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بسم هللا الرحمن الرحيم
َنف ِس ِه ْم َو ِج ْئَنا ِب َك َش ِه ًيدا َعَلى َه ُؤالء َوَن َّزْلَنا
َوَي ْوَم َن ْب َع ُث ِفي ُك ِل أ َّ
ُم ٍة َش ِه ًيدا َعَل ْي ِهم ِم ْن أ ُ
عَليك اْل ِكتَ ِ
ِ ِِ
ٍ
ِ
ين {النحل}89/
اب ت ْبَي ًانا ل ُك ِل َش ْيء َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة َوُب ْش َرى لْل ُم ْسلم َ
ََْ
َ
وحي ِإَلي ِهم َفاسأَلُوْا أَهل ِ
وما أَرسْلَنا ِمن َقبلِك ِإالَّ ِرجاالً ُّن ِ
الذ ْك ِر ِإن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن
ْ َ
َ
َْ
ْ ْ ْ
ََ َْ
الزب ِر وأَنزْلنا ِإَليك ِ
ِ
الذ ْك َر لِتَُبِي َن لِ َّلن ِ
اس َما ُن ِزَل ِإَل ْي ِه ْم َوَل َعَّل ُه ْم
{النحلِ }43/باْلَبِيَنات َو ُّ ُ َ َ َ ْ َ
َيتََف َّك ُرو َن {النحل}44/
َفِإ َذا َق َأرَْناهُ َفاتَِّب ْع ُق ْ َرآَن ُه ،ثُ َّم ِإ َّن َعَل ْيَنا َبَي َانه [القيامة. ]19 ،18 :

روي عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله« :من قال في القرآن
بغير علم فليتبوأ مقعده من النار».

و روي عن جندب عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله :من قال في القرآن برأيه
فليتبوأ مقعده من النار.
عن جندب أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله قال  :من قال في القرآن برأيه
فأصاب فقد أخطأ.

التفسير بالرأي للقرآن الكريم و الطرب به ال يجوزان و في األمة هما السائدان.

المؤلف أحمد أبركان

سنة 2022
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المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل و الصالة و السالم على سيد األنبياء و المرسلين
و سيد خلق هللا أجمعين محمد بن عبد هللا الذي اصفاه ربه من بين خلقه فبدأ خلقه
به من نوره و من نوره كل األنوار و أخذ ميثاق النبيين إن بعثه ليؤمنن به و
ينصرونه فأقروا بذلك و شهدوا و شهد هللا معهم و بعثه خاتما لرسله رحمة للعالمين
بشي ار و نذي ار و داعيا إلى هللا بإذنه و سراجا مني ار واصطفى من أهل بيته عترته
الطاهرة الذين خصوا من قبل هللا سبحانه و تعالى بهذا الدور العظيم الذي هو امتداد
لرسالة نبينا محمد صلى هللا عليه و آله و هم قدوتنا و أسوتنا بعد رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و جعلهم حججا له من بعد حبيبه و حبيبنا محمد صلى هللا عليه و
آله إلتمام رسالته و إكمال دينه ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون و أوجب
علينا مودتهم و طاعتهم إذ يقول سبحانه و تعالى قل ال أسألكم عليه أج ار إال المودة
في القربى عن ابن عباس قال قالوا يا رسول هللا من هؤالء الذين وجبت علينا مودتهم
قال علي و فاطمة وابناهما و إني سائلكم عنهم غدا و قال إنما يريد هللا ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت و يطهركم تطهي ار و قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم
نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين و أجمع العلماء على أن هللا عنى بأبنائنا
الحسن و الحسين عليهما السالم و بنسائنا فاطمة الزهراء عليها السالم و بأنفسنا
عليا مع رسول هللا صلى هللا عليه و آله و آيات أخرى كثيرة نزلت في حقهم عليهم
السالم و أمر رسوله صلى هللا عليه و آله أن ينصب من بعده ألمته إماما و وصيا
عليا بن أبي طالب عليه السالم و من بعده األئمة من ذريته و بلغ هذا رسول هللا
صلى هللا عليه و آله في عدة مناسبات و أشهرها غدير خم بخطبته الشهيرة و التي
أوردت فيها بإذن هللا و توفيقه كتابا كامال و تبقى خطبة الغدير الدليل على نكث
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الناكثين لمن أراد الرجوع إليه فاللهم وفقنا لطاعتك و طاعة رسولك و آل بيته
الطيبين الطاهرين و ارزقنا مواالتهم و مودتهم في الدنيا و شفاعتهم في اآلخرة .و
لكن هل التزمت األمة بذلك؟ ال وهللا و منذ هذه الخطبة بالذات فإن األمة انقلبت
على أعقابها إال من رحم ربك وقد أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى بذلك بقوله و ما
محمد إال رسول قد خلت من بعده الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و
من ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا و سيجزي هللا الشاكرين .و أخبرنا بهذا
رسول هللا صلى هللا عليه و آله في حديث الحوض حيث يقول في مسلم و حدثنا أبو
كريب و واصل بن عبد األعلى و اللفض لواصل قاال حدثنا ابن فضيل عن أبي
مالك األشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و
آله ترد علي أمتي الحوض و أنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن
إبله قالوا يا نبي هللا أتعرفنا قال نعم لكم سيما ليست ألحد غيركم تردون علي غ ار
محجلين من آثار الوضوء و ليصدن عني طائفة منكم فال يصلون فأقول يا رب
هؤالء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول و هل تدري ما أحدثوا بعدك وما رواه
البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن
جبير عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه و آله
فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى هللا حفاة عراة غرال ثم قال كما بدأنا أول خلق
نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر اآلية ثم قال أال و إن أول الخالئق يكسى
يوم القيامة إبراهيم أال و إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا
رب أصيحابي فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح و
كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم و أنت على
كل شيء شهيد فيقال إن هؤالء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم و في رواية
أخرى للبخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثنا أبي قال
حدثني هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه
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و آله قال بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال هلم
فقلت أين قال إلى النار وهللا قلت و ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم
القهقرى ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال هلم قلت أين
قال إلى النار وهللا قلت و ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فال
أراه يخلص منهم إال مثل همل النعم .و فعلوا ما فعلوا لمنع رسول هللا صلى هللا عليه
و آله من كتابة كتاب لن يضلوا بعده أبدا ال لشيء إال أنهم عرفوا أنه سيكرر عليهم
الوصية لعلي من بعده و األئمة عليهم السالم التي خطبهم بها يوم غدير خم و هم
وهللا ما قبلوا بهذا أبدا منذ حديث يوم الدار المروي في كثير من الكتب المعتبرة و أنا
أنقله عن كتاب نهاية العقول في دراية االصول ،تأليف فخر الدين عمر الرازي ،قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم الدار وقد جمع بني عبد المطلب :أيكم يبايعني و
يوازرني يكن أخي ووصيي وخليفتي من بعدي ،فبايعه علي .وفيه أيضا ،قال رسول
هللا صلى هللا عليه وآله لعلي مشي ار إليه ،وأخذ بيده رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
هذا خليفتي فيكم من بعدي ،فاسمعوا له وأطيعوا .وفيه أيضا ،قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله لعلي :أنت أخي ووصيي وقاضي ديني وخليفتي من بعدي .وفيه
أيضا ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :هذا خليفتي فيكم ،فاسمعوا له وأطيعوا.
وأبوا وهللا إال الضالل و عصوا أمر رسول هللا صلى هللا عليه و آله مع أنهم قالوا
عندنا كتاب هللا حسبنا كتاب هللا و كتاب هللا يقول لهم صراحة و ما آتاكم الرسول
فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و لألسف البعض يعتقد أن هذا اجتهاد من قبل
الصحابة فهل يجتهد باهلل عليك في مقابل نص صريح هلل سبحانه و تعالى؟ و منعوا
إنفاذ جيش أسامة رغم لعن رسول هللا صلى هللا عليه و آله من لم يلتحق بجيش
أسامة لعلمهم بأن رسول هللا صلى هللا عليه و آله ال محالة سينصب في غيابهم عن
المدينة عليا عليه السالم خليفة له .ثم بعد انتقال رسول هللا صلى هللا عليه و آله إلى
الرفيق األعلى’ و كان قد طردهم يوم رزية الخميس لما جرى منهم لرفض أوامره
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صلى هللا عليه و آله صراحة و إنكار نبوته و أنه ال يوحى إليه من قبل هللا سبحانه
و تعالى بقوله إن الرجل ليهجر مع أنهم يعلمون أن هللا قال عنه ال ينطق عن الهوى
إن هو إال وحي يوحى’ فلم يحضروا تجهيزه صلى هللا عليه و آله و ال تغسيله و ال
تكفينة و ال حتى دفنه و استبقوا إلى السقيفة استجابة منهم للدنيا الفانية بدل خير
خلق هللا سبحانه و تعالى باهلل عليك كيف يبشر مثل هؤالء بالجنة؟ ثم اعتلوا منصة
الحكم و أقصوا أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله بل لم تكتف السقيفة بذلك
ال بل راحت تهدد بحرق بيت علي و فاطمة بمن فيه .و هذه لوحدها وهللا كبيرة ال
يحمد عقباها و إن استهونها البعض من ضعاف اإليمان لتعصبهم لبعض الصحابة
و هللا ال يستحيي من الحق.
ذكر إضرام النارعلى بيت فاطمة عليها السالم
فلما أن رأى علي عليه السالم خذالن الناس إياه وتركهم نصرته واجتماع كلمتهم مع
أبي بكر وتعظيمهم إياه لزم بيته ،فقال عمر ألبي بكر :ما يمنعك أن تبعث إليه
فيبايع ،فإنه لم يبق أحد إال وقد بايع غيره وغير هؤالء األربعة ،وكان أبو بكر أرق
الرجلين وأرفقهما وأدهاهما وأبعدهما غو ار واآلخر أفظهما وأغلظهما وأجفاهما ،فقال له
أبو بكر :من نرسل إليه ؟ فقال عمر :نرسل إليه قنفذا فهو رجل فظ غليظ جاف من
الطلقاء أحد بني عدي بن كعب ،فأرسله وأرسل معه أعوانا وانطلق فاستأذن على
علي عليه السالم فأبى أن يأذن لهم ،فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما
جالسان في المسجد ،والناس حولهما فقالوا :لم يؤذن لنا فقال عمر :إذهبوا فان أذن
لكم وإال فادخلوا بغير إذن .فانطلقوا فاستأذنوا ،فقالت فاطمة عليها السالم أحرج
عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن ،فرجعوا وثبت قنفذ الملعون ،فقالوا :إن فاطمة
قالت كذا وكذا فتحرجنا أن ندخل بيتها بغير إذن ،فغضب عمر وقال :ما لنا
وللنساء ،ثم أمر أناسا حوله بتحصيل الحطب ،وحملوا الحطب وحمل معهم عمر،
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فجعلوه حول منزل علي وفيه علي وفاطمة وابناهما عليهم السالم ،ثم نادى عمر
حتى أسمع عليا وفاطمة عليهما السالم .وهللا لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول
هللا وإال أضرمت عليك النار فقامت فاطمة عليها السالم فقالت :يا عمر ما لنا ولك ؟
فقال :افتحي الباب وإال أحرقنا عليكم بيتكم ،فقالت :يا عمر أما تتقي هللا تدخل على
بيتي ،فأبى أن ينصرف ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ،ثم دفعه فدخل
فاستقبلته فاطمة عليها السالم وصاحت يا أبتاه يا رسول هللا فرفع عمر السيف وهو
في غمده فوجأ به جنبها فصرخت يا أبتاه ،فرفع السوط فضرب به ذراعها ،فنادت يا
رسول هللا :لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر .فوثب علي عليه السالم فأخذ بتالبيبه
فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وما
أوصاه به ،فقال :والذي كرم محمدا صلى هللا عليه وآله بالنبوة يا بن صهاك ،لوال
كتاب من هللا سبق وعهد عهد إلي رسول هللا صلى هللا عليه وآله لعلمت أنك ال
تدخل بيتي ،فأرسل عمر يستغيث ،فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وثار علي عليه
السالم إلى سيفه ،فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخرج علي عليه السالم
بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته ،فقال أبو بكر لقنفذ :ارجع فان خرج وإال فاقتحم
عليه بيته ،فإن امتنع فأضرم على بيتهم النار ،فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو
وأصحابه بغيرإذن ،وثار علي عليه السالم إلى سيفه ،فسبقوه إليه وكاثروه وهم
كثيرون ،فتناول بعض سيوفهم فكاثروه ،فألقوا في عنقه حبال ،وحالت بينهم وبينه
فاطمة عليها السالم عند باب البيت ،فضربها قنفذ الملعون بالسوط فماتت حين
ماتت وان في عضدها مثل الدملج من ضربته لعنه هللا .ثم انطلقوا بعلي عليه السالم
يتل حتى انتهى به أبي بكر ،وعمر قائم بالسيف على رأسه ،وخالد بن الوليد ،وأبو
عبيدة بن الجراح ،وسالم مولى أبو حذيفة ومعاذ بن جبل ،والمغيرة بن شعبة ،وأسيد
بن حضير ،وبشير بن سعد ،وسائر الناس حول أبي بكر عليهم السالح.
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إنهم إنما ارتكبوا كل هذه الكبائر إال ألنهم تيقنوا من كثرة أحاديث رسول هللا صلى هللا
عليه و آله في فضائل و مناقب علي عليه السالم و أهل البيت و ال بد لهم من أن
يحجبوها على أمة محمد صلى هللا عليه و آله و يستولوا على الحكم و يسمونه
خالفة رسول هللا صلى هللا عليه و آله .و منعوا سنة رسول هللا صلى هللا عليه و آله
لمدة قرن من الزمن أو يزيد على ذلك فضاع منها الكثير و زيد فيها الكثير من
الموضوعات و اإلسرائليات و األمويات و القرشيات و الخرافات و البدع  .و يجدر
بالذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار و أو صانا أن نتحر من األقوال التي قد تنسب له بقوله [إذا سمعتم
الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم و أبشاركم و ترون أنه منكم قريب فأنا
أوالكم به و إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم و أبشاركم
وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه] المروي في مسند أحمد و في شرح مشكل
اآلثار و في صحيح بن حبان و في الكفاية وفي علم الرواية للخطيب البغدادي و
في موارد الضمآن إلى زوائد بن حبان .و أنا وهللا كما هو عليه الكثير من األمة نرى
أن بعض األحاديث وهللا ال تليق أبدا بسيد خلق هللا صلى هللا عليه و آله و أنها
موضوعة بقصد لتنقص من قيمته صلى هللا عليه وآله و سلم و لكن لن يحصل هذا
أبدا منها حديث الغرانيق و حديث نزول الوحي و أحاديث أخرى كثيرة حدثنا ابن عبد
األعلى ،قال :ثنا المعتمر ،قال :سمعت داود ،عن أبي العالية ،قال :قالت قريش
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :إنما جلساؤك عبد بني فالن ومولى بني فالن ،فلو
ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك ،فإنه يأتيك أشراف العرب فإذا أروا جلساءك أشراف
قومك كان أرغب لهم فيك ،قال :فألقى الشيطان في أمنيته ،فنزلت هذه اآلية (:أََف َأرَْيتُ ُم
األخ َرى ) قال :فأجرى الشيطان على لسانه :تلك الغرانيق
اة الثَّالِثَ َة ْ
الالت َواْل ُع َّزى َو َمَن َ
َ

الينسى؛ قال :فسجد النبي حين قرأها وسجد معه
العلى ،وشفاعتهن ترجى ،مثلهن ُ
المسلمون والمشركون فلما علم الذي أجرى على لسانه كبر ذلك عليه فأنزل هللا( َو َما
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ِ ِ ِ
ٍ
ول وال َنِب ٍي ِإال ِإ َذا تَمَّنى أَْلَقى َّ
ان ِفي أ ُْمِنيَِّت ِه ) ...إلى
الش ْي َ
طُ
أ َْرَسْلَنا م ْن َقْبل َك م ْن َرُس َ
َ
ِ
قوله (:و َّ ِ
يم ) .و معظم كتب التفسير تذكر هذا الحديث .فباهلل على كل
يم َحك ٌ
َّللاُ َعل ٌ
َ

مسلم هل ينطق إبليس لعنه هللا على لسان سيد الخلق و قد عصمه هللا؟ و هل يكون
لمن قال له رب العزة ,إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين,
سلطان على حبيبه محمد صلى هللا عليه و آله و سلم؟ وفي تفسير سورة اق أر قال
اإلمام أحمد :حدثنا عبد الرزاق ،حدثنا َم ْع َمر ،عن الزهري ،عن ُع ْرَوة ،عن عائشة
قالت :أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في
النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل َفَلق الصبح .ثم ُحبب إليه الخالء ،فكان

ات العدد ،ويتزود لذلك ثم يرجع إلى
يأتي حراء فيتحنث فيه -وهو :التعبد-الليالي ذو َ

خديجة َفتَُزِود لمثلها حتى َف َجأه الحق وهو في غار حراء ،فجاءه الملك فيه فقال:
اقرأ .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :فقلت :ما أنا بقارئ"  .قال" :فأخذني

طني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ،فقال :اقرأ .فقلت :ما أنا بقارئَ .فغ َّ
َفغ َّ
طني
َ
َ
الثانية حتى بلغ مني الجهد ،ثم أرسلني فقال :اقرأ .فقلت :ما أنا بقارئ .فغطني

ِ
اس ِم َربِ َك َّال ِذي َخَل َق } حتى بلغ:
الثالثة حتى بلغ مني الجهد ،ثم أرسلني فقال { :ا ْق َ ْأر ب ْ
رجف َبوادره حتى دخل على خديجة فقال" :زملوني
{ َما َل ْم َي ْعَل ْم } قال :فرجع بها تَ ُ
الرْوع .فقال :يا خديجة ،ما لي :فأخبرها الخبر
زملوني"  .فزملوه حتى ذهب عنه َّ
وقال" :قد خشيت علي" .فقالت له :كال أبشر فوهللا ال يخزيك هللا أبدا؛ إنك لتصل

الك َّل ،وتقري الضيف ،وتعين على نوائب الحق .ثم
الرحم،
وتصدق الحديث ،وتحمل َ
ُ
العزى ابن ُقصي -
أسد بن عبد ُ
انطلقت به خديجة حتى أتت به َوَرقة بن نوفل بن َ
وهو ابن عم خديجة ،أخي أبيها ،وكان ام أر تنصر في الجاهلية ،وكان يكتب الكتاب

كبير قد َعمي
شيخا ًا
العربي ،وكتب بالعربية من اإلنجيل ما شاء هللا أن يكتب ،وكان ً
َ
ابن أخي ،ما ترى؟
فقالت خديجة :أي ابن عم ،اسمع من ابن أخيك .فقال ورقةَ :فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رأى ،فقال ورقة :هذا الناموس الذي أنزل
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على موسى ليتني فيها َجذعا أكو ُن حيا حين يخرجك قومك .فقال رسول هللا صلى

"أومخرجي ُهم؟"  .فقال ورقة :نعم ،لم يأت رجل قط بما جئت به إال
هللا عليه وسلم:
َّ
ينشب َوَرقة أن تُُوِفي ،وَفتَر
ك ًا
ؤزرا[ .ثم] لم َ
أنص ْر َ
نصر ُم ً
عودي ،وإن ُيدركني يومك ُ
الوحي فترة حتى َحزن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -فيما بلغنا-حزًنا غدا منه

م ار ار كي َيتَردى من رءوس َش َواهق الجبال ،فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه
رسول هللا حًقا .فيسكن بذلك جأشه ،وتََق ُّر
منه ،تبدى له جبريل فقال :يا محمد ،إنك
ُ
نفسه فيرجع .فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك ،فإذا أوفى بذروة الجبل

تََبدى له جبريل ،فقال له مثل ذلك .و روي أيضا في الصحيحين و في تفسير

الطبري و في تفسير الثعلبي و في تفسير البغوي و كثير من التفاسير األخرى مع
اختالف في بعض األلفاض .فهل بربك يرسل هللا إلى حبيبه ملك ليعلمه بالقوة؟ ثم

وهل لم يعرف رسول هللا بنبوته حتى يخبره ورقة بن نوفل مع أنه يخبر و أنه كان
نبي وآدم بين الطين والماء؟ و الطامة الكبرى هل سيد الخلق يريد أن ينتحر؟ فكفى
ثم كفى ثم كفى .فإلى من؟ و إلى أين؟ و حديث البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى
أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها قالت سحر النبي صلى
هللا عليه و آله و قال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه و وعاه عن أبيه عن عائشة
قالت سحر النبي صلى هللا عليه و آله حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء و ما
يفعله حتى كان ذات يوم دعا و دعا ثم قال أشعرت أن هللا أفتاني فيما فيه شفائي
أتاني رجالن فقعد أحدهما عند رأسي و اآلخر عند رجلي فقال أحدهما لآلخر ما
وجع الرجل قال مطبوب قال و من طبه قال لبيد بن األعصم قال فيما قال في مشط
و مشاقة و جف طلعة ذكر قال فأين قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى هللا
عليه و آله ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت
استخرجته فقال ال أما أنا فقد شفاني هللا و خشيت أن يثير ذلك على الناس ش ار ثم
دفنت البئر .فهذا الحديث يضرب عصمة رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم
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فكيف يقبله العقل؟ و لم لم يقل عن هذا الذهبي و يشهد القلب أنه موضوع مع أنه
كذلك؟ و هللا سبحانه و تعالى يقول و هللا يعصمك من الناس فكيف يفلت لبيد بن
األعصم هذا من هللا و يسحر رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم؟ ثم إذا كان
مسحو ار فكيف حدث عائشة بكل تفصيل؟ ثم إن كان رسول هللا صلى هللا عليه و آله
و سلم كأي أحد من الناس و يسحر أال يحتمل أنما حدثها به قد يكون من تأثير
الجن؟ أال يتساءل من كان في قلبه مرض أنه ربما ما دام يصاب بالسحر و أنه
ليس بعين هللا قد يوحى إليه من قبل الجن؟ ثم ألم يقل هللا سبحانه ألغلبن أنا و
رسلي فكيف بلبيد بن األعصم يغلب هللا و رسوله صلى هللا عليه و آله و سلم؟ مع
أن هللا سبحانه و تعالى كذب من يقول أن الرسول صلى هللا عليه و آله يسحر بقوله
و قال الظالمون إن تتبعون إال رجال مسحورا .واألحاديث كثيرة التي ال يتقبلها العقل
و ال هي موافقة للقرآن الكريم فكيف تقبل األمة بهذا؟ و الكارثة الكبرى أن البخاري
ال« :إن هللا
يروي في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله َق َ

كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة فزنا العين النظر و زنا اللسان
المنطق و النفس تمنى و تشتهي و الفرج يصدق ذلك كله و يكذبه » .أترك لك

التعليق أخي القارئ الكريم .فإذا كذب على رسول هللا صلى هللا عليه و آله في حياته
فكيف بعد مماته .أما في حق األنبياء من قبل فكذلك تجد في التراث الذي يجب
على األمة تنقيته العجب العجاب كحديث عن سليمان ابن داود على نبينا و آله و
عليهما السالم أنه قال ألطوفن على مائة امراة فتلد كل واحدة منها فارسا يجاهد في
سبيل هللا المروي في صحيح البخاري و مسند أحمد و سنن الترمذي و السنن الكبرى
للنسائي و مسند أبي يعلى الموصلي و مستخرج أبي عوانة و شرح مشكل اآلثار و
معجم ابن األعرابي و صحيح بن حبان و حلية األولياء و طبقات األصفياء و آمالي
بن بشران و المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع و في الطيوريات .و ما
يروونه عن داود عليه السالم أخبرني أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار السلمي ثنا
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أحمد بن نصر ثنا عمرو بن طلحة القناد ثنا أسباط عن السدي في قوله عز و جل
و شددنا ملكه قال كان يحرسه كل يوم و ليلة أربعة ألف قال السدي و كان داوود قد
قسم الدهر ثالثة أيام يوما يقضي فيه بين الناس و يوما يخلو فيه لعبادته و يوما
يخلو فيه لنساءه و كان له تسع و تسعون امرأة و كان فيما يق أر من الكتب أنه يجد
فضل إبراهيم و إسحاق و يعقوب فلما وجد ذلك فيما يق أر من الكتب قال يا رب أرى
الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي فاعطني مثل ما أعطيتهم و افعل بي
مثل ما فعلت بهم قال فأوحى هللا إليه أن آباءك ابتلوا بباليا لم تبتل بها أنت إبراهيم
بذبح ابنه و ابتلي إسحاق بذهاب بصره و ابتلي يعقوب بحزنه على ابنه يوسف و
إنك لم تبتل من ذلك بشيء قال يارب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به و أعطني مثل ما
أعطيتهم قال فأوحى هللا إليه إنك مبتلى فاحترس قال فمكث بعد ذلك ما شاء هللا أن
يمكث إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب حتى وقع بين رجليه و
هو قائم يصلي قال فمد يده إليه ليأخذه فطار من الكوة فنظر أين يقع فبعث في أثره
قال فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها فرأى امرأة من أجمل النساء خلقا فحانت
منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستترت به فزاده ذلك فيها رغبة قال فسأل عنها
فأخبر أن لها زوجا و أن زوجها غائب بمسلحة كذا و كذا قال فبعث إلى صاحب
المسلحة فأمره أن يبعثه إلى عدوه كذا و كذا قال فبعثه ففتح له فلم يزل يبعثه إلى أن
قتل في المرة الثالثة فتزوج امرأته فلما دخل عليها لم يلبث إال يسي ار حتى بعث هللا
عليه ملكين في صورة إنسيين فطلبا أن يدخال عليه فوجداه في يوم عبادة فمنعهما
الحرس أن يدخال عليه فتسو ار عليه المحراب قال فما شعر و هو يصلي إذ هو بهما
بين يديه جالسين قال ففزع منهما فقاال ال تخف إنما نحن خصمان بغى بعضنا على
بعض فاحكم بيننا بالحق و ال تشطط يقول ال تخف و ذكر الحديث بطوله في إق ارره
بخطيئته .رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .وفي معجم ابن األعرابي هكذا
نا محمد نا يونس بن محمد نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن خليفة عن ابن
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عباس أن داود النبي عليه السالم حدث نفسه إن هو ابتلي اعتصم فقيل له إنك تبتلى
و أعلم اليوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور و أغلق باب المحراب و أقعد منصفا على
الباب و قال ال تأذن اليوم ألحد فبينا هو يق أر في الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن
ما يكون من الطير فجعل يدنو منه حتى أمكنه أن يأخذه فتناوله بيده فبطش فاستوفز
خلفه و أطبق الزبور فدنا منه فأخذه فانصب منحد ار فوقع على حصن فنظر فإذا
امرأة تغتسل عند بركتها من الحيض فلما رأت ظله حركت رأسها و غطت جسدها
بشعرها فقال للمنصف اذهب فقل لها لتجئ فأتاها فأخبرها بقوله و قال إن نبي هللا
يدعوك فقالت ما شأني و شأن نبي هللا إن كانت له حاجة فليجئ أما أنا فال آتيه
فرجع المنصف إلى داود فأخبره بذلك فانطلق إليها فلما رأته أغلقت الباب و قالت يا
داود ما شأنك أما تعلم أنه من فعل هذا رجمتموه فرجع و كان زوجها غازيا في سبيل
هللا فكتب إلى أميره فانظر أن تجعل أوريا في حملة السرير لعله أن يفتح هللا و إما
أن يقتل فقدموه في حملة التابوت فقتل فلما انقضت عدتها خطبها و اشترطت عليه
إن ولدت غالما جعله خليفة من بعده و أشهدت على ذلك خمسين رجال من بني
إسرائيل و كتبت عليه كتابا فما شعر بنفسه حتى ولد سليمان بن داود و تسور عليه
الملكان المحراب و خر داود ساجدا .و ما يروونه على موسى عليه السالم و قالوا و
قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم
إلى سوءة بعض و كان موسى عليه السالم يغتسل وحده فقالوا وهللا ما يمنع موسى
أن يغتسل معنا إال أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر
بثوبه قال فجمع موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل
إلى سوأة موسى و قالوا وهللا ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه
فأخذ ثوبه و طفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة وهللا إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة
ضرب موسى بالحجر .المروي في صحيح البخاري و صحيح مسلم ومسند أحمد و
مستخرج أبي عوانة و صحيح بن حبان ومسند المستخرج على صحيح مسلم ألبي
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نعيم و المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع و السنن الكبرى للبيهقي .و في
إبراهيم و أنه كذب ثالث كذبات المروي في كثير من الكتب المعتبرة من بينها
صحيح البخاري و صحيح مسلم و مسند أحمد و السنن الكبرى للنسائي و معجم ابن
األعرابي و معجم األوسط و مسند الشامين للطبراني و األسماء و الصفات للبيهقي
و السنن الكبرى للبيهقي و غيرها .و ابتدع ما يسمى باإلجتهاد و ظهر تفسير القرآن
بالرأي و أوجدوا في هذه التفاسير ما ال يليق بأمة أراد لها هللا و رسوله الريادة و
القيادة و اخترعوا قراءة القرآن بالطرب و هذا منهي عنه أيضا فبإسناده عن عبد هللا
بن سنان عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله
اقرؤا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر فانه
سيجيئ بعدي أقوام يرجعون القرآن بترجيع الغناء والنوح والرهبانية ال يجوز تراقيهم
قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم و حتى األذان أصبحوا إال من رحم ربك
يغنون به و هو منهي عنه كذلك لقول رسول هللا صلى هللا عليه و آله َح َّدثََنا َعلِ ُّي ْب ُن
ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
اق ْب ُن أَِبي َي ْحَيى
ص ِر ُّي  ,نا مْق َد ُام ْب ُن َد ُاوَد  ,ثنا َعل ُّي ْب ُن َم ْعَبد  ,ثنا ِإ ْس َح ُ
ُم َح َّمد اْلم ْ
ول َّ ِ
طٍ
ان لِرس ِ
اء َ ,ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
صَّلى
اْل َك ْعِب ُّي َ ,ع ِن ْاب ِن ُج َرْي ٍج َ ,ع ْن َع َ
َّاس َ ,ق َ
َّللا َ
الَ :ك َ َ ُ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ان َس ْم ٌح
ُي ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمْ « :األَ َذ ُ
ال َرُس ُ
ط ِر ُب َ ,فَق َ
ول َّ َ
َس ْه ًال َس ْم ًحا َوِإ َّال َف َال تُ َؤِذ ْن» سنن الدارقطني .و أبعدوا من هم

هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ُم َؤِذ ٌن
ان أَ َذ ُان َك
َس ْه ٌل َفِإ ْن َك َ
أولى بأمر المؤمنين من أنفسهم بتنصيب من هللا و رسوله صلى هللا عليه و آله حتى
أصبحت أمة محمد صلى هللا عليه و آله على ما أصبحت عليه و صار اإلسالم
دين عنف و إرهاب في نظر الغرب و ال شك أن مسؤولية العلماء الذين لزموا
السالطين و أفتوا بكل ما أراده هؤالء الحكام و لم يبينوا ال للمسلمين و ال لغيرهم
الحقيقة المرة التي نحن عليها مسؤولية عظيمة .و لو أنهم اتخذوا عليا عليه السالم
وصيا و وليا و إماما و قائدا لهم و ...بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله كما أمروا
بذلك من قبل هللا ورسوله صلى هللا عليه و آله لما وقعوا في هذا اإلنحراف الخطير
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الذي تتخبط فيه معظم أمة محمد صلى هللا عليه و آله إال من رحم ربك و يهدي هللا
لنوره من يشاء .فإن اللطيف الخبير أوكل ألمة حبيبه صلى هللا عليه و آله من
أوصلوا و بكل صدق و أمانة هذه الحقيقة التي ال بد لألمة من معرفتها و نحن اليوم
و بإذنه و رحمته ننعم في ظل السنة المحمدية األصيلة الخالصة النقية الصحيحة
الواضحة الجلية السليمة...التي لن تنافي القرآن أبدا و التي أوصانا بها رسول هللا
صلى هللا عليه و آله بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا
كتاب هللا و عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض الذي أخرجه
أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و ابن أبي شيبة في مصنفه وهو في مسند أحمد
و في سنن الترمذي و في السنة البن أبي عاصم و في مسند البزار و في السنن
الكبرى للنسائي و في مسند أبي يعلى و في شرح مشكل اآلثار و في الشريعة
لآلجري و في المعجم األوسط و المعجم الصغير و المعجم الكبير للطبراني و في
شرح مذاهب السنة ألبن شاهين و في سنن الدارقطني و في المستدرك على
الصحيحين و في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة وفي حلية األولياء و في
السنن الكبرى للبيهقي و في مناقب علي ألبن المغازلي و في ترتيب اآلمالي
الخميسية للشجري و في شرح السنة للبغوي و في معجم ابن عساكر و في غيرهم و
ذكره مسلم في صحيحه بلفض أذكركم هللا في أهل بيتي أذكركم هللا في أهل بيتي
أذكركم هللا في أهل بيتي .و هذا الحديث الشريف يكفي لوحده إرجاع األمة بعد
رسول هللا صلى هللا عليه و آله إلى علي عليه السالم ثم األئمة من ذريته عليهم
السالم مع أن األحاديث النبوية في حقهم كثيرة جدا و قد أوردت بعضها في كتبي
السابقة و بعون هللا سأذكر شيئا منها في بحثي هذا إن وفقني هللا لذلك .بل وهللا إن
رجعنا إلى ما قاله عمر بن الخطاب فيه لوال علي لهلك عمر و قوله أعوذ باهلل من
معضلة و ال لها أبو حسن وقوله أقضانا علي و قول عائشة سلوا عليا فإنه أعلم مني
بغض النظر عن صحة حديث خذوا ثلثي دينكم من عند الحميراء أو عدم صحته
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فبإعترافهما على أعلميته و قضائه أال يفيد هذا خذوا كل دينكم عنه؟ إن كان عليه
ا لسالم أقضاهم فبم؟ أبحكم هللا أم بحكم غير هللا؟ فلنحكم عقولنا أخي الكريم و نتبع
الحق مهما كان الخصم .و نحن اليوم ندعو العلماء الربانيين و طلبة العلم و
المتعلمين و المثقفين أن يعملوا مجدين على تعليم أمة محمد صلى هللا عليه و آله
كيفية الرجوع إلى هذه السنة المحمدية الخالصة ليرقوا بها إن شاء هللا إلى المرتبة
المرجوة لها .و هذا ال شك حاصل إن شاء هللا و موحد ألمة محمد صلى هللا عليه و
آله أو على األقل مقرب للمذاهب التي نسعى إلى تحقيقها مع كل المخلصين من
هذه األمة الخيرة وفقنا هللا جميعا لذلك و ألهمنا الصبر و العافية في الدين و الدنيا و
اآلخرة إنه ولي ذلك و القادر عليه .لذا قررت أن أؤلف هذا الكتاب المتواضع و
سميته بعون هللا التفسير بالرأي للقرآن الكريم و الطرب به ال يجوزان و في األمة هما
السائدان بل أقول التفسير بالرأي للقرآن و الطرب به منهي عنه و هذا عند الفريقين
معترف به ولكن الكل مندمج فيهما فذاك مفسر له برأيه و هذا في الناس مطرب به.
و تعمدت كعادتي أال أكتب على الهامش بل أكتب المراجع مباشرة مع المتن و أال
أكتب رقم الصفحة و الجزء ألن البحث اليوم أسهل بكثير مما كان عليه فبمجرد
كتابة كلمة تأتيك كل المراجع .و أسأل هللا أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه و أن يجعلنا
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
إن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نتوب إليه و نتوكل عليه و
نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له و من
يضلل فلن تجد له و ليا مرشدا و أشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له و أشهد أن
محمدا عبده و رسوله صلى هللا عليه و آله وسلم و هللا الموفق للسداد و الهادي إلى
سبيل الرشاد و إليه المعاد و بعد :فإن األمة المحمدية و يا لألسف إال من رحم ربك
أختارت بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله العدول عن كل ما أمر به و نهى عنه
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إال ما وافق هواهم و أورثوا هذا لألجيال جيال بعد جيل إلى يومنا هذا .و أوجدوا ما
أدخلوه في السنة ليبلغوا به مآربهم و يكسبوا به دنياهم التي إنما اختاروها على خير
خلق هللا أجمعين فضلوا و أضلوا و نحن اليوم ندفع الثمن و الكل يعرف هذا و
باألخص العلماء و لكن ال يذكرونه و يذكرون على منبر رسول هللا صلى هللا عليه
و آله ما ال يليق بجاللة و عظمة قدره صلى هللا عليه و آله و الذي يقول عنه ربه
سبحانه و إنك لعلى خلق عظيم .فيا علماء أمة محمد صلى هللا عليه و آله اتقوا هللا
في نبيكم و أهل بيته الطبيبين الطاهرين فإنكم إنما اتخذتم سبال غير سبيلهم الذي
هو السبيل إلى هللا سبحانه لقوله و ال تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله إن أنتم
تماديتم في اإلبتعاد عنهم بترك ذكرهم على منبر رسول هللا صلى هللا عليه وآله و
هذا وهللا هو النصب بعينه فال ينبغي أن نحسبه هينا فهو عند هللا عظيم .و ازداد
اإلنحراف في أمتنا اإلسالمية خاصة في عهد الدوله األموية و العباسية إذ أمر
معاوية بوضع األحاديث و لقد وضعوا الآلالف من األحاديث بأمره فقد أرسل إلى
جميع عماله على كافة األقاليم الخاضعة لحكمه ما هذا نصه أن برئت الذمة ممن
روى شيئا في فضائل أبي تراب و أهل بيته كما هو في شرح النهج ثم أمر برواية
فضائل و مناقب عثمان و لما غصت البالد بفضائل عثمان أمر برواية فضائل
الصحابة و الخلفاء األولين و جاء في كتابه بالحرف و ال تتركوا خب ار يرويه أحد من
المسلمين في أبي تراب و أهل بيته إال و تأتوني بمناقض له في الصحابة .وهكذا لم
يفتح معاوية باب الرواية عن رسول هللا في مجالي الفضائل والمناقب فحسب  ،بل
فتح باب الوضع والكذب على رسول هللا وخصص معاوية للرواة صالت وكساء
وحباء وقطائع  ،فانبجست األرض عن مئات األلوف من الرواة طمعا بما يعطيه
معاوية  ،ووضعت الماليين من المناقب والفضائل التي ال وجود لها إال في خياالت
رواة معاوية  ،ثم أسندت كلها لرسول هللا ثم فرض معاوية على الخاصة والعامة
االعتراف بهذه المرويات وحفظها وتدريسها  ،واعتبارها من وثائق الدولة الرسمية .
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قال ابن نفطويه  " :إن أكثر هذه المرويات مفتعلة  ،وال أصل لها  ،وكان القصد
منها إرغام أنوف بني هاشم .و هذا مذكور في شرح نهج البالغة البن أبي الحديد و
ما نقله عن المدائني في كتابه األحداث .فبغرض اإلساءة إلى رسول هللا و آل بيته و
اإلساءة لإلسالم وضعوا الكثير من األحاديث المكذوبة على رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و أدخلوا الكثير من اإلسرائليات فهذا شعبة العالم الجليل عند علماء أهل
السنة و المعروف عند جميع األمة كما يقول عنه صاحب العبر في خبر من غبر
شعبة بن الحجاح بن الورد ،اإلمام أبو بسطام العتكي االزدي .موالهم ،الواسطي،
شيخ البصرة .وأمير المؤمنين في الحديث روى عن معاوية بن قرة وعمرو بن مرة
وخلق من التابعين .قال الشافعي :لوال شعبة ما عرف الحديث بالعراق .وقال ابن
المدني :له نحو ألفي حديث .وقال سفيان لما بلغه موت شعبة :مات الحديث .وقال
أبو زيد الهروي :رأيت شعبة يصلي حتى تورم قدماه .وقد أثنى جماعة من كبار
األئمة على شعبة ووصفوه بالعلم والزهد والقناعة والرحمة والخير .وكان رأساً في
العربية والشعر سوى الحديث .و روي عنه نحوه في مرآة الجنان و عبرة اليقظان و
زاد قال وقال ابو حاتم :كان أعلم زمانه بحديث ابن مسعود ،رضي هللا عنه .يقول
هذا العالم الجليل عند أهل السنة وقد أخبر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع
ألخالق الراوي و آداب السامع يقول أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المتوثي أنا
أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان نا أبو عباس المبرد نا يزيد بن
محمد بن مهلب المهلبي قال حدثني األصمعي قال سمعت شعبة يقول ما أعلم أحدا
فتش الحديث كتفتيشي وقفت على أن ثالثة أرباعه كذب و هذا أيضا موجود في
كتاب حياة التابعين .قال اإلمام أحمد كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن و قال عبد
السالم بن مطهر ما رأيت أحدا أمعن في العبادة من شعبة و قال بن المبارك كنت
عند سفيان إذ جاءه موت شعبة فقال مات الحديث .كما أني قرأت في كتاب عمر
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الفاروق قول المؤلف على حد تعبير الدارقطني ما الصحيح في المكذوب من الحديث
إال كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
كان للحكام العرب عبر التاريخ الدور األبرز في وضع قواعد تخدم مصالحهم أوال ثم
يبحث لها الحقا عن التبريرات من قبل علماء السلطان الذين ال هم لهم إال الكسب
الطائل لألموال و الجاه و المنزلة عنده فكثر المبررون و هؤالء وهللا أخطر على
األمة من السالطين .و ظهر التفسير بالرأي للقرآن الكريم المنهي عنه من قبل رسول
هللا صلى هللا علبيه و آله الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى لجعل
معاني القرآن تتماشى و هوى السالطين و ابتدع اإلجتهاد و قاعدة كل الصحابة
عدول و قاعدة من اجتهد فأخطأ فله أجر و من اجتهد فأصاب فله أجران التي وهللا
ما نص عليها ال هللا و ال رسوله بل النصوص على إبطالها و من بينها هذا الذي
نحن بصدده من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ و من فسر القرآن برأيه فليتبوأ
مقعده من النار .و بهذا و بإقصاء من أمر هللا سبحانه و تعالى و رسوله صلى هللا
عليه و آله باألخذ عنهم كل دينهم من بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله و الذين
هم علي بن أبي طالب عليه السالم ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم
محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاضم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد
الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم اإلمام المهدي عليهم السالم و عجل
هللا فرجهم الشريف و اختيار السلطة الحاكمة لمذاهب أربع مع أن اإلختالفات في ما
بينها بل بين أصحاب المذهب الواحد كثيرة جدا مع أن المذاهب كثرت بعد رسول هللا
صلى هللا عليه و آله إذ تركوا ما أوصاهم بالتمسك به .و بهذا و أمثاله تم إضعاف
الدين و تحريف بعض أحكامه و تعطيل البعض اآلخر ألن الناس صاروا تبعا لهم
إال من رحم ربك و كما يعلم الجميع الناس على دين ملوكهم .و أكاد أجزم أن ما
ابتكر من علم الرجال إال من أجل طمس مناقب و فضائل أهل البيت عليهم السالم
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و وهللا إن كل علماء الرجال إال من رحم ربك ولعياذ باهلل مكذبون و معاندون لرسول
هللا صلى هللا عليه و آله و بالتالي مكذبون و معاندون هلل سبحانه و تعالى ألن
رسول هللا صلى هللا عليه و آله يقول في المتواتر و في كل الكتب المعتبرة يا علي ال
يحبك إال مؤمن و ال يبغضك إال منافق فهذه قاعدة كل مبغض لعلي منافق مهما
كان اسمه و هؤالء يقولون عن كل من يحب علي أنه رافضي خبيث جلد و عن كل
عدو لعلي صدوق ثقة أليس هذا تكذيب هلل و رسوله ولعياذ باهلل؟ و قد نجحوا إلى
حد ما في إبعاد الناس عنهم و منعهم للناس باألخذ من هذا الفيض النبوي الشريف
الذي ورثوه عن جدهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله العلم الملدني فهم و هلل الحمد
الراسخون في العلم ال غيرهم .و تجد في األمة من يعتقد بأن الراسخين في العلم هم
علماءهم الذين يجعلون هلل جسما و يقولون أن القرآن ال يفسر إال بظاهره .لكن لما
نقول لهم فما معنى قول هللا سبحانه و تعالى و ما يعلم تاويله إال هللا و الراسخون في
العلم يقولون الواو ليست واو عطف و إنما هي واو اإلستئناف .فحتى لو أخذنا
بقولهم هذا فاآلية تقول و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أي
آمنا يتأويله ألن ما قبل هذا و ما يعلم تأويله إال هللا .فكيف براسخيهم في العلم ال
يؤمنون به؟ للعلم فإن جعفر الصادق عليه السالم قال نحن العلماء و شيعتنا
المتعلمون و طبقا لقوله هذا فراسخوهم في العلم ليسوا في الحقيقة متعلمين فضال عن
علماء بل أقول منسلخين عن العلم .و قد جعل هللا سبحانه و تعالى القرآن الكريم
تبيانا لكل شيء و أمر نبيه صلى هللا عليه و آله بتبيينه للناس كما يبينه له ربه
سبحانه و تعالى و أنزل عليه القرآن و تأويل القرآن ال كما يقول البعض و أن ما
فسر رسول هللا صلى هللا عليه و آله من القرآن إال آيات معدودة و إن كان كما
يزعمون فهو ليس تبيانا لكل شيئ بل لبعض من األشياء فقط و هذا محال أخي
الكريم أن ينسب هلل سبحانه و تعالى .و إليك أخي الكريم بعض اآليات الدالة على
ما قلت

20

َنف ِس ِه ْم َو ِج ْئَنا ِب َك َش ِه ًيدا َعَلى َه ُؤالء َوَن َّزْلَنا
َوَي ْوَم َن ْب َع ُث ِفي ُك ِل أ َّ
ُم ٍة َش ِه ًيدا َعَل ْي ِهم ِم ْن أ ُ
عَليك اْل ِكتَ ِ
ِ ِِ
ٍ
ِ
ين {النحل.}89/
اب ت ْبَي ًانا ل ُك ِل َش ْيء َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة َوُب ْش َرى لْل ُم ْسلم َ
ََْ
َ
وِإ َذ أَخ َذ َّللا ِميثَ َّ ِ
ِ
اب َلتَُبِي ُنَّن ُه ِل َّلن ِ
ظ ُه ِ
ورِه ْم
ون ُه َفَنَب ُذوهُ َوَراء ُ
اس َو َ
ال تَ ْكتُ ُم َ
اق الذ َ
َ
ين أُوتُوْا اْلكتَ َ
َ َ ُ
ال َفِب ْئ َس َما َي ْشتَ ُرو َن {آل عمران.}187/
اشتََرْوْا ِب ِه ثَ َمناً َقلِي ً
َو ْ
وحي ِإَلي ِهم َفاسأَلُوْا أَهل ِ
وما أَرسْلَنا ِمن َقبلِك ِإالَّ ِرجاالً ُّن ِ
الذ ْك ِر ِإن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعَل ُمو َن
ْ َ
َ
َْ
ْ ْ ْ
ََ َْ
الزب ِر وأَنزْلنا ِإَليك ِ
ِ
الذ ْك َر لِتَُبِي َن لِ َّلن ِ
اس َما ُن ِزَل ِإَل ْي ِه ْم َوَل َعَّل ُه ْم
{النحلِ }43/باْلَبِيَنات َو ُّ ُ َ َ َ ْ َ
َيتََف َّك ُرو َن {النحل.}44/
وما أَنزْلنا عَليك اْل ِكتاب ِإالَّ لِتبِين َلهم َّال ِذي اختَلُفوْا ِف ِ
يه َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة لَِق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُنو َن
َْ
ََ ََ َ َْ َ َ
َُ َ ُ ُ
{النحل.}64/
ِ
ِ
ات ُه َّن أ ُُّم اْل ِكتَ ِ
ات َفأَ َّما
ُخ ُر ُمتَ َشاِب َه ٌ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه َآي ٌ
ُه َو َّالذ َي أ َ
اب َوأ َ
َنزَل َعَل ْي َك اْلكتَ َ
َّ ِ
ين في ُقلُوبِ ِه ْم َزْي ٌغ َفَيتَِّب ُعو َن َما تَ َش َاب َه ِم ْن ُه ْابِت َغاء اْل ِف ْتَن ِة َو ْابِت َغاء تَأ ِْويلِ ِه َو َما َي ْعَل ُم
الذ َ
ِ ِ
تَأ ِْويَله ِإالَّ َّللا و َّ ِ
آمَّنا ِب ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ِند َربَِنا َو َما َي َّذ َّك ُر ِإالَّ أ ُْوُلوْا
ُ
َُ
الراس ُخو َن في اْلعْل ِم َيُقوُلو َن َ
األْلب ِ
اب {آل عمران.}7/
َ
ظرون ِإالَّ تَأ ِْويَله يوم يأِْتي تَأ ِْويُله يُق َّ ِ
ِ
اءت ُرُس ُل َربَِنا
ين َن ُسوهُ من َقْب ُل َق ْد َج ْ
َه ْل َين ُ ُ َ
ول الذ َ
ُ َْ َ َ
َُ ُ
ِباْل َح ِق َف َهل َّلَنا ِمن ُشَف َعاء َفَي ْشَف ُعوْا َلَنا أ َْو ُن َرُّد َفَن ْع َم َل َغ ْي َر َّال ِذي ُكَّنا َن ْع َم ُل َق ْد َخ ِس ُروْا
ض َّل َع ْن ُهم َّما َك ُانوْا َيْفتَ ُرو َن {األعراف.}53/
أُ
َنف َس ُه ْم َو َ
بل ك َّذبوْا ِبما َلم ي ِحي ُ ِ ِ ِ
ِ َّ َّ ِ
ِ
ظ ْر
ين ِمن َقْبِل ِه ْم َفان ُ
طوْا ِبعْلمه َوَل َّما َيأْت ِه ْم تَأ ِْويُل ُه َك َذل َك َكذ َب الذ َ
َْ َ ُ َ ْ ُ
َّ ِ ِ
ِ
ين {يونس.}39/
ان َعاقَب ُة الظالم َ
ف َك َ
َك ْي َ
السجن َفتَيان َقال أَحدهمآ ِإِني أَرِاني أ ِ
ودخل معه ِ
اآلخ ُر ِإِني أ ََرِاني
ال َ
ْ
ََ َ َ ََ ُ
َ
َعص ُر َخ ْم ًار َوَق َ
ْ َ َ َ َ َُ َُ
ِِ
َّ
الطير ِم ْنه نِب ْئنا ِبتَأ ِْو ِيل ِه ِإَّنا نر ِ
ين
َح ِم ُل َف ْو َق َأر ِْسي ُخ ْب ًاز تَأ ُ
ْك ُل ْ ُ ُ َ َ
اك م َن اْل ُم ْحسن َ
ََ َ
أْ
ِ
ِ
يك َما َذلِ ُك َما
يك َما َ
ام تُْرَزَق ِانه ِإالَّ َنَّبأْتُ ُك َما ِبتَأ ِْويلِه َقْب َل أَن َيأِْت ُ
ال الَ َيأِْت ُ
{يوسفَ }36/ق َ
ط َع ٌ
ِم َّما عَّلمِني ربِي ِإِني تَرْكت ِمَّل َة َقو ٍم الَّ يؤ ِم ُنو َن ِباّللِ وهم ِب ِ
اآلخ َرِة ُه ْم َك ِاف ُرو َن
َ ُ
ُْ
َُ
َ َ َ
ْ
{يوسف.}37/
وَقال َّال ِذي نجا ِمنهما و َّادكر بعد أ َّ ٍ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ف
َ َ ْ ُ َ َ ََ َ ْ َ
وس ُ
َ َ
ُمة أََن ْا أَُنب ُئ ُكم بتَأْويله َفأ َْرسلُون {يوسفُ }45/ي ُ
ٍ
ِ
الص ِديق أَ ْفِتنا ِفي سب ِع بَقر ٍ
أَيُّها ِ
ات ِسم ٍ
ض ٍر
ان َيأ ُ
ُ َ
اف َو َس ْب ِع ُس ُنبالَت ُخ ْ
ْكُل ُه َّن َس ْب ٌع ع َج ٌ
َْ َ َ
َ
َ
وأُخر ياِبس ٍ
الن ِ َّ
ات َّل َعلِي أ َْر ِج ُع ِإَلى َّ
ال تَ ْزَرُعو َن َس ْب َع
اس َل َعل ُه ْم َي ْعَل ُمو َن {يوسفَ }46/ق َ
َ ََ َ َ

21

ِ
ِِ
ْكُلو َن {يوسف }47/ثُ َّم َيأِْتي
صدتُّ ْم َف َذ ُروهُ ِفي ُس ُنبلِه ِإالَّ َقلِيالً ِم َّما تَأ ُ
سن َ
ين َدأًَبا َف َما َح َ
ِ
ِ
ْكْلن ما َق َّدمتُم َله َّن ِإالَّ َقلِيالً ِم َّما تُح ِ
ِ ِ
ص ُنو َن {يوسف }48/ثُ َّم
ْ
من َب ْعد َذل َك َس ْب ٌع ش َد ٌاد َيأ ُ َ َ ْ ْ ُ
ِ
يأِْتي ِمن بع ِد َذلِك عام ِف ِ
يه يع ِ
اث َّ
ص ُرو َن {يوسف.}49/
يه ُي َغ ُ
اس َوِف َ ْ
َْ
َ
الن ُ
َ ٌَ
وكان من المفروض على القيادة االسالمية لهذه التجربة ان تواصل على يد االمام
علي عليه السالم ويد خلفائه من ائمة اهل البيت عليهم السالم نموها الثوري واحداً
بعد االخر ،وتقترب نحو اكتمال هدفها التغييري في اجتثاث كل رواسب الماضي
الجاهلي وجذوره ،وبناء امة جديرة على مستوى متطلبات الدعوة ومسؤولياتها.

وهكذا برزت اهمية خط االمامة  -بغض النظر عما ذكرنا في التأريخ االسالمي

عملياً بعد الحيلولة دون مباشرته لمهامه التأريخية على نطاقين:

احدهما :النطاق التشريعي :فإن مواجهة االمة لحاجات جديدة ال عهد لها بمثلها ايام

التنزيل المبارك ،قد حتم على والة األمر بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله أن
يضعوا حلوالً ويقترحوا تشريعات تحمل الطابع الذاتي في االعم االغلب ،فالتجأوا الى
(الرأي) فيما ال نص فيه من خالل مفاهيم االستحسان والقياس والمصالح المرسلة

وغيرهما التي قادت الى تبني احكام مخالفة لمفاهيم اسالمية اصيلة ،وقد صدرت تلك
من صحابيين كبار ثم تتابع مسير العملية المذكورة ،فأدى الى تحريفات خطيرة في

التشريعات االسالمية كما في العهد االموي ،على ان هذا اللون من االجتهاد قد

تحول الى مدرسة معروفة كان قوام تفكيرها «العمل بالرأي» وقد جوبهت مدرسة
الرأي برد فعل عنيف في االوساط الفكرية مما ادى الى ظهور مدرسة أهل ابيت
عليهم السالم على يد اإلمامين الجليلين محمد الباقر و ابنه جعفر الصادق الذي
أكمل مذهب جده علي بن أبي طالب الذي أسس له مقابل المذاهب األربعة التي تعد
كالمذهب الواحد رغم اإلختالفات الكثيرة التي بينهم و التي تبنتها السلطة الحاكمة.
إن الذي خفي على الباحثين حول سيرة اإلمام فيما يتعلق بتأسيسه للجامعة العلمية
والفقهية هو الجانب السياسي من هذه المبادرة العظيمة ،ولكي يتضح هذا الجانب
السياسي منها ينبغي االلتفات في البداية إلى أن جهاز الخالفة في اإلسالم يختلف

عن كافة األجهزة واألنظمة الحكومية األُخرى في أنه ليس نظاماً وجها اًز سياسياً فقط

بل يمثل القيادة السياسية والدينية معاً ،و األمر الذي يوضح هذه الحقيقة هو عنوان
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الخليفة الذي يتمتع به الحاكم اإلسالمي وانه قبل أن يكون قائداً سياسياً عادياً فهو

خليفة رسول َّللا والنبي هو من أوجد الدين وهو معلم األخالق ،فالخليفة في اإلسالم
ال
يتولى الشؤون الدينية للناس ويكون إمامهم الديني أيضاً ،مضافاً إلى كونه مسؤو ً
عن القضايا والشؤون السياسية .

دفعت هذه الحقيقة المسلم بها وبعد السلسلة األُولى من الخلفاء اإلسالميين بالحكام

الالحقين الذين كانوا يتمتعون بقلة الوعي الديني و يفتقرون إليه كلياً أحياناً أن يسدوا

هذا الفراغ برجال الدين التابعين لهم ،وبضم المرتزقة من الفقهاء والمفسرين والمحدثين
إلى جهازهم الحاكم جعلوا منه تركيبة من الدين والسياسة.

والفائدة األُخرى التي جناها الخلفاء من هؤالء المرتزقة آنذاك هو أنهم كانوا

يستطيعون وبسهولة تغيير أحكام الشريعة كيفما شاء واشتهى الحكام الظالمون

والمستبدون بذريعة تطلب مصالح العصر وحاجاته ،ويبدلون حكم َّللا باسم االجتهاد
الذي قلما يستطيع عامة الناس إدراك حقيقته إلرضاء أربابهم وتقرباً لهم ،وقد ذكر
المؤرخون لنا نماذج رهيبة من عمليات وضع الحديث والتفسير بالرأي األمر الذي

الح منه تورط القوى السياسية وأجهزة الحكام فيه .وقد قاموا بنفس هذه العملية في
تفسير القرآن أيضاً ،فقد كان التفسير بالرأي وحسبما يراه المفسر من األعمال التي
يمكن من خاللها تغيير األحكام اإللهية عند الناس بسهولة وتجعلهم يعتقدون بما يراه
المفسر الذي كثي اًر ما كان ينفذ رغبات الحاكم وطلباته.

وهكذا كان فقد انقسم كل من الفقه والحديث والتفسير ومنذ بدايات التاريخ اإلسالمي
إلى اتجاهين :اتجاه يخدم أجهزة الحكم الغاصبة ويضحي بكثير من الحقائق ألجل

مصالح تلك األجهزة ويحرف أحكام َّللا للحصول على متاع الدنيا ،واالتجاه اآلخر
هو ذلك االتجاه األصيل واألمين الذي ال يقدم أية مصلحة على مصلحة نشر أحكام
الشريعة وتبيينها ،وكان طبعاً يواجه الجهاز الحاكم ومرتزقته من الفقهاء في كل
خطوة يخطوها ،وألجل ذلك كان يمارس هذا االتجاه نشاطه بشكل سري في أغلب
األحيان .سيرة األئمة عليهم السالم.

إذا ترى أخي الكريم لو أن األمة لم تعترض على رسول هللا صلى هللا عليه و آله لما
أراد أن يعصمهم من الضالل بكتابة كتاب لهم لن يضلوا بعده أبدا لما حدث كل ما
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حدث من انتهاكات خطيرة للشريعة السمحة و اإلنقالبات على رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و لما ظهرت هذه التصرفات التي شوهت وجه اإلسالم و منها التفسير
بالرأي فلو أخذوا تفسير رسول هللا صلى هللا عليه و آله ممن أوصى األمة أن تأخذ
دينها عنهم و هم مع القرآن و القرآن معهم و هم مع الحق و الحق معهم و هم لن
ينهجوا أبدا غير نهج القرآن لكنا وهللا بخير .وهكذا يتاصل منهج التفسير فى مدرسه
اهل البيت على اصول قرآنيه ،لذا منع ائمه اهل البيت وعلماؤهم من تفسير القرآن
بالراى ومن غير علم او دليل يقوم على تلك االسس .على خط اهل البيت عليهم
السالم.

يرى أتباع المذاهب السنية أن النبي صلى هللا عليه وآله معصوم في تبليغ الرسالة

فقط  ،دون بقية سلوكه العام  ،وسلوكه الشخصي هذا من ناحية نظرية  ،أما ناحية
عملية فإن مصادرهم تزعم أن النبي صلى هللا عليه وآله ارتكب أخطاء عديدة
وبعضها في تبليغ الرسالة وأن بعضها كان يصححه له جبرئيل عليه السالم ،

وبعضها كان يصححه له عمر بن الخطاب  ،فيؤيده الوحي.

وكذلك اليرون عصمة أهل بيت النبي وعترته  ،علياً وفاطمة والحسن والحسين
عليهم السالم  ،ويقولون إن لهم فضائل كما لهم أخطاء  ،واليعترفون بأنهم معينون
من هللا تعالى أوصياء للنبي صلى هللا عليه وآله وأئمة لألمة  ،ولذا يؤولون اآليات

واألحاديث التي تدل على عصمتهم وإمامتهم عليهم السالم  ،ويجعلون درجة علي
عليه السالم رابع الصحابة ألنه كان الخليفة الرابع  ،وأكثرهم يفضل عليه أبا بكر

وعمر وعثمان  ،وقد يفضلون عائشة على فاطمة الزهراء عليها السالم  ،كما

يفضلون بعض التابعين العاديين على أئمة أهل البيت عليهم السالم أمثال اإلمام زين
العابدين  ،واإلمام محمد الباقر  ،واإلمام جعفر الصادق عليهم السالم.
ويترتب على هذا الفهم أمور عديدة  ،تظهر في المعالم التالية:

األول :أن النبي صلى هللا عليه وآله توفي عندهم بدون وصية كتبية والشفهية .وأن
الصحابة هم األصل بعد النبي صلى هللا عليه وآله واألفضل من جميع األمة عبر

أجيالها  ،وعنهم يتلقون دينهم  ،واليهتمون بالرأي المخالف لهم  ،بل يعتبرونه انحرافاً

عن اإلسالم حتى لو كان صاد اًر من أهل بيت النبي صلى هللا عليه وآله.
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بل تراهم يقرنون الصحابة بالنبي في الصالة عليه صلى هللا عليه وآله  ،وقد يحذفون
منها الصالة على آل النبي  ،مع أنهم رووا في أصح صحاحهم أن النبي صلى هللا
عليه وآله علمهم الصالة عليه وأمرهم أن يقرنوا به آله عليهم السالم فقط .الحق
المبين في معرفة المعصومين عليهم السالم.
لقد كان اإلمام يتصرف تصرف الحجة .فهو لم يؤمر من رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بأن يرفع سيفا ما دام الناس لم يلتفوا حوله باختيارهم .فإذا التفوا حوله فقد لزمه
أن يسوقهم إلى ما يعرف و إال تعطل الدين .وهذا هو شأن الحجة على امتداد
التاريخ اإلنساني إن تركه الناس بعد دعوته إياهم .إما أن يعتزل بمن آمن معه .وإما
أن يهاجر .فإن وقع على أتباعه ما يستأصلهم من حوله فهنا يدخل فقه الدفاع
والقتال وال قتال إال بنص .وفي جميع الحاالت فإن الحجة ال يهمل من لزمه أو من

يريده .وروي أن أمير المؤمنين عندما كان يتجهز لرد الناكثين كان فريق أم المؤمنين
قد خطا خطوات واسعة نحو الحرب الشاملة.

الناكثون في البصرة:

دخلت أم المؤمنين فناء البصرة .فلقيها عمير بن عامر التميمي فأوصاها أن تراسل

وجوه البصرة قبل اقتحامها .الطبري  .وكان على البصرة عثمان بن حنيف عامال

ألمير المؤمنين .فقالت أم المؤمنين البن عامر :جئتني بالرأي وأنت امرؤ صالح.
وكتبت السيدة عائشة إلى رجال من أهل البصرة منهم األحنف بن قيس .ثم تحركت
بقواتها لتحسين أوضاعها حتى إذا كانت بالحفير انتظرت الجواب .الطبري.

وروى البيهقي عن الحسن البصري أن األحنف بن قيس قال ألم المؤمنين :يا أم
المؤمنين .هل عهد إليك رسول هللا هذا المسير؟ قالت :اللهم ال ،قال :فهل

وجدته في شئ من كتاب هللا جل ذكره؟ قالت :ما نق أر إال ما تقرأون .فقال:
فهل رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعان بشئ من نسائه إذا كان في قلة
والمشركين في كثرة؟ قالت :اللهم ال .فقال األحنف :فإذن ما هو ذنبنا " .المحاسن

والمساوئ للبيهقي.

وروي أن عثمان بن حنيف عندما علم برسائل السيدة عائشة إلى وجوه أهل البصرة
دعا عمران بن حصين وأبا األسود الدؤلي وقال :انطلقا إلى هذه المرأة ،فاعلما علمها
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وعلم من معها ،فخرجا ،ودخال على عائشة بعد أن استأذنا وأذنت وقاال :إن أميرنا
بعثنا إليك نسألك عن مسيرك .فهل أنت مخبرتنا .فقالت :أطالب بدم عثمان ،فقال
أبو األسود :إنه ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد .قالت :صدقت ،ولكنهم مع
علي بن أبي طالب في المدينة .وجئت أستنهض أهل البصرة لقتاله .أنغضب لكم من
سوط عثمان وال نغضب لعثمان من سيوفكم؟ فقال :ما أنت من السوط والسيف إنما

أنت حبيس رسول هللا صلى هللا عيه وسلم .أمرك أن تقري في بيتك وتتلي كتاب
ربك ،وليس على النساء قتال وال لهن الطلب بالدماء ،وإن أمير المؤمنين ألولي
بعثمان منك وأحسن رحما ،فإنهما أبناء عبد مناف .قالت :لست بمنصرفة حتى

أمضي لما قدمت إليه .أفتظن يا أبا األسود أن أحدا يقدم على قتالي .فقال :أما وهللا
لنقاتلنك قتاال أهونه لشديد .ورجعا إلى عثمان بن حنيف وقال أبو األسود إنها الحرب
فتأهب لها " .العقد الفريد  ،اإلمامة والسياسة البن قتيبة.
ومما سبق يضاف إلى أسباب خروج السيدة عائشة .أن القوم ظنوا أن أحدا لن يجرؤ
على قتالها .ويترتب على ذلك أن يقف أمير المؤمنين علي وحده في العراء ومعه قلة
ال تغني عنه أمام الكثرة شيئا .وبدأ عثمان بن حنيف يتجهز لصد العدوان .وكان
يعلم أن للناكثين أعوانا بالبصرة .الطبري .وأقبلت قوات أم المؤمنين ،حتى إذا انتهوا
إلى المربد ودخلوا من أعاله .أمسكوا ووقفوا حتى خرج ابن حنيف فيمن معه .وخرج
إلى السيدة عائشة من أهل البصرة من أراد أن يخرج إليها ويكون معها .الطبري.

واصطف الفريقان .وتحدث طلحة فذكر عثمان بن عفان .ودعا إلى الطلب بدمه.
وقال :إن في ذلك إعزاز دين هللا عز وجل .وتكلم الزبير بمثل ذلك .وبعد حديثهما
انقسم الناس .فقال البعض :صدقا وبرا ،وقال البعض اآلخر :فج ار وغدرا ،وقاال
الباطل وأم ار به .قد بايعا ثم جاءا يقوالن ما يقوالن " .الطبري .وكان من نتيجة هذا
االنقسام أن تحاتى الناس وتحاصبوا وأرهجوا .الطبري .وعندئذ تكلمت أم المؤمنين.

وكانت جهورية يعلو صوتها كثرة كأن صوت امرأة جليلة .الطبري’ البداية والنهاية
فقالت :كان الناس يتجنون على عثمان بن عفان ويزرون على عماله ويأتوننا

بالمدينة فيستشيرونا فيما يخبروننا عنهم ،ويرون حسنا من كالمنا في صالح بينهم.
ثم قالت :أال إن مما ينبغي ال ينبغي لكم غيره .أخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب هللا عز
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وجل " .الطبري’ البداية والنهاية .وترتب على بيان السيدة عائشة .افتراق أصحاب
عثمان بن حنيف أمير علي فرقتين .فرقة قالت :صدقت وهللا و جاءت وهللا

بالمعروف .وقال اآلخرون :كذبتم وهللا ما نعرف ما تقولون ،فتحاتوا وتحاصبوا

وأرهجوا .الطبري’ البداية والنهاية .ومال بعضهم إلى عائشة وبقي بعضهم مع

عثمان .وبينما يضرب الناس بعضهم بعضا بالحجارة .أقبل جارية بن قدامة السعدي

وقال :يا أم المؤمنين .وهللا لقتل عثمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على

هذا الجمل الملعون عرضة للسالح .إنه كان لك من هللا ستر وحرمة .فهتكت سترك

وأبحت حرمتك .إنه من رأي قتالك فإنه يرى قتلك .إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى
منزلك .وإن كنت أتيتنا مستكرهة .فاستعيني بالناس " .الطبري  ،البداية والنهاية ،

الكامل ولكن فوات أم المؤمنين قامت بتنفيذ أمر القتال األول الذي سمعه أبو األسود
الدؤلي حين بعثه ابن حنيف إلى السيدة عائشة .وهذا األمر " لست بمنصرفة حتى
أمضي لما قدمت إليه .العقد الفريد  ،اإلمامة والسياسة  ،ودار قتال شديد وكثر عدد
القتلى في أصحاب ابن حنيف .الطبري  ،البداية .وتدخلت أطراف إلنهاء هذا النزاع

ولكن األمور كانت تجري بسرعة نحو يوم الجمل .ففي نهاية المطاف تم االستيالء

على البصرة .وأخرجوا عثمان بن حنيف ،من قصره .وروى الطبري :أنهم أرسلوا إلى
عائشة يستشيرونها في أمر ابن حنيف فقالت :إقتلوه .فقالت لها امرأة :نشدتك باهلل يا
أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقالت عائشة:
احبسوه وال تقتلوه ".
وأمر مجاشع بن مسعود وكان أحد جنود أم المؤمنين بضرب عثمان ونتف شعر
لحيته :فضربوه أربعين سوطا ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه

وحبسوه .الطبري’ البداية والنهاية.

وخطبت أم المؤمنين :أيها الناس ،إنه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل به دمه.
مصتموه كما يماص الثوب الرخيص .ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من
ذنبه وبايعتم ابن أبي طالب بغير مشورة من الجماعة ابت از از وغصبا أتروني أغضب
لكم من سوط عثمان ولسانه .وال أغضب لعثمان من سيوفكم .أال إن عثمان قتل

مظلوما فاطلبوا قتلته .فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم .ثم اجعلوا األمر شورى بين الرهط
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الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .وال يدخل فيهم من شرك في دم
عثمان .اإلمامة والسياسة  ،ابن أبي الحديد.
وهكذا خرج علي بن أبي طالب من الخالفة عند أول خطوة داخل البصرة ألنه عندهم

من الذين اشتركوا في دم عثمان .وروى اليعقوبي أنهم بعد استيالئهم على البصرة.

انتهبوا بيت المال وأخذوا ما فيه .فلما حضر وقت الصالة تنازع طلحة والزبير وجذب
كل منهما صاحبه حتى فات وقت الصالة .وصاح الناس :الصالة الصالة يا
أصحاب محمد ،فقالت أم المؤمنين رضي هللا عنها :يصلي محمد بن طلحة يوما

وعبد هللا بن الزبير يوما .وروى ابن األثير :لما بايع أهل البصرة طلحة والزبير قال
الزبير :أريد ألف فارس أسير بهم إلى علي بن أبي طالب أقتله بياتا أو صباحا قبل
أن يصل إلينا .فلم يجبه أحد .فقال :إن هذه للفتنة التي كنا نحدث عنها .فقال له
مواله :أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال :ويلك إنا نبصر وال تبصر .ما كان أمر قط إال
وأنا أعلم موضع قدمي فيه .غير هذا األمر .فإني ال أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر.

