منها واحدة تصح ال والوالية، والزّكاة،
  وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أمحد بن حممَّد بن أبي نصر وعن عدة من

الد عن إبراهيم بن حممَّد الثقفي عن حممَّد بن أصحابنا عن أمحد بن حممَّد بن خ

قال:  ه عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللمروان مجيعا عن أبان بن عثمان عمن ذكر

 ّمحمَّداً أعطى الله إن وعيسى وموسى وإبراهيم نوح شرائع  إىل أن ،

 واالمر واحلج، والصيام، والزّكاة، الصّالة، فيه عليه افترض ثم  :قال
 له وأحل الوضوء، وزاده الله. سبيل في واجلهاد املنكر، عن والنهى ملعروف،با

 املشركني وأسر اجلزية وأعطاه وطهوراً، مسجداً األرض له وجعل والفئ، الغنم

 ، احلديث.  وفداهم

 ورواه الربقي يف احملاسن عن أبي إسحاق الثقفي عن حممَّد بن مروان مثله.

 يونس بن عبد الرمحن عن عجالن بن أبي  وعنه عن حممَّد بن عيسى عن

 : أوقفين على حدود اإلميان. فقالصاحل قال: قلت ملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل

:  الله رسول محمَّداً وأن الله، الإ إله ال أنْ شهادة، جاء مبا واإلقرار 
 البيت، وحج رمضان، شهر وصوم الزّكاة، وأداء اخلمس، وصالة الله، عند من

 . الصادقني مع والدخول عدوِّنا، وعداوة وليِّنا، يةووال

  وعن احلسني بن حممَّد األشعري عن معلى بن حممَّد الزيادي عن احلسن بن

عن موالنا اإلمام  علي الوشا قال حدثنا أبان بن عثمان عن الفضيل عن أبي محزة
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 والصوم، والزّكاة، الصّالة، على خمس: على اإلسالم بُنِيَ  قال: أبي جعفر

 .  بالوالية نودي ما بشيءٍ ينادَ ولم والوالية، واحلج،

ورواه الربقي يف احملاسن عن ابن حمبوب عن أبي محزة الثمالي عن موالنا اإلمام 

مثله، وعن علّي بن إبراهيم عن صاحل بن السندي عن جعفر بن بشري  أبي جعفر

 .مثله لفضيل عن موالنا اإلمام أبي جعفرعن أبان عن ا

  وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أمحد بن حممَّد بن أبي نصر

        قال: أبي جعفرعن مثنى احلناط عن عبد اهلل بن عجالن عن موالنا اإلمام 

 َرمضان، شهر وصوم والزّكاة، والصّالة، الوالية، خمس: على اإلسالم بُنِي 

 . واحلج

 سندي عن جعفر بن بشري عن علّي ابن وعن علي بن إبراهيم عن صاحل بن ال

عن دين الذي  أبي محزة عن أبي بصري قال: مسعته يسأل اإلمام أبا عبد اهلل

 وال يقبل منهم غريه، ما هو؟ فقالعلى العباد ما ال يسعهم جهله،  افرتض اهلل

 : وإيتاء الصّالة، وإقام الله، رسول محمَّداً وأنّ الله، إال إله ال أنْ شهادة 

.  والوالية رمضان، شهر وصوم سبيالً، إليه استطاع من البيت وحجّ لزّكاة،ا

 احلديث.

  حممَّد بن علي بن احلسني بن بابويه بإسناده عن سليمان بن خالد قال: قلت

: أخِبْرني عن الفرائض اليت افرتض اهلل على العباد ما ملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 وإقام الله، رسول محمَّداً وأنّ الله، إال لهإ ال أنْ شهادة : هي؟ فقال
 والوالية، رمضان، شهر وصيام البيت، وحج الزّكاة، وإيتاء اخلمس، الصّالة

 .  اجلنة دخل مسْكِر كلَّ واجتنب وقارب وسدّد أقامهنّ فمَن

ورواه الربقي يف احملاسن عن أبيه عن النضر عن حييى احلليب عن عبد اهلل بن 

 ن بن خالد مثله.مسكان عن سليما

  عن حممَّد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن حممَّد ( اخلصال ) ويف

بن عيسى عن القاسم بن احلسن بن علي بن يقطني عن ابن أبي جنران وجعفر بن 



 

 

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

سليمان مجيعا عن العال بن رزين عن أبي محزة الثمالي قال: قال موالنا اإلمام أبو 

 البيت، وحج الزّكاة، وإيتاء الصّالة، إقام خمس: على ماإلسال بُنِيَ : جعفر
 ولم رخصة، منها أربعٍ في فجعل البيت، أهل لنا والوالية رمضان، شهر وصوم

 لم ومَن الزّكاة، عليه تكن لم مالٌ له يكن لم مَن رخصة، الوالية في يجعل
 شهر وأفطر قاعداً، صلى مريضاً كان ومَن حج، عليه فليس مال له يكن

 . الزمة فهي له مالَ ال أو مالٍ ذا أو مريضاً أو كان صحيحاً والوالية مضان،ر

  عن أبيه عن عبد اهلل بن جعفر عن أمحد بن ( صفات الشيعة ) ويف كتاب

 مَن يقول:  ل: مسعت موالنا اإلمام أبا احلسنحممَّد عن ابن أبي جنران قا

 الصّالة، يقيمون الذين ناشعيت ، إىل أْن قال:  عادانا فقد شيعتنا عادى

 أهل ويوالون رمضان، شهر ويصومون احلرام، البيت ويحجون الزّكاة، ويؤتون
 ردَّ مَن واألمانة، والتقى، اإلميان، أهل أولئك أعدائنا من ويبرؤون البيت،

 . احلديث. الله على طعن فقد عليهم طعن ومَن الله، على ردَّ فقد عليهم

  مَّد بن موسى بن املتوكل عن السعد آبادي عن أمحد عن حم( اجملالس ) ويف

نا بن أبي عبد اهلل الربقي عن أبيه عن حممَّد بن سنان عن املفضل بن عمر عن موال

 على دعائم، خمس على اإلسالم بُنِيَ  قال: اإلمام الصادق جعفر بن حممَّد

 . ولده من واألئمة املؤمنني أمير ةووالي واحلج، والصوم، والزّكاة، الصّالة،

  حممَّد بن احلسن يف اجملالس واالخبار بإسناده عن علي بن عقبة عن أبي

قال: قلُت له: أي  كهمس وبإسناده عن زريق عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 هذه يعدل املعرفة بعد شئ من ما  :فقالاألعمال أفضل بعد املعرفة؟ 
 يعدل شئ ذلك بعد وال الزّكاة. ليعد شئ والصّالة املعرفة بعد وال الصّالة،

 وخامتته معرفتنا، كلّه ذلك وفاحتة احلج، يعدل شئ ذلك بعد وال الصوم،

،  والدرهم الدينار ببذل واملواساة االخوان، كبر ذلك بعد شئ وال معرفتنا،

 حج إدمان من للفقر أنفى وال غنى، أسرع شيئاً رأيت وما  :إىل أن قال
 مبرورات، عمرة. وألف حجة الف الله عند تعدل ةفريض وصالة البيت، هذا



 اجلزء الثاني 

 الدنيا ملئ من خير بل ال ذهباً، مملوّ بيت من خير عنده واحلجة متقبالت،

 بشيراً باحلق محمَّداً بعث والذي الله، سبيل في ينفقه وفضة ذهباً
 وطواف، حجة، من أفضل كربته وتنفيس مسلم، امرئ حاجة لقضاء ونذيراً

 . احلديث. عشرة عقد حتى وطواف، وحجة،

  وعن أبيه عن سعدان بن مسلم عن الفضيل بن يسار عن موالنا اإلمام أبي

 الله، إال إله ال أنْ شهادة اجلنة: دخل بهن الله لقى مَن عشر قال:  جعفر
 وإيتاء الصّالة، وإقام الله، عند من جاء مبا واإلقرار الله، رسول محمَّداً وأنّ

 من والبراءة الله، ألولياء والوالية البيت، وحجّ مضان،ر شهر وصوم الزّكاة،

 .  مُسْكِر كل واجتناب الله، أعداء

عن حممَّد بن احلسن عن الصفار عن ( ثواب األعمال ) ورواه الصدوق يف 

العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم وامسه عبد الرمحن بن مسلم.

أهل البيت  نها حّبيف أّن العبد يسأل يوم القيامة عن أربع م 
(1)وواليتهم

 

  قال: أخربني حممَّد بن حممَّد يعين املفيد قال: أخربني أبو ( أماليه ) الشيخ يف

حدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل عن أمحد  :القاسم جعفر بن حممَّد بن قولويه قال

 مإلماابن حممَّد بن عيسى عن احلسن بن حمبوب عن أبي محزة الثمالي عن موالنا 

 عبد قدم تزل ال :الله رسول قال  :قال أبي جعفر حممَّد بن علي الباقر

 عمرك :خصال أربع عن يسأل حتى الله يدي بني من القيامة يوم مؤمن

 وضعته، وأين اكتسبته أين من ومالك ،أبليته فيما وجسدك أفنيته، فيما

 الله؟ لرسو يا حبكم عالمة وما :القوم من رجل فقال البيت أهل حبنا وعن

 . طالب أبي بن عليّ رأس على يده ووضع هذا محبة فقال:

 حدثين أبي موسى :وسى بن جعفر قالبن بابويه بإسناده عن إسحاق بن ما 
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بن جعفر عن أبيه اإلمام جعفر بن حممَّد عن أبيه اإلمام حممَّد بن علّي عن أبيه اإلمام 

ن أبيه أمري املؤمنني علّي ابن أبي علي بن احلسني عن أبيه اإلمام احلسني بن علي ع

 حتى القيامة يوم عبد قدما تزول ال :الله رسول قال قال:  طالب

 أين من ماله وعن أفناه، فيما وعمره أباله، فيما شبابه أربع: عن يسأل

. البيت أهل حبنا وعن أنفقه، وفيما اكتسبه

  عن النيبشرف الدين النجفي فيما نزل يف العرتة عن ابن عباسإنه : 

 فيما عمره عن أربع: عن يسأل حتى القيامة يوم العبد قدم تزول ال قال: 

 وعن به عمل ماذا علمه وعن أنفقه، وفيما اكتسبه أين من ماله وعن أفناه،

 .  البيت أهل حبّنا

  ابن بابويه بإسناده عن رقّية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر بن حممَّد بن

قال: قال رسول  هان علي بن أبي طالب عن أمِّها عن آبائعلي بن احلسني ب

 عن خصال: أربع عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدم تزول ال  :اهلل

 أنفقه، وفيما اكتسبه أين من ماله وعن ،أباله فيما وشبابه أفناه فيما عمره

 . البيت أهل حبنا وعن

  قلت يا رسول اهلل  :باس قالبإسناده عن عبد اهلل بن ع( أماليه ) الشيخ يف

 نبياً باحلق بعثني والذي طالب أبي بن عليّ مبودة عليك  :أوصين؟ فقال

 وهو طالب أبي بن عليِّ حبِّ عن يسأله حتى حسنةً عبدٍ من للهُا يقبل ال

 بواليته يأتِ لم وإنْ ،منه كان ما على عمله قبل بواليته جاء فإنْ أعلم تعالى

 . النار إلى به مرأ ثم شئ عن يسأله لم

يف أنه ال جيوز العبد على الصراط يوم القيامة وال يدخل اجلنة إاّل  
 (1) من طريق العامة بواليته ووالية أهل بيته جبواز من أمري املؤمنني

  امة يف كتاب فضائل أمري املؤمننيلعاأبو املؤيد موفق بن أمحد من أعيان 
 

                                                           



 اجلزء الثاني 

ي بن أمحد بن شاذان قال: أخربني حممَّد بن محاد قال: ذكر اإلمام حممَّد بن عل

التسرتي عن حممَّد بن أمحد بن إدريس عن حممَّد بن عبد اهلل األصبهاني عن أبيه عن 

 عن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل هشيم عن يونس عن عبيد عن احلسن البصري

 : طالب أبي بن عليُّ قعد القيامة ميو كان إذا وهو الفردوس على 
 أنهار متفجر سفحه ومن العاملني ربّ عرش وفوق اجلنة على عال قد جبلٌ

 بني من يجري نور من كرسيٍّ على جالسٌ وهو اجلنان في ويتفرق اجلنة
 أهل ووالية بواليته براءة ومعه إالّ الصراط أحد يجوز ال التسنيم يديه

 .  النار ومبغضيه اجلنة محبيه فيدخل اجلنة على يشرف بيته

 فق بن أمحد هذا أيضاً قال: أنبأني احلافظ احلسن أمحد املقري أخربنا مو

أمحد بن عبد اهلل حدثنا أبو العباس أمحد بن علي بن حممَّد املرمي حدثنا أبي حدثنا 

إمساعيل ابن موسى حدثنا حممَّد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن جماهد عن ابن 

 جبرائيل لهال أقام القيامة ميو كان إذا  :عباس قال: قال رسول اهلل

 كرم عليٍّ من براءة معه كان مَن إالّ أحد يجوزه فال الصِّراط على ومحمَّداً

 .  وجهه الله

 ( يف  ابن املغازلي ـ ) أبو احلسن علي بن حممَّد اخلطيب الشافعي املعروف ب

وهاب أذنا قال: أخربنا أمحد بن حممَّد بن عبد ال(  مناقب أمري املؤمنني) كتاب 

عن القاضي أبي الفرج أمحد بن علي قال: حدثنا أبو غامن سهل بن إمساعيل بن 

بلبل قال: حدثنا أبو القاسم الطائي قال: حدثنا حممَّد بن زكريا الغالبي، حدثنا 

العباس بن بكار عن عبد اهلل بن املثنى عن عمه مثامة بن عبد اهلل بن أنس عن أبيه عن 

 شفير على امليزان ونصب القيامة يوم كان إذا  :اهللقال: قال رسول  جدِّه

.  طالب أبي بن عليّ والية كتاب معه كان مَن إالّ عليه يجز لم جهنم

 إبن املغازلي أيضاً يف كتابه من عّدة طرق بأسانيد خمتلفة عن النيب  واملعنى

 لىع الصراط ونصب القيامة يوم كان إذا قال:  متقارب فيها أّن النيب

 . طالب أبي بن عليّ والية كتاب معه مَن إالّ عليه مير لم جهنم شفير
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 على يجز لم  :ويف بعض رواياتهم من عدة طرق بأسانيدها إىل النيب

. طالب أبي بن عليّ من جواز معه مَن إالّ الصراط

  :ابن املغازلي أيضا قال أخربنا أبو حممَّد بن أمحد بن موسى الغندجاني قال

أخربنا أبو الفتح هالل بن حممَّد احلفار قال: حدثنا أبو القاسم إمساعيل بن علي بن 

رزين بن عثمان بن عبد الرمحن بن عبيد اهلل بن يزيد بن ورقاء اخلزاعي قال: حدثنا 

علّي بن احلسني السعدي قال: حدثنا إمساعيل بن موسى السدي قال: حدثنا يزيد 

 يوم عليٌّ  :باس قال: قال رسول اهللبن أبي زياد عن جماهد عن ابن ع

 أبي بن عليّ من بجواز جاء مَن إالّ اجلنة يدخل ال احلوض على القيامة

 .  طالب

 معه مَن إالّ دخلهاي وال اجلنة باب على يجلس جبرائيل نأ وروي: 

.  علي من براءة

 باإلسناد  أبو شريويه من أعيان علماء العامة من كتاب الفردوس يف باب احلاء

. النار من براءة عليٍّ حبُّ  :سول اهللقال عن عمر بن اخلطاب: قال ر

  أبو احلسن الفقيه حممَّد بن أمحد بن شاذان املتقدم من طريق العامة يرفعه إىل

 الله أمر القيامة يوم كان إذا  :أبي سعيد اخلدري قال: مسعت رسول اهلل
 لم ومن املؤمنني أمير ببراءة إالّ أحد زيجو فال الصراط على يقعدان ملكني

 قوله وذلك النار في منخريه على اللهُ أكبَّه املؤمنني أمير براءة له تكن

م َمۡس   تعالى: ۡمۖۡ إ َنهه وهه هوَن   ه َوق فه وَرةه الَصاَفات    ٢٤ول قلُت: فداكَ أبي وأمي يا   سه

 إالّ إله ال الساطع بالنُّور وبمكت رسول اهلل ما معنى براءة أمري املؤمنني؟ قال: 

 رسول وصيّ طالب أبي ابن عليّ املؤمنني وأمير الله رسول محمَّد لهال

. الله

  من طريق العامة عن أنس عن جماهد ( الفضائل ) ابن شهرآشوب يف كتاب

،  نعم للنار جواز؟ قال:  عن طاووس عن ابن عباس قال: قلُت للنيب

 . طالب أبي ابن عليِّ حبُّ قلُت: وما هو؟ قال: 
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  إبراهيم بن حممَّد احلمويين من أعيان علماء العامة قال: أخربني الشيخ

الصاحل عماد الدين عبد احلافظ بن بدران بن شبل املقدسي بقراءتي عليه قلت له: 

أخربك القاضي مجال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن حممَّد بن أبي الفضل 

ني إجازة أنبأنا أبو عبد اهلل حممَّد بن الفضل الفراوي أنبأنا شيخ األنصاري احلرستا

السنة أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي قال: أنبأنا احلافظ أبو عبد اهلل حممَّد 

بن عبد اهلل البيع النيسابوري قال: حدثين عطية بن سعيد عبد اهلل بن منصور 

قمة األبهري حدثنا عثمان بن جعفر األندلسي ابن حممَّد حدثنا القاسم بن عل

الدينوري قال: حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل الصاعدي حدثنا ذو النون املصري حدثنا 

   قال: مالك بن أنس عن جعفر ابن حممَّد صلوات اهلل عليهم أمجعني عن علي

 للها رسول قال: ونَصَبَ القيامة يومَ واآلخرين األولني اللهُ جَمَعَ إذا 

 بوالية براءة معه كانت مَنْ إالّ أحدٌ بها يجز لَمْ جهنّم جِسْرِ على راطَالصِّ

. عليه وسالمه الله صلوات طالب أبي بن عليِّ

وفيه أربعة  من طريق اخلاصة يف والية النيب وأهل بيته األئمة 
(1)أحاديث

 

 حممَّد بن العباس بن ماهيار الثقة يف تفسريه فيما نزل يف أهل البيت قال: 

 :حدثنا أمحد بن الفضل األهوازي عن بكر بن حممَّد بن إبراهيم غالم اخلليل قال

إلمام موسى الكاظم عن أبيه اإلمام جعفر عن أبيه احدثنا زيد بن موسى عن أبيه  

حلسني عن أبيه اإلمام احلسني عن أبيه أمري ااإلمام حممَّد عن أبيه اإلمام علّي بن 

َرة  َعن   : يف قول اهلل الباملؤمنني علّي بن أبي ط ِإَوَن ٱََّل يَن ََل يهۡؤم نهوَن ب ٱٓأۡلخ 
َرَّٰط  لََنَّٰك بهوَن  وَرةه ال  ٧٤ٱلصَّ  ۡؤم نهونَ سه  . البيت أهل واليتنا عن قال: ، مه

 عن الرماني جعفر عن العباس بن علي حدثنا :قال ًأيضا العباس بن حممَّد 

 علي املؤمنني أمري موالنا عن نباتة بن ألصبغا نع ظريف بن سعد عن علوان بن حسني
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 :قال  قوله:   َرَّٰط  لََنَّٰك بهوَن َرة  َعن  ٱلصَّ  ،  ٧٤ِإَوَن ٱََّل يَن ََل يهۡؤم نهوَن ب ٱٓأۡلخ 

. واليتنا عن قال: 

 بن شهرآشوب قال يف كتبنا عن جابر عن أبي حنيفة قوله تعاىل: ا  ِإَوَن
َرَّٰط  لََنَّٰك بهوَن ٱََّل يَن ََل يهؤۡ  َرة  َعن  ٱلصَّ   .  واليتنا قال:   ٧٤م نهوَن ب ٱٓأۡلخ 

 علّي بن إبراهيم يف تفسري اآلية عن موالنا اإلمام الّصادق :يف قوله تعاىل 

   َرَّٰط ۡم إ ََلَّٰ ص  وهه ۡسَتق يم   ِإَونََك تَلَۡدعه   املؤمنني أمير والية إلى قال:   ٧٣ مُّ

َرَّٰط  لََنَّٰك بهوَن  ِإَونَ  قال: َرة  َعن  ٱلصَّ   عن قال:   ٧٤ٱََّل يَن ََل يهۡؤم نهوَن ب ٱٓأۡلخ 

 . حلائدون اإلمام

(1)ونذكر من الروايات أيضاً اآلتي
 

 بن بابويه قال: حدثنا علي بن عيسى القمي قال: حدثين علي بن حممَّد ا

يه عن خلف بن محّاد ماجيلويه قال: حدثين أمحد بن أبي عبد اهلل الربقي عن أب

لعبدي عن سليمان بن مهران عن موالنا اإلمام الصادق ااألسدي عن أبي احلسن 

 ملؤمنني اإلمام علّي بن أبي طالباعن أبيه عن آبائه عن أمري  جعفر بن حممَّد

 في وخليفتي ووصيّي ووارثي أخي أنتَ عليّ يا :الله رسول قال  :قال

 يا مُبْغِضِي، ومُبْغِضُكَ مُحِبِّي مُحِبُّكَ ،اتيمم وبعد حياتي في وأمتي أهلي

 في ساداتٌ وِلْدِكَ مِن واألئمّة وأنتَ أنا عليّ يا ،األُمّة هذه أَبَوَا وأنتَ أنا عليّ

 أنكر فقد أَنكَرَنَا ومَنْ اللهَ، عَرَفَ فقد عَرَفَنَا مَنْ ،اآلخرة في وملوكٌ الدُّنيا

. اللهَ

 أمحد بن زياد بن جعفر قال: حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا  :بن بابويه قالا

بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن احلسني بن خالد عن موالنا اإلمام أبي ا

 أنا :الله رسول قال  :قال عن آبائه عن أبيه احلسن علّي بن موسى

 وحملة وإسرافيل وميكائيل جبرائيل مِن خيرٌ وأنا للها خلق مَن سيِّد
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 صاحبُ وأنا املرسلني، الله وأنبياء املقربني الله مالئكة وجميع العرش

 عَرَفَ فقد عَرَفَنَا مَنْ مّة،االُ هذه أَبَوَا وعليٌّ وأنا يف،الشر واحلوض الشفاعة
 أهل شباب وسَيِّدَا مَّتِياُ سبطا عليٍّ ومِن ،لله أنكر فقد أنكرنا ومَنْ اللهَ،

 ومَعْصِيَتُهُم طاعَتِي طاعتُهم تسعةٌ احلسني وِلْدِ ومِن احلسني، احلسن، اجلنة:

 .  وَمَهْدِيُّهُم قَائِمُهُم تَاسِعُهُم مَعْصِيَتِي،

 قال: حدثنا  مَّد بن احلسن بن أمحد بن الوليدبن بابويه قال: حدثنا حما

احلسني بن احلسن بن أبان عن احلسني بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان 

 في املؤمنني أميرُ قال قال:  نا اإلمام أبي عبد اهللعن أبي بصري عن موال

 وأنا األرامل، وزوج واملساكني اليتامى أبو وأنا املهتدي وأنا الهادي أنا خطبةٍ:

 الله حبل وأنا اجلَنَّة إلى املؤمنني قائدُ وأنا خائف، كل ومأمن ضعيف كل ملجَأُ

 الصادق ولسانه الله عني وأنا ،التقوى الله وكلمة الوثقى الله عروة وأنا املتني،

وَل   يقول: الذي أن الله جنب وأنا ويده، ن َتقه
َ
َّٰ َماأ ََتَّٰ لََعَ فََرطته ف   َنۡفٞس تََٰيََّٰحّۡسَ

َمر    ٥٦ ...َجۢنب  ٱّلَل   وَرةه الزُّ  بالرّحمة عباده على املبسوطة الله يد وأنا ،سه

 نبيِّه وصيُّ ألني رَبَّه عَرَفَ فقد قِّيحَ وَعَرَفَ عَرَفَنِي مَنْ حِطّة باب وأنا واملغفرة،

. رسوله وعلى الله على رادّ إالّ هذا ينكر ال خلقه على وحجّتُه أرضه في

قال ابن بابويه عقيب هذا احلديث: اجلنب الطاعة يف لغة العرب يقال: هذا 

ََتَّٰ  :قال اهلل غري يف جنب اهلل أي يف طاعة اهللص وَل َنۡفٞس تََٰيََّٰحّۡسَ ن َتقه
َ
َّٰ أ  لََعَ

 .اهللأي يف طاعة    ٥٦ ...َما فََرطته ف  َجۢنب  ٱّلَل  

 بن بابويه قال: حدثنا علي بن أمحد بن حممَّد بن عمران الدقاقا  :قال

حدثنا حممَّد بن أبي عبد اهلل الكويف عن موسى بن عمران النخعي عن عمه احلسني 

حييى بن أبي القاسم عن موالنا بن يزيد عن احلسن بن علي أبي محزة عن أبيه عن 

 :الله رسول قال قال:  اإلمام الصادق جعفر بن حممَّد عن أمري املؤمنني علي
 خلفائي القائمُ وآخرهم طالب أبي بن عليُّ أوَّلُهم عشر اثنا بعدي األئمة

 لهم واملُنْكِرُ مؤمنٌ بهم املُقِرُّ عدي،ـب مَّتِياُ لىـع الله جةـوح يائيـوأول يائيـوأوص
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 . كافرٌ 

ۡم   ويف التْنزيل قوله تعاىل:  ۥ م ۡنهه ۡم فَإ نَهه م مَّ نكه وَرةه الَمائ  ٥١... َوَمن َيَتَولَهه ، َدة    سه

 لو أنّ  جربائيل وميكائيل كان يفويف حديث مساعة قال: والذي بعث حممَّداً باحلّق 

 .(1)وجوههما أكّبهما اهلل يف الّنار على من حمّبة الشيخني قلبهما شيء 

بسنده عن حبيش بن املعتمر قال: دخلـُت على أمري  ويف جمالس املفيد

، فقلُت: الّسالم عليكَ يا أمري املؤمنني ورمحة اهلل املؤمنني علّي بن أبي طالب

   ملبغضنا... غضاًومب حملبِّنا، محبَّاُ أمسيت : ُوبركاته، كيف أمسيت؟ قال

 فإنْ قلبَه، فليمتحِنْ مبغِضٌ أم لنا أمُحِبٌّ يعلَم أنْ سرَّه مَن  : إىل أْن قال

 مبحبٍّ فليس لنا وليّاً يبغضُ كان وإنْ لنا، مببغض فليس لنا وليّاً يحبُّ كان

 . لنا

: ويف تفسري العياشي أن أبي محزة الثمالي قال: قال موالنا اإلمام أبو جعفر

 كأمنا تعالى اللهَ يعرف لم نْمَ وأما عَرَف، مَن للهَا يعبد إمنا حمزة أبا يا 

 يصدّق قلُت: أصلحكَ اهللُ، وما معرفة اهلل؟ قال:  ، ضالالً هكذا غيره يعبد

 الهدى وبأئمّة به وااليتمام عليّ مواالة في للها رسول محمَّداً ويصدّق الله

قال: قلُت:  ، الله عرفان وكذلك عدوّهم، من الله إلى والبراءة بعده من

 توالي : أّي شيء إذا عملُتُه أنا استكملت حقيقة اإلميان؟ قال أصلحكَ اهلل

 :. قلُت الله أمركَ كما الصادقني مع وتكون الله، أعداءَ وتعادي الله أولياءَ

 وعليّ الله رسول محمّد الله: أولياء:  وَمن أولياُء اهلل وَمن أعداُء اهلل؟ قال

 جعفر بنيا ثمّ إلينا األمر انتهى ثمّ احلسني بن وعليّ واحلسني واحلسن

 الله أولياء والى فقد هؤالء والى فمَن ،جالسٌ وهو جعفر اإلمام إلى وأومأ

     ن أعداُء اهلل أصلحكَ اهلل؟ قال:قلُت: وَم . الله أمر كما الصّادقني مع وكان

 األربعة األوثان وَمن هم؟ قال :، قلُت : ونعثل ورمع الفصيل أبو 
 

                                                           



 اجلزء الثاني 

(1) تعالى الله أعداءَ عادى فقد هؤالء عادَى فمَن دينهم، انَدَ ومَن ومعوية
 . 

 بسنده عن هشام بن سامل عن موالنا اإلمام الّصادق( أمالي الّصدوق ) ويف 

 لنا قطع أو قاطعاً لنا وصل أو غالياً لنا مدح أو عائباً لنا جالس مَن قال: 

 املثاني السبع أنزل بالذي كفر فقد وليّاً لنا عادى أو عدوّاً لنا والى أو واصالً

 . العظيم والقرآنَ

 إذا  :قال: قال رسول اهلل ويف الصحيح عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل
 سَبِّهِم من وأَكْثِرُوا منهم، البراءَةَ فأظهِرُوا بعدي من والريب البدع أهلَ رأيتم

 االسالم يف الفساد في يطمعوا لئالّ وباهِتُوهم والوقيعة، فيهم والقول
 احلسنات بذلك لكم اللهُ يكتب بِدَعِهِم، من يتعلّمون وال الناسُ ويحذرُهم

  اآلخرة في الدّرجات به لكم ويرفع
(2). 

من  إّن الِفقرةَ الشريفة تضمََّنْت الرباَءةَ إىل اهلل تعاىل وإىل أهل البيت واحلاصل:

 أعدائهم املباشرين، والذين شايعوهم واتبعوهم ووالوهم.

فاألشياع هم شيعة أبي بكر وعمر وَمن جاء بعدهما من بين أمّية وبين العّباس 

 وفلوهلم.

فأشياعهم وأتباعهم لفظان مرتادفان، ميكن ختصيص األول باخلواص، واملتابعني 

الوارد يف الِفقرة  ( أولياؤهم) هلم هم املقتفون آثارهم حذو النعل بالنعل، وأّما لفظ 

 لَقاً، وجيب الترّبي من اجلميع لكونهم أولياء الطاغوت.أيضاً فهم احملبُّون مط

 وَمْن والعالنية، بالسّر هلم احملبُّ الّرسول، آل مبقام املؤمن هو فاملؤمن كان وكيف

                  الكبرية اجلامعة يف كما ألعدائهم ومعاٍد ألوليائهم حمبٌّ حمالة ال فهو كذلك كان

 مبغضٌ وألوليائكم، لكم موالٍ خالفكم، مَن وبضاللة بشأنكم مستبصر 

 . ألعدائكم

 آمنتم ومبا بكم مؤمنٌ يـأن مـهِدُكـشاُو اللهَ هِدُـشاُ يف الزيارة:  ونظري قوله
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. به كفرمت ومبا بعدوّكم كافر به، 

إّن اإلميان بهم والوالية هلم واحملّبة اخلالصة هلم ال تكون إالّ بالرباءة  واخلالصة:

 ةوالوجه من أّن اإلميان حقٌّ وهو ال جيتمع مع الباطل الذي هو واليمن أعدائهم، 

 أعدائهم وعدم الرباءة منهم.

مْ  يَا أبَا َعبْد  اّلل   ] لٌْم ل َمْن سالََمكه َّ س   [ إَّن 
ْم إَل يَوْم  الق ياَمة  وََحرٌْب ل َمنْ  ]  [ حاَرَبكه

ة أعدائهم، فإّنه إْن مل مبواالة أولياء اهلل تعاىل، ومعادا يتحقق اإلميان باهلل

يواهلم فهو ضاّل، وإْن واالهم مع أعدائهم فهو مشرك، وإْن واىل أعداءهم دونهم 

عقد القلب، ويتحقق أيضاً  فهو كافر جاحد، وكيف كان فاإلميان بهذا من صفات

 لِمَن سِلْمٌ  :بالفعل، وهو برتتيب آثار تلك العقائد يف اخلارج، ومنها قوله

 سامل ومواٍخ هلم وحرٌب أي عدوٌّ وحماِرٌب ِلَمن حاربكم.أي م  ساملكم

 » :اجمللسي الشارح قال

 ».

 ومواٍل وحمبٌّ لمومستس ومطيع مصاحل أي ِسلٌْم إني :وعلى هذا فمعنى

 ناظرة اجلملة وهذه معكم، عمله هكذا كان ملن أي ساملكم ِلَمن ومسامل ومسلِّم،

 املستلزم ساملكم َمْن ضّد اجلهاد تارك أني إىل معناه ويرجع العملي، اإلميان إىل

 مواردها يف التقية مستعمالً أو لكم سلماً دام ما معه للمحاجة وتارك معه، ملساملتكم

 عّمن راضياً دام ما شيعتكم، عن الضرر لدفع املخاصمة وتاركاً للسلم، املوِجبة

وإْن عصاني يف غريها، وما دام  مواالتكم يف أطاعكم ِلَمن مطيعاً أو عنكم، رضي

منقاداً ملن انقاد لكم يف مواالته لكم، كونه حمّباً ِلَمن أحّبكم، كّل ذلك وغريه الناشئ 

ساملة يف مجيع تلك األمور على ما يقتضيه االميان من اإلميان القليب لكم، فتكون امل



 اجلزء الثاني 

 حربٌ  :وعلى هذا فقوله ..القليب، ال على ما تقتضيه املعاشرة العرفّية فقط.

 .(1)معناه أني بالنسبة إىل َمْن حاربكم  أعمل مبا يقتضيه اإلميان بكم  حاربكم لِمَن

 سؤال:

 وحَرْبٌ سالَمَكُم، لِمَن سِلْمٌ له: ملاذا قَيََّد حرَب أعدائهم إىل يوم القيامة بقو

؟ وهل يعيش  املوالي إىل يوم القيامة حتى يكون  القيامة يوم إلى حارَبَكُم لِمَن

سلماً ِلَمن ساملهم وحرباً ِلَمن حاربهم إىل يوم القيامة؟

 واجلواب:

كم يف سامل َمن ساملاُإّن املراد بذلك هو أني ِسلٌْم ِلَمن سالََمكم فعالً وقّوةً أي 

حياتي والذين كانوا قبل حياتي والذين سيكونون بعد وفاتي، أي أني مَوطٌِّن نفسي 

على مواالة أوليائكم الذين مضوا والذين سيأتون إىل يوم القيامة، وهكذا أني حرٌب 

 ِلَمن حاربكم قبل حياتي وحال حياتي وبعد وفاتي إىل يوم القيامة.

  َوَلَعَن اّلله بَن   َمْروانَ  َوآَل  ز َياد آل اّلله  َولََعنَ  ]
ه
 [ َمَيَّةَ أ

َبةً  ] َمَر  ابَْن َمرْجانََة َولََعَن اّلله  َولََعَن اّلله  قاط   [عه
ْمراً  َوَلَعَن اّلله  بَْن َسْعد ]  [ ش 
هو الطرد من رمحة اهلل تعاىل واستحقاُق صاحبه  ( اللعن) قلنا سابقاً إّن معنى 

لعن الظاملني، فال حاجة بنا إلعادتها. وهذه  اللعن، وقد ذكرنا األدلّةَ على جواز

بعد لعن الذين أسسوا أساس الظلم  ،الفقرة تؤكد لعن مجاعة خاّصة من الظاملني

فابن زياد ومروان بن احلكم وعمر بن سعد والشمر وكّل َمن  ،على آل اهلل

ظلَم لوليد الذين سّنوا اوشايعهم ِمن أنصار أبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن  تابعهم

 .أهل البيت
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َمن هم آل زياد وآل مروان وابن مرجانة وعمر بن سعد  :والسؤال املهم هو

 ؟!. ومشٌر

عبيد اهلل بن زياد وذريتهما، فعبيد اهلل كان والياً على الكوفة من  :آل زياد هم

قبل يزيد بن معاوية، وأبوه هو زياد بن أبيه، أم زياد هي مسّية املشهورة بالزِّنا، 

مسية كانت زوجة ألبي عبيد وهو عبد رومي ُيقال أنه: عبد بين عالج من  يروى أّن

ثقيف، فزنى بها أبو سفيان والد معاوية، فأولدها زياداً وهي على فراش عبيد 

ات بالطائف، وكانت تْنزل يف ن ذوات الرايواملعروف أّن مسّية كانت م. (1)الرومي

. (2) ( حارة البغايا) حملة يقال هلا 

أّن عبيد اهلل بن زياد أخوه من ناحية أبيه  ودعواه صحيحة  عى معاوية وقد اد

 أبي سفيان لكونه زنى بسمّية فولدت منه زياداً والد عبيد اهلل.

عبيد اهلل بن زياد أخاه، فعبيد  أي معاوية من هنا استلحقه معاوية، فجعل 

ألنه  ليس له  ( زياد بن أبيه )وكانت عائشة تسّميه بـ (  الّدعي) طِلَق عليه اسم اُاهلل 

 ، وبعض آخر: ابن عبيد.( ابن مسّية) أب معروف. والبعض بيسميه بـ 

 آل مروان: هم أوالد احلكم بن أبي العاص األموي، وآل مروان.

إّن بنت احلكم بن أبي ) : (3) بن األثري يف ترمجة احلكم بن أبي العاصاقال 

ُت قوماً كانوا أسوأ رأياً وأعجز يف أمر ما رأي أي ألبيها  العاص قالت للحكم 

رسول اهلل منكم يا بين أمّية، فقال: ال تلومينا يا ُبَنيَّة، إني ال أحدثِك إالّ ما رأيُت 

بعيين هاتني، قلنا: واهلل ما نزال نسمع قريشاً تقول: يصلي هذا الصابئ يف 

نا صوتاً ظننا أّنه ما مسجدنا، فتواعدوا له لتأخذوه، فتواعدنا إليه، فلّما رأيناه مسع

فما عقلنا حتى قضى صالته، ورجع إىل أهله،  ،بقي بتهامة جبٌل إالّ تفتََّت علينا

 يت الصفا واملروة التقتا إحداهمافلّما جاء نهضنا إليه فرأ ،فتواعدنا ليلة أخرى
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 .( باألخرى، فحالََتا بيننا وبينه، فواهلل ما نفعنا ذلك

ثنا نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه قال: كنا مع حّد) وتابع ابن األثري فقال: 

 صلب في ممّا ألمّتي ويل : ٌكم بن أبي العاص، فقال الّنيبُّفمّر  احل النيّب

 ) (1) هذا
 .

واحلكم بن العاص طريد رسول اهلل نفاه من املدينة إىل الطائف، وخرج معه ابنه 

إياه، فقيل: كان يتسمع  وقد اختلف يف السبب املوجب لنفي رسول اهلل ،مروان

أْن يفقأ عينه  راد رسول اهللأ، ويطلع عليه من باب بيته، وإنه سرَّ رسول اهلل

يف مشيته  مِبْدَرى يف يده ملا طلع عليه من الباب، وقيل: كان حيكي رسول اهلل

يتكفأ يف مشيته، فالتفت يوماً فرآه وهو يتخلج يف  وبعض حركاته، وكان النيب

ن شيته من يومئٍذ، فذكره عبد الرمح: كن كذلك، فلم يزل يرتعش يف ممشيته فقال

 ن بن احلكم فقال:سان بن ثابت يف هجائه لعبد الرمحبن ح

ــه   ــارم عظامــــ ــوكَ فــــ ــني أبــــ ــاً جمنونـــــــاً   إّن اللعــــ ــْرَم خملَّجـــــ ــْرِم ُتـــــ إْن َتـــــ

 ُيمسي مخيص البطن مـن عمـل التُّقـى   
 

ــاً   ــث بطينــ ــل اخلبيــ ــن عمــ ــلُّ ِمــ  ويظــ
 

فروي عن عائشة من طرق  ( إّن اللعني أبوك) ن: قول عبد الرمح وأّما معنى

ن احلكم، حيث قال ألخيها عبد الرمحذكرها ابن أبي خيثمة: إنها قالت ملروان بن 

بن أبي بكر ملا امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية بوالية العهد ما قال، والقصة 

َعَن أباكَ وأنَت يف صلبه، وقد مشهورة: أما أنت يا مروان، فأشهُد أّن رسوَل اهلل لَ

رويت يف لعنه ونفيه أحاديث كثرية، ال حاجة إىل ذكرها، إالّ أّن األمر املقطوع به أّن 

ومل يزل النيب مع حلمه وإغضائه على ما يكره، ما فعل به ذلك إالّ ألمر عظيم، 

إىل املدينة، ، فلّما ولي أبو بكر اخلالفة، قيل له يف احلكم لريده منفياً حياة النيّب

فقال: ما كنت ألحّل ُعقَْدةً عقدها رسول اهلل وكذلك عمر، فلّما ولي عثمان 

 سول اهلل فوعدني برّده، وتويف يفاخلالفة رّده وقال: كنت قد ُشفعت فيه إىل ر
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(1)خالفة عثمان
 .

 َمن هو ابن مرجانة؟

(  آل زياد م )هو ابن زياد اللعني، وختصيصه بالذكر مع دخوله يف العموم املتقدِّ

ألكثرّية ظلمه وطغيانه كما ال خيفى على َمن تتبع وقائعه من معاداته ألهل بيت 

، وأصحابه الكرام ، وَحثِِّه على قتل سّيدنا موالنا اإلمام احلسنيالرسول

وبعثه لعمر بن سعد ومشر وأشباههما إىل كربالء لذلك، وهتكه عرتة الرسول يف 

الت قبيحة لعنه اهلل لعناً وبيالً، ومن كلماته القبيحة: ما جملسه مبكاملات فضيحة ومقا

 الذي هلل احلمد ) :خاطب بها سيدة نساء عصرها الصدِّيقة الصغرى زينب

 إمنا  (:نه اهلل)لع زياد البن زينب موالتنا فقالت ( حدوثتكم!اُ وأكذب فضحكم

شفى اهلل قليب من . فقال هلا: لقد  غيرنا وهو الفاجر ويكذَّبُ الفاسقُ يُفتضح

(2)طاغيتك احلسني والُعصاة املََرَدة من أهل بيتكَ
 ...

كما إّن الطاغية ابن زياد قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وغريهما من شيعة 

 .اإلمام سيد الشهداء أبي عبد اهلل احلسني

 َمن هو عمر بن سعد؟

: رجٌل من بين عذرة، هذا اللعني كان قائداً جليش عبيد اهلل بن زياد. أبوه سعد

فزنى بها، فأْنَجَبْت عمر، ويشهد له قول معاوية  ،كان خدناً أي: صاحباً ألّم عمر

يأبى ) ، فقال له معاوية: ( أنا أحقُّ بذلك األمر منك)  :لسعد حيث قال ملعاوية

 .(3) ( عليكَ ذلك بنو عذرة، وضرط له

 ندث أبو جعفر حممَّد بح:(4) ألبي احلسن املسعودي ( مروج الذهب) وجاء يف 
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عن حممَّد بن محيد الرازي، عن أبي جماهد، عن حممَّد بن إسحاق،  ،جرير الطربي

ملا حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد، فلما فرغ انصرف  :عن ابن أبي جنيح قال

فأجلسه معه إىل سريره، ووقع معاوية يف عليٍّ وشرع يف  ،معاوية إىل دار الندوة

عد. ثم قال: أجلستين معكَ على سريركَ ثم شرعَت يف َسبِّ عليٍّ! فزحف س ،َسبِِّه

هلل ألْن يكون ِفيَّ خصلة واحدة من خصال كانت لعليٍّ أحّب إلَيَّ من أْن يكون لي او

لي من الولد ما لعلّي  واهلل ألن أكون صهراً لرسول اهلل :ما طلعت عليه الشمس

  واهلل ألْن يكون رسول اهلل .الشمس أحبُّ إلَيَّ مْن أْن يكون لي ما طلعت عليه

ألعطنيَّ الرايةَ غداً رجالً حيبُّه اهللُ ورسولُه وحيبُّ اهللَ  :قال لي ما قال له يوم خيرب

أحبُّ إلَيَّ من أْن يكون لي ما طلعت عليه  ،ورسولَه ليس بفرار يفتح اهللُ على يديه

الَ ترضى أ :غزوة تبوك قال لي ما قال يف  الشمس. واهلل ألْن يكون رسول اهلل

أحّب إلَيَّ من أْن يكون  ،أْن تكون ِمنِّي مبْنِزلَة هارون من موسى إالّ أّنه ال نيبَّ بعدي

.لي ما طَلََعْت عليه الشمس. وأيم اهلل ال دخلت لك داراً ما بقيت ونهض

لروايات وذلك يف كتاب علي بن حممَّد بن سليمان اووجدت يف وجه آخر من 

ملا قال هذه املقالة ملعاوية نهض  إن سعداً :األخبار عن ابن عائشة وغريه النوفلي يف

ما كنَت عندي قط  ،يقوم، ضرط له معاوية وقال له: أقعد ملا تسمع جواب ما قلت

 فإني لو مسعت من النيب ؟عن بيعتهأألم منك اآلن، فهال نصرته؟ ومل قعدت 

فقال سعد: واهلل إني ألحق  .ما عشت مثل الذي مسعت فيه لكنت خادماً لعلّي

لرجل من  فيما يقال وكان سعد  .مبوضعك. فقال معاوية: يأبى عليك بنو عذرة

 :بين عذرة، قال النوفلي: ويف ذلك يقول السيِّد بن حممَّد احلمريي

ــهٍ    ــت ذا َعَمـ ــا إْن كنـ ــا بهـ ــائل قريشـ ــادا سـ ــا يف الــــدين أوتــ ــان أثبتهــ مــــن كــ

ــدم    ــان أقــ ــن كــ ــا إمــ ــالما وأكثرهــ  ســ
 

ــاً ــال وأوالدا  علمـــــ ــا أهـــــ  وأطهرهـــــ
 

 مـــــن وحـــــد اهلل إذ كانـــــت مكذبـــــة   
 

ــدادا  ــا وأنــــ ــن اهلل أوثانــــ ــدعو مــــ  تــــ
 

 مــن كـــان يقــدم يف اهليجـــاء ان نكلـــوا  
 

 عنهــــا وان يبخلــــوا يف أزمــــة جــــادا   
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 مـــن كـــان أعـــدهلا حكمـــا وأبســـطها    
 

ــادا   كفــــــا وأصــــــدقها وعــــــدا وابعــــ
 

ــن    ــا حسـ ــدو أبـ ــن يعـ ــدقوك فلـ  إن يصـ
 

ــ     رار حســــادا ان أنــــت مل تلــــق لألبــ
 

ــاً   ذوي صـــلف إن أنـــت مل تلـــق أقوامـ
 

ــادا   ــق اهلل جحـــــــ ــاد حلـــــــ  وذا عنـــــــ
 

ــد     ــين أس ــن ب ــامر، أو م ــين ع ــن ب  أو م
 

ــادا   ــل وأوغـ ــد ذوي اجلهـ ــط العبيـ  رهـ
 

 أو رهط سعد، وسـعد كـان قـد علمـوا    
 

ــدَّادا    ــراط اهلل صــ ــتقيم صــ ــن مســ  عــ
 

 قـــــوم تـــــداعوا زنيمـــــا ثـــــم ســـــادُهُم
 

 لـــوال مخـــول بـــين زهـــر ملـــا ســـادا     
 

قعد عن نصرة أمري  ظهر أّن والد عمر هو: سعد بن أبي وقّاص، وهذا قدوي

سامة بن زيد وعبد اهلل بن عمر اُوكان سعد و) ، قال املسعودي: املؤمنني علّي

، وأبوا أْن يبايعوه وهم وحمّمد بن سلمة ممن قعد عن اإلمام علّي بن أبي طالب

: أعِطنا م َمن قال لإلمام علّيمن القُعَّاد وذلك أنهم قالوا: إنها فتنة، ومنه

(  أي ارتفعت سيوفاً نقاتل بها معكَ، فإذا ضربنا بها املؤمنني مل تعمل فيهم وثبت )

أبدانهم، فأعرض عنهم اإلمام عن أجسامهم، وإذا ضربنا بها الكافرين سرت يف 

 وهم لتولوا أسمعهم ولو ألسمعهم، خيراً فيهم الله علم ولو وقال:  علّي

 . ) (1) معرضون

 :وقد هجا السيِّد احلمريي سعداً بأبياٍت منها

ــّدادا   أو رهــط ســعد، وســعد كــان قــد علــم  ــراط اهلل صــ ــتقيِم صــ ــن مســ عــ

ــاً  ــداعوا زنيمــ ــوم تــ ــادهم(2)قــ ــم ســ  ثــ
 

 لوال مخـول بـين عـذرة زهـر ملـا سـادا      
 

مروج )قاص ولد زنا لرجل من بين عذرة حسبما جاء يف ووسعد بن أبي 

 .(3)(الذهب

عرتض على ا( هو الذي  والد عمر بن سعد ور أّن سعد بن أبي وقّاص )واملشه

 ما فوالله تفقدوني، أنْ قبل سلوني:  يف الكوفة عندما قال اإلمام علّي
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، قال: فقام إليه سعد  به نبّأتكم إالّ يكون شيء وال مضى شيء عن تسألوني

وحلييت من شعرة؟ بن أبي وقاص وقال: يا أمري املؤمنني: أخربني كم يف رأسي 

 الله رسول خليلي حَدَّثَني مسألة عن سألتَنِي لقد والله له:  الفق

 شيطان أصلها وفي إالّ شعرة من وحليتك رأسك في وما عنها، ستسألني أنّكَ
 يدي ين يدرج يومئذٍ وعمر ابني، احلسني يقتل لسخالً بيتكَ في وإنّ جالس،

 .(1) أبيه

ةً  اّلله  َولََعنَ  ] َبْت  َوأجْلََمْت  أْسََجْت  اهَمَّ  [ ل ق تال َك  َوَتَنَقَّ
أسَرَجْت وأجلََمْت وَتَنقََّبْت: أفعال مشتقة من املصادر التالية: السَّْرج واللجام 

 والنقاب.

 .، واجلمع: سروج(2)السَّْرج: الرَّْحل؛ أي رحل الدالة

و عصا ُتْدَخل يف واللجام هو: حبٌل أ ،اللِّجام: أصلها كلمة فارسّية ثم اسُتعِرَبْت

واللجام للمرأة عبارة عن شّد وسطها حبزام عند  ،(3)فم الّدابة وُتلَْزق إىل قفاه

 .احليض. وأجلمت الفرس إجلاماً: جعلُت اللجاَم يف فمه

إذا أدَنت املرأةُ  :الفّراء الّنقاب القناع على وجه املرأة مع إبراز وإظهار عينيها، قال

 .صوصة، فإْن أنزلته دون ذلك إىل املَْحَجر فهو النقابنقابها إىل عينيها فتلك الو

النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه حمجر العني، فالنقاب ال  :قال ابن منظور

 .(4)يبدو منه إالّ العينان

 وهو فاعٌل الطلب من اهلل تعاىل أْن يلعن ويطرد ويزيد العذاب  :ومعنى الفقرة
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  لى الذين تهّيؤوا وهّيؤوا املقدِّمات من السُُّرج ع ذلك لكنه يريد منا طلب ذلك

صلوات اهلل عليهم  واللُُّجم والنُّقب لقتال اإلمام احلسني وأهل بيته وأصحابه

رس واألحصنة لقتال ، فلعن اهلل تعاىل كلَّ َمن جعل السَّْرَج واللجاَم على الفأمجعني

وجوههم حال  اب على، وكذلك لعن اهلل تعاىل الذين لبسوا النقاإلمام احلسني

؛ ألّن النقاب كان زّياً حربّياً للمقاتلني. فهؤالء األتباع الذين احلرب لقتاله

أسرجوا اخليول وأجلموها وتنقبوا مستحقون للعن كرؤسائهم آل زياد وآل مروان 

 وابن مرجانة وعمر بن سعد ومشراً عليهم مجيعاً اللعنة السرمدية األبدّية.

 وَ  ب أِب  أنَْت  ]
ه
صاِب   ..م َّ أ َم مه  [ ب َك  لََقْد َعظه

قبل قوله: بأبي أنَت  ( يا أبا عبد اهلل) إضافة كلمة ( كامل الزيارات ) ورد يف 

، ( أنَت ) مؤلَّفة من مبتدأ وخرب، فاملبتدأ مؤخر وهو ( بأبي أنَت وأمي ) ومجلة وأّمي،

. والباء ُتحَمل على ( أنَت بأبي وأمي) فكأّن اجلملة هكذا:  ( بأبي) اخلرب مقدَّم وهو 

 معنيني:

أنَت ) حمذوف، وكأّن املعنى هكذا:  ( مفدى) باء التفدية، ومتعلق  األّول:

؛ أي أفديكَ بأبي وأمي.( مفدَّى بأبي وأمي

باء التعدية، كما ُيقال: فديتكَ بنفسي حيث عّدى إىل املفعول اآلخر  الثاني:

من هنا رمبا  ،نفس وإىل النفس باحلرفبالباء، فالفعل متعدٍّ إىل أحد املفعولني بال

يعين  ،أفديكَ بأبي وأمي) يقال: إّن هذا الرتكيب يف األصل مجلة فعلية أي 

والِفداء هو ما ُيدفَع عوضاً عن شيء آخر، لذا  ،( أجعلهما فداًء لكَ ووقايةً لنفسكَ

كَ، وُيقال: أو وقاية عن ،ُيقال: ُجِعلُْت فداكَ أي ُجِعلَْت نفسي قرباناً وعوضاً عنكَ

 .إخلِفدى كذا أي ألجل كذا، ويف سبيل كذا...

 :والتفدية والِفداء على قسمني

 الفقرة نظري ما أشارت إليه ،تفدية األدنى نفسه من أجل األعلى واألكمل األّول:
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 كيف جيب أْن نفدِّي أنفسنا ألجل اإلمام  احلسني الشريفة حيث علََّمنا اإلمام

ما لديه من أجل اهلل تعاىل وإحياء دينه القويم. قال الّشاعر: ؛ ألنه َبَذَل بأْنفَِس 

ــا   ــل بهـ ــّن البخيـ ــالنفس إذا ضـ ــود بـ واجلــود بــالنفس أقصــى غايــة اجلــود    جيـ

 أّن اإلمام احلسنيتفدية األعلى بنفسه ألجل األدنى، نظري ما ُيتوّهم ب الثاني:

 ( ألجل حفظ الشيعة يف حني أنهم ا وهو األعلى فدى نفسه ) ألدنى، ونظري ما

. بذبٍح عظيم هو اإلمام احلسني ُيتوهَّم من أّن اهلل تعاىل فدا إمساعيل

القسم األّول ال إشكال يف وقوعه عقالً ونقالً؛ وإمنا  اخلالف يف القسم الثاني، 

 فهل يصّح أْن يكون األعلى ِفداًء لألدنى؟

(1)قال مجاعة
 على ذلك برواية بصّحة وقوع األعلى ِفداًء لألدنى، مستدلّني 

ىل الفضل بن شاذان قال: إبإسناده (  اإلمام الرِّضا عيون أخبار) جاءت يف كتاب 

 أنْ إبراهيم وتعالى تبارك الله أمر امل  :يقول مسعت اإلمام الرِّضا

 يكون أنْ إبراهيم متنى عليه أنزله الذي بشالك إسماعيل بنها مكان يذبح

 إلى ليرجع مكانه الكبش بذبح يؤمر لم هوأن بيده إسماعيل بنها يذبح

 أرفع بذلك فيستحق بيده ولده أعز يذبح لذيا الوالد قلب يرجع ما قلبه

 أحبّ مَن إبراهيم يا إليه: الله فأوحى ،املصائب على الثواب أهل درجات

 محمَّد حبيبك من يَّإل أحبُّ هو خلقاً خلقتَ ما ربِّ يا :فقال إليك؟ خلقي
 الله فأوحى هو بل :قال نفسك؟ أو إليكَ أحبّ أفهو إبراهيم يا ليه:إ 

 :قال ولده بل قال: ولدك؟ أو إليك أحبّ فولده قال: نفسي من إليَّ أحبّ
 ؟طاعتي في بيدك ولدك ذبْح أو لقلبك أوجع أعدائه على ظلماً ولده فذبح
 فإنّ إبراهيم يا :قال لقلبي أوجع أعدائه أيدي على ذبحه بل رب يا قال:

 ظلماً بعده من ابنه حلسنيا ستقتل محمَّد أمّة من أنها تزعم ةطائف

 إبراهيم فجزع سخطي بذلك يستوجبونف لكبشا يذبح كما وعدواناً
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 فديت قد إبراهيم يا إليه: الله فأوحى يبكى وأقبل قلبه وتوجع لذلك 

 وقتله احلسني على بجزعك بيدك ذبحته لو إسماعيل ابنك على جزعك

       :الله قول فذلك املصائب على الثواب أهل درجات عأرف لك وأوجبت

   يم بۡح  َعظ  وَرةه الَصاَفات    ١٠٧َوفََديَۡنَّٰهه ب ذ     العلي بالله إالّ قوه وال حول وال، سه

 . (1) العظيم

اإلمام أّن قتل   الكاشاني العالمة كما اّدعى حيث فَسََّرْت هذه الّرواية 

ن ذبح النيّب إمساعيل، وال يلزم يف الفداء أْن يكون املفدى كان عوضاً ع احلسني

 اإلمام احلسني سّيد الشهداء له أفضل منه، فال يلزم من كون إمساعيل أفضل من

 حتى يتّم الفداء. سالم اهلل عليه

 :اإليراد على اإلستدالل املذكور

يكون  من عدم وجود مالَزمة يف الِفداء بني أْن الكاشاني العالمة ما أفاده

كما  ،املفدَّى له أفضل من املفدِّى دعوى ليس عليها شاهد نقلي أو إثبات خارجي

 .أنها خالف العقل الدال على عدم جواز التضحية بالنفس من أجل السّيئ والرديء

فكيف  ،قُِتلوا من أجل الدِّفاع عن بعض املؤمنني إّن بعض األنبياء إْن قيل:

 .!األدنى خالف العقل؟تقولون أّن تفدية األعلى ألجل 

ألّن اهلل  ،لواِتقُ إنهمف .أنهم قتلوا من أجل املؤمن..على فرض صّحة  قلنا:

اهلل  إقامة عدل فقتلهم حينئٍذ إمنا كان من أجل ،تعاىل أمرهم بالدِّفاع عن املؤمن

من أجل املؤمن  مؤمن، ومل يكن قتلهم من أجل املؤمن مبا هو ال ،أمرهأعالء تعاىل و

فيكون قتلهم يف سبيل اهلل تعاىل قتالً يف سبيل األعلى ال  ،أنه أدنى منهمبعنوان 

 .األدنى، فالفرق واضح عند املتدبرين املستبصرين

مل يكن من أجل  حلسنيا املعظم أبي عبد اهلل وبهذا يتضح أّن استشهاد اإلمام

اهلل بل من أجل  ؛مؤمنون مقصرون مبا حلقهم من الذنوب واخلطاياالشيعة مبا هم 
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، فأّدى القيام إىل قتله، الذي هو أعم من نصرة املظلوم تعاىل الذي أمره  بالقيام

فكان قتله إحياًء للتوحيد اإلهلي ودين اهلل تعاىل، وليس كما اّدعى بعض الفسقة ممن 

 يغالون باجلمهورية اإليرانية؛ حيث قال لي بعضهم تقليداً منه ملقولة اخلميين

ألّن اإلمام  ( اإلمام املهدي وجود مهورية أهّم من حفظإّن حفظ اجل ) :املشهورة

احلسني ضّحى بنفسه من أجل إقامة دولة اإلسالم، وحيث إّن اجلمهورية اإليرانية 

.سم اإلسالم فحفظها أهّم من حفظ اإلمام املهديإحاكمة ب

اهلل إمنا كان ألجل أمر  احلسني املعظم أبي عبد اهلل وأجبناه بأّن استشهاد اإلمام

تعاىل؛ ألّن يف قتله إحياًء ألمر اهلل وتوحيده متاماً كما فعل رسول اهلل وأمري املؤمنني 

املستلِزم لفضح  اهلل وتطبيق أمره دين حيث قُِتلوا من أجل وسيدة النساء

ولعلَّ  ...الظاملني وتعريتهم، وهكذا شهادات بقّية األئّمة واألنبياء واألولياء

وا تلك املقالة املشهورة من احملّدث الكاشاني ثم طبقوها على هؤالء املنحرفني أخذ

نظام اجلمهورية اإليرانية، وهو حمض غلٍو بالنظام السياسي الذي يتحمسون له..! 

ويرتتب على املقالة املتقدمة حماذير شرعية كثرية خترج بصاحبها من ربقة اإلميان 

تهانة بدمه الشريف من أجل واإلسالم واليت منها التقصري يف جنب املعصوم واإلس

صعاليك يعصون اهلل تعاىل يف آناِء الليل وأطراِف النهار..! ولو فُِرَض ظهوُر إمامنا 

املعظم ولّي األمر أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء ودار األمر بني حفظ اجلمهورية وبني 

وال عجب يف  قتله لكانوا قدموه إىل مقصلة املوت من أجل حفظ مجهوريتهم...

ك بعد أن كشفت أخبارنا الشريفة عن حال هؤالء حينما عّبرت عن العلَّة اليت ذل

بأنَّ منها خوفه من  أدَّت إىل غيبة اإلمام املعظم احلجة بن اإلمام احلسن العسكري

القتل...! فإذا ما كان حفظ اجلمهورية أهم من حفظ وجوده الشريف الذي به 

ض فال عجب يف أن يقتلوه لكي ُتحفظ ُيمسكُ اهللُ السماَء أْن تقَع على األر

مجهوريتهم....!!؟ والسؤال املهم الذي جيب طرحه هو: من هو الذي يشخص 

؟ فإن كان أم احلاكم يف نظام إيران موارد حفظ اإلسالم..؟ هل هو املعصوم

أهم من كّل شيء، وإن كان الثاني  ثبت حينئٍذ بأن حفظ وجود اإلمام األول فقد
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وال يعتقد بذلك إال كّل كافٍر ال عالقة له  أهم من اإلماماكم فقد دل على أن احل

باإلسالم...!!.

هذا باإلضافة إىل أن اإلمام املعظم  أرواحنا فداه هو اإلسالم بالذات بل هو أهم 

من اإلسالم املتمثل بالفروع واألحكام باعتبار أن اإلسالم هو جمموعة أعتقادات 

ال شيء أعظم من اإلمام الذي تدور على وأصول وأحكام فرعية ومعامالت، و

من هنا جاء يف الكتاب الكريم والسنَّة املقطوعة بأن  ،إمامته رحى دين اإلسالم

كمل اإلسالم ولواله ملا كان هناك  إلعتقادية ألن باإلمامام األصول اإلمامة أعظ

هَ   إلمام واإلمامةاإسالم وال إميان قال تعاىل حاكياً عن عظمة  يُّ
َ
أ وله بَلَّ ۡغ َمآ َيَٰٓ ا ٱلَرسه

ِۗ إ َن ٱ َك م َن ٱنلَاس  مه ۚۥٌ َوٱّلَله َيۡعص  ۡم َتۡفَعۡل َفَما بََلۡغَت ر َساتَلَهه
نز َل إ َۡلَۡك م ن َربَّ َكۖۡ ِإَون لَ

ه
ّلَلَ أ

َّٰف ر يَن  َك
وَرةه الَمائ  ٦٧ََل َيۡهد ي ٱلَۡقۡوَم ٱلۡ  وقال تعاىل بعد مبايعة املسلمني ألمري .َدة    سه

ۡم   :املؤمنني علّي سالم اهلل عليه يف غدير خم ۡم د ينَكه ۡكَمۡلته لَكه
َ
ٱۡۡلَۡوَم أ

مه ٱإۡل ۡسَلََّٰم د ين   كه
يته لَ ۡم ن ۡعَمِت  َورَض  ۡتَمۡمته َعلَۡيكه

َ
َر ف  ََمَۡمَصة  َوأ ٌۚ َفَمن  ٱۡضطه َغرۡيَ ا

َتَجان ف   ثۡم   مه   
ورٞ فَإ َن ٱ إلَّ يٞم  ّلَلَ َغفه ورَ   ٣رَح   .َدة    ةه الَمائسه

نا !! اللهم احفظ سيد...أبعد هذا ُيقال بأن حفظ النظام أهم من حفظ اإلمام

من كيد األعداء املتجلببني مبآزر الوالء مبحمد وآله  حلجة بن احلسنااإلمام املعظم 

 .األطهار...!

 !الردُّ على الكاشاني والتسرتي!

     رواه الصدوق يف كتاب خرٍبعلى  إعتماداً منهما الكاشاني والتسرتيدَّعاه اما 

 :مردود من ناحيتني ،( عيون األخبار) 

 :الناحية األوىل

ألّن مفاده أّن اهلل عّز امسه جازى جزع  ؛إّن اخلرب املذكور ال يدّل على مّدعاهما

وأين  ،بثواب رفيٍع سالم اهلل عليه اإلمام احلسني سّيد الشهداء إبراهيم اخلليل على

 .ه؟!! فانظْر آخَر اخلرب لرتى صّحة ما قلناههذا مما ادعيا
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 :الناحية الثانية

من عدم صراحته مبا ادعياه  إّن اخلرب  املذكور خرب واحد، خيالف ما ذكرنا سابقاً

فاخلرب خارج  ،إعتماداً على تفسريهما له فال ميكن العمل به ،Oاملذكوران

 إلجتهاد يف مقابل النص،ختصصاً وختصيصاً عما ارتأياه واعتمداه فهو أشبه شيء با

كما ال ميكن أْن يرتجح على األخبار الكثرية الدالة على أّن الذِّبح العظيم هو 

 :(1)الكبش، وحنن هنا نذكر بعضاً منها كاآلتي

  موالنا اإلمام املعظم أبي احلسن يف باب ذكر ما كتب به( عيون األخبار ) يف 

يف العلل والعلة اليت من أجلها مسيت إىل حممَّد بن سنان يف جواب مسائله  الرضا

 شئت، ما ربك على متن : َّقال هناك إلبراهيم منى منى أن جربئيل

 يأمره كبشاً إسماعيل ابنه مكان الله يجعل أنْ نفسه في إبراهيم فتمنى

 . مناه فأعطى له، فداء بذبحه

  علي احلسن بن املعظم اإلمام اعن موالن( اخلصال ) يف كتاب قال:  كان 

 أهل من رجل إليه قام إذ اجلامع في بالكوفة طالب أبي بن عليّ إلماما

 في يركضوا لم ستة عن أخبرني سأله فيما فكان ،مسائل عن فسأله الشام

.احلديث  إسماعيل وكبش وحوا آدم فقال: رحم،

  إلمام احلسن بن علي بن أبي طالباوفيه عن  حديث طويل مع ملك

مل خترج من رحم  ملك الروم سأله عن سبعة أشياء خلقها اهلللروم وفيه أّن ا

 الذي والغراب ةاجلنّ وحية صالح وناقة يلإسماع وكبش وحوا آدم  :فقال

. الله لعنه وإبليس األرض في يبحث الله بعثه

  لطربسياروى  سناده عن بريد بن إالعياشي بعن ( جممع البيان ) يف

: كم كان بني بشارة إبراهيم بإمساعيل بي عبد اهللألقلت  :معاوية العجلي قال

 الله قال سنني، خمس البشارتني بني كان  :وبني بشارته بإسحاق؟ قال
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َلَّٰم  َحل يم    سبحانه:  َنَّٰهه ب غه وَرةه الَصاَفات    ١٠١فَبََۡشۡ  أول وهي إسماعيل يعنى، سه

 سارة من إسحاق هيمإلبرا ولد وملا الولد، في إبراهيم بها الله بشر بشارة
 إبراهيم حجر في وهو إسحاق إلى إسماعيل أقبل سنني، ثالثة إسحاق وبلغ

 ابن ينحى إبراهيم يا فقالت: سارة به فبصرت مجلسه، في وجلس فنحاه
 وابنها هاجر جتاورني ال والله ال مكانه هو ويجلس حجرك من ابني هاجر

 وذلك حقّها، ويعرف يعزّها لسارة، مكرماً إبراهيم عنى، وكان فنحِّهما أبداً
 واغتمّ إبراهيم على ذلك فشق خالته، وبنت األنبياء وِلْدِ من كانت ألنها

 في الرؤيا فأراه ربّه من آت إبراهيم أتى الليل في كان فلمّا إسماعيل، لفراق
 فلمّا رآها، التي للرؤيا حزيناً إبراهيم فأصبح مكة، مبوسم إسماعيل ابنه ذبح

 من احلجة ذي في وإسماعيل هاجر إبراهيم حمل عامال ذلك موسم حضر
 البيت بقواعد فبدأ املوسم، في ليذبحه مكة إلى بها فانطلق الشام أرض

 إلى ورجع مبنى، نسكه وقضىً حاجّا منى إلى خرج قواعده رفع فلمّا احلرام،
 إبراهيم قال السّعي في صارا فلمّا انطلقا، ثم أسبوعاً بالبيت فطاف مكة

 فماذا هذا عامي املوسم في أذبحك أني املنام في أرى إنى بنى يا إلسماعيل:
 إبراهيم به انطلق سعيهما من فَرَغَا فلمّا تؤمر، ما إفْعَلْ أبت يا قال: ترى؟

 بجنبه وأضجعه الوسطى اجلمرة إلى انتهى فلمّا النحر، يوم وذلك منى، إلى
 إلى الرؤيا قتصد قد إبراهيم يا أن نودي: ليذبحه، الشفرة وأخذ األيسر

.  املساكني على بلحمه وتصدق فذبحه عظيم بكبش إسماعيل وفدى آخره،

  علي بن حممَّد عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه أظنه حممَّد ( الكايف ) يف

 أطيب مضغة الله خلق لو  :بن إمساعيل قال: قال أبو احلسن الرضا

 .  إسماعيل بها لفدى الضأن من

 ن سعد بن سعد قال: يى عن أمحد بن حممَّد عن حممَّد بن خالد عحممَّد بن حي

 إسماعيل، به لفدى الضأن من أكرم شيئا الله علم لو : قال أبو احلسن

 . احلاجة موضع منهما أخذنا طويالن واحلديثان
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  وقيل: إن إبراهيم رأى يف املنام أن يذبح ابنه إسحاق، وقد ( جممع البيان ) يف

لدته سارة وأهله، فلما انتهى إىل منى رمى اجلمرة هو وأهله، وأمر كان حج بوا

سارة فزارت واحتبس الغالم، فانطلق به إىل موضع اجلمرة الوسطى فاستشاره يف 

نفسه فأمره الغالم أْن ميضى ملا أمره اهلل وسلما ألمر اهلل، فأقبل شيخ فقال: يا 

ذحبه فقال: سبحان اهلل تريد أن تذبح إبراهيم ما تريد من هذا الغالم؟ قال: أريد أْن أ

غالماً مل يعِص اهلل طرفة عني قط؟ قال إبراهيم: إّن اهلل أمرني بذلك، قال: ربك 

ينهاك عن ذلك وإمنا أمرك بهذا الشيطان، فقال إبراهيم: ال واهلل فلّما عزم على 

الذبح قال الغالم: يا أبت: أمخر وجهي وشد وثاقي، فقال: يا بنى الوثاق مع 

الذبح واهلل ال أمجعهما عليك اليوم، ورفع رأسه إىل السماء ثم انتحى عليه باملدية 

وقلب جربئيل املدية على قفاها واجرت الكبش من قبل ثبري واجرت الغالم من حتته، 

إ بَۡرَّٰه يمه  ووضع الكبش مكان الغالم، ونودي من ميسرة مسجد اخليف:  قَۡد  ١٠٤َيَٰٓ
 ٌۚٓ وَرةه الَصاَفات   َصَدۡقَت ٱلرُّۡءيَا ن نَي  بإسحاق ، سه ۡحس  إ َن َهََّٰذا  ١٠٥إ نَا َكَذَّٰل َك َنۡز ي ٱلۡمه

ب نيه  اْ ٱلۡمه َو ٱبۡلََلَٰٓؤه وَرةه الَصاَفات    ١٠٦لَهه قال: وحلق إبليس بأم الغالم حني زارت البيت  ،سه

اك ابين فقال: ما شيخ رأيته مبنى؟ قالت: ذاك بعلي، قال: فوصيف رأيته قالت: ذ

قالت: كذبت، إبراهيم أرحم  ( ليذحبه) قال: فانى رأيته قد أضجعه وأخذ املدية 

الناس فكيف يذبح ابنه؟ قال: فورب السماء واألرض ورب هذه الكعبة قد رأيته 

كذلك، قالت: ومل؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك، قالت. حق له أن يطيع ربه، 

مر، فلما قضت نسكها أسرعت يف الوادي راجعة فوقع يف نفسها أنه قد أمر يف ابنها بأ

إىل منى واضعة يديها على رأسها وهي تقول: يا رب ال تؤاخذني مبا عملت بأم 

إمساعيل، فلما جاءت سارة وأخربت اخلرب قامت تنظر إىل ابنها فرأت إىل أثر 

السكني خدشاً يف حلقه ففزعت واشتكت وكان بدو مرضها الذي هلكت به. رواه 

وعلي بن إبراهيم باالسناد يف كتابيهما. العياشي

وهو  دل اخلرُب املتقدم على أن الذبيح هو النيب إسحاق مالحظة مهمة:* 

خطأ حمض نعتربه شاذاً يف مقابل األخبار الكثرية الدالة على أن الذبيح إمنا هو النيب 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 
، وال جيوز تقديم اخلرب الشاذ على اخلرب املتواتر الدال على أن إمساعيل

أنه  عظماأل ما جاء يف اخلرب الصحيح عن النيبهو الذبيح ال سيَّما  إمساعيل

 مية يف أن النيبَّ األعظم حممداًوال خالف بني اإلما  الذبيحني ابن أنا  قال:

، وكل خرب يعارضه مردود وذلك ملخالفته لألخبار املناهضة له من ولد إمساعيل

باإلضافة ، يلون إىل أن الذبيح هو إسحاق ميوألن اليهود والنصارى واملخالفني

ن أئمة اهلدى ومصابيح الدجى صلوات اهلل عليهم أمرونا بطرح كل خرب يتوافق أ إىل

 مع املخالفني ويتعارض مع أخبارهم الشريفة.

 دفع توهُّم:

ألعلى نفسه من أجل اكيف قلتم إّنه مل يرد إثبات تارخيي على تفدية  إْن قيل:

 وطابت طبتم وأمي أنتم بأبي : د يف زيارة وارث قولهاألدنى، مع أنه ور

فقد َدلَّْت هذه  ، معكم فأفوز معكم كنتُ ليتني فيا دُفِنْتم فيها التي األرض

صلوات اهلل  بسائر شهداء كربالء الشريفة نفسه إلمام الصادقاالفقرة على تفدية 

 ؟عليهم أمجعني

كثرياً ما ُيسَتعَمل يف حّق َمْن ُيراد   وأمي أنتم بأبي  لرتكيباإّن هذا  قلنا:

يف كثري  لكناية من غري مالحظة معناه الوضعي كمااتعظيمه واحرتامه مطلَقاً من باب 

يعّبر عن الكريم بأنه كثري الرَّماد، فليس معناه أّنه  ففي األول ،الرماد وطويل النجاد

عن كثرة جوده وكرمه يقتين رماداً يف بيته بل هو كناية  وحيمل رماداً على ظهره أ

 :لكثرة ما يطبخه لضيوفه.. وهكذا قول اخلنساء ترثي أخاها صخراً بقوهلا

 كثري الرماد إذا ما شتا  لعماد       ارفيع   أي السيف  طويل النجاد 

صحابه يف ألبعض   وأمي أنتم بأبي ملقالة اتكلّم بهذه  وقد روي أّن النيّب

ومل يثبت لدينا ذلك. ولو فرضنا صّحة ثبوته  ،انيبعض غزواته حسبما اّدعى الكاش

ولكنه بعيد جداً ال سيما أن والدّي النيب  لتعظيم واالحرتاماوصدوره فُيحَمل على 

جمرَد  اإلحتمال املذكور  فيبقى  ،من املعصومني وال يصح تفدية املعصوم بغريه
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ماالت ما مل تقرتن إحتماٍل وال ُتبنى املطالُب العلمية والفقهية على دعوى اإلحت

.بالقرائن القطعية

بسائر شهداء كربالء ُيراد منها تعليم  الشريفة أّن تفدية املعصوم نفسهوالصحيح 

 اخرُجْ ثمّ  لصفوان ذلك، إذ قال له: الشيعة كيفّية الزيارة كما يشهد له تعليمه
 ىإل تَوَجَّهْ ثمّ احلسني بن عليّ ( موالنا ) رجلي عند الذي الباب من

 بأبي  إىل أْن يقول:  وأحباءه... الله أولياء يا عليكم السّالم ) وقل: الشهدء

.  ( دُفِنْتُم.. فيها التي األرضُ وطابت طبتم وأمي أنتم

 سالم اهلل عليه إذن املقاُم مقاُم تعليم للشيعة وليس مقام تفدية اإلمام الصادق

بشهداء كربالء..  والديه

، وكيف يعلّمنا كيف نزور اإلمام احلسني الصادقإّن اإلمام  واخلالصة:

نطلق ألفاظَنا املناِسبة للتأدُّب بأدب الّزيارة، كما ُيْعِلُمنا أجَر  املصاب على سّيد 

، وإمنا  بك مصابي عَظُمَ لقد وإظهار احلزن عليه،  لذا َعبََّر بـ  الشهداء

عنى إْن عظم املصيبة على تعظم املصيبةُ على احملّب وإْن مل تعظُم يف نفسها، مب

اآلخرين إمنا يكون مبقدار حّب صاحب املصيبة، ومبقدار كمال صاحب املصيبة، 

فكلّما كان إميانه أعظم كلّما كَُبَرت وَعظَُمت املصيبة على حمبِّيه، والعكس صحيح 

أيضاً؛ أي كلّما َنقَُص إميان صاحب املصيبة كلّما نقُص املصاب عليه من حمبيه... 

 ر على املصيبة ِنسيبٌّ، يزيد وينقص تبعاً حملّبة صاحب املصيبة.فاألج

عظيمة يف نفسها؛ ألّن صاحبها عظيم، فلقد عظَُمت  ومصيبة اإلمام احلسني

صيب بها ال توازيها اُمصيبُته بعظم اإلمام احلسني العظيم، مضافاً إىل أّن الكيفّية اليت 

خلق اهللُ تعاىل أدَم إىل يوم البعث، مصيبة يف عوامل التكوين، فلم ُيَصب أحٌد مذ 

، لذا ورد أّن مصيبته أعظم صيب سيد الشهداء أبيُّ الضيم احلسني بن علّياُكما 

املصائب، كيف وقد بكت يف هذه املصيبة السماوات السبع وعامروها، واألرضون 

ما وهو  السبع وساكنوها، وارتّج هلا العرش وضجَّْت املالئكةُ احلافُّون حول العرش

 كامل)  ي كتابه اجلليلـقمي فـولويه الـن قـبايت أورد ـكثرية الـبار الـيه األخـارت إلـأش
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.القسطَ الوافر منها فلرياجع ( الزيارات

 [ ب َك  َوأْكَرَمن   فَأْساله اّلَل اَّلَّ ي أْكَرَم َمقاَمَك  ]
ور يَْرزهقَن أنْ  ] َب ثار َك َمَع إمام َمنْصه

 [ َطلَ
دم ْن أْهل  بَ  ] ََمَّ  [ يْت  ُمه

 مّثة مطالب مهّمة تطرَّقَْت إليها الفقرة الشريفة هي اآلتية:

 .إكرام اهلل تعاىل لإلمام احلسني :لّاملطلب األو

 .إكرام اهلل تعاىل للمؤمنني احملبني لإلمام احلسني :املطلب الثاني

 ة بنظهور إمامنا املعظم احلج يوم طلب الثأر لإلمام احلسني :املطلب الثالث

 الّرجعة. ويف يوم احلسن

 إحنصار طلب الثأر والرجعة باإلمام املهدي فديُتُه بنفسي. :ابعّاملطلب الر

إّن اإلكرام هو التعظيم واإلعزاز والتبجيل والتقريب... وإكرام اهلل تعاىل لإلمام 

 يتّم عرب حنوين: احلسني

 .اإلكرام ملقام الشهادة :لّالنحو األو

 اإلكرام ملقام الذات. :النحو الثاني

فإّن ذلك يعين إخراَج النحو الثاني مـن عنصر  ،فإْن كان اإلكرام منحصراً باألّول

مع أّن النحو األّول مرتبطٌ بالنحو الثاني ارتباطاً وثيقاً كارتباط املعلول  ،الكرامة

قول بأّن اإلكرام املقامي بّد حينئٍذ من ال فال ،بالعلّة، فال ميكن فصل الثاني عن األّول

 .جيوز فصله عن ذات اإلمام احلسني (، ال أي الشهادتي )

مع كونها  إذا جاز اإلكرام مبقام الشهادة أو ألجل مقام الشهادة  :وبعبارٍة أخرى

اليت هي علّة للتحرك حنو الشهادة  إلمام احلسنياأي الشهادة معلولة لذات  
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 بالشهادة بطريق أوىل.جيوز إكرام الذات املتلبسة 

 إذا جاز اإلكرام لألدنى، ثبت اإلكرام لألعلى بطريٍق أوىل. :ومبعنى آخر

مضافاً إىل أّن إكرام املقام بدون الذات أشبه بالسالبة بانتفاء املوضوع، أو سلب 

احملمول عن املوضوع، فال ميكن ذلك أصالً.

ال يصّح أْن يكون اإلكرام كما إّن مقام الشهادة عرضيٌّ، ومقام الذات ذاتيٌّ، ف

 بسبب املقام العرضي دون املقام الذاتي.

وال خيفى أّن إكرام املقام من الكرامات املتواصلة عليه، بدءاً بفضائله وانتهاءاً 

ومشوخ  باألرض اليت استشهد عليها، كّل ذلك يرجع إىل كمال ذاته وعلّو صفاته

اره هلل سبحانه فريد بكمال خضوعه وخشوعه وانكس ، فصارمقامه الشريف

، حتى صار كلُّ خضوع مأخوذاً من خضوعه هلل تعاىل، فبلغ بذلك أعلى خلقه

واملستشهدون  ظُالماته، على واملتأسفون عليه، والباكون شيعُته وبلغ القرب، مقامات

بني يديه، والزائرون له واجملاورون حلرمه، والّساعون إىل حوائج زّواره واملشّيعون 

هلم، واملتمنون لزيارته والشهادة بني يديه لو حضروه، وغريه ممّن  واملستقبلون

، ولو بنسبة بعيدة... إىل أعلى الّدرجات وأمسى املقامات، وكُلُّهم ينتسب إليه

 ون ملن شاؤوا وأرادوا من ُعصاِة الِفرقِة املُِحقّة.عيشف

العبودية على آثار  الربوبية املطلقة على ِعظَم مقاماتها، وأحكام  :وجممل القول

 النا اإلمام أبي عبد اهلل احلسنيأمّت الوجوه وأكملها، إمنا ظهرت ومتَّْت بشهادة مو

 ولذا اسُتحّب زيارته يف كّل وقٍت ظهر فيه سرٌّ من أسرار الربوبية كأّول رجب ،

ونصفه وآخره، والنصف من شعبان، واليوِم األّول من شهر رمضان، وليالي 

، بل تستحب زيارته يف كّل وقٍت ويف كلِّ يوٍم من أيام أمثاهلاالقدر، وليالي العيد و

اإلسبوع والشهر والسنة وقد أكدت األخبار على زيارته كّل يوم وهو ما دل عليه 

 سدير اي  :قال لي أبو عبد اهلل صلوات اهلل عليه :حنان بن سدير عن أبيه قالخرب 

 ما  :قال ال اكفد جعلت :تقل  يوم كلّ في عليه الله صلوات احلسني قبر تزور

: قد قلت   سنة كلّ في فتزوره : قلت: ال قال  شهر كلّ في فتزوره أجفاكم
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 انّ علمت ماأ عليه الله صلوات باحلسني أجفاكم ما سدير يا يكون ذلك قال 

 وما يفترون وال ويزورون يبكون غبر شعث ملك لفأ لفأ تعالى و تبارك للَّه
 خمس جمعة كلّ في عليه الله صلوات احلسني قبر رتزو نْأ سدير يا عليك

جعلت فداك بيننا و بينه فراسخ كثرية فقال  :قلت ، مرّة يوم كلّ في أو مرّات

 السّماء إلى رأسك ارفع ثمّ ويسرة مينة التفت ثمّ سطحك فوق اصعد :لي

 عليك السّالم الله عبد أبا يا عليك السّالم فتقول القبر نحو تنحو ثمّ

قال سدير   وعمرة حجّة والزّورة زورة بذلك لك يكتب وبركاته الله ورحمة

 فرّبما فعلت ذلك يف الّشهر أكثر من عشرين مّرة.

وإْن كانت عظيمة ُهدَّْت بها بنيةُ العالَم، وضُعفَْت بها  روحي فداه  فمصيبته 

طفأ النوُر القوى و املشاعر، وظهر اخللُل والفساُد والفتوُر والضعُف واإلبادةُ، وان

بتلك املصيبة أغاث التوحيَد  والصفاُء يف كّل ذّرة من ذّرات الوجود، ولكّنه

اإلهلي من أْن يتالعَب به األغياُر، كما أنقَذ أمةَ جّدِه من اهلالك، وأوصل بها كلَّ 

بذلك أعلى منازل  صاحب مقاٍم إىل مقامه، إما إىل عليني أو إىل سجِّني، ونال

بذلك رمحةً للعاملني، وإْن هو إالّ ذكرى للمتقني.املقرَّبني، فصار 

 سالم اهلل عليه ذاته الّشريفة، من هنا لُقَِّب مقام ورفعة مقام شهادته تابعةً لرفعة

 ى كماله وحقيقته، مع أّن األئّمةبسّيد الشهداء، فهذا لقٌب مل حيظَ مبثله أحٌد عل

 ناله موالنا اإلمام احلسني متامه بكماله و كلّهم قد استشهدوا، إالّ أّن هذا اللقب 

  بكفاءة وشرف تامني ومن كّل النواحي، والسبب أّن متين هذه الرتبة بكّل

، صلوات اهلل عليه حدودها وشروطها وأجزائها مل يتمّنها إالّ موالنا اإلمام احلسني

هو أصل له ، فكلُّ شهيٍد إمنا هو تابع له يف الشهادة، و(1)وما قَِبَل اخلضوع التام غرُيه

فيها، وكلُّ شهيد ناله َهمٌّ وغمٌّ فال يعدو كونه جزءاً يسرياً من هموم وغموم 

يفّية اليت أطلعنا هلل تعاىل، بالك الشريفة نفَسه كربالء، لقد باع اإلمام احلسني
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صيب اُحيث مل ُيَصب أحٌد من العاملني كما  من خالل األخبار  عليها األئّمة

قتَضْت مزّيةً واختصاصاً يف ا، فهذه املزية يف العطاء والبذل،  اإلمام أبو عبد اهلل

املكافأة من ِقَبِل رّب العّزة، من هنا اختّصه اهلل تعاىل خبصائص انفرد بها عن غريه من 

بأيام الفضائل يف شهور السنة كليالي القدر  ، كاختصاصهاألنبياء واألولياء

وأيام رجب والنصف من شعبان وأّول كّل  واألعياد وعرفة وليالي اجلَُمع وأيامها،

، وأمر باالتيان إىل  تعاىل خمصوصةً لإلمام احلسنيشهر، هذه األيام جعلها اهللُ

، كما إّن اهلل تعاىل أمر مشهده الشريف لزيارته دون  أبيه وجّده وسائر األئّمة

 بالسجود على تربته وجعل الشفاء فيها.

ملّا  سببه أّنه ،بأيام الفضائل سنيإّن اختصاص اإلمام احل وباجلملة:

صحابه وِعزَُّه وعيالَه وكمالَُه يف أخوته وإفتدى نفَسه وقَلَْبه وروَحُه ومالَُه وأوالده وا

اقتضت كرامةُ اهلل تعاىل أْن خيصَُّه  ،حمّبة اهلل سبحانه، حبيث مل ُيْبِق لنفسه باقية

زيارة  اهلل فجعل ،فاً لهتشري بنفسه، فما ثبت لنفسه ُجِعَل اإلماُم احلسني

 يومَ احلسني زار مَن  :أنهم قالوا زيارته، لذا ورد عنهم اإلمام احلسني

 .(1) عرشه في اللهَ زار كمَن كان عاشوراء

 :بيان وتوضيح -

ألسس ااخلرب من املتشابهات فال بّد من إخضاعه إىل احملكم العقلي ليتناسب مع 

ۖۡ  الشرعّية األخرى كقوله تعاىل:  ءٞ وَرىَّٰ   ١١...لَۡيَس َكم ۡثل هۦ  ََشۡ وَرةه الشُّ فال بّد  ؛سه

أو ُيراد من  ،من حرفه عن ظاهره، فنقول: إّن املراد من عرشه أي عّز سلطانه

 إّن َمن زار اإلمام احلسني)  :العرش سعة الوجود اإلمكاني، فيكون املعنى هكذا

أو يكون املراد من العرش  ،( األقدس هو كََمْن زار اهللَ يف كّل ذّرٍة من ذّرات وجوده

ملشرَّفة والذي تطوف حوله املالئكة فيكون املعنى اهو العرش الصغري اجملازي للكعبة 

كأّنه زار مالئكة اهلل يف عرشه أو  إلمام احلسنياأّن َمْن زار  على هذا الّتفسري  
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إلمكاني الكبري يف عرشه ا ( مالئكة اهلل) حول عرشه، بتقدير مضاف يف احلديث هو 

أو الّصغري.

 رار الربوبية، من هنا جعلها اهللفأيام الزيارات باألوقات املخصوصة تظهر فيها أس

 خاصةً باإلمام احلسني  ملزيد مزية واختصاص عن غريه ملا قّدمه من تضحيات

فديته  ُيشكر عليها، وهذه التضحيات العظمى بسبب علّو هّمته وعظمة روحه 

 .رّبي عليه  بنفسي وصلوات

 إكرم املؤمنني مبحّبة سّيد الشهداء 

؛ واإلكرام يتّم عرب:  بكَ وأكرمني  :وهو ما أشار إليه قوُل اإلمام

 اإلكرام التكويين، واإلكرام التشريعي، واإلكرام األخروي.

 اإلكرام التكويين آلل اهلل تعاىل
 علةً غائّيةً عن كون اإلمام احلسنيعبارة  أي اإلكرام التكويين   فاألّول

لساخت األرض بأهلها متاماً كبقّية األئّمة  حلفظ الكون، إذ لوال اإلمام احلسني

، ويشهد هلذا ما روي بأسانيد معتربة عن أبي محزة قال: قلت لإلمام األطهار

 إمام بغير األرضُ بقِيَت لو  :: أتبقى األرض بغري إمام؟ قالأبي عبد اهلل

. أي: ذابت وتفتتْت، والسبب يف تفتتها وذوبانها أّن األكوان حبسب (1) ساختْل

أدون من  مثالً  ترتيبها الطبيعي، ُخلق األدنى منها من أجل األشرف، فالنبات 

احليوان، واحليوان أدون من اإلنسان، واالنسان أشرف الكّل، فالكّل ُخِلَق ألجله، 

َو ٱََّل ي خَ  لذا قال تعاىل:  ۡرض  َۡج يع  هه
َ
م َما ف  ٱأۡل ، فلو ارتفع ابلََقَرة    ٢٩ ...الََق لَكه

 اإلنساُن عن األرض الرتفعْت ساير األكوان من اجلماد واحليوان والنبات، فكذلك

ما  إذاً   فثبت أمجعني، كلّهم الّناس ارتفاع إىل ذلك ألّدى احلّجة اإلمام ارتفع لو

 . (2)احلجّةهوأحدهمالكاناثنانإالّاألرضيفيبقَلملوورد أيضاً بأّنه 

 سبب يف وجود األرض، وبقاؤه سبب يف بقائها،  ود اإلمامـضافاً إىل أّن وجـم
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سبٌب،   األرض وما فوقها وحتتها، فاإلمامالعلّةَ الغائّيةَ خللق  لكون األئّمة

ملعلول من دون علّته وغريه ُمَسبَّب، وال يقوم املسبَّب بدون السبب، كما ال يقوم ا

 الفاعلّية.

 آل اهلل تبارك شأنه هم علل التكوين
هم العلل األربع: العلة الفاعلة املادية والصُّوريَّة  فإّن األئّمة بل نرتقى أكثر:

 والغائّية.

  :تفصيل ذلك بالتقرير اآلتي

ض والّسماء هم الدُّعاةُ إىل اهلل تعاىل، بل السبُب املتصُل بني األر مبا أّن األئّمة

،  والسّماء األرض بني املتصل السبب أين كما أشار إىل ذلك دعاء الندبة: 

باُب اهلل تعاىل إىل  ، ومبا أنهم (1) الله وبني بينكم السبب نحن وكما ورد: 

ختذهم خالقُهم بعد أْن خلقهم وحدهم ليس معهم اللخلق قد  ٌدخلقه وأنهم أعضا

ثّم  ،لَف دهره أه وحيمدونه ويهللونه ويكبِّرونه ويعظِّمونخلْق يعبدون اهللَ ويسبِّحون

فحيث كانوا هم العلّة الفاعلّية ألنهم يف  ،من أشّعة أنوارهم الطاهر خلق هلم اخللَق

ٓ   فنسبة اخللق إليهم كنسبة خلق الطري للنيب عيسى ،ة اهللئذلك حماّل مشي َّنَّ 
َ
أ

م مَّ َن ٱلطَّ ني  َكَهۡي  ۡخلهقه لَكه
َ
ُۢا ب إ ۡذن  ٱّلَل  ة    َ أ ونه َطرۡيَ خه ف يه  َفَيكه نفه

َ
وَرةه   ٤٩ ...ٱلَطرۡي  فَأ سه

َّٰ  : ، وكنسبة اإلمامة إىل املَالك عزرائيلَرانَ آل  ع مۡ  م َملَكه ٱلَۡموۡت  قهۡل َيَتَوَفى  كه
مۡ  َ ب كه كَّ  وَرةه الَسجۡ   ١١... ٱََّل ي وه مع قََبَض،  َبَسطَ، وعزرائيل فعيسى ،َدة  سه

 .أّن اهلل تعاىل هو القابض والباسط

 ، وذلكألّن مجيَع اخللِق ُخِلقُوا من شعاع أنوارهم :العلّة املادية وهم

 .الشعاع قائم بأنوارهم قيام صدور

 ،كّل فرد من مجيع اخلالئق من  الغيب والشهادة : ألّنالعلّة الصُّورية وهم

 أو من أنوار هياكل ،وار هياكلهمناجلواهر واألعراض، فصورته إْن كان طيباً من أ
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 هياكلهم، وهكذا ألنهم رمحة اهلل ومظاهر رمحة اهلل، وُمظِهرو رمحة اهلل.

 : ألّن اهلل سبحانه إمنا خلق اخللَق هلم، وإيابهم إليهمالعلّة الغائّية وهم

 وحسابهم عليهم.

 ع َبادٞ  بَۡل  :(1)هم العلل األربع جلميع اخلالئق أهل بيت العصمة والطهارةف
وَن  ۡكَرمه َ  ٢٦مُّ م ََل ي ۥ ب ٱلَۡقۡول  وَهه ونَهه ۦ  َيۡعَملهوَن ۡسب قه ۡمر ه

َ
نبَياء    ٢٧ب أ

َ
وَرةه األ  .سه

فهم يف الفيوضات اإلهلية الكونية والشرعية من مجلة األسباب والوسائل، 

 بينكم السبب نحن خلقهم اهلل تعاىل أنواراً قبل كّل شيء، فجعلهم وسائط فيضه 

، فإذا كانوا سبباً للخلق؛ فبإذن اهلل وأمره وقدرته، ال ينفكّ مدُده عنهم  الله وبني

طرفةَ عنٍي أبداً، كالقلم يف يد الكاتب، فإّن زيداً هو الكاتب حقيقةً، والقلم أيضاً 

 :ه مباشر للكتابة، وقد ُعبَِّر يف األخبار عن نورهم بالقلم كما قالكاتٌب جمازاً ألنَّ

 القلم اللهُ خلق ما أوّل (2)
 . 

 جواهرهم هو واحٍد معنى إىل تشري مرتادفة كلماٌت والّروح: والقلم والنور فالعقل

 قط. خملوق يسبقها مل اليت املقدَّسة

هم  مع سيدتهم الصّديقة الكربى فاطمة الزهراء إّن األئّمة األولياء واحلاصل:

قال: كنُت عند اإلمام  وسائط الفيوضات اإلهلية، كما يشري إليه حديث أبي محزة

 طلوع قبل تنامَنَّ ال حمزة أبا يا  :... إىل أْن قالعلّي بن احلسني

 وعلى العباد، أرزاق الوقت ذلك في يقسِّمُ الله إنّ لكَ، أكرهها فإني الشمش

 .(3) يُجرِيها أيدينا

 تعاىل على لعلل األربع ُيَعدُّ بدوره نعمة إهلّية وإكراماً تكوينّياً من اهللا فكونهم

 .عاّمة خلقه
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 اإلكرام التشريعي آلل اهلل تعاىل
 : فواضح ال خيفى على َمن له قلٌب وألقى الّسمَع وهووأّما اإلكرام التشريعي

شهيد، إذ إّن اهلل تعاىل قََرَن طاعَتهم بطاعته، ومعصيتهم مبعصيته، فَمن أطاعهم 

وَل َفَقۡد  : أطاَع اهلل، وَمن عصاهم فقد عصى اهلل تعاىل، قال تعاىل ع  ٱلَرسه َمن يهط 
 ۡۖ َطاَع ٱّلَلَ

َ
وَرةه النَّ َساء    ٨٠... أ وهه َوَما  أيضاً:  ، وقالسه ذه وله فَخه مه ٱلَرسه َّٰكه َوَمآ َءاتَى

 ٌْۚ وا ۡم َعۡنهه فَٱنَتهه وَرةه احَلۡۡش    ٧... َنَهىَّٰكه  .سه
 امُهُوسن األمر ذروةُ قال:  أبي جعفر اإلمام وعن زرارة عن موالنا

 الله إنّ معرفته، بعد لإلمام اعةالط الرّحمان؛ ورضا األشياء وبابُ ومفتاحُهُ
 :يقول    رَۡسۡلَنََّٰك َعلَۡيه ۡم َحف يظ

َ
ۖۡ َوَمن تََوَِلَّٰ َفَمآ أ َطاَع ٱّلَلَ

َ
وَل َفَقۡد أ ع  ٱلَرسه ا َمن يهط 

٨٠ ، جميعَ وحَجَّ ماله، عبجمي وتَصَدَّقَ نهاره، وصام ليلَه قام رجالً أنّ لو أَمَا 

 إليه، بداللته أعماله جميع وتكونَ فيواليه، الله وليّ واليةَ يعرف ولم دهره،

   ثّم قال:  اإلميان... أهل من كان وال ثوابه، في حقٌّ الله على له كان ما

 َرحمته بفضل اجلَنَّةَ اللهُ يُدخِلُهُ منهم احملسِن أولئك (1). 

 :(2)( الكايف) ، ما ورد يف ومن مجلة األخبار أيضاً

 ن زرارة، م، عن أبيه، عن محاد بن عيسى، عن حريز، ععلي بن إبراهي

 وبابُ ومفتاحُهُ وسنامُهُ األمر ذروةُ قال:  عن موالنا اإلمام أبي جعفر

 إن قال: ثم معرفته، بعد لإلمام الطاعة وتعالى تبارك الرّحمان ورضا األشياء
ۖۡ َوَمن تََوَِلَّٰ َفَمآ   يقول: وتعالى تبارك الله َطاَع ٱّلَلَ

َ
وَل َفَقۡد أ ع  ٱلَرسه َمن يهط 

رَۡسۡلَنََّٰك َعلَۡيه ۡم َحف يظ  
َ
  .  ٨٠ا أ

 عن معلى بن حممَّد، عن احلسن بن علي الوشاء  ،احلسني بن حممَّد األشعري

 هد أني مسعت اإلمام أبا عبد اهللأش :عن أبان بن عثمان، عن أبي الصباح قال
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 اللهُ فَرَضَ إمامٌ احلسنَ وأنّ طاعتَه، اللهُ فَرَضَ إمامٌ عليّاً أنّ أشهد يقول: 

 فَرَضَ إمامٌ احلسني بن عليَّ وأنّ طاعتَه، اللهُ فَرَضَ إمامٌ احلسنيَ وأنّ طاعتَه،

 .  طاعتَه اللهُ فَرَضَ إمامٌ عليٍّ بن محمَّدَ وأنّ طاعتَه، اللهُ

 ّى بن حممَّد، عن احلسن بن علي قال: حدثنا محاد وبهذا اإلسناد، عن معل

 نحن يقول:  ر قال: مسعت اإلمام أبا عبد اهللابن عثمان، عن بشري العطا

. بجهالته الناس يعذر ال بِمَن تأمتون وأنتم طاعتَنا، اللهُ فَرَضَ قومٌ

  حممَّد بن حييى، عن أمحد بن حممَّد، عن احلسني بن سعيد، عن محاد بن

 ابنا، عن موالنا اإلمام أبي جعفرى عن احلسني بن املختار، عن بعض أصحعيس

يم    :يف قول اهلل ۡلًَك َعظ  م مُّ وَرةه النَّ َساء    ٥٤ا َوَءاَتۡيَنَّٰهه  الطاعة قال:  ،سه

 . املفروضة

 ،عن حممَّد بن سنان، عن أبي خالد عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممَّد 

 أشرك يقول:  العطار قال: مسعت اإلمام أبا عبد اهللالقماط عن أبي احلسن 

 .  الطاعة في والرسل األوصياء بني

  أمحد بن حممَّد، عن حممَّد بن أبي عمري، عن سيف بن عمرية، عن أبي

 اللهُ فَرَضَ قومٌ نحن  :الصباح الكناني قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

 ونحن العلم، في الراسخون ونحن ال،امل صفو ولنا األنفالُ، لنا طاعتَنا،
مۡ   الله: قال الذين احملسودون

َ
مه ٱّلَله م ن فَۡضل ه ۖۦۡ  أ َّٰهه َّٰ َمآ َءاتَى

وَن ٱنلَاَس لََعَ ده  ...ََيۡسه

٥٤    وَرةه النَّ َساء .سه

  أمحد بن حممَّد، عن علي بن احلكم، عن احلسني بن أبي العالء قال: ذكرت

 قولنا يف األوصياء أّن طاعتهم مفرتضة قال: فقال:  اهللملوالنا اإلمام أبي عبد 

ي  تعالى: الله قال الذين هم نعم، ط 
َ
ۡمر  أ

َ
ْوِل  ٱأۡل

ه
وَل َوأ ْ ٱلَرسه وا يعه ط 

َ
ْ ٱّلَلَ َوأ وا عه

ۡمۖۡ  وَرةه النَّ َساء    ٥٩... م نكه مه ٱّلَله  : الله قال الذين وهم ،سه ُّكه إ َنَما َوۡل 
هۥ َوٱََّل   وَله ْ َورَسه وَرةه الَمائ   ٥٥ ...يَن َءاَمنهوا . َدة     سه

 ن معمر بن خالد قال: سأل رجٌلـ، عحمَّدـمد بن مـناد، عن أحـهذا االسـوب 
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، قال:  نعم : فقال: طاعتك مفرتضة؟ فقال فارسيٌّ اإلمام أبا احلسن

 . نعم  :؟ فقالمثل طاعة علّي بن أبي طالب

 محد بن حممَّد عن علي بـن احلكم، عــن علي بن أبي وبهذا االسناد، عن أ

قال: سألته عن األئمة هل  ، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللمحزة عن أبي بصري

 . نعم جيرون يف األمر والطاعة جمرى واحد؟ قال: 

  وبهذا االسناد، عن مروك بن عبيد، عن حممَّد بن زيد الطربي قال: كنت

خبراسان وعنده عدة من بين هاشم وفيهم إسحاق  م الرِّضاقائماً على رأس اإلما

 إنّا يقولون: الناس أنّ بلغني إسحاق يا : بن موسى بن عيسى العباسي فقال
 وال قط، قلتُه ما الله رسول من وقرابتي ال لنا، عبيدٌ الناس أنّ نزعم

 الناس قول:أ ولكنِّي قاله، آبائي من أحدٍ عن بلغني وال قاله، آبائي من سمعتُه

 . الغائبَ الشاهدُ فليُبَلِّغِ الدِّين، في لنا مَوالٍ الطّاعة، في لنا عبيدٌ

  علي بن إبراهيم، عن صاحل بن السندي، عن جعفر بن بشري، عن أبي

 اللهُ فَرَضَ الذين نحن قال: مسعُته يقول:  سلمة عن اإلمام أبي عبد اهلل
 كان عَرَفَنَا مَن بجهالتنا، الناس يعذر وال معرفتنا، إالّ الناس يسع ال طاعتَنا،

 حتى ضاالًّ كان ينكرنا ولم يعرفْنا لم ومَن كافراً، كان أنكَرَنَا ومَنْ مؤمناً،
 على يَمُتْ فإنْ الواجبةِ، طاعتِنا من عليه اللهُ افترض الذي الهدى إلى يرجع

 .  يشاء ما به اللهُ يفعلِ ضاللته

 ن يونس، عن حممَّد بن الفضيل قال: سألته علي، عن حممَّد بن عيسى، ع

 ىل اهلل، قال: أفضل ما يتقرب به العباد إعن أفضل ما يتقرب به العباد إىل اهلل

 حبُّنا : جعفر أبو اإلمام موالنا قال األمر، أولي وطاعةُ رسوله وطاعةُ اهلل طاعةُ

 .  كُفْرٌ وبُغضنا إميانٌ

 عن حممَّد بن عيسى، عن فضالة بن حممَّد بن احلسن، عن سهل بن زياد ،

أيوب، عن أبان، عن عبد اهلل بن سنان، عن إمساعيل بن جابر، قال: قلت ملوالنا 

 :  به؟ قال: فقال اهللَ : أعرُض عليكَ ِديين الذي أديناإلمام أبي جعفر
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 ِهات بُدُه ، قال: فقلت: أشهد أْن ال إله إالّ اهلل وحده ال شريك له، وأّن حممَّداً ع

ورسولُُه، واإلقرار مبا جاء به ِمن عند اهلل، وأّن علّياً كان إماماً فََرَض اهللُ طاعَته، ثّم 

كان بعده احلسن إماماً فََرَض اهللُ طاعَته، ثم كان بعده احلسني إماماً فََرَض اهللُ 

ألمُر إليه، طاعَته، ثّم كان بعده عليُّ بن احلسني إماماً فََرَض اهللُ طاعَته، حتى انتهى ا

 .  مالئكتِهِ ودِينُ الله دِينُ هذا  :ثم قلت: أنت يرمحك اهلل؟ قال: فقال

  علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن هشام بن سامل، عن أبي

قال: قال أمري  محزة، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحاب أمري املؤمنني

 وطاعتُه به، الله يُدَانُ دِيْنٌ وأتباعه العالِمِ صُحْبَةَ أنّ إعْلَمُوا :املؤمنني

 حياتهم في فيهم ورفعة للمؤمنني وذخيرة للسيئات ممحات للحسنات مكسبة

. مماتهم بعد وجميل

 بن شاذان، عن صفوان بن حييى، عن حممَّد بن إمساعيل، عن الفضل 

وأكرم من  : إّن اهلل أجّلمنصور ابن حازم قال: قلت ملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل

، قلت: إّن َمن عرف  صدقتَ  :أْن ُيْعَرَف خبلقه، بل اخللق ُيْعَرفُون باهلل، قال

أن له رّباً، فقد ينبغي له أْن يعرف أّن لذلك الرب رضا وسخطاً، وأنه ال يعرف 

رضاه وسخطه إال بوحٍي أو رسوٍل، فَمن مل يأِتِه الوحُي فينبغي له أْن يطلَب 

يهم عرف أنهم احلجة، وأّن هلم الطاعة املفرتضة، فقلُت للناس: الرُُّسَل، فإذا لق

كان هو احلجة من اهلل على خلقه؟ قالوا: بلى،  أليس تعلمون أّن رسول اهلل

َمن كان احلجة؟ قالوا: القرآن فنظرت يف القرآن فإذا هو  قلت: فحني مضى

لرجال خبصومته، خياصم به املرجي والقدري والزنديق الذي ال يؤمن به حتى يغلب ا

فعرفت أّن القرآن ال يكون حّجةً إالّ بقَيٍِّم، فما قال فيه من شئ كان حقّاً، فقلُت 

هلم: َمن قَيِّم القرآن قالوا: ابن مسعود، قد كان يعلم، وعمر يعلم، وحذيفة 

يعلم، قلت: كلّه؟ قالوا: ال، فلم أِجْد أحداً ُيقال إنه يعلم القرآن كلّه إالّ علّياً 

اهلل عليه، وإذا كان الشئ بني القوم فقال هذا: ال أدري، وقال هذا: ال  صلوات

كان قَيَِّم  أدري، وقال هذا: ال أدري، وقال هذا: أنا أدري، فأشهد أّن علياً
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، وأن القرآن، وكانت طاعُتُه ُمفَْتَرَضةً، وكان احلّجةَ على الناس بعد رسول اهلل

مل يذهب   ، فقلُت: إّن علّياً الله رحمك ل: ما قال يف القرآن فهو حقٌّ، فقا

، وأّن احلجةَ بعد عليٍّ: احلسُن بن حتى َتَركَ حّجةً من بعده كما َتَركَ رسول اهلل

علّي، وأشهد على احلسن أنه مل يذهب حتى َتَركَ حجةً، من بعده كما َتَركَ أبوه 

 رحمك ال: وجده، وأّن احلجةَ بعد احلسن: احلسنُي وكانت طاعته مفرتضة، فق

أنه مل يذهب حتى ترك  ، فقبَّلُْت رأَسُه، وقلُت: وأشهد على احلسني الله

،  الله رحمك حّجةً من بعده: علّي بن احلسني وكانت طاعُتُه مفرتضةً، فقال: 

فقبَّلُْت رأَسُه، وقلُت: وأشهد على علّي بن احلسني أنه مل يذهب حتى َتَركَ حّجةً 

،  الله رحمك ي أبا جعفر وكانت طاعُتُه مفرَتضةً، فقال: من بعده: حممَّد بن عل

، قلُت: أصلحكَ اهلل، قد علمُت أّن أباكَ فََضِحكَ أعِطِني رأَسكَ حّتى أقبِّلَُه، قلُت:

مل يذهب حتى َتَركَ حّجةً من بعده كما ترك أبوه، وأشهد باهلل أّنكَ أنَت احلجَّةُ، وأّن 

قَبِّلُُه، فَقَبَّلُْت اُ، قلُت: أعِطِني رأَسكَ  الله رحمك كُفَّ طاعَتكَ ُمفَْتَرَضةٌ، فقال: 

 . أبداً اليوم بعد أنكرك فال شِئْتَ، عمّا سَلْنِي :رأَسه فََضِحكَ وقال

  ،حممَّد بن حييى، عن أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن حممَّد بن خالد الربقي

قلت ملوالنا اإلمام لعالء قال: عن القاسم بن حممَّد اجلوهري، عن احلسني بن أبي ا

نعم هم الذين قال  : : األوصياء طاعتهم مفرتضة؟ قالأبي عبد اهلل
ي  :  الله ط 

َ
ۡمۖۡ أ ۡمر  م نكه

َ
ْوِل  ٱأۡل

ه
وَل َوأ واْ ٱلَرسه يعه ط 

َ
واْ ٱّلَلَ َوأ وهم الذين   ٥٩... عه

هۥ َوٱََّل  : قال الله وَله مه ٱّلَله َورَسه ُّكه وَن ٱلَصلَوَّٰةَ إ َنَما َوۡل  ْ ٱََّل يَن يهق يمه يَن َءاَمنهوا
وَن  ۡم َرَّٰك عه .  ٥٥َويهۡؤتهوَن ٱلَزَكوَّٰةَ وَهه

  علّي بن إبراهيم، عن حممَّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرمحن عن

   يقول: محاد، عن عبد االعلى قال: مسعت سيَدنا وموالنا اإلمام أبا عبد اهلل

 ُالعاصي والسّامع عليه، حجةَ ال املطيعُ السّامِعُ اخلير، أبوابُ ةُوالطّاع السَّمْع 

 ثم اللهَ يلقى يومَ واحتجاجُه تُهُحجّ تَمَّتْ املسلمني وإمامُ له، حجةَ ال

واْ   وتعالى: تبارك الله يقول :الق نَاِۢسيَۡوَم نَۡدعه
ه
َ أ  .٧١  ... ب إ َمَّٰم ه ۡمۖۡ  كه



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 اىلاإلكرام األخروي آلل اهلل تع 

 أصحاَب الوالية : فواضٌح أيضاً بعد اتضاح كونهموأّما اإلكرام األخروي

وجيب على العباد االنقياد إليهم فيها  ،التشريعّية اليت كانت وتكوُن هلم يف الّدنيا

يف الّدنيا  ليسلكوا بهم طريَق اخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرة، بل علّة وجودهم

كان معهم يف الّسنام األعلى، وفاز  فَمن أطاعهم هي سوق العباد إىل اآلخرة؛

 فوزاً عظيماً.

 الرجعةو الظهور يومي طلب الثار لإلمام احلسني 

 ثاركَ طلبَ يرزقني أنْ بكَ وأكرمني هذا امللطب تشري إليه الفقرة الشريفة: 

. محمّد بيت أهل من منصور إمامٍ مع

 سبحانه لألخذ بثأر اإلمام احلسنير أْن يوفقه اهلل ائلفقرة تطلب من املكلف الزفا

 ( املنصور يوم  عجََّل اهلل تعاىل فََرجه الشريف املهدّي ) املعظم القائم مع اإلمام

، وتتوقف نصرة املؤمن له عند ظهور إمامنا املعظم احلجة القائم ظهوره املبارك

عليه اآليات واألخبار إسم ارواحنا فداه على رجوعه من عامل املوت وهو ما أطلقت 

.الرجعة

حينئٍذ  وحيث ال ميكن الرجوع من املوت إىل احلياة إالّ بإعجاز، تكون الرجعة 

وتسديد اهلل تعاىل هلم  الطاهرين من األدلّة الدامغة على علّو مقام أئمتنا 

إلثبات أحقيتهم وصدق دعواهم، من هنا أنكرها  واليت منها الّرجعة  باملعاجز 

على الشيعة املخالفون، وعليه يقع الكالم يف جهات:أي الّرجعة 

 : معنى الرَّجعة لغةً واصطالحاً:الجهة األولى* 

 : املرة من الرجوع، وهي العود إىل احلياة بعد املوت.ًْجَعة لغةَّالر

 عةً وُرْجعى:ِجْر: العودة أو نوع الرُّجوع، ورجع رجوعاً وَمرجعاً وَمجعةَّوالر

عاد. والّراجع من النساء: اليت مات عنها زوجها ورجعت إىل أهلها. إنصرف و

ورجعةُ املرأِة إىل زوجها هي ارجتاعها من دون عقٍد جديد، لذا ُسمَِّيْت املطلَّقَةُ غري 

 ، وبالطالق: الطالق الرَّجعي...( املرَتَجَعة) أو  ( الراجعة) البائنة بـ
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إّن الرَّجعة على حنوين: واحلاصل:

 رجوع بعد الغياب، ويصدق على احلّي وامليت.ال 1

الرجوع بعد املوت، وخيتّص باألموات الّراجعني إىل الّدنيا، وهذا املفهوم  2

للّرجعة الذي يؤمن به اإلمامية، وقد استنكره عليهم املخالفون، فها هو ابن منظور 

ب يف الرجعة مذهب قوٍم من العر) يتهكّم على الشيعة لقوهلم بالرجعة فقال: 

اجلاهلية معروف عندهم، ومذهب طائفة من ِفَرق املسلمني من أولي الِبَدع 

واألهواء، يقولون إّن امليت يرجع إىل الّدنيا ويكون فيها حّياً كما كان، ومن 

مجلتهم طائفة من الرافضة يقولون إّن علّي بن أبي طالب كرََّم اهللُ وجَهُه مسترت يف 

ولده حتى ينادي مناٍد من الّسماء أخُرْج مع  السحاب فال خيرج مع من خرج من

مه ٱلَۡموۡته قَاَل َحَِتَٰٓ إ َذا جَ  فالن، ويشهد هلذا املذهب السوء قوله تعاىل:  َحَدهه
َ
 آَء أ

عهون   ۡعَمله َصَّٰل ح   ٩٩َربَّ  ٱرۡج 
َ
ٓ أ  
ٌۚ لََعِلَّ  .(1) ( يريد الكفّار...  ١٠٠... ا ف يَما تََرۡكته

 ُيجاب عنه:

منظور أّن سّيده عمر بن اخلطّاب هو أّول َمن جتاهر بالّرجعة عندما  لقد نسي ابُن

إّن ) مات رسوُل اهلل، فقال تلك املقالة املشهورة يهدِّد بها كلَّ َمن اعرتضه بقوله: 

رسول اهلل ما مات ولكنه ذهب إىل رّبه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه 

ت واهلل لريجعّن رسول اهلل فليقطَِّعنَّ أيدي أربعني ليلة ثّم رجع بعد أْن قيل قد ما

 .(2) ( رجاٍل وأرجلهم يزعمون أّن رسول اهلل مات

ن منظور يف كتابه ة إىل صاحب النهاية نقلها ابأّن الفرية املذكورة منسوب الظاهرو

 املذكور، ويظهر موافقته عليها، وإالّ لكان أنكر ذلك على صاحب النهاية.

طاب من أقطاب اجلاهلية الذين قالوا بالرجعة، فيكون وعليه يكون عمر بن اخل

 ابُن منظور قد نسب إىل عمر اجلاهلية مع الشيعة.

مه ٱلَۡموۡته َحَِتَٰٓ إ   مذكورة ـمضافاً إىل أّن استشهاد ابن منظور باآلية ال َحَدهه
َ
  َذا َجآَء أ
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عهون    ۡعَمله َصَّٰل ح   ٩٩قَاَل َربَّ  ٱرۡج 

َ
ٓ أ  
ٌۚ ا ف يَما تَرَ لََعِلَّ للتدليل على سوء   ١٠٠ ...ۡكته

َّٰ    ٨ إ َن إ ََلَّٰ َربَّ َك ٱلرُّۡجَعَٰٓ  اعتقادنا، يعارضه قوله تعاىل:  ۥ لََعَ  لََقاد رٞ  رَۡجع هۦ إ نَهه

٨  :فال نتّعجب منه؛ ألّن اهلل تعاىل َعبََّر عنه وعن أمثاله بقوله تعاىل ،  ۥ َفَمَثلههه
ۡكهه يَۡلَهث   َكَمَثل  ٱۡلََكۡب  إ ن ََتۡم ۡل  ۡو َتَۡته

َ
َكَمَثل  ٱحۡل َمار  ََيۡم له  ١٧٦   ...َعلَۡيه  يَۡلَهۡث أ

ۡسَفاَرُۢا
َ
وَن ب َبۡعض    ٥   ...أ ره ك َتَّٰب  َوتَۡكفه

َفتهۡؤم نهوَن ب َبۡعض  ٱلۡ
َ
، كما إّنه  ٨٥ ...أ

امليت  إّن الّرجعة هي أّن) مل يتفطّن لكالمه املتقدِّم، فروى عن الزهري بأنه قال: 

، ومل يشر عليه باعرتاض، وهل أّن (1) ( يرجع إىل الدنيا بعد املوت قبل يوم القيامة

الزهري أيضاً من أهل البدع واألهواء متاماً كعمر الذي مل ُيْحِسن ابُن منظور أو 

 .املفَتُرون عليه بالّدس يف كتابه الدفاع عنه حينما قـال مقالته املشهورة تلك!

ا من ناحية االصطالح فُيطْلَق على الّرجعة بأنها لغوية، وأّمهذا من الناحية ال

، رجوع األموات إىل الّدنيا بعد ظهور املوىل املَعظَّم صاحب الغيبة اإلمام املهدّي

، كما يعيد حيث إّن اهلل عّز امسه يعيد أرواح املخلصني ليفوزوا بثواب نصرته

يكونوا ِعْبَرةً لغريهم وردعاً بعض الكافرين والفاسقني ليحاسبهم على جرائرهم ل

 للناس عن ارتكاب أعماهلم.

فإّن الرجعة فيها قيد املوت السابق على الرجعة، هذا هو املعنى  وباجلملة:

احلقيقي ملفهوم الرَّجعة، ومثة معنيان آخران للرجعة باملعنى اللغوي ال االصطالحي 

 وهما:

 .بعد غيابه إّن املراد بالرجعة ظهور اإلمام املنتظر األّول:

 .املراد بها رجوع دولتهم أيام اإلمام املهدي الثاني:

 (2)لشواذ من متقدمي اإلماميةاومرجع هذين القولني هو إنكار املخالفني وبعض 

واستكباراً عليهم، وقد أّول  ،حسداً هلم معجزةَ الرجعة اخلاّصة باألئّمة األطهار
                                                           



 اجلزء الثاني 

دون  وع دولتهم أيام اإلمام القائمهؤالء الشواذ من الشيعة بأّن الّرجعة هي رج

 رجوع أجسامهم.