الكامل الطبري .وعندما لم يجب الزبير أحد .قال طلحة والزبير :إن قدم علينا علي
ونحن على هذا الحال من القلة والضعف ليأخذن بأعناقنا .فأجمعا على مراسلة
القبائل واستمالة العرب ،فبايعهم .على ذلك األزد وضبة وقيس غيالن.
وبعث طلحة والزبير إلى أهل الشام بما صنعوا وصاروا إليه وقاال " :وإنا نناشدكم هللا

في أنفسكم .أال نهضتم بمثل ما نهضنا به " .الطبري  ،الكامل .وكتبت أم المؤمنين
إلى أهل الكوفة بما كان منهم وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي بن أبي طالب
وتحثهم على طلب قتلة عثمان وكتبت إلى أهل اليمامة وإلى أهل المدينة بما كان

منهم أيضا وسيرت الكتب .الكامل .وروى ابن األثير أن أم المؤمنين بعثت إلى أبي

موسى األشعري بكتاب تأمره فيه بمالزمة بيته أو نصرتها .الكامل .وكانت سيرة أبي
موسى بعد ذلك هي نصره أم المؤمنين على امتداد الطريق .وكتبت عائشة إلى زيد
بن صوحان .كان من الذين سيرهم عثمان وقال النبي فيه :زيد وما زيد وأخبر بأنه
في الجنة .تقول له " :من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان .أما بعد :فإذا أتاك كتابي هذا.
فأقدم فانصرنا على أمرنا هذا.
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فإن لم تفعل فخذل الناس عن علي بن أبي طالب ".الطبري  ،البداية والنهاية ،
اإلمامة والسياسة .فكتب إليها .من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر حبيبة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أما بعد .فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت هذا األمر
ورجعت إلى بيتك .وإال فأنا أول من نابذك ،وقال زيد رضي هللا عنه " :رحم هللا أم
المؤمنين أمرت أن تلزم بيتها .وأمرنا أن نقاتل فتركت ما أمرت به وأمرتنا به.

وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه الطبري البداية والنهاية  ،اإلمامة والسياسة.

وروى ابن كثير أن أبا موسى وهو يثبط الناس عن علي .قام زيد بن صوحان وقال
للناس :أيها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين .سيروا إليه أجمعين ".
البداية والنهاية .وإذا سبقنا األحداث بخطوتين سنجد زيدا على أرض معركة الجمل

شهيدا .وروي عنه أنه قال :ال تنزعوا عني ثوبا وال تغسلوا عني دما فإني رجل

مخاصم " .رواه البخاري ويعقوب بن سفيان في تاريخهما (اإلصابة)( ،اإلستيعاب).
مسير اإلمام علي:
لم يترك اإلمام طريقا إال أقام فيه حجة على القوم ،فلقد بعث إليهم بالرسائل
وبأصحابه وطالب بالتحكيم بينه وبينهم بواسطة أطراف تخلفت عنه وعنهم .ولكن
القوم أبوا إال المضي في طريقهم الذي خرجوا من أجله .فعندما علم اإلمام بهياج
المعارضين من مكة وجاءته رسالة من أم المؤمنين أم سلمة وفيها :أما بعد فإن

طلحة والزبير وأشياعهم .أشياع الضاللة يريدون أن يخرجوا بعائشة ومعهم عبد هللا

بن عامر .يذكرون أن عثمان قتل مظلوما وهللا كافيهم بحوله وقوته .ولوال ما نهانا
هللا عن الخروج وأنت لم ترض به .لم أدع الخروج إليك والنصرة لك .ولكني باعثة
إليك بابني وهو عدل نفسي عمر بن سلمة ،يشهد شاهدك فاستوص به يا أمير

المؤمنين خي ار " .الطبري  ،الكامل  ،الحاكم (المستدرك) ابن أبي الحديد.

وكانت عائشة قد كتبت إلى أم المؤمنين أم سلمة تريد .منها الخروج للطلب بدم
عثمان .ولكن أم سلمة وعظتها موعظة بليغة رواها ابن قتيبة في كتابه غريب
الحديث فقالت :إن عمود اإلسالم ال يثأب بالنساء .وال يرأب بهن إن صدع ...ما
كنت قائلة لو أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عارضك في بعض هذه الفلوات...
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وهللا لو سرت سيرك هذا ثم قيل لي ادخلي الفردوس .الستحييت أن ألقى محمدا
هاتكة حجابا ضربه علي ".

وروي أن اإلمام خطب يومئذ فقال :إن آخر هذا األمر ال يصلح إال بما صلح أوله.
فانصروا هللا ينصركم ويصلح لكم أمركم .فقام أبو قتادة األنصاري وقال :يا أمير

المؤمنين إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلدني هذا السيف وقد أغمدته زمانا .وقد
حان تجريده على هؤالء القوم الظالمين الذين لم يألوا األمة غشا " .الكامل  ،الطبري.
وتحرك اإلمام من المدينة إلى الربذة فأقام فيها أياما بمن معه من قوات .وفي أثناء
مسيره بعث إلى أهل الكوفة وغيرهم .لإلصالح فقال " :أما بعد فإني خرجت من حيي
هذا إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه .وإني أذكر هللا من بلغه كتابي
هذا .لما نفر إلى .فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني " .ابن أبي
الحديد.
إنه صوت الحجة  -فاإلمام يخاطب الحاضر وفقا لما يعلم عن المستقبل الذي
كشف عنه النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يخبر بالغيب عن ربه عز وجل .واإلمام

يخبر الحاضر قبل أن يأتي المستقبل وهذا عين العدل في الشريعة الغراء وروي أنه

كتب إلى األمصار لما قدم إلى الربذة؟ كونوا لدين هللا أعوانا وأنصا ار وأيدونا وانهضوا
إلينا فاإلصالح ما نريد لتعود األمة إخوانا .ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق
وآثره ،ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمضه " ،وقال " :لقد أصيب هذا الرجل..
يعني عثمان  -بأيدي هؤالء القوم .الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه األمة .أال
إن هذه األمة ال بد مفترقة كما افترقت األمم قبلهم فنعوذ باهلل من شر ما هو كائن "،

ثم قال " :إنه ال بد مما هو كائن أن يكون .أال وإن هذه األمة ستفترق على ثالث

وسبعين فرقة .وشرها فرقة تنتحلني وال تعمل بعملي .فقد أدركتم ورأيتم .فالزموا دينكم
واهدوا بهدي نبيكم صلى هللا عليه وسلم .واتبعوا سنته .واعرضوا ما أشكل عليكم على
القرآن .فما عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه .وارضوا باهلل جل وعز ربا وباإلسالم

دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما وإماما " .الطبري  ،الكامل.

فاإلمام كان يتحرك تحرك الدعوة ،يخاطب الحاضر بزاد الماضي الطاهر المطهر.
ليعبر الحاضر إلى المستقبل في أمان ،وفي علم هللا المطلق أن كل حاضر فيه غثاء
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ال يسمع وال يبصر  -وهذا الغثاء يسير بزاد اآلباء واألهواء ،لذا فهو عدو لكل
حاضر ولكل مستقبل فيه من هللا برهان ،وهنا كانت الحجة مهمة يقوم بها الهداة إلى

هللا حتى ال يكون للغثاء على هللا حجة يوم ال ينفع مال وال بنون .وروي أن اإلمام

عندما بعث إلى األمصار لإلصالح .كتب أيضا إلى طلحة والزبير وأرسل كتابه مع
عمران بن حصين وفيه :أما بعد :فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى
أرادوني .ولم أبايعهم حتى بايعوني .وإنكما ممن أرادني وبايعني ،وإن العامة لم
تبايعني لسلطان غالب .وال لحرص حاضر .فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا
وتوبا إلى هللا من قريب .وإن كنتما بايعتماني كارهين .فقد جعلتما لي عليكما السبيل
بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية.

ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان ،وإن دفعكما هذا األمر قبل أن
تدخال فيه .كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به .وقد زعمتما أني
قتلت عثمان .فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة .ثم يلزم كل

امرئ بقدر ما احتمل .فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما .فإن اآلن أعظم أمركما

بالعار .من قبل أن يجتمع العار والنار .والسالم " .ابن أبي الحديد .وبينما اإلمام
يبعث برسائله ،علم وهو في الربذة بما حدث لعامله عثمان بن حنيفة في البصرة

وبالقتلى الذين قتلوا ظلما وعدوانا .الطبري .كما علم أن أبا موسى األشعري يثبط
الناس عنه بالكوفة .وتحرك اإلمام إلى ذي قار ،يقول ابن عباس عندما دخل عليه:
فأتيته فوجدته يخصف نعال .يخصف نعله أي يخرزها .فقلت له :نحن إلى أن
تصلح من أمورنا أحوج منا إلى ما تصنع .فلم يكلمني حتى فرغ من نعله .ثم ضمها
إلى صاحبتها وقال لي :قومهما .فقلت :ليس لهما قيمة ،قال :ذاك! قلت :كسر
درهمه ،قال :وهللا أيهما أحب إلى من أمركم هذا إال أن أقيم حقا أو أدفع باطال .ثم
خرج فخطب الناس فقال :إن هللا سبحانه بعث محمدا صلى هللا عليه وسلم ،وليس
أحد من العرب يق أر كتابا ،وال يدعي نبوة .فساق الناس حتى بوأهم محلتهم أي أسكنهم
منزلهم ،أي ضرب الناس على اإلسالم حتى أوصلهم إليه .وبلغهم منجاتهم.
فاستقامت قناتهم أي كانت قناتهم معوجة فاستقامت .واطمأنت صفاتهم أي كانت
تزلزله فاستقرت .أما وهللا إن كنت لفي ساقتها .حتى تولت بحذافيرها .ما عجزت وال
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جبنت وإن مسيري هذا لمثلها .فألنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه .ما لي
ولقريش! وهللا لقد قاتلتهم كافرين ،وألقاتلنهم مفتونين ،وإني لصاحبهم باألمس .كما أنا
صاحبهم اليوم وهللا ما تنقم منا قريش إال أن هللا اختارنا عليهم .فأدخلناهم في حيزنا "
ابن أبي الحديد .فاإلمام في كالمه .كأنه جعل الباطل كشئ قد اشتمل على الحق.

واحتوى عليه .وصار الحق في طيه .كالشئ الكامن المستتر فيه .فأقسم لينقبن ذلك
الباطل إلى أن يخرج الحق من جنبه .ثم قال :ما لي ولقريش ،ولم يقل :ما لي
وطلحة والزبير .وذلك ألن اإلمام ينظر إلى مساحة طويلة وعريضة .بصفته خبير
بمعرفة الرجال ،ثم أخبر عن هذه المساحة الطويلة العريضة فقال :لقد قاتلتهم
كافرين .ثم قال خاصف النعل األول .أي نعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

وألقاتلنهم مفتونين .يقول ابن أبي الحديد :ألن الباقي على اإلمام مفتون فاسق ابن
أبي الحديد .ثم ربط اإلمام بين ماضي المساحة وحاضرها برباط واحد ،فقال :وإني
لصاحبهم باألمس كما أنا صاحبهم اليوم ،ثم اختصر أسباب النزاع كله فقال :وهللا ما
تنتقم منا قريش إال أن هللا اختارنا عليهم .فأدخلناهم في حيزنا .هكذا تحدث اإلمام
بعد إن خصف نعله.

وروي أن اإلمام علي بعث إلى أبي موسى بعد أن علم خبره .أنه اختار الكوفة
للنزول بين أظهرهم .وإنه اختارهم على األمصار .ألنهم أشد الناس حبا له .فلما
دخل مبعوثا علي قال أبو موسى :أما وهللا إن بيعة عثمان بن عفان في عنقي وعنق
صاحبكما الذي أرسلكما .إن أردنا أن تقاتل ال نقاتل حتى ال يبقى أحد من قتلة
عثمان إال قتل حيث كان " الطبري .فانطلق المبعوثان إلى علي بن أبي طالب بذي

قار وأخبراه الخبر الطبري فأرسل اإلمام علي مبعوثا آخر هو عبد هللا بن عباس

ومعه األشتر الطبري وعندما لم تفلح هذه المحاولة أيضا مع أبي موسى.

بعث اإلمام بالحسن بن علي وعمار بن ياسر ،وروى ابن األثير .أن عبد الخير
الحيواني قال :يا أبا موسى .هل بايع طلحة والزبير؟ قال :نعم ،قال :هل أحدث علي

بن أبي طالب ما يحل به نقض بيعته .قال :ال أدري ،فقال :ال دريت ،نحن نتركك

حتى تدري ،هل تعلم أحدا خارجا من هذه الفتنة ،إنما الناس أربع فرق ،علي بظهر
الكوفة ،وطلحة والزبير بالبصرة .ومعاوية بالشام ،وفرقة بالحجاز ال غناء بها وال
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يقاتل بها عدو ،قال أبو موسى :أولئك خير الناس وهي فتنة .فقال عبد الخير :غلب
عليك غشك يا أبا موسى " الكامل  ،الطبري .وعندما قدم الحسن بن علي وعمار

بن ياسر إلى الكوفة .صعدا المنبر فكان الحسن فوق المنبر في أعاله وقام عمار

أسفل من الحسن البخاري (الصحيح) أحمد (الفتح الرباني) .قال في فتح الباري :فقال
الحسن :إن عليا يقول :إني أذكركم هللا رجال رعي هلل حقا إال نفر فإن كنت مظلوما
أعانني ،وإن كنت ظالما خذلني .وهللا إن طلحة والزبير ألول من بايعني ثم نكثا .ولم

أستأثر بمال .وال بدلت حكما " رواه أبو يعلى (فتح الباري) .والبخاري لم يرو شيئا

من كلمة الحسن .علما بأنه ذكر أن الحسن كان في أعلى المنبر .وروى البخاري ما
قاله عمار .فقال :قال عمار :إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووهللا إنها لزوجة

نبيكم في الدنيا واآلخرة ،ولكن هللا تبارك وتعالى ابتالكم ليعلم إياه تطيعون أم هي "

البخاري ك الفتن (الصحيح) أحمد (الفتح الرباني) .وقال في فتح الباري :قال بعض
الشراح :الضمير في إياه .لعلي بن أبي طالب ،والظاهر خالفه وإنه هلل تعالى فتح

الباري ابن حجر .وأقول :إن الكتاب وأهل البيت في حبل واحد كما روى مسلم

وغيره .وروي أن أبا موسى قال لعمار :يا أبا اليقظان أعدوت فيمن عدا على عثمان

أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار .فقال عمار :لم أفعل ولم يسوءني الطبري ،

البداية والنهاية قال الحسن :،يا أبا موسى لم تثبط الناس عنا .فوهللا ما أردنا إال
االصالح ،وال مثل أمير المؤمنين يخاف على شئ .فقال :سمعت رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم يقول :إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ،والقائم خير من
الماشي والماشي خير من الراكب فقال عمار :يا أيها الناس .إنما قال له خاصة:

أنت فيها قاعدا خير منك قائما .فقام رجل فقال لعمار :اسكت أيها العبد أنت أمس
مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنا .وثار زيد بن صوحان وطبقته وثار الناس " الطبري.
ثم ألقى زيد بالمفاجأة .جاء ومعه كتابان من عائشة إلى أهل الكوفة كتاب للخاصة
وآخر للعامة وفيهما :أما بعد فثبطوا أيها الناس واجلسوا في بيوتكم إال عن قتلة
عثمان بن عفان .فلما فرغ زيد من قراءة الكتاب في المسجد قال :أمرت بأمر وأمرنا

بأمر .أمرت أن تقر في بيتها وأمرنا أن نقاتل حتى ال تكون فتنة .فأمرتنا بما أمرت

به .وركبت ما أمرنا به الطبري وبعد أن فرغ زيد من كالمه .انقسم الناس .فريق هنا
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وفريق هناك .وقام الحسن بن علي فقال :أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى
إخوانكم .فإنه سيوجد لهذا األمر من ينفر إليه ،وهللا ألن يليه أولو النهى .أمثل في

العاجلة وخير في العاقبة .فأجيبوا دعوتنا .وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم الطبري
 ،الكامل وقام حجر بن عدي فقال :أيها الناس أجيبوا أمير المؤمنين .وانفروا خفافا

وثقاال .وأنا أولكم الطبري  ،البداية والنهاية وقام زيد بن صوحان وقال :أيها الناس.
سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين .سيروا إليه أجمعين " البداية والنهاية ثم

جاءت المفاجأة األخرى على يد عمار بن ياسر ،قال عمار :يا أبا موسى أنشدك

هللا .ألم تسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار ،وأنا سائلك عن حديث .فإن صدقت وإال بعثت عليك من أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يقررك به .أنشدك هللا .أليس إنما عناك رسول هللا

أنت نفسك فقال :إنها ستكون فتنة بين أمتي أنت يا أبا موسى فيه نائما خير منك

قاعدا .وقاعدا خير منك قائما .وقائما خير منك ماشيا .فخصك رسول هللا ولم يعم
الناس .فخرج أبو موسى ولم يرد عليه شيئا " رواه ابن عساكر (كنز العمال) ،وأبو
يعلى (كنز) وحديث الفتنة التي وعن أبي نجاء قال :كنت جالسا مع عمار ،فجاء أبو

موسى قال :ما لي وما لك ،ألست أخاك .فقال عمار :ما أدري ولكني سمعت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يلعنك ليلة الجبل قال أبو موسى :قد استغفر لي .فقال
عمار :قد شهدت اللعن ولم أشهد االستغفار رواه ابن عساكر كنز العمال وإذا أخذنا
خطوتين إلى اإلمام نحو األحداث .نجد أن اإلمام عليا كان يرفض اشتراك أبي

موسى في التحكيم بعد صفين الطبري  ،مروج الذهب ولكن القوم أصروا على

اشتراكه .فقال اإلمام :إنه ليس لي بثقة قد فارقني .وخذل الناس عني ثم هرب مني

الطبري وعندما أصروا قال اإلمام :لقد كنت باألمس أميرا .فأصبحت اليوم مأمورا.
وكنت باألمس ناهيا فأصبحت اليوم منهيا .وسيأتي هذا في موضعه.

وروي أن أبا موسى لم يكف عن تثبيط الناس .فبعث اإلمام علي قرظة بن كعب
األنصاري أمي ار على الكوفة .وكتب معه إلى أبي موسى :إني قد بعثت الحسن

وعما ار يستنفران الناس .وبعثت قرظة بن كعب واليا على الكوفة .فاعتزل عملنا
مذموما مدحورا .وإن لم تفعل فإني قد أمرته أن ينابذك .فإن نابذته فظفر بك يقطعك
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إربا إربا الكامل ثم بعث األشتر فجاء وكان ال يمر بقبيلة فيها جماعة إال دعاهم
ويقول :اتبعوني إلى القصر .فانتهى إلى القصر في جماعة من الناس فدخله .وأخرج
األشتر غلمان أبي موسى من القصر .فخرجوا ينادون :يا أبا موسى هذا األشتر قد
دخل القصر .فضربنا وأخرجنا .فنزل أبو موسى فدخل القصر .فصاح به األشتر:
أخرج ال أم لك .أخرج هللا نفسك .فقال :أجلني هذه العشية ،فقال :هي لك الكامل ،
البداية فلما قدم الكتاب على أبي موسى اعتزل الكامل واستجاب الناس للنفير البداية

والنهاية .وروي عن زيد بن علي عن ابن عباس قال :لما نزلنا مع علي ذي قار،
قلت :يا أمير المؤمنين ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظن .فقال :وهللا

ليأتيني منهم ستة آالف وخمسمائة وستون رجال .ال يزيدون وال ينقصون .قال ابن
عباس :فدخلني وهللا من ذلك شك شديد في قوله .وقلت في نفسي :وهللا إن قدموا

ألعدنهم .وروى ابن إسحاق عن عمه بن يسار قال :نفر إلى علي إلى ذي قار من
الكوفة في البحر والبر ستة آالف وخمسمائة وستون رجال حتى سمع صهيل الخيل

وشحيح البغال حوله  -فلما سار بهم منقلة مرحلة السفر .قال ابن عباس:
وهللا ألعدنهم فإن كانوا كما قال :وإال أتممتهم من غيرهم .فإن الناس قد كانوا سمعوا
قوله :قال :فعرضتهم فوهللا ما وجدتهم يزيدون رجال وال ينقصون رجال.

فقلت :هللا أكبر .صدق هللا ورسوله .ثم سرنا ابن أبي الحديد  ،البداية والنهاية وقال
ابن كثير رواه الطبراني .وقبل أن يأخذ اإلمام على الخطوة التالية بعث عبد هللا بن
عباس وزيد بن صوحان إلى عائشة وقال لهما :إذهبا إلى عائشة وقوال لها إن هللا

أمرك أن تقري في بيتك وأال تخرجي منه .وإنك لتعلمين ذلك ،غير أن جماعة قد

أغروك فخرجت من بيتك .فوقع الناس التفاقك معهم في البالء والعناء .وخير لك أن
تعودي إلى بيتك .وال تحومي حول الخصام والقتال .وإن لم تعودي ولم تطفئي هذه
النائرة فإنها سوف يعقب القتال .ويقتل فيها خلق كثير .فاتقي هللا يا عائشة وتوبي
إلى هللا فإن هللا يقبل التوبة من عباده ويعفو .وإياك أن يدفعك حب عبد هللا بن الزبير
وقرابة طلحة إلى أمر تعقبه النار .فجاءا إلى عائشة وبلغا رسالة علي إليها .فقالت:
إني ال أرد علي بن أبي طالب بالكالم ألني ال أبلغه في الحجاج .فرجعا إليه وأخبراه
بما قالت تاريخ ابن أعثم .ثم بعث عبد هللا بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب
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ليستفيئه إلى طاعته ليستفيئه أي يسترجعه .وقال له " :ال تلقين طلحة .فإنك إن تلقه

تجده كالثور عاقصا قرنه عاقصا قرنه أي قد التوى قرناه على أذنيه .يركب الصعب
يركب الصعب أي يستهين بالمستصعب من األمور .ويقول :هو الذلول ،ولكن الق
الزبير فإنه ألين عريكة العريكة أي الطبيعة .فقل له :يقول لك ابن خالك .عرفتني
بالحجاز وأنكرتني بالعراق .فما عدا مما بدا " ابن أبي الحديد ورجع رسل اإلمام

يؤذونه بالحرب ،فقام فحمد هللا وأثني عليه وصلى على رسول هللا ثم قال :أيها الناس
إني راقبت هؤالء القوم كي يرعووا أن يرجعوا ووبختهم بنكثهم .وعرفتهم بغيهم فلم
يستجيبوا .وقد بعثوا إلى أن أبرز للطعان .وأصبر للجالد .وإنما تمنيك نفسك أماني
الباطل .وتعدك الغرور .أال هبلتهم الهبول .لقد كنت وما أهدد بالحرب .وال أرهب
بالضرب .ولقد أنصف القارة من رماها فليرعدوا وليبرقوا .فقد رأوني قديما .وعرفوا
نكايتي .فكيف رأوني .أنا أبو الحسن .الذي فللت حد المشركين .وفرقت جماعتهم.

وبذلك القلب ألقى عدوي اليوم .وإني لعلى ما وعدني ربي من النصر والتأييد .وعلى
يقين من أمري .وفي غير شبهة من ديني أيها الناس .إن الموت ال يفوته المقيم .وال
يعجزه الهارب .ليس عن الموت محيد وال محيص .من لم يقتل .مات ،إن أفضل

الموت القتل .والذي نفس علي بيده أللف ضربة بالسيف أهون من موتة واحدة على
الفراش .هللا إن طلحة نكث بيعتي وألب على عثمان حتى قتله .ثم عضهني عضهه
قال فيه ما لم يكن .به ورماني .اللهم فال تمهله .اللهم إن الزبير قطع رحمي ونكث
بيعتي ،وظاهر علي عدوي .فاكفينه اليوم بما شئت ...ثم نزل .ابن أبي الحديد.
على أعتاب الحرب:
واجه اإلمام علي صعوبات كثيرة على طريق الحرب وكان تفادي هذه الصعوبات
ليس باألمر اليسير .فهي ستدور بين أهل القبلة وفي كل طرف من األطراف يوجد
رجال من أهل بدر .وعلى رأس هذه األطراف أعالم ال يمكن تجاهلها .والحرب
ستدور بعد أن غاب عن ذهن الغالب األعم أحاديث كثيرة كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يحذر فيها من أمور ويسمى فيها رؤوس الفتن بأسمائهم وأسماء آبائهم كما في
حديث حذيفة وغيره .وعندما أمر اإلمام برواية الحديث لم يعط الوقت الكافي لغربلة
هذه األحاديث وبيان مقاصد الصحيح منها .فعندما أصبحت الحرب على األبواب
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ظهرت أحاديث االعتزال والتماس سيوف من خشب والقاتل والمقتول في النار.
وأحاديث في أعماقها سلب مهمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كي تصبح
األمة بال مهمة وتمهد الطريق ألغيلمة قريش ،وكان اإلمام علي وسط هذه األمواج
المتالطمة حجة بذاته ومن حوله نجوم ساطعة كعمار وزيد وحذيفة وغيرهم ،وفي
هؤالء نصوص من النبي صلى هللا عليه وسلم تدعو لاللتفاف حول علي .وعلى
الرغم من هذا فإن اإلنسان هو اإلنسان .فاإلنسان الذي ارتدي ثياب النفاق بينما كان
الوحي ينزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان من السهل عليه أن يشق
طريقه في عهود ما بعد النبي وإن كان في هذه العهود من هو خبير بمعرفة الرجال،
وألن الساحة بها الحق والباطل وبها باطل ابتلع الحق في بطنه ليتكلم على لسانه.

كان اإلمام علي يحشد الناس من حوله متفاديا لكل جدل عقيم يكون في صالح

التيارات المعادية .كان يسأل فيجب إجابة الخبير ،وكان يعرض عن كل إنسان ال
يريد أن ينتظم في جيشه .وذلك ألنه يعرف نتيجة الحرب مقدما وفقا لما كان النبي
صلى هللا عليه وسلم يخبره .ومن كان هذا شأنه فهو في دائرة الحجة وليس في دائرة

الحشد من أجل األموال والغنائم .ونحن هنا سنلقي ضوءا على بعض ما كان يجري

على أعتاب الحرب ،لنري حجم الصعوبات التي كان اإلمام يواجهها وهو يأخذ

باألسباب ليصل إلى نتيجة وهو يعرفها مقدما .وكان يسير في اتجاهها على الرغم
من معرفته أنه مقتول في نهاية طريقها .ألنه كان يعلم أن االختبار سنة إلهية
جارية ،وأن جيله يختبر بأحداث يمثل اإلمام نفسه الحق فيها ،وأن نتائج هذه

األحداث سوف تمتد إلى أجيال قادمة .وأول ضوء نلقيه هنا سيكون على ما برز من

طروحات فكرية في هذه اآلونة ،روي أن الحارث الليثي دخل على أمير المؤمنين

فقال :يا أمير المؤمنين .أي فتنة أعظم من هذه ،إن أصحاب بدر يمشون بعضهم

إلى بعض بالسيف ،فقال اإلمام :ويحك أتكون فتنة أنا أميرها وقائدها .والذي بعث
محمدا بالحق وكرم وجهه .ما كذبت وال كذبت .وال ضللت وال ضل بي .وال زللت وال
زل بي .وإني لعلى بينة من ربي .بينها هللا لرسوله .وبينها رسوله لي .وسأدعى يوم

القيامة وال ذنب لي .ولو كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم ".

وروي أن اإلمام خطب الناس فقال عن الفتن :إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
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وأحكام تبتدع .يخالف فيها كتاب هللا .ويتولى عليها رجال رجاال ،" ...وذكر ابن أبي
الحديد :إن اإلمام تكلم عن الفتنة .فقال " :عليكم بكتاب هللا " أي إذا وقع األمر
واختلط الناس .فعليكم بكتاب هللا .وقد قام إليه من سأله عن الفتنة فقال :أخبرنا عن

الفتنة وهل سألت عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وقد روى كثير من المحدثين
عن علي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له :إن هللا قد كتب عليك جهاد
المفتونين .كما كتب علي جهاد المشركين .فقال علي :يا رسول هللا .ما هذه الفتنة

التي كتب علي فيها الجهاد؟ قال :قوم يشهدون أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا .وهم

مخالفون للسنة .فقلت :يا رسول هللا ،فعالم أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد؟

قال :علي اإلحداث في الدين .ومخالفة األمر .فقلت :يا رسول هللا .إنك كنت قلت
لي تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين .فقال له أما إني وعدتك الشهادة وتستشهد.
تضرب على هذه .يعني رأسك .فتخضب هذه  -يعني لحيتك .فكيف صبرك إذن؟
قلت :يا رسول هللا ليس ذا بموطن صبر .هذا موطن شكر .قال :أجل .فأعد
للخصومة فإنك مخاصم .فقلت :يا رسول هللا .لو بينت لي قليال .فقال :إن أمتي
ستفتتن من بعدي .فتتأول القرآن وتعمل بالرأي .وتستحل الخمر بالنبيذ .والسحت
بالهدية .والربا بالبيع ...فكن جليس بيتك حتى تقلدها .فإذا قلدتها جاشت عليك
الصدور .وقلبت لك األمور .تقاتل حينئذ على تأويل القرآن .كما قاتلت على
تنزيله ...فقلت يا رسول هللا :فبأي المنازل أنزل هؤالء المفتونين من بعدك أبمنزلة

فتنة أم بمنزلة ردة؟ فقال :بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل .فقلت :يا
رسول هللا .أيدركهم العدل منا أم من غيرنا؟ قال :بل منا .بنا فتح هللا وبنا يختم .وبنا
ألف هللا القلوب بعد الشرك .وبنا يؤلف بين القلوب بعد الفتنة " ابن أبي الحديد ،
ورواه وكيع كنز العمال وقتال المفتونين وشدته وضع في دائرة الذهن .وكان أبو ذر
رضي هللا عنه يحدث به .قال ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ،والذي نفسي
بيده .وعدتني الشهادة .فأسأل أن يجعلها لي بين يديك .قال :فمن يقاتل الناكثين إن
فيكم لرجال يقاتل الناس من بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت المشركين على

تنزيله .وهم يشهدون أن ال إله إال هللا .فيكبر قتلهم على الناس .حتى يطعنون على

ولي هللا ويسخطون عمله كما سخط موسى أمر السفينة والغالم والجدار .فكان ذلك
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كله رضي هللا تعالى " رواه الديلمي (كنزل العمال) .ورغم أن أبا ذر كان يحدث بقتال
المفتونين قبل أن يأتي زمانه .إال أن زمانه عندما جاء ،قال من قال :يا أمير
المؤمنين أي فتنة أعظم من هذه .ولقد رأينا كيف أجاب اإلمام على هذا .ولم تكن
هذه العقبة الوحيدة التي أزاحها اإلمام .وإنما كانت هناك عقبات وعقبات أوجدتها

ثقافات متعددة ،وروي أن الحارث بن حوط الليثي دخل على أمير المؤمنين .فقال :يا
أمير المؤمنين ما أري طلحة والزبير وعائشة :أضحوا إال على الحق ،والحارث ما
قال ذلك إال من بريق العناوين التي يحملها هؤالء .ولكن اإلمام في إجابته أخذ
الحارث بعيدا عن البريق والزخرف .فقال :يا حارث .إنك نظرت تحتك ولم تنظر
فوقك :إن الحق والباطل ال يعرفان بالناس .ولكن إعرف الحق باتباع من اتبعه.
والباطل باجتناب من اجتنبه البيان والتبين الجاحظ تاريخ اليعقوبي .وعلق الغزالي
في كتابه المنقذ من الضالل على هذا القول فقال :العاقل من يقتدي بسيد العقالء
علي كرم هللا وجهه حيث قال " :ال يعرف الحق بالرجال إعرف الحق تعرف أهله ".
وإذا كانت هناك عقبات فكرية قد واجهت اإلمام .فلقد رأينا كيف تعامل اإلمام مع
أصحاب هذا الفكر بالمنطق وإقامة الحجة .وبنفس المنطق واجه اإلمام العقبات التي
واجهته عند التعبئة العامة قبل الحرب ،وكما ذكرنا أن بعض األحاديث قد ظهرت

على السطح ويكمن فيها االعتزال في غير موضعه .ومن هذه األحاديث ما روي

عن األحنف أنه قال :خرجت وأنا أريد نصر ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فلقيني أبو بكرة فقال :يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول :إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار .فقلت :يا رسول هللا
هذا القاتل ،فما بال المقتول؟ قال :إنه قد أراد قتل صاحبه " رواه مسلم (الصحيح).

يقول سعيد حوي وهو يعقب على هذا الحديث :إن القتال مع علي بن أبي طالب
كان حقا وصوابا .ولكن أبو بكرة حمل حديثا ورد في غير الحالة التي قاتل فيها
علي .على حالة قتال علي للباغين .وهو فهم من أبي بكرة .ولكنه فهم في غير
محله .ومن هذه الروايات ندرك أن عقبات متعددة واجهت عليا في معركته مع

اآلخرين .منها أمثال هذه الفتوى التي هي أثر من الورع أكثر منها أثر عند فتوى
تصيب محلها " األساس في السنة.
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وورد عن اإلمام علي قد حث الناس أن يعقلوا الخبر فقال " :إعقلوا الخبر إذا
سمعتموه عقل رعاية ال عقل رواية .فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل " ابن أبي
الحديد وقال " :ما اختلفت دعوتان إال كانت إحداهما ضاللة " ابن أبي الحديد

وروي أنه لما بلغه حديث أبو بكرة قال :القاتل والمقتول منهم ...ونحن إذا نظرنا في

جانب آخر .نجد أن أبا بكرة كان يرجح أن أهل الجمل لن يفلحوا .ووفقا على ترجيحه
هذا حدد خطوات نفسه .ولم يحدد خطواته على حديث القاتل والمقتول في النار.

روى البخاري عنه أنه قال " :لقد نفعني هللا بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى هللا

عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال " :لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " البخاري
ك الفتن (الصحيح).
وقال في فتح الباري :زاد اإلسماعيلي عن طريق عوف " قال أبو بكرة :فعرفت أن
أصحاب الجمل لن يفلحوا " ،ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكرة

يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت فتح الباري.