 اإليراد على املعنى األول:
بعد غيابه، إمنا هو تفسري مسَتَمدٌّ  إّن تفسري الرجعة بظهور اإلمام املهدي أّواًل:

من املعنى اللغوي للرَّجعة دون االستناد إىل املعنى االصطالحي الذي َدلَّْت عليه 

كونه تفسرياً بالّرأي يف  هذا التفسري  جّداً، فال يعدو  اآليات واألخبار الكثرية

مقابل الّدليل القطعي، وقد قامت األدلّة القطعية على حرمة العمل بالّرأي املقابل 

 األكرم لكفر بشريعة النيّبا هذا الّرد  ستلزم يللكتاب والسُّنَّة الستلزامه رّدهما، و

 .وما جاء به من عند اهلل تعاىل 

 ، من هذه األخبارإّن صريح األخبار يفرِّق بني الرَّجعة وبني قيام القائم ًا:ثاني

( قال: مسعُت اإلمام أبا  احلناط ما نقله اجمللسي عن اخلصال عن مثنى اخلياط )

 الكرّة، ويوم ،القائم يقوم يوم ثالثة: تعالى الله أيام  :يقول جعفر

 .(1) القيامة ويوم

 :لثانياإليراد على املعنى ا
وعودة احلياة إىل جمموعة من األموات  ،شيء إّن ظهور اإلمام املهدّي أّواًل:

موٌت حتى ُيدََّعى  فديته بنفسي  فلم يسبق على وجود اإلمام املهدي  ،شيء آخر

فما أفاده املعنى املتقدِّم إمنا هو تعريف لغوي  ،مالزمة بني ظهوره الشريف والّرجعة

فاخللط بني املفهوم اللغوي  ،تعريف املصطَلَح عليه يف فهمهاللرجعة وهو أعّم من ال

وقد  ،للرجعة واملفهوم االصطالحي، خلط غوغائي مبنٍت على الذوق واالستحسان

لشريعة األخذ بهما يف حتديد املفاهيم الدينّية دون الّرجوع إىل الشرع احّرمت 

 .املقدَّس

 تهم أجنبيَّةٌ عن صريحصافهم ودوللّرجعة هي رجوع أوادعوى أّن  :ثانيًا
 

                                                           



 

 

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

على أّن الذين يرجعون هم  هذه األخبار  األخبار وحقيقة الّرجعة، حيث َدلَّْت 

بل هو  خاص وذواتهم، أّما رجوع األوصاف فال اختصاص له بآخر الّزمان،شاأل

، فإّن كّل نيّب ووصّي كان يقوم يف مقام نيّب أو أمر واقع من لدن خلقة آدم

، بل أصحابهم أيضاً كانوا ف اليت كان يتصف بها السابق عليهباالوصا وصي سابق

بأوصافهم وليس بأعيانهم أو  أصحاب املاضني من األنبياء واألوصياء يقومون مقاَم

.أشخاصهم

إّن النص الذي يراد تأويله ال بّد أْن يكون خمالفاً يف ظاهره ملا حيكم به  ثالثًا:

 الشرعية. العقل، أو خمالفاً للثوابت واملسلَّمات

 إىل الّدنيا؟!! وهل اإلعتقاد الناِس بعَض وأيُّ غضاضة إذا قلنا إّن اهلل تعاىل يعيُد

 ستدعى األمر عند بعضهم أّن يؤّولبهذا يستلزم خمالَفَةً ألحكام العقل والشرع حتى ا

 النصوَص الواردة فيها؟!

بوالً وموافقاً لنصوص أْن يكون تأويلهم معقوالً ومقافال بّد للذين يريدون تأويل 

رفض أّي تأويل ملخالفته للنص القرآني  ا جيبملقدَّسة وإلّاللكتاب الكريم واألخبار 

وهل ميكن تأويل اآلية اليت دلت على  .والسنة الّشريفة، وما خالفهما فهو زخرف..

حبملها على عودة نبوته دون جسده؟! فإذا مل ميكن تأويل  ،رجعة عزير إىل الّدنيا

فكيف يتطرق التأويل حينئٍذ إىل النصوص املتعلقة بالّرجعة مع  ،هااآلية لصراحت

!صراحتها بعودة بعض األجساد مع أرواحها إىل الدنيا؟

وإمنا  ،مل تثبت الّرجعةُ خبصوص أخبار آحاد ليمكن تأويلها أو طرحها رابعًا:

لى أّن وعليها اعتقادهم، ع ،األعالم العلماء بها ثبتت بأخبار متواترة باملعنى، عمل

وال حيتمل التأويل نظري أّن اهلل  ،أكثرهم إمنا عّول على اإلمجاع الذي هو مقطوٌع به

فنحن نستدّل على  ،من أوليائه وأعدائه تعاىل حييي أمواتاً عند قيام اإلمام املهدي

 .(1)صّحة الّرجعة باألخبار واإلمجاع القطعي
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 النا اإلمام املهديفالرجعة إذن هي رجوع األموات إىل الدنيا يف زمن مو

فُيخِرج بعض األفراد من قبورهم وهم على ثالثة أصناف: كاملون يف اإلميان، 

، أصحاب القصاص؛ فاألوائل يرجعون لنصرة اإلماموكاملون يف الكفر 

 واملتوسطون للعقاب، واألواخر لإلقتصاص منهم ألفعال منكَرة ارتكبوها.

قول بها مثرةُ اإلميان بالغيب، واملراد بها فالّرجعة سرٌّ من أسرار اهلل تعاىل، وال

وشيعتهم وأعدائهم ممّن ُمحَِّض من الفريقني باإلميان  رجوُع األئّمِة الطاهرين

والكفر، ومل يكن ممن أهلكه اهلل عّز امسه يف الدنيا بالعذاب، فإّن َمن أهلكه اهلل 

َّٰ قَۡريَة   ىل: تعاىل يف الدنيا بالعذاب ال يرجع إىل الدنيا، طبقاً لقوله تعا وََحَرٌَّٰم لََعَ
وَن  عه ۡم ََل يَرۡج  َنهه

َ
ٓ أ ۡهلَۡكَنََّٰها

َ
نبَياء    ٩٥أ

َ
وَرةه األ  كّل) قال:  ؛ روى القمي عنهماسه

 .( قرية أهلك اهللُ أهلها بالعذاب ال يرجعون يف الّرجعة

 : يف إمكان الرَّجعة:الجهة الثانية* 

سوآء رجعةَ األئّمة األطهار أو  جعة إلمجاع عند اإلمامية على إمكان الّراقام 

ومل خيالف يف ذلك إالّ  ،غريهم ممّن كان خالصاً يف اإلميان أو الكفر للثواب واالنتقام

وسنتعّرض  ،املخالفون الذين استبعدوا ذلك واستنكروا على الشيعة اعتقادهم بها

ر عقلّية وأخرى ولرفع االستبعاد نستدّل على صّحة الّرجعة بأمو ،ألدلّتهم ثّم نقضها

 .نقلّية

 !اإلمكان العقلي على صحة الرجعة
 :يتحقّق باألمور التالية اإلمكان العقلي

يف األرض وال يف  إّن الّرجعة مقدورة هلل تعاىل فال يعجزه شيٌء :لاألمر األو

فال استحالة فيها لتعلق قدرة اهلل تعاىل يف كّل مقدور عدا املستحيل يف نفسه  ،الّسماء

إذاً  ،يك هلل تعاىل أو اجلمع بني النقيضني، فوجود ذلك مستحيل يف نفسهكوجود شر

 .يف املستحيل ال تتعلق قدرته
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إّن رجعة األموات إىل احلياة هي متاماً كرجعتهم يوم البعث  وبعبارة أخرى:

والنشور، بفارٍق بينهما هو أّن الرجعة حمدودة كّماً وكيفاً حتدث قبل يوم القيامة، 

 اهللُ تعاىل مجيَع الناس يوم القيامة للثواب والعقاب الدائمني. بينما يبعُث

وِكالَ البعثني واقعان حتت قدرة اهلل تعاىل، وليس مستحيالً يف نفسه، فاالعرتاُف 

 عض الناس يوم ظهور اإلمام الصاحببرجوع الناس يوم القيامة، وإنكار رجوع ب

 وبرهان قطعي. يعترب ترجيحاً بال مَرجِّح، وفصالً من دون دليل 

 من العدم، واألعراَض : إذا جاز عقالً أْن خيلق اهللُ تعاىل اجلواهَراألمر الثاني

جاز أْن ُيوِجَدها بعد املوت أو متى شاء بطريٍق أوىل؛ ألّن إجيادها من العدم أصعب 

 من إعادتها بعد وجودها.

 يف األمم : الوقوع أدلُّ دليٍل على اإلمكان، فقد وقعت الّرجعةُاألمر الثالث

الّسالفة، وهذا دليٌل على إمكانها وإخراجها من دائرة اإلستحالة إىل اإلمكان 

والوقوع، فحكم األمثال فيما جيوز وما ال جيوز سوآء، فإذا جاز وقوعها يف األمم 

 !.؟اإلسالمّية السالفة فِلَم ال جيوز وقوعها يف األّمة 

 لتأكيد صدقهم ياء واألوصياء: الّرجعة داخلة يف معجزات األنبابعاألمر الر

ودعواهم، فإذا جاز لألنبياء إحياء املوتى للتدليل على صّحة سفارتهم، جاز لإلمام 

أفضل من  ة املتقدِّمة بطريٍق أوىل، لكونهإحياء األموات للنكت املهدي

ولكون  ؛مبقتضى آية املباهلة وآية التطهري واألخبار القطعية الصدور   األنبياء

، فيتأكَّد تسديده مبعجزة إحياء أصعب من مهّمة األنبياء واملرَسلني مهمته

 املوتى إلثبات صّحة مدَّعاه، فثبت املطلوب.

من الضروريات الدِّينّية، منكرها من أساسها كافر، وذلك  إذن  فالرجعة 

وهو عندنا ) لكثرة األخبار والّروايات يف شأنها، من هنا قام اإلمجاع على ثبوتها، 

، ومع أّن ذلك أمٌر ممكن مقدور، وقد أخرب حّجة لكشفه عن قول املعصوم

والقرآن بوقوعه فهو  والقرآن بوقوعه، وكّل ما أخرب الصادقون الصادقون

 .حقٌّ، وكالم علماء الطائفة يف ذلك متطابق متوافق على الوقوع



 اجلزء الثاني 

 على صحة الرجعة! اإلمكان الشرعي
عة ينقسم إىل قرآني وآخر روائي، واآليات إّن اإلمكان الشرعي على ثبوت الرج

 الدالة على الرجعة كثرية نذكر أهمَّها:

َمة    :قوله: اآلية األوىل
ه
  أ
َّ ه م ن كه ۡم ا مَّ َمن يهَكذَّ به أَِبفَوۡج   َوَيۡوَم ََنۡۡشه تََٰيَّٰت َنا َفهه

وَن  وَرةه انلَمۡ   ٨٣يهوزَعه  إنّ  :ّصادقجاء يف تفسريها عن محّاد قال لإلمام ال، ل  سه

َمة    تعالى: قوله أنّ تزعم العامّة
ه
  أ
َّ ه م ن كه  يوم في أنها   ٨٣...افَوۡج   َوَيۡوَم ََنۡۡشه

 في اللهُ أيَحْشُرُ الرّجعة، في ذلك إنّ يقولون، كما ليس: ، قالالقيامة
       قوله: القيامة يوم آيةُ إمنا املنافقني؟! ويَدَعَ فوجاً أمّةٍ كلّ من القيامة

   َحد
َ
ۡم أ ۡم فَلَۡم نهَغاد ۡر م ۡنهه َنَّٰهه وَرةه الَكهۡ   ٤٧ا وََحَۡشۡ  (1) ف  سه

 . 

واألحاديث يف ذلك كثرية، على أنها نصٌّ واضُح الدَّاللة، ظاهر، بل صريح يف 

الّرجعة، ألّن رجعة بعض الناس ال تكون يف القيامة قطعاً، وليس بعد القيامة رجعة 

ۡم  هي قوله تعاىل:  القيامة آية إمنا قبلها، الّرجعة ذهه كون فتعّين إمجاعاً، َنَّٰهه وََحَۡشۡ
َحد  
َ
ۡم أ وَرةه الَكهۡ  ٤٧ا فَلَۡم نهَغاد ۡر م ۡنهه  .ف  سه

وإذا ثبت أّنه حيشر من كّل أّمٍة فوجاً ممّن يكّذب بآيات اهلل تعاىل، ثبت باقي أقسام 

مع  ،لزم إحداث قول ثالثوإالّ  أي رجعة املؤمنني وَمن عليه قصاص  الّرجعة 

أي  والعاّمة تنكر اجلميع، فالفارق  ،أّنه ال قائل بالفَْرق، فإّن اإلمامّية تقرُّ باجلميع

 .خارق لإلمجاع َمن يقول برجعة الكافرين دون املؤمنني الكاملني 

 :شبهة ودفع
 ملاملراد بهذا احلشر هو احلشر للعذاب بعد احلشر الكلّي الشا إنَّ :وجه الشبهة

.جلميع اخللق، فهو حشر بعد حشر

ملراد باحلشر هو احلشر إىل العذاب لزم ذكر هذه الغاية دفعاً اإّنه لو كان  واجلواب:

وَن   :لإلبهام كما يف قوله تعاىل ۡم يهوزَعه ۡعَدآءه ٱّلَل  إ ََل ٱنلَار  َفهه
َ
َۡۡشه أ   ١٩َوَيۡوَم َيه
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لَۡت  وَرةه فهصَّ  بعد هذه اآلية إالّ العتاب واحلكم الفصل دون مع أّنه مل يذكر فيما  سه

العذاب، واآلية كما ترى مطلقة مل يشر فيها إىل شيء يلوح إىل هذا  احلشر اخلاص 

وَرةه   ٢٠ ...َحَِتَٰٓ إ َذا َما َجآءهوَها املذكور ويزيدها إطالقاً قوله تعاىل بعدها:  سه
لَۡت   .( ارحتى إذا جاؤوا العذاب أو الن) فلم يقل:  فهصَّ 

ْ ٱلَصَّٰل َحَّٰت    :قوله: اآلية الثانية ۡم وََعم لهوا ْ م نكه وََعَد ٱّلَله ٱََّل يَن َءاَمنهوا
مه ٱََّل ي  ۡم د يَنهه ۡرض  َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱََّل يَن م ن َقۡبل ه ۡم َوَۡلهَمكَّ ََنَ لَهه

َ
ۡم ف  ٱأۡل لَيَۡسَتۡخل َفَنهه
نَلَهه  ۡم َوَۡلهَبدَّ  ۡمن  ٱۡرتَََضَّٰ لَهه

َ
وَن م مَّ نُۢ َبۡعد  َخۡوف ه ۡم أ هۡۡش كه ونَن  ََل ي ٌۚ َيۡعبهده ٌۚ َوَمن َكَفَر     ِب  َشۡي ا ا

َّٰل َك  وَن َبۡعَد َذ قه مه ٱۡلَفَّٰس  ْوَلَٰٓئ َك هه
ه
وَرةه انلُّور    ٥٥فَأ  .سه

فالوعد اإلهلي منجٌز حبّق مجاعة من الذين آَمنوا وعملوا الصاحلات  ليجعلهم 

 كمون بالعدل بعد رجوعهم من املوت.خلفاء يف األرض، فيح

 : ( اهلجعة) يف  احلّر العاملياحملّدث  قال
(1)

.

 قال الطربسي: 



  لن بيتي أهل وعترتي الله كتاب الثقلني فيكم تارك إني 

 احلوض عَلَيَّ يَرِدَا حتى يفترقا
 (2)

 .

بل كثرية، وكذا ضمائر اجلمع املتعددة، وال خيفى أّن األفعال الدالة على املستق

والتمكني واخلوف واألمن والعبادة وغري ذلك من التصرحيات  ولفظ االستخالف
                                                           

 .92ص ( اإليقاظ من اهلجعة
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والتلوحيات ال تستقيم إالّ يف الّرجعة، وأّي رجعٍة وأمٍن واستخالٍف ومتكني وعبادة 

ميكن نسبتها إىل امليت بسبب متلك شخص من أوالد أوالده بعد أحد عشر بطناً، 

 .والتصرحيات يف األحاديث اآلتية تزيل كلَّ شكٍّ وشبهة

ۡم   :قوله: اآلية الثالثة ۡرض  َوَنَۡعلَهه
َ
واْ ف  ٱأۡل َن لََعَ ٱََّل يَن ٱۡستهۡضع فه ن َنمه

َ
َونهر يده أ

ئ َمة  
َ
َّٰر ث نَي  أ مه ٱۡلَو ۡرض  َونهر َي ف رَۡعۡوَن َوَهَّٰ  ٥َوَنَۡعلَهه

َ
ۡم ف  ٱأۡل َن لَهه َما َونهَمكَّ  نهوَدهه َمََّٰن وَجه

وَن  م َما ََكنهواْ ََيَۡذره وَرةه الَقَصص     ٦م ۡنهه  سه

هذه اآلية كسابقتها، تشري إىل الوعد اإلهلي باملّن والفََرَج على مجاعة من 

استضعفهم املستكربون، وهؤالء اجلماعة هم أهل بيت الوحي  املؤمنني، قد

ضطهاد والقتل من ِقَبل أعدائهم، الذين حلقهم األذى واخلوف واال والطهارة

يف األرض ويبسط هلم باحلكم والسطوة على اجلّبارين،   فسوف ميكّن هلم اهلل

فيحاسبوهم على جرائرهم وظلمهم وجورهم، وال يتصور ذلك إالّ يف الّرجعة 

ۡرض  َونهر َي ف رَۡعۡوَن َوَهََّٰمََّٰن وَ  بقرينة قوله تعاىل: 
َ
ۡم ف  ٱأۡل َن لَهه َما َونهَمكَّ  نهوَدهه من  جه

آل حمّمد يف األرض.

وضمائر اجلمع  !وهل جيوز التصّدي لتأويلها وصرفها عن ظاهرها بغري قرينة؟

وألفاظه يف املواضع الثمانية يتعّين محلها على احلقيقة، وال جيوز صرفها إىل تأويل 

لكثرية بعيد وال قريب إالّ أْن خيرج الناظُر فيها عن اإلنصاف، ويكذِّب األحاديث ا

إىل الّدنيا، وها حنن نروي حديثني من تلكم  الدالة على رجعة أهل البيت

 األحاديث.

 فاطمة موالتنا مسند : أبو جعفر حممَّد بن جرير الطربي: يف )[ لّاحلديث األو] 

 )  :قال: حّدثنا أبو املفضل، قال: حدثين علّي بن احلسن املنقري الكويف، قال

ان، عن خمول بن إبراهيم، عن رستم بن عبد اهلل بن حدثين أمحد بن زيد الده

خالد املخزومي، عن سليمان األعمش، عن حممَّد بن خلف الطاطري، عن زاذان، 

 لم ( وتعالى تبارك ) الله إن  :، قال: قال لي رسول اهللعن سلمان

 دلق اهلل، رسول يا فقلت:.  نقيباً عشر اثني له جعل إالّ رسوالً وال نبياً يبعث



 

 

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

 ومَن نقبائي مَن علمت هل سلمان: يا :فقال الكتابني. أهل من هذا عرفت

 . بعدي؟ من لألمة الله اختارهم الذين عشر االثني

 ودعاني نوره، صفوة من الله خلقني  :فقلت: اهلل ورسوله أعلم. فقال

 عليٍّ نور من وخلق فأطاعه، ودعاه ،اًعليَّ نوري من وخلق فأطعته،
 ودعاه ،احلسن وفاطمة: عليّ ومن مني وخلق فأطاعته، دعاهاو ،فاطمة

 ثم فأطاعه. فدعاه ،احلسني وفاطمة: علي ومن مني وخلق فأطاعه،
 العليّ والله محمَّد، وأنا احملمود فالله أسمائه: من أسماء بخمسة سمانا

 والله احلسن، وهذا االحسان ذو والله فاطمة، وهذه الفاطر والله عليّ، وهذا
 فدعاهم أئمة، تسعة احلسني، نور ومن مِنّا خلق ثم احلسني. وهذا سناحمل

 وكنّا بَشَراً، وال مَلَكَاً وال مدحِيّة، وأرضاً مبنيَّةً، سماءً قـلـخـي أن لـبـق وه،ـاعـأطـف

.  ونُطيعُ له ونسمَعُ اللهَ، نسَبِّح نوراً

 عرف هؤالء؟ فقالقال سلمان: فقلُت يا رسول اهلل، بأبي أنت وأمي، فما ملن 

 : وتبرأ وليهم، ووالى بهم، واقتدى معرفتهم، حقَّ عرفهم مَن سلمان، يا 

. نسكن حيث ويسكن نرد، حيث يرد منا، والله فهو عدوهم، من

فقلت: يا رسول اهلل، وهل يكون إميان بهم بغري معرفة بأمسائهم وأنسابهم؟ 

 .  سلمان يا ال : فقال

 ثم : ؟ قالفأنى لي بهم وقد عرفت إىل احلسني فقلت: يا رسول اهلل،

 علم باقر علي بن محمَّد ابنه ثم ،احلسني بن عليّ العابدين سيد
 لسان محمَّد بن جعفر ابنه ثم واملرسلني، النبيني من واآلخرين األولني

 ،الله في صبراً غيظه الكاظم جعفر بن موسى ابنه ثم الصادق، الله
 علي بن محمَّد ابنه ثم الله، ألمر يالرض وسىم بن عليّ ابنه ثم

 ابنه ثم الله، إلى الهادي محمَّد بن علي ابنه ثم الله، خلق من اخملتار
 احلسن بن محمَّد ابنه ثم الله، لسرِّ األمني الصامت علي بن احلسن

 إنك سلمان، يا : . ثم قال الله بحقِّ القائم الناطق املهدي الهادي
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 .  املعرفة بحقيقة توالَّه ومَن مثلك، كان نوم مدركه،

قال سلمان: فشكرت اهلل كثرياً ثّم قلت: يا رسول اهلل وإني مؤجل إىل عهده؟. 

َّٰ   إقرأ سلمان يا : قال ولَى
ه
َما فَإ َذا َجآَء وَۡعده أ ۡم ع َباد  هه ْوِل  َبَعۡثَنا َعلَۡيكه

ه
ٓ أ ا نَلَا

س  
ۡ
يد   بَأ َلََّٰل  َشد  واْ خ  مه ٱلَۡكَرةَ  ثهمَ  ٥ ا َمۡفعهوَل  دلَّ يَار   َوََكَن وَۡعد  ٱفََجاسه َعلَۡيه ۡم َرَدۡدنَا لَكه

َّٰل   ۡمَو
َ
م ب أ ۡمَدۡدَنَّٰكه

َ
ۡكَۡثَ نَف رًياَوبَن نَي  َوأ

َ
ۡم أ  .   ٦ وََجَعۡلَنَّٰكه

منك؟  قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي، ثم قلت: يا رسول اهلل، أبعهٍد

 وفاطمة عليّ ومن مِنِّي باحلقّ، محمَّداً رسلأ الذي والله إي  :فقال

 يا والله إي فينا، ومضام ومعنا، مِنَّا هو مَن وكلّ والتسعة، واحلسني واحلسن

 ومحض محضاً اإلميان محض مَن وكلّ ،وجنوده إبليس وليحضرن سلمان،

َحد    ،واألوتار بالقصاص يؤخذ حتى محضاً، الكفر
َ
 ٤٩ اَوََل َيۡظل مه َربَُّك أ

وَرةه الَكهۡ  ْ ف    :اآلية هذه تأويل ويحقق ،ف  سه وا َن لََعَ ٱََّل يَن ٱۡستهۡضع فه ن َنمه
َ
َونهر يده أ

ئ َمة  
َ
ۡم أ ۡرض  َوَنَۡعلَهه

َ
َّٰر ث نَي  ٱأۡل َو

مه ٱلۡ ۡرض  َونهر َي ف رَۡعۡوَن  ٥َوَنَۡعلَهه
َ
ۡم ف  ٱأۡل َن لَهه َونهَمكَّ 

م مَ  َما م ۡنهه نهوَدهه وَن َوَهََّٰمََّٰن وَجه وَرةه الَقَصص    ٦ا ََكنهواْ ََيَۡذره  . سه
وما يبالي سلمان متى لقي  فقمت من بني يدي رسول اهلل :قال سلمان

.(1)املوت، أو املوت لقيه

 :مهم بيان

 مثلك، كان ومن مدركه، إنك سلمان، يا : الّشاهد يف احلديث هو قوله

 وجنوده، إبليس وليحضرن ان،سلم يا والله إي ...املعرفة بحقيقة توالَّه ومَن

 يؤخذ حتى محضاً، الكفر ومحض محضاً إلميانا محض مَن وكلّ

 .... واألوتار بالقصاص

َن لََعَ ٱََّل ينَ  وقوله:  ،: عن علّي بن إبراهيم[ احلديث الثاني]  ن َنمه
َ
 َونهر يده أ

ئ َمة  
َ
ۡم أ ۡرض  َوَنَۡعلَهه

َ
ْ ف  ٱأۡل وا َّٰر ث نَي َوَنَۡعلَهه  ٱۡستهۡضع فه َو

ۡرض  وَ  ٥مه ٱلۡ
َ
ۡم ف  ٱأۡل َن لَهه  نهَمكَّ 
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َما  نهوَدهه  حقَّهم. ، وهم الذين غصبوا آل حممَّد ٦ ...َونهر َي ف رَۡعۡوَن َوَهََّٰمََّٰن وَجه

م  وقوله:  وَن  ، أي من آل حممَّد م ۡنهه ، أي من القتل  ٦َما ََكنهواْ ََيَۡذره

يف موسى وفرعون لقال: ونري فرعون والعذاب. ولو كانت هذه اآلية نزلت 

وهامان وجنودهما منه ما كانوا حيذرون أي من موسى، ومل يقل: منهم، فلما تقدم 

ئ َمة    قوله:
َ
ۡم أ ۡرض  َوَنَۡعلَهه

َ
ْ ف  ٱأۡل وا َن لََعَ ٱََّل يَن ٱۡستهۡضع فه ن َنمه

َ
علمنا أّن   َونهر يده أ

، فإمنا يكون بعده، واألئمة يكونون من ، وما وعد اهلل به رسولهاملخاطبة للنيب

ولده، وإمنا ضرب اهلل هذا املثل هلم يف موسى وبين إسرائيل ويف أعدائهم بفرعون 

وهامان وجنودهما فقال: إن فرعون قتل بين إسرائيل وظلم فأظفر اهلل موسى 

أصابهم من  بفرعون وأصحابه حتى أهلكهم اهلل، وكذلك أهل بيت رسول اهلل

لقتل والغصب، ثم يردهم اهلل ويرد أعداءهم إىل الدنيا حتى يقتلوهم.أعدائهم ا

يف أعدائه مثالً مثل ما ضربه اهلل هلم يف أعدائهم  وقد ضرب أمري املؤمنني

 وجه على الله على بغى مَن أوّل إنّ الناس أيها : بفرعون وهامان فقال
 منها إصبع كلّ في إصبعاً، عشرين لها الله خلق ،آدم ابنة عناق األرض

 موضع األرض في مجلسها وكان العظيمني، كاملنجلني طويالن ظفران
 كاحلمار، ونسراً كالبعير وذئباً كالفيل أسداً لها اللهُ بَعَثَ بغتْ فلمّا جريب،

 الله قتل وقد أال فقتلوها، عليها الله فسلّطهم األول، اخللق في ذلك وكان
 حقَّه غصبوا الذين أعدائه مثل اهذ وإمنا بقارون، وخسف وهامان فرعون

. الله فأهلكهم

 حقّ لي كان وقد على أثر هذا املثل الذي ضربه:  ثم قال أمري املؤمنني علّي

 منْزَل، بكتاب إال له توبة وال فيه، أشركه أكن ولم له، يكن لم مَن دوني حازه
 فأنى مَّد،مح بعد نبيَّ وال ،محمَّد بعد بالرسالة له وأنى مرسل، برسول أو

 على أشفى وقد الغرور، بالله وغره األماني، غرته القيامة، برزخ في وهو يتوب

. الظاملني القوم يهدي ال والله جهنم نار في به فانهار هار جرف

 اره مثل موسى خائف مسترت إىل أْني غيبته وهربه واستتـف وكذلك مثل القائم
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ۡم  ه يف قوله: يأذن اهلل يف خروجه وطلب حقه، وقتل أعدائ َنهه
َ
ذ َن ل ََّل يَن يهَقََّٰتلهوَن ب أ

ه
أ

ٌْۚ ِإَوَن ٱ وا ل مه يرٌ ظه َّٰ نََۡص ه ۡم لََقد   م ن د تََٰيَّٰر ه م ب َغرۡي  َحقَّ   ٣٩ ّلَلَ لََعَ
ْ وا ۡخر جه

ه
   ٤٠ ...ٱََّل يَن أ

وَرةه احَلجَّ   مثالً يف بين إسرائيل بذلَِّتهم من  وقد ضرب باحلسني بن علي، سه

 .(1)مأعدائه

 أعدائهم من أصابهم الله رسول بيت أهل وكذلك  :فالشاهد هو قوله

 . يقتلوهم حتى الدّنيا إلى أعداءهم ويردّ الله، يردّهم ثم والغصب القتل

ۡم َدآبَة    :قوله :اآلية الرابعة ۡخرَۡجَنا لَهه
َ
 َعلَۡيه ۡم أ

ۡرض   ِإَوَذا َوَقَع ٱۡلَقۡوله
َ
مَّ َن ٱأۡل

مۡ  هه نَ  تهَكلَّ مه
َ
َّٰت َنا ََل يهوق نهوَن ٱنلَاَس ََكنهواْ أَِب أ وَرةه انلَمۡ   ٨٢تََٰي  .ل  سه

َسُنه يه ۡم  تشري اآلية إىل خروج آية خارقة من اآليات املوعودة لقوله تعاىل: 
نَهه ٱحۡلَقُّ  

َ
ۡم أ ه ۡم َحَِتَّٰ يَتََبنَيَ لَهه س  نفه

َ
ٓ أ لَۡت سه   ٥٣ ...َءاتََٰيَّٰت َنا ف  ٱٓأۡلفَاي  َوِب  ويف ، وَرةه فهصَّ 

كونه وصفاً ألمر خارق للعادة، داللة على أّن املراد باإلخراج من األرض إّما 

وإّما أمٌر يقرِّب منه، والدابة هي ما يدبُّ على األرض  ،اإلحياء والبعث بعد املوت

فإْن كان إنساناً كان تكليمه الناس على  ،من ذوات احلياة إنساناً كان أو حيواناً

وإْن كان حيواناً أعجم كان تكليمه  ،ة، إالّ إذا كان ميتاً ثّم رجع إىل احلياةالعاد

 .كخروجه من األرض خرقاً للعادة
وسبب خروجها هو إقامة  ،وخروج هذه اآلية يكون قبل يوم القيامة بأّياٍم قالئل

 .احلّجة على الناس الذين كّذبوا بآيات اهلل تعاىل

وما تتكلّم  ؟وصاف هذه الّداّبة، وما هو مصداقهاوالقرآن الكريم مل حيدِّد لنا أ

.به؟ بل سياق اآلية ِنْعَم الدليل على أّن القصد إىل اإلبهام كالٌم مرموز فيه

 إىل أْن كانوا ال يوقنون وسوف يؤول  إّنه إذا آل أمُر الّناس  :وحمصَّل املعنى

االعتبار آن الوقت ألْن ستعدادهم لإلميان بنا بالتعقل وابآياتنا املشهودة هلم وبطل 

 املبّينة هلم احلّق حبيث يضطرون خلارقة للعادةانريهم ما وعدنا إراَءته هلم من اآليات 
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إىل االعرتاف باحلّق، فأخرجنا هلم داّبة من األرض تكلّمهم.

 : إّن مهّمة هذه الدابة هي تفريق الصفوف ومتييز املنافقني واملنكرينوبتعبرٍي آخر

بديهيٌّ أّن املنِكِرين يرجعون إىل أنفسهم عند مشاهدة هذه اآليات، من املؤمنني، و

ويندمون على ما سلف منهم وعلى أّيامهم املظلمة، ولكن ما عسى أْن ينفعهم الّندم 

وأبواب الّتوبة موَصدة؟!

فالّداّبة ذات مفهوم واسع يشمل اإلنسان أيضاً كما نقرأ يف اآلية الّسادسة من 

ۡرض  إ ََل لََعَ ٱ ن َدآبَة  َوَما م   سورة هود 
َ
َهاف  ٱأۡل ، ويف اآلية احلادية  ٦ ...ّلَل  ر زۡقه

ۡلم ه م َما تََرَك َعلَۡيَها م ن  والستني من سورة النحل:  ذه ٱّلَله ٱنلَاَس ب ظه َولَۡو يهَؤاخ 
َۡشَ  إ نَ   :، وكذلك يف اآلية الثانية والعشرين من سورة األنفال ٦١... َدآبَة  

مُّ ٱبۡلهۡكمه ٱََّل يَن ََل َيۡعق لهوَن  فهذه اآليات تشري إىل أّن  ؛ ٢٢ٱدَلَوآبَّ  ع نَد ٱّلَل  ٱلصُّ

لقرآن مل يفّصل بيان هذه الدابة سوى أنها ااإلنسان داّبة من دواّب األرض إالّ أّن 

 يف الّروايات إالّ أّن هناك كالماً طويالً ،تكلّم الناس، ومتّيز املؤمن من غري املؤمن

 :يف هذا الّشأن، وميكن تلخيص جمموعها يف تفسرييناألشعرية والشيعية اإلمامية 

 لدابة حيوان غرياتعتقد بأّن هذه  وهم عامة املخالفني   طائفة األّول: التفسري

ة خترج يف آخر وهذه الداب .نس اإلنسان، له شكل عجيب..مألوف ومن غري ج

 .ان والكفر، وتفضح املنافقني وتِسمهم مبيسمهاالزمان، وتتحدث عن اإلمي

 فوق إنساٌن الدابةَ أنَّب تعتقد إلمامية اوهي حنن   طائفة آخرى الثاني: التفسري

وواحد من أفعاله األصلّية متييز املؤمنني من املنافقني  ،فّعال رِّكالعادة، إنسان متح

 ،موسى وخامت سليمانوومِسهم، حتى إنه يستفاد من بعض األخبار أّن معه عصا 

وخامت سليمان رمز للحكومة  ،وحنن نعرف أّن عصا موسى رمز للقدرة واالعجاز

فقد جاء يف  ،والّسلطة اإلهلّية؛ فإذاً هذا اإلنسان رجٌل قويٌّ ذو سلطٍة وهيمنةْ

 :األخبار أّن هذا اإلنسان هو أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب

 ، يف قولهموالنا اإلمام أبي عبد اهلل عن املفّضل، عن ،بن أبي عمرياعن 
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َمة   تعاىل: 
ه
  أ
َّ ه م ن كه وَرةه انلَمۡ   ٨٣ ...افَوۡج   َويَۡوَم ََنۡۡشه  من أحدٌ ليس ، قال: ل  سه

 مَخْضاً، اإلميانَ مَحَضَ مَن إالّ يرجع وال ميوت، حتى ويرجع إالّ قُتِلَ املؤمنني

 . مَحْضاً الكفرَ مَحَضَ ومَن
 أبا يا ياسر: بن لعمّار رجلٌ قال : نا اإلمام أبو عبد اهللقال موال

 آية أيّة عمّار: قال وشكّكتْني. قلبي، أفسدَتْ قد الله كتاب في آية اليقظان،

ۡم َدآبَة   :  قال قال: هي؟ ۡخرَۡجَنا لَهه
َ
 َعلَۡيه ۡم أ

ۡرض   ِإَوَذا َوَقَع ٱلَۡقۡوله
َ
مَّ َن ٱأۡل

نَ 
َ
ۡم أ هه َّٰت َنا ََل يهوق نهوَن اَس ََكنهواْ أَِبٱنلَ  تهَكلَّ مه  .هذه؟ دابّة فأيّة ، ٨٢تََٰي

 مع عمّار فجاء أريكها. حتى أشرب وال آكل، وما أجلس، ما والله عمّار: قال
 اليقظان، أبا يا فقال: وزبداً، متراً يأكل وهو ،املؤمنني أمير إلى الرّجل

 له قال قام، فلمّا منه، لُالرّج فتعجّب معه، يأكل وأقبل عمّار، فجلس هلمّ،
 وال تشرب، وال تأكل، ال أنّكَ حلَفْتَ - اليقظان أبا يا - الله سبحان الرّجل:

 .(1) تعقل كنتَ إنْ ها،كَيتُأر قد عمّار: قال ترينها، حتى جتلس

وعن حمّمد بن العّباس، قال: حّدثنا جعفر بن حممَّد احلليّب، عن عبد اهلل بن 

مَّد بن عبد احلميد، عن مفّضل بن صاحل، عن جابر بن يزيد، حممَّد الزّيات، عن حم

 دابّةُ أنا ، فقال: عن أبي عبد اهلل اجلدلي، قال: دخلُت على اإلمام علّي

 .(2) األرض

حسبما  فداّبة األرض اليت خترج يف آخر الزمان خاّصة باإلمام أمري املؤمنني

 إنتهى قال:  أبي عبد اهلل جاء يف خرب صحيح عن أبي بصري عن موالنا اإلمام

 رمالً جمع وقد املسجد، في نائمٌ وهو املؤمنني أمير إلى الله رسول
 يا أصحابه: من رجلٌ فقال األرض، دابّةَ يا قم، :قال ثمّ عليه، رأسه ووضع

 له إالّ هو ما واللهِ، ال :فقال اإلسم؟ بهذا بعضاً بعضنا ميأيس الله، رسول
 َعلَۡيه ۡم   كتابه في تعالى الله ذكرها لتيا الدابة وهو خاصّة،

ِإَوَذا َوَقَع ٱلَۡقۡوله
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ۡم َدآبَة    ۡخرَۡجَنا لَهه

َ
نَ  أ

َ
ۡم أ هه ۡرض  تهَكلَّ مه

َ
ْ أَِب مَّ َن ٱأۡل  ثمّ  ٨٢تََٰيَّٰت َنا ََل يهوق نهوَن ٱنلَاَس ََكنهوا

 ميسِم ومعكَ صورة، أحسن في اللهُ أخرجَكَ الزّمان، آخرُ كان إذا عليُّ، يا :قال

: إّن الناس يقولون: هذه . فقال رجٌل لإلمام أبي عبد اهلل أعداءَكَ به تَسِمُ

 من يكلِّمُهُم هو وإمنا جهنّم، نار في اللهُ كَلَمَهُم : ؟ فقال(1)الدابة إمنا َتكِْلُمُهم

    تعالى: قوله الرّجعة في هذا أنّ على والدّليل الكالم،
َّ ه م ن كه َمة  َوَيۡوَم ََنۡۡشه

ه
ا فَوۡج    أ

وَن مَّ َمن يهَكذَّ به أَِب ۡم يهوزَعه َكَذۡبتهم أَِب ٨٣تََٰيَّٰت َنا َفهه
َ
واْ َحَِتَٰٓ إ ذَا َجآءهو قَاَل أ تََٰيَِّٰت  َولَۡم َته يطه

نتهۡم َتۡعَملهونَ  َماَذا كه
َ
 .  (2)واألئمّة املؤمنني أمير اآليات قال:، ل  انلَمۡ   ب َها ع ۡلًما أ

وليست   علّي أمري املؤمنني اإلمام يد على كون هذه الدابة هوالذي يشه

 أمران: هو  حيواناً معهوداً كما اّدعى العامة

سليمان  وخامت القوة، إّن هذه الدابة معها عصا سليمان اليت هي رمز ل:األو األمر

اٌل فوق الذي يرمز إىل احلكومة اإلهلّية، وهذا قرينة على أّن الدابة هي إنسان َنِشطٌ فّع

العادة، إذ من البعيد جّداً أْن يّدخر اهللُ عّز امسه مواريث األنبياء كخامت سليمان 

وعصا موسى حليوان دون اإلنسان، ال سّيما أّن هذه الدابة َتِسم وجوه املؤمنني مبيسم 

اإلميان، فللمؤمن منزلة عند اهلل تعاىل حبيث يكون َوْسُمُه بواسطة حيوان خالف 

ٓ   :ي حباه به اهللالتكريم الذ ۡم ف  ٱلََۡبَّ  َوٱبۡلَۡحر  َولََقۡد َكَرۡمَنا بَن  َءاَدَم وَََحَۡلَنَّٰهه
َّٰ َكث ري  

ۡم لََعَ م مَّ َن ٱلَطيَّ َبَّٰت  َوفََضلَۡنَّٰهه ۡسَ  ٧٠ يَل  مَّ َمۡن َخلَۡقَنا َتۡفض   َوَرَزۡقَنَّٰهه وَرةه اإل   .اء  سه
يه ووْسَم الكافر كذلك، فعٌل ناتٌج عن إّن َوْسَم املؤمن بني عين الثاني: األمر

اإلختيار وإرادة حّرة، وهذا ال ينسجم مع القول بأنها حيواٌن، فإذا دار األمر بني 

فهنا هكذا، فإّن الدابة  ،احلقيقة واجملاز، فُيْحَمل اللفظُ حينئٍذ على احلقيقة دون اجملاز

 يصّح محلُها على احليوان فال ،اليت تكلّم الناَس يدور أمُرها بني اإلنسان واحليوان
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لكونه معنًى جمازياً، مبعنى أّن صدور الكالم من احليوان خالف طبيعة احليوان، فلو 

 صدر الكالم من احليوان ينصرف اللفظ حينئٍذ إىل املعنى اجملازي.

فإّن القرائن املتعدِّدة املوجودة يف اآلية ذاتها، والّروايات الكثرية يف  وباجلملة؛

ة، تدّل على أّن املراد من داّبة األرض هنا إنسان ذو هيمنة وسلطنة إهلّية تفسري اآلي

حبيث مييز احلقَّ من الباطل، واملؤمَن من املنافق والكافر.. هو إنسان خيرج يف آخر 

الزمان قبيل يوم القيامة، وهو بنفسه آية من آيات َعظََمة اخلالق.

لَۡم تََر إ ََل ٱ  :قوله: اآلية اخلامسة
َ
هوٌف َحَذَر أ ل

ه
ۡم أ واْ م ن د تََٰيَّٰر ه ۡم وَهه ََّل يَن َخرَجه

ۡمٌۚ  ۡحَيَّٰهه
َ
وتهواْ ثهَم أ مه ٱّلَله مه وَرةه ابلََقَرة    ٢٤٣...ٱلَۡمۡوت  َفَقاَل لَهه  .سه

 ، وهو يستلزم إمكاَنها وعدم جوازَدلَّْت اآليةُ الّشريفة على وقوع الّرجعة

بضميمة األحاديث الدالة على أّن ما وقع  إنكارها، وفيها داللة على وقوعها أيضاً،

يف األمم الّسابقة يقع مثله يف هذه األّمة، وقد روي يف األحاديث اّن املذكورين يف 

هذه اآلية كانوا سبعني ألفاً، فأماتهم اهللُ تعاىل مّدة طويلة ثّم أحياهم، فرجعوا إىل 

 الّدنيا، وعاشوا أيضاً مّدةً طويلةً.

 إنّ قاال: ن اإلمام الباقر واإلمام الّصادقبن يزيد عفقد جاء يف خرب عمر 

 الطاعون وكان بيتٍ، ألف سبعني وكانوا الشّام، مدائن من مدينة أهل هؤالء
 لقوّتهم، األغنياء املدينة من خرج به أحسُّوا إذا فكانوا أوانٍ، كلّ في فيهم يقع

 في ويقلّ ا،أقامو الذين في يكثر املوت فكان لضعفهم، الفقراء فيها وبقي
 ويقول املوت، فينا لكثر أقمنا كنّا لو خرجوا الذين فيقول خرجوا، الذين

 أنه جميعاً رأيهم فاجتمع قال: املوت، فينا لقلَّ خرجنا كنا لو أقاموا: الذين
 أحسُّوا فلمّا املدينة، من كلّهم خرجوا به وأحسُّوا فيهم الطاعون وقع إذا

 البالد في فساروا املوت، حذر الطاعون عن وتنحّوا جميعاً، خرجوا بالطاعون
 وأفناهم عنها، أهلها خال قد خربة مبدينة مرّوا إنهم ثمّ الله، شاء ما

 موتوا :الله لهم قال واطمأنّوا رحالهم حطّوا فلمّا بها، فنَزلوا الطاعون،
 فكَنَسَهم املارّة طريق على وكانوا رميماً، وصاروا ساعتهم، من فماتوا جميعاً،
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 إسرائيل بني أنبياء من نبيٌّ بهم فمرَّ موضع، في وجمعوهم فنحوهم ارّةامل 

 شئت لو ربّ يا وقال: واستعبر، بكى العظام تلك رأى فلمّا حزقيل، له: يُقال
 مَن مع وعبدوك عبادك، وولدوا بالدك فعمروا أمتّهم، كما السّاعة ألحييتهم

 ربّ، يا نعم قال: ؟ذلك أفتحبّ إليه: تعالى الله فأوحى خلقك، من يعبدك
 أنْ الله أمره الذي فقال وكذا، كذا قل أنْ الله فأوحى تعالى، الله فأحياهم

 حزقيل قال فلما األعظم، اإلسم وهو :الله عبد أبو اإلمام فقال يقوله،
 ينظر أحياءاً فعادوا بعض إلى بعضها يطير عظام إلى نظر الكالم ذلك

 حزقيل فقال ويهللونه، ويكبّرونه هذكر عزّ اللهَ يسبحون بعض إلى بعضهم
 . (1) قدير شيء كلّ على الله أنّ أشهد ذلك: عند

 ويف رواية أخرى: إّن اهلل تعاىل رّدهم حتى سكنوا الدُّور وتزّوجوا ومكثوا بذلك

 .(2)ما شاء اهلل عّز امسه ثّم ماتوا بآجاهلم

َّٰ قَرۡ قوله: اآلية الّسادسة ۡو َكٱََّل ي َمَر لََعَ
َ
َها قَاَل  َية  أ وش  ره َّٰ عه َ َخاو َيٌة لََعَ َوِه 

ۦ  ََّنَّٰ يهۡۡح 
َ
َماتَهه ٱّلَله م اْئََة ََعم  أ

َ
ۖۡ فَأ ه  ٱّلَله َبۡعَد َمۡوت َها ۖۥۡ قَاَل َكۡم بَل ۡثَتۖۡ قَاَل ثه  َهَّٰذ  َم َبَعَثهه

ۡو َبۡعَض يَۡوم ِۖ 
َ
ۡر  بَل ۡثَت م اْئََة ََعم  قَاَل بَل  بَل ۡثته يَۡوًما أ اب َك لَۡم يَتََسَنۡهۖۡ فَٱنظه إ ََلَّٰ َطَعام َك َوَۡشَ

َۡجَعلََك َءايَة   َار َك َونل  ۡر إ ََلَّٰ َح  ۡر إ ََل  َوٱنظه ِۖ َوٱنظه وَها لَّ لَناس  هَها ثهَم نَۡكسه ٱۡلع َظام  َكۡيَف نهنِش 
ٌۚ فَلََما حَلۡم   ء  ا   ََشۡ

َّ َّٰ كه َن ٱّلَلَ لََعَ
َ
ۡعلَمه أ

َ
وَرةه ابلََقَرة   ٢٥٩ يرٞ قَد   تَبنََيَ ََلهۥ قَاَل أ اآلية ، سه

الشريفة صرحية يف أّن املذكور فيها مات مائة سنة ثّم أحياه اهلل تعاىل وبعثه إىل الّدنيا 

وأحيا محاره، وظاهر القرآن يدّل على أّنه من األنبياء؛ ِلَما تضّمنه من الوحي 

ين إسرائيل، واخلطاب له، وقد وقع التصريح يف األحاديث بأنه كان نبياً من ب

اختلفت األخبار يف امسه، ففي بعضها أّنه عزير، ويف أخرى أنه إرميا، واألظهر أنه 

 عزير، ومبالحظة األحاديث جيب أْن يثبت مثله يف هذه األّمة.

 يا فمنكرها خارج من ربقةحياة الدنـحة رجوع أموات إىل الـي صـحة فـي صريـوه
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 .اإلسالم

ۡر ن ۡعَمِت  َعلَۡيَك  إ ذۡ  : قوله :اآلية الّسابعة
قَاَل ٱّلَله تََٰيَّٰع يََس ٱۡبَن َمۡرَيَم ٱۡذكه

ۖۡ وَ  س  تهَكلَّ مه ٱنلَاَس ف  ٱلَۡمۡهد  َوَكۡهَل  ده وح  ٱۡلقه يَدتَُّك ب ره
َ
ت َك إ ۡذ أ َ َّٰ َوَّٰدل   ِإَوۡذ َعَلۡمتهَك لََعَ
ۖۡ ِإَوۡذ ََّتۡلهقه وَ ٱۡلك َتََّٰب َوٱحۡل ۡكَمَة  ن يَل ََّٰة َوٱإۡل  خه   َ م َن ٱلطَّ ني  َكَهۡي  ٱتَلۡوَرى ة  ٱلَطرۡي  ب إ ۡذَّن  َفَتنفه

 ِۖ ُۢا ب إ ۡذَّن  ونه َطرۡيَ ِۖ ِإَوۡذ وَ ف يَها َفَتكه ر جه ٱلَۡمۡوََتَّٰ ب إ ۡذَّن 
ۡ ِۖ ِإَوۡذ َّته بَۡرَص ب إ ۡذَّن 

َ
ۡكَمَه َوٱأۡل

َ
تهَۡب ئه ٱأۡل

َٰٓء يَل َعنَك  ٓ إ ۡسَر م ب ٱبۡلَيَّ َنَّٰت  إ  َكَفۡفته بَن  ۡئَتهه ٓ إ ََل ۡذ ج  ۡم إ ۡن َهََّٰذا ْ م ۡنهه وا َفَقاَل ٱََّل يَن َكَفره
ۡحرٞ  ب نٞي  س  وَرةه الَمائ  ١١٠مُّ  .َدة    سه

م أَِب : وقوله ۡئتهكه َّنَّ  قَۡد ج 
َ
َٰٓء يَل أ ٓ إ ۡسَر وًَل إ ََلَّٰ بَن  ٓ مَّ ن  يَة  َورَسه َّنَّ 

َ
ۡم أ َربَّ كه

 
َ
م مَّ َن ٱلطَّ ني  َكَهۡي  ۡخلهقه أ بۡر ئه ة  ٱلَطرۡي    َ لَكه

ه
ُۢا ب إ ۡذن  ٱّلَل ۖۡ َوأ ونه َطرۡيَ خه ف يه  َفَيكه نفه

َ
 فَأ
ۡۡح  ٱلَۡمۡوََتَّٰ ب إ ۡذن  ٱّلَل ۖۡ 

ه
بَۡرَص َوأ

َ
ۡكَمَه َوٱأۡل

َ
وَن ف  وَ ٱأۡل ره لهوَن َوَما تََدخ  كه

ۡ
م ب َما تَأ نَبَّ ئهكه

ه
أ

َّٰل َك ٓأَليَة   ۡمٌۚ إ َن ف  َذ ۡم  بهيهوت كه نتهم مُّ إ  لَكه وَرةه آل  ع مۡ   ٤٩نَي ۡؤم ن  ن كه  .َرانَ سه
ِۖ   :الّشاهد يف اآليتني هو قوله ر جه ٱلَۡمۡوََتَّٰ ب إ ۡذَّن 

ۡ ۡۡح  ٱلَۡمۡوََتَّٰ  و ،ِإَوۡذ َّته
ه
َوأ

فإذا  ،(1)؛ وال شكَّ يف صدقهما على وقوع رجعة األموات إىل الّدنيا ب إ ۡذن  ٱّلَل  

 .ثبت ذلك يف شريعة النيّب حممَّدي، فال بّد أْن يف شريعة النيّب عيسى ذلك ثبت

وََسَّٰ لَن نُّۡؤم َن لََك َحَِتَّٰ نََرى ٱّلَلَ َجۡهَرة   : قوله: اآلية الثامنة  ِإَوۡذ قهۡلتهۡم تََٰيَّٰمه
مه  َخَذتۡكه

َ
وَن ٱفَأ ره نتهۡم تَنظه

َ
ۡم  ٥٥لَصَّٰع َقةه َوأ ۡم لََعَلكه م مَّ نُۢ َبۡعد  َمۡوت كه ثهَم َبَعۡثَنَّٰكه

وَن  ره هواْ م ن َطيَّ َبَّٰت  وَ  ٥٦تَۡشكه ۖۡ ُكه مه ٱلَۡمَن َوٱلَسۡلَوىَّٰ نَزنۡلَا َعلَۡيكه
َ
مه ٱۡلَغَماَم َوأ َظَلۡلَنا َعلَۡيكه

ۡمٌۚ  وَن وَ َما َرَزۡقَنَّٰكه ۡم َيۡظل مه َسهه نفه
َ
ن ََكنهٓواْ أ ونَا َوَلَّٰك  وَرةه ابلََقَرة     ٥٧َما َظلَمه  .سه

األخبار هلا، فإّن قوم  تفسريو ،اآليات سياق داللتها على الّرجعة واضحة حبسب

الّصاعقة بظلمهم، ثّم  فأخذتهم ،طلبوا منه رؤية اهلل تعاىل بالباصرة النيّب موسى

 لنا خربيرويه  باإلضافة إىل سبب طلبهم الرُّؤية  هلم  وسبب إحيائه ،أحياهم
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 :(1)( تفسري الصايف) حسبما جاء ذلك يف  اإلمام العسكري

 ا بني احملقني واملبطلني حملمَّدْن يأخذ عليهم عهد الفرقان فّرق مإّن موسى ملّا أراد أ

 بنبوته ولعلّي واألئمة  بإمامتهم قالوا: لن نؤمن لكَ إّن هذا أمر رّبك حتى

للباقني الذين  نرى اهلل عياناً خيربنا بذلك فأخذتهم الصاعقة معاينة فقال موسى

ؤالء الحقون؟ فقالوا: ال ندري ما حّل فأنتم به امل يصعقوا: أتقبلون وتعرتفون وإلّ

فاسئل اهلل رّبكَ  عليٍّو بهم فإْن كانت أصابتهم لرّدهم عليكَ يف أمر حممَّد

فأحياهم  مبحمَّد وآله أْن حيييهم لنسأهلم ملاذا أصابهم ما أصابهم فدعا اهلل موسى

قاد نبّوة حممَّد لقد فسألوهم فقالوا: أصابنا ما أصابنا إلبائنا اعتقاد إمامة علّي بعد اعت

رأينا بعد موالتنا هذا ممالك رّبنا من مسواته وحجبه وعرشه وكرسّيه وجنانه ونريانه 

فما رأينا أمراً يف مجيع املمالك وأعظم سلطاناً من حممَّد وعلّي وفاطمة واحلسن 

وا عن وإّنا ملّا متنا بهذه الّصاعقة ذهبنا إىل النريان فناداهم حممَّد وعلّي كفّ واحلسني

 بنا وبآلنا الطيبني قال اهلل هؤالء عذابكم فإنهم حييون مبسأله سائل سأل ربنا

الطيبني ُنِشَر ظلمه أسالفكم املصعوقني  وآله مبحمَّد بالّدعاء كان فإذا حمّمد عصر ألهل

 بظلمهم فإمنا جيب عليكم أْن ال تتعرضوا ملثل ما هلكوا به إىل أْن أحياهم اهلل.
 

 دنني حول صريورة بعض العصاة إىل أنبياء !!شبهة لبعض احمل
لقد اشتبه بعض احملدثني حينما اعتقدوا بأن بعض العصاة ممن طلبوا رؤية اهلل تعال 

ووافقه عليه  لآلية املتقدمة ما رواه القمي يف تفسريهحتولوا إىل أنبياء بعد موتهم وهو 

 ذلك ، مدَِّعني( نور الثقلني)  ، وكذا احلويزي يف( االيقاظ) يف كتابه  (2)احلّر العاملي

أّن السبعني الذين اختارهم النيب موسى ليسمعوا كالم اهلل  طبقاً لظاهر خرب  

وهذه رجعة عظيمة هلم حسبما أشار  تعاىل، فأماتهم اهلل تعاىل ثّم بعثهم أنبياًء،

 :ويشهد لعدم صّحته أمران ...احملّدث احلر العاملي

                                                           



 اجلزء الثاني 

لّة عصمة األنبياء يف كّل مراحل حياتهم، إذ لو صدرت خمالفته ألد ل:األو األمر

مع ما صدر  منهم املعصية يف زمٍن ما، النتفت فائدة بعثتهم، ولكانت بعثتهم 

ترجيحاً بال مرجٍِّح، من حيث تساويهم مع بقّية الّرعّية يف  منهم من معاٍص سابقة 

 يل.املعصية، فجعلهم أنبياًء دون بقّية الّرعّية ترجيح بال دل

مضافاً إىل أّن بعثتهم أنبياًء يستدعي القول بكون العصمة جربّية ُيعطيها اهللُ  تعاىل 

، ويف ذلك بسبب مضيهم باملعاصي يف أكثر أيام حياتهم بدون استحقاق وجدارة

خمالفة صرحية ملوازين العدل اإلهلي.

وجوب عصمة موافقة اخلرب املذكور ملعتقدات العامة القائلني بعدم  الثاني: األمر

قبل البعثة، ويف ذلك خمالَفة واضحة لظواهر الكتاب الكريم الدالّة على  األنبياء

مليثاق عليهم بالطّاعة ابأْخذ  طوال حياتهم الكرمية عن املعاصي تْنزيه األنبياء

فقد  ،مطلقاً ومن دون تديد بفرتة زمنية معينة واالخالص وعدم االنقياد إلبليس

حلقيقة بقوله تبارك وتعاىل كاشفاً عن عدم قدرة إبليس اعن هذه حكى اهلل تعاىل لنا 

ۡۡجَع نَي   إىل نهاية حياتهم اعلى إغوائهم مذ ولدو
َ
ۡم أ ۡغو َيَنهه

ه
إ ََل  ٨٢قَاَل فَب ع َزت َك أَل

نَي  ۡخلَص  مه ٱلۡمه وَرةه ٓص   ٨٣ع َباَدَك م ۡنهه َخۡذنَا م َن ٱنلَب يَّ    :وقوله ،سه
َ
 نَ  ِۧإَوۡذ أ

ۡم َوم نَك َوم ن نُّوح   َّٰه يَم وَ  م يَثََّٰقهه م مَّ يَثًَّٰقا إ بَۡر َخۡذنَا م ۡنهه
َ
وََسَّٰ وَع يََس ٱبۡن  َمۡرَيَمۖۡ َوأ َومه

حۡ   ٧ا َغل يظ  
َ
وَرةه األ َخَذ ٱّلَله م يَثََّٰق ٱنلَب يَّ    :، وقوله سبحانه أيضاًَزاب  سه

َ
َن لََمآ  ِۧإَوۡذ أ

م مَّ ن ك َتَّٰب   َّ َما  َمة  ح كۡ وَ  َءاتَۡيتهكه ٞي ل َصدَّ  وٞل مُّ ۡم رَسه َ ب هۦ  ثهَم َجآَءكه ۡم تَلهۡؤم َنه َمَعكه
ۡقَرۡرتهۡم 

َ
ۚۥٌ قَاَل َءأ نَهه ه ب وَ َوتَلَنَصه نَا

َ
ْ َوأ وا ٌۚ قَاَل فَٱۡشَهده ۡقَرۡرنَا

َ
ْ أ هٓوا ۡم إ ۡۡص يِۖ قَال َّٰل كه َّٰ َذ َخۡذتهۡم لََعَ

َ
أ

يَن  م مَّ َن ٱلَشَّٰه د  وَرةه آل  ع    ٨١َمَعكه  .َرانَ مۡ سه
الفوائد البهية ) ألنبياء قبل صريورتهم أنبياء يف كتابنا اوقد فصَّلنا موضوع عصمة 

 .فلرياجع( يف شرح عقائد اإلمامية 

 !العقيمة!معاجلة احملدث احلر العاملي

 الباب السادس يف 164كتابه املذكور ص يفاحلّر العاملي حملّدثا ذكرلقد 
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إّن هؤالء الذين ) :األنبياء واألوصياء السابقنيإثبات أن الرجعة قد وقعت يف 

؛ ( اختارهم موسى هم األنبياء، فلم يطلبوا الرُّؤية ألنفسهم بل طلبوها لقومهم

 بأمرين هما اآلتي: رّدهنو

ِإَوۡذ قهۡلتهۡم  :من سورة البقرة وهي قوله 55 أّن سياق اآلية األمر األول:
وََسَّٰ لَن نُّۡؤم َن لََك َحَِتَّٰ  وَن   نََرى ٱّلَلَ َجۡهَرة  تََٰيَّٰمه ره نتهۡم تَنظه

َ
مه ٱلَصَّٰع َقةه َوأ َخَذتۡكه

َ
؛ ٥٥فَأ

حيث الظاهر منها أن العقاب خاٌص مبن  ،العاملي احملّدث احلر خالف ما أفاده

طلب الرؤية، فالطالبون للرؤية البصرية هم أنفسهم من أخذتهم الصاعقة، ولو 

 غريهم بقرينة ضمري املخاطبني يف صدر اآلية كانوا غريهم ملا صح أن يأخذهم دون

  ِۡإَوۡذ قهۡلتهم  فأتاهم اجلواب بقوله   مه ٱلَصَّٰع َقةه َخَذتۡكه
َ
فقد تفرع العذاب   فَأ

وخالف األخبار الّدالّة  ،على طلب الرؤية ملن طلبها وليس لغريهم كما ادَّعى

 على أّن الذين طلبوا الرُّؤية هم من غري األنبياء.

يشري بوضوٍح  إن ذيل اخلرب الذي اعتمده احملّدث احلر العاملير الثاني: األم

 ال لبس فيه بأنَّ الطالبني للرؤية البصرية قد احرتقوا عن آخرهم وبقي موسى

وحيداً على اجلبل مع أنهم كانوا معه وهم أنفسهم الذين طلبوا الرؤية فكان عقابهم 

مل.فريجى التأ أن أخذتهم الصاعقة بظلمهم...

َو  ِۧإَوۡذ قَاَل إ بَۡرَّٰه  :اهلل قول: اآلية الّتاسعة
َ
ِۖ قَاَل أ ِ  َكۡيَف تهۡۡح  ٱلَۡمۡوََتَّٰ ر 

َ
مه َربَّ  أ
ۡرَبَعة  

َ
ۡذ أ ِۖ قَاَل فَخه َۡطَمئ َن قَۡلب   

ن ۡلَّ َن إ َۡلَۡك ثهَم مَّ َن  لَۡم تهۡؤم نِۖ قَاَل بََِلَّٰ َوَلَّٰك  ۡهه ٱلَطرۡي  فََصه
  
َّ َّٰ كه زۡء    َجَبل  ٱۡجَعۡل لََعَ َن جه ت يَنَك َسۡعي  ا مَّ ۡنهه

ۡ
َن يَأ هه ٌۚ ثهَم ٱۡدعه وَرةه ابلََقَرة   ٢٦٠... ا  سه

وهذه اآلية الشريفة واضحة الّداللة على صّحة رجعة املخلوق بعد موته، وُذِكَر 

 إحياء املوتى من اهلل تعاىل على وجوه: يف سبب سؤال النيّب إبراهيم

 إبراهيم نيّب اهلل أّن موالنا اإلمام أبي عبد اهللوهو املروي عن  أحدها:

 فسأل رأى جيفةً متّزقها السِّباع فيأكل منها سباع الَبرِّ وسباع اهلواء ودواّب البحر،

 بطون من جتمعُها أنّكَ علمتُ قد ربّ يا اهللَ تعاىل فقال:  إبراهيُم النيبُّ

 . ذلك ألعاين حتييها كيف فأرني البحر ودوابّ والطّير السِّباع
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 من أّن اهلل تعاىل  أوحى إىل النيّب ما روي عن موالنا اإلمام الرِّضا ونانيها:

ِجْبُه، فوقع يف نفس اُُ أني متَِّخٌذ من عبادي خليالً إْن سألين إحياء املوتى إبراهيم

ِۖ  أّنه ذلك اخلليل، فقال:  إبراهيم اخلليل ِ  َكۡيَف تهۡۡح  ٱلَۡمۡوََتَّٰ ر 
َ
َو لَۡم  َربَّ  أ

َ
قَاَل أ

 ِۖ َۡطَمئ َن قَۡلب   
ن ۡلَّ وَرةه ابلََقَرة    تهۡؤم نِۖ قَاَل بََِلَّٰ َوَلَّٰك  ۡرَبَعة    على اخللّة،  سه

َ
ۡذ أ مَّ َن  قَاَل فَخه

  َجَبل  
َّ َّٰ كه َن إ َۡلَۡك ثهَم ٱۡجَعۡل لََعَ ۡهه زۡء   ٱلَطرۡي  فََصه َن جه ت يَنَك َسعۡ ا مَّ ۡنهه

ۡ
َن يَأ هه ٌۚ ي  ثهَم ٱۡدعه َوٱۡعلَۡم  ا

َن ٱ
َ
وَرةه ابلََقَرة   ٢٦٠ ّلَلَ َعز يٌز َحك يمٞ أ بطّاً وطاووساً وديكاً ونسراً  ، فأخذ إبراهيمسه

 وكانت عشرة  فقطّعهّن وخلطهّن ثّم جعل على كّل جبٍل من اجلبال اليت حوله 

َحّباً  فوضع عنده ،منهّن جزءاً وجعل مناقريهّن بني أصابعه، ثّم دعاهّن بأمسائهّن

ألجزاء بعضها إىل بعض حتى استوت األبدان وجاء كّل بدن اوماءاً فتطايرت تلك 

فخلى إبراهيم عن مناقريهّن فطرن، ثّم وقْعَن فشِرْبَن  ،حتى انضّم إىل رقبته ورأسه

ييتنا أحياكَ اهلل، فقال يا نيبَّ اهلل أح :من ذلك املاء والَتقَطَْن من ذلك احلَّب وقُلَْن

، قال املأمون:  قدير شيءٍ كلّ على وهو ومييت يحيي الله بل : إبراهيم

 .(1)باركَ اهللُ فيكَ يا أبا احلسن
ْن كان عاِلماً به من جهة أأَحبَّ أْن يعلم ذلك ِعلَْم عيان بعد  إّنه نالثها:

 .(2)وهذا أقوى الوجوه االستدالل والربهان لتزول اخلواطر ووساوس الشيطان

ويف ذيله من املخالَفة الّصرحية للقرآن الكريم  ،الطربسيهذا الوجه اختاره 

 .ما ال خيفى على متعلِّم فضالً عن عاِلم

فالذيل مرفوض مجلةً وتفصيالً ِلَما َتقَدََّم معنا سابقاً من طهارة نفوس املرَسلني 

قَاَل   :وأّنه ال قدرة إلبليس على نفوسهم بالوساوس واخلواطر مبقتضى قوله تعاىل
ۡۡجَع نَي فَب ع  

َ
ۡم أ ۡغو َيَنهه

ه
مه  ٨٢َزت َك أَل نَي  إ ََل ع َباَدَك م ۡنهه ۡخلَص  وَرةه ٓص   ٨٣ٱلۡمه  ،سه

فالعجيب من الطربسي كيف  ،والوساوس من أبرز مصاديق الغواية املنفّية عنهم
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؟ سبحان َمن ال ينسى وال مع أّن اهلل تعاىل نفاها عنه يلصقها باخلليل إبراهيم

 !!...جيهل
 ي موالنا وسيدنا وإمامنا علّي بنوإليكَ أخي القارئ معجزة وقعت على يد

استسقاء املأمون يف باب (  عيون أخبار اإلمام الرِّضا) جاء يف )   موسى الرضا

وبعض أهل النصب  بعدما جرى كالم بني موالنا اإلمام الرِّضا باإلمام الرِّضا

ب عند ذلك فقال: يا بن موسى لقد من حجاب املأمون لعنهم اهلل: فغضب احلاج

عدوَت طورك وجتاوزَت قدرك، إْن بعث اهلل تعاىل مبطر ُمقَدَّر وقُته ال يتقدَّم وال 

 أنك جئت مبثل آية اخلليل إبراهيميتأخر جعلته آية تستطيل بها وصولة تصول بها، ك

 أتينه سعياً ملّا أخذ رؤوس الطّري بيده ودعا أعضائها اليت كان فّرقها على اجلبال ف

فاْن كنت صادقاً فيما توّهم فأحيى  وتركنب على الرؤس وخفقن وطرن بإذن اهلل

هذين وسلِّطْهما َعلَيَّ، فإّن ذلك يكون حينئذ آية معجزة، فأّما املطر املعتاد فلست 

أنَت أحق بأْن يكون جاء بدعائك من غريك الذي دعا كما دعوَت، وكان احلاجُب 

رين على مسند املأمون الذي كان مستنداً إليه، وكانا متقابلني أشار إىل أسدين مصوَّ

 دونكما وصاح بالصورتني:  على املسند فغضب على ابن موسى الرِّضا

، فوثبْت الصُّورتان وقد عادتا  أثراً وال عيناً له تُبْقِيَا وال فافتَرِسَاه الفاجر،

َحَسا دَمه والقوم ينظرون أسدين، فتناوال احلاجب ورّضاه وَهشََّماه وأكاله ولَ

وقاال: يا وليَّ اهلل يف  متحيِِّرين ممّا يبصرون، فلمَّا فََرغَا أقبال على اإلمام الرِّضا

فغشى  يشريان إىل املأمون  أرضه ماذا تأمرنا أْن نفعل بهذا أنفعل به فعلنا هذا 

ا ثم قال اإلمام فوقف  فَاق : ِعلى املأمون ممّا مسع منهما، فقال اإلمام الرِّضا

، ففعل ذلك به وعاد األسدان  وطَيِّبُوْهُ وَرْدٍ ماءَ عليه صُبُّوا  : الرِّضا

 فيه لله فإنّ ال : يقوالن: أتأذن لنا أْن ُنلِْحقَُه بصاحبه الذي أفنيناه؟ قال

 كما مَقَرِّكُما إلى عُوْدَا  :، فقاال: ماذا تأمرنا؟ فقال ممضيه هو تدبيراً

، فعاَدا إىل املسند وصارا صورتني كما كانتا، فقال املأمون: احلمد هلل الذي  كنتما

: يا بن كفاني شرَّ محيد بن مهران يعنى الرجل املفرتس، ثم قال لإلمام الرضا
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ثّم لكم ولو شئَت لََنَزلُْت عنه لكَ، فقال  رسول اهلل هذا األمر جلدِّكم رسول اهلل

 قد الله فإنّ أسئَلْكَ، ولم اظرتُكَن لَمَا شئتُ ول:  موالنا اإلمام الرِّضا
 إالّ الصّورتني هاتني طاعة من رأيت ما مثل خلقه ساير طاعة من أعطاني

 أمرني وقد تدبير فيه فلله حظوظهم خسروا وإنْ فإنهم آدم بني جهال

 أمر كما ،يدك حتت من العمل من أظهرتُهُ ما واظهار عليكَ االعتراض بترك

فما زال املأمون ضئيالً إىل أْن  :قال  مصر فرعون يد حتت من عملبال يوسفَ

 .(1) ( ما قضى  نا اإلمام علّي بن موسى الرِّضاقضى موال

ن تَۡذََبهواْ   :قوله :اآلية العاشرة
َ
ۡم أ رهكه مه

ۡ
ٓ إ َن ٱّلَلَ يَأ وََسَّٰ ل َقۡوم هۦ  ِإَوۡذ قَاَل مه

 ۡۖ زه  َبَقَرة  نَا هه ذه َتَتخ 
َ
هٓواْ أ وَن م َن ٱلَۡجَّٰه ل نيَ و  قَال كه

َ
ۡن أ
َ
وذه ب ٱّلَل  أ عه

َ
هواْ ٱۡدعه نَلَا َرَبَك  ٦٧ اۖۡ قَاَل أ قَال

 ٞ وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه ٌۚ قَاَل إ نَهه َ ْ  ََل فَار ٞض  يهبنَيَّ  نَلَا َما ِه  َّٰل َكۖۡ فَٱۡفَعلهوا ُۢ َبنۡيَ َذ َما  َوََل ب ۡكٌر َعَوانه
وَن  هواْ ٱدۡ  ٦٨تهۡؤَمره ٞ قَال وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه ٌۚ قَاَل إ نَهه  َصۡفَرآءه فَاق عٞ  عه نَلَا َرَبَك يهبَنيَّ  نَلَا َما لَۡونهَها

ر يَن  ُّ ٱلَنَّٰظ  َ إ َن ٱبۡلََقَر تََشََّٰبَه َعلَۡيَنا ِإَوَنآ إ ن  ٦٩َلۡونهَها تَّسه هواْ ٱۡدعه نَلَا َرَبَك يهبنَيَّ  نَلَا َما ِه  قَال
وَن َشآَء ٱ ۡهَتده ٞ  ٧٠ّلَله لَمه وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه هولٞ  قَاَل إ نَهه ۡرَض َوََل تَۡسق  ٱحۡلَۡرَث  ََل َذل

َ
تهث ريه ٱأۡل

َسَلَمةٞ  ْ  مه هوا ٌۚ قَال يََة ف يَها ْ َيۡفَعلهوَن َٰٔـٱلۡ  ََل ش  ۡئَت ب ٱحۡلَقَّ   فََذََبهوَها َوَما ََكدهوا وَرةه   ٧١َن ج  سه
 .ابلََقَرة  

 :قال عن عيون األخبار حدثين أبي ( تفسري نور الثقلني) نقل صاحب  )

لعطار عن احدثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميذاني وحممَّد بن حييى 

مسعت  :أمحد بن حممَّد بن عيسى عن أمحد بن حممَّد بن أبي نصر البزنطي قال

 ثم له، قرابة قتل إسرائيل نيب من رجالً إنّ  :يقول اإلمام أبا احلسن الرِّضا

 جاء ثم إسرائيل بني أسباط من سبط أفضل طريق على فطرحه خذهأ

 مَن فأخبرنا فالناً قتلوا فالن آل سبط إنّ :ملوسى فقالوا بدمه يطلب

و    ،ببقرةٍ إيتونى قال: قتله؟ زه نَا هه ذه َتَتخ 
َ
ْ أ هٓوا وَن م َن قَال كه

َ
ۡن أ
َ
وذه ب ٱّلَل  أ عه

َ
اۖۡ قَاَل أ
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 الله فشدد شددوا ولكن أجزأتهم بقرة أي إلى عمدوا أنهم ولو   ٦٧ ۡلَجَّٰه ل نيَ ٱ 

ٞ   عليهم وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه ٌۚ قَاَل إ نَهه َ  ٱۡدعه نَلَا َرَبَك يهبَنيَّ  نَلَا َما ِه 
ْ هوا َوََل  ََل فَار ٞض  قَال

 بقرة إلى واعمد أنهم ولو ذلك بني عوان كبيرة وال صغيرة ال يعنى  ب ۡكرٌ 

ٌۚ   عليهم الله فشدد شددوا ولكن أجزأتهم  ٱۡدعه نَلَا َرَبَك يهبَنيَّ  نَلَا َما لَۡونهَها
ْ هوا قَال

 ٞ وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه ر يَن  َصۡفَرآءه فَاق عٞ  قَاَل إ نَهه ُّ ٱلَنَّٰظ   عمدوا أنهم ولو   ٦٩لَۡونهَها تَّسه

هواْ ٱۡدعه نَلَا َرَبَك يهبنَيَّ  نَلَا   عليهم الله فشدد شددوا ولكن الجزأتهم بقرة إلى قَال
وَن  ۡهَتده َ إ َن ٱبۡلََقَر تََشََّٰبَه َعلَۡيَنا ِإَوَنآ إ ن َشآَء ٱّلَله لَمه ٞ  ٧٠َما ِه  وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه ََل  قَاَل إ نَهه

هولٞ  َسَلَمةٞ  َذل ۡرَض َوََل تَۡسق  ٱحۡلَۡرَث مه
َ
ْ  تهث ريه ٱأۡل هوا ٌۚ قَال َيَة ف يَها ۡئَت ب ٱحۡلَقَّ   َٰٔـٱلۡ  ََل ش    َن ج 

 مبالء إالّ أبيعها ال فقال: إسرائيل بني من فتى عند فوجدوها فطلبوها

 فاشتروها اشتروها فقال: ذلك، له فقالوا موسى إلى فجاؤوا ذهباً مسكها
 حيى ذلك لوافع افلمَّ بذنبها، امليت يضرب أنْ أمر ثم بذبحها فأمر بها وجاؤا

 قتلي، عليه يدّعى من دون قتلني عمّي ابن إنّ الله رسول يا :وقال املقتول،

 هذه إنّ أصحابه: بعض موسى الله لرسول فقال ،قاتله بذلك فعلموا

 بأبيه بارّاً كان إسرائيل بني من فتى إن فقال: هو؟ وما :فقال نبأ لها البقرة

 فترك يوقظه أنْ فكره رأسه حتت ليدواألقا أبيه إلى فجاء بيعاً شترىا وإنّه

 لك فهو البقرة هذه خذ أحسنت :له فقال فأخبره أبوه فاستيقظ البيع ذلك

 يبلغ ما البرّ إلى انظروا :موسى الله رسول له فقال قال: ،فاتك ملا عوضاً

 .) (1) بأهله

براهيم حدثين أبي عن ابن أبي عمري عن بعض رجاله عن إويف تفسري علّي بن ) 

 خطب وعلمائهم إسرائيل بني خيار من رجالً إنّ  :قال مام أبي عبد اهللاإل

 فلم ردياً فاسقاً وكان ،الرّجل لذلك عم ابن وخطبها له فأنعمت منهم، امرأةً

 حمله ثم غيلة، فقتله له فقعد ،له أنعموا الذي عمه ابن فحسد له، ينعموا
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 مَن موسى: فقال لقت قد عمى ابن هذا الله نبيَّ يا فقال: موسى إلى

 ذلك فعظم جداً، عظيماً إسرائيل بني في القتل وكان أدري ال قال: قتله؟
 في وكان الله؟ نبِيَّ يا ترى ما فقالوا: إسرائيل بنو إليه فاجتمع موسى على

 قوم فجاء سلعة ابنه عند وكان بارٌّ ابن له وكان بقرة له رجل إسرائيل بني
 أنْ ابنه وكره نائماً وكان أبيه رأس حتت بيته مفتاح وكان سلعته، يطلبون

 أبوه انتبه فلما سلعته، يشتروا فلم القوم فانصرف نومه، عليه وينغّص ينبِّهه
 املفتاح ألنّ أبعها لم قائمة هي قال: سلعتك؟ في صنعت ما بنيَّ يا له: قال

 قد أبوه: له قال نومكَ، عليكَ وأنغِّصَ أنبِّهَكَ أنْ فكرهتُ رأسك حتت كان
 ما البنه الله وشكر سلعتك، ربح من فاتكَ عمّا عوضاً لك البقرة هذه علتج

 اجتمعوا فلمّا بعينها، البقرة تلك يذبحوا أنْ إسرائيل بني وأمر بأبيه فعل
ۖۡ   موسى: لهم قال وضجّوا وبكوا موسى إلى ن تَۡذََبهواْ َبَقَرة 

َ
ۡم أ رهكه مه

ۡ
  إ َن ٱّلَلَ يَأ

  و فتعجبوا 
َ
ْ أ هٓوا و  قَال زه نَا هه ذه  فقال بقرة؟ اذبحوا فتقول بقتيل نأتيك  اۖۡ َتَتخ 

وَن م َن ٱلَۡجَّٰه ل نيَ   موسى. لهم كه
َ
ۡن أ
َ
وذه ب ٱّلَل  أ عه

َ
 قد أنهم فعلموا  قَاَل أ

ٞ   أخطأوا وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه ٌۚ قَاَل إ نَهه َ ْ ٱۡدعه نَلَا َرَبَك يهبنَيَّ  نَلَا َما ِه  هوا َوََل  ار ٞض ََل فَ  قَال
 تضربها لم التي والبكر حتمل، ولم الفحل ضربها قد التي الفارض  ب ۡكرٌ 
  ٞ وله إ َنَها َبَقَرة ۥ َيقه ٌۚ قَاَل إ نَهه هواْ ٱۡدعه نَلَا َرَبَك يهبنَيَّ  نَلَا َما لَۡونهَها  َلۡونهَها  َصۡفَرآءه فَاق عٞ  قَال

ر    الصفر شديدة لونها أي ُّ ٱلَنَّٰظ  هواْ ٱۡدعه نَلَا َرَبَك يهبنَيَّ  نَلَا َما   إليها  ينَ تَّسه قَال
َ إ َن ٱبۡلََقَر تََشََّٰبَه َعلَۡيَنا ِإَوَنآ إ ن ونَ  ٱّلَله  َشآءَ  ِه  ۡهَتده ۥ قَاَل  ٧٠ لَمه وله  إ نَهه ٞ  إ َنَها َيقه هولٞ  ََل  َبَقَرة  َذل

ۡرَض 
َ
َسَلَمةٞ   الزرع تسقى ال أي  ۡرَث َوََل تَۡسق  ٱحلَۡ   تذلل لم أي  تهث ريه ٱأۡل ََل  مه

 ٌۚ َيَة ف يَها ْ   الصُّفرة إالّ فيها نقط ال أي ش  هوا ۡئَت ب ٱحۡلَقَّ  َٰٔـٱلۡ  قَال  بقرة هي  َن ج 

 إلى فرجعوا ذهباً جلدها مبالء إالّ يبيعها ال فقال: ليشتروها، فذهبوا فالن
 فاشتروها بعينها، هاذبح من لكم بدّ ال موسى: لهم فقال فأخبروه موسى

 الله فأوحى الله؟ نبي يا تأمرنا ما قالوا: ثم فذبحوها ذهباً جلدها مبالء

 فاخذوا قتلك؟ مَن :وقولوا ببعضها اضربوه لهم قل إليه: وتعالى تبارك
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 عمه ابن فالن بن فالن فقال: فالن يا قتلك مَن وقالوا: به، فضربوه الذنب 

ۡلنَ   قوله: وهو به، جاء الذي ۡم َفقه ٌۚ َكَذَّٰل َك يهۡۡح  ٱّلَله ٱلَۡمۡوََتَّٰ َويهر يكه َها ا ٱَۡض بهوهه ب َبۡعض 
ۡم َتۡعق لهوَن   .٧٣  )(1)َءاتََٰيَّٰت هۦ  لََعَلكه

وروى الطربسي أّن امليت ملّا ضربوه بالبقرة قام حّياً وأوداجه تشخب دماً، فقال: 

 قتلين فالٌن ابن عمِّي ثّم قُِبَض.

 :ة تشري إىل رجعة امليت، وسبب الرجعة أمرانإّن القّص وحاصل األمر:

 .رفع اخلالف احلاصل بني بين إسرائيل األّول:

 .إراءتهم قدرة اهلل تعاىل بإظهار آياته اليت منها إحياء امليت الثاني:

وعلى َعظََمة آل  هلل تعاىل الدالة على قدرتهافالّرجعة إذن هي من آيات 

 .البيت

ۡم  : قوله: اآلية احلادية عشرة ۡمٌۚ قَاَل قَآئ لٞ َوَكَذَّٰل َك َبَعۡثَنَّٰهه واْ بَۡيَنهه
ه َتََسآَءل ۡم  ۡل  مَّ ۡنهه

واْ بَل ۡثَنا 
ه ۡو َبۡعَض يَۡوم   َكۡم بَل ۡثتهۡمۖۡ قَال

َ
ه  يَۡوًما أ م قَال َحَدكه

َ
ْ أ ۡعلَمه ب َما بَل ۡثتهۡم فَٱۡبَعثهوٓا

َ
ۡم أ واْ َربُّكه

ينَ  ٓ إ ََل ٱلَۡمد  ۦ  ه ۡم َهَّٰذ  ۡزََكَّٰ َطَعام  ب َور ق كه
َ
ٓ أ َها يُّ

َ
ۡر أ م ب ر ۡزي  ة  فَۡلَينظه ت كه

ۡ
مَّ ۡنهه َوۡۡلََتلََطۡف  ا فَۡلَيأ

هۡشع َرَن  َحًدا َوََل ي
َ
ۡم أ وَرةه الَكهۡ   ١٩ب كه  ف  َكۡهف ه ۡم ثََلََّٰث   :وقوله ،ف  سه

ْ َوبَل ثهوا
ن نَي َوٱۡزَدادهواْ ت ۡسع   م اْئَة   وَرةه الَكهۡ   ٢٥ا س   .ف  سه

ملسلمني عاّمةً أّن اهلل تعاىل أحيى أصحاَب الكهف ثّم ااملسلَّمات القطعّية عند  من

وحنن هنا سننقل القّصة كما أوردها الفيض الكاشاني  ،أماتهم بعد أْن طلبوا منه ذلك

 :(2)يف تفسريه، وهي كاآلتي

 سورة نزول سبب كان : القمي عن موالنا اإلمام جعفر بن حممَّد الّصادق) 

 كلدة بن احلارث بن النضر جنران إلى نَفَرٍ ثالثة بعثوا قريشاً أنّ فلكها

 اليهود من ليتعلَّموا لسهميا وائل بن والعاص معيط أبي بن وعقبة
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 علماء إلى جنران إلى فخرجوا ،الله رسولَ يسألونها مسائل والنصارى

 ام على فيها أجابكم فإنْ مسائل ثالث عن سلوه فقالوا: فسألوهم، اليهود
 كاذب فهو علمها ادعى فإنْ واحدةٍ مسألةٍ عن سلوه ثمّ صادقٌ، فهو عندنا

 فخرجوا األول الزمن في كانوا فتية عن سلوه قالوا املسائل هذه وما قالوا
 كان شئ وأي عددهم كان وكم انتبهوا حتى نومهم في بقوا كم وناموا وغابوا

 أن الله مرهأ حني موسى عن واسألوه قصتهم كان وما غيرهم من معهم
 عن واسألوه معه قصته كان وما يتبعه وكيف هو من منه ويتعلم العالم يتبع

 هو من ومأجوج يأجوج سد بلغ حتى ومطلعها الشمس مغرب طاف طائف
 إن لهم وقالوا املسائل الثالث هذه أخبار عليهم أملوا ثم قصته كان وكيف

 فال ذلك الفبخ أخبركم وإن صادق فهو عليكم أملينا قد مبا أجابكم
 ادّعى فإنْ الساعة تقوم متى سلوه قالوا الرابعة املسألة فما قالوا تصدقوه

 فرجعوا وتعالى، تبارك الله إالّ يعلمه ال السّاعة قيام فإنّ كاذبٌ، فهو عِلْمَهَا
 يزعم أخيك ابن إنّ طالب أبا يا فقالوا: طالب أبي إلى واجتمعوا مكّة إلى

 أنّه عَلِمْنا عنها أجابنا فإنْ مسائل عن نسأله نحنو يأتيه، السّماء خبر أنّ
 لكم، بدا عمّا سَلُوه طالب: أبو فقال كاذبٌ، أنّه عَلِمْنَا يخبرنا لم وإنْ صادقٌ،

 يستثن ولم أخبركم غدا :الله رسول فقال املسائل الثالث عن فسألوه
 الذين هأصحابُ وشَكَّ  النبيُّ اغتمّ حتى يوماً أربعني عليه الوحي فاحتبس

 كان فلمّا ،طالب أبو وحزن وآذوا، واستهزؤوا قريش، وفَرِحَتْ به، آمنوا كانوا
 :الله رسول فقال الكهف بسورة جبرئيل عليه نزل يوماً أربعني بعد
 :الله فأنزل تعالى، الله بإذن إالّ ننْزِل أنْ نقدر ال إنّا فقال: أبطأت!! لقد
  ۡبَت ۡم َحس 
َ
وَرةه ا  ٩ ...أ ۡصَحََّٰب ٱۡلَكۡهف  َوٱلَرق يم  ََكنهواْ   محمَّد يا، ف  لَكهۡ سه

َ
َن أ
َ
أ

وَرةه الَكهۡ   ٩م ۡن َءاتََٰيَّٰت َنا َعَجًبا  َوى ٱلۡف ۡتَيةه إ ََل   فقال: قصّتهم قصَّ ثم، ف  سه
َ
إ ۡذ أ

نَك رََۡحَة   هواْ َرَبَنآ َءات َنا م ن دَله ۡمر   ٱۡلَكۡهف  َفَقال
َ
وَرةه الَكهۡ   ١٠ا نَا رََشد  َوَهيَّ ۡئ نَلَا م ۡن أ  .ف  سه

  جبّارٍ ملك زمن في كانوا والرّقيم الكهف أصحاب إن:  فقال اإلمام الصادق
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 هؤالء وكانوا قتله، يجبه لم فمَن األصنام، عبادة إلى مملكته أهل يدعو وكان عاتٍ، 

 يخرج أحداً يَدَعْ ولم وكالء، املدينة بباب امللك وكّل ،الله يعبدون مؤمنني قوماً

 في براعٍ مرُّوا إنهم وذلك الصيد؛ بعلّة هؤالء فخرج لألصنام، يسجد حتى

 الكلبُ فأجابهم كلبٌ الراعي مع وكان يجبهم، فلم أمرهم إلى فدَعَوْهُ طريقهم
 ثالثة: إالّ البهائم من اجلنة يدخل ال :الصادق اإلمام فقال معهم، وخرج

 أصحاب فخرج الكهف، أصحاب وكلب يوسف وذئب باعورا بن بلعم حمار
 دخلوا أمسوا فلمّا امللك، ذلك دِين من هرباً الصّيد بعلّة املدينة من الكهف

 تبارك الله قال كما النعاس عليهم الله فألقى معهم، والكلب الكهف ذلك
َٰٓ   وتعالى: ۡبَنا لََعَ ن نَي َعَدد  َءاَذان ه ۡم  فََُضَ وَرةه الَكهۡ   ١١ا ف  ٱلَۡكۡهف  س   فناموا، ف  سه

 آخر زمان وجاء الزمان، ذلك وذهب مملكته وأهل امللك الله أهلك حتى
 إلى فنظروا هاهنا؟ مننا كم لبعض: بعضهم فقال انتبهوا ثم آخرون، وقوم

 منهم: لواحدٍ قالوا ثم يوم، بعض أو يوماً مننا فقالوا: ارتفعت، قد الشمس
 إنْ فإنهم طعاماً لنا فاشترِ يعرفونك ال متنكِّراً املدينةَ وادْخُلْ الورق هذا خُذْ

 املدينة فرأى الرجل ذلك فجاء دينهم، في أوردونا قتلونا وعرفونا بنا علموا
 لغته يعرفوا ولم يعرفهم لم أولئك بخالف قوماً ورآى عَهِدَهَا، الذي بخالف

.فأخبرهم جئت؟ أين ومن مَن أنت؟ له: فقالوا لغتهم، يعرف ولم

 باب على وقفوا حتى معهم والرّجل أصحابه مع ينةاملد تلك ملك فخرج

 كلبهم، ورابعهم ثالثة هؤالء بعضهم: فقال فيه، يتطلّعون وأقبلوا الكهف،
 وثامنهم سبعة هم بعضهم: وقال كلبهم، وسادسهم خمسة هم بعضهم: وقال

 بالدُّخول يُقْدِمُ أحد يكن فلم الرُّعب، من بحجاب الله وحجبهم كلبهم،
 أصحاب يكون أنْ خائفني وجدهم عليهم دخل ملّا فإنه احبهم،ص غير عليهم

 الزّمن هذا نائمني كانوا أنّهم صاحبهم فأخبرهم بهم شعروا دقيانوس
 إلى يعيدهم أنْ تعالى الله وسألوا فبكوا للناس، آية وأنهم الطّويل،

 مسجداً هنا ها نبني أن ينبغي امللك: قال ثم ،كانوا كما نائمني مضاجعهم
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 أشهر ستة ينامون نقلتان سنة كل في فلهم مؤمنون، قوم هؤالء فإنّ ه،ونزور

 قد معهم والكلب األيسر، جنوبهم على أشهر وستة األمين جنوبهم على

 .( الكهف بفناء ذراعيه بسط

ۡنيَ   :قوله: اآلية الثانية عشرة ة  ٱدلُّ ْ ف  ٱحۡلََيوَّٰ لََنا َوٱََّل يَن َءاَمنهوا ه رهسه ا إ نَا نَلَنَصه
ۡشَهَّٰده 

َ
ومه ٱأۡل وَرةه ََغف ر    ٥١َوَيۡوَم َيقه  .سه

َوَرَدِت األحاديُث املتعدِّدةُ يف أّن املراد بها الّرجعة، ويؤيد تلك التصرحيات ظاهُر 

والذين آَمنوا مل ُينصروا،  ةواألئّم واألوصياء واألولياء اآلية، فإّن كثرياً من الرُُّسل

ف   لّدنيا وليس يف اآلخرة فحسب، بقرينة قوله: ونصرة اهلل تعاىل هلم ستكون يف ا
ۡنَيا ة  ٱدلُّ  مل على إرادة خروج اإلمام املهديال خيلف امليعاد، واحل ، واهلل ٱحۡلََيوَّٰ

 :ضعيف؛ وذلك ألموٍر ثالثة 

 .إّنه خروج عن احلقيقة إىل اجملاز بغري قرينة، وهو باطٌل إمجاعاً ل:األو األمر

لتصرحيات يف األخبار الشريفة على أّن اآلية يراد بها االف إّنه خ الثاني: األمر

 .الّرجعة

ال يصدق  النتقام من ذراري الذين قتلوا األنبياء واألولياءاإّن  الثالث: األمر

ألّن النصر احلقيقي هو أْن يقتل قتلة األنبياء بإرجاعهم إىل  ؛حقيقةً على أّنه نصٌر هلم

 .الّدنيا لإلنتقام منهم

يَۡوَم  يف قوله تعاىل:  قال اإلمام أبو عبد اهلل :سليمان بن خالد قالففي خرب 
َفةه  فه ٱلَراج  َها ٱلَراد فَةه  ٦تَرۡجه وَرةه انلَاز ََعت    ٧تَۡتَبعه قال: الراجعة: احلسني بن  ،سه

وأّول َمن ينشّق عنه القرب وُينفَض عن  ،، والّرادفة: علّي بن أبي طالبعلّي

إ نَا  وهو قوله تعاىل:  ،يف مخسٍة وسبعني ألفاً احلسني بن علّيرأسه الّتراب 
ۡشَهَّٰده 

َ
ومه ٱأۡل ۡنَيا َويَوَۡم َيقه ْ ف  ٱحۡلََيوَّٰة  ٱدلُّ لََنا َوٱََّل يَن َءاَمنهوا ه رهسه يَوَۡم ََل يَنَفعه  ٥١نَلَنَصه

وٓءه ٱدلَ  ۡم سه مه ٱلَلۡعَنةه َولَهه ۡمۖۡ َولَهه َرتههه وَرةه ََغف ر    ٥٢ار  ٱلَظَّٰل م نَي َمۡعذ   .(1) سه
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َجَعۡلَنا   َ َوۡس   :قوله: اآلية الثالثة عشرة
َ
ٓ أ ل َنا رَۡسۡلَنا م ن َقۡبل َك م ن رُّسه

َ
ۡل َمۡن أ

وَن  ۡعَبده وَرةه الزُّخۡ   ٤٥م ن دهون  ٱلَرِنَٰمۡح َءال َهة  يه  رهف  سه

اهلل سبحانه بعبادة َمن اآلية الكرمية تتطّرق إىل سؤال النيب من األنبياء هل أمرهم 

حتى يعم ، إالّ أّن املراد هو كّل األمة، بل دونه من اآلهلة، فالّسائل هو الّنيب

بناًء   خمالفيه، واملسؤول أو املسؤولون هم أتباع األنبياء الّسابقني، وكأّن لسان اآلية 

بياء يتحّدث عن وجوب سؤال األّمة اإلسالمّية من أتباع األن على هذا التفسري 

هل أّن اهلل تعاىل أمر بعبادة األصنام.. فكان اجلواب  الّسابقني على نبّينا حممَّد

 ُمْسَتْبطََناً يف اآلية بأّن السُّنَّةَ اإلهلّيةَ قََضْت حبرمة عبادة األصنام...

، وهو خيالف األحاديث الكثرية (1)هذا التفسري أخذ به صاحب تفسري األمثل

عاىل مجع لرسول اهلل حممَّد عاّمة األنبياء ليلة املعراج، وأمرهم الّدالّة على أّن اهلل ت

باالقتداء به يف الصَّالة، وهذا هو التفسري الصحيح لآلية الشريفة، وما ذاك التفسري 

 .سوى تفسرياً يف مقابل األخبار الّصحيحة

حججت مع  :من هذه األخبار ما ورد يف صحيحة أبي محزة عن أبي الّربيع قال

بن عبد امللك وكان معه ايف الّسنة اليت حجَّ فيها هشام  اإلمام أبي جعفر موالنا

يف ركن  فنظر نافع إىل اإلمام أبى جعفر ،نافع بن األزرق موىل عمر بن اخلطاب

فقال: يا أمري املؤمنني َمن هذا الذي تتكافى عليه  ،البيت وقد اجتمع إليه الناس

د بن علّي بن احلسني بن علّي بن أبي هذا نيّب أهل الكوفة حممَّ :الناس؟ فقال

آلتينه فألسئلنَّه عن مسائل ال جييبين فيها إالّ نيبٌّ أو وصيُّ  :، فقال نافعطالب

.نيبٍّ أو ابن وصيٍّ فقال هشام: فاْذَهْب إليه فاْسأَلُْه فلعلَّكَ أْن ختجله

يا  :، فقالاس، ثم أشرف على اإلمام أبى جعفرفجاء نافع فاّتكى على الن

وقد عرفُت حاللَها  ،حممَّد بن علّي إّني قرأت التوراة واإلجنيل والزَّبور والفرقان

وقد جئُتكَ أسألُك عن مسائل ال جييبين فيها إالّ نيّب أو وصّي أو ابن  ،وحراَمها
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، فقال: أخِبْرِني  سَلْ رأَسه فقال له: وصّي نيّب، فرفع إليه اإلمام أبو جعفر

قال:   بقولك؟ أم بقولي أخبرك  :د من سنة؟ فقالكم بني عيسى وحممَّ

 فستمأة قولك وأما سنة، فخمسمأة قولي أما : أخِبْرِني بالقولني مجيعاً. قال

ل َنآ   َ َوۡس   :، قال: فأخربني عن قول اهلل سنة رَۡسۡلَنا م ن َقۡبل َك م ن رُّسه
َ
ۡل َمۡن أ

َجَعۡلَنا م ن دهون  ٱلَرِنَٰمۡح َءال هَ 
َ
وَن أ ۡعَبده ، َمن ذا الذي سأل حممَّد وكان بينه وبني  ٤٥ة  يه

ۡبَحََّٰن ٱََّل ٓي     هذه اآلية: عيسى مخسمأة سنة؟ قال: فتال اإلمام أبو جعفر سه
ۦ  َۡلَۡل   ه ىَّٰ ب َعۡبد  ۡسَ

َ
د  ٱحۡلََرام  إ ََل أ ََّٰرۡكَنا َحۡوََلهۥ ل   مَّ َن ٱلَۡمۡسج  قَۡصا ٱََّل ي َب

َ
د  ٱأۡل ۥ ٱلَۡمۡسج  ُنه َيهه

 ٌۚٓ  إلى به أسرى حني محمَّداً الله أراها التي اآليات من فكان  ١...م ۡن َءاتََٰيَّٰت َنا

 ثم واملرسلني، النبيني من واآلخرين األوّلني له الله حشر أنْ املقدس البيت

 خير على حيّ إقامته: في قال ثم شفعاً، وأقام شفعاً فأذَّن جبرئيل أمر

رَۡسۡلَنا   َ َوۡس   عليه الله فأنزل بالقوم، فصلّى محمَّدٌ تقدَّمَ ثم العمل،
َ
ۡل َمۡن أ

وَن  ۡعَبده َجَعۡلَنا م ن دهون  ٱلَرِنَٰمۡح َءال َهة  يه
َ
ل َنآ أ  رسول لهم فقال،  ٤٥م ن َقۡبل َك م ن رُّسه

 الله إالّ إله ال أنْ نشهد فقالوا: تعبدون؟ كنتم ما و تشهدون ما على :الله

،  وعهودُنا مواثيقُنا ذلك على خِذَتْاُ الله، رسولُ وأنّكَ ،له شريك ال وحده

صدقت يا بن رسول اهلل يا أبا جعفر أنتم واهلل أوصياء رسول اهلل وخلفاؤه  :قال نافع

وأمساؤكم يف اإلجنيل وفى الّزبور وفى القرآن، وأنتم أحقُّ باألمر من  ،يف التوراة

 .(1)غريكم

حديث طويل  عن أمري املؤمنني)  للطربسي ( الحتجاجا) ويف كتاب 

ٓ   َ َوۡس   :: وأما قولهيقول فيه ل َنا رَۡسۡلَنا م ن َقۡبل َك م ن رُّسه
َ
فهذا من  ۡل َمۡن أ

وأوجب به احلّجة على ساير خلقه؛ ألّنه ملّا ختم  ،اليت آتاه اهلل إّياها براهني نبّينا

ر امللل، خصَُّه باإلرتقاء إىل وجعله اهللُ رسوالً إىل مجيع األمم وساي ،به األنبياء

ومجع له يومئذ األنبياء، فعلم منهم ما أرسلوا به، ومحلوه  ،الّسماء عند املعراج
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من عزائم اهلل وآياته وبراهينه. فأقّروا أمجعني بفضله وفضل األوصياء واحلجج يف 

األرض من بعده، وفضََّل شيعة وصّيه من املؤمنني واملؤمنات الذين سلموا ألهل 

لفضل فضلهم ومل يستكربوا عن أمرهم وعرف َمن أطاعهم وعصاهم من أممهم ا

 .(1) ( وساير َمن مضى ومن غَرب أو تقدَّم أو تأخر

َخَذ ٱّلَله م يَثََّٰق ٱنلَب يَّ    :قوله: اآلية الّرابعة عشرة
َ
م مَّ ن  ِۧإَوۡذ أ َن لََمآ َءاتَۡيتهكه

ۡكَمة   ك َتَّٰب   ولٞ ثهَم َجآءَ  وَح  ۡم رَسه َّ َما  كه ٞي ل َصدَّ  ۥمُّ نَهه ه َ ب هۦ  َوتَلَنَصه ۡم تَلهۡؤم َنه   ٨١ ..َمَعكه
وَرةه آل  ع مۡ   .َرانَ سه

 صلوات املطهرين األنوار بيته وأهل اهلل برسول األنبياء إميان هو اآلية يف لّشاهدا

ومعلوٌم  أّن ذلك مل يقع بعُد، فال بدَّ من وقوعه،  ،ونصرتهم اهلل عليهم أمجعني

فظاهر اآلية نصٌّ يف الّرجعة، ويدّل على ذلك  ،ّن اهلل تعاىل ال خيلف امليعادفإ

 :األحاديث الكثرية، منها ما ورد يف

 عن الّنضر بن سويد، عن حييى احلليب، عن ابن سنان قال:  ،حدثين أبي

 ثمّ قال أن إلى الله رسول إلى سبق مَن أوّل:  قال اإلمام أبو عبد اهلل

 ينصروا أنْ على باألمان له ألنبياءا على الله رسول ميثاق ذلك بعد أخذ

َخذَ   فقال: ،املؤمنني أمير
َ
ٓ  نَ  ۧٱنلَب يَّ   م يَثَّٰقَ  ٱّلَله  ِإَوۡذ أ م لََما ۡكَمة   ك َتَّٰب   مَّ ن َءاتَۡيتهكه  وَح 

َّ َما ثهَم َجآءَ  ٞي ل َصدَّ  وٞل مُّ ۡم رَسه مۡ كه َ   للها رسول يعنى  ٨١ ...َمَعكه  ب هۦ  تَلهۡؤم َنه
ۥ نَهه ه  بخبره أممكم تخبروا عليه للها صلوات املؤمنني أمير يعنى  ٨١ ...َوتَلَنَصه

  . (2) األئمة من وليّه وخبر

 عن حبيب السجستاني قال: سألُت موالنا اإلمام أبا  ،يف تفسري العياشي

َخَذ ٱّلَله م يَثََّٰق ٱنلَب يَّ   : عن قول اهلل جعفر
َ
َ  ِۧإَوۡذ أ م مَّ ن ك َتَّٰب  َن ل  َمآ َءاتَيۡتهكه

ۡكَمة   َّ َما ثهَم َجآءَ  وَح  ٞي ل َصدَّ  وٞل مُّ ۡم رَسه نَههۥكه ه َ ب هۦ  َوتَلَنَصه ۡم تَلهۡؤم َنه فكيف   ٨١ ...َمَعكه
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وينصره  يؤمن موسى بعيسى وينصره ومل يدركه؟ وكيف يؤمن عيسى مبحمد

 فيه يُزَدْ ولم كثيرة، آيٌ منه طُرِحَ قد القرآن إن يا حبيب، ومل يدركه؟ فقال: 
ِإَوۡذ   فاقرأها: وَهْمٌ وهذا الرِّجالُ، وتوهَّمَتْهَا الكَتَبَةُ، بها أخطأتْ حروفٌ إالّ

َخَذ ٱّلَله م يَثََّٰق ٱنلَب يَّ  
َ
م مَّ ن ك َتَّٰب   ۧأ ۡكَمة   َن لََمآ َءاتَۡيتهكه ٞي ثهَم َجآءَ  وَح  َصدَّ  وٞل مُّ ۡم رَسه كه

َّ َما  ۡم تَله ل ۥَمَعكه نَهه ه َ ب هۦ  َوتَلَنَصه  ما فوالله حبيب، يا الله أنزلها هكذا  ٨١ ...ۡؤم َنه

 امليثاق من عليها اللهُ أخذه مبا موسى قبل كانت التي األمم من مَّةٌاُ وَفَتْ
 أنبيائها األمم تكذيب في طويالً كالماً وذكر نبيّها، بعد الله بعثه نبيٍّ لكلّ

 .  (1) اإلطالة خوف تركناه

 قال: مسعُت اإلمام أبا عبد اهلل عن فيض بن أبي شيبه  يقول: وتال هذه

َخَذ ٱّلَله م يَثََّٰق ٱنلَب يَّ   اآلية: 
َ
م مَّ ن ك َتَّٰب   ِۧإَوۡذ أ ۡكَمة   َن لََمآ َءاتَۡيتهكه إىل   ٨١ ...وَح 

، قلت: ولتنصرن  املؤمنني أمير ولتنصرن الله برسول لتؤمنن آخر اآلية قال: 

 إالّ رسوالً وال نبيّاً الله يبعث وال جَرّا، فهلمّ آدم من نعم أمري املؤمنني؟ قال:

 . (2)املؤمنني أمير يدي بني يقاتل حتى الدّنيا إلى رَدَّ

 عن سالم بن املستنري عن أبي عبد اهلل قال : لقد تسموا باسم ما 

، قلت جعلت  وما جاء تأويله .سمى الله به أحدا االعلى بن أبي طالب

 حتى واملؤمنني النبيني إمامة الله جمع جاءت إذا فداك متى جيئ تأويله؟ قال 

َخَذ ٱّلَله م يَثََّٰق ٱنلَب يَّ   : الله قول وهو ينصروه،
َ
م مَّ ن  ِۧإَوۡذ أ ٓ َءاتَۡيتهكه َن لََما

ۡكَمة   ك َتَّٰب   ينَ   قوله: إلى  ٨١ ...وَح  م مَّ َن ٱلَشَّٰه د  ب َمَعكه نَا
َ
 فيومئذ  ٨١ َوأ

 أميرَ فيكون طالب أبي بن عليّ إلى اللواء الله رسول راية يدفع
 أميرهم هو ويكون لوائه، حتت كلّهم اخلاليق يكون أجمعني، كلّهم اخلاليق

 . (3) تأويله فهذا
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ۡحيَۡيَتَنا ٱثۡنَتَ  : قوله: اآلية اخلامسة عشرة
َ
َمَتَنا ٱثۡنََتنۡي  َوأ

َ
هواْ َرَبَنآ أ نۡي  فَٱۡعََتَۡفَنا قَال

وج  مَّ ن َسب يل   ره وب َنا َفَهۡل إ ََلَّٰ خه
نه وَرةه ََغف ر    ١١ب ذه  .سه

صطرخون من العذاب، ويستغيثون ويطلبون يمورد اآلية هم أصحاب الّنار حيث 

وج  مَّ ن َسب يل    من اهلل تعاىل أْن خيرجهم من الّنار بدليل قوهلم: ره ،  ١١ َفَهۡل إ ََلَّٰ خه

اإلعرتاف منهم مبا فعلوه، لذا توسلوا لكي خيصلّهم من العذاب، والت  وظاهرها

يف ريٍب من البعث والّرجوع إىل  وهم يف الّدنيا  حني مناص، وذلك أنهم كانوا 

اهلل تعاىل فأنكروه ونسوا يوم احلساب، وكان نسيان ذلك سبباً يف اسرتساهلم يف 

يوم احلساب مفتاح كّل معصية الذنوب وذهابهم لوجوههم يف املعاصي، ونسيان 

واْ  وضالٍل، قال تعاىل:  ُۢ ب َما نَسه يده ۡم َعَذاٞب َشد  وَن َعن َسب يل  ٱّلَل  لَهه
لُّ إ َن ٱََّل يَن يَض 

وَرةه ٓص   ٢٦يَۡوَم ٱحۡل َساب    .سه
ثّم ملّا أماتهم اهلل تعاىل إماتةً بعد إماتة، وأحياهم إحياءة بعد إحياءة زال ارتيابهم 

مر البعث والّرجوع إىل اهلل مبا عاينوا من البقاء بعد املوت واحلياة بعد احلياة، وقد يف أ

 .(1)كانوا يرون أّن املوت فناء، ويقولون إْن هي إالّ حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني

فقد جاء يف األخبار املفسِّرة لآلية أّن أحد اإلحياءين إمنا هو يف الّرجعة؛ فعن علّي 

َمَتَنا ٱثۡنََتنۡي   يف قوله تعاىل:  عن اإلمام أبي جعفر بن إبراهيم
َ
ٓ أ ْ َرَبَنا هوا قَال

وج  مَّ ن َسب يل   ره وب َنا َفَهۡل إ ََلَّٰ خه
نه ۡحَيۡيَتَنا ٱثۡنَتَنۡي  فَٱۡعََتَۡفَنا ب ذه

َ
وَرةه ََغف ر    ١١َوأ    :، قالسه

 للقوم فبعداً ،القيامة في فتجري املوت، بعد الرّجعة في ألقوامٍ خاصّ هو 

 . (2()3) الظاملني

 :طبقاً هلذين اخلربين، يكون اإلحياءان على حنوين
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 اإلحياء األّول: اإلحياء يف القرب للمساءلة واحلساب.

 اإلحياء الثاني: اإلحياء يف الّرجعة.

 كما تكون اإلماتة على حنوين أيضاً:

 النحو األّول: اإلماتة بعد اإلحياء يف القرب.

 ني:  اإلماتة بعد احلياة يف الّرجعة.النحو الثا

فاملمحَّضون يف الكفر، ُيرَجعون يف الّرجعة الستكمال عذابهم، ويوم القيامة ملّا 

كرجوعهم يوم الّرجعة  يروا العذاب الّشديد املضاَعف، يتمّنون الّرجوع إىل الّدنيا 

يرجع فيه املكلَّف إىل ليعملوا مبا أمر اهلل تعاىل، لكّن ذلك بعيٌد ألّنه ال يوَم آخر  

َولَۡو  قوله تعاىل:   مبا أمر اهلل تعاىل، وهذا مصداقالّدنيا بعد يوم القيامة ليعمل 
ۡعَنا َنۡعَمۡل  تََرىَٰٓ  نَا وََسم ۡعَنا فَٱرۡج  بََۡصۡ

َ
ٓ أ ه ۡم ع نَد َربَّ ه ۡم َرَبَنا  رهءهوس 

ْ وا وَن نَاك سه ۡجر مه إ ذ  ٱلۡمه
وق نهونَ  وَرةه الَسجۡ   ١٢ َصَّٰل ًحا إ نَا مه  .َدة  سه

 تفسري آخر لآلية:
مّثة تفسري آخر لآلية لعلّه من بطون الّروايتني املتقدِّمتني؛ فُيحَمل اإلحياء على 

 حنوين:

 اإلحياء األّول: اإلحياء يف القرب، والّرجعة من متممات هذا اإلحياء.

 اإلحياء الثاني: يوم القيامة.

 وأّما اإلماتة فعلى حنوين أيضاً:

 اإلماتة األوىل: اإلماتة يف الّدنيا.

 اإلماتة الثانية: اإلماتة يف القرب بعد اإلحياء للمساءلة،أو اإلماتة بعد الّرجعة.

ة.اآلية الّسادسة عشر وأّنها دالّة على الّرجعة  ويشهد هلذه اآلية 

َّٰ   :قوله: اآلية الّسادسة عشرة ۡمَو
َ
نتهۡم أ وَن ب ٱّلَل  َوكه ره ۡمۖۡ ت  َكۡيَف تَۡكفه ۡحَيَّٰكه

َ
ا فَأ

وَن  ۡم ثهَم إ َۡلۡه  تهرَۡجعه ۡي يكه ۡم ثهَم َيه وَرةه ابلََقَرة    ٢٨ثهَم يهم يتهكه  .سه

؛  ثهَم إ َۡلۡه  تهرَۡجعهونَ   أثبت اإلحياء مّرتني، ثّم قال بعدهما: أنه االستدالل وجه

 ي املغايرة، فاالحياءـفظاهر   ثهمَ  مراد به القيامة قطعاً، والعطف خصوصاً بـ ـوال
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 الثاني إّما الّرجعة أو نظرٌي هلا.

 وباجلملة فإّن يف اآلية الكرمية داللة على وقوع اإلحياء قبل القيامة بعد املوت.

ذكر حديثاً رائعاً حول عذاب القرب ونعيمه؛ كما جاء ذكره يف ن وال بأس هنا أْن

 :(1)آلتي، وهو كاالتفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري

.قيل له: يا ابن رسول اهلل ففي القرب نعيم، وعذاب؟) 

 ،مهدِيّاً هادياً، زكيّاً وجعله نبيّاً، باحلق محمَّداً بعث والذي إي، قال:
 وإلى مرضيّاً، الله ولدى مليّاً وباحلقّ وفيّاً، بالعهد ًعليّا أخاه وجعل
 على الله وبنصر حائزاً، وللمكارم موافقاً، أحواله في ولله سابقاً، اجلهاد

 وباخليرات مناوِياً، وألعدائه مُوَالِيَاً، اللهِ وألولياءِ حاوِياً، وللعلوم فائزاً، أعدائه
 وحملمَّد مُقْصِياً، املَرَدَةِ وللفَسَقَةِ مُخْزِياً، وللشّيطان رافضاً وللقبائح ناهِضاً،
 ،ًوجُنَّة. تِرْسَاً املكاره لدى يديه وبني نفسا 

 على املفضَّل األرباب، ربِّ عبدُ ،طالب أبي بن عليّ وأبي ،أنا به آمنت

 عرصات في القيامة يوم يوافي مَن زين ،الكتاب لعلوم احلاوي األلباب، أولي

 .الوهّاب العزيز الكرمي صفي محمَّد بعد احلساب
 .أوليائه حظوظ به الله يوفر نعيماً القبر في إنّ
 .أعدائه على به للها يشدِّد عذاباً القبر في وإنّ
 إمامه محمَّد بعد لعليّ املتخد ،الطيبني وآله حملمَّد املوالي املؤمن إنّ

 ويطيعه أفعاله، ويصوِّب ،أقوالَه يصدِّق الذي وسيّده مثاله، يحتذي الذي

 من حضره إذا ،وسياسته الدِّين ألمور ذريته أطائب من يندبه مَن بطاعة
 ملكُ وحضره يُصَدُّ، ال ما قضائه من به ونَزَلَ ،يُرَدُّ ال ما تعالى الله (أمر)

 من ( النبيني سيّد ) الله رسولَ محمَّداً رأسه عند وَجَدَ ،وانُهوأع املوت

 احلسن جانب من رجليه وعند ،الوصيني سيد عليّاً آخر جانب ومن جانبٍ،
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 احلسني آخر جانب ومن النبيني، سيد سبط أجمعني، الشهداء سيد 

 بعد مّةاالُ هذه سادة هم الذين ومحبِّيهم خواصهم خيار عدهمب وحواليه

 يحجب بحيث فيخاطبهم املؤمنُ، العليلُ إليهم فينظر محمَّد، آل من ساداتهم

 عن خواصنا ورؤيةَ البيت أهلَ رؤيتَنا يحجب كما حاضريه؛ آذان عن صوتَه اللهُ

 فيه.  معليه احملنة لشدّة ثواباً أعظم بذلك إميانهم ليكون عيونهم،
 وصيَّ يا وأمي أنت بأبي العزّة، ربِّ رسول يا وأمي أنت بأبي املؤمن: فيقول

 وَلَدَيْهِ (يا)و وضِرْغَامَيْه، محمَّد شبلَيْ يا وأمي أنتما بأبي الرّحمة، ( ربِّ ) رسول

 والرِّضوان.  الرَّحمة من املقرَّبني اجلَنَّة أهل شباب سَيِّدَيْ ( يا )و وسِبْطَيْهِ،
 كان ما وولديهما، وعليّ محمَّد أصحاب خيار معاشر ( يا ) بكم باًمرح

 بلقائكم!  اآلن سروري أشدّ وما إليكم! شوقي أعظم
 صدره في جاللتي في أشكّ وال حضرني، قد املوت مَلَكُ هذا الله رسول يا

 مِنِّي.  أخيك ومكان ملكانك
 هو.  كذلك :الله رسول فيقول

 استوصِ املوت ملك يا فيقول: املوت ملك على الله رسولُ يُقْبِلُ ثمّ
 ومؤثرنا.  ومحبِّنا وخادمنا موالنا إلى االحسان في الله بوصيّة

 (اللهُ) أعدَّ قد ما إلى ينظرَ أن مُرْهُ الله رسول يا املوت: ملك ( له ) فيقول
  اجلنان. في له

 العلو.  إلى أنظر :الله رسول له فيقول
 واحلساب.  العدد عليه يأتي وال األلباب به حتيط ال ما إلى فينظر
 وعترته محمَّد وهذا ثوابه، ذلك مبن أرفق ال كيف املوت: ملك فيقول

 اجلنان تلك إلى يصل ال عقبة املوت جعل الله أنّ لوال الله رسول يا زوّاره؟

 وبسائر بكَ أسوة هذا ومحبّك خلادمك ولكنْ روحَه، تناولتُ ملا قطعها، مَن إالّ
 .تعالى الله بحكم املوت أذيقوا الذين وأوليائه ورسله للها أنبياء
 إليك سلمناه قد أخانا هاك املوت ملك يا :محمَّد الله رسول يقول ثم
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 عن كشف وقد اجلنان، ضور إلى معه ومَن هو يرتفع ثم خيراً. به فاستوصِ 

 اكانو ما بعد هناك املؤمن فيراهم العليل، املؤمن ذلك لعني واحلجاب الغطاء
 تلبثني وال روحي تناولْ الوحا، الوحا، املوت ملك يا فيقول: فراشه. حول

 بهم.  وأحلِقْنِيْ وعترته محمَّد عن لي صبر فال ههنا،
 الدّقيق، من الشَّعرة يسلّ كما فيسلّها، رُوْحَهُ املوتِ ملكُ يتناول ذلك فعند

  ة.ولذّ رخاءٍ في هو بل شدة، في فليس شدّة في أنه ترون كنتم وإنْ

 أحدهما قال ونكير منكر جاء فإذا هناك، جماعتنا وجد قبره أدخل فإذا

 صحابتهم وخيار واحلسني واحلسن عليّ ( هذا )و محمَّد، هذا خر:لآل
 لهم.  فلنتّضع صاحبنا بحضرة

 على يسلِّمان ثم منفرداً، ( تامّاً ) سالماً محمَّد على ويسلمان فيأتيان
 سالماً واحلسني احلسن على يسلِّمان ثم ،منفرداً تامّاً سالماً عليّ

 أصحابنا.  مِن معنا مَن سائر على يسلِّمان ثم فيه، يجمعانهما
 وموالك، خلادمك خاصّتك في زيارتك الله رسول يا علمنا قد يقوالن: ثم

 يسمعنا ومَن - أمالكه من احلضرة بهذه لِمَن فَضْلِهِ إظهارَ يريدُ اللهَ أنّ ولوال
 امتثاله.  من بُدَّ ال الله أمرَ ولكنَّ سألناه، لَمَا - عدهمب مالئكته من

 وما إِمَامُكَ؟ ومَن نَبِيُّكَ؟ ومَن دِيْنُكَ؟ وما ربُّكَ؟ مَن فيقوالن: يسأالنه ثم
 محمَّدٍ وصيُّ وعليّ نبيّي؟؟، ومحمَّد ربّي، الله فيقول: إِخْوَانُكَ؟ ومَن قِبْلَتُكَ؟

 وأوليائهما، ( وآلهما ) وعليّ حملمَّد املوالون ؤمنونوامل قِبْلَتِي، والكعبة إمامي،
 إخواني.  ألعدائهما واملعادون

 عبده محمَّداً أن وأشهد له، شريك ال وحده الله إال إله ال أنْ أشهد ( و )
 عترته أطائب من لإلمامة نصبهم مَن وأنّ الله، ولي عليّاً أخاه وأنّ ورسوله

 بالعدل. والقوّامون حلق،ا ووالة األمة خلفاء ذريته وخيار
 الله شاء إنْ تُبْعَثُ هذا وعلى ،مُتَّ هذا وعلى حَيِيْتَ، هذا على فيقول:

 .رحمته ومستقر الله كرامة دار في تتوالّه مَن مع وتكون تعالى،
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 وألضدادنا موالياً، وألعدائنا معادياً، ألوليائنا كان وإنْ :الله رسول قال

رُوْحِهِ. لنَزْعِ املوت ملك جاءه فإذا ملقباً، بألقابنا
 الله، دون من أرباباً اتَّخَذَهم الذين سادته الفاجر لذلك الله مثّل

 من إليه يصل يزال وال يهلكه، إليهم نظره يكاد ما العذاب أنواع من عليهم
 به.  له طاقة ال ما عذابهم حرّ

 إلى للها أولياءَ تركتَ الكافر الفاجر أيها ( يا ) املوت: ملك له فيقول
 سبيالً.  مناصٍ إلى جتد وال شيئاً، عنكَ يغنون ال فاليوم أعدائه
 ألهلكهم.  الدنيا أهل على أدناه قسم لو ما العذاب من عليه فيَرِدُ
 منه يرى قبره إلى مفتوحاً اجلنة من بابا رأى قبره في أدلي إذا ثم

 ( كتل ) من حرمته ما إلى انظر ونكير: منكر ( له ) فيقول خيراتها،
عذابها.  ( من ) منه عليه يدخل النار من باب قبره في له يفتح ثم اخليرات.
 . السّاعةَ تُقِمِ ال ( ربّ يا ) السَّاعةَ، تُقِمِ ال رب يا فيقول:

َن قهۡرَءان   : قوله: اآلية الّسابعة عشرة
َ
َعۡت ب ه  ا َولَۡو أ طَّ  ۡو قه

َ
َباله أ َۡت ب ه  ٱجۡل  ريَّ  سه

ۡو 
َ
ۡرضه أ

َ
ِۗ ٱأۡل  َم ب ه  ٱلَۡمۡوََتَّٰ

َّ وَرةه الرَعۡ   ٣١...ُكه  .د  سه

ألموات وإحيائهم بواسطة بعض آيات القرآن اواآلية تشري إىل إمكان وقوع رجعة 

واملعنى: لو أّن قرآناً ُسيَِّرت به اجلبال؛ أي  ،حمذوف  لَوۡ  الكريم، وجواب 

أحيى به املوتى حيت  وكلّم به املوتى؛ أي ،ذهبت من مواضعها وقُِلَعت من أماكنها

 .(1)يعيشوا ويتكلموا، لََما آَمنوا

هو أّن يف الكالم دليالً   لَوۡ   إّن الّسبب يف حذف جواب :ومنهم َمن قال

فاملعنى  ،عليه، والتقدير: لكان هذا القرآن لعظم حملّه وعلّو أمره وجاللة قدره

 .هكذا: لو أّن قرآناً سّيرت به اجلبال.. لكان هذا القرآن

  :يف حديٍث أنهم قالوا روى احملدِّث اجلليل الكليينو
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؛ وإليكَ أخي القارئ متيماً 

 للفائدة وملزيد من األجر والثواب إْن شاء اهلل تعاىل:

ن حممَّد بن محاد، عن حممَّد بن حييى، عن أمحد بن أبي زاهر، أو غريه، ع) 

قال:  عن أخيه أمحد ابن محاد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي احلسن األول

ورث النبيني كلّهم؟ قال: نعم، قلت:  قلت له: جعلت فداك أخربني عن النيب

أعلم منه،  ما بعث اهلل نبّياً إالّ وحممَّدمن لدن آدم حتى انتهى إىل نفسه؟ قال: 

ن مريم كان حييى املوتى بإذن اهلل، قال: صدقَت وسليمان قال: قلت: إّن عيسى اب

يقدر على هذه املنازل، قال:  بن داود كان يفهم منطق الطري وكان رسول اهلل

َ ََلٓ  فقال: إّن سليمان بن داود قال للهدهد حني فقده وشك يف أمره:  َفَقاَل َما َل 
ۡم ََكَن م َن ٱۡلَغآئ ب نَي 

َ
َد أ ۡدهه َرى ٱلۡهه

َ
وَرةه انلَمۡ   ٢٠أ حني فقده، فغضب عليه فقال: ، ل  سه

   ۥ َعَذاب َبَنهه َعذَّ 
ه
ۥٓ أَل اْۡذََبََنهه

َ
ۡوأَل
َ
يًدا أ ۡلَطَّٰن   ا َشد  ت يَنَّ  ب سه

ۡ
ۡو َۡلَأ

َ
ب ني   أ وَرةه انلَمۡ   ٢١ مُّ ، ل  سه

قد أعطي ما مل يعط  وهو طائر  فهذا  ،وإّنما غضب ألنه كان يدلّه على املاء

 ،املردة له طائعني (و  )وقد كانت الّريح والّنمل واإلنس واجلّن والشياطني سليمان 

َولَۡو   :ومل يكن يعرف املاء حتت اهلواء، وكان الطّري يعرفه وإّن اهلل يقول يف كتابه
َن قهۡرَءان  

َ
ِۗ ا أ  َم ب ه  ٱلَۡمۡوََتَّٰ

َّ ۡو ُكه
َ
ۡرضه أ

َ
َعۡت ب ه  ٱأۡل طَّ  ۡو قه

َ
َباله أ َۡت ب ه  ٱجۡل  ريَّ  وَرةه الَرعۡ   ٣١... سه  ،د  سه

وحتيى به  ،وقد ورثنا حنن هذا القرآن الذي فيه ما تسري به اجلبال وتقطع به البلدان

وإن يف كتاب اهلل آليات ما يراد بها أمر إال أن  ،املوتى، وحنن نعرف املاء حتت اهلواء

إن اهلل  ، أم الكتابيأذن اهلل به مع ما قد يأذن اهلل مما كتبه املاضون، جعله اهلل لنا يف

ۡرض  إ ََل ف  ك َتَّٰب   َوَما م ۡن ََغٓئ َبة   يقول: 
َ
ب ني   ف  ٱلَسَمآء  َوٱأۡل وَرةه انلَمۡ   ٧٥مُّ ثم  ،ل  سه

ۖۡ  قال:  ۡوَرۡثَنا ٱۡلك َتََّٰب ٱََّل يَن ٱۡصَطَفۡيَنا م ۡن ع َباد نَا
َ
ر    ٣٢... ثهَم أ وَرةه فَاط  فنحن  ،سه

 .(1) ( وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كّل شئ الذين اصطفانا اهلل
َٰٓء يَل ف  :  قوله: اآلية الثامنة عشرة ٓ إ ۡسَر َن ف  َوقََضۡيَنآ إ ََلَّٰ بَن  ده   ٱۡلك َتَّٰب  تَلهۡفس 
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لهوَّ   ۡرض  َمَرَتنۡي  َوتَلَۡعلهَن عه
َ
َما َبَعۡثَنا َعلَيۡ  ٤ا َكب ري   اٱأۡل َّٰهه ولَى

ه
ۡم ع َباد  فَإ َذا َجآَء وَۡعده أ ا نَلَآ كه

س  
ۡ
ْوِل  بَأ

ه
يد   أ َلََّٰل  َشد  ْ خ  وا مه ٱلَۡكَرةَ  ٥ ا َمۡفعهوَل  ٱدلَّ يَار   َوََكَن وَۡعد  فََجاسه ثهَم َرَدۡدنَا لَكه

َّٰل   ۡمَو
َ
م ب أ ۡمَدۡدَنَّٰكه

َ
ۡكَۡثَ نَف رًياَوبَن نَي  َعلَۡيه ۡم َوأ

َ
ۡم أ ۡسَ   ٦ وََجَعۡلَنَّٰكه وَرةه اإل   .اء  سه

كما جاء  بعد موت سّيدنا اإلمام املهدي يها داللة على رجعة األئّمةية فاآل

ذلك يف األخبار املفسِّرة لآلية الّشريفة، وليس يف اآلية أو يف األخبار داللة على أّن 

وأصحابه يوم ظهوره  (1)الذي جيوس دياَر بين إسرائيل غري اإلمام املهدّي

يشري إىل أّن اهلل تعاىل  ( األصول) ين يف الّشريف، نعم ورد خرٌب واحٌد رواه الكلي

، لكّن الفقرة (2)فال يدعون وتراً آلل حمّمد إالّ قتلوه يبعث قوماً قبل خروج القائم

 املذكورة يف اخلرب ال تدّل على املطلوب وذلك ألمرين:

وأصحابه، لكان الفشُل  لو كان هؤالء غري اإلمام املهدي ل:األمر األو

مه ٱۡلَكَرةَ َعلَۡيه ۡم  ه تعاىل يف نفس الّسورة: حليفهم بقرينة قول كه
أي  ثهَم َرَدۡدنَا لَ

رددنا لكم يا بين إسرائيل األمَر، وأظهرناكم عليهم، وعاد ملككم حسبما أشار 

الطربسي يف اجملمع.