وروى الترمذي أن أبا بكرة بعد أن ساق الحديث قال " :فلما قدمت عائشة ذكرت

قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعصمني هللا " الترمذي وصححه (الجامع)،
والحاكم وأقره الذهبي (المستدرك).
مما سبق نعلم أن أبا بكرة كان يرجح أن الهزيمة ستصب على أهل الجمل .لكنه
قال لمن أراد أن يلتحق بجيش علي " القاتل والمقتول في النار " وهذا من خوفه على
األحنف من شدة القتال .وترتب على هذا اعتزال األحنف بأتباعه وكان معه زهاء
ستة آالف مقاتل الكامل  ،الطبري .وفي موقف آخر التبست فيها األمور عند عملية

حشد القوات .روي أن اإلمام علي ذهب إلى الهيان بن صيفي .وكان له صحبة.
فقام اإلمام على باب حجرته وقال له :كيف أنت يا أبا مسلم .قال :بخير .فقال

اإلمام :أال تخرج معي إلى هؤالء القوم فتعينني .قال :إن خليلي عليه الصالة والسالم
وابن عمك .عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين أن اتخذ سيفا من خشب ،فهذا
سيفي فإن شئت خرجت به معك ،فقال اإلمام :ال حاجة لنا فيك وال في سيفك .ورجع
من باب الحجرة ولم يدخل " رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة ونعيم ابن حماد
وأورده ابن حجر في اإلصابة وابن كثير في البداية (الفتح الرباني) ،جامع الترمذي.
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لقد رجع اإلمام دون أن يوجه أي اتهام إلى أحد .فكما ذكرنا أن المقام مقام حجة،
واالختيار مفتوح .وهو يأخذ باألسباب ويكدح من أجل نهاية سيقتل عندها .وهللا يفعل

ما يريد .ليبتلي الحاضرين وينظر كيف يعملون ويبتلي الذين من بعدهم في مواقفهم

من هذه األحداث .واإلمام قبل اتخاذه قرار الحرب في جميع معاركه .كان يشاور ثم

يضع الجميع أمام ق ارره وفي ق ارره ال تجد إال مصلحة الدعوة فعن طارق بن شهاب
قال :رأيت عليا عليه رحل رث بالربذة وهو يقول للحسن والحسين :ما لكما تحنان

حنين الجارية .وهللا لقد ضربت هذا األمر ظه ار لبطن .فما وجدت بدا من قتال القوم
أو الكفر بما أنزل على محمد " رواه الحاكم (المستدرك)( ،كنز العمال) .إن اإلمام
إذا رفض القتال فال معنى لعهد النبي له بقتال الناكثين والفاسقين والمارقين .لذا فهو
يخوض الصعب .وال يخوض الصعب أحد سواه .وعلى طريق الصعب كان يخفف
عن اتباعه فيخبرهم قبل كل معركة خاضها بنتيجتها وأهم معالمها .قال ذلك يوم
الجمل وأيام صفين وفي قتال الخوارج.

وروي عن ابن عباس قال :لما بلغ أصحاب علي حين ساروا إلى البصرة .أن أهل
البصرة وليقتلن طلحة والزبير .وليخرجن إليكم من الكوفة ستة آالف وخمسمائة
رجال " ...رواه الطبراني ،وابن كثير في البداية (البداية) .ولقد تحدثنا من قبل أن ابن
عباس وجد أن العدد كما ذكر اإلمام وذلك لما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يخبره.
والخالصة :أن مجمل الصعوبات التي واجهت اإلمام كانت نتيجة لعدم الرواية بعد
رسول هللا .فهناك أحاديث تحذير فيها أسماء رؤوس الفتن كل ذلك على امتداد ربع

قرن كان قد ضاع من ذاكرة البعض أو تناسوه كما في حديث حذيفة.

ومن األسباب أيضا تعدد مصادر الفتوى ومنها من ال يصل باإلنسان إلى حقيقة.
الحرب:

فشلت جميع محاوالت أمير المؤمنين لتجنب القتال وأبى الناكثون إال المواجهة .وكان
األحنف بن قيس عندما سمع ومن معه فتوى أبي بكرة قد اعتزل القتال .وأعلن هذا
أمام معسكر أمير المؤمنين .وعلى الرغم من هذا إال أن وجد أن األحنف كان مع
علي .فأرسل إليه .إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك عشرة آالف سيف .وكان

41

علي قد علم أن األحنف قد أعلن االعتزال أمام المعسكر اآلخر .وفي هذا الوقت
العصيب لم يقل له اإلمام :تعال إلي وأعني .وإنما قال له :كيف بما أعطيت
أصحابك من االعتزال ،فقال األحنف :إن من الوفاء هللا عز وجل قتالهم.

لقد كان للفتوى أثر سئ .ألنه قد ترتب عليها عهود ،واإلمام يحترم عهود الناس حتى
في أحلك األوقات .ولذا قال له :كف من قدرت على كفه " الكامل  ،الطبري

وفي ميدان القتال وقف اإلمام علي في مواجهة الناكثين على أول طريق البغي
الطويل .كان اإلمام يركب بغلة النبي صلى هللا عليه وسلم البداية والنهاية  ،مروج
الذهب.

وروى البالذري أنها بقيت إلى زمن معاوية أنساب األشراف وكان محمد بن الحنفية
يرفع راية رسول هللا السوداء وتعرف بالعقاب .وروي أن أم المؤمنين عائشة كانت

على جمل يدعى عسكر اشتراه لها يعلى بن أمية .وكان الجمل لواء القوم ابن أبي

الحديد وألبسوا هودج أم المؤمنين األدرع الطبري و وضعوا عليه جلود البقر مروج

الذهب وفي لحظات السكون قبل بدء المعركة خرج طلحة والزبير .فخرج إليها اإلمام

علي ،حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال اإلمام :لعمري قد أعددتما سالحا وخيال

ورجاال .فهال أعددتما عذ ار يوم القيامة فاتقيا هللا .وال تكونا كالتي نقضت غزلها من
بعد قوة أنكاثا .ألم أكن حاكما في دمكما .تحرمان دمي وأحرم دمكما فهل من حدث
أحل لكم دمي؟ قال طلحة :ألبت الناس على عثمان .فقال اإلمام :يومئذ يوفيهم هللا
دينهم الحق .يا طلحة ،تطلب بدم عثمان! فلعن هللا قاتل عثمان! يا طلحة أجئت
بعرس رسول هللا تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت ،أما بايعتني؟ قال :بايعتك
والسيف على عنقي ثم قال اإلمام :يا زبير ما أخرجك؟ قال :أنت! وال أراك لهذا
األمر أهال وال أولى به مني فقال اإلمام :ألست له أهال بعد عثمان .قد كنا نعدك من

بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق بيننا " الكامل  ،البداية والنهاية

لقد كان الزبير أكثر صراحة .فعندما سأله اإلمام عن سبب الخروج .حدثه عن الحكم
والكرسي .وبعد هذا الحديث عادت الخيول إلى مواقعها .ثم وقف اإلمام علي بين
الصفين ودعا الزبير وقال :أنت آمن .تعالى حتى أعلمك .فأتاه .فقال له اإلمام:
أنشدك هللا؟ أسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :إنك تقاتل عليا وأنت له
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ظالم؟ قال :نعم ولم أذكر ذاك إال في مقامي هذا .ثم انصرف رواه أبو يعلى والبيهقي
وابن عساكر (كنز العمال) والبداية والنهاية  ،أسد الغابة  ،الكامل  ،مروج الذهب ،

الطبري  ،ابن أبي الحديد .وفي رواية :لتقاتلنه وأنت له ظالم ثم لينصرن عليك .قال:
قد سمعت ال جرم .ال أقاتلك فتح الباري .وعندما انصرف قال له ابنه :ما لك؟ فقال:
ذكرني علي حديثا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .يقول :لتقاتلنه وأنت له
ظالم .فقال عبد هللا ابنه :وللقتال جئت! إنما جئت تصلح بين الناس .ويصلح هللا هذا
األمر .قال :لقد حلفت أن ال أقاتله فقال :فاعتق غالمك وقف .فأعتق غالمه ووقف
الكامل  ،البيهقي وابن عساكر (كنز العمال).
وفي بداية القتال انطلق الزبير بفرسه وخرج من أرض المعركة .فنزل بوادي السباع
وقام يصلي فأتاه ابن جرموز فقتله أسد الغابة  ،الطبري .وبعد أن أقام اإلمام الحجة
على طلحة والزبير مرة وعلى الزبير وحده مرة .بعث إلى طلحة .أن القني .فلقيه
فقال :أنشدك هللا أسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول :من كنت مواله
فعلي مواله .اللهم وال من واله وعاد من عاداه .قال :نعم ،فقال :فلم تقاتلني!! رواه
الحاكم (المستدرك) ،وابن عساكر (كنز العمال) مروج الذهب  ،الطبري وانطلق

طلحة للقتال ولم يفعل ما فعل الزبير .ولم يبق غير أم المؤمنين لم تسمع من أمير
المؤمنين كما سمع طلحة والزبير .وشاء هللا أن تخاطب أم المؤمنين علي بن أبي

طالب وعمار بن ياسر قبل المعركة ،روي أن عما ار دنا من موضع أم المؤمنين

وقال :ماذا تدعين؟ قالت :الطلب بدم عثمان .فقال :قاتل هللا في هذا اليوم الباغي

والطالب بغير الحق .ثم قال :أيها الناس إنكم لتعلمون أينا الممالئ في قتل عثمان
مروج الذهب وما أن انتهى عمار حتى جاء في اتجاه أم المؤمنين فوارس أربعة.
فهتفت :فيهم رجل عرفته .ابن أبي طالب ورب الكعبة .سلوه ما يريد فقال لها أمير
المؤمنين :أنشدك باهلل الذي أنزل الكتاب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في
بيتك .أتعلمين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعلني وصيا على أهله وفي أهله،
قالت :اللهم نعم .قال :فما لك؟ قالت :أطلب بدم أمير المؤمنين عثمان قال :أريني
قتلة عثمان ،ثم انصرف رواه الطبراني (كنز العمال)( ،الزوائد).
مما سبق علمنا أن عما ار ذكر أم المؤمنين بقتال البغاة وذلك في قوله:
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" قاتل هللا في هذا اليوم الباغي " أما أمير المؤمنين لقد تحدث على في أمر ال نعلم
باطنه .لقد كشف أنه وصي على أهل النبي صلى هللا عليه وسلم وفيهم.
ومن المعروف أن لقب أمهات المؤمنين ال ينزع عنهن بوفاة الرسول ،وإنما هو لقب

مالصق لهن حتى قيام الساعة .ولحاملة اللقب حقوق وواجبات حددها الشرع الحكيم.
وهذا االمتداد ال بد له من عين تحرسه .ولقد ورد أنه ال يؤدي عن النبي في حياته
إال علي وبما أن اسم النبي تحمله أمهات المؤمنين وال ينزع بوفاة النبي فإن الذي
يسهر على مصلحة أمهات المؤمنين حتى ال يطمع الذي في قلبه مرض أو أصحاب

المخططات ،ال يكون غير رأس الدولة .وهذا على أي حال تفسير لقول اإلمام بأن

النبي جعله وصيا على أهله وفي أهله .فالسؤال طرح أثناء معركة .وعندما وافقت أم

المؤمنين على قول أمير المؤمنين قال :فما لك؟ وهللا أعلم بمراده .ولقد روى أن أم

المؤمنين صفية قالت للنبي لما حضر :فإن حدث حدث فإلي من؟ قال :إلى علي بن
أبي طالب " رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (الزوائد) .وبعد أن بين اإلمام
وصايته .سألها عن قتلة عثمان فقال :أريني قتلة عثمان .فإذا كانت قد جاءت

بالقوات من أجل هذا .فعليها إن كانت تعرفهم أن تدل اإلمام عليهم كي تجري

محاكمتهم وتحقن دماء المقاتلين ،وإن كانت ال تعرفهم فما فائدة الحشد  -فلقد كان
من الواجب أن تعطي لإلمام فرصة ليجمع أطراف القضية .وبعد أن قال اإلمام هذا
انصرف .وصدر أمر القتال .قال اإلمام :عباد هللا ،اتقوا هللا ،وغضوا األبصار
واخفضوا األصوات ،وأقلوا الكالم ،ووطئوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة والمبارزة
والمناضلة والمبادلة والمعانقة والمكادمة والمالزمة فاثبتوا .واذكروا هللا كثي ار لعلكم

تفلحون .وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .واصبروا إن هللا مع الصابرين .اللهم

ألهمهم الصبر وأنزل عليهم النصر وأعظم لهم األجر الطبري ثم نادي مناديه :ال
يتبع مدبر .وال يذفف على جريح ،وال يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى

سالحه فهو آمن رواه ابن أبي شيبة والبيهقي (كنز العمال) .ثم نادي المنادي :ال
تبدأوا القوم بالقتال وكلموهم بألطف الكالم .فإن هذا مقام من فلج فيه فلج يوم

القيامة .فنادي معسكر عائشة :يا ثأرات عثمان .فقال اإلمام :ما يقولون؟ فقال محمد
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بن الحنفية :يقولون يا ثأرات عثمان فرفع اإلمام يديه وقال :اللهم كب اليوم قتلة
عثمان لوجوههم رواه البيهقي (كنز العمال) .اللهم خذ أيديهم وأقدامهم البداية والنهاية
ثم قال اإلمام ألصحابه :أيكم يعرض عليهم هذا المصحف .فإن قطع يده أخذه بيده
األخرى .فقال له فتى شاب :أنا ،قال :اعرض عليهم هذا ،وقل هو بيننا وبينكم من
أوله إلى آخره .وهللا هللا في دمائنا ودمائكم .فلما جاءهم الفتى حملوا عليه حتى قتل.

فقال اإلمام :قد طاب لكم الضراب فقاتلوهم الطبري  ،مروج الذهب  ،ابن أبي الحديد
 ،كنز العمال  ،الكامل .وما إن بدأت المعركة حتى الحت هزيمة أصحاب الجمل،
يقول ابن كثير .تقدم علي بالراية .وقتل خلق كثير وجم غفير ولم تر واقعة أكثر من
قطع األيدي واألرجل فيها من هذه الواقعة البداية وقال عبد هللا الكاهلي :لما كان
يوم الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت وتطاعنا الرماح حتى تكسرت .وتشبكت صدورنا
وصدورهم حتى لو سيرت الخيل عليها لسارت .وعلم أهل المدينة بالواقعة يوم الحرب
قبل أن تغرب الشمس من نسر مر بماء حول المدينة ومعه شئ معلق فسقط معه.
فإذا أكف فيه خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب وعلم من بين مكة والمدينة والبصرة
بالوقعة بما نقل إليهم النسور من األيدي واألقدام الكامل  ،البداية  ،الطبري .وكان
هدف قوات أم المؤمنين الحفاظ على الجمل .فكان ال يأخذ بالراية وال بخطام الجمل

إال شجاع معروف البداية .ومن حرص الرجال على الجمل وحبهم له .روي أن رجاال

من األزد كانوا يأخذون بعر الجمل فيفتتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أما ريحه

مسك الطبري وكان معسكر علي يقولون :ال تزال الحرب قائمة ما دام هذا الجمل
واقفا .وذلك ألن معسكر عائشة يدافعون عنه ويعملون على رفع رأسه وكلما قتل
منهم أحد سارع اآلخر ليمسك بزمام الجمل .وعندما فنى بنو ضبة .أخذ الخطام

سبعون رجال من قريش .وكل واحد يقتل بعد صاحبه .وكان محمد بن طلحة منهم

قال لعائشة :مريني بأمرك يا أمه ،فقالت :أمرك أن تكون كخير ابني آدم .فثبت في

مكانه يقول :حم ال ينصرون .فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه البداية  ،الطبري

وأمر اإلمام بقتل الجمل البداية  ،الطبري .ولما سقط البعير على األرض انهزم من
حوله من الناس .وحمل هودج عائشة ،وإنه كالقنفذ من السهام .ونادي منادي علي
في الناس :أنه ال يتبع مدبر وال يذفف على جريح البداية  ،الطبري .وبعد أن هدأ
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غبار المعركة .ظهر على أرض القتال عشرة آالف قتيل الكامل  ،البداية  ،الطبري
وقيل قتل فيها من أصحاب الجمل ثالثة عشر ألفا ومن أصحاب علي خمسة آالف

(مروج الذهب) .أما الجرحى فال يحصون البداية وكان من بين القتلى طلحة بن عبيد
هللا .قتله مروان بن الحكم وكان معه في معسكر واحد وتحت قيادة واحدة .ولكن
مروان كانت له مهمة تختلف عن مهمة طلحة .وهي قتل طلحة ال خالف بين أهل
العلم على أن مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة راجع (البداية والنهاية)( ،أسد
الغابة) .ولم تعلم أم المؤمنين بقتل طلحة و الزبير إال عندما علمت بهزيمة قواتها.
فلقد علمت رضي هللا عنها باألمور الثالثة في وقت واحد .كما علمت في نفس
الوقت بمقتل زيد بن صوحان الذي قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :من
سره أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان "
رواه أبو يعلى وابن مندة (اإلصابة) ،والبيهقي.

روي أن عائشة قالت يوم الجمل لخالد بن الواشمة :أنشدك هللا أصادقي أنت إن

سألتك .قال :نعم ،قالت :ما فعل طلحة؟ قال ،قتل! فقالت :إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ثم قالت :ما فعل الزبير؟ قال :قتل! قالت :إنا هلل وإنا إليه راجعون .فقال لها :بل

نحن هلل ونحن إليه راجعون .على زيد وأصحاب زيد قالت :زيد بن صوحان ،فقال:
نعم ،قالت :خيرا ،فقال لها :وهللا ال يجمع هللا بينه وبينهما في الجنة أبدا .قالت :ال
تقل ذاك فإن رحمته واسعة وهو على كل شئ قدير " رواه ابن منده والبيهقي
(اإلستيعاب).

وروي عن زيد من وجوه أنه قال " :شدوا علي ثيابي وال تنزعوا عني ثوبا.

وال تغسلوا عني دما .فإني رجل مخاصم  -أو قال  -فإنا قوم مخاصمون " رواه
البخاري ويعقوب بن سفيان في تاريخهما .وابن منده (اإلصابة)( ،اإلستيعاب).

وانتهت حرب الجمل وهرب رؤوس بني أمية الذين وقفوا باألموال والعتاد وراء طلحة

والزبير الطبري .وروي أن اإلمام علي وقف عند عائشة فضرب الهودج بقضيب

وقال :يا حميراء رسول هللا أمرك بهذا .ألم يأمرك أن تقري في بيتك .وهللا ما أنصفك
الذين أخرجوك إذا صانوا عقائلهم وأبرزوك .وأمر أخاها محمد فأنزلها في دار صفية
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بنت الحارث مروج الذهب .و روي أن عما ار قال لعائشة لما فرغوا من الجمل " :ما
أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم  -يشير إلى قوله تعالى:

" وقرن في بيوتكن  -فقالت :أبو اليقظان؟ قال :نعم ،قالت ،وهللا إنك ما علمت لقوال
بالحق ،قال :الحمد هلل الذي قضى لي على لسانك " الطبراني بسند صحيح (فتح
الباري) ،الكامل  ،الطبري.

وروي عن أبي البحتري أنه قال :لما انهزم أهل الجمل قال علي :ال يطلبن عبد خارج
المعسكر وما كان من دابة أو سالح فهو لكم .وليس لكم أم ولد :والمواريث على
فرائض هللا .وأي امرأة قتل زوجها .فلتعتد أربعة أشهر وعشرا .قالوا :يا أمير المؤمنين
تحل لنا دماؤهم وال تحل لنا نساؤهم .فقال :كذلك السيرة في أهل القبلة .فخاصموه.
فقال :فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة .فهي رأس األمر وقائدهم .قال :ففرقوا
وقالوا :نستغفر هللا فخصمهم أمير المؤمنين " ابن أبي شيبة (كنز) .وانتقلت أم

المؤمنين إلى دار صفية زوجة عبد هللا بن خلف الذي قتله اإلمام يوم الجمل .وروي
أن أمير المؤمنين أقبل إلى منزل عائشة .فإذا عائشة جالسة حولها نسوة من نساء
أهل البصرة .وهي تبكي وهن يبكين معها .فنظرت صفية بنت الحارث فرأت عليا.

فصاحت هي ومن كان معها هناك من النسوة وقلن :يا قاتل األحبة .يا مفرق بين
الجميع ،أيتم هللا بنيك كما أيتمت ولد عبد هللا بن خلف .فنظر إليها علي فعرفها
فقال :أما إني ال ألومك أن تبغضيني .وقد قتلت جدك يوم بدر .وقتلت عمك يوم

أحد .وقتلت زوجك اآلن .ولو كنت قاتل األحبة كما تقولين .لقتلت من في هذا البيت
ومن في هذه الدار .ثم أقبل على عائشة فقال :أال تنحين كالبك هؤالء عني .أما إني
قد هممت أن أفتح باب هذا البيت فأقتل من فيه .ولوال حبي للعافية .ألخرجتهم
الساعة فضربت أعناقهم صبرا .فسكتت عائشة وسكتت النسوة فلم تنطق واحدة منهن

فتوح ابن أعثم الطبري  ،الكامل .واللغط البن أعثم ،مروج الذهب .وروي أن األبواب

التي هدد علي بفتحها كان من ورائها أناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة الطبري
 ،الكامل .وتغافل عنهم علي ألن مذهبه كان ال يقتل مدب ار وال يذفف على جريح وال
يكشف ست ار وال يأخذ ماال الكامل .وروي أن ابن عباس دخل على عائشة في دار

صفية بغير إذنها .واجتذب وسادة فجلس عليها .فقالت :يا ابن عباس أخطأت السنة
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المأمور بها .ودخلت إلينا بغير إذننا .وجلست على رحلنا بغير أمرنا .فقال :لو كنت
في البيت الذي خلفك فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .ما دخلت إال بإذنك .وما
جلسنا على رحلك إال بأمرك .وإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يأمرك بسرعة
األوبة والتأهب للخروج إلى المدينة " مروج الذهب .وعندما كانت أم المؤمنين تستعد

للذهاب إلى المدينة .كان قد سبقها بعض الذين يبحثون عن الحقيقة .روي عن ثابت
مولى أبي ذر أنه قال :كنت مع علي يوم الجمل .فلما رأيت عائشة واقفة دخلني
بعض ما يدخل الناس أي أنه استصعب قتالها .فكشف هللا عني ذلك عند صالة
الظهر .فقاتلت مع أمير المؤمنين .فلما فرغ ذهبت إلى المدينة .فأتيت أم سلمة.
فقلت :إني وهللا ما جئت أسأل طعاما وال شرابا ،ولكني مولى ألبي ذر .فقالت مرحبا،
فقصصت عليها قصتي .فقالت :أين كنت حين طارت القلوب سطائرها .قلت :إلى

حيث كشف هللا عني عند زوال الشمس .قالت :أحسنت .سمعت رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم يقول :علي مع القرآن والقرآن مع علي .لن يتفرقا حتى يردا على

الحوض " رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي (المستدرك) .وعن حري بن سمرة قال:
لما كان من أهل البصرة ما كان بينهم وبين علي بن أبي طالب انطلقت حتى أتيت
المدينة ،فأتيت ميمونة بنت الحارث فقالت :ما جاء بك ،قال :كان بين علي وطلحة
الذي كان فأقبلت فبايعت عليا .قالت :فالحق به فوهللا ما ضل وال ضل  -قالتها
ثالث مرات " رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات (الزوائد) ،والحاكم وصححه

(المستدرك) .كان هذا في المدينة أما في البصرة ،فلقد روي أن اإلمام عندما دخلها
منتص ار خطب في الناس خطبة طويلة جاء فيها " :يا أهل السبخة موضع يعلوه
الملوحة .يا أهل المؤتفكة .أئتفكت بأهلك من الدهر ثالثا .وعلى هللا تمام الرابعة يا

جند المرأة .يا أتباع البهيمة .رغا فأجبتم ،وعقر فانهزمتم ،أخالقكم رقاق .وأعمالكم
نفاق .ودينكم زيغ وشقاق ،وماؤكم أجاج وزعاق " مروج الذهب .وقوله رضي هللا
عنه " :يا أهل السبخة " إشارة إلى حديث النبي صلى هللا عليه وآله وسلم " :إن

الناس يمصرون أمصا ار وإن مص ار منها يقال لها البصرة .فإن أنت مررت بها أو

دخلتها فإياك وسباخها وكالءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها .فإنه يكون

بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازير " رواه أبو داود ،
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والطبراني (عون المعبود) ،وقال السيوطي :هذا الحديث أورده ابن الجوزي في
الموضوعات من غير الطريق الذي أخرجه منها المصنف ،وغفل عن هذا الطريق.

وقد تعقبته فيما كتبت على كتابه (عون المعبود) .فلقد وصفها النبي صلى هللا عليه
وآله وسلم بفساد العقول وكثرة الظلم الواقع بها ،والبصرة كما ذكرنا من قبل أن
يمصرها مصرها عمر بن الخطاب وسكنتها أجناس مختلفة كان لهم تأثير بالغ على
ثقافتها .وأبرز معالم هذه الثقافة هي القردية والخنزيرة .أي تلجيم العقل كل تافه
ورخيص والسير في طريق المادة التهام غذاء الدنس والعار.

وروي أن رجال قال لإلمام بعد الفراغ من يوم الجمل :يا أمير المؤمنين .وددت أن
أخي فالنا كان شاهدنا .ليري ما نصرك هللا به على أعدائك .فقال اإلمام :أهوى
أخيك معنا؟ قال :نعم ،فقال :فقد شهدنا .ولقد شهدنا في عسكرنا هذا ،أقوام في

أصالب الرجال وأرحام النساء .سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم اإليمان " ابن أبي
الحديد .وفي كالم اإلمام إشارة إلى قول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم " :المرء مع

من أحب " البخاري (الصحيح) .وقوله " :إذا عملت الخطيئة في األرض كان من

شهدها فكرهها .كمن غاب عنها .ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها " رواه
أبو داوود .وانتهى يوم الذي نادى اإلمام في بداية طريقه بالمصالحة .ولكن أحدا لم
يتقدم ليصلح بين الطائفتين .ولم ينصت أصحاب الجمل إلى رسائل اإلمام ورسله
إليهم .ولو قام الذين اعتزلوا القتال وغيرهم بالوساطة من أجل المصالحة .لعلمنا بكل
يسر من هم البغاة .ولكنهم لم يفعلوا ذلك .وترتب على هذا أن البحث عن الحقيقة
كان ال بد أن يتم على طريق شاق نظ ار لوجود رايات متعددة األسماء.
ثانيا  -أيام صفين
في سنة ست وثالثين قامت موقعة الجمل وانتهت .وقيل :إنه كان بين خالفة علي

إلى وقعة الجمل خمسة أشهر وإحدى وعشرون يوما .وقتل في هذه الوقعة ما يقرب
من عشرين ألفا منهم خمسة آالف من قوات أمير المؤمنين.
وبينما الدماء لم تجف بعد ،وإذا بمعاوية بن أبي سفيان يخرج على رأس أهل الشام
في خمس وثمانين ألف مقاتل ،ليقابل جيش أمير المؤمنين بعد فراغه من يوم الجمل
بحوالي أربعة أشهر .وبقراءة سريعة لخلفية معاوية نجد أن عمر بن الخطاب واله
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الشام بعد موت أخيه يزيد .وكانت وصية هند لولدها معاوية " إن هذا الرجل
استنهضك في هذا األمر .فاعمل بطاعته فيما أحببت وكرهت " البداية والنهاية.

ووصاه والده أبو سفيان " :وقد ولوك جسيما من أمورهم فال تخالفهم .فإنك تجري

إلى أمد .فنافس فإن بلغته أورثته عقبك " البداية والنهاية.
وكان معاوية يقول لعمر " :مرني يا أمير المؤمنين بما شئت .فيقول له :ال آمرك وال
أنهاك " البداية والنهاية  ،الطبري .وكان عمر ال يذكر معاوية إال بخير .كان يقول
للناس " :تذكرون كسرى وعندكم معاوية " الطبري .ويقول " :دعوا فتى قريش وابن
سيدها " البداية والنهاية  ،الديلمي (كنز العمال) .وكان يدخر قوات الشام للحفاظ
على حدود الدولة ولذا أطلق عمر صيحة " :يا أهل الشام استعدوا ألهل العراق .فإن
الشيطان قد باض فيهم " ابن سعد (كنز العمال) .وفي عهد عثمان كان معاوية
يتفاخر بأبيه ويقول " :قد عرفت قريش أن أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمها...
وال أظن أن أبا سفيان لو ولد الناس لم يلد إال حازما " الطبري.
وفي نفس العهد بدأ كعب األحبار يلقي في نفس معاوية طلب الخالفة .فقال له:

أنت األمير بعد عثمان الطبري  ،البداية والنهاية.

وعندما استنجد عثمان بقوات الشام أثناء محنته تباطأ معاوية الطبري.
كانت هذه خلفية معاوية وقد بينا هذا في موضعه من األحداث فيما ذكرنا.

وهناك شخصية أخرى وهو عمرو بن العاص سنلقي ضوءا على خليفته نظ ار ألهمية
دوره في أحداث صفين .وعمرو استخدمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستخدام
الرسول ألنماط عديدة من الناس يخضع في المقام األول لحركة الدعوة وهذه الحركة

كانت تقتفي التأليف بين القلوب .وكان جميع العاملين على طريقها .يخضعون
لكشف سرائرهم بواسطة الوحي فتحت الوحي يعلم النبي صلى هللا عليه وسلم

حقائقهم ،ولهذا كان استخدام الرسول اإلنسان ما يختلف عن استخدام غيره لهذا
اإلنسان .ففي عهد عمر بن الخطاب لمع نجم عمرو بن العاص حتى أن عمر كان
يقول :ما ينبغي ألبي عبد هللا أن يمشي على األرض إال أمي ار " اإلصابة ترجمة
عمرو .و واله فلسطين واألردن ثم مصر .فلم يزل واليا عليها حتى مات عمر .وأقره
عثمان عليها أربع سنين أو نحوها ثم عزله عنها و والها عبد هللا بن أبي السرح.
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وعندما عزله عثمان جعل يطعن عليه ويسعى في إفساد أمره .فلما بلغه قتل عثمان
وكان معتزال بفلسطين قال :إني إذا أنكأت قرحة أدميتها " اإلستيعاب.

وروى الطبري وغيره :عندما قتل عثمان وعلم بمبايعة الناس لعلي وما وقع ألهل
الجمل .ارتحل يبكي كما تبكي المرأة ويقول :واعثماناه ،أنعي الحياء والدين حتى قدم

دمشق الطبري  ،الكامل .فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان،
فقال عمرو :أنتم على الحق اطلبوا بدم الخليفة المظلوم الطبري  ،الكامل.

وقال معاوية لعمرو :بايعني فقال :ال وهللا ال أعطيك من ديني حتى أنال من دنياك
قال :سل ،فقال :مصر طعمة .فأجابه إلى ذلك وكتب له به كتابا مروج الذهب ،
الكامل الطبري .وكانت مصر في نفس عمرو بن العاص .ألنه هو الذي فتحها.
ويقول الجاحظ :فكان لعظمها في نفسه وجاللتها في صدره ،وما قد عرفه من أموالها
وسعة الدنيا ،ال يستعظم أن يجعلها ثمنا من دينه ابن أبي الحديد.

وروي أنه عندما خرج عمرو من عند معاوية .قال له ابناه :ما صنعت؟ قال :أعطانا
مصر طعمة .قاال :وما مصر في ملك العرب! فقال :ال أشبع هللا بطونكما إن لم
تشبعكما مصر " ابن أبي الحديد.

فوفقا لخليفة هذا وذاك نرى أن األول هدفه الخالفة .والثاني هدفه اإلمارة وبالتحديد

أن تكون له مصر ما بقي حيا ،وهذه األهداف تسير في طريق البغاة وعليها قميص
عثمان .ذلك الشعار البراق الذي يلتف من حوله العامة .وهذه الفئة على طريق البغاة
تعرف باسم " القاسطين " وليس معنى القاسط :أنه المطالب بدم عثمان ،وإنما معناه:
" الجائر عن الحق الناكب عنه " فاللفظ والمعنى يتحدثان عن حقيقة الهدف وليس
عن بريق الشعار .وقول أمير المؤمنين " أمرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتال
الناكثين والقاسطين والمارقين " يعني أن هذا القتال ال عالقة له بالشعارات المرفوعة.
وإنما عالقته باألهداف الحقيقية التي تخفيها الجلود اآلدمية .ولقد عبر اإلمام علي
عن مبايعة عمرو لمعاوية بأنها مبايعة مبتورة ومشلولة وفقا لميزان الحقيقة الذي يقر
الزيف .فقال :قد بلغني أن عمرو بن العاص األبتر بن األبتر بايع معاوية على
الطلب بدم عثمان وحضهم عليه .فالعضد وهللا الشالء عمرو ونصرته " .معالم
الفتن.
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و تتوالت األحداث إلى أن قتل علي عليه السالم و سن معاوية لعنه على المنابر
لمدة تسعين عاما على حسب بعض األقوال ثم قتل الحسن المجتبى عليه السالم
على يد معاوية إذ أمر جعدة بنت األشعث بن قيس أن تسمه و أغراها بالمال و

بتزويجه إياها ابنه يزيد الملعون .ثم الحادثة الكبرى و العظيمة التي أصابت محمدا
و آل بيته و محبيه و مواليه و أتباعه في قتل الحسين بن علي عليه السالم و أهل

بيته و أصحابه و الخيرين من أمة محمد صلى هللا عليه و آله هذه الحادثة الكبرى و
العظيمة في حق ريحانة رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سبطه و سيد شباب أهل
الجنة الحسين عليه السالم فإننا نجد أن هللا تعالى و رسوله ال شك غاضبين على

هذه األمة و قد قال ربنا سبحانه و تعالى (و من يحلل عليه غضبي فقد هوى و إني
لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى) طه  .82و كيف ال و قد قتلوه
قتلة لم يقتل بمثلها أحد قتلة نهى رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم أن يقتل بها
الكالب قتلوه بالسيوف بالرماح بالسهام باألعمدة بالخشب بالحجارة .وقتل معه الكثير
من أهل بيته فحتى الرضيع لم يسلم من القتل .و قتل معه أصحابه و نعم األصحاب
فكلهم تمنى أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل آالف المرات فأثبتوا مودتهم و محبتهم واتباعهم
محمدا و آل بيته ففدوهم بكل ما لديهم و استحقوا بذلك محبوبية رب العالمين لهم.
فقتلوا كلهم عطشى و هو من سقى جيشا بأكمله من األعداء لما كانت المشرعة
تحت سيطرته .و قد سبي بنات رسول هللا و ضربوا بالسياط واقتادوهن مع الصبيان
و أهالي أصحاب الحسين مقيدين بالحبال .لقد فعل بخير أهل بيت وجد على األرض
على اإلطالق ما لم يفعل بأحد .أليس هذا من باب الحسد أوال و قبل كل شيء؟ و
قد خطب خطبة لما دنا منه القوم دعا براحلته فركبها ثم نادى بأعلى صوته أيها
الناس اسمعوا قولي و ال تعجلوني حتى أعظكم بما لحق لكم علي و حتى أعتذر

إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري و صدقتم قولي و أعطيتموني النصف كنتم
بذلك أسعد و لم يكن لكم علي سبيل و إن لم تقبلوا مني العذر و لم تعطوا النصف
من أنفسكم فأجمعوا أمركم و شركاءكم ثم ال يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي و

ال تنظرون إن وليي هللا الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين فلما سمع أخواته

كالمه هذا صحن وبكين و بكى بناته فارتفعت أصواتهن فأرسل إليهن أخاه العباس
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بن علي و عليا ابنه وقال لهما اسكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن فلما سكتن حمد هللا
و أثنى عليه و ذكر هللا بما هو أهله و صلى على محمد و على مالئكته و أنبيائه
ثم قال :أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم و عاتبوها فانظروا
هل يحل لكم قتلي و انتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم و ابن وصيه و ابن عمه
و أول المؤمنين باهلل و المصدق لرسوله بما جاء به من عند هللا أوليس حمزة سيد
الشهداء عم أبي أو ليس جعفر الشهيد ذو الجناحين عمي أو لم يبلغكم قول
مستفيض فيكم أن رسول هللا قال لي و ألخي هذان سيدا شباب أهل الجنة فإن
صدقتموني بما أقول و هو الحق وهللا ما تعمدت كذبا مذ علمت أن هللا يمقت عليه
أهله و يضر به من اختلقه و إن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه عن ذلك أخبركم

سلوا جابر بن عبد هللا األنصاري أو أبا سعيد الخذري أو سهل بن سعد الساعدي أو
زيد بن أرقم أو أنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول هللا لي و

ألخي أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ثم قال فإن كنتم في شك من هذا القول

أفتشكون أث ار ما أنى ابن بنت نبيكم خاصة أخبروني أتطلبونني بقتيل منكم قتلته أو
مال لكم استهلكته أو بقصاص من جراحة .فأخذوا ال يكلمونه فنادى يا شبث بن

ربعي و يا حجار بن أبحر و يا قيس بن األشعث و يا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا لي
أن قد أينعت الثمار و اخضر الجناب و طمت الجمام و إنما تقدم على جند لك
مجند فأقبل قالوا لم نفعل فقال سبحان هللا بلى وهللا لقد فعلتم ثم قال أيها الناس إذ
كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من األرض فقال له قيس بن األشعث
أوال تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إال ما تحب و لن يصل إليك منهم
مكروه فقال له الحسين أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم
بن عقيل ال وهللا ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل و ال أقر إقرار العبيد عباد هللا إني

عذت بربي و ربكم أن ترجمون أعوذ بربي و ربكم من كل متكبر ال يؤمن بيوم

الحساب .ثم أناخ راحلته فعقلها عقبة بن سمعان وزحف القوم إليه وجالت خيولهم،
فدعا بفرس رسول هللا صلى هللا عليه وآله المرتجز وعمامته ودرعه وسيفه ،فركب
الفرس ولبس اآلثار ووقف قبالة القوم ،فاستنصتهم فأبوا عليه ،ثم تالوموا فنصتوا،
فخطبهم :حمد هللا وأثنى عليه ،واستنشدهم عن نفسه الكريمة وما قال فيها جده رسول
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هللا صلى هللا عليه وآله وعن فرس رسول هللا ودرعه وعمامته وسيفه ،فأجابوه
بالتصديق ،فسألهم لم يقتلونه؟ فأجابوه لطاعة أميرهم .فخطبهم ثانيا وقال " :تبا لكم
أيتها الجماعة وترحا ،أحينئذ استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا
سيفا لنا في أيمانكم ،وحششتم علينا نا ار اقتدحناها على عدونا وعدوكم؟ فأصبحتم البا
ألعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ،وال أمل أصبح لكم فيهم ،فهال لكم
الويالت تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لم يستحصف ،ولكن أسرعتم
إليها كطيرة الدباء وتداعيتم إليها كتهافت الفراش ،فسحقا لكم يا عبيد األمة ،وشذاذ
األحزاب ،ونبذة الكتاب ،ومحرفي الكلم ،وعصبة اإلثم ونفثة الشيطان ،ومطفئ

السنن ،ويحكم أهؤالء تعضدون ،وعنا تتخاذلون؟ أجل وهللا ،غدر فيكم قديم وشجت
عليه أصولكم ،وتآزرت عليه فروعكم ،فكنتم أخبث ثمر ،شجى للناظر وأكلة
للغاصب ،أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة ،وهيهات

منا الذلة ،يأبى هللا لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ،وحجور طابت وطهرت ،وأنوف

حمية ،ونفوس أبية ،من أن نؤثر طاعة اللئام ،على مصارع الكرام ،أال وإني زاحف
بهذه األسرة على قلة العدد وخذالن الناصر! ثم أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادي:

فإن نهزم فهزامون قدما * وإن نهزم فغير مهزمينا
وما إن طبنا حبن ولكن * منايانا ودولة آخرينا

فقل للشامتين بنا أفيقوا * سيلقى الشامتون كما لقينا

ثم قال " :أما وهللا ال تلبثون بعدها إال كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور
الرحى ،وتقلق بكم قلق المحور ،عهد عهده إلي أبي عن جدي صلى هللا عليه وآله

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ال يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي وال تنظرون إني
توكلت على هللا ربي وربكم ما من دابة في األرض إال هو آخذ بناصيتها إن ربي
على صراط مستقيم اللهم احبس عنهم قطر السماء ،وابعث عليهم سنين كسني
يوسف ،وسلط عليهم غالم ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا

عليك توكلنا وإليك المصير .لما قال عذري (أي حجتي) ال اإلعتذار فإنه لم يرتكب
أي خطيئة في حقهم حتى يعتذر .قلت هذا ألبين بأن أمة محمد صلى هللا عليه و
آله و سلم كانت يومها في أسوإ حال فكيف لم تنصر ابن رسول هللا و سيد شباب
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أهل الجنة وسبط األمة و ريحانة رسول هللا و ابن سيدة نساء أهل الجنة وابن بنت أم
أبيها وابن أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين و سيد العرب والمسلمين و أخ الحسن
المجتبى .فيا ليتهم تدبروا أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم .لكن
أختاروا إمامهم المال و الجاه و السلطان و حطام الدنيا و كسادها فأضلوا الطريق و
سفكوا أقول دم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم و سبي بناته و أبناؤه كالعبيد
و صفدوا في الحديد و جعل رأس ابنه الحسين على رمح و رأس أبي الفضل العباس
قمر العشيرة و رأس علي األكبر شبيه رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم و هو
الذي كان يقول عليه أبوه الحسين كنا إذا اشتقنا إلى رسول هللا نظرنا إلى علي .أهذه
الرؤوس باهلل ,على كل إنسان يعقل ال أقول كل مسلم ,أن تقطع و تحمل على
الرماح؟ فوهللا إنها ألعظم الجرائم التي وقعت على هذه األرض .و هذا القول من

رسول هللا صلى هللا عليه و آله المروي في كتاب عيون أخبار الرضا وحده يكفي
هؤالء المجرمين إن قاتل الحسين بن علي عليهما السالم في تابوت من نار عليه

نصف عذاب أهل الدنيا و قد شدت يداه و رجاله بسالسل من نار منكس في النار
حتى يقع في قعر جهنم و له ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم من شدة نتنه و هو فيها
خالد ذائق العذاب األليم مع جميع من شايع على قتله كلما نضجت جلودهم بدل هللا

عز و جل عليهم الجلود حتى يذوقوا العذاب األليم ال يفتر عنهم ساعة و يسقون من
حميم جهنم فالويل لهم من عذاب هللا تعالى في النار .و ال زالت إلى اليوم أمة محمد
صلى هللا عليه و آله و سلم لم تنكر صراحة هذه الجرائم الشنيعة في حق خير أهل
بيت وجد على األرض على اإلطالق و لعل قول رسول هللا صلى هللا عليه و آله و
سلم ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أي أوذي في أهل بيته .و طافوا بهذه الرؤوس النيرة
في البلدان وقاموا بأشياء يندى لها الجبين و ال من ناصر رغم أمر رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و سلم بذلك ونداء الحسين عليه السالم أال هل من ناصر ينصرني.
فلقد نصره هللا و وهللا إنه لرمز الفداء و التضحية لإلنسانية جمعاء .فهاه و غاندي

محرر الهند يقول لقد تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر .بينما أمم

أخرى تصدر قوانين في حق شعوب مارسوا جرائم ضد اإلنسانية.
ٍ
محمد  ...متزمالً بدمائه تزميال
جاؤوا برأسك يا ابن بنت
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وكأنما بك يا بن بنت محمد  ...قتلوا جها اًر عامدين رسوال
قتلوك عطشاناً ولم يترقبوا  ...في قتلك التنزيل والتأويال
ويكبرون بأن قتلت وإنما  ...قتلوا بك التكبير والتهليال

ذكر هذا في مختصر تاريخ دمشق و في البداية و النهاية.
أما األغلبية من المسلمين فال تذكر الحسين و ال نهضة الحسين و كأنها تريد أن

تطمسها هي األخرى و قد خلدها هللا .أيعقل أن أمة محمد صلى هللا عليه و آله و
سلم في أغلبيتها لم تسمع بنهضة الحسين إال بحدوث هذه الفضائيات؟ أليس هو من
خرج في طلب اإلصالح في أمة جده و قد طغى عليها الفساد؟ أليس األمة قد بايعت
يومها يزيد بن معاوية بالجبر؟ ألم يكف أمة محمد وأنها لم تنصره و ال ابنه الحسين
رغم أمره بذلك فراحت تريد التعتيم على نهضة الحسين هذه النهضة الخالدة في
أذهان األحرار حتى من غير المسلمين و حتى نهضة حفيده زيد بن علي؟ أليس هذا
ما كانت تتمناه بنو أمية؟ و وهللا إنها لمطاعة حتى اليوم مع أن أحد أئمة أهل بيت
رسول هللا صلى هللا علي ه و آله و سلم قال خلقنا و بنو أمية أعداء قلنا صدق هللا و
قالوا كذب هللا حارب أبو سفيان رسول هللا و حارب معاوية عليا و قتل يزيد حسينا و
يحارب السفياني المهدي .ولكن إنما سميت الشبهة بالشبهة ألنها تشبه الحق كما قال
علي عليه السالم فصدوا الناس عن الحق وأوقعوهم في الشبهات .اللهم ربنا إننا نعود
إليك باإلستغفار و إلى حبيبك المصطفى صلى هللا عليه و آله و سلم بمودتنا آلل
بيته الطيبين الطاهرين و اتباع سنته .و لكن تبقى المسؤوليات منكبة على أصحابها

وهم الذين يدعون أنهم شيعته,وهم وهللا غير ذلك ,الذين راسلوه و أعلنوا له بيعتهم

المسؤولون على قتله و خداعه و خذالنه و الغدر به عليه السالم والدليل قول علي
زين العابين وأم كلثوم بعد مقتله عليه السالم لما قتل الحسين بن علي عليهما السالم
وأدخل النسوة من كربالء إلى الكوفة جعلت نساؤها يلتدمن ويهتكن الجيوب عليه

فرفع على بن الحسين عليهما السالم رأسه وقال بصوت ضئيل وقد نحل من المرض

يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم وأومأت أم كلثوم بنت علي عليهما

السالم إلى الناس أن اسكتوا فلما سكنت األنفاس وهدأت األجراس قالت أبدأ بحمد هللا
والصالة والسالم على أبيه أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختر والخذل ال فال رقأت
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العبرة وال هدأت الرنة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون
أيمانكم دخال بينكم أال وهل فيكم إال الصلف والشنف وملق اإلماء وغمز األعداء
وهل أنتم إال كمرعى على دمنة وكفضة على ملحوذة أال ساء ما قدمت أنفسكم أن

سخط هللا عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون أي وهللا فابكوا وإنكم وهللا أحرياء
بالبكاء فابكوا كثي ار واضحكوا قليال فلقد فزتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل

بعدها أبدا وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شبان أهل

الجنة ومنار محجتكم ومدرة حجتكم ومفرخ نازلتكم فتعسا ونكسا لقد خاب السعي
وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من هللا وضربت عليكم الذلة والمسكنة لقد جئتم شيئا

إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وتخر الجبال هدا أتدرون أي كبد

لرسول هللا فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم بها شوهاء خرقاء

شرها طالع األرض والسماء أفعجبتم أن قطرت السماء دما ولعذاب اآلخرة أخزى وهم

ال ينصرون فال يستخفنكم المهل فإنه ال تحفزه المبادرة وال يخاف عليه فوت الثار كال
إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد ثم ولت عنهم فظل الناس حيارى وقد ردوا أيديهم إلى

أفواههم وقال شيخ كبير من بني جعفي وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه كهولهم
خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل ال يبور وال يخزى .و بنو أمية الذين عاصروه
المسؤولون على قتله و جميع األمة اإلسالمية في عصره المسؤولون على عدم

نصرته رغم ما علم و أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم قال( إن ابني هذا
يقتل بأرض بالعراق يقال لها كربالء فمن أدركه فلينصره) فهذا أمر صريح من رسول
هللا بنصرة الحسين و مع هذا فلم تنصره األمة في ذلك الوقت و لم تنصره حتى اليوم
كما كان الحال في الكثير من أوامره التي لم تنفذ من قبل أمته صلى هللا عليه و آله
و سلم .و هل هذه إال معصية هلل و رسوله؟ و ها هي خطبة السيدة زينب بنت علي
عليهما السالم بين يدي يزيد ولما وجه عبيد هللا بن زياد آل الحسين عليه السالم إلى
يزيد بدمشق ومثلوا بين يديه أمر برأس الحسين فأبرز في طست فجعل ينكت ثناياه
بقضيب في يده وهو يقول من أبيات :
ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع األسل

ألهلوا واستهلوا فرحا

ثم قالوا يا يزيد ال تشل
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فجزيناهم ببدر مثلها

وأقمنا ميل بدر فاعتدل

لعبت هاشم بالملك فال خبر

جاء وال وحي نزل

فقالت زينب بنت علي عليهما السالم صدق هللا ورسوله يا يزيد ثم كان عاقبة الذين

أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات هللا وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد أنه حين أخذ

علينا بأطراف األرض وأكناف السماء فأصبحنا نساق كما يساق األسارى أن بنا هوانا
على هللا وبك عليه كرامة وأن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك
جذالن فرحا حين رأيت الدنيا مستوسقة لك واألمور متسقة عليك وقد أمهلت ونفست
وهو قول هللا تبارك وتعالى وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم إنما

نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك نساءك
وإماءك وسوقك بنات رسول هللا قد هتكت ستورهن وأصحلت صوتهن مكتئبات تخدي
بهن األباعر ويحدو بهن األعادي من بلد إلى بلد ال يراقبن وال يؤوين يتشوفهن
القريب والبعيد ليس معهن ولي من رجالهن وكيف يستبطأ في بغضتنا من نظر إلينا
بالشنف والشنآن واإلحن واألضغان أتقول ليت أشياخي ببدر شهدوا غير متأثم وال

مستعظم وأنت تنكت ثنايا أبي عبد هللا بمخصرتك ولم ال تكون كذلك وقد نكأت

القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك دماء ذرية رسول هللا ونجوم األرض من آل عبد
المطلب ولتردن على هللا وشيكا موردهم ولتودن أنك عميت وبكمت وأنك لم تقل
فاستهلوا وأهلوا فرحا اللهم خذ بحقنا وانتقم لنا ممن ظلمنا وهللا ما فريت إال في جلدك
وال حززت إال في لحمك وسترد على رسول هللا برغمك وعترته ولحمته في حظيرة
القدس يوم يجمع هللا شملهم ملمومين من الشعث وهو قول هللا تبارك وتعالى وال

تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وسيعلم من بوأك
ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان الحكم هللا والخصم محمد وجوارحك شاهدة عليك
فبئس للظالمين بدال أيكم شر مكانا وأضعف جندا مع أني وهللا يا عدو هللا وابن عدوه

أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك غير أن العيون عبرى والصدور حرى وما يجزي
ذلك أو يغني عنا وقد قتل الحسين عليه السالم وحزب الشيطان يقربنا إلى حزب
السفهاء ليعطوهم أموال هللا على انتهاك محارم هللا فهذه األيدي تنطف من دمائنا
وهذه األفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الزواكى يعتامها عسالن الفلوات فلئن
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اتخذتنا مغنما لتتخذن مغرما حين ال تجد إال ما قدمت يداك تستصرخ يا بن مرجانة

ويستصرخ بك وتتعاوى وأتباعك عند الميزان وقد وجدت أفضل زاد زودك معاوية

فتلك ذرية محمد فوهللا ما اتقيت غير هللا و ال شكواي إال إلى هللا فكد كيدك واسع
سعيك وناصب جهدك فوهللا ال يرحض عنك عار ما أتبت إلينا أبدا والحمد هلل الذي
ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان فأوجب لهم الجنة أسأل هللا أن يرفع لهم
الدرجات وأن يوجب لهم المزيد من فضله فإنه ولي قدير.

وروي أن يزيد دعا الخاطب وأمره أن يصعد المنبر ويذم الحسين وأباه ـ عليهما
السالم والمدح
السالم ـ  ،فصعد وبالغ في سب أمير المؤمنين والحسين عليمها َّ
َّ
السالم ـ « :ويلك أيها الخاطب،
لمعاوية ويزيد فصاح به اإلمام السجاد ـ عليه َّ
اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق ،فتبوأ مقعدك من النار» .ثم قال« :أتأذن لي
يا يزيد أن أصعد المنبر فأتكلم بكلمات فيهن ّلل رضا ولهؤالء الجلساء أجر» فأبى
يزيد ،فقال الناس ،يا أمير المؤمنين إئذن فليصعد فلعلنا نسمع منه شيئاً ،فقال :إنه
إن صعد لم ينزل إالبفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان .فقيل له :وما قد يحسن
هذا؟ فقال :إنه من أهل بيت زقوا العلم زقاً ،فلم يزالوا به حتى اذن له ،فصعد المنبر،
فحمد َّللا وأثنى عليه ،ثم خطب خطبة أبكى بها العيون وأوجل منها القلوب .ثم قال:
«أيها الناس أُعطينا ستا وفضلنا بسبع ،أعطينا :العلم والحلم والسماحة والفصاحة
والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين .وفضلنا بأن منا النبي المختار محمداً ـ َّ
صلى

هللا عليه وآله َّ
وسلم ـ  ،ومنا الصديق ،ومنا الطيار ومنا أسد َّللا وأسد رسول َّللا ،ومنا

خيرة نساء العالمين ،ومنا سبطا هذه األُمة الحسن والحسين.
أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي ،أنا ابن مكة
ومنى ،أنا ابن زمزم والصفا ،أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا ابن خير من
أتزر وارتدى ،أنا ابن خير من انتعل واحتفى ،أنا ابن خير من طاف وسعى ،أنا ابن
من حج ولبى ،أنا ابن من حمل على البراق في الهواء أنا ابن من أُسري به من
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المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ،أنا ابن من بلغ به جبرئيل سدرة المنتهى ،أنا
ابن من دنا فتدلى فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى ،أنا ابن من صلى بمالئكة
السماء ،أنا ابن من أوحى َّللا الجليل إليه ما أوحى ،أنا ابن محمد المصطفى ،أنا ابن
علي المرتضى ،أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا الإله إالَّللا .أنا ابن من
ضرب بين يدي رسول َّللا بسيفين وطعن برمحين ،وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين،
وقاتل ببدر وحنين ،ولم يكفر باّلل طرفة عين .أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين
وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين
وأمير الصابرين وأفضل العالمين وأفضل القائمين من آل طه وياسين .أنا ابن المؤيد
بجبرئيل ،المنصور بميكائيل .أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين ،و قاتل الناكثين
والقاسطين والمارقين والمجاهد أعداءه الناصبين ،وأفضل من مشى من قريش
أجمعين ،وأول من استجاب ّلل ولرسوله من المؤمنين ،وأول السابقين وقاصم
المعتدين ومبيد المشركين ،وسهم مرامي َّللا على المنافقين ،ولسان حكمة العابدين،
وناصر دين َّللا وولي أمر َّللا وبستان حكمة َّللا وعيبة علمه .ثم قال :أنا ابن فاطمة
الزهراء  ،أنا ابن سيدة النساء .»...فلم يزل اإلمام يعرف نفسه ويقدمها ،ويعرف في
الواقع أصل اإلمامة والرسالة حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب واألنين وخاف يزيد
أن تكون فتنة ،فأمرالمؤذن  ،فقالَّ :للا أكبر َّللا أكبر .فقال اإلمامَّ «:للا أكبر من كل
شيء ،فلما قال :أشهد أن محمداً رسول َّللا التفت اإلمام إلى يزيد وقال :محمد هذا
جدي أم جدك يا يزيد؟ فإن زعمت انه جدك فقد كذبت وكفرت ،وإن زعمت انه جدي
فلِ َم قتلت عترته؟».
وكتب عماد الدين الطبري من علماء القرن السابع الهجري في كتاب كامل بهائي
عند نهاية خطبة السجاد... :قال اإلمام السجاد« :يا يزيد هذا الرسول العزيز الكريم
جدي أم جدك؟ فإن زعمت انه جدك فقد كذبت ويعلم الناس ذلك ،وإن زعمت انه
جدي فلم قتلت أبي بال ذنب ونهبت ماله وأسرت نساءه».
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للتذكير فمعظم بني أمية كانوا يرون في قتل آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله
و سلم إنتقام لقتلى بدر منهم فكما قال يزيد
ليت أشياخي ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع األسل

إلى آخره قال يوما ما عبد الرحمن بن أم الحكم و كان قد اجتمع معاوية و أصحابه
و كلهم يقول البن عباس مقالته :هلل درك ابن ملجم فقد بلغ األمل وأمن الوجل و أحد
الشفرة و أالن المهرة و أدرك الثأر و نفى العار و فاز بالمنزلة العليا و رقى الدرجة
القصوى .فأجابه ابن عباس أما وهللا لقد كرع كأس حتفه بيده و عجل هللا إلى النار
بروحه و لو أبدي ألمير المؤمنين صفحته لخالطه الفحل القظم و السيف الخذم و
أللعقه صبابا و سقاه سماما و ألحقه بالوليد و عتبة و حنظلة فكلهم كان أشد منه
شكيمة .فلقد قال علي عليه السالم أن بني أمية لم يسلموا لما أسلموا و إنما استسلموا

فهذا وهللا هو واقعهم .و علماء األمة عامة المسؤولون على عدم إنصافه و يأثم وهللا
و أي إثم كل من سمع بقضية الحسين و رضي بها من األمة اإلسالمية كلها إلى
يوم الدين .بل أقول كل من سمع بقضية الحسين و لم ينصح بنصرته من األمة
يتحمل مسؤولية عدم النصح هاته .فكلنا مسؤول أمام قضية الحسين .اللهم وفقنا
للقول بالحق و العمل بالحق واجعلنا مع الحق واجعل الحق معنا .آمين يا رب
العالمين .وليسأل الناس أنفسهم أين يقف رسول هللا صلى هللا عليه وآله و سلم إن
كان حيا مع أهل بيته المظلومين المعذبين المسجونين المقتولين المصلوبين وأتباعهم
أم مع الظلمة الجبابرة المتكبرين في األرض القتالين؟ ال شك وأنه عند اإلجابة على

هذا يكون قد اختار لنفسه موقفا قبل أن يفاجأ يوم الحشر األكبر فيجد نفسه و قد

اختار من لم يقل فيهم أتباعهم (إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب هللا

من شيء) إبراهيم  21و ال ممن يقول فيهم أتباعهم إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا
فأضلونا السبيال و ال ممن يقول فيهم أتباعهم إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على

آثارهم مقتدون .أما الحسين عليه السالم فكلنا يرى مكانته اليوم و مكانته أفضل غدا

يوم يقوم الناس لرب العالمين فهاهو علي عليه السالم يقول و هذا مروي في كتاب

عيون أخبار الرضا كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين عليه السالم و كأني
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بالحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين و ال تذهب الليالي و األيام حتى يسار
من اآلفاق و ذلك عند انقطاع ملك بني مروان.
ثم ما وقع في الحرة من قبل يزيد بن معاوية فقد أباحوا حرمة مدينة رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و سلم كما ذكر صاحب المنتظم في تاريخ الملوك و األمم وأباح

مسلم المدينة ثالثا يقتلون الناس ويأخذون األموال ،فأرسلت سعدى بنت عوف المرية
إلى مسلم ،تقول بنت عمك مر أصحابك ال يعترضوا اإلبل لنا بمكان كذا ،فقال :ال
تبدءوا إال بها .وجاءت امرأة إلى مسلم وقالت :أنا موالتك وابني في األسرى ،فقال:
عجلوه لمكانها ،فضربت عنقه وقال :اعطوها رأسه ،أما ترضين أن ال تقتلي حتى

تكلمي في ابنك ،ووقعوا على النساء ،وقاتل عبد هللا بن مطيع حتى قتل هو وبنون له
سبعة ،وبعث برأسه إلى يزيد .فأفزع ما جرى من كان بالمدينة من الصحابة ،فخرج

أبو سعيد الخدري حتى دخل الجبل ،فدخل عليه رجل بسيف ،فقال :من أنت؟ فقال:
أبو سعيد ،فتركه .أخبرنا محمد بن ناصر ،قال :أخبرنا المبارك ْب ُن َع ْب ِد اْل َجب ِ
ال:
َّارَ ،ق َ
َخَب َرَنا أبو بكر أحمد ْبن إبراهيم بن
ال :أ ْ
أْ
َخَب َرَنا أ َُبو اْل ُح َس ْي ِن ُم َح َّمد بن عبد الواحدَ ،ق َ
شاذان ،قال :أخبرنا أحمد بن محمد بن شيبة البزاز ،قال :أخبرنا أحمد بن الحارث

الخزاز ،قال :حدثنا أبو الحسن المدائني ،عن أبي عبد الرحمن القرشي ،عن خالد
الكندي ،عن عمته أم الهيثم بنت يزيد ،قالت :رأيت امرأة من قريش تطوف ،فعرض
لها أسود ،فعانقته وقبلته ،فقلت :يا أمة هللا ،أتفعلين هذا بهذا األسود ،قالت :هو ابني
وقع علي أبوه يوم الحرة ،فولدت هذا .وعن المدائني ،عن أبي قرة ،قال :قال هشام
بن حسان  :ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج ،ثم دعى مسلم بالناس إلى
البيعة ليزيد ،وقال :بايعوا على أنكم خول له ،وأموالكم له ،فقال يزيد بن عبد هللا بن
ربيعة :نبايع على كتاب هللا ،فأمر به فضربت عنقه ،وبدأ بعمرو بن عثمان ،فقال:
هذا الخبيث ابن الطيب ،فأمر به فنتفت لحيته .كما ذكره ابن كثير في البداية و
النهاية ثم أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة قبحه هللا من
شيخ سوء ما أجهله المدينة ثالثة أيام كما أمره يزيد ال جزاه هللا خي ار و قتل خلقا من
أشرافها و قرائها و انتهب أمواال كثيرة منها و وقع شر عظيم و فساد عريض على ما
ذكره غير واحد .فكان ممن قتل بين يديه صب ار معقل بن سنان و قد كان صديقه قبل
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ذلك و لكن أسمعه في يزيد كالما غليظا فنقم عليه بسببه ثم استدعى بعمرو بن
عثمان بن عفان و لم يكن خرج مع بني أمية فقال له إنك إن ظهر أهل المدينة قلت
أنا معكم و إن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين ثم أمر به فنتفت لحيته
بين يديه و كان ذا لحية كبيرة قال المدائني و أباح مسلم بن عقبة المدينة ثالثة أيام

يقتلون من وجدوا من الناس و يأخذون األموال .فأرسلت سعدى بنت عوف المرية

إلى مسلم بن عقبة تقول له أنا بنت عمك فمر أصحابك أال يتعرضوا إلبلنا بمكان
كذا و كذا فقال ألصحابه ال تبدؤوا إال بأخذ إبلها أوال .و جاءت امرأة فقالت أنا

موالتك في األسارى ابني فقال عجلوه لها فضربت عنقه و قال اعطوها رأسه أما
ترضين أال تقتلي حتى تتكلمي في ابنك؟ و وقعوا على النساء حتى قيل إنه حبلت
ألف امرأة في تلك األيام من غير زوج.قال المدائني عن أبي قرة قال قال هشام بن
حسان ولدت ألف امرأة من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج .و قد اختفى

جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد هللا و خرج أبو سعيد الخذري فلجأ
إلى غار في جبل فلحقه رجل من أهل الشام قال فلما رأيته انتضبت سيفي فقصدني
فلما رآني صمم على قتلي فشممت سيفي ثم قلت إني أريد أن تبوء بإثمي و إثمك

فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين فلما رأى ذلك قال من أنت قلت أنا
أبو سعيد الخذري قال صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و آله قلت نعم فمضى و

تركني .قال المدائني و و جيء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له بايع فقال أبايع

على سيرة أبي بكر و عمر فأمر بضرب عنقه.فشهد رجل أنه مجنون فخلى سبيله و
قال المدائني عن عبد هللا القرشي و أبي إسحاق التميمي قاال لما انهزم أهل المدينة
يوم الحرة صاح النساء و الصبيان فقال ابن عمر بعثمان و رب الكعبة قال المدائني

عن شيخ من أهل المدينة قال سألت الزهري كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال سبعمائة

من وجوه الناس من المهاجرين و األنصار و وجوه الموالي و ممن ال أعرف من حر
و عبد و غيرهم عشرة آالف .ما فعل هذا الخبيث مسلم بن عقبة كان بأمر من يزيد
الملعون و من قبله كان أبوه معاوية بن أبي سفيان قد أمر بسر بن أرطأة الذي قام

هو اآلخر بجرائم و إليك من بينها ما ذكر في تثبيت دالئل النبوة وأخرى أن بني

العباس قصدوا ،المسلمين من أهل خراسان ،الذين قد اعتقدوا نبوة محمد صلى هللا
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عليه وسلم ،فتدينوا بإقامة شريعته وحد حدوده ،بإنكار من أنكره وبإكرام من أكرمه،
وإجالل من أجله ،وبإهانة من ارتكب الكبائر فشكوا اليهم ما نزل ببني هاشم خاصة
ثم بالمسلمين عامة من بني أمية .وبنو هاشم إذ ذاك كلمة واحدة ،ما اختلفوا وال
تباينوا .فكان ولد العباس وولد علي وولد جعفر وولد عقيل وسائر بني هاشم متفقين،
وانما اختلفوا بعد مصير الدولة والملك الى بني العباس أيام أبي جعفر المنصور،

فجرى بينه وبين بني عمه من ولد الحسن ما هو معروف ،فحينئذ اختلفوا ،فذكر بنو
هاشم ألهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة بعبيد هللا بن العباس بن عبد المطلب،
وأنه قصده وهو عامل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي هللا عنه ،فهرب من

يده ،ووجد له ابنين طفلين فقتلهما وقتل جماعة من أصحابه .وأذكروهم بقتل حجر
بن عدي .و فوق كل هذا انتهكوا حرمة بيت هللا الحرام فقذفوا بالمنجنيق الكعبة
المشرفة حتى انتهوا إلى تشريد و تطريد آل البيت في البالد مع حرمانهم أدنى
حقوقهم المشروعة الخمس الذي فرضه لهم رب العزة فكان الفقر و الجهل و العوز
مصيرهم و لنذكر بقول رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم عن أبي هريرة قال :
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :إذا اتخذ الفيء دوال واألمانة مغنما والزكاة
مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى
أباه وظهرت األصوات في المساجد وساد القبيلة فاسدهم وكان زعيم القوم أرذلهم
وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه
األمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع
كنظام آللئ قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي في سننه و الطبراني في المعجم األوسط

و الكبير و الشجري في ترتيب األمالي الخميسية .فهل ال اتعظنا بكالم خير واعظ ؟
و نرى و يا لألسف أنه حتى اليوم ال تزال خطط بني أمية تطبق في أغلب بالد

اإلسالم لقد بذلوا ما بذلوا في سبيل تحقيق ذلك فيا ليت ما بذلوا كان في سبيل هللا
ولكن هيهات رغم أنهم حققوا الكثير إال أنهم لن يستطيعوا أبدا محو أثر أهل البيت و
ال من تبعهم و لقد ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم قال(قريش والة
الناس فبرهم تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم) و ربنا سبحانه و تعالى يقول(إن
األبرار لفي نعيم و إن الفجار لفي جحيم) و هذا القول من رسول هللا صلى هللا عليه

64

و آله و سلم دل على أنه يكون من أمته أئمة الهدى و أتباعهم من المتقين و أئمة

الضاللة و أتباعهم من الفجار ألم يقل هللا سبحانه و تعالى و جعلناهم أئمة يدعون

إلى النارو يوم القيامة ال ينصرون {القصص }41/و أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و
يوم القيامة هم من المقبوحين {القصص. }42/إذا فليختر كلنا من يتبع و هللا وحده
الموفق و اإلنسان يجلب لنفسه هذا التوفيق بسعيه لقول هللا سبحانه و تعالى و أن
ليس لإلنسان إال ما سعى و أن سعيه سوف يرى.

ثم ما جرى من قتل للمسلمين على يد الحجاج بن يوسف و ما فعل العباسيون بعدهم
و المماليك و العثمانيون و إلى اليوم ...باهلل عليك لقد بدت األمور واضحة بل وهللا
إننا اليوم مع أناس لو كان بوسعهم إلغاء الكثير من اآليات من القرآن لفعلوا و
سأذكر الحقا إن شاء هللا من بينها هذه اآليات التي ال يختلف عليها اثنان أنها في
حق علي عليه السالم و أهل البيت مع أن من العلماء من ذهب إال أنها سبعمائة
آية نازلة في حقهم عليهم السالم عند سرد بعض فضائلهم و منابهم عليهم السالم و
أذكر هنا اآليات الخاصة بذم بعض الصحابة أو التي تكشف أفعالهم و تذمهم فهي
تبطل قاعدة الصحابة كلهم عدول و تنسف أحاديث موضوعة و منسوبة إلى رسول
هللا صلى هللا عليه و آله و قد أمرنا ’بعد أن أخبرنا أن كثرت الكذابة عليه و هذا و
هو بينهم فكيف بمن بعد مماته’ أن نعرض أحاديثه على كتاب هللا فما وافقه و إال
ضربنا بها عرض الحائط .و هذه بعض اآليات في ذلك.
ِ
ِ
َّللاِ خير ِمن َّ
انف ُّ
الل ْه ِو َو ِم َن
َوإِ َذا َأرَْوا ِت َج َارًة أ َْو َل ْه ًوا َ
وك َقائ ًما ُق ْل َما ع َند َّ َ ْ ٌ َ
ضوا ِإَل ْي َها َوتََرُك َ
ِ
ين {الجمعة.}11/
الت َج َارِة َو َّ
َّللاُ َخ ْي ُر َّ
الر ِازِق َ

يقول المؤرخون كانوا حوالي ألف من الصحابة في المسجد مع رسول هللا فلما أروا

تجارة أو لهوا تركوه قائما مع ثمانية أو إثنا عشر حسب المؤرخين و على رأسهم علي

بن أبي طالب عليه السالم و ذهبوا للهو و التجارة .و هذا ما ال يريدون ذكره على

منبر رسول هللا صلى هللا عليه و آله حتى ال تعلمه العامة من الناس فيميلوا إلى أهل
بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله.
ِإن تتوبا ِإَلى َّ ِ
ِ
يل
اه َار َعَل ْي ِه َفِإ َّن َّ
وب ُك َما َوِإن تَ َ
ظ َ
ص َغ ْت ُقُل ُ
َُ َ
َّللاَ ُه َو َم ْوَالهُ َوج ْب ِر ُ
َّللا َفَق ْد َ
ِ
و ِ
طَّلَق ُك َّن أَن
ُّه ِإن َ
ين َواْل َم َالِئ َك ُة َب ْع َد َذلِ َك َ
صال ُح اْل ُم ْؤ ِمن َ
ظ ِه ٌير {التحريمَ }4/ع َسى َرب ُ
َ َ
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ِ
ات ثَِيب ٍ
ات س ِائح ٍ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
ات
اجا َخ ْي ًار ِم ُ
َ
نك َّن ُم ْسل َمات ُّم ْؤ ِمَنات َقانتَات تَائَبات َعاب َد َ َ
ُي ْبدَل ُه أ َْزَو ً
ار {التحريم.}5/
َوأ َْب َك ًا

قصة عائشة و حفصة معروفة و مذكورة في كل الكتب المعتبرة من بينها صحيح

البخاري و صحيح مسلم و تفسير الثعالبي و الدر المنثور و تفسير القاسمي و

تفسير ابن كثير و تفسير البغوي و التحرير و التنوير و الصحيح المسبور من

التفسير بالمأثور و التفسير المنير للزحيلي و الوسيط للزحيلي و قد تظاهرتا على
رسول هللا صلى هللا عليه و آله و كان قد أكل عسال عند زينب بنت جحش فقالت

عائشة لحفصة عندما يجيء عندك قولي له فيك رائحة مغافير و أقولها له بدوري لما
يجيء عندي أرادا أن يمنعانه من الذهاب عند زينب و األكل عندها فحرم رسول هللا
صلى هللا عليه و آله العسل على نفسه فأنزل هللا عليه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل
هللا لك تبتغي مرضاة أزواجك و أنزل آية إن تتوبا إلى هللا اآلية .فطلقهما رسول هللا
صلى هللا عليه و آله لمدة تسع و عشرين يوما ثم راجعهما .يقول هللا سبحانه إن
تتوبا إلى هللا أي عائشة و حفصة فقد صغت قلوبكما أي زاغت قلوبكما من الزيغ و
إن تظاه ار عليه فاهلل يتولى أمره و ينصره وجبريل و صالح المؤمنين الذي هو علي
عليه السالم و المالئكة كلهم معه أيضا أي هذا وعيد من هللا لهما و كذلك الوعيد
من هللا لهما إن طلقهما أن يبدله ربه بأزواج خي ار منهن في كل الصفات التي ذكر
هللا سبحانه في هذه اآلية أي أن هناك من النساء من هن خير منكن في كل
الصفات .كما جاء في بحار األنوار و غيره من الكتب .قالت أسماء بنت عميس:
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول في هذه اآلية :علي بن أبي طالب صالح
المؤمنين :وقال سالم :سمعت خيثمة يقول :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول:
نزلت هذه اآلية في علي عليه السالم ،قال سالم :فحججت فلقيت أبا جعفر عليه
السالم وذكرت له قول خيثمة فقال :صدق خيثمة أنا حدثته بذلك :قال :قلت له:
رحمك هللا ادع هللا لي ،فدعا كما مر وقال عرف رسول هللا صلى هللا عليه وآله عليا
وأصحابه مرتين :االولى قال :من كنت مواله فهذا علي مواله ،واالخرى :أخذ بيد
أمير المؤمنين عليه السالم وقال :يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين.