حبسب وأصحابه على اليهود  املوعود املهدي املعظم وَتَغلُّب غري اإلمام

يستلزم فشل هؤالء بعد انتصارهم األّول، وهذا ما ال يوافقون  م الفهم الّسائد اليو

 عليه بل يفسِّقون ويكفِّرون كلَّ َمن يعتقد بذلك.

وأصحابه لََبطَُل دور  املهدي املنتظر لو كان هؤالء غرَي اإلمام اني:األمر الث

 ائيليوَم الظّهور الّشريف يف القضاء على املعاندين من بين إسر اإلمام املهدّي

 حسبما جاء يف األخبار املتواترة. وغريهم من املخالفني

فدعوى أّن اللبنانيني مبؤازرة اإليرانيني سيقضون على اليهود دعوى بال دليل، بل 

 هي أشبه باالجتهاد يف مقابل الّنصوص واألخبار.

 املعظم احلجة صحاب اإلمامأفالّصحيح أّن الّذين جيوسون خالل الّديار هم 
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، فقد جاء يف الّصحيح عن يوَم ظهوره الّشريف بقيادته املباركة ملهديا القائم

َبَعۡثَنا  كان يقرأ:  قال محران: إّن اإلمام محران عن اإلمام أبي جعفر
ۡم ع َباد   س  َعلَۡيكه

ۡ
ْوِل  بَأ

ه
يد   ا نَلَآ أ  بأسٍ أولي وأصحابه القائم وهو ثّم قال:   َشد 

(1) شديد
 . 

 علّياً أمري املؤمنني أّن اإلفساَدين قد َتّما، وأّن اإلمام صحيحة أخرىبل يف أخباٍر 

 اُمَّة حممٍدمن  قد جاس ديار اليهود ًفقد جاء يف تفسري علّي بن إبراهيم نقال ،

َن ف    فقال: محمَّدٍ أمّةَ تعالى الله وخاطب قال:  عن املعصوم ده تَلهۡفس 
ۡرض  َمَرَتنۡي  

َ
لهوَّ    العهدَ، ونقضهم وأصحابهما وفالناً ناًفال يعني  ٱأۡل  اَوتَلَۡعلهَن عه
َما  ،اخلالفة من ادّعوه ما يعني  ٤ا َكب ري   َّٰهه ولَى

ه
 يوم يعني  فَإ َذا َجآَء وَۡعده أ

ۡم ع َباد    ،اجلمل س  َبَعۡثَنا َعَلۡيكه
ۡ
ْوِل  بَأ

ه
يد   ا نَلَآ أ  صلوات املؤمنني أمير يعني  َشد 

َلََّٰل   ،وأصحابه عليه الله ْ خ  وا َوََكَن   وقتلوكم، طلبوكم أي  ٱدلَّ يَار   فََجاسه
َكَرةَ َعلَۡيه ۡم   ،ويكون يتمّ  ٥ ا َمۡفعهوَل  وَۡعد  

مه ٱلۡ  لبني يعني ثهَم َرَدۡدنَا لَكه

َّٰل    ،محمَّد آل على أميّة ۡمَو
َ
م ب أ ۡمَدۡدَنَّٰكه

َ
ۡكَۡثَ َوبَن نَي  َوأ

َ
ۡم أ  ٦ نَف رًياوََجَعۡلَنَّٰكه

 . (2) محمَّد آل نساء وسبوا وأصحابهما عليّ ابني واحلسني احلسن من

 إلمام جعفر عن أبيه عن جّدهاوجاء يف تفسري العياشي عن مسعدة بن صدقة عن 

 قال: قال أمري املؤمنني يف خطبته:  أنْ قبل سلوني النّاس... ايّها 

 فتنة برجلها تشغر أنْ قبل فسلوني ،جَمّاً عِلْماً جوانحي بني فإنّ تفقِدُوني،

 واملتحرز وسائقها وقائدها وموليها ناعقها ملعونٌ ،خطامها في تطأ شرقيّة

 يكنها مأوى ال ،حولها أو دجلة بويلها يدعو ذيلها رافعة من عندها فكم فيها،

 ،سلك وادٍ وبأيّ هلك أو مات قلتم الفلك استدار فإذا يرحمها، أحد وال
مه ٱۡلَكَرةَ َعلَۡيه ۡم   :اآلية هذه تأويل وهو الفَرَجَ، توقّعوا فعندها ثهَم َرَدۡدنَا لَكه
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َّٰل   ۡمَو
َ
م ب أ ۡمَدۡدَنَّٰكه

َ
ۡكَۡثَ نَف رًياَوبَن نَي  َوأ

َ
ۡم أ  وبرئ احلبّة فلق والّذين ، ٦ وََجَعۡلَنَّٰكه

 الدّنيا من منهم الرّجل يخرج وال ناعمني؛ ملوك ذاك إذ ليعيش النسمة
 بكتاب عاملني والتنْزيل، وآفة بدْعةٍ كلّ من آمنني ذَكَرٍ، ألف صلبهل يولد حتى

 . (1) والشّبهات اآلفات عليهم اضمحلَّتْ قد رسوله وسُنّة الله

 مَن أوّل إن : ّوجاء يف خرب رفاعة بن موسى قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

 حذو فيقتلهم حابهوأص معاوية بن ويزيد عليّ بن احلسني الدّنيا إلى يكرّ

مه ٱۡلَكَرةَ َعلَۡيه مۡ ثهَم َرَدۡدنَ  :ثّم قال اإلمام أبو عبد اهلل  بالقذّة القذّة  ا لَكه
َّٰل   ۡمَو

َ
م ب أ ۡمَدۡدَنَّٰكه

َ
ۡكَۡثَ نَف رًياَوبَن نَي  َوأ

َ
ۡم أ  . (2) ٦ وََجَعۡلَنَّٰكه

تقدِّم أعين وجاء أيضاً يف التفسري عينه عن علّي بن إبراهيم مّتصالً بآخر تفسريه امل

ٌۚ فَإ َذا  قوله: وسبوا نساء آل حممَّد  تهۡم فَلََها
ۡ
َسأ
َ
ۡمۖۡ ِإَوۡن أ كه س  نفه

َ
ۡحَسنتهۡم أل 

َ
ۡحَسنتهۡم أ

َ
إ ۡن أ

َرة  ؤُُسَيِل ْ َجآَء وَۡعده ٱٓأۡلخ  مۡ  ا وَهكه ۡسَ   ٧ ...وهجه وَرةه اإل     يعين يسود وجوههم،، اء  سه

  ََد َكَما د ْ ٱلَۡمۡسج  لهوا َۡدخه َوَل َمَرة  َوۡل 
َ
وأصحابه  يعين رسول اهلل  َخلهوهه أ

ْ َما َعلَوۡ  وأمرياملؤمنني صلوات اهلل عليه،  وا ه هتََبَّ   تَتۡب رًيا َوۡل 
ْ أي يعلو عليكم   ٧ا

ۡمٌۚ  فقال:  فيقتلوكم؛ ثّم عطف على آل حمّمد ن يَرََۡحَكه
َ
ۡم أ أي   َعََسَّٰ َربُّكه

ٌۚ  ّية فقال: ينصركم على عدّوكم ثّم خاطب بين أم ۡدنَا دتُّۡم عه يعين إْن   ِإَوۡن عه

وََجَعۡلَنا َجَهَنَم  عدمت بالّسفياني عدنا بالقائم من آل حممَّد صلوات اهلل عليهم، 
رًيا  َّٰف ر يَن َحص  ۡرَءاَن   :أي حبساً ُيحَصُرون فيها، ثّم قال  ٨ل ۡلَك إ َن َهََّٰذا ٱۡلقه

َ  أي يبّين،   َيۡهد ي ۡؤم ن نيَ ل َلِت  ِه  ه ٱلۡمه قۡوَمه َويهبَۡشَّ 
َ
يعين آل حممَّد صلوات اهلل     أ

ۡجر   عليهم 
َ
ۡم أ َن لَهه

َ
  ٩ا ا َكب ري  ٱََّل يَن َيۡعَملهوَن ٱلَصَّٰل َحَّٰت  أ

(3). 
 !!رواية الكايف ليست دلياًل على ما يريده البعض

 سورة اإلسراء،وعودة يف إعتمد بعض املغرورين أّن فصائل شيعية لبنانية هي امل
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  ففي ؛وها حنن نعرض الّرواية على القارئ ثّم نعاجلها مبا يتوافق مع األصول عندنا

مشون عن عبد اهلل بن  بسنده عن سهل بن زياد عن حمّمد بن احلسن بن( الكايف ) 

يف قوله  عبد اهلل يلقاسم البطل عن موالنا اإلمام أبن عن عبد اهلل بن اعبد الّرمح

ۡرض  َمَرَتنۡي  وَ  تعاىل: 
َ
َن ف  ٱأۡل ده َٰٓء يَل ف  ٱۡلك َتَّٰب  تَلهۡفس  ٓ إ ۡسَر  إ ََلَّٰ بَن 

ٓ      قال: قََضۡيَنا

 احلسن وطعن طالب أبي بن عليّ قتل،    َّلهو  قال:  ٤ا َكب ري   اَوتَلَۡعلهَن عه

مَ  ، احلسني قتل َّٰهه ولَى
ه
  ،نياحلس دم نصر جاء فإذا   فَإ َذا َجآَء وَۡعده أ

   ۡم ع َباد س  َبَعۡثَنا َعلَۡيكه
ۡ
ْوِل  بَأ

ه
ٓ أ يد   ا نَلَا ََّٰل  َشد  َل ْ خ  وا  يبعثهم قوم  ٱدلَّ يَار   فََجاسه

ا َوََكَن وَۡعد    قتلوه، إالّ محمَّد آلل وتراً يدعون فال القائم خروج قبل الله
مه ٱلَۡكرَ  ، القائم خروج  ٥ َمۡفعهوَل    احلسني خروج ةَ َعلَۡيه ۡم ثهَم َرَدۡدنَا لَكه
 املؤدّون وجهان بيضة لكلّ املذهَّب البيض عليهم أصحابه من سبعني في 

 بدجّال، ليس وإنّه ،فيه املؤمنون يشكّ وال خرج، قد احلسني هذا أنّ النّاس إلى

 قلوب في املعرفة استقرَّتْ فإذا ،أظهرهم بني القائم واحلجّة شيطان، وال

 ويحنّطه ويكفّنه يغسّله لّذيا فيكون املوتُ احلجّةَ جاء سنياحل أنّه املؤمنني

(1) الوصيّ إالّ الوصيَّ يلي وال ،عليّ بن احلسني حفرته في ويلحده
 . 

.  القائم... خروج قبل الله يبعثهم قوم : فالّشاهد يف الّرواية هو قوله
 ملهدّيالقوم هم غري اإلمام ا ملرتتِّبان على القول بأّن هؤالءاوقد تقدَّم مّنا احملذوران 

،  مضافاً إىل أّن الّدعوى املذكورة مناِهضة ِلَما تقّدم من األخبار اليت عرضنا

ٓ ع َباد   مع التأكيد على أّن مفهوم  ،قسماً منها ذو مغزى عميٍق يدّل على  ا نَلَا

بغري وهو غري متحقِّق  ،كمال العبودّية عند هؤالء الذين سيجوسون خالل الّديار

ألبدال والنجباء والّصلحاء الذين ال يرون شريكاً إلمام اوأصحابه  اإلمام املهدي

 إالّ ما خرج بالّدليل  بل كلّهم  ،زمانهم، أّما ما نراه اليوم فإّن أكثر الّناس

 وا طاعة الفقيه أو العامل املنعمبل جعل ،طاعة الفقيه أشركوا مع طاعة اإلمام
 

                                                           



 اجلزء الثاني 

. ل مقدَّماً على األولياء وحتى األنبياء واألوصياءعليهم بالّسلطة واملا

 مل نأخذ باألخبار اليت قّدمنا شطراً منها، فإّن ذلك يستلزم التالي: إذاو

طرح األخبار الكثرية من أجل خرب واحد يؤوَّل على غري ما يريدون،  :أّوال

 وطرح األخبار غري جائز باإلمجاع.

جاسوا خالل الّديار هم مجاعة قبل على فرض كون العباد الذين  :ثانيا

َبَعۡثَنا  الظّهور، فال يدّل على فضيلة هلم، من هنا قال الطربسي صاحب اجملمع: 
ۡم ع َباد   ٓ َعلَۡيكه أي سلّطنا عليكم عباداً لنا أولي شوكة وقّوة وجندة وخلّينا  ...ا نَلَا

رَۡسۡلَنا  وله: بينكم وبينهم خاذلني لكم جزاءاً على كفركم وعتّوكم وهو مثل ق
َ
أ

زَّ  
َ
ۡم أ زُّهه َّٰف ر يَن تَؤه َك

نَي لََعَ ٱلۡ وَرةه َمرۡ    ٨٣ا ٱلَشَيَّٰط  (1) َيمَ سه
 .

املعظم  ُتخِرج اإلماَم ،الّدعوى املذكورة بالفقرة املستدّل بها على ذلك إّن :ثالثا

فإذا كان بعُض  ،وأصحابه من ميدان قتال اليهود والقضاء عليهم املهدي القائم

سيكون لإلمام  إذاً  دور  فأّي ،سيقضي على اليهود ملؤمنني قبل ظهور اإلماما

هو الوحيد الّذي  ال سّيما أّن األخبار أكََّدْت أّنه !عند ظهوره؟! املهدي

ملساملني له واملؤمنني ااملعاندين ال  يقضي على املنافقني والكافرين ومنهم اليهود

مبعنى أّنه ال يوجد أّي  ،ال ختصيص لقتاله، فبدعوته لبسط العدل ورفع اجلور

بل العكس هو  ؛اجلاحدين لواليته من قتال اليهود خرب ُيخرج اإلماَم املهدّي

وأرواحنا لرتاب مقدمه  عليه السَّالم ) لقائما الّصحيح، إذ أكَّدت األخباُر أّن اإلمام

 .ن مأموماً وراءه( يقضي عليهم وُيصلّي إماماً يف القدس وعيسى النيّب يكو الفداء

 املهدّي املعظم القائم ليهود هو اإلمامافإّن الذي يقضي على وباجلملة:

 .حصرّياً، وال أحد سواه حيرِّر بيَت املقِدس..

وحنن بانتظار الّضربة القاضية عليهم  ،وعليه فيكون اإلفسادان قد متّا أو مضيا

.بواسطة اإلمام احلّجة بن احلسن  املهدّي
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اإلفسادان مضيا قبل اإلسالم أو بعده، وسوآء أكانت الّضربتان مضتا  فسواء أكان

قبل اإلسالم أم بعده فإّن كّل ذلك خترص ورجم بالغيب، وال شاهد عليه من نصٍّ 

 اليت ادَُّعَي أنها ما ورد يف الضربة األوىل على بين إسرائيل يفسد أو خرٍب، وكذا

دما فتح القدس، واإلفساد الّثاني مّت يف وقعت بيد املسلمني أّيام عمر بن اخلطّاب عن

عصرنا، ولكّن الّضربة سوف تكون على يد العرب واملسلمني فسيسرتجعون منهم 

: إّن هذا املعنى هو املراد يف قوله تعاىل: بقوله هذا الفريق تابعاألرض الّسليبة... و

   َوَل َمَرة
َ
َد َكَما َدَخلهوهه أ ْ ٱلَۡمۡسج  لهوا َۡدخه ه  َوۡل  ْ َوۡل  وا ه ۡسَ   ٧ ...تََبَّ  وَرةه اإل  أي أّن ، اء  سه

العرب واملسلمني حيرِّرون املسجد األقصى يف املستقبل من إسرائيل احلالّية كما حّرره 

 ..إخل.املسلمون من قبل.
 :(1)أقول كما قال الشيخ مغنّية

. 

ِۖ  ذ ي َعن لهونََك   َ َويَۡس  : قوله :عشرة الّتاسعة اآلية ْ  قهۡل  ٱۡلَقۡرَننۡي  تۡلهوا
َ
م  َسأ َعلَۡيكه

ء   ٨٣مَّ ۡنهه ذ ۡكًرا    ََشۡ
َّ ۡرض  َوَءاَتۡيَنَّٰهه م ن كه

َ
وَرةه الَكهۡ  ٨٤ا َسبَب   إ نَا َمَكَنا ََلهۥ ف  ٱأۡل  .ف  سه

ثّم  ،ّن قومه ضربوه على قرنه فمات مخسمئة سنةروى علّي بن إبراهيم وغريه أ

فضربوه على قرنه اآلخر، فأماته اهلل مخسمئة عام ثّم  ،أحياه اهلل تعاىل وبعثه إليهم

 .أحياه وبعثه إليهم فملّكه األرض

 وفيكم  :أّنه نقل حديث ذي القرنني ثّم قال وقد روي عن أمري املؤمنني

 .يعين نفسه الّشريفة  مثله

 األمم الّسابقة يكون مثله يف هذهألحاديث الّدالة على أّن ما كان يف اميمة فمع ض
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 األّمة، يتّم االستدالل على صّحة الّرجعة بقّصة ذي القرنني وأمثاهلا.

وسنروي لكَ أخي القارئ قصة ذي القرنني وعني احلياة اليت كان يبحث عنها، 

 :(1)ويّتضح من خالل القّصة سبب حبثه عنها، وهي كاآلتي

: قال: سأل عن ذي القرنني؟ قال فعن األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني

 القرون من قرنٍ إلى وابتعثه الله اختاره عيّاش، واسمهً صاحلا عبداً كان 

 رأسه قرن على فضربوه نوح، طوفان بعد وذلك املغرب ناحية في األولى
 من قرنٍ إلى الله بعثه ثم عام، ةائم بعد الله أحياه ثم منها، فمات األمين

 رأسه قرنِ على ضربةً وضربوه فكذبوه املشرق، ناحية في األولى القرون
 اللتني الضربتني من وعوضه عام ةائم بعد الله أحياه ثم منها، فمات األيسر

 نبوته وآية ملكه عني وجعل أجوفني ،الضربتني موضع في قرنني رأسه على

جبالهاكلّهااألرضعنلهفكشطياالدنالسّماءإلىرفعهثم.قرنيه في
شيءٍكلّمناللهوآتاهواملغرب،املشرقبنيماأبصرحتى،فجاجهاووسهولها

ورعدظلماتفيهالسّماءمنبكشفقرنيهفيوأيّده،والباطلاحلقّبهيعرف
األرضغربيناحيةفيسِرْأنْ:إليهوأوحىاألرضإلىأهبطثموبرق،

.منكَفأرهبتُهمالعبادَلكوذَلَّلْتُالبالدَ،لكَوَيْتُطَفقدوشرقيها،
األسديزأركمافيهازأربقريةٍمَرَّإذافكان،املغربناحيةإلىالقرننيذوفسار
،وخَالَفَهُناواهمَنتُهْلِكُوصواعقُوبرقٌورعدٌظلماتٌقرنهمنفينبعثاملغضب

الله:قولوذلكقال:،واملغربشرقاملأهلُلهدانحتىالشمسمغربيبلغفلم
   ء   ََشۡ

َّ ۡرض  َوَءاَتۡيَنَّٰهه م ن كه
َ
ۡتَبَع َسبًَبا  ٨٤ا َسبَب   إ نَا َمَكَنا ََلهۥ ف  ٱأۡل

َ
َحَِتَٰٓ إ َذا بَلََغ  ٨٥فَأ

َما َمن َظلَمَ  :قولهإلى َمۡغر َب ٱلَشۡمس  وََجَدَها َتۡغرهبه ف  َعنۡي  ََح َئة  
َ
 ٨٧ ...أ

فيثهَم يهَردُّ إ ََلَّٰ َربَّ هۦ  لدنياابعذابالدنيافييعذبهفسوفبربهيؤمنولم
ۥ َعَذاب   مرجعه بههه هّۡس   قولهلىإ ٨٧ا ا نُّۡكر  َفيهَعذَّ  ۡمر نَا ي

َ
وله ََلهۥ م ۡن أ  ٨٨ا وََسَنقه
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ۡتَبعَ  

َ
وَرةه الَكهۡ   ٨٩َسبًَبا  الشمسمنالقرننيذو  ثهَم أ  . ف  سه

العنيإلىالشمسمنانتهىملّاالقرننيذاإن :ّثم قال أمري املؤمنني
احلديدبسالسليجرونهاألفسبعونومعهافيهاتغربالشّمسَوجداحلامية

السفينةجترىكمااألمين،األرضقطرفيالبحرقعرمنيجرونهاوالكالليب
َّٰ  بباًسالشمسمطلعإلىمعهاانتهىفلمااملاءظهرعلى وََجَدَها َتۡطلهعه لََعَ
َۡب   قولهإلى قَۡوم   يۡه  خه القرننيذاإن: ّفقال أمري املؤمنني  ٩١ا ب َما دَلَ
صيرتهمحتىوألوانهمأجسادهموغيرتالشمسأحرقتهمقدقومعلىورد

َغ َبنۡيَ ٱلَسَديۡن  َحَِتَٰٓ إ ذَا بَ   الظُّلمةناحيةفيسَبَبَاًالقرننيذواتبعثمكالظُّلمة
لَ

وَن قَۡوَل  ا وََجَد م ن دهون ه َما قَۡوم   وَج  ٩٣ ََل يََكادهوَن َيۡفَقهه جه
ۡ
َقۡرَننۡي  إ َن يَأ

ْ تََٰيََّٰذا ٱلۡ هوا قَال
وجَ  جه

ۡ
زروعناإبانكانإذااألرض،فييفسدونوهماجلبلنيهذينخلف َوَمأ

من ثمارنا وزرعنا حتى ال  وثمارنا خرجوا علينا من هذين السّدَّين فرعوا
ن  عامكلفيإليكنؤديه َفَهۡل َنَۡعله لََك َخرًۡجا  شيئاًمنهايبقون

َ
َٰٓ أ لََعَ

ۡم َسدَّ   يد   قوله:إلى  ٩٤ا َتَۡعَل بَۡيَنَنا َوَبۡيَنهه َبَر ٱحۡلَد   .  ٩٧... زه

ىعلبعضهمفطرحاللنب،أمثاللهفقلعواحديدجبللهفاحتفر:قال
ثماألرضعلىردماًبنىمنأولهوالقرننيذووكانالصدفني،بنيفيمابعض
دأبفلمّاعليه،فنفخوااملنافخعليهووضعالنّار،فيهوألهباحلطبعليهجعل
فطرحوهمسّمنجبالًلهفاحتفرواقال:األحمر،املسوهوبقطرإيتونىقال:
واْ  قال:به،واختلطمعهفذاباحلديدعلى وهه َوَما ٱۡسَتَطَّٰعه ن َيۡظَهره

َ
ٓواْ أ َفَما ٱۡسَطَّٰعه

ِۖ فَإ َذا جَ  قَاَل َهََّٰذا رََۡحَةٞ  ومأجوج،يأجوجيعنى ٩٧ا ََلهۥ َنۡقب   آَء وَۡعده َرَبَّ  مَّ ن َرَبَّ 
ۖۡ َوََكَن وَۡعده َرَبَّ  َحقَّ   ۥ َدََكَٓء ؛ إىل هنا رواية علي بن احلسني، ورواية  ٩٨ا َجَعلَهه

مد بن نضر: حم

وزاد جربئيل بن أمحد يف حديثه عن األصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب 

ۡم يَۡوَمئ     صلوات اهلل عليه: ِۖ  ذ  َوتََرۡكَنا َبۡعَضهه وجه ف  َبۡعض   يوم يعنى  ٩٩... َيمه

 فنصح الله نصح مبكان الله من كان صاحلا، عبداً القرنني ذو وكان ،القيامة



 اجلزء الثاني 

 مَلَكَ حتى فيها له ومكَّنَ البالد في له سبَّب قد وكان فأحبّه، الله وأحبَّ له،

 إليه ينْزِل رقائيل له: يقال املالئكة من خليلٌ له وكان واملغرب، املشرق بني ما
 رقائيل يا القرنني: ذو له قال إذ عنده يوم ذات هو فبينا ويناجيه، فيحدّثه

 عبادة أمّا فقال: ألرض؟ا أهل عبادة من هي وأين السّماء؟ أهل عبادة كيف
 أبداً، يقعد ال قائمٌ مَلَكٌ وعليه إالّ قدم موضع السّماوات في ما السّماء؛ أهل

 بكاءاً القرنني ذو فبكى أبداً، رأسه يرفع ال ساجِدٌ أو أبداً، يسجد ال راكعٌ أو
 وحقِّ ربّى عبادة من أبلغ حتى أعيش أنْ أحب إنّي رقائيل يا وقال: شديداً

 عيناً األرض في لله إنّ القرنني ذا يا رقائيل: له فقال أهله، هو مبا طاعته
 حتى ميت لم منها يشرب مَن أنّه الله من عزمية فيها احلياة، عني تُدْعَى

 ذلك وأين قال: شئت ما تعيش بها ظفرتَ فإنْ املوت، الله يسئل هو يكون
 ظلمة األرض في لله أنّ السّماء في جند أنّا غير ال، قال: تعرفها؟ وهل العني

 ما رقائيل: قال الظُّلمة؟ تلك وأين القرنني: ذو فقال جان، وال إنسٌ يطأها لم
 ومِمّا رقائيل قول من طويلٌ حزنٌ القرنني ذا فدخل رقائيل، صعد ثم أدرى،

 منهما.  به ينتفع بعِلْمٍ يخبره ولم والظُّلمة، العني عن أخبره
 وآثار الكتب دراسة وأهل ائهموعلم مملكته أهل فقهاء القرنني ذو فجمع

 الكتب وأهل الفقهاء معشر يا القرنني: ذو قال عنده اجتمعوا فلمّا النبوة،
 قبلكم كان مَن كتب من أو الله كتب من قرأمت فيما وجدمت هل النبوّة وآثار

 يشرب مَن أنّه عزمية الله من فيها احلياة، عني تُدعَى عيناً لله أنّ امللوك من
 امللك، أيها يا ال قالوا: املوت؟ الله يسئل الذي هو يكون حتى ميت لم منها

 يطأها لم ظلمة األرض في لله أنّ الكتب من قرأمت فيما وجدمت فهل قال:
 وبكى شديداً حزناً القرنني ذو عليه فحزن امللك، أيها ال قالوا: جان؟ وال إنسٌ

 من مٌغال حضره فيمن وكان يحب، مبا والظُّلمة العني عن يخبر لم إذ

 إذا حتى يتكلم، ال ساكتاً وكان ،األنبياء أوصياء األوصياء، أوالد من الغلمان

 أمرٍ عن هؤالء تسئل إنّك امللك أيها :الغالم له قال منهم القرنني ذو أيس



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 حتى شديداً فرحاً القرنني ذو ففرح عندي، تريد ما وعِلْم عِلْمٌ، به لهم ليس 

 أيها نعم قال: أخبرني، فقال: منه، فدنا ي،مِنِّ دْنُاُ له: وقال فراشه عن نزل
 عني من األرض في ما له سمى يوم كتب الذي آدم كتاب في وجدتُ إنّي امللك

 أنّه عزمية الله من فيها احلياة عني تُدعَى عيناً لله أنّ فيه فوجدتُ شجر، أو
 لم بظلمة املوت، الله يسئل الذي هو يكون حتى ميت لم منها شرب مَن

 تدرى الغالم، أيها يا مِنِّي دْنُاُ وقال: القرنني، ذو ففرح جان، وال نسٌإ يطأها
 يعنى الشمس قرن على أنّها آدم كتاب في وجدتُ نعم، قال: موضعها؟ أين

 مطلعها. 
 وفقهاءهم أشرافهم فجمع مملكته أهل إلى وبعث القرنني ذو ففرح

 فلمّا وفقيه، وعالم حكيم ألف إليه فاجتمع منهم، احلكم أهل و وعلماءهم
 يريد بهم فسار القوّة، وأقوى العدّة بأعدّ له وتأهّب للسّير، تهيّأ إليه اجتمعوا

 واملفاوز، واألرضني والفيافي اجلبال ويقطع البحار يخوض الشمس مطلع
 بظلمة ليست هي فإذا الظُّلمة، طرف إلى انتهى حتى سنة عشر اثنى فسار

 بطرفها، فنَزَلَ األفقني، بني ما دفس يفور هواء ولكنها دخان، وال الليل
 فقال: منهم، الفضل وأهل وفقهائهم عسكره أهل علماء وجمع عليها، وعَسْكَرَ

 سجَّداً، له فخرّوا الظُّلمة هذه أسلك أنْ أريد إنّي والعلماء الفقهاء معشر يا
 من قبلكَ كان أحدٌ سلكه وال طلبه ما أمراً لتطلب إنّكَ امللك أيها يا وقالوا:

 أيها قالوا: طلبها، من لي بد ال إنه قال: امللوك؟ من وال واملرسَلني، لنبيِّنيا
 عليكَ عنت بغير منها بحاجتك ظفرت سلكْتَها إذا أنّك لنعلم إنّا امللك

 وزوالُ مُلْكِكَ هالك فيه يكون أمرٌ منها بك يعلق أنْ نخاف ولكنّا ألمرنا
 سُجَّداً فخرّوا أسلكها، أن نم بد ال فقال: األرض، في مَن وفسادُ سلطانكَ

 القرنني. ذو يريد مما إليكَ نتبرء إنّا وقالوا:

 اخليل قالوا: الدّواب؟ بأبصر أخبروني العلماء معشر يا :القرنني ذو فقال

 فرس آالف ستة فأصاب عسكره من فانتخب ،الدّواب أبصر البكارة اإلناث



 اجلزء الثاني 

 فدفع رجل آالف ستة ةواحلكم والفضل العلم أهل من وانتخب أبكاراً، إناثا

 على فجعلهم فرس، ألف على اخلضر وهو ألفسحر وعقد رجل كلّ إلى
 وأمر آالف أربعة في القرنني ذو وسار الظُّلمة، يدخلوا أنْ وأمرهم مقدمته

 ذلك إلى إليهم هو رجع فان سنة، عشر اثنى معسكره يلزموا أنْ عسكره أهل
 اخلضر: فقال شاؤوا، حيث أو دهمببال وحلقوا البالد في تفرّقوا وإالّ الوقت

 بالضّالل نصنع كيف بعضاً، بعضُنا يرى ال الظُّلمة في نسلك إنّا امللك أيّها
 فقال: ضوء، لها مشعل كأنها حمراء خرزة القرنني ذو فأعطاه أصابنا؟ إذا

 تصيح، فإنها األرض إلى بها فارمِ الضّالل بكم أصاب فإذا اخلرزة هذه خُذْ
 في ومضى اخلضر فأخذها صوتها، إلى الضالل لأه رجع صاحت فإذا

 يوم ذات يسير اخلضر فبينا القرنني، ذو ينزل و يرحتل اخلضر وكان الظُّلمة،
 يتحرَّكَنَّ ال املوضع هذا قفوا ألصحابه: فقال الظُّلمة في وادٍ له عرض إذ

 الوادي في بها فرمى اخلرزة فتناول فرسه عن ونزل موضعه، عن منكم أحدٌ
 فخرج أجابته، ثم يجيبه ال أنْ وخاف ظَنُّه ساء حتى باإلجابة عنها فأبطأت

 وأصفى اللنب من بياضاً أشد ماؤها وإذا بقعرها، العني هي فإذا صوتها إلى
 ثم منها، فاغتسل ثيابه خلع ثم منه فشرب العسل، من أحلى و الياقوت، من

 وركب ابهأصح إلى فخرج فأجابته أصحابه نحو باخلرزة رمى ثم ثيابه لبس
 فساروا.  باملسير، وأمرهم
 يوماً بأربعني الظُّلمة تلك فسلكوا الوادي فأخطأ بعده القرنني ذو ومَرَّ
 نور، ولكنه قمر وال شمس وال نهار بضوء ليس بضوء خرجوا ثم ليلة وأربعني

 هو فإذا اللؤلؤ حصاها كان فركة خشخاشة رملة حمراء أرض إلى فخرجوا
 ثم عليه فعسكر الباب إلى القرنني ذو فجاء سخ،فر طوله على مبنى بقصر

 وضع قد طويلة حديدة وإذا طائر فإذا القصر، إلى وحده بوجهه توجه

 بني احلديدة تلك في بأنفه معلَّق أسود والطير ،القصر جانبي على طرفاها

 أو باخلطاف شبيه أو اخلطاف صورة أو اخلطّاف كأنه مزموم واألرض لسماءا
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 ذو أنا قال: هذا؟ مَن قال: القرنني ذي خشخشة سمع فلمّا خطّاف، هو 

 ذو ففرق هذا؟ بابى حدّ إلى وصلتَ حتى وراك ما كفاك أَمَا قال: القرنني،
 قال: سَلْ، قال: وأخْبِرْنِي، تَخَفْ ال القرنني ذا يا فقال: شديداً فرقاً القرنني

 حتى تألوام الطير فانتفض قال: نعم، قال: واجلص؟ اآلجر بنيان كَثُرَ هل
 سَلْ، قال: وأخْبِرْنِي، تَخَفْ ال فقال: القرنني، ذو ففرق ثلثها، احلديدة من مأل

 مالء حتى وامتالء الطير فانتفض قال: نعم قال: املعازفُ؟ كَثُرَت هل قال:
 سَلْ، قال: وأخْبِرْنِي، تَخَفْ ال فقال: القرنني، ذو ففرق ثلثيها، احلديدة من

 انتفاضةً فانتفض نعم، قال األرض؟ في الزُّوْرِ شهادةَ النّاسُ ارتكبَ هل قال:
 فقال منه، فرقاً القرنني ذو فامتأل قال: القصر جداري بني ما فسَدَّ وانتفخ

 إالّ إله ال أنْ شهادةَ الناس ترك هل قال: سَلْ، قال: وأخْبِرْنِي، تَخَفْ ال له:
 قال: وأخْبِرْنِي، تَخَفْ ال القرنني ذا يا قال: ثم ثلثه، فانضمّ ال، قال: الله؟

 آخر، ثلثٌ فانضمّ قال: ال، قال: املفروضة؟ الصّالة النّاس ترك هل قال: سَلْ،
 الناس ترك هل قال: سَلْ، قال: وأخْبِرْنِي، تَخَفْ ال القرنني ذا يا قال: ثم

 األول.  حاله إلى عاد حتى فانضم قال: ال، قال: اجلنابة؟ من الغسلَ
 القرنني ذا يا الطير: فقال قال: القصر، أعلى إلى مدرجة بدرجة هو وإذا

 استوى حتى عليه هو ما يدرى ال خائفٌ وهو فَسَلَكَهَا الدرجة، هذه أسْلُكْ
 مضئ أبيض شاب رجل وإذا البصر، ممدود بسطحٍ هو فإذا ظهرها، على

 أو بالرَّجُل شبيه أو رجل صورة في أو رجل كأنه حتى بيض ثياب عليه الوجه
 على يده واضعٌ إليها ينظر السّماء إلى ينظر رأسه رافع هو وإذا ،رَجُل هو

 القرنني، ذو أنا قال: هذا؟ مَن قال: القرنني ذي خشخشة سمع فلمّا فيه،
 مالي القرنني: ذو قال إليّ؟ وصلت حتى وراك ما كفاكَ أَمَا القرنني ذا يا قال:

 وإنّ الصُّوْرِ، بصاح أنا القرنني ذا يا قال: فيك؟ على يدكَ واضعاً أراك

 فتناول بيده ضرب ثم ،فانفخ بالنَّفْخِ أومر أنْ أنتظر وأنا اقتَرَبَتْ قد الساعة

 :فقال حجر، هو أو حجر شبه أو حجراً كأنه القرنني ذي إلى به فرمى حجراً



 اجلزء الثاني 

 ذو فرجع فارجِعْ شَبِعْتَ شَبِعَ وإنْ جِعْتَ جاعَ فانْ هذا، خُذْ القرنني ذا يا

 سأله وما بالطّير فأخبرهم أصحابه إلى به خرج حتى حلجرا بذلك القرنني
 وما له قال وما السّطح بصاحب وأخبرهم أمره، من كان وما له، قال وما عنه

 وإنْ جِعْتَ، جاع إنْ لي: وقال احلجر هذا أعطاني إنّه لهم: قال ثم أعطاه،
 إحدى في احلجر فوضع احلجر هذا بأمر أخبروني وقال: شَبِعْتَ، شَبِعَ

 احلجر فإذا امليزان رفع ثمّ األخرى، الكفّة في مثله حجراً ووضع الكفتني،
 ألف وضعوا حتى به فمال آخر فوضعوا اآلخر، مبثل أرجح به جاء الذي

 حجر األلف به يستمل ولم بها فمال امليزان رفعوا ثم مثله، كلها حجر
 بهذا. لنا علم ال امللك أيها يا فقالوا:
 وقد به، لهم عِلْمَ ال عمّا هؤالء لأتس إنّكَ امللك أيها اخلضر: له فقال

 اخلضرُ فتناول لنا، وبَيِّنْهُ فأخبِرْنَا القرنني: ذو فقال احلجر، هذا علمَ وتِيْتُاُ

 وضع ثم امليزان، كَفَّة في القرنني ذو به جاء الذي احلجرَ فوضع امليزان
 يزيده القرنني ذي حجر على تراب كفّ وضع ثم أخرى، كَفَّةٍ في آخر حجراً

 هذا امللك أيها وقالوا: لله، سُجَّدَاً وخرُّوا وعجبوا فاعتدل امليزان رفع ثم ثقالً،
 وقد هذا فيكف بساحرٍ، ليس اخلضرَ أنّ لنَعْلَمُ وإنّا عِلْمُنا، يبلغه لم أمر

 تراباً؟ وزاده به اعتدل قد وهذا بها فمَالَ مثله، كلّها حجر ألفَ معه وَضَعْنَا
 امللك أيّها اخلضر: فقال احلجر، هذا أمرَ لنا خضر يا بَيِّنْ القرنني: ذو قال

 ابتلى الله وإنّ فاصل، وحكمه قاهر، وسلطانه عباده، في نافِذٌ الله أمرَ إنّ
 والعالم باجلاهل، واجلاهل بالعالم، العالم وابتلى ببعض، بعضهم عباده

 الله يرحمك فقال: بي، كَوابتال بكَ ابتالني وإنّه بالعالم، اجلاهل باجلاهل،
 يدي، حتت وجُعِلْتَ مِنِّي، أعلمَ جُعِلْتَ حني بكَ ابتالني تقول: امنا خضر يا

 هذا إنّ امللك أيّها اخلضر: فقال احلجر؟ هذا أمر عن الله يرحمك أخبِرْنِي

 هذا مثل آدم بني مِثْلَ إن :يقول الصُّوْرِ، صاحبُ لكَ ضربه مَثَلٌ احلجر

 التراب عليه وضع إذا ثم ،بها فمال حجر ألف معه ووضع وضع الذي احلجر
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 أعطاك ما املُلْكِ من الله أعطاك مثلكَ كذلك فيقول: مثله، حجراً وعاد شبع 

 لم مدخالً ودخلتَ قبلكَ، كان أحدٌ يطلبْهُ لم أمراً طلبتَ حتى به ترضَ فلم
 لتراب.ا عليه يحثى حتى يشبع ال آدم ابن كذلك يقول: جان، وال إنسٌ يدخله

 هذا لي ضَرَبَ خضر، يا صدقتَ وقال: شديداً بكاءاً القرنني ذو فبكى قال:
 راجِعاً انصرف ثم هذا، مسلكي بعد البالد في أثراً أطلب ال أنّي جَرَمَ ال املثل:

 سنابك حتت خشخشة سمعوا إذ يسيرون كذلك هم فبينا الظُّلمة، في
 ومَن ندم منه أخذ فمَن منه، خذوا فقال: هذا؟ ما امللك أيها فقالوا: خيلهم

 بالزبرجد، هم إذا الظُّلمة من خرجوا فما بعض، وترك بعض فأخذ ندم، تركه
 فلم مَنْزِلِهِ بها وكان اجلندل دومة إلى القرنني ذو ورجع والتارك، اآلخذ فندم
 . الله قبضه حتى بها يزل

 ما القرنني ذا أخي الله رحم إذا َحدََّث بهذا احلديث قال:  قال: وكان

 في الزبرجد بوادي ظفر ولو طلب، ما وطلب سلك ما سلك إذا مخطِئاً كان
 ولكنه راغباً كان ألنه للناس، أخرجه إالّ الزهاد سنة فيه ترك لَمَا مذهبه

 . زهد فقد رجع ما بعد به ظفر

َِنَّ َل َءايَة  إ َن ٱ  :قوله: اآلية العشرون ن يه
َ
َٰٓ أ نَعام    ٣٧... ّلَلَ قَاد ٌر لََعَ

َ
وَرةه األ  .سه

: أّنه تال هذه اآلية ثّم روى علّي بن إبراهيم يف تفسريه عن اإلمام أبي جعفر

 ونزول والدّجّال، األرض، دابّة منها آيات الزّمان، آخر في وسيريكم قال: 

 . مغربها من الشّمس وطلوع مرمي، بن عيسى

ِت    :قوله: اآلية احلادية والعشرون
ۡ
َبۡعضه َءاتََٰيَّٰت  َربَّ َك ََل يَنَفعه َنۡفًسا  يَۡوَم يَأ

ٓ إ يَمَّٰن َها َخرۡي   ۡو َكَسبَۡت ف 
َ
ۡن َءاَمَنۡت م ن َقۡبله أ ْ إ يَمَّٰنهَها لَۡم تَكه ٓوا ره وَن ا  قهل  ٱنَتظ  ره نَتظ  إ نَا مه

١٥٨    نَعام
َ
وَرةه األ  .سه

األئّمة امليامني ، وميكن تعميمها على رجعة بقّية فُسَِّرت اآلية باإلمام املهدّي

 أيضاً. األطهار

 .مكان رجعة األموات إىل الّدنيا.هذه أهّم اآليات الّدالّة على إ
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وأّما األخبار فكثرية بلغت املئات، وهو رقم كبري مل تبلغه قضّية دينّية أو مفهوم 

... وإنكار هذه حديث الغدير وأمثاله ممّا َدلَّ على والية أهل البيت اعقيدي، إلّ

ديث من أساسها يستلزم إنكار ما نزل على رسول اهلل وتكذيبه وتكذيب اهل األحا

 بيته الكرام، وهو على َحدِّ الشِّْرِك باهلل تعاىل.

 أخبار الّرجعة:
 ،أكََّدت األخبار الّشريفة على رجعة كّل كامٍل يف االميان، وكّل كامٍل يف الكفر

 بن أبي طالب وابنه اإلمام احلسني كما أكََّدت األخبار على رجعة أمري املؤمنني علّي

 وهذا ال يعين عدم رجوع بقّية األئّمة ،باخلصوص بل يوجد أخبار كثرية ،

 واإلمام احلسني لكّن الّتأكيد على رجعة أمري املؤمنني ، (1)َدلَّْت على رجعتهم

 ..لسر هو أنهماا ولعّل .هلا خصوصّية ال نعلَُم كنَهَها ما رأس الوالية مبحاربته

واهلل تعاىل  .للطواغيت من أعداء اهلل تعاىل وتظاهرهما بالوالية وعدم العمل بالتقية.

 .العامل حبقائق أسراره وأحكامه

 لكفى ما ورد يف األخبار العاّمة  ،ولو مل يكن مّثة أخبار خاّصة برجعة األئّمة

ة األدون، وذلك ألّنه إذا ثبت رجع ؛برجعتهم نظري رجعة َمن حمض اإلميان حمضاً 

 .َثُبَتْت رجعة األعلى

 اإلستدالل على رجعة النيّب وأهل بيته األطهار األبرار

وعلى رأسهم النيّب   ألبرار املصطفني األخيارا ُيسَتَدلُّ على رجعة كّل األئّمة

 :هما التالي بأمرين اثنني  األكرم

 .األخبار الّشريفة الّدالّة على ذلك ل:واأل األمر

والغاية من رجوعهم أْن ينعموا بنصرة  ،رجعة َمن حمض باإلميان ي:انالث األمر

 طهار كلّهمجاز رجوع األعلى، وهو األئّمة األ ،، فإذا جاز رجوع األدوناألئّمة
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وليأروا من األشرار لتكون كلمة اهلل هي العليا ؛ ليفوزوا بالنُّصرة بطريق أْولَى ،

 .وكلمة الذين كفروا هي السفلى

ّدالّة على رجعة الكاملني من املؤمنني والكافرين كثرية، نذكر منها واألخبار ال

 اآلتي:

 عن موالنا اإلمام أبي جعفر عن أبي بكر احلضرمي :قال    في يسأل ال 

 الين وال محضاً، الكفر محض أو محضاً، اإلميان محض مَن إالّ القبر

 . (1)محضاً الكفر محض أو محضاً، اإلميان محض مَن إال الرّجعة

 عن أبي بصري عن موالنا اإلمام أ بي جعفر :قال  إالّ مؤمن من اـم 

 . (2) حتى ميوت بُعِثَ قُتِلَ ومَن يُقْتَل، حتى بُعِثَ مات مَن وقتلة، ميتةً وله

 عن أبي بصري على موالنا اإلمام أبي عبد اهلل قال: دخلُت   :فقلُت

     :مبوت حتى يقاتل قائم آل حمّمد؟ فقالال ميوت  (3)إّنا نتحّدث أّن عمر بن ذر

 ّوكان ربه، عبد له: يقال إسرائيل بني في كان رجل مثل ذر ابن مثل إن 

 إذا عنده، ويتحدثون بقبره، يلوذون فكانوا فمات، ضاللة، إلى أصحابه يدعو

 .(4) وكيت كيت لهم ويقول رأسه من التراب ينفض قبره من عليهم خرج

 ثماليال محزة أبي عن جعفر أبو اإلمام قال :قال: أمير كان 

 فليقاتل الدّجّال شيعة يقاتل أنْ أراد مَن :يقول عليه الله صلوات املؤمنني

 مؤمناً الله لقى مَن إنّ ،النّهروان أهل على والباكي عثمان، دم على الباكي
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 . الدّجّال ويدرك عليه، ساخطاً الله لقى مظلوماً قُتِلَ عثمان بأنّ

 قبره من فيُبْعَث :فقال رجل: يا أمري املؤمنني، فإْن مات قبل ذلك؟ قال

 . (1) أنفه رغم وإنّ ( به يؤمن حتى نسخة: في ) به يؤمن ال حتى

 عن صفوان بن حييى عن موالنا أبي احلسن الرِّضا  قال: مسعُتُه يقول يف

 .(2) مات منهم قُتِلَ ومَن قُتِلَ، املؤمنني من مات مَن الّرجعة: 

  (منتخب البصائر ):  سعد، عن أمحد وعبد اهلل ابين حممد بن عيسى وابن

عن ابن حمبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: كرهُت أْن  ،أبي اخلطاب مجيعاً

يف الّرجعة فاحتلت مسألة لطيفة ألبلغ بها حاجيت منها  إلمام أبا جعفراأسأل 

ال، املوت موت، والقتل قتل، فقلت: ما  :فقلُت: أخربني عّمن قُِتَل مات؟ قال

قد  ،من قولك ! قول الله أصدقيا زرارة قال: فقال:  ،أحد يقتل إال مات
ۡو قهت َل  :  فقال القرآن في واملوت القتل بني فرق

َ
فَإ يْن َماَت أ

َ
لَئ ن   :وقال  أ

وَن  َۡۡشه ََل ٱّلَل  َته ۡو قهت ۡلتهۡم إَل 
َ
تُّۡم أ  ،ما قلت يا زرارة املوت موتفليس ك   ١٥٨مُّ

م  : وقد قال الله ،والقتل قتل َّٰلَهه ۡمَو
َ
ۡم َوأ َسهه نفه

َ
ۡؤم ن نَي أ ىَّٰ م َن ٱلۡمه ۞إ َن ٱّلَلَ ٱۡشََتَ

وَن ف  َسب يل  ٱّلَل  َفَيۡقتهلهوَن َويهۡقَتلهوَنۖۡ وَۡعًدا َعلَۡيه  َحقَّ  
ٌۚ يهَقَّٰت له َنَة مه ٱجۡلَ َن لَهه

َ
 :قال  اب أ

ُّ َنۡفس    يقول: الله إنّ :فقلت ِۗ ذَآئ َقةه  كه أفرأيت مَن قُتِلَ لم يذق   ٱلَۡموۡت 
إنّ من قُتِلَ ال  ،املوت؟ فقال: ليس مَن قتل بالسّيف كمَن مات على فراشه

 .(3). تفسري العياشي: عن زرارة مثله بدّ أنْ يرجع إلى الدّنيا حتى يذوق املوت

  (رجال الكشي )  عن سهل بن  ،صاحل خلف بن محادبإسناده عن أبي

 الله بعبد كأني  :قال غرية عن موالنا اإلمام أبي جعفرزياد، عن علي بن امل

 في مصعدا ،كتفيه بني وذؤابتاها سوداء عمامة عليه العامري شريك بن
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 .  (1) ومكرون مكبرون آالف أربعة في البيت أهل قائمنا يدي بني اجلبل حلف 

  ( رجال الكشي )ن الوشاء، عن أمحد بن ناده عن عبد اهلل بن حممَّد، عبإس

 إني يقول: عائذ، عن أبي خدجية قال: مسعُت موالنا اإلمام أبا عبد اهلل

 منزلة فيه أعطاني قد ولكنه فأبى بعدي يبقيه أنْ إسماعيل في الله سألت
 شريك بن الله عبد ومنهم أصحابه من عشرة في منشور أوّل يكون إنه أخرى

.  لوائه صاحب وهو

بإسناده عن سعد، عن ابن عيسى، وابن أبي اخلطاب  ( منتخب البصائر)  ويف

معاً، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن أبي سلمة سامل بن مكرم اجلمال مثله 

 .(2)وفيه: وفيهم عبد اهلل ابن شريك العامري، وفيهم صاحب الّرواية

 ( الكشي رجال ) الشجاعي، عن احلسني بن  عن ،عيسى بن طاهر عن بإسناده

أن خيتم  بشار، عن داود الرقي قال: قلت له: إني قد كربت ودق عظمي أحب

 في تكون العاجلة في يكن لم إن بد هذا من وما  عمري بقتل فيكم؟ فقال:

 . (3) اآلجلة

  (املصباحني )  روى لنا مجاعة، عن أبي عبد اهلل حممَّد بن أمحد بن عبد اهلل

بن صفوان بن مهران اجلمال، عن أبيه، عن جّده صفوان قال: استأذنُت  بن قضاعة

ل عليه، ، وسألُته أْن يَعرِّفَِني ما أعملزيارة موالنا احلسني اإلمام الصادق

 ورسله وأنبياءه ومالئكته الله وأشهد يف الّزيارة:  وساق احلديث إىل أْن قال

 . (4) عملي وخواتيم ديني، بشرايع موقن، وبإيابكم مؤمن، بكم أني

  (مصباح الزائر ) يف زيارة القائم يف الّسرداب:  للقيام رب يا ووفقني 

 فان معصيته، واجتناب دولته، في واملكث ،خدمته في وللثوى بطاعته،
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 في وميلك رجعته، في يكر فيمن رب يا فاجعلني ذلك قبل اللهم توفيتني

 وتقر زمرته، في ويحشر مه،أعال حتت ويستظل أيامه، في ويتمكن دولته،

  برؤيته عينه
(1). 

  (مصباح الزائر ) يف زيارة أخرى له : ظهوركَ قبل املوت أدركني وإن 
 وأنْ محمَّد، وآل محمَّد على يصلّي أنْ سبحانه الله إلى بك أتوسل فاني

 مرادي، طاعتكَ من ألبلغ أيامكَ، في ورجعةً ظهورك، في كرّةً لي يجعل

(2) فؤادي عدائكَأ من وأشفي
 . 

ألخبار الدالة على رجعة اإلمام املعظم أمري املؤمنني وسّيد الشهداء أبي عبد اهلل ا

 .احلسني

 املؤمنني علّيأّوالً ثّم رجعة أمري  لدالة على رجعة اإلمام احلسنياوأّما األخبار 

 ثانياً، فكثرية جّداً منها: 

  حممَّد بن إمساعيل وعلّي بن  حدثين :قال احلسني بن محدان اخلصييبعن

بن الفرات عن حممَّد بن املفضل اعبد اهلل احلسنّيان عن أبي شعيب حممَّد بن نصري عن 

، هل للمأمول سألُت سّيدي أبا عبد اهلل الّصادق :عن املفضل بن عمر قال

 ظهوره يوقّت أن لله حاش  :فقال ؟من وقٍت مؤقت يعلمه الناس املنتظر

 هو ألنه :قلت يا موالي ومل ذلك؟ قال :، قال عتناشي يعلمه بوقت

ََّٰها   َ يَۡس   :فيها تعالى الله قال التي السّاعة ۡرَسى يَاَن مه
َ
ونََك َعن  ٱلَساَعة  أ

 له

لَۡت ف  ٱلَسَمََّٰوَّٰت    :وقوله َوٌۚ َثقه ٓ إ ََل هه َلَّ يَها ل َوۡقت َها ِۖ ََل َيه َها ع نَد َرَبَّ  ۡل إ َنَما ع ۡلمه
قه

ۡم إ ََل َبۡغتَة    ت يكه
ۡ
ۡرض   ََل تَأ

َ
َها ع نَد ٱّلَل    َ يَۡس  َوٱأۡل ۖۡ قهۡل إ َنَما ع ۡلمه ٌّ َعۡنَها نََك َحِف 

َ
لهونََك َكأ

وَن  ۡكَۡثَ ٱنلَاس  ََل َيۡعلَمه
َ
َن أ عۡ  ١٨٧َوَلَّٰك 

َ
وَرةه األ   عنده علم الّساعة  :وقوله ،َراف  سه

َينظُُروَن إالّ السَّاَعةَ أَن َتأِْتَيُهم َبْغَتةً فَقَْد َجاء  فََهْل  :وقوله دونه أحد يقل ولم
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  اقرتبت الّساعة وانشق القمر  وقوله:  أَْشَراطَُها فَأَنَّى لَُهْم ِإَذا َجاءْتُهْم ِذكَْراُهْم

ُنوَن ِبَها َوالَِّذيَن َوَما ُيْدِريكَ لََعلَّ السَّاَعةَ قَِريٌب، َيْسَتْعِجُل ِبَها الَِّذيَن لَا ُيْؤِم  وقوله:

آَمُنوا ُمْشِفقُوَن ِمْنَها َوَيْعلَُموَن أَنََّها الَْحقُّ إالّ ِإنَّ الَِّذيَن ُيَماُروَن ِفي السَّاَعِة لَِفي َضلَاٍل 

 .  َبِعيٍد
 رآه؟ ومن ولد؟ متى يقولون: قال:   ُيَماُروَن قلت: يا موالي ما معنى: 

 في وشكّاً الله ألمر استعجاالً ذلك كلّ هر؟يظ ومتى وأين يكون؟ وأين هو؟
 للكافر وان واآلخرة الدنيا في أنفسهم خسروا الذين أولئك ) وقدرته: قضائه

. ( مآب لشر
 قال املفضل: يا موالي فال يوقت له وقت؟ 

 في الله شارك فقد وقتاً ملَهْدِيّنا وَقَّتَ فمَن توقِّتْ ال مفضّل يا  :قال
 اخللق هذا إلى وقع وقد إالّ سرّ لله وما أمره، على يظهره هأنّ وادّعى علمه،

 أحصن هي خزانة لله وما الله، أولياء عن الرّاغب الله عن الضّال املنكوس
 احلجة لله لتكون إليهم قوله ألقى وإنّما به، جهلهم من أكبر عندهم سرّاً

 .  عليهم

 ه التسليم؟ إليوظهور املَْهِدّي ؤ قال املفضل: يا سّيدي فكيف بد

 وينادى ذكره ويعلو أمره لستر يكشف سنة في يظهر مفضل يا : قال
 واملوافقني واملبطلني احملققني أفواه في ذلك ويكثر ونسبه وكنيته باسمه

 عليه ودللنا نصصنا أنّنا على به ملعرفتهم احلجّة لتلزمهم واخملالفني

 النّاس يقول لئال ،وكنيته هالل رسول جده سمي وكنيناه وسميناه ونسبناه
 على وكنيته وباسمه به االفصاح ليحقن والله نسبه وال كناه وال اسمه عرفنا ما

 ثم عليهم احلجة للزوم ذلك كل لبعض بعضهم كتسمية يكون حتى ألسنتهم
رَۡسَل   قائل: من عز قوله يف الله رسول جده وعد كما الله يظهر

َ
َو ٱََّل ٓي أ هه

َدىَّٰ  وََلهۥ ب ٱلۡهه ونَ رَسه ۡۡش كه  هۦ  َولَۡو َكر هَ ٱلۡمه
َّ  ٱدلَّ ين  ُكه

هۡظه َرههۥ لََعَ  .  ٣٣ َود ين  ٱحۡلَقَّ  ۡل 
َّ هۦ   وما تأويل قوله: قلت: قال املفضل:  ٱدلَّ ين  ُكه

هۡظه َرههۥ لََعَ  هو :قال ِ ۡل 
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ۡم َحَِتَّٰ   تعالى: الله قول َّٰت لهوهه وَن َوَق وَن ف ۡتَنةٞ َويَكه َ ۖۡ ٱدلَّ يََل تَكه  كما  ١٩٣... نه ّلل 

َوَمن يَۡبَتغ  َغرۡيَ ٱإۡل ۡسَلَّٰم   ،  ١٩... ع نَد ٱّلَل  ٱإۡل ۡسَلَّٰمه   إ َن ٱدلَّ ينَ  :  الله لقا
َرة  م َن ٱلَۡخَّّٰس  يَن ا فَلَن د ين   َو ف  ٱٓأۡلخ  ۡقَبَل م ۡنهه وَهه  .   ٨٥يه

ونوح، وإبراهيم،  قال املفضل: فقلت يا سّيدي والدين الذي أتى به آدم

 ال اإلسالم هو مفضل يا ونعم،  :قال ؟اإلسالم وموسى، وعيسى وحممَّد هو
 اآلية وهذه آخره إلى أوله من نعم : قلت: فنجده يف كتاب اهلل؟ قال غير

َّٰه يَمٌۚ  : وقوله ، ١٩... ع نَد ٱّلَل  ٱإۡل ۡسَلَّٰمه   إ َن ٱدلَّ ينَ   منه: ۡم إ بَۡر ب يكه
َ
َو  مَّ َلَة أ هه

ۡسل م نَي م ن َقۡبله َسمَ  مه ٱلۡمه َوٱۡجَعۡلَنا   وإسماعيل: إبراهيم قصة وفي ، ٧٨ ...ىَّٰكه
َمة  
ه
ۡسل َمنۡي  لََك َوم ن ذهرَّ َيت َنآ أ ۡسل َمة   مه َحَِتَٰٓ   فرعون: قصة في وقوله ،  ١٢٨ ...لََك  مُّ

ۥ ََلٓ  نَهه
َ
ۡدَرَكهه ٱۡلَغَريه قَاَل َءاَمنته أ

َ
ٓ أ ب م َن إ َذا نَا

َ
َٰٓء يَل َوأ ْ إ ۡسَر  إ َلََّٰه إ ََل ٱََّل ٓي َءاَمنَۡت ب هۦ  َبنهٓوا

ۡسل م نَي  َ    :قالت وبلقيس سليمان قصة وفي ، ٩٠ٱلۡمه لَۡيَمََّٰن ّلل  ۡسلَۡمته َمَع سه
َ
َوأ

نَصار ٓي إ ََل ٱّلَل ۖۡ قَاَل   :للحواريني عيسى وقول،  ٤٤َربَّ  ٱۡلَعَّٰلَم نَي 
َ
َمۡن أ
وَن  ۡسل مه نَا مه

َ
نَصاره ٱّلَل  َءاَمَنا ب ٱّلَل  َوٱۡشَهۡد ب أ

َ
     تعالى: وقوله ، ٥٢ٱحۡلََوار يُّوَن ََنۡنه أ

   ۡرض  َطوَۡع
َ
َّٰت  َوٱأۡل ۡسلََم َمن ف  ٱلَسَمََّٰو

َ
ۥٓ أ وَن  َوَكۡره  َوََله  في وقوله ، ٨٣ا ِإَوَۡلۡه  يهرَۡجعه

ۡسل م نَي َفَما وََجۡدنَا ف يهَ   :لوط قصة  قبل ولوط ، ٣٦ا َغرۡيَ َبۡيت  مَّ َن ٱلۡمه

نز َل إ ََلَٰٓ إ بَۡرَّٰه    وقوله: ،إبراهيم
ه
ٓ أ نز َل إ َۡلَۡنا َوَما

ه
ٓ أ  َءاَمَنا ب ٱّلَل  َوَما

ْ هٓوا َم ِإَوۡسَمَّٰع يَل  ۧقهول
ٓ ِإَوۡسَحََّٰق وَ  وََسَّٰ وَع يََسَّٰ َوَما َ مه وَت 

ه
ٓ أ ۡسَباط  َوَما

َ
وَب َوٱأۡل َ ٱنلَب يُّوَن م ن َربَّ ه ۡم ََل  يَۡعقه وَت 

ه
أ

َحد  
َ
وَن  نهَفرَّ يه َبنۡيَ أ ۡسل مه ۡم َوََنۡنه ََلهۥ مه وَرةه ابلََقَرة    ١٣٦مَّ ۡنهه َهَدآَء   :وقوله ،سه نتهۡم شه ۡم كه

َ
أ
ْ نَ  هوا وَن م نُۢ َبۡعد يِۖ قَال َن يه  َما َتۡعبهده وَب ٱلَۡموۡته إ ۡذ قَاَل بل  ۡعبهده إ َلََّٰهَك ِإَوَلََّٰه إ ۡذ َحَُضَ َيۡعقه

د  ا َوَّٰ َم ِإَوۡسَمَّٰع يَل ِإَوۡسَحََّٰق إ َلَّٰه   َۧءابَآئ َك إ بَۡرَّٰه   ونَ ح  ۡسل مه  .  ١٣٣ ا َوََنۡنه ََلهۥ مه
 وهي أربعة، امللل مفضل يا  :يا موالي كم امللل؟ قال :قال املفضل

  . الشرائع

 في متجسوا ألنهم : قاليا سّيدي اجملوس مل ُسّموا جموساً؟  :قال املفضل
 



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 األمهات نكاح لهم أطلق أنه الله هبة شيث وابنه آدم على وادّعوا السريانية، 

 أنّ أمرهم وأنّه النساء، من واحملرمات والبنات واخلاالت والعمات واألخوات
 هو وإمنا وقتاً، لصالتهم يجعلوا ولم السّماء، من وقفت حيث للشّمس يصلّوا

 .  وشيث آدم وعلى كذبال الله على افتراء

 قال املفضل: يا سّيدي فلم مّسوا قوم موسى اليهود؟ 

 .  إليك اهديتنا أي إليك هدنا عنهم الله لقول :قال

 قال: والنصارى ِلَم مسوا نصارى؟ 

نَصار ٓي إ ََل ٱّلَل ۖۡ قَاَل ٱحۡلََوار يُّوَن   إسرائيل بني يا عيسى لقول :قال
َ
َمۡن أ

نَصا
َ
 .  الله دين لنصرة نصارى فتسموا،   ٥٢ ...ره ٱّلَل  ََنۡنه أ

 قال املفضل: وِلَم مّسوا الصابئون؟ 

 والشّرائع، وامللل والرُّسُل األنبياء تعطيل إلى صبوا ألنهم : قال
  والرُّسُل األنبياء ونبوّة الله توحيد وجحدوا باطل، هؤالء به جاء ما كلّ وقالوا

 .  العالم معطلة وهم رسول، وال كتاب وال شريعة بال فهم واألوصياء،

 قال املفضل: يا سّيدي ففي أّي بقعة يظهر املَْهِدّي؟ 

 فمَن عني، كلّ رأته وال ظهوره، بوقتِ عنيٌ تراه ال :قال اإلمام الّصادق

 .  فكذِّبُوه هذا غير لكم قال

قال املفضل: يا سّيدي ويف أّي وقٍت والدته؟

 أبيه وفاته ساعة إلى والدته ساعة من يرى ال لهوال وبل بلى  :قال
 خلت ليال لثمان اجلمعة يوم ليلة من الفجر وقت أوّلها أشهر وسبعة سنتني

 ستني سنة من األول ربيع شهر من خلت ليال الثمان شعبان شهر من
 اجلبار املتكبر بناها الدجلة، بشاطئ تبنى التي باملدينة يرى ثم ومائتني،

 يدعو الله، لعنه املتاكل وهو املتوكل، املتلقب العيار، فرجع باسم املسمى
 املشكّ شخصه يرى وال احملقّ، املؤمن شخصه يرى سنني، ستة سامرا مدينة

 بجانب بصاريا بالقصر ويظهر عنها، ويغيب ونهيه، أمره فيها وينفذ املرتاب،
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 اهتر ال وبعده بالقصر، املؤمن هناك فيلقاه ؛الله رسول جده مدينة حرم

 .  عني كل

 قال املفضل: يا سّيدي فَمن خياطبه؟ وملن خياطب؟ 

 ثم بصاريا، غيبته يوم في نصير بن محمَّد  :قال موالنا اإلمام الّصادق
 جدّه بردة وعليه مكة داخل وهو إليه أنظر كأني مفضل يا والله مبكة، يظهر

 الله رسول نعل رجله وفي صفراء، عمامة رأسه وعلى ،الله رسول
 نحو بها يقبل حتى عجاف؛ عنوز يديه بني يسوق هراوة، يده وفي اخملصوفة،

 .  غرنوق شاب وهو ويظهر يوقِّته، أحد وليس البيت،

 فقال له املفضل: يا سّيدي يعود شاّباً، ويظهر يف شيعته؟ 

 صورة وبأيّ شاء، كيف يظهر عليك!! يغرب وهل الله!! سبحان  :قال

 .  ذكره جلّ هالل من األمر جاءه إذا

 قال املفضل: يا سّيدي فيَمن يظهر؟ وكيف يظهر؟ 

 العيون؛ نامت فإذا وحده، البيت ويأتي وحده، يظهر مفضل، يا  :قال

 يا جبريل: له فيقول صفوفاً، واملالئكة وميكائيل جبرائيل نزل الليل، ووسق
 لله داحلم ويقول: وجهه على يده وميسح جائز، وأمركَ مقبول، قولكَ سيّدي

 أجر فنِعْمَ نشاء حيث اجلنة من نتبوأ األرض وأورثنا وعده، صدقنا الذي
 نقبائي معاشر ويقول: صرخةً ويصرخ واملقام، الرّكن بني يقف ثم العاملني،

 طائعني، أتوني األرض، وجه على لظهوري اللهُ ذَخَرَهُمُ ومَن خاصتي وأهل
 األرض شرق في وهم فرشهم، وعلى محاريبهم في وهم عليهم صيحته فتورد

 وال نحوه، فيجيئوا واحدٍ، رجلٍ أذن في واحدة صيحةً فيسمعوا وغربها؛
 فيأمر واملقام؛ الرّكن بني يديه بني يكونوا حتى البصر كلمح إالّ لهم ميضي

 مؤمن كلّ به فيستضئ السّماء، إلى األرض من عموداً يصير أنْ النّور الله
 بذلك املؤمنني نفوس فتفرح بيته؛ في نوره عليه ويدخل األرض، وجه على

 يديه، بني نقباؤه تصبح ثم ،القائم قائمنا بظهور يعلمون ال وهم النّور
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 .  بدر بيوم الله رسول أصحاب بعدد نفراً عشر وثالثة ثالثمائة وهم 

قال املفضل: قلت يا سّيدي واالثنان وسبعون رجالً أصحاب أبي عبد اهلل 

عهم؟ يظهرون م احلسني بن علّي

 من صديق ألف عشر باثني عليّ بن احلسني معهم يظهر:  قال

 .  سوداء عمامة وعليه شيعته؛

 فقال املفضل: يا سّيدي فنقباء القائم إليه التسليم بايعوه قبل قيامه؟ 

 وخديعة، ونفاق كفرٌ فهي القائم ظهور قبل بيعة كلّ مفضل يا : قال

 احلرام، البيت كعبة إلى ظهره القائم يسند فضلم يا بل لها، املبايعَ اللهُ لَعَنَ
 الله وعن الله يد هذه فيقول: سوء، غير من بيضاء فتُرى املباركة يده وميدّ

وَن ٱّلَلَ يَده ٱّلَل    اآلية: هذه يتلو ثم الله؛ وبأمر َباي عه ونََك إ َنَما يه َباي عه إ َن ٱََّل يَن يه
يه ۡمٌۚ َفَمن نََكَث  يۡد 

َ
ََّٰهَد َعلَۡيهه ٱّلَلَ فَۡوَي أ ۡوَِبَّٰ ب َما َد

َ
ه ۖۦۡ َوَمۡن أ َّٰ َنۡفس 

ثه لََعَ فَإ َنَما يَنكه
ا  يم  ۡجًرا َعظ 

َ
 وتبايعه يبايعه ثم جبريل يَدَهُ يُقَبِّلُ من وأوّل ، ١٠فََسيهۡؤت يه  أ

 هذا مَن فيقولون: مبكة؛ النّاس ويصبح النجباء، ثم احلقّ ونقباء املالئكة
 رأيناها التي اآلية هذه وما معه؟ الذي اخللق هذا وما عبة؟الك بجانب الذي

 أحداً تعرفون هل أنظروا لبعض: بعضهم فيقول مثلها؟ نرَ ولم الليلة بهذه
 أهل من وأربعة مكّة أهل من أربعة إالّ منهم نعرف ال فيقولون: معه؟ ممّن

 طلوع أوّل اليوم ذلك ويكون بأسمائهم، يعدّونهم وفالن فالن وهم املدينة
 عني من باخلالئق صائحٌ صاح وابيضَّتْ؛ طلعت فإذا نقيّة، بيضاء الشّمس

 معاشر يا واألرض: السّماوات في مَن يسمعه مبنيٍ عربيٍّ بلسانٍ الشّمس
 ويكنّيه ،الله رسول جدِّه باسمِ ويُسَمِّيْهِ محمَّد، آل مهدي هذا اخلالئق

 تخالفوه وال تَهْتَدُوا، تَّبِعُوهفا عشر، احلادي احلسن أبيه إلى وينسبه بكنيته،
 سمعنا ويقولون: النقباء؛ ثم اجلن ثم املالئكة، نداءَه يلبّي مَن فأوّل فتَضُلًّوا.

 البدو من اخللق وتقبل النّداء، ذلك سمع إالّ أذن ذو يبق ولم وأطعنا،

 سمعوه ما بعضاً بعضهم ويُفهم ،بعضاً بعضُهم يحدِّث والبحر والبر واحلضر
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 مغاربها: من صارخ صرخ للغروب الشّمس زالت فإذا اليوم. بذلك همنهار في

 وهو فلسطني أرض من اليابس الوادي من ربّكم ظهر لقد اخلالئق معاشر يا
 فاتَّبِعُوه الله لعنهم معاوية بن يزيد ولد من األموي عنبسة ابن عثمان

 ذبونهويك قوله، والنقباء اجلن عليه فترد فتضلّوا، تخالفوه وال تهتدوا،
 كافر وال منافق وال مرتاب وال شكٍّ ذو يبقى وال وعصينا، سمعنا ويقولون:

 معاشر ويقول: الكعبة إلى ظهره القائم ويسند الثاني، النداء في األصل
 ومن إبراهيم، أنا فها وإسماعيل إبراهيم إلى ينظر أنْ أراد مَن أَالَ اخلالئق

 عيسى إلى ينظر أنْ أراد ومَن موسى، أنا فها ويوشع موسى إلى ينظر أن أراد
 إليا املؤمنني وأمير محمَّد إلى ينظر أنْ أراد ومَن عيسى، أنا فها وشمعون

 هم أنا فها احلسني ولد من األئمة إلى ينظر أنْ أراد ومَن محمَّد، أنا فها
 به نبَّؤوا مبا نبيّ فإني ويسألْنِي، إليَّ فلينظر هم، أنا فها واحد، بعد واحداً

 يبتدئ ثم إليَّ فليسمع والكتب الصحف يقرأ كان مَن أالَ ينبِّؤوا، لم وما
 والله هذه آدم أمّة فتقول فيقرأها؛ وشيث آدم على الله أنزلها التي بالصُّحُف

 كان وما عَنّا، أُخْفِيَ وما منها نعلمه نكن لم ما قرأ ولقد حقّاً، الصحف
 واإلجنيل والتوراة راهيمإب وصحف نوح صحف ويقرأ وحُرِّف، وبُدِّل أُسْقِطَ

 التام والزبور اجلامعة والتوراة نزلت كما والله هذه أمّتهم: فتقول والزبور
 املسلمون: فيقول القرآن يتلو ثم قرأناه، ما أضعاف وإنها الكامل واإلجنيل

 وال بُدِّلَ وال أُسقط فما محمَّد، على الله أنزله الذي حقّاً القرآن والله هذا
 الركن بني الدّابة تظهر ثم وحرَّفه، وبدَّله أسقطه من الله ولعن حُرِّفَ،

 على يُقْبِلُ ثم كافر، الكافر وجه وفي مؤمن، املؤمن وجه في فتَكْتُبُ واملقام؛
 أنا فيقول: يديه؛ بني ويقف صدره، إلى وقفاه قفاه، إلى وجهه رجلٌ القائم

 السفياني بهالك رَكَوأبشِّ بكَ احلقّ أنّ املالئكة من مَلَكٌ أمرني بشير وأخي

 فيقول ،نذير أخيكَ وقصةَ قصتك بَيِّنْ :القائم له فيقول بالبيداء،

 إلى دمشق من الدّنيا فخرَّبنا ،السّفياني جيش في نذيراً وأخي كنت الرّجل:
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 في أبغالُنا ورَوَّثَتْ املدينةَ، وخرّبنا الكوفةَ وخرّبنا حمماً، وتركناهم الزوراء، 

 نريد رجل ألف ثالثمائة وعددنا مكة نريد منها وخرجنا الله، رسول مسجد
 بها عرسنا بالبيداء صِرْنَا فلمّا أهله؛ وقتْلَ العتيق البيت وخراب واملدينة مكة

 وابتَلَعَتْ األرضُ فانفجَرَتِ الكافرين؛ بالقوم بِيْدِيْ بيداء يا صائح: فصاح
 وأخي غيري سواه الو ناقةٍ عِقَالُ األرض على بقي ما فوالله اجليشَ، ذلكَ

 يا ويلك ألخي: وقال ترانا، كما وراء إلى وجوهَنا ضرب قد بِمَلَكٍ فإذا نذير،
 جيشه أهلك قد الله وإنّ محمَّد، آل مهدي بظهور بدمشق امللعون النذر نذير

 وتُبْ السفياني بهالك فبَشِّرْهُ مبكة باملَهْدِيّ احلق بشير يا لي: وقال بالبيداء.
 كما سويّاً فيردَّه وجهه على يَدَهُ القائمُ فيُمِرُّ توبتَكَ، يَقْبَلً فإنه يده؛ على

 .  معه ويسير ويبايعه كان،
 قال املفضل: يا سّيدي وتظهر املالئكة واجلن للناس؟ 

  جماعته مع الرّجل يكون كما ونهمـطـالـخـوي ضل،ـفـم يا والله إي :قال

 .  وأهله

 قلت: يا سّيدي ويسريون معه؟ 

 وعدد والنجف الكوفة بني ما الهجرة أرض ولنزلن والله، إي : الق

 الله ينصره بهم اجلن، من آالف وستة املالئكة، من ألفاً وأربعون ستة أصحابه

 .  يده على ويفتح

 قال املفضل: يا سّيدي فما يصنع بأهل مكة؟ 

 ويستخلف فيطيعونه، احلسنة؛ واملوعظة باحلكم يدعوهم : قال

 .  املدينة يريد ويخرج بيته، أهل من فيهم

قال املفضل: يا سّيدي فما يصنع بالبيت؟

 للناس وضع بيت أول هي التي القواعد إالّ منه يدع وال ينقضه  :قال

 ال بعدهم بني الذي وإنّ وإسماعيل، إبراهيم رفعه والذي آدم، عهد في ببكة
 واملدينة مبكة الظلمة رآثا ويغيِّر يشاء، كما يبنيه ثم ،وصيّ وال نبي بناه
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 األول، بنائه على ويبنيه الكوفة مسجدَ ولَيَهْدِمَنَّ األقاليم، وسائر والعراق

 .  بَنَاهُ مَن مَلْعُوْنٌ العتيق، القصرَ ولَيَهْدِمَنَّ

قال املفضل: يا سّيدي يقيم مبكة؟ 

ال بل يستخلف فيها رجالً من أهله، فإذا سار منها وثبوا   :قال
قتلوه، فيرجع إليهم فيأتوا مهطعني مقنعي رؤوسهم يبكون عليه و

ويتضرّعون ويقولون: يا مهدي آل محمَّد التوبة، فيعظهم وينذرهم 
ويحذّرهم، ثم يستخلف فيهم خليفة ويسير عنهم، فيثبون عليه بعده 
ويقتلونه، فيرجع إليهم، فيخرجون إليه مجززين النواصي ويضجون يبكون 

محمَّد غلبت علينا شقوتنا فاقبَلْ مِنّا توبَتَنَا يا أهل ويقولون: يا مهدي آل 
بيت الرّحمة، فيعظهم ويحذّرهم ويستخلف فيهم خليفة، ويسير فيثبون 

 :والنقباء فيقولعليه بعده ويقتلونه، فيرد إليهم أنصاره من اجلن 
ال رحمة ارجِعُوا إليهم ال تُبْقُوا منهم أحداً، إالّ مَن وُسِمَ وجهُهُ باإلميان، فلو

الله وَسِعَتْ كلَّ شئ وأنا تلك الرحمة، لرجعتُ إليهم معكم؛ فقد قطعوا 
األعذار واألنذار بني الله وبيني وبينهم فيرجعون إليه،م فوالله ال يسلم من 

 .  املائة منهم واحد، والله وال من األلف واحد

 منني؟ قال املفضل: قلُت: يا سّيدي فأين يكون دار املَْهِدّي وجممع املؤ

 مقسم مالِهِ وبيتُ جامِعُها، حُكْمِهِ ومجلس بالكوفة، مُلْكُهُ يكون : قال

 .  الغريني من البيض الذكوات خلوته وموضع السهلة، مسجد املسلمني غنائم

 قال املفضل: وتكون املؤمنون بالكوفة؟ 

 إليها، وجرى فيها كان إالّ مؤمن يبقى ال مفضل، يا والله إي : قال
 والله، درهم ألف شاة ومربط واللهِ، درهم ألف فرس مجال مربط بْلَغَنَّولَيَ

 ذهب، بواحد السبيع أرض من شبراً يشترون أنّهم النّاس من كثيراً وليودَّنَّ
 ميالً، وخمسني أربعة الكوفة ولتصيرن همدان، خطط من خطة والسبيع

 املالئكة فيه تعكف ومقاماً معقالً كربال ولتصيرن ،كربال قصورها ولتخافن
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 ودعا مؤمن، فيها وق لو ما البركات فيها ويكون عظيم، شأنٌ وليكونن واملنون، 

 ثم تنفس أبو عبد اهلل،  مرة ألف الدنيا ملك مثل ألعطاه واحدة بدعوة ربه

 على احلرام البيت كعبة ففخرت تفاخرت األرض بقاع إن مفضل، يا  وقال:

 عليها؛ تفخري فال احلرام، البيت كعبة يا اسكتي الله فأوحى بكربالء، البقعة
 التي الرّبوة وإنّها الشجرة، من منها موسى نودي التي املباركة البقعة فإنها

 وفيها احلسني، رأس فيها غسل لتيا الدّالية وأنّها واملسيح، مرمي إليها أوت
 الرسول يخرج بقعة آخر وانها والدتها، من واغتسلت لعيسى مرمي غسلت

 .  قائمنا لظهور حياة فيها لشيعتنا وليكونن غيبته، قتو في منها

 قال املفضل: يا سّيدي إىل أين يسري املَْهِدّي؟ 

 مقامٌ فيها له كان وردها فإذا الله رسول جدّه مدينة إلى  :قال

 .  الكافرين وحزن املؤمنني سرور يظهر عجيب

 قال املفضل: يا سّيدي ما هو ذلك؟ 

 قبر هذا اخلالئق معاشر يا ويقول: الله رسول جدّه قبرَ يَرِدُ : قال

 في معه من فيقول محمَّد، آل مهدي يا نعم فيقولون: الله رسول جدّي
 من بهم علمأ وهو فيقول: وعمر!! بكر أبو وصاحباه ضجيعاه فيقولون: القبر

 جدِّي مع اخللق كلّ دون من دفنا وكيف وعمر، بكر أبو ومَن جميعاً، اخللق
 هنا ها ما محمَّد آل مهدي يا فيقولون: غيرهما، املدفون فعسى الله، رسول

 بعد للخلق: فيقول زوجتيه!! وأبوا خليفتاه ألنهما دفنا وإمنا غيرهما
 تشحب ولم خلقتهما تتغير لم طريني، غضني فيُخْرَجَا أخرجوهما أيام ثالثة

 الصفةب نعرفهما فيقولون: يعرفهما؟ رجل فيكم هل :فيقول ألوانهما،

 هذا غير يقول أحد فيكم هل :فيقول غيرهم، هنا ليس ألن ونشبههم

 في اخلبر ينشر ثم أيام، ثالثة إخراجها فيؤخر ال، فيقولون: فيهما؟ ويشك
 املَهْدِيّ، ويحضر النّاس ويجتمع احلديث، بذلك واالهما مَن فيفتنت النّاس

 وانبشوهما، عنهما ابحثوا :للنقباء ويقول القبرين عن اجلدار ويكشف
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 في كهيئتهما قال فيخرجاهما إليهما يصلوا أنْ إلى بأيديهم فيبحثون

 ناخرة يابسة دوحة على برفعهما ويأمر أكفانهما، عنهما فتكشف الدنيا،
 املرتابون فيقول فرعها، ويطول وتورق وتنبع الشجرة فتحيى عليها، ويصلبان

 فزنا ولقد قاً،ح الباذخ العظيم الشرف والله هذا شيعتهما: أهل من
 محبّتهما من حبّة مقياس نفسه في أخفى مَن ويخسر مبحبّتهما

 أحب مَن كل املَهْدِيّ: منادي وينادي بهما، ويفتتنون ويرونهما فيضرونهما
 لهما موال حزبني، اخللق فيجتاز فليَنْفَرِدْ، وضجيعيه الله رسول صاحبي

 آل مهدي يا فيقولون: نهما،م البراءة عليهم املَهْدِيّ فيعرض منهما، ومتبرئ
 املنزلة، هذه وعندك الله عند لهما أن نعلم ولم منهما، نتبرّأ ال نحن محمَّد

 ما منهما رأينا وقد منهما السّاعة نتبرأ فضلهما من لنا بدا قد الذي وهذا
 بلى بهما، الشجرة هذه وحياة وغضاضتهما طراوتها من الوقت هذا في رأينا

 فتهب سوداء ريحاً فيأمر إياهما. وصلبك لهما كلنبش منك نتبرأ والله
 إليه فينزالن بإنزالهما يأمر ثم خاوية، نخل كأعجاز فتجعلهم عليهم

 كلّ في أفعالهما قصص عليهم يقص ثم باالجتماع اخلالئق ويأمر فيحييان
 وطرح إلبراهيم، النّار وجمع آدم، بن هابيل قتل عليهم يقص حتى ودور، كور

 عيسى، وصلب يحيى، وقتل احلوت، ببطن يونس وحبس اجلب، في يوسف
 أمير باب على النّار واشعال الفارسي، سلمان وضرب ودانيال، جرجيس وحرق

 في ورفسه قنفذ بسوط فاطمة الصديقة وضرب احلسن، وسم املؤمنني،
 وأنصاره، عمه وبني أطفاله وذبح احلسني وقتل محسناً، وإسقاطها بطنها

 ومؤمنة، مؤمن كلّ ودم الرسول آل دماء واهراق الله رسول ذراري وسبي
 إلى آدم عهد من وجور وظلم وإثم وفاحشة سحت كلّ وأكل حرام، فرج كلّ ونكاح

 فيقتص بهما يأمر ثم به، فيعترفان إيّاه ويلزمهم عليهم يعدّه كلّه، قائمنا وقت

 اًنار ويأمر الشجرة على يصلبهما ثمّ ،حضر مَن مبظالم الوقت ذلك في منهما
 . نسفاً اليمِّ في تنسفهما ريحاً يأمر ثمّ حترقهما، األرض من تخرج
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قال املفضل: يا سّيدي وذلك هو آخر عذابهم؟

 األكبر محمَّد السيِّد ويحضر ليُرَدَّانِ واللهِ مفضل، يا هيهات : قال
 واحلسني واحلسن وفاطمة املؤمنني أمير األعظم والصديق الله رسول

 محضاً، الكفر ومحض محضاً اإلميان محض مَن وكلّ إمامٍ، عدب إمامٌ واألئمة
 قَتْلَةٍ، ألفَ يومٍ كلَّ ليُقْتَالَنِ أنهما حتى املظالم، بجميع منهم وليقتصن

 عذابهما.  من الله شاء ما إلى ويُرَدَّان
 وعدد النجف وبني بينها ما وينزل الكوفة، إلى املَهْدِيّ يسير ثم

 اجلن من آالف وستة املالئكة من ألفا وأربعون ةست اليوم ذلك في أصحابه

 .  رجالً عشر وثالثة ثالثمائة والنقباء

 قال املفضل: يا سّيدي كيف تكون دار الفاسقني الزوراء يف ذلك اليوم والوقت؟ 

 حمماً، وتتركهم الفنت حترقهم وبطشه وسخطه الله لعنة في  :قال

 كلب ومن الغرب رايات ومن الصّفر اياتالرّ من الويل كلَّ بها ولِمَن لها الويل
 فيها ليَنْزِلَنَّ والله وبعيد، قريب كلّ مِن إليها تسير التي الرّاية ومن اجلزيرة

 طوفان يكون وال مبثله، سمعت أذن وال رأت عني ال ما العذاب صنوف من
 املقيم فإنّ مَسكَنَاً؛ اتَّخَذَهَا لِمَن الويل كل ذلك عند الويل السّيف، إالّ أهلها

 الله. يرحمه منها واخلارج لشقائه، بها
 إنها يُقال: حتى الكوفة يعني الدنيا في أمرها ليتنافس مفضل يا واللهِ

 وإنَّ العني، احلور هي نساءها وإنّ اجلَنَّة، هي وقصورها دُوْرَهَا وإنّ الدنيا، هي
 ولتظهر بها، إالّ ادللعب رزقاً يقسم لم اللهَ أنّ النّاس ولَيَظُنُّ الولدان، ولدانها

 الزور وشهادة كتاب بغير واحلكم ورسوله الله على واالفتراء الزور بغداد
 يكن لم ما الدماء وسفك السّحت وأكل والفجور الفسق وركوب اخلمر وشرب

 عليها ليمرّ حتى والرّايات؛ الفنت بتلك اللهُ يخربها ثم دونه، إالّ الدنيا في

 . لزوراءا كانت هنا ها فيقول: املارُّ

ثم ماذا يا سّيدي؟ :قال املفضل
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 يصيح الدّيلم؛ نحو من الصبيح الفتى احلسنيّ يخرج ثم : قال

 الضريح، حول من واملنادي امللهوف أجيبوا احمد آل يا فصيح: بصوت
 ذهب، من وال فضة من ليست كنوز؛ وأيّ كنوزاً، نقالبالطّا الله كنوز فتجيبه

 في الشّهب، البراذين على إليهم أنظر أنّيك احلديد، كزبر رجال هي بل
 من رجل أميرهم، الذئاب تتعاوى كما للحرب شوقا يتعاوون احلراب، أيديهم

 يريع البدر كدارة وجهه إليهم، احلسنيّ فيقبل صالح، به شعيب له يقال متيم
 والصغير الكبير بسيفه فيأخذ الظلمة، أثر على فيعفي أنيقاً، جماالً النّاس

 صفا وقد الكوفة يرد حتى كلّها الرّايات بتلك يسير ثم والرضيع، والعظيم
 فيقولون: املَهْدِيّ خبر وبأصحابه به ويتّصل معقالً، فيجعلها األرض، أكثر

 حتى إليه بنا أخرجوا فيقول: بساحتنا؟ نزل الذي هذا مَن الله رسول ابن يا
 بذلك يرد لم وأنّه يعرفه هوأن املَهْدِيّ أنّه ويعلم والله يريد، وما هو مَن ننظره

 وفي رَجُلٍ، آالف أربعة يديه بني عظيمٍ، أمرٍ في احلسنيّ فيخرج له، إالّ األمر
 فيُقْبِلُ الزيدية، لهم يقال الشعر املسوح ظهورهم وعلى املصاحف، أعناقهم

 إسألوا ألصحابه: الرَّجُلُ يقول ثم املَهْدِيّ، من بالقرب ينزل حتى احلسنيّ
 إلى احلسنيّ أصحاب بعض فيخرج يريد؟، وما هو؟ من لالرج هذا عن

 ومَن اللهُ، حيّاكُمُ أنتم؟ مَن اجلميل، العَسْكَر أيّها يا ويقول: املَهْدِيّ عَسْكَر
 الله وليّ هذا :املَهْدِيّ أصحاب له فيقول تريدون؟ وما هذا؟ صاحبُكُم

 أصحاب فيقول ن،واجل واإلنس املالئكة من أنصاره ونحن محمَّدٍ، آلِ مَهْدِيّ
 احلسنيّ: فيقول صاحبهم، في هؤالء يقول ما تسمع ما سيدنا يا احلسنيّ:

 فيخرج وينظروا، أنظر حتى هذا على اتيت هل فانا القوم وبني بيني خَلُّوا
 له فيقول العَسْكَرين، بني ويقفان املَهْدِيّ ويخرج عَسْكَره من احلسنيّ

 وخامته، ،الله رسول جَدِّكَ هراوة فأين مَّدٍمح آلِ مَهْدِيّ كنتَ إنْ احلسنيُّ:
 العضباء، وناقته البرقوع، وفرسه السّحاب، وعمامته الفاضل، ودِرْعَيْهِ وبُرْدَتُهُ،

 واملصحف السَّنِيّ، وتاجه البراق، وجنيبه اليعفور، وحماره ،الدّلدل وبغلته
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 .  تغيير وال تبديل بغير املؤمنني أمير جمعه الذي 

 فضل: يا سّيدي فهذا كلّه يف الّسفط؟ قال امل

 نوح، وآلة آدم، عصاة حتى النبيني جميع وتركات مفضل يا  :قال

 وميراثه وشعيب وميكائيل يوسف وصاع إبراهيم، ومجمع وصالح، هود وتركة
 حتمله هارون وآل موسى آل ترك ممّا بقية فيه الذي وتابوت موسى وعصاته

 وميراث عيسى وإجنيل وتاجه، سليمان خامتو وعصاته، داود ودرع املالئكة،
 السّفط.  ذلك في ملرسَلنيوا النبيني

 جَدِّكَ هراوةَ تغرس أنْ أسألكَ وأنا رأيت، قد ما بعض هذا احلسنيّ فيقول
 ال وهو فيها؛ يُنْبِتَهَا أنْ اللهَ وتسألَ الصّفا، احلجر هذا في الله رسول
 يطيعوه حتى التسليم إليه املَهْدِيِّ فضلَ أصحابَهُ يُرِيَ أنْ إالّ بذلك يريد

 وتعلو فيه فتنبت احلجر في ويغرسها بيده الهراوة املَهْدِيّ فيأخذ ويبايعوه،

 أكبر، الله احلسنيّ: فيقول واحلسنيّ؛ املَهْدِيّ عَسْكَر تُظِلَّ حتى وتورق وتفرغ
 سائر ويبايعه ايعه،فيب يَدَهُ فَيَمُدُّ أُبَايِعَكَ، حتى الله رسول ابن يا يَدَكَ مُدَّ

 املعروفني الشعر واملسوح املصاحف أصحاب آالف األربعة إالّ احلسنيّ، عَسْكَر
 املَهْدِيُّ ويُقْبِلُ العَسْكَران فتختلط عظيمٌ، سِحْرٌ إالّ هذا ما فيقولون: بالزيدية،

 طغياناً إالّ يزدادوا فلم أيام، ثالثة ويدعيهم فيعظهم املنحرفة الطّائفة على

 وتَمَرَّغُوا مصاحفهم، على ذُبِحُوا وقد إليهم أنظر كأني بقتلهم، فيأمر اً،وكفر

 لهم فيقول املصاحف، تلك ألَخْذِ املَهْدِيّ أصحاب بعضُ فيُقْبِلُ بدمائهم،

 .  فيها مبا يعملوا ولم وغَيَّرُوْهَا، بَدَّلُوْهَا كما حَسْرَةً عليهم تكون دَعُوْهَا املَهْدِيُّ:

 ثم ماذا يا سّيدي؟ قال املفضل: 

 ويذبحونه فيأخذوه بدمشق، السّفياني سرايا إلى رجاله تثور ثم:  قال

 واثنني صِدِّيق، ألف عشر اثني في احلسني يظهر ثم الصّخرة، على
 ثم بيضاء، ورَجْعَةٍ زهراء، كَرَّةٍ من عندها لك فيا بكربالء، رجاله وسبعني

 على القُبَّةُ له وتُنْصَبُ ،التسليم إليه نياملؤمن أميرُ األكبرُ الصِّدِّيقُ يخرج
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 وهي بطيبة ورُكْنٌ اليمن، بصنعاء ورُكْنٌ بهجر، رُكْنٌ أركانُها؛ وتُقَامُ النجف،

 واألرض بالسّماء، تشرق ومصابيحها إليها أنظر فكأني ،النبي مدينة
ۡرض    السّرائر تُبْلَى فعندها والقمر، الشّمس من أضوى ُّ مه َعة  َعَمآ تَۡذَهله كه
ۡرَضَعۡت 

َ
 إىل آخر اآلية. ،  ٢... أ

 ومَن إليه أنصاره في محمَّد السيِّد األجل األكبر الصِّدِّيق يظهر ثم
 ساحِرٌ أنّه فيه والشّاكون مكذبوه ويحضر معه، واستشهد وصَدَّقَ، به آمن

 يقتصّ حتى وقاتله حاربه ومن هذا عن وناعق وشاعر ومعلم ومجنون وكاهن
 مع املَهْدِيّ ظهور إلى الله رسول وقت من بأفعالهم ويجازوا احلقب منهم

ۡرض  َونهر َي   اآلية: هذه تأويل ويحق وقت ووقت إمام إمام
َ
ۡم ف  ٱأۡل َن لَهه َونهَمكَّ 

وَن  م َما ََكنهواْ ََيَۡذره َما م ۡنهه نهوَدهه  لعنهما ووبال ضالل قال:،  ٦ف رَۡعۡوَن َوَهََّٰمََّٰن وَجه

 . حياويُ اشبفين الله
 قال املفضل: قلت: يا سّيدي فرسول اهلل أين يكون؟ وأمري املؤمنني؟ 

 حتى والله األرضَ يطئا أن بدّ ال املؤمنني وأمير الله رسول إنّ : قال
 موضع يبقى ال حتى البحار قعر في وال الظّلمات في ما واللهِ إي يورَثَاها،

 مفضل يا الينا أنظر فكأني والله صب.الوا الدِّينَ فيه وأقاما وطئاه إالّ قدم
 من بنا نزل ما إليه نشكو الله رسول جَدِّنا يدي بني ونحن األئمة معاشر

 وتخويفنا ولعننا وسبِّنا علينا والردّ التكذيب من نالنا وما بعده، األمة
 عن وترحيلنا األمّة، دون من إيانا ألمورهم الوالة طواغيتهم وقصد بالقتل،

 فيبكي العظيم، وبالكيد وبالسّم باحلبس إيانا وقتلهم ملكهم، ديار إلى حَرَمِهِ
 ولو قبلكم، بجَدِّكم نزل ما إالّ بكم نزل ما بني يا ويقول: الله رسول

 في واإلمامة والوصيّة واالميان والهدى احلقَّ أنّ ووالتُهم طواغيتُهم عَلِمَتْ
 .لطلبوه غيركم
 فَدَكٍ أَخْذِ من وعمر بكر بيأ من نالها ما بشكوى فاطمة تبتدئ ثم

 بكر أبي إلى وخطابها واملهاجرين، األنصار مجمع في إليهم ومشيها ،منها
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 عليه واحتجاجها لهم، وارث ال األنبياء إن قوله من عليها رد وما فدك أمر في 

ن  ويحيى: زكريا بقصة الله بقول َّ  َفَهۡب َل  م ن دَله  يَر ثهن  َوَير ثه م نۡ  ٥ا َك َوۡل 
يَّ   وَبۖۡ َوٱۡجَعۡلهه َربَّ  رَض  َوَور َث   وسليمان: داود بقصة وقوله ، ٦ا َءال  َيۡعقه

 ۡۖ َد لَۡيَمَّٰنه َداوۥه  أباكِ أنّ ذَكَرْتِ التي صحيفتَكِ هاتي لها: عمر وقول ، ١٦... سه

 لها ونشره منها، إياها عمر وأَخْذِ الصحيفة، وإخراجها فدك، على لكِ كتبها

 فيها، وتَفْلِهِ العرب، وسائر واألنصار واملهاجرين قريش من داألشها رؤوس على
 متشي باكيةً أبيها قبر إلى ورجوعها وبكاءَها إيّاها، ومتزيقه لها، وعركه

 صفيّة: بنت رقية بقول ومتثّلها بأبيها واستغاثتها أقلقتها وقد رمضاء على
لو كنت شاهدها لم تكثر اخلطبقـــــد كـــــان بعـــــدك أنبـــــاء وهينمـــــة 
 انــا فقــدناك فقــد األرض وابلهــا   

 

 واختــل أهلــك واختلــت بهــا الريــب  
 

 ابدى رجال لنا ما في صدورهم
 

 ملــــا نايــــت وحالــــت دونــــك احلجــــب  
 

 بــــــى ومنزلــــــةرلهــــــم ق لكــــــل قــــــومٍ
 

 عنـــــد االلـــــه عـــــن االدنـــــني مقتـــــرب 
 

 يا ليت بعدك كان املوت حل بنا
 

 أملــوا أنــاس ففــازوا بالــذي طلبــوا     
 

 جميعاً وعمر وقنفذ الوليد بن خالد وإنفاذ بكر، أبي قصّة عليه وتقصّ
 ساعدة، بني سقيفة في البيعة إلى بيته من املؤمنني أمير إلخراج

 القرآن وجَمْعِ وتعزيتهنّ، الله رسول أزواج وضمّ املؤمنني، أمير واشتغال
 وقضاها وطارفه تالده فيها باع درهم ألف ثمانون وهي عداته وإجناز وتأليفه،

 البيعة من املسلمون عليه أَجْمَعَ ما إلى عليّ يا أُخْرُجْ له: عمر لوقو عنه،
 قتلناكَ، تفعل لم فإنْ عليه، اجتمعنا عمّا تخرج أنْ لك فما بكر، أبي ألمر

 لو له واحلقّ مشغول، عنكم املؤمنني أمير إنّ :فاطمة جارية فضة وقول
 على اجلزل احلَطَبِ عُوجَمْ لها، عمر وسَبُّ ورسولَه، اللهَ واتقيتم أنصفتموه

كلثوم  وأم ورقية وزينب واحلسني واحلسن وفاطمة املؤمنني أمير إلحراق النّار
 وراء من لهم وخطابها ،فاطمة وخروج الباب، على النّار مواضرامه وفضّة،

 أنْ تريد ورسوله؟!! الله على اجلرأة هذه ما عمر يا ويحك وقولها: ،الباب
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 لها، وانتهاره نوره، مُتِمُّ واللهُ الله، نورَ وتطفئ وتفنيه، نياالدُّ من نَسْلَهُ تَقْطَعَ

 والنهي باألمر تأتيه واملالئكة حاضر محمَّداً أنّ فلو فاطمة؛ يا كُفِّيْ وقوله:
 إلى خُرُوْجَهُ شِئْتِ إنْ فاخْتَارِيْ املسلمني، كأحد إالّ عليّ وما الله، من والوحي

 هذا عُدَيٍّ، شقيَّ يا له: وقولها جميعاً، بالنّار مأُحْرِقُكُ وإالّ بكر، أبي بيعة
 وهي - قالت ثم أكفانه، الثرى والمس قبره في جبني له يبل لم الله رسول

 ومنعهم أمّته وارتداد وصفيِّكَ ورسولك نبيّكَ فَقْدَ نشكو إليكَ اللهمّ :- باكية
 عمر وانتهار انه،بلس نبيّكَ على املنْزَل كتابك في لنا جعلتَهُ الذي حقنا إيانا

 يجمع فكم النساء حماقة فاطمة يا فنك دعي وقولهم: الوليد بن وخالد لها
 الله لعنه قنفذ وأدخل الباب، خشب في النّار وأخذ والرسالة، النبوة لكم الله

 صار حتى عضدها على بكر أبي بسوط لها عمر وضرب الباب، فتح يروم يده
 برجله الباب عمر وركل وبكاها، ذلك من وأنينها احملترق، األسود كالدّملج

 وصرختها وإسقاطها، أشهر لستّة مبحسن حاملة وهي بطنها أصاب حتى
 حتى خَدِّها على عمر وصفقة وخالد، وقنفذ عمر وهجوم الباب، رجوع عند

 رسول يا أبتاه يا تقول: بالبكاء جتهر وهي فانتثر، خمارها حتت قرطَهَا أبرى
 ويُسْقَفُ أبتاه، يا وتُصْفَقُ بطنها، في جَنِيْنٌ ويُقْتَلُ بُ،تُضْرَ فاطمة ابنتُكَ الله،

وضربها  اخلمار، فوق من إليه يصل الهوان ضيم من تصونه كنتَ لها ملا خَدٌّ
 الله، إلى تدعو السّماء إلى ناصيتها ورفعها لتكشفه، اخلمار على بيدها

 حاسِرٌ احلدقتني، يردا العينني، مُحْمَرُّ البيت داخل من املؤمنني أمير وخروج
 علمتي قد الله رسول ابنة يا وقال: لصدره، وضمَّهَا عليها مالءته ألقى حتى

 ناصيتكِ، ترفعي أو تكشفي أنْ الله فالله للعاملني رحمة أباك بعث الله أنّ
 أنّ يشهد مَن األرض على اللهُ يُبْقِي ال ذلك فعلتِ لئن فاطمة يا فوالله

 دابّة وال آدم وال نوح وال إبراهيم وال عيسى وال وسىم وال الله رسول محمَّداً
 هلك. إالّ السّماء في يطير طائر وال األرض وجه على متشي
 وما هذا يومك من بالكيل الويل كلُّ الويلُ لكَ :اخلطاب ابن إلى قال ثم
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 رجفخ األمّة، غابرَ فأفْنِيْ الفقار، ذا سيفي أُخْرِجَ أنْ قبل أًخْرُجْ يليه، وما بعده 

 خارج من وصاروا بكر، أبي بن الرحمن وعبد وقنفذ الوليد بن وخالد عمر
 النساء يقبل ما منها فاقبلي موالتك اليكِ بفضة املؤمنني أمير فصاح الدّار،

 قتيالً عليه محسناً فسقطت الباب وردَّةِ الرفسة من اخملاض جاءها وقد
 رسول عرفه لقد فضة يا لها: فقال التسليم إليه املؤمنني أمير وعرفت

 بهذا اليوم احلسني وعرف احلسن وعرف فاطمة وعرف وعرفني الله
 فإنه البيت بقعر فاوايه العرش ميني عن أنوارٌ األظلّة نور في ونحن الفعل

 الليل سواد في لها املؤمنني أمير حمل وتشكو ،الله رسول بجَدِّه الحِقٌ
 بالله يذكِّرُهُم واألنصار هاجرينامل دُوْرِ إلى كلثوم وأم وزينب واحلسني واحلسن

رسول  حياة في مواطن أربع في عليه ورسوله الله بايعوا الذي وعهده ورسوله
 ليومه النُّصْرَةَ يَعِدُهُ فكُلٌّ جميعهم، املؤمنني بإمرة عليه وتسليمهم ،الله

 عنده.  جمعهم قعد أصبح فلمّا املُقْبِلِ،
 بعده، بها امتحن التي السَّبْعَةَ املِحَنَ املؤمنني أميرُ إليه يشكو ثم

 قد واخلالفة، اإلمامة في قريش تنازعت ملّا قولهم واألنصار املهاجرين ونقض
 قتلوا الذين قريش من به أولى فنحن منع فإذا حقّه، األمر هذا لصاحب منع

 املدينة إلى الغار إلى هارباً منهم خرج حتى فراشه في وكبسوه الله رسول
 منا احلزبني من قال حتى األنصار: فقالت إليه، وهاجرنا اهونصرن فآويناه

زوراً  الله رسول على شهدوا قسامة شاهداً أربعني عمر فقام أمير، ومنكم أمير
 الله، أطاعوا ما فأطيعوهم قريش من األئمة قال: الله رسول أنّ وبهتاناً

 أول فكانت يده من القضيبَ ورمى القضيب، هذا لَحْيَ فالْحُوْهُم عصوا فإنْ
 أبي إلى األمر رقبوا وأن ،الله رسول على اإلسالم في شُهِدَتْ زور قسامة

 ورسوله الله علم وقد لي، ناصر ال إذ فامتنعتُ بيعته إلى يدعوني وجاءوا بكر

 وفعلوا عَلَيَّ فوثبوا ،القعودُ وَسِعَنِي لَمَا املسلمني سائر من سبعة نصرني لو أنْ

 فأخرجوني بي جاؤوا ثم به، أعلمُ وأنت ،إليكَ شكيتُهُ ام الله رسول يا بابنتك
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 بني هارون مع قصة مثل فيهم قصتي من وكان وثلبوني مُكْرَهَاً، داري من

ونَن  فَََل   ملوسى: كقوله وقولي إسرائيل،
ِ  َوََكدهواْ َيۡقتهله و َقۡوَم ٱۡستَۡضَعفه

َم إ َن ٱلۡ
ه
ٱۡبَن أ

ۡعَدآَء وَ 
َ
َ ٱأۡل ۡشم ۡت ِب 

ه ۡذ   وقوله: ، ١٥٠ََل َتَۡعۡلن  َمَع ٱلَۡقۡوم  ٱلَظَّٰل م نَي ت خه
ۡ
َم ََل تَأ يَۡبَنؤه

ِۖ  َوََل  ب ل ۡحَيِت   ٓ َس 
ۡ
َٰٓء يَل َولَۡم تَۡرقهۡب قَۡوِل   إ َّنَّ   ب َرأ ٓ إ ۡسَر وَل فََرۡقَت َبنۡيَ بَن  ن َتقه

َ
يته أ  ، ٩٤ َخش 

 الذي عَهْدِي ونَقْضِ خالفي يف عليهم احلُجّةُ وكانت راضياً، محتسباً فصبرتُ

 سائر من نبيٍّ من وصيٌّ يحتمل لم ما واحتملتُ الله، رسول يا عليه عاهدتهم
 ملجم، بن الرحمن عبد بضربة قتلوني حتى األمم في واألوصياء األنبياء

 بعائشة والزّبير طلحة وخروج بيعتي، نَقْضِهِم في عليهم الرقيب الله وكان
 البصرة، إلى لبيعتي ناقضني بها وسيرهم العمرة،و احلج يظهران مكة إلى

 الله، كتاب من الله رسول يا به جئتَ مبا إياهم وتخويفي إليهم، وخروجي
 إالّ يأبون وهم وإنذاري، واعذاري عليهم وصبري وقتالي، حربي على ومقامهم

 عدب عليهم اللهُ فنصرني احلجّةَ ألزمْتُهُم أنْ بعد الله إلى فحاكمتُهُم السّيف،
 عشرين دماءُ وهُرِقَتْ باالحسان، والتابعني واألنصار املهاجرين أكابر قتل أنْ

 رئيساً، سبعني من اجلمل زمام على كفّاً سبعون وقُطِعَتْ املسلمني، من ألف
 آخر.  عليه قبض كف قطعت كلما

 غزواتك في لقيتَ ممّا وأمّر أدهى صخر بن معاوية هند ابن من لقيت ثم
 أشنع كان اجلمل حرب أنّ على اجلمل، أصحاب من عدكب الله رسول يا

 إلى الكوفة هجرتي دار من فسِرْتُ وأعظمها، وأهولها لقيتُها التي احلرب
 في دونه من وأربعة الله رسول يا أنصارك من سبعمائة ومعي معاوية حرب

 واخلالط والبصرة الكوفة العراقني أهل من رجل ألف ستني ولها ديوانك
 عليهم، وصبري بهم جهادي الله رسول يا وعلمك الله بعون فكان النّاس،

 األبتر وشانئك هند ابن بأصحابي مكر وتفاشلوا وتنازعوا وهنوا إذا حتى
 إلى ندعوكم اإلسالم من إخواننا يا ونادى: األسنّة، على املصاحب ورفع عمرو،

 الشبهات أهل وأصغى ودماءكم، دماءنا ونصون ،احلكومة وإلى الله كتاب
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 وقالوا ذلك، إلى أصحابي من مرض قلبه في ومَن والظّنون الشّكوكو 

 علمته قد ما لهم وقلت الله، كتاب إلى دعانا من قتال لنا يحلّ ال بأجمعهم:
 املصاحف يرفعوا لم القوم أنّ الله عِلْمِ من إياه علمتني الله رسول يا وأنت

 عنهم الكَفّ إالّ بيأصحا من املنافقون فأبى عليهم، وظهورنا رهبهم عند إالّ
 حيلة وإنها أمرهم، لهم وبَيَّنْتُ وحفظتهم وحرضتهم فوعظتهم قتالهم وترك

 ألفا عشرين زهاء في معاوية أصحاب واجتمعوا أسلحتهم فرموا عليهم،
 على لهم فقلت الله، كتاب إلى القوم نحاكم دعنا واحد: رجل كلمة لي وقالوا

 به، أحكم وال عليّ يحكم ال معاوية: فقال معاوية، ومن منكم به أحكم أنني
 ابني إلى فقلت إليه، أسلم وال إلي يسلم وال أرضى، وال يرضى ال فإنه

 أنتَ ابنك لي: فقالوا عليّ، ابني وفضلت نفسي في شككت ال الصر احلسن
 مُضَرِيٌّ، بيننا يحكم ال فقالوا: العباس، بن الله عبد فقلتُ: ابنكَ، وأنتَ

 ترضَ لم إنْ وقالوا: احلاكم، وأنا وحتَكَّمُوا عليهم، االختيار ليو عَلَيَّ، واختاروا
 عيناك.  فيه الذي أخذنا نشاء مَن نُحَكِّمَ أنْ

 منعزل وهو األشعري قيس بن الله عبد إلى يكتبوا يحكموا أنْ اختاروا ثم
 بن الله بعبد هم ورَضُوا عُمَرَاً، حكم قد معاوية وتركوا وقدّموه فسَيَّروه عنّا

 بالفضل قيس بن الله عبد ووصفوا أرادوا، مبا وحكموا األشعري، يسق
 وعبد عمر أظهرها وخدعة مواطاة إالّ كانت وما عمر، مَكْرِ عن عباء واجلبلة

 قعود عند وألزموني معاوية، أثبت عمراً وأنّ عزلني، الله عبد أن فزعموا الله،
 أجلٍ إلى معاوية وبني بيني كتبت وان الشام وأهل واجتماعهم عني جمعهم

 منابر على معاوية لعني أظهر الكوفة إلى مطاع غير مَعْصِيّاً وانكفَأْتُ معلوم،
 وعبد واحلسني احلسن الله رسول يا وابناك أنا ولُعِنْتُ أعماله، وسائر الشام

 على كلّهم أمية بني أيام شهد األشتر، ومالك ياسر بن وعمار العباس بن الله

 واملسالك الطرق وعلى األسواق وفي ومساجدها صّالةال جوامع وفي ملنابرا

 يوم بالتحكيم لي املطالبون أصحابي من املارقون عَلَيَّ وخرج ،سِرّاً ال جهراً



 اجلزء الثاني 

 ورأيِنا تركنا في اللهَ وخَالفْتَ وبَدَّلْتَ وكَفَرْتَ غَيَّرْتَ قد فقالوا: املصاحف

 موقف، بحروراء ولهم لي نفكا الرِّجال، عليكَ حَكَّمْنَا أن إلى لنا وإجابتِكَ
  كامالً. حَوْالً وأنظرتُهُم قتالهم عن فيه لهم دفعتُ

 املسلمني من أطاعني بِمَن معاوية أريد الهدنة انقضاء بعد خرجت ثم
 املسلمني صلحاء من رجالً فلقوا بالنّهروان، عَلَيَّ املارقون أصحابي فخرج

 خباب بن الله عبد له ليقا وصفني اجلمل يوم معي قاتل ومَن وعُبّادِهِم،
 وهذا هؤالء ذَبْحُنَا ما وقالوا: خنزير، دَمِ على له وطفالً وزوجته وذبحوه

 كفر قد أنّه يُقِرَّ حتى أصحابه وسائر بِعَلٍّي فِعْلُنَا وهذا واحدٌ، إالّ اخلنزير
 بالنّهروان وخاطبتُهم إليهم فعدلتُ توبته، ونَقْبَل يتوب ثم وبَدَّلَ، وغَيَّرَ

  احتجاجي وكان اطالًـب مـاجُهـجـتـاح انـكـف م،ـهـيـلـع تَجَجْتُـواح عَلَيَّ واـجـتـاحـف

 .(1) حقّاً...
  (منتخب البصائر )  حلميد اممّا رواه لي السيِّد اجلليل بهاء الدين علّي بن عبد

 ،أبيه عن إىل أمحد بن عقبة، يرفعه األيادي حممَّد بن أمحد عن بطريقه رواه احلسيين

،  نعم :  ِئَل عن الّرجعة أََحقٌّ هي؟ قالُس :ن موالنا اإلمام أبي عبد اهللع

،  القائم أثر على يخرج احلسني:  فقيل له: َمن أّول َمن خيرج؟ قال

يَۡوَم   كتابه في تعالى الله ذكر كما بل ال : قلت: ومعه الناس كلّهم؟ قال
ۡفوَ 
َ
تهوَن أ

ۡ
ور  َفَتأ ا يهنَفخه ف  ٱلصُّ وَرةه انلََبإ    ١٨اج   . قوم بعد قوم، سه

 سبعون ومعه معه، قُتِلُوا الذين أصحابه في احلسنيُ ويُقْبِل:  ُوعنه

 فيكون ،اخلامتَ القائمُ إليه فيدفع عمران، بن موسى مع بُعِثُوا كما نبيّاً

 . حفرته في ويواريه وحنوطه وكفنه غسله يلي الذي هو احلسني

والله   :يقول عفي قال: مسعُت موالنا اإلمام أبا جعفروعن جابر اجل
 :، قلُت تسعاً ويزداد سنة، ثالثمائة موته بعد رَجُلٌ البيت أهل مِنّا ليملكنَّ
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: وكم يقوم القائم يف عامله؟ ، قلُت القائم بعد : متى يكون ذلك؟ قال

 ،سنياحل وهو الدّنيا إلى املنتصر يخرج ثم سنة، عشرة تسع : قال
 أمير وهو السّفّاح يخرج حتى ويسبي فيقتل أصحابه، ودم بدمه فيطلب

. املؤمنني

 ، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللورويُت عنه أيضاً بطريقه إىل أسد بن إمساعيل

  :أنه قال حني سئل عن اليوم الذي ذكر اهلل مقداره يف القرآن  يف يوم كان

 كَرَّتِهِ في مُلْكُهُ فيكون الله رسول كرة يوه   مقداره مخسني ألف سنة

 .(1) سنة ألف وأربعني أربعة كرته في املؤمنني أمير وميلك سنة، ألف خمسني

  (منتخب البصائر ) رج عن أهل االميان تصنيف السيِّدمن كتاب السلطان املف 

قال: كنُت  اجلليل بهاء الدين علّي بن عبد الكريم احلسين يرفعه إىل علّي بن مهزيار

نائماً يف مرقدي، إْذ رأيُت فيما يرى الّنائم قائالً يقول: ُحجَّ السنةَ، فإنك تلقى 

 فقد إذا إنّه مهزيار ابن يا صاحَب الزمان، وذكر احلديث بطوله ثم قال: 

 ،الله لوليّ يؤذن السفياني، وبويع العباسي، وسار املغربي، وحترك يالصين
 ،الكوفة إلى فأجيء عشر وثالثة ثالثمائة في واملروة، الصَّفا بني فأخرج
 اجلبابرة. بناء من حوله ما وأهدم ،األول بنائه على وأبنيه مسجدها، فأهدم

 مَن خْرِجُاُو احلجرة، فأهدم يثرب، إلى وأجيء ،اإلسالم حجّة بالنّاس وأحج

 ما،عليه يُصْلَبَانِ بخشبتني وآمُرُ البقيع، جتاه بهما فآمُرُ ،طرّيان وهما بها

 مناد فينادي األولى، من أشدَّ بهما النّاسُ فَيَفْتَتِنَ ،حتتهما من فتُورِقَان

 على يبقى ال فيومئذ خذي! أرض ويا ،أنبذي سماء يا السماء من الفتنة

 . أخلص قد مؤمن إالّ األرض وجه

يا سيدي ما يكون بعد ذلك؟  :قلت

َكَرةَ َعلَۡيه مۡ ثهَم َرَدۡدنَ   اآلية: هذه تال ثم الرّجعة، الكرّة الكرّة  :قال
مه ٱلۡ  ا لَكه
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َّٰل   ۡمَو
َ
م ب أ ۡمَدۡدَنَّٰكه

َ
ۡكَۡثَ نَف رًياَوبَن نَي  َوأ

َ
ۡم أ  .٦   (1) وََجَعۡلَنَّٰكه

  (كامل الزيارة )  حممَّد بن جعفر الرزاز، عن ابن أبي اخلطاب وأمحد بن

قال: قلت  احلسن ابن علّي بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن بريد العجلي

أخِبْرِني عن إمساعيل الذي  : يا ابن رسول اهللملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل

ۡر ف  ٱلۡ  ذكره اهلل يف كتابه حيث يقول:  ۥَوٱۡذكه ٌۚ إ نَهه ۡ ٱََكنََصاد َي  ك َتَّٰب  إ ۡسَمَّٰع يَل د  وَعۡ ل
وَل   يزعمون أنه  ؟ فاّن الّناسأكان إمساعيل بن إبراهيم،  ٥٤ا  نَب يَّ  َوََكَن رَسه

 إبراهيم وإن إبراهيم، قبل مات إسماعيل إنّ  :إمساعيل بن إبراهيم، فقال

. قلُت: فَمن  إذاً إسماعيل أرسل مَن فإلى شريعة، صاحب قائماً لله حجّة كان

 الله بعثه النبيّ حزقيل بن إسماعيل ذاك  :كان ُجِعلُْت ِفَداكَ؟ قال
 فوَجَّهَ عليهم، له الله فغضب وجهه، فروة وسلخوا وقتلوه فكذَّبوه قومه إلى

 ملك سطاطائيل أنا إسماعيل يا له: فقال العذاب، ملك سطاطائيل إليه
 فقال شئتَ، كما العذاب بأنواع قومَكَ ألُعَذِّب إليكَ، العزَّة ربُّ وجَّهَني العذاب

 فما إليه: الله فأوحى سطاطائيل. يا ذلك في لي حاجة ال إسماعيل: له
 لنفسك امليثاق أخذتَ إنكَ ربّ يا إسماعيل: فقال إسماعيل؟ اي حاجتك

 تفعل مبا خلقك وأخبرتَ بالوالية، وألوصيائه بالنبوة، وحملمد بالربوبية،
 تَكُرَّهُ إلى أنْ احلسني وعدتَ وإنكَ نبيّها، بعد من عليّ بن باحلسني أمّتُهُ

 تكرني أنْ رب يا إليك فحاجتي به، ذلك فعل ممّن بنفسه ينتقم حتى الدّنيا،
 فوعد احلسني. تكر كما فعل، ما بي ذلك فعل ممّن أنتقم حتى الدنيا إلى

 .   (2)عليّ بن احلسني مع يكرّ فهو ذلك حزقيل بن إسماعيل الله

  (اتكامل الزيار )  احلمريي، عن أبيه، عن علّي بن حممَّد بن سامل، عن

عن عبد اهلل بن عبد الرمحن حممَّد بن خالد عن عبد اهلل بن محاد البصري، 

: األصم، عن أبي عبيدة البزاز، عن حريز قال: قلت ملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل
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ُجِعلُْت ِفَداكَ ما أقّل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض، مع حاجة 

 إليه يحتاج ما فيها صحيفة مِنّا واحِدٍ لكلّ إنّ  :هذا اخللق إليكم؟ فقال
 قد أَجَلَهُ أنّ عَرَفَ به، أُمِرَ ممّا فيها ما انقضى فإذا مدّته، في به عملي أنْ

 . الله عند له مبا وأخبره نفسه، إليه ينعى النبيّ وأتاه حضر،

 ما له وفسر أُعْطِيها التي صحيفته قرأ عليه الله صلوات احلسني وإن

 تلك نتوكا القتال إلى فخرج تنقض، لم أشياء منها وبقي يبقى وما يأتي
 تستعد فمكثت لهم فأذن نصرته في الله سألت املالئكة أنّ بقيت التي األمور

 صلوات وقتل مدته، انقطعت وقد فنزلت قتل، حتى لذلك وتتأهب للقتال

 نصرته، في لنا وأذنت االنحدار، في لنا أَذِنْتَ رب يا :املالئكة فقالت عليه. الله

 حتى قبته ألزموا أنِ إليهم تعالىو تبارك الله فأوحى ؟قبضته وقد فانحدرنا

 وإنكم نصرته، من فاتكم ما وعلى عليه وابكوا ،فانصروه خرج قد ترونه

 فاتهم ما على وجَزَعاً تَقَرُّباً املالئكةُ فبكت ،عليه والبكاء بنُصْرَتِهِ خُصِصْتُم

 .(1) أنصاره يكونون عليه الله صلوات خرج فإذا نُصْرَتِهِ، من

 حممَّد بن العباس، عن جعفر بن  :وتأويل اآليات الظاهرة ئدكنز جامع الفوا

عن القاسم بن إمساعيل، عن علّي بن خالد العاقولي، عن عبد  ،حممَّد بن مالك

يف  عن سليمان بن خالد قال: قال موالنا اإلمام أبو عبد اهلل ،الكريم اخلثعمي

َفةه   :قوله تعاىل فه ٱلَراج  َها ٦يَۡوَم تَرۡجه  الرّاجفة : قال،  ٧ ٱلَراد فَةه  تَۡتَبعه

 رأسه عن ينفض مَن وأوّل ،طالب أبي بن عليّ والرّادفة ،عليّ بن احلسني

إ نَا   تعالى: قوله وهو ؛ألفاً وسبعني خمسة في عليّ بن احلسني التراب
ۡنَيا َويَوَۡم يَ  ْ ف  ٱحۡلََيوَّٰة  ٱدلُّ لََنا َوٱََّل يَن َءاَمنهوا ه رهسه ۡشَهَّٰده نَلَنَصه

َ
ومه ٱأۡل يَوَۡم ََل يَنَفعه  ٥١قه

وٓءه ٱدَلار   ۡم سه مه ٱلَلۡعَنةه َولَهه ۡمۖۡ َولَهه َرتههه   .٥٢  ٱلَظَّٰل م نَي َمۡعذ 
 ا عن موالنا اإلمام أبي عبدأبو القاسم العلوي معنعن :تفسري فرات بن إبراهيم
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 مثله، وفيه يف مخسة وتسعني ألفا.  اهلل

 .(1)مثله عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللالفضائل، الروضة: 

  ،حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، عن احلسن السلمي، عن أيوب بن نوح

عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم، عن عباية قال: أتى 

قال:   منها؟ تريد وما  :فقال: َحدِّْثِني عن الّداّبة قال رجٌل أمري املؤمنني

 وتؤمن القرآن تقرأ مؤمنة دابّةٌ هي : أَْعلََم ِعلَْمَها، قال أحببُت أْن

 . (2) األسواق في ومتشي الطعام، وتأكل نبالرّحم

  ،عن عبد اهلل بن أيوب املخزومي عنحدثنا احلسني بن إمساعيل القاضي 

حييى بن أبي بكري، عن أبي حريز، عن علي بن زيد بن جذعان، عن خالد بن 

 ومعها األرض دابّة تخرج  :يرة قال: قال رسول اهللأوس، عن أبي هر

 ،موسى بعصا املؤمن وجهَ جتلو ؛سليمان وخامت موسى عصى
 . (3) سليمان بخامت الكافر وجهَ وتَسِمُ

  (منتخب البصائر )  سعد، عن ابن هشام، عن الربقي، عن حممد بن سنان

: قال رسول  مام أبو عبد اهللقال موالنا اإل أو غريه عن عبد اهلل بن سنان قال:

 أوحى، ما حجاب وراء من إليَّ فأوحى ربي بي أسرى لقد  :اهلل
 إله ال الله أنا إني محمَّد يا قال: أنْ به كلمني ممّا وكان به، كَلَّمَ مبا وكَلَّمَنِي

 كاملل أنا إالّ إله ال الله أنا إني الرحيم، الرحمن والشّهادة الغيب عالِمُ أنا إالّ
 عمّا الله سبحان املتكبر اجلبار العزيز املهيمن املؤمن السّالم القدّوس

 األسماء لي املصور، البارئ اخلالق أنا إالّ إله ال الله أنا إني يشركون،

 .احلكيم العزيز وأنا واألرض، السّماوات في مَن لي يسبِّح احلسنى،
 فال اآلخر وأنا ،قبلي شيء فال األوّل أنا إال إله ال الله أنا إني محمَّد يا
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 وأنا دوني، شيء فال الباطن وأنا فوقي، شيء فال الظّاهر وأنا بعدي، شيء 

 عليم.  شيء بكلّ أنا إالّ إله ال الله
 األئمة..  من ميثاقه آخذ ما أوّل عليٌّ محمَّد! يا
 تكلمهم. التي الدّابّة وهو األئمة، من روحَه أقبض مَن آخر عليٌّ محمَّد! يا
 منه تكتم أنْ لكَ ليس إليكَ، أُوْحِيْهِ ما جميع على أظهره عليٌّ د!محمَّ يا

يا  دونه، سِرٌّ وبينك بيني ما فليس إليك أسررته الذي أبطنه محمد يا شيئاً،
 . (1) به عليمٌ عليٌّ وحرام: حالل من خلقتُ ما عليٌّ، عليٌّ محمد

آخر َمن ُتقَْبض روحه  إلمام علّياًاإىل أّن  وهو صحيح سنداً  أشار اخلرب 

ولكّن  ،بعد الّرجعة، وليس فيه مّثة ما يشري إىل أّنه يرجع بعد اإلمام احلسني مباشرةً

تكون قرينةً قطعّية على أّنه ثاني  ،ليت َدلَّْت على أّنه ثاني َمن يرجعااألخبار األخرى 

أّوُل راجٍع إىل  وكذا ليس يف اخلرب ما يشري إىل أّن اإلمام احلسني ؛راجٍع إىل الّدنيا

فعالج هذا  ،أّول َمن يرجع إىل الّدنيا الّدنيا، لكّن األخبار املتقدِّمة قرينةٌ على أّنه

فاخلرب املتقدِّم مطلَق، واألخبار األخرى  ،اخلرب مع بقّية األخبار من باب تقييد املطلَق

 .مقيِّدة له، كما ال خيفى مبقتضى قواعد اجلمع العريف

 قة عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللعن مسعدة بن صد،  عن أمري املؤمنني

 أهلي لي اللهُ وسيجمع أيّوب، من سُنَّة وفِيَّ الشيب، سيّد أنا  :قال علّي

 .(2) هلك أو مات وقلتم الفلك، استدار إذا وذلك شمله، ليعقوب جمع كما

جع هو سري حلديُث إىل أّن اإلماَم أمري املؤمنني علّي بن أبي طالبايشري 

 وهذا ما َدلَّ عليه قوله ،لّدنيامن هذه ا وعيالُه بعد رحيل موالنا اإلمام املنتظر

 : هلك أو مات وقلتم ، وموته  مقارن الستدارة الفلك أي شروق

 .الّشمس من مغربها، وهذا من أشراط الّساعة
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 !!الّشبهات الطّارئة على إمكان الّرجعة الجهة الثالثة:* 

املفهوم الَعقَدي الوحيد الذي عارضته الّشبهات، بل ال يكاد يوجُد  الّرجعة ليست

حّق خاٍل من شبهة تعارضه، فإّن اجلهل أكثر من الِعلم يف هذه الّنشأة، وشياطني 

وَ   اإلنس واجلّن جيهدون يف ترويج الّشبهات وتكثريها، وقد قال اهلل تعاىل: ٱََّل ٓي  هه
نَزَل َعلَۡيَك ٱلۡك َتََّٰب م ۡنهه 

َ
مُّ  َءاتََٰيَّٰتٞ  أ

ه
َن أ َۡكَمٌَّٰت هه تََشَّٰب َهَّٰٞتۖۡ ُمُّ َخره مه

ه
ك َتَّٰب  َوأ

  ٧... ٱلۡ
وَرةه آل  ع مۡ  ؛ ومعلوٌم أّنه ال بّد من حكمة يف خلق الّشهوات ونصب الّشبهات َرانَ سه

وإنزال املتشابهات، وممّا ظهر لنا من احلكمة يف ذلك إرادة امتحان العقول، وتشديد 

لزيادة الّثواب، والعوض على حتصيل احلّق والعمل به، ومع  التكليف، والتعريض

 كالم اهلل وكالم نبّيه وأوصيائه ذلك فَمن أخلص نّيته وأراد الوصول إىل احلّق من

 َوَجَدُه راجحاً على الّشبهات، ودافعاً هلا من أساسها.
إذا عرفَت هذا؛ نقول: قد ثبت أّن الّرجعة حقٌّ بتصريح اآليات الكثرية، 

صرحيات  األحاديث املتواترة بل املتجاِوزة حدَّ التواتر بإمجاع اإلمامّية، حتى أّنا وت

مل جند أحداً من علمائهم صّرح بإنكار الّرجعة، وال تعرََّض لتضعيف حديٍث واحٍد 

من أحاديثها، وال لتأويل شيٍء منها سوى بعض الّشواذ من الّشيعة الذين مل 

. وكلُّ بآل اهلل، عنيُت بهم النيبَّ وعرتته الطّاهرةتحّملوا تلك الكرامة اخلاّصة ي

حيصل له منها اليقني،  على كثرتها اهلائلة  منصٍف اطَّلََع على أخبار الّرجعة 

وحينئٍذ ميكنه دفع كّل شبهة جبواٍب إمجاليٍّ؛ بأْن يقول: هذا معاِرٌض لليقني، وكّل 

اليت استند إليها  (1)ّشبهاتوحنن بدورنا نذكر أهّم ال ؛ما كان كذلك فهو باطٌل

 منكرها، وجنيب عنها بالتفصيل:

(2)أثار بعض العلماء املعاصرين الّشبهة األوىل:
مناقشاٍت تقتضي التشكيك  

 ، قال:(3)بالّرجعة بكّل احتماالتها سوى ما دّل على رجوع داّبة األرض
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 (1). 
، (  مناقشات على كالم صاحب البحار ) عنوان: حتت مبربِّرات مّدعاه أّيد ثّم

 وها حنن نستعرضها ثّم نفّندها واحدةً تلو األخرى بعون اهلل عّز امسه.

  :المناقشة األولى

 إنتهى. . 

، الذي اّدعى اإلمجاع على فقد جاء كالمه املتقدِّم رّداً على العالّمة اجمللسي

 االعتقاد بالّرجعة.

إّن ما هو خالف عند العلماء على طول اخلطّ ليس مطلق اإلمجاع  وفيه:

ورة َحدَّ القطع واليقني، والّضرورة، بل بعٌض منهما،وما مل يبلغ اإلمجاع أو الّضر

فال ُيعَتَبر حّجةً عند اإلمامّية، ويف مورد الّرجعة بات اإلمجاع عليها من القطعيات 

والّضرورّيات اليت ال خالف عليها أصالً إالّ يف بعض التفريعات البسيطة اليت ال ختّل 

كسي ، نظري ترتيبهم حال الّرجعة هل هو ترتيب عيف مبدأ رجعة أئّمتنا األطهار

إىل  األنوار املطهرين أم ابتدائي؟! من هنا أمجََع علماًء الّشيعة على رجوع أئّمتنا

 .الّدنيا دون نكرٍي من أحٍد سوى بعض الشذاذ على حّد تعبري السيِّد املرتضى
  :قال احملدِّث احلّر العاملي أعلى اهلل مقامه
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  (1). 

ضعيٌف جّداً وواهٌن، وأوهن  حمّمد صادق الّصدر العالمة فما ذكره السّيد

جعة ليست من أصول الدِّين وال فروعه، فال جيب االعتقاد منه دعواه على أّن الّر

ال ُيخرجها  عدا عن أّنها ليست فرعاً شرعّياً  فيها بشيء، إذ عدم كونها  أصالً 

من االعتقادات الدينّية األصيلة الثابتة باألدلّة القطعّية، فليس كلُّ ما مل يكن من 

تالي خيرج من باب االعتقادات أصول الدِّين اخلمسة خيرج من األصولّية، وبال

اإلميانّية الّضرورّية بل الّصحيح أنها من االعتقادات الثابتة الّدالّة على قدرة اهلل تعاىل 

، على إحياء املوتى، والفضائل واملعاجز الّدالّة على صدق سفارة آل البيت

؛ لذا فالتوهني والتضعيف فيها هو مبثابة التضعيف يف معاجز األنبياء واألوصياء

 ها من معاجز األنبياء واألولياءفإّن اإلعتقاد بها ضرورة من الّضرورّيات الدِّينّية كغري

  اليت ال جيوز أليٍّ كان إنكارها والّتشكيك بها، وإالّ ُعدَّ منِكراً هلا، وبالتالي

اً لألخبار املتواترة باملعنى الدالة على عظيم قدرة اهلل تعاىل على اإلحياء ومنكر منِكراً

يف دعواهم. دالة على صدق األنبياء واألوصياءلتلكم املعاجز الكربى ال أيضاً

فما اّدعاه السيِّد الّصدر جدُّ خطريٍِ على املستوى العقيدي، فالتشكيك يف ضرورّية 

 الّرجعة عند اإلمامّية ال يعدو كونه تشكيكاً يف مقابل البديهة.

فاً، بل زاد الطّني ِبلّةً؛ عندما نسف تواتر املذكور مبا تقّدم آن ومل يكتِف السيُِّد

األخبار على الّرجعة، فقال: 

    
(2). 

هي عني احلقيقة، وليس فيها أّي إيهام  إّن دعوى احملدِّث اجمللسي يرد عليه:

، فلم يقم بأخبار أهل بيت العصمة والطّهارةلدى كّل فاحٍص بصري ودقيق خبري 

 اللهّم إالّ حسبما قلنا آنفاً  تواتر على مسألة عقيدّية هاّمة كما قام على الّرجعة 
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 .إلمامة والوصاية لإلمام أمري املؤمننيمسألة ا
مضافاً إىل أّن غمزه باإلمجاع القائم عليها، مّدعياً أّن قيام املشهور على األخذ 

بها، مل نَر له وجهاً عند عاّمة فقهاء ومتكلِّمي اإلمامّية، بل مل جند َمن غمز بها من 

ملرتضى أعلى اهلل مقامه، الّشيعة سوى الشذاذ من علماء الطّائفة حسبما ذكر السيِّد ا

فخروج ثلّة من الشّذاذ عن اإلمجاع ال يقدح بصّحة انعقاده، كما ال خيفى على 

اخلبري الفقيه، فكيف مَبن كان مرجعاً لألّمة يف فرتٍة زمنّية مضت، وله مقلِّدون إىل 

َمن  قال اهلل عثرته يوم ال ينفع ماٌل وال ينون إالأزماننا هذا؟!! غفر اهلل لنا وله، و

 أتى اهلل بقلٍب سليم.

 ،الّرجعة يكن الوحيد الذي اّدعى اإلمجاَع على ضرورة مل اجمللسي احملّدثو

إذ إّن كلَّ َمن كتب يف إثبات  ،وفقهاء اإلمامّية يبل سبقه إىل ذلك أعاظم حمدِّث

ودعوى اإلمجاع على ذلك  ،الّرجعة اّدعى انعقاد اإلمجاع على صّحة الّرجعة

وهل يتحقّق اإلمجاع بغري  ،من فقهاء اإلمامّية ذلك لفة أحٍدصحيحة لعدم خما

 .ذلك؟!!

  :المناقشة الثانية

  (1)
 .

من دون أْن  ي روايةًإذ كيف ينقل الّراو ،إّن املالزمة خمدوشة يورد عليه:

 ،يتعّرض هلا بتكذيٍب أو تشكيك، وال يقتضي ذلك األخذ مبضمونها وتصديقها

 .فعدم صدور شيء من ذلك يستلزم العمل مبضمونها والتصديق بصّحتها

فإّن عدم االلتزام  ،بني نقلها وعدم االلتزام مبضمونهاوعلى فرض وجود مالَزمة 

وإذا تساوى  ،يتساوى مع االلتزام مبضمونها ما مل يربز قرينة على رفضه هلا

 ،قوّيٍة أو قرينٍة معترٍب االحتماالن فال جيوز تقديم أحدهما على اآلخر إالّ مبرجٍح
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 وهو مفقوٌد يف مناقشة صاحب الّشبهة.

 عتقدالزمة بني نقل الّرواية وااللتزام مبضمونها، إذ لو مل يوميكننا دعوى وجود م

أو  لكان عقّب عليها باعرتاٍض أو غمٍز الدالة على الرجعة تلكم الّرواياتب الناقُل

وما شابه ذلك، وحيث إننا مل نَر شيئاً من هذا القبيل، نعلَم بوجود مالَزمة  تضعيٍف

اّدعاه صاحب املناقشة دونه خرط القتاد، بني نقله للّرواية وااللتزام بصّحتها، فما 

 فال تصلح مناقشته للمناقشة أصالً.

  :المناقشة الّثالثة

 

 

 

  (1)
 . 

 يورد عليه:

ال يهّمنا عدد الكتب الّناقلة ألخبار الّرجعة مبقدار ما يهّمنا عدد رواة أخبار  1

احب املناقشة بني رواة أخبار الّرجعة وبني الكتب الّراوية هلا، الّرجعة، فقد خلط ص

 إّنما هو أصحاب الكتب وليس رواة األسانيد. فما عّدده احملدِّث اجمللسي

كما إّنه َخلَطَ يف توصيف التواتر بني تواتر األسانيد وبني تواتر الكتب الناقلة 

ّتحقيق، فليست الِعربةُ يف حتقق ألحاديث الّرجعة، والفَْرُق بينهما كبري عند أهل ال

التواتر هي تواتر الكتب، وإّنما املهّم تواتر رواة األخبار وهو حاصل يف أخبار 

يف باب الّرجعة من اجلزء الثالث واخلمسني  فقد روى احملدِّث اجمللسي ،الّرجعة

 وسّتاً وسّتني حديثاً مّتصالً ،من حباره تسعني حديثاً مّتصالً باإلمام الّصادق
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، وهذا رقم عظيٌم يف تواتر أخبار الّرجعة، لذا صدق العالّمة باإلمام الباقر

حينما قال:  أعلى اهلل تعاىل مقامه  اجمللسّي  

 
(1)

 . 

 املتواتر أْن يكون جمموعه متحقِّقاً يف عصر معصوٍم واحٍد، ال ُيشَتَرطُ يف اخلرب 2

بل لو اجتمع التواتر على قضّيٍة متوزِّعاً على عصر كّل معصوم لكفى يف حتقُّق 

التواتر؛ ألّن األصل يف التواتر روايته عن طبيعي املعصوم أو املعصومني جمتمعني 

ه فحسب، ومن املتعذِّر من نفٍس واحدٍة، وليس املعصوم مبا هو لوحد لكونهم

يف عصور التقّية اليت  باملعنى الذي أفادته املناقشة  عادةً حتقُّق وصف التواتر 

وبأسرارهم، ومع هذا فقد  لقلّة املوقنني بهم األنوار املطهرون عاشها أئّمتنا

جاءت األسانيد املتعدِّدة بطرق خمتلفة تثبت إمكان الّرجعة وصّحة وقوعها مع تأكيد 

 قرآن الكريم عليها.ال

  :المناقشة الّرابعة

  (2). 

 يرد عليه:
قليلة جّداً مل تتجاوز  لَّفات الّنادرة اليت نقل منها احملدِّث اجمللسيإّن املؤ 1

أصابع اليد، بالقياس إىل عشرات املصادر الّصحيحة واملعَتَبَرة عند علماء اإلمامّية، 

 ( منتخب البصائر )و ( كبصائر الّدرجات ) وأصحابها من أعاظم علماء اإلمامّية  

تفسري ) و ( كنز الفوائد) و ( األمالي) و ( لتهذيبا) و ( الفقيه) و( الكايف ) و

للمفيد  ( اجملالس) و( االرشاد ) و ( رجال الكشي) و ( معاني األخبار) و ( العياشي

غيبة ) و ( كامل الّزيارات) و ( غيبة النعماني) و ( إعالم الورى) و ( االختصاص) و

فهرست ) و ( اإلقبال )لكفعمي ول ( املصباح )للطوسي و ( املصباح) و ( الطوسي
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... إىل غريها ( صفات الّشيعة) و ( دعائم اإلسالم) و ( االحتجاج) و ( النجاشي

، وأصحاب من املصادر املعَتَبرة عند اإلمامّية واملليئة بالّروايات املّتصلة باملعصوم

من النار على املنار ومن الشمس يف رابعة  يف اإلشتهار واإلعتبار أشهر هذه املصادر

وإْن مل يكن عن قصٍد  لّنهار، فالعجب من صاحب املناقشة كيف ُيْدِخُل الشكَّ ا

إىل قلوب املستضعفني من املؤمنني، لكّن زلّة العاِلم أعظم  محالً له على الصّحة 

من زلّة سبعني جاهٍل، ويغفر للجاهل سبعون َذْنباً قبل أْن ُيْغفََر للعاِلِم َذْنٌب واحٌد، 

ه، لكّن احلّق أحقُّ أْن ُيَجلَّ عن ئآراو بعض أفكاره ا جنلُّ وحنرتموصاحب املناقشة مم

الّنقص والّتوهني، فلم يكن بوسعنا إالّ الذَّْود عن عقيدتنا بالّرجعة اليت تناولتها 

أقالم وألسٌن وال زالت تنفث الّسموَم عليها لُتِميَت ذكَرها وتوهن أمَرها، وما ذاك 

إلظهار فضل أهل بيت  ؛قدرة اهلل تعاىل على إحياء املوتىإالّ إماتةً وتوهيناً للحّق و

 .العصمة والطّهارة

ومل  ،والَعَجُب من صاحب املناقشة كيف شكَّكَ بروايات الّرجعة بشكٍل عامٍّ

(1)ملروّيةايشكِّك يف رجعة داّبة األرض 
يف نفس املصادر اليت شكّكَ بنسبتها إىل  

 .مؤلِّفيها، مع أّن املصدر واحٌد

ألرض رويت أيضاً يف مصادر أخرى غري اليت اإّن روايات رجعة داّبة  قيل:إْن 

خرى ُتخرجها عن مورد اخلالف الُورويتها يف املصادر ا ،ضّعفها صاحب املناقشة

حلجية لروايات دابة األرض دون االذي اخرتعه صاحب الشبهة وبالتالي تكون 

داية والقداسة سالم اهلل عليهم هلاغريها من روايات الرجعة لبقية أئمة اهلدى وأنوار 

 .أمجعني...!

كذلك روايات  ،كما أنَّ روايات دابة األرض قد رويت يف مصادر معتربة قلنا:

لطيبني الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني امن أهل بيته  رجعة غري أمري املؤمنني

مري فيثبت املطلوب يف الّرجعتني: رجعة أ ،رويت يف مصادر معتربة ومشهورة قد
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 وبعض األموات. ورجعة غريه من األئّمة األطهار ،طالب أبي بن علّي املؤمنني

إّن تضعيف تفسري علّي بن إبراهيم ال يكون مربِّراً لتضعيف روايات الّرجعة  2

عن بكرة أبيها، وقد رويت بطرق متعدِّدة تبلغ َحدَّ التواتر مبّرات، ومؤلِّفوها 

حسب استقصائي يف  ه عن القّمي ال يتجاوز معروفون حسبما أسلفنا، وما روا

الواحد والثالثني روايةً، وأّما غريه من املصادر فبلغ  (1)حبث الّرجعة للمجلسي

مقدار ما رواه عنها مائة وتسع ومخسني رواية، وهو رقٌم هائل ال ُيقاَرن بروايات 

 القّمي البالغة إحدى وثالثني رواية.

ة التشكيكُ بتلكم الّروايات ذات الكّم اهلائل يف وعليه؛ فال حيّق لصاحب املناقش

املصادر املوثوقة عند اإلمامّية، ولكّننا نعذره ِلَما أّدى إليه ظنُُّه، وسبحان الذي ال 

، وَمْن دونهم وال نوم، والعصمة ألهل بيت العصمة والطّهارة نةٌتأخذه ِس

يعصمنا من الزالّت  أْن معرٌَّض للّسقوط واهلفوات، نسأل اهللَ تعاىل حبقِِّهم

 خري وسيٍط، صلوات الّرمحان عليهم أمجعني. وهم ُمجيٍب، خري إّنه والّسقطات

: إّن تضعيف نسبة التفسري إىل علّي بن إبراهيم بن هاشم باإلضافة إىل كلِّ ذلك

 ، ال سّيما بعد اعرتاف الّنجاشي بصّحة التفسري حني قال: ايف غري حملِّه

 

(2)
 . 

ألقرب إليه منا وألنه من اوتوثيق النجاشي لعلّي بن إبراهيم معتربة باعتبار 

ولو كان تفسري القمي ملفقاً  ،مشايخ ثقة اإلسالم الكليين ومن أكابر علماء الطائفة
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بنظر األوائل ال سيَّما النجاشي األقرب إليه منا لكانوا أشاروا إىل ذلك وحذروا  عليه

 أي إىل القمي،     منه كما حّذر النجاشي من كتاب املشّذر قائالً بأنه

فعدم تضعيفه للتفسري املشهور يدل بالداللة اإللتزامية بأن الكتاب بعامة فصوله هو 

مقامه ورفع يف اخللد جنانه، وعلى من ادَّعى التلفيق على للمحّدث القمي أعلى اهلل 

التفسري أن يأتينا بدليل وبرهان مقبولَْيِن ال أْن يأتينا بأقيسة وإستحسانات حتى ميكننا 

 مناقشته واإليراد على مقالته..!. 

 وقال الّشيخ الطّوسي يف الفهرس: 
(1)

 . 

إّن علّي بن إبراهيم من مشايخ الكليين، وقد أكثر يف الكايف الّروايةَ عنه، حتى 

كثرٍي من ، وقد وقع يف أسناٍد (2) بلَغْت روايته عنه سبعة آالف ومثانية وستني مورداً

 .(3) الّروايات تبلغ سبعة آالف ومائة وأربعني مورداً

أسانيد القّمي  يف تفسريه صحاح؛ ألّنه مل يرِو إالّ عن ثقة حبسب تصرحيه يف و

 اديباجة كتابه، من هنا التزم ثلّة من حمقِّقي اإلمامّية بتوثيق رجاله؛ ألّنه ال يروي إلّ

 عن ثقة، ومن هؤالء احلّر العاملي واخلوئي وحنن نؤّيدهما أيضاً يف ذلك.

  :اخلوئي عالمةقال ال
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(1)

 . 

 :  ثّم قال السيِّد اخلوئي

 

(2). 

: ثّم أضاف السيِّد اخلوئي

 (3). 

فإّن تفسري القّمي هو لصاحبه علّي بن إبراهيم بال إشكاٍل لشهادات  ؛وعليه

وشهادة نفس املؤلِّف صاحب التفسري بذلك يف  ،جال املعروفني على ذلكعلماء الرِّ

فاألصل يقتضي كون الكتاب له بالقرائن املتقدِّمة، حتى يثبت  ،ديباجة تفسريه

ولكّن صاحب املناقشة خالف األصل والقاعدة فجعل روايات التفسري  ،العكس

مه عن مقام االحتجاج يف مثل فيسقط كال ،لغري القّمي بدون دليٍل معَتَبٍر على دعواه

 .املقام

  :المناقشة الخامسة
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  (1). 

املبثوثة يف املصادر احلديثية عند  على أخبار الّرجعة إّن إلقاء نظرٍة بسيطٍة وفيه:

( الّرجعة ) ، فضالً عن كتاب ( األنوار حبار) ، ال سّيما أخبار الشيعة اإلمامية

لألسرتآبادي واإلحسائي، يرينا خالف ما اّدعاه صاحب املناقضة، ووجود عدد 

 رحية يف الّرجعة.قليل جّداً ال يدّل على الّرجعة مباشرةً ال ُيلغي األخبار الّص
مضافاً إىل أّن دعواه على عدم وجود تواتر على مدلول معيَّن ليس دليالً على 

نسف األخبار العاّمة للّرجعة، بل يف عدٍد معتدٍّ منها فيه داللة واضحة على رجعة 

 رجعتكم، في ويكرُّ آثارَكم.. يقتصّ ممّن وجعلني  :نظري قوله كّل األئّمة

. (2)  إيّامكم... في ويُمَكَّنُ عافيتكم، في ويُشَرَّفُ لتكم،دو في ويُمَلَّكُ

   يف زيارة األربعني: ويف صحيحة صفوان اجلّمال عن موالنا اإلمام الّصادق

 عملي وخواتيم ديني بشرايع موقن، وبإيابكم مؤمن بكم أني وأشهد (3). 

 .(4) متعتنا يستحلّ ولم بكَرَّتنا يؤمن لم مَن مِنّا ليس : الّصادق اإلمام وقول

البحار لريى بوضوح صّحة ما قلنا،  واألخبار يف ذلك كثرية حنيل القارئ إىل

 وخالف ما اّدعاه صاحب املناقشة ونعته لكالم اجمللسي باملبالغة يف االثبات.

اجمللسي من العلماء الِعظام أمثال الطّوسي والصَّدوق  العالمة وهل َمن سبق

النجاشي والكشي والعياشي وعلّي بن إبراهيم واملفيد والكليين واملرتضى و

إخل من املبالغني أيضاً يف دعوى الّتواتر؟!!! وهل  والكراجكي والنعماني والصفّار...

مبالٌغ يف دعوى التواتر وهو أسبق ( اليقاظ من اهلجعة ا) أّن احلّر العاملي يف كتابه 

 !تورد يا سعد األبل! من احملدِّث اجمللسي يف إثبات الّرجعة؟! ما هكذا

تر مدلول على معنى معيَّن غري صحيح ملَن تأّمل وحتقّق يف افعدم تو وباجلملة؛
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األخبار. نعم، ليس مّثة تواتر على رجوع كّل مؤمن على اإلطالق، أو رجوع 

مجاعة من كّل أّمة، لكّن األخبار على ذلك كثرية وإْن مل تبلغ َحدَّ التواتر، وليس 

ما دامت مواِفقة لإلطالقات القرآنّية الدالّة على  ا أْن تبلغ َحدَّ التواترالّشرط يف صّحته

َمة   صّحة الّرجعة نظري قوله تعاىل: 
ه
  أ
َّ ه م ن كه وَرةه انلَمۡ   ٨٣ ...افَوۡج   َويَۡوَم ََنۡۡشه ؛ ل  سه

 فال ميكن ختصيصه باألّمة اإلسالمّية دون غريها من األمم الّسابقة.
ناقشة طغيان الفكر الفلسفي على آرائه وأفكاره ملن الحظ ويظهر من صاحب امل

أثِّراً بابن عّمه السيِّد ت، ولعلّه كان م( تاريخ ما بعد الظّهور) كتبه العقائدّية ال سّيما 

الذي فعَّل دوَر العقل يف معاجلة القضايا الفقهية والعقائدية  (1)حممَّد باقر الّصدر

ويف ذلك من اإلشكال ما ال خيفى على احملقِّقني  .!املرتكزية على األخبار الشريفة..

من فقهاء اإلمامّية، إذ إّن حتكيم الفلسفة على األخبار يلغيها من أساسها، لتقديم 

 العقل على األخبار.

، املبالغ يف كالمه إنَّما هو السّيد الصدر صاحب الشبهة واحلّق أْن ُيقال: إّن

الذي قضى عمره الّشريف يف تتّبع  لسيكالم احملدِّث اجمل ت املبالغة يفوليس

األخبار وضبطها ورعايتها، مع وفور صدقه وأمانته وورعه حبيث ال يبالغ يف كشف 

وحنن ال ننزهه عن بعض اإلشتباهات إال أن أكثر  احلقائق الدالة على العقائد،

ىل فجزاه اهلل تعا عقائده صحيحة وموافقة لألدلة الشرعية واليت منها مسألة الرجعة،

 ..!.عّنا خرَي اجلزاء وأسكنه فسيح ِجنانه مع أهل بيت العصمة والطّهارة

يبدو أنَّ مسألة التشكيك بالرجعة اليت جعلت السيِّد الصدر ينحو منحاها هلا و

وقد تأثر بها  جذور يف الوسط الشيعي عند بعض الشذاذ كما أفاد السّيد املرتضى

إعرتاضه وإمتعاضه من أولئك  اجمللسياملشكك املعاصر، من هنا أبدى احملدِّث 

 :املشككني، لذا أظهره خبطاب الواثق مبا يعتقده يف الرجعة فقال
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    ن يهۡطف
َ
وَن أ ن يهت َم   ه يهر يده

َ
َِب ٱّلَله إ ََلٓ أ

ۡ
َّٰه ه ۡم َويَأ فَۡو

َ
 نهوَر ٱّلَل  ب أ

ْ وا
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وَن   َّٰف ره وَرةه اتلَ   ٣٢نهوَرههۥ َولَۡو َكر هَ ٱلَۡك (1) َبة  وۡ سه

 . 
إّن االعتقاد بالّرجعة ينايف ثبوت الّتكليف؛ ألّن َمن يرجع إىل  الّشبهة الّثانية:

الّدنيا فهو راجع إىل دار التكليف، فإْن كُلِّف ثانياً بعد انقطاع التكليف عنه، 

الذي  من أصل الّتكليف، وإّنما ثبت قبل املوت بأخبار النيّب فاألصل براءة ذمته

جز بتصديقه، وال يثبت بعد ارتفاعه باإلتفاق إالّ مبثل ذلك، وقد أمجع شهدت املعا

وإْن مل يكن مكلَّفاً  ،املسلمون على أّن رسول اهلل حممَّداً خامت النبيني فال نيبَّ بعده

فقد نقضتم قولكم بأنه يرجع إلقامة الدِّين واجلهاد يف سبيل اهلل حتى ميأل األرض 

وظلماً، وإْن قلتم الّرجوع للجزاء فهو خالف  قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً

 اإلمجاع؛ ألّن اجلزاء إمنا هو يف يوم القيامة، فال يصّح القول بالّرجعة.

إّن العلّة املوِجبة للتكليف يف الّدنيا موجودة بعينها يف الّرجعة، فكما أّن  :جوابها

دار متاع واستعداد لليوم متاع واستعداد ليوم املعاد، كذا يوم الّرجعة فإّنه  الّدنيا دار

اآلخر، وذلك ظاهر ِلَمن عرف علّة تركيب األجسام من العناصر املختلفة املتضاّدة 

واألعراض املتغيِّرة املوجبة لعدم البقاء، الدالة على إرادة اإلختيار بذلك التغيري، 

 بّينة وحييى َمن حيَّ عن بّينة. ليهلك من هلك عن

جلواز أْن  ،يا ال يدّل على عدمه مّرة ثانية يوم الّرجعةوانقطاع التكليف يف دار الّدن

فهو مكتوب يف اللوح  ،يكون انقطاعه إىل أََجٍل حمدوٍد لسبق ِعلم اهلل برجوعه

ووجوده مركب من عناصر وأعراض  ،احملفوظ ألّنه مقتضى وجوده يف دار التكليف

تلفة باختالف ذاك والتكليف إّنما هو لتعديل نظام أحوال املكلَّف املخ ،متغيِّرة

وما ُذِكَر آنفاً  ،الرتكيب واألعراض وهما متاع الّسفر إىل اآلخرة اليت هي دار اجلزاء

 .هو األصل األّول فيستصحب بقاؤه لشغل الذّمة به للعلّة املذكورة

فإذا ُشكَّ بالّراجع  ،مبا أّن علّة الّتركيب دالّة على إرادة اإلختيار توضيح ذلك:

فيقتضي األمر استصحاب  ؟موته هل هو مكلَّف باختياره أم الإىل الّدنيا بعد 
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 التكليف للعلّة املذكورة.

ولو سلّمنا توقُّف الّتكليف على أخبار َمن شهدت له املعاجز بالتصديق فهو 

 مستكمل جلميع الّشرائط ما خال الّنبّوة؛ وذلك ألّن لإلمام  موجود يف اإلمام

تلقّي واألداء امية اشرتطنا يف اإلمام مجيع شرائط الفإّننا  الشيعة اإلم ،ما للنيّب

بها كمعاجز  واملعاجز الباهرة اليت يأتي اإلمام ،األدلّة والرباهني والّتببليغ بشهادة

والتكليف كما يصّح  .مبقدار ما هي دار جزاء (1). والّرجعة عندنا دار تكليفالنيب

 .ناط أيضاًمع ظهور املعجزات، كذلك يصّح مع الّرجعة بنفس امل

 ،إّن الّرجعة تنايف الّتكليف؛ ألّن التكليف شرطه االختيار الّشبهة الّثالثة:

واالمتناع  ،ملجئة إىل فعل الطّاعات أي الّرجعة  وهو منتٍف يوم الّرجعة لكونها 

 .من املعاصي، وذلك ينايف الّتكليف

 :واجلواب

الّ َمن كان موطِّناً نفسه على نصرة لّدنيا من املؤمنني األتقياء إاال يرجع إىل  :أّوال

فتكون رجعة الّراجع مرتشِّحة من اختياره وإرادته ذلك قبل  ،اإلمام القائم

 ،املوت، من هنا ورد استحباب متّني املؤمن الّرجعة لنصرة اإلمام القائم روحي فداه

م باعتبارها واهلل سبحانه حيقّق أمانيهم ومتنياته ،واملتمّنون يف كّل عصٍر قليلون جّداً

فما الضري  ،تصبُّ يف صاحل الفتح اإلهلي على يد منقذ البشرّية اإلمام املهدّي

وال حيّق ألحٍد أْن  ؟حينئٍذ أْن ُيْرِجَع اهللُ سبحانه َمن علم ِمن نّيته التوطني على ذللك

هۡس  يسأل ربَّه ِلَم وكيف  هۡس   َ ََل ي ۡم ي و  ٢٣لهوَن   َ له َعَما َيۡفَعله َوهه نبَياء  سه
َ
 .َرةه األ

 األخيار يف الربزخ باخلروج للنُّصرة (2)مضافاً إىل أّن اهلل تعاىل ُيَخيِّر املؤمنني
 

 

                                                           



 َّٰۡدََّن
َ
م مَّ َن ٱۡلَعَذاب  ٱأۡل يَقَنهه  دهوَن ٱۡلَعَذاب   َونَلهذ 

وَن  عه ۡم يَۡرج  ۡكََب  لََعَلهه
َ
وَرةه الَسجۡ ٢١ٱأۡل  َدة  سه
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فيختارون ذلك بسبب ما كانوا عليه يف الّدنيا من االنتظار إلمام زمانهم ليفدوه 

بأنفسهم ويسفكون يف سبيله مهجهم، اللهّم اجعلنا منهم مبحّمد وآله صلواتك 

 فإذا ما كان كذلك فأين وجه اإلجلاء املنايف للتكليف يا ُترى؟!!! ،عنيعليهم أمج

إّنه من اجلائز أْن يستعدَّ اإلنساُن لكمال موجود يف زمان بعد زمان حياته  :ثانيا

الدنيوّية األوىل فيموت ثّم حييا حليازة الكمال املعّد له يف الّزمان الثاني، أو يستعدَّ 

ما يف الربزخ فيعود إىل الّدنيا بعد استيفاء الّشرط، فهذا  مشروٍط بتخلل حياة لكماٍل

االستعداد للتكامل متصل مبرحلة ما قبل املوت األّول، فهو نوع تتّمة للحياة 

 .(1)األوىل

على القول بعدم تكليف أهل الّرجعة، يكون رجوعهم من باب إدخال  :ثالثا

اب إعطاء الّثواب هلم عن الّسرور على قلوبهم مما يرون من ظهور احلّق أو من ب

يف دولة احلّق، ملا اعتقدوه سابقاً بأحقية  طريق التنعُّم مع موالهم اإلمام املهدّي

من غريهم، أو ملا انتظروه بفارغ الّصرب من إعالء كلمة اهلل تعاىل  الطاهرين األئّمة

 .(2)وإزهاق كلمة الشيطان

 ب يف الربزخ بفارٍق نسيبٍّيعذتوال ب يف الّرجعة كالّتنعيميعذتالّتنعيم وال :رابعا

وهو أّنهما يف الّرجعة ظاهران، ويف الربزخ باطنان ومستوران، فكما يصّحان يف 

 الربزخ، يصّحان يف الّرجعة أيضاً.

 إّن هذا إجلاٌء. إْن قيل:

 اليت ال متنع من اإلختيار املتقدم فليكن كذلك إْن كان ذلك بإرادة اهلل تعاىل قلنا:

فالكافر هو من أوجب على نفسه  ،يف اللوازم املرتتبة على اإلختيار على اإلجلاء

التعذيب بسوء إختياره للقبيح يف الدنيا وهو يستلزم التعذيب يف الرجعة وهكذا 

بالنسبة إىل املتنعم يف الرجعة هو من أوجب على نفسه التنعيم املذكور يف الرجعة 

يف الرجعة، فاهلل تعاىل هو امللجئ  حبسن إختياره للحسن يف الدنيا املستلزم للنعيم
                                                           

 



 اجلزء الثاني 

يف التنعيم والتعذيب مبا اختاراه يف الدنيا من  الكافر واملؤمن  لكال الرجلني 

أْن تكون الّرجعة إجلاًء ممضّياً  إذاً  وهو أعلم مبصاحل العباد. فما املانع  اإلختيار،

املعلولني  ل الّنار إىل الّنارمتاماً كإجلاء أهل اجلَّنة إىل اجلَّنة، وأه ِمن ِقَبِل اهلل

 ..؟!!للحسن والقبح اإلختياريني يف الدنيا

يلزم من الّرجعة القول بالتناسخ وهو كفر، وذلك ألنهم ال  الّشبهة الّرابعة:

يف الّدنيا وأجسادهم قد فنيت يف قبورهم، ومل يبَق منها إالّ  يرجعون على هذه احلالة

مل اآلخرة، فإذا رجعوا يف الّدنيا رجعوا يف الطّينة األصلّية، وهي لطيفة مثل عا

غريها وهو قول بالتناسخ، وإْن قلتم يرجعون فيها لزم أنهم يكونون على غري 

حاهلم يف الّدنيا، فال يكون بينهم وبني املوجودين يف ذلك الّزمان جمانسة وال 

 .مؤانسة، وال يتّم ما تدعون إالّ باجملانسة، ويلزم منها التناسخ

 :واجلواب

أي الّرجوع العكسي من  ،عن رجوع الفعلّية إىل القّوة إّن التناسخ عبارة :أّوال

 .الشيخوخة إىل الّشباب ثم إىل الطّفولة، ثّم إىل عامل األجّنة، فاملضغة ثّم النطفة

 إّن الّروح تنتقل إىل بدْن آخر فتمّر مبراحل عّدة من النطفة إىل :ومبعنى آخر

وأين هذا من الّرجعة اليت هي عود الّروح إىل البدن  ،املضغة إىل أْن يصري طفالً

  .(1)املتكامل من مجيع اجلهات من دون رجوع إىل القّوة بعد الفعلّية

نتقال النفس من بدن إىل آخر منفصل عن اإّن التناسخ  وبتوضيٍح آخر أهّم:

أي اّن املوضوع يف التناسخ متعدد، أّما الّرجعة فهس عبارة عن معاد  ؛األّول

معناه رجوع نفس البدن األّول مبشخصاته الّنفسّية، والفرق بني املعاد  ،جسماني

أّن الّرجعة عود ورجوٌع مؤقت إىل الّدنيا، واملعاد عوٌد ورجوٌع يف هو  ،والّرجعة

 .(2)اآلخرة
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ليس كّل رجوٍع إىل غري اجلسد األصلي يكون تناسخاً، وإالّ لثبت التناسخ  :ثانيا 

خ، إذ إّنهم يتنّعمون ويتعذبون بأجساٍد مثالّية شبيهة ألجسادهم يف أرواح أهل الربز

 الّدنيوّية، وإمنا يشرتط يف التناسخ أمران:

 تكرر دخول الّروح يف أجسام متعّددة. :لّالّشرط األو

 رجوع الّروح من عالَم الفعلّية إىل القّوة. :الّشرط الّثاني

ق أحدهما دون اآلخر ال يتحقّق وِكالَ األمرين متالمحان ال ينفصالن، فإْن حتقّ

التناسخ خبالف الّرجعة ويوم املعاد، فإّن الّروح يتكّرر دخوهلا إىل جسده األصلي يف 

القرب وعند احملاسبة ويف غري األصلي عند التنّعم أو العذاب، ويوم القيامة تدخل 

خترج  الّروح إىل جسدها األصلي بعدما كانت يف جسٍد مثاليٍّ يف الربزخ، لكّنها مل

الربزخ والقيامة؛ من الفعلّية إىل القّوة كما هو مفاد األمر الثاني  :من كال العالََمني

 .احلاصل يف التناسخ

لكّنه يف الّرجعة  ،وعليه: لو سلّمنا بأّن الّدخول يف غري اجلسم األصلي تناسخ

بل هو نظري رجوعها إىل جسدها  ؟دخول يف جسدها األصلي فأين التناسخ حينئٍذ

كذا ال ُيَعدُّ تناسخاً يف  ،صلي يف يوم القيامة، فحيث ال يعّد تناسخاً هناكاأل

 .الّرجعة، والفصل بينهما خارق لإلمجاع واألدلّة؛ فتأمَّْل

لّدنيا يلزم منه عدم وجود جمانسة بينهم وبني ادعوى أّن رجعوهم إىل  :ثالثا

الطينة األصلّية اليت  منقوضة من حيث إّن ،املوجودين األحياء فيقتضي ذلك تناسخاً

 ،ُخِلقَت منها أجساُدهم مّرة أخرى، تلبس يف كّل عامل من أعراض مكانه ووقته

ويف الربزخ مبا فيه  ،فيمزجها يف كّل عامل مبا هو منه، ففي الّدنيا مبا فيها من الكثائف

 وبذلك حتصل اجملانسة بينهم ،من األمور الربزخّية، ويف اآلخرة مبا فيها من اللطائف

فكما ال حيصل  ،وبني أهل زمانهم الذين يرجعون فيه، وال يلزم منه القول بالتناسخ

 .ال حيصل يف زمان الّرجعة بال فصٍل اتناسٌخ عند أهل الربزخ ويف اآلخرة، كذ

عندما ميوت الّناُس تنقطع آجاهلم وأرزاقهم، بل ال ميوتون  :الشبهة اخلامسة



 اجلزء الثاني 

م مَّ َن  ال تعاىل: إالّ بعد فناء آجاهلم وأرزاقهم؛ كما ق يبههه ۡم نَص  ههه ْوَلَٰٓئ َك َيَنال
ه
أ

 ِۖ عۡ   ٣٧... ٱۡلك َتَّٰب 
َ
وَرةه األ وص   ، َراف  سه ۡم َغرۡيَ َمنقه يَبهه ۡم نَص  َوفُّوهه وَرةه   ١٠٩ِإَونَا لَمه سه

ود    ، فيستحيل رجوعهم بغري آجال وأرزاق.هه
 واجلواب:

م املكتوبة هلم يف الّدنيا، وإذا إّن أهل الّرجعة ماتوا بعد فناء آجاهلم وأرزاقه

، رجعوا عاشوا بآجاهلم وأرزاقهم املكتوبة هلم يف الّرجعة كما حصل للنيب عزير

لذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهلل موتوا ثّم اوكذا 

أْن يريهم اهلل تعاىل  موسى نيبَّ اهلل وكذا يف الّسبعني الذين سالوا ،أحياهم

 .هم الّصاعقةفأخذت

عند رجوعه التوبة على القول بالّرجعة حيتمل ملَن يرجع  :الشبهة الّسادسة

 حينئٍذ ينقلب العقاب املتوجه علىف ،و كان يزيداً أو مشراً وأضرابهماواإلنابة حتى ل

 .املستحقني إىل ثواب جتب مواالتهم والرتّحم عليهم

 :واجلواب

لّرجعة من جواز التوبة وذهاب ام يف لو رجعوا فلن يتوبوا، وليس حاهل :أّوال

 ،العذاب والندم على ما فعلوا بأشّد منهم يوم القيامة نةأسباب العناد والنفاق ومعاي

تََرىَٰٓ  َولَوۡ :  وقد أخرب اهلل سبحانه بأنهم يكذبون فيما يّدعون من التوبة يف قوله
ْ تََٰيَّٰلَۡيتََنا نهرَ  هوا  ٱنلَار  َفَقال

ْ لََعَ وا ۡؤم ن نَي دُّ َوََل نهَكذَّ َب أَِبإ ۡذ وهق فه وَن م َن ٱلۡمه تََٰيَّٰت  َربَّ َنا َونَكه
٢٧    نَعام

َ
وَرةه األ فكّذبهم اهللُ تعاىل العليم بأحوال خلقه ومبا هم صائرون إليه  ،سه

ْ   :فقال وا ْ ل َما نههه ْ لََعادهوا وا ۖۡ َولَۡو رهدُّ وَن م ن َقۡبله ۡفه ْ َيه م َما ََكنهوا ۡم  بَۡل بََدا لَهه َعۡنهه ِإَوَنهه
بهوَن  َّٰذ  نَعام    ٢٨لََك

َ
وَرةه األ َولَۡو   بل إّن سوء اختيارهم مينعهم من التوبة قال تعاىل: ،سه

ء   َ ََشۡ نَا َعلَۡيه ۡم كه مه ٱلَۡمۡوََتَّٰ وََحَۡشۡ َنَنا نََزنۡلَآ إ َۡلۡه مه ٱلَۡمَلَٰٓئ َكَة َوََكََمهه
َ
بهَل   أ ه قه ٓواْ ۡؤم نه  َما ََكنهواْ ۡل 

ن يََشآَء ٱّلَله 
َ
نَعام    ١١١... إ ََلٓ أ

َ
وَرةه األ  .سه

لكافرين إىل الّدنيا إّنما هو ألجل االنتقام منهم أمام أنصارهم اإّن رجوع  :ثانيا
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إذ من الواضح أّن االنتقام  ،وحمبِّيهم، وليس رجوعهم ليكلّفهم بتكليٍف جديد

 ،طهم بالتكليف الّسابق على رجوعهموالتعذيب ليس تكليفاً وإمنا هو حساٌب لتفري

ستمراٌر لعملّية التعذيب نتيجة ما ارتكبوه سابقاً من موبقات اهو  إذاً  فالّرجوع 

وجروا يف ذلك جمرى فرعون ملّا أدركه الغرق، قال  ،وجرائم، فال ُيقَبل هلم توبة

ۥ ََلٓ إ َلََّٰه إ ََل ٱََّل    :تعاىل حكايةً عنه نَهه
َ
ب قَاَل َءاَمنته أ نَا

َ
َٰٓء يَل َوأ ْ إ ۡسَر ٓي َءاَمَنۡت ب هۦ  َبنهٓوا

ۡسل م نَي  هَس   ٩٠م َن ٱلۡمه وَرةه يهون َن َوقَۡد َٰٔـَءآلۡ   :، فرّد اهلل تعاىل على دعواه بقولهسه
يَن  د  ۡفس  نَت م َن ٱلۡمه هَس   ٩١َعَصۡيَت َقۡبله َوكه وَرةه يهون وردُّ اهلل تعاىل إلميان فرعون  ،سه

منهم توبةً  متاماً كأهل اآلخرة حيث ال يقبل اهلل ،حبيث مل ينفعه ندمحال الغرق 

وألّن احلكمة متنع من قبول التوبة أبداً بعد  ،وال ندماً؛ ألنهم ملجؤون على التعذيب

ِت  َبۡعضه َءاتََٰيَّٰت  َربَّ َك ََل يَنَفعه َنۡفًسا   :فوات األوان، وهذا نظري قوله تعاىل
ۡ
يَۡوَم يَأ

 َ ٓ إ يَمَّٰن َها َخرۡي  إ يَمَّٰنهَها ل ۡو َكَسَبۡت ف 
َ
ۡن َءاَمَنۡت م ن َقۡبله أ نَعام    ١٥٨... ا  ۡم تَكه

َ
وَرةه األ  .سه

إّن الذين يرجعون للدنيا رمبا يهمُّون جمّدداً إىل املعاصي،  :الشبهة السابعة

 !أوليس هذا إغراءاً بالقبيح؟

هلم داٍع إىل قبيٍح  إّن الّدواعي هلم إىل املعاصي مرتفعة وال حيصل :واجلواب

ويعلمون يف احلال أنهم معذَّبون على ما سبق هلم من  ،على وجٍه من الوجوه

 .العصيان، وإنهم إْن راموا فعل القبيح تزايد عليهم العقاب

فإّن رجوعهم إىل الّدنيا إمنا هو لالقتصاص منهم، فهم  :إىل ذلك ًمضافا

وَن ف يَها  وهم كاملعذَّبني يف الربزخ ،ملجؤون ال مكلَفون ۡم يَۡصَطر خه ۡخر ۡجنَا  َوهه
َ
َرَبَنآ أ

  َنۡعَمۡل 
َ
ٌۚ أ َنا َنۡعَمله مه  وَ َصَّٰل ًحا َغرۡيَ ٱََّل ي كه م َما َيَتَذَكره ف يه  َمن تََذَكَر وََجآَءكه لَۡم نهَعمَّ رۡكه

ري    َفَما ل لَظَّٰل م نَي م ن نَص 
ْ وقهوا ۖۡ فَذه يره ر    ٣٧ٱنلَذ  وَرةه فَاط   قَاَل رَبَّ   قال تعاىل: و ،سه

عهون   ۡعَمله َصَّٰل ح   ٩٩ٱرۡج 
َ
ٓ أ  
ٌۚ لََعِلَّ ٓ ٌۚ ََكَ ۖۡ  ا ف يَما تََرۡكته َو قَآئ لهَها م ن َوَرآئ ه م بَۡرَزٌخ وَ إ َنَها َُك َمٌة هه
ۡبَعثهوَن  وَرةه ال  ١٠٠إ ََلَّٰ يَۡوم  يه ۡؤم نهونَ سه  .مه
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 دفع شبهة:
عهون   قَاَل َربَّ    مع قوله تعاىل :إّن الّرجعة ال تنسجم  :مفاد الّشبهة ٓ  ٩٩ٱرۡج   

لََعِلَّ
ۡعَمله َصَّٰل ح  

َ
ٌۚ أ ٓ ٌۚ ََكَ ۡبَعثهوَن  ا ف يَما تََرۡكته ۖۡ َوم ن َوَرآئ ه م بَۡرَزٌخ إ ََلَّٰ يَۡوم  يه َها

َو قَآئ له إ َنَها َُك َمٌة هه
١٠٠  وَرةه ال ۡؤم نهونَ سه طلبون الّرجوع للدنيا ؛ ألّنه طبقاً هلذه اآلية، فإّن املشركني ي مه

ليعملوا صاحلاً، فكيف يقول املسلمون الشيعة أّن اهلل تعاىل سيعيد مجاعةً إىل الّدنيا 

 !.؟يف دولة القائم

 :واجلواب

عهون   قَاَل َربَّ   إّن هذه اآلية:  ۡعَمله َصَّٰل ح   ٩٩ٱرۡج 
َ
ٓ أ  
ٌۚ لََعِلَّ ٓ ٌۚ ََكَ إ َنَها  ا ف يَما تََرۡكته

َو قَآئ   ۡبَعثهوَن َُك َمٌة هه ۖۡ َوم ن َوَرآئ ه م بَۡرَزٌخ إ ََلَّٰ يَۡوم  يه َها
وَرةه ال  ١٠٠له ۡؤم نهونَ سه عاّمة،  ،مه

وهم يف عامل    والّرجعة خاّصة، مبعنى أّن كّل العصاة واجلبابرة والكفّار يتمنون 

الّرجوَع إىل الّدنيا لكي يعملوا الّصاحلات، لكّن اهلل تعاىل ال يستجيب  الربزخ 

بهوَن  بهم ألنهم طل َّٰذ  ۡم لََك ْ َعۡنهه ِإَوَنهه وا ْ ل َما نههه ْ لََعادهوا وا نَعام    ٢٨َولَۡو رهدُّ
َ
وَرةه األ ، سه

ليكونوا  ال استجابةً هلم دون غريهم من أهل الّنار  وإمنا يرجع مجاعة منهم 

يف عربةً لغريهم لشّدة ما كانوا عليه من الفساد والظلم والطّغيان، من هنا جاء 

َمن حمض الكفر؛ أي َمن كان خالصاً يف الكفر  النصوص أّنه ال يرجع إال

 .(1)والزندقة
 إن املراد بالرجعة هو رجوع أوصاف األئمة الطاهرين الشبهة الثامنة:

من دون رجوع أجسامهم، وهو رأيٌّ قال به  برجوع دولتهم يف أيام اإلمام القائم

بل عصر السيد لفاسدة كانت قاه النظرة بعض الشواذ من املتقدمني ويبدو أن هذ

 .باعتباره الناقل لذلك الرأي الفاسد معرباً عنهم بأنهم شذاذ املرتضى 

رجوع األشخاص إىل الدنيا وأّولوا النصوص  اإن هؤالء الشذاذ أنكرو واحلاصل:

 .إىل الدنيا بعدموتها برجوع دولة األئمة الطاهرين
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 ية:الشبهة باألمور التال واجلواب عن

وعودة احلياة إىل جمموعة من األموات  شيٌء إّن ظهور اإلمام :األمر األول

ولته فينتقمون من أعدائه شيء آخر وذلك ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة د

 .ومبغضيه

عن صريح األخبار وحقيقة  إّن رجوع أوصافهم ودولتهم أجنيبٌّ :األمر الثاني

أما رجوع األوصاف فال  ،ألشخاص وذواتهمن الذين يرجعون هم اإالرجعة، و

 نيبٍّ ، فإّن كلَّ اختصاص له بآخر الزمان بل هو أمر واقع من لدن خلقة آدم

ووصّي كان يقوم يف مقام نيّب أو وصّي سابق ، بل أصحابهم أيضاً كانوا يقومون 

 .اء واألوصياءمقام أصحاب املاضني من األنبي

تأويله ال بّد أن يكون خمالفاً يف ظاهره ملا حيكم إن النص الذي يراد  :األمر الثالث

إذا قلنا إّن  غضاضٍة ، أو خمالفاً للثوابت واملسلَّمات الشرعية وغريها، وأيُّبه العقل

! وهل اإلعتقاد بهذا يستلزم خمالفة ألحكام ؟ يعيد بعض األشخاص إىل الدنيااهلل

إىل  النصوص الواردة فيهال العقل والشرع حتى استدعى األمر عند بعضهم أْن يؤوِّ

! فال بّد للذين يريدون تأويل ؟دون أعيانهم أو أجسامهم الشريفة رجوع دولتهم

 فال بدَّ االنصوص أن يكون تأويلهم معقوالً ومقبوالً وموافقاً للكتاب الكريم وإلّ

، وما خالف القرآن فهو طعّيحينئذ من رفضه ورّده ملخالفته للنص القرآني الق

ملها إىل الدنيا حب ميكن تأويل اآلية اليت دلّت على رجعة ُعزيرزخرف، وهل 

؟! وإذا مل ميكن التأويل لصراحة اآلية بذلك، فكيف على عودة نبّوته دون جسده

ض يتطّرق التأويل حينئٍذ إىل النصوص املتعلقة بالرجعة مع صراحتها بعودة بع

 !؟األجساد مع أرواحها إىل الدنيا

مل نستطع إدراك احلكمة  نٍص كلَّ ز شرعاً وعقالً أن نرفَضال جيو :األمر الرابع

فيه، كما حيرم علينا تأويله مبا ال يتناسب واألسس املقررة، فعدم القدرة على تعقّل 

، وإذا مل ميكن أويله مبا خيرجه عن معناه الصحيحأو فهم النص ال يرّبر رفضه أو ت

إْذ قد يأتي زمان  ،للقرآن الكريم ٍفخمال تأويله فعلينا أن نسلّم بفحواه ما دام غرَي
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كما ُروي عن  ومنه ترتقّى فيه قوانا الفكرية ويزيد فيه علمنا ، ونعرف احلكمة فيه

، حيث كشفت البحوث العلمية (ال تفّسروا القرآن فالزمان يفّسره  ): ابن عباس قال

 العصور احلكمة فيها يفيف زماننا هذا عن كثري من حقائق القرآن اليت ال خيفى وجه 

 .املتقّدمة

إّن التأويل برجوع دولتهم دون أعيانهم الشريفة هو خالف  :األمر اخلامس

 ،يف اجملمعني اإلمجاع، واإلمجاُع هنا دخوليٌّ ضروريٌّ نقطع بدخول املعصوم

فرٌد منهم، وهذا اإلمجاع حّجة  ألّن الطائفة بأسرها جممعة على الّرجعة واإلمام

صلوات ربي عليهم  )الستلزامه طرح أقوال املعصومني شرعاً، وال جيوز طرحه 

(، واإلمجاع الدخولي خيتلف بطبيعته عن اإلمجاع احملصَّل واملنقول  أمجعني

، وهلذا ال يسع ني عن رأي املعصومحدسيني فال يكونا كاشفَ لكونهما مدركيني

اع ، خبالف اإلمجباط األحكام الشرعية بوجٍهتنالفقيه اإلعتماد عليهما يف اس

 ، من هنا قال السيد املرتضىالدخولي التعبدي فال بّد من األخذ به والعمل مبضمونه

:



. 

خالف املتبادر من معنى الرجعة،  برجوع الدولة إّن التأويل :األمر السادس

 .والتبادر عالمة احلقيقة

لو أّن فرداً قال جلماعة: إني سأرجع إليكم بعد فرتة، فالكّل  توضيح ذلك:

سمه وليس بأفكاره احملضة من دون حضور يتبادر إىل ذهنهم بأّنه سريجع إليهم جب

جسمه، وهذا التبادر داللة على عالقة اللفظ مبعناه احلقيقي ال اجملازي، إذ اجملاز 

 .قيقي إىل معناه الثانوي اجملازييلزمه قرينة تصرفه من معناه األولي احل

وأّن املراد بها  ى الرجعةلقد نّص علماء اللغة على إثبات معن :األمر السابع

املوت، وكذلك ما نّص عليه املفسِّرون يف تفسري بعض آيات  لرجوع إىل الدنيا بعدا

لرجعة ال سّيما متّني امليت يف الربزخ الرجوع إىل عامل الدنيا ليعمل صاحلاً كما يف ا
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، كّل ذلك ض األموات إىل الّدنيااآلية مئة من سورة املؤمنني الدالة على رجوع بع

 .الدالة على الرجعةاآليات األخرى بالغّض عن 

ة ال حتصى تدّل على رجعة وجود تصرحيات كثرية بل وقرائن عديد :األمر الثامن

 .على اإلطالق بوجٍه الوارد يف الشبهة ، وهي ال حتتمل التأويلاألموات

صاحب  اإلمام املعظم على خروج موالنا الرجعِة إطالُق ُدَهْعال ُي :األمر التاسع

وت، بل يطلق عليه أّنه ظهر فال يقال أّنه رجع من امل يف النصوص أصالً، الزمان

بعدما تقدَّم من  ، وعلى تقدير وجود شيء نادر فكيف جيوز اإللتفات إليهوخرج

 .الوجوه السابقة

إعرتاف نفس املؤوِّلني بأّن الرجعة هي تأويٌل لرجوع دولتهم، وال  :األمر العاشر

ه ال جيوز التأويل ما دام احلمل على الظاهر جيوز التأويل بغري نصٍّ ودليٍل، ومعلوٌم أّن

 .مما سبق أّنه ال ضرورة إليه هنا ممكناً، وقد اتضح

 ن عمر عن موالنا اإلمام الّصادقيظهر من حديث املفضل ب :األمر احلادي عشر

 قال املفضل: يا ، ، وها حنن نستعرض جزءاً منهاره الشديد هلذا التأويلكاستن

 أَمَا  :؟ فقال اإلمام الصادقل برجعتكمن يقوموالي فإّن من شيعتكم َم
م مَّ َن   :نقول األئمة سائر ونحن الله رسول جدّنا قول سمعوا يَقَنهه َونَلهذ 

ۡكََب  
َ
ۡدََّنَّٰ دهوَن ٱۡلَعَذاب  ٱأۡل

َ
: ، ثم قال موالنا اإلمام الصادق  ٢١ ...ٱۡلَعَذاب  ٱأۡل

 أن الرجعة معنى تقول: تناشيع ومقصّرة ؟برجعتنا تقل أين من مفضل يا 

 يردَّه ىحت سُلِبنا متى ويحهم !؟للمهدي ويجعله الدنيا ملك إلينا الله يردَّ

: واهلل ما سلبتموه ألّنه ملك النبوة والرسالة والوصية ، قال املفضل علينا؟

 في شكّوا ملا القرآن شيعتنا تدبّر لو  :، فقال موالنا الصادقاإلمامةو
ۡرض    :?الله قول واسمع أَمَا ،فضلنا

َ
ْ ف  ٱأۡل وا َن لََعَ ٱََّل يَن ٱۡستهۡضع فه ن َنمه

َ
َونهر يده أ

ئ َمة  
َ
ۡم أ َّٰر ث نَي  َوَنَۡعلَهه مه ٱۡلَو ۡرض  َونهر َي ف رَۡعۡوَن َوَهََّٰمََّٰن  ٥َوَنَۡعلَهه

َ
ۡم ف  ٱأۡل َن لَهه َونهَمكَّ 

وَن  م َما ََكنهواْ ََيَۡذره َما م ۡنهه نهوَدهه  في اآلية هذه تنْزِيل إنّ :مفضل يا والله ، ٦وَجه

، ثم ذكر قيام  وعدي تيم :وهامان فرعون وإنّ فينا، أويلهاوت إسرائيل بني
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واحداً واحداً إىل رسول اهلل وشكوى كّل واحٍد منهم مما فُِعَل به من قتله  األئمة

 يظهره اإنّم  :، قال؟ ليظهره على الدِّين كلّه؟؟فقوله: لمه، قال املفضلوظ

 .واحلديث طويل . ...الرجعة وهذه اليوم هذا في كلّه الدِّين على
وبهذا القدر من شبهات منكري الّرجعة والّرّد عليها نصل إىل طّي اجلهة الثالثة 

 املتعلِّقة باملطلب الثالث.

 :إحنصار طلب الثأر خبروج اإلمام احلجة بن احلسن المطلب الّرابع:* 

 أهل من منصور إمام مع ثاركَ طلب يرزقني أنْ  :هَدلَّْت الفقرة بقول

من قتلة اإلمام  على احنصار طلب الثأر مع اإلمام املهدّي  محمّد بيت

إىل الّدنيا، وكذا طلب الثأر من أنصارهم  ؛ حينما ُيرجعهم اإلماماحلسني

 وأوليائههم وحمبيهم.

جعة الطالب للثأر، وكأّن ي رأومتين طلب الثأر ال يكون إالّ من خالل الّرجعة؛ 

يف هذه الفقرة الشريفة ُيعلِّمنا كيف نوطّن أنفسنا على متّني الكّرة بتلقينها  اإلمام

 وذراريهم عليهم اللعنة الّسرمدّية. اخلروج للطلب بالثأر من قتلة اإلمام احلسني

وع رجعة قبل يستلزم عدم وق واحنصار طلب الثأر بواسطة اإلمام املهدي

؛ وذلك ألّن الغاية من الّرجعة هي النصرة وإقامة احلّجة، مام املهدّيظهور اإل

املؤيَّد باملعجزات والكرامات، ورجعة األموات هي  وهذا ال يتحقق إالّ مع اإلمام

 مع ... وهذا ما تذكره الفقرة: على يد اإلمام املعصوم معجزة ال حتصل إال

اجلنود من املالئكة والشيعة من اجلّن ؛ أي منصور ومؤيَّد باآليات و منصور إمام

 واإلنس واملعجزات والكرامات..

الذي سيظهر حبكم الّضرورة من  واملراد باإلمام املنصور هو القائم املنتظر

؛ كما ورد يف األخبار املتواترة، د بن احلسن العسكرّيمام حمممذهبنا، وهو اإل

ٞل   قوله تعاىل: ( للتعظيم والتفخيم كما يف إمام منصور فالتنكري ) بَۡت رهسه ذَّ  َفَقۡد كه
وَرةه فَ   ٤... مَّ ن َقۡبل َكٌۚ  ر  سه للرسل بأعيانهم إمنا  عدم التعينيف ،؛ أي رسٌل عظاماط 

فإن الشريف إذا  ،هو للتعظيم وليس ألجل التناكر أو التجاهل لذواتهم الشريفة
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  فالقائل  أمسائه،عظم يف نفوس اآلخرين نادوه بألقابه وأوصافه وتغافلوا عن ذكر 

 .(1) ( باملهدوّية النوعّية منكر للّضرورة من مذهب اإلثين عشرّية) 

 :أمران النوعيةة وُيراد باملهدوّي

يف أيام اإلمام  برجوع دولتهم وهي رجوع أوصاف أهل البيت األمر األول:

، من دون رجوع أجسامهم الشريفة، وهو ما أشار إليه القائم أرواحنا فداه و

واصفاً املعتقدين بهذا الرأي  نقالً عن السّيد املرتضى ّدث اجمللسياحمل

بالشذاذ، ويبدو من خرب املفضل الذي عرضناه الشبهة الثامنة أن الرأيَّ القائل بتأويل 

الرجعة برجوع دولتهم دون أشخاصهم النورانية املطهرة كان رائجاً يف عهد اإلمام 

 تقول: شيعتنا ومقصّرة .. للمفضل: قال الصادق صلوات اهلل عليه بداللة ما

 .؟!للمهدي ويجعله الدنيا ملك إلينا الله يردَّ أن الرجعة معنى

ّن الفقهاء يف عصر الغيبة هم املهدّيون لكونهم بأقائلة الهي الفكرة و األمر الثاني:

يف ويعتقدون بأن الفقهاء  املوعود املهدّي القائم اإلمام ويقومون مقاَم ينوبون

فهم متاماً  كاإلمام الثاني عشر أبي  ،عصر الغيبة هلم الوالية التامة على كّل شيء

صاحل املهدي سالم اهلل عليه حيللون ما يشاؤون وحيرمون ما يشاؤون وأن كلَّ من 

 يعرتض على واحٍد منهم يكون كافراً ويستحق القتل..إخل.

والبحرين  والعراق لبنانو إيران وأنصار هذه الّدعوى اليوم متواجدون يف

، وأّنه اإلمام الذي (2)اعتقادهم بالولّي الفقيهوجوب وباتوا يصرِّحون بوالكويت، 

، ونقل ذلك يف جملة القائم جتب معرفته، وَمن مات ومل يعرفه مات ميتةً جاهلّية

ويظهر أن أنصار هذه الفكرة املنحرفة بدأت تنتشر يف الوسط  العدد الثالث عشر...

وهو  الذي ينذر بإحنرافهم عن الوالية ألهل بيت العصمة والطهارة الشيعي األمر

أمر ال نتعجب منه بعد أن كشفت عنهم أخبارنا الشريفة بأن الكثري من املؤمنني 
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بواليتهم يف آخر الزمان سوف يرتدون عنهم، وأطلقت أخبار أخرى عليهم لقب 

إلمام احلجة القائم البرتية والناصبية وأن عشرات اآلالف منهم سينكرون على ا

 .( إرجع يابن فاطمة من حيث جئت)  سالم اهلل عليه خروجه ويقولون له

للمفيد بإسناده عن أبي  ( اإلرشاد) عن  ( البحار) فقد روى احملّدث اجمللسي يف 

 قائمال قام إذا  يف حديث طويل أنه قال : أبي جعفر اجلارود عن موالنا اإلمام 
 ريةالبت يدعون أنفس آالف عشر بضعة منها جفيخر الكوفة، إلى سار 

 فاطمة بني في لنا حاجة فال جئت حيث من ارجع :له فيقولون السالح عليهم

 كل فيقتل بها ،الكوفة يدخل ثم آخرهم، على يأتي حتى السيف فيهم عفيض

 . وعال عزَّ الله يرضى حتى مقاتليها ويقتل ،قصورها ويهدم ،مرتاب منافق

املخالفة ألصول الدين  لتلك الفكرة واستنكارنا وشجبنا ناوحنن نؤكِّد رفض

باعتبارها من  لكافرين مبا نزل على النيّب األعظماوصاحبها واملعتقد بها من 

 .إماماً وهم املنصوص عليهم يف األخبار الشريفة عشر إثنى من ألكثر املستحدثة البدع

ه هي من العقائد الفاسدة لذي أشرنا إلياإن املهدوية النوعية بالشكل  واحلاصل:

ه ال إمام إلّا وأّن ،يستنكرها كلُّ فقيٍه عاقٍل وحكيمو جيب أن ينبذها الشاّذة اليت

فعدم بيعة  ،هو الذي ورد فيه النّص اإلهليوالذي جتب بيعته  اإلمام املعصوم

وقد قام على ذلك  ،املعصوم توجب الكفر والّضالل كما هو مفاد كثرٍي من األخبار

بل إن  ،اإلمجاعالنص ووعدم بيعة الفقيه ال تستلزم الكفر والّضالل ب ،عاالمجا

فال يعرف  خالف ما ذكرنا وَمن اّدعى ،مبايعة غري املعصوم من احملرمات الشرعية

 .من الفقاهة شيئاً

 األدّلة على حرمة بيعة غري املعصومني

 :نستدّل على حرمة البيعة لغري املعصومني باألمور التالية

 املعاقدة كأن يبيع كلٌّ من املشرتي والبائع ما :هو إّن معنى البيعة األّول: األمر

ولكنَّ البيعة ليست عقداً معاطاتياً وإّنما هو عقد  ،بالبيع املعاطاتي عنده إىل اآلخر
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لبّيك يا  )أو  ( بايعتك يا فالن..: ) لفظيٌّ حيتاج إىل إجياب وقبول، كأن يقول املبايع

 .( فالن..

عة هي التزام املبايع وعهده املؤكد وميثاقه املسدد بأْن ينصر َمن يبايعه بنفسه فاملباي

وماله وال يبخل عنه بشيء من ذات يده وما يتعلق به يف نصرته، وجيعل نفسه وماله 

 فداًء ووقاًء له.

 اللهمّ  :والبيعة بهذا املعنى املذكور يف دعاء العهد املروّي لكّل يوم بقوله

 وعقداً عهداً حياتي أيامي من عشتُ وما اهذ يومي صبيحة في له أجدِّدُ إني

وقد أمر رسول اهلل مجيع  ، أبداً.. أزول وال عنها أحول ال عنقي في له وبيعةً

ألئّمة بهذه البيعة الشاهد منهم والغائب يف خطبة الغدير املروّية يف ااألّمة مببايعة 

 .االحتجاج

 مكيال)  كتاب صاحب أعلى اهلل مقامهصفهاني األ لعالّمة السيِّد املوسوياقال 

 :( املكارم يف فوائد الدعاء لإلمام القائم

 :  َىَّٰ م ن ٌۚ  إ َن ٱّلَلَ ٱۡشََتَ َنَة مه ٱجۡلَ َن لَهه
َ
م ب أ َّٰلَهه ۡمَو

َ
ۡم َوأ َسهه نفه

َ
ۡؤم ن نَي أ  ...ٱلۡمه

١١١   ۡوَرةه اتَلو ، َبة سه

    نَ إ 
 َّٰ ثه لََعَ يه ۡمٌۚ َفَمن نََكَث فَإ َنَما يَنكه يۡد 

َ
وَن ٱّلَلَ يَده ٱّلَل  فَۡوَي أ َباي عه ونََك إ َنَما يه َباي عه  ٱََّل يَن يه

ا  يم  ۡجًرا َعظ 
َ
ََّٰهَد َعلَۡيهه ٱّلَلَ فََسيهۡؤت يه  أ ۡوَِبَّٰ ب َما َد

َ
ه ۖۦۡ َوَمۡن أ وَرةه الَفتۡ   ١٠َنۡفس   .(1) ح  سه

ومل يرد إذن  ،إّن البيعة أمر توقيفيٌّ جيب تلقّيها من الّشارع لثاني:األمر ا

 .وترخيص مببايعة غري املعصومني

مانعة من مبايعة املؤمنني  ملتقدِّمني املتصلة باملعصومنياإّن سرية  األمر الثالث:

 ة املؤمنني لنواب ووكالء األئّمةمبايع بل مل ُيْعَهد يف زمانهم ،لغري املعصومني
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  املبثوثني يف األمصار واألقطار، ال بعنوان النيابة عنهم وال بعنوان آخر، مبعنى أّنه

وكالءهم حتت  أنهم بايعوا مل ُيْعَهد عند املتدينني يف زمان حضور املعصومني

، فهذا فتكون املبايعة هلؤالء مبايعة لألئّمة عنوان أّن الوكالء نّواب عن األئّمة

يف أزمنتهم، فبطريق أوىل عدم جواز هذا الفعل بغيبة موالنا شيء مل يكن معهوداً 

حبرمة مبايعة َمن دعا إىل نفسه، من هنا مل  ، بل ورد النهي منهماإلمام القائم

، ومل يفعل ذلك أتباعهم وأنصارهم؛ وأكرب رحكّاَم اجلو الطاهرون يبايع أئمتنا

ألّن املبايعة تقتضي ليزيد؛  شاهٍد على ذلك هو عدم مبايعة اإلمام احلسني

معرَّض  تصحيح كّل اللوازم الّصادرة من املباَيع له، وحيث إّن غري املعصوم

وعظائم األمور، فمن غري اجلائز تفويض  والذنوب للهفوات واألخطاء والّشبهات

األمر إليه حتت عنوان البيعة الستلزامه اإلقرار باخلطأ واإللتزام به، ويف ذلك مفاسد 

 ّمة ال ميكن جربها أو إصالحها.عظيمة على األ

إّن البيعة من لوازم الرياسة التكوينّية والتشريعّية العاّمة، ومن آثار  األمر الّرابع:

الّسلطنة الكربى، وليس مّثة دليل يثبت هذه السلطنة اإلهلية للفقهاء حتى جتب 

ّمد رسوله ، بل السلطنة اإلهلّية خمصوصة من اهلل تعاىل مبحمبايعتهم كبيعة اإلمام

 واألئّمة اإلثين عشر والصدِّيقة الطاهرة عليهم صوات اهلل أمجعني.

وحيث إّنه ليس للفقهاء تلك الّرياسة، فاّدعاء البيعة هلم تكون بدعة ُيعاقَب 

 صاحُبها.

، وهذا قدر متيقَّن، البيعة هي حقٌّ خاصٌّ باملعصومنيإّن  األمر اخلامس:

 خاصٌّ حّق يف الطّاعة، ويشهد ملا قلنا بأّن البيعة فالتعدي عنه إىل غريهم حرام وشرك

 إنّ اللهمّ : بقوله واجلمعة العيد ليوم الّساجدين سّيد دعاء يف ورد ما بهم

 التي الرّفيعة الدّرجة في أمنائك ومواضع وأصفيائك خللفائك املقام هذا
 يُغالبُ ال لذلك، املُقَدِّرُ وأنتَ ( سلبوها أي ) ابتزّوها قد بها، اختصصتهم

 به، أعلم أنت وملا شئت، وأنى شئتَ كيف تدبيرك، من احملتومُ يُجاوَزُ وال أمرُكَ
 مغلوبني وخلفاؤك صفوتك عاد حتى إلرادتك، وال خلقك على متّهمٍ غيرُ
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 عن محرَّفة وفرائضكَ منبوذاً، وكتابكَ مبدَّالً، حكمكَ يرون مبتزين، مقهورين 

(1) إشراعِكَ.. جهات
 . 

اخلاّصة بهم، وهو شرك باهلل تعاىل  ابتزاز حلقوقهم بيعة لغري املعصومإذن ال

 يف الطّاعة.

: األصفهاني املوسوي العالمة اجلليل املريزا حممد تقي قال

  :   ۡؤم ن ۡؤم َنة  إ َذا قَََض ٱّلَله َوََل مه  َوَما ََكَن ل مه
وََلهۥ َفَقۡد َضَل  ۡمر ه ۡم  َوَمن َيۡعص  ٱّلَلَ َورَسه

َ
مه ٱۡۡل رَيَةه م ۡن أ وَن لَهه ن يَكه

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ه وَله َورَسه
ب ين   َضَلََّٰل   حۡ  ٣٦ا مُّ

َ
وَرةه األ  .(2)  َزاب  سه

َ إ َۡلَۡك ِإَوََل ٱََّل يَن م ن َقۡبل َك لَئ ۡن  يف تفسري قوله تعاىل:  وقد ورد وۡح 
ه
َولََقۡد أ

وَنَن م َن ٱلَۡخَّّٰس  يَن  ۡكَت َۡلَۡحَبَطَن َعَملهَك َوتَلَكه ۡۡشَ
َ
َمر    ٦٥أ وَرةه الزُّ روايات بأّن ، سه

؛ فقد علّي ؤمننيأمري امل املراد بالّشرك يف اآلية هو الّشرك يف الوالية لغري اإلمام

لَئ ۡن  لنبّيه: اهلل قول عن سألته قال: أبي جعفر موالنا عن محزة أبي عن جاء
وَنَن م َن ٱلَۡخَّّٰس  يَن  ۡكَت َۡلَۡحَبَطَن َعَملهَك َوتَلَكه ۡۡشَ

َ
 لئن تفسيرها  :قال  ٦٥أ

  عملكَ ليحبطنّ بعدكَ من عليّ والية مع أحدٍ بوالية أمرت
(3). 

 صعام غري قابل للتخصي  عليّ والية مع أحدٍ بوالية : فقوله

والتقييد بالفقهاء يف عصر الغيبة، فإذا مل يرد يف عصر حضورهم ألحٍد من 

بطريق أوىل؛ ألّن املباَيع له يف  وكالئهم، فكيف جتوز البيعة حينئٍذ يف غيابهم

عةُ حينئٍذ حضورهم لو أخطأ لقّوموا خطأه ورّدوه إىل الّصواب، ولكانت البي

مشروعة لوجود املعصوم املقوِّم للخطأ، ومع هذا مل جتز البيعة ألحد يف حضورهم 

فكيف جتوز حينئٍذ يف حال غيابهم وعدم  ،لعدم احلاجة إىل ذلك بوجود املعصوم
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على تقويم َمن أخطأ فكيف يقوِّمون َمن اّدعى مقاماً لنفسه وله أتباع  قدرتهم

 وانقادوا له... هإذا أراد تقويم َمن بايعو مستعّدون حملاربة املعصوم

 ، منها:كثرية األخبار الّناهية عن مبايعة غري املعصومني األمر الّسادس:

 خرب املفضل بن عمر عن اإلمام الّصادق  :قال له بيعة كلّ مفضل؛ يا 

 لعن وخديعة، ونفاق كفر ( فبيعته: يف نسخة البحار)  فبيعة القائم ظهور قبل

 . (1) له واملبايَع ( ن. خ: هلا)  بها ملبايعا الله

من غري فَْرٍق بني  واحلديث كما ترى صريح يف عدم جواز مبايعة غري اإلمام

كون املباَيع له فقيهاً أو غري فقيه، ومن غري فَْرٍق بني أْن تكون البيعة لنفسه أو بعنوان 

 .النيابة عن اإلمام

 ممّا دّل على عموم حرمة الشراكة بالوالية  (2)خرب أبي محزة املتقدِّم وأمثاله

ة واإلمامة املطلقة ، والبيعة من لوازم الوالية الكليروالبيعة مع األئّمة األطها

 حسبما أسلفنا سابقاً.

  ًاألخبار الدالة على حرمة دعوى اإلمامة، حتى لو كان مدَّعيها علوّيا

وهي  فإذا َحُرَمْت دعوى النتيجة ) فاطمّياً، ودعوى اإلمامة تستلزم البيعة ملّدعيها،

(3)من هذه األخبار ما أورده الكليين ،( َحُرَمْت مقدِّماتها وهي البيعة اّدعاء اإلمامة
 

 :بأسانيد متعددة منها( الكايف ) يف 

عن أبي  ،حممَّد بن حييى، عن أمحد بن حممَّد، عن حممَّد بن سنان بإسناده عن

قلت له: قول   :قال نا اإلمام أبي جعفرسالم، عن سورة ابن كليب، عن موال

ٌۚ  : اهلل ۡسَوَدةٌ م مُّ هه وهه ْ لََعَ ٱّلَل  وهجه  قال ؟ ٦٠... َوَيۡوَم ٱلۡق َيََّٰمة  تََرى ٱََّل يَن َكَذبهوا

: قال: قلُت: وإْن كان علوّياً؟ قال بإمام، وليس إمامٌ إني قال: مَن: ْوإن 

 . كان وإنْ : ؟ قاللِْد علّي ابن أبي طالب، قلُت: وإْن كان ِمن ِوعلويّاً كان
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وعن حممَّد بن حييى، عن عبد اهلل بن حممَّد بن عيسى، عن علي بن احلكم، عن 

 اإلمامةَ ادّعى مَن قال:  أبان عن الفضيل، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 .  كافرٌ فهو أهلها مِن وليس

مامة؛ ألّن اإلمامة خاّصةٌ واحلديث كما ترى واضح يف تكفري مّدعي اإل

فال جيوز ألحٍد أْن ينسبها لنفسه أبداً. باملعصومني

وعن احلسني بن حممَّد، عن معلى بن حممَّد، عن حممَّد بن مجهور، عن عبد اهلل 

  :بن عبد الرمحن، عن احلسني بن املختار قال: قلت ملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل

  َُجِعلُْت ِفَداْك  َ٦٠ ...ٱلۡق َيََّٰمة  تََرى ٱََّل يَن َكَذبهواْ لََعَ ٱّلَل   َوَيۡوم ؟ قال :ُّمَن كل 

 كان وإنْ :، قلُت: وإْن كان فاطمّياً علوّياً؟ قالبإمامٍ وليس إمامٌ أنّه زَعَمَ

 . علويّاً فاطميّاً
َوَمَثله  : قوله العسكري: اإلمام تفسري إىل بإسناده(  البحار ) يف ما ورد وكذا

واْ َكَمَثل  ٱََّل ي َيۡنع قه ب َما ََل يَۡسَمعه إ ََل دهََعٓء  ٱ ٌۚ  ََّل يَن َكَفره ۡم ََل  َون َدآء  ۡۡمٞ َفهه ُۢ بهۡكٌم عه مُّ صه
ْ  : الله قال:  االمام قال ، ١٧١َيۡعق لهوَن  وا  في َوَمَثله ٱََّل يَن َكَفره

َكَمَثل  ٱََّل ي   ليٍّوع محمَّدٍ دون من األنداد واتّخاذهم لألصنام عبادتهم
ٌۚ  إ ََل دهََعٓء    يسمع ال مبا يصوِّت  َيۡنع قه ب َما ََل يَۡسَمعه   يراد ما يفهم ال  َون َدآء 

ۡۡمٞ   استعانه من ويعني املستغيث فيغيث منه، ُۢ بهۡكٌم عه مُّ  في الهدى عن صه

 بأسماء وهمسمّ الذين الله ألولياء واألضداد الله دون من األنداد اتّباعهم

 إلقامة الله نصّبهم الذين األئمة أفاضل بألقاب ولقّبوهم الله خالئق خيار

ۡم ََل َيۡعق لهونَ   الله دين  .  (1)الله أمر  َفهه

 ما ورد عن اإلمام الباقر قوله:  ورَسْماً سنّةً املصافقة صارت 

(2) فيها حقٌّ له ليس مَن يستعملها
 . 

فمن ادّعى اإلمامة وليس بإمام   :( االعتقادات)  قال الشيخ الّصدوق يف
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 .(1) ملعون ظالم فهو أهلها في غير اإلمامة وضع ومَن امللعون، الظالم فهو

 ، لكان على الّنيبكانت مبايعة الّناس للفقهاء مبايعة لإلمام لو :األمر الّسابع

أراد أْن يأخذ  ملّا غدير خم، حيث يروى أّن رسول اهللأْن يفعلها يوم  األعظم

ورأى أّنه يعسر على مجيع املؤمنني أْن يصافقوه بيده، أمرهم  البيعة لإلمام علّي

بإظهار العهد والبيعة بألسنتهم ومل يأمرهم بأْن يصافقوا غريه من صاحلي أصحابه 

 وخواّصهم نيابةً عنه مع أّن ذلك كان ممكناً.

بايع الّرجال، جاَءُه املؤمنات مكّةَ، و ويروى أيضاً أّنه ملّا فتح رسوُل اهلل

 يدَهُ فأدخل ماء، من بقدح فدعا النّساء، أصافح ال إني  :ملبايعته، فقال

 . البيعة فهي املاء، هذا في ايديكنّ أدْخِلْنَ فقال: أخرجها، ثمّ

مرأة من امل يأذن هلّن يف مصافقة  ووجه التأييد باحلديث من حيث إّنه

 مصافقة حمارمهّن من املؤمنني بعنوان أّن مصافقتهنَّ وال يف ،املؤمنات الّصاحلات

 .مصافقة رسول اهلل نيابةً عنه

وال جيوز  ،من خالل ما تقّدم يّتضح بأّن املبايعة من خصائص املعصومني

 ،ألحٍد التصّدي لذلك إالّ َمن جعله النيبُّ أو اإلماُم نائباً له يف ذلك بالنيابة اخلاّصة

 .ألمر، مثل الوكالة يف ساير األمورفيكون وكيالً يف هذا ا

ألّن  ؛بالنيابة العاّمة فليست هلم هذه البيعة وأّما الفقهاء الّنائبون عن اإلمام

وهذا نظري وجوب إقامة صالة العيدين على  ،البيعة خمصوصة بالنيب واإلمام

وال جيوز  ونظري ملك اليمني اخلاّص بالنيّب واإلمام ،حال حضوره اإلمام

 .ه أْن يسري إليه ما كان واجباً على اإلمامللفقي

فال جيوز حينئٍذ تصّدي الفقيه  ،وعلى فرض عدم ثبوت االختصاص باإلمام

 .إالّ ملن ثبتت شرعّيته، ومل يثبت شرعاً مبايعة غري املعصوم نيابةً عن املعصوم

دالة مبا ورد من اآليات ال لبيعة لغري املعصومنياميكن إثبات شرعّية  إْن قيل:
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نتهۡم َته بُّوَن ٱّلَلَ إ   نظري قوله تعاىل:  على رجحان التأّسي واملتابعة للنيّب  ن كه
مه  ۡب ۡبكه ِ  َيه و وَرةه آل  ع مۡ   ٣١... فَٱتَب عه ول   ، وقوله تعاىل: َرانَ سه ۡم ف  رَسه لََقۡد ََكَن لَكه

ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ ٱ
ه
ْ ٱّلَلَ  ّلَل  أ وا َّ َمن ََكَن يَرۡجه َر َوذََكَر ٱّلَلَ َكث ري  ل وَرةه   ٢١ا َوٱۡۡلَۡوَم ٱٓأۡلخ  سه
حۡ 
َ
 وحنو ذلك.، َزاب  األ

يف أفعاله، ومن  إّن اآليات َدلَّْت على حسن اّتباع النيّب وبتوضيٍح آخر:

أفعاله اليت صدرت منه بشهادة اآليات والّروايات مبايعة املؤمنني واملؤمنات، 

 يعة الفقهاء أو احلكّام...فيستحب هلم التأّسي به يف مبا

  :قلنا

اآليات املذكورة غري ظاهرة يف استحباب أو وجوب التأّسي واإلتباع يف متام  :أّوال

األفعال الّصادرة عنه، بل هي ظاهرة يف وجوب اإلميان به، وامتثال أمره ونهيه الذي 

ّصة به وبأهل بيته يشرتك فيه مع بقّية املكلَّفني، أّما لو قامت قرينة على التكاليف اخلا

ألّن ذلك من  ؛، فال جيوز حينئٍذ العمل بذاك التكليف اخلاص بهماألنوار

نظري الّزواج بأكثر من  ،شؤونهم اخلاّصة اليت ال يشاركهم فيها أحٌد من اخللق

فال جيوز لغريههم سحب هذه  ،إخل أربعة، وملك اليمني، والوالية الكربى...

فإّن ذلك  ،ب استحباب التأّسي بالنيّب والعرتةاألمور إىل أنفسهم حبّجة وجو

 .شططٌ واحنراٌف يف الّسليقة، بل كفٌر برسوله وأهل بيته األطهار امليامني

 ،لو فرضنا ثبوت داللة اآليات على رجحان أو استحباب املتابعة مطلَقاً :ثانيا

ألّن  ؛فيه حنن ، وذلك ممتنع فيمالكّنها تدّل على املطلوب بالنحو الذي صدر عنه

كما إّن  ،البيعة الّصادرة يف زمانه كانت مقيَّدة مبصافقة يده الّشريفة أو كانت بأمره

وأما يف مثل زماننا هذا  ،كانت بأمر موالنا اإلمام احلسني مبايعة مسلم بن عقيل

فهي من البدع احملرَّمة اليت توجب  ،فجواز املبايعة على وجه املصافقة ممّا ال دليل له

 .(1)والّندامة اللعنة
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تثبت الّداللة على رجحان املتابعة إْن مل تقم قرينة صارفة عن  وبعبارٍة أخرى:

 .معه غريه اشرتاك على يدّل ما ةمّث ليس املقام مثل ويف تثبت، فال وإالّ االختصاص

بدليل أصالة االشرتاك، مبعنى  إّن رجحان املبايعة لغري املعصومني إْن قيل:

 ع غريه بالتكاليف واليت منها املبايعة الثابتة له ولغريه معاً.م اشرتاك النيّب

  قلنا:

، فتعديته إىل غريهم مشِكٌل، بل هو إّن البيعة حقٌّ خاصٌّ بالنيّب والعرتة :أّوال

بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكّل ضاللة يف الّنار حسبما جاء يف اخلرب الّشريف. فإذا 

 عوى االشرتاك؟!!ما كان حقّاً خاّصاً، فكيف تصّح د

فاملرجع يف هذه  لو فرضنا عدم الّدليل على اختصاصها باملعصومني :ثانيا

املسألة وأمثاهلا هو أصل الرباءة، ال أصل االشرتاك يف التكليف؛ ألّن التكليف 

من موارد  املشكوك منفيٌّ باألصل عقالً وشرعاً، وحيث إّن البيعة لغري املعصومني

فيها أصالة الرباءة بال إشكال باتفاق  حينئٍذ  جري الشكّ يف التكليف، فت

، ود دليل على االختصاص باملعصومنياألصولّيني كّل ذلك على فرض عدم وج

، فال جيوز حينئٍذ إجراء أصالة الرباءة يف حال وحيث ثبت االختصاص بهم

ة ... مضافاً إىل أّن التمسُّكَ بأصالالّشك بعد ثبوت حّق االختصاص باملعصوم

لو  -االشرتاك يف التكليف ال جيدي نفعاً يف مثل املقام، بل غاية ما ميكن أْن ُيقال 

مل يكُ ناهضاً إلثبات استحباب البيعة أنه  -سلّمنا بأصالة اإلشرتاك يف مثل هذا املقام 

اإلستعراضات العسكرية  بنحو املصافقة أو بنحو التحّية العسكرّية كما هو ملحوظ يف

 أكثر باأليدي ملببني ومبايعني للقائد العسكري أو السياسي يف أو بنحو اهلتاف

له دخل يف توجه اخلطاب جيب أْن  يف زمان الغيبة؛ ألّن مجيع ما الشيعية التنظيمات

يكون موجوداً يف غري احلاضر وقت اخلطاب حتى يثبت توجهه إليه ايضاً بأصالة 

، وذلك يف نيّب والوصّياالشرتاك؛ ألّن املفروض وجوب مبايعة احلاضرين مع ال

حّق الغائبني مثل أهل هذا الّزمان مثالً سالبة بانتفاء املوضوع، فال ميكن تكليفهم 

قد أمر  األعظم آخر، وهو أّن النيبَّ وأيضاً ال يثبت تكليفهم بذلك لوجٍه ،بذلك
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احلاضرين يف زمانه باملصافقة يف وقايع خاّصة وزمان خمصوص، فال يثبت تكليف 

ن بذلك األمر بعد خروج ذاك الوقت، ومضّي تلك الواقعة، فضالً عن احلاضري

املعدومني يف زمانه، وذلك ملا هو مثبت يف علم األصول أّن القضاء بأمر جديد، وأّن 

األمر بشيء يف وقت معيَّن ال يقتضي وجوبه بعد انقضاء ذلك الوقت إالّ أْن يقوم 

 .دليٌل آخر عليه، واملفروض هنا العدم

مقتضى أصالة االشرتاك املّدعاة لو متّت، هو لزوم القول بوجوب املبايعة  :ثالثا

كان على وجه اإلجياب على  على مجيع الّناس يف مجيع األزمنة؛ ألّن أمر النيّب

 حبسب زعم َمن اّدعاها  احلاضرين، فبمقتضى أصالة االشرتاك يف التكليف 

، وال أظّن أصحاب  يف زمانهيتعّين القول بالوجوب على الغائبني واملعدومني

أْن أخذ البيعة ممّن ولد  يومذاك  الّدعوى ملتزمني بذلك، إذ مل يعهد من النيّب 

 بعد غدير خم.

 !تفنيد رأي َمن قال: إّن البيعة واجبٌة يف عصر الغيبة
ومصافقة يده، وزعموا  ،ذهب مشهور الصوفية إىل وجوب بيعة الشيخ املرشد

ومّسوا هذه البيعة بالبيعة الولوية  ،، بل ال يتحقق اإلميان بدونهااإلميان من أنها جزء

  :حسبما نقل ذلك عنهم صاحب املكيال أعلى اهلل مقامه الّشريف، فأضاف

ملن كان له إجازة ذلك من مشاخيهم بطرقهم  ألخذ بالبيعة ال جيوز إالاإن  وقالوا:

وشبكة  ،ساسا للرئاسةاملقررة املثبتة عندهم وهذا من أصوهلم اليت اختذوها أ

وقد تكرر ذكر هذه البيعة ووجوبها وعدم  ،الصطياد العوام، الذين هم كاألنعام

 ،( ببيان السعادة) حتقق اإلميان بدونها يف كالم بعض رؤسائهم يف تفسريه املسمى 

ليكون الناظر  ثم التكلم عليه مبا سنح لنا بتأييد اهلل ،وال بأس بنقل بعض كلماته

قال يف تفسري سورة التوبة بعد كالم له يف وجوب البيعة يف  .من أمرهم..على بصرية 

تلك البيعة كانت سنة قائمة  إن :كل زمان من األزمنة ولزوم التعلق بيد الشيخ مدعياً

حبيث كان أهل كل دين ال يعدون من  خلامتامن لدن آدم إىل زمان ظهور دولة 
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الدين، أو مع من نصبه ألخذ البيعة من إال بالبيعة مع صاحب ذلك  أهل الدين أحداً

 إنتهى. .(1) الناس..[

 :الكالم املتقدم الوجوه اآلتيةعلى يِرُد 
سواء بنحو املصافقة أو   لو كانت املبايعة لغري املعصومني (: الوجه األول) 

واجبة أو مستحّبة يف اإلسالم أو جزءاً  نظري قوهلم لبيك يا فالن أو بايعناك يا فالن 

وعلى أصحابهما بل على كّل  على النيّب واإلمام الواجب اإلميان، لكانمن 

مؤمن أْن يأمروا َمن يدخل يف اإلسالم أو التشّيع بتلك البيعة، بل كان الالزم عليهم 

األمر بذلك، قبل األمر بالّصالة وساير الفرايض ألنها جزء اإلميان بزعم هذا 

تها بوقٍت من األوقات، ومل يرد شيء يف القائل، وللزومها يف كّل حني، وعدم توقي

األخبار والّروايات ما يدّل على الوجوب أو االستحباب، بل من الواضح أّن هذا 

 عي أيضاً مل يظفر به، ولو ظفر به لذكره يف طّي كالمه حرصاً على إثبات مرامه.املدَّ

نني من املؤم مجيُع يلزم على طريقة هذا املّدعي أْن يكوَن :( الوجه الثاني )

علماؤهم  ،الكنود اجلاحد إلمام الزمان زماننا ما قبل إىل زمن املعصومني

إلميان لعدم تداول تلك البيعة بينهم يف زمٍن من اوعوامهم خارجني عن زمرة أهل 

 .األزمان

 املطهرين لقد جاء يف بعض األخبار أّن بعض أصحاب أئمتنا :( الوجه الثالث )

 م عليهمعرضوا إميانهم ومعتقداته،  وقّرروا هلم ذلك، ومل يكن يف كالم

ولو كانت للبيعة دخالة يف حتقيق اإلميان أو  ،ذكر للبيعة أصالً الّسائل وال اإلمام

 كما ال خيفى .وأوجبوه عليهم باعتباره شرطاً يف حتقق اإلميان.. كماله لنّبهوا عليه،

 .على من جاس ديار أخبارهم الشريفة

يف بيان صفات  املطهرين ورد أخبار كثرية عن ائمتنا قد :( الوجه الرابع )

وبيان عالمات اإلميان وذكر عالمات حتققه وكماله،  ،املؤمنني وآدابهم وأخالقهم
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 ومل ُيذكَر يف واحٍد منها اسم البيعة تصرحياً وال تلوحياً.

إّن ما يّدعيه هؤالء من وجوب كون البيعة بيد الشيخ أو  (: الوجه الخامس )

ه، وخيصونه شخصاً معيَّناً ألخذ البيعة بهذا التعيني، هل هو من باب النيابة الفقي

اخلاّصة أم العاّمة؟ فإْن قالوا: إّنه بسبب النيابة اخلاصة، قلنا: ال خالف بني اإلمامّية 

يف انقطاع النيابة اخلاّصة يف زمن الغيبة الكربى، وإْن قالوا: بالنيابة العاّمة، فلماذا 

 .خاص؟! التخصيص بشخٍص

شّد أكان أعظم خطباً، و إّن إظهار خالفة أمري املؤمنني (: الوجه السادس )

لكونه جزءاً من اإلميان، ولو  ،باإلظهار خوفاً وخطراً، ومع ذلك أمر رسول اهلل

وأخه عنهم أتباع الوالية العامة  لصوفيةا علماء كما زعمه كانت بيعة غريه جزءاً 

 .وبّينه الّنيب وخلفاؤهلوضََّحه   للفقيه اليوم

وكان هلا دخٌل يف حتقق اإلميان  ،لو كانت البيعة واجبةً (: الوجه السابع )

فكيف ُيدَّعى ذلك مع  ،لوجب أن ُينقل خربها ويذكر يف كتب العلماء وُيَعْنون بينهم

 .عدم وجود ذكٍر له يف شيء من األخبار واآلثار!!

عليهم بالنيابة اخلاّصة  ادلّو و لغري َمنأ إّن البيعة لغري املعصومني واحلاصل:

 ألّنها حقٌّ خاصٌّ باملعصوم ؛ينحراٌم شرعاً، وصاحبها أو الّداعي إليها مبتِدع يف الدِّ

يكون  ،، فاّدعاؤها لشخٍص مل يقم الّدليل اخلاص عليه على وجه التعيني

وقد جاء يف  ،غاصباً لبعض حقوقهم ومنازهلم ومقاماتهم اليت رّتبهم اهلل تعاىل فيها

 عن دفعتكم أمّةً الله ولعن  :زيارة عاشوراء الّشريفة اللعن على َمن فعل ذلك

 . فيها الله رتّبكم التي مراتبكم عن وأزالتكم مقامكم

 :زبدة املخض
من بدع العاّمة اليت سرت إىل  إلمامة والبيعة لغري املعصومنياإّن دعوى 

يف غاية اخلطورة على الّصعيد االعتقادي ملا وهو أمر  ،عّية العلمّيةياألوساط الّش

وها حنن نلمس آثاره يف زماننا هذا  ،يرتّتب عليه من آثار سّيئة على كيان اإلمامة
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من الفاسقني بل ومن  والبيعة لغري املعصومني ةحيث بات املستنكر لدعوى اإلمام

وأكّدْتُه  آنفاً  كما أفدنا اجلاحدين الكافرين... مع أّنه أمر قد نهت عنه األخبار 

، ويشهد هلذا ما ورد يف خرب عن املتصلة باملعصومني املتشرعة واملتدينني سرية

بإسناده إىل عمر بن املتوكّل بن هارون البجلي عن أبيه املتوكل  علّي بن احلسني

لقيت حييى بن زيد بعد قتل أبيه وهو متوجه إىل خراسان، فما ) بن هارون قال: 

إنه قتل وصلب  فقال:  له وفضله، فسألته عن أبيهرأيت رجال يف عق
ثم بكى وبكيت حتى غشي عليه، فلما سكن قلت له: يا ابن رسول اهلل  بالكناسة،

وما الذي أخرجه إىل قتال هذا الطاغي وقد علم من أهل الكوفة ما علم؟ فقال: 

 حيدث عن أبيه احلسني بن علي نعم لقد سألته عن ذلك فقال: سألت أبي

يده على صليب فقال: يا حسني خيرج من صلبك رجل  ل: وضع رسول اهللقا

يقال له: زيد يقتل شهيدا إذا كان يوم القيامة يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس 

. ثم قال: رحم اهلل أبي ويدخل اجلنة، فأحببت أن أكون كما وصفين رسول اهلل

حق  جياهد يف سبيل اهلل ، كان واهلل أحد املتعبدين قائم ليله صائم نهارهزيداً

جهاده. فقلت: يا ابن رسول اهلل هكذا يكون اإلمام بهذه الصفة. فقال: يا أبا عبد 

اهلل إن أبي مل يكن بإمام ولكن كان من سادات الكرام وزهادهم، وكان من 

، عى اإلمامة كاذباًفيمن ادَّ اجملاهدين يف سبيل اهلل، وقد جاء عن رسول اهلل

عي ما ليس له حبق، وإمنا قال يدَّ أْن ْنكان أعقل ِم عبد اهلل إن أبى فقال: مه يا أبا

عنى بذلك عمي جعفر. قلت: فهو اليوم  ؛" أدعوكم إىل الرضا من آل حممد "

صاحب هذا األمر؟ قال: نعم هو أفقه بين هاشم. ثم قال: يا أبا عبد اهلل إني أخربك 

نام  ه ما شاء اهلل، فإذا جنوزهده  وعبادته، إنه كان يصلي يف نهار عن أبي

على قدميه  نومة خفيفة، ثم يقوم فيصلي يف جوف الليل ما شاء اهلل، ثم يقوم قائماً

يدعو اهلل تبارك وتعاىل ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر، فإذا طلع 

الفجر سجد سجدة، ثم يقوم يصلى الغداة إذا وضح الفجر، فإذا فرغ من صالته 

التعقيب إىل أن يتعاىل النهار، ثم يقوم يف حاجته ساعة، فإذا قرب الزوال  قعد يف
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قعد يف مصاله فسبح اهلل تعاىل وجمده إىل وقت الصالة، فإذا حان وقت الصالة قام 

فصلى األوىل وجلس هنيئة وصلى العصر وقعد تعقيبه ساعة، ثم سجد سجدة فإذا 

وم دهره؟ قال: ال ولكنه كان غابت الشمس صلى العشاء والعتمة. قلت: كان يص

يصوم يف السنة ثالثة أشهر ويصوم يف الشهر ثالثة أيام. قلت: فكان يفيت الناس يف 

معامل دينهم؟ قال: ما أذكر ذلك عنه. ثم أخرج إلي صحيفة كاملة فيها أدعية علي 

 .)(1) بن احلسني

استشكل  قد فالّشاهد يف احلديث أّن حييى بن زيد الذي عاصر اإلمام الباقر

مما يعين انصراف  ( إمام) على املتوكل بن هارون الذي أطلق على أبيه زيد لقب 

اللقب املذكور إىل املعصوم خاّصةً دون أْن يشاركه غريه فيه... وهذا االرتكاز يف 

داللة واضحة على عدم جواز إطالقه على مثل زيد بن اإلمام  عصر املعصوم

 . اجلاللة والقداسة بعشرات املّرات؟!!فكيف مبن دونه يف علّي بن احلسني

ليوم تكمن يف زحفهم حنو فقه وعقيدة املخالفني اإن مصيبة احلوزات الشيعية 

لشيعة ليقوموا بتجيري احيث أوغلوا فيها فساداً واحنرافاً فجندوا أنصارهم من برتية 

ن ملطلوب منهم حتت عناوياالشيعة إىل اخلندق البكري العمري ليقوموا بالدور 

ليت يقدسها الشيعة بال وعيٍّ ودراية وهو ما االسيادة اهلامشية واملرجعية الدينية 

لالواعي فيهتفون عندما يؤمرون باهلتاف ويلعنون عندما ايسمى بالسلوك اجلمعي 

ملعلبة وهو ما نلحظه اليوم بشكٍل خطري ايؤمرون باللعن لكلِّ من خالف مرجعياتهم 

نة السابقة وهو من عالمات الفرج الذي حدثت عنه الزمامل يسبق أن حصل مثله يف 

عدائه ألينتقم من  اللهم عجِّل فرج ولّيك القائم احلجة املنتظر .االخبار الشريفة..

شيعية وعمائم هامشية فخربوا الدين وحرفوا سنن سيِّد املرسلني وآله  مبآزر ملتجلببنيا

ال عجب بعد أن جاء عنهم ملوالي منبوذاً مكفراً واحتى صار  الطيبني الطاهرين

حممد  ن ففي خربالكليين عدة أخبار يف هذا املضموفقد أورد  !بأن املؤمن مكفَّر..
                                                           

 



 اجلزء الثاني 

 املؤمن  :قال عن ابن عيسى عن احلجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد اللَّه

 . مكفر

 الناس في ينتشر فال اللَّه إلى يصعد معروفه أن وذلك ويف رواية أخرى 

 . مشكور والكافر

املكفر كمعظم اجملحود النعمة مع إحسانه وهو ضد  :يف معنى املكفر بيان

بإسناده عن احلسني  ( علل الشرائع) يف  روى الشيخ الصدوقفقد  ،للمشكور

 كان  :قال بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه عن جده علي بن احلسني

 والعربي لقرشيا على معروفه كان ولو معروفه يشكر ال مكفرا اللَّه رسول

 وكذلك اخللق هذا على للَّها رسول من معروفاً أعظم كان ومن والعجمي

 يشكر ال مكفرون املؤمنني وخيار معروفنا يشكر ال مكفرون لبيتا أهل نحن

 . معروفهم

للهم كن لوليِّك احلجة بن احلسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين يف هذه ا

اعة ولّياً وحافظاً وناصراً ودليالً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً لساعة ويف كلِّ سا

 .ومتتعه فيها طويالً..واجعلنا من خدامه وأنصاره وخرية أعوانه مبحمٍد وآله

 

يهاً  ]  َلم ب احلهَسنْي   اللهمَّ اْجَعلْن ع نَْدَك وَج   [ َعلَيه  الَسَّ
َرة   نْياف  ادلَّ  ]  [ َواآلخ 

 اللهم ، هكذا  عندكَ على   وجيهاً تقديم  ( ياراتلّزا كامل ) نسخة يف ورد

 . عندك وجيهاً اجعلني

هلل عّز امسه أْن جيعل الزائر لإلمام اومضمون الفقرة الشريفة هو الطلب من 

 .من الوجهاء عنده تعاىل يف الّدنيا واآلخرة احلسني

 مفرتض الطاعة،كإمام  لطّلب مل يأِت إالّ بعد اإلقرار باإلمام احلسنياوهذا 
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 ، وكذا بعد االعتقاد بآبائهمسدَّد باهلل تعاىل، مفوَّض إليه مواريث األنبياء

، مع اإلقرار أيضاً بأّنه ثار اهلل ال سّيما أمري املؤمنني وسيدة النساء فاطمة املطهرين

وابن ثاره، وأّن مصيبته جلّت وعظمت على كّل الكائنات، وأّن الزائر يترّبأ من كّل 

 وآبائه وأبنائه وأخوته وأخواته وأصحابه وأعوانه...إخل. ّو لإلمام احلسنيعد

 وميكننا تلخيض املطالب املتقدِّمة على هذه الفقرة  الّشريفة بالتالي:

الّسالم عليه وعلى آبائه الكرام، وهو فرع االعتقاد بذواتهم  

 الطاهرة، وكونهم حجج اهلل تعاىل.

ابن سّيد الوصيني وابن املظلومة سّيدة نساء  اإلقرار بأّنه 

 .العاملني

إّن خروجه وقيامه الشريف إمنا كان هلل تعاىل، فكان املنتقَم 

 . ثاره وابن الله ثار يا   تعاىل واملنتقم ألبيه وأّمه وَجدِّه هلل

فهو وتر موتور مل يسبقه سابق ولن متفرٌِّد يف املظلومّية،  أّنه 

 يلحقه الحق مبثل مظلوميته.

الّسالم والّرمحة عليه وعلى َمن استشهد معه، بل َمن َحلَّ  

الطاهرات ونسائه الطيبات  املصطفات بفناء شهادته كاملالئكة ومؤمين اجلّن وأخواته

ة لكّل َمن أعان اإلمام احلسني ونساء أصحابه املنتجبات امليمونات، فالّسالم والّرمح

  .يف كربالء املقدَّسة 

الرباءة إىل اهلل من أعدائه وظامليه وقاتليه وكّل َمن شارك يف  

من أوليائه وشيعته وحمبيه إىل يوم  هضمه واإلعتداء عليه وعلى كّل َمن يّتصل به

 .القيامة

مواٍل لكَ  أنا الّزائر لكَ   بأني مناجاة اإلمام احلسني 

 وألوليائكَ، ومعاٍد ألعدائكَ ومبغضيكَ.

 تأكيد الرباءة بلعن أعدائه وظامليه. 

أْن  بعد إعالن الرباءة والوالية  الطلب من اهلل تعاىل  
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لألخذ  ، والّرجعةاملهدّي املنصور املعظم احلجة ر مع اإلمامأيرزقين طلب الث

 بالثأر.

 علين من الوجهاء باإلمام احلسنيوهو الطلب من اهلل أْن جي

 .يف الّدنيا واآلخرة 

 : ذو اجلاه والِعّز واملْنِزلة والقْدر.والوجيه

قال ابن منظور وابن األثري: ويف حديث عائشة قالت: وكان لعلّي رضوان اهلل 

سّيدة  لناس حياةَ فاطمة رضوان اهلل عليها وجٌه من ا  أمري املؤمنني عليه 

 .(1)أي جاٌه وِعزٌّ فقدهما بعدها  النساء

 ورجل وجيٌه: ذو وجاهة؛ أي صار وجيهاً ذا قدر وشرف، وأوجهه اهللُ تعاىل؛

 أي صّيره وجيهاً مقرَّباً.

 ؛ أي مقرَّباً عندكَ باإلمام احلسني( اجعلين عندكَ وجيهاً باحلسني) : ومعنى

 فاعته أو برجعيت يف رجعته وكّرتهمبحّبة اإلمام ومعرفته، أو بش ات اهلل عليهصلو

. 

عزيز يف الدنيا ملا ُيعطَى من الكرامة والدولة بسبب تقّربه  فاملؤمن الّصادق حبقّه

، ويف اآلخرة ملا يناله من الّدرجات الّرفيعة يف اجلَّنة بربكته إىل اإلمام احلسني

 السّالم ورد أّن شيعتهم معهم، ويف وداع الزيارة اجلامعة:  واحلشر يف زمرته، وقد
 حزبكم، في وجعلني حوضكم، وأوردني زمرتكم، في الله حشرني عليكم،

 في وملّكني رجعتكم، في وأحياني دولتكم، في ومكّنني عنّي، وأرضاكم

 شيعتنا أحيي اللهم  :، ومن كالم موالنا اإلمام جعفر الّصادق أيامكم...

 (2) ومملكتنا ملكنا في وأبْقِهِم دولتنا، في
  . 

وجيهاً  املخلُص : كيف يكون الزائُر

يف الّدنيا واآلخرة، وحنن نرى زّواره ُيَذلُّون وُيَشرَُّدون ويقتلـون   باإلمام احلسني
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 .ويضطهدون وُيعتدى عليهم، فأين الوجاهة حينئٍذ؟!

الوجيه أي املقرَّب ذو الِعّز والقدر ليس كذلك عند الّناس،  إّن الّزائر واجلواب:

الوارد يف الفقرة إشارة إىل أّنه ال   عندكَ  :بل وجيه عند اهلل تعاىل، ففي قوله

العظيم وعند  اعتناء بالعّزة واجلاه عند اخللق بل العّز احلقيقي هو العزُّ عند اخلالق

 .أوليائه املقربني سالم اهلل عليهم

ؤكّد أكثر من ذلك أّن الّزائر العارف ال ينال عّزاً عند الّناس، بل لن يالقي ون

 .روحانيتني سوى الذل واهلوان حتى ممن يّدعي اإلميان وهو واضح لذي عينني

َّ أَتَقَرَّبه إَل اّلل  َوإََل  يَا ] وَل   َوإَل أبَا َعبْد  اّلل  إَّن   [ رَسه
ْؤم ننيَ  أم ري   ] َمةَ  المه  [ َوإَۡلَْك  وإَل احَلَسن   َوإََل فاط 

نْ  ] اَءة  م َمَّ واَلت َك َوب الََْبَ  [َونَصَب لََك  قَاتَلََك  ب مه
َس أساَس  ] ْن أَسَّ  [ لْم  الظه  احَلرَب وبالََْبَاءة  م َمَّ

مْ  َواجَلْور   ] م َولَع َعلَيْكه  [ أشياع كه

 عّدة مفاهيم: الرباءة، الوالية، نصب العداوة. الشريفة يف الفقرة

ا األّوالن فمعروفان، وأّما الّنصب فهو إقامة احلرب وإيقاد نارها والعكوف أّم

 عليها، والوقوف على لوازمها من القتل واألسر.