66

روى ابن بطريق في المستدرك عن أبي نعيم ،بإسناده عن عبد هللا بن جعفر عن
أسماء بنت عميس قالت :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يق أر هذه اآلية " فإن
تظاه ار عليه فإن هللا هو مواله وجبريل وصالح المؤمنين " قال صالح المؤمنين علي
بن أبي طالب عليه السالم.
الثعلبي وابن المغازلي بإسنادهما مثله .عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن
الحسين قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله في قوله صالح المؤمنين :هو علي

بن أبي طالب عليه السالم[ .وروى أبو نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي

بإسناده ،عن أسماء بنت عميس قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :صالح
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم .وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه

السيد المرتضى رحمه هللا] .بيان :قال العالمة في كشف الحق :أجمع المفسرون

وروى الجمهور أن صالح المؤمنين علي عليه السالم .وقال الطبرسي :ووردت

الرواية من طريق الخاص والعام أن المراد بصالح المؤمنين أمير المؤمنين عليه
السالم وهو قول مجاهد ،وفي كتاب شواهد التنزيل باالسناد عن سدير الصيرفي عن
أبي جعفر عليه السالم قال :لقد عرف رسول هللا عليا أصحابه مرتين :أما مرة فحيث
قال :من كنت مواله فعلي مواله ،وأما الثانية فحيث نزلت هذه اآلية أخذ بيد علي
عليه السالم فقال :أيها الناس هذا صالح المؤمنين .وقالت أسماء بنت عميس:
سمعت النبي صلى هللا عليه وآله يقول :صالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه

السالم .انتهى .فإذا علمت بنقل الخاص والعام بالطرق المتعددة أن صالح المؤمنين
في اآلية هو أمير المؤمنين عليه السالم وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه السيد
المرتضى  -رحمه هللا  -فقد ثبت فضله ألنه ليس يجوز أن يخبر هللا أن ناصر
رسوله صلى هللا عليه وآله إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه وذكر جبرئيل عليه

السالم إال من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه وأمنعهم جانبا في الدفاع عنه .فكيف باهلل
عليك تريد أن يذكر هؤالء مثل هذه اآلية على منبر رسول هللا صلى هللا عليه و آله
فتعلم العامة به؟
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ِ َّ ِ
يا أَي َّ ِ
ين َكَف ُروْا َز ْحفاً َفالَ تَُوُّلو ُه ُم األ َْدَب َار {األنفالَ }15/و َمن
آم ُنوْا ِإ َذا َلقيتُ ُم الذ َ
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
ِ
ٍِ
ِ َّ
ال أَو متَحِي اًز ِإَلى ِفَئ ٍة َفَقد باء ِب َغ ٍ ِ
ِِ ٍ
ِِ
َ
ْ َ
ُي َوله ْم َي ْو َمئذ ُد ُب َرهُ إال ُمتَ َح ِرفاً لقتَ ْ ُ َ
ضب م َن َّللا َو َمأ َْواهُ
جهَّنم وبِ ْئس اْلم ِ
ص ُير {األنفال}16/
ََ ُ َ َ َ
يا أَي َّ ِ
ِ
ودا
آم ُنوا ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َة َّ
َّللاِ َعَل ْي ُك ْم ِإ ْذ َج ْ
اءت ُك ْم ُج ُن ٌ
يحا َو ُج ُن ً
ُّها الذ َ
ود َفأ َْرَسْلَنا َعَل ْيه ْم ِر ً
َ َ
ين َ
ير {األحزابِ }9/إ ْذ جاؤ ُ ِ
َّللا ِبما تَعملُون ب ِ
َّ
ِ
ِ
َسَف َل
ص ًا
ل ْم تََرْو َها َوَك َ
َ ُ
ان َّ ُ َ ْ َ َ َ
وكم من َف ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ
ظُّنون ِب َّ ِ ُّ
اغ ْت ْاأل َْبصار وبَل َغ ِت اْلُقُلوب اْلحَن ِ
ونا {األحزاب}10/
ِم ُ
نك ْم َوِإ ْذ َز َ
اج َر َوتَ ُ َ
اّلل الظ ُن َ
َ ُ ََ
ُ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ول اْل ُمَنافُقو َن َوالذ َ
ُهَنال َك ْاب ُتل َي اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن َوُزْل ِزلُوا ِزْل َز ًاال َشد ًيدا {األحزابَ }11/وإِ ْذ َيُق ُ
ور {األحزاب }12/وإِ ْذ َقاَلت َّ
ِ
ط ِائَفةٌ ِم ْن ُه ْم
َّللاُ َوَرُسولُ ُه ِإ َّال ُغ ُر ًا
ض َّما َو َع َدَنا َّ
في ُقلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
َ
ِ
يق ِم ْن ُهم َّ
َيا أ ْ ِ
النِب َّي َيُقوُلو َن ِإ َّن ُب ُيوتََنا َع ْوَرةٌ
ام َل ُك ْم َف ْار ِج ُعوا َوَي ْستَأْذ ُن َف ِر ٌ
ُ
َه َل َي ْثر َب َال ُمَق َ
طِ
ارَها ثُ َّم
َو َما ِهي ِب َع ْوَرٍة ِإن ُي ِر ُيدو َن ِإ َّال ِف َرًا
ار {األحزابَ }13/وَل ْو ُد ِخَل ْت َعَل ْي ِهم ِم ْن أَ ْق َ
َ
َّللاَ ِمن
اه ُدوا َّ
ُسِئلُوا اْل ِف ْتَن َة َآلتَ ْو َها َو َما َتَلَّبثُوا ِب َها ِإ َّال َي ِس ًا
ير {األحزابَ }14/وَلَق ْد َك ُانوا َع َ
ُّ
َّللاِ َم ْس ُؤوًال {األحزاب}15/
ان َع ْه ُد َّ
َقْب ُل َال ُي َولو َن ْاأل َْدَب َار َوَك َ
ِ ِ
ِ
نك ْم َش ْيًئا
َع َجَب ْت ُك ْم َك ْث َرتُ ُك ْم َفَل ْم تُ ْغ ِن َع ُ
ص َرُك ُم َّللاُ في َم َواط َن َكث َيرٍة َوَي ْوَم ُحَن ْي ٍن ِإ ْذ أ ْ
َلَق ْد َن َ
َّ
زل َّللاُ َس ِك َينتَ ُه
ض ِب َما َر ُحَب ْت ثُ َّم َول ْيتُم ُّم ْدِب ِر َ
َو َ
ضا َق ْت َعَل ْي ُك ُم األ َْر ُ
ين {التوبة }25/ثُ َّم أََن َ
ِ
َّ َّ ِ
ِ
َنزل جن َّ
ين َكَف ُروْا َوَذلِ َك َج َزاء
ين َوأ َ َ ُ ُ ً
ودا ل ْم تََرْو َها َوعذ َب الذ َ
َعَلى َرُسولِه َو َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن َ
ِ
ين {التوبة.}26/
اْل َكاف ِر َ
و هذه اآليات المباركة تبين فرارهم في الحروب و قد اعترفوا بذلك و قصة الفرار
التي ذكرها القرآن فإن فرارهم لم يكن مرة واحدة بل تعدد ففي يوم أحد و قد ذكره أبو
الرفاعي
بن يز َيد
قال :حدثنا
ُّ
ُ
محمد ُ
طاهر المخلص في المخلصيات حدثنا يحيى َ
ٍ
بن ِ
ٍ
كليب ِ
ِ
الجرمي ،عن
شهاب
بن
قال :حدثنا
بن
قال :حدثنا
ُّ
عاصم ُ
أبوبكر ُ
عياش َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
المنبر فق أَر آل
الجمعة على
يوم
قال:
عمر ُ
خطب ُ
َ
أبيه َ
بن الخطاب رضي هللاُ عنه َ
فلما انتَهى إلى قولِ ِه {إن الذين تولوا منكم
ط َب أَن َأ
وكان
يقرَهاَّ ،
يعجب ُه إذا خ َ
انَ ،
عمر َ
ُ

قال :لما كان يوم أحد هزمنا ففررت
يوم التقى الجمعان } [آل عمران ]155 :اآلية َ
حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أروى و الناس يقولون قتل محمد فقلت ال
أجد أحدا يقول قتل محمد إال قتلته حتى اجتمعوا على الجبل فنزلت إن الذين تولوا
منكم يوم التقى الجمعان اآلية كلها .تقول الكتب لم يبق معه يوم حنين إال تسعة أو
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ثمانية كلهم من بني هاشم معهم أيمن ابن أم أيمن و قد كانوا إثنا عشر ألف حسب
بعض الروايات أي لم يبق معه إال أقل من واحد من األلف .للتذكير يقول هللا
سبحانه في هذه اآلية ثم أنزل هللا سكينته على رسوله و على المؤمنين فمن هم إذا

المؤمنون؟ بالطبع هم هؤالء الذين لم يفروا و بقوا مع رسول هللا صلى هللا عليه و آله

يضحون بأنفسهم من أجله و على رأسهم علي ابن أبي طالب عليه السالم فلنتعظ و
نأخذ الدروس و نعتبر لنكون على السراط السوي بإذن هللا.

لكن حب الدنيا و المال و الجاه و السلطان طغى على األغلبية الساحقة من هذه
األمة فاختارت لنفسها ما لم يختره لها هللا و رسوله فهل كل هذه الخرقات لشرع هللا
تأتي جزافا ال وهللا بل من التفسير بالرأي المذموم شرعا و المنهي عنه و بالتخلي
عن األمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي ال تعرف األمة إال به و بإقصاء من
نصب هللا و رسوله حججا لعباده بعد رسوله صلى هللا عليه و آله و إال كيف باهلل
عليك تدخل كل هذه الموضوعات و المكذوبات و اإلسرائليات و األمويات و

القرشيات تراثنا المجيد المصون من قبل أهله و ال شك أنه ظاهر على الدين كله
لقوله سبحانه و تعالى ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون.

و هذا ما وجدناه عند العلماء من مناقشات حول ما روي عن أم المؤمنين عائشة في
خبر اإلفك.
وبناء على ما تبين من نتيجة الدراسات المستفيظة اآلنفة ان تلكم الروايات يناقض
بعضها بعضا االخر ويناقض الواقع التاريخي ،فما هو الخبر الذي كان فيه شأن
نزول آيات اإلفك؟ ذلك ما يتضح لنا من الروايات اآلتية:
في تبرءة من نزلت آيات اإلفك فقد أخرج مسلم في صحيحه باب براءة حرم النبي
ص من الريبة كتاب التوبة ،وهذا سنده :ثني زهير ابن حرب* ،ثنا عفان ،ثنا حماد
بن سلمة ،أخبرنا ثابت عن انس...الحديث .و المستدرك وقال :وهذا حديث صحيح
على شرط مسلم وفي تلخيصه ،وراجع :ترجمة مابور في اإلصابة وغيره.
عن أنس :ان رجال كان يتهم بأم ولد رسول هللا ص )فقال رسول هللا لعلي :اذهب
فاضرب عنقه ،فاتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها ،فقال علي :اخرج فناوله يده
فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ،فكف علي عنه ثم اتى النبي فقال :يا رسول
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هللا انه لمجبوب ماله ذكر.
وأخرج ابن سعد في طبقاته عن الزهري ،عن أنس بن مالك قال :كانت أم إبراهيم
سرية للنبي ص في مشربتها وكان قبطي يأوي إليها ويأتيها بالماء والحطب فقال

الناس في ذلك :علج يدخل على علجة ،فبلغ ذلك رسول هللا فأرسل علي بن أبي
طالب فوجده علي على نخلة فلما رأى السيف وقع في نفسه فألقي الكساء الذي كان
عليه وتكشف فإذا هو مجبوب ،فرجع علي إلى النبي فأخبره فقال :يا رسول هللا أرأيت
إذ أمرت أحدنا باألمر ثم رأى غير ذلك أيراجعك؟ قال :نعم ،فأخبره بما رأى من
القبطي ،قال :وولدت مارية إبراهيم فجا ،جبرائيل عليه السالم إلى النبي ص فقال:
السالم عليك يا أبا إبراهيم ،فاطمأن رسول هللا ص إلى ذلك .طبقات ابن سعد بترجمة
مارية وهذا سنده :أخبرنا محمد بن عمر ،ثنا محمد بن عبد هللا ،عن الزهري ،عن
انس بن مالك ...الحديث.
وأخرج أيضا عن محمد بن عمر :حدثني عبد هللا بن محمد بن عمر ،عن أبيه ،عن
علي مثل ذلك غير أنه قال :خرج علي فلقيه وعلى رأسه قدرة مستعذبا لها من الماء،

فلما رآه علي شهر السيف وعمد له فلما رآه القبطي طرح القربة ورقى في نخلة وتعرى
فإذا هو مجبوب ،فأغمد علي سيفه ،ثم رجع إلى النبي ص فأخبره الخبر فقال رسول

هللا ص :أصبت ان الشاهد يرى ما ال يرى الغائب طبقات ابن سعد وهذا سنده :انا
محمد بن عمر ،ثني عبد هللا بن محمد بن عمر ،عن أبيه ،عن علي ...الحديث.
فمن هي مارية التي مر علينا قصتها مع أم المؤمنين في حديث التحريم؟

ومن القبطي الذي كان يأوي إليها؟ عن عاثشة قالت :أهديت مارية إلى رسول هللا
ص ومعها ابن عم لها ،قالت :فوقع عليها وقعة فاستمرت حامال ،قالت:
فعزلها عند ابن عمها ،قالت :فقال أهل اإلفك .نجد هنا ذكر اإلفك في حديث أم
المؤمنين عن مارية .والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره وكانت أمة قليلة

اللبن فابتاعت له ضائنة لبون فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه ،قالت عائشة:
فدخل به على النبي ص ذات يوم فقال :كيف ترين؟
فقلت :من غذي لبن الضأن يحسن لحمه.
قال :وال أشبه.
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قالت :فحملني ما يحمل النساء من الغيرة ان قلت :ما أرى شبها.
قالت :وبلغ رسول هللا ص ما يقول الناس فقال لعلي :خذ هذا السيف فانطلق
فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته.
قالت :فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف يخترف الثمر :مجنيه .رطبا،
قالت :فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة ،قالت :فسقطت الخرقة فإذا
هو لم يخلق هللا عز وجل له ما للرجل شئ ممسوح المستدرك وفي تلخيصه
مختص ار بترجمة مارية.

تزوج رسول هللا ص مارية بنت سمعون وهي التي أهداها إلى رسول هللا ص

المقوقس صاحب اإلسكندرية واهدى معها أختها سيرين وخصبا يقال له مابور،

فوهب رسول هللا ص سيرين لسان بن ثابت  -والمقوقس من القبط وهم نصارى -
وولدت مارية لرسول هللا ص إبراهيم في ذي الحجة سنه ثمان من الهجرة ومات

إبراهيم بالمدينة وهو ابن ثمانية عشر شه ار المستدرك اعطاء مارية يقتضي أن تكون

قصة المهاجاة بين حسان وجهجاه بعد وصول مارية إلى النبي ص.
كانت تلكم أخبار مارية وما رميت به من افك في ولدها من رسول هللا ص إبراهيم

في كتب الحديث والسيرة بمدرسة الخلفاء ولست أدري ألم يكن ينبغي في هذه القصة

أن ينزل هللا فيها آيات يبرئ فيها مارية ويصحح نسب إبراهيم من النبي ص فإنه كان

أهم للنبي ص الذي كان ينحصر ولده يومذاك بإبراهيم؟ إال فيما إذا قلنا إن المقذوفين
كانا علجا وعلجة وال يهم أمرهما وامر ابن علجة بقدر ما يهم االمر لو كانوا من
أرومة سادة قريش وبيت الخالفة.
وإذا رجعنا إلى كتب الحديث والتفسير بمدرسة أهل البيت وجدنا في روايات متعددة
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واألئمة من ولده اإلمام الباقر واإلمام الصادق
واإلمام الرضا عليهم السالم ما موجزه:
ان ملك القبط أهدى إلى الرسول ص غالما يدعى جريج وجارية تدعى مارية
القبطية ،فأسلما وحسن اسالمهما .فضم الرسول ص الجارية إليه فولدت له إبراهيم
فكان بحبهما حبا شديدا وأصبح سببا لحسد أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة
حتى قالتا مع أبويهما للرسول ص :ان إبراهيم ليس بابنك .بل هو ولد الغالم جريج
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ونحن نشهد على ذلك .وعلى الرغم من علم الرسول ص بكذب الشهادة والتهمة لما
كان يلهمه من أثر في النفوس أراد أن يظهر االمر ويبين الحقيقة ألصحابه فأمر
عليا  -وهو غاضب  -أن يذهب ويقتل الغالم جريجا ،وقال له :إذا بان لك أن
االمر على غير ما قيل فال تتعرض له بسوء .فذهب اإلمام علي ع إلى جريج شاه ار

سيفه ،ففر جريج من خوفه وتسلق شجرة فتبعه اإلمام علي فأهوى جريج بنفسه على
األرض فانحسر ثوبه عن رجليه فبأن لعلي أنه ممسوح ،فاتى به الرسول ص
وعرضه عليه ما رأى منه .فأحضر الرسول ص أصحابه فشاهدوا الغالم وانكشف
أمرهم وبطلت تهمتهم.

فجاءوا إلى الرسول ص يطلبون المغفرة ...الحديث فنزلت اآليات بتبرءة الجارية
مارية وجريج عن التهمة التي اتهما بها.
راجع تفسير اآليات بتفسير آية اإلفك في سورة النور من تفسير البرهان ط .قم سنة
 ١٤١٧ه وأطيب البيان والدرر والغرر للشريف المرتضى.
ِ
انَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُاد ْب ُن َسَل َم َة،
قال االمام مسلم " َ :ح َّدثَني ُزَه ْي ُر ْب ُن َح ْر ٍبَ ،ح َّدثََنا َعَّف ُ
ِ ِ
َن رج ًال َكان يتَّهم ِبأ ِ ِ
َخَب َرَنا ثَاِب ٌتَ ،ع ْن أََن ٍ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم،
أْ
س ،أ َّ َ ُ
ُم َوَلد َرُسول هللا َ
َ ُ َُ
َفَقال رسول هللاِ َّ
ِ َّ ِ ِ
اض ِر ْب ُع ُنَق ُه» َفأَتَاهُ َعلِ ٌّي َفِإ َذا
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم ل َعل ٍي« :ا ْذ َه ْب َف ْ
َ َُ ُ
َ
ِ
ِ
وب
اخ ُرْجَ ،فَن َاوَل ُه َي َدهُ َفأ ْ
ال َل ُه َعلِ ٌّيْ :
َخ َر َج ُهَ ،فِإ َذا ُه َو َم ْج ُب ٌ
يهاَ ،فَق َ
ُه َو في َرِك ٍي َيتََب َّرُد ف َ
النِبي صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلمَ ،فَقال :يا رسول هللاِ
َليس َله َذ َكرَ ،ف َك َّ ِ
َّ
َْ ُ ٌ
َ َ َُ َ
ف َعل ٌّي َع ْن ُه ،ثُ َّم أَتَى َّ َ
ُ َ ْ ََ َ
وب َما َل ُه َذ َكٌر ".
ِإَّن ُه َل َم ْج ُب ٌ
لقد وردت رواية عند االمام احمد في المسند بسند حسن كما قال االمام الضياء
المقدسي في المختارة  ,وفي هذه الرواية التفصيل لما جرى  ,وكيف ان النبي صلى

هللا عليه واله وسلم قد جعل عليا رضي هللا عنه حاكما على االمر النه يشهده  ,قال
ِ
َح َم َد ْب ِن ُم َح َّم ٍد اْل ُم َؤِذ ُن
االمام المقدسي " :أ ْ
ص ِر ْب ِن أ ْ
َخَب َرَنا أ َُبو أ ْ
َح َم َد ُم َح َّم ُد ْب ُن أَبي َن ْ
ِب ِقر ِ
َخبرْت ُكم أ ُُّم اْلبه ِ
ِ ِ
اء َفا ِط َم ُة ِب ْن ُت ُم َح َّم ِد ْب ِن أَِبي َس ِع ِيد ْب ِن
َصَب َه َ
ََ
اءتي َعَل ْيه بأ ْ
ان ُقْل ُت َل ُه أ ْ َ َ ْ
ََ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ْح َمن ْب ُن
بركم أ َُبو اْلفضل عبد َّ
أخ ُ
يل َل َها ْ
أْ
اء ًة َعَل ْيها ق َ
َح َم َد ْبن اْل َح َسن اْلَب ْغ َداد ِي ق َر َ
ِ
ِ
الر ِاز ُّي اْلمْق ِر ِ
وب
َح َم َد ْب ِن اْل َح َس ِن َّ
ُ ُ
أْ
اء ًة َعَل ْيه أَنا أ َُبو اْلَقاسم َج ْعَفر بن عبد هللا ْب ِن َي ْعُق َ
ئ ق َر َ
ب ِن فن ِ
وي ِان ُّي ثََنا أ َُبو ُك َرْي ٍب ُم َح َّم ُد ْب ُن
وي ِان ُّي ثََنا أ َُبو َب ْك ٍر ُم َح َّم ُد ْب ُن َه ُارو َن ُّ
اكي ُّ
ْ َ
الر َ
الر َ
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ْب ِن ُم َح َّم ِد ْب ِن
اْل َعالء اْل َه ْم َدان ُّي ثََنا ُي ُ
ون ُس ْب ُن ُب َك ْي ٍر َع ْن ُم َح َّمد ْب ِن ِإ ْس َح َ
اق َع ْن إ ْب َراه َ
َّللا عنه عن أَِب ِ
ِ
طالِ ٍب ر ِ
علِ ِي ب ِن أَِبي َ ِ
ضي َّ
يه َع ْن َج ِدِه َعلِ ِي ْب ِن أَِبي َ
طال ٍب َرض َي َّ ُ َ ْ ُ َ ْ
َ ْ
َّللاُ
َ َ
ِ
الس ِ ِ ِ
اري َة أ ِ ِ ِ
عنه َقال أ ْ ِ
ورَها
ُكث َر َعَلى َم ِ َ
الم في ق ْبط ٍي ْاب ِن َع ٍم َل َها َي ُز ُ
َْ ُ َ
يم َعَل ْيه َّ ُ
ُم إ ْب َراه َ
ويختلِف ِإَليها َفَقال رسول َّ ِ
طلِ ْق َفِإ ْن َو َج ْدتَ ُه
صَّلى َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ُخ ْذ َه َذا َّ
ف َف ْان َ
الس ْي َ
َ َُ ُ
ََ َْ ُ َْ
َّللا َ
ِعندها َفا ْقتْله َقال ُقْلت يا رسول َّ ِ
َكون ِفي أَم ِرك ِإ َذا أَرسْلتَِني َك ِ
الس َّك ِة اْل ُم ْح َم ِاة َال
َّللا أ ُ ُ
ْ َ
َْ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ
َْ
َّ ِ
ِ
ضي ِإَلى ما أ ِ
ي ْثِن ِيني َشيء حتَّى أَم ِ
ول
َ
ٌْ َ
ال َرُس ُ
َم ْرتَني أَ ِم الشاه ُد َي َرى َما َال َي َرى اْل َغائ ُب َق َ
َ َ
ْ َ
َّ ِ
الش ِ
َّللا َعَل ْي ِه وسَّلم َب ِل َّ
ف
صَّلى َّ
اه ُد َي َرى َما َال َي َرى اْل َغ ِائ ُب َفأَ ْقَبْل ُت ُمتََوِش ًحا َّ
الس ْي َ
َّللا َ
ََ َ
آني عر ِ
ِ
ِ
يها ثُ َّم
اختََر ْ
ط ُت َّ
دها َف ْ
ف َفَل َّما َر ِ َ َ َ
الس ْي َ
َف َو َج ْدتُ ُه ع ْن َ
ف أََّنني أ ُِر ُيدهُ َفأَتَى َن ْخَل ًة َف َرَقى ف َ
رمى ِبَنْف ِس ِه عَلى َقَفاه ثُ َّم َشال ِب ِرجَلي ِه َفِإ َذا ِب ِه أَج ُّب أَمسح ماَله ِم ْن َقلِ ٍ
يل َوال َكِث ٍ
ير
َ َْ ُ َ ُ
َ
َ ْْ
ُ
ََ
ِ
َفأَتيت رسول َّ ِ
ِ ِ َّ ِ
َه َل
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسَّل َم َفأ ْ
ف َعَّنا أ ْ
ص َر َ
َخَب ْرتُ ُه َفَق َ
َْ ُ َ ُ َ
ال اْل َح ْم ُد َّّلل الذي َ
َّللا َ
اْلَب ْي ِت.
ِ ِ
يح ُم ْسِل ٍم من ِرَو َاية أنس ِبَن ْح ِوِه ِإ ْسَناده حسن" .
ص ِح ِ
َل ُه َشاهٌد في َ
قدمت مارية إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية سنة 7هـ  .وذكر الرواة أن
اسمها «مارية بنت شمعون القبطية» ،بعد أن تم صلح الحديبية بين الرسول وبين

كتبا إلى
المشركين في مكة ،وبدأ الرسول في الدعوة إلى اإلسالم ،وكتب الرسول ً
ملوك العالم يدعوهم فيها إلى اإلسالم ،وأهتم بذلك اهتماماً كبي اًر ،فأختار من أصحابه
من لهم معرفة وخبرة ،وأرسلهم إلى الملوك ،ومن بين هؤالء الملوك هرقل ملك الروم،

كسرى أبرويز ملك فارس ،المقوقس ملك مصر التابع للدولة البيزنطية والنجاشي ملك
الحبشة .وتلقى هؤالء الملوك الرسائل وردوها رداً جميالً ،ما عدا كسرى ملك
فارسيون ،الذي مزق الكتاب .

لما أرسل الرسول كتاباً إلى المقوقس حاكم اإلسكندرية والنائب العام للدولة البيزنطية

في مصر ،أرسله مع حاطب بن أبي بلتعة ،وكان معروفاً بحكمته وبالغته

وفصاحته .فأخذ حاطب كتاب الرسول إلى مصر وبعد أن دخل على المقوقس الذي

رحب به .واخذ يستمع إلى كلمات حاطب ،فقال له «يا هذا ،إن لنا ديناً لن ندعه إال

لما هو خير منه .
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اُعجب المقوقس بمقالة حاطب ،فقال لحاطب« :إني قد نظرت في أمر هذا النبي
فوجدته ال يأمر بزهوٍد فيه ،وال ينهي عن مرغوب فيه ،ولم أجدهُ بالساحر الضال ،وال
الكاهن الكاذب ،ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء واألخبار بالنجوى وسأنظر
أخذ المقوقس كتاب النبي محمد بن عبد هللا وختم عليه ،وكتب إلى النبي :
بسم هللا الرحمن الرحيم ،إلى محمد بن عبد هللا ،من المقوقس عظيم القبط ،سالم
عليك ،أما بعد فقد قرأت كتابك ،وفهمت ما ذكرت فيه ،وما تدعو إليه ،وقد علمت أن
نبياً بقي ،وكنت أظن أنه سيخرج بالشام ،وقد أكرمت رسولك ،وبعثت إليك بجاريتين
أهديت إليك بغلة لتركبها والسالم عليك.
لهما مكان في القبط عظيم ،وبكسوة ،و ُ
كانت الهدية جاريتين هما :مارية بنت شمعون القبطية وأختها سيرين بنت شمعون،

ثوبا وبغلته «دلدل» وشيخ كبير يسمى «مابور» .وفي
ذهبا وعشرين ً
وألف مثقال ً
المدينة ،أختار الرسول مارية لنفسه ،ووهب أختها سيرين لشاع ِره حسان بن ثابت
األنصاري .

وكانت مارية بيضاء جميلة الطلعة ،وقد أثار قدومها الغيرة في نفس عائشة ،فكانت
تراقب مظاهر اهتمام رسول اإلسالم بها .وقالت عائشة« :ما غرت على امرأة إال

دون ما غرت على مارية ،وذلك أنها كانت جميلة جعدة -أو دعجة -فأعجب بها
رسول هللا وكان أنزلها أول ما قدم بها في ٍ
بيت لحارثة بن النعمان ،فكانت جارتنا،
فكان عامة الليل والنهار عندها ،حتى فرغنا لها ،فجزعت فحولها إلى العالية ،وكان

يختلف إليها هناك ،فكان ذلك أشد علين.
والدة مارية إلبراهيم
بعد مرور عام على قدوم مارية إلى المدينة ،حملت مارية ،وفرح النبي لسماع هذا

الخبر فقد كان قد قارب الستين من عم ِره وفقد أوالده ما عدا فاطمة الزهراء .وولدت

ال يشبه
مـارية في «شهر ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة النبوية» طفالً جمي ً
الرسول ،وقد سماه إبراهيم ،تيمناً بأبيه إبراهيم خليل الرحمن .

عاش إبراهيم ابن الرسول سنة وبضع شهور يحظى برعاية النبي ولكنه مرض قبل أن

يكمل عامه الثاني ،وذات يوم اشتد مرضه ،فرفعه الرسول وهو يقهقه ينازع ومات
إبراهيم وهو بين يدي الرسول فبكى عليه ودمعت عيناه وكان معه عبد الرحمن بن
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عوف فقال له :أتبكي يارسول هللا؟ فرد عليه الرسول صلى هللا عليه و آله :إنها

رحمة ،إن العين تدمع والقلب يحزن وال نقول إال مايرضي ربنا ،وإن لفراقك يا إبراهيم

لمحزونون.

وكان ابن ثمانية عشر شه اًر .وكانت وفاته يوم الثالثاء لعشر ليال خلت من ربيع

األول سنة عشر من الهجرة النبوية المباركة" ،وحزنت مارية رضي هللا عنها حزناً

شديداً على موت إبراهيم .

مكانة مارية عند محمد صلى هللا عليه و آله
لمارية شأن كبير عند النبي محمد وفي صحيح االمام مسلم بن الحجاج قال :قال

رسول هللا صلى هللا عليه و آله :إنكم ستفتحون مصر ،وهي أرض يسمى فيها

القيراط ،فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ،فإن لهم ذمة ورحماً ،أو ذمة وصه اًر.

وفي رواية« :استوصوا بأهل مصر خي اًر ،فإن لهم نسباً وصه اًر.

والنسب من جهة هاجر أم إسماعيل ،والصهر من جهة مارية القبطية .

مكانة مارية في القرآن
لمارية شأن كبير في اآليات وفي أحداث السيرة النبوية« .أنزل هللا صدر سورة

التحريم بسبب مارية القبطية ،وقد أوردها العلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون في
أحاديثهم وتصانيفهم» .وقد توفي الرسول صلى هللا عليه و آله وهو راض عن مارية،
وكانت مارية شديدة الحرص على اكتساب مرضاة الرسول صلى هللا عليه و آله.
وفاة مارية و قبرها بالبقيع
عاشت مارية ما يقارب الخمس سنوات بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و آله،
وتوفيت في المحرم من السنة السادسة عشر .ودعا عمر بن الخطاب الناس وجمعهم
للصالة عليها .فاجتمع عدد كبير من الصحابة من المهاجرين واألنصار ليشهدوا
جنازة مـارية القبطية ،ودفنت إلى جانب نساء أهل البيت النبوي ،وإلى جانب ابنها
إبراهيم .
تقول الكتب أن غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع هي غزوة جرت أحداثها في
شعبان سنة 5هـ عند عامة أهل المغازي ،وسنة 6هـ على قول ابن إسحاق .سمع
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم باجتماع قبيلة بني المصطلق استعدادها لإلغارة
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على المدينة ،فما كان منه صلى هللا عليه وسلم إال أن جمع المسلمين وانطلق إليهم
لرد شرهم ،قبل أن يشكلوا خط اًر على المدينة ،وكان خروجه من المدينة في 2شعبان

سنة 6هـ باغتهم عند منطقة تعرف بماء المريسيع ،وعندها حصل قتال غير متكافئ
بين المسلمين وبني المصطلق لهول المفاجأة ألن النبي محمد قام باإلغارة على بني

المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي الماء فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم .كان خروج
المسلمين من المدينة في 2شعبان سنة 6هـ وتوجهوا نحو منطقة تعرف بماء
المريسيع ،وعندها حصل قتال غير متكافئ بين المسلمين وبني المصطلق لهول

المفاجأة ألن النبي محمد قام باإلغارة على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم

عددا
تسقي الماء فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم .غنم المسلمون غنائم ضخمة وسبوا ً

كبير من نساء القبيلة ،وكان من بين السبايا كان منهم جويرية بنت الحارث ابنة زعيم
ًا
بني المصطلق الحارث بن ضرار ،والتي أصبحت ملكة يمين عند محمد النبي صلى
هللا عليه و آله .الحقاً تزوج نبي اإلسالم محمد من جويرية بنت الحارث بنت زعيم
قبيلة بنو المصطلق ،وذلك بعد أن أدى عنها كتابها لثابت بن قيس بن شماس .و

حصلت بعد هذه الغزوة حادثة شهيرة هي حادثة اإلفك التي اتهمت فيها عائشة زوجة
محمد صلى هللا عليه و آله بالزنا (كما زعم البعض زو اًر وبهتاناً) مع صفوان بن
المعطل.