، ووصاية ، واإلقرار برسالة َجدِِّهوبعد االعرتاف بإمامة اإلمام احلسني

، ثّم لعن ظامليهم وسيادة الصدِّيقة الطّاهرة فاطمة البتول ،أبيه وأخيه

 صلوات اهلل عليه هاهنا إىل خماطبة اإلمام احلسنيالشريفة أشارت الفقرة  ،قاتليهمو

 ملؤمنني وسيِّدة النساء وأخيه اإلماماباالعرتاف له بأّني متقرٌِّب إىل اهلل ورسوله وأمري 

 .وإليه باملواالة هلم، وبالرباءة من أعدائهم وقاتليهم.. اجملتبى
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، والرباءة من ّية الوالية ألهل البيتوقد تكلّمنا سابقاً عن مدى أهم

أعدائهم؛ على الّصعيد العقدي والتشريعي يف اإلسالم، وأّنه ال ُيقَبل من أعدائهم 

عمٌل بدون اإلعتقاد بوالية هؤالء املطَهَّرين والرباءة من أعدائهم؛ ألّن ذلك مقتضى 

احلبَّ والبغض احلّب والبغض يف اهلل تبارك وتعاىل، وحبسب األخبار الّصحيحة أّن 

 .احلنيف املنحصر بآل اهلل تعاىل يف اهلل هو الدِّين
 ، الّدال على الرتتيب: الرتتيب الذكري هلمواملسألة املثرية لإلهتمام هي

 ، وهو يشري إىل أمرين:الواقعي للمعصومني

، مع التقرُّب إىل اهلل تعاىل داللة واضحة أّن ضّم التقرُّب إليهم األمر األّول:

كونهم املرِشِدين والّدالِّني إىل اهلل تعاىل بإخالص العبودّية له واندكاكهم يف على 

 صفات اجلالل والكمال اإلهليني، وال يعين هذا الضّم يف القُْربّية الشِّرك يف العبادة

؛ وذلك لعدم انطباق هذا كما يتوهم الزنادقة من الوهابية امللحدة لعنهم اهلل تعاىل

واملتقرِّب إليهم بعد اهلل تعاىل، ال  لشِّرك، إذ إّن الّزائَر هلمالتفسري على مفهوم ا

يقصد عبادتهم أو جعلهم آهلةً، بل يقصد بذلك االستعانة بهم باعتبارهم شفعاء 

بالّتمّسك بغريها من  اهلل تبارك جمده ووسائل أمر اهلل تعاىل بالتمسك بها، كما أمر

واخلمس والصََّدقة وصلة األرحام وبّر الوسائل املشروعة كالّصالة واحلج والزكاة 

 الوالدين واالستعانة بالّزوجة أو الولد أو اخلادم...إخل.

فأنَت إذا تقّرْبَت إىل اهلل تعاىل بالّصالة أو برّب الوالدين وصلة األرحام.. ال يستلزم 

تعبد ربَّ الّصالة  كذلك عبادتك للوالدين أو األرحام أّو الّصالة واخلمس، بل أن

، وهكذا وهو اهلل اخلالق العظيم عزَّ شأنه الّزكاة ورّب الوالدين ورّب األرحام ورّب

، ، ورّب أمري املؤمنني علّييف موردنا هذا، فإّنكَ تعبد رّب رسول اهلل حممَّد

... إّنكَ ، ورّب اإلمامني احلسن واحلسني سبطي رسول اهللورّب سّيدة النساء

 .بني والوجهاء عند اهللتعبد رّباً واحداً هلؤالء املقرَّ

يشري الرتتيب املذكور إىل بيان الوظائف الّرسالّية امللقاة على عاتق  األمر الثاني:

هؤالء من حيث التسلسل الزمين لكّل واحٍد منهم باعتبار الّسبق الّزمين لكّل واحٍد 
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 هللحق إمجاالً، نظري كون رسول امنهم على اآلخر، وكون الّسابق علّةً لوجود الالّ

 علّةً إلجياد سّيدة النساء فاطمة الّزهراء وكون أمري املؤمنني والصدِّيقة ،

، وقد ُيراد من هذا الرتتيب املقامي، علّةً إلجياد اإلمامني احلسنني الكربى

، لكّن كّل واحٍد منهم تلبس مبقام من مقاماته وجود مقامات متعدِّدة هلم

كان الغالب  مفّر منها، فرسول اهلل حممَّدملقتضيات خارجّية وظروف زمكانية ال 

كان الغالب عليه مقام الوصاية، وسّيدة  عليه مقام الرِّسالة، وأمري املؤمنني علّي

مع أخيه اإلمام  كان الغالب عليها مقام الوالية، واإلمام احلسن النساء فاطمة

يل إىل أنَّ سيَّدنا ، وإْن كنَّا منكان الغالب عليهما مقام الوصاية واخلالفة احلسني

مبقام الوالية اجلهادية من  يزيُد على أخيه اإلماِم احلسن اجملتبى اإلماَم احلسني

حيث إن اهلل تعاىل أمره بالعمل بهذا املقام املؤدي إىل املواجهة ضد الطاغوت مع قلة 

ربى ّمه ولّية اهلل الكاُالعدد والناصر حتى لو أدى إىل الشهادة، وهو متاماً كمقام 

فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليه املؤدي إىل شهادتها حيث واجهت طاغوتي القرون 

 .كلها أبي بكر وعمر بن اخلطاب

، أي مقام وأفضل املقامات هو ما غَلََب على موالتنا سّيدة الّنساء فاطمة

ل موجودة يف املقامات األخرى، ب ، وهلذا  املقام خواص كثرية غرياجلهادية الوالية

ن عالَم امللكوت حيث ينظر دائماً إىل بواطن األشياء، وليس سنخ هذا املقام هو م إّن

 إىل ظواهرها كاملقامات األخرى.

إذن هي أفضلّية رتبّية زمانية أو أفضلّية مقامّية، وبهذا يندفع ما تصّوره الشيخ 

ن دو معتقدان بأّن رتبة موالتنا فاطمة (2)والكاشاني يف شرحه (1)أمحد اإلحسائي

، بل بعد اإلمام احلسني ، وأّن رتبة اإلمام القائمرتبة األئّمة اإلثين عشر

(3)األحقاقياملريزا استدّل 
 على أّن الرتتيب باخللق دليل األفضلّية. 
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 اجلزء الثاني 

ال ُيراد من األفضلّية الواردة يف األخبار األفضلّية الذاتّية؛ مبعنى أْن  وباجلملة:

، وذات أمري املؤمنني اإلمام األكرب اتأفضل من ذ األعظم تكون ذات النيّب

أفضل من ذات سّيدة النساء  علّي املتقني وسيِّد املوحدين موالنا املعظم إمام

... إذ كيف يكون كذلك وقد دّل القرآن الكريم الصدِّيقة احلوراء فاطمة الّزهراء

 على أنهم نفس واحدة وطاعتهم واحدة وواليتهم واحدة نظري قوله تعاىل:

  َمۡ و َسكه نفه
َ
َسَنا َوأ نفه

َ
ي ، َرانَ آل  ع مۡ   ٦١... أ ط 

َ
ْ أ َها ٱََّل يَن َءاَمنهٓوا يُّ

َ
أ ْ ٱّلَلَ َيَٰٓ وا عه

ۡمۖۡ  ۡمر  م نكه
َ
ْوِل  ٱأۡل

ه
وَل َوأ ْ ٱلَرسه وا يعه ط 

َ
هۥ  ، النَّ َساء    ٥٩ ...َوأ وَله مه ٱّلَله َورَسه ُّكه إ َنَما َوۡل 

وَن َوٱََّل يَن َءاَمنهواْ ٱََّل يَن  ۡم َرَّٰك عه ةَ َويهۡؤتهوَن ٱلَزَكوَّٰةَ وَهه وَن ٱلَصلَوَّٰ إ َنَما  ، َدة    الَمائ  ٥٥يهق يمه
ۡم َتۡطه ري  

ۡهَل ٱبۡلَۡيت  َويهَطهَّ َركه
َ
مه ٱلرَّ ۡجَس أ هۡذه َب َعنكه حۡ   ٣٣ا يهر يده ٱّلَله ۡل 

َ
 .َزاب  األ

 ،نور واحد من طينة واحدة ومن مضافاً إىل األخبار الدالّة على أنهم

فأرواحهم  ؛ليس دليالً على أفضلّية ذاته على ذواتهم وتأخرهم عن النيّب

  وإمنا ذلك كنور الّسراج ال كالّسراج ونوره ،ونورهم وطينتهم واحدة وإْن تعّددوا

ن ليهم من سواهم بل هم كالّسراج منسب إ اكما إذ أي شبيه بالسراج ونوره 

وهذا  ، الضّوء من كالضّوء محمّد من أنا : الّسراج كما قال املؤمنني علّي

ت    :، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل(1)هو شأن البدل
ۡ
َها نَأ ۡو نهنس 

َ
َما نَنَسۡخ م ۡن َءايَة  أ

رۡي  
َ ء   ِب    ََشۡ

َّ َّٰ كه َن ٱّلَلَ لََعَ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ٓ  أ ۡو م ۡثل َها

َ
يٌر  مَّ ۡنَهآ أ وَرةه ابلََقَرة    ١٠٦قَد   .سه

عن ( ملعراج ا) كتاب  عن الّصدوق يف( كْنز الفوائد ) عن  (2)( البحار) ورد يف و

 يا  :ويقول رجاله إىل ابن عّباس قال: مسعُت رسوَل اهلل وهو خياطب علّياً

 من رُوْحَيْن وخلقك فخلقني ،معه شيء وال كان وتعالى تبارك الله إنّ عليّ

 . جاللِهِ... نور

 ليت َدلَّت على سبق نور النيّب على نوراارض األخبار هذا احلديث الّشريف يع
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 .الولّي

 و سلمان يا خماطباً سلمان وجندباً:  وقول أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب
 معرفة بالنُّورانية معرفتى  :، قاال: لّبيكَ يا أمري املؤمني، قال جندب يا

 محمَّد أوّلنا واحدٌ لّناك ألنّا بالنّورانية... معرفتى الله ومعرفة ،الله
 شئنا إذا ونحن بيننا، تفرِّقوا فال محمَّد، كلّنا محمَّد، وأوسطنا محمَّد وآخرنا

 . (1) اللهُ كَرِهَ كرهناه وإذا اللهُ، شاء

 طابت واحدة، وطينتكم ونوركم أرواحكم وأنّ يف الزيارة اجلامعة:  وقوله

 . بعض من بعضها وطهرت،

يظهر منه أّن أرواحهم ونورهم وطينتهم يف   بعض من بعضها  :فقوله

الطيب والطُّهر عن مجيع النقائص واحدة، ال تفاضل فيها بوجٍه من الوجوه، وهو 

 ، الظاهر يف اإلّتحاد. بعض من بعضها  :املستفاد من قوله

اإلّتحاد الواقعي، والفصل   بعض من بعضها إّن املراد من  أو بعبارٍة أخرى:

اخللقة ويف عامل القلب والفؤاد الظاهري، وأّما يف الّنور والواقع فهم  يف ظاهر

واحٌد، ولذا كان بعضهم من بعض، فاملغايرة يف الظاهر، ويف الفؤاد والقلب 

 محمد أنا  ، محمَّد كلّنا والّصورة الظاهرّية، وأّما يف عامل الّنور فهم واحد 

  مِنِّي ومحمّد محمّد، من وأنا أنا، ومحمّد
(2). 

إّن كّل ما فرض بعضها من بعض يف الظاهر، هو من البعض اآلخر يف   فاحلاصل:

الواقع، وذلك البعض اآلخر يف الظاهر أيضاً من هذا البعض يف الواقع، فالفضل يف 

الظاهر واالحتاد يف الواقع، وإْن شئَت قلَت: الفصل يف عامل املثال والقلب والفؤاد 

حتاد يف الواقع وعامل العقل والّنور الذي خلق من نور والتشخصات اخللقيةّ، واإل

، ومن هذا البيان تنحّل تلك املسألة العويصة، وهي تعارض األخبار عظمة اهلل
                                                           



 اجلزء الثاني 

أنهم واحد يف الرتبة  حسبما ذكرنا سابقاً  ، ففي طائفة منها يف ترتيب خلقتهم

 مور.والفضل والعلم، ويف طائفة أخرى تدّل على تفاضلهم يف بعض األ

إّن ما دّل على احتادهم يف العلم، فهو حممول وظاهر يف  الواقع  وحاصل احلّل:

واجلهة النورانية، وما دّل على اختالف درجاتهم، فهو حممول وظاهر يف الظاهر 

 واجلهات الشخصّية.

ال ريب يف أّن عامل اجلسم واملاّدة يكون يف غاية الضيق بالنسبة إىل  توضيح ذلك:

والواقعيات، وال ريب يف أّن احلقائق والواقعّيات تظهر يف عامل الظاهر  عامل األنوار

واجلسمانيات يف مواردها حمدودةً مرعّياً فيها احلكم واملصاحل املوجبة لتحديدها كّماً 

وكيفاً، فلو أّن أشخاصاً متعدِّدين كانوا يف اإلمكانات األولية على حدٍّ سواء ويف 

أّن كّل واحد منهم تظهر إمكاناته على حسب ما  مرتبة واحدة، ولكن ال ريب يف

تقتصيه الظّروف والّشرائط كّماً وكيفاً، فلو أّن أحداً منهم  أعطى من إمكاناته لواحٍد 

عشرة، واآلخر مائة، فإّنه وإْن كان يف الظاهر َمن أعطى املائة حيسب أسخى من 

الظروف والّشرائط الذي أعطى عشرة إالّ أّن هذا التفاضل صوري اقتضته احلكمة و

يف العوامل اإلمكانية، وإالّ فاملعطي عشرة له أْن يعطي مائة، واملعطي مائة له أْن 

 يعطي العشرة إذا اقتضت احلكمة ذلك.

وكيف كان فالتفاضل صوري بلحاظ عامل امللك واملاّدة، وأّما بلحاظ الواقع 

ة املعطي عشرة فجميعهم سوآء، وال ريب يف أّن التفاضل الّصوري يوجب مفضولّي

يف املثال بالنسبة إىل املعطي مائة، فالتفاضل الصوري تفاضل يف الظّاهر إالّ أّنه ليس 

مما يوجب نقصاً يف املفضل عليه صورة كما ال خيفى، فما دّل من األحاديث على 

تفضيل بعضهم على بعض يف الّصورة يكون هكذا، وهذا ليس نقصاً للمفّضل عليه 

 .على املوالي البصري ىكما ال خيف واقعاً 

 التالية: إّن التفضيل الوارد يف األخبار حمموٌل على أحد الوجوِه وزبدة املخض:

األفضلّية الرتبّية حبسب التسلسل الزمين  يراد باألفضلّية: :( الوجه األّول )

، إذ يعترب الّسابق أفضل من الالحق من حيث الظّهور الفعلي للسابق ألهل البيت
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فهما وإْن كانا متساويني بالكمال قّوةً، لكّنهما متفاوتان سعةً وضيقاً  ،دون الالحق

فالظاهر قائم بالفعلّية، والباطن قائٌم بالقّوة، وما اكتنف الظّاهر  ،بعامل الفعلّية

 .يكتنف الباطن

واملفضولّية على حنو  ،الفلسفيِّة ةعلى حنو العليِّ األفضلّية (: الوجه الثاني )

عدادّية إلجياد  إإّن َمن كان أفضل هو َمن كان علّةً  ضيح ذلك:وتواملعلولّية؛ 

والسبق  يستلزم ظهور العلوم  ،اآلخر؛ ألّن  السبق بالوجود أفضل من التأخر عنه

ومن هذا القبيل وجود  ،فيه دون املتأخر عنه، وهذا حقٌّ ال ينكره إالّ مكابر للحقيقة

جود األّول يستلزم ظهور العلوم وو ،اإلمام الّسابق يكون علّةً لوجود الالحق

 .، فتأمل تغنمالفعلّية فيه دون الالحق، لذا تظهر األفضلّية بسبب التقدُّم املذكور

 ،األفضلّية على حنو اإلتصاف باملقامات اخلاّصة بهم (: الوجه الثالث )

.مبقتضى مراد احلكمة اإلهلّية حسب الظروف املوضوعّية يف عصر كّل واحٍد منهم

 كما هو ظاهر بعض األخبار  إّن األفضلّية أو األعلمّية  :( جه الّرابعالو )

 ،التجلّي ذلك إالّ ليس ، بل اإلمامحبسب موارد التجلّي اإلهلي يف سّر اإلمام

من  وحقيقته ،، فالولّي إمام بهوكنه هذا التجلّي هو ما أظهره اهلل تعاىل له

 ،عاىل فيه من األوامر الّشرعية والتكوينّية، فهو إمام به ومبا أظهره اهلل تحقيقته

 ،يف مرتبٍة واحدٍة وأمري املؤمنني علّي وهذا التجلّي ظهر أّوالً حملمٍَّد رسول اهلل

، ثّم ثّم لإلمامني احلسنني ،الصدِّيقة الكربى  ثّم لسّيدة النساء فاطمة الّزهراء

ولعلّه بلحاظ  ،تلف كيفاًكيفما كان خي ... ثّم إّن التجلّي فيهمساير األئّمة

 .اختالفه كيفاً قالوا: بعضنا أعلم أي أشّد جتلياً من بعض

ولكّنه  ،هذا التقسيم ليس نهاية املطاف، وليست وجوهه كلّها تعكس عن الواقع

وإْن كان  ،تقسيٌم ظاهريٌّ أردنا من خالله معاجلة أخبار التفاضل احلاصل بينهم

وقد عاجلنا أخبار  ،قديم من أخبار التفضيلمّثة أخبار تعارضها هي أوىل بالت



 اجلزء الثاني 

.(1)التعارض يف بعض حبوثنا، فلرتاِجْع

 وحاصل الفقرة الشريفة:

، يظهر من الفقرة الّشريفة التقرُّب إىل اهلل تعاىل والنيب وأهل بيته بالوالية هلم

 وبالرباءة من أعدائهم، وال يتقرَّب إىل اهلل تعاىل إالّ باإلميان الكامل على حسب

مراتب االستعدادات يف املعرفة، ويف تكرار الرباءة إشارة إىل أّن جتديد ما يف اجلنان 

وإظهاره باللسان مطلوب يف مقام اإلميان، ليكون الظاهر عنواناً للباطن، والتصدير 

خاّصةً، وُيستفاد  مع إظهار  التقرُّب باجلميع لكون املقام مقام زيارته بندائه

وابنته الصدِّيقة  وإىل رسوله الكريم أنَّ التقرُّب إىل اهللمن هذه الفقرة أيضاً 

، ومعاداة أعدائه... ال يكون إالّ مبواالة اإلمام احلسني سّيد الّشهداء فاطمة

 .فلعَن اهللُ تلك العصابة اليت كانت تقّربت إىل اهلل تعاىل بقتله

واليت  ،احلجج كما أّن الفقرة املباَركة أشارت إىل الرتتيب الزمين لسفارة

وال ُيصَغى إىل ما ذكره األحسائي والكاشاني  ،منهم سّيدة النساء فاطمة ا لبتول

وهذا الّرأي  ،من حيث الفضيلة بعد اإلمام القائم من كون السيِّدة الّزهراء

 .خماِلٌف لألخبار القطعّية الدالة على أفضلّيتها عليهم

 !ة الكربى صلوات اهلل عليهااألقوال يف رتبة موالتنا املعظمة الصّديق

 :حتصل معنا أربعة أقوال يف شأن موالتنا سّيدة النساء فاطمة

 .ثالث املعصومني رتبةً بعد رسول اهلل وأمري  املؤمنني : إّنهالّالقول األو

 .رتبةً، فتأتي بالّدرجة األخرية دون األئّمة : إّنهاالقول الثاني

(2)نفس الّنيب : إنهاالقول الثالث
 فتكون ،ويف رتبٍة واحدة وأمري املؤمنني 

                                                           





 َسَنا نفه
َ
وَرةه آل  ع مۡ   ٦١... َوأ  َرانَ سه

  وال أنّ أمير املؤمنني
 إلى يوم القيامة على وجه األرض، آدم فمن دونه تزوّجها لَمَا كان لها كفو
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 أمير أنّ وال ، ونستدّل على ذلك باحلديث املستفيض: أفضل من بقّية األئّمة

فمن  آدم األرض، وجه على القيامة يوم إلى كفو لها كان لَمَا تزوّجها املؤمنني
. دونه

 ،واملرَسلني من كّل األنبياء مقامها الشامخ   أفضل : إّنهاابعّالقول الر

من هنا جاء يف  ،مع أنهم من سنٍخ واحٍد يف العصمة الكربى حتى رسول اهلل

روح النيّب األعظم ومهجة كبده ومثرة  وأبي وأمي هي بنفسيالصحيح بأنها 

فؤاده الشريف، وبهذه الروح استقامت حياة أبيها صلى اهلل عليهما، باإلضافة إىل ما 

وىل وأنَّ بواليتها تكاملت لقرون األاارت على واليتها جاء يف املستفيض بأنها من د

ولعّل هذا من الصعب املستصعب  ...نبوة كلِّ نيّب ومنهم النيّب األعظم حممد

بل ال حيتمله إالّ  ،الذي ال يقدر على محله نيبٌّ مرَسل وَملَك مقرَّب أو عبد ممَتَحن

 .هم أو َمن شاءوا من عبيد اهلل املخلصني

وأّما القول الثاني فليس مّثة ما يؤّيده  ،األّول فقد أشرنا إىل عدم كفايتهأّما القول 

 .وال مّثة دليل قطعيٌّ عليه األحسائي العالمة من األخبار، بل هو قول اعتمده

 .من األدلة وأّما القول الثالث ففيه ما يؤّيده

 :األدلة على القول الثالث

لزهراء سالم اهلل اة الكربى فاطمة نستدل على أفضلية موالتنا املعظمة الصّديق

 :بالوجوه التاليةعليها على بقية األئمة األطهار صلوات اهلل عليهم امجعني 

حّجة مبا متلكه من مصادر علمّية إهلية كاملصحف  كونها :( لوجه األّولا )

فمعنى حجيتها كونها واسطة علمّية بني اهلل تعاىل وبني األئّمة  ،واجلفر واجلامعة

يف شأن القرآن الكريم  لنيّباحيث يأخذون منها كما يأخذون من  اراألطه

 .الذي هو أحد املصادر األساسّية لعلوم األئّمة
                                                                                                                                              

  نحن حجج الله تعالى، وجدّتنا
 فاطمة حجّة علينا



 اجلزء الثاني 

وَرةه   ١٠٦ َونََزلَۡنَّٰهه تَِن يَل   هو وجود تنزيلي  ووجود املصحف عندها سه
ۡسَ   ، فكما أّن القرآن الكريم حيكي عن التشريع والتكوين، فكذا مصحفاء  اإل 

 موالتنا فاطمة فيه كّل احلوادث التكوينّية اليت تعكس عن الواقع إىل يوم القيامة.

التكوينّية  كيف يكون مصحف الصدِّيقة الكربى حاوياً لكّل احلوادث َوْهٌم وَدْفٌع:

  َونََزنۡلَا َعلَۡيَك ٱلۡك َتََّٰب ت ۡبَيَّٰن   يف حني أّن القرآن الكريم حاٍو هلا لقوله تعاىل: 
َّ  ا لَّ كه

ء   ، أليس دعواكم املتقدِّمة تستلزم وجود شريك للقرآن يف ل  َرةه انلَحۡ سو  ٩... ََشۡ

 !تفاصيل األشياء؟ فال داعي حينئٍذ للقرآن يف حياتنا الّدنيوّية؟!

 :من جهتني هما اآلتي واجلواب

لكريم تبياناً لكّل شيء ال يقتضي نفي تبيان غريه اكون القرآن  ( اجلهة االوىل) 

       للقاعدة العقلّية القائلة بأّن  لطّاهريناوأهل بيته  األعظم ّسر له نظري النيّباملف

هو  شيٍء لكلِّ فالكتاب يف حني أّنه تبياٌن ،( إثبات شيء الشيء ال ينفي ما عداه) 

لذا جاءت اآليات فيه تأمر باتباعهم واألخذ منهم نظري  ،حباجة إىل النيّب وأهل بيته

يَيَٰٓ   :قوله تعاىل ط 
َ
َها ٱََّل يَن َءاَمنهٓواْ أ يُّ

َ
ۡمۖۡ أ ۡمر  م نكه

َ
ْوِل  ٱأۡل

ه
وَل َوأ واْ ٱلَرسه يعه ط 

َ
واْ ٱّلَلَ َوأ ... عه

٥٩    وَرةه النَّ َساء ۡؤم ن    ،سه ن َوََل مه  َوَما ََكَن ل مه
َ
ۡمًرا أ

َ
ۥٓ أ ه وَله ۡؤم َنة  إ َذا قَََض ٱّلَله َورَسه

 
َ
مه ٱۡۡل رَيَةه م ۡن أ وَن لَهه وََلهۥ َفَقۡد َضَل َضَلََّٰل  يَكه ب ين   ۡمر ه ۡم  َوَمن َيۡعص  ٱّلَلَ َورَسه   ٣٦ا مُّ

حۡ 
َ
وَرةه األ  .َزاب  سه

لقرآن الكريم كلمات حباجة إىل تفصيل بواسطة ايوجد يف  ( اجلهة الثانية) 

 ؛من هذا القبيل ، وما املانع أْن يكون مصحف السيِّدة املطهَّرة فيه شيٌءاملعصوم

نزل عليه القرآن  فيكون أبوها رسول اهلل ؟ل اجلزئّيات إىل يوم القيامةأي تفصي

 ،التكويين الكلّي، وابنته الصدِّيقة الطاهرة فاطمة نزل عليها تفاصيل تلكم الكلّيات

بل هو إخبار وحتديث من ِقَبِل  ،وال يعين هذا التْنزيل نسبة النبّوة التشريعّية إليها

 .بني النبّوة التشريعّية والّتحديث ال خيفى على أهل التحقيق رّب العاملني، ومّثة فَْرٌق

على العاملني مجيعاً  حّجة مبعنى ما حيتّج به اهلل كونها :( الوجه الّثاني )
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من حيث سعة مقدار واليتها التكوينّية والتشريعّية، فقد حباها اهلل تعاىل بالوالية 

أو إدراك حقيقته؛ ويشهد هلذا ما ورد  حبيث تعجز العقول عن تصّوره كّماً وكيفاً 

أخبار كثرية بأنها العلَّة الكربى يف تنصيب االنبياء واملرسلني سفراء على اخللق ال  يف

، وبهذا  (1) وعليّاً محمَّداً الله خلق ما فاطمة لوال اخلرب املشهور:  سيَّما

جه األفضلّية وو ؛وأمري املؤمنني الوجه نستفيد أفضليتها حتى على رسول اهلل

هي سعة واليتها يف عوامل التكوين وامللك، أّما عوامل األنوار فهي مبْنزلة رسول 

جيداً فإنه  فاألفضلّية ُملكّية، وليست ملكوتّية، فتأمَّْل ؛وأمري املؤمنني اهلل

 .دقيق جداً

؛ باعتبار كونها العلّة الغائّية حّجة على أوالدها هي (: الوجه الّثالث )

 وجودهم املقتضي حلفظ التوحيد واإلمامة والوصاية وما جاء به رسول اهللحلفظ 

. 

إذ كما أنهم  عدا عن العلّة الغائّية   هي العلّة املبقية هلم :وبتعبرٍي آخر

متاماً كغريهم من  حباجة إىل علّة حمدثة لوجودهم، كذا هم حباجة إىل علّةمبقية 

ائنات، هو اهلل تعاىل بواسطة السيِّدة الكربى الكائنات، واملبقي هلم مع عاّمة الك

ومعنى أنها العلَّة املبقية أنه لوال تصديها لطاغوتي زمانها أبي بكر وعمر  ...فاطمة

لفضل عليهم العنهما اهلل ملا كان آلل حممد ذكٌر وال أثر ولكنَّها بأبي وأمي ونفسي هلا 

ات لوال تلك احلرَّة الطاهرة لذي كان يف عداد األموا مجيعاً حتى أمري املؤمنني

 .الزكية صلوات اهلل عليهم أمجعني

                                                           



 



 اجلزء الثاني 

كونها العلّة  من حيث حّجة على أوالدها كونها (: الوجه الّرابع )

، يف عوامل التكوين املطهرون أئمتنا َد، إذ لوالها ملا وِجاإلعدادّية لوجودهم

من خالل بالوجود، واستقام دينهم  تشّرف أهل البيت فبفضلها ونورها

فهي واسطة فيض تكوينّية  كما أشرنا آنفاً، صمودها بوجه طواغيت عصرها

 لوجودهم وكماالتهم، وهو مقام رفيع وسّر عظيم.

باعتبارها واسطة الفيض  حّجة على أوالدها كونها (: الوجه الخامس )

هلا اإلهلي على الكائنات، فما خيرج من خرٍي أو شرٍّ إىل عوامل التكوين ميّر من خال

(1)مبشيئة اهلل تعاىل، من هنا كانت روحي فداها ليلة القدر حسبما جاء يف اخلرب
 

 ليلة القدر اليت بواسطتها يقّدر اهلل أّن السيِّدة فاطمة املستفيض عنهم

 اخلريات والّشرور.

وهذه الواسطة املباركة هي مقام العلم اللدني الذي يصل إىل العباد بواسطة سّيدة 

 .النساء

هي احلجَّة واآلية على أوالدها احلجج و حّجيتها :( الوجه الّسادس )

ألنبياء واملرسلني من جهة قّوة صربها مذ كانت يف عوامل الالهوت اعلى العظمى 

وكذا صربها يف عامل املُلك والناسوت على أذّية قوم أبيها وما عانته  ،وامللكوت

 .منهم من احليف واجلور والذّل واهلوان

 خلقك الذي امتحنكِ ممتحنة يا  :ذا ما ورد يف زيارتها الّشريفةويشهد هل

 ومصدِّقون أولياء لكِ أَنَّا وزعمنا ،صابرة امتحنكِ ملا فوجدكِ يخلقكِ أنْ قبل

 إالّ صدّقناكِ كنّا إنْ نسألكِ ،وصيُّه به وأتى أبوكِ به أتانا ما لكلّ وصابرون

 . بواليتكِ طهرنا قد ابأنّ أنفسنا لنبشّر لهما بتصديقنا أحلقتنا

ويف علم اهلل تعاىل هي أفضل خلقه تعاىل يف  ،إذن هي ممتحنة يف عامل الالهوت

لكّنها ظُِلَمت فلم يكن  ،، حيث ظلمه قومه فحاربهمالصرب حتى من رسول اهلل
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بوسعها حماربتهم لكونها امرأة، ومل جتد َمن ينصرها عليهم بالّسيف، وال أنها 

قضاء عليهم، مع أّن اهلل تعاىل يرضى لرضاها ويسخط لسخطها، استعملت دعاءاً لل

فإرادتها إرادة اهلل تعاىل، ومع هذا كلّه صربت واحتسبت، فما أعظمها امرأةً وما 

 أجلّها خملوقاً فريداً عظيماً، فسبحان اهلل الذي خلقها وأودع أسراره يف صدرها

 امليمونة الطاهرة حبياتها الذي أدخل فيه طاغوُت الّزماِن مسماراً أودى الشريف

شهيدةً مظلومةً، لعن اهلل تعاىل ظامليها وقاتليها إىل يوم القيامة.

 األنبياء واملرسلني حتى أبيها هوما أشرنا إليه آنفاً من كونها أصرب من عاّمة  ان:بي

من املعاني الثقيلة على النفوس اليت مل تتدرج على ُسلَّم املعارف القرآنّية، وهو أمر 

        :ن حيتمله بعض الناس لصعوبته ووعورته إالّ َمْن شاء اهلل تعاىل ملا ورد عنهملَ

 عبدٌ وال مرسَل نبيّ وال مقرَّب ملك يحتمله ال مستصعب صعبٌ أمرنا 

؛  شئنا.. مَنْ ، فقيل له: من حيتمله؟ قال:  باإلميان قلبه الله امتحنَ

من األنبياء والرُُّسل هو من خصائصها فكونها صلوات رّبي عليها أصرب من غريها 

وليس مّثة ما مينع من ذلك بعد أن ثبت وجود تفاضل بني األنبياء يف امللكات 

والصفات ال خيدش ذلك يف مقاماتهم، نظري ما ورد من حال نبيي اهلل موسى 

وَ  ، فكان أحدهما أفصح من اآلخر بنّص قوله تعاىل: وهارون ونه هه ِخ  َهَّٰره
َ
 َوأ

ۡفَص 
َ
َ ر ۡدء  ا حه م نَّ  ل َسان  أ ۡلهه َمع  رۡس 

َ
بهون  فَأ ن يهَكذَّ 

َ
َخافه أ

َ
ٓ أ ِۖ إ َّنَّ  ٓ قهن  وَرةه   ٣٤ا يهَصدَّ  سه

 .الَقَصص  

كان فصيحاً، لكنَّ أخاه النيب هارون كان أفصح منه، وهنا  فالنيّب موسى

انت ك كان صابراً لكّن ابنته سّيدة النساء هكذا يف موردنا، فإنَّ رسول اهلل

كان   أصرب... متاماً عندما نقول: إّن نيّب اهلل أيوب كان صابراً لكّن اإلمام احلسني

كان أصرب من أيوب، وال يقدح  أصرب منه بعشرات املّرات.. أو أّن رسول اهلل

 األمر على سّيدة النساء الزهراء البتول ي، وِلَم ال يسرذلك يف نيّب اهلل أيوب

بل ومن عاّمة خلق اهلل تعاىل ما دام املناط يف امللكات حيث كانت أصرب من أيوب 

من الفصاحة واألفصحّية  والصفات واحداً، فما ثبت لنبّيي اهلل موسى وهارون



 اجلزء الثاني 

 ميكن أن يثبت لغريهما مبلكات وصفات أخرى كالصرب واألجر!! فتأمَّل جّيداً..

لكونها أّم  على أوالدها وعلى األنبياء أيضاً حّجيُتها (: الوجه الّسابع )

، ، إماٌم، رسوٌل، خليٌل، نيبٌّمقامات متعدِّدة: عبٌد أبيها، ومعلوم أّن للنيب

ال بّد أْن تتصف بصفات  حسبما ورد يف األخبار   أماً ألبيها فكونها ...وليٌّ

 عاليٍة كان يتصف بها أبوها، لذا هي حّجة على أوالدها بهذا االعتبار.

 الدالّة على حجيتها على األئّمة د بالنصوص واألخبارالتعبُّ (: الوجه الّثامن )

  ،واألنبياء، وهذه احلجية والتفضيل بسبب مقتضيات ذاتية ال نعلم كنهها وسرَّها

 يا عن اهلل تبارك وتعاىل قال:  من هنا جاء عن جابر األنصاري عن رسول اهلل

 ملا فاطمة الولو ،خلقتك ملا عليٌّ ولوال األفالك، خلقتُ ملا كلوال أحمد

 . خلقتكما

 تكاملت ما إنّه  :ما نّصه وجاء يف احلديث الّشريف املأثور عن أهل البيت

 الكبرى لصدِّيقةا وهي ومحبّتها بفضلها أقرّ حتى األنبياء من نبيٍّ نبوّة

 . األولى القرونُ دارت معرفتها وعلى

 ملا تزوّجها مننياملؤ أمير أنّ لوال : وجاء أيضاً يف اخلرب املستفيض قال

 . دونه فمَن آدم األرض، وجه على القيامة يوم إلى كفؤ لها كان

يف أحد  ألوالدها األئمة األحد عشر وصاياها :( الوجه الّتاسع )

ووصيتها هذه تتضّمن أمراً خطرياً هاّماً مل ُيصرِّح به اإلمام  ، (1)الشريفة مصاحفها

ويظهر أّن يف  ،سّيدة النساء فاطمةحينما أفصح عن ماهّية مصحف  الّصادق

فاإليصاء بإمامة  ،توصيات إهلّية تعّين اإلمام الذي إمامته من عند اهلل وصيتها

إذ متعلق  ،مما يدّل أّن العهد بإمامة األئّمة من ذريتها هو من شؤونها األئّمة

ّسابق يوصي ومن ثّم كان اإلمام ال ،الوصّية ال بّد أْن يكون مما يشمله والية املوصي
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واألئّمة من  بإمامة أمري املؤمنني علّي بإمامة الالحق، وكوصّية النيّب

النصُّ الوارُد يف نزول اللوح األخضر عليها،  ، ويصّرح بهذا املقام هلاولده

، ومن ثّم يصّح أْن األئّمة من ذريتها أوصياء هلا، كما هو واملتضمِّن امساَء األئّمة

 وكما ورد يف زيارة اإلمام احلسنيالالحق وصياً لإلمام الّسابق،  احلال يف كون اإلمام

 وزيارة اإلمام الرِّضا : الزّهراء.. فاطمة وارث يا عليكَ السّالم  ؛

 .ألئّمةالّدال على وراثة إهلّية بينها وبني ا

خطري نظري ما كان ملريم بنت  إهلي وباإلمجال فإّن مقام الوصاية باإلمامة مقام

، وكان هلا مسؤولّية البشارة من مقام حيث ألقي إليها كلمة اهلل عيسى عمران

شأناً يف حتديد منصب  بنبّوة عيسى للّناس، ممّا يعين أّن ملصحف موالتنا الّزهراء

خاّصة يف حتديد  من صالحّية اإلمامة اإلهلّية، ويدلِّل يف الوقت نفسه ما لفاطمة

 ومنياملعص أبنائها إمامة علىاحلقّة  الكربى زعامتهابلة معامل القيادة اإلسالمّية املتمثِّ

ويؤكِّد ذلك ِعظََم حجيتها ،  يف أخطر شأٍن من شؤون الدِّين واألّمة وهو

حتديد مناصب اإلمامة اإلهلّية، ِعلْماً أّن هذا التحديد سيكون على مستوى الوصّية 

، ومن هنا سنرى مدى طمةليحّملها السيِّدة فا لقى إىل النيبِّاإلهلّية اليت ُت

يف رسم مبدأ مسار األّمة ومنتهاه إىل يوم  خطورة مسؤوليات السيِّدة املطهرة فاطمة

أيضاً بأنها روحي فداها سرتسم مستقبل اإلمامة لبعلها وأوالدها  القيامة، وسيتضح

الطاهرين صلوات اهلل عليها وعليهم أمجعني من خالل جهادها االعظم ومواقفها 

، وإعالن استنكارها امللعونة إّبان أحداث البيعة وتوّجهات السقيفة املشرِّفةالعظمى 

فاطمة  الكربى ملا أقَدَمْت عليه مجاعةُ السقيفة وقتذاك، إذ يعين استنكار السيِّدة

على ما أقدم عليه القوُم ِمن خمالفتهم للمسار الذي جعله اهلل تعاىل  الّزهراء

من وصّية يف تعيني  إليها َدِهجياهلا حبسب ما ُعورمسه هلذه األّمة ما تعاقبت أ

ما  إىل ، وستؤكِّد الرواية التاليةاإلمام، وهو ما تكفّله مصحف السيِّدة فاطمة

، إهلي ألقي إىل رسول اهلل تشريعيٌّ نذهب إليه من أّن هذه الوصّية هي وحيٌّ

اضح عند املتبصرين ق ووالفر ،تأكيداً ال تأسيساً إىل ابنته سّيدة النساء وألقاه
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يف  قال اإلمام أبو عبد اهلل ،الوالية ألهل بيت العصمة والطهارة من أهل

 أُنزِلَ الله كالم من كالم ولكنه قرآن، هو ما مصحفاً فاطمة وخلّفَتْ حديث: 

 (1)عليّ وخطّ الله، رسول إمالء عليها،
 . 

 على السيِّدة لمضمون هذه الّرواية أّن بعض مصحفها هو من إمالء الّرسو

على جنابها األقدس  جربائيل املالك ، ال من نزولالزهراء فاطمة املطهرة

باعتبار أن نزوله ال يكون إال على األنبياء بالوحي التشريعي وهي روحي فداها 

بل ما جرى هو تنزيل  ،ليست نبيَّةً ألن النبوة التشريعية خمصوصة بالرجال فقط

على صاحبتها آالف السالم  ) ة على القابلية الفاطميةتشريعي عرب الواسطة النبوي

 املتجدِّد العلم من ينْزل ما أنّ من ( أصول الكايف ) نظري الّرواية يف  ( والتحية
 في الله رسول على أوّالً يتنَزَّل باألمر القائم احليّ اإلمام على تعالى الله من

 الالحق اإلمام على ثمّ ،عليّ املؤمنني أمير على ثمّ األخرويّة نشأته

مما يدلّل   باألمر... القائم احليّ اإلمام على تنْزيله في يصل أنْ إلى ،فالالحق

الّرواية إشارة إىل أّن  ويف ،اللدنّية منه تعاىل على وساطة النيب يف علوم املعصومني

 يف تلك النشأة على السيِّدة كان خيطّ ما ميليه ويلقيه له الّنيب إلمام علّياًا

من أّنه كان يسمع ما يسمعه  وهذا نظري ما كان من شأن اإلمام علّي ،فاطمة

ويرى ما يراه النيب كما ورد ذلك يف روايات عديدة وكما  ،من الوحي الّنيب

 إنّكَ  :( نهج البالغة) قوله يف آخر اخلطبة القاصعة يف  ذلك عن الّنيب نقل

ويقتضيه مفاد حديث  ، بنبيّ ستَل أنّكَ إالّ أرى، ما وترى أسمع، ما تسمع

 إذ كان ما يتَنزَّل على موسى  موسى من هارون مبنْزلة مِنّي أنتَ ملْنزلة ا

 ،كما هو مفاد اآليات الكرمية املشرتكة بينهما فيما يْنزل يسمعه ويراه هارون

ونظري ما سيأتي من  ،يسمعه اإلمام علّي فالّذي يْنزل على السيِّدة فاطمة

مع أنها مل  ،املالئكة على السيِّدة مريم بل والوحي املباشر من اهلل تعاىل هلانزول 
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، والتصريح بأّن ما كانت آية من آيات اهلل، وحّجةً من حججه هاولكن ةًتكن نبّي

َنَزَل عليها كالم من كالم اهلل تعاىل القدسي غري القرآني، إمنا هو تبياٌن ملقام حجيتها 

ه له. ف موالتنا فاطمة هو أحد دالئل إمامة اإلمام عند حيازتاإلهلّية، على أّن مصح

 جعفر أبو مات ما يقول:  ُت اإلمام عبد اهللفعن أبي بصري قال: مسع

 . (1) فاطمة مصحف قبض حتى

أحد املنابع العلمّية اليت يتزّود منها  الزهراء فاطمة الكربى فمصحف السيِّدة

 عن كونه إحدى دالئل إمامته احلقّة. اإلمام إبان مهمته اإلهلّية، فضالً

بنائها احلجج أعلى  الزهراء فاطمةالصّديقة الكربى من هنا تبّين أّن حجية 

، الطاهرين من حيث وساطتها العلمّية بني اهلل تعاىل وبني األئّمة املعصومني

يف شأن القرآن اجمليد الذي هو أحد مصادر  األعظم فحجيتها نظري حجية النيب

 كما هو املقرَّر. األئّمة علوم

 ،لكونها واسطة لعلومهم إّن السيِّدة املطَهَّرة حّجة على األئّمة وباجلملة:

واشتقاقها على الرتتيب من  أنوارهم خلقة ،ويشهد هلذه الوساطة روايات بدء اخللقة

 ثّم اشتقاق نور اإلمامني احلسنني من نورهم ،ونور اإلمام علّي نور النيّب

 ،إشتقّت منها ، وأّن بقّية أنوار األئّمةيدّل على كون رتبتها مع اإلمام علّيممّا 

سّر عظيم هلذه وفهي واسطة فيض تكوينّية لوجودهم وكماالتهم وهو مقام رفيع 

مسنداً عن  ويشري إىل هذا الرتتيب ما ورد يف حديث عن رسول اهلل ،املطهَّرة

 لم الله إن سلمان يا  :ّي قالسلمان قال: دخلُت على رسول فلّما نظر إل

قال: قلت: يا رسول اهلل  ، نقيباً عشر اثني له جعل إال رسوالً وال نبياً يبعث

 عشر اإلثني نقبائي علمت فهل سلمان يا  :قد عرفت هذا من الكتابني، قال

 يا اهلل ورسوله أعلم، قال:  :فقلت  ؟بعدي من لإلمامة الله اختارهم الذين

 علياً نوري من وخلق فأطعته فدعاني نوره صفاء من للها يخلقن سلمان
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 فدعاها فاطمة عليّ ونور نوري من وخلق ،فأطاعه طاعته إلى فدعاه

 فأطاعاه فدعاهما واحلسني احلسن فاطمة ومن عليّ ومن مَنّي وخلق ،فأطاعته

 العليّ والله محمد، وأنا احملمود فالله :أسمائه من أسماء بخمسة الله فسمانا

 احملسن والله احلسن، وهذا اإلحسان والله ،فاطمة وهذه فاطر والله ،عليٌّ وهذا

 أن قبل فأطاعوه فدعاهم أئمة تسعة احلسني نور من خلق ثم .احلسني وهذا

 بعلمه وكنّا بشراً، أو ملكاً أو ماء أو هواء أو ،مدحية أرضاً أو مبنية سماء الله يخلق

 . (1) ونطيع له ونسمع نسبّحه أنواراً

جرى مثله على  هلل وأمري املؤمننيافاخللقة واالصطفاء كما جرى على رسول 

وهذا لعمري مقام خطري وشأن رفيع، كما إّن اشتقاق نور  ،السيِّدة املطهرة فاطمة

من نور  ونور الصدِّيقة الكربى فاطمة ،من رسول اهلل حمّمد اإلمام علّي

، وأنوار التسعة من نور السيِّدة فاطمة ونور اإلمامني احلسنني ،اإلمام علّي

داللة على ترتيب النورانّية وكون املتقدِّم  ،من ذرية اإلمام احلسني من نوره

 ُتعدُّ واسطة فيض نورانّية لألئّمة لذا فإّن السيِّدة فاطمة ،واسطة فيض للمتأخر

دها األئّمة وهذا معنى كونها واسطة إفاضة على أوال ،لتقّدمها عليهم بالّنورانّية

 .وغري األئّمة كموالتنا زينب وأّم كلثوم، فهي بالتالي حّجة عليهم

 الله إنّ  :قال من نور واحد ما روي عن موالنا اإلمام الرِّضا أنهم يؤكّد وممّا

 مرمي، له فوهب ذكراً، لك واهب إني :عمران إلى أوحى وتعالى وتعالى تبارك

 شيء وعيسى ومرمي ،عيسى من مرميو مرمي، من فعيسى عيسى، ملرمي ووهب

 . (3) واحد شيء وأبي وأنا مني، (2)وأبي أبي من ناوأ واحد،
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ومريم من عيسى شيء واحد، فكيف مبن كانوا  ،من مريم عيسى كان فإذا

 تعالى الله إنّ : أنواراً يسّبحون اهللَ قبل اخللق بألفي ألف عام؟ فقد جاء عنهم

 . (1) لتسبيحنا املالئكة فسبَّحَت فسبحنا م،اع بألفي اخللق قبل خلقنا

وهذا دليل  ،منهم والسيِّدة فاطمة ،من السيدة املطهَّرة فاطمة فهم

 .واسطة فيض تكوينّية لوجودهم وكماالتهم قولنا:إنها

 :فيتلّخص بذلك وجهان ملقام حجيتها على األئّمة

نى ذلك وساطتها ومع ،كون مصحفها مصدر من مصادر علوم األئّمة األّول:

 .العلمّية املنصوبة من قبله تعاىل لألئّمة

خللقة وهو يستلزم مقام احلجية ايف بدء  من نورها إشتقاق نورهم الثاني:

 .هليمنة املتقدِّم على الالحق

من حيثّية   ألئّمةاعلى  من هنا يثبت بطالن ما اّدعاه بعضهم من أّن حجيتها

وضرب مثالً على  ،من حيث القابليات النفسّية األئّمةأنها متلك ما مل ميلكه بقّية 

فإّن الوالد حيتّج على  ،ذلك بولدين، أحدهما جمتهد يف دراستته واآلخر كسوٌل

هذا  ..الكسول الذي اّدعى أّنه مل تتوفر الظروف عنده للنجاح، بولده اجملتهد.

واألرجحّية املقابلة فإّنه محل احلجية على األفضلّية  ،التنظري واالستدالل غري سديد

 .للمفضولّية الفاقدة للكمال، مع أّن املراد منها هو احلجية مبعنى الّدليل إىل اهلل تعاىل

موطن  والسيِّدة الزهراء ،موطن التْنزيل إّن النيّب (: الوجه العاشر )

 .الّتأويل، فكانت حّجة على أوالدها بهذا االعتبار
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[  
ه
نْ  ب الَباء ة   وَل   رَسه  َوإَل اّلل   إَل َوأبَْرأ َس  م َمَّ  [ أساَس  أَسَّ

لْم ه  وََجْور ه   ذل َك َوَبن ]  [َعلَيْه  بهنْيانَهه وََجَرى ف ظه
مْ  ] مْ  َولََعَ  َعلَيْكه ْم بَر ئْته إَل اّلل  َوإَۡلْكه  [ أْشياع كه

ْم َوأَتَقَرَّبهَّ  ] مْ  م نْهه م  إَل اّلل  ثهَمَّ إَۡلْكه واَلت كه  [ب مه
واَلة   ] مْ  َومه اَءة  م ْن أْعدائ كه ْم َوب الََْبَ  [ َوۡل  َّكه

م ] ب نَي لَكه اَءة  م ْن أْشياع ه ْم  َوانلََّاص   [احَلرَْب َوب الََبَ
مْ  ] لٌْم ل َمْن سالََمكه َّ س   [وََحرٌْب ل َمْن  َوأتْباع ه ْم إَّن 

مْ  ] ٌَّ  حاَرَبكه مْ  َوَوِل  ٌوَّ ل َمْن َعداكه ْم وََعده  [ ل َمْن واَلكه

 شرح املصطلح: بيان  يف

 : هو أبو بكر وعمر بن اخلطّاب، أّما عثمان ومعاوية ويزيد فهم عّمالاملؤسِّس

 لذينك امللعوَنني.

 : وأجرى ظلمه.( كامل الزيارات) جرى يف ظلمه: أي استمّر، ويف 

كالفقرات  ،الفقرة الشريفة وما تتضمنه من الرباءة من أعداء أهل البيت

وهو تكرار  ،واللعن، لكّن هذه الفقرة تتمّيز بأربع براءات الّسابقة املتضمنة للربائة

ألّن الرباءة أهّم من املواالة؛  ؛ترجع فائدته إىل جتديد وتأكيد الرباءة من أعدائهم

إذ إّن كّل متربِّئ مواٍل، وليس كّل مواٍل  ،وبينهما نسبة العموم واخلصوص املطلق

لكّنه ال يترّبأ من أعدائهم كما نالحظه  يتالب إذ قد ترى مؤمناً حيبُّ أهَل ،متربِّئاً

ال سّيما الذين هم على خطّ الوحدة القائمة  ،اليوم على ساحتنا اإلسالمّية الشيعّية

 .من أساسها على نسف عقائد أهل  البيت
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 الفائدة أو احلكمة من تكرير الرباءة من أعدائهم ترجع إىل أمرين: وباجلملة:

نفاً من تأكيد الرباءة ألهمّيتها على الّصعيد الفكري ما أفدناه آ األّول:األمر 

والّروحي والعملي، إذ ما مل تترّبأ من أعداء اهلل تعاىل... وأعداء رسوله وأهل بيته 

يقتضي أْن تكون يف صّف عدّوهم، معتقداً مبا يعتقده ذاك العدّو، وهذا  املطهرين

ذلك مفسدة واقعّية ال ختفى على  بدوره يعترب وقوفاً واحنيازاً للباطل ضّد احلق، ويف

 العاقل وهي الوقوع يف خلود العذاب األليم والكفر باهلل العظيم..

فيكون التكرير  وزماٍن، يف كّل آٍن اإلحتياج إىل أهل البيت الثاني:األمر 

يف  كتكرير عبادة اهلل تعاىل يف كّل يوم إىل املمات، وذلك ألننا حمتاجون إىل اهلل

حباجة إىل العلّة  بالتعبري الكالمي الفلسفي  إىل أّن املعلول أو املمكن  كّل آٍن نظر اً

حدوثاً، وكذلك حباجة إليها بقاءاً واستمراراً؛ ألّن املمكن بطبيعته مفتقر إىل غريه 

إلخراجه من العدم إىل الوجود، ونفس اإلحتياج احلدوثي يقتضي اإلحتياج 

غي عدم انفكاك بإلمكان يف متام األطوار، فيناإلستمراري لتحقق علّة اإلفتقار وهو ا

 نظراً إىل كونهم املمكن عن العبادة، كذلك حنن حمتاجون إىل أهل البيت

كما تشري إىل ذلك فقرات  أبواب رمحته ووسائل نعمته، واألدالّء على مرضاته 

 افال ميكن عبادة اهلل تعاىل على الوجه املرضي له إلّ الزيارة اجلامعة الكبرية 

بإرشادهم وداللتهم، وال يكون هذا األمر إالّ بتصديقهم واّتباعهم، وال حيصل إالّ 

مبواالتهم ومواالة أوليائهم ومعاداة أعدائهم، والرباءة من حماربيهم ومبغضيهم، 

 فيجب أْن يكون ذلك مستمّراً يف مجيع األحوال.

ة من أعداء أهل ومن املفيد هنا أْن نستعرض األخبار الّدالة على وجوب الرباء

نز َل إ َۡلَۡك م ن َربَّ َكۖۡ  وهي متوافقة مع قوله تعاىل:  البيت
ه
وله بَلَّ ۡغ َمآ أ َها ٱلَرسه يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ِۗ إ َن ٱّلَلَ ََل َيۡهد ي ٱۡلَقوَۡم  َك م َن ٱنلَاس  مه ۚۥٌ َوٱّلَله َيۡعص  ِإَون َلۡم َتۡفَعۡل َفَما بََلۡغَت ر َساتَلَهه
َّٰف ر يَن  وَرةه الَمائ  ٦٧ٱۡلَك ؛ أي أّن اهلل تعاىل ال يهدي إىل اهلداية اخلاّصة كلَّ كافٍر َدة    سه

أولياء اهلل تعاىل،  وأهل بيته األنوار املطهَّرين؛ ألنهم بأمري املؤمنني علّي

َمَثله   :وكذا قوله ؛املوالي هلم مواٍل هلل تعاىل، والكافر بهم كافٌر باهلل تعاىل
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واْ ب َربَّ ه ۡمۖۡ ٱََّل يَن َكفَ  ِۖ  ره ف  ۡم َكَرَماد  ٱۡشَتَدۡت ب ه  ٱلرَّ يحه ف  يَۡوم  ََعص  هه
ۡعَمَّٰله

َ
وَن  أ ره م َما ََل َيۡقد 

ء    َّٰ ََشۡ َو ٱلَضَلَّٰله ٱبۡلَع يده  َكَسبهواْ لََعَ َّٰل َك هه وَرةه إ بۡ   ١٨َذ  .َراه يمَ سه
صاحب الوالية املطلقة أمري يف اآلية هو القيِّم على األمر، أي  ( الرّب) فاملراد بـ: 

) ، والرّب أعّم من اخلالق العظيم عّز امسه، وعليه معنى املؤمنني علّي وأهل بيته

، فإّن الكافر به وبواليته، خاسٌر ال قيمةَ هنا هو املوىل املعظَّم علّي ( الرّب

لوجه الذي ال ألعماله العبادّية اليت أجهد نفسه بها يف الّدنيا، ألّنه عبد اهلل تعاىل من ا

يريده اهلل تعاىل، بل ال يسمى التارك للوالية عابداً هلل، بل عابداً لوثنه يف داخله وهو 

 الشيطان الّرجيم أجارنا اهلل تعاىل منه مبحّمد وآله الطّاهرين...

َمَثله ٱََّل يَن   قال: قوله وقد جاء هذا املعنى يف تفسري علّي بن إبراهيم
 ب َربَّ ه ۡمۖۡ 

ْ وا ِۖ  َكَفره ف  ۡم َكَرَماد  ٱۡشَتَدۡت ب ه  ٱلرَّ يحه ف  يَۡوم  ََعص  هه
ۡعَمَّٰله

َ
وَن  أ ره م َما ََل َيۡقد 
ء    َّٰ ََشۡ َو ٱلَضَلَّٰله ٱبۡلَع يده  َكَسبهواْ لََعَ َّٰل َك هه وَرةه إ بۡ   ١٨َذ قال: من مل يقر بوالية ، َراه يمَ سه

 .(1)فتحملهبطل عمله مثل الرماد الذي جتيء الريح  أمري املؤمنني

 كلُّ  :يقول وكذا ما ورد عن حمّمد بن مسلم، قال: مسعت اإلمام أبا جعفر

 غيرُ فسَعْيُهُ ،الله من له إمام وال نفسَه فيها يُجهِد بعبادةٍ الله دَانَ مَن

 عن ضَلَّتْ شاةٍ كَمَثَل ومَثَلُه ،ألعماله شانِئٌ والله متحيِّرٌ، ضَالٌّ وهو مقبولٍ،

 بصرت الليلُ جنَّها فلمّا ،يومَها وجائيةً ذاهِبَةً فهَجَمَتْ ها،وقَطِيع راعيها

 مَربِضها، في معها فباتت ،بها واغترَّت إليها فحنّت راعيها، غير من بقطيع

 تطلب متحيّرة فضلَّتْ ،وقطيعها راعيها أنكَرت قطيعه الراعي ساق أن فلمّا

 فصاح بها، واغترَّت ،اإليه فحنّت راعيها مع بغنم فبَصُرَت وقطيعها، راعيها،

 راعيك عن متحيِّرة تائهة فإنّك ،وقطيعك براعيك احلَقي الراعي: بها

 فبينا ،يردّها أو مرعاها إلى يُرشدها لها راعي ال نادّة، متحيرة ذعرة وقطيعك

 .فأكلها ضيعتها الذئبُ اغتنم إذ كذلك هي
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 الله من له إمام ال األمّة هذه من أصبح من - محمّد يا - والله وكذلك 

 ًكفرٍ ميتةَ مات احلال هذه على مات وإن تائهاً، ضاالًّ أصبح عادالً، ظاهرا 
 الله، دين عن لَمَعْزولون وأتباعَهم اجلَور أئمّة أنّ - محمّد يا - واعلمْ ونفاق،

 يوم في الرّيح به اشتدَّت كرمادٍ يعملونها التي فأعمالهم وأضلّوا، ضَلّوا قد

(1) البعيد الضّالل هو ذلك شيء على كسبوا مما يقدرون ال عاصفٍ،
 . 

 صرحياً على أّن الكفر بوالية أمري املؤمنني علّي الشريفتان فقد دلّت الّروايتان

 نكار ملا جاء به الّرسول األكرمهي كفر باخلالِق العظيم، لكون ذلك من الشرك واإل

  يف اآلية هو الوالية  ( بالّر) من عند اهلل تعاىل. مضافاً إىل أّن من أبرز مصاديق

والقيومّية لغةً وعقالً، فقد جاء يف نصوص اللغة أّن الرّب هو السيد والقّيم واملالك.. 

 لرب يف سورة يوسف مبعنى املالك والسيد نظري قول النيب يوسفاوقد ورد ذكر 

ۡرَبابٞ   :ألصحاب السجن
َ
ۡجن  َءأ َب  ٱلسَّ  م   تََٰيََّٰصَّٰح 

َ
َتَفرَّ قهوَن َخرۡيٌ أ ده ٱۡلَقَهاره ٱ مُّ َّٰح   ّلَله ٱۡلَو

٣٩   َف وَرةه يهوسه ۥ نَاج   وقال يف موضٍع آخر:  ،سه نَهه
َ
ِ   َوقَاَل ل ََّل ي َظَن أ ۡر

َما ٱۡذكه  مَّ ۡنهه
ن نيَ  ۡجن  ب ۡضَع س  َّٰهه ٱلَشۡيَطَّٰنه ذ ۡكَر َربَّ هۦ  فَلَب َث ف  ٱلسَّ  نَسى

َ
َف   ٤٢ع نَد َربَّ َك فَأ وَرةه يهوسه  ،سه

ۡع إ ََلَّٰ   :موضٍع ثالث وقال يف وله قَاَل ٱرۡج  ِ  ب ه ۖۦۡ فَلََما َجآَءهه ٱلَرسه َوقَاَل ٱلَۡمل كه ٱۡئتهو
ه َن َعل يمٞ   َ َربَّ َك فَۡس  َنٌۚ إ َن َرَبَّ  ب َكۡيد  َيهه يۡد 

َ
 ٱلنَّ ۡسَوة  ٱَلَِّٰت  َقَطۡعَن أ

وَرةه   ٥٠ ۡلهه َما بَاله سه
َف    :تفسرياً لقوله تعاىل مر عن اإلمام الّصادق، وجاء يف خرب املفضل بن عيهوسه

 ۡرضه ب نهور  َربَّ َها
َ
ۡۡشَقَت  ٱأۡل

َ
َمر    ٦٩... َوأ وَرةه الزُّ  يعني األرض ربّ  :قال ،سه

يكون   أي اإلمام املهدّي املنتظر فقال املفضل: فإذا خرج  ، األرض إمام

 يجتزون القمر رونو الشمس ضوء عن الناس يستغني إذا:  ًماذا؟ قال

 . اإلمام بنور
 إّن الذين كفروا باإلمام الذي نصبه اهلل تعاىل أعماهلم :إّن معنى اآلية واحلاصل:

سس وهذا املعنى ال خيلُّ بالقواعد واالُ ،كرماٍد اشتّدت به الّريح يف يوٍم عاصٍف
                                                           

  (
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ر وال يتسّرع وعلى العاقل أْن يتدّب ( الرب) بعدما تقدَّم منا إيضاح املعنى لغةً من لفظ 

 باإلنكار لكونه شعبة من الكفر واجلحود.

َّ َمن تَا ِإَوَّنَّ  لََغَفارٞ  وكذا قوله تعاىل:    ٨٢ا ثهَم ٱۡهَتَدىَّٰ َب َوَءاَمَن وََعم َل َصَّٰل ح  ل
وَرةه طه ، فإّنه يعين أّن اإلميان باهلل واإلتيان باألعمال الّصاحلة ال ينفع صاحبه دون سه

شرط أصيل يف قبول  . فواليتهمقاد بالوالية ألهل البيتاإلهتداء أو اإلعت

 األعمال الّصاحلة.
بالوالية، وكذا اإلميان يف قوله تعاىل:  ( اإلهتداء) من هنا فَسََّرِت األخباُر الكثريةُ 

  َو مه ۡلم  فَََل ََيَافه  ۡؤم نٞ َوَمن َيۡعَمۡل م َن ٱلَصَّٰل َحَّٰت  َوهه ورَ   ١١٢ا ا َوََل َهۡضم  ظه ، ةه طهسه

يف قبول األعمال الصاحلة، لعدم  بأّنه الوالية، فشرط اهلل تعاىل اإلميان بواليتهم

 :(1)من هذه األخبار..خوف الظلم مبنع ثواٍب يستحقّه.

  (أمالي الصدوق )حمبوب، عن  : ابن ناتانه، عن علّي، عن أبيه، عن ابن

 أول إنّ قال:  اهللعن الّساباطي، عن موالنا اإلمام أبي عبد  ،هشام بن سامل

 وعن املفروضات الصّلوات عن الله يدَي بني وقف إذا لعبدا عنه يُسألُ ما

 أهل واليتنا وعن املفروض احلجّ وعن املفروض الصّيام وعن ملفروضةا الزكاة

 وزكاته وصومه صالته منه قبلت عليها مات ثم بواليتنا أقرّ فإنْ ،البيت

 من شيئاً منه الله يقبل لم الله يدَي نيب بواليتنا يقرّ لم وإنْ ،وحجه

 . أعماله

  (أمالي الّصدوق ):  علّي بن عيسى، عن علّي بن حممَّد ماجيلويه، عن

، عن عن موالنا اإلمام حممَّد بن جعفر بن حممَّد ،الربقي، عن حممَّد بن حسان

 محمَّد يا فقال: النبيّ على جبرئيل نزل:  قال ، عن آبائهأبيه

 واألرضني ،فيهنّ وما السّبع السّماوات خلقتُ ويقول: السّالم يقرئك لسّالما

 عبداً أنّ ولو ،واملقام الرُّكن من أعظم موضعاً خلقتُ وما عليهنّ، ومَن السّبع
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 عليّ لوالية جاحداً لقيني ثم واألرضني السّماوات خلقتُ منذ هناك دعاني 

 . سقر في ألكببتُه

 م: يف رواية أبي اجلارود عن موالنا اإلمام أبي تفسري علّي بن إبراهي

ا يََرهۥه  يف قوله:  جعفر  كان إنْ  :يقول،  ٧َفَمن َيۡعَمۡل م ۡثَقاَل َذَرة  َخرۡي 
 القيامة يوم يره خيراً ذرّة مثقالَ الدّنيا في عمل قد وكان النّار أهل من

ا يََرههۥَوَمن َيۡعَمۡل م ثۡ    الله لغير عمله كان إنْ حسرةً  يقول،  ٨ َقاَل َذَرة  َۡشَّ 

:  له غفر ثم القيامة يوم الشر ذلك رأى اجلنّة أهل من كان إذا  . 

  (أمالي الطوسي )احلمريي عن ابن  : املفيد عن أمحد بن حممَّد الزراري عن

أبي اخلطاب عن ابن حمبوب عن هشام بن سامل عن الساباطي قال: قلت ملوالنا 

 ال : إّن أبا أمّية يوسف بن ثابت حدث عنكَ أنكَ قلَت: عبد اهللاإلمام أبي 
 لم إنه  :فقال  عمل؟ الكفر مع ينفع وال عمل، االميان مع يضرّ

 آل من اإلمام عرف مَن أنه بهذا عنيتُ إمنا تفسيرها، عن أمية أبو يسألني
 ذلك منه قُبِلَ اخلير عمل من شاء مبا لنفسه عمل ثم ويتوالّه محمَّد،

 عنيتُ ما فهذا املعرفة، مع اخلير بأعمال فانتفع كثيرةً أضعافاً له وضُوعِفَ
 إذا يعملونها التي الصاحلة األعمال العباد من الله يقبل ال وكذلك بذلك

 .  تعالى الله من ليس الذي اجلائرَ اإلمام تولّوا

ٓ  فقال له عبد اهلل ابن أبي يعفور: أليس اهلل تعاىل قال:  ۥ َمن َجا َء ب ٱحۡلََسنَة  فَلَهه
م مَّ ن فََزع  مَّ نۡ  َخرۡيٞ  فكيف ال ينفع العمل الصاحل ممّن توىل ،  ٨٩َءام نهوَن  يَۡوَمئ ذ   َها َوهه

 أئمة اجلور؟ 
 الله عناها التي احلسنة ما تدري وهل : فقال له اإلمام أبو عبد اهلل

َوَمن َجآَء  : الله قال وقد وطاعته، اإلمام معرفة هي اآلية؟ هذه في تعالى
نتهۡم َتۡعَملهوَن  َۡزۡوَن إ ََل َما كه ۡم ف  ٱنلَار  َهۡل ته هه وهه َبۡت وهجه

 بالسيئة أراد وإمنا،  ٩٠ب ٱلَسيَّ َئة  فَكه

 مَن  :، ثم قال اإلمام أبو عبد اهلل تعالى الله من هو الذي اإلمام إنكار

 جاحداً حلقنا منكراً وجاءه الله من ليس جائرٍ إمامٍ بوالية القيامة يوم جاء
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 .  النّار في القيامة يوم تعالى اللهُ أكبّهُ لواليتنا
  (أمالي الطوسي ) أبو منصور السكري عن جده علّي بن عمر عن العباس :

بن يوسف السككي عن عبيد اهلل بن هشام عن حممَّد بن مصعب عن اهليثم بن محاد 

قلقني من تبوك   قال: رجعنا مع رسول اهلل بن مالكعن يزيد الرقاشي عن أنس 

فقال لي يف بعض الطريق: ألقوا لي األحالس واألقتاب، ففعلوا، فصعد رسول 

 فخطب فََحَمَد اهللَ وأثنى عليه مبا هو أهله.  اهلل

 وإذا وجوهُكم، تَهَلَّلَتْ إبراهيم آلُ ذُكِرَ إذا مالي الناس معاشر  ثم قال:
 باحلقِّ بعثني فوالذي الرّمَّان؟ حَبُّ وجوهكم في يُفْقَأُ كأمنا محمَّدٍ آلُ ذُكِرَ

 عليّ بوالية يجئ ولم اجلبال كأمثال بأعمالٍ القيامة يوم أحدُكم جاء لو نبيّاً

 . النّار في اللهُ ألكبّه طالب أبي بن

  (أمالي الطوسي )احلسن بن علّي  : املفيد عن علّي بن خالد املراغي عن

إمساعيل بن حممَّد املزني عن سالم بن أبي عمرة عن سعد بن سعيد عن الكويف عن 

 :قال: قال رسول اهلل يونس بن عبد اجلبار عن موالنا اإلمام علّي بن احلسني

 إبراهيم آلُ عندهم ذُكِرَ إذا أقوامٍ بالُ ما ذُكِرَ وإذا واستبشروا، فَرِحُوا 

 جاء عبداً أنّ لو بيده محمَّد نفس ذيوال قلوبُهُم، اشمأزَّتْ محمَّدٍ آلُ عندهم
 بواليتي يلقاه حتى منه ذلك اللهُ قَبِلَ ما نبيّاً سبعني بعملِ القيامة يوم

 . بيتي أهل ووالية

  (أمالي الطوسي )بن مستورد عن  : املفيد عن اجلعابي عن عبد اهلل بن أمحد

قال لنا موالنا  عبد اهلل بن حييى عن علّي بن عاصم عن أبي محزة الثمالي قال:

فقلنا: اهلل ورسولُه   أفضل؟ البقاع أي : ُّاإلمام علّي بن احلسني زين العابدين

 أنّ ولو واملقام، الرُّكن بني ما البقاعِ أفضلَ إن : ّوابُن رسوله أعلَم، فقال

 النّهار يصوم عاماً خمسني إالّ سنةٍ ألفَ قومه في نوح عَمَّرَ ما عَمَّرَ رجالً

 .  شيئاً ذلك ينفعْهُ لم واليتنا بغير اللهَ لقي ثم املوضع ذلك في الليل ويقوم

: ابن الوليد عن الصفار عن أمحد بن حممَّد عن ابن أبي جنران ( ثواب األعمال) 
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 عاصم عن الثمالي مثله. احملاسن: حممَّد بن علّي عن ابن أبي جنران مثله. عن

  (معاني األخبار )علّي بن  عيسى عن أبيه عن : أبي عن سعد عن ابن

فقيل له: إّن  النعمان عن فضيل ابن عثمان قال: سئل موالنا اإلمام أبو عبد اهلل

إذا عرفتَ فاعملْ  قال:  هؤالء األجانب يروون عن أبيك يقولون: إّن أباك
، فهم يستحلّون من بعد ذلك كّل حمرَّم، قال: ماهلم لعنهم اهلل؟ إمنا قال  ما شئتَ

. إذا عرفتَ احلقَّ فاعملْ ما شئت من خيرٍ يُقْبَلُ مِنْكَ : أبي
  (اإلحتجاج ) عن أمري املؤمنني  يف جواب الزنديق املدعي للتناقض يف

ۡؤم نٞ   قوله: وأمّا : القرآن قال َو مه ۡفَراَن  َفَمن َيۡعَمۡل م َن ٱلَصَّٰل َحَّٰت  َوهه فَََل كه
َّ َمن تَا  لََغَفارٞ ِإَوَّنَّ    وقوله: . ٩٤ ..ل َسۡعي هۦ   ، ٨٢ ا ثهَم ٱۡهَتَدىَّٰ َب َوَءاَمَن وََعم َل َصَّٰل ح  ل
 االميان اسمُ عليه وقع مَن كلّ وليس اهتداء، مع إالّ يُغْنِي ال كلّه ذلك فانّ
 مع اليهودُ لنجت كذلك ذلك كان ولو الغواة، به هلك ممّا بالنجاة حقيقاً كان

 إبليس من بالوحدانية املقرِّين سائر وجنا له،بال وإقرارها بالتوحيد اعترافها
وٓاْ   بقوله: ذلك الله بني وقد الكفر، في دونه فمَن  َولَۡم يَۡلب سه

ْ ٱََّل يَن َءاَمنهوا
وَن  ۡهَتده م مُّ ۡمنه وَهه

َ
مه ٱأۡل ْوَلَٰٓئ َك لَهه

ه
ۡلم  أ م ب ظه ْ َءاَمَنا   وبقوله: . ٨٢إ يَمََّٰنهه هٓوا ٱََّل يَن قَال

 َّٰ ۡفَو
َ
ۡم  ب أ  .  شرحها يطول ومنازل حاالتٌ ولإلميان ، ٤١... ه ه ۡم َولَۡم تهۡؤم ن قهلهوبههه

ومن ذلك أّن اإلميان قد يكون على وجهني: إميان بالقلب، وإميان باللسان كما 

ملا قهرهم السيف ومشلهم اخلوف فإنهم  كان إميان املنافقني على عهد رسول اهلل

م هم، فاإلميان بالقلب هو التسليم للرب وَمن سلَّآمنوا بألسنتهم ومل تؤمن قلوب

األمور ملالكها مل يستكرب عن أمره كما استكرب إبليس عن السجود آلدم واستكرب 

أكثر األمم عن طاعة أنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد كما مل ينفع إبليس ذلك السجود 

خرف الدنيا الطويل، فإنه سجد سجدةً واحدة أربعة آالف عام مل يرد بها غري ز

والتمكني من النظرة، فلذلك ال تنفع الّصالة والّصدقة إالّ مع االهتداء إىل سبيل 

النجاة وطريق احلق.

  (علل الشرائع )الكويف عن حممَّد بن  : ماجيلويه عن عمه عن حممَّد بن علّي



 اجلزء الثاني 

كتب  سنان عن صباح املدائين عن املفضل بن عمر أن موالنا اإلمام أبا عبد اهلل

 معها ليس الله معرفة إلى يدعو قط نبيّاً يبعث لم الله إنّ يه كتاباً فيه: إل
 التي بالفرائض العمل العباد من الله يقبل وإمنا نهي، وال أمرٍ في طاعة

 احلرام حرم أطاع ومَن إليه، دعا من معرفة مع حدودها على الله افترضها
 يدع لم كلّها الله رُماتِحُ وعَظَّمَ واعتمر وحجَّ وصام وصلّى وباطنه ظاهره

 سيّئها.  وجتنّب كلّها األخالق ومكارم كلّه بالبرّ وعمل شيئاً منها
 يحلّ لم النبيّ معرفة بغير احلرام ويحرِّم احلالل يحلّ أنّه زعم ومَن

 ذلك وفعل واعتمر وحج وزكى صلى مَن وإنّ حراماً، له يحرِّم ولم حالالً لله
 لم ذلك من شيئاً يفعل فلم طاعته عليه الله افترض مَن معرفة بغير كلّه

 ولم اجلنابة من يغتسل ولم يعتمر ولم يحجّ ولم يزَكِّ ولم يصم ولم يصلِّ
 وإنْ ركع وإنْ صالة له ليس حالالً، لله يحلّ ولم حراما لله يحرِّم ولم يتطهر

 جل الله من رجل مبعرفة يكون كلّه ذلك وإمنا حج، وال زكاة له وال سجد،
 عنه.  باألخذ وأمر بطاعته خلقه لىع وعز

 إذا وأنّه املعرفة هي إمنا ذلك أنّ زعم ومَن الله، أطاع عنه وأخذ عرفه فمَن
 شئت ما واعمل اعرف قيل: وإمنا وأشرك، كذب فقد طاعة بغير اكتفى عرف

 ما لنفسكَ فاعملْ عرفتَ فإذا معرفة، بغير ذلك منك يقبل ال فإنه اخلير من

 . منك مقبولٌ فإنّه كَثُرَ أو قلَّ الطّاعة من شئتَ

  (ثواب األعمال )  بإسناده أبي عن سعد عن ابن أبي اخلطاب عن صفوان

 من حبر الله عبد   قال: عن إسحاق بن غالب عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 زمانه: نبي إلى  الله فأوحى اخلالل مثل صار حتى إسرائيل بني أحبار
 اإللية تذوبُ تذوبَ كما حتى عبَدْتَنِي أنّكَ لو وجبروتي يوجالل وعزّتي له: قل

 .  أمرتُكَ الذي الباب من تأتيني حتى منكَ قَبِلْتُ ما القِدْرِ في

  ( ثواب األعمال ) بإسناده عن أبي عن علّي بن موسى عن أمحد بن حممَّد

ل قا :عن الوشاء عن كرام اخلثعمي عن أبي الصامت عن املعلى بن خنيس قال
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 بني ما عامٍ مائة اللهَ عَبَدَ عبداً أنّ لو معلى يا : موالنا اإلمام أبو عبد اهلل

 عينيه على حاجباه يسقط حتى اللّيل ويقوم النّهار يصوم واملقام الرُّكن

 .  ثواب له يكن حلقنالم هال جال هرماً، تراقيه وتلتقي

  (ثواب األعمال )عن إبراهيم بن  : أبي عن حممَّد العطار عن األشعري

إسحاق عن حممَّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن ميسر بياع الزطي قال: دخلُت 

فقلُت له: ُجِعلُْت ِفَداكَ إّن لي جاراً لسُت أنتبه  على موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 إالّ بصوته إما تالياً كتابه يكرِّره ويبكي ويتضرَّع، وإّما داعياً، فسألُت عنه يف السِّرِّ

 يعرف ميسر يا : والعالنية فقيل لي: إنه جمتنب جلميع احملارم، قال: فقال

 قال: قلُت: اهلل أعلم.   عليه؟ أنتَ ممّا شيئاً

قال: فَحَجْجُت من قابل فسألُت عن الّرجل فوجدُته ال يعرف شيئاً من هذا األمر 

فقال لي مثل ما  فأخربُته خبرب الّرجل، فدخلُت على موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 قلت: ال.   عليه؟ أنتَ ممّا شيئاً يعرف قال يف العام املاضي: 

قال: قلت: اهلل ورسوله وابن   حرمة؟ أعظم البقاع أيُّ ميسر يا : قال

 رسوله أعلم. 

 بني وما اجلنّة، رياض من روضة واملقام الرُّكن بني ما ميسر يا : قال
 الرُّكن بني فيما اللهُ عَمَّرَهُ عبداً أنّ ولو نّة،اجل رياض من روضة واملنبر القبر

 مظلوماً فراشه على ذُبِحَ ثم عام ألفَ يعبده واملنبر القبر بني وفيما واملقام
 على حقيقاً لكان واليتنا بغير اللهَ لقي ثم األملحُ الكِبْشُ يُذْبَحُ كما

 .  جهنم نار في منخريه على يكبَّه أنْ الله

  (نبياء قصص األ ) باإلسناد إىل الّصدوق عن ماجيلويه عن حممَّد العطار عن

ابن أبان عن ابن أورمة عن رجل عن عبد اهلل بن عبد الرمحان البصري عن ابن 

 بن موسى مَرَّ قال:  مسكان عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل عن آبائه
 فغاب هحاجت في موسى فانطلق يدعو السّماء إلى يده رافع برجلٍ عمران

 حاجته، ويسأل ويتضرَّع يدعو يديه رافع وهو إليه رجع ثم أيام سبعة عنه



 اجلزء الثاني 

 له استجبتُ ما لسانه تسقط حتى دعاني لو موسى يا إليه: الله فأوحى

 . به أمرته الذي الباب من يأتيني حتى

  احملاسن بإسناده إىل القاسم بن حييى عن عبيس عن جيفر العبدي عن أبي

 عامٍ ألفَ اللهَ عَبَدَ عبداً أنّ لو  يقول: ل: مسعُت رسول اهللسعيد اخلدري قا
 النّفر مع اللهُ لَبَعَثَهُ مظلوماً الكِبْشُ يُذْبَحُ كما ذُبِحَ ثم واملقام الرُّكن بني ما

 ناراً وإنْ فجنة جنة إنْ بسيرتهم ويسير بهداهم ويهتدي بهم يقتدي الذين

 . فنار

  (بصائر الدرجات ) أمحد بن إبراهيم عن  ه إىل أمحد بن احلسني عنبإسناد

ن يعين ابن كثري قال: حججت ء عن علّي ابن حسان عن عبد الرمحاحلسن بن الربا

فلّما صرنا يف بعض الطريق صعد على جبل  مع موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

فقال له داود   احلجيج؟ وأقلّ الضجيج أكثر ما فأشرف فنظر إىل الناس فقال: 

      :لرقي: يا بن رسول اهلل هل يستجيُب اهللُ دعاَء هذا اجلمع الذي أرى؟ قالا

 عليّ لوالية اجلاحد به، يُشْرَكَ أنْ يغفر ال الله إنّ سليمان با يا ويحك 

 .  وثن كعابد

 يا ويحكَ  :قال: قلُت: ُجِعلُْت ِفَداكَ هل تعرفون حمبَّكم وُمْبِغَضكُم؟ قال
وإنّ  كافر، أو مؤمن عينيه: بني كتب إالّ يولد عبد من يسل إنه سليمان أبا

 عينيه: بني مكتوباً فنرى أعدائنا من وبالبراءة بواليتنا إلينا ليدخل الرجل
َّٰل َك :  الله الق كافر، أو مؤمن م نَي  ٓأَلتََٰيَّٰت  إ َن ف  َذ َتوَسَّ   عدوَّنا نعرف،  ٧٥لَّ ۡلمه

 .  وليِّنا من
 عبد عن دراج بن أبي عن محزة بن عبد اهلل عن مجيل حملاسن بإسناده إىلا 

 كنت أطوف مع موالنا اإلمام أبي عبد اهلل عمر الكليب قال: عن مسكان بن اهلل

يعين الناس، فقلت: أجل    السَّوَادَ! أكثر ما عمر يا وهو مّتكٌئ َعلَيَّ إذ قال: 

 مرّتني أجره يؤتى وال مغيرك لله يحجّ ما والله أَمَا ُجِعلُْت ِفَداكَ، فقال: 

 يقبل منكم الله، دين أهل والله وأنتم والقمر، الشّمس رعاة والله أنتم غيركم،
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 .  يغفر ولكم 

 اإلمام أبي عبد اهلل احملاسن بإسناده إىل عن بعض أصحابه رفعه إىل موالنا 

لي قال: قلُت له: إّني خرجُت بأهلي: فلم أدْع أحداً إالّ خرجُت به إالّ جارية 

نسيت، فقال: ترجع وتذكر إْن شاء اهلل، قال: فخرجت لتسد بهم الفجاج؟ قلت: 

 نعم، قال: واهلل ما حيج غريكم وال يقبل إالّ منكم.

  احملاسن بإسناده إىل النضر عن حييى احلليب عن احلارث عن حممَّد بن علّي

بن  عن عبيس ابن هشام عن عبد الكريم وهو كرام ابن عمرو اخلثعمي عن عمر

 : إّن آية يف القرآن تشكّكين، قال: حنظلة قال: قلت ملوالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 هي؟ وما   :قلت: قول اهلل  َتق نَي  أي قال: ،  ٢٧إ َنَما َيتََقَبله ٱّلَله م َن ٱلۡمه

 إنّما قلت: َمن صلى وصام وعبد اهلل قبل منه، قال:   فيها؟ شككت شيء

 أم الدّنيا في أزهد أنتَ ، ثم قال:  العارفني املتقني من الله يتقبل

 ال فذلك  :قلُت: ال، بل الضحاك بن قيس، قال  قيس؟ بن الضحاك
 .  ذكرتَ ممّا شيء منه يتقبل
 التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري: قال موالنا اإلمام الصادق : 

 ُاألهوال ومباشرةِ شديدٍ كدٍّب عظيماً ماالً جَمَعَ رجلٌ حسرةً الناس أعظم 

 في وقوته شبابه وأفنى ومبرات صدقات ماله أفنى ثم األخطار وتعرض
 يعرف وال حقَّه طالب أبي بن لعليّ يرى ال ذلك مع وهو وصلوات عبادات

 أفضل معشاره عشير يعشر وال يعشره ال مَن أنّ ويرى محلَّه اإلسالم من له
 فيأبى واألخبار باآليات عليها ويحتج ايتأمّله فال احلجج على يواقف منه

 وصدقاته القيامة يوم يأتي مَن كلّ من حسرة أعظم فذاك غيّه في متادياً إالّ
 مثال في له ممثَّلة وعباداته وصلواته تنهشه، األفاعي مثال في له ممثلة

 املصلِّني؟ من أكُ ويلي أم يا يقول: دعّاً، جنهم إلى تدعّه حتى تتبعه الزبانية
 فلماذا املتعففني؟ من ونسائهم الناس أموال عن أك ألم املزكني؟ من أك ألم

 أعظمَ ضَيَّعْتَ وقد عَمِلْتَ ما نَفَعَكَ ما شقيّ يا له: فيقال ؟دُهِيْتُ مبا دُهِيْتُ



 اجلزء الثاني 

 ما ضَيَّعْتَ الله رسول محمَّد بنبوة واالميان الله توحيد بعد الفروض

 من عليكَ الله حَرَّمَ ما لتَزَمْتَوا الله، ولي عليّ حقِّ معرفة من لزمك
 إلى من أوله الدهر عبادة هذه أعمالك بدل لك كان فلو الله، بعدوّ االيتمام

 زادك ملا ذهباً األرض مبلء بل الدّنيا أموال بكلّ الصدقة صدقاتك وبدل آخره

. قرباً إالّ الله سخط ومن بعداً إالّ الله رحمة من ذلك

  إىل علّي بن حممَّد بن الزبري عن علّي بن احلسن بن جمالس املفيد بإسناده

فضال عن ابن أسباط عن حممَّد بن حييى أخي مغلس عن العال عن حممَّد عن 

قال: قلُت له: إّنا نرى الرجل من املخالفني عليكم له عبادة واجتهاد  أحدهما

 البيت أهل مثلنا إمنا محمَّد يا : وخشوع، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ فقال

 ليلة أربعني منهم أحد يجتهد ال وكان إسرائيل بني في كانوا بيت أهل مثل
 فأجيب.  دعا إالّ

 عيسى فأتى له، يُسْتَجَبْ فلم دعا ثم ليلةً أربعني اجتهد منهم رجالً وإنّ
 وصلّى عيسى فتطهر له، الدّعاء ويسأله فيه، هو ما إليه يشكو مرمي بن

 أوتى الذي الباب غير من أتاني عبدي إنّ عيسى يا إليه: الله فأوحى دعا ثم
 وتنتشر عنقه ينقطع حتى دعاني فلو منكَ، شكٌّ قلبه وفي دعاني إنّه منه،

 شكٌّ قلبك وفي ربكَ تدعو فقال: عيسى فالتَفَتَ له. استجبتُ ما أنامله
 أنْ الله فاسئل قلتَ، ما والله كان قد وكلمته الله روح يا فقال: نبيّه؟ من

 بيته، أهل حدّ في وصار منه اللهُ فتقبل عيسى له فدعا عني، به يذهب

 . فينا يشكّ وهو عَبْدٍ عَمَلَ الله يقبل ال البيت أهل نحن كذلك

: من كتاب أبي عمر الزاهد ( تأويل اآليات الظاهرة) و ( كنز جامع الفوائد) 

 . عدة الداعي عن حممَّد بن مسلم مثله ، ويفباسناده عن حممَّد بن مسلم مثله

  جمالس املفيد بإسناده إىل ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن

قال: قال رسول   ن مرازم عن موالنا اإلمام الصادقحمبوب عن هشام ع

 إبراهيم وآلُ إبراهيمُ عندهم ذُكِرَ إذا أمّتي من أقوامٍ بالُ ما:  اهلل
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 قلوبُهُم اشمأَزَّتْ بيتي وأهلُ ذُكِرْتُ وإذا وُجوهُهُم، وتَهَلَّلَتْ قلوبُهُم استَبْشَرَتْ 

 سبعني بعمل اللهَ لقي رجالً أنّ لو نبيّاً باحلق بعثني والذي وجوهُهم، وكَلَحَتْ
 وال صَرْفاً منه اللهُ قَبِلَ ما البيت أهلَ مِنّا األمر أولي بوالية يلْقَهُ لم ثمّ نبيّاً

 . عَدْالً

  (كشف الغمة )م علّي بن احلسنيال موالنا اإلما: ق  : انتحلَتْ قد 

 إخالصَ النبوية والشجرة الدين أئمة مفارقتها بعد األمة هذه من طوائفٌ
 ووصفوا العلوم في وتعالوا الرّهبانية، مخائل في أنفسَهم وأخذوا الديانة،

 األمد عليهم طال إذا حتى السُّنَّة، بأحسن وحتلّوا صفاتهم بأحسن اإلميان
 ناكصني أعقابهم على رجعوا الصّادقني مبحن وامتحنوا قةالش عليهم وبعدت

 حاشية تفسُّخَ الدّيانة أعباء حتت يتفسخون النجاة، وعلم الهدى سبيل عن
 البزل.  أوراق حتت اإلبل

 سبوقها إالّ الغايات يبلغ وال     جرت وإن الروايا السّبق حترز وال
 فتأوّلوا القرآن بهمبتشا واحتجوا أمرنا في التقصير إلى اآلخرون وذهب

 الشبهات أغمار في يقتحمون استحسنوا، مما اخلبر مأثور واتهموا بآرائهم
 مظان من من علم أثره وال الكتاب من نور قبس بغير الظلمات ودياجير

 يفزع مَن وإلى غيِّهم، من الرُّشد على أنّهم زعموا مثبطني، بتحذير العلم
 يكفر واالختالف، بالفُرْقَة األمّة ودانَتْ امللّة أعالم درست وقد األمّة هذه خلف

ْ م نُۢ   يقول: تعالى والله بعضاً؟! بعضهم وا ْ َوٱۡخَتلَفه ْ َكٱََّل يَن َتَفَرقهوا ونهوا َوََل تَكه
 ٌۚ مه ٱبۡلَيَّ َنَّٰته  وتأويل احلجة إبالغ على به املوثوق فمَن،  ١٠٥... َبۡعد  َما َجآَءهه

 اللهُ احتجَّ الذين الدُّجى ومصابيح الهدى مةأئ وأبناء الكتاب أهل إالّ احلكمة

 أو تعرفونهم هل حجّةٍ؟ غير من سدىً اخللقَ يَدَعِ ولم عباده، على بهم
 عنهم الله أذهب الذين الصّفوة وبقايا املباركة، الشجرة فروع من إالّ جتدونهم

  كتاب؟ال في مودَّتَهُم وافتَرَضَ اآلفات من وبرّأَهُم تطهيراً وطهَّرَهُم الرجس
 . ونيقها العاملني جبال التقى       وخير معدن وهم الوثقى العروة هم
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 القاسم بن عبيد معنعناً عن أبي  تفسري فرات بن إبراهيم بإسناده إىل حممَّد بن

َّ َمن تَا ِإَوَّنَّ  لََغَفارٞ  يف قول اهلل تعاىل:  ذر الغفاري ا ثهَم َب َوَءاَمَن وََعم َل َصَّٰل ح  ل
وَرةه طه   ٨٢ىَّٰ ٱۡهَتدَ  وعمل صاحلاً قال: أداء  قال: آمن مبا جاء به حممَّد، سه

 الفرائض، ثم اهتدى إىل حّب آل حممَّد. 
 أحدَكم ينفعُ ال نبيّاً باحلقّ بعثني والذي يقول:  ومسعُت رسوَل اهلل

 ازِلُمَنَ فأنا بها، كَفَرَ شاء ومَن حقَّقَهَا شاء فمَن بالرّابعة، يأتي حتى الثالثةُ
 من الغيث ينزل وبنا البالء ويدفع الدُّعاء يُسْتَجَاب وبنا التُّقى وأئمّةُ الهدى

 ونحن نوح، وسفينة حِطّة بابُ ونحن العلماءِ ألسنُ تَكِلُّ علمنا ودون السّماء
 ونحن والندامة، باحلسرة القيامة يوم فينا فرط من ينادي الذي الله جَنْبُ

 يزال وال مستقيم، صراط إلى هدي به اعتصم مَن الذي املتني الله حبل
 العني باكي محزوناً مكذوباً مطروداً مضروباً منفرداً مؤذياً منفياً محبّنا

 . قليل الله في وذلك ميوت، حتى القلب حزين

ما أشار إليه ذيل اخلرب ما هو إالّ توصيفاً حقيقّياً رائعاً ملا : مهمة مالحظة* 

ّل زمن، وواقع احلال يثبت ذلك يف زماننا السّيئ الذي يتصف به املؤمن التقّي يف ك

يالقي فيه الّتقي من األذى بواسطة أناس يّدعون اإلميان والتشيُّع، وال نستغرب من 

إّن املنافقني كثريون   كما علّمنا ساداتنا أهل أهل بيت حمّمد كّل ذلك لعلمنا 

هم عبيد الّدنيا والدين لعٌق يف آخر الّزمان، دينهم دنانريهم، وقبلتهم نساؤهم، ف

 على ألسنتهم حيوطونه ما دّرت معائشهم، فإذا ُمحِّصوا بالبالء قَلَّ الدّيانون.

  (أعالم الدين ) قال: كان رسول اهلل ن أبي سعيد اخلدريللديلمي ع  

فقال  جالساً وعنده َنفٌَر من أصحابه وفيهم أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب

فقال رجالن من  ، اجلنة دخل الله إالّ إله ال قال: مَن  :رسول اهلل

 ال شهادةُ تُقْبَلُ إمنا  :أصحابه: فنحن نقول: ال إله إال اهلل، فقال رسول اهلل
 يده على رأس علّي ، وَوَضَع رسوُل اهلل وشيعته هذا من الله إالّ إله

 . قولَه باتكذِّ وال مجلسه جتلسا ال أنْ ذلك عالمة من وقال هلما: 
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 أنّ ولو يهوديّاً، الله بعثه البيت أهل أبغضنا مَن : وقال رسول اهلل

 اللهُ أكبَّهُ واليتنا بغير الله لقي ثم سنةٍ ألفَ واملقام الرُّكن بني اللهَ عَبَدَ عبداً
 جاهلية، ميتةً مات زمانه إمام يعرف ال مات ومَن النّار، في منخريه على

 على حُجّةً به، يُهْتَدَى إمامٌ وفيها إالّ آدم قبض منذ ألرضَا اللهُ ترك ما والله
 نَجَا.  لَزِمَهُ ومَن هَلَكْ تَرَكَهُ مَن العباد،

 وإنْ جائراً إماماً أطاعَتْ رَعِيَّةٍ كلَّ ألعذِّبَنَّ كتبه: بعض في تعالى الله وقال
 ظاملةً كانتْ وإنْ ادياًه إماماً أطاعَتْ رعيّةٍ كلِّ عن وألعفوَنَّ تقيّةً، بَرَّةً كانت

 . رسوله وعلى الله على افترى فقد بإمامٍ وليس اإلمامةَ ادّعى ومَن مسيئةً،

هذه بعض أخبارنا الشريفة، وهي واضحة الّداللة على وجوب التمسُّك بأهل 

ووجوب الرباءة من أعدائهم، وأّنه ال يقبل اهلل تعاىل عمل عابد إالّ  البيت

 أعدائهم. بواليتهم والرباءة من

 لعنهم اهلل لرباءة من أعدائهماأخبار العامة يف فضل والية آل اهلل و
م ملقصود أيضاً منها ما رواه السيِّد هاشاوأّما أخبار العاّمة فكثرية جّداً تدّل على 

 :(1)البحراني نقالً عن املصادر العامّية بأسناده

مام جعفر بن حمّمد ملعنعن إىل محيد بن صاحل عن اإلاأخطب خوارزم بسنده  1

  :قال: قال رسول اهلل حّدثين أبي عن أبيه عن اإلمام احلسني بن علّي :قال

وإبناها مثرة فؤادي، وبعلها نور بصري، واألئّمة من ولدها  ،فاطمة بهجة قليب) 

وحبله املمدود بينه وبني خلقه، َمن اعتصم بهم جنا وَمن ختلّف عنهم  ،أمناء ّربي

 .( هوى

أخربني املشايخ اجللة من أهل احللة السيِّدان اإلمامان مجال  ،يين هذااحلمو 2

لدين عبد احلميد بن فخار بن االدين أمحد بن موسى بن طاوس احلسيين وجالل 
                                                           

  (
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معد بن فخار املوسوي )عليهما السَّالم( والرمحة واإلمام العالمة جنم الدين أبو 

 عليهم بروايتهم عن السيِّد القاسم جعفر بن احلسن بن حييى بن سعيد رمحه اهلل

اإلمام مشس الدين شيخ الشرف فخار بن حممَّد الدورسيت عن أبيه عن أبي جعفر 

حممَّد بن علّي بن احلسني بن أبويه القمي قدس اهلل أرواحهم قال: حدثنا علّي بن 

أمحد بن عبد اهلل بن أبي عبد اهلل الربقي عن أبيه عن جده أمحد بن أبي عبد اهلل عن 

بيه عن حممَّد بن خالد عن غياث بن إبراهيم عن ثابت بن دينار عن سعد بن طريف أ

: لعلّي بن أبي طالب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل

يا علّي أنا مدينة احلكمة وأنت بابها ولن تؤتى املدينة إالّ من قبل الباب، وكذب ) 

ا منك، حلمكَ من حلمي ودمكَ من دمي من زعم أنه حيبين ويبغضك، إنك مين وأن

وروحكَ من روحي وسريرتكَ من سريرتي وعالنيتكَ من عالنييت، وأنَت إمام 

أّميت وخليفيت عليها بعدي، سعد َمن أطاعك، وشقى من عصاك، وربح من 

توالّك، وخسر من عاداك، فاز َمن لزمك، وهلك من فارقك، مثلك ومثل األئمة 

نوح َمن ركب فيها جنا وَمن ختلف عنها غرق، ومثلكم من ولدك بعدي مثل سفينة 

 . ( كمثل النجوم كلّما غاب جنم طلع جنم إىل يوم القيامة

إبراهيم احلمويين هذا قال: أخربني السيِّد النسابة جالل الدين عبد احلميد  3

عن أبيه اإلمام مشس الدين شيخ الشرف فخار بن معد بن فخار املوسوي عن 

يل القمي عن جعفر بن حممَّد الدورسيت عن أبي جعفر حممَّد بن شاذان بن جربائ

قال: حدثنا سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن  قال: حدثنا أبي علّي بن بابويه

حممَّد بن عيسى عن احلسني بن سعيد عن محاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر 

 ل اهللقال: قال رسو اليماني عن أبي الطفيل عن موالنا اإلمام أبي جعفر

: يا نيب اهلل وختاف َعلَّيَّ أكُْتْب ما أملي عليكَ، قال) : ألمري املؤمنني

كُْتْب اُالنسيان! قال: ال وقد دعوت اهلل تعاىل أن حيفظك وال ينسيك، ولكن 

: األئّمة من ولدكَ، : قلُت: ومن شركائي يا نيبَّ اهلل، قاللشركائكَ قال

اب دعاؤهم، وبهم يصرف اهلل عنهم البالء، بهم تسقى أميت الغيث، وبهم ُيستج
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ثم أومى  وبهم ينزل الّرمحة من الّسماء، وهذا أوهلم، وأومى بيده إىل احلسن

 . ( ثم قال عليه وآله الّسالم: واألئمة من ولده بيده إىل احلسني

أبو احلسن الفقيه حممَّد بن أمحد بن شاذان من طريق العامة من الفضائل املائة  4

وأهل البيت من طريق العامة عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال:  م علّيلإلما

إن اهلل تعاىل ملّا خلق السماوات واألرض دعاهّن فأجْبَن ) : قال رسول اهلل

فعرض عليهّن نبّوتي ووالية علّي بن أبي طالب فقِبلَْنَها، ثم خلق اهلل اخللق وفّوض 

ا والشقّي من شقى بنا، وحنن احمللّون حلالله إلينا أمَر الدين، فالّسعيد من سعد بن

 . ( احملرِّمون حلرامه

 بن شاذان هذا من طريق العامة عن عبد اهلل بن عمر قال سألنا رسول اهللا 5

  :ما ألقواٍم يذكرون َمن له منزلة عند اهلل ) عن علّي بن أبي طالب فغضبت فقال

َمن أحبَّ علّياً فقد أحبَّين، وَمن رضَي اهللُ كمْنِزليت ومقاٌم كمقامي إالّ النبّوة، أاَلَ 

عنه كافأه باجلَنَّة، أالَ وَمن أحّب علّياً استغفرْت له املالئكةُ وفتحْت له أبواَب اجلَنَّة 

يدخل من أي باٍب شاء بغري حساب، أاَلَ وَمن أََحبَّ علّياً أعطاه اهلل كتابه بيمينه 

الَ وَمن أََحبَّ علّياً ال خيرج من الدنيا حتى وحاسبه حساباً يسرياً حساب األنبياء، أَ

يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من اجلَنَّة، أاَلَ وَمن أََحبَّ 

علّياً يهوِّن اهللُ عليه سكراِت املوت وجعل قرَبه روضةً من رياض اجلَنَّة، أاَلَ وَمن 

 بدنه حوراً وشفّعه يف مثانني من أهل بيته، أََحبَّ علّياً أعطاه اهلل يف اجلَنَّة بكّل عرٍق يف

وله بكّل شعرة على بدنه مدينة يف اجلَنَّة، أال وَمن َعَرَف علّياً وأحبَّه بعث اهللُ له َملَكَ 

املوت مبا يبعث إىل األنبياء ودفع عنه أهوال منكر ونكري ونور قربه وفسحه مسرية 

 سبعني عاماً وبيََّض َوْجَهُه يوَم القيامة. 

َحبَّ علّياً َتقَبََّل اهللُ حسناِته، ويتجاوز عن سيئاته، وكان يف اجلَنَّة رفيق أالَ وَمن أ

محزة سيد الشهداء، أالَ وإّن َمن أحبَّ علّياً َثبََّت اهللُ احِلكَْمةَ يف قلبه، وأجرى على 

ملك من  َحبَّ علّياً ناداهيه أبواَب الّرمحة، أاَلَ وَمن ألسانه الّصواب، وفتح اهللُ عل

الَ وَمن كَ الذنوَب كلَّها، أحتت العرش أْن يا عبد اهلل استأِنْف العمَل قد غَفََر اهللُ لَ
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الَ وَمن أََحبَّ علّياً وضع اهلل قيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، أَحبَّ علّياً جاء يوم الأ

الّصراط  َحبَّ علّياً َمرَّ علىة وألبسه حلل العز، أالَ وَمن أعلى رأسه تاج الكرام

الَ وَمن أََحبَّ علّياً كتب اهللُ له براءةً من خلاطف ومل َيَر صعوبةَ املرور، أكالربق ا

الّنار وبراءةً من النِّفاق وجوازاً على الصِّراط وأماناً من العذاب، أاَلَ وَمن أََحبَّ علّياً 

 غري حساب. ْدُخِل اجلَنَّة باُال ُيْنَشُر له ديواٌن وال ينصب له ميزان وقيل له: 

الَ وَمن مات على حّب آل حممَّد صافحْتُه املالئكةُ وزارْتُه أرواح األنبياء، وقضى أ

اهلل له كلَّ حاجٍة كانت له عند اهلل، أالَ وَمن مات على بغض آل حممَّد ماَت كافراً، 

 . ( وَمن مات على حّب آِل حممَّد مات على اإلميان وكنُت أنا كفيلُُه باجلَنَّة

     :شاذان هذا من طريق العامة عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل ابن 6

عليٌّ ِمنِّي كدمي من بدني، َمن توالّه رشد، وَمن أحّبه نهج وَمن تبعه جنا، عليٌّ ) 

.( رابُع األربعة يف الفردوس أنا واحلسن واحلسني وعلّي بن أبي طالب

إذا ) : قال رسول اهلل بن شاذان من طريق العامة عن ابن مسعود قال:ا 7

وهو جبٌل قد عال على  كان يوم القيامة يقعد عليُّ بن أبي طالب على الفردوس 

 اجلَنَّة وفوقه عرُش رّب العاملني ومن صفحه تتفجر أنهار اجلَنَّة وتتفرق يف اجلنان 

 وهو جالٌس على كرسيٍّ من ُنْوٍر جيري من بني يديه الّتسنيم، ال جيوز على الصِّراطَ

أحٌد إالّ ومعه براءة بواليته ووالية أهل بيته، يشرف على اجلَنَّة فُيْدِخُل حمبيه اجلَنَّة 

.( ومبغضيه النار

ليلة ) : بن شاذان من طريق العامة عن أبي هريرة قال: قال رسول اهللا 8

أسري بي إىل الّسماء الّسابعة مسعُت نداًء من حتت العرش أّن علّياً رايةُ اهلدى 

   حبيب من يؤمن بي بلغ علّياً، فلّما نزل من الّسماء نسي ذلك فأنزل اهلل تعاىل: و

  ۡۖنز َل إ َۡلَۡك م ن َربَّ َك
ه
ٓ أ وله بَلَّ ۡغ َما َها ٱلَرسه يُّ

َ
أ ِإَون َلۡم َتۡفَعۡل  يف علّي، ،  ٦٧... َيَٰٓ

ۚۥٌ   .   ٦٧... َفَما بََلۡغَت ر َساتَلَهه
ملا  ): ة عن ابن عباس قال: قال رسول اهللبن شاذان من طريق العاما 9

عرج بي إىل السماء انتهى بي السري مع جربائيل إىل الّسماء الرابعة فرأيت بيتا من 
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ياقوت أمحر فقال جربائيل: يا حممَّد هذا البيت املعمور خلقه اهلل تعاىل قبل خلق 

: ه، قال النيبالّسماوات واألرضني خبمسني ألف عام، قُْم يا حممَّد فَصلِّ إلي

وَجَمَع اهللُ النبّيني فَصفَُّهم جربائيُل ورائي صفّاً فصلَّْيُت بهم، فلّما َسلَّْمُت أتاني آٍت 

من عند رّبي فقال لي: يا حممَّد ربُّكَ ُيقِْرُئكَ الّسالم ويقول لكَ: َسْل الرُُّسَل على 

قبلي؟ فقالت ماذا أرسلتم من قبلك؟ فقلت: معاشر الّرسل على ماذا بعثكم ربي 

رَۡسۡلَنا   َ َوۡس  الرُّسل: على واليتكَ ووالية علّي بن أبي طالب، وهو قوله: 
َ
ۡل َمۡن أ

 ٓ ل َنا . ٤٥... م ن َقۡبل َك م ن رُّسه
 بن شاذان من طريق العامة عن سعيد بن جنادة يذكر أنه مسع النيبا 10

ِولِْد آدم، وَعِليٌّ سيُِّد  : أنا سّيدعلّي بن أبي طالب سيُِّد العرِب، فقال) يقول: 

العرب، َمْن أحبَُّه وتوالّه أحبَُّه اهللُ وهداه، وَمن أبغضه وعاداه أصمَُّه اهللُ وأعماه، 

عليٌّ حقُُّه كحقِّي، وطاعُته كطاعيت غري أّنه ال نيبَّ بعدي، َمن فارقه فارقين وَمن 

ليٌّ بابها، فكيف يهتدي فارقين فارق اهلل تعاىل، أنا مدينة احلكمة وهي اجلَنَّة وع

 . ( املهتدي إىل اجلَنَّة إالّ من بابها؟ عليٌّ َخْيُر الَبَشِر َمْن أََبى فَقَْد كَفََر

 عن أبيه بن شاذان من طريق العامة عن اإلمام جعفر بن حممَّد الّصادقا 11

 عن آبائه عن أمري املؤمنني م أّنه كان جالساً يف الرَّحبة والّناس حوله، فقا

إليه رجٌل فقال ألمري املؤمنني: إنك باملكان الذي أنزل اهلل تعاىل وأبوك معذب يف 

مه فَضَّ اهللُ فاك والذي َبَعَث حممَّداً باحلقِّ نبّياً، لو ُشفَِّع أبي يف كّل ) النار فقال له: 

اجلَنَّة  مذنٍب على وجه األرض لَشفََّعُه اهللُ، فتقول: أبي معذَّب يف الّنار، وابُنُه قسيُم

والّنار، والذي َبَعَث حممَّداً باحلقِّ نبّياً إّن نوَر أبي طالب يوم القيامة ليطفي نوَر 

اخلالئق إالّ مخسة أنوار: نور حممَّد ونور فاطمة ونور احلسن واحلسني ونور ِولِْدِه من 

 . ( األئمة إالّ إّن نوره من نورنا، خلقه اهللُ من قبل خلق آدم بألفي عام

بو املؤيد موفق بن أمحد من أعيان علماء العامة قال: أخربني شهردار أ 12

إجازة، أخربني أمحد بن خلف إجازة، حدثنا حممَّد بن خالد بن عبد اهلل بن حممَّد، 

حدثنا علّي بن جابر، حدثنا حممَّد خالد بن عبد اهلل، حدثنا حممَّد بن فضل، حدثنا 
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قال: قال رسول  ن عبد اهلل بن مسعودحممَّد بن سوقة عن إبراهيم عن األسود ع

أتاني ملك فقال لي: يا حممَّد َسْل َمن أرسلنا قبلَكَ من ُرُسِلَنا على ما  ): اهلل

.( ُبِعُثوا؟ قال: على واليتكَ ووالية علّي بن أبي طالب

موفق بن أمحد قال: ذكر اإلمام حممَّد بن أمحد بن علّي بن احلسني بن  13

مَّد بن مرو عن احلسن بن علّي العاصمي عن حممَّد بن عبد امللك شاذان، حدثنا حم

بن أبي الشوارب عن جعفر بن سليمان الضبعي عن سعد بن طريف عن األصبغ 

، يقول: عن علّي بن أبي طالب وفاطمة قال: سئل سلمان الفارسي

عليكم بعلّي بن أبي طالب فإّنه موالكُم  )يقول:  سلمان مسعت رسول اهلل

بُّوه، وكبرُيكُم فاتَِّبُعْوُه، وعاِلُمكم فأَكِْرُمْوُه، وقاِئُدكُم إىل اجلَنَّة فَعزُِّزْوُه، وإذا فأِح

دعاكم فأِجْيُبوه وإذا أََمَركُْم فأِطْيُعْوُه، أَِحبُّْوُه ِبُحبِّْي وأكِْرُمْوُه ِبكََراَمِتي، وما قلُت لكم 

 . ( يف علّي إالّ مبا أمرني رّبي َجلَّْت َعظََمُتُه

من أعيان علماء العامة من املعتزلة  ( شرح نهج البالغة) بن أبي احلديد يف ا 14

َمن َسرَُّه أْن حييا ) : قال: قال رسول اهلل( حلية األولياء ) عن صاحب كتاب 

حياتي وميوَت مماتي ويسكن َجنَّةَ َعْدٍن اليت غرسها فليتولَّ علّياً من بعدي ويقتدي 

نهم ِعْتَرِتي ُخِلقُوا من طينيت وُرِزقُوا فَْهَماً وِعلَْماً، فالويل باألئمة من بعدي، فإ

 . ( للمكذِّبني من أّميت القاطعني فيهم ِصلَِتي ال أنالَُهُم اهللُ شفاعيت

يعين اجلاحظ قال:  بن أبي احلديد يف الشرح قال شيخنا أبو عثمانا 15

 عن أمري املؤمنني علّي عن آبائه قال أبو عبيدة عن اإلمام جعفر بن حممَّد

الَ إّن أبراَر عرتتي وأطايب أروميت أْحلَُم الناس أ) ملّا ُبوِيَع باملدينة:  يف خطبته له

صغاراً وأعلم الناس كباراً، أالَ وإّنا أهل بيت ِمن ِعلِْم اهلِل ِعلُْمَنا وحبكم اهلل حكمنا 

، وإْن مل تفعلوا يهلككم ومن قول صادق مسعنا، فإْن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا

اهللُ بأيدينا، معنا راية احلقِّ، َمن تبعها لَِحق وَمن تأّخر عنها غرق، أالَ وبنا يدرك كّل 

 . ( بكم ال اهلل خيتم وبنا بكم، ال اهلل فتح وبنا أعناقكم، من الذّل ربقة خيلع وبنا مؤمن،

إشارة إىل املهدي  ( بكموبنا خيتم اهلل ال ) وقال ابن أبي احلديد وقوله يف آخرها: 
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الوسطى بها يلحق حنـن الّنمرقة ) : الذي يظهر يف آخر الزمان وقـال: قـال علّي

 . ( التالي وإليها يرجع القالي

بن أبي احلديد يف الشرح قال: روي أّن اإلمام أبا جعفر حممَّد بن علّي ا 16

انا وتظاهرهم علينا قال لبعض أصحابه: يا فالن ما لقينا من ظلم قريش إّي الباقر

وقد أخرب أّنا أوىل الناس  وما لقي شيعُتنا وحمبُّونا من الناس، أّن رسول اهلل

بالناس فتمالت علينا قريش حتى أخَرَجِت األمَر من معدنه، واحتجَّْت على األنصار 

حبقّنا وحّجتنا، ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتنا 

رب لنا ومل يزل صاحب األمر يف صعود كؤود حتى قُِتَل، فبويع احلسن ونصبت احل

ابنه وعوهد، ثم غُِدَر به وأسلم ووثب عليه أهُل العراق حتى طعن خبنجر يف جنبه 

وانتهبت عسكره، وعوجلت خالليل أّمهات أوالده، فوادع معاوية وحقن دمه ودماء 

ن أهل العراق عشرون ألفاً ثم م أهل بيته وهم قليل حّق قليل، ثم بايع احلسني

غُِدَر به وخرجوا عليه وبيعته يف أعناقهم فقتلوه، ثم مل يزل أهل البيت تستذل 

وتستظام وتقتضي ومتتهن وحترم وتقتل وختاف والءنا من على دمائنا ودماء أوالدنا، 

ووجد الكاذبون اجلاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقّربون إىل أوليائهم وقضاة 

ء وعمال الّسوء يف كّل بلدة، فحدَُّثوهم باألحاديث املوضوعة املكذوبة، ورووا الّسو

عنا ما مل نقله ومل نفعله ليبغضونا إىل الناس، وكان عظم ذلك وكربه زمن معاوية 

بعد موت احلسن، فقتلت شيعتنا بكّل بلدة وقطعت األيدي واألرجل على الظّنة، 

نا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره، ثم مل يزل وكان من ِذكِْر حمّبتنا واالنقطاع إلي

، ثم جاء احلجاج البالء يشتد ويزداد إىل زمن عبيد اهلل بن زياد قاتل احلسني

فقتلهم كّل قتلة وأخذهم بكّل ظنة وتهمة حتى إّن الّرجل ليقال له زنديق أو كافر 

 ولعله يكون أحّب إليه من أْن يقال شيعة علّي، وحتى صار الّرجل الذي يذكر باخلري

ورعا صدوقاً حيدث بأحاديث عظيمة من تفضيل من قد سلف من الوالة، ومل خيلق 

اهلل تعاىل شيئاً منها ولو كانت وال وقعت، وهو حيسب أنها حق لكثرة من قد رواها 

 ممن مل يعرف بكذب وال بقلة ورع. 
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د ابن أبو املؤيد بن أمحد قال: أخربنا أخي مشس األئمة أبو الفرج حممَّ 17

، حدثنا إجازة  أمحد املكي، أخربنا اإلمام الزاهد أبو حممَّد إمساعيل بن علّي 

السيِّد اإلمام األجل املرشد باهلل احلسني حييى بن املوفق، أخربنا أبو طاهر حممَّد بن 

علّي بن حممَّد بن يوسف الواعظ بن العالف، أخربنا أبو جعفر حممَّد بن أمحد بن 

ملعروف بأبي هيثم، أخربنا أبو حممَّد القاسم بن جعفر بن حممَّد بن حممود بن محاد ا

عبد اهلل بن حممَّد بن عمر بن علّي بن أبي طالب، حدثين اإلمام أبو جعفر بن حممَّد 

عن أبيه عن حممَّد بن علّي الباقر عن أبيه علّي بن احلسني سيد العابدين عن أبيه 

َمن أحب ) يقول:  ي رسول اهللأمجعني قال: مسعُت َجدِّ احلسني الشهيد

جلَنَّةَ اليت وعدني رّبي فليتولَّ علّي بن أبي اأْن حييى حياتي وميوت ميتيت ويدخل 

فإنهم لن  ،طالب وذرّيته الطاهرين، أئّمة اهلدى ومصابيح الدُّجى من بعده

 .( ُيْخِرُجْوكُم من باب اهلدى إىل باب الّضاللة

، ( اخلصام وحّجة املرام غاية ) :جاء يف الكتاب عينهومن األخبار الشريفة أيضاً ما 

 أركان اإلميان وال يعرف اهلل الثين عشرايف الباب الّسابع واألربعني من أّن األئّمة 

 وال رسوله  لعباد إال مبعرفتهم وواليتهم اإال مبعرفتهم وال يقبل أعمال

وإليكَ أخي  ،يثاًوالرباءة من أعدائهم من طريق اخلاصة وفيه تسعة وعشرون حد

 :(1)القارئ الباب كامالً على النحو اآلتي

  لصفار عن عبد اهلل بن عامر عن العباس بن معروف وعبد احممَّد بن احلسن

لبصري عن أبي املعزا عن أبي بصري عن أبي خيثمة عن اإلمام ااهلل ابن عبد الرمحن 

ملؤمنني نحن حجّة الله ونحن أركان ا مسعت يقول:  :قال أبي جعفر
. ونحن دعائم اإلسالم

  حلسني بن حممَّد عن معلّى بن حممَّد عن احلسن بن علّي احممَّد بن يعقوب عن

حدثنا حممَّد بن الفضيل عن أبي محزة قال: قال لي اإلمام أبو  :الوشا قال
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 فإمنا اللهَ يعرف ال مَن فأمّا الله، يعرف مَن الله يعبد إمنا  :جعفر

 تصديقُ : ، قال: ُجِعلُْت ِفَداكَ فما معرفة اهلل؟ قال الًضال هكذا يعبده
 ،الهدى وبأئمة به واالئتمام عليّ، ومواله الله رسول وتصديق الله

.  اللهُ يُعْرَفُ هكذا عدوهم، من الله إلى والبراءة

 أمحد بن عائذ عن  بن يعقوب عن احلسني عن معلى عن احلسن بن علّي عنا

 العبد يكون ال أنه قال:  أذينة قال: حدثنا غري واحد عن أحدهما أبيه عن ابن
 ويُسَلِّمَ إليه ويَرِدَ زمانه وإمام كلّهم واألئمة ورسوله الله يعرف حتى مؤمناً

 .  األول يجهل وهو اآلخر يعرف كيف : ثم قال    له

 بوب عن حم ابن يعقوب عن حممَّد بن حييى عن أمحد بن حممَّد عن احلسن بن

: أخربني عن معرفة هشام بن سامل عن زرارة قال: قلُت لإلمام أبي جعفر

 محمَّداً بعث الله إن  :اإلمام منكم واجبة على مجيع اخللق؟ فقال

 بالله آمن فمَن أرضه، في خلقه جميع على وحجّةً رسوالً، أجمعني الناس إلى
عليه، ومَن لم  واجبة منّا إلماما معرفة فإنّ وصَدَّقَهُ، واتَّبَعَهُ ومبحمَّد

 عليه يجب فكيف حقَّهُمَا ويعرف يُصَدِّقْهُ ولم يتَّبِعْهُ ولم وبرسوله بالله يؤمن

 .  حقَّهُمَا ويعرف ورسوله بالله يؤمن ال وهو اإلمام معرفة

قال: قلُت له: فَمن يؤمن باهلل ورسوله ويصدق رسوله يف مجيع ما أنزل اهلل 

 فالناً يعرفون هؤالء أليس نعم،  :معرفتكم؟ قالجيب على أوليائكم 

 معرفة قلوبهم في أوقع الذي هو الله أنّ أترى : قلُت: بلى. قال  وفالناً؟

 املؤمنني ألْهَمَ ما والله ال الشّيطان، إالّ قلوبهم في ذلك أوقع ما والله هؤالء،

 .  اللهُ إالّ حقَّنَا

 بن حمبوب عن  محد بن حممَّد عن احلسنبن يعقوب عن حممَّد بن حييى عن أا

 يعرف إمنا يقول:  عمر بن أبي املقدام عن جابر قال: مسعُت اإلمام أبا جعفر

 يعرف ال ومن البيت، أهل منّا إمامه وعرف الله عرف مَن ويعبده الله

 هكذا ،الله غير ويعبد يعرف فإمنا البيت أهل منّا اإلمام يعرف وال الله
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. ضاالًّ والله

 بن مجهور عن  بن يعقوب عن احلسني بن حممَّد بن معلى بن حممَّد عن حممَّدا

 فضالة عن أيوب عن معاوية بن وهب عن ذريح قال: سألُت اإلمام أبا عبد اهلل

 إماماً، احلسن كان ثم املؤمنني، أمير كان فقال:  بعد النيب عن األئّمة
 عليّ بن محمَّد كان ثم إماماً، سنياحل بن عليّ كان ثم إماماً، احلسني كان ثم

 ومعرفةَ وتعالى تبارك الله معرفةَ أنكر كمَن كان ذلك أنكر مَن إماماً،

قلُت: ثم أنَت ُجِعلُْت ِفَداكَ؟ فأعدُتها عليه ثالث مّراٍت.  ثم قال    رسوله

 .  أرضه في وتعالى تبارك الله شهداء من لتكون حَدَّثْتُكَ إمنا فقال لي: 

 بن مجهور عن  بن يعقوب عن احلسني بن حممَّد عن معلى بن حممَّد عن حممَّدا

عبد اهلل بن عبد الرمحن عن اهليثم بن واقد عن مقرن قال: مسعُت اإلمام أبا عبد 

َولََعَ  فقال: يا أمري املؤمنني  يقول: جاء ابن الكوا إىل أمري املؤمنني اهلل
ۡعَراف  ر جَ 

َ
َّٰ  َيۡعر فهونَ  الٞ ٱأۡل يَمى ۡمٌۚ اَّۢلُك ب س   األعراف، على نحن  :فقال، ٤٦... هه

 إالّ الله يعرف ال الذي األعراف ونحن بسيماهم، أنصارنا نعرف ونحن

 اجلَنَّة يدخل فال الصِّراط، على يعرفنا األعراف ونحن معرفتنا، بسبيل
 تبارك اللهَ إنّ وأنْكَرْنَاهُ، نَاأنْكَرَ مَن إالّ النّار يدخل وال وعَرَفْنَاهُ، عَرَفَنَا مَن إالّ

 وسبيلَه وصراطَه أبوابَه جَعَلَنَا ولكنْ نفسهَ، العبادَ لعرَّف شاء لو وتعالى
 فإنّهم غيرَنا علينا فَضَّلَ أو واليتنا عن عَدَلَ فمَن منه، يُؤْتَى الذي والوجهَ

 بذه حيث سواء وال به، الناس اعتصم مَن سواء فال لناكبون، الصِّراط عن
 عيون إلى إلينا ذهب مَن وذهب بعض من بعضها يفرغ كدرّة عيون إلى الناس

 . انقطاع وال لها نفاد ال ربها بأمر جتري صافية
 بن بابويه قال: َحدََّثَنا علّي بن عيسى القميا  قال: حدثين علّي بن

ن حممَّد ماجيلويه قال: حدثين أمحد بن أبي عبد اهلل الربقي عن أبيه عن خلف ب

محاد األسدي عن أبي احلسن العبدي عن سليمان بن مهران عن اإلمام الصادق 

 قال قال:  عن أمري املؤمنني علّي عن آبائه عن أبيه جعفر بن حممَّد
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 في وأمّتي أهلي في وخليفتي ووصيّي ووارثي أخي أنتَ عليّ يا :الله رسول 

 أَبَوَا أنا وأنتَ عليّ يا مُبْغِضِي، ومُبْغِضُكَ مُحِبِّي، مُحِبُّكَ مماتي، وبعد حياتي
 في وملوكٌ الدُّنيا في ساداتٌ وِلْدِكَ مِن واألئمّة وأنتَ أنا عليّ يا األمّة، هذه

 .  اللهَ أنكر فقد أنكَرَنَا ومَن اللهَ، عَرَفَ فقد عَرَفَنَا مَن اآلخرة؛

 علّي بن إبراهيم  بن بابويه قال: َحدََّثَنا أمحد بن زياد بن جعفر قال: حدثناا

ابن هاشم عن أبيه عن علّي بن معبد عن احلسني بن خالد عن اإلمام أبي احلسن 

 سيّد أنا :الله رسول قال قال:  عن آبائه عن أبيه علّي بن موسى

 العرش وحَمَلَةِ وإسرافيل وميكائيل جبرائيل من خيرٌ وأنا ،اللهُ خَلَقَ مَن
 الشفاعة صاحب وأنا املرسَلني، الله وأنبياء املقرَّبني الله مالئكةِ وجميع

 ومَن اللهَ، عَرَفَ فقد عَرَفَنَا مَن األمّة؛ هذه أبَوَا وعلي وأنا الشريف، واحلوض
 اجلَنَّة: أهل شباب وسيِّدا أمّتي سِبطا عليٍّ ومِن ،اللهَ أَنْكَرَ فقد أنْكَرَنَا

 ومعصيتُهُم طاعتي طاعتُهم تسعةٌ احلسني ولد ومِن احلسني، احلسن،

. ومهدِيُّهُم قائِمُهُم تاسعُهُم مَعْصِيَتِي،
 قال: حدثنا  بن بابويه قال: حدثنا حممَّد بن احلسن بن أمحد بن الوليدا

احلسني بن احلسن بن أبان عن احلسني بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان 

 خطبة: في ننياملؤم أمير قال قال:  عن أبي بصري عن اإلمام أبي عبد اهلل
 كلّ ملجأ وأنا األرامل، وزوج واملساكني اليتامى أبو وأنا املهتدي وأنا الهادي أنا

 املتني، الله حبل وأنا اجلَنَّة إلى املؤمنني قائد وأنا خائف، كلّ ومأمن ضعيف
 ويده، الصادق ولسانه الله عني وأنا التقوى، الله وكلمة الوثقى الله عروة وأنا

َّٰ َما فََرطته ف  َجۢنب    :يقول الذي أن الله جنب وأنا
ََتَّٰ لََعَ وَل َنۡفٞس تََٰيََّٰحّۡسَ ن َتقه

َ
أ

 باب وأنا واملغفرة، بالرحمة عباده على املبسوطة الله يد وأنا ، ٥٦ ...ٱّلَل  

 أرضه في نبيه وصي ألني ربه عرف فقد حقي وعرف عرفني من حطة

 . رسوله وعلى الله على راد إال هذا ينكر ال خلقه على وحجته

اجلنب الطاعة يف لغة العرب يقال: هذا  :قال ابن بابويه عقيب هذا احلديث
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َّٰ   :قال اهلل صغري يف جنب اهلل أي يف طاعة اهلل ََتَّٰ لََعَ وَل َنۡفٞس تََٰيََّٰحّۡسَ ن َتقه
َ
أ

 . أي يف طاعة اهلل  ٥٦ ...َما فََرطته ف  َجۢنب  ٱّلَل  

 د بن علّيبن بابويه قال: حدثنا حممَّا  عن عمه حممَّد بن أبي القاسم عن

حممَّد بن علّي الكويف عن حممَّد بن سنان عن زياد بن املنذر عن سعيد بن جبري عن 

 بعدي طالب أبي بن عليّ على اخملالف  :ابن عباس قال: قال رسول اهلل
 ألثره واملقتفي منافق، له واملبغض مؤمن له واحملب مشرك، به واملشرك كافر

 وحجته بالده، في لله نور عليّ زاهق، عليه والراد فارق، له واحملارب الحق

 الله كلمة عليّ أنبيائه، علم ووارث أعدائه، على الله سيف عليّ عباده، على
 عليّ األنبياء سيد ووصي األوصياء سيد على السفلى، أعدائه وكلمة العليا
 اإلميان الله يقبل ال لمنياملس وإمام احملجلني الغر وقائد املؤمنني، أمير 

 .  وطاعته بواليته إال

 بن بابويه قال: حدثنا أبيا احلسن املؤدب عن  قال: حدثنا عبد اهلل بن

أمحد بن علّي األصبهاني عن إبراهيم بن حممَّد الثقفي عن قتيبة بن سعيد عن عمرو 

أتينا بن غزوان عن أبي مسلم قال خرجت مع احلسن البصري وأنس بن مالك حتى 

وقعد أنس على الباب ودخلت مع احلسن البصري مسعت احلسن  باب أم سلمة

وهو يقول: السالم عليك يا أماه ورمحة اهلل وبركاته فقالت له: وعليك السالم من 

 أنت يا بين؟ فقال: أنا احلسن البصري. 

فقالت له: فيما جئت يا حسن؟ فقال هلا: جئت لتحدثيين حبديث مسعته من 

. فقالت أم سلمة: واهلل ألحدثنك حبديث يف علّي بن أبي طالب رسول اهلل

وإال فصمتا أو رأته عيناي وإال فعميتا ووعاه قليب  مسعته أذناي من رسول اهلل

يقول لعلّي بن  وإال فيطبع اهلل عليه وأخرس لساني إن مل أكن مسعت رسول اهلل

 إالّ لواليتك جاحداً يلقاه يوم الله لقي عبد من ما عليّ يا أبي طالب: 

قال: فسمعُت احلسن البصري وهو يقول: اهلل   وثنٍ أو صنمٍ بعبادة الله لقي

أكرب أشهد أّن علّياً موالي وموىل املؤمنني. فلّما خرج قال له أنس بن مالك: ما لي 
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يف  أراكَ تكبِّر؟ قال: سألُت أمَّنا أّم سلمة أْن حتدَِّثِني حبديٍث مسَعْتُه من رسول اهلل

فقالت: كذا أو كذا، فقلُت: اهلل أكرب أشهد أّن علّياً موالي وموىل كّل  علّي

مؤمن، قال: فسمعت عنه ذلك أنس بن مالك وهو يقول: أشهد على رسول 

 أنه قال هذه املقالة ثالث مّراٍت أو أربع مّراٍت.  اهلل

 بن بابويه قال: حدثنا علّي بن أمحد بن حممَّد بن عمران الدقاقا  :قال

حدثنا حممَّد بن أبي عبد اهلل الكويف عن موسى بن عمران النخعي عن عمه احلسني 

بن يزيد عن احلسن بن علّي أبي محزة عن أبيه عن حييى بن أبي القاسم عن اإلمام 

 :الله رسول قال قال:  الصادق جعفر بن حممَّد عن أمري املؤمنني علّي
 خلفائي القائم؛ وآخرهم طالب أبي بن عليّ أوّلهم عشر اثنا بعدي األئمّة

 لهم واملنكر مؤمنٌ، بهم املقرّ بعدي، أمّتي على الله وحجّة وأوليائي وأوصيائي

 .  كافرٌ

 بن بابويه قال: حدثنا حممَّد بن موسى بن املتوكل قال: حدثين حممَّد بن أبي ا

د عن احلسن عبد اهلل قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه احلسني بن يزي

 ابن علّي أبي محزة الثمالي عن أبيه عن اإلمام الّصادق جعفر بن حممَّد عن أبيه

 أنه زةالع ربّ عن جبرائيل حدّثني :الله رسول قال قال:  عن آبائه

 عليَّ وأنّ ورسولي عبدي محمَّداً وأنّ وحدي الله إال إله ال أنْ علم مَن قال:
 برحمتي، اجلَنَّة أدخلتُهُ حُجَجِي وِلْدِهِ من ئمّةاأل وأنّ خليفتي، طالب أبي بن

 وأتْمَمْتُ كرامتي، له وأوجَبْتُ جواري، له وأَبَحْتُ بعفوي، النّار من وأجنيتُه
 سألني وإنْ لبّيتُهُ، ناداني إنْ وخالصتي؛ خاصّتي من وجَعَلْتُهُ نعمتي، عليه

 إليَّ رجع وإنْ دَعَوْتُهُ، مِنِّي فَرَّ وإنْ ،رَحِمْتُهُ أساء وإنْ ابتدأْتُهُ، سَكَتَ وإنْ أعطيتُه،

 . فَتَحْتُهُ بابي قَرَعَ وإنْ قَبِلْتُهُ،

 عبدي محمَّداً أنّ يشهد ولم شهد أو وحدي أنا إال إله ال أنْ يشهد لم ومن
 شهد أو خليفتي، طالب أبي بن عليّ أن يشهد ولم بذلك شهد أو ورسولي

 وصَغَّرَ ،نِعْمَتِي جَحَدَ فقد حججي ولده من األئمّة أن يشهد ولم بذلك
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 وإنْ حَرَمْتُهُ، سألني وإنْ حَجَبْتُهُ، قَصَدَنِي إنْ وكتبي، بآياتي وكَفَرَ عَظَمَتِي،

 وذلك خيّبْتُهُ؛ رجاني وإنْ دُعَاءَهُ، أسمع لم دعاني وإنْ نِدَاهُ، أسمعْ لم ناداني

ن عبد اهلل األنصاري فقال: يا ، فقام جابر ب للعبيد بظالّمٍ أنا وما مِنِّي، جزاؤه

 واحلسني احلسن  :رسول اهلل وّمن األئّمة من ِولِْد عليِّ بن أبي طالب؟ قال
 ثم احلسني، بن عليّ زمانه في العابدين سيّد ثم اجلَنَّة، أهل شباب سيّدِا

 ثم الساّلم، مني فاقرأه أدركتَهُ فإذا جابر يا وستدركه عليّ بن محمَّد الباقر
 بن عليّ الرِّضا ثم جعفر، بن موسى الكاظم ثم محمَّد، بن جعفر الصّادق

 الزّكيّ ثم محمَّد، بن عليّ النّقيّ ثم عليّ، بن محمَّد التّقيّ ثم موسى،
 قسطاً األرض ميأل الذي أمّتي مهديُّ باحلقّ القائم ابنه ثم عليّ، بن احلسن

 وأوالدي وأوصيائي خلفائي جابر يا هؤالء وظُلْمَاً، جَوْرَاً مُلِئَتْ كما وعدالً
 أنكرهم ومن عصاني، فقد عصاهم ومَن أطاعني، فقد أطاعهم مَن وعترتي؛

 على تَقَعَ أنْ السّماءَ اللهُ ميسك بهم أنكرني، فقد منهم واحداً أنكر أو

 . بأهلها متيد أنْ األرض يحفظ وبهم بإذنه، إالّ األرض

 قال: َحدََّثِني هارون بن موسى قال:  بن بابويه قال: َحدََّثِني علّي بن احلسنا

حدثين أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن شيبان القزويين قال: حدثنا أبو عمر أمحد 

بن علّي القندي قال: حدثنا علّي بن سعد بن مسروق َحدََّثَنا عبد الكريم بن هالل 

 ألتُس تقول:  قال: مسعُت السيِّدة فاطمة عن أبي ذر الطفيل أبي عن املكي

ۡعَراف  ر جَ   وتعالى: تبارك لله قول عن أبي
َ
َيۡعر فهوَن اَّۢلُك  الٞ َولََعَ ٱأۡل

 َّٰ يَمى ۡمٌۚ ب س   صلب من وتسعة وسبطاي عليّ بعدي األئمّة هم قال: ، ٤٦... هه

 وال ويعرفونه يعرفهم مَن إالّ اجلَنَّة يدخل ال األعراف رجال فهم احلسني
 بسبيل إالّ تعالى الله يعرف وال ينكرونهو أنكرهم مَن إالّ النّار يدخل

 .  معرفتهم

 قال أخربنا حممَّد بن   :بن بابويه قال: حدثنا حممَّد بن إبراهيم بن إسحاقا

حدثين حممَّد بن هشام قال: حدثنا علّي بن احلسن السائح  :حممَّد اهلمداني قال
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 أبي دثنيح : قال  أي العسكري  قال: مسعُت اإلمام احلسن بن علّي
 أبيه عن جَدِّه عن :الله رسول قال قال ّال طالب: أبي بن لعلي 

 يُوالِيْكَ وال وِالدَتُهُ، خَبُثَتْ مَن إالّ يُبْغِضُكَ وال وِالدَتُهُ، طَابَتْ مؤمنٌ إالّ يحبُّكَ

، فقام إليه عبد اهلل بن مسعود فقال: يا رسول  كافرٌ إالّ يعاديك وال مؤمنٌ، إالّ

قد عرفنا عالمة خبيث الوالدة والكافر يف حياتكَ بُبْغِض عليٍّ وعداوته، فما اهلل 

عالمة خبيث الوالدة والكافر بعد إذا أظهر اإلسالم بلسانه وأخفى مكنون سريرته؟ 

 عليكم وخليفتي بعدي إمامكم طالب أبي بن عليّ مسعود بن يا  :فقال

 فابني مضى فإذا كم،علي وخليفتي بعده إمامكم احلسن فابني مضى فإذا
 بعد واحداً احلسني ولد من تسعة ثم عليكم وخليفتي بعده إمامكم احلسني

 قسطاً ميألها قائم أمّتي قائمهم تاسعهم عليكم، وخلفائي أئمّتكم واحدٍ
 يُبْغِضُهُم وال وِالدَتُهُ، طابَتْ مَن إالّ يحبُّهم ال وظلماً، جوراً مُلِئَتْ كما وعدالً

 أنكر ومَن كافر، يعاديهم إالّ وال مؤمنٌ، إالّ يواليهم وال والدَتُهُ، تْخَبُثَ مَن إالّ
 منهم واحداً جحد ومَن الله، أنكر فقد أنكرني ومَن أنكرني، فقد منهم واحداً

 وطاعتي طاعتي طاعتهم ألنّ ؛اللهَ جَحَدَ فقد جحدني ومَن جَحَدَنِي فقد
 مسعود بن يا ،الله معصية ومعصيتي معصيتي ومعصيتهم الله طاعة

 متكلف أنا وما ربّي بعزّة فتكفر قضيتُ ممّا حرجاً نفسكَ في جتد أنْ إياكَ

وهو رافٌع يديه   ، ثم قال وِلْدِهِ من واألئمةِ عليٍّ في الهوى عن ناطق وال

 عاداهم، مَن وعادِ بعدي، واألئمة خلفائي والى مَن والِ اللهم : إىل الّسماء 
 منهم قائمٍ من األرضُ تخلو وال خَذَلَهُم، مَن واخْذُلْ هُم،نَصَرَ مَن وانْصُرْ

، ثم  وبرهانكَ وحجتكَ دينكَ يبطل لئالّ مغموراً؛ خافياً أو ظاهراً بحجتك

 فارقتموه إن ما هذا مقامي في لكم جمعت وقد مسعود بن يا  :قال

 .  الهدى اتّبع مَن على والسالم جنومت، به متسكتم وإن هلكتم

 فيد يف أماليه قال: أخربني أبو احلسن علّي بن بالل املهليب قال: حدثنا امل

حدثنا إبراهيم بن حممَّد الثقفي قال: أخربنا  :عبد اهلل بن راشد األصفهاني قال
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إمساعيل بن صبيح قال: حدثنا سامل بن أبي سامل املصري عن أبي هارون العبدي 

 تى جلست إىل أبي سعيد اخلدريقال: كنُت أرى رأي اخلوارج ال رأي له غريه ح

فسمعته يقول: أمر الناس خبمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة، فقال له رجل: يا أبا 

سعيد ما هذه األربع اليت عملوا بها، قال: الصالة والزكاة واحلج وصوم شهر 

، قال رمضان، قال: فما الواحدة اليت تركوها؟ قال: والية علّي بن أبي طالب

املفرتضة معهن؟ قال أبو سعيد: نعم ورّب الكعبة، قال الرجل: فقد  الرجل: وإنها

 كفر الناس إذن قال أبو سعيد: فما ذنيب. 

 بن بابويه قال: حدثنا حممَّد بن عبد اهلل الشيباني والقاضي أبو الفرج املعايف ا

بن زكريا البغدادي واحلسني بن حممَّد بن سعيد واحلسني بن علّي بن احلسن الرازي 

يعا قالوا: حدثنا أبو علّي حممَّد بن همام بن سهيل الكاتب قال: حدثين احلسن مج

بن حممَّد بن مجهور العمي عن أبيه حممَّد بن مجهور قال: حدثين عثمان بن عمر 

قال: حدثنا شعبة بن سعيد ابن إبراهيم عن عبد الرمحن األعرج أّن أبي هريرة قال: 

فضل ابن العباس وزيد بن حارثة وعبد اهلل بن وأبو بكر وعمر وال كنُت عند النيب

 حبقه بقه فأخذه النيّب وقَبَّلَُه ثم قال:  مسعود إذ دخل اإلمام احلسني بن علّي

 فأحِبَّهُ أحبُّه إني للهمّ  ثم قال   فمه على فمه ووضع بقه عني ترق

 ولدك من عةتس األئمّة، أبو اإلمام ابن اإلمام أنتَ حسني يا يحبّه، مَن وأحِبَّ

، فقال له عبد اهلل بن مسعود: ما هؤالء األئّمة الذين ذكرتهم يف صلب  أبرار أئمة

 ولكني عظيماً، سألتَ الله عبد يا احلسني؟ فأطرق ملّياً ثم رفع رأسه فقال: 
 وَلَدٌ صلبه من خرج - احلسني كتف على يده وضع - هذا ابني أنّ أخبركَ

 عليّ صلب من الله ويخرج الزهاد، ونور العابدين سيد عليّ جَدِّهِ سَمِيُّ مباركٌ
 بالصواب، ويأمر باحلق وينطق بقرا العلم يبقر بي الناس وأشبه سميي ولدا

 .  الصّدق ولسان احلق كلمة صلبه من الله ويخرج

 قوله في صادق جعفر فقال له ابن مسعود: فما امسه يا نيب اهلل؟ فقال له: 

، ثم دخل حسان  عَلَيّ كالرّاد عليه والرّاد عليّ لطّاعنكا عليه الطّاعن وفعله،
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بن ثابت وأنشد يف رسول اهلل شعراً وانقطع احلديث، فلّما كان من الغد صلّى بنا 

ثم دخل بيت عائشة ودخلنا معه أنا وعلّي بن أبي طالب وعبد اهلل بن  رسول اهلل

فقلُت له: بأبي أنت وأمي العباس وكان من دأبه إذا سئل أجاب وإذا مل يسأل ابتدأ 

 هريرة، أبا يا نعم يا رسول اهلل أال ختربني بباقي اخللفاء من صلب احلسني قال: 
 بن موسى سميي ربعة أسمر طاهراً تقيّاً مولوداً جعفر صلب من الله ويخرج

 صلب من يخرج  ، ثم قال له ابن عباس: ثم من يا رسول اهلل؟ قال: عمران

   :، ثم قال احللم ومعدن العلم موضع بالرضا يدعى ابنه عليّ موسى

 احملمود محمَّد ابنه عليّ صلب من ويخرج الغربة، أرض في املقتول بابني 
 طاهر ابنه عليّ محمَّد صلب من ويخرج خلقاً، وأحسنهم خلقاً الناس أطهر

 الطاهر النقي امليمون احلسن عليّ صلب من ويخرج اللهجة، صادق النجيب
 البيت أهل قائمنا احلسن صلب من ويخرج الله، حجّة وأبو الله عن الناطق

 وبهاء داود وحكم موسى غيبة له ظلماً، جوراً مُلِئَتْ كما وعدالً قسطاً ميألها

ِۗ   :تال ثم عيسى َها م نُۢ َبۡعض  قال له ، ٣٤   ّلَله َسم يٌع َعل يمٌ َوٱ ذهرَّ َيَۢة َبۡعضه

 الذين هؤالء مَن الله رسول يا ميوأ أنت بأبي : علّي بن أبي طالب

يا عليّ أسماءُ األوصياء مِن بَعْدِكَ والعترة الطاهرة  : قال  ذَكَرْتَهُم؟
 اللهَ عَبَدَ رجالً أنّ لو بيده محمَّد نفس والذي ثم قال:   والذرية املباركة

 الله هألكب لواليتهم جاحداً أتاني ثم واملقام الرُّكن بني عامٍ ألف ثم عامٍ ألفَ

، قال أبو علّي بن همام: العجب كّل العجب من أبي  كان مَن كائناً النّار في

 ألخبار ثم ينكر فضائل أهل البيت.هريرة كيف يروي مثل هذه ا
  حممَّد بن يعقوب عن حممَّد بن حييى عن حممَّد بن احلسني عن صفوان بن حييى

 كلّ  :يقول إلمام أبا جعفرمسعُت ا عن العال بن رزين عن حممَّد بن مسلم قال:

 مقبول غير فسعيه الله من له إمام وال نفسه فيها يجهد بعبادة الله دان مَن
 راعيها عن ضَلَّتْ شاة كمثل ومثله ألعماله، شانئ والله متحير ضال وهو

 من بقطيع بصرت الليل جنّها فلما ،يومها وجائية ذاهبة فهجمت وقطيعها
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 ساق أنْ فلمّا مربضها في معها فباتت بها غترّتوا إليها فحنّت راعيها غير

 راعيها تطلب متحيرة فهجمت وقطيعها راعيها أنكرَتْ قطعيه الرّاعي
 الراعي: بها فصاح بها واغترت إليها فحنت راعيها مع بغنم فبصرت وقطيعها

 فهجمتْ وقطيعك، راعيك عن متحيرة تائهة فإنكِ وقطيعك براعيك إحلقي
 هي فبينما يردها، أو مرعاها إلى يرشدها لها راعي ال تائهة: متحيرة ذعرة

 من أصبح مَن محمَّد يا والله وكذلك فأكلها، ضيعتها الذئب اغتنم إذ كذلك

 على مات وإنْ تائهاً، ضاالً أصبح عادالً ظاهراً الله من له إمام ال األمّة هذه

 وأتباعهم اجلور أئمّة أنّ محمَّد يا واعْلَمْ ونفاق، كفر ميتة مات احلال هذه
 اشتدَّ كرمادٍ يعملونها التي فأعمالهم وأضلّوا، ضلّوا قد الله دين عن ملعزولون

 الضّالل هو ذلك شئ على كسبوا ممّا يقدرون ال عاصفٍ يوم في الرِّيحُ به

. البعيد

 بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممَّد بن عيسى عن ابن ا

دي عن عبد اهلل بن أبي يعفور قال: قلُت لإلمام أبي عبد حمبوب عن عبد العزيز العب

: إني أخالط الناس فيكثر عجيب من أقوام ال يتولونكم ويقولون فالنا اهلل

وفالنا، هلم أمانة وصدق ووفاء، وقوم يتولونكم وليس هلم تلك األمانة وال الوفاء 

لَيَّ كالغضبان ثم جالساً فأقبل َع وال الصدق، قال: فاستوى اإلمام أبو عبد اهلل

 على عتب وال الله، من ليس جائرٍ إمامٍ بوالية الله دان لِمَن دين ال قال: 

، قلُت: ال دين ألولئك وال عتب على  الله من عادلٍ إمامٍ بوالية الله دان مَن

 أال ، ثم قال:  هؤالء على عتب وال ألولئك دين ال نعم هؤالء؟ قال: 
ُّ  ٱّلَله  : الله لقول تسمع ْ  ٱََّل ينَ  َوِل  ههم َءاَمنهوا ر جه

ۡ لهَمَّٰت   مَّ نَ  َيه  ، ٢٥٧ ...إ ََل ٱنلُّور ِۖ  ٱلظُّ
 الله، من عادلٍ إمامٍ كلَّ بواليتهم واملغفرة التوبة نور إلى الذنوب ظلمات يعني
م مَّ َن ٱنلُّور    وقال: وَنهه ر جه

ۡ مه ٱلَطَّٰغهوته َيه َآؤههه ۡوۡل 
َ
ٓواْ أ ِۗ  َوٱََّل يَن َكَفره لهَمَّٰت   ٢٥٧... إ ََل ٱلظُّ

 ليس جائر إمام كلّ تولوا أنْ فلما اإلسالم نور على كانوا أنهم بهذا عَنَى إنّما ،

 الله فأوجب ،الكفر ظلمات إلى اإلسالم نور من إياه بواليتهم خرجوا الله من
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 .  خالدون فيها هم النّار أصحاب فأولئك الكفار مع النّار لهم 

 اده عن هشام بن سامل عن حبيب السجستاني عن اإلمام ابن يعقوب بإسن

 اإلسالم في رعية كلّ ألعذبن وتعالى تبارك الله قال قال:  أبي جعفر

 برة أعمالها في الرعية كانت وإن الله، من ليس جائر إمام كلّ بوالية دانت
 وإن كانت عادل إمام كلّ بوالية دانت اإلسالم في رعية كلّ عن وألعفون تقية،

 .  مسيئة ظاملة نفسها في الرعية

  ابن يعقوب عن علّي بن حممَّد عن ابن مجهور عن أبيه عن صفوان عن ابن

 ال الله إن قال: قال:  مسكان عن عبد اهلل بن سنان عن اإلمام أبي عبد اهلل
 برة أعمالها في كانت وإن الله من ليس بإمام دانت أمة يعذب أن يستحيي

 في كانت وإن الله من بإمام دانت أمّة يعذّب أن تحييليس الله وإن تقية،

 .  مسيئة ظاملة أعمالها

  إبن يعقوب عن حممَّد بن حييى عن أمحد بن حممَّد بن عيسى عن احلسن بن

يف خطبة له يذكر فيها حال  حمبوب عن إسحاق بن غالب عن اإلمام أبي عبد اهلل

 عن نبينا بيت أهل من لهدىا بأئمة أوضح الله إنّ وصفاتهم:  األئّمة
 أمة من عرف فمن علمه، ينابيع عن بهم وفتح منهاجه سبيل عن وأبلج دينه

 طالوة فضل وعلم إميانه حالوة طعم وجد إمامه حق واجب محمَّد
 على حجّة وجعله خللقه علما اإلمام نصب وتعالى تبارك الله ألن إسالمه،

 إلى بسبب ميد اجلبار، بنور هوغشا الوقار تاج وألبسه وعامله، مواده أهل
 وال أسبابه، بجهة إالّ الله عند ما ينال وال مواده، عنه ينقطع ال السماء

، واخلطبة طويلة تقدمة بطوهلا يف الباب  مبعرفته.. إال العباد أعمال يقبل

 التاسع والثالثني. 

  ابن عن أبي احلارث عبد اهلل( الغيبة ) حممَّد بن إبراهيم النعماني يف كتاب 

عبد امللك بن سهل الطرباني قال: حدثنا حممَّد بن املثنى البغدادي قال: حدثنا حممَّد 

حدثنا موسى بن عيسى بن عبد الرمحن قال: حدثنا  :ابن إمساعيل الرقي قال
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هشام بن عبد اهلل الدستوائي قال: حدثين علّي بن حممَّد عن عمرو بن مشر عن 

عن سامل بن عبد اهلل بن  حممَّد بن علّي الباقرجابر بن يزيد اجلعفي عن اإلمام 

 ليلة إليَّ أوحى الله إن : ّعمر عن أبيه عبد اهلل بن عمر قال: قال رسول اهلل

 بذلك، أعلم وهو  أمتك على األرض في خلفت من محمَّد يا بي: أسرى
 يا قال: ربّ، يا نعم قلتُ: طالب، أبي بن عليّ محمَّد يا قال: أخي، ربّ يا قلتُ:

 تذكر حتى أذكر فال منها فاخترتك اطالعة األرض إلى اطلعت إني محمَّد
 أخرى اطالعة األرض إلى اطلعت إني ثم محمَّد، وأنت احملمود أنا معي

 وعلي األنبياء سيد فأنت وصيك فجعلته طالب، أبي بن عليّ منها فاخترت
 يا ليّ،ع وهو األعلى فأنا أسمائي من اسماً له شققت ثم األوصياء، سيد

 ثم واحد نور من واألئمة واحلسني واحلسن وفاطمة عليّاً خلقت إني محمَّد
 كان جحدها ومَن املقربني من كان قَبِلَها فمَن املالئكة على واليتهم عرضت

 ثم ينقطع حتى عبدني عبادي من عبداً أنّ لو محمَّد يا الكافرين، من
 تراهم؟ أنْ أحتب محمَّد يا قال: ثم النّار، أدخلته لواليتهم جاحداً يلقاني

 طالب أبي بن بعليّ فإذا أمامي فتقدمت أمامك، تقدم فقال: نعم، قلتُ:
 عليّ بن ومحمد احلسني بن وعلي عليّ بن واحلسني عليّ بن واحلسن

وعلي  عليّ بن ومحمَّد موسى ابن وعلي جعفر بن وموسى محمَّد بن وجعفر
 وسطهم، في الدري الكوكب كأنه القائم واحلجة عليّ بن واحلسن محمَّد بن

 ويحرِّم حاللي يحلّ القائم وهذا األئمّة هؤالء قال: هؤالء؟ ومن فقلتُ:

 .  يحبّه مَن وأحبّ أحبُّه فإني أحِبَّه محمَّد يا أعدائي، من وينتقم حرامي

 بن بابويه قال: حدثنا أمحد بن احلسن القطان قال: حدثنا عبد الرمحن بن ا

ثين هارون بن إسحاق اهلمداني قال: حدثين عبدة بن سليمان أبي حامت قال: حد

قال: حدثنا كامل ابن العالء قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبري عن 

 أنتَ عليّ يا : لعلّي بن أبي طالب عبد اهلل بن عباس قال: قال رسول اهلل

 وأنتَ ،علمي ووارث قلبي وحبيب عداتي ومنجز لوائي وصاحب حوضي صاحب
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 وأنتَ بريته على الله حجّة وأنتَ أرضه في الله أمني وأنتَ األنبياء مواريث مستودع 

 الدنيا ألهل املرفوع العلم وأنتَ الهدى منار وأنتَ الدجى مصباح وأنتَ اإلميان ركن

 الصِّراط وأنتَ الواضح الطريق وأنتَ هلك، عنك تخلف ومن جنى تبعك من

 أنا من مولى وأنتَ املؤمنني، وأنتَ يعسوب احملجلني الغر قائد وأنتَ املستقيم،

 إالّ يبغضك وال الوالدة طاهر إال يحبك ال ومؤمنة مؤمن كلّ مولى وأنا مواله

 يا لي: قال إالّ ربي وكلمني قطالسماء  إلى ربي بي عرج وما الوالدة خبيث

 لك فهنيئا اعتيط أهل ونور أوليائي إمام أنه وعرِّفه السالم مني عليّاً اقرأ محمَّد

 .  الكرامة هذه عليّ يا

  حممَّد بن يعقوب عن علّي بن إبراهيم عن أبيه وعبد هلل بن الصلت عن محاد

ذروة  قال:  بن عيسى عن حريز بن عبد اهلل عن زرارة عن اإلمام أبي جعفر
األمر وسنامه ومفتاحه وباب األشياء ورضا الرّحمن الطّاعة لإلمام بعد 

ۖۡ َوَمن تََوَِلَّٰ   يقول: الله قال: إنّمعرفته، ثم  َطاَع ٱّلَلَ
َ
وَل َفَقۡد أ ع  ٱلرَسه َمن يهط 

رَۡسۡلَنََّٰك َعلَۡيه ۡم َحف يظ  
َ
أمَا لو أنّ رجالً قام ليله وصام نهاره وتصدَّق   ٨٠ا َفَمآ أ

بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف والية ولي الله فيواليه، ويكون 
داللته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه وال كان من جميع أعماله ب

 .  أهل اإلميان قال: أولئك احملسن منهم يدخله الله اجلَنَّة بفضل رحمته

 بن بابويه يف الفقيه بإسناده عن أبي محزة الثمالي قال: قال لنا اإلمام علّي ا

رسوله أعلم، فقال  فقلنا: اهلل ورسوله وابن  أفضل؟ البقاع أي  :بن احلسني

 عمر ما عمر عبدا أن ولو واملقام، الركن بني ما البقاع أفضل ( أما)   لنا:

 في الليل ويقوم النهار يصوم عاما خمسني إال سنة ألف قومه في وحن

 .  شيئاً ذلك ينفعه لم واليتنا بغير الله لقي ثم املكان ذلك

 بن بابويه بإسناده قال اإلمام الّصادقا : ّالعبد عنه يسأل مَن أوّل إن 
 وعن املفروضة الزكاة وعن املفروضات الصلوات الله يدي بني وقف إذا

 عليها مات ثم بواليتنا أقر فإن البيت أهل واليتنا وعن ،املفروض الصيام
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 الله يدي بني بواليتنا يقر لم وإن وحجه، وزكاته وصومه صالته منه قبلت
 الله يقبل لم أعماله من شيئا منه  . 

  قال: أخربنا أبو  يعين املفيد  الشيخ يف أماليه قال: أخربنا حممَّد بن حممَّد

احلسن علّي بن خالد املراغي قال: حدثنا احلسن بن علّي بن احلسن الكويف قال: 

حدثنا إمساعيل بن حممَّد املزني قال: حدثنا سالم بن أبي عمرة اخلراساني عن سعد 

    قال: ن احلباب عن اإلمام علّي بن احلسني زين العابدينبن سعيد عن يونس ب

 إبراهيم آلُ عندهم ذُكِرَ إذا أقوام بال ما الله: رسول قال فرحوا 

 محمَّدٍ نفسُ والذي قلوبُهُم، اشمأزَّتْ محمَّد آلُ عندهم ذُكِرَ وإذا واستبشروا
 منه ذلك اللهُ قَبِلَ ما نبيّاً سبعني بعمل القيامة يوم جاء عبداً أنّ لو بيده

.  بيتي أهل ووالية بواليتي الله يلقى حتى

  الشيخ يف أماليه قال: حدثنا أبو منصور السكري قال: حدثين جدي علّي

ابن عمر قال: حدثين العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا عبد اهلل بن هشام 

مجاز عن يزيد قال: حدثنا حممَّد ابن مصعب القرقساني قال: حدثنا اهليثم بن 

  قادمني من تبوك.  الرقاشي عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول

ففعلوا فصعد   واألقتابَ األحالسَ إليَّ ألقوا  فقال لي يف بعض الطريق:

 الناس معاشر فخطب فحمد اهلل وأثنى عليه كما هو أهله ثم قال:  رسول اهلل

 تفقأ كأمنا محمَّد آلُ ذُكِرَ ذاوإ وجوهكم تهللت إبراهيم آل أذكر إذا لي ما
 يوم أحدكم جاء لو نبياً باحلق بعثني فوالذي الرمان حب وجوهكم في

 ألكبه طالب أبي بن عليّ بوالية يجيئ ولم اجلبال كأمثال بأعمال القيامة

 . النّار في الله

  عين ي الشيخ املفيد يف أماليه قال: حدثنا أبو جعفر حممَّد بن علّي بن احلسني

قال: حدثين أبي قال: حدثنا سعد بن عبد اهلل عن حممَّد بن احلسني بن  ابن بابويه 

أبي اخلطاب عن حممَّد بن سنان عن الفضل بن عمر اجلعفي عن جابر بن يزيد عن 

 قال  :قال عن َجدِّه عن أبيه اإلمام أبي جعفر حممَّد بن علّي بن احلسني
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 وتسعة واحلسني احلسن وأبناؤك وأنتَ أنا طالب: أبي بن لعليّ الله رسول 

 عنّا تخلف ومَن جنا تبعنا مَن اإلسالم ودعائمُ الدين أركانُ احلسني ولد من

 . النّار فإلى

 أثبتناه والّروايات يف ذلك ممّا يدخل يف هذا الباب كثرية وَمن أراد الزيادة على ما

  واملصادر احلديثية األخرى. ( البحار) ـب هنا فعليه

مْ  اّللَ  فَأْسأله  ]  ي أْكَرَمن ب َمْعر فَت كه
 [َوَمْعر فَة   اَّلَّ

م ] ائ كه ْم  َوَرَزَقن الََباَءةَ م نْ  أْوۡل   [أْعدائ كه
ْم ف ] َرة  ادله  أْن ََيَْعلَن َمَعكه  [ نْيا َواآلخ 

 تشري الفقرة الّشريفة إىل أمرين مهمَّني:

 رفة أوليائهم والرباءة من أعدائهم.ومع نعمة اإلكرام مبعرفة أهل البيت األّول:

 ، والبقاء معهم يف الّدنيا واآلخرة.التثبيت على واليتهم الثاني:

 بالّدليل القطعي واالعتقاد اجلزمي أّما األمر األّول: فال شكّ أّن معرفتهم

الذي ال يزول بالتشكيك، هي من أعظم النَِّعِم اإلهلّية على العبد الّسالك والعارف 

حجج اهلل تعاىل على عاّمة خلقه، وأولياءه على كّل األمور،  لكونهم الكامل؛

 وتفويضه. مدراء الكون بإذنه فهم

َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس  وهذه النعمة املشار إليها بقوله تعاىل: 
وَرةه   ٨له سه

 رق الفريقني بأّنه أهل البيتوقد جاء يف تفسري النعيم الوارد يف اآلية من ط ؛اتَلََكثهر  

،  وحجة  مغاية املرا) فمّما جاء عن طريق طريق اخلاّصة نذكر ما ورد يف كتاب

 :(1)يف الباب التاسع واألربعون، وهو كاآلتي( اخلصام 

                                                           





 اجلزء الثاني 

  الشيخ الطوسي يف أماليه قال: أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممَّد بن عبد

ربنا أبو العباس أمحد بن حممَّد بن سعيد بن عبد اهلل ابن حممَّد بن مهدي قال: أخ

الرمحن بن عقدة احلافظ قال: حدثنا جعفر بن علّي بن جنيح الكندي قال: حدثنا 

هو عمر بن  حسن بن حسني قال: حدثنا أبو حفص الصايغ قال: أبو العباس 

لهَن   َ ۡس ثهَم لَته  يف قوله:  وأبو سليمان عن موالنا اإلمام جعفر بن حممَّد راشد 
ْ  ، ويف قوله:  النّعيم من نحن  :قال ، ٨يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم   وا مه  َوٱۡعَتص 
َۡبل  ٱّلَل  َۡج يع    . احلَبْلُ نحن  :قال،  ١٠٣ ...اَب 

 أمحد بن حممَّد  أخربنا أمحد بن إدريس عن :علّي بن إبراهيم يف تفسريه قال

  :قال: قلت قوله والنا اإلمام أبي عبد اهللعن سلمة بن عطا عن مجيل عن م

  َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس
وَرةه اتَلََكثهر    ٨له  عمّا األمّة هذه تُسأل  :قال، سه

 . املعصومني بيته أهل ثم الله برسول عليهم الله أنعم

  خالد عن  نمحد بن حممَّد بأحممَّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن

  كّنا عند أبي عبد اهلل :عثمان بن عيسى عن أبي سعيد عن أبي محزة قال

أوتينا بتمر ننظر فيه إىل وجوهنا من ومجاعة فدعا بطعام ما لنا عهد مبثله لذاذة وطيبا 

َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس   :صفائه وحسنه فقال رجل
الذي تنعمتم ،  ٨له

 وأجلّ أكرم الله إنّ : ، فقال اإلمام أبو عبد اهللابن رسول اهللفيه عند 

 أنعم عمّا يسألكم ولكنْ ،عنه يسألكم ثم فيسوغكموه طعاماً يطعمكم أنْ

 . محمَّد وآل مبحمَّد عليكم

 أبيه عن  بن يعقوب عن عّدة من أصحابنا عن أمحد بن أبي عبد اهلل عنا

احلرث بن جرير عن سدير الصرييف عن أبي خالد بن حممَّد اجلوهري عن لقاسم ا

فدعا بالغذاء فأكلت منه طعاماً ما  دخلُت على اإلمام أبي جعفر :الكابلي قال

 خالد أبا يا فلّما فرغنا من الطعام قال:  ،أكلت طعاماً قط أنظف منه وال أطيب

أطيَب منه  ُجِعلُْت ِفَداكَ ما رأيُت :قلُت  طعامنا؟ قال: أو طعامكَ؟ رأيتَ كيف
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لهَن   َ ثهَم لَتهۡس :  وال أنظَف قط ولكّني َذكَْرُت اآلية اليت ذكرت يف كتاب اهلل
 أنتم عمّا يسألكم إمنا ال  :فقال اإلمام أبو جعفر  ٨يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم  

 . احلقّ من عليه

 قال: حدثنا البيهقي  بن بابويه قال: حدثنا احلاكم أبو علّي احلسني بن أمحدا

حممَّد بن حييى الصولي قال: حدثنا أبو ذكوان القاسم بن إمساعيل بسّر من رأى سنة 

مخس ومثانني قال: حدثين إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب باألهواز سنة سبع 

 وعشرين ومائتني قال: كّنا يوماً بني يدي موالنا اإلمام علّي بن موسى الرِّضا

، فقال له بعض الفقهاء ممن حبضرته قول  حقيقيّ نعيم الدنيا في ليس فقال: 

َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس :  اهلل
أما هذا النعيم يف الدنيا وهو املاء    ٨له

 على وجعلتموه أنتم فسّرمتوه كذا وعال صوُته:  البارد، فقال له الرِّضا

ء وقال غريهم: هو الطعام الطيب، وقال ، فقالت طائفة: هو البارد من املا ضروب

أّن أقوالكم  آخرون: هو النوم الطيب، ولقد حّدثين أبي عن أبيه أبي عبد اهلل

َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس   هذه ذكرت عنده يف قوله تعاىل:
فغضب   ٨له

 بذلك مينِّن وال به عليهم تفضّل عمّا عباده يسأل ال تعالى الله إنّ وقال: 
 ال ما اخلالق إلى يضاف فكيف اخمللوقني من مستقبح واالمتنان عليهم
 الله يسأل ومواالتنا البيت حبُّنا أهلُ النّعيم ولكن للمخلوقني؟! به يرضى

 الذي اجلنة نعيم إلى أداه إذا وفى بذلك العبد ألن والنبوة التوحيد بعد عنه

حممَّد بن علّي عن أبيه عن احلسني بن علّي ، ولقد حّدثين بذلك أبي عن  يزول ال

 العبد عنه يسأل ما أول إن عليّ يا  :أنه قال: قال رسول اهلل عن أبيه

 املؤمنني وليُّ وأنّكَ الله رسول محمَّداً وأن الله إال إله ال أن شهادة موته بعد
 النعيم إلى صار معتقده وكان بذلك أقرّ فمَن لكَ وجعلته الله جعله مبا

، فقال لي أبو ذكوان بعد أن حدثين بهذا احلديث مبتدئا من غري  له زوال ال الذي

سؤال: حدثتك به جلهات: منها لقصدك لي من البصرة، ومنها أّن عمك أفادنيه، 

يف  ومنها أّني كنُت مشغوالً باللغة واألشعار وال أعول على غريهما فرأيت النيب
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سلَّْمُت فما رّد فقلُت: أنا من أّمتك يا رسول النوم والناس يسلمون عليه وجييبهم ف

 سمعته الذي النعيم بحديث الناس حدث نمَ ولكن بلى  :اهلل!! فقال لي

 . إبراهيم من

إال أنه ليس فيه ذكر  قال الصولي وهذا حديث قد رواه الناس عن النيب

قيامة الشهادة النعيم واآلية وتفسريها، إمنا رووا أّن أول ما يسأل عنه العبد يوم ال

 . والنبوة ومواالة علّي بن أبي طالب

 البيت حممَّد بن العباس بن ماهيار يف تفسريه فيما نزل يف أهل يف القرآن 

حدثنا علّي بن أمحد بن حامت عن حسن بن عبد الواحد عن القاسم  :وهو ثقة قال

        :أنه قال بن الضحاك عن أبي حفص الصائغ عن اإلمام جعفر بن حممَّد

    َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس
 ولكن والشراب لطعاما هو ما والله  ٨له

 . البيت أهل واليتنا

 جعفر بن علّي  حدثنا أمحد بن حممَّد الوراق عن :حممَّد بن العباس هذا قال

 إلمام جعفر بن حممَّداابن جنيح عن حسن بن حسني عن أبي حفص الصائغ عن 

َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس : يف قوله
 . النعيم نحن قال:  ٨له

 خالد بن حممَّد حدثنا أمحد بن القاسم عن أمحد بن :حممَّد بن العباس قال 

قلت ملوالنا اإلمام أبي  :بن عبد العزيز عن عبد اهلل بن جنيح اليماني قال عمر عن

َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس : هما معنى قول عبد اهلل
     :؟ قال ٨له

 محمَّد وآل محمَّد وحبّ واليتنا من عليكم به الله أنعم الذي النعيم . 

 احلسن بن القاسم  حدثنا أمحد بن حممَّد بن سعيد عن :حممَّد بن العباس قال

عن سعد بن طريف عن األصبغ  هلل بن صاحل عن مفضل بن صاحلاعن حممَّد بن عبد 

َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ ثهَم لَتهۡس  :أنه قال بن نباتة عن أمري املؤمنني علّي
   ٨له

 . النعيم نحن  :قال

  خالد عن حممَّد  لعباس عن أمحد بن القاسم عن أمحد بن حممَّد بناحممَّد بن
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لهَن   َ ثهَم لَتهۡس  : يف قوله موسى بن أبي عمري عن موالنا اإلمام أبي احلسن
 .  الكافر وعلقم املؤمن نعيم نحن قال:    ٨يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم  

 بن حممَّد الثقفي  حممَّد بن العباس قال: حدثنا علّي بن عبد اهلل عن إبراهيم

ل: عن إمساعيل بن بشار عن علّي بن عبد اهلل بن غالب عن أبي خالد الكابلي قا

 فقّدم طعاماً مل آكل أطيب منه فقال دخلت على موالنا اإلمام حممَّد بن علّي

قلُت: ُجِعلُْت ِفَداكَ ما أطيبه غري أّني   طعامنا؟ رأيتَ كيف خالد أبا يا لي: 

لهَن يَۡوَمئ ذ    َ ثهَم لَتهۡس   قلُت:  هي؟ وما  :ذكرت آية يف كتاب اهلل فنغصت فقال
، ثم ضحك  أبداً الطعام هذا عن تسأل ال واللهِ : فقال   ٨ َعن  ٱنلَع يم  

قلُت: ال،   النعيم؟ ما أتدري : حتى افرت ضاحكاً وَبَدْت أضراُسه وقال

 . ( عنه تُسأَلُون الذي ) النعيم نحن  :قال

  بإسناده يف حديث  روى العياشي :قال( جممع البيان ) أبو علّي الطربسي يف

 ما  :عن هذه اآلية فقال له سأل أبو حنيفة موالنا اإلمام أبا عبد اهلل طويل قال:

 لئن : القوت من الطعام واملاء البارد، فقال :قال  نعمان؟ يا عندك النعيم

 شربتها شربة أو أكلتها أكلة عن يسألك حتى يديه بني لقيامةا يوم الله أوقفك

 أهل نحن : قال ِفَداكَ؟ ِعلُْتُج النعيم فما :قال  يديه بني وقوفك ليطولن

 كانوا أنْ بعد ائتلفوا بنا ،العباد على به الله أنعم الذي النعيم البيت

 وبنا ،أعداء أنْ كانوا بعد إخواناً وجعلهم قلوبهم بني اللهُ ألّف وبنا مختلفني،

 حقّ عن سائلهم والله ،تنقطع ال التي النعمة وهي اإلسالم، إلى الله هداهم

 . وعترته النبي وهو عليهم به الله أنعم الذي النعيم

 بن شهرآشوب عن موالنا اإلمام أبي جعفراتعاىل يف قوله:   ثهَم
َن يَۡوَمئ ذ  َعن  ٱنلَع يم    َ لَتهۡس 
 بيأ بن عليّ ووالية والصحة األمن يعني   ٨له

. طالب

غاية )  :ني يف كتابه عينهاء من طرق العاّمة نذكر ما أورده العالّمة البحراج اومم



 اجلزء الثاني 

 :(1)يف الباب اخلمسني، وهو كاآلتي ( املرام وحّجة اخلصام

قال: عن  من كتاب الفردوس البن شريويه الديلمي يف قافية الواو بإسناده 1

م َمۡس :( عن النيب أبي سعيد اخلدري ۡمۖۡ إ َنهه وهه هوَن   ه َوق فه عن والية  ٢٤ول

 .( علّي بن أبي طالب
األحوص  أبو املؤيد موفق بن أمحد من أكابر علماء العامة قال: وروى أبو 2

م َمۡس  عن ابن إسحاق يف قوله تعاىل: ۡمۖۡ إ َنهه وهه هوَن   ه َوق فه يعين عن والية  ) ٢٤ول

 . ( علّي

 ( فرائد السمطني )إبراهيم بن حممَّد احلمويين من أكابر علماء العامة يف كتاب  3

بو إبراهيم بن أبي القاسم الصويف أنبأنا حممَّد بن حممَّد بين يعقوب قال: أخربنا أ

احلافظ أنبأنا أبو عبد اهلل احلسني بن حممَّد بن عفر أنبأنا أمحد بن الفرات أنبأنا عبد 

: يف قوله احلميد احلماني بإسناده عن قيس بن عطية عن أبي سعيد عن النيب

  م َمۡس ۡمۖۡ إ َنهه وهه هو  ه َوق فه عن والية علّي بن أبي طالب واملعنى ) : قال ٢٤َن ول

 . ( أنهم يسألون هل والوه حقَّ املواالة كما أوصاهم به رسول اهلل

ُجِعلَِت املواالةُ أصالً من ) وروي عن أمري املؤمنني علّي صلوات اهلل عليه: 

 . ( أصول الدين

مَّد بن عبد اهلل بن ثم قال احلمويين: أخربنا جعفر بن حممَّد العلوي حدثنا حم

حممَّد بن البيع أخربني حممَّد بن علّي بن دحيم الشيباني حدثنا أمحد بن حازم حدثنا 

عاصم يوسف الريبوعي عن سفيان بن إبراهيم احلريري عن أبي صادق قال: قال 

أصول اإلسالم ثالثة ال ينفع واحدة منهم دون ) اإلمام علّي صلوات اهلل عليه: 

.( والزكاة واملواالة صاحبتها الصالة

أيضاً حديثاً مسنداً عن أبي احلسن علّي بن أمحد الواحدي بعد روايته : ونقل
                                                           



 م َمۡس ۡمۖۡ إ َنهه وهه هوَن   ه َوق فه وَرةه الَصاَفات   ٢٤ول سه
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لعليٍّ  هذه الّرواية اليت أثبتها النيب ( َمن كنت مواله فعليٌّ مواله) حديث: 

 مسؤول عنها يوم القيامة.

 ثبته: العجب كّل العجب من العامة كيف تروي ذلك وتقال مؤلف هذا الكتاب

وتعمل خبالفه إْن هذا إالّ خسران مبني. عن النيب

الشعيب عن ابن  بإسناده عن( حلية األولياء ) أبو نعيم األصفهاني صاحب  4

 . ( عن والية علّي بن أبي طالب)  يف معنى اآلية قال:  عباس

 احلربي يف كتاب عن ابن عباس مثل روايته املتقدمة.  5

 والشعيب إسحاق العامة وغريهم عن حممَّد بن إبن شهرآشوب من طريق 6

واحلاكم احلسكاني  األصفهاني نعيم وأبو عباس وابن جبري بن وسعيد واألعمش

م َمۡس :  والنطنزي ومجاعة أهل البيت ۡمۖۡ إ َنهه وهه هوَن   ه َوق فه عن والية أهل )  ٢٤ول

 . ( البيت وحّب أهل البيت

مسلم النظري عن  ة الضرير عن األعمش عنالشريازي يف كتابه عن أبي معاوي 7

سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مالكاً أْن يسعر 

النريان السبع وأمر رضوان أن يزخرف اجلنان الثمانية ويقول: يا ميكائيل ُمدَّ 

ش، الصِّراط على منت جهنم، ويقول: يا جربائيل اُْنُصْب ميزان العدل حتت العر

وينادي: يا حممَّد قَرِّْب أمََّتكَ للحساب، ثم يأمر اهلل تعاىل أْن يعقد على الّصراط 

سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ وعلى كل قنطرة سبعون ألف 

ملك قيام فيسألون هذه األمة نساؤهم ورجاهلم على القنطرة األوىل عن والية أمري 

من أتى به جاز على القنطرة األوىل كالربق املؤمنني وحب أهل بيت حممَّد، ف

اخلاطف، ومن مل حيب أهل بيت نبيه سقط على أم رأسه يف قعر جهنم، ولو كان 

معه من أعمال الرب عمل سبعني صديقاً، وعلى القنطرة الثانية يسألون عن الّصالة، 

وعلى الثالثة يسألون عن الزكاة، وعلى الرابعة عن الصيام، وعلى اخلامسة عن 

احلج، وعلى الّسادسة عن اجلهاد، وعلى الّسابعة عن العدل فَمن أتى بشئ من ذلك 

ۡمۖۡ   وَمن مل يأت ُعذِّْب وذلك قوله تعاىل: اخلاطف كالربق الّصراط على جاز وهه َوق فه



 اجلزء الثاني 

م َمۡس  هوَن   ه إ َنهه يعين معاشر املالئكة قفوهم يعين العباد على القنطرة األوىل   ٢٤ول

 . وحّب أهل البيت عن والية علّي

 رسول اهلل أبو احلسن بن شاذان عن أبي سعيد اخلدري قال: مسعُت 8

إذا كان يوم القيامة أمر اهلل ملكني يقعدان على الصراط فال جيوز أحد إالّ ) يقول: 

برباءة من أمري املؤمنني، وَمن مل يكن عنده براءة من أمري املؤمنني أمر اهلل تعاىل 

 على اجلواز أن يوقفاه ويسأاله فلما عجز عن جوابهما فيكباه على امللكني املوكلني

م   يف النار وذلك قوله تعاىل: أكبه اهلل على منخره  منخريه  ۡمۖۡ إ َنهه وهه َوق فه
هوَن   ه َمۡس  ، قلُت: ِفَداكَ أبي وأمي يا رسول اهلل ما معنى براءة أمري املؤمنني؟ ( ٢٤ول

اطع ال إله إالّ اهلل حممَّد رسول اهلل وأمري املؤمنني علّي بن مكتوب بالّنور الّس) قال: 

 .( أبي طالب وصيُّ رسول اهلل

 بالنورانية وهو من أنفس فضائلهم باب يف معرفتهم

والسّر يف أّن معرفتهم وحجتهم وواليتهم والتربؤ من أعدائهم سبب للنعيم هو 

املعاني كما يشري إىل ذلك حديث أنهم األبواب واألدالّء على اهلل، بل هم البيان و

بالنورانية، ومن ذلك ما  جابر اجلعفي واألحاديث الدال على وجوب معرفتهم

(1)رواه العالّمة اجمللسي يف الباب الثالث عشر، وهو كاآلتي
 :

 ذكر والدي :عن العالّمة اجمللسي قال  مجعه  ( عتيق) أنه رأى يف كتاب

ووجدته أيضاً يف كتاب  ،هذا اخلرب  املؤمننيبعض حمدثي أصحابنا يف فضائل أمري

روي عن حممَّد بن صدقة أنه قال: سأل  :مشتمل على أخبار كثرية. قال ( عتيق) 

  يا أبا عبد اهلل ما معرفة االمام أمري املؤمنني لفارسياأبو ذر الغفاري سلمان 

 .اه فلم جندهعن ذلك، قال: فأتين يا جندب فامض بنا حتى نسأله :بالنورانية؟ قال

قاال: جئناك   بكما؟ جاء ما  :قال: فانتظرناه حتى جاء قال صلوات اهلل عليه

 بكما مرحباً يا أمري املؤمنني نسألك عن معرفتك بالنورانية قال صلوات اهلل عليه: 
                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 على الواجب ذلك أن لعمري مبقصِّرين، لستما لدينه متعاهدين وليني من 

، قاال:  جندب ويا سلمان يا صلوات اهلل عليه: ، ثم قال  ومؤمنة مؤمن كلّ

 كنه يعرفني حتى االميان أحد يستكمل ال إنه : لبيك يا أمري املؤمنني، قال

 لالميان قلبه الله امتحن فقد املعرفة بهذه عرفني فإذا بالنورانية معرفتي
 فهو ذلك معرفة عن قصر ومن مستبصرا، عارفا وصار لالسالم صدره وشرح

     :، قاال: لبيك يا أمري املؤمنني، قال جندب ويا سلمان يا مرتاب،و شاك

 الله معرفة بالنورانية معرفتي الله ومعرفة وهو بالنورانية معرفتي 

نَي ََله   تعالى: الله قال الذي اخلالص الدين ۡل ص  ْ ٱّلَلَ َمه وا َۡعبهده ْ إ ََل ۡل  ٓوا م ره
ه
ٓ أ َوَما

نََفآَء وَ  َقيَّ َمة  ٱدلَّ يَن حه
َّٰل َك د ينه ٱلۡ ٌۚ َوَذ ةَ ةَ َويهۡؤتهواْ ٱلَزَكوَّٰ واْ ٱلَصلَوَّٰ  .  ٥يهق يمه

 احملمَّدية احلنيفية الدين وهو محمَّد بنبوة إالّ أمروا ما يقول: 

ةَ   وقوله: السمحة، واْ ٱلَصلَوَّٰ  وإقامة الصالة أقام فقد واليتي أقام فمن  يهق يمه

 عبد أو مرسَل نبي أو مقرب ملك إالّ لهيحتم ال مستصعب صعب واليتي

.لالميان قلبه الله امتحن مؤمن

 لم مرسالً يكن لم إذا والنبي يحتمله، لم مقرباً يكن لم إذا فامللك

، قلت: يا أمري املؤمنني من  يحتمله لم ممتحناً يكن لم إذا واملؤمن يحتمله

قلت: لبيك يا   الله عبد أبا يا  :املؤمن وما نهايته وما حده حتى أعرفه؟ قال

 إالّ بشئ إليه أمرنا من يرد ال الذي هو املمتحن املؤمن أخا رسول اهلل، قال: 

 . يرتب ولم يشك ولم لقبوله صدره شرح

 أربابا جتعلونا ال عباده على وخليفته الله عبد أنا ذر أبا يا إعلَمْ

 فان نهايته، وال فينا ما كنه تبلغون ال فإنكم شئتم ما فضلنا في وقولوا
 قلب على يخطر أو وأصفكم يصفه مما وأعظم أكبر أعطانا قد الله

 .  املؤمنون فأنتم هكذا عرفتمونا فإذا أحدكم

 يا نعم  قال: واليتك؟ أقام الصالة أقام ومن اهلل رسول أخا يا قلت: سلمان: قال

 ب    العزيز: الكتاب في تعالى قوله ذلك تصديق سلمان
ْ ٱلَصَۡب  َوٱۡسَتع ينهوا



 اجلزء الثاني 

ع نيَ  ة   ِإَوَنَها لََكب رَيةٌ إ ََل لََعَ ٱلَۡخَّٰش   والصالة الله رسول فالصبر ، ٤٥ َوٱلَصلَوَّٰ

 وإنهما يقل: ولم  ِإَوَنَها لََكب رَيةٌ   تعالى: الله قال فمنها واليتي، إقامة

 الشيعة هم واخلاشعون اخلاشعني، على إال حملها كبيرة الوالية الن لكبيرة
 وغيرهم واخلوارج والقدرية املرجئة من األقاويل أهل الن وذلك املستبصرون،

 واليتي في مختلفون وهم خالف بينهم ليس حملمَّد يقرون الناصبية من

 . القليل إال بها جاحدون لذلك منكرون

إ َنَها لََكب رَيةٌ إ ََل لََعَ   فقال: العزيز كتابه في الله وصفهم الذين وهم
 نبوة في العزيز كتابه في آخر موضع في تعالى الله وقال  ٤٥ ع نيَ ٱۡلَخَّٰش  

َعَطلَة   َوب ۡئ   : فقال واليتي وفي محمَّد يد   َوقََۡص   مُّ  فالقصر ، ٤٥َمش 

 لم بواليتي يقر لم ومن وجحدوها، عطلوها واليتي املعطلة والبئر محمَّد

 نبي النبي أن وذلك ن.مقرونا إنهما أال محمَّد بنبوة االقرار ينفعه
 كما ،محمَّد ووصي اخللق إمام بعده من وعلي اخللق، إمام وهو مرسل

 ، بعدي نبي ال أنه إال موسى من هارون مبنزلة مني أنت : النبي له قال
 على فهو معرفتي استكمل فمَن محمَّد، وآخرنا محمَّد وأوسطنا محمَّد وأولنا

َقيَّ َمة  ..  تعالى: الله قال كما القيم الدين
َّٰل َك د ينه ٱلۡ  ذلك وسأبني  ٥َوَذ

  وتوفيقه. الله بعون
  املؤمنني صلوات اهلل عليك. قالقاال: لبيك يا أمري ، جندب ويا سلمان يا

:  ُالله نور من واحداً نوراً ومحمَّد أنا كنت، وتعالى تبارك الله فأمر 
 فمنها عليّاً، كن للنصف: وقال محمَّداً كن للنصف: فقال يشق أن النور ذلك

 وقد  عليّ إالّ عني يؤدي وال عليّ من وأنا مني عليّ : الله رسول قال
 لبيك، قال: محمَّد يا فقال: جبرئيل فنزل مكة إلى ببراءة بكر أبا وجه

 أبي استرداد في فوجهني عنك، رجل أو أنت تؤديها أن يأمرك الله ان قال:
 ال قال: القرآن؟ في أنزل الله رسول يا :وقال نفسه في فوجد فرددته بكر

قاال: لبيك يا أخا رسول  ، جندب ويا سلمان يا عليّ. أو أنا إال يؤدي ال ولكن
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 كيف الله رسول عن يؤديها صحيفة حلمل يصلح ال مَن  :اهلل، قال

 لإلمامة؟ يصلح

 الله رسول صار واحداً نوراً كنا الله ورسول فأنا جندب، ويا سلمان يا

 أنا وصرت الناطق، محمَّد وصار املرتضى، وصيه أنا وصرت املصطفى، محمَّد

 يا وصامت، ناطق فيه يكون أن األعصار من عصر كلّ في بد ال وإنه الصامت،

ۖۡ  : قوله وذلك الهادي، أنا وصرت املنذر محمَّد صار سلمان رٞ نذ  نَت مه
َ
 إ َنَمآ أ

  قَۡوم  
َّ   الهادي. وأنا املنذر الله فرسول،  ٧َهاد  َول كه
  ء  ع نَدههۥ ُّ ََشۡ ٌۚ َوُكه رَۡحامه َوَما تَۡزَداده

َ
نََثَّٰ َوَما تَغ يضه ٱأۡل

ه
ُّ أ ٱّلَله َيۡعلَمه َما ََتۡم له كه

َتَعال   ٨ب م ۡقَدار   َّٰل مه ٱۡلَغۡيب  َوٱلَشَهََّٰدة  ٱۡلَكب ريه ٱلۡمه َسَ ٱلَۡقۡوَل َوَمن  َسَوآءٞ  ٩َد
َ
م َمۡن أ مَّ نكه

ُۢ ب ٱنلََهار   ۡسَتۡخفِۢ ب ٱَۡلۡل  وََسار به َو مه َعقَّ َبَّٰتٞ  ١٠َجَهَر ب هۦ  َوَمۡن هه مَّ نُۢ َبنۡي  يََديۡه  َوم ۡن  ََلهۥ مه
ۡمر  ٱّلَل   َخۡلف هۦ  

َ
ۥ م ۡن أ ونَهه  . ١١ ... ََيَۡفظه

 اجلمع صاحب محمَّد صار بيده على األخرى وقال:  قال: فضرب
 النار، صاحب أنا وصرت اجلنة صاحب محمَّد وصار ر،النش صاحب أنا وصرت

 أنا وصرت الرجفة صاحب محمَّد وصار هذا، وذري هذا خذي لها: أقول
 فيه.  ما علم الله ألهمني احملفوظ اللوح صاحب وأنا الهدة صاحب
 محمَّد وصار احلكيم، والقرآن يس محمَّد وصار جندب، ويا سلمان يا نعم

 محمَّد وصار لتشقى، القرآن عليك أنزلنا ما طه دمحمَّ وصار والقلم، ن

 خامت محمَّد وصار واآليات، املعجزات صاحب أنا وصرت الدالالت، صاحب
 العظيم النبأ وأنا املستقيم الصراط وأنا الوصيني، خامت أنا وصرت النبيني

 صاحب محمَّد وصار واليتي، في إالّ اختلف أحد وال مختلفون فيه هم الذي
 أنا وصرت مرسالً نبياً محمَّد وصار السيف، صاحب أنا رتوص الدعوة

َّٰ َمن يََشآءه م ۡن  : الله قال النبي أمر صاحب ۦ  لََعَ ۡمر ه
َ
وَح م ۡن أ ق  ٱلرُّ

يهلۡ
ۦ   ملك على إالّ الروح هذا يلقي وال يعطيه ال الله روح هوو ، ١٥ ...ع َباد ه

 أبانه فقد الروح هذا لهال أعطاه فمن ،منتجب وصي أو مرسل نبي أو مقرب
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 من وسار يكون وما كان مبا وعلم املوتى وأحيى القدرة إليه وفوض الناس من

 في ما وعلم عني، حلظة في املشرق إلى املغرب ومن املغرب إلى املشرق
 واألرض.  السماوات في ما وعلم والقلوب الضمائر

نَزَل  : الله قال الذي الذكر محمَّد وصار جندب، ويا سلمان يا
َ
 قَۡد أ

ا  ۡم ذ ۡكر  ۡم َءاتََٰيَّٰت  ٱّلَل   ١٠ٱّلَله إ َۡلۡكه ْ َعلَۡيكه وَل  َيۡتلهوا  عِلْمَ عْطِيْتُاُ يإن ، ١١ ..رَسه

 يوم إلى كائن هو وما القرآن عِلْمَ واستُوْدِعْتُ اخلطاب، وفَصْلَ والباليا املنايا

 جعل ،الله حجة أنا وصرت للناس، حجة احلجة أقام ومحمَّد القيامة،
 مللك وال مرسل لنبي ال واآلخرين األولني من الحد يجعل لم ما لي الله

 مقرب. 
 الذي أنا : ، قاال: لبيك يا أمري املؤمنني، قال جندب ويا سلمان يا

 احلوت بطن من يونس أخرجتُ الذي وأنا ربّي، بأمر السفينة في نوحاً حملتُ
 الذي وأنا ربّي، بأمر البحر مرانع بن مبوسى جاوزت الذي وأنا ربّي بإذن

 عيونها وفجرت أنهارها أجريت الذي وأنا ربّي، بإذن النار من إبراهيم أخرجتُ
 ربّي.  بإذن أشجارها وغرست
 الثقالن: سمعه قد قريب مكان من املنادي وأنا الظلة، يوم عذاب وأنا
 قوم.  وفهمه واإلنس اجلن

 موسى، عالم اخلضر وأنا بلغاتهم، واملنافقني اجلبارين قوم كلّ ألسمع إني

 . الله قدرة وأنا القرنني، ذو وأنا داود، بن سليمان معلِّم وأنا

 مِنِّي، ومحمَّد محمَّد من وأنا أنا ومحمَّد محمَّد أنا جندب، ويا سلمان يا

َما بَۡرَزٞخ ََل َيۡبغ يَ  ١٩َمَرَج ٱبۡلَۡحَرۡين  يَۡلَتق َيان    تعالى: الله قال  .  ٢٠ان  بَۡيَنهه
 لم إنّ ميتنا : ، قاال: لبيك يا أمري املؤمنني، قال جندب ويا سلمان يا

 يقتلوا. لن قتالنا وإنّ يغب لم وغائبنا ميت
 أمير أنا  :، قاال: لبيك صلوات اهلل عليك، قال جندب ويا سلمان يا

 عبد أنا مناوإ العَظَمَة، بروح وأُيِّدْتُ ،بقي وممّن مضى مّمن ومؤمنة مؤمن كلّ
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 تبلغوا لن فإنكم شئتم ما فضلنا في وقولوا أربابا تسمونا ال الله عبيد من 

 العشر.  معشار وال لنا، الله جعله ما كنه فضلنا من
 الله ووجه وأئمته، وامناؤه وخلفاؤه الله وحجج ودالئله، الله آيات ألنّا

 طهرنا خلقه بني ومن يثيب وبنا عبادَه اللهُ يعذِّبُ بنا الله، ولسان الله وعني
 ال ألنه وأشْرَكَ، لَكَفَرَ وفيم؟ وكيف لم قائل: قال ولو واصطفانا، واختارنا

 يُسأَلُون.  وهم يفعل عمّا يُسأل
 ، قاال: لبيك يا أمري املؤمنني صلوات اهلل عليك، قال جندب ويا سلمان يا

 : ونَوَّرْتُ وضحتُوأ وشرحتُ وفَسَّرْتُ بيَّنْتُ مبا وصدّق قلت مبا آمن مَن 
 لالسالم، صَدْرَهُ وشَرَحَ لالميان قلبَه اللهُ امتحن ممتَحن مؤمن فهو وبرهنتُ

 وَوَقَفَ وجَحَدَ وعَنَدَ شك ومَن وكمل، وبلغ انتهى قد مستبصر عارف وهو
 وناصِبٌ.  مُقَصِّرٌ فهو وارتابَ وتَحَيَّرَ

 وات اهلل عليك، قال، قاال: لبيك يا أمري املؤمنني صل جندب ويا سلمان يا

: في تدخرون وما تأكلون مبا أنبئكم أنا ربّي، بإذن وأميت أحيي أنا 

 يعلمون أوالدي من واألئمة قلوبكم بضمائر عالم وأنا ربّي، بإذن بيوتكم
 محمَّد وآخرنا محمَّد أوّلنا واحد، كلّنا ألنّا وأرادوا أحبوا إذا هذا ويفعلون

 وإذا الله شاء شئنا إذا ونحن بيننا، تفرِّقوا فال دمحمَّ وكلّنا محمَّد وأوسطنا
 أعطانا وما وخصوصيَتَنا، فضلَنَا أنكر لِمَن الويل كلّ الويل الله، كره كرهنا

 ومشيته الله قدرة أنكر فقد الله أعطانا مما شيئا أنكر من الن ربنا الله
 فينا. 
 اهلل عليك، قال ، قاال: لبيك يا أمري املؤمنني صلوات جندب ويا سلمان يا

 : كلّه هذا من وأكبر وأعلى وأعظم أجلّ هو ما ربُّنا الله أعطانا لقد  ،

 قد  :من هذا كلّه؟ قال ما هو أعظم وأجّل أعطاكم الذي ما املؤمنني أمري يا قلنا:
 واألرض السماوات خرقت شئنا لو الذي األعظم لإلسم عِلْمَنَا ربُّنا أعطانا

 وننتهي ونشرق ونغرب ألرضا به ونهبط السّماء إلى به رجونع والنار واجلنة
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حتى  شئ كلّ ويطيعنا الله يدي بني عليه فنجلس العرش إلى به
 والدواب والشجر واجلبال والنجوم والقمر والشمس واألرض السماوات
 علمنا الذي األعظم باالسم كلّه ذلك الله أعطانا والنار، واجلنة والبحار

 هذه ونعمل األسواق في ومنشي ونشرب نأكل كلّه هذا ومع به، وخصنا
 وهم بالقول يسبقونه ال الذين املكرمون الله عباد ونحن ربنا بأمر األشياء

 يعملون. بأمره
 فنحن املؤمنني، عباده من كثير على وفضَّلنا مطهَّرين معصومني وجعلنا

 وحقت للها هدانا أن لوال لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي لله احلمد نقول:
 الفضل من الله أعطانا ما بكل اجلاحدين أعني الكافرين، على العذاب كلمة

 راشداً بها فتمسك بالنورانية معرفتي فهذا جندب، ويا سلمان يا واالحسان،
 فإذا بالنورانية يعرفني حتى االستبصار حد شيعتنا من أحد يبلغ ال فإنه

 درجةً وارتقى العلم، من بحراً خاض قد كامالً بالغاً مستبصراً كان بها عرفني

.   خزائنه ومكنونِ الله، سِرِّ من سِرٍّ على واطّلع الفضل، من

  :وحدثين والدي من الكتاب املذكور قال: حدثنا أمحد بن عبيد اهلل قال

حدثنا سليمان بن أمحد قال: حدثنا حممَّد بن جعفر قال: حدثنا حممَّد بن إبراهيم بن 

: أخربني أبي عن خالد عن جابر بن يزيد اجلعفي وقال: حدثنا حممَّد املوصلي قال

أبو سليمان أمحد قال. حدثنا حممَّد بن سعيد عن أبي سعيد عن سهل بن زياد قال: 

حدثنا حممَّد بن سنان عن جابر بن يزيد اجلعفي قال: ملا أفضت اخلالفة إىل بين أمية، 

على منابرهم ألف شهر،  نيسفكوا يف أيامهم الدم احلرام ولعنوا أمري املؤمن

واغتالوا شيعته يف البلدان، وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم، وماألتهم على ذلك 

 علماء السوء رغبةً يف حطام الدنيا، وصارت حمنتهم على الشيعة لعن أمري املؤمنني

  فمن مل يلعنه قتلوه. فلّما فشا ذلك يف الشيعة وكثر وطال، إشتكت الشيعة إىل

، وعلى منربه، وال يف البلدان، ويف مسجد رسول اهلل العابديناإلمام زين 

هذا  :ينكر عليهم منكر وال يغري عليهم مغري فإْن أنكر واحٌد ِمّنا على لعنٍة، قالوا
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ترابي وُرِفَع ذلك إىل سلطانهم، وكُِتَب إليه إّن هذا ذكر أبا تراب خبري، ضرب 

 َل.وُحِبَس ثم قُِت

 إنك شأنك! أعظم ما سبحانك  وقال: السماء إىل نظر ذلك مسع فلّما

 وال قضاؤك، يغلب ال إذ بعينك كله وهذا أهملتهم، أنك ظنوا حتى عبادك أمهلتَ
 .  منا به أعلم أنت ملا شئت، وأنى شئت، كيف فهو أمرك، محتوم تدبير يُرَدُّ

 كلبي قال:   محمد! يا فقال:  ثّم دعا بابنه اإلمام حمّمد بن علي الباقر
 نزل الذي اخلَيْطَ وخُذِ الله رسول مسجد إلى فاغدُ غداً، كان إذا قال: 

 حتريكاً تُحَرِّكْهُ وال لَيِّنَاً، حتريكاً فَحَرِّكْهُ ،الله رسول على جبرئيلُ به

 .  جميعاً إهالكاً فيهلكوا شديداً،

الغد : فبقيت متعجباً من قوله، ال أدري ما أقول. فلّما كان من قال جابر

جئته، وكان قد طال َعلَيَّ ليلي حرصاً ألنظر ما يكون من أمر اخليط، فبينما أنا 

 جابر!، يا بك غدا ما فََسلَّْمُت عليه، فََردَّ الّسالَم وقال:  بالباب، إذ خرج

باألمس: ُخِذ اخلَْيطَ  فقلت له: لقول االمام  الوقت؟ هذا في تأتينا تكن ولم

، وَحرِّكُْه حتريكاً ليناً وال وصر إىل مسجد جدك ،الذي أتى به جربائيل

 ُتَحرِّكُْه حتريكاً شديداً فتهلك الناس مجيعاً. 

 احملتوم، واألجل املعلوم، الوقت لوال والله  :قال موالنا اإلمام الباقر

 حلظة، في بل عني، طرفة في املنكوس اخللق بهذا خلسفت املقدور، والقدر
    جابر! يا نعمل وبأمره بالقول نسبقه ال مكرَمون، عبادٌ ولكنّا

 قال جابر: فقلُت: يا سيدي و موالي! وِلَم تفعل بهم هذا؟ 

 من يلقون ما أبي إلى تشكو والشيعة باألمس حضرت أما لي:  فقال

   املالعني؟

 فقلت: يا سيدي وموالي نعم. 

 تهلك أنْ بأح وكنتُ ينتهون، لعلّهم رْعِبَهُم،اُ أنْ أمرني إنه : فقال

 . منهم والعباد البالد الله ويطهر منهم طائفة
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كيف ترعبهم وهم أكثر من أْن : فقلُت: سيدي وموالي فقال جابر

  !؟حتصى

 ألريك ،الله رسول مسجد إلى بنا إمضِ  :فقال موالنا اإلمام الباقر

 .  اسالن دون من علينا به مَنَّ وما بها، خصنا التي تعالى الله قدرة من قدرة

: فمضيُت معه إىل املسجد، فصلى ركعتني ثم وضع خده على فقال جابر

الرتاب وتكلم بكالم، ثم رفع رأسه وأخرج من كّمه خيطاً دقيقاً، فاح منه رائحة 

 إليك جابر يا خُذْ لي:  املسك فكان يف املنظر أدق من سم اخلياط. ثم قال

 .  كَهتُحَرِّ أنْ وإياكَ رويداً وامضِ اخليط، طرف

 فوقفُت،   جابر! يا قِف : ْطرف اخليط ومشيُت رويداً فقال فأخذُت قال:

 نَاوِلْنِي:  قال ثم ِلْيِنِه، ِمن َحرَّكَُه أنه ظننُت ما خفيفاً، حتريكاً اخليطَ َحرَّكَ ثم

 أُخْرُجْ ويحك : َفناولُته، وقلُت: ما فعلَت به يا سيدي؟! قال  اخليط طرفَ

 .  الناس حال ام فانْظُرْ

قال جابر: فخرجُت من املسجد وإذا الناس يف صياح واحد والصائحة من كّل 

جانب، فإذا باملدينة قد زلزلت زلزلة شديدة وأخذتهم الرجفة واهلدمة، وقد خربت 

أكثر دور املدينة، وهلك منها أكثر من ثالثني ألفاً رجاالً ونساء دون الولدان، وإذا 

وعويل، وهم يقولون: إنا هلل وإنا إليه راجعون خرجت دار  الناس يف صياح وبكاء

، وهم يقولون: فالن وخرب أهلها، ورأيت الناس فزعني إىل مسجد رسول اهلل

كانت هدمة عظيمة، وبعضهم يقول: قد كانت زلزلة. وبعضهم يقول: كيف ال 

ور، خنسف وقد تركنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وظهر فينا الفسق والفج

واهلل ليزلزل بنا أشّد من هذا وأعظم أو نصلح من أنفسنا ما  وظلم آل الرسول

 أفسدنا. 

: فبقيُت متحيِّراً أنظر إىل الناس حيارى يبكون، فأبكاني بكائهم، قال جابر

وقد َحفَّ به الناُس يف  ُتوا. فانصرفُت إىل اإلمام الباقراُوهم ال يدرون من أين 

َما ترى إىل ما نزل بنا؟ أيقولون: يا بن رسول اهلل  ، وهممسجد رسول اهلل
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، ثم  والصدقة والدعاء الصالة إلى افرغوا هلم:  فادعوا اهلل لنا. فقال

فقلُت: ال تسأل يا بن   الناس؟ حال ما بيدي وسار بي، فقال لي:  أخذ

 املساكن، وهلك الناس، ورأيتهم حبال رمحتهم.  ( الدُّور) رسول اهلل خربت 

 لم ذلك ولوال بقية، عليك بقيت قد إنه أمَا الله، رحمهم ال : فقال

 للقوم بُعْداً بُعْداً سحقاً سحقاً ، ثم قال:  أوليائنا وأعداء أعداءنا ترحم

 وأهلكتُهم التحريك، في لَزِدْتُ والدي ( مخالفة ) مخافة لوال والله الظاملني.
 فكان أسفلها أعالها وجعلتُ غيرهم ةاملنزل هذه وأوليائنا أنزلونا فما أجمعني

،  ساكناً حتريكاً أحرِّك أنْ موالي أمرني ولكني جدار، وال دار فيها يبقى ال

 فزلزلت املنارة، حول وأدارها يده فَمدَّ يرونه، ال والناس أراه، وأنا املنارة صعد ثم

َّٰل َك َجَزۡيَنَّٰههم :  ُدْوٌر، ثم تال موالنا اإلمام الباقر وتهدمت خفيفة زلزلة املدينة َذ
وَر   ،  ١٤٦... ب َبۡغي ه ۡمۖۡ  نَا فَلََما جَ  . وتال أيضاً:  ١٧َوَهۡل نهَجَّٰز ٓي إ ََل ٱلَۡكفه ۡمره

َ
آَء أ

َّٰل َيَها َساف لََها مه  وتال: ،  ٨٢ ... َجَعۡلَنا َد َّٰهه تَى
َ
فََخَر َعلَۡيه مه ٱلَسۡقفه م ن فَۡوق ه ۡم َوأ

وَن ٱۡلَعَذابه م ۡن حَ  ره . قال جابر: فخرجت العواتق من خدورهن   ٢٦ۡيثه ََل يَۡشعه

يف الزلزلة الثانية، يبكني ويتضّرعن منكشفات ال يلتفت إليهن أحٌد، فلّما َنظََر اإلمام 

إىل حتيُّر العواتق َرقَّ هلّن فوضع اخليط يف كُمِِّه، فسكت الزلزلة، ثم نزل  الباقر

، وأخذ بيدي حتى خرجنا من املسجد، فَمَرْرَنا حبّداد عن املنارة والناس ال يرونه

اجتمع الناس بباب حانوته، واحلداد يقول: أََما مسعتم اهلمهمةَ يف اهلدم؟ فقال 

بعضهم: بل كانت همهمة كثرية. فقال قوم آخرون: بل واهلل كالٌم كثري إالّ إّنا مل 

 نقف على الكالم. 
 ملا هذا جابر! يا وتبسم، ثم قال:  : فنظر إىل اإلمام الباقرفقال جابر

 .  وبغوا طغوا

 فقلت: يا بن رسول اهلل ما هذا اخليط الذي فيه العجب؟ 

 وينصبه املالئكة، حتمله هارون وآل موسى آل ترك مما بقيّة  :فقال
 لم نحن فلوال رفيعة، ومَنْزِلَة مبكان الله من أنا جابر يا ويحك جبرئيل.
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 جِنَّاً وال قمراً وال شمساً وال ناراً وال جَنَّةً وال أرضاً وال سماءً تعالى اللهُ يَخْلُقِ

 وبنا أنقذكم والله بنا جابر! يا أحد بنا يُقاس ال جابر! يا ويحكَ إنساً. وال
 ونهينا، أمرنا عند فقفوا ربكم، على دللناكم والله ونحن هداكم، وبنا نعشكم،

 يردّ أنْ من وأعظم أجلّ تعالى الله بِنِعَمِ فإنّا عليكم، أوردنا ما علينا تردّوا وال
 جهلتموه وما عليه، الله فاحمدوا فهمتموه فما منا عليكم يرد وجميع علينا،

 .  قالوا مبا أعلم أئمتنا وقولوا: إلينا، فاتكلوه
، ثم استقبل أمري املدينة املقيم بها من قبل بين أمية قد نكب ونكب قال جابر

علي بن  دي: معاشر الناس، احضروا ابن رسول اهللحواليه حرمته، وهو ينا

وتقربوا به إىل اهلل تعاىل وتضّرعوا إليه وأظِهُروا التوبةَ واإلنابة لعّل اهلل أْن  احلسني

 يصرف عنكم العذاب. 

: فلّما بصر األمري مبوالنا اإلمام الباقر حمّمد بن رفع اهلل درجته  قال جابر 

وقد  أََما ترى ما نزل بأّمة حمّمد بن رسول اهللسارع حنوه، وقال: يا  علي

هلكوا وفنوا، ثم قال له: أين أبوك حتى نسأله أْن خيرج معنا إىل املسجد فنتقرب إىل 

 اهلل تعاىل فريفع عن أّمة حمّمد هذا البالء. 

 من أَصْلِحُوا ولكنْ تعالى الله شاء إنْ يفعل  :فقال موالنا اإلمام الباقر
 إال الله مكرَ يأمن ال فإنه عليه، أنتم عمّا والنُّزُوع بالتوبة يكموعل أنفسكم،

 .  اخلاسرون القوم

بأمجعنا وهو يصلي فانتظرنا حتى  : فأتينا اإلمام زين العابدينقال جابر

  جميعاً؟ الناس تهلك أن كدت محمّد، يا إنفتل وأقبل علينا، ثم قال لي سّراً: 

 بتحريكه حني َحرَّكَه.  : يا سيدي ما شعرتقال جابر

 خبر فما نار، نافخ عليها بقي ما بتحريكه شعرتَ لو جابر! يا : فقال

 من وانتهكوا الله محارم مِنّا استحلّوا مما ذلك فأخربناه، فقال:   الناس؟

 . حرمتنا

يا بن رسول اهلل! إّن سلطانهم بالباب قد سألنا أْن نسألك أْن حتضر  :فقلُت
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تمع الناس إليك فيدعون اهلل، ويتضّرعون إليه ويسألونه إالّ قالة. املسجد حتى جي

ْ     ثم تال: فتبسم وا ْ فَٱۡدعه هوا ْ بََِلَّٰ  َقال هوا ِۖ قَال م ب ٱبۡلَيَّ َنَّٰت  لهكه ۡم رهسه ت يكه
ۡ
َو لَۡم تَكه تَأ

َ
أ

َّٰف ر يَن إ ََل ف  َضَلَّٰل   اْ ٱۡلَك  .   ٥٠َوَما دهَعَٰٓؤه
 لعجب أنهم ال يدرون من أين أُُتوا!قلت: يا سيدي وموالي! ا

واْ فَٱۡۡلَ  ثم تال:  أجل، :فقال ۡم َكَما نَسه َّٰهه َقآَء يَۡوم ه ۡم َهََّٰذا َوَما ََكنهواْ ل  ۡوَم نَنَسى
وَن أَِب  ممّا وهي أحدها، والله وهذه آياتنا جابر! يا والله هي،  ٥١تََٰيَّٰت َنا ََيَۡحده

 ب ٱحۡلَقَّ  بَۡل نَ   كتابه: في تعالى الله وصف
َو ۡقذ فه ۥ فَإ َذا هه هه ل  َفيَۡدَمغه  ٱۡلَبَّٰط 

لََعَ
 ٌۚ وَن  َزاه ٞق فه مه ٱلَۡوۡيله م َما تَص   بقومٍ ظَنُّكَ ما جابر! يا :. ثم قال١٨  َولَكه

 حَقَّنَا، وظَلَمُوْنَا حُرْمَتَنَا، وانتَهَكُوا أعداءَنا، ووَالَوْا عَهْدَنا، وضَيَّعُوا سنتنا أماتوا
 الفاسقني سيرةَ وساروا سُنَّتَهُم، وأَحْيُوا علينا، الظاملني وأعانُوا إِرْثَنَا، صَبُوْنَاوغَ

 .  احلق نور وإطفاء الدين فساد في الكافرين
: فقلُت: احلمد هلل الذي َمنَّ َعلَيَّ مبعرفتكم، َوَعرَّفَِني وأَلَْهَمِني قال جابر

 وُمعاَداِة أعدائكم. طاعَتكُم، َوَوفَّقَِني ملواالة أوليائكم،

 التوحيد إثبات املعرفة املعرفة؟ ما تدري أو جابر يا  قال صلوات اهلل عليه:

 رابعاً، األنام معرفة ثم ثالثاً، األبواب معرفة ثم ثانياً، املعاني معرفة ثم أوالً،
 النجباء معرفة ثم سادساً، النقباء معرفة ثم خامساً، األركان معرفة ثم

 ََك َمَّٰت  َرَبَّ  نَلَف َد قهل لَۡو ََكَن ٱبۡلَۡحره م َداد    تعالى: لهقو وهو سابعاً،
ن ا لَّ

َ
ٱبۡلَۡحره َقۡبَل أ

ۡئَنا ب م ۡثل هۦ  َمَدد   ۡرض   وتال أيضاً: ،  ١٠٩ا تَنَفَد َُك َمَّٰته َرَبَّ  َولَۡو ج 
َ
َنَما ف  ٱأۡل

َ
َولَۡو أ

ۡقَلَّٰمٞ 
َ
ههۥ م   م ن َشَجَرة  أ دُّ َۡبهر  َوٱبۡلَۡحره َيمه

َ
ۦ  َسۡبَعةه أ ه َما نَف َدۡت َُك َمَّٰته ٱّلَل ٌۚ إ َن ٱّلَلَ  نُۢ َبۡعد 

 .  ٢٧ َعز يٌز َحك يمٞ 
 الله معرفة التوحيد إثبات أمّا املعاني: ومعرفة التوحيد إثبات جابر يا

 اللطيف وهو االبصار يدرك وهو االبصار تدركه ال الذي الغائب القدمي
 نفسه.  به وصف كما دركهست باطن غيب وهو اخلبير،
 وفوض ذاته نور من اخترعنا فيكم، ومظاهره معانيه فنحن املعاني وأمّا
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 وإذا الله، شاء شئنا إذا ونحن نشاء، ما بإذنه نفعل فنحن عباده، أمور إلينا

 عباده بني من واصطفانا احملل هذا الله أحلنا ونحن الله أراد أردنا
 بالده. في حجته وجعلنا
 وأنبيائه بآياته وكفر اسمه جلّ الله على رَدَّ فقد وردّه شيئاً أنكر فمَن
 هذه ألنّ التوحيد أثبت فقد الصفة بهذه تعالى الله عرف مَن جابر يا ورسله،

َو   تعالى: قوله وذلك املنزل الكتاب في ملا موافقة الصفة بَۡصَّٰره َوهه
َ
هه ٱأۡل ََل تهۡدر كه

 ۡۖ بَۡصََّٰر
َ
ريه لَۡيَس   يهۡدر كه ٱأۡل َو ٱلَسم يعه ٱبۡلَص  ۖۡ وَهه ءٞ  تعالى: وقوله،  ١١َكم ۡثل هۦ  ََشۡ

  هۡس هۡس   َ ََل ي ۡم ي  .   ٢٣لهوَن   َ له َعَما َيۡفَعله َوهه
 كم أتدري هيهات هيهات : : يا سيدي ما أقّل أصحابي؟ قالقال جابر

بلدة قلت: يا بن رسول اهلل كنت أظن يف كّل   أصحابك؟ من األرض وجه على

ما بني املائة إىل املائتني ويف كّل ما بني األلف إىل األلفني  بل كنت أظن أكثر من مائة 

 رأيَكَ وقَصّر ظنَّكَ خالف جابر يا : ألف يف أطراف األرض ونواحيها، قال

 .  بأصحاب لك وليسوا املقصرون أولئك

 فةمعر في قصروا الذين : قلت: يا بن رسول اهلل ومن املقصر؟ قال

، قلُت: يا سيدي  وروحه أمره من عليهم الله فرض ما معرفة وعن األئمة

 فقد بالرّوح تعالى الله خصه مَن كلّ يعرف أن : ْوما معرفة روحه؟ قال
 ويعلم الضمائر في ما الغير ويعلم بإذنه ويحيي بإذنه يخلق أمره إليه فوّض

 تعالى، الله أمر من وحالر هذا أنّ وذلك القيامة، يوم إلى يكون وما كان ما
بإذن  يشاء ما يفعل ناقص غير كاملٌ فهذا الروح بهذا تعالى الله خصه فمَن
 السّماء إلى به يعرج واحدة، حلظة في املغرب إلى املشرق من يسير الله،

. قلُت: يا سيدي أوجدني بيان هذا  وأراد شاء ما ويفعل األرض إلى به وينزل

 نعم : ، قالإّنه من أمر خصه اهلل تعاىل مبحمَّدالّروح من كتاب اهلل تعاىل و
نَت تَۡدر ي َما ٱلۡك َتَّٰبه   اآلية: هذه إقرأ

ٌۚ َما كه ۡمر نَا
َ
ا مَّ ۡن أ وح  ٓ إ َۡلَۡك ره وَۡحۡيَنا

َ
َوَكَذَّٰل َك أ

 ٌۚ ا َنۡهد ي ب هۦ  َمن نََشآءه م ۡن ع َباد نَا ن َجَعۡلَنَّٰهه نهور  يَمَّٰنه َوَلَّٰك   وقوله،  ٥٢... َوََل ٱإۡل 
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ۖۡ   تعالى:  وح  مَّ ۡنهه م ب ره يََدهه

َ
يَمََّٰن َوأ وب ه مه ٱإۡل 

ْوَلَٰٓئ َك َكَتَب ف  قهله
ه
 .   ٢٢ ... أ

قلُت: فرََّج اهللُ عنكَ كما فَرَّْجَت عين ووقفتين على معرفة الّروح واألمر ثم 

ابي قلت: يا سيدي صلى اهلل عليكَ فأكثر الشيعة مقصِّرون، وأنا ما أعرف من أصح

 فاني أحداً منهم تعرف لم فإنْ جابر يا : على هذه الصفة واحداً، قال

 وباطنَ ومكنونَنا سِرَّنا مِنِّي ويتعلَّمون ويسلِّمون يأتون قالئل نفراً منهم أعرف

 .  علومنا

قلُت: إّن فالن ابن فالن وأصحابه من أهل هذه الصفة إْن شاء اهلل تعاىل، وذلك 

من أسراركم وباطناً من علومكم وال أظّن إالّ وقد كملوا  أني مسعت منهم ِسّراً

 الغد من فأحضرتُهم قال: معك، وأحضرهم غداً ادعهم جابر يا وبلغوا قال: 

 .  يديه بني ووقفوا ووقّروه وبجّلوه اإلمام على فسلَّموا

 أيها أتقرون بقية عليهم بقيت وقد إخوانك إنهم أما جابر يا : فقال
 رادَّ وال حلكمه معقِّب وال يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل تعالى للها أن النفر

قالوا: نعم إّن اهلل يفعل ما يشاء   يُسألون؟ وهم يفعل عما يُسأل وال لقضائه

 ال جابر يا وحيكم ما يريد، قلت: احلمد هلل قد استبصروا وعرفوا وبلغوا، قال: 
، فبقيت متحيِّراً. تعلم ال مبا تعجل

   محمَّد؟ ابنه صورة يصير أنْ احلسني بن عليّ يقدر هل سَلْهُم : فقال

 يقدر هل سَلْهُم جابر يا : قال جابر: فسألتهم فأمسكوا وسكتوا، قال

 قال جابر: فسألتهم فأمسكوا وسكتوا.   بصورتي؟ يصير أنْ محمَّد

 همعلي بقي قد أنهم أخبرتُكَ ما هذا جابر يا  :قال: فنظر إليَّ وقال

، فقلُت هلم: ما لكم ما جتيبون إمامكم؟ فسكتوا وشكّوا، فنظر إليهم  بقيّة

، وقال  بقية عليهم بقيت قد به: أخبرتُكَ ما هذا جابر يا : وقال

فنظر بعضهم إىل بعض يتساءلون قالوا: يا بن   تنطقون؟ ال لكم ما : الباقر

رسول اهلل ال ِعلَْم لنا فَعلِّْمنا.

وقال  إىل ابنه حممَّد الباقر االمام سيد العابدين علّي بن احلسني قال: فنظر
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قال: أبوه علّي بن   أنا؟ مَن قالوا: ابنك، فقال هلم:   هذا؟ مَن هلم: 

احلسني، قال: فتكلم بكالٍم مل نفهم فإذا حممَّد بصورة أبيه علّي بن احلسني وإذا 

 اهلل.  علّي بصورة ابنه حممَّد، قالوا: ال إله إالّ

 وقال أنا، ومحمَّد محمَّد أنا الله قدرة من تعجبوا ال  :فقال اإلمام
 نورٍِ من واحدٌ وكلّنا أنا، وعلي عليّ أنا الله أمر من تعجبوا ال قوم يا محمَّد:

 وكلنا محمَّد وآخرنا محمَّد وأوسطنا محمَّد أوّلنا الله، أمر من وروحنا واحدٍ

. محمَّد

ذلك خرُّوا لوجوههم ُسجََّداً وهم يقولون: آمّنا بواليتكم  قال: فلما مسعوا

 قوم يا  :وبسرِّكم وبعالنيتكم وأقررنا خبصائصكم، فقال اإلمام زين العابدين

 الكاملون وأنتم املستبصرون، الفائزون العارفون اآلن فأنتم رؤسَكُم ارفعوا
 رأيتُم ما على عفنياملستض املقصرين من أحداً تطلعوا ال الله الله البالغون،

: ، قالوا: مسعنا وأطعنا، قال يكذِّبوكم و عليكم فيُشَنِّعُوا محمَّد ومِن مِنِّي

 كاملني راشدين فانصرِفوا  .فانصرفوا ، 

قال جابر: قلُت: سيدي وكّل َمن ال يعرف هذا األمر على الوجه الذي صنعته 

: ربأ من أعدائكم ما يكون حاله؟ قالوبيَّْنَتُه إالّ أّن عنده حمّبة ويقول بفضلكم ويت

 يبلغوا أن إلى خير في يكون  . 

 نعم  :قال جابر: قلُت: يا بن رسول اهلل هل بعد ذلك شيء يقّصرهم؟ قال
 أمورهم سرّ وفي أموالهم في يشاركوهم ولم إخوانهم حقوق في قصّروا إذا

 من ويسلخ روفاملع يسلب فهنالك دونهم الدنيا بحطام واستبدّوا وعالنيتهم
 يحتمله وال يطيقه ال ما وبالئها الدنيا هذه آفات من ويصيبه سلخاً دونه

. إخوانه بر في قصر ملا شمله وتشتت ماله وذهاب نفسه في األوجاع من

قال جابر: فاغتممت واهلل غّماً شديداً وقلُت: يا بن رسول اهلل ما حّق املؤمن 

 حزن، إذا حلزنه ويحزن فرح، إذا لفرحه يفرح : على أخيه املؤمن؟ قال

 إال الفانية الدنيا حطام من لشيءٍ يغتم وال ،فيحصلها كلّها أموره وينفذ
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 .  واحد قرن في والشر اخلير في يجريان حتى واساه 

: قلُت: يا سيدي فكيف أوجب اهلل كّل هذا للمؤمن على أخيه املؤمن: قال

 ّأحقّ وهو أخاه يكون ال األمر هذا على وأمه، ألبيه املؤمن أخو املؤمن ألن 

 يريد مَن  :، قال جابر: سبحان اهلل وَمن يقدر على ذلك؟ قال ميلكه مبا

. السالم دار في معنا ويجتمع احلسان احلور ويعانق اجلنان أبواب يقرع أنْ

قال جابر: فقلت: هلكُت واهلل يا بن رسول اهلل ألني قصرت يف حقوق إخواني 

يلزمين علّي التقصري كّل هذا وال عشره، وأنا أتوب إىل اهلل تعاىل يا بن ومل أعلم أنه 

.إنتهى رسول اهلل مما كان مين من التقصري يف رعاية حقوق إخواني املؤمنني.

ومقامات شيعتهم املخلصني الكاملني  فحديث جابر ينّوه مبقامات أهل البيت

 يف اإلميان.

وجوب معرفتهم وأّن الناس ال ُيْعَذرون برتك بل مّثة أحاديث متواترة َدلَّْت على 

 :(1)واليتهم، نظري ما مورد يف البحار بأسناده

  (احملاسن ) عن حييى احلليب، عن بشري الدهان قال: قال  ،أبي، عن النضر

 إمامه يعرف ال وهو مات مَنْ : : قال رسول اهللموالنا اإلمام أبو عبد اهلل

قد رأيتم أصحاب علّي، وأنتم تأمتّون ِبَمن  ،م بالطّاعةفعلّيك  جاهليّةً ميتةَ مات

ا، ولنا لنا كرائم القرآن، وحنن أقواٌم افَْتَرَض اهللُ طاَعَتَن ،ال يعذر الناس جبهالة

 .األنفال ولنا صفو املال

  (احملاسن ) عن أبي اليسع عيسى بن  ،ابن فضال، عن محاد بن عثمان

 باإلمام، إالّ تصلح ال األرض إن:  ّعبد اهلل السري قال: قال موالنا اإلمام أبو

 إلى أحدكم يكون ما أحوجو جاهليّةً ميتةَ مات إمامَه يعرف ال مات ومَنْ

 على كنت لقد وأهوى بيده إىل صدره يقول:  ، هذه نفسُه بلغتْ إذا معرفته

. حسن أمر
                                                           

 



 اجلزء الثاني 

  (احملاسن ) حلارث بن حممَّد بن علّي، عن علّي بن النعمان النخعي، عن ا

املغرية النضري قال: مسعت عثمان بن املغرية يقول: حدثين موالنا اإلمام الّصادق 

 إمام بغير مات مَنْ  :قال: قال رسول اهلل عن موالنا أمري املؤمنني علّي

، قال احلارث بن املغرية: فلقيُت اإلمام جعفر بن  جاهليّةً ميتةَ مات جماعة

مات ميتةَ جاهلّيةً؟ قال: ميتة كفٍر وضالٍل ونفاٍق، فقال: نعم قلنا: فحممَّد

  (احملاسن )  أبي، عن علّي بن النعمان، عن حممَّد بن مروان، عن الفضيل

 فموته إمام له وليس مات مَنْ يقول:  قال: مسعُت موالنا اإلمام أبا جعفر

 ارفع وهو مات ومَنْ إمامهم. يعرفوا حتى الناس يعذر وال جاهليّةً. ميتةَ
 كمَن كان إلمامه عارفاً مات ومَنْ تأخره، أو األمر هذا تقدّم يضرّه ال إلمامه

 .  فسطاطه في القائم مع هو

  (إكمال الدين )  ابن املتوكل، عن احلمريي، عن احلسن بن طريف، عن

 مَنْ قال: صاحل بن أبي محاد، عن حممَّد بن إمساعيل، عن أبي احلسن الرِّضا

 إمام له وليس مات مَنْ كل له فقلت جاهليّةً، ميتةَ مات إمام له ليس و مات

. مشرك والناصب كافر، والواقف قال: نعم،   جاهليّةً؟ ميتةَ مات
  (الغيبة )  للنعماني: أمحد بن حممَّد بن هوذة، عن النهاوندي، عن عبد اهلل

 يا أنه قال: بن محاد، عن حييى بن عبد اهلل، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 .  جاهليّةً ميتةَ مات زمانه إمام فيها يعرف ال ليلة بات مَن يحيى

  (الغيبة )  ،للنعماني: الكليين، عن عدة من أصحابه، عن أمحد بن حممَّد

َّٰهه ب َغرۡي   يف قوله:  عن ابن أبي نصر عن أبي احلسن  م َمن  ٱَتَبَع َهَوى
َضلُّ
َ
َوَمۡن أ

د    . الهدى أئمة من إمام بغير رأيه دينه اتخذ مَن قال:   ٥٠...  ّلَل ٌۚ مَّ َن ٱى هه
  (الغيبة )  ،للنعماني: الكليين، عن حممَّد بن حييى، عن حممَّد بن احلسني

 مَن قال:  عن حممَّد بن سنان عن بعض رجاله عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 .  مشركاً كان الله من تهإمام ليست من الله عند من إمامته إمامٍ مع أشرك

  ( الغيبة ) ،للنعماني: عبد الواحد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممَّد بن رياح
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عن أمحد بن علّي احلمريي، عن احلسني بن أيوب، عن عبد الكريم بن اخلثعمي 

 مِن ويبرّأ يتوالّكم رجلٌ  :عن ابن أبي يعفور قال: قلت لإلمام أبي عبد اهلل
 يخرج لم فيكم األمر أنّ ويزعم حرامَكم، ويحرِّم حاللَكم، لويحلِّ عدوِّكم

إالّ أنه يقول: إنهم قد اختلفوا فيما بينهم وهم األئّمة القادة،   غيركم إلى منكم

 هذا على مات إنْ  :وإذا اجتمعوا على رجل فقالوا: هذا، قلنا: هذا، فقال

 .  جاهليّةً ميتةَ مات فقد

  (الغيبة ) عبد الواحد بن عبد اهلل، عن حممَّد بن جعفر القرشي، للنعماني :

عن أبي جعفر اهلمداني عن حممَّد بن سنان، عن مساعة بن مهران قال: قلت ملوالنا 

رجٌل يتواىل علّياً ويترّبأ من عدوِّه، ويقول: كّل شيء يقول:  اإلمام أبي عبد اهلل

لقادة، فلست أدري أيهم االمام، إالّ أنه يقول: قد اختلفوا فيما بينهم وهم األئمة ا

 إن : ْوإذا اجتمعوا على رجل أخذت بقوله، وقد عرفت أّن األمر فيهم، قال

 يجري تأويل للقرآن  :، ثم قال جاهليّةً ميتةَ مات ذلك على هذا مات

 شيء تأويل جاء فإذا والقمر، الشّمس جتري وكما والنّهار، اللّيل يجري كما

 .  يجيء ما ومنه جاء، قد ما فمنه وقع، منه

  (معاني األخبار ) ابن الوليد، عن الصفار، عن الربقي، عن حممَّد بن :

علّي، عن حممَّد بن أسلم عن احلسن بن حممَّد اهلامشي، عن ابن أذينة، عن أبان بن 

قال: قلُت له: ما أدنى  أبي عياش عن سليم بن قيس اهلاللي، عن أمري املؤمنني

 وفرض بطاعته، اللهُ أمر مَن يعرف ال أنْ ل ضاالًّ؟ قال: ما يكون به الرج

، قلُت: فَمن هم يا أمري  خَلْقِهِ على وشاهدَه أرضه، في حجّةً وجعله واليتَه،

َها ٱََّل يَن   الذين قَرَنَهُمُ اللهُ بنفسه ونبيّه، فقال:  :املؤمنني؟ فقال يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ي ط 
َ
ط  َءاَمنهٓواْ أ

َ
واْ ٱّلَلَ َوأ ۡمۖۡ عه ۡمر  م نكه

َ
ْوِل  ٱأۡل

ه
وَل َوأ واْ ٱلَرسه قال: فقبَّلُْت رأَسه    ٥٩... يعه

 وقلُت: أوضحَت لي، وفَرَّْجَت َعنِّي، وأْذَهْبَت كلَّ َشكٍّ كان يف قليب. 
  (علل الشرائع ) ،أبي، عن أمحد بن إدريس، عن احلسني بن عبيد اهلل :

اهلل، عن سلمة بن عطا، عن موالنا  عن ابن أبي عثمان، عن عبد الكريم عن عبيد
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 أيها  على أصحابه فقال: قال: خرج احلسني بن علّي اإلمام أبي عبد اهلل

 فإذا عبدوه، عرفوه فإذا ليعرفوه، إالّ العبادَ خلق ما ذِكْرُهُ الله إنّ الناس

، فقال له رجل: يا بن رسول اهلل  سواه ما عبادة عن بعبادته استغنوا عبدوه

 الذي إمامهم زمان كل أهل معرفة : أنت وأمي فما معرفة اهلل؟ قالبأبي 

 .  طاعته عليهم يجب

: قال الصدوق

  . 

فّسر معرفة اهلل مبعرفة االمام لبيان أّن معرفة اهلل ال حيصل إالّ إمنا  لعله: بيان

 ، وملا ذكره الصدوقمن جهة اإلمام، أو الشرتاط االنتفاع مبعرفته تعاىل مبعرفته

 .أيضاً وجه 

  (عيون أخبار اإلمام الرِّضا )فيما كتب موالنا اإلمام الرِّضا : 

 .  جاهليّةً ميتةَ مات أئمته يعرف ال مات مَنْ  للمأمون من شرائع الدين:

  (إكمال الدين )  العطّار، عن أبيه، عن عبد اهلل بن حممَّد بن عيسى، عن

 اخلشاب، عن غري واحد، عن مروان بن مسلم، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 أنكره ومَن مؤمناً، كان عرفه فمَن خلقه، وبني الله بني عَلَمٌ االمامُ  قال:

. افراًك كان

فيه  واجبة، وهذا ال ريب عرفنا ممّا تقّدم أّن معرفة أهل البيت عوٌد على َبدء:

وال إشكال يعرتيه، ومل يرتّدد فيه  أحٌد من حمقِّقي اإلمامّية، لكنَّ الرتدد إمنا هو يف 

معرفة أوليائهم هل هي واجبة أم ال؟ األصل يقتضي عدم الوجوب ألّن فرض 

لعدم تيّسر إحصاء أوليائهم يف األرض والّسماء، فهل جتب الوجوب يستلزم احلرج 

 حينئٍذ معرفتهم بأعيانهم فرداً فرداً؟ 

 واجلواب:

ويشهد ،إّنما جتب معرفتهم بأوصافهم اليت هي على مثال أوصاف أئمتهم

يف خطبة املتقني حيث ُيعّدد فضائلهم  سالم اهلل عليه هلذا ما ذكره أمري املؤمنني علّي
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فمثل هؤالء ميكن معرفتهم واالقتداء بهم ليوصلوا إىل الّسادة العظماء من  ومناقبهم،

أهل بيت النبّوة، وإىل القارئ العزيز نعرض اخلطبة الشريفة ليتسنى له االطّالع على 

 أوصاف املتقني الكاملني.

يقال له هّمام كان رجالً عابداً، فقال: يا أمري  روي أّن صاحباً ألمري املؤمنني

 ني صف لي املتقني حتى كأني أنظر إليهم. املؤمن

 الذين مع الله فإنّ وأحسِنْ الله اتّقِ همّام يا عن جوابه ثم قال:  فتثاقل

، فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد  محسنون هم والذين اتقوا

 ثم قال:  اهلل وأثنى عليه وصلى على النيب

 عن غنياً خلقهم حني اخللق خلق ىوتعال سبحانه الله فإن بعد، أما 
 تنفعه وال عصاه مَن معصية تضرّه ال ألنه معصيتهم، من آمناً طاعتهم،

 مواضعهم. الدنيا من ووضعهم معيشتهم، بينهم فقسم أطاعه. من طاعة
 االقتصاد وملبسهم الصواب، منطقهم الفضائل. أهل هم فيها فاملتقون

 أسماعهم ووقفوا عليهم، الله حرم عما أبصارهم غضوا التواضع. ومشيهم
 في نزلت كالتي البالء في منهم أنفسهم نزلت لهم. النافع العلم على

 طرفة أجسادهم في أرواحهم تستقر لم لهم كتب الذي األجل ولوال الرخاء.
 فصغر أنفسهم في اخلالق عظم العقاب. من وخوفا الثواب، إلى شوقا عني

 والنار وهم منعمون، فيها فهم رآها قد كمن واجلنة فهم أعينهم، في دونه ما
 مأمونة. وشرورهم محزونة، قلوبهم معذبون. فيها فهم رآها قد كمن

 قصيرة أياما صبروا عفيفة. وأنفسهم خفيفة، وحاجاتهم نحيفة، وأجسادهم
 فلم الدنيا أرادتهم ربهم. لهم يسرها مربحة جتارة طويلة. راحة أعقبتهم

 تالني أقدامهم فصافون الليل أما منها. أنفسهم ففدوا وأسرتهم يريدوها.
 دائهم. دواء به ويستثيرون أنفسهم به يحزنون ترتيال. يرتلونه القرآن ألجزاء

 شوقا، إليها نفوسهم وتطلعت طمعا، إليها ركنوا تشويق فيها بآية مروا فإذا

 مسامع إليها أصغوا تخويف فيها بآية مروا وإذا .أعينهم نصب أنها وظنوا
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 على حانون فهم آذانهم أصول في وشهيقها جهنم زفير أن واوظن قلوبهم

 إلى يطلبون أقدامهم، وأطراف وركبهم وأكفهم جلبابهم، مفترشون أوساطهم،
 قد أتقياء. أبرار علماء، فحلماء النهار وأما رقابهم. فكاك في تعالى الله

 بالقوم وما مرضى فيحسبهم الناظر إليهم ينظر القداح بري اخلوف براهم
 من يرضون ال عظيم. أمر خالطهم ولقد خولطوا قد ويقول مرض نم

 أعمالهم ومن متهمون. ألنفسهم فهم الكثير. يستكثرون وال القليل. أعمالهم
 من بنفسي أعلم أنا فيقول: له يقال مما خاف أحدهم زكي إذا مشفقون

 واجعلني يقولون، مبا تؤاخذني ال اللهم نفسي. من بي أعلم وربي غيري،
 له ترى أنك أحدهم عالمة فمن يعلمون ال ما لي واغفر يظنون، مما أفضل

 في وعلما علم، في وحرصا يقني. في وإميانا لني، في وحزما دين، في قوة
شدة.  في وصبراً فاقة. في وجتمال عبادة. في وخشوعاً غنى في وقصدا حلم.
 األعمال يعمل طمع. عن وحترجاً هدى. في ونشاطاً حالل في وطلباً

 يبيت الذكر. وهمه ويصبح الشكر، وهمه ميسي وجل. على وهو صاحلةال

 الفضل من أصاب مبا وفرجا الغفلة. من حذر ملا حذرا فرحاً. ويصبح حذراً
 حتب. فيما سؤلها يعطها لم تكره فيما نفسه عليه استصعبت إن والرحمة.

 القولو بالعلم. احللم ميزج يبقى. ال فيما وزهادته يزول. ال فيما عينه قرة
 أكله. منزوراً نفسه. قانعة قلبه. خاشعاً زلـله. قليالً أمله. قريبا تراه بالعمل.

 مأمول، منه اخلير غيظه. مكظوماً شهوته. ميتة دينه حريزاً أمره. سهالً
 في كان وإن الذاكرين. في كتب الغافلني في كان إن مأمون. منه والشرّ

 ويصل حرمه، من ويعطي لمه،ظ عمن يعفو الغافلني. من يكتب لم الذاكرين
 مقبال معروفه. حاضرا منكره. غائبا قوله. لينا فحشه. بعيدا قطعه. من

 ال شكور. الرخاء وفي صبور. املكاره وفي وقور، الزالزل في شره. مدبرا خيره
 يشهد أن قبل باحلق يعترف .يحب فيمن يأثم وال يبغض. من على يحيف

 يضار وال .باأللقاب ينابز وال ذكر. ما ينسى وال استحفظ. ما يضيع ال عليه.
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 إنْ احلق. من يخرج وال الباطل. في يدخل وال باملصائب. يشمت وال باجلار 

 حتى صبر عليه بغي وإن صوته. يعلُ لم ضحك وإنْ صمته، يغمه لم صمت
 راحة. في منه والناس عناء. في منه نفسه له. ينتقم الذي هو الله يكون

 زهد عنه تباعد عمن بعده نفسه. من الناس وأراح آلخرته، نفسه أتعب
 دنوه وال وعظمة، بكبر تباعده ليس ورحمة. لني منه دنا ممن ودنوه ونزاهة.

   وخديعة مبكر

 والله أما : قال: فصعق هّمام صعقة كانت نفسه فيها. فقال أمري املؤمنني

.  هلهابأ البالغة املواعظ تصنع أهكذا . ثم قال:  عليه أخافها كنتُ لقد

 ال وقتاً أجَلٍ لكلّ إن ويحك فقال له قائل: فما بالك يا أمري املؤمنني؟ فقال: 
 على الشيطان نفث فإمنا ملثلها تَعُدْ ال فمهالً يتجاوزه. ال وسبباً يعدوه،

(1) لسانك!!
 . 