أهمية غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع

ومع كون غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع ليست من الغزوات الكبرى
للرسول ،ولم يكن فيها الصراع طويال ،وال القتلى والشهداء كثيرا ،إال أن هذه الغزوة
اكتسبت أهمية خاصة في السيرة النبوية لخطورة اآلثار الخبيثة التي تسبب فيها

المنافقون فمن بين المنافقين من رأى االنتصارات المتعددة والغنائم الكثيرة التي

جاءت في السرايا والغزوات التي أعقبت األحزاب ،فقرروا الخروج مع المسلمين وفي
هذه الغزوة قد تسببوا في أكثر من أزمة كادت كل واحدة منها أن تطيح بكيان الدولة
اإلسالمية ،وصدق هللا سبحانه و تعاللى إذ يقول في حق المنافقين َ:ل ْو َخ َر ُجوا
اعو َن َل ُه ْم َو َّ
وك ْم ِإ َّال َخَب ً
ون ُك ُم اْل ِف ْتَن َة َوِف ُ
يك ْم َما َزُاد ُ
ِف ُ
ض ُعوا ِخ َالَل ُك ْم َي ْب ُغ َ
اال َوَأل َْو َ
يك ْم َس َّم ُ
َّللاُ

َّ ِ ِ
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وهذا عين ما حدث في غزوة بني المصطلق فقد تسببوا في مجموعة متتالية من

اعو َن َل ُه ْم  ،أي فيكم أيها المؤمنون الصادقون
الفتن ولألسف فكما قال هللا َ :وِف ُ
يك ْم َس َّم ُ
من يلتبس عليه األمر فيشارك في الفتنة ويقع فيها ،والحق أن األزمات التي أثارها
المنافقون في هذه الغزوة .
فتن أثارها المنافقون

أما األزمة األولى فكانت صراع قام بين المهاجرين واألنصار على السقاية من بئر
من آبار المنطقة ،وهذا الحدث نادر في السيرة ولعله الوحيد وكانت أزمة كبيرة كادت
أن تتفاقم لوال حكمة الرسول في السيطرة عليها ،وهي :

تنازع سنان بن وبر الجهني حليف بني سالم من األنصار وجهجاه بن سعيد الغفاري
الكناني على الماء فضرب جهجاه سنانا بيده فنادى سنان يا لألنصار ونادى جهجاه
يا لقريش يا لكنانة فأقبلت قريش سراعا وأقبلت األوس والخزرج وشهروا السالح فتكلم
في ذلك ناس من المهاجرين واألنصار حتى ترك سنان حقه وعفا عنه واصطلحوا .
فقال عبد هللا بن أبي بن سلول" :لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل ثم
أقبل على من حضر من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم "وسمع ذلك زيد بن أرقم
فأبلغ محمد ا صلى هللا عليه و آله قوله فأمر بالرحيل وخرج من ساعته وتبعه
الناس فقدم عبد هللا بن عبد هللا بن أبي سلول الناس حتى وقف ألبيه على الطريق
فلما رآه أناخ به وقال« :ال أفارقك حتى تزعم أنك الذليل ومحمد العزيز» فمر به

محمد صلى هللا عليه و آله فقال :دعه فلعمري لنحسنن صحبته ما دام بين أظهرنا.
ثم نجمت عن هذه الفتنة فتنة أخرى خطيرة ،وهي فتنة نداء المنافقين في أوساط

األنصار بأن يخرجوا المهاجرين من المدينة ،وقال عبد هللا بن أُبي بن سلول كلمته
يعلق فيها على المهاجرين بقوله" :وهللا ما نحن وهم إال كما قال األول :سمن كلبك
يأكلك ،أما وهللا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منا األذل ".وكانت أزمة
خطيرة توشك أن تقضي على األمة اإلسالمية .

ثم حدثت فتنة ثالثة شنيعة وهي حادثة اإلفك ،وفيه اتهم المنافقون زوجة محمد صلى

هللا عليه و آله عائشة بالفاحشة ،وقد وقع بعض المؤمنين في األمر ،واتسع نطاق
األزمة حتى شمل المسلمين كلهم ما بين مدافع ومهاجم وما بين مبرئ ومتهم .
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استمرار النشاط العسكري للمسلمين
كانت غزوة بني المصطلق هذه في شهر شعبان سنة 6هـ ،ومع أن المدينة كانت
تغلي باألحداث األخيرة وخاصة حادثة اإلفك ،إال أن حركة الجهاد لم تتوقف.

خرج الرسول في نفس الشهر شعبان  6هـ سريتين هامتين ًّ
جدا ،أحدهما بقيادة عبد
الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب ُبدومة الجندل على مسافة ضخمة ًّ
جدا من
المدينة المنورة.

واألخرى إلى ديار بني سعد بفدك ،والذين كانوا يعدون قوة للتعاون مع يهود خيبر
لحرب المسلمين ،وكانت هذه السرية األخيرة بقيادة علي بن أبي طالب.

وفي شهر رمضان سنة 6هـ أرسل الرسول سرية أخرى إلى بني ف ازرة في منطقة
وادي القرى ،وكان على رأسها أبو بكر الصديق أو زيد بن حارثة ،وكانت هناك امرأة
فارسا الغتيال محمد صلى هللا عليه و آله ،
تدعى أم قرفة قد أعدت فرقة من ثالثين ً
وقد واجهت السرية اإلسالمية هؤالء الفرسان الثالثين فقتل المشركون
جميعا.
ً
ثم ازداد نشاط المسلمين ًّ
جدا في شهر شوال سنة 6هـ ،فأخرج الرسول ثالث سرايا

خطيرة .
أما األولى فكانت إلى مجموعة من المشركين من قبائل عكل وعرينة ،وكانوا أظهروا
اإلسالم ثم غدروا بأصحاب الرسول وقتلوا واحدا منهم وسرقوا كمية من اإلبل ،فأرسل
محمد صلى هللا عليه و آله في أثرهم سرية بقيادة كرز بن جابر الفهري واستطاع
اإلمساك بهم وقتلهم ،وتمكن من استرداد اإلبل.
وأما السرية الثانية في شهر شوال فكانت سرية بقيادة عبد هللا بن رواحة وكانت

اليسير بن ِرزام أمير خيبر وهو من أكابر اليهود ،ومن الذين أخذوا
مهمتها اغتيال ُ
يجمعون اليهود في خيبر ووادي القرى لحرب المسلمين ،ولم يكتف بذلك ،بل بدأ
يجمع غطفان من جديد لحرب المسلمين ويقوم بالدور الذي قام به قبل ذلك حيي بن
أخطب ،وسالم بن أبي الحقيق؛ ولكي ال تتكرر مأساة حصار المسلمين في داخل
المدينة وحرص محمد صلى هللا عليه و آله على التخلص من هذا الطاغية ،وبذلك
يجنب المسلمين ويالت أزمة ضخمة قد تحدث ،فكانت هذه السرية المكونة من
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ثالثين مسلم في شوال سنة 6هـ ،تمكنت هذه السرية فعال من قتل اليسير بن رزام،

وأمن المسلمون بذلك شر خيبر بصفة مؤقتة.

وال شك أن العالج النهائي لمشكلة خيبر ،وتأليبها المستمر على المسلمين هو الغزو
المباشر لخيبر وحربها حربا فاصلة كتلك الحروب التي تمت قبل ذلك مع يهود بني
قينقاع وبني النضير وبني قريظة كان هذا الحل النهائي ،ولكن محمدا صلى هللا

عليه و آله لم يكن يستطيع أن يغزو خيبر دون أن يؤمن ظهره وأخطر ما يهدد ظهره

هو غزو قريش للمدينة ،وبالذات أنه لم يمر على غزو المدينة إال عام واحد فقط،

وإذا خرج محمد صلى هللا عليه و آله لحرب خيبر حرًبا شاملة فقد يستغرق ذلك قترة
طويلة من الزمان قد تصل إلى شهر لشدة بأس المقاتلين من أهل خيبر ومناعة
حصونهم ،وال يستطيع محمد صلى هللا عليه و آله أن يترك المدينة خالية من الجند
فترة طويلة غير محسوبة؛ لذلك اكتفى محمد صلى هللا عليه و آله بقتل رأس الفتنة
ومحرك الجموع اليسير بن زرام إلى أن يصل إلى وسيلة لتأمين جانب قريش ،ثم
بعدها يتفرغ لقضية خيبر .وال شك أن كل هذه األحداث تفسر لنا ما سيحدث بعد
ذلك من صلح الحديبية من اتفاق المسلمين وقريش على فترة من الزمان .

أما السرية الثالثة واألخيرة في هذا الشهر فكانت سرية خطيرة أخرى ووجهتها إلي

مكة المكرمة عقر دار قريش ومهمتها في غاية الخطورة وهذه المهمة هي اغتيال أبي
سفيان شخصيًّا ،وكانت هذه السرية ًّ
ردا على تجميع أبي سفيان للجموع الضخمة

جميعا ،وكذلك ًّ
ردا على
لحصار المسلمين في األحزاب ،ومحاولة إهالك أهل المدينة
ً
محاولة أبي سفيان الغتيال محمد صلى هللا عليه و آله عندما أرسل أعرابيًّا إلى
المدينة لهذا الغرض وفشلت محاولة األعرابي وكما فشلت محاولة األعرابي ،فشلت

أيضا محاولة السرية اإلسالمية التي كانت بقيادة عمرو بن أمية الضمري في اغتيال
ً
يشا
أبي سفيان ،ولكن بعد فترة أسلم وحسن إسالمه ،لكن المهم في هذا الموقف أن قر ً
علمت أنها مهددة بجدية في عقر دارها.

وقفة مع السنة السادسة للهجرة
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لقد كانت هذه سرية عمرو بن أمية كما ذكرنا في شوال سنة 6هـ ،وبذلك مرت سنة
كاملة على غزوة األحزاب والتي كانت في شوال سنة 5هـ ،ونحتاج هنا لوقفة مع
هذه السنة :
لقد تميزت سنة السادسة من الهجرة بأنها كانت سنة جهادية من الدرجة األولى،

انتشرت فيها جيوش اإلسالم في كل أنحاء الجزيرة العربية تقر ًيبا ،وتمت فيها عشرون
حملة عسكرية ،ويعني هذا أن هناك حملة عسكرية كل عشرين يوم ،كان منها سبع
عشرة سرية بقيادة الصحابة ،وثالث غزوات بقيادة محمد صلى هللا عليه و آله  ،ومع
أن هذه الغزوات والسرايا بصفة عامة لم تكن من المعارك الضخمة إال أن تأثيرها
كان عميًقا على أهل الجزيرة سواء من المسلمين أو المشركين أو اليهود أو المنافقين
أو األعراب .
متى نزلت آيات اإلفك؟
لقد وردت آيات اإلفك في سورة النور ،والظاهر أن سورة النور قد ابتدأ نزولها في
السنة الثامنة ،على وجه التقريب .وذلك لعدة أدلة:

األول :أنها نزلت بعد سورة النصر.اإلتقان وفتح الباري .وسورة النصر نزلت في سنة
ثمان ،فقد ورد :أن النبي «صلى هللا عليه وآله «عاش بعدها سنتين فقط .الكشاف
الثاني :أنها نزلت بعد األحزاب ،التي ابتدأ نزولها في سنة خمس .وبينها وبين سورة
النور ـ حسب رواية ابن عباس ـ عدة سور :فاألحزاب ،ثم الممتحنة ،ثم النساء ،ثم إذا
زلزلت ،ثم الحديد ،ثم القتال ،ثم الرعد ،ثم الرحمن ،ثم اإلنسان ،ثم الطالق ثم لم
يكن ،ثم الحشر ،ثم إذا جاء نصر هللا .ثم النور .اإلتقان.
وفي هذه السور شواهد كثيرة على نزول عدد من آياتها بعد سنة ست..
الثالث :أن آيات اللعان الواقعة في صدر السورة قد نزلت سنة تسع ،بعد رجوع النبي
»صلى هللا عليه وآله» من غزوة تبوك في قصة عويمر بن ساعدة ،واتهامه شريك
بن السمحاء بأنه زنى بامرأته ،فراجع .تفسير القمي وتفسير الميزان وتفسير البرهان و
وتاريخ الخميس  ،وراجع :السيرة الحلبية وراجع (ط مطبعة مصطفى محمد بمصر)
والبحار و عن الكازروني في المنتقى وراجع أيض ًا :المواهب اللدنية ،وأسد الغابة .
الرابع :إذا أضفنا إلى ذلك :أن هناك من يرى أن ترتيب القرآن هو نفس الترتيب الذي
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في اللوح المحفوظ ،بال تصرف ،وال تغيير ،ومالك يقول :إنما ألف القرآن على ما

كانوا يسمعون من النبي «صلى هللا عليه وآله» ،وكذا قال البغوي :أنهم كتبوا القرآن
كما سمعوا من النبي «صلى هللا عليه وآله» من غير أن قدموا شيئاً ،أو أخروا.

اإلتقان .وأضفنا إلى ذلك :أنه قد ذكر في أول هذه السورة ـ سورة النور ـ ما يدل على
أنها نزلت جملة واحدة ،حيث قال تعالى{ :سورة أَنزْلناها وَفرضناها وأَنزْلنا ِفيها آي ٍ
ات
ُ ٌَ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
بِين ٍ
ات}،..
ََ
وأضفنا إليه :أن الصحابة ما كانوا يعرفون انتهاء السورة ،وابتداء غيرها إال بعد نزول
البسملة .راجع :مقالة العالمة السيد أبو الفضل مير محمدي ،في مجلة الهادي سنة

 5عدد  3وفتح الباري  ،كما أخرجه أبو داود ،وصححه ابن حبان ،والحاكم،

والمصنف لعبد الرزاق ومجمع الزوائد أو قال :أخرجه البزار بإسنادين رجال أحدهما
رجال الصحيح .فإننا سوف نطمئن ـ بعد كل ذلك ـ إلى أن آيات اإلفك قد تأخر

نزولها إلى سنة ثمان .من دون أي تصرف في آيات السورة أصالً..
2ـ متى كان فرض الحجاب؟

زعموا :أن الحجاب قد نزل فرضه في سنة خمس من الهجرة .طبقات ابن سعد (ط
دار صادر) وذلك حين تزوج النبي «صلى هللا عليه وآله» بزينب بنت جحش.
ونقول:
إن ذلك غير صحيح ،وذلك لما يلي:
أوالً :تذكر قضية اإلفك :أن اإلفك قد كان بعد فرض الحجاب ،مع أن آيات الحجاب

قد وردت في سورة النور ،وسورة النور قد نزلت بعد سنة ست ،كما قدمنا في المبحث

السابق.
اها أن
ورةٌ أ َ
اها َوَف َر ْ
ضَن َ
َنزْلَن َ
ثانياً :إن الظاهر من قوله تعالى في أول سورة النورُ :س َ
هذه السورة قد نزلت كلها دفعة واحدة ..وتقدمت شواهد أخرى تدل على ذلك..
وهذا معناه :أن آيات الحجاب قد نزلت مع آيات اإلفك في سورة واحدة ،ودفعة

واحدة ،فكيف يكون الحجاب قد فرض قبل ذلك؟

فما في روايات اإلفك من افتراض الحجاب ووجوبه قبل نزول سورة النور مما ال
يجتمعان.
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ثالثاً :إنهم يقولون :إن الحجاب إنما فرض حينما تزوج «صلى هللا عليه وآله» بزينب
بنت جحش ،حيث بقي الرجال جالسين ،حتى تضايق النبي «صلى هللا عليه وآله «

منهم ،ففرض الحجاب حينئذ .أنساب األشراف وطبقات ابن سعد والمصادر.
كما أن حمنة ـ حسب روايات اإلفك ـ قد طفقت تحارب ألختها زينب ..لكن هللا قد
عصم أختها بالورع .
مما يعني :أن زينب كانت حين قضية اإلفك زوجة لرسول هللا «صلى هللا عليه
وآله» ،وإنما نزل الحجاب بمناسبة تزويجها به «صلى هللا عليه وآله«.
ولكننا نقول :إن ذلك موضع شك كبير ،بل منع ..فإننا إذا أخذنا بقول من يقول :إن
اإلفك كان سنة أربع أو خمس ،فإنما كان في شعبان منها ..وال خالف عندهم في

كون الحجاب قد فرض في ذي القعدة سنة خمس .أنساب األشراف .حسبما تقدم.
فهو إذن بعد قضية اإلفك بال ريب.

تزوج النبي
بل إن ابن سعد ،والطبري ،والبالذري يطلقون الحكم هنا ،ويقولون :إن ُّ

«صلى هللا عليه وآله» بزينب قد كان بعد المريسيع .طبقات ابن سعد (ط ليدن)

وتاريخ األمم والملوك وأنساب األشراف .أضاف البالذري قوله :ويقال :إنه تزوجها
في سنة ثالث وليس بثبت .أنساب األشراف .وإن قلنا :أن اإلفك كان في السنة
السادسة كما هو الصحيح ـ فباإلضافة إلى حكم البالذري ،والطبري ،وابن سعد
المتقدم نالحظ ما يلي:
أوالً :إن هناك رواية تقول :إن عمرة بنت عبد الرحمن سألت عائشة :متى تزوج

رسول هللا »صلى هللا عليه وآله» زينب بنت جحش؟

قالت :مرجعنا من غزوة المريسيع ،أو بعده بقليل .طبقات ابن سعد.
ثانياً :يظهر من عبد الرزاق ،بل صريحه :أن النبي «صلى هللا عليه وآله» قد تزوج
بزينب بعد تزوجه بصفية ،حيث قال ،وهو يعدد زوجات النبي «صلى هللا عليه

وآله«: »..ثم نكح صفية بنت حيي ،وهي مما أفاء هللا عليه يوم خيبر ،ثم نكح زينب
بنت جحش .عبد الرزاق  .والحجاب إنما فرض ـ كما يقولون ـ :في قصة زينب،
ففرض الحجاب إذن يكون بعد المريسيع .

فكيف تقول عائشة :إن اإلفك كان بعد فرض الحجاب ،وبعد تزوجه «صلى هللا عليه
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وآله «بزينب؟! وأنها خمرت وجهها بجلبابها ،وأن حمنة طفقت تحارب ألختها زينب،
التي عصمها هللا بالورع ..وأنه سأل زينب عن أمرها في اإلفك ،فبرأتها؟!

وأما دعوى :أن حديث اإلفك يدل على تقدم زواجه «صلى هللا عليه وآله» بزينب،
وفرض الحجاب .فتح الباري .فهي مصادرة وتحكم بال دليل.

بل إن العكس هو الصحيح ،ألن حديث اإلفك فيه الكثير من اإلشكاالت األساسية

الموجبة لضعفه ووهنه ،فال يقوى على مقاومة النصوص التاريخية األخرى.

ولو أردنا :أن نصحح حديث اإلفك لوجب ان نغير جانباً عظيماً من التاريخ ليوافقه
وينسجم معه ..وال يمكن ذلك ،وال يصح ،من أجل رواية واحدة ،متناقضة ،ضعيفة

السند والمتن ..وتنتابها العلل من كل جانب ومكان.
ثالثاً :قد عرفنا :أن سورة النور قد نزلت في سنة تسع ألجل آيات اللعان ،التي نزلت
في سنة تسع بعد رجوعه «صلى هللا عليه وآله» من تبوك.

رابعاً :هناك روايات تذكر :أن سبب نزول الحجاب هو جرأة عمر على نساء رسول

هللا «صلى هللا عليه وآله» حين نادى سودة بنت زمعة وهي تذهب إلى المناصع

ليالً ،وقال لها :قد عرفناك يا سودة .طبقات ابن سعد (ط دار صادر) .وفي نص

آخر :أن آيات الحجاب نزلت في إيذاء المنافقين لنسائه «صلى هللا عليه وآله» حين
كن يخرجن بالليل لحاجاتهن .راجع طبقات ابن سعد (ط دار صادر) .أو حين أكل
عمر مع بعض نساء النبي «صلى هللا عليه وآله» ،فأصابت يده بعض أيدي نساء
النبي «صلى هللا عليه وآله .طبقات ابن سعد (ط دار صادر).
3ـ المـنـبـر:
أ ـ لقد ورد في روايات اإلفك :أن النبي «صلى هللا عليه وآله» قد صعد المنبر،
واستعذر من ابن أُبي ،وأن الحيين تثاورا ،فما زال يخفضهم وهو على المنبر ،حتى
سكتوا وسكت.

مع أنهم يذكرون :أن المنبر لم يكن قد اتخذ بعد .وإنما اتخذ في السنة الثامنة .السيرة

الحلبية عن كتابي :األصل ،والنور ،وفي فتح الباري ووفاء الوفاء أن ابن النجار جزم
بهذا ،وأما ابن سعد فقد جزم بأنه اتخذ في السابعة ،.بل في السنة التاسعة .كما يدل

عليه ذكر تميم الداري في روايات المنبر ،وتميم إنما قدم المدينة سنة تسع.
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وذلك ألنهم يقولون :إن تميم الداري هو الذي صنعه .األوائل للعسكري ووفاء الوفاء

عن أبي داود ،بسند أحمد ،وفتح الباري عن أبي داود ،والحسن بن سفيان ،والبيهقي،

والعسقالني ،وإسناده جيد ،وسيأتي ذكره في عالمات النبوة وفي البخاري أشار إليه،
وطبقات ابن سعد (ط دار صادر).

ب ـ وفيه أيضاً :ذكر للعباس بن عبد المطلب ،الذي قدم المدينة في آخر سنة ثمان،
فقد جاء في رواية :أنه «صلى هللا عليه وآله» ،عندما اقترح عليه تميم الداري المنبر
شاور العباس بن عبد المطلب ،فقال العباس :إن لي غالماً يقال له :كالب ،أعمل
الناس ،فقال :مره أن يعمل .اإلصابة عن الطبقات ،وطبقات ابن سعد وفي وفاء

الوفاء عن الطبقات ،وقيل :إن رجاله ثقات ما عدا الواقدي ،وكذا قيل في فتح الباري
وهو من حديث أبي هريرة ،وفي كتاب يحيى بن سعيد ،منقطعاً عن أبي الزناد،

وغيره ...الحديث.

وفي المبهمات البن بشكوال قال :قرأت بخط ابن حبان قال :ذكر عبد هللا بن حسين
األندلسي في كتابه في الرجال ،عن عمر بن عبد العزيز :أن المنبر عمله صباح
مولى العباس .اإلصابة.
وقد حاول البعض توجيه ذلك :بأن المقصود :أنه وقف على شيء مرتفع من الطين.
السيرة الحلبية عن صاحب كتاب النور...
ولكن هذا التوجيه ال يعدو كونه تخرصاً ال مبرر له ..وال سيما بمالحظة :أن لفظ
المنبر ال يطلق على ذلك لغة ،كما هو ظاهر..

ويرده أيضاً :أنه »صلى هللا عليه وآله» كان قبل اتخاذ المنبر يخطب وهو مستند
إلى جذع  .فلما اتخذ المنبر تحول إليه ،فحن الجذع ،فأتاه فمسح يده عليه ،حتى

سكن .راجع :الوفاء البن الجوزي ووفاء الوفاء للسمهودي فصاعداً عن البخاري بعدة
طرق ،وعن النسائي ،وابن خزيمة ،وعن الدارمي ،وأحمد ،وابن ماجة ،وابن عساكر
في تحفته ،وعياض ،وابن عبد البر ،وكتاب يحيى بن سعيد ،واإلسفراييني ،وكتاب

ابن زبالة ،والبخاري وفتح الباري عن بعض من تقدم ،وعن الترمذي ،وابن خزيمة،
وصححاه ،وطبقات ابن سعد ومصنف عبد الرزاق ودالئل النبوة  .قال عياض :حنين
الجذع مشهور منتشر ،والخبر به متواتر ،أخرجه أهل الصحيح ،ورواه من الصحابة
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بضعة عشر .راجع :وفاء الوفاء .فبعد هذه الحوارات حول قصة اإلفك يتبين لنا أن
اإلفك الوارد في القرآن واحد ال اثنان و إن درسنا الروايات نجد أن هناك إفكان و

أحدهما أعظم و أشنع و أبغض من اآلخر و نجد أن هللا سبحانه و تعالى برئ

أحدهما من هذه التهمة و لم يبرئ اآلخر و ال ينسجم هذا أبدا مع عدالة هللا سبحانه
و تعالى .و علمنا خالل ما تقدم أن التهمة التي وقعت على مارية القبطية و ابن
عمها على أن إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه و آله ليس بابنه و حتى أن هذه
التهمة صدرت من قبل عائشة و حفصة و أبويهما .و كانت هذه الحادثة حسب

أغلب المؤرخين سنة تسعة للهجرة .أما قصة اإلفك المنسوبة إلى عائشة يقولون كان

سنة خمسة أو ستة للهجرة .فكيف باهلل عليه يبرئ هللا سبحانه و تعالى التي اتهمت

منذ سنة خمسة أو ستة للهجرة في السنة التاسعة للهجرة و يترك بدون تبرئة التي

وقعت في نفس السنة؟
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الر ْحم ِن ُّ
الزْه ِر ُّيَ ،ع ِن ُّ
َّ
الزْه ِرِي،
يم اْلح َّمان ُّيَ ،ح َّدثََنا ُع ْث َم ُ
ان ْب ُن َع ْبد َّ َ
َحدثََنا اْل ُه َذْي ُل ْب ُن إ ْب َراه َ
عن س ِع ِيد ب ِن اْلمسِي ِب ،عن أَِبي هريرةَ ،قالَ :قال رسول َّ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم:
َْ
َُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
َّللا َ
ْ َُ
َْ َ
ِِ
َّللاِ ،ثُ َّم تَعمل بره ًة ِبسَّن ِة رس ِ
ُم ُة برَه ًة ِب ِكتَ ِ
الر ِي،
َّللاِ ،ثُ َّم تَ ْع َم ُل ِب َّ ْأ
ول َّ
اب َّ
«تَ ْع َم ُل َهذه ْاأل َّ ُ ْ
ْ َ ُ ُْ َ ُ َ ُ
ْي َفَق ْد ُّ
الر ِ
َضُّلوا» مسند أبي يعلى الموصلي.
َفِإ َذا َع ِمُلوا ِب َّأ
ضلوا َوأ َ
َ
جاء في صحيح ابن حبان محققا أما بعد فإن هللا جل وعال انتخب محمدا صلى هللا
عليه وسلم لنفسه وليا وبعثه إلى خلقه نبيا ليدعوا الخلق من عبادة األشياء إلى
عبادته ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعته حيث كان الخلق في جاهلية جهالء

وعصبية مضلة عمياء يهيمون في الفتن حيارى ويخوضون في األهواء سكارى

يترددون في بحار الضاللة ويجولون في أودية الجهالة شريفهم مغرور ووضيعهم
مقهور .فبعثه هللا إلى خلقه رسوال وجعله إلى جنانه دليال فبلغ صلى هللا عليه وسلم
عنه رساالته وبين المراد عن آياته وأمر بكسر األصنام ودحض األزالم حتى أسفر
الحق عن محضه وأبدى الليل عن صبحه وانحط به أعالم الشقاق وانهشم بيضة
النفاق .وإن في لزوم سنته تمام السالمة وجماع الكرامة ال تطفأ سرجها وال تدحض
حججها من لزمها عصم ومن خالفها ندم إذ هي الحصن الحصين والركن الركين

الذي بان فضله ومتن حبله من تمسك به ساد ومن رام خالفه باد فالمتعلقون به أهل
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السعادة في اآلجل والمغبوطون بين األنام في العاجل .وإني لما رأيت األخبار طرقها
كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت الشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ
أو المقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجو ار ال يكتب والمنكر المقلوب عزي از
يستغرب وأن من جمع السنن من األئمة المرضيين وتكلم عليها من أهل الفقه والدين

أمعنوا في ذكر الطرق لألخبار وأكثروا من تكرار المعاد لآلثار قصدا منهم لتحصيل
األلفاظ على من رام حفظها من الحفاظ فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في
الكتاب وترك المقتبس التحصيل للخطاب .فتدبرت الصحاح ألسهل حفظها على

المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لئال يصعب وعيها على المقتبسين فرأيتها تنقسم خمسة
أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية.
فأولها األوامر التي أمر هللا عباده بها.
والثاني النواهي التي نهى هللا عباده عنها.
والثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها.
والرابع اإلباحات التي أبيح ارتكابها.
والخامس أفعال النبي صلى هللا عليه وسلم التي انفرد بفعلها.
ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة ليس يعقلها
إال العالمون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في األصول بالقياس

المنكوس وأمعن في الفروع بالرأي المنحوس.
يز ْب ُن اْلمِن ِ
الد ْرَد ِاء َع ْب ُد اْل َع ِز ِ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َعلِ ٍي اْل َم ْرَوِز ُّي ،ثنا أ َُبو َّ
اق ْب ُن
يب ،ثنا ِإ ْس َح ُ
ُ
عب ِد هللاِ ب ِن َكيسان ،ح َّدثَِني أَِبي ،عن ِع ْك ِرم َة ،ع ِن اب ِن عب ٍ ِ
ال:
َْ
َ َ ْ َ
َْ
ْ َْ َ َ
َّاس َرضي هللاُ َع ْن ُه َماَ ،ق َ
َل َّما أَ ْقبل رسول هللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم ِمن غزوِة خيبر نزل عَلي ِه {ِإ َذا جاء نصر هللاِ
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََْ ََ َ َ ْ
َ َ َُْ
ََ َُ ُ
َ
ِ
آخر اْل ِق َّ ِ
ِ
ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ« :يا َعِل ُّي
َواْلَف ْت ُح} [النصر ]1 :إَلى َ
ال َرُس ُ
صةَ ،ق َ
ول هللا َ
الناس يدخُلون ِفي دي ِن هللاِ
ِ
ِ
ْب ُن أَِبي َ ِ ٍ
{وَأرَْي َت َّ َ َ ْ ُ َ
َْ
اء َن ْ
ص ُر هللا َواْلَف ْت ُح» َ ،
طالبَ ،يا َفاط َم ُة َج َ
أَ ْفواجا َفسِبح ِبحم ِد ربِك و ِ
ان تََّو ًابا} [النصرَ ]3 :عَلى أََّن ُه َي ُكو َن َب ْع ِدي ِفي
استَ ْغف ْرهُ ِإَّن ُه َك َ
َ ً َ ْ َْ َ َ َ ْ
اهد اْلمؤ ِمِن َّ ِ
ِ
اإلحد ِ
اْلم ْؤ ِمِن َ ِ
اث
الَ « :عَلى ِْ ْ َ
ين الذ َ
الَ :ع َال َم ُن َج ُ ُ ْ َ
آمَّنا؟ َق َ
ين اْلج َه ُاد َق َ
ين َيُقولُو َن َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين م َن َّ ِ
ْي في الد ِ
ِفي الد ِ
الر ِ
ال
ين ِإ َذا َما َعمُلوا ِب َّأ
ينِ ،إَّن َما الد ُ
الرب أ َْم ُرهُ َوَن ْه ُي ُه» َق َ
ْي َوَال َأر َ
صص ِف ِ
ِِ
ِ
ِ
يه ُسَّن ٌة
ول هللاِ أ َأ
ض َلَنا أ َْمٌر َل ْم َي ْن ِز ْل فيه ُق ْر ٌ
َرَْي َت ِإ ْن َع َر َ
آن َوَل ْم ُي َخ ْ
َعل ٌّيَ :يا َرُس َ
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ِ
ِم ْنكَ ،قال« :تَجعُلونه ُشورى بين اْلعاِب ِد ِ
ون ُه ِب َأر ِ
اص ٍةَ ،فَل ْو
ْي َخ َّ
ضَ
ين َوَال تَْق ُ
ين م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ
َ َ
ول هللاِ
اإلس َالمِ ،وَقرابِت َك ِم ْن رس ِ
ُك ْن ُت مستَ ْخلًِفا أَح ًدا َلم َي ُك ْن أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َح َّق به م ْن َك لق َدم َك في ْ ْ
ُْ
َُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ان ِم ْن
ينَ ،وَقْب َل َذل َك َما َك َ
ك َو ِع ْن َد َك َسِي َدةُ ن َساء اْل ُم ْؤ ِمن َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم ،وص ْه ِر َ
َ
َب َال ِء أَِبي َ ِ ٍ ِ
َن أ َْرَعى َل ُه ِفي َوَل ِدِه» المعجم
يص َعَلى أ ْ
َّاي َوَن َزَل اْلُق ْر ُ
آن َوأََنا َح ِر ٌ
طالب ،إي َ
الكبير للطبراني.