جتب مواالة أوليائهم ومعرفتهم بالّصفات؛ وإليه يشري احلديث  وباجلملة:

 لَنَا مَدَحَ أَوْ عَائِباً لَنَا جَالَسَ مَنْ  :اإلمام الّصادق قال الّصحيح عن موالنا

 وَلِيّاً لَنَا عَادَى أَوْ عَدُوّاً لَنَا وَالَى أَوْ وَاصِلًا لَنَا قَطَعَ أَوْ قَاطِعاً لَنَا وَصَلَ أَوْ قَالِياً

 . (2) الْعَظِيمَ الْقُرْآنَ وَ الْمَثَانِيَ السَّبْعَ أَنْزَلَ بِالَّذِي كَفَرَ فَقَدْ

، ويؤكّد احلديث املتقدِّم ما ورد يف األخبار الكثرية من وجوب حمّبة أوليائهم

 يف البحار، وهي اآلتي: منها ما أورده العالّمة اجمللسي

  (بشارة املصطفى )  احلسني بن أمحد الصفار عن ابن عقدة عن حممَّد بن عبد

بن زكريا بن أبي زائدة األفراقي عن الرحيم عن أمحد بن حفص اهلروي عن حييى 

 صفوان بن أبي سليم عن عطاء بن يشكر عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول اهلل

 ومعه احلسن واحلسنيوهو يلثم هذا مرة  ،، هذا على عاتق وهذا على عاتق
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 وأحبُّ أحبّهما إني  :قال  حتبهما؟ إنك وهذا مرة، فقال له جربئيل: 

 .(1) أبْغَضَنِي فقد أبْغَضَهُمَا ومَن أحَبَّنِي، فقد أحبَّهُمَا مَنْ إنّف يحبّهما؛ مَن

  (بشارة املصطفى )  أبو علي ابن شيخ الطائفة عن أبيه عن املفيد عن اجلعابي

عن ابن عقدة عن حممَّد بن القاسم احلارثي عن أمحد بن صبيح عن حممَّد بن 

مسعُت موالنا اإلمام جعفر بن إمساعيل اهلمداني عن احلسني بن مصعب قال: 

 وعادى منه يصيبها دُنْيَا لغرضِ ال محبَّنا وأحبَّ أحبَّنا مَن يقول:  حممَّد
 مثل الذُّنوب من وعليه القيامة يوم جاء ثم وبينه بينه كانت إلحنة ال عدوَّنا

 .  (2) له تعالى اللهُ غفر البحر وزبد عالج رمل

  (تفسري فرات بن إبراهيم ) فر بن أمحد معنعناً عن موالنا اإلمام أبي عبد جع

 املنبر بني أصحابنا من بأناس هو فإذا يوم ذات وأبي أنا خرجتُ قال:  اهلل
 فأعِيْنُوني وأرواحَكم ريحكَم ألحبّ إني والله أمَا قال: ثم عليهم فسلَّمَ والقبر

 آل شيعة وأنتم هِ،بعَمَلِ فلْيَعْمَلْ بعبدٍ ائتمّ مَن واجتهادٍ، بوَرَعٍ ذلك على
 األوّلون السابقون وأنتم الله أنصار وأنتم الله شرط وأنتم محمَّد

 ضمِنَّا قد اجلنة إلى اآلخرة في والسّابقون الدنيا في اآلخرون والسّابقون
 ونساؤكم الطيِّبُون أنتم بيته، وأهل الله رسول وضمان الله بضمان اجلَنَّةَ لكم

 .  صدِّيق مؤمن وكلّ مؤمنة كلّ الطيِّبَات،

 وبَشِّرْ أبْشِرْ قنبر يا لقنرب:  كم مرة قد قال أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب
 إالّ أمّته جميع على ساخط وهو الله رسول قبض لقد والله واستَبْشِرْ،

 شيء لكلّ وإنّ أالَ الشيعةُ، الدِّين شرف وإنّ شرف، شيء لكلّ وإنّ الشيعة،
 أرضٌ األرضِ وإمامُ إمام، شيء لكلّ وإنّ أالَ الشيعةُ، ينالدِّ عروة وإنّ عروة،

 الشيعة، مجالسُ اجملالس وسيّدُ سيّد، شيء لكلّ وإنّ أالَ الشيعة، فيه يسكن
 فيها.  شيعتنا سكنى الدنيا وشهوة شهوة شيء لكلّ وإنّ أالَ
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 مالهم، طيبات خالفكم أهل استكمل ما منكم األرض في ما لوال والله 

  :اآلية هذه إلى منسوب تعبَّد وإنْ ناصب كلّ نصيب، من اآلخرة في ومالهم
  َعٌة وهٞ يَۡوَمئ ذ  َخَّٰش  َبةٞ  ٢وهجه هۡسَقَّٰ م ۡن َعنۡي  َءان يَة   ٤تَۡصَِلَّٰ نَاًرا َحام َية   ٣ََعم لَةٞ نَاص  ت
٥ ، الله إلى منكم طلب ومَن لكم، دعائه فإجابةُ لكم مخالفٍ من دعا ومَن 

 ومَن مائة، فله بدعوة دعا ومَن مائة، فله مسألة سأل ومَن ة،مائ فله حاجة
 فمحمَّد سيئةً منكم أساء ومَن تضاعُفُها، يحصى فال حسنة منكم عمل

  .تبعتها من عنه يحاج يعني حجيجه
 حتى بالعون ملالئكةا له تدعو اجلنة رياض في ليرعى صائمكم إنّ والله

 الله دعوة ألهل جميعاً وإنكم ،لهال خلاص ومعتمرَكُم حاجَّكم وإنّ يفطر،

 فتنافسوا اجلَنَّة، في كلُّكم ،حزن وال عليكم خوف ال واليته وأهل إجابته وأهل

 .الدرجات فضائل في

 ما ،شيعتنا من القيامة يوم تعالى الله عرش من أقرب أحد من ما والله

 ويعلم عدوّكم بكم فيشمت تفتنوا أنْ لوال والله ،إليكم الله صنع أحسن

 يخرج:  ، وقد قال أمري املؤمنني قبالً املالئكة عليكم لسلمت ذلك الناس

 اأعطو قد أعينهم قرت وجوههم مشرقة القيامة يوم قبورهم من واليتنا أهل
 عبد من ما والله ،يحزنون وال الناس ويحزن يخافون وال الناس يخاف األمان

 له ويدعون عليه يصلون لفهخ من املالئكة كتنفتها وقد إال صالته إلى يقوم منكم

 عليه الله صلوات آدم لدو وجوهر جوهر شيء لكلّ وإنّ أالَ صالته من يفرغ حتى

 . وشيعتنا نحن وسالمه

وزاد يف احلديث عيثم بن أسلم عن معاوية بن عمار عن  :قال سعدان بن مسلم

 ما لوالكم والله اجلَنَّةُ، زُخْرِفَتِ ما لوالكم والله:  موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 والله حَبَّةٌ، نَبَتَتْ ما لوالكم والله قطرةٌ، نزلت ما لوالكم واللهِ ،احلُورُ خُلِقَتِ

 بالورع ذلك على فأعِيْنُوْنَا مِنِّي، لكم حبّاً أشد للله والله ،عَيْنٌ قَرَّتْ ما لوالكم
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 .(1) بطاعته والعمل واالجتهاد

 قوله تعاىل: وروي صاحب الكشاف والثعليب يف تفسري   ۡس
َ
ۡم   َ قهل ََلٓ أ لهكه

ۡجًراۖۡ 
َ
 ، باسناده إىل جرير بن عبد اهلل البجلي قال: قال رسول اهلل ٩٠... َعلَۡيه  أ

: آل حب على مات ومَن أالَ شهيداً، مات محمَّد آل حبّ على مات مَن 

 ومَن أالَ تائباً، مات محمَّد آل حبّ على مات ومَن أالَ له، مغفوراً مات محمَّد
 االميان مستكمل مؤمناً مات محمَّد آل حب على مات

 ونكير، منكر ثم باجلنة املوت ملك بشَّرَهُ محمَّد آل حب على مات ومَن أالَ
 بيت إلى العروس تُزَفَّ كما اجلَنة إلى يُزَفُّ محمَّد آل حبّ على مات ومَن أالَ

 املالئكة قبره زوّارَ اللهُ جعل محمَّد آل حبّ على مات ومَن أالَ زوجها،
 واجلماعة.  السنة على مات محمَّد آل حبّ على مات ومَن أالَ بالرّحمة،

 آيس عينيه: بني مكتوباً القيامة يوم جاء محمَّد آل بغض على مات ومَن أالَ

 . (2) اجلَنَّةِ رائحةَ يشم لم محمَّد آل بغض على مات ومَن أالَ الله، رحمة من

 يف الفردوس عن أبي ليلى عن النيب وروى ابن شريويه  :قال  ال يؤمن
عبدٌ حتى أكون أحبّ إليه من نفسه، ويكون عترتي أحبّ إليه من عترته، 

 . (3) ويكون أهلي أحبّ إليه من أهله، ويكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته

 وباسناده عن ابن عمر قال: سألنا رسول اهلل  عن أمري املؤمنني علّي بن

 الله عند منزلة له مَن يذكرون أقوامٍ بال ما  فغضب فقال: البأبي ط
 النبوة.  إالّ كمقامي ومقام كمنزلتي

 الله رضي ومَن عنه، الله رضي أحبَّنِي ومَن أحبَّنِي، فقد علياً أحب ومَن أالَ
 ابُأبو له وفُتِحَتْ املالئكةُ له استغْفَرَتْ علياً أحبَّ ومَن أالَ باجلَنَّة، كافأه عنه

 .حساب بغير شاء بابٍ أيّ من يدخل اجلَنَّة
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 أالَ األنبياء، حسابَ وحاسبه بيمينه، كتابَه الله أعطاه عليّاً أحب ومَن أالَ 

 شجرة من ويأكل الكوثر من يشرب حتى الدّنيا من يخرج ال عليّاً أحب ومَن
 سكرات ليهع اللهُ يهوِّنُ عليّاً أحبَّ ومَن أالَ اجلَنَّة، من مكانَه ويرى طوبى

 اجلنة.  رياض من روضةً قَبْرَهُ وجَعَلَ املوت،
وشفّعه  حوراء، بدنه في عرق بكلّ اجلنة في الله أعطاه عليّاً أحب ومَن أالَ

 ومَن أالَ اجلنة، في حديقة بدنه على شعرة بكلّ وله بيته، أهل من ثمانني في
 ودَفَعَ األنبياء، إلى الله بعث كما املوت مَلَكَ إليه اللهُ بعثَ وأحبَّهً عليّاً عرف

 وَجْهَهُ وبَيَّضَ عاماً، سبعني مسيرة وفَسَّحَهُ قَبْرَه ونَوَّرَ ونكير، منكر أهوالَ عنه
 القيامة.  يومَ

 والشّهداء الصدِّيقني مع عرشه ظلّ في الله أظلَّه عليّاً أحب ومَن أالَ
 عليّاً أحب ومَن أالَ الصاخة، يوم وأهوال األكبر الفزع من وآمنه والصّاحلني

 سيد حمزة رفيق اجلنة في وكان سيئاته، عن وجتاوز حسناته منه الله تقبل
 لسانه على وأجرى قلبه في احلكمةَ اللهُ أثبت عليّاً أحب ومَن أالَ الشهداء،

 في الله أسير سمي عليّاً أحب ومَن أالَ الرَّحمة، أبوابَ له الله وفتح الصّواب
 عَرْشِهِ.  وحَمَلَةَ ئكتَهُمال به اللهُ وباهى األرض
 استأنِفْ الله عبدَ يا أنْ العرش: حتت من مَلَكٌ ناداه عليّاً أحبَّ ومَن أالَ
 القيامة يوم جاء عليّاً أحب ومَن أالَ كلَّها، الذنوبَ لَكَ اللهُ غَفَرَ فقد العَمَلَ

 جَتا رأسه على اللهُ وضع عليّاً أحب ومَن أالَ البدر، ليلة كالقمر ووجهه
 العِزّةِ.  حُلَّةَ وألبَسَهُ الكرامة
 أالَ صعوبةً، يرَ ولم اخلاطف كالبرق الصّراط على مَرَّ عليّاً أحبَّ ومَن أالَ
 على وجوازاً النِّفاق من وبراءةً النّار من براءةً له اللهُ كتب عليّاً أحب ومَن

 اب.العذ من وأماناً الصّراط
 دْخُلِاُ له: وقيل ميزانٌ له يُنْصَبُ وال ،ديوانٌ له يُنْشَرُ ال عليّاً أحبَّ ومَن أالَ

 والصّراط، وامليزان احلساب من أَمِنَ عليّاً أحبَّ ومَن أالَ ،حساب بغير اجلَنَّةَ
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 األنبياء أرواحُ وزارتْهُ املالئكةُ، صافحَتْهُ محمَّد آل حبِّ على مات ومَن أالَ

 آلِ بُغْضِ على مات ومَن أالَ الله، عند له كانت حاجةٍ كلَّ له اللهُ وقضى
 وكنتُ اإلميان على مات محمَّد آل حبِّ على مات ومَن أالَ كافراً، مات محمَّدٍ

 .(1) باجلَنَّة كفيلُهُ أنا

 وزبدة املخض:
أفضل اخللق، فال أحد يضاهيهم يف فضائلهم ومعاجزهم  إّن أهل البيت

، كما إّن أولياءهم حمّمد وقربهم ومْنزلتهم عند اهلل تعاىل، فهم نفس رسول اهلل

 ستفترق  :سنداً وداللةً باخلرب املستفيض النيّب عليها دّل اليت الّناجية الِفرقة هم

 وواحدة النّار، في فرقة وسبعون إثنتان ،فِرقة وسبعني ثالث على األمّة هذه

 . اجلنة في

 الّرضا إلماما عن اجملاشعي عن مسنداًنقالً عن أمالي الشيخ ( ملرام اغاية ) ويف 

 الطاهرين عن آبائه قال:  ًعليّا سمعت كم على اليهود: لرأس يقول 

، ثّم أقبل على  كذبت : ، فقال علّيعلى كذا وكذا فرقة :فقال  افترقتم

 بتوراتهم التوراة أهل بني لقضيت الوسادة لي ثنّيت لو والله  :الناس وقال

 على اليهود افترقت ،بقرآنهم لقرآنا أهل وبني بإجنيلهم اإلجنيل أهل وبني

 التي وهى اجلنة في ناجية وواحدة لنّارا في منها سبعون فرقة وسبعني أحد

 وسبعني اثنتني على النّصارى وافترقت ،موسى وصيّ نون بن يوشع اتّبعت

 اتّبعت التي وهي اجلنة في وواحدة لنّارا في فرقة وسبعون إحدى فرقة

 اثنتان وسبعني ثالث على االمّة ذهه وتفترق ،عيسى وصيّ شمعون

  محمّد وصيّ اتّبعت الَّتي وهي اجلنّة في وواحدة النار في فرقة سبعونو

 فرقة وسبعني الثالث من فرقة عشرة ثالث  ضرب بيده على صدره ثّم قالو

 واثنتا األوسط النمط وهم جلنّةا في منها واحدة وحبّى مودّتي تنتحل كلَّها
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 . (1) النّار في عشرة 

الربّية  هم املفلحون الفائزون يوم القيامة، بل هم خري فأولياء أهل البيت

ۡم َخرۡيه ٱۡلََب َية   لقوله تعاىل:  ْوَلَٰٓئ َك هه
ه
ْ ٱلَصَّٰل َحَّٰت  أ ْ وََعم لهوا ،  ٧إ َن ٱََّل يَن َءاَمنهوا

ام فأقبل اإلم فقد أخرج ابن عساكر عن جابر األنصاري قال: كنا عند النيّب

 الفائزون لهم وشيعته هذا إنّ بيده نفسي والذي  :فقال النيّب علّي

ۡم َخرۡيه   ، ونزلت القيامة يوم ْوَلَٰٓئ َك هه
ه
ْ ٱلَصَّٰل َحَّٰت  أ ْ وََعم لهوا إ َن ٱََّل يَن َءاَمنهوا

 .(2)قالوا: جاء خري الَبِرّية فكان أصحاب النيّب إذا أقبل عليٌّ  ٧ٱۡلََب َية  

 هو ابن عدّي عن ابن عّباس قال: ملّا نزلت اآلية قال رسول اهلل لعلّي: وأخرج 

 .(3) مرضِيِّني راضني القيامة يوم وشيعتكَ أنتَ

قال: قال لي رسول اهلل: أمل  وأخرج ابن مردويه عن علّي أمري املؤمنني

وْ  تسمع قول اهلل: 
ه
ََب َية  إ َن ٱََّل يَن َءاَمنهواْ وََعم لهواْ ٱلَصَّٰل َحَّٰت  أ

ۡم َخرۡيه ٱلۡ    ٧َلَٰٓئ َك هه

 َللحساب األمم اجتمعت إذا احلوض وموعدكم وموعدي وشيعتكَ أنت 

 .(4) محجّلني غرّاً تدعون

، من هنا قيل: غُّرة الّشهر: ليلة أو اجلبهة : الُغّر: من الُغّرة بياض الوجهبيان

كّل شيٍء أوله، وغّرة  استهالل القمر لبياض أّوهلا، وقيل: غّرة اهلالل طلعته.

ألّن البياض فيه أّول شيء فيه،  ،ستهالل القمر لبياض أوهلاإوغّرة الشهر: ليلة 

واحملّجل من اخليل: أْن تكون  .وبياض اهلالل يف الليالي البيض تسمَّى األّيام الغّر

 .قوائمه األربع بيضاً

 استعار ،أي بيض مواضع الوضوء يف الوجه واليدين والقدمني واحملجَّلون:

لبياض الذي يكون يف وجه اأثر الوضوء يف الوجه واليدين والرِّجلني لإلنسان من 
                                                           

  (



 اجلزء الثاني 

 الفرس ويديه ورجليه.

وروى احلاكم احلسكاني حديث الغّر احملجَّلني بطرق متعّددة جتاوزت اثنني 

 .(1)وعشرين طريقاً؛ فراِجْع

مْ  ] ْدي ف َوأْن يهثَب ََّت َل ع نَْدكه  [ا نْيادله  قََدَم ص 
َغن  الْمقامَ  ]

َبل َّ ه أْن يه َرة  َوأْسأَله ودَ  َواآلخ   [ الَْمْحمه
مْ  ] َب ثَار   لَكه

 [ كمع نَْد اّلل  َوأْن يَْرزهقَن  َطلَ
مْ  باحلق َّ  نَاط ق   َظاه ر   ىً هد إَمام   َمعَ  ]  [ م نْكه

والء وال بأهل بيت العصمة والطهارة عائّية، فالّزائر بعدما أقرَّ بإميانهالفقرة ُد

أصل اإلميان  أي التولي والتربي  هلم، وبالترّبي من أعدائهم وخمالفيهم وهما 

والدِّين واالسالم، سأل اهللَ تعاىل أْن جيعله من الثابتني يف ذلك، وأْن يوصله املقام 

 يف اآلخرة، وأْن يوفَّق يف طلب الثأر هلم مع اإلمام املهدّي احملمود عند آل البيت

 لشريفعند ظهوره ا. 

 فثبّتني  :الكبرية الزيارة اجلامعة الشريفة يف فقرةالنظري  الشريفة فهذه الفقرة

 لطاعتكم، ووفّقني ،ودينكم ومحبّتكم مواالتكم على حييتُ ما أبداً الله

 . مواليكم.. خيار من وجعلني شفاعتكم، ورزقني

ابقة يف والقدم هو الّس ،وقدم صدٍق باإلضافة كلسان صدق هو األثرة احلسنة

، ( يف )أو  ( من )واإلضافة حمتملة لتقدير  ،األمر، يقال: له قدم يف اهلجرة أي سابقة

كما إّن املراد بلسان  ،واملراد بها احملّبة اخلالصة والطاعة اليت ال يشوبها عصيان

وختصيص التثبيت بالدنيا لكونها حمّل  ،الّصدق هو الذِّكر احلسن والثناء اجلميل
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بّدل، واملراد باملقام احملمود الشفاعة اخلاّصة بهم، ويف إضافة الثأر إىل التغّير والت

ضمري النفس، إشارة إىل أّن كل مؤمٍن ولّي هذا الّدم، فهو ثاره الذي يطلبه فال ينايف 

ذلك إضافته إىل ضمري اخلطاب الختالف احليثّية، والظاهر الناطق: خالف املستور 

 الغالب، ُيقال: ظهر عليه إذا غلب عليه. الصامت، وُيحتمل أْن يكون مبعنى

 وُيحَتَمُل يف التثبيت معنيان:

م مَّ ن َنۡفس   : أّنه إشارة إىل قوله تعاىل: لّاملعنى األو كه
َ
نَشأ
َ
َو ٱََّل ٓي أ َدة   َوهه  َوَّٰح 

ۡسَتۡوَدٞع   ٞ َومه ۡسَتَقرَّ نَعام    ٩٨ ...َفمه
َ
وَرةه األ  .سه

أنه قال ألبي بصري  نا اإلمام الباقرففي احملكي عن تفسري العّياشي عن موال

قال: يقولون   فيه؟ أنتَ الذي بلدكَ أهل يقول ما حني سأله عن هذه اآلية: 

 استقرّ مَن املستقر كذبوا،  :مستقر يف الرَِّحم ومستوَدع يف الّصلب، فقال
 مّث زماناً اإلميان يستودع الذي واملستودع أبداً، منه ينزع فال قلبه في اإلميان
 . منهم الزّبير كان وقد يسلبه،

وقال : ال  وعن جعفر بن مروان قال: إّن الزبري اخرتط سيفه يوم قبض النيب

فكان ممّن أعري االميان ،  أغمده حتى أبايع لعلّي، ثم اخرتط سيفه فضارب علّياً

 .(1)فمشى يف ضوء نوره ثم سلبه إياه

 الله إنّ  :اإلمام أبي احلسنعن موالنا  (2)( الكايف) عن  ( الوايف) ويف 

 على املؤمنني وخلق أنبياء، إالّ يكونون فال النبوّة على النبيني خلق تعالى
 شاء وإنْ لهم متّمه شاء فإنْ إمياناً قوماً وأعار مؤمنني، إالّ يكونون فال اإلميان

 فالناً إنّ . وقال لي: ومستودع فمستقر جرت: وفيهم ، قال:  إيّاه سلبهم

 . ذلك إميانه سلب علينا كذب فلمّا إميانه، مستودعاً نكا

 مؤمناً يصبح العبد نّإ قال:  وفيه عنه بإسناده عن موالنا اإلمام الّصادق
 يسلبونه ثم اإلميان يعارون وقوم مؤمناً، وميسي كافراً ويصبح كافراً، وميسي
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 . (1) فالنٌ منهم قال: ثمّ املعارين، ويسمّون

تقديره: أسأُل اهللَ تعاىل أْن يثّبت لي أي أرجوه أْن   لي يثبت أنْ  :فقوله

    جيعلين من الذين كان إميانهم مستقّراً ال مستودعاً، وكذا قوله يف الّزيارة اجلامعة:

 مواالتكم.. على حييتُ ما أبداً الله فثبتني  . 

(2) ( الكايف) ويف احملكي عن 
 تقول: أنْ أكثر قال:  عن موالنا أبي احلسن 

، قال: قلُت: أّما  التقصير من تخرجني وال املعارين، من جتعلني ال اللهمّ

املعارون فقد عرفُت أّن الّرجل يعار الدين ثّم خيرج منه، فما معنى ال خترجين من 

 فإنّ نفسك، عند مقصِّراً فيه فكن الله به تريد عمل كلّ التقصري؟ فقال:
 الله عصمه مَن إالّ مقصِّرون الله وبني بينهم افيم أعمالهم في كلّهم النّاس
  . 

 كيف ُيعرف صاحب اإلميان املستودع واملستقر؟ إْن قيل:

 ُيميِّز املستودع عن املستقّر. مّثة عالمات ذكرها موالنا اإلمام الّصادق قلنا:

(3) ( الكايف) عن الكليين يف  ( الوايف) ففي 
ال بإسناده إىل املفضل اجلعفي قال: ق 

 مبا ينتفع لم ملن كلّه والويل والنّدامة احلسرة إن : ّاإلمام أبو عبد اهلل

قلت: فيَم   ضرٌّ؟ أم هو أنفعٌ مقيم، عليه هو الذي األمر ما يدرِ ولم أبصره،

 موافقاً، لقوله فعله كان مَن ُيعرف الناجي من هؤالء ُجِعلُْت ِفداكَ؟ قال: 

 هو فإمنا موافقاً لقوله فعله يكن لم مَنو بالنّجاة، الشّهـادة لـه فأثبت

 . مستودع

يشري إىل أّن َمن كان   بالنّجاة الشّهـادة لـه فأثبت:  قوله مالحظة: *

خبالف َمن مل يكن كذلك  ،فعله موافقاً لقوله فهو من الذين يكون إميانهم مستقّراً

 .فإّنه مستودع
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 يكون إميانهم مستقّراً ال مستودعاً.وكيف كان؛ فالّزائر يسأل اهللَ أْن جيعله ممّن 

 ّلَله ٱََّل يَن َءاَمنهواْ ب ٱۡلَقۡول  يهثَبَّ ته ٱ : أْن يكون إشارة إىل قوله تعاىل: املعنى الثاني
َرة ِۖ  ۡنَيا َوِب  ٱٓأۡلخ  ة  ٱدلُّ وَرةه إ بۡ   ٢٧... ٱثلَاب ت  ف  ٱحۡلََيوَّٰ  .َراه يمَ سه

(1) ( الثقلني نور تفسري ) ففي
 اإلمام موالنا عن (الفقيه حيضره ال َمن ) يف ّصدوقال عن 

 ميينه عن موته عند أوليائنا من الرّجل ليأتي الشيطان إنّ  قال: الّصادق

  تعالى: قوله وذلك ذلك، له الله فيأبى عليه، هو عمّا ليضلّه شماله، وعن

 َقۡول  ٱثلَاب ت  ف  يهثَبَّ ته ٱ
َرة ِۖ ّلَله ٱََّل يَن َءاَمنهواْ ب ٱلۡ ۡنَيا َوِب  ٱٓأۡلخ   .  ٢٧...  ٱحۡلََيوَّٰة  ٱدلُّ

وفيه عن تفسري العياشي عن زرارة ومحران وحممَّد بن مسلم عن موالنا اإلمام 

 قبره في الرّجل وضع إذا قاال:  وموالنا اإلمام أبي عبد اهلل أبي جعفر
 يديه، بني الشيطان قيماُو يساره، عن ومَلَك ميينه، عن مَلَك ملكان، أتاه

 ظهرانيّكم بني خرج الذي الرّجل هذا في تقول ما فيُقال: نحاس، من عيناه
 رسولُ محمّدٌ مؤمناً: كان إنْ ويقول فزعةً لذلك فيفزع الله؟ رسولُ أنّه يزعم

 تسعةَ قبره في له ويفسح فيها، حلم ال نومةً نَمْ ذلك، عند له فيُقال الله،
ّلَله ٱََّل يَن َءاَمنهواْ يهثَبَّ ته ٱ  تعالى: الله قول ووه اجلَنَّة، من مقعده ويرى أذرع،

َرة ِۖ  ۡنَيا َوِب  ٱٓأۡلخ  ة  ٱدلُّ  هذا مَن قالوا: كافراً كان وإنْ  ٢٧... ب ٱۡلَقۡول  ٱثلَاب ت  ف  ٱحۡلََيوَّٰ

 أدري، ما فيقول: الله؟ رسول إنّه يقول ظهرانيّكم بني كان الذي الرّجل

  نالشيطا وبني بينه فيخلى
(2). 

دعاء منه كي يكون   لي يثبّت وأن : ْواألحاديث يف ذلك كثرية، فقوله

ّلَله ٱََّل يَن يهثَبَّ ته ٱ بسبب مواالتهم وحمّبتهم ودينهم، من الذين قال اهلل تعاىل فيهم: 
َرة ِۖ  ۡنَيا َوِب  ٱٓأۡلخ  ة  ٱدلُّ  . ٢٧... َءاَمنهواْ ب ٱۡلَقۡول  ٱثلَاب ت  ف  ٱحۡلَيَوَّٰ

يف حديث  للطربسي ( االحتجاج) عن كتاب  (3)( تفسري نور الثقلني) ويف 
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 خطاباً خاطبهم بأنْ احلجة وألزمهم  فيه: يقول علّي املؤمنني أمري عن طويٍل

 مجرى وأحكامهم أفعالهم جترى أولياء لهم بأنّ و وتوحيده، انفراده على يدلّ

 وتعالى تبارك الله إنّ عنه، سألي الذي النعيم وهم املكرمون، العباد فهم فعله،

 قال احلجج؟ هؤالء َمن الّسائل: قال ، أوليائهم من اتّبَعَهُم مَن على بهم أنعم

:  الله رسول هم قال: الذين الله أصفياء من محلَّه حَلَّ ومَن   ۡيَنَما
َ
فَأ

 العباد على وفرض ولهوبرس بنفسه الله قرنهم الذين ، ١١٥ ..تهَولُّواْ َفَثَم وَۡجهه ٱّلَل ٌۚ 

 . لنفسه منها عليهم فرض الذي مثل طاعتهم من

 بإسناده عن ابن عّباس قال: قال رسول اهلل ( أمالي الّصدوق) عن  (1)ويف البحار

 : النّار من أمان بيتي أهل ووالية واليتي  (2) . 

أل أبو عن العياشي باسناده يف حديث طويل قال: س( تفسري نور الثقلني ) ويف 

 نعمان؟ يا عندك النعيم ما عن هذه اآلية فقال له: حنيفة اإلمام أبا عبد اهلل

 بني القيامة يوم الله أوقفك لئن قال: القوت من الطعام واملاء البارد، فقال:  
 بني وقوفك ليطولنّ شربتها شربة أو أكلتها أكلة كلّ عن يسئلك حتى يديه

 الذي النّعيم البيت أهل نحن  :ُت ِفَداكَ؟ قال، قال: فما الّنعيم ُجِعلْ يديه
 اللهُ ألّف وبنا مختلفني، كانوا أن بعد ائتلفوا وبنا العباد، على بنا اللهُ أنعم

 وهو لإلسالم الله هداهم وبنا أعداءاً كانوا أن بعد إخوانا وجعلهم قلوبهم بني
 عليهم به أنعم الذي النّعيم حقّ عن سائلهم والله تنقطع، ال التي النّعمة

 . (3) وعترته النّبي وهو

على أبي حنيفة بهذا البيان الّشايف إالّ  ما استنكار اإلمام الّصادق مالحظة:* 

ومدعياً اإلمامة لنفسه على هذه األّمة، وأبو حنيفة مصداق من  إلنكاره فضائلهم

الذي كَُثَرْت فيه  مصاديق املدَِّعني لإلمامة يف كلِّ َزَمٍن؛ ال سّيما أهل هذا الّزمان
                                                           

  (



 

 

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

كـ: إمام األّمة، وآية اهلل  دعاوى اإلمامة واأللقاب الكربى اخلاّصة باملعصوم

 إخل. العظمى، واحلّجة األكرب، وولّي أمر املسلمني، واإلمام القائد..

وا، بل أصّروا على ذلك كما أصّر أبو وذوي هذه األلقاب مل يرتدعوا ومل يتعظ

قياسهم عليه مع الفارق من حيث عدم اعتقاده بإمامة  حنيفة على دعواه، وإْن كان

اللهّم َنوِّْر قلوَبهم واْهِد عقولَهم إىل الزُّهد يف الّدنيا والورع عن  ،األئّمة املطهَّرين

.زخارفها

 املؤمنني أمري والية هو الكامل النعيم ّأن إىل أشارت لكثريةا األخبار إّن واخلالصة:

 الطاهرين بيته وأهل، عالقته تأكيد الّداعي الّزائر من تطلب الّشريفة لفقرةوا 

 من املرُء عليه ميوت ما هو الّنافَع االميان ألّن ؛عليها وثباته العظمى الوالية بنعمة

 هو االميان على فالّثبات .الطّاهرين وأوليائه وبرسله تعاىل باهلل الّصحيحة العقيدة

   :بقوله الدِّين على الّتثبيت على الّدعاء يف الّتاكيد ورد هنا من جمّرده، ال املطلوب

 ّهديتنا إذا بعد قلوبنا تزغ وال نبيّكَ ودينِ دينكَ على ثَبِّتنا اللهم (1)،  وكما

 مقلِّب يا  :ألحد مواليه أْن يكّرر من قول ورد يف تعليم اإلمام الّصادق

  دينكَ على قلبي ثَبِّتْ القلوب
(2). 

فهو تأكيد ملا  ،عند ظهوره املباَرك ّثأر مع اإلمام املهدّيوأّما الّدعاء بطلب ال

 .ورد يف فقرٍة سابقٍة، ووجه التأكيد هو ما قد ذكرناه سابقاً

وباعتباره  ،هاضح من حيث احنصار االنتصار بو ام املهدّيوالّتخصيص باإلم

لئت وهو الذي ميأل األرَض قسطاً وعدالً كما ُم ،البقّية الباقية من أهل البيت

اللهّم َعجِّْل فََرَجه وقَلِّْل أعداءه وكَثِّر أنصاَره وأعواَنه مبحّمٍد خامت  ،ظلماً وجوراً

 .النبّيني وآله الطّاهرين
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مْ  اّللَ  َوأْسأله  ] كه َق َّ ْم ع نَْدهه أنْ  َب  أن  اََّلَّ ي لَكه  [  َوب الَشَّ

َين   ] ْعط  ْعط ي مصاباً  يه ْم أفَْضَل ما يه  [ب مهصاِب  ب كه
يبَت ه  ب   ] يَبة َما أْعَظَمها مهص  ص   [ َوأْعَظَم َرز يَّتَها ف   مه

مَوات  َواأل اإلسَلم َوِب  َۡج يع   ]  [ رْض  أهل  الَسَّ
، الفقرة الّشريفة يف مقام الطّلب من الّزائر أْن يدعو اهلل تعاىل حبّق أهل البيت

 ؤون.وحقوقهم كثرية على العباد، وحقهم أعظم احلقوق، وشأنهم أعلى الّش

 ّ: األّول عبارة عن فضائلهم ومنازهلم واألموروالّشأن أن ّق بني احلقْوالفَر

 املنتسبة إليهم بأمر اهلل تعاىل كالوالية واإلمامة والوصاية واخلالفة.

والثاني عبارة عن مقامهم الّسامي عند اهلل تعاىل نتيجة العالقة املتينة مع اهلل 

اللغة نظري: األمر، احلاجة، احلال، العالقة، تعاىل، فللّشأن معاٍن متعدِّدة يف 

مي، األمر املهم.ااخلصوصّية، القدر والنفوذ، املقام الس

املصيبة بفَقِْد األعّزة والنقصان، والفرق بني الرزية واملصيبة أّن األوىل : الرزّية

ن أخّص من الثانية، ألّن الرزية هي فقد األعّزة، وأّما املصيبة فأعّم من ذلك، ففقدا

 .أدخل على اإلسالم نقصاً عظيماً ال ميكن رتقه. اإلمام احلسني

وال ميكن للعباد درك كنههما، ملا  ،عظيمان عند اهلل تعاىل فحقّهم وشأنهم

 نبيّ أو مقرَّب مَلَك إالّ يحتمله ال مستصعب صعب أمرنا  :ورد يف املتواتر

 مَلَك ال يحتمله ال  :، ويف بعضها باإلميان قلبه الله امتحن عبد أو مرسَل

 مَن  :، قيل له: َمن حيتمله؟ قال ممتَحَن عبد وال مرسَل نبيّ وال مقرَّب

 .؛ فاحلّق هو الوالية، والّشأن هو ذواتهم املقدَّسة وقربها من اهلل تعاىل (1) شئنا

مرادف   عنده.. لكم الذي وبالشأن بحقّكم الله وأسأل : وقوله
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 أنْ أسألكَ عليكَ، لهم أوجبت الذي فبحقّهم  ( جلامعةالّزيارة ا) يف  لقوله

 يعطيني أنْ  :، كما إّن قوله وبحقّهم بهم العارفني جملة في تدخلني

الزيارة ) يف  نظري قوله  مبصيبته مصاباً يعطي ما أفضل بكم مبصابي

 . بشفاعتهم املرحومني زمرة في يدخلني وأنْ أيضاً:  ( ةاجلامع

هو أّن  ... لهم أوجبت الذي فبحقّهم وبني   الله وأسأل  والفرق بني:

، والثاني قََسٌم على األّول طلب من اهلل أْن يعطي الّسائل مراده كرامةً ألهل البيت

ۥ لََقَسٞم  . ففي زيارة عاشوراء طلب، ويف الّزيارة اجلامعة قََسٌم بهم اهلل ِإَونَهه
يٌم  وَن َعظ   .وَرةه الَواق َعة سه   ٧٦َلۡو َتۡعلَمه

وبني الطّلب والقََسم تكون اإلجابة السريعة إْن شاء اهلل تعاىل؛ فسؤال اهلل تعاىل 

حبقّهم وبالّشأن الذي هلم عنده يستلزم قضاء احلاجة إذ ال ُيَردُّ دعاٌء إذا ُسِئَل فيه بهم 

، ومن طرق العاّمة ما أخرجه (1)حسبما جاء يف األخبار الّصحيحة من طرقنا

الدّعاء   قال: لقندوزي احلنفي يف الينابيع بإسناده عن الديلمي: أّن النيّبا
(2) محجوبٌ حتى يُصلَّى على محمَّد وآله

 . 

 كثرية منها: وحقوقهم

 أنهم حجج اهلل تعاىل على عاّمة خلقه.

 أنهم معصومون مطهَّرون.

 .ول اهللنفس الفضائل اليت لرس أنهم نفُس رسول اهلل خامت النبيني، وهلم

 أنهم أقرب اخللق إىل اهلل تعاىل ورسوله.

 أنهم أعلم اخللق باهلل تعاىل ورساالته.

 أنهم األتقياء العرفاء الصدِّيقون.

 أنهم ذوو املعاجز والكرامات والفضائل.
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 .أنهم الّداُعون إىل اهلل تعاىل، واملظلومون لوجهه

 .أنهم أوصياء اهلل تعاىل وخلفاء رسول اهلل

 ولياء اهلل تعاىل.أنهم أ

أّن الّصالة عليهم واجبة يف الّصالة، ومستحّبة يف غريها مطلقاً، بل ال ُتقَْبُل 

 الّصالة إالّ باالعتقاد بهم والّصالة عليهم.

 الّدعاء حمجوٌب حتى ُيَصلَّى عليهم.

 أنهم أهل املوّدة والقربى الذين جتب موّدتهم.

 أنهم مصدر العلوم مطلَقاً.

 واليتني الشرعّية والتكوينّية.أنهم أصحاب ال

 أنهم أصحاب اخلُمس واألنفال وصفايا األموال وامللوك.

 أنهم أصحاب األعراف وملوك الّدنيا واآلخرة.

 أنهم أصحاب التوّسالت وقبلة املخلوقات إىل اهلل تعاىل.

 أنهم أصحاب الوسيلة واملقام احملمود يف اآلخرة.

 ن له.أنهم املنتقمون هلل تعاىل واملنتصرو

 أنهم َحَملَةُ األسرار اإلهلّية وَخَزنة اإلفاضات الربانية.

 أنهم الوسائط بني اهلل تعاىل وأنبياءه ورسله ومالئكته.

 أنهم همزة الوصل يف ليلة القدر بني اهلل تعاىل وخلقه.

 أنهم صفوة اخللق.

 أنهم شهداء اهلل  على خلقه.

يرتّشح منها كّل هذه املقامات كّل هذه احلقوق جيمعها حّق الوالية هلم؛ حيث 

 ( الكايف) يف صفنّي، ففي احملكي عن  والّشؤون وهو ما أشار إليه أمري املؤمنني

 الناس املؤمنني أمير خطب قال:  بإسناده عن جابر عن موالنا أبي جعفر
 أمّا قال: ثمّ محمّد النبيّ على وصلّى عليه وأثنى الله فحمد بصفني

 التي ومنْزِلتي أمركم، بوالية حقّاً عليكم لي تعالى الله جعل فقد بعد..
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 عليكم، لي الذي مثل احلقّ من عَلَيَّ ولكم منكم، بها ذكره عزّ الله أنزلني 

 ألحد يجري ال التناصف، في وأضيقها التواضف في األشياء أجمل واحلقّ
 له، ذلك يجري أنْ ألحدٍ كان ولو له، جرى إالّ عليه يجري وال عليه، جرى إالّ

 ولعدله عباده، على لقدرته خلقه دون خالصاً لله لكان عليه، يجري وال
 يطيعوه، أنْ العباد على حقّه جعل ولكنه قضائه، ضروب عليه جرت ما كلّ في

 له املزيد من هو مبا عاًوتوس منه تفضيالً الثواب بحسن عليه كفايتهم وجعل

 . (1) أهالً..

 لوالية من احلّق الذي منحه اهلل تعاىل لهأي هذه ا  أمركم بوالية  :قوله

 وهي الوالية اإلهلّية مبا هلا من املعنى، ومن شأنها حكومته .عليهم 

أي أنزلين اهلل بهذه   منكم بها ذكره عزّ الله أنزلني التي ومنْزِلتي وقوله: 

اخلالفة املْنِزلة منكم أي خصين اهلل تعاىل بها دونكم، وهي إشارة إىل مقام اإلمامة و

 خاّصةً. اإلهلية اليت جعلها له ولألئّمة

فإّن الّداعي أو الّزائر عليه أْن يسأل اهلل تعاىل حبقّهم ومقامهم الذي  وباجلملة:

هو الوالية اإلهلّية واإلمامة واخلالفة واخلصوصّية من اهلل تعاىل بتمام معاني القرب 

ائبهم مل ُيَصب بها خملوق والوالية، ليعطيه أجر املصاب واحلزن عليهم ألّن مص

قط، فمصائبهم أعظم املصائب، ورزاياهم أعظم الّرزايا، واألخبار يف ِعظَِم أجر 

 املصائب أكثر من أْن ُتحَصى، منها:

  أبو علّي األشعري، عن احلسن بن علّي الكويف، عن العباس بن عامر، عن

 سيأتي : قال: قال رسول اهلل العرزمي، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل
 إالّ الغنى وال والتجبر، بالقتل إالّ فيه امللك ينال ال زمان الناس على

 أدرك فمَن الهوى، واتّباع الدين باستخراج إالّ احملبة وال والبخل، بالغصب

 (2)البغضة على وصبر الغنى على يقدر وهو الفقر على فصبر الزمان ذلك
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 ثواب الله آتاه العز على يقدر وهو الذل على وصبر احملبة، على يقدر وهو

 . (1)بي صدّق ممن صدِّيقاً خمسني

  حممَّد بن حييى، عن أمحد بن حممَّد بن عيسى قال: أخربني حييى بن سليم

 الطائفي قال: أخربني عمرو بن مشر اليماني، يرفع احلديث إىل أمري املؤمنني علّي

 قال: قال رسول اهلل:  على وصبر صيبةامل عند صبر ثالثة: الصبر 

 بحسن يردها حتى املصيبة على صبر فمَن املعصية، عن وصبر الطاعة
 بني كما الدرجة إلى الدرجة بني ما درجة ثالثمائة له الله كتب عزائها

 بني ما درجة ستمائة له الله كتب الطاعة على صبر ومَن األرض، إلى السماء
 املعصية عن صبر ومَن العرش، إلى األرض تخوم بني كما الدرجة إلى الدرجة

 األرض تخوم بني كما الدرجة إلى الدرجة بني ما درجة تسعمائة له الله كتب

 . (2) العرش منتهى إلى

  علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، عن سيف بن عمرية، عن

 من ابتُلي مَن  :أبي محزة الثمالي قال: قال موالنا اإلمام أبو عبد اهلل

 . (3) شهيد ألف أجر مثل له كان عليه، فصبر ببالء املؤمنني

وكلما عظَُم مصاب وبالء املؤمن وصرب عليه، كلما ازداد ثوابه وإميانه، من هنا 

 أكّدت األخبار ذلك وهي أكثر من أْن ُتحصى أيضاً، ومنها:

  علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، عن هشام بن سامل، عن

 الذين ثم األنبياء بالءاً: الناس أشدَّ إنّ  :قال أبي عبد اهلل موالنا اإلمام

 . (4) فاألمثل األمثل ثم يلونهم،

 عن أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب، عن  ،حممَّد بن حييى
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البالء وما  ذكر عند موالنا اإلمام أبي عبد اهلل :عبد الرمحن بن احلجاج قال

 في بالءً الناس أشدُّ مَن الله رسول سئل فقال:  ،نبه املؤم خيّص اهلل

 قدر على بعد املؤمنُ ويُبتَلي فاألمثل، األمثل ثم النبيون :فقال الدّنيا

 سَخُفَ ومَن بالؤه، اشتدَّ عَمَلُهُ وحَسُنَ إميانُه صَحَّ فمَن ،أعماله وحسن إميانه

 . (1) بالؤه قلَّ عمَلُهُ وضَعُفَ إميانُه

  عن  ،أصحابنا، عن أمحد بن حممَّد بن خالد، عن أمحد بن عبيدعّدة من

    :وعنده سدير  أنه قال  احلسني ابن علوان، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 ّبه لنصبح سدير يا وإيّاكم وإنّا ،غتاً بالبالء (2)غته عبداً أحبَّ إذا الله إن 

 .  (3)ومنسي

 عن زكريا بن احلر، عن  ،بن احلكم عنه، عن أمحد بن حممَّد، عن علّي

 في املؤمن يبتلي إمنا  :قال جابر بن يزيد، عن موالنا اإلمام أبي جعفر

 . (4) دينه حسب على :- قال أو - دينه قدر على الدنيا

 عن أمحد بن أبي عبد اهلل، عن بعض أصحابه، عن  ،عدة من أصحابنا

لول بن مسلم العبدي، عن موالنا اإلمام عن حممَّد بن به ،حممَّد بن املثنى احلضرمي

 زِيْدَ إميانه في زِيْدَ كلّما امليزان، كَفَّةِ مبنْزِلة املؤمن إمنا  :قال أبي عبد اهلل

 . (5) بالئه في

 عن أبي أيوب، عن حممَّد بن  ،علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري

 عليه ميضي ال املؤمن  :يقول مسلم قال: مسعُت موالنا اإلمام أبا عبد اهلل
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 . (1) به يُذَكَّر يحزنه، أمر له عرض إالّ ليلةً أربعون

  حممَّد بن حييى، عن أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن علّي بن احلكم، عن

 ال مَنْزِلَةً اجلَنَّة في إنّ  قال: فضيل بن عثمان، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل
 .  (2) جسده في باالبتالء إالّ عَبْدٌ يَبْلُغُهَا

  عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممَّد بن خالد، عن أبيه، عن إبراهيم بن

حممَّد األشعري، عن أبي حييى احلناط، عن عبد اهلل بن أبي يعفور قال: شكوُت إىل 

لي:  فقال وكان مسقاماً  ما ألقى من األوجاع  موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 قُرِضَ أنه لتمنَّي املصائب في األجر من له ما املؤمن يعلم لو لهال عبد يا 

 . (3) ريضباملقا

  عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن أبي عبد اهلل، عن نوح بن شعيب، عن أبي

 إلى النبيُّ دُعِيَ  :داود املسرتق، رفعه قال: قال موالنا اإلمام أبو عبد اهلل
فَتَقَعُ  باضتْ، قد حائطٍ فوق دجاجةٍ إلى نَظَرَ لرَّجُلِ؛ا مَنْزِلَ دَخَلَ فلمّا طعامٍ،

فََتَعجََّب  ، تنكسرْ ولم تسقطْ ولم عليه فَثَبُتَتْ حائطٍ، في وَتَدٍ على البيضةُ

َعِجْبَت من هذه البيضة فوالذي بعثكَ باحلق ما أ :منها، فقال له الرَّجل النيبُّ

 مَن  يأكل من طعامه شيئاً وقال: ومل فنهض رسول اهلل :رزئت شيئاً قطّ، قال

  حاجة من فيه لله فما يْرْزَأْ لم
(4). 

 عن  ،عنه، عن علّي بن احلكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرمحن

  :قال وأبي بصري، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 الله رسول قال: نصيب وبدنه الهم في له ليس فيمن لله حاجة ال  
(5). 
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  ،حممَّد بن حييى، عن أمحد بن حممَّد، عن حممَّد بن سنان، عن عثمان النوا

 املؤمنَ يبتلي اللهَ إنّ قال:  عمن ذكره، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل
 كيف أيوبَ ترى أمَا عقله، بذهاب يبتليه وال مِيْتَةٍ بكلِّ ويُمِيْتُهُ بليّةٍ، بكلِّ

 يسلَّطْ ولم منه شيءٍ كلِّ وعلى أهله وعلى ولده وعلى ماله على إبليسُ طَسُلِّ

 . (1) به اللهَ لِيُوَحِّدَ له تُرِكَ عقله، على

  حممَّد بن حييى، عن أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علّي بن

 يكونل إنّه قال:  عقبة، عن سليمان بن خالد، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 أو ماله، بذهاب إما خصلتني بإحدى إالّ ينالها فما الله عند منزلة للعبد

 .  (2) جسده في ببلية

  عنه، عن ابن فضال، عن مثنى احلناط، عن أبي أسامة، عن موالنا اإلمام

 لعصبت قلبه في املؤمن عبدي يجد أنْ لوال : قال: قال اهلل أبي عبد اهلل

(3) أبداً رأسه يصدع ال ،حديد بعصابة الكافر رأس
 . 

 يعين لوالوجيُد أي حيزن،  احلزن،هو الوجد : الرواية ( الوجد) بيان يف معنى 

خمافة انكسار قلب املؤمن بوجده على ما يراه على الكافر من العافية املستمرة لقويت 

 شديداً أو حزناً مفعول الوجدان حمذوف أي شكاًو ،الكافر حتى ال يصدع أبداً رأَس

مؤثرا يف قلبه  للتأكيد أي وجداً  قلبه في : فقوله أو يكون الوجد مبعنى الغضب

بالكسر ووجدت عليه موجدة  وجدته أجده وجداناً ( املصباح) في ف ،فيه باقياً

ا يشد على انتهى، والعصابة بالكسر م ..بالفتح ، ووجدت به يف احلزن وجداًْتُهغضبأ

أي  وعصب أيضاً يد وعصب رأسه بالعصابة: الطي الشدالرأس والعمامة والعصب

 .شده بها

  علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، عن حسني بن عثمان، عن
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قال: قال  عبد اهلل بن مسكان، عن أبي بصري، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل

 وكذا؛ كذا الرياحُ تكفئها الزرع خامة كمثل املؤمن مثل  :رسول اهلل
 املستقيمة األرزبة كمثل املنافق ومثل واألمراض، األوجاع تكفئه ملؤمنا وكذلك

 (1)قصفاً فيقصفه املوت يأتيه حتى شيء يصيبها ال التي
 . 

 عن موالنا  ،علّي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة

 مال كلُّ ملعونٌ  :يوماً ألصحابه قال: قال رسول اهلل اإلمام أبي عبد اهلل

يا  :، فقيل مرّةً يوماً أربعني كلِّ في ولو يُزَكَّى ال جسدٍ كلُّ ملعونٌ يُزَكَّى، ال

 أنْ هلم: فما زكاة األجساد؟ فقال ،رسول اهلل أما زكاة املال فقد عرفناها

فتغيََّرْت وجوُه الذين مسعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيََّرْت  :، قال بآفة تصاب

قالوا: ال يا رسول اهلل،   بقولي؟ عنيتُ ما أتدرون  :مهل ألواُنُهم قال

 وميرض العثرة يعثر و النكبة وينكب اخلدشة يخدش الرجل بلى:  قال

 . (2) العني اختالج حديثه في ذكر حتى هذا أشبه وما الشوكة ويشاك املرضة

 عن حممَّد بن عبد اجلبار، عن ابن فضال، عن ابن بكري ،أبو علّي األشعري 

ذام والربص وأشباه هذا؟ أُيْبَتلى املؤمُن باجل موالنا اإلمام أبا عبد اهلل سألُت :قال

 . (3) املؤمن على إالّ البالءُ كُتِبَ وهل قال: فقال:

 عن مساعة، عن موالنا اإلمام  ،علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب

 ثم النبيون، بالءً الناس أشدّ  :أّن قال: إن يف كتاب عليٍّ أبي عبد اهلل

 احلسنة، أعماله قدر على املؤمن يبتلي وإمنا ،فاألمثل األمثل ثم الوصيّون،

 الدنيا يجعل لم اللهَ أنّ وذلك ،بالؤه اشتدَّ عَمَلُهُ وحَسُنَ دِيْنُهُ صَحَّ فمَن

 وإنّ ؤه،بال قَلَّ عَمَلُهُ وضَعُفَ دِيْنُهُ سَخُفَ ومَن ،لكافر عقوبةً وال ملؤمن ثواباً
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 .  (1) األرض قرار إلى املطر من التقي املؤمن إلى أسرع البالء 

 الّصادق اإلمام موالنا عن النخعي عن بإسناده ( الكايف ) عن ( احملكي ) ويف

  املصائب أعظم من فإنّه بالنبيّ مصابه فليذكر مبصيبةٍ يبَأُص مَن  قال:
(2). 

هو  صيب به النيّباُرة إىل أّن ما إشا  املصائب أعظم من فإنّه  :قوله

ولو كانت مصيبة   من وذلك ألداة التبعيض  صيب به اإلمام احلسنياُبعض ما 

أعظم املصائب ملا كانه مّثة داٍع إلدخال التبعيض على متعلق كالمه، ولكان  النيب

،  املصائب أعظم من فإنّه... التبعيضّية، هكذا:   من  األوىل التعبري بدون 

يف هذه الّزيارة  وملّا مل يقل ذلك علمنا أّن ذلك غري مراٍد له، مضافاً إىل أّن قوله

ألّن الظلم الذي   االسالم في رزيتها وأعظم أعظمَها ما مصيبةً الّشريفة: 

وذي اُصيب به، فقد اُحلق بهذا العبد الصاحل والولّي الّناصح مل نَر ومل نسمع أحداً 

وأخوته ونسائه وأصحابه وشيعته ونفسه، بل مل يلحق أحد من  يف جّده وأّمه وأبيه

العاملني مبثل ما حلقه من احلتوف ووعثاء السفر واهلجرة والتغريب عن األوطان مع 

العيال، واجلوع والعطش والقتال وجندته إلخوته وأصحابه مع شّدة عطشه، ثّم 

جهه والطعن يف كثرة اجلراحات وضرب احلجارة والّرفس على جسده والتفل يف و

لبته ونبات الّسهم املثلَّث يف وسط صدره وذبح ولده على يده وحصاره واستغاثته 

وقلّة ناصره، وشّدة حزنه على فراق أحّبته... واهلِل لو مل يكن إالّ ما فعله الشمر 

اللعني على صدره لكانت كافية ووافية يف تفضيله على العاملني لقّوة صربه ورباطة 

بصربه العظيم عاّمةَ اخللق، من هنا  روحي فداه قد فاق سّيُد األحرارجأشه، واهلل ل

 تزلزل الكون واحلور والعرش واجلَنَّة والّنار واشتّد غضب الرب لظالمته لكّنه

وحميي  اإلمام صاحب الزمان األعظم اّدَخَر له النصر البن سيِّدة اإلماء بقّية اهلل

خّدامه واملستشهدين بني يديه مبحّمد سيِّد  وجعلنا اهلل من القرآن ومبيد الطغيان

الرسل وآله الطاهرين.
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َمَّ  ] ه م نَْك َصلَواٌت  هذا م َمَّن َمقام   ف اْجَعلْن اللهه  [ تَناَله
َمَّ اْجَعلْ  ] د َوآل   َُمْيايَ  َورََْحٌَة َوَمْغف َرةٌ اللهه ََمَّ  [ َُمْيا ُمه

د َوآل ] ََمَّ د َوَمماِت َمماَت ُمه ََمَّ ََمَّ  ُمه  [ دُمه

دعاء ألْن يتفّضل اهللُ تعاىل َعلَيَّ   هذا مقامي في اجعلني اللهمّ  :قوله

؛ لكونه باللطف والكرامة مبا يدل على شّدة حمّبته لإلمام كزائٍر لإلمام احلسني

 أمران:  هذا مقامي )صلوات ربي عليه( سبباً للّرمحة واملغفرة، فاملراد من 

 والعمل بأوامره. تقاد بإمامة اإلمام احلسنياإلقامة مبعنى االع األّول:

 اإلقامة للزيارة. الثاني:

مقامه معلوم عند اهلل تعاىل حسبما أفادت الفقرة  فحيث إّن اإلمام احلسني

فهو جبوار اهلل تعاىل لكونه ال ذنب   عنده لكم الذي وبالشأن  :السابقة بقوله

كان طاهراً يف نفسه، مطهِّراً لغريه كاملاء  عليه، وال يكون قريباً منه وجبواره إالّ َمن

املعتصم طاهر بنفسه، مطهِّر لغريه، فليس حباجة إىل َمن يطهره لكونه معتصماً، 

ومطهٌِّر لغريه من  طاهر بذاته فإّنه طاهر بذاته، لذا هو عند اهلل وكذا اإلمام

بة والُبعد سبٌب لزوال آثار املعاصي من العقو املعاصي والذنوب، فاإلتصال به

 واجلفاء.

 خرياً إذا أصابـه، إصابة املراد، مأخوذ من النيل؛ ُيقال:نال ( تناله) واملراد من 

بفتح النون، وال ُيراد من النوال هنا هو األجر واحلظ ملخالفته  ( َنْل) واألمر منه 

 .لسياق الفقرة الدالة على هبوط الّرمحة واملغفرة والّصلوات

أي من الذين يستحقون إصابة تلك احملبة واملعرفة   تنالُهُ ممن : فقوله

تناهلم من الصلوات والّرمحة  ،العارفني حبقّه حبقهم، فإّن زّوار اإلمام احلسني

ألخبار الواردة يف باب ا تتبع واملغفرة ما ال ميكن وصفه وحصره كما ال خيفى على َمن

كان كمن زار اهلل فوق  ففي مجلٍة منها: إّن َمن زار اإلمام احلسني ،زيارته
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عرشه، فقد روى ابن قولويه بإسناده عن احلسني ابن حمّمد القمي عن موالنا أبي 

 زار كمن كان الفرات بشطّ الله عبد أبي قبر زار مَن قال:  احلسن الرِّضا

 .(1) عرشه فوق الله

 جائز غري وهذا كرسي أو عرش فوق جالٌس تعاىل اهلل أّن اخلرب ظاهر توضيح:

ٱلرَۡحَمَّٰنه   التجسيم املمتنع عقالً على اهلل تعاىل، فاخلرب نظري قوله تعاىل: ستلزامهال
وَرةه طه  ٥لََعَ ٱۡلَعۡرش  ٱۡسَتَوىَّٰ  ِۖ  ، سه عۡ   ٥٤... ثهَم ٱۡسَتَوىَّٰ لََعَ ٱلَۡعۡرش 

َ
وَرةه األ ، َراف  سه

وز محلها على والعرش يف اخلرب واآليتني الكرميتني من املعاني املتشابهة اليت ال جي

 ظاهرها دون الّرجوع إىل احملكمات األخرى من اآليات واألخبار ودليل العقل.

ملرتفعة قوائمه ا للسرير أو سقف له الذي للشيء تقال كلمة العرش إّن فحيث وعليه

ۡم   :تعاىل بقوله بلقيس سرير على طلق هذا املعنىاُلذا  السلطان، ككرسي يُّكه
َ
أ

هَ  ت ين  ب َعۡرش 
ۡ
وَرةه انلَمۡ    ٣٨... ايَأ  .ل  سه

يستلزم  حسبما قلنا  لكونه  ملعنى يتَنزَّه عنه واجب الوجوداوهذا 

واهلل تعاىل الواجب  ،اجلسمّية، واهلل تعاىل ليس جسماً القتضائه الرتكيب واحملدودّية

س واحملَدث ممكن، واهلل تعاىل لي ،ليس مركباً وال حمدوداً ألنهما من صفات احملَدثات

 .(2)ممكناً

بل يراد من العرش  ،أْن ال يكون هلل تعاىل عرش أو كرسي إذاً  فمن البديهي 

وبناًء عليه فإّن  ،املذكور يف اخلرب واآليتني هو عامل الوجود الذي خلقه بقدرته تعاىل

ِۖ   :قوله تعاىل وإحاطته الكاملة  كناية عن تسلط اهلل  ٥٤... ٱۡسَتَوىَّٰ لََعَ ٱلَۡعۡرش 

 .مل الوجود، ونفوذ أمره وتدبريه يف مجيع أحناء العاملبعا

 ،كَمن زار اهلل تعاىل يف سلطانه وتدبريه وعليه فإّن َمن زار اإلمام احلسني

 .وتشهد له عليها ذرات الكون لشهود اهلل تعاىل له بذلك
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 : إّن اهلل تعاىل كتبه يف عليني، فقد جاء يف صحيحة ابن مسكان عن بعضومنها

 عارفاً احلسني قبر أتى مَن قال:  عن موالنا اإلمام الّصادقأصحابنا 

 .(1) عليني أعلى في الله كتبه بحقّه

 : مغفرة اهلل تعاىل جلميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ففي صحيحةومنها

 يكون أنْ أراد مَن قال:  عبد اهلل بن حييى الكاهلي عن موالنا اإلمام الّصادق

 ينال زائراً للحسني فليكن محمّد شفاعة وفي القيامة يوم الله كرامة في
 حياة في عمله ذنبٍ عن يسأله وال الثواب، وحسن والكرامة الفضل الله من

 احلسني إنّ البحر، وزبد تهامة وجبال عالج رمل عدد ذنوبه كانت ولو الدّنيا،
 َوأصحابه بيته وأهل هو عطشاناً نفسه مضطَهَداً مظلوماً قُتِل (2). 

 وهنا عدة أخبار هي املالئكة يدعون لزائره : أّن األئّمة الطّاهرينومنها

 :التالي

 حسان البصري،  عن عمر، بن موسى عن بإسناده القّمي لويهوق ابُن روى فقد

فقيل لي: ادخل،  عن معاوية بن وهب، قال: استأذنُت على اإلمام أبي عبد اهلل

فجلسُت حتى قضى صالته، فسمعُته وهو  فدخلت، فوجدته يف مصالّه يف بيته،

 بالشفاعة، ووعدنا بالكرامة، خصَّنا مَن يا اللهم  يناجي ربَّه وهو يقول:
 من أفئدةً وجعل بقي، ما وعِلْمَ مضى ما عِلْمَ وأعطانا بالوصيّة، وخصَّنا

 الذين احلسني، الله عبد أبي قبر وزوّار وإلخواني، لي اغفِرْ إلينا، تهوي الناس
 في عندكَ ملا ورجاءً بِرِّنا، في رغبةً أبداًنهم، وأشخصوا أموالهم، قواأنف

 على أدخلوه وغيظاً ألمرنا، منهم وإجابةً نبيكَ، على أدخلوه وسروراً صِلَتِنَا،
  رضوانك. بذلك أرادوا عدوِّنا،

 أهاليهم على واخلفْ والنهار، بالليل واكألهم بالرّضوان، عنّا فكافِهِم
 عنيد، جبّار كلّ شرَّ واكفِهِم واصحبهم، اخللف، بأحسن خلفوا نالذي وأوالدهم
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 أفضلَ وأعطِهم واجلن، اإلنس شياطني وشرّ وشديد، خلقك من ضعيف وكلّ 

 وأهاليهم أبنائهم على به أثرونا وما أوطانهم، عن غربتهم في منكَ أملوا ما

 .وقراباتهم
 لشخوصا عن ذلكَ ينهَهُم فلم ،بخروجهم عليهم عابوا أعداءنا إنّ اللهم

 ،الشمسُ غيَّرَتْها التي الوجوه تلك فارْحَمْ خالفنا، مَن على منهم خالفاً إلينا
 وارْحَمْ ،سنياحل الله عبد أبي حفرة على تتقلبُ التي اخلدود تلك وارْحَمْ

 جزعت التي القلوب تلك وارْحَمْ ،لنا رحمةً دموعها جرت التي األعني تلك

 تلك أستودعك إني اللهم .لنا كانت التي الصرخة تلك وارْحَمْ لنا، واحترقت

 . العطش يوم احلوض من توافيهم حتى األنفس، وتلك األبداًن
فلّما انصرف قلُت: ُجِعلُْت ِفَداكَ لو أّن  ،فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء

نه لظننت أّن الناَر ال تطعم م الدعاء الذي مسعُت منكَ كان ملن ال يعرف اهلل اهذ

 أقربَكَ ما : فقال لي ،شيئاً أبداً، واهلل لقد متنيُت أّني كنُت زرُتُه ومل أحّج

،  ذلكَ تَدَعُ ولِمَ معاوية يا  :ثم قال  زيارته!!! من مينعك الذي فما منه،

 مَن معاوية، يا : قلُت: ُجِعلُْت ِفَداكَ مل أْدِر أّن األمر يبلغ هذا كلّه، فقال

 . (1) األرض في لهم يدعو ممّن أكثر السّماء في لزوّاره يدعو

 عن خاله حممَّد بن احلسني  ،وبإسناده أيضاً عن حممَّد بن جعفر الرزاز الكويف

عن عمر بن ابان  ،بن أبي اخلطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد اهلل بن القاسم

 آالف عةأرب:  الكليب، عن أبان بن تغلب قال: قال موالنا اإلمام أبو عبد اهلل

 مَلَك رئيسُهُم ،القيامة يوم إلى يبكونه غُبْرٌ شُعْثٌ احلسني قبر عند مَلَك

 وال ،شيَّعوه إالّ مودِّعٌ يودّعه وال استقبلوه، إالّ زائرٌ يزوره فال منصور، له يُقال

 . (2) موته بعد له واستغفروا جنازته، على صلُّوا إالّ ميوت وال عادوه، إالّ ميرض
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 :وهنا اخبار تشري إىل ذلك هي اآلتي املالئكة تصلّي عليه : أّنومنها

فقد روى ابن قالويه بإسناده عن احلسن بن عبد اهلل بن حممَّد بن عيسى، عن 

أبيه، عن احلسن بن حمبوب، عن أبي املغرا، عن عنبسة، عن موالنا اإلمام أبي عبد 

 ألف سبعني ليّع بن احلسني بقبر اللهُ وَكَّلَ ، قال: مسعته يقول: اهلل
 صالة ألف تعدل أحدهم صالة من الواحدة الصّالة عنده، الله يعبدون مَلَك

 وعلى ،عليّ بن احلسني قبر لزوّار صالتهم ثواب يكون اآلدميني، صالة من

(1) األبدين أَبَدَ أجمعني والناس واملالئكة الله لعنة قاتله
  . 

:(2) يف جوار أهل البيت : أّن زائرهومنها

  قال ابن قولويه: حدثين علّي بن احلسني وعلي بن حممَّد بن قولويه رمحهما

اهلل، عن حممَّد بن حييى العطار وعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن حممَّد بن عيسى بن 

عبيد بن يقطني اليقطيين، عمن حدثه، عن أبي خالد ذي الشامة، قال: حدثين أبو 

 جوار في يكون أنْ أراد مَن يقول:  أسامة، قال: مسعُت اإلمام أبا عبد اهلل

 .  عليّ بن احلسني زيارةَ يدعْ فال وفاطمة عليّ وجوار نبيه

 وباسناده عن أبي بصري قال: مسعُت موالنا اإلمام أبا عبد اهلل  أو أبا

 زيارةَ يَدَعْ فال اجلَنَّة ومأواه اجلَنَّة مسكنُهُ يكون أنْ أحبَّ نمَ يقول:  جعفر

 أتاه مَن كربال، صاحب عليّ بن احلسني : ، قلُت: َمن هو؟ قال ماملظلو

 أقعده ،املؤمنني ألمير وحبّاً لفاطمة وحبّاً الله لرسول وحبّاً إليه شوقاً

 .  احلساب في والناس معهم يأكلُ اجلَنَّة موائد على اللهُ

 َّد بن قال ابن قولويه: حدثين حممَّد بن همام بن سهيل، عن جعفر بن حمم

مالك، قال: حدثنا حممَّد بن عمران، قال: حدثنا احلسن بن احلسني اللؤلؤي، عن 

حممَّد بن إمساعيل، عن حممَّد بن أيوب، عن احلارث بن املغرية النصري، عن 

 بقبر موكلني مالئكة جعل وتعالى تبارك الله إنّ  ، قال:موالنا أبي عبد اهلل
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 اللهِ وفدَ يا :محمَّدٌ نادى واغتَسَلَ ارتهبزي الرَّجُلُ هَمَّ فإذا ،احلسني 

 وذكر احلديث.    اجلَنَّة في مبرافقتي أبشروا

:(1): إّن زائري اإلمام احلسني يدخلون اجلَنَّة قبل الّناسومنها

قال ابن قولويه: حدثين أبي وأخي وعلي بن احلسني وحممَّد بن احلسن رمحهم 

ار، عن العمركي بن علّي البوفكي، عن اهلل مجيعاً، عن حممَّد بن حييى العط

صندل، عن عبد اهلل بن بكري، عن عبد اهلل بن زرارة، قال: مسعُت اإلمام أبا عبد 

،  النّاس على فضالً القيامة يوم عليّ بن احلسني لزوّار إنّ يقول: اهلل

 وسائر عاما بأربعني الناس قبل اجلَنَّة يدخلون  :قلُت: وما فَْضلُُهم، قال

 .  واملوقف احلساب في الناس

 :(2)أفضل ما يكون من األعمال : إّن زيارة اإلمام احلسنيومنها

 قال ابن قولويه: حدثين أبي  ،ومجاعة أصحابنا، عن سعد بن عبد اهلل

عن أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن احلسن بن علّي الوشاء، عن أمحد بن عائذ، 

، قال: سألته عن زيارة قرب اإلمام عن أبي خدجية، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 .  األعمال من يكون ما أفضل إنّه:  ، قالاحلسني

  وعنه، عن أمحد بن حممَّد بن عيسى، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن

عن  ، قال: سألُت اإلمام أبا عبد اهللأبي خدجية، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 .  األعمال من يكون ما أفضل إنه  :، قالزيارة قرب اإلمام احلسني

  ،حدثين حممَّد بن احلسن، عن حممَّد بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممَّد

، عن الوشاء، عن أمحد بن عائذ، عن أبي خدجية، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 من يكون ما أفضل إنّه : ، قالقال: سألُتُه عن زيارة قرب اإلمام احلسني

 .  األعمال

  ،حدثين أبو العباس الكويف، عن حممَّد بن احلسني، عن احلسن بن حمبوب
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 من ، قال: عن رجل، عن ابان األزرق، عن رجل، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 الله عند األعمال وأفضل ،احلسني قبر زيارة تعالى الله إلى األعمال أحب
 ساجدٌ وهو عالىت الله إلى العبد يكون ما وأقرب املؤمن، على السرور إدخال

 . باكٍ

  حدثين حممَّد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي، عن أبيه، عن أمحد بن أبي

: ما عبد اهلل، عن أبي جهم، عن أبي خدجية، قال: قلُت لإلمام أبي عبد اهلل

. األعمال من يكون ما أفضل : ؟ قاليبلغ من زيارة قرب اإلمام احلسني

 لرزاز، عن حممَّد بن احلسني، عن عبد الرمحان بن حدثين حممَّد بن جعفر ا

أبي هاشم البزاز، قال: حدثنا سامل أبو سلمة، وهو أبو خدجية، عن اإلمام أبي 

 . األعمال من يكون ما أفضل احلسني زيارة إنّ قال:  عبد اهلل

:(1)تزيد يف العمر والرزق وأّن تركها تنقصهما أّن زيارة اإلمام احلسني: ومنها

 قال ابن قولويه: حدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل  ،ومجاعة مشاخيي

عن أمحد بن حممَّد بن  ،وحممَّد بن حييى العطار وعبد اهلل بن جعفر احلمريي مجيعاً

عن أبي أيوب، عن حممَّد بن مسلم، عن  ،عيسى، عن حممَّد بن إمساعيل بن بزيع

 فإنّ ،احلسني قبر بزيارة شيعتنا مروا  :، قالموالنا اإلمام أبي جعفر

 مفترض وإتيانه ،السّوء مدافعَ ويدفع العمر في وميدّ الرزق في يزيد إتيانه

 . الله من باإلمامة للحسني يقرّ مؤمنٍ كلّ على

 عن حممَّد ابن عبد احلميد، عن  ،حدثين حممَّد بن عبد اهلل احلمريي، عن أبيه

 حَوْلٌ عليه أتى مَن  :اه يقولسيف بن عمرية، عن منصور بن حازم قال: مسعن

 أحدكم إنّ قلت ولو ،حوالً عمره من اللهُ أنقص احلسني قبرَ يأتِ لم

 زيارة تتركون ألنكم وذلك ،صادقاً لكنتُ سنة بثالثني أجله قبل ليموت

 وإذا ،أرزاقكم في ويزيدُ أعماركم في اللهُ ميدّ زيارته تدعوا فال ،احلسني
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 تدعوا وال زيارته، فتنافسوا في وأرزاقكم أعماركم من هُالل نَقَصَ زيارته تركتم 

 أمير وعند رسوله، وعند الله عند ذلك في لكم شاهدٌ احلسني فإنّ ذلك

. فاطمة وعند املؤمنني

 حدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممَّد، عن حممَّد بن ،

احلمار، عن اإلمام أبي إمساعيل، عمن حدثه، عن عبد اهلل بن وضاح، عن داود 

 ونَقُصَ كثيراً، خيراً حُرِمَ فقد احلسني قبر يزر لم مَن قال: عبد اهلل

 .  سنة عمره من

  حدثين احلسن بن عبد اهلل بن حممَّد، عن أبيه، عن احلسن ابن حمبوب، عن

 سمعتُه ، قال: صباح احلذاء، عن حممَّد بن مروان، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 لم جاحدٍ غير بحقِّه عارفاً أتاه مَن كلّ فإنّ سنة كلّ ولو احلسني زوروا يقول:

  عاجِلٍ بفَرَجٍ قبله من الله وآتاه واسعاً، رزقاً ورُزِقَ اجلَنَّة، غير عوض له يكن

 .وذكر احلديث

 عن حممَّد بن احلسني بن  ،وحدثين مجاعة أصحابنا، عن سعد بن عبد اهلل

  .بن حمبوب باسناده مثله سواء أبي اخلطاب، عن احلسن

 حدثين أبي عن أمحد بن  ،ومجاعة مشاخيي، عن سعد بن عبد اهلل

عن ابان،  ،حممَّد بن عيسى، عن أمحد بن حممَّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا

 امللك عبدَ يا  لي: قال :، قالعن عبد امللك اخلثعمي، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 عمرك في اللهُ يَمُدّ ،بذلك أصحابَكَ ومُرْ عليّ بن سنياحل زيارةَ تَدَعْ ال

 ويكتبكَ سعيداً إالّ متوت وال سعيداً اللهُ ويحييكَ ،رزقكُ في الله ويزيدُ

 . سعيداً

:(1)تعدل حججاً : أّن زيارة اإلمام احلسنيومنها

 قال ابن قولويه: حدثين أبي،  عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن
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يسى، عن حممَّد بن سنان، عن احلسني بن خمتار، عن زيد الشحام، عن حممَّد بن ع

 وأفضل حجّة عشرين تعدل احلسني زيارة ، قال: اإلمام أبي عبد اهلل

 . حجّة عشرين من

  وحدثين حممَّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أمحد بن حممَّد

 باسناده مثله. 

  بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممَّد حدثين حممَّد بن احلسن، عن حممَّد

بن عيسى، عن حممَّد بن إمساعيل بن بزيع، عن صاحل ابن عقبة، عن أبي سعيد 

فقلت: ُجِعلُْت ِفَداكَ آتي قرب  املدائين، قال: دخلُت على اإلمام أبي عبد اهلل

 الله رسول ابن احلسني قبرَ إئْتِ سعيد أبا يا نعم : ؟ قالاحلسني
 به لكَ اللهُ كتب زرتَهُ إذا فإنكَ األبرار، وأبرّ الطاهرين وأطهر يبنياألط أطيب

 .  حجّة وعشرين خمسة

  وحدثين حممَّد بن يعقوب، عن حممَّد بن حييى، عن حممَّد بن احلسني بن أبي

 اخلطاب، عن حممَّد بن إمساعيل، باسناده مثله. 

 محد ابن النضر، عن حدثين حممَّد بن جعفر، عن حممَّد بن احلسني، عن أ

، قال: ، عن اإلمام أبي عبد اهللشهاب بن عبد ربه أو عن رجل، عن شهاب 

، فقلت: تسعة عشر حّجة،  حجّة من حججتَ كم شهاب يا سألين فقال: 

 .  احلسني بزيارة لكَ حتسب حجّة عشرين تَمِّمْهَا لي:  فقال 

 سني، عن ابن سنان، عن حدثين أبو العباس، قال: حدثين حممَّد بن احل

، قلت:  حججت كم  :حذيفة بن منصور، قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

 كمَن لكنتَ حجّة وعشرين إحدى أمتمتَ لو إنّكَ أما تسعة عشر، قال: فقال: 

 .  احلسني زار

 حدثين أبي عن سعد بن عبد اهلل، عن حممَّد بن احلسني بن أبي ،

نان، عن حممَّد بن صدقة، عن صاحل النيلي، قال: قال اخلطاب، عن حممَّد بن س

 مائة حجّ كمَن كان بحقِّه عارفاً احلسني قبر أتى مَن : أبو عبد اهلل
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 .   الله رسول مع حجّة 

  وعنه، عن سعد، عن حممَّد بن احلسني، عن حممَّد بن صدقة، عن مالك بن

 له الله كتب حلسنيا زار مَن ، قال: عطية، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 .  مبرورة حجّة ثمانني

  ،حدثين أبو العباس الكويف، عن حممَّد بن احلسني، عن حممَّد بن إمساعيل

يف  عن اخليربي، عن موسى بن القاسم احلضرمي، قال: ورد اإلمام أبو عبد اهلل

يا موسى اذهب إلى الطريق األعظم  أول والية أبي جعفر فنزل النجف فقال:
على الطريق وانظر فإنه سيأتيك رجل من ناحية القادسية، فإذا دنا فقف 

يدعوك، فإنه سيجيء  ولد رسول الله منك فقل له: هاهنا رجل من
. قال: فذهبت حتى قمت على الطريق واحلر شديد، فلم أزل قائماً حتى  معك

كدُت اغصي وأنصرف وأدعه، إذ نظرُت إىل شيء يقبل شبه رجل على بعري، فلم 

 زل أنظر إليه حتى دنا مين، فقلت له: يا هذا هاهنا رجل من ولد رسول اهللأ

يدعوك وقد وصفك لي، فقال: إذهْب بنا إليه، قال: فجئُت به حتى أناخ بعريه 

ناحية قريباً من اخليمة، فدعا به فدخل األعرابي إليه ودنوُت أنا، فصرُت على باب 

 اخليمة أمسع الكالم وال أراهما. 

 قال: من أقصى اليمن،  قدمتَ؟ أين من  :اإلمام أبو عبد اهلل فقال له

، قال: نعم أنا من موضع كذا وكذا،  وكذا كذا موضع من أنت  :قال

، فقال اإلمام أبو قال: جئُت زائراً للحسني  هاهنا؟ جئتَ فيم  :قال

من غري  ، قال: جئُت للزيارة إالّ ليس حاجةٍ غير من فَجِئْتَ  :عبد اهلل

 َسلَِّم عليه وأْرِجُع إىل أهلي. اُإالّ أْن أصلّي عنده وأزوره ف حاجة

قال: نري يف زيارته   زيارته؟ في تَرَوْنَ وما  :فقال اإلمام أبو عبد اهلل

الَبَركَةَ يف أنفسنا وأهالينا وأوالدنا وأموالنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا، قال: فقال 

، قال:  اليمن أخا يا فضالً فضله من أزيدُكَ أفال:  اإلمام أبو عبد اهلل

 مقبولةً حجّة تعدل احلسني زيارة إن : ِّزْدِني يا بن رسول اهلل، قال
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 وحِجَّتَيْن واللهِ، إي : فتعجب من ذلك، فقال . الله رسول مع زاكيةً

اإلمام أبو  ، فتعجََّب، فلم يزل الله رسول مع زاكيَتَيْن متقبَّلَتَني مبرورَتَني

 الله رسول مع زاكية متقبلة مبرورة حجّة ثالثني يزيد حتى قال:  عبد اهلل
  . 

  وحدثين علّي بن احلسني، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممَّد بن

عيسى، عن حممَّد بن إمساعيل، عن صاحل بن عقبة، عن يزيد بن عبد امللك، 

 يريد أين فَمرَّ قوٌم َعلَيَّ ُحْمٌر، فقال لي:  قال: كنُت مع اإلمام أبي عبد اهلل

 الغريب زيارة من مينعهم فما : قلُت: قبوَر الشهداء، قال  هؤالء؟

 من خَيْرٌ زيارتُهُ  :فقال له رجل من العراق: وزيارته واجبة؟ فقال  الشهيد؟

، ثم  عمرةً وعشرين حجّةً عشرين عَدَّ حتى وحجّة، وعمرة وعمرة حِجّةٍ

. قال: فواهلل ما قمُت من عنده حتى أتاه رجٌل  متقبالت مبرورات : قال

فقال: إني قد حججُت تسع عشرة حّجة فاْدُع اهلل أْن يرزقين متام العشرين، 

 من خَيْرٌ لَزِيارتُه : ُ، قال: ال، قال احلسني زرتَ فهل  :قال

 .  حجّةً عشرين

 حدثين أبي وعلي بن احلسنيعد بن عبد اهلل، عن أبي ، عن س

القاسم، عن هارون بن مسلم بن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، قال: قلت 

 مع حجّةٌ له تُكْتَب : ُ؟ قال: ما ملن زار قرب احلسنيلإلمام أبي عبد اهلل

: ؟! قال، قال: قلُت له: ُجِعلُْت ِفَداكَ حّجة مع رسول اهلل الله رسول

 وحجتان نعم ُجِعلُْت ِفَداكَ حجتان؟! قال، قال: قلُت : : وثالث نعم  ،

؟! فما زال يعّد حتى َبلََغ َعْشَراً، قلُت: ُجِعلُْت ِفَداكَ عشر حجٍج مع رسول اهلل

، قلُت: ُجِعلُْت ِفَداكَ وعشرون، فما زال يعد  حجّة وعشرون نعم  :قال

 حتى بلغ مخسني، فسكتُّ. 

 ليد، عن حممَّد بن احلسن الصفار، عن أمحد وحدثين حممَّد بن احلسن بن الو

بن حممَّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد اهلل بن املغرية، عن عبد اهلل بن ميمون 
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زائراً  ، قال: قلُت له: ما ملن أتى قرب احلسنيالقداح، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 عمرةٍ وألفُ ةٍحجّ ألفُ له يُكْتَبُ :عارفاً حبقِّه غري مستكرٍب وال مستنكٍف؟ قال

. الله رحمة في يخوض يزل ولم سعيداً كُتِبَ شقيّاً كان وإنْ مبرورةٍ،

:(1)تعدل عتق الرِّقاب أّن زيارة اإلمام احلسني: ومنها

  قال ابن قولويه: حدثين حممَّد بن جعفر الرزاز الكويف، عن حممَّد بن احلسني

ة، عن صاحل النيلي، قال: قال الزيات، عن حممَّد بن سنان، عن حممَّد بن صدق

 أجر له الله كتب بحقِّه عارفاً احلسني قبر أتى مَن : اإلمام أبو عبد اهلل

 مسرجة الله سبيل في فرس ألف على حمل وكمَن نسمة، ألف أعتق مًن

 .  ملجمة

 حدثين أبي  وحممَّد بن يعقوب، عن حممَّد بن حييى العطار، عن حممَّد بن

 اخلطاب باسناده مثله. احلسني بن أبي 

  ،حدثين أبو العباس القرشي، عن حممَّد بن احلسني، عن حممَّد بن إمساعيل

 عن صاحل بن عقبة، عن أبي سعيد املدائين، قال: قلت لإلمام أبي عبد اهلل

 إئتِ سعيد أبا يا نعم : ؟ قالفقلت: ُجِعلُْت ِفَداكَ آتي قرب ابن رسول اهلل

 زرتَهُ فإذا األبرار، وأبرّ األطهرين وأطهر الطيبني أطيب الله رسول ابن قبر

 . رقبة وعشرين خمسة عتق لكَ اللهُ كتب

 حدثين أبي عن عدة من أصحابنا، عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد ،

بن حممَّد بن عيسى، عن حممَّد بن إمساعيل، عن صاحل بن عقبة، عن أبي سعيد 

 وذكر مثله.  د اهللاملدائين، قال: قلت لإلمام أبي عب

:(2)مشفعون : أّن زّوار اإلمام احلسنيومنها

  قال ابن قولويه: حدثين حممَّد بن احلسني بن مت اجلوهري، عن حممَّد بن

أمحد بن حييى بن عمران األشعري، عن موسى بن عمر، عن علّي بن النعمان، 
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 وتعالى تبارك الله نّإ : عن عبد اهلل بن مسكان، قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

 ويغفر حوائجهم ويقضي عرفات أهل قبل احلسني قبر لزوّار يتجلّى

 .  ذلك بهم فيفعل عرفات بأهل يثني ثم مسائلهم، في ويشفعهم ذنوبهم

 حدثين أبي  وحممَّد بن احلسن وعلي بن احلسني مجيعاً، عن سعد بن

حييى، عن رجل، عن  عبد اهلل، عن حممَّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن

 احلسني زائر ، قال: مسعته يقول: سيف التمار، عن اإلمام أبي عبد اهلل
 الدنيا في كان ممن النار لهم وجبت قد كلهم رجل ملائة القيامة يوم مشفع

 .  املسرفني من

 حدثين أبي  وحممَّد بن احلسن وعلي بن احلسني وعلي بن حممَّد بن

بن إدريس وحممَّد ابن حييى، عن العمركي بن علّي  قولويه مجيعاً، عن أمحد

، عن  وكان يف خدمة موالنا أبي جعفر الثاني البوفكي، قال: حدثنا حييى 

يف حديث له طويل، قلت:  علّي، عن صفوان اجلمال، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 لأو جار عليه السلطان فقتله، قال:  يعين قرب احلسني  فما ملن قتل عنده 
 املالئكة منها خلق التي طينته وتغسل خطيئة كلّ بها له يغفر دمه من قطرة

 خالطها كان ما عنها ويذهب اخمللصني، األنبياء خلصت كما تخلص حتى
 فيلقي إمياناً، وميأل صدره ويشرح قلبه ويغسل الكفر، أهل طني أدناس من

 في شفاعة هل ويكتب والقلوب، األبداًن تخالطه ما كلّ من مخلص وهو الله
 وملك جبرئيل مع املالئكة عليه الصالة وتولي إخوانه، من وألف بيته أهل

 له ويوضع عليه، قبره ويوسع اجلَنَّة، من وحنوطه بكفنه ويؤتي املوت،
 من بالطرف املالئكة وتأتيه اجلَنَّة، من باب له ويفتح قبره، في مصابيح

 مع فيها يزال فال القدس، حظيرة إلى يوما عشر ثمانية بعد ويرفع اجلَنَّة.
 النفخة كانت فإذا شيئاً، تبقي ال التي النفخة تصيبه حتى الله أولياء

 املؤمنني وأمير الله رسول يصافحه من أول كان قبره من وخرج الثانية

 فيشرب احلوض على ويقيمونه ألزمنا، له: ويقولون ويبشرونه ،واألوصياء
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. أحبَّ مَن ويسقي منه 

 حدثين أبي عن احلسني بن احلسن بن ابان، عن حممَّد بن أورمة، عن ،

 أبي عبد اهلل املؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 :قال: مسعته يقول ، ّإلى حلظة ألف مائة وليلة يوم كلّ في لله إن 
 احلسني قبر لزائري ويغفر منه، يشاء مَن ويعذب منه يشأ ملن يغفر األرض
 كان من كائنا القيامة يوم له يشفع وملن بيتهم وألهل خاصة  :قلُت ،

 . ناصبياً يكن لم ما كان وإنْ وإْن كان رجالً قد استوجبه النار، قال: 

  حدثين احلسن بن عبد اهلل بن حممَّد بن عيسى، عن أبيه عبد اهلل بن حممَّد بن

ن وضاح، عن عبد اهلل بن شعيب عيسى، عن احلسن بن حمبوب، عن عبد اهلل ب

 شيعة أين القيامة: يوم منادٍ ينادي قال:  التميمي، عن اإلمام أبي عبد اهلل
 فيقومون تعالى، الله إالّ يحصيهم ال الناس من عنق فيقوم محمَّد؟ آل

 أناس فيقوم ؟احلسني قبر زوّار أين مناد: ينادي ثم الناس، من ناحية

 فيأخذ .اجلَنَّة إلى بهم إنطَلِقُوا أحببتم مَن دبي خذوا لهم: فيقال كثير،

 تعرفني أمَا فالن يا :لرجل يقول الناس من الرجل أنّ حتى أحب، مَن الرجل

 . يُمْنَع وال يُدْفَع ال اجلَنَّة فيدخله وكذا، كذا يوم لك قمت الذي أنا

:(1)ائُجينفَّس بها الكْرُب وُتقَضى بها احلو : أّن زيارة اإلمام احلسنيومنها

 حدثين أبو القاسم جعفر بن حممَّد بن إبراهيم بن عبيد اهلل  :قال ابن قولويه

عن هشام ابن  ،املوسوي العلوي، عن عبيد اهلل بن نهيك، عن ابن أبي عمري

 جانبكم إلى إنّ : احلكم، عن فضيل بن يسار قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل

 . حاجَتَهُ وقضى كُرْبَتَهُ اللهُ نَفَّسَ إالّ مكروبٌ أتاه ما لقبراً

 عن حممَّد بن أبي عمري، عن سلمة صاحب  ،وعنه، عن عبيد اهلل بن نهيك

 إنّ يقول:  قال: مسعُت اإلمام أبا عبد اهلل ،السابري، عن أبي الصباح الكناني
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 عنده وإنّ حاجَتَهُ، وقضى كربَتَهُ اللهُ نَفَّسَ إالّ مكروبٌ أتاه ما قبراً جانبكم إلى

 زاره فمَن القيامة، يوم إلى يبكونه غبراً شعثاً قُبِضَ منذ مَلَك آالف أربعة

 . جنازتَهُ اتّبَعُوا مات ومَن عَادُوْهُ، مَرِضَ ومَن مأمنه، إلى شيَّعُوه

 حدثين أبي ،عن سعد بن عبد اهلل، عن علّي بن إمساعيل بن عيسى ،

اعيل ابن جابر، عن اإلمام أبي عبد عن حممَّد بن عمرو الزيات، عن كرام، عن إمس

 على وحقيقٌ مكروباً، قُتِلَ احلسني إنّ ، قال: مسعته وهو يقول: اهلل

 .  مسروراً اللهُ رَدَّهُ إالّ مكروبٌ يأتيه ال أنْ الله

  وحدثين حممَّد بن احلسن، عن حممَّد بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممَّد

ن فضال، عن مفضل بن صاحل، عن حممَّد بن علّي بن عيسى، عن احلسن بن علّي ب

 أهل على واليتَنَا عَرَضَ الله إنّ ، قال: احلليب، عن اإلمام أبي عبد اهلل
 مكروبٌ يأتيه ال قبراً جانبها إلى وإنّ الكوفة، أهل إالّ يقبلها فلم األمصار

 .  حاجته بقضاء مسروراً الله رجعه إالّ ركعات أربع عنده فيصلي

 ثين احلسن بن عبد اهلل بن حممَّد بن عيسى، عن أبيه، عن احلسن بن حد

، قال: حمبوب، عن العالء بن رزين، عن حممَّد بن مسلم، عن اإلمام أبي جعفر

 ّعلى وحَقَّ لهفاناً، عطشاناً مكروباً مظلوماً قُتِلَ كربالء صاحب احلسني إن 
ذو  وال عطشانٌ وال مغمومٌ وال مذنبٌ وال مكروبٌ وال لهفانٌ يأتيه ال أنْ الله

 كربَتَهُ اللهُ نَفَّسَ إالّ ،الله إلى باحلسني وتقرب عنده دعا ثم عاهة
 ولياُ يا فاعتبروا رزقه، في وبَسَطَ عمره في ومَدَّ ذَنْبَهُ وغَفَرَ مسألَتَهُ وأعطاه

 .  األبصار

 ى وأمحد حدثين أبي ومجاعة مشاخيي وحممَّد بن احلسن، عن حممَّد بن حيي

، عن  وكان يف خدمة موالنا أبي جعفر بن إدريس، عن العمركي، عن حييى 

 ما لقبراً الكوفة بظهر إنّ ، قال: بعض أصحابنا، عن اإلمام أبي عبد اهلل

.  احلسني اإلمام قبر يعني  كربَتَهُ اللهُ فَرَّجَ إالّ قطّ مكروبٌ أتاه

 بن احلسني بن أبي اخلطاب، عن حممَّد بن عن حممَّد  ،حدثين حممَّد بن جعفر
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 إنّ  :ناجية، عن عامر بن كثري، عن أبي النمري، قال: قال اإلمام أبو جعفر

 ألنّ وذلك الكوفة، أهل قبول يقبلها فلم األمصار أهل على عُرِضَتْ واليتنا
  احلسني اإلمام قبر يعني  آخر لقبراً لزقه إلى وإنّ فيها، عليّ قبر

 إالّ حاجته الله يسأل ثم أربعة أو ركعتني عنده فيصلي يأتيه آتٍ من فما

 . مَلَك ألف يوم كلّ به ليحفّ وانه له، قضاها

  حدثين أبو العباس الكويف، عن حممَّد بن احلسني، عن صفوان، عن الوليد

: دعاني الشوق إليك بن حسان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت ألبي عبد اهلل

 كان من أتيت فهال ربك، تشك ال ك علّي مشقة، فقال لي: ان جتشمت إلي

فكان من قوله: فهال أتيت َمن كان أعظم حقاً عليك  ، مني عليك حقاً أعظم

 ال تشك ربك، قلت: ومن أعظم علّي حقا منك، قال:  :مين أشد علّي من قوله

 عليّ بنا احلسني، ّاحلسني أتيت إال إليه وشكوت عنده الله فدعوت 

 . وائجكح

 عن سلمة بن اخلطاب، عن إبراهيم بن حممَّد، عن علّي بن  ،حكيم بن داود

فقال: اني قد  عن إسحاق بن يزداد قال: أتى رجٌل اإلمام أبا عبد اهلل ،املعلى

 ال أنزل مكة، فقال:  :ضربت على كّل شي لي ذهباً وفضة وبعت ضياعي فقلت
، فقلُت: ففي حرم رسول اهلل ، جهرةً بالله يكفرون مكة أهل فانّ تفعل

 فانّ الكوفة بالعراق عليكَ فأين أنزل، قال:  :، قلُت منهم شرٌّ هم قال: 

 أتاه ما قبرٌ جانبها والى وهكذا، هكذا ،ميالً عشر اثني على منها البركة

 . عنه اللهُ فرَّج إالّ ملهوفٌ وال قط مكروبٌ

وتستقبلهم  ، حبقِّه تشّيعهم املالئكةُالعارفني : أّن زائري اإلمام احلسنيومنها

:(1)وتعودهم إذا مرضوا، يشهدونهم إذا ماتوا، ويستغفرون هلم إىل يوم القيامة

 حدثين أبي وحممَّد بن احلسن، عن احلسني بن حسن بن  :قال ابن قولويه
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ابان، عن احلسني بن سعيد، عن القاسم بن حممَّد اجلوهري، عن إسحاق ابن 

، قال: مسعته يقول: هارون بن خارجة، عن اإلمام أبي عبد اهللإبراهيم، عن 

 َاحلسني بقبر اللهُ وكَّل يوم إلى يبكونه غبراً شعثاً مَلَك آالف أربعة 

 عادوه مرض وإنْ مأمنه، يبلغوه حتى شيعوه بحقِّه عارفاً زاره فمَن القيامة،

 .  القيامة ميو إلى له واستغفروا جنازته، شهدوا مات وإنْ وعشية، غدوة

  حدثين حممَّد بن جعفر، عن حممَّد بن احلسني، عن حممَّد بن إمساعيل بن

بزيع، عن أبي إمساعيل السراج، عن حييى بن معمر العطار، عن أبي بصري، عن 

 احلسني يبكون غبر شعث مَلَك آالف أربعة ، قال: اإلمام أبي جعفر
 إالّ عنده من أحد يرجع وال بلوه،استق إالّ أحد يأتيه فال القيامة، يوم إلى

 .  شهدوه إالّ أحد ميوت وال عادوه، إالّ أحد ميرض وال شيعوه،

 وحدثين أبي ،عن سعد بن عبد اهلل، عن أمحد ابن حممَّد بن عيسى ،

 عن حممَّد بن إمساعيل بن بزيع باسناده مثله. 

 ان، عن حدثين أبي، عن سعد، عن حممَّد بن احلسني، عن موسى ابن سعد

 مثله.  عبد اهلل بن القاسم، عن عمر بن ابان، عن اإلمام أبي عبد اهلل

  حدثين جعفر بن حممَّد بن إبراهيم، عن عبد اهلل بن نهيك، عن ابن أبي

عمري، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، قال: مسعُت اإلمام 

 كربته الله نفس إالّ مكروب أتاه ما قبراً جانبكم إلى إنّ يقول:  أبا عبد اهلل

 يبكونه غبراً شعثاً قبض يوم منذ مَلَك آالف أربعة عنده وإنّ حاجته، وقضى

 .  جنازته اتبعوا مات ومَن عادوه، مرض ومَن شيعوه، زاره فمَن القيامة، يوم إلى

  حدثين أبي ومجاعة مشاخيي، عن حممَّد بن حييى العطار، عن محدان بن

بن احلجاج، عن بوري، عن عبد اهلل بن حممَّد اليماني، عن منيع سليمان النيسا

     . قال:ن، عن صفوان اجلمال، عن اإلمام أبي عبد اهلليونس بن عبد الرمح

 ّمن مَلَك سبعمائة شيعه احلسني زيارة يريد منزله من خرج إذا الرجل إن 

 خلفه، ومن يديه بني ومن شماله، وعن ميينه وعن حتته، ومن رأسه فوق
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 لكَ اللهُ غفر قد مناد: ناداه احلسني زار فإذا مأمنه، يبلغونه حتى 

 إلى صاروا فإذا منزله، إلى له مشيِّعني معه يرجعون ثم العملَ، فاستأنِفْ
 يزورون ثم مماته، يوم إلى يزورونه يزالون فال الله، نستودعكَ قالوا: منزله

 .  للرجل ذلك وثواب يوم، كلّ في احلسني قبر

  وعنه، عن حممَّد بن حييى باسناده إىل منيع، عن زياد، عن عبد اهلل بن

 اللهَ إنّ يقول:  مسكان، عن حممَّد احلليب، قال: مسعُت اإلمام أبا عبد اهلل
 الساعة، تقوم أن إلى غبراً شعثاً مَلَك آالف أربعةَ احلسني بقبر وَكَّلَ

.  مات إذا جنازته ويشهدون مرض، إذا يعودونه زاره، مَن يشيعون

  ،حدثين حممَّد بن احلسن بن أمحد بن الوليد، عن حممَّد بن احلسن الصفار

عن احلسن بن علّي بن عبد اهلل بن املغرية، عن العباس بن عامر، عن ابان، عن أبي 

 أربعةَ احلسني بقبر وَكَّلَ الله إنّ ، قال: محزة، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 الشمس، زوال إلى الفجر طلوع من يبكونه يزل فلم غبراً، شعثاً مَلَك آالف
 يزل فلم مَلَك، آالف أربعة وصعد مَلَك آالف أربعة هبط الشمس زالت فإذا

 ويعودونه أهله، إلى ويشيعونه زاره، ملن ويشهدون الفجر يطلع حتى يبكونه

 .  مات إذا عليه ويصلُّون مرض، إذا

 عد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممَّد بن حدثين أبي ومجاعة مشاخيي، عن س

عيسى، عن حممَّد بن خالد الربقي، عن القاسم بن حييى، عن جده احلسن بن 

 أبي قبر زيارة يريد بيته من خرج من ، قال: راشد، عن اإلمام أبي إبراهيم

 يكتب يزل فلم قفاه في إصبعه يضع ملكا به الله وكل احلسني الله عبد
 وسط كفه وضع احلائر باب من دخل فإذا احلائر، يرد تىح فيه من يخرج ما

 .  العملَ فاستأنِف لك غفر فقد مضى ما أما له: قال ثم ظهره

  حدثين حممَّد بن احلسن، عن حممَّد بن احلسن الصفار، عن أمحد بن حممَّد

بن عيسى، عن القاسم بن حييى، عن جده احلسن بن راشد، عن موالنا اإلمام أبي 

 .مثله  ، قال: َمن خرج من بيته يريد زيارة قرب احلسنيإبراهيم
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  حدثين أبي وحممَّد بن عبد اهلل رمحهما اهلل مجيعاً، عن عبد اهلل بن جعفر

احلمريي، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علّي بن مهزيار، عن أبي القاسم، عن 

، قال: سأل القاسم بن حممَّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة

إنّ   :؟ قالوأنا عنده فقال: ما ملن زار قرب احلسني رجٌل اإلمام أبا عبد اهلل
 شعثاً مَلَك آالف أربعة به اللهُ فَوَكَّلَ البالد، حتى بَكَتْهُ صِيْبَاُ ملا احلسني

 يبلغوه حتى شيّعوه بحقِّه عارفاً زاره فمَن القيامة، يوم إلى يبكونه غبراً
 له واستغفروا جنازتَهُ شهدوا مات وإنْ وعشية، غدوة عادوه مرض وإنْ مأمنه،

 .  القيامة يوم إلى

  حدثين حممَّد بن جعفر، عن حممَّد بن احلسني بن أبي اخلطاب، عن موسى

بن سعدان، عن عبد اهلل بن القاسم، عن عمر بن ابان الكليب، عن أبان بن تغلب 

 مع القتالَ يريدون مَلَكٍ آالف أربعةُ هبط : قال: قال اإلمام أبو عبد اهلل
 وقد فهبطوا االستيذان، في فَرَجِعُوا القتال، في لهم يُؤْذَنْ فلم احلسني

 رئيسُهم القيامة، يوم إلى يبكونه غُبُرٌ شعثُ قبره عند فهم ،احلسنيُ قُتِلَ
 إالّ عٌمودِّ يودِّعُهُ وال استقبلوه، إالّ زائرٌ يزوره فال منصور، له يُقال مَلَكٌ

 جنازته، على صلُّوا إالّ ميوت وال عادوه، إالّ مريضٌ ميرض وال شيعوه،

 .  القائم قيام ينتظرون األرض في هؤالء وكلُّ موته، بعد له واستغفروا

  حدثين أبو العباس الرزاز، عن ابن أبي اخلطاب، قال: حدثين حممَّد بن

ن موالنا اإلمام أبي جعفر الفضيل، عن حممَّد بن مضارب، عن مالك اجلهين، ع

 :قال: قال ، احلسني قبض ملا وتعالى تبارك الله ان مالك يا بعث 
 عارفاً زاره فمن القيامة، يوم إلى يبكونه غبراً شعثاً مَلَك آالف أربعة إليه

 يزل ولم حجّة، له وكتب تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له الله غفر بحقِّه
 أبو اإلمام وقبض مالك مات فلمّا قال: أهله. إلى يرجع حتى محفوظاً

 انتهيتُ فلما باحلديث، فأخبرتُه الله عبد أبي اإلمام على دخلت جعفر

 . محمَّد يا وعمرة :قال حجّة، إلى
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 :(1): أّن احلائر من املواضع اليت حيب اهللُ أْن ُيدَعى فيهاومنها

 ن بن متيل، عن قال ابن قولويه: حدثين أبي وحممَّد بن احلسن، عن احلس

يف  سهل بن زياد، عن أبي هاشم اجلعفري، قال: بعث إليَّ اإلمام أبو احلسن

مرضه واىل حممَّد بن محزة، فسبقين إليه حممَّد بن محزة فأخربني أنه ما زال يقول: 

 ابعثوا إلى احلائر  احلائر، ثم دخلُت ، فقلُت حملمَّد: إالّ قلت له: أنا أذهب إىل

، ثم  ذلك في انظروا ُجِعلُْت ِفَداكَ أنا أذهب إىل احلائر، فقال: :عليه فقلُت له

،  ذلك يسمع أنْ أكره وأنا عليّ بن زيد من سر له ليس محمَّداً إنّ  قال:

قال: فذكرُت ذلك لعلّي بن بالل، فقال: ما كان يصنع باحلائر وهو احلائر. فقدمت 

قيام، فلما رأيته انس بي العسكر فدخلت عليه، فقال لي اجلس حني أردت ال

 يطوف كان الله رسول ان ذكرت قول علّي بن بالل فقال لي: إالّ قلت له: 

 البيت، حرمة من أعظم واملؤمن النبي وحرمة احلجر، ويقبل بالبيت

 أحب فأنا ،فيها يذكر ان الله يحب مواطن هي إمنا بعرفة، يقف أن الله وأمره

 . املواضع تلك من واحلائر فيها، يدعى ان الله يحب حيث لي ان يدعى

 عن سعد بن عبد اهلل، عن حممَّد بن  ،حدثين علّي بن احلسني ومجاعة

عن أبي هاشم اجلعفري، قال: دخلت انا وحممَّد بن محزة عليه نعوده وهو  ،عيسى

فلّما خرجنا من عنده، ،  مالي من احلائر إلى قوماً وجهوا  :عليل، فقال لنا

املشري يوجهنا إىل احلائر وهو مبنزلة َمن يف احلائر، قال:  :بن محزةقال لي حممَّد 

 يُعْبَدَ أنْ يحب مواضع لله إنّ هكذا هو ليس  :فعدُت إليه فأخربته، فقال لي

 . املواضع تلك من احلسني وحائرُ فيها،

 :: أّن املالئكة تقّدس زّوارهومنها

  أبي عبد اهللعن صاحل، عن احلارث بن املغرية، عن اإلمام قال:  ّإن 

 للها أعطاهم الرجلُ بزيارته هَمَّ فإذا احلسني بقبر موكَّلني مالئكة لله
                                                           

  (



 اجلزء الثاني 

 حسناته تزال فما حسناته، له ضاعفوا خطا إذا ثم محوها، خطا فإذا ذنوبه،

 السماء مالئكة وينادون وقدسوه اكتنفوه ثم اجلَنَّة، له توجب حتى تضاعف
 الله وفدَ يا :محمَّد ناداهم اغتسلوا فإذا الله، حبيبِ بِحبي زوّارَ قَدِّسُوا أنْ

 لقضاء ضامن انا :املؤمنني أمير ناداهم ثم اجلَنَّة، في مبرافقتي أبشروا
 نع النبي التقاهم ثم واآلخرة، الدنيا في عنكم البالء ودفع حوائجكم
 . (1) أهاليهم إلى ينصرفوا حتى شمائلهم وعن إميانهم

توجب غفران الذنوب: ارته: أّن زيومنها

  قال بن قولويه: حدثين علّي بن احلسني بن موسى بن بابويه ومجاعة

رمحهم اهلل، عن سعد بن عبد اهلل، عن احلسن بن علّي بن عبد اهلل ابن املغرية، عن 

العباس بن عامر، عن جابر املكفوف، عن أبي الصامت، قال: مسعُت اإلمام أبا 

 بكل له الله كتب ماشياً احلسني قبر أتى مَن وهو يقول:  عبد اهلل

 الفرات أتيت فإذا درجة. ألف له ورفع سيئة ألف عنه ومحا حسنة ألف خطوة
 بابَ أتيتَ فإذا الذّليل، العَبْدِ مَشْيَ وامشِ حافياً، وامشِ نعليكَ وعَلِّق فاغتسل

 فَكَبِّرْ عليه فقِفْ رأسَه ئتِا ثم أربعاً، كَبِّرْ ثم قليالً امشِ ثم أربعاً، فكَبِّرْ احلائر

 . (2) حاجتَكَ اللهَ واسألِ عنده، وصَلِّ أربعاً

 حدثين أبي ،عن احلسني بن احلسن بن ابان، عن حممَّد بن أورمة ،

 يا ، قال: عمن حدثه، عن علّي بن ميمون الصائغ، عن اإلمام أبي عبد اهلل

 أتاه مَن ما ملن أتاه من الثواب، قال: ، قال: قلُت:  تَدَعَهُ وال احلسنيَ زُرِ عليّ

 فإذا درجةً، له ورَفَعَ سيئةً عنه ومحى حَسَنَةً خطوةٍ بكلّ له اللهُ كتب ماشياً
 يخرج ما يكتبان وال خيرٍ مِن فِيْهِ من خرج ما يكتبان مَلَكَني به اللهُ وَكَّلَ أتاه

 مغفورا الله ولي يا وقالوا: ودعوه انصرف فإذا ذلك، غير وال شرٍّ من فِيْهِ من
 ترى ال والله رسوله، بيت أهل وحزب رسوله وحزب الله حزب من أنتَ لك،
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 .(1) أبداً تطعمكَ وال تراكَ وال أبداً، بعينكَ النارَ 

 ،توجب نيل الصلوات والّرمحة واملغفرة من اهلل تعاىل فإّن زيارته واخلالصة:

أو التكثري أو  ،محةٌ ومغفرةٌ( للتعظيموالتنكري الوارد يف األلفاظ الثالثة )صلواٌت ور

واملغفرة مبن عليه  ،النوعّية، والفرق بينها: أّن الّصلوات ختتّص مَبن ال ذنب له

 .ذْنب، والّرمحة تشملهما، فتكون الّرمحة أعّم من الّصالة واملغفرة

فُيراد منه أن   اللهم اجعَلْ محياي محيا محمّد وآل محمّد  :وأّما قوله

ومماتي مثل  ،ياتي مثل حياتهم يف الّرغبة إىل اخلريات واألعمال الّصاحلةإجَعْل ح

فبذلك استحقّوا  ،مماتهم يف سبيل اهلل تعاىل وخملصاً إليه كما كانوا خملصني إليه

(2)روى القندوزي احلنفي عن ابن عّباس .وات والّرمحة والّسعادة الدائمةالّصل
قال:  

 عدن جنات ويسكن مماتي وميوت حياتي حياي أنْ سرّه مَن : قال رسول اهلل

 ولده من باألئمّة وليقتدِ ،وليَّه وليوالِ عليّاً فليوالِ ربي، قضيباً فيها غرس التي

 للمكذبني وويلٌ ،وعلماً فهماً ورُزقوا طينتي، من خُلقوا عترتي، فإنهم بعده، من

 . شفاعتي اللهُ أنالهم ال صلتي، فيهم القاطعني أمتي، من بفضلهم

 أنْ أحبَّ مَن  :يقول اهلل رسول مسعُت قال: مطرق بن زياد عن أيضاً وأخرج

  بعده من وذريته عليّاً فلْيَتَوَلَّ اجلَنَّةَ ويدخل مماتي، وميوت حياتي يحيا
(3). 

وُيحَتمل كونهما امسي زمان  ،مصدران ميميان  ومماتي محياي  :فقوله

وأموت يف زمان مماتهم  ،وهو زمان الّرجعةأي اجعلين حبيث أحيى يف زمان حياتهم 

 .أي عند رفعهم إىل الّسماء بعد انقضاء الدنيا
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َكْت ب ه  َبنهو  ] َمَّ إَنَّ َهذا يَوٌْم َتََبََّ  اللهه
ه
َة   َمَيَّةَ أ  [َوابْنه آُك 

 [َول سان   ْكباد  اللع نيه بْنه اللع ني  لََعَ ل سان َك األ ]
 َّ َموْط ن آَل   َصِلَّ اّلل َعلَيْه  وَ نَب ي ََّك  ]

 [َوَموْق ف  ف كه
 [ َصِلَّ اّلل َعلَيْه  َوآَل    َك بيه َوَقَف ف يه  نَ  ]

الذي  يثاً حمزوناً على اإلمام احلسنيغهنا ينفِّس الداعي عن مكنون صدره مست

قُتل مظلوماً ال جلرٍم اقرتفه أو عرٍض استباحه أو ماٍل اغتصبه، حاشا وكالّ! بل 

 أمور:يرجع ظلمهم له إىل 

إجهاره باحلّق ورفضه للباطل، وعدم استعماله للتقية للحفاظ على  األّول: األمر

 حياته، وهلذا األمر مربراته منها:

 األمر اإلهلي باخلروج على طاغوت زمانه. 

 .: وجود ثلّة خملصة جاهدت معهومنها

 .: وجود مربِّرات موضوعّية اقتضت اخلروج والقيامومنها

 .والتشريعي العقائدي املستوى على عظيمة مفاسد قيام يؤدي إىلإّن عدم ال: ومنها

 .سوةً لغريه من الثائرين على الباطلاُأْن يكون قيامه : ومنها
 .عدم خنوعه وانقياده ليزيد لعنه اهلل تعاىل الثاني: األمر

 .معارضة مصاحل يزيد للحقِّ الذي صدع به اإلمام احلسني الثالث: األمر

وقبله أبو سفيان  ،غض يزيد للعرتة النبوّية كما كان أبوه معاويةب الّرابع: األمر

 .الشجرة امللعونة يف القرآن

واحلسد من آثار حّب الدنيا؛ ألّن احلاسد إمنا يتمنى  ،وسبب البغض هو احلسد

لنعمة عن احملسود ليتفّرد حبّب اآلخرين له ليكون الزعيَم أو احلاكَم أو ازوال 

 نفس احلاسد دون طروء عناوين أخرىسد ملناشئ ذاتية يف وقد يكون احل،الّسلطان
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 عليه بل جملرد ا لشقاوة الداخلّية اليت تعرتيه وتغلب على عقله وروحه.
بأّن منازعة أ بي بكر وعمر ألمري املؤمنني  وبهذا يندفع ما أفاده أحد األعالم

، فقال: بسبب حّب الدنيا وليس بسبب نصبهما وعدوانهما له علّي

  

 (1). 

وقد أجاد تلميذه العالّمة اجلليل السيِّد تقي الطبطبائي القمي يف رّده عليه بقوله: 

 

 

 (2). 

 :مّنضيف إىل ما تقد

وصفعها على  العتداء على سّيدة نساء العاملني الّزهراء البتولاإّنه إذا مل يكن 

ورفسها على بطنها حتى أسقطت جنينها البالغ من العمر  ،خّدها حتى تناثر قرطها

إخل، نصباً وعداوةً فبماذا  .تة أشهر، وتكسري أضالعها حتى ماتت بسبب ذلك..س

قد عرَّف النصب  مع أّن صاحب الّدعوى ؟يا ُترى يتحقق النصب والعداوة

بالرباءة منهم  لبغض ألهل البيتاوالعداوة يف حبوثه األخرى بأّنه إعالن وإشهار 

بعد هذا كلّه يأتي صاحب الّدعوى أ .وسّبهم وقتلهم، وكّل ذلك فعله املغتصبون..
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وينفي عن هؤالء النصب بل إّن ما فعلوه إّنما كان ألجل الّدنيا، وهل الّدنيا تبيح 

للغاصب االعتداء على سّيد املوّحدين وإذالله باالعتداء على زوجته سّيدة النساء 

اجلّنة  وبضعة النيب بل روحه اليت بني جنبيه؟! وهل أذية َمْن ألجله خلق اهلل تعاىل

والنار فعالً دنيوياً حمضاً خالياً من النصب والعداوة؟! وإذا كان كذلك فإذاً ليس 

 ناٌساُ هناك ناصيبٌّ على وجه األرض أصالً، بل إّن َمن قتل بقّية األئّمة امليامني

 غّرتهم الّدنيا فأبادوهم حّباً للدنيا وليس نصباً وعداوةً ألهل بيت العصمة والطهارة

لي ترتفع األحكام الفقهّية اليت دلّت على كفر النواصب واآلثار املرتتبة ، وبالتا

نة يف الكتب الفقهّية احلديثّية واالستداللّية والعملّية، ومنها هي مدوَّوعلى ذلك 

أن حيذف حبث النواصب من  عليه الواجب رسالة صاحب الّدعوى، فكان

 فكيف بزماننا هذا؟!!! نساءرسالته العملّية لعدم وجود ناصيب يف زمن سّيدة ال

 عوٌد على َبدء:
أي يوم عاشوراء الذي هو امتداد  خلالئق افاليوم الذي اسُتبيح فيه دُم أشرف 

قد ترّبك فيه بنو أمّية وابن   ملظلومةاوفرع ملا حصل على سّيدة النساء الّزهراء 

ون يرتكون فيه وهو يوم كان اجلاهلّي ،زياد وابن آكلة األكباد وهي هند أّم معاوية

 .القتال حلرمته عندهم

 عاشوراء يوم حوائجه في السّعي ترك مَن : قال موالنا اإلمام الرِّضا

 مصيبته يوم عاشوراء يوم كان ومَن ،واآلخرة الدنيا حوائج له الله قضى

 اجلنان في بنا وقرّت ،وسروره فرحه يوم القيامة يوم الله جعل وبكائه وحزنه

 له يُبارَك لم شيئاً ملنْزِلِه فيه دّخراو برَكَة يوم عاشوراء يوم سمّى ومَن ،عينُه

 سعد بن وعمر زياد بن للها وعبيد يزيد مع القيامة يوم وحشر ادَّخَرَ، فيما

وروى الّصدوق يف العلل بإسناده إىل  .(1) النّار من درك أسفل إلى الله لعنهم

يا بن رسول اهلل كيف صار  :عبد اهلل بن الفضل قال: قلُت لإلمام أ بي عبد اهلل
                                                           



 

 

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

 يوم عاشوراء يوم مصيبة وغّم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول اهلل

واليوم الذي ماتت فيه سّيدة النساء فاطمة ، واليوم الذي قُِتَل فيه أمري ،

 قُتِلَ يوم إنّ بالسّم؟ فقال:  ، واليوم الذي قُِتَل فيه اإلمام احلسناملؤمنني

 الكساء أصحاب أنّ وذلك األيام، سائر جميع من مصيبة أعظم نياحلس
 النبيّ عنهم مضى فلمّا خمسةً، كانوا الله على اخللق أكرم كانوا هم الذين
 عزاء للناس فيهم فكان واحلسني، واحلسن وفاطمة املؤمنني أمير بقي 

 قتل فلمّا وسلوة، عزاء احلسني في للناس كان احلسن مضى وسلوة، فلم

عزاء  بعده فيه للناس أحدٌ الكساء أصحاب من بقي يكن لم سنياحل
 فلذلك جميعهم، كبقاء بقاؤه كان كما جميعهم كذهاب ذهابه فكان وسلوة

إىل أْن قال: قال عبد اهلل بن الفضل: فقلت   مصيبةً... األيام أعظم يومه صار

 ملّا  ثّم قال:له: يا بن رسول اهلل فكيف مّست العامة عاشوراء يوم بركة؟ فبكى 

 عليها وأخذوا األخبار، له فوضعوا يزيد إلى بالشام الناس تقرّب احلسني قتل
 ليعدل بركة يوم وأنّه اليوم هذا أمر له وضعوا مما فكان األموال، من اجلوائز

 والتبرُّك، والسّرور الفرح إلى واحلزن واملصيبة والبكاء اجلزع من فيه الناس

 . (1) وبينهم بيننا الله حكم

ويؤكّد كون اليوم الذي قُِتَل فيه سّيد الشهداء من أعظم األيام مصيبةً ما روي عن 

 .(2) الله عبد أبا يا كيومكَ يوم ال  :اإلمام احلسن اجملتبى

واالبن يشري إىل يزيد ابن معاوية،   األكباد آكلة وابن  :واإلبن يف قوله

بأنها أّمه، فآكلة األكباد هي هند بنت  واألب واحد، فاإلبن يصّح أّن ينادي جّدته

  لدت أْن تأكل كبد محزة عّم الّرسوأّم معاوية، أراو زوجة أبي سفيان عتبة

ذنيه اُجدعت أنفسه وقطعت وحينما جاءت هند إىل مصرع محزة فمثلت به 
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، ثّم جعلت ذلك كالسوار يف يديها وقالئد يف عنقها، وأنها بقرت بطن (1)ومذاكريه

ملّا بلغه   خرجت كبده فالكتها، فلم تستطع أْن تسيغها، فقال النيّبمحزة واست

 حرّم الله إنّ :قالوا: ال، قال  شيئاً؟ همن أكلت هل راجها كبد محزة: إخ

 أبى  :. وقال اإلمام الّصادق (2) أبداً شيئاً حمزة حلم من تذوق أنْ النّار

 . (3) لنّارا حمزة بدن من شيئاً يُدخِلَ أنْ تعالى اللهُ

فإّن املراد من ابن آكلة األكباد يف هذه الفقرة يزيد بن معاوية، وليس  وباجلملة؛

وإن كان اإلنطباق على معاوية  معاوية بن أبي سفيان؛ ألّنه مل يكن حّياً يومذلك،

واللعني األّول  ،أقوى من إنطباقه على يزيد ألن جدته كانت مشهورة بأكل األكباد

ة وصف ليزيد، والثاني ألبيه معاوية أو أبي سفيان، وكانا ملعونني الوارد يف الفقر

 كما كان يزيد لعيناً عند أهل الّسماوات واألرض.  على لسان النيّب

يف جملس معاوية لعنه اهلل تعاىل، قال:  ومن كالم موالنا اإلمام احلسن  اجملتبى

 الله، رسول نلسا على لعنوا الذين أولئك عدة من قريبٍ رهطٍ في وأنتم 

 هل بالله وأنشدكم كلّكم، نبيّه لسان على الله لُعناء أنكم عليكم فأشهدُ

       :إىل أْن قال  خزمية... لبني لتكتب إليك بعث الله رسول أنّ تعلمون

 بأبيك تسوق كنتَ معاوية يا إنّكَ حقّاً أقول ما أنّ تعلمون هل الله أنشدكم 
رسول  فلعن األحزاب، يوم وهذا القاعد، هذا أخوكَ ويقوده أحمر، جملٍ على
 السّائقَ، أزرق يا وأنتَ الرّاكب، أبوكَ فكان والسّائقَ، والرّاكبَ القائدَ الله

 أنّ تعلمون هل بالله أنشدكم : ، ثّم قال القائد القاعد هذا وأخوكَ

 مكّة من خرج حني :أولهُنَّ مواطن سبعة في سفيان أبا لعن الله رسول

 وأوعده فسبّه سفيان أبو فيه فوقع الشّام من جاء سفيان وأبو ،ملدينةا إلى
                                                           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 . عنه الله صرفه ثمّ به يبطش أنْ وهَمَّ 

 يوم العري حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول اهلل. والثاني:

،  لكم مولى وال موالنا الله  :يوم أحد، يوم قال رسول اهلل والثالث:

فلعنه اهللُ ومالئكته ورسوله واملؤمنون  ( العزى وال عّزى لكملنا ) وقال أبو سفيان: 

 أمجعون.

يوم حنني، يوم جاء أبو سفيان جيمع قريش وهوازان...إىل آخر  والّرابع:

 .(1)احلديث وهو طويل

َعاو َيةَ  ] َعاو َيَة َوَيزيَد بَْن مه ْفياَن َومه َمَّ الَْعْن أبَا سه  [ اللهه
ينَ  ةه أبَدَ َعلَيْه ْم م نَْك اللْعنَ  ]  [ اآلب د 

، وكذا لعن َمن بعد مشول اللعنة العامة ملن ظلم اإلمام احلسني وأهل بيته

، جاءت الفقرة الشريفة لتأكيد أّسس أساس الظلم على النيب وأهل بيته امليامني

اللعن أو لتخصيص ومتييز معاوية وابنه يزيد، واللعنة أبدية تشملهم حتى يف 

والي يف اجلّنة يلعن أيضاً الذين ظلموا أهل بيت رسول اهلل كما اآلخرة، مبعنى أّن امل

ن  تشري إليه اآليات الكرمية نظري قوله تعاىل: 
َ
ۡصَحََّٰب ٱنلَار  أ

َ
ۡصَحَّٰبه ٱجۡلََنة  أ

َ
َونَاَدىَٰٓ أ

ۡم َحقَّ  قَۡد وََجۡدنَا َما وََعَدنَا َربَُّنا َحقَّ   ه ا َفَهۡل وََجدتُّم َما وََعَد َربُّكه ۖۡ قَال َذَن ا
َ
ْ َنَعۡمٌۚ فَأ ُۢ وا َؤذَّ نه مه

ن َلۡعَنةه ٱّلَل  لََعَ ٱلَظَّٰل م نَي 
َ
ۡم أ عۡ   ٤٤بَۡيَنهه

َ
وَرةه األ . وسّر استمرار اللعن هو أّن َراف  سه

اللعن فعل عبادي داخل يف باب الّدعاء، والّدعاء ال ُيرفع  عن أهل اجلَنَّة.

 آل الّرسول أهل البيت إّن األخبار يف فضل اللعن على أعداء واخلالصة:

 منها: ،متواترة
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  (عيون أخبار اإلمام الرِّضا  ،) (أمالي الصدوق ) ماجيلويه، عن :

يف أّول  علي، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: دخلُت على اإلمام الرِّضا

 إنّ : فقلُت: ال، فقال  أنت؟ أصائم شبيب ابن يا  لي: فقال يوٍم من احملرَّم

نَك   فقال: ربه زكريا فيه دعا الذي اليوم هو اليوم هذا َربَّ  َهۡب َل  م ن دَله
ََعٓء   ذهرَّ َية   ۖۡ إ نََك َسم يعه ٱدلُّ  زكريا فنادت املالئكة وأمر له الله فاستجاب،  ٣٨َطيَّ َبًة

 ثم اليوم هذا صام فمن بيحيى، يبشرك الله أن احملراب في يصلي قائم وهو

 .  لزكريا استجاب كما له الله استجاب الله دعا

 فيما اجلاهلية أهل كان الذي الشهر هو احملرم إنّ شبيب ابن يا ثم قال: 
 حرمة األمة هذه عرفت فما حلرمته، والقتال الظلم فيه يحرمون مضى

 نساءه، وسبوا ذريته، الشهر هذا في قتلوا لقد نبيها، حرمة وال شهرها
 أبداً.  ذلك لهم الله غفر فال ثِقله، وانتهبوا

 طالب أبي بن علي بن للحسني فابكِ لشيءٍ باكياً كنتَ إنْ شبيب ابن يا
 مالهم رجال، عشر ثمانية بيته أهل من معه وقتل الكبش، يذبح كما ذبح فإنه

 نزل ولقد لقتله، واألرضون السبع السماوات بكت ولقد شبيهون، األرض في
 قبره عند فهم قتل، قد فوجدوه ،لنصره آالف أربعة املالئكة من األرض إلى

 لثارات يا ) وشعارهم أنصاره، من فيكونون القائم، يقوم أن إلى غبر شعث

 . ( احلسني

 جدي قتل ملا أنه جده عن أبيه، عن أبي، حدثني لقد شبيب ابن يا
 على بكيتَ إنْ شبيب ابن يا أحمر، وتراباً دماً السماء أمطرت احلسني

 صغيراً أذنبتَهُ ذَنْبٍ كلَّ لكَ اللهُ غفر خدَّيكَ لىع دموعكَ تصير حتى احلسني
  كثيراً. أو كان قليالً كبيراً، أو كان

 يا ،احلسني فَزُرِ عليكَ، ذَنْبَ وال اللهَ تلقى أنْ سَرَّكَ إنْ شبيب ابن يا
 فالْعَنْ النبي مع اجلنة في املبنية الغرف تسكن أنْ سَرَّكَ إنْ شبيب ابن

 ملن ما مثل الثواب من لكَ يكون أنْ سَرَّكَ إنْ شبيب ابن يا .احلسني قَتَلَةَ
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 فوزاً فأفوز معهم كنتُ ليتني يا)  ذكرته: ما متى فقل احلسني مع استشهد 

 .( عظيماً
 اجلنان، من العلى الدّرجات في معنا تكون أنْ سَرَّكَ إنْ شبيب ابن يا

 حجراً تولَّى رجالً أنّ لوف بواليتنا، وعليكَ لفرحنا، وافْرَحْ حلزننا، فاحْزَنْ

 .(1) القيامة يوم معه اللهُ حلشره

  ما أورده صاحب البحار يف باب كفر قتلته: قد أوردنا يف باب ما وقع يف

 نظر مَن قال: الشام عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة عن الفضل، عن الرِّضا

 ميحو زياد، وآلَ يزيدَ ولْيَلْعَنْ احلسنيَ فلْيَذْكُرِ الشطرجن إلى أو الفقاع إلى

(2) النّجوم كعدد كانت ولو ذنوبَهُ، بذلك اللهُ
 . 

 تفسري اإلمام العسكريقال رسول اهلل :  نزلت لَمّا   َخۡذنَا
َ
ِإَوۡذ أ

ونَ  ر جه
ۡ ۡم َوََل َّته وَن د َمآَءكه ۡم ََل تَۡسف كه ن م يَثََّٰقكه

َ
ۡقَرۡرتهۡم َوأ

َ
ۡم ثهَم أ م مَّ ن د تََٰيَّٰر كه َسكه نفه

َ
تهۡم أ

وَن   الله، رسل وكذبوا الله، عهد نقضوا الذين أي اليهود في ، ٨٤تَۡشَهده

قالوا:   األمة؟  هذه يهود من يضاهيهم مبن أنبئكم أفال الله: أولياء وقتلوا

 يقتلون ملتي، أهل من أنهم ينتحلون أمتي من قوم بلى يا رسول اهلل قال: 
 ولدي ويقتلون وسنتي، تيشريع ويبدلون أرومتي، وأطائب ذريتي أفاضل

 ويحيى.  زكريا اليهود أسالف قتل كما واحلسني احلسن
 القيامة يوم قبل ذراريهم بقايا على ويبعث لعنهم، كما يلعنهم الله وإنّ أال

 جهنم، نار إلى أوليائه بسيوف يحرقهم املظلوم احلسني وِلْدِ من مهدياً هادياً

 لعنهم عن والساكنني ،صريهمونا ومحبيهم احلسني قتلة الله ولعن أال

 .يسكتهم تقية غير من
 والالّعِنِيْنَ وشفقة، رحمة حلسنيا على الباكني على الله وصلى أال

 شركاء احلسني بقتل الرّاضني وإنّ أال ،وحنقاً غيظاً عليهم واملمتلئني ألعدائهم
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 .الله دين من براء بهم واملقتدين وأشياعهم وأعوانهم قتلته وإنّ أال قتلته،

 احلسني لقتل ملصبوبةا دموعهم يتلقوا أن املقربني مالئكته ليأمر الله إنّ

 وطيبها عذوبتها فتزيد ،احليوان مباء فيمزجوها اجلنان، في اخلزان إلى

 حلسنيا لقتل الضاحكني الفرحني دموع ليتلقون املالئكة وإن ضعفها ألف

 غسلينهاو وغساقها وصديدها بحميمها وميزجونها الهاوية في يتلقونها

 ملنقولنيا على بها يشدد ضعفها ألف عذابها وعظيم حرارتها شدة في فيزيد

(1) عذابهم محمَّد آل أعداء من إليها
 . 

 عن ابن قولويه قال: حدثين أبي، حممَّد بن  عن سعد بن عبد اهلل، عن

عن أبي سعيد القماط، عن ابن أبي  ،عيسى بن عبيد اليقطيين، عن حممَّد بن سنان

 منزل في الله رسول بينما  :، قالعفور، عن موالنا اإلمام أبي عبد اهللي

 بنت يا فاطمة يا :قال ثم ساجداً وخَرَّ بكى إذ حجره في واحلسني فاطمة

 أحسن في هذه ساعتي في هذا بيتك في لي تراءى األعلى لعليَّا إنّ محمَّد

 قرة نعم فقلتُ: ،احلسنيَ أحتبّ محمَّد يا :لي وقال هيئة، وأهيا صورة

  محمَّد يا لي: فقال ،عيني بني ما وجلدة فؤادي وثمرة وريحانتي عيني

 وصلواتي بركاتي عليه ،مولودٍ من بُوْرِكَ  احلسني رأس على يده ووضع

 قَتَلَهُ مَن على ونكالي وخزيي وعذابي وسخطي ولعنتي ،ورضواني ورحمتي

 الدنيا في واآلخرين األولني من الشهداء سيّد إنّه أمَا ،ونَازَعَهُ وناواهُ ونَاصَبَهُ

 .(2)وذكر احلديث   واآلخرة
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 ز َياد َوآله َمْروانَ  َوهذا ]
 [ب َقتْل ه مه  يَوٌْم فَر َحْت ب ه  آله

َلم َعلَيْه  احلهَسنْيَ  ]  [ الَسَّ

فرح آل زياد وآل مروان مشهور ومسطور يف كّل كتب املقاتل سّيما ورود أهل 

إىل الكوفة وما أبدوه من سرور يف بداية دخول السبايا،  احلسنيبيت اإلمام 

مضافاً إىل ما أظهره عبيُد اهلل بن زياد من الّشماتة حينما قال لسّيدة النساء الصدِّيقة 

 إمنا حدوثتكم! فقالت: اُ: احلمد هلل الذي فضحكم وأكذب الصغرى زينب

بن زياد: كيف رأيِت صنع ، فقال ا غيرنا وهو الفاجر ويكذب الفاسق يفتضح

 الله كتب قوم هؤالء جميالً، إالّ رأيتُ ما اهلل بأخيِك وأهل بيتك؟ فقالت:

 وبينهم، بينكَ الله وسيجمع مضاجعهم، إلى فبرزوا القتل عليهم تعالى

قال  . مرجانة يابن أمّكَ هبلتكَ يومئذٍ، الفلج ملن فانظر وتُخاصم، فتُحاجّ

 .(1) بها... الّراوي: فغضب وكأّنه َهمَّ
احلمد هلل الذي أظهر احلقَّ وأهله ونصر أمري املؤمنني ) وقال أيضاً ملّا صعد املنرب: 

 .(2) ( وأشياعه وقتل الكّذاب ابن الكّذاب

وكان من خيار الشيعة وزّهادها، وكانت  فرّد عليه عبد اهلل بن عفيف األزدي 

زم املسجد األعظم فيصلي عينه قد ذهبت يوم اجلمل واألخرى يوم صفني وكان يال

إّن الكّذاب ابن الكّذاب أنَت وأبوكَ وَمن استعملكَ وأبوه يا ) فقال:  فيه إىل الليل 

 .(3) ( عدوَّ اهلل، أتقتلـون النبيني وتتكلّمون بهذا الكالم على منابر املسلمني
إّن فرح آل زياد وآل مروان وشيعتهم مبينٌّ على كرههم وبغضهم  واخلالصة:

أّديا إىل  ، بل كفر بين أمّية وأعوانهم وحسدهم ألهل البيتالبيت ألهل

ال سّيما إذا كان املبغض أو  وَمن كره شخصاً  ،حماولة إبادة هؤالء املطَهَّرين
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بل  ،فال نتوقّع منه احلزن عليه وإقامة املآمت لفراقه الكاره ال يعرف شيئاً من القيم 

ولن ترى على وجوههم سوى الفرح  ،اتةلن تسمع من أمثال هؤالء إالّ الشم

 ....!واالنبساط

َمَّ فَضاع ْف َعلَيْه مه  ] َمَّ  اللهه  [اللْعَن َوالَعذاَب األۡلم اللهه
َّ أَتَقَرَّبه  ]  [اَۡلوْم  َوِب  َموْق ِف  َهذا َوأيََّام   إَۡلَْك ف هَذا إَّن 

اَءة   ] ْم َواللْعَنة  َعلَيْه ْم َوب   َحَياِت  ب الََبَ واَلة  م نْهه  [الْمه
َب ي ََّك َوآل   ] َلم نل   [ نَب ي ََّك َعلَي ه وَعلَيْه مه الَسَّ

 بقتلهم أبداً اللعنة عليهم فضاعِفْ اللهمّ  :( كامل الزيارات) يف نسخة 

 بالبراءة حياتي وأيام هذا موقفي في ،اليوم هذا في إليكَ أتقرّبُ إني ،احلسني

 . نبيِّكَ بيت وأهل كَلنبيِّ وباملواالة عليهم، وباللعن منهم

وهو من رويْت عنه زيارة   لباقراملعظَّم حممد اموالنا اإلمام  دعالقد 

 ملؤمنني علّياى قتلة جّده سيِّد الشهداء احلسني بن أمري عل عاشوراء الشريفة 

ملا روي  وذلك ،مبضاعفة اللعن والعذاب ليكون عذابهم مثل عذاب مجيع أهل الّنار

أّنه  األعظم حممد النيب عن عن آبائه الطاهرين ام الرضاإلماموالنا  عن

 أهل عذاب نصف عليه نارٍ من تابوتٍ في عليّ بن احلسني قاتل إنّ  :قال

 في يقع حتى النّار في منكّس نار من بسالسل ورجاله يداه شدّ وقد ،الدنيا

 خالد يهاف وهو ،نتنه شدّة من ربّهم إلى النار أهل يتعوّذ ريح وله جهنم قعر

 جلودهم نضجت كلّما ،قتله على شايع مَن جميع مع األليم العذاب ذائقٌ

 يفتر ال ،األليم العذابَ يذوقوا حتى ( غريها ) اجللودَ عليهم اللهُ بدّلَ
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. ويف  (1) النّار عذاب من لهم فالويل جهنّم، حميم من ويُسقَوْنَ ساعة، عنهم 

 ن جابر عن موالنا اإلمام أبي جعفرصحيحة عثمان بن عيسى عن عمرو بن مشر ع

 رسول اهلل قال: قال :  إنّ في النار منْزِلة لم يكن يستحقها أحدٌ من
 . (2) الناس إالّ بقتل احلسني بن عليّ ويحيى بن زكريا

 فقد أشارت الفقرة الشريفة إىل أمرين: وباجلملة:

 سّيما آل زياد وآل والفرحني بذلك ال الّدعاء على قتلة اإلمام احلسني األّول:

 مروان وأشياعهم وأتباعهم.

االلتجاء إىل اهلل تعاىل بالرباءة والوالية ملا تقّدم من أّن كمال اإلميان  الثاني:

بهما وال يتقّرب إىل اهلل تعاىل إالّ باإلميان الكامل، فقد جاء يف خرب سالم بن سعيد 

 إلى عملهم يصعد ال ثالثة قال:  املخزومي عن موالنا اإلمام أبي جعفر

 ومَن بغض، قلبه في البيت أهل ولنا مات مَن عملٌ: منهم يُقبَل وال السّماء

وعن ورد بن زيد أخي الكميت قال:  . (3) وعمر بكر أبا تولى ومَن عدوَّنا، تولّى

 الله أن يعلم كان من  أبي بكر وعمر ؟ فقال: عن حممد بن علي اإلمام سألنا

 . رقابهما في وهي إال تهراق دم محجمة من ماو ،منهما بري عدل حكم

 وقبض ظلمنا، من أول هما ل عن أبي بكر وعمر ؟ فقال : ِئُس وعنه
   فال القيامة، يوم إلى شئٌ يسده ال باباً علينا وفتح رقابنا، على وتوثب حقنا،
 . إيانا ظلمهما لهما الله غفر

لكونها أهّم كما  الفقرة الشريفةيف  قُدَِّمت الرباءة على الواليةلقد  اخلالصة:

 يظهر من بعض األخبار، ومنها اآلتي: 

  بإسناده عن العطار عن سعد عن عبد الصمد  ( أمالي الصدوق) ما ورد يف

بن حممَّد عن حنان بن سدير عن سديف املكي قال: حدثين اإلمام حممَّد بن علي 
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ر بن عبد اهلل األنصاري قال: قط يعدله، قال: حدثنا جاب وما رأيت حممَّدياً الباقر

 يوم الله بعثه البيت أهل أبغضنا من الناس أيها فقال:  خطبنا رسول اهلل

قال: قلت: يا رسول اهلل وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ ،  يهوديا القيامة

(1) مسلم أنه وزعم وصلى صام وإن فقال:
 . 

 علي بن حممَّد عن هعمِّ عن ماجيلويه عن بإسناده ( األعمال ثواب ) يف ورد ما 

قال:  عن آبائه الصادق اإلمام عن مروان بن حممَّد صاحل عن بن املفضل عن الكويف

، قيل: يا  يهوديا الله بعثه البيت أهل أبغضنا من  :قال رسول اهلل

 عن الكلمتني بهاتني احتجز فإمنا عمن رسول اهلل وإن شهد الشهادتني؟ قال: 

 أهل أبغضنا من ، ثم قال:  صاغر وهو يد عن اجلزية يؤدي أو دمه سفك

 الدجال أدرك إن قيل: وكيف يا رسول اهلل؟ قال:   يهوديا الله بعثه البيت

 (2) به آمن
 . 

  بإسناده عن ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن  ( أمالي الصدوق) ويف

 لو يقول:  بد اهللابن أبي عمري عن إبراهيم بن زياد قال: مسعُت اإلمام أبا ع
 جنبتيه على ماؤه أشرف قد زخيخا يزخ وهو الفرات إلى جاء علي عدو أن

 ذلك كان ما لله، احلمد قال: شربها وإذا الله، بسم وقال: شربة منه فتناول

 . (3) خنزير حلم أو مسفوحاً دماً أو ميتة إالّ

  عقدة عن جعفر بإسناده عن أبي عمرو عن ابن  ( أمالي الطوسي) ما ورد يف

حلسني بن نصر عن أبيه عن عصاص ابن الصلت عن الربيع ابن حممَّد بن هشام عن 

 مسعت حممَّد بن احلنفية حيدث عن أبيه قال: ما خلق اهلل :بن املنذر عن أبيه قال

 .(4)شيئا أشر من الكلب والناصب أشر منه
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  حممَّد بن عبيد عن اجلعابي عن  ( أمالي الطوسي)  ، و( جمالس املفيد) وعن

اهلل بن أبي أيوب عن جعفر ابن هارون عن خالد بن يزيد عن أبي الصرييف قال: 

 لعننا، من الله لعن منا، يبرأ ممن الله برئ  يقول: مسعُت اإلمام أبا جعفر

 لك يعادونا وإمنا لهم، الهدى سبب أنّا تعلم إنك اللهم عادانا، مَن الله أهلك

 .  (1) مبعذابه املتفرد أنتَ فكن

 التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري قال موالنا اإلمام جعفر بن حممَّد :

ۡستَق يَم  : قوله  :الصادق َرََّٰط ٱلۡمه نَا ٱلصَّ  َة   ٦ٱۡهد  وَرةه الَفاَت   يقول: ،سه

 محبتكَ إلى املؤدي الطريق للزوم أرشدنا أي املستقيم، للصراط أرشدنا

، ثم قال اإلمام  فنهلك بآرائنا ونأخذ فنعطب اأهواءن نتبع أنْ واملانع

 من العلم هذا يحمل :الله رسول قال كما هم للذين طوبى  :الصادق

 وتأويل املبطلني وانتحال الغالني حتريف عنه ينفون عدول خلف كل

فقال له رجل: يا بن رسول اهلل إني عاجز ببدني عن نصرتكم، ولست   اجلاهلني

  :من أعدائكم واللعن، فكيف حالي؟ فقال له اإلمام الصادق أملك إالّ الرباءة

 قال: أنه عليهم الله صلوات الله رسول عن جدّه عن أبيه عن أبي حدثني 

 صوتَهُ اللهُ بلَّغَ أعداءنا خلواته في فلعن البيت أهل نصرتنا عن ضعف مَن
 لعناً أعداءنا الرجل هذا لعن فكلّما العرش، إلى الثرى من األمالك جميعَ

 الذي هذا عبدكَ على صلِّ اللهم فقالوا: ثنوا ثم يلعنه من ولعنوا ساعدوه
 قبل من النداء فإذا لفعل، منه أكثر على قدر ولو وسعه، في ما بذل قد

 األرواح في روحه على وصليتُ نداءكم وسمعتُ دعاءكم أجبتُ قد :الله

(2) األخيار املصطفني من عندي وجعلتُهُ
 . 

  بإسناده عن حممَّد بن املظفر عن جعفر بن حممَّد احلسنى  ( الس املفيدجم) وعن

عن إدريس بن زياد عن حنان بن سدير عن سديف املكي قال: حدثين موالنا اإلمام 
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وما رأيت حممَّديا قط يعدله، قال: حدثين جابر بن عبد اهلل  حممَّد بن علي

نصار فحضروا بالسالح يف املهاجرين واأل األنصاري قال: نادى رسول اهلل

 من املسلمني معشر يا املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:  وصعد النيب

، قال جابر: فقمت إليه  يهوديا القيامة يوم الله بعثه البيت أهل أبغضنا

 وإن فقلت: يا رسول اهلل وإن شهد أن ال إله إالّ اهلل وأن حممَّدا رسول اهلل؟ فقال: 

 يد عن اجلزية يؤدي أو دمه سفك من احتجز فإمنا الله الّإ إله ال أن شهد

 القيامة يوم الله بعثه البيت أهل أبغضنا مَن  : . ثم قال صاغر وهو

 به، فآمن قبره في بعث يدركه لم هو وإنْ معه، كان الدجالَ أدركَ فإنْ يهودياً،
 اءاألسم آدم علم كما أسماءكم وعلمني الطني في أمتي لي مثل ربي إن

 .  وشيعته لعليّ الله فاستغفرتُ الرّايات أصحاب بي فمرّ كلَّها،

قال حنان بن سدير: فعرضُت هذا احلديث على موالنا اإلمام أبي عبد اهلل جعفر 

فقلُت الليلة سبع منذ   سديف؟ من هذا سمعتَ أنتَ  :فقال لي بن حممَّد

 . (1) أحد إلى أبي في من ظننته ما احلديث هذا إنّ مسعته منه، فقال: 

والترّبي أهّم من التولّي ملا  ،هذه نبذة من أخبار الرباءة من أعدائهم ومبغضيهم

 والتربي ال يكون إالّ عن يقني بكفر أعدائهم. ،يف التربي من النقمة على أعدائهم

 إذ إّن من صفات املؤمن أْن حيّب أهَل البيت ،كما إّن الرباءة أخّص من املواالة

فيأخذ منهم، ويف ذلك خروٌج  ،يعرف أعداءهم، فلرمبا ُيحسن الظنَّ بهملكنه ال 

هذا مع التأكيد على أّن عدم الرباءة تستلزم  .من والية اهلل تعاىل وهو الكفر بعينه

 .القعود عن نصرته، وهو بغض له

لوالية من دون براءة تقتضي أيضاً الشراكة يف واليتهم نظري ما كان اكما إّن 

جلزيرة باختاذهم األصنام آهلة ُتعَبد من دون اهلل تعاىل مع اعرتافهم او يعتقده مشرك

لكنهم مل يتربؤوا من اآلهلة املصنوعة اليت حنتتها أيديهم بتسويل  ،بوجوده
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الشيطان هلم، فلم ينفعهم اعتقادهم بوجود اهلل تعاىل مع عدم براءتهم من األصنام 

اهلل تعاىل ومل يترّبأ من أعدائه ومبغضيه، مبن يتوىل  إذاً  املنحوتة، فكيف احلال 

 وال يعادي مبغضيهم وأعدائهم. وكذلك األمر مبن يتوىل أهل البيت

َمَّ  مئة مرة: نّم تقول ] َل  الَْعنْ  اللهه ََمَّد أوَّ  [ ظال م َظلََم َحَقَّ ُمه
َر تَاب ع ََله  َوآل   ] د َوآخ  ََمَّ َمَّ  ذل َك  لََعَ  ُمه  [ الع صابَةَ  الَْعن   اللهه
ِت  جاَهَدت  احْلهَسنْيَ  ]

َلمالََّ  [ َوشاَيَعْت َوباَيَعْت  َعلَيْه  الَسَّ
َمَّ الَْعنْهم َۡجيعاً  َوتاَبَعْت لََعَ َقتْل ه   ]  [ اللهه

 حقّ ظلم ظالمٍ أوّلَ العَنْ اللهمّ  :هكذا( كامل الزيارات ) جاء يف نسخة 

 حاربَت التي العصابة العَنْ اللهمّ ،ذلك على له تابعٍ وآخر محمّدٍ وآل محمّدٍ

 أنصاره، وقتل قتله على أعداءَه ( بايعت :يف نسخة)  وتابعت وشايعت احلسنيَ

 . جميعاً العنهم اللهمّ

والتكرير  ،الفقرة الشريفة تكرر لعن الظاملني خلامت النبيني وآله الطاهرين

ألجل تأسيس وإّما  ،للتأكيد، والتأكيد إّما ألجل التذكري لطغيان الغفلة على األفئدة

أنها تأمر بلعن بلكنها تتميز عن سابقاتها  ،الرباءة من الظاملني يف كّل وقت وحني

وهذا أمر مفقود يف الفقرات  ،التابعني ألولئكَ الظاملني لرسول اهلل وآله الطّاهرين

 ،السابقة، ولعّل السّر يف ذلك هو أّن املؤسسني للظلم أخطر من األنصار والتابعني

ولوال األوائل ملا كان مّثة لواحق  ،والتابع ُيعيد ما أّسسه له الظامل األّول ألّن النصري

 .إالّ على حنٍو شاذٍّ ونادٍر

ملراد بالظامل هو َمن قد عرفَت سابقاً من أّنه أبو بكر وعمر اللذان اوال خيفى أّن 

 املنيواعتديا على أمري املؤمنني وزجته سّيدة نساء الع غتصبا احلقَّ من أهل البيتا
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ًوتقمَّصا اخلالفة وهما يعلمان أّن أمري املؤمنني علّيا ،  ٌّأوىل بها، بل هي حق

 .أْن يوضع الّرجالن يف مقابله عقالً وشرعاً  حصريٌّ خاصٌّ به ال جيوز 

ألّول أمثال عثمان وعائشة وخالد اكما إّن املراد بآخر تابٍع له كّل َمن حلق الظامل 

 .املنتظر احلّجة اإلمام موالنا خروج إىل  أمّية وبين العباسبن الوليد وغريهم كبين

العددي من  اجلماعة من الناس واخليل والطري، ومقدارها :والِعصابة بكسر العني

 .العشرة إىل األربعني

والتابعة:  ،والتابع هو الالحق لآلخر، والتابع من اجلّن: الذي يتبع املرأة حبّبها

 .ل، والتابع أيضاً هو: الذي يتبعكَ لينال شيئاً منك.جنية حتّب املرأة أو الرج

  بايعت : وقوله .له املؤسسني طريق على الباطل عصابة سارت أي :فتابعت

 .من املبايعة وهي التعهُّد وااللتزام بطاعة َمن بويع له

َلم َعلَيَْك يَا أبا َعبْد  اّلل  َولََع  مئة مرة: نّم تقول ]  [الَسَّ
ْت ب ف نائ َك َعلَيَْك م ن َّ َسَلمه اّلل   ِتاألرواح  الَّ  ]

 [ َحلَّ
َ الليْله َوانلََّهاره َوَل َجَعلَهه اّلله  ]  [ أبَداً َما بَق يته َوَبق 
َر الَعْهد   ] مْ  آخ  َلم لََعَ  م ن َّ ل ز َياَرت كه  [احلهَسنْي  الَسَّ

 [احلهَسنْي   َولََعَ أْوَلد   َولََعَ لََع َّ بْن  احلهَسنْي   ]
 أْصحاب  احلهَسني   ]

َلم َولََعَ  [ َعلَيْه  الَسَّ
غري   احلسني أوالد وعلى  :الشريفة يف الفقرة موالنا اإلمام الباقر قول

، لكّن الشيخ عّباس ( مصباح املتهجِّد) وال يف  ،( كامل الزيارات) موجودة يف 

مصباح ) و ( مزار الشهيد األول) وقد نقلها عن  ،( املفاتيح) القمي ذكرها يف 
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بن طاووس قد ذكرها يف خامتة اوغريهما من كتب املزار القدمية، كما أن ( الكفعمي 

اللهوف على قتلى ) خذ الثأر امللحق يف نهاية كتابأيف ( حكاية املختار ) كتابه 

لغايات ( اللهوف ) قد شطبه احملرفون من كتاب  ( أخذ الثأر) ولكنَّ كتاب ( الطفوف

 األكمة ما وراَءها..!!.ليست بريئة...ووراء 

هي من   احلسني أوالد على السالم  إن املقطع الشريف واحملّصلة:

املشهورات عند املتأخرين، وال يرتاب فيها إال املريب ومن يف قلبه مرض ال سيَّما أن 

أْن ختلو  واحلال هذه  تشري إىل السالم على أصحابه فال يعقل ( املزار ) كّل كتب 

السالم على أوالده الذين كان هلم السبق يف ِعظَم التضحية والفداء، لذا  الزيارةُ من

؛ وإمَّا حتت عنوان ورود إستحباب السالم على برجاء املطلوبّية يستحب ذكرها إمَّا

والزيارات األخرى ال سيَّما أن (  املزار للشهيد األول) أوالده كما يف نسخة 

 لو منها نسخة من نسخ زيارة عاشوراء.مل خت السالم على إبنه علّي بن احلسني

 الطفل الرضيع عبد : إنَّ اإلبن اآلخر لإلمام سيِّد الشهداءباإلضافة إىل ذلك

هو من شهداء كربالء، وقد دلت األخبار على علو مقامه وشرف منزلته،  اهلل

صه ويكفي أن موالنا اإلمام بقية اهلل األعظم احلجة القائم أرواحنا له الفداء قد خصَّ

 بن الله عبد على السالم  بالسالم يف زيارة الناحية املقدسة بقوله الشريف:

 في دمه املصعَّد دماً، املتشحِّط الصريع املرميّ الرضيع، الطفل احلسني
 كاهل بن حرملة راميه الله لعن أبيه، حجر في بالسهم املذبوح السماء،

 . وذويه األسدي

ختصيٌص بالسالم مع كونه  د اإلمام احلسنيفمن البعيد جداً أن ال يكون ألوال

 السالم يف صدر الفقرة الشريفة: مذكوراً يف مجلة من ذكرهم قول اإلمام الباقر

فالطفل الرضيع ممن   بفنائك.. حلّت التي األرواح وعلى الله عبد أبا يا عليك

ه اإلمام حّل بفنائه واستشهد على يديه ودفن يف قرب أبيه مرمالً بدمائه جبنب أبي

...!.احلسني

  بالسالم املوىل علّي بن احلسني ويستبعد أيضاً أْن خيّصَص اإلمام الباقر
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دون أْن  ومن أصحابه إخوته املستشهدين معه   وبقية أصحاب اإلمام احلسني

عامة ظالمات األصحاب  يضّم إليهم الطفل الرضيع الذي تضاهي ظالمته

يث الطفولة الربيئة وأنه كان يتلوى عطشاً ومل صلوات اهلل عليهم أمجعني من ح

يشارك يف قتاٍل كما هو احلال يف الكبار، فقتله أقبح من قتل الكبري الذي شارك يف 

القتال، فإخراجه من التسليم عليه بعيد يف قاموس أهل بيت العصمة والطهارة 

 .والرمحة

هلا مفهوم  ( املزار)  الوارد يف نسخة  األوالد هذا مع التأكيد على أنَّ كلمة 

يف كربالء فحسب بل يشمل  واسع ال يقتصر على من استشهد مع اإلمام احلسني

وأخواته كسكينة ورقية والفاطمتني  األحياء ذكوراً وإناثاً، كاإلمام السجاد

الصغرى والكربى وبقية األئمة الطاهرين باعتبارهم من ذريته وهم عرفاً وشرعاً 

 جب على املؤمن الزائر أْن يقصد بالسالم عامة أوالده املطهرينوعقالً من أوالده، في

  وال يقتصر على من استشهد منهم يف كربالء وإْن كان هلم مزية يف زيادة التسليم

 عليهم صلوات اهلل عليهم.

 ال يقتصر على غري  احلسني اإلمام أصحاب : إن لفظ باإلضافة إىل ذلك

إخوته وأخواته الطاهرات صلوات اهلل عليهنَّ كما اهلامشيني بل يعم اهلامشيني من 

يشمل نساء أصحابه امليامني صلوات اهلل عليهم أمجعني، كلُّ ذلك طبقاً لسعة 

يف قيامه احلق ومشاركته معه يف  املفهوم املنطبق على كّل من وافق اإلمام احلسني

بقي على خطاه بعد اجلهاد يف اليوم العاشر من حمرم وما قبله وما بعدم ممن ثبت معه و

 شهادته صلوات اهلل عليه. 

 األرواح وعلى الله عبد أبا يا عليكَ السّالم هي:  الشريفة وصدر الفقرة

 قد تقدََّم معنا شرحها؛ فَراِجْع.  بفنائك... حلَّتْ التي

  والنّهار الليلُ وبقي بقيتُ ما أبداً الله سالم مِنِّي عليكَ  :وقوله

من خالل االرتباط واالتصال  همية التعلُّق باإلمام احلسنيإشارة واضحة إىل أ

السمت واجلهة إىل  بروحه املقدَّسة من خالل الذوبان يف حّبه والتوجُّه إليه لكونه
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اهلل تعاىل، وهذا التوجه يكمل بواسطة التسليم عليه وكأّنه أمامكَ ُتلقي على شخصه 

 ند اهلل تعاىل ومدى عظََمِتِه لديهالكريم حتّية اإلسالم، وألهمية شخصه الكريم ع

ينبغي أْن يكون الّسالُم خالصاً وكامالً من كلِّ نقٍص، وهذا ال يتّم إالّ من خالل 

خبالف من مجلة أمسائه احلسنى  ( السالم)  وألن سالم كامل هتسليم اهلل عليه، ألّن

انّية واالعتقادّية، سالم العبد فإّنه يبقى ناقصاً مهما كَُمَل املُسلِّم بالناحية اإلمي

وأهل  فالتسليم الكامل ال يكون إالّ من اهلل تعاىل العامل بأسرار اإلمام احلسني

استلزم أْن يكون الّسالم عليه كامالً بكمال  ، فلكمال إميان اإلمام احلسنيبيته

، من هنا اقتضى أيضاً أْن يكون التسليم دائمياً ال ينقطع مبوت املؤمن إميانه

، بل ينبغي أْن يكون بدوام احلياة على وجه البسيطة؛ ألّن الكون بهالعاِرف 

 ، فإذا ارتفعْت لساَخت األرُض بأهلها.يستمّر بالبقاء بوجود احلجة

عن أصحابه بدوام الّسالم عليه  كما إّن الفقرة الشريفة َميََّزْت اإلمام احلسني

.الذي ذكرناه آنفاً ما بقي الليُل والّنهار، ولعّل هذا التمييز باالعتبار

[  
ْ
ْعن  م ن َّ َوابَْدأ

َل ظالم ب اللَّ َصَّ أنَْت أوَّ ًَل  اللهَمَّ خه  [ب ه  أوَّ
َمَّ  ثهَمَّ اثلََّاَّن  َواثلََّال َث  ] اب ع اللهه  [الَْعْن يز َيَد خام ساً  َوالَرَّ

َبيَْد اّلل  بَْن ز َياد َوابْنَ  ] َمَر  َوالَْعْن عه  [َمرْجانََة وَعه
ْفياَن َوآَل ز َياد بَْن َسْعد ] ْمراً َوآَل أِب سه  [ وَش 

 [ وآَل َمْرواَن إََل يَوْم  الق ياَمة  ]

 ثمّ باللعن ظلم ظالمٍ أول خُصَّ اللهم  :هكذا( كامل الزيارات ) يف كتاب 

 والعن وأباه يزيد العن اللهم ،واآلخرين األولني من محمّد آل أعداء العن

 . القيامة يوم إلى قاطبةً أميّة نيوب مروان وآل زياد بن الله عبيدَ
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واملراد باألّول أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، والّرابع معاوية، ووجه 

وتعّدوا حدوَد اهلل تعاىل وانتهكوا حرماته، لذا  لعنهم أنهم ظلموا النيبَّ وأهَل بيته

بلعنهم والرباءة  ت واليت بلغت التواتر بعشرات املّرا جاءت األخباُر الكثريةُ جّداً 

منهم ومن أشياعهم والدالني عليهم واملقتدين بأفعاهلم، بل واملائلني إليهم بقوٍل أو 

 فعٍل، وهو أمٌر ضروريٌّ، وواضٌح كوضوح الشمس يف رابعة الّنهار.

الشيخ الطّوسي إىل احلاكم  لىوُحِكَي أّن بعَض املعاندين من املخالفني وشوا ع

يف  ُر من لعن الّصحابة، وأيدوا شكواهم مبا ذكره الطوسيالعّباسي بأّنه ُيكِْث

، فأمر احلاكم بإحضاره مع الكتاب ( مصباح املتهجِّد) دعاء يوم عاشوراء يف كتابه 

املذكور، فلّما حضر استفسر منه األمر، فأنكر الشيخ، ففتح بعض كّتاب اخلليفة 

فقال الشيخ فوراً: ،  ..ظالمٍ أوّل أنتَ خُصَّ اللهم الكتاَب وأراه العبارة: 
(1) 

 
 (2). 

هذا املقطع الشريف الوارد يف لعن األصنام األربعة من الزيارة العاشورائية اختذه 

مّدعني بأنه ملفٌق أصحاب القلوب املريضة ذريعةً لنسف زيارة عاشوراء من أساسها 

وبالتالي أصبح مربراً هلم للتشكيك يف أصل الزيارة، وقد أوردنا  على أهل البيت

وما يهمنا التنبيه  ،يف أول كتابنا هذا على شبهتهم مبا ال يدع جماالً للريب والشك

أن هؤالء املشككني مل يكتفوا بالتشكيك بزيارة عاشوراء بل صبوا ُجلَّ  :عليه هو

لألصنام  لكاشفة عن لعن أئمتنا الطاهرينالى األخبار األخرى إهتمامهم ع
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األربعة بالرغم من كثرتها اليت فاقت التواتر مبرات، وال خيفى على العلماء األعالم 

بأن حماوالت هؤالء يف التشكيك بالزيارة إنَّما هو خطوة أوىل لنسف عامة األخبار 

 رسول اهلل وأهل بيته الطيبني الطاهريناليت ختلخل بركائز العداء للظاملني األوائل ل

والتخلخل املذكور يؤدي إىل حسن الظن بأعداء آل حممد ،  وبالتالي يؤدي إىل

وتوا من قوة إعالمية حتى لو اُالوحدة اليت ينشدونها ويسعون حنو حتقيقها بكّل ما 

و كان ذلك على حساب األخبار الشريفة اليت يريدون نبذها ألجل غايات سياسية أ

عقائدية باتت واضحة لدى اخلبري البصري، من هنا طار املخالفون فرحاً ملَّا رأوا بعض 

العمائم الشيعية القطبية الدعوتية أكثر محاساً منهم، وبناًء عليه فإنهم مسرورون مبا 

صنفه بعض احملسوبني على التشيع دفاعاً عن الظاملني ألهل البيت صلوات اهلل 

خالل مقابلة تلفزيزنية مع أحِد مشايخ املخالفني يف صيدا  عليهم، حتى أننا شاهدنا

جنوب لبنان كتاَب أحِد املشككني بفقرة اللعن عارضاً له أمام الكامريا إفتخاراً مبا 

وما ذاك إال ألن وراءه جهات  ( زيارة عاشوراء يف امليزان)  أجنزه صاحب كتاب

الذين ظلموا أّي منقلٍب  ، وسيعلمشيعية مقتنعة بعدم ظلم األوائل ألهل البيت

 ينقلبون... يا قائم آل حممد أغثنا وانصرنا على أعدائكم للذود عن معامل دينكم...

اللهم عّجل فرجه وسّهل خمرجه واجعلنا من خدامه وخرية أنصاره مبحمٍد وآله 

 صلواتك عليهم أمجعني...!.

اك ريَن  نم تسجد وتقول: ]  [ لََك اللهَمَّ لََك احَلْمده ََحَْد الَشَّ
صاب ه ْم احَلْمده ّلل   ]  مه

يم  َرز يَِّت لََعَ  َعظ 
َمَّ  لََعَ  [اللهه

َلم اْرزهقْن َشفاَعَة احلهَسنْي  ] ود   َعلَيه  الَسَّ ره  [ يَوَْم الوه
ْدي ع نَْدَك َمَع احلهَسنْي   َوثَب َّْت َل قََدمَ  ]  [ص 
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ْم  َوأْصحاب  احلهَسنْي  ] َهَجهه هوا مه  [اَّلَّ يَن بََذل
َلم َعلَيْه   احْلهَسنْي  دهونَ  ]  [ الَسَّ

، ويوم الورود هو يوم  فيكم رزيتي عظيم على : ( كامل الزيارات) يف 

القيامة لورود اخللق على حساب اهلل تعاىل، أو لورود املؤمنني على احلوض يسقيهم 

أمرُي املؤمنني بيده الشريفة أو أّن أعوانه من املالئكة تسقيهم، وورود الكافرين على 

ۖۡ  شار إىل ذلك قوله تعاىل: أجلحيم، وقد ا مه ٱنلَاَر ۡوَرَدهه
َ
ۥ يَۡوَم ٱۡلق َيََّٰمة  فَأ مه قَۡوَمهه َيۡقده

وده  ود    ٩٨َوب ۡئَس ٱلۡو ۡرده ٱلَۡمۡوره وَرةه هه  . سه

أي  واملراد باملهج مجع مهجة وهي دم القلب خاصة دون اإلمام احلسني

 حبضرته املباَركة.

 ،ن يستشهد يف سبيل اهلل تعاىل ينال ما ناله هؤالء املخلصونإّن كّل َم إْن قيل:

 .احلسني فما ميزتهم على غريهم سوى أنهم كانوا مع اإلمام

نظري َمن مات بني يدي  ،مّثة أشخاص ماتوا مع غري اإلمام احلسني قلنا:

لكنهم مل يصلوا إىل ما وصل  ،رسول اهلل وأمري املؤمنني وغريهما من أهل البيت

ومل يرد يف األخبار أّن غريهم أفضل منهم من ناحية الوفاء  ،ه هؤالء املخلصونإلي

من هو أفضل منهم من نواٍح  املطهرين نعم لعّل يف أصحاب أئمتنا ،واإلخالص

 ،هم ليسوا أفضل منهم من الناحية اليت ذكرناأخرى باملعارف واألسرار والعلوم لكنَّ

 ال  :قوله حبّق أصحابه نا اإلمام احلسنيمن هنا ال خيفى علينا ما جاء عن موال
 أعلم لستُ  :، ويف لفظ أبي خمنف(1) أصحابي.. من خيراً أصحاباً أعلم

 .(2) بيتي أهل من وأفضل أوفى بيت أهل وال منكم، صبرأ أصحاباً

الحسائي رمحهما اهلل تعاىل أّن األفضلّية اواّدعى السيِّد الرشيت تلميذ الشيخ 
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تكون إالّ باالطّالع على األسرار وحقائق  األنوار ومراتب التوحيد،  واألكرمّية ال

وأصحاب اإلمام احلسني مل يكونوا على ذاك املستوى عدا املوىل العبد الصاحل 

 أعلم ال : وسيدنا علّي األكرب... ثّم محل السيِّد الرشيت قوَل اإلمام احلسني

سبق يف مقام اجلهاد ال يف كّل على ال  أصحابي.. من خيراً أصحاباً أرَ لم أو

 .(1)املقامات

إطالقها، إذ ال ريب أنهم أفضل يف اجلهاد على هذه الّدعوى ليست صحيحة 

جبميع حيثياته من البسالة والبطولة والوفاء والصرب واإلقدام والشجاعة مع ما عانوه 

، لكّن من اجلوع والعطش وعلمهم املسبق خبسارتهم املعركة وأنهم ال حمالة مقتولون

أعم يف اخلريية من   أصحابي من خيراً أصحاباً أعلم لستُ  :قوله

الدالة  أفضليتهم يف اجلهاد على غريهم من حيث سعة قابلياتهم النفسية واخلارجية

املستوعبة لكّل أعمال اخلري واليت منها إطالعهم على علوم   خيراً عليها كلمة 

ما اشتهر عن حبيب بن مظاهر  ،ذلك على األسرار وحقائق األنوار، ويكفي شاهداً

 .من اطالعه على األسرار، ومسلم بن عقيل وابن عوسجة وعابس الشاكري..

 .فضالً عن السادة اهلامشيني األكابر كالعبد الصاحل واملوىل علّي األكرب والقاسم

يف مراتب القُرب من اهلل  واقعاً  حاصالً وقد كان لتمايز بينهم اوعلى فرض 

إالّ إنهم كانوا مبْنزلة واحدة يف مقام الصرب  ،اإلمام احلسنيالقرب من ىل وتعا

 .والوفاء والتفاني

ألسرار ليس علّةً تاّمةً لألفضلّية امضافاً إىل أّن نفس اإلطالع على علوم 

مع أّن  ،واألكملّية، وإالّ لكان سلمان الفارسي أفضل من املقداد حتى يف الشجاعة

كما إّن  ،أطرى على شجاعة املقداد دون سلمان وغريه اًعليَّ نيأمري املؤمن اإلمام

كان يتشوق إىل أويس القرني أكثر من تشوقه إىل سلمان األعلم من  هللارسول 

كونهما أفضل من  تعند أويس أو عند املقداد أوجب املذكورة زيةامللكّن  ،أويس
                                                           

  (
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 سلمان األعلم باألسرار منهما.

جملرد أنَّه إطالٍع وإلَّا لكان إبليس أكثر  فضلّية ليس اإلطّالعفالظاهر أّن املناط يف األ

، اخللق إخالصاً مع وفرة ما ميلكه من معارف وإطالع على عوامل امللك وامللكوت

حسني أحد أقرباء اإلخالص، ويشهد له ما روي عن سهل النوخبيت  املناط هو وإمنا

الذي سبق سهالً يف خدمته  نتظربن روح السفري الثالث ملوالنا اإلمام املهدّي امل

بسبب كثرة إخالصه وشّدة وفائه، مع أّن سهالً كان أكثر اطّالعاً وأعظم  لإلمام

على القصة اليت  أخي القارئ  علماً من ابن روح النوخبيت، وحنن هنا سنطلعكَ 

دونه مع أّنه  سئل فيها سهل عن سبب صريورة حسني بن روح سفرياً عند اإلمام

 :(1)ن حسني بن روحأعلم م

قال ابن نوح: ومسعت مجاعة من أصحابنا مبصر يذكرون أن أبا سهل النوخبيت 

ل فقيل له: كيف صار هذا االمر إىل الشيخ أبي القاسم احلسني بن روح دونك؟. ِئُس

فقال: هم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا رجل ألقي اخلصوم وأناظرهم، ولو علمت 

ي كنت أدل على ( لعلَّ على مكانه م وضغطتين احلجة )مبكانه كما علم أبو القاس

مكانه، وأبو القاسم فلو كانت احلجة حتت ذيله وقرض باملقاريض ما كشف الذيل 

 .عنه أو كما قال

 :تنبيه هامٌّ

إلخالص والوفاء واألمانة اليت اكشفت لنا قّصة سهل الّنوخبيت عن مدى أهمّية 

 لشيخايف الغيبة الصغرى  إلمام القائمل السفري الثالث كان يتحلى ويتصف بها

 ،حتت ذيله وقُرض باملقاريض حبيث لو كان اإلمام املهدّي حسني بن روح

مما يعين أنَّ مهّمة الّسفارة أو الوكالة إّنما تستدعي هذه  ،لََما كََشَف الذيَل عنه

وال تستدعي العمق الكبري يف  ،الّدرجة من اإلخالص ألهميتها وخطر شأنها

ولو وجد هذا يف الشخص  ،فاصيل الّدقيقة يف الفقه والعقيدة وما شاكل ذلكالت
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ٌۚ َيۡهد ي ٱ املخلص كان نوراً على نور  ۦ  َمن يََشآءه هور ه وَرةه انلُّور    ٣٥...ّلَله نل  ، سه

ٌۚ ِإَوَوٱََّل   وألجل هذا فليتنافس املتنافسون  بهلََنا ۡم سه َيَنهه واْ ف يَنا نَلَۡهد  ََّٰهده َٰ َن ٱّلَلَ لََمَع يَن 
ن نَي  ۡحس  وَرةه الَعنَكبهوت    ٦٩ٱلۡمه  .سه

إنَّ اإلخالص هو العمدة يف الوصول وليس اختزان املعارف والعلوم  واخلالصة:

وإن كان للخزن املذكور فضٌل يف الكتاب الكريم واألخبار الشريفة إلّا  يف الصدور 

، من هنا أكّدت األدلة القرآنية أنَّ الفضَل األعظم إمنا هو للعمل مبا يف الصدور

قال  ( بكسر الالم) ومل تأكد على املخِلصني  ( بفتح الالم) والنبوية على املخلَصني 

قَاَل   تعاىل كاشفاً عن عدم قدرة إبليس امللعون على التصرف بقلوب املخلَصني
غۡ 
ه
ۡرض  َوأَل

َ
ۡم ف  ٱأۡل َزيَّ ََنَ لَهه

ه
ۡغَوۡيتَن  أَل

َ
ٓ أ ۡۡجَع نَي َربَّ  ب َما

َ
ۡم أ مه  ٣٩و َيَنهه إ ََل ع َباَدَك م ۡنهه

نَي  ۡخلَص  وَرةه احل جۡ   ٤٠ٱلۡمه  .ر  سه

هم أفضل وأخري  من أن أصحاب اإلمام سيد الشهداء ونؤيد ما ذكرناه آنفاً 

كامل ) مبا جاء عن   األصحاب أخلص كونهم باعتبار البسيطة وجه على األصحاب

  قال: عبد اهلل اإلمام أبيعن مد بن سنان عمَّن حدَّثه بإسناده عن حم ( الزيارات

 علي املؤمنني أمير خرج على كربالء من كان إذا حتى بالناس يسير 

 قال: ثم ،الشهداء مبصارع صار حتى أيديهم بني تقدم ميلني أو ميل مسيرة

 فطاف باتباعهم، شهداء كلهم سبط ومائتا وصي ومائتا نبي مائتا فيها قبض
 ومصارع ركاب مناخ :يقول فأنشأ ،الركاب من رجله خارجا بغلته لىع بها

 إنتهى. . بعدهم أتى من يلحقهم وال قبلهم كان من يسبقهم ال شهداء

فال يسبقهم أحٌد يف اإلخالص الذي هو اخلالص املؤدي إىل علو الدرجات 

هم ، فومشوخ املقامات العالية، وال يلحقهم أحٌد من أصحاب أئمتنا املطهرين

وتر يف اخللوص ال شريك هلم وال نظري حتى أصحاب أمري املؤمنني وإمام املتقني 

وأصحاب اإلمام بقية اهلل األعظم احلجة القائم أرواحنا  موالنا أبي احلسن علّي

 لرتاب مقدمه الفداء.

إنَّ صحيحة إبن سنان واخلرب املقطوع الصدور عن سيِّد الشهداء  زبدة املخض:



 اجلزء الثاني 

:  صحاباً...أ أعلم ال   واضحان من حيث الداللة الناصعة بالتفضيل على

عامة األصحاب من دون صدور قرينة داخلية وخارجية تدل على ختصيِص أو تقديِم 

 غريهم عليهم مطلقاً، وذلك للوجوه اآلتية:

(: إنَّ قول موالنا إمام املتقني أمري املؤمنني علّي صلوات اهلل  الوجه األول )

   ة واضحة على العموم اإلستغراقي بسبب وقوع إسم الفاعل النكرةعليه، فيه دالل

يف سياق النفي الدال على العموم عند عامة أكابر علماء أصول الفقه نظري  ( سابق) 

فإنَّك تنفي وجود أحٍد يف الدار على اإلطالق،  ( ال أحَد يف الدار ) ما لو قلَت:

املؤمنني علّي صلى اهلل عليه وآله حيث وهكذا ههنا يف مورِد النصِّ الوارد عن أمري 

نفى سالم اهلل عليه أْن يكوَن أحٌد سابقَاً أو متقدِّماً عليهم باإلخالص، وبالتالي 

مبقتضى أداة  فإنهم املتقدِّمون على كلِّ صحابّي من أصحاب األنبياء واألوصياء

 .(النكرة يف سياق النفي  )العموم 

 ن تفضيل األصحاب الطيبني لإلمام سيِّد الشهداءومما يؤكد ما أشرنا إليه آنفاً م

 على غريهم مطلقاً، ما ورد عن إمامنا سيِّد الشهداء  يف مقام إطرائه على

أصحابه الطاهرين صلوات اهلل عليهم وتوصيفه احلقيقي لواقعهم الطيب اخلالص 

ويف نصٍّ   أصحابي.. من خيراً وال أوفى أصحاباً أعلم ال  بقوله الشريف:

مما يدل على أخرييتهم على كّل خري صدر من   أصحابي من أخير وال  آخر:

تفضيَل أحٍد من  صحابيٍّ على وجه اإلطالق، ولو أراد اإلمام سيِّد الشهداء

على أصحابه الطيبني لكان الواجب عليه أْن ينصب  أصحاب األوصياء واألنبياء

د أصحاٍب أفضل من أصحابه، لنا قرينة متصلة أو منفصلة تقيِّد مراده على وجو

وحيث ال قرينة على تفضيل غريهم عليهم فاألصل يقتضي القول بتفضيلهم على 

يف مقام البيان وال تقية يف الَبْين،  عامة األصحاب ال سيَّما أنَّ اإلمام سيِّد الشهداء

 ما يعين أنَّه يريد تفضيلهم على غريهم بشكٍل مطلق ومن دون استثناء.

على غريهم من  (: إنَّ تفضيل أصحاب اإلمام احلسني نيالوجه الثا )

هو القدر املتيقن من النصيِّن املتقدِّمني الصادرين  عامة أصحاب األنبياء واألوصياء
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، والتعدي عن القدر املتيقن عن اإلمامني أمري املؤمنني وابنه اإلمام احلسني

 مشكوكٌ، فاألصل عدمه.

على أصحاب  أمري املؤمنني واإلمام القائم إنَّ تفضيل أصحاب وبتقريٍر آخر:

ارد يف النصِّ، وال يعدل يعترب تعدياً عن املقدار املتيقن الو اإلمام سيِّد الشهداء

 بدليٍل قطعّي يعمم أو خيصص تقديم اآلخرين على أصحاب اإلمام سيِّد عنه إال

ورد ، وحيث ال يوجد دليٌل على التعميم أو التخصيص اخلارج عن مالشهداء

النصِّ، فمقتضى القاعدة األصولية هو أْن ننفي املشكوك وهو تقديم غري أصحاب 

 على أصحاب اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه..!. اإلمام احلسني

بتقديم وتفضيل شهداء  (: إنَّ تصريَح اإلمامني اهلمَّامني الوجه الثالث )

م وال يعدل عنه إىل آَخر كربالء على غريهم هو نصٌّ صريح يف أفضليتهم على غريه

ُمْحَتمٌل أو ظيّن فضالً عن أنَّه تأويٌل عقليٌّ ال شاهد عليه من نصٍّ شرعيٍّ، فيبقى 

التأويُل املذكور جمرََّد احتماٍل يدخُل يف دائرة الظنون واإلحتماالت ال يغين عن النصِّ 

اية والدراية القطعي شيئاً، ومقتضى القاعدة األصولية يف حال دوران األمر بني الرو

( هو الرجوع إىل النّص ال التأويل،  التأويل من دون وجود نّص ) العقلية احملضة

 وبالتالي جيب تقديم النّص أو الرواية على التأويل والدراية، يرجى التأمل.

زيارة )  (: إنَّ املتأمل واملتدبر يف مقاطع الزيارات الصحيحة ك الوجه الرابع )

وبني أصحابه  يالحظ الرتابط بني اإلمام احلسني( رث زيارة وا) و ( عاشوراء

الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني...مما يدل على أفضليتهم على غريهم مطلقاً، 

يف زيارة عاشوراء يقرن السالم على األصحاب بالسالم على  فها هو إمامنا الباقر

 الله عبد أبا يا عليك السالم  بقوله الشريف: اإلمام املعظم سيِّد الشهداء

وهذا الربط الروحي واإلقرتان الوالئي مل   بفنائك.. حلَّت التي األرواح وعلى

يسبق ألحٍد من أصحاب األنبياء واألوصياء على اإلطالق، فلم يرد إلينا يف زيارٍة 

به صلوات اهلل  من الزيارات الشريفة ما يدل على ربط أصحاب أمري املؤمنني

وبني أصحابه يف أية زيارة من  د ربٍط بني اإلمام القائمعليه، كما مل يرد وجو



 اجلزء الثاني 

( بالرغم من  أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء الزيارات املخصوصه مبوالنا احلجة القائم )

 ورود الثناء عليهم واإلطراء على إخالصهم.

 ومما يؤكد ما يف زيارة عاشوراء من الربط الروحي املتمّيز بني اإلمام احلسني

الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني ما جاء يف زيارة وارث املروية بسنٍد وأصحابه 

ما يدل على عمق واليتهم هلل  صحيٍح عن إمامنا املعظم أبي عبد اهلل الصادق

تعاىل ولرسوله وألمري املؤمنني وسيِّدة نساء العاملني الوليَّة الكربى فاطمة الزهراء 

بى واإلمام احلسني املصفى سالم اهلل عليهم، سالم اهلل عليها واإلمام احلسن اجملت

مسلّماً على أصحاب اإلمام املصفى أبي عبد اهلل احلسني سالم اهلل عليه بقوله 

 أصفياء يا عليكم السالم !وأحباءه الله أولياء يا عليكم السالم  الشريف:
 لرسو أنصار يا عليكم السالم !الله دين أنصار يا عليكم السالم وأوداءه، الله
 فاطمة أنصار يا عليكم السالم !املؤمنني أمير أنصار يا عليكم السالم !الله

 علي بن احلسن محمد أبي أنصار يا عليكم السالم !العاملني نساء سيدة

 طبتم وأمي أنتم بأبي الله عبد أبي أنصار يا عليكم السالم !الناصح الوليّ
 معكم كنت ليتني فيا عظيما فوزا وفزمت دفنتم فيها التي األرض وطابت

 . معكم فأفوز

لقد عددت هذه الزيارة الشريفة الصفات العالية اليت ال يقرتن بها إال خواص 

اخلواص من الشيعة الكروبيني اخلصيصني باإلمام املصفى احلسني بن أمري املؤمنني 

، وما ذاك إال ألنهم من األقطاب وغريهم من األبدال، ومن املعلوم أن علّي

(، ألن القطب هو العمود أو القائمة اليت  أي العابد اخلّير ) من البدلالقطب أشرف 

تدور عليها الرَّحى أو العمود يف وسط اخليمة ولوالها ملا استقامت وانتصبت 

فاألبدال يستظلون حتت اخليمة املنتصبة على رؤوسهم بواسطة القطب يف  اخليمة...

 وأين الثريا من يد املتناول.!!. وسطها...

(: إن إمامنا املعظَّم سيِّد الشهداء احلسني املصفَّى سالم اهلل  وجه الخامسال )

ال  خطابه العظيم الكاشف عن الرؤية امللكوتية يف اللوح احملفوظ بأنه عليه أطلق
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 أعلم ال فإني بعد أما يعلم أصحاباً أوفى وأخري من أصحابه بقوله الشريف:

 بيتي أهل من أوصل وال أبر بيت هلأ وال أصحابي من أخير وال ىأوف أصحاباً

 . ..خيراً عني جميعا الله فجزاكم

ولو كان مثة أصحاٌب أوفى وأخري من أصحابه مدونني يف اللوح احملفوظ لكان 

كشف عنهم للمؤمنني أو خصَّص غرَي أصحابه مبزيد عناية هلم على أصحابه 

ين أنَّ أصحاَبُه خرُي الطيبني، ولكنَّ شيئاً من هذا القبيل مل حيصل البتة، ما يع

األصحاِب على اإلطالق، وهو ما كشفت عنه النصوص الكثرية بألفاٍظ متعددة، 

 منها:

النّص املشهور املتقدم املروي يف املصادر املعتربة عندنا حنن الشيعة اإلمامية ال 

 أما : للمفيد قال إمامنا املعظم احلسني بن أمري املؤمنني ( اإلرشاد) سيَّما يف 

 وال أبر بيت أهل وال أصحابي من أخير وال ىأوف أصحاباً أعلم ال فإني دبع

 . ..خيراً عني جميعا الله فجزاكم بيتي أهل من أوصل

وقد روي بألفاظ متعددة وال يبعد أن يكون التعدد بسبب تكرر صدوره عن 

 ، فقد جاء يف عدة روايات العبارات التالية:اإلمام سّيد الشهداء

 ال فَإِنّي ،بَعْدُ مّاأ ... : هـ157لطربي عن أبي خمنف املتوفى عام ما رواه ا 1
 مِنْ أوْصَلَ وَال بَرَّأ بَيْت هْلَأ وَال ،صْحابيأ مِنْ خَيْراً وَال وْلىأ أصْحاباً أعْلَمُ

 . خَيْراً جَميعاً عَنّي اللهُ فَجَزاكُمُ ،بَيْتي هْلِأ

 احلسني ( اإلمام)  ومجع ) هـ:314بن األعثم الكويف املتوفى عام اوروى  2

 بني يديه، ومحد اهلل وأثنى عليه، وقال أصحابه:  ما عَلى حَمْدُالْ لَكَ للّهُمَّا 
 كَرامَةِ مِنْ بِهِ كْرَمْتَناوَأ الدّينِ، في وَفَهَّمْتَنا الْقُرْآنِ، مِنَ وَعَلَّمْتَنا فَضَّلْتَنا، بِهِ

 .الشّاكِرينَ مِنَ وَجَعَلْتَنا فْئدَةًوَأ وَأبْصاراً عاًأسْما لَنا وَجَعَلْتَ ،اللهِ رَسُولِ

 وَال عْدَلَ،أ وَال مِنْكُمْ أَصَحَّ أصْحاباً أعْلَمُ ال إِنّي ثّم أقبل عليهم، وقال:
 فَهذَا ،خَيْراً عَنّي اللهُ فَجَزاكُمُ ،بيتي أهل من أوصل وال أبرَّ بَيْت هْلِأ أفْضَلَ

 وْأ صاحِبِهِ بِيَدِ مِنْكُمْ جُلرَ كُلُّ وَلْيَأْخُذْ جَمَالً، وَاتَّخِذُوهُ مُوافَقُو قْبَلَأ قَدْ اللَّيْلُ
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 ال إِنَّهُمْفَ ،الْقَوْمَ وَهؤُالءِ وَذَروُني اللَّيْلِ هذَا سَوادِ في وَتَفَرَّقُوا إِخْوَتي مِنْ رَجُل
 . وكُمْطَلَبُ لَما قَتْلي عَلى وَقَدَرُوا صابُونيأ وَلَوْ ،غَيْري يَطْلُبُونَ

3  أهل وال أصحابي من أخيرَ وال ىأوف أصحاباً أعلم ال فإني بعد أما 

 . ..أبر وال أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله جميعا عني خيراً بيت

إكمال الدين عن ( البحار ) يف  ومما يؤكد الوجه اخلامس ما رواه اجمللسي

مد بن خالد، عن حممد بن الربقي عن أبيه، عن جده، عن أبيه حمبن ا بإسناده عن

ذات يوم  عن حممد بن اجلارود عن ابن نباتة قال: خرج علينا أمري املؤمنني داود

 يوم ذات الله رسول علينا خرج وهو يقول:  ولده احلسن ويده يف يد
 وهو هذا، أخي وسيدهم بعدي اخللق خير يقول: وهو هكذا يده في ويدي

 اخللق خير إن أقول: وإني أال وفاتي، بعد مؤمن كل وأمير مسلم كل إمام
 أال وفاتي بعد مؤمن كل وأمير مسلم كل إمام وهو هذا ابني وسيدهم بعدي

 بعد وسيدهم اخللق وخير ،الله رسول بعد ظلمت كما بعدي سيظلم وإنه
 أال وبالء، كرب أرض في املقتول أخيه، بعد املظلوم احلسني أخوه ابني احلسن

 من تسعة احلسني بعد ومن ،القيامة يوم الشهداء سادات من وأصحابه إنه
 وأئمة وحيه، على وامناؤه عباده، على وحججه أرضه، في الله خلفاء صلبه

 به الله ميال الذي القائم تاسعهم املتقني، وسادات املؤمنني، وقادة املسلمني
 بعث والذي جهلها، بعد وعلماً جورها، بعد وعدالً ظلمتها، بعد نوراً األرض

 السماء من الوحي بذلك نزل لقد باإلمامة وخصني بالنبوة محمدا يأخ
 عن عنده وأنا الله رسول سئل ولقد جبرئيل األمني روح لسان على

 البروج، بعدد عددهم إن ( البروج ذات والسماء ) للسائل: فقال بعده األئمة
 هم نفم السائل: فقال الشهور، كعدة عددهم إن والشهور واأليام الليالي ورب

 فقال: رأسي على يده الله رسول فوضع الله؟ رسول يا

 فقد عاداهم ومن واالني، فقد واالهم من املهدي، وآخرهم هذا أولهم

 أنكرهم ومن أبغضني، فقد أبغضهم ومن أحبني، فقد أحبهم ومن ،عاداني
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 يعمر وبهم دينه، الله يحفظ بهم عرفني، فقد عرفهم ومن أنكرني، فقد 

 بركات تخرج وبهم السماء، من القطر ينزل وبهم عباده، رزقي وبهم بالده،

 . املؤمنني وموالي املسلمني وأئمة وخلفائي أوصيائي وهؤالء األرض،

وأصحابه من سادات  فقد دل اخلرُب الشريف املتقّدم على أن اإلمام احلسني

 الشهداء يوم القيامة ولكّن األحاديث األخرى أوضحت إىل أنهم أفضلهم، وهذه

يف اجمللس السابع ( األمالي ) األخبار كثرية منها اخلرب الذي رواه الصدوق يف 

 :قال احلسني بن أمحد بن إدريسوالعشرين بإسناده عن 

حدثنا أبي، عن حممد بن احلسني بن أبي اخلطاب، عن نصر بن مزاحم، عن 

  :سعد، عن أرطاة بن حبيب، عن فضيل الرسان، عن جبلة املكية، قالت عمر بن

التمار ) قدس اهلل روحه ( يقول: واهلل لتقتلن هذه األمة ابن نبيها يف  مسعت ميثم

 ،وليتخذن أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة، وإن ذلك لكائن احملرم لعشر ميضني منه،

 ذكره، أعلم ذلك بعهد عهده إلي موالي أمري املؤمنني قد سبق يف علم اهلل تعاىل

يه كل شئ حتى الوحوش يف الفلوات، واحليتان يف يبكي عل ، ولقد أخربني أنه

السماء، وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء  البحار، والطري يف جو

واألرض، ومؤمنو اإلنس واجلن ومجيع مالئكة السماوات ورضوان ومالك ومحلة 

، . ثم قال: وجبت لعنة اهلل على قتلة احلسنيورماداً دماً العرش، ومتطر السماء

املشركني الذين جيعلون مع اهلل إهلا آخر، وكما وجبت على اليهود  كما وجبت على

 واجملوس. والنصارى

 قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم، وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه

حبديث يضعونه  ، ثم قال سيزعمون! فبكى ميثميوم بركة احلسني بن علي

يف ذي احلجة،  آدم ، وإمنا تاب اهلل علىى آدمأنه اليوم الذي تاب اهلل فيه عل

، وإمنا قبل اهلل توبته يف ذي داود ويزعمون أنه اليوم الذي قبل اهلل فيه توبة

من بطن احلوت، وإمنا  فيه يونس احلجة، ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج اهلل

استوت  القعدة، ويزعمون أنه اليوم الذي أخرجه اهلل تعاىل من بطن احلوت يف ذي
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وإمنا استوت على اجلودي يوم الثامن عشر من ذي  على اجلودي، فيه سفينة نوح

فلق اهلل فيه البحر لبين إسرائيل، وإمنا كان ذلك يف  احلجة، ويزعمون أنه اليوم الذي

 ربيع األول.

القيامة،  د الشهداء يومسيِّ ثم قال ميثم: يا جبلة، اعلمي أن احلسني بن علي

كأنها  إذا نظرت إىل الشمس محراء :يا جبلة ؛سائر الشهداء درجةوألصحابه على 

 دم عبيط، فاعلمي أن سيدك احلسني قد قتل.

 قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشمس على احليطان كأنها املالحف

 .علي املعصفرة، فصحت حينئذ وبكيت، وقلت: قد واهلل قتل سيدنا احلسني بن

 إنتهى.

 مل يكن إخباراً عن غري املعصوم بي اجلليل ميثم التماروما أخرب عنه الصحا

  وليس حتليالً شخصياً مليثم التمار صلوات اهلل عليه بل كان إخباراً عن مواله

أمري املؤمنني وإمام املتقني أبي احلسن علّي صلى اهلل عليه وآله، ومبا أشرنا يندفع ما 

م ليس حجةً ألنه ليس معصوماً حتى قد يتصوره املتوهمون واملشككون بأنَّ كالَم ميث

 يكون حجةً شرعية...!!.

: حممد بن جعفر، عن ابن أبي اخلطاب، عن ( كامل الزيارات)  ويؤيده خرب 

بن أبي محزة، عن احلسني بن أبي العالء  إمساعيل عمن حدثه، عن علّي حممد بن

 اهللأبي عبد  اإلمام وأبي املعزا وعاصم بن محيد مجيعا، عن أبي بصري، عن

 (حتى  ) حيٌّ عليٍّ بن احلسنيَ أنَّ لو يحبُّ وهو إال شهيد من ما  قال:

 . معه اجلنة يدخلون

 تفاخرت ملا  الصادق إمامنا : عن( كامل الزيارات) ويؤيده أيضاً ما جاء يف 

 الله أرض أنا :) يعين أرض كربالء ( قالت بعض على بعضها واملياه األرضون
 فعل ملن ذليلة خاضعة بل فخر، وال ومائي، تربتي في الشفاء املباركة، املقدسة

 بتواضعها وزادها فأكرمها لله، شكرا بل دوني من على فخر وال ذلك، بي

 . وأصحابه باحلسني لله وشكرها
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الدالة على أنهم  احلسني اإلمام ومن الروايات الواردة يف مدح أصحاب

األوصياء وأهل بيت العصمة والطهارة سادات الشهداء على اإلطالق إال األنبياء و

املعصومني صلوات اهلل عليهم يف الزيارات الواردة  األئمِة ألفاظُ وأوالدهم الطيبني...

، وغريها ( البحار) املذكورة يف  املطلقة ملوالنا احلسني للشهداء يف باب الزيارات

 ونشري إىل عدة مقاطع منها هي اآلتي:

 وما ضعفتم ما الله، أنصار أنكم أشهد ربانيون، يا عليكم السالم 
 صلى التامة، الله كلمة ونصرة احلق سبيل على الله لقيتم حتى استكنتم

 الدنيا في الشهداء سادة أنتم تسليما. وسلم وأبدانكم أرواحكم على الله
 في جاهدمت قد أنكم أشهد واألنصار، واملهاجرون السابقون أنتم واآلخرة،

 وعده صدقكم الذي لله احلمد الله، رسول منهاج على وقتلتم الله سبيل

 اخل.   حتبون ما وأراكم

 رسوله وأنصار الله أنصار يا عليكم السالم الله، أولياء يا عليكم السالم 

 الله خاصة أنتم دينه، وأنصار رسوله ابن وأنصار املؤمنني أمير وأنصار
 عند أسعدمت داء،السع وأنتم الشهداء أنتم ،الله عبد ألبي الله اختصكم

 أعوان من خيرا الله جزاكم نصرمت، من مع اجلنات في بالدرجات وفزمت الله
 شرف بها بلغتم الله، من رحمة عليكم طافت الله، رسول مع صبر من جزاء

 اخل.   اآلخرة

 الله أصفياء يا عليكم السالم وأحباءه، الله أولياء يا عليكم السالم 

 ليتني فيا ،عظيما فوزا وفزمت دفنتم فيها التي ضاألر وطابت طبتم وأوداءه،

 اخل.   عظيما فوزا معكم فأفوز معكم كنت

 العلى الدرجات في وأنكم ترزقون، ربكم عند أحياء أنكم أشهد   . اخل 

 مهديون يا طاهرون يا عليكم السالم   .اخل 

 ار النيّبيف حديث إخب الصادق إمامنا عن ) تفسري فرات بن إبراهيم:ويف 

وهو يومئذ يف عصبة كأنهم  ،بشهادة احلسني الزهراء فاطمة الصّديقة الكربى
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يتهادون إىل القتل وكأني أنظر إىل معسكرهم وإىل موضع رحاهلم  جنوم السماء

 .( ..وتربتهم

والتعبري بنجوم السماء واضح الداللة على األفضلية إذ مل يرد يف غريهم التعبري 

جنوم على عامة  السماء ما يعين أن أصحاب اإلمام احلسنيعنهم بأنهم جنوم 

 األصحاب..!. 

خمتصراً إال أننا أحببنا ( كامل الزيارات ) بن قولويه القمي يف اواخلرب رواه أيضاً 

قولويه القمي واخلرب هو  نقله من تفسري الفرات لتمامه وألسبقية فرات على إبن

 كان قال:  عن أبي عبد اهلل: نعناحدثين جعفر بن حممد الفزاري مع التالي:

 الله ولعن قاتلك، الله لعن وقال: النبي فأخذه حتمله أمه مع احلسني

 .عليك أعان من وبني بيني الله وحكم عليك املتوازرين الله وأهلك سالبك،

 هيصيب ما بنتاه يا قال: تقول؟ شئ أي أبة يا :الزهراء فاطمة قالت
 كأنهم عصبة في يومئذ وهو والبغي، والغدر موالظل األذى من وبعدك بعدي

 موضع وإلى معسكرهم إلى أنظر وكأني القتل إلى يتهادون السماء جنوم

 .وتربتهم رحالهم

 وهي كربالء له يقال موضع قال: تصف؟ الذي املوضع هذا وأين أبة يا قالت:

 فعش أحدهم أن ولو ،أمتي شرار عليهم يخرج األمة، وعلى علينا وبالء كرب دار

 .النار في اخمللدون وهم فيه شفعوا ما واألرضني السماوات في من له

 قبله، كان أحد قتلته قتل وما بنتاه يا نعم قال: فيقتل؟ أبه يا قالت:

 والبحار والنباتات (والوحش. ب، ر  ) واملالئكة واألرضون السماوات وتبكيه
 محبينا من مقو ويأتيه متنفس، األرض على بقي ما لها يؤذن ولو واجلبال

 على وليس منهم، (أ: حلقنا  ) بحقنا أقوم وال بالله أعلم األرض في ليس
 وهم اجلور، ظلمات في مصابيح أولئك غيرهم، إليه يلتفت أحد األرض ظهر

 أهل وكل بسيماهم، عليَّ وردوا إذا أعرفهم غدا حوضي واردون وهم الشفعاء،

وبهم  األرض، قوام وهم ،رناغي يطلبون الو يطلبونا وهم أئمتهم يطلبون دين
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 الغيث. ينزل 
 أهل إن يابنتاه لها: فقال وبكت. لله، إنا أبة يا :الزهراء فاطمة فقالت

ٌۚ يهَقَّٰت لهوَن   بذلوا الدنيا في الشهداء هم اجلنان َنَة مه ٱجۡلَ َن لَهه
َ
م ب أ َّٰلَهه ۡمَو

َ
ۡم َوأ َسهه نفه

َ
أ

 الدنيا من خير الله عند فما،  اوَۡعًدا َعلَۡيه  َحقَّ   ف  َسب يل  ٱّلَل  َفَيۡقتهلهوَن َويهۡقتَلهوَنۖۡ 

 ومن مضجعه، إلى خرج القتل عليه كتب من ميتته، من أهون قتلة فيها وما
 ميوت. فسوف يقتل لم

 هذا في فتطاعني بأمر غدا تأمرين أن حتبني أما محمد! بنت فاطمة يا
 ترضني أما عرش،ال حملة من ابنك يكون أن ترضني أما احلساب، عند اخللق

 يذود بعلك يكون أن ترضني أما الشفاعة، يسألونه يأتونه أبوك (أن يكون  )
 أما أعداءه، عنه ويذود أولياءه منه فيسقي احلوض عن العطش يوم اخللق

 يشاء من منها يخرج فتطيعه النار يأمر النار قسيم بعلك يكون أن ترضني
 السماء أرجاء على الئكةامل إلى تنظرين أن ترضني أما يشاء، من ويترك

 اخلالئق حضر قدو بعلك إلى وينظرون به تأمرين ما وإلى إليك ينظرون
 إذا وقاتليك ولدك بقاتل صانع الله ترين فما الله عند يخاصمهم وهو

 ترضني أما تطيعه، أن النار وأمرت اخلالئق على حجته (ب. فلجت  ) أفلحت
 من يكون أن ترضني أما شئ، كل عليه ويأسف البنك تبكي املالئكة تكون أن

 ،احلرام الله بيت إلى حج من مبنزلة أتاه من ويكون الله ضمان في زائرا أتاه
 لم بقي وإن شهيدا مات مات وإذا عني طرفة الرحمة من يخلو لم واعتمروا

 يفارق حتى وأمنه الله حفظ في يزل ولم بقي ما له تدعو احلفظة تزل
 قلبها على فمسح الله، على وتوكلت ضيتور سلمت أبة يا قالت: ،الدنيا

 وابناك وأنت وبعلك (ب: أنا  ) إني فقال: (ها بب: جن ) عينيها على ومسح

 إنتهى. . قلبك ويفرح عيناك تقر مكان في

 الصادق إمامنا املعظَّم جعفر : عن( أمالي الطوسي) واملفيد، ( جمالس ) ويف 

 الليلة زلت ما هلا: ، وقولهاًكئيب شاحباً رسول اهلل حديث رؤية أم سلمة
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  . وأصحابه للحسني القبور أحفر

 احلسني ابني لَتِقُ هلا:  النيبُّ األعظم قال ،ويف رواية أخرى للشيخ

 . دفنهم من فرغتُ والساعة ،فدفنتهم ،اليوم بيته وأهل

يف  رسول اهلل يف رواية سعيد بن جبري عنه قال: فلّما كانت اللّيلة رأيتو

 أنّي تعلمي ألم أشعث، فذكرت له ذلك وسألته عن شأنه، فقال لي: امي أغربمن

 . وأصحابه احلسني دفن من فرغت

ألصحاب اإلمام سّيد الشهداء  وال خيفى على املؤمن الفطن بأنَّ لدفن النيّب

صلوات اهلل عليه وعليهم أمجعني فيه مزيد مزية وفضل هلم على غريهم مما يدل 

وعصمتهم العرضية اليت سبقت عصمة غريهم من األصحاب، إذ على علو قدرهم 

أنه تَولَّى دفن أحٍد بنفسه إال فيمن كان مبثابة نفسه الشريفة  مل ُيعهد للنيّب األعظم

وهكذا ما جرى عليهم عندما تَولَّى اإلماُم املعظم زين  أو قريباً من نفسه الطاهرة...

يَّن هلم موضعني وأمرهم حبفر حفرتني فع دفنهم مبشاركة بين أسد له  العابدين

مما يدل على مزية تفضيل هلم  فوضع يف األوىل بين هاشم ويف الثانية األصحاب 

 وإال لكان أمرهم بدفنهم من دون مشاركته هلم بدفنهم صلوات اهلل عليهم..!!. 

قال ابن عباس: يف حوادث سنة إحدى وستني:  ( الكامل) بن األثري يف اوروى 

وبيده  [ عليه السالم ] فيها احلسني َلِتصلّى اهلل عليه وسلّم الليلة اليت قُ لنيبَّا رأيُت

قال  ؟اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم ما هذا يا رسوَل فقلُت قارورة وهو جيمع فيها دماً

 علم الناَسأف ،عباس فأصبح ابُن ،هذه دماء احلسني وأصحابه أرفعها إىل اهلل تعاىل

 .وقص رؤياه فوجد قد قتل يف ذلك اليوم [ السالمعليه  ] بقتل احلسني

لدم حفيده اإلمام سّيد الشهداء وأصحابه الطيبني داللة  فرفع النيّب األعظم

واضحة على تفضيل تلك الدماء الطاهرة الزكية على غريها من دماء الشهداء من 

ملعصومني ، فلم ُيعرف عن أحٍد من اواألوصياء واألولياء املقربني األنبياء أصحاب

أنهم فعلوا بدماء أصحابهم املخلصني الذين ثبتوا على الوالء هلم مع  املطهرين

مما يعين أنَّ لدمائهم فضالً على عامة دماء  أوصيائهم كما فعل نبينا األعظم
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.املخلصني من الشهداء يف سبيل احلجج املطهرين

 تنبيه مهم جدًا
 بأنَّ إمامنا املعظَّم أبي عبد اهلل احلسني (األمالي ) يف  الصدوقجاء يف رواية الشيخ 

  ،قد خطب مبن رافقه طلباً للرياسة واجلاه وأحلَّهم من بيعته، وعندما قال ذلك

 في احلسني فقام :انفك أكثرهم عنه وبقي من استشهد معه، وإليكم النص
 أَطْهَرَ وَال أَزْكى وَال أَبَرَّ بَيْت أَهْلَ أَعْرِفُ ال إِنّي أللّهُمَّ فقال: خطيباً أصحابه

 تَرَوْنَ قَدْ ما بي نَزَلَ وَقَدَ أصْحابي، مِنْ خَيْرٌ هُمْ أَصْحاباً وَال ،بَيْتي أَهْلِ مِنْ
 ذِمَّةٌ، عَلَيْكُمْ لي وَال بَيْعَةٌ، أَعْناقِكُمْ في لي لَيْسَتْ بَيْعَتي، مِنْ حِلٍّ في وَأَنْتُمْ

 إِنَّما الْقَوْمَ فَإِنَّ سَوادِهِ في وَتَفَرَّقُوا جَمَالً خِذُوهُفَاتَّ غَشِيَكُمْ قَدْ اللَّيْلُ وَهذَا

 . ..غَيْري. طَلَبِ عَنْ لَذَهَلُوا بي ظَفَرُوا وَلَوْ ،يَطْلُبُوني

 من البقاء معه هل تربأ ذمة من حلله اإلمام احلسني :والسؤال املهم هو اآلتي

ويدل عليه  ،؟ الظاهر الثانيكماً آخرللقتال يف ليلة العاشر من حمرم أو أن للمسألة ح

 :وجوٌه ثالثة

مل يثبت لدينا وثاقة اخلرب املذكور بسبب ضعف سنده، جلهالة  :( الوجه األول )

فيحمل على إسقاِط  ولكن على فرض صحة صدوره عن املعصوم ،بعض رواته

نهم من ملؤاخذِة العرفيِة والعقليِة مراعاة له لضعف عقوهلم ونفوسهم وقلة تدينهم ألا

حلصول عليها اأهل الدنيا وقد حلقوه طمعاً يف حطام الدنيا وملذاتها فلّما آيسوا من 

 .تفرقوا عنه بعد خطابه هلم كاشفاً عن نياتهم اخلبيثة أو عن ضعف إرادتهم..

ملذكور حتى ال يشكُِّل وجودهم معهم عائقاً له من افجعلهم يف حلٍّ من بيعته للسبب 

إلهليَّة اليت لن يتحلل منه باعتباره اعلى عدم خرقهم ملواقفه اجلهاد أو حرصاً منه 

 .مسؤوالً عن النهضة ضد الباطل واملبطلني..!

إنهم وإْن كانوا ضعيفي اإلرادة والعزم إلَّا أنهم مل خيرجوا  :( الوجه الثاني )

َل لذا مل يرد إماُمنا املعظَّم سيِّد الشهداء صلوات اهلل عليه أْن ُيشكِّ ،من اإلسالم
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وجوُدهم معه من غري عزم منهم على ذلك إحراجاً هلم وضرراً عليهم فأراد حتليلهم 

من القتال معه رمحةً ورأفةً بهم، لئال يكوَن إرغاُمهم على البقاِء معه سبباً ملضاعفة 

العذاِب عليهم يوم احلسرة والندامة...! والتحليل املذكور ال يعفيهم من العقاب يوم 

 القيامة..!.

(: أْن يكوَن إعفاؤهم من القتال مع اإلمام سيِّد الشهداء بأبي  وجه الثالثال )

، فلم يكونوا هو وأمي ونفسي باعتبارهم خارجني عن الوالية ألهل البيت

معتقدين بإمامته وواليته بل كانوا من شذاذ اآلفاق وهلم توجهاٍت وعقائد ختالُف 

فقوا للدوام على البيعة اليت ، لذا مل يوتوجهات إمام الزمان سيِّد الشهداء

عليهم ذمة ألن ذلك يستلزم أن يكون بني  ومل يكن لإلمام عقدوها لإلمام

املبايع واملبايع له عهد أمان وإعتقاد مبن يبايعون، فإذا انتفى أحدهما انتفت البيعة 

وبالتالي انتفت الذمة، من هنا استحقوا احلرمان من الشفاعة يوم القيامة اليت ال 

هلا إال املؤمن، وهو ما أفصحت عنه موالُتنا الصّديقة ُسكيِّنة صلوات اهلل عليها يف ينا

بإسناده  ( نور العيون) عن كتاب (  الدمعة الساكبة) يف  البهبهاني النّص الذي رواه

 أّنها قالت: احلسني اإلمام عن سكينة بنت

 فهاخل من أسمع أنا وإذا اخليمة، وسط مقمرة ليلة في جالسة كنت 

 بأبي وإذا بأذيالي أعثر فخرجت النساء، بي يفقه أن فخشيت ،وعويالً بكاءً
 ،أَنّكُمْ عْلَمُوا،إِ لهم: يقول وسمعته يبكي وهو أصحابه وحوله جالس 

 وَقَدِ لُوبِهِمْ،وَقُ بِأَلْسِنَتِهِمْ بايَعُوني قَوْم عَلى أَقْدِمُ أَنّي لِعلْمِكُمْ مَعي خَرَجْتُمْ
 لَيْسَ وَاآلْنَ اللهِ، ذِكْرَ فَأَنْسيهُمْ الشَّيْطانُ عَلَيْهِمُ اسْتَحْوَذَ ألِنَّهُمْ مْرُاالُ انْعَكَسَ

 سَلْبِهِمْ، بَعْدَ حَرميي وَسَبْيُ يَدَيَّ، بَنيَ يُجاهِدُ مَنْ وَقَتْلُ قَتْلي إِالّ مَقْصَدٌ لَهُمْ
 مُحَرَّمٌ، الْبَيْتِ أَهْلَ عِنْدَنا لْخَدْعُوَا ،وَتَسْتَحُيُونَ تَعْلَمُونَ ما تَكُونُوا أنْ وَأَخْشى

 وَالْوَقْتُ خَطير غَيْرُ وَالسَّبيلُ سَتيرٌ فَالَّليْلُ فَلْيَنْصَرِفْ، ذلِكَ مِنْكُمْ كَرِهَ فَمَن
 غَضَبِ مِنْ نَجيّاً الْجِنانِ في غَداً مَعَنا كانَ بِنَفْسِهِ واسانا وَمَنْ بِهَجير، لَيْسَ

 غريباً كربالء بأرض يقتل احلسني ولدي :مُحَمَّدٌ جَدِّي قالَ وَقَدْ ،الرَّحْمنِ



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 نصرنا ولو القائم، ولده ونصر نصرني فقد نصره فمن فريداً، عطشاناً وحيداً 

 .القيمة يوم حزبنا في فهو بلسانه

 وعشرين، عشرة من القوم وتفرّق إالّ كالمه أمتّ ما فوالله! :قالت سكينة

 فخنقتني رأسه منكّساً أبي إلى فنظرت رجالً بعونوس واحد إالّ معه يبق فلم
 إنّهم أللّهمّ وقلت: السماء إلى طرفي ورفعت يسمعني أن فخشيت العبرة،

 وال الفقر، عليهم وسلّط مسموعاً، دعاءً لهم جتعل وال فاخذلهم خذلونا،
 فرأتني خدّي، على جتري ودموعي ورجعت القيامة، يوم جدّي شفاعة ترزقهم

 واجدّاه! فصاحت: اخلبر فأخبرتها بنتاه! يا دهاك ما :فقالت كلثوم مّاُ عمّتي
 ليتهم األعداء؟ من اخلالص أين ناصراه! واقلّة واحسيناه! واحسناه! واعليّاه!

 البكاء منّا فعال املدى! بعد بنا وسلكت جدّك جوار تركت بالفداء! يقنعون
 ما وقال: جتري عهودمو أذياله في يعثر إلينا فأتى ذلك أبي فسمع والنحيب،

 الْبُكاء؟ هذَا

 .جدّنا حرم إلى ردّنا أخي! يا فقالت:

 .سَبيلٌ ذلِكَ إِلى لي لَيْسَ أُخْتاهْ! يا :فقال

 وأخيك. وأُمّك وأبيك جدّك محل ذكّرهم أجل، قالت:

 فَما وْلي،قَ يَسْمَعُوا وَلَمْ يَتَّعِظُوا فَلَمْ وَوَعَظْتُهُمْ يَذَّكَّرُوا فَلَمْ ذَكَّرْتُهُمْ قال:
 أُوصيكُنَّ وَلكِنْ جَديالً، الثَّرى عَلىَ تَرَوْني أَنْ بُدَّ وَال سَبيلٌ قَتْلي غَيْرُ هُمْله

 وَعَدَ وَبِهذا الرَّزِيَّةِ، نُزُولِ وَكَظْمِ الْبَلِيَّةِ، عَلَى وَالصَّبْرِ الْبَرِيَّةِ، رَبِّ اللهِ بِتَقْوَى

ثّم تباكينا ساعة  ، الصَّمَدَ الْفَرْدَ إلهِي وَدَّعْتُكُمْ أوْعَدَ لِما خُلْفَ وَال جَدُّكُمْ،

وَن   يقول: واإلمام ۡم َيۡظل مه َسهه نفه
َ
ن ََكنهٓواْ أ ونَا َوَلَّٰك   . إنتهى.٥٧  َوَما َظلَمه

أفضل األصحاب على اإلطالق  ومبا تقدَّم يتضح: أن أصحاب اإلمام احلسني

هنيئاً هلم مبا علموا وعملوا وصربوا فتلك ف ال يسبقهم سابق ولن يلحقهم الحق...

ۡم   عقبى الدار..! واْ م َما َرزَۡقَنَّٰهه نَفقه
َ
ةَ َوأ واْ ٱلَصلَوَّٰ قَامه

َ
واْ ٱبۡت َغآَء وَۡجه  َربَّ ه ۡم َوأ َوٱََّل يَن َصََبه

  َّ ۡقَب َويَۡدرَءهوَن  ا وََعََلن َية  س  ۡم عه ْوَلَٰٓئ َك لَهه
ه
وَرةه الَرعۡ   ٢٢ٱدَلار  ب ٱحۡلََسَنة  ٱلَسيَّ َئَة أ  .د  سه
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 [إْن  :عليه السَّالمقال علقمة: قال اإلمام أبو جعفر الباقر  ]

 [ استطعَت أْن تزوره ف كَّ يوم بهذه الزيارة من ]
 [ دهرك فافعل فلك ثواب ۡجيع ذلك ]

 [ إْن شاء اّلل تعاَل ]

 الشهداء أبي عبد اهللاملعظَّم سيِّد  هذه الفقرة تسنُّ لنا استحباب زيارة اإلمام

الثواب املُعطَى ملن زاره يف يوم عاشوراء وال  نفَس وينال الزائُر ،كلَّ يوم احلسني

إّن يوم قُِتَل احلسني ) : عبارةب  أُمَيّة... بنو به تبرّكت يومٌ هذا إنّ تبديل:  وزجي

من (  املزار) يف كتاب  302احملدِّث اجمللسي يف صفحة كما فعل  ( يوم تربكت به

 إن  لعلقمة: الباقر اإلمام قول على معقباً ،( البحار ) من والتسعني الثامن اجلزء

 جميع ثواب فلك فافعل دهرك من لزيارةا بهذه يوم كلّ في تزوره أن استطعت

للزائر تغيري العبارة اآلنفة  حيث أجاز اجمللسي ؛ تعالى... الله شاء إن ذلك

(  ميَّة..اُيوٌم تربكت به بنو  للهم إنَّ يوَم قُِتَل احلسنُيا ) :الذكر واستبداهلا بعبارة

  :فقال غفر اهلل له

 .كالمهإنتهى   
 :يرد على اجمللسي غفر اهلل له ما يلي

أْن  فال جيوز له ،( البحار) على فرض صحة ما ُنِقل عن اجمللسي يف كتابه 

لزيارة بعبارة ابتدعها واستحسنها ال سّيما أنَّه ايفيت للناس بتبديل العبارة املسنونة يف 

وظيفته اإلخبارية إىل فالتبديُل هو خروٌج عن  ،أخباريٌّ يتعبد بالنصوص كما جاءتنا

وألنَّ التبديَل يعترب حتريفاً للمسنون الوارد يف الزيارة  !خرى أشعرية إستحسانية...اُ

 !...عن اإلمام الباقر
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ولو أنَّه أفيت بغري التبديل هلان اخلطب ومل يتسع الفتق كما لو شرح للزائر كيف 

إن هذا يوم تربكت   ] عبارة:أْن يقصَد الزائُر ب ) يقصد بالعبارة كما فعلنا حنن وهو:

 .( الذي قُِتَل فيه اإلمام احلسني اليوَم  [ َميَّة...اُبه بنو 

فما فعلناه هو تفسري للعبارة املسنونة الواردة يف الزيارة حتى ال يقع املكلّف يف 

الكذب ألن بقية األيام اليت يزور فيها سيِّد الشهداء صلوات اهلل عليه ليست من أيام 

 فال بدَّ من نيٍة تصحح قصد الزائر من العبارة: أنها اليوم العاشر من حمّرم... حمرم وال

فإمَّا أْن يقصد به عبارة اجمللسي من دون تغيري مبقطع الزيارة  ( إن هذا يوم... )

الشريفة؛ وإمَّا أن يقصَد به التالي: إن يومي هذا هو إمتداد ليوم عاشوراء الذي 

ين أمية مل يقتصر على يوم عاشوراء بل ختطاه إىل سائر تربكت به بنو أمية، فتربك ب

األيام إىل يومنا هذا، فكل فساد أو ظلم إمنا هو بسبب السقيفة املتولد منه تثبيت 

َميَّة وبين العباس إىل يومنا هذا حتى ظهور إمام زماننا املعظَّم بقية اهلل اُعروش بين 

وسّهل خمرجه واجعنا من خرية  ... اللهم عّجل فرجهاألعظم القائم من آل حممد

 أعوانه وأنصاره ومن مقوية سلطانه!!.

ال جيوز تغيري العبارة املسنونة يف الزيارة، كما ال جيوز العمل  خرى:اُوبعبارٍة 

        باإلحتياط بني العبارتني كما فعل الكاشاني غفر اهلل له يف شرح الزيارة بقوله:

وكأنَّ كالم اجمللسي وحيٌّ منزل حتى   

من اإلحتياط  اّدعى الكاشاني بأن اجلمع بني عبارة اجمللسي وعبارة اإلمام الباقر

الذي ال ينبغي تركه..!! ومتى كان متداوالً عند الشيعة قرن كالم العلماء بكالم 

تبدلوا ذلك على حّد وكيف ُتقرُن القوادم بالذنابي..؟! نعم! لقد اس سادة األنام

تعبري أمرية عوامل الوجود الصّديقة الكربى روحي لنعليها الفداء يف خطبتها الشريفة 

أمام نساء املدينة ملّا زرنها بعد إعتداء أبي بكر وعمر عليها حيث عربت عن 

استنكارها للمسلمني الذين استبدلوا اجلهلة بالعلماء والقوادم بالذنابي، فالقوادم هم 

 استبدلوا لقد  والذنابي هم غريهم، قالت صلوات ربي عليها: يتآل الب

العجز هو: مؤخر الشيء أو اجلسم،  ) بالكاهل والعُجْزَ بالقوادم الذنابي واهلِل 
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 قومٍ ملعاطس فرغماً ( والكاهل هو: مقدم الشيء أو أعلى الظهر مما يلي العنق

قهۡل   يشعرون ال ولكن املفسدون هم أنهم أال صنعاً يحسنون أنهم يحسبون
م َمن َيۡهد يٓ َهۡل  ََكٓئ كه َ ٓي إ ََل  م ن ۡشه َفَمن َيۡهد 

َ
ِۗ أ  ٱحۡلَقَّ  إ ََل ٱحۡلَقَّ   قهل  ٱّلَله َيۡهد ي ل ۡلَحقَّ 

َحقُّ 
َ
ن أ

َ
وَن  أ مه ۡم َكۡيَف ََتۡكه ۖۡ َفَما لَكه ۡهَدىَّٰ ن يه

َ
ٓي إ ََلٓ أ َمن ََل يَه دَّ 

َ
هَس   ٣٥يهَتَبَع أ وَرةه يهون  .سه

يف غيبة إمامنا املعظم احلجة القائم  وال نعجب من شيٍء  فالعجب ثم العجب 

أرواحنا فداه أْن يقرَن علماٌء بعَضهم بعضاً بسادة الورى وسفن النجاة كما فعل 

الكاشاني حيث قرن احملّدث اجمللسي مبن دارت القرون األوىل على معرفتهم...! وما 

تدى اجلبُت والطاغوت على أمري املؤمنني وسيدة ذاك إال من شرارات تطايرت مذ اع

..!! فقد استطاَر شرُّ يوِم السقيفة إىل حوزاتنا العلمية وال يزال إىل نساء العاملني

حيث صار اإلجتهاد  يوم ظهور اإلمام األعظم احلجة بن اإلمام احلسن العسكري

وص وتفسريها جمرد أقيسة واإلستحسانات وظنون وتأويالت بدالً من العمل بالنّص

حبسب ما أراد آل الرسول...! وما العلماء إال نقلة آثار ساسة العباد وأركان البالد 

 وأمناء الرمحان وساللة النبيني..!؟

ال أن التغيري الذي ابتدعه اجمللسي مطلوب وال اإلحتياط الذي ابتدعه  واحلاصل:

ا، ألن كلَّ ذلك من فكال الرأيني بدعتان حيرم األخذ بهم الكاشاني أمر مرغوب...

األقيسة واإلستحسانات املقابلة للروايات، باإلضافة إىل أنها خالف اإلحتياط يف نقل 

الذي ابتدعه  ، فاإلحتياط يقتضي ترك هذا اإلحتياط اخلرب عن املعصوم

الناتج من العقول الضعيفة يف مقابل أقواهلم الشريفة، واألدب يف  الكاشاني 

اىل هو املوفق للصواب والرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل وال اإلمتثال... واهلل تع

والصالة على سيد  واحلمد هلل رّب العاملنيحول وال قوة إلَّا باهلل العليِّ العظيم، 

واللعنة على أعدائهم أمجعني من األولني  املرسلني حمّمد وآله الطيبني الطاهرين

َج ولّيكَ املنتقم لكَ وألوليائكَ، وعجِّل اللهم فََر، واآلخرين إىل قيام يوم الدين

واملستشهدين بني يديه حبّق احلق والقائل بالصدق حمّمد  واجعلنا من خّدامه وأعوانه

يا قائم آل حممد أغثنا وانصرنا وارشدنا واهدنا ملا حتب  ..وآله األطهار املنتَجبني
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 صلى اهلل عليك..!. صلى اهلل عليك .. صلى اهلل عليك.. وترضى..

تم الكالم بقبض عنان القلم على ما أراد اهلل تبارك شأنه لنا من إثبات ما وهنا خن

سائالً خالقي العظيم  أجاد به املوىل علينا من شرح زيارة عاشوراء الشريفة...

أن جيعلوه يف ميزان واليتهم وحبهم ليوٍم ال ينفع فيه  وحججه الطيبني املطهرين

 يم..!.مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلٍب سل

 

 ه وشفاعة نبيه وآله املطهرينحرره العبد الفقري الراجي عفو ربِّ
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 كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد                                                                                
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 يا قائَم آِل حممٍَّد أغثنا
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 195 ............... فقرة قوله الشريف: "بأبي أنت وأمي لقد عظُم مصابي بك"        

 195 ................................................................. تفسري الباء يف قوله "بأبي.."

 195 ................................................................. التفدية والفداء على قسمني

 195 .................. )املعنى األول(: تفدية األدنى من أجل األعلى واألكمل         

 196 ......................... )املعنى الثاني(:  تفدية األعلى بنفسه ألجل األدنى         

 196 ........................................................ اخلالف يف املعنى الصحيح للتفدية

 197 .......................................................... اإليراد على املعنى الثاني للتفدية

الردُّ من ناحيتني على الكاشاني والتسرتي القائلني جبواز تفدية األعلى ألجل 

  األدنى:

بثواٍب  وىل(: إن اهلل تعاىل جازى النيّب إبراهيم اخلليل)الناحية األ         

 199 ............................................................................................. عظيم

 200 ............................. )الناحية الثانية(: إن اهلل تعاىل فداه بكبٍش عظيم         

 :خبار املؤيدة للناحية الثانية()األ

 200 ........................................................................ :)اخلرب األول(         

 200 ........................................................................ :)اخلرب الثاني(         

 200 ....................................................................... :لث()اخلرب الثا         



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ العنوان 

 200 ....................................................................... )اخلرب الرابع(:          

 201 .................................................................... )اخلرب اخلامس(:          

 201 .................................................................... )اخلرب السادس(:          

 202 ...................................................................... )اخلرب السابع(:          

  202إسحاق النيب مالحظة مهمة: حول اخلرب السابع الدال على أن الذبيح هو

)دفع توهم(: يف معاجلة ما ورد يف إحدى الزيارات من تفدية األعلى نفسه 

 203 ............................................................................................ لألدنى

: "فأسأل اهلل الذي أكرم مقامك وأكرمين بك أن فقرة قوله الشريف

 205 ............................ يرزقين طلب ثارك مع إماٍم منصور من أهل بيت حممَّد"

 مثة مطالب مهمة يف الفقرة الشريفة:

 205 ........ على حنوين هلل تعاىل لإلمام احلسني)املطلب األول(: إكرام ا          

 .................. 209)املطلب الثاني(: إكرام املؤمنني مبحبة سّيد الشهداء          

 209 .................................................................... )أحناء اإلكرام املذكور(:

 209 ......................................................................... )اإلكرام التكويين(:

 210 ..................................................................... آل اهلل هم علل التكوين

 212 ......................................................................... )اإلكرام التشريعي(:

 217 ........................................................................ )اإلكرام األُخروي(:

يف يومي الظهور  )املطلب الثالث(: طلب الثأر لإلمام احلسني          

 217 .......................................................................................... والرجعة

 217 ..................................................................... )الكالم حول الرجعة(:

  هنا جهات:

 217 ............................... )اجلهة األوىل(: معنى الرجعة لغةً واصطالحاً          

  :)معنيان آخران للرجعة(

 219 ظهور اإلمام احلجة القائم املهدي )صلوات اهلل عليه( :)املعنى األول(          

 219 ....... رجوع دولتهم أيام احلجة القائم )أرواحنا فداه( :)املعنى الثاني(          

 220 ............................................................... :)اإليراد على املعنى األول(



 اجلزء الثاني 

 الصفحة ................................................................ العنوان

 220 ........................................................................ اإليراد األول:          

 220 ........................................................................ اإليراد الثاني:          

 220 ............................................................... )اإليراد على املعنى الثاني(:

 220 ........................................................................ اإليراد األول:          

 220 ........................................................................ لثاني:اإليراد ا          

 221 ....................................................................... اإليراد الثالث:          

 221 ........................................................................ اإليراد الرابع:          

 222 ............................................... )اجلهة الثانية(: يف إمكان الرجعة           

 222 .................................................. )اإلمكان العقلي للرجعة(: هنا أمور:

 222 ...................................................................... )األمر األول(:           

 223 ...................................................................... )األمر الثاني(:           

 223 ..................................................................... )األمر الثالث(:           

 223 ...................................................................... )األمر الرابع(:           

 224 ............................... )اإلمكان الشرعي للرجعة(: الكتاب والُسنَّة الشريفة

 224 .......................................................... )آيات الكتاب الكريم(:           

 224 ............................................................. )اآلية األوىل(:                     

 224 .......................................................................... األخبار املفسرة لآلية

 224 ...................................................................................... شبهة ودفع

 225 .............................................................. )اآلية الثانية(:                     

 225 .......................................................................... األخبار املفسرة لآلية

 226 ............................................................. )اآلية الثالثة(:                     

 226 ......................................................................... ملفسرة لآليةااألخبار 

 228 ......................................................................................... بيان مهم

 230 ............................................................ :)اآلية الرابعة(                     

 231 .................................... الشيعي حوهلا ألشعري ادابة األرض واخلالف 

 231 ........................................... إنها حيوان :)التفسري األول للدابة(           



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ العنوان 

 231 ............ ها إنسان ذو كرامة عند اهلل تعاىل)التفسري الثاني للدابة(: إن            

 231 ........................................... القرائن والشواهد على صحة التفسري الثاني

 234 .......................................................... )اآلية اخلامسة(:                      

 235 ......................................................... )اآلية السادسة(:                      

 236 .......................................................... )اآلية السابعة(:                      

 236 ............................................................ )اآلية الثامنة(:                      

العصاة  العاملي واحلويزي( حول صريورة بعضشبهة بعض احملدثني )احلر 

 237 .............................................................................................. أنبياًء

 )الردُّ على الشبهة املتقدِّمة بأمرين(:

 238  )األمر األول(: خمالفة الشبهة ألدلة العصمة يف كلِّ مراحل حياة األنبياء       

)األمر الثاني(: موافقة الشبهة ملعتقدات املخالفني القائلني بعدم عصمة        

 238 .............................................................................. األنبياء قبل البعثة

 238 .......................................................... )معاجلة احملّدث العاملي للشبهة(

 239 ....................................................... اإليراد على العالج املذكور بأمرين

 239 .......................................................... )اآلية التاسعة(:                      

 إحياء املوتى: الوجوه املؤولة لعلَّة طلب إبراهيم اخلليل

 239 ......................................................................... )الوجه األول(:       

 240 ......................................................................... )الوجه الثاني(:       

 240 ........................................................................ )الوجه الثالث(:       

 240 ................................................................ اإلشكال على الوجه الثالث

 242 .......................................................... )اآلية العاشرة(:                      

 245 ........................................................... العلّة يف إحياء بقرة بين إسرائيل

 245 ................................................... )اآلية احلادية عشرة(:                      

 248 .................................................... )اآلية الثانية عشرة(:                      

 248 ................................................................................. األخبار املفسِّرة

 249 .................................................... )اآلية الثالثة عشرة(:                      



 اجلزء الثاني 

 الصفحة ................................................................ العنوان

 249 ................................... الرد على الشيخ مكارم الشريازي يف تفسريه لآلية

 251 .................................................. )اآلية الرابعة عشرة(:                       

 251 .......................................................................... األخبار املفسِّرة لآلية

 253 ................................................ )اآلية اخلامسة عشرة(:                       

 253 .......................................................................... األخبار املفسرة لآلية

 254 ............................................................................... تفسري آخر لآلية

 254 ............................................... )اآلية السادسة عشرة(:                       

 255 .......................................................................... األخبار املفسرة لآلية

 258 ................................................. )اآلية السابعة عشرة(:                       

يف الكتاب وقضينا إىل بين إسرائيل } :)اآلية الثامنة عشرة(                       

 259 ..................... {ثم رددنا لكم الكرة عليهم... ...لتفسدن يف األرض مرتني

  260وأصحابه عند خروجه الشريف ألخبار املفسرة لآلية باإلمام املهديا

 260 ........................................................ إليراد على التفسري اآلخر لآلية(ا)

 262 ........................................ لكايف ليست دليالً على ما يريده البعضارواية 

 265 ................................................. :)اآلية التاسعة عشرة(                       

 273 ....................................................... :)اآلية العشرون(                       

 273 ........................................... :)اآلية احلادية والعشرون(                       

 274 .............................................................................. :)أخبار الرجعة(

إلستدالل على رجعة النيب األعظم وأهل بيته حجج اهلل على عامة خلقه ا

 :عز وجل بأمرين

 274 .......................... األخبار الشريفة الدالة على الرجعة :)األمر األول(       

 274 .................................. رجعة من حمض باإلميان حمضاً :ألمر الثاني()ا       

أوالً ثم رجعة  ألخبار الكاشفة عن رجعة سيدنا املعظَّم اإلمام احلسنيا

 275 ............................................... ثانياً إلمام األعظم أمري املؤمنني عليا

 304 ............................. الشبهات الطارئة على إمكان الرجعة! :()اجلهة الثالثة



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ العنوان 

)الشبهة األوىل(: دعوى السيِّد حممَّد صادق الصدر أنه مل يثبت من       

 304 ............... وتأيده لدعواه مبناقشاتأخبار الرجعة سوى رجعة دابة األرض؛ 

 305 .............................................................. أ. )املناقشة األوىل(:            

 305 ........................................................................... اإليراد على املناقشة

 306 ........................................ رى للصدر متفرعة عن الشبهة األوىلخشبهة اُ

 306 ............................................................................ اإليراد على الشبهة

 307 ............................................................. ب. )املناقشة الثانية(:            

 307 ........................................................................... اإليراد على املناقشة

 308 ............................................................. ج. )املناقشة الثالثة(:            

 308 ........................................................................... اإليراد على املناقشة

 308 ....................................................................... )اإليراد األول(:        

 309 ....................................................................... )اإليراد الثاني(:        

 309 ........................................................ د. )املناقشة الرابعة(:                  

 309 ........................................................................... اإليراد على املناقشة

 311 ......................................................... تضعيف تفسري القمي غلطٌ حمض

 311 ........................................ اعرتاف النجاشي بثبوت كتاب التفسري للقمي

 312 ................................................... اعرتاف الطوسي بكتاب تفسري القمي

 312 .............................................. اقة رجال تفسري القمياعرتاف اخلوئي بوث

 313 ........................................................... )املناقشة اخلامسة(:هـ.             

 314 ........................................................................... اإليراد على املناقشة

 315 ................................ )التشكيك بالرجعة هلا جذور يف عصور املتقدمني(:

 317 ................. )الشبهة الثانية(: إن اإلعتقاد بالرجعة ينايف ثبوت التكليف       

 317 ............................................................................ اجلواب عن الشبهة

 318 ....................................... )الشبهة الثالثة(: إن الرجعة تنايف التكليف       

 318 ............................................................................ اجلواب عن الشبهة

 320 ............... من الرجعة القول بالتناسخ وهو كفر )الشبهة الرابعة(: يلزم       



 اجلزء الثاني 

 الصفحة ................................................................ العنوان

 320 ............................................................................ اإليراد على الشبهة

 321 .................................................................... رانيشرتط يف التناسخ أم

 321 )الشبهة اخلامسة(: انقطاع اآلجال واألرزاق باملوت وهو ينايف الرجوع        

 322 ............................................................................ اإليراد على الشبهة

 322 ............. )الشبهة السادسة(: الرجعة تستلزم انقالب العقاب إىل ثواب        

 322 ............................................................................ اإليراد على الشبهة

 323 ............ )الشبهة السابعة(: الرجعة تستلزم اإلقدام جمدداً على املعاصي        

 324 ........................................................................................ دفع شبهة

 )الشبهة الثامنة(: املراد بالرجعة هو رجوع أوصاف األئمة الطاهرين        

 ............................. عرب رجوع دولتهم يف أيام إمامنا القائم )أرواحنا فداه(

324 

 اجلواب على الشبهة باألمور اآلتية:

 325 ............................................................................ )األمر األول(:    

 32 ............................................................................ )األمر الثاني(:     

 325 ........................................................................... )األمر الثالث(:     

 325 ............................................................................ )األمر الرابع(:     

 326 ......................................................................... )األمر اخلامس(:     

 326 ........................................................................ )األمر السادس(:     

 326 ........................................................................... )األمر السابع(:     

 326 ........................................................................... )األمر الثامن(:     

 326 ........................................................................... )األمر التاسع(:     

 326 .......................................................................... )األمر العاشر(:     

 326 ................................................................... )األمر احلادي عشر(:     

)املطلب الرابع(: إحنصار طلب الثأر خبروج اإلمام املعظّم احلجة بن اإلمام 

 328 ....................................................... احلسن العسكري سالم اهلل عليهما

 328 ......................................................................... بدعة املهدوية النوعية

 329 .................................................................. ؟ما املراد باملهدوية النوعية



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ انالعنو 

 330 ............................................................ الردُّ على بدعة املهدوية النوعية

 330 ............................ بأموٍر مهمة األدلة على حرمة البيعة لغري املعصومني

 330 ........................................................................... )األمر األول(:      

 331 .......................................................................... )األمر الثاني(:       

 331 ......................................................................... )األمر الثالث(:       

 332 .......................................................................... )األمر الرابع(:       

 332 ....................................................................... )األمر اخلامس(:       

 334 ...................................................................... )األمر السادس(:       

 336 ................................................................................... )إْن قيل لنا(:

 337 ....................................................................................... )قلنا له(:

 338 ....................................................................... )إن قيل لنا مرة ثانية(:

 338 .............................................................................. :خرى()قلنا له اُ

 339 ........ يف عصر الغيبة( تفنيد رأي من قال: إن البيعة واجبةٌ لغري املعصوم)

 )اإليراد على الرأي املتقدم بالوجوه اآلتية(

 340 ........................................................................ )الوجه األول(:        

 340 ........................................................................ )الوجه الثاني(:        

 340 ....................................................................... )الوجه الثالث(:        

 340 ........................................................................ )الوجه الرابع(:        

 341 ..................................................................... )الوجه اخلامس(:        

 341 .................................................................... )الوجه السادس(:        

 341 ....................................................................... )الوجه السابع(:        

 341 .................................................................................. زبدة املخض:

يف الدنيا  : "اللهم اجعلين عندك وجيهاً باحلسنيفقرة قوله الشريف

 344 ...................................................................................... واآلخرة.."

 344 ......................................................................... تفسري الفقرة الشريفة

 345 .................................................................... تلخيص املطالب الشريفة



 اجلزء الثاني 

 الصفحة ................................................................ العنوان

 346 ............................................................... سؤال بصيغة إشكال عويص

: "يا أبا عبداهلل إني أتقرب إىل اهلل وإىل ورسوله وإىل فقرة قوله الشريف

املؤمنني وإىل فاطمة وإىل احلسن وإليك مبواالتك وبالرباءة ممن قاتلك أمري 

ونصب لك احلرب وبالرباءة ممن أسس أساس الظلم واجلور عليكم وعلى 

 347 ....................................................................................... أشياعكم"

 347 ......................................................................... تفسري الفقرة الشريفة

الرتتيب الذكري هلم )سالم اهلل عليهم( يستلزم الرتتيب الواقعي املعنوي 

 349 .............................................................................. والزمين بأمرين:

 348 .......................................................................... ألول(:)األمر ا       

 348 .......................................................................... )األمر الثاني(:       

زهراء أفضل املقامات هو ما غلب على موالتنا املعظمة سيِّدة النساء فاطمة ال

 349 .......................................................... )روحي فداها وسالم اهلل عليها(

خالفنا مع العارف الشيخ أمحد اإلحسائي والكاشاني حول األفضلية الرتبية 

 349 ........................................... واملقامية للّصديقة الكربى )سالم اهلل عليها(

 352 ............ عالج التعارض احلاصل يف تفاوت مقاماتهم املقّدسة بالوجوه اآلتية

 352 ......................................... )الوجه األول(: األفضلية الرتبية الزمنية       

 353 ........................... )الوجه الثاني(: األفضلية على حنو العلِّية الفلسفية       

  353)الوجه الثالث(: األفضلية على حنو االتصاف باملقامات اخلاصة بهم       

  ..... 353)الوجه الرابع(: األفضلية على حنو التجلي اإلهلي يف سّر الولي       

 354 ........................................................................ حاصل الفقرة الشريفة

 األقوال يف رتبة موالتنا املعظمة الصّديقة الكربى )سالم اهلل عليها(:

 354 ................... )القول األول(: إنها )روحي فداها( ثالث املعصومني رتبةً      

 354 ......................... )القول الثاني(: إنها )روحي فداها( دون األئمة رتبة       

  ............... 354)القول الثالث(: إنها )روحي فداها( نفس النيّب والولّي       

 355 ......... )القول الرابع(: إنها )روحي فداها( أفضل من األنبياء واملرسلني       

 355 ................................................................ املنتخب من األقوال املتقدمة



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ العنوان 

 355 .............................................. األدلة على القول الثالث بالوجوه اآلتية:

 255 ...................................................................... )الوجه األول(:          

 356 ....................................................................................... وْهٌم ودفٌع

 اجلواب عن الوهم من جهتني:

 356 ........................................................................ أ. )اجلهة األوىل(:    

 356 ....................................................................... )اجلهة الثانية(:. ب    

 356 ..................................................................... )الوجه الثاني(:           

 357 .................................................................... )الوجه الثالث(:           

 358 ..................................................................... )الوجه الرابع(:           

 358 .................................................................. )الوجه اخلامس(:           

 358 ................................................................. الوجه السادس(:)           

 ........... 359بيان يف كونها )سالم اهلل عليها( أصرب من عامة األنبياء واملرسلني

 360 .................................................................... )الوجه السابع(:           

 360 .................................................................... )الوجه الثامن(:           

 260 .................................................................... )الوجه التاسع(:           

 ........................ 363ةٌ على األئمةسيِّدة نساء العاملني )سالم اهلل عليها( حج

  ...... 365سيِّدة نساء العاملني )سالم اهلل عليها( واسطة فيض تكوينية لوجودهم

  ...... 365وجهان مهمان يف مقام حجيتها )روحي فداها( على األئمة الطاهرين

  .... 365أ. )الوجه األول(: كون مصحفها الشريف من مصادر علوم األئمة    

 365 من نورها األقدس )روحي فداها( ب. )الوجه الثاني(: اشتقاق نورهم    

 365 .................................................................... )الوجه العاشر(:           

: "وأبرأ إىل اهلل وإىل رسوله بالرباءة ممن أسس أساس فقرة قوله الشريف

برئت  وبنى عليه بنيانه وجرى يف ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم،ذلك 

إىل اهلل وإليكم منهم وأتقرب إىل اهلل ثم إليكم مبواالتكم ومواالة ولّيكم 

احلرب وبالرباءة من أشياعكم وأتباعهم  لكم والناصبني أعدائكم من وبالرباءة

 366 وعدٌو ملن عاداكم"ملن حاربكم وولٌي ملن واالكم  وحرب ساملكم ملن سلٌم إني



 اجلزء الثاني 

 الصفحة ................................................................ العنوان

 ....................................... 366من هو املؤسس للظلم على حممَّد وآل حممَّد

 احلكمة من تكرار الرباءة من أعدائهم نبّينها يف أمرين:

 367 ................................................................................... األمر األول:

 367 ................................................................................... األمر الثاني:

 : ........................ 367األخبار الدالة على وجوب الرباءة من أعداء آل حممَّد

 381 أخبار العامة يف فضل والية آل اهلل والرباءة من أعدائهم

: "فأسأل اهلل الذي أكرمين مبعرفتكم ومعرفة أوليائكم فقرة قوله الشريف

 403 ............. ورزقين الرباءة من أعدائكم أن جيعلين معكم يف الدنيا واآلخرة.."

 403 ............................................................. ةأمران مهمان يف الفقرة الشريف

  ................................... 403)األمر األول(: نعمة اإلكرام مبعرفة أهل البيت

  ............................................... 403)األمر الثاني(: التثبيت على واليتهم

 410 .............................................................. بالنورانية فتهمباب يف معر

 428 ................................................................................... عوٌد على بدء

 428 ............................................................. واجبة؟ هل معرفة أوليائهم

 436 .................................................................................. زبدة املخض:

: "وأن يثّبت لي عندكم قدم صدق يف الدنيا واآلخرة فقرة قوله الشريف

إمام  وأسأله أن يبلغين املقام احملمود لكم عند اهلل وأن يرزقين طلب ثاري مع

 438 ........................................................ هدًى ظاهر ناطق باحلق منكم ..."

 438 ......................................................................... تفسري الفقرة الشريفة

 439 ............................................................................... للتثبيت معنيان:

 439 .......................................................................... )املعنى األول(:      

 440 .................................................. كيف ُيعرف اإلميان املستودع واملستقر؟

 441 .......................................................................... اني(:)املعنى الث      

: "وأسأل اهلل حبقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن فقرة قوله الشريف

يعطيين مبصابي بكم أفضل ما يعطي مصاباً مبصيبته، مصيبة ما أعظمها 

 444 .................. واألرض" وأعظم رزيتها يف اإلسالم ويف مجيع أهل السماوات



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ العنوان 

 444 ......................................................................... تفسري الفقرة الشريفة

 444 ...................................................................... الفرق بني احلق والشأن

 445 .......................... الفرق بني "وأسأل اهلل" وبني "فبحقهم الذي أوجبت هلم"

 445 ............................................................................. كثرية حقوقهم

"اللهم اجعلين يف مقامي هذا ممن تناله منك صلوات : فقرة قوله الشريف

ورمحة ومغفرة، اللهم اجعل حمياي حميا حممَّد وآل حممَّد ومماتي ممات حممَّد 

 454 ....................................................................................... وآل حممَّد"

 454 ......................................................................... تفسري الفقرة الشريفة

 454 .................................................................... معنى اإلقامة حال الزيارة

 475 اخلالصة: إن زيارته )سالم اهلل عليه( توجب نيل الصلوات والرمحة واملغفرة

: "اللهم إن هذا يوم تربكت به بنو أمية وابُن آكلة ريففقرة قوله الش

يف كلِّ موطٍن وموقف  األكباد اللعني ابن اللعني على لسانك ولسان نبيك

 476 ............................................................................ وقف فيه نبيك..."

  476امنا املعظَّم احلسني بن أمري املؤمننياألسباب الداعية إىل ظلم الظاملني إلم

 478 ................................................................................... عوٌد على بدء

: "اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية فقرة قوله الشريف

 481 ............................................................ عليهم منك اللعنة أبد اآلبدين"

 ....................................... 481األخبار يف فضل اللعن على أعداء آل حممَّد

: "وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم فقرة قوله الشريف

 " ..................................................................................... 485احلسني

: "اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب األليم، فقرة قوله الشريف

اللهم إني أتقرب إليك يف هذا اليوم ويف موقفي هذا وأيام حياتي بالرباءة 

 486 .......... منهم واللعنة عليهم وباملواالة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السَّالم"

 أشارت الفقرة الشريفة إىل أمرين مهمني:

 487 ...... والفرحني بذلك )األمر األول(: الدعاء على قتلة اإلمام احلسني      

 487 ....................... )األمر الثاني(: االلتجاء إىل اهلل تعاىل بالرباءة والوالية       



 اجلزء الثاني 

 الصفحة ................................................................ العنوان

: "اللهم العن أوَل ظامٍل ظلَم حقَّ حممَّد وآل حممَّد فقرة قوله الشريف

وآِخَر تابٍع هلم على ذلك، اللهم العن العصابة اليت جاهدت احلسني 

 491 ....................... وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم مجيعاً"

: "السالم عليك يا أبا عبداهلل وعلى األرواح اليت ة قوله الشريففقر

حلّت بفنائك، عليك مين سالم اهلل أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار وال 

جعله اهلل آخر العهد مين لزيارتكم، السالم على احلسني وعلى عليِّ بن 

 492 ................................ احلسني وعلى أوالد احلسني وعلى أصحاب احلسني"

: "اللهم ُخصَّ أنت أوَل ظامٍل باللعن مين وأبدأ به أوالً فقرة قوله الشريف

ثم العن الثاني والثالث والرابع، اللهم العن يزيد خامساً والعن عبيَد اهلل بن 

زياد وابَن مرجانة وعمَر بن سعد ومشراً وآَل أبي سفيان وآَل زياد وآل مروان 

 495 ................................................................................. امة"إىل يوم القي

 496 ........ لعن الظاملني األربعة اختذه مرضى القلوب ذريعة لنسف زيارة عاشوراء

: ثم تسجد وتقول: "اللهم لك احلمُد محَد الشاكرين فقرة قوله الشريف

هلل على عظيم رزييت، اللهم ارزقين شفاعة لك على مصابهم، احلمد 

وأصحاب  يوم الورود وثبت لي قدم صدٍق عندك مع احلسني احلسني

 " .................................... 497الذين بذلوا مهجهم دون احلسني احلسني

 " .............................................. 498املراد بــ: "بذلوا مهجهم دون احلسني

حمصورة  يف أّن أفضلية أصحاب اإلمام احلسني دعوى السّيد الرشيت

 498 ............................................................................... مبقام اجلهاد فقط

 499 ............................................................... اإليراد على الدعوى املتقدمة

 500 ....................................................................................... تنبيه هام:

على عامة أصحاب  زبدة املخض يف بيان أفضلية أصحاب اإلمام احلسني

 األئمة الطاهرين بوجوٍه هي التالي:

 502 ......................................................................... )الوجه األول(:       

 502 ......................................................................... )الوجه الثاني(:       

 503 ........................................................................ )الوجه الثالث(:       



 

 

 ............................................... للمحقق العاملي نفحات األبرار
 الصفحة ................................................................ العنوان 

 503 ........................................................................ )الوجه الرابع(:        

 504 ..................................................................... )الوجه اخلامس(:        

 513 ...................................................................................... تنبيه مهم:

من البقاء  سؤال مهم جداً مفاده: هل تربأ ذمة من حلّله اإلمام احلسني

 513 ............................................ معه للقتال؟ هنا وجهان: أظهرهما الثاني؟

 513 ............................................... )الوجوه الثالثة على تعيني الرأي الثاني(

: "إن استطعت أن تزوره يف كلِّ يوم بهذه الزيارة ِمن فقرة قوله الشريف

 516 .................... دهرك فافعل ذلك، فلك ثواب مجيع ذلك إن شاء اهلل تعاىل"

 516 .......................................................................... شرح الفقرة الشريفة

يوم تربكت  دعوى اجمللسي يف تغيري عبارة: "اللهم إن يوم قتل احلسني

 516 .............................................................................................. به.."

 516 ............................................................... اإليراد على الدعوى املتقدمة

 518 .................................... حاصُل الردِّ على اجمللسي والكاشاني رمحهما اهلل

 521 ......................................................................................... احملتويات

 واحلمد هلل رب العاملني
يا قائم آل حممَّد أغثنا يا غياث املستغيثني حبق جدك اإلمام 

 احلسني سيد الشهداء