ِ
َّللاَِ ،ح َّدثََنا
ان اْل َم َد ِائِن ُّيِ ،باْل َم َد ِائ ِن َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َج ْعَف ِر ْب ِن ُم َح َّمد ْب ِن َغ َّس َ
ارج ُة بن مصع ِب ،عن ِهشا ِم ب ِن عروة ،عن أَِب ِ
َّللاِ ْب ِن
يهَ ،ع ْن َع ْب ِد َّ
َ ْ َ ْ ُْ َ َ َ ْ
َشَب َاب ُةَ ،ح َّدثََنا َخ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ
عم ٍرو َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
اعا َوَل ِك ْن
صَّلى َّ
َّللا َال َي ْن ِزعُ اْلعْل َم ْانت َز ً
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم« :إ َّن َّ َ
َ َ َُ ُ
َْ
َّللا َ
ض اْلعَلم ِ
ض َه َذا اْل ِعْلم ِبَق ْب ِ
اءَ ،فِإ َذا َلم َي ْب َق َعالِ ٌم  ,اتَّ َخ َذ َّ
اال َ ,ف ُسِئُلوا
وسا ُج َّه ً
َيْقِب ُ
الن ُ
اس ُرُء ً
ْ
ُ َ
َ
ْي َف ُّ
َضُّلوا» .معجم ابن المقرئ.
َخ ُذوا ِب َّأ
َن َيُقولُوا َال َن ْعَل ُمَ ،فأ َ
استَ ْحَي ْوا أ ْ
ضلوا َوأ َ
الر ِ َ
َف ْ
ِ
الَ :ح َّدثََنا َع ْب ُد
الَ :ح َّدثََنا أ َُبو َح ِات ٍم َّ
َح َّدثََنا أ َُبو اْلَقاس ِم َحْف ُ
ص ْب ُن ُع َم َر َق َ
الر ِاز ُّي َ ,ق َ
يز بن عب ِد َّ ِ
الرحم ِن بن أَِبي ِ ِ
ِ
ال " :أ َْد َرْكَنا
الَ :ح َّدثََنا َع ْب ُد َّ ْ َ ْ ُ
اْل َع ِز ِ ْ ُ َ ْ
الزَناد َ ,ق َ
َّللا ْاأل َُوْيس ُّي َ ,ق َ
ار أََّوِلي ِ
َّة َّ ِ ِ
َهل اْلج َد ِل والتَّْن ِق ِ
ض ِل َواْل ِفْق ِه ِم ْن ِخَي ِ
َخ ِذ ِبال َّأر ِ
ْي
يب َ ,و ْاأل ْ
َه َل اْلَف ْ
أْ
الناس َيع ُيبو َن أ ْ َ َ َ
ِ
ِ
َش َّد التَّ ْح ِذ ِ
ير ,
ونا ُمَقارَبتَ ُه ْم أ َ
أَ
َش َّد اْل َع ْي ِب َ ,وَي ْن َه ْوَنَنا َع ْن لَِقائ ِه ْم َو َم َجاَل َست ِه ْم َ ,و َح َّذ ُر َ
ول َّ ِ
َّللاِ  ,وسَن ِن رس ِ
ونا أََّنهم عَلى َ ٍ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
صَّلى َّ
َوُي ْخِب ُر َ ُ ْ َ
َّللاُ
َّللا َ
ض َالل َ ,وتَ ْحريف لتَأْويل كتَاب َّ َ ُ َ ُ
عَلي ِه وسَّلم  ,وما توِفي رسول َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ َّ
َّ
يب
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َ ,حتى َك ِرَه اْل َم َسائ َل َوالت ْنق َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُُ َ َ ُ ُ
َّللا َ
ِ
ور  ,وَزجر عن َذلِك  ,وح َّذره اْلمسلِ ِم ِ
ِ
ان ِم ْن َق ْو ِل
ين في َغ ْي ِر َم ْوض ٍع َ ,حتَّى َك َ
ُم ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َعن ْاأل ُ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
َِّ
الَ « :ذ ُروِني َما تََرْكتُ ُك ْم َ ,فِإَّن َما َهَل َك
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َم في َك َراهَية َذل َك أ ْ
َن َق َ
النب ِي َ
ِ
ٍ
َّال ِذين ِمن َقبِل ُكم ِبسؤالِ ِهم  ,و ْ ِ ِ
اجتَِن ُبوهُ ,
اخت َالف ِه ْم َعَلى أ َْنِبَيائ ِه ْم َ ,فِإ َذا َن َه ْيتُ ُك ْم َع ْن َش ْيء َف ْ
َ ْ ْ ْ َُ ْ َ
ِ
ِ ٍ
َك َّب َعَلى التَّْن ِق ِ
يب َل ْم َي ْع ِق ْل ِم ْن
ط ْعتُ ْم َ ,فأ ُّ
استَ َ
ام ِرٍئ أ َ
َي ْ
َم ْرتُ ُك ْم ب َش ْيء َفأَتُوا م ْن ُه َما ْ
َوإِ َذا أ َ
الناس يوم ِقيل َلهم ه َذا اْلَقول ِمن اْل َك ْش ِ
ف َع ِن ْاألُم ِ
ور ُج ْزًءا ِم ْن ِم َائ ِة
ُْ َ
َه َذاَ .وَل ْم َيْبلُ ِغ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ
ِ
َخ ِذ ِه ْم ِباْل َج َد ِل ,
َه َو ِاء َ ,و َخاَلُفوا اْل َح َّق ِإ َّال ِبأ ْ
َه ُل ْاأل ْ
ُج ْزٍء م َّما َبَل ُغوا اْلَي ْوَم َ ,ف َه ْل َهَل َك أ ْ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ
ير ِفي ِد ِين ِهم َ ,ف ُهم ُك َّل َي ْو ٍم َعَلى ِد ِ
َوالتَّْف ِك ِ
يمو َن َعَلى
ين َ
ض َالَلة َو ُش ْب َهة َجد َيدة َ ,ال ُيق ُ
ْ
ْ
َع َجَب ُهم ِإ َّال َنَقَل ُهم اْل َج َد ُل َوالتَّْف ِك ُير ِإَلى ِد ٍ
ِ ٍ
السَن َن َ ,وأ َْم َر
ين ِس َواهُ َ ,وَل ْو َل ِزُموا ُّ
دين َ ,وإِ ْن أ ْ ْ
ُ
ِِ
طعوا َع ْنهم َّ
َخ ُذوا ِب ْاألَثَ ِر َّال ِذي َح َّ
ض ُه ْم َعَل ْي ِه
الش َّك َ ,وأ َ
اْل ُم ْسلم َ
ين َ ,وتََرُكوا اْل َج َد َل َلَق َ ُ
ُُ
رسول َّ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم» اإلبانة الكبرى البن بطة.
صَّلى َّ
َُ ُ
َّللا َ
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ح َّدثَنا عبد َّ ِ
ِ
الترِم ِذ ُّيَ ،قالَ " :كتَبت اْلح ِد َ ِ
ِ
ين
َ َ َُْ
يث ت ْس ًعا َو ِع ْش ِر َ
ص ٍر ْ
ُْ َ
َ
َّللا ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َن ْ
ْي ِفي َّ
َسَن ًةَ ،و َس ِم ْع ُت َم َس ِائ َل َمالِ ٍك َوَق ْوَل ُهَ ،وَل ْم َي ُك ْن لِي ُح ْس ُن َأر ٍ
الش ِاف ِع ِيَ ،فَب ْيَن َما أََنا
َق ِ
النِب ِي صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َوسَّلم ِباْلم ِد َين ِة ِإ ْذ َغَف ْو ُت َغْف َوًةَ ،ف َأرَْي ُت َّ
اعٌد ِفي م ْس ِج ِد َّ
النِب َّي
َ َ َ
َ
َ
صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم ِفي اْلمنامَِ ،فُقْلت :يا رسول َّ ِ
َكتُب أر ِ ِ
الَ :ال.
ََ
ْي أَبي َحن َيف َة؟ َق َ
ُ َ َُ َ
َّللا ،أ ْ ُ َ َ
َ
ُ َ ْ ََ َ
ِ
ٍِ
َكتُب أرْي َّ
الش ِاف ِع ِي؟
الْ :
ُقْل ُت :أ ْ
ْي َمالك َق َ
اكتُ ْب َما َوا َف َق ُسَّنتيُ .قْل ُت َل ُه :أ ْ ُ َ َ
َكتُ ُب َأر َ
طأَ أرْسه ِشبه اْل َغضب ِ َّ
الر ِ
ف ُسَّنِتي.
الَ :ل ْي َس ِب َّأ
َف َ
ْيَ ،ه َذا َرٌّد َعَلى َم ْن َخاَل َ
ط ْأ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ان َيتََولىَ ،وَق َ
الرْؤَيا ِإَلى ِمصر َف َكتَ ْب ُت ُكتُب َّ
الش ِاف ِع ِي " حلية األولياء و
الَ :ف َخ َر ْج ُت ِفي ِإ ْث ِر َه ِذِه ُّ
َ
َْ
َق َ
طبقات األصفياء.
ِ
الر ْح َم ِن ْب ُن أَِبي َح ِاتمٍ ،ثََنا َعلِ ُّي ْب ُن
ان ،ثََنا َع ْب ُد َّ
َح َّدثََنا َع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِن ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َح ْم َد َ
اع ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
اق ْب َن
ولَ :سم ْع ُت ِإ ْس َح َ
يل الت ْرِمذ َّيَ ،يُق ُ
الَ :سم ْع ُت أََبا إ ْس َم َ
اْل َح َس ِن اْلهس ْن َجان ُّيَ ،ق َ
ر ِ
ْي  -وَذ َكر الثَّوِر ُّي و ْاألَوز ِ
َّ
اع ُّيَ ،و َمالِ ًكا َوأََبا َحِن َيف َة -
َحٌد ِب َّأ
الر ِ َ َ ْ َ ْ َ
ََ
ولَ « :ما تَ َكل َم أ َ
اه َوْيهَ ،يُق ُ
الش ِاف ِع َّي أ ْ ِ
َن َّ
ِإ َّال أ َّ
طأً ِم ْن ُه ْم» حلية األولياء و طبقات األصفياء.
اعاَ ،وأََق ُّل َخ َ
َكثَ ُر اتَب ً
شَ ،ع ْن َع ِد ِي ْب ِن ثَاِب ٍتَ ،ع ْن ِزِر ْب ِن ُحَب ْي ٍ
َعم ِ
َو ْاب ُن ُف َ ٍ ِ
ال َعلِ ُّي
الَ :ق َ
شَ ،ق َ
ضْيلَ ،عن األ ْ َ
ِ
بن أَِبي َ ِ
ْي ".
ك َ ,واْل ُكْف ُر َ ,و َّأ
ُْ
طال ٍب " :ثَالثَ ٌة ال ُيْقَب ُل َم َع ُه َّن َع َم ٌل :الش ْر ُ
الر ُ
ِ
ِ
ِ
الر ِ
ْي»
َّللاِ َو ُسَّن َة َرُسولِ ِه َوتَ ْع َم ُل ِب َّأ
اب َّ
ين َو َما َّأ
َقاُلواَ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
ال« :تََدعُ كتَ َ
ْي؟ َق َ
الر ُ
أمالي ابن بشران.
أَخبرنا أَبو ب ْك ٍر أَحمد بن مح َّم ِد ب ِن اْلح ِ ِ
ظ،
َصَب َه ِان ُّي  ,أبنا َعلِ ُّي ْب ُن ُع َم َر اْل َح ِاف ُ
ْ َُ ْ ُ ُ َ ْ
ْ ََ َ ُ َ
َ
ارث ْاأل ْ
ِ ِ
الرحم ِن بن َش ِر ٍ
ِ
يك،
ان ْب ِن َحكيمٍ ،ثنا َع ْب ُد َّ ْ َ ْ ُ
َح َم ُد ْب ُن ُع ْث َم َ
يل ،ثنا أ ْ
أبنا اْل ُح َس ْي ُن ْب ُن إ ْس َماع َ
ٍِ
الشعِب ِي ،عن عم ِرو ب ِن حري ٍث ،عن عم ِر ب ِن اْلخ َّ
ط ِ
اب،
َ
َْ َُ ْ
َ ْ َ ْ ْ َُْ
ثنا أَُب ٌّيَ ،ع ْن ُم َجالدَ ،ع ِن َّ ْ
ِ
َّاكم وأَصح ِ
َّللا َع ْن ُه َق ِ
الر ِ
َن
اب َّأ
اء ُّ
َح ِاد ُ
يث أ ْ
السَن ِن أ ْ
ْي َفِإَّن ُه ْم أ ْ
َعَي ْت ُه ُم ْاأل َ
ال :إي ُ ْ َ ْ َ
َ
َرض َي َّ ُ
َع َد ُ
ْي َف ُّ
َضُّلوا .المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي.
وها َ ,فَقالُوا ِب َّأ
َي ْحَف ُ
ضلوا َوأ َ
الر ِ َ
ظ َ

عنه ،عن بعض أصحابنا ،عمن ذكره ،عن معاوية بن ميسرة بن شريح ،قال :شهدت
أبا عبدهللا عليه السالم في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من مائتى رجل
فيهم عبدهللا بن شبرمة فقال :يا أبا عبدهللا إنا نقضى بالعراق فنقضى ما نعلم من
الكتاب والسنة وترد علينا المسألة فنجتهد فيها بال أرى قال :فأنصت الناس جميع من

88

حضر للجواب وأقبل أبوعبدهللا عليه السالم على من على يمينه يحدثهم فلما رأى
الناس ذلك أقبل بعضهم على بعض وتركوا االنصات.
(قال ):ثم تحدثوا ما شاء هللا ثم إن ابن شبرمة قال :يا أبا عبدهللا إنا قضاة العراق
وإنا نقضى بالكتاب والسنة وإنه ترد علينا أشياء نجتهد فيها بالرأى قال :فأنصت
جميع الناس للجواب وأقبل أبوعبدهللا عليه السالم على من على يساره يحدثهم فلما
رأى الناس ذلك أقبل بعضهم على بعض وتركوا االنصات ثم إن ابن شبرمة مكث ما
شاء هللا ثم عاد لمثل قوله :فأقبل ابو عبدهللا عليه السالم فقال :أي رجل كان علي
بن أبي طالب؟  -فقد كان عندكم بالعراق ولكم به خبر ،قال :فأطرأه ابن شبرمة وقال
فيه قوال عظيما ،فقال له أبوعبدهللا عليه السالم :فان عليا أبي أن يدخل في دين هللا
الرأى وأن يقول في شئ من دين هللا بالرأى والمقائيس ،فقال أبوساسان :فلما كان
الليل دخلت على أبي عبدهللا عليه السالم فقال لي :يا أبا ساسان لم يدعنى صاحبكم
ابن شبرمة حتى أجبته ثم قال :لو علم ابن شبرمة من اين هلك الناس ما دان
بالمقائيس .اإلشكال و الق ارئن من المحاسن.
بن ابى نصير عن ز اررة قال كنت عند ابى جعفر عليه السالم فقال لى رجل من اهل
الكوفة سله عن قول امير المؤمنين عليه السالم سلونى عما شئتم والتسئلونى عن
شئ اال انبأتكم به قال فسئلته فقال انه ليس احد عنده علم شئ اال خرج من عند
امير المؤمنين فليذهب الناس حيث شاؤا فوهللا ليأتين االمر هيهنا واشار بيده إلى
صدره.
حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
ابى جعفر عليه السالم قال سمعته يقول انه ليس عند احد من حق وال صواب وليس
احد من الناس يقضى بقضاء فيه الحق اال مفتاحه على فاذا تشعبت بهم االمور كان
الخطاء من قبلهم والصواب من قبله او كما قال.
حدثنا محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على عن محمد بن مسلم قال
سمعت ابا جعفر عليه السالم يقول اما انه ليس عند احد علم وال حق وال فتيا اال
شيئا اخذ عن على بن ابى طالب عليه السالم وعنا اهل البيت و ما من قضاء
يقضى به بحق وثواب اال بدا ذلك ومفتاحه وسببه وعلمه من على و منا فاذا اختلف
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عليهم امرهم قاسوا وعملوا بالرأى وكان الخطاء من قبلهم فاذا قاسوا وكان الصواب
اذا تبعوا االثار من قبل على عليه السالم.
حدثنا عبدهللا بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدهللا بن مسكان عن
محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السالم يقول ليس عند احد من الناس حق
والصواب وال احد من الناس يقضى بقضاء حق اال ما خرج منا اهل البيت فاذا
تشعبت بهم االمور كان الخطاء منهم والصواب من قبل على عليه السالم.
باب في التسليم الل محمد ص فيما جاء عندهم صلوات عليهم
حدثنا الحسن بن على بن النعمان عن عبدهللا بن مسكان عن كامل التمار قال قال

ابوجعفر عليه السالم يا كامل تدرى ماقول هللا قد افلح المؤمنون قلت جعلت فداك

افلحوا وفازوا وادخلوا الجنة قال قد افلح المسلمون ان المسلمين هم النجباء .بصائر
الدرجات.
يا هشام ال دين لمن ال مروة له .وال مروة لمن ال عقل له .وإن أعظم الناس قد ار

الذي ال يرى الدنيا لنفسه خط ار  ،أما إن أبدانكم ليس له ثمن إال الجنة ،فال تبيعوها
بغيرها.
يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السالم كان يقول " :ال يجلس في صدر المجلس إال
رجل فيه ثالث خصال :يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكالم ،ويشير
بالرأي الذي فيه صالح أهله ،فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق ".
وقال الحسن بن علي عليهما السالم " :إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها " قيل:
يا ابن رسول هللا ومن أهلها؟ قال " :الذين قص هللا في كتابه وذكرهم ،فقال " :إنما
يتذكر أولوا االلباب " قال :هم أولوا العقول " وقال علي بن الحسين عليهما السالم" :
مجالسة الصالحين داعية إلى الصالح أو كما قال عليه السالم.
قال :وحدثني مسعدة بن صدقة قال :حدثني جعفر بن محمد ،عن أبيه عليه السالم:
أن عليا عليه السالم قال " :من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ،ومن
دان هللا بالرأي لم يزل دهره في ارتماس " .قرب اإلسناد.
في أحاديث هذا الباب وأمثالها داللة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة ،
وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما  ،وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي ،
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ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء  ،ال يقال  :هذا الرأي خارج عن االدلة
الشرعية وال خالف في بطالن مثله  ،وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص  ،فال يدل
على بطالن مطلق الرأي النا نقول  :ال نسلم خروجه عن االدلة الشرعية  ،بل
استدل عليه علماء العامة بجميع تلك االدلة من االصل واالستصحاب واالجماع
وقياس االولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك  ،بل من ظاهر الكتاب والسنة في
قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة هلل ) [ البقرة  ] 196 : 3وما وافقها من االخبار ،
وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر  ،والحتمال تخصيص النص
بالحج الواجب فبقي الباقي  ،وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص
الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه  .قده ) .وسائل الشيعة.
عمر اليماني  ،عن عمر بن اُذينة  ،عن أبان بن أبي عياش  ،عن سليم بن قيس

الهاللي  ،عن أمير المؤمنين ( عليه السالم ) قال  :بني الكفر على أربع دعائم :

الفسق  ،والغلو  ،والشك  ،والشبهة  ،والفسق على أربع شعب  :على الجفاء ،
والعمى  ،والغفلة  ،والعتو  ،والغلو على أربع شعب  :على التعمق بالرأي  ،والتنازع

فيه  ،والزيغ  ،والشقاق  ،والشك على أربع شعب  :على المرية  ،والهوى  ،والتردد ،
واالستسالم  ،والشبهة على أربع شعب  :إعجاب بالزينة  ،وتسويل النفس  ،وتأول

العوج  ،ولبس الحق بالباطل  ،والنفاق على أربع دعائم  :على الهوى  ،والهوينا ،

والحفيظة  ،والطمع  ،والهوى على أربع شعب  ،على البغي  ،والعدوان  ،والشهوة ،
والطغيان  ،والهوينا على أربع شعب  :على الغرة  ،واالمل  ،والهينة  ،والمماطلة ،
والحفظية على أربع شعب  :على الكبر والفخر  ،والحمية  ،والعصبية  ،والطمع على
أربع شعب  :الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر  . . .الحديث  .وسائل الشيعة.
وعن محمد بن يحيى  ،عن أحمد بن محمد  ،عن بعض أصحابه  ،وعن علي بن
إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ابن أبي عمير جميعا  ،عن محمد بن أبي حمزة  ،عن
حمران  ،عن أبي عبدهللا ( عليه السالم ) ـ في حديث ـ قال  :أال تعلم أن من انتظر

أمرنا  ،وصبر على ما يرى من االذى والخوف فهو غدا في زمرتنا ؟ فاذا رأيت الحق
قد مات وذهب أهله  ،ورأيت الجور قد شمل البالد  ،ورأيت القرآن قد خلق  ،وأحدث
فيه ما ليس فيه  ،ووجه على االهواء  ،ورأيت الدين قد انكفا كما ينكفىء الماء ،
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ورأيت أصحابه  ،ورأيت الفسق قد ظهر  ،واكتفى الرجال بالرجال  ،والنساء بالنساء ،
ورأيت المؤمن صامتا ال يقبل قوله  ،ورأيت الفاسق يكذب وال يرد عليه كذبه وفريته ،
ورأيت الصغير يستحقر الكبير  ،ورأيت االرحام قد تقطعت  ،ورأيت من يمتدح
بالفسق يضحك منه  ،وال يرد عليه قوله  ،ورأيت الغالم يعطى ما تعطى المرأة ،
ورأيت النساء يتزوجن النساء  ،ورأيت الثناء قد كثر  ،ورأيت الرجل ينفق المال في

غير طاعة هللا  ،فال ينهى وال يؤخذ على يديه  ،ورأيت الناظر يتعوذ باهلل مما يرى
المؤمن فيه من االجتهاد  ،ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع  ،ورأيت الكافر

فرحا لما يرى في المؤمن  ،مرحا لما يرى في االرض من الفساد  ،ورأيت الخمور

تشرب عالنية  ،ويجتمع عليها من ال يخاف هللا عز وجل  ،ورأيت اآلمر بالمعروف
ذليال  ،ورأيت الفاسق فيما ال يحب هللا قويا محمودا  ،ورأيت أصحاب اآليات

يحقرون ويحتقر من يحبهم  ،ورأيت سبيل الخير منقطعا  ،وسبيل الشر مسلوكا ،
ورأيت بيت هللا قد عطل ويؤمر بتركه  ،ورأيت الرجل يقول ما ال يفعله  ،ورأيت

الرجال يتسمنون للرجال  ،والنساء للنساء  ،ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة
المرأة من فرجها  ،ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال  ،ورأيت التأنيث
في ولد العباس قد ظهر  ،واظهروا الخضاب  ،وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها ،
وأعطوا الرجال االموال على فروجهم  ،وتنوفس في الرجل  ،وتغاير عليه الرجال ،
وكان صاحب المال أعز من المؤمن  ،وكان الربا ظاه ار ال يغير  ،وكان الزنا تمتدح
به النساء  ،ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال  ،ورأيت أكثر الناس وخير
بيت من يساعد النساء على فسقهن  ،ورأيت المؤمن محزونا محتق ار ذليال  ،ورأيت

البدع والزنا قد ظهر  ،ورأيت الناس يقتدون بشاهد الزور  ،ورأيت الحرام يحلل ،
ورأيت
أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق  ،ورأيت الشر ظاه ار ال ينهى عنه ويعذر
الحالل يحرم  ،ورأيت الدين بالرأي  ،وعطل الكتاب وأحكامه  ،ورأيت الليل ال

يستحيى به من الجرأة على هللا  ،ورأيت المؤمن ال يستطيع أن ينكر اال بقلبه  ،ورأيت
العظيم من المال ينفق في سخط هللا عز وجل  ،ورأيت الوالة يقربون أهل الكفر ،

ويباعدون أهل الخير  ،ورأيت الوالة يرتشون في الحكم  ،ورأيت الوالية قبالة لمن زاد
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ورأيت ذوات االرحام ينكحن ويكتفى بهن  ،ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى
الظنة  ،ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله  ،ورأيت الرجل يعير على
إتيان النساء  ،ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور  ،يعلم ذلك ويقيم عليه

ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ماال يشتهي وتنفق على زوجها  ،ورأيت الرجل يكري
امرأته وجاريته ويرضى بالدني من الطعام والشراب  ،ورأيت االيمان باهلل عز وجل
كثيرة على الزور  ،ورأيت القمار قد ظهر  ،ورأيت الشراب يباع ظاه ار ليس له مانع
ورأيت النساء يبذلن أنفسهن الهل الكفر  ،ورأيت المالهي قد ظهرت  ،يمر بها ال
يمنعها احد أحدا  ،وال يجترىء أحد على منعها  ،ورأيت الشريف يستذله الذى يخاف
سلطانه  ،ورأيت اقرب الناس من الوالة من يمتدح بشتمنا اهل البيت  ،ورأيت من
يحبنا يزور وال تقبل شهادته  ،ورأيت الزور من القول يتنافس فيه  ،ورأيت القرآن قد
ثقل على الناس استماعه  ،وخف على الناس استماع الباطل  ،ورأيت الجار يكرم
الجار خوفا من لسانه  ،ورأيت الحدود قد عطلت  ،وعمل فيها باالهواء  ،ورأيت

المساجد قد زخرفت  ،ورأيت اصدق الناس عند الناس المفتري الكذب  ،ورأيت الشر
قد ظهر والسعي بالنميمة  ،ورأيت البغي قد فشا  ،ورأيت الغيبة تستملح ويبشر بها
الناس بعضهم بعضا  ،ورأيت طلب الحج والجهاد لغير هللا  ،ورأيت السلطان يذل
للكافر المؤمن  ،ورأيت الخراب قد أديل من العمران  ،ورأيت الرجل معيشته من
بخس المكيال والميزان  ،ورأيت سفك الدماء يستخف بها  ،ورأيت الرجل يطلب
الرئاسة لعرض الدنيا  ،ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى وتسند اليه االمور  ،ورايت
الصالة قد استخف بها  ،ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه  ،ورأيت
الميت ينشر من قبره ويؤذى وتباع أكفانه  ،ورأيت الهرج قد كثر  ،ورأيت الرجل
يمسي نشوان ويصبح سكران ال يهتم بما الناس فيه  ،ورأيت البهائم تنكح  ،ورأيت
البهائم يفرس بعضها بعضا ورأيت الرجل يخرج إلى مصاله ويرجع وليس عليه شيء
من ثيابه  ،ورأيت قلوب الناس قد قست وجمدت أعينهم وثقل الذكر عليهم  ،ورأيت
السحت قد ظهر يتنافس فيه  ،ورأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس  ،ورأيت الفقيه
يتفقه لغير الدين  ،يطلب الدنيا والرئاسة  ،ورأيت الناس مع من غلب  ،ورأيت طالب
الحالل يذم ويعير  ،وطالب الحرام يمدح ويعظم  ،ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما ال
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يحب هللا  ،ال يمنعهم مانع وال يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد  ،ورأيت المعازف
ظاهرة في الحرمين  ،ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى
عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويقول  :هذا عنك موضوع  ،ورأيت
الناس ينظر بعضهم إلى بعض  ،ويقتدون بأهل الشرور  ،ورأيت مسلك الخير

وطريقه خاليا ال يسلكه أحد  ،ورأيت الميت يه أز به فال يفزع له أحد  ،ورأيت كل عام

يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان  ،ورأيت الخلق والمجالس ال يتابعون إال
االغنياء  ،ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به  ،ويرحم لغير وجه هللا  ،ورأيت

اآليات في السماء ال يفزع لها أحد  ،ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم  ،وال
ينكر أحد منك ار تخوفا من الناس  ،ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة هللا ،

ويمنع اليسير في طاعة هللا  ،ورأيت العقوق قد ظهر  ،واستخف بالوالدين  ،وكانا

من أسوأ الناس حاال عند الولد  ،ويفرح بأن يفتري عليهما  ،ورأيت النساء وقد غلبن

على الملك  ،وغلبن على كل أمر  ،ال يؤتى اال ما لهن فيه هوى  ،ورأيت ابن الرجل

يفتري على أبيه  ،ويدعو على والديه  ،ويفرح بموتهما  ،ورأيت الرجل إذا مر به يوم

ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو
شرب مسكر كئيبا حزينا  ،يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره  ،وإذا رأيت

السلطان يحتكر الطعام  ،ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور  ،ويتقامر بها

ويشرب بها الخمور  ،ورأيت الخمر يتداوى بها  ،وتوصف للمريض ويستشفى بها ،
ورأيت الناس قد استووا في ترك االمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،وترك التدين
به  ،ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق دائمة ورياح أهل الحق ال تحرك  ،ورأيت
االذان باالجر والصالة باالجر  ،ورأيت المساجد محتشية ممن ال يخاف هللا ،

مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق  ،ويتواصفون فيها شراب المسكر ،
ورأيت السكران يصلي بالناس وهو ال يعقل وال يشان بالسكر  ،وإذا سكر أُكرم واتقى
وخيف وترك ال يعاقب  ،ويعذر بسكره .ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث

بصالحه  ،ورأيت القضاة يقضون بخالف ما أمر هللا  ،ورأيت الوالة يأتمنون الخونة
للطمع  ،ورأيت الميراث قد وضعته الوالة الهل الفسق والجرأة على هللا  ،يأخذون

منهم ويخلونهم وما يشتهون  ،ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى وال يعمل القائل بما
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يأمر  ،ورأيت الصالة قد استخف بأوقاتها  ،ورأيت الصدقة بالشفاعة ال يراد بها وجه

هللا  ،ويعطى لطلب الناس  ،ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم ال يبالون بما أكلوا
وما نكحوا  ،ورأيت الدنيا مقبلة عليهم  ،ورأيت أعالم الحق قد درست  ،فكن على
حذر  ،واطلب إلى هللا النجاة  ،واعلم أن الناس في سخط هللا عز وجل وإنما يمهلهم
المر يراد بهم  ،فكن مترقبا  ،واجتهد ليراك هللا عز وجل في خالف ما هم عليه ،
فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة هللا  ،وإن أخرت ابتلوا وكنت قد
خرجت مما هم فيه من الجرأة على هللا عز وجل  ،واعلم أن هللا ال يضيع أجر
المحسنين  ،وإن رحمة هللا قريب من المحسنين .وسائل الشيعة.

يقول مقاتل بن سليمان في تفسيره كان جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم يتحرون
التفسير بالمأثور ،بل كان منهم من يفضل المشي فى النار على القول فى القرآن
بالرأى .و كان ابن جرير يورد المأثور من األقوال فى اآلية ويرجح بعضها على
بعض وغالبا ما يعتمد فى الترجيح على قوة السند .وقد أنكر بشدة على من فسر

القرآن برأيه بدون اعتماد على شيء اال على مجرد اللغة .ونالحظ ان المأثور َع ْن
ول َّ ِ
رس ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّلم فى تفسير القرآن كان محدودا فأقول له فكيف يكون
صَّلى َّ
َّللا َ
َُ
َ
محدودا و قول هللا سبحانه تبيانا لكل شيء؟ ثم يقول كثر التفسير النقلى عن

الصحابة والتابعين ،ثم نشأت طبقة جمعت المأثور من التفسير عن النبي وأصحابه
وتابعيهم ،ومنهم من أضاف إلى التفسير رأيه واجتهاده ،ومنهم من جمع التفسير
النقلى ثم فسر اآليات التي لم يرد فيها تفسير بالمأثور تفسي ار اجتهاديا عقليا ،معتمدا
على ما عرف من لغة العرب وأساليبها ،وما ورد من التاريخ فى األحداث التي
حدثت فى عصر النبي صلى هللا عليه و آله .وقد وقف الناس فى ذلك موقفين
وانقسموا فريقين .فقوم تشددوا فى التفسير فلم يروا أن يجرؤوا على تفسير شيء من

القرآن ما لم يرد فيه قول للنبي أو للصحابة ،كالذي روى عن عبد هللا بن عمر أنه

قال« :لقد أدركت فقهاء المدينة وأنهم ليعظمون القول فى التفسير ،منهم سالم بن عبد
هللا ،والقاسم بن محمد ،وسعيد بن المسيب ،ونافع».
وقال الشعبي« :ثالث ال أقول فيهن حتى أموت :القرآن ،والروح ،والرأى».
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ومن أمثلة ذلك األصمعى ،فهو مع علمه الواسع باللغة كان شديد االحتراز فى تفسير
الكتاب والسنة ،فإذا سئل عن شيء منها قال :العرب تقول معنى هذا كذا ،وال أعلم
المراد منه فى الكتاب والسنة أى شيء هو.
وأمثال هؤالء حملوا على المفسرين بالرأى ،ورووا حديث (من تكلم فى القرآن برأيه
فأصاب فقد أخطأ) .تفسير مقاتل بن سليمان .و يقول هذا المؤلف بأنه تناول في
َّللاُ َعَل ْي ِه و آله ثم ما كان على عهد
صَّلى َّ
تفسيره ما فسر على عهد َرُسول َّ
َّللا َ
الصحابة وبين انهم تفاوتوا فى التفسير تبعا لمقدار سماعهم من رسول هللا صلى هللا
عليه و آله ،ولمقدار ما شاهدوا من اسباب النزول ،ولمقدار ما ألهمه هللا كال منهم
عن طريق الرأي واالجتهاد .ثم يذكر من بينهم عبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن
مسعود ،وعلى بن ابى طالب ،وابى بن كعب .فال وهللا ما علي عليه السالم من
يفسر بالرأي و هذا المؤلف وهللا يعلم علم اليقين أن من أوصى به رسول هللا صلى

أمير للمؤمنين وهو من عنى
هللا عليه و آله ليكون وليا لكل مؤمن و كل مؤمنة و ا
هللا سبحانه بقوله من عنده علم الكتاب وهو المقياس لمعرفة المؤمن من المنافق

و...هو علي بن أبي طالب ال غير و يذكره الثالث من بعد عبد هللا بن عباس الذي
هو تلميذه و بعد عبد هللا بن مسعود .فيا شيخ لم هذا البغض ألفضل خلق هللا بعد
رسول هللا صلى هللا عليه و آله؟ ثم يقول أنه انتقل إلى التفسير على عهد التابعين و

وجد أن تدوين التفسير خص به التابعون وأكثروا الرجوع الى اهل الكتاب وكثر

الخالف المذهبى حول اآليات وتفسير القرآن .أقول نعم أكثروا الرجوع إلى أهل
الكتاب و إال فمن أين كل هذه اإلسرائليات التي مألت كتب أهل السنة؟ و يذكر
ثالثة مدارس مدرسة مكة ،وأصحابها تالميذ ابن عباس ومدرسة العراق وأصحابها

تالميذ ابن مسعود ومدرسة المدينة والمفسرون فيها تالميذ ابى بن كعب.

ثم انتقل إلى عهد تابعي التابعين و يقول اهتم هؤالء بكل ما روي من التفسير َع ْن
ول َّ ِ
رس ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ،وعن صحابته ،وعن التابعين ،فدونوا علم التفسير
صَّلى َّ
َّللا َ
َُ

فى الكتب ،لكن معظم هذه التفاسير ضاع ،فلم يبق منها سوى تفسير سفيان الثوري

وقد طبع حديثا بالهند ،وتفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ،وهو محفوظ فى
مخطوطة بدار الكتب المصرية .ثم انتقل الى الحديث عن التفسير النقلى والتفسير
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العقلي ،وتحرج بعض الصحابة والمتنسكين من القول فى القرآن بالرأي .من ذلك قول
الشعبي« :ثالث ال أقول فيهن حتى أموت :القرآن والروح والرأي»  .بينما تج ار

آخرون على القول بالرأي فى تفسير القرآن .وقد كان اكثر من قام بالتفسير العقلي
علماء العراق ،اصحاب مدرسة الرأي فى التشريع ،وتالميذ ابن مسعود أستاذ

اصحاب الرأي .ويقول المؤلف نفسه لما كانت كتبهم جامعة لما روي عن الصحابة

والتابعين في تفسير القرآن ،وكانوا يرجحون المشي في النار على القول بالرأي في

كتاب هللا ،ال لعدم البصيرة فيه وال لغفلة عن خدمته ،بل النه تعالى قد نهى عنه
بقوله (ال تقف َما َل ْي َس َل َك ِب ِه ِعْل ٌم)  ،والنه ،صلى هللا عليه و آله قد قال " :من فسر
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ " ،و " من قال في القرآن بغير علم ،فليتبوا مقعده من
النار " ،والن أبا بكر قال " :أي سماء تظلني ،وإي أرض تقلني ،لو قلت في القرآن
برأيي " .إال أنه لألسف لم يكن عندنا كتاب في تفسير القرآن الحد من هذه الطبقة
العالية أيضا .بيد أن أبا جعفر ابن جرير الطبري (م  310هـ) قد جمع في تفسيره

اكثر مروياتهم ،ولعبت بباقيها ايدي الزمان .لكن هللا تعالى قد من علي منة عظمة،
وفتح لي بابا واسعا من أبواب الفخر  -أعني وجدت في مكتبة رضا برامبور كتابا
صغي ار في تفسير القرآن لسفيان الثوري ،الذي كان يقول " :سلوني عن المناسك
والقرآن ،فإني بهما عالم" .فحمدت هللا على هذا الفوز العظيم ،وأخذت في تصحيحه
وترتيبه وتحشيته ،على منوال علمائنا المحققين ،وبعد الجهد الطويل المتعب وفقت
الن أقدم الى علماء االمة المعاصرين نتائج بحثي وفحصي ،فأرجوهم ان يستقبلوه
بعين العناية ووجه القبول ،وهللا تعالى هو الموفق والمعين ،وهو باالجابة واعطاء

االجر جدير .ترجمة المؤلف هو أبو عبد هللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

الكوفي ،أحد االئمة .تفسير سفيان الثوري .والجل هذه االقوال المنقولة عن االساطين
الحديث والرجال اجمع السلف والخلف على انه كان (اماما من أئمة المسلمين ،وعلما
من اعالم الدين ،مجمعا على امامته ،بحيث يستغنى عن تزكيته ،مع االتقان والحفظ
والمعرفة والضبط والورع والزهد) .وقال ورقاء بن عمر ،ووكيع بن الجراح ،وعيسى
بن يونس ،ويحيى بن يمان ،وغيرهم( :لم ير سفيان مثل نفسه)  -وقال يحيى بن

سعيد القطان( :سفيان الثورري أحب الي من مالك في شئ)  -قال ابن معين( :في
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الحديث والفقه والزهد)  -وقال االمام أبو حنيفة( :لو كان سفيان الثوري في التابعين،
لكان فيهم له شان)  -وسئل اسمعيل بن ابراهيم عن علم شعبة وسفيان  -فقال( :ما
علم شعبة عند سفيان اال كتفلة في بحر)  -وقال االمام مالك( :انما كانت العراق
تجيش علينا بالدراهم والثياب ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفيان) (يعني
الثوري)  -وقال االوزاعي( :لم يبق من تجتمع عليه االمة بالرضى اال سفيان) -

وقال النسائي( :هو أجل من ان يقال فيه ثقة .وهو احد االئمة الذين ارجو ان يكون
ممن جعله هللا للمتقين اماما) .
وقال الطبري( :كان فقيها عالما عابدا ورعا ناسكا رواية للحديث ثقة امينا على ما
ول َّ ِ
روى وحدث عن رس ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه وسلم ،وغيره ممن أثر في الدين) .
صَّلى َّ
َّللاَ ،
َُ
وكان رحمه هللا آية في الحفظ.
قال العجلي( :ال يسمع شيئا اال حفظه حتى كان يخاف عليه).

وقال الثوري نفسه :ما استودعت قلبي شيئا فخانني والجل ذلك بلغ عدد مروياته الى

ثالثين الفا وكان يروي جملة مروياته من كتاب؟ فقال :ال .من حفظه .كان أصحاب
الحديث يكتبون االبواب ،وهو يسردها .و يقول بأن اصحاب هذه االقوال لم يكونوا

من الشعراء الذين يغلب عليهم المدح أو الهجاء ،بل هم ارباب الصدق في القول

والديانة في الرأي ،فيقولون ما يجدون في رجل ،أي رجل كان ،وال يخافون فيه لومة
الئم .فال سبيل لنا اال الى قبول ما قالوا .و يقول كان فقهه معموال به الى القرن

الخامس .وكان مقلدوه يقال لهم الثوري .وكان من بينهم شيخ الطائفة جنيد البغدادي

وابو صالح حمدون بن احمد القصار النيسابوري وجماعة من أهل دينور .ولمعرفة

رتبته في الفقه يكفينا ان نذكر نبذة مما حكي لنا عن الفقهاء :قال الخطيب( :عرض
الفريابي مرة على االمام ابن عيينة مسالة فقهية  -فاجابه االمام بما كان رأيه فيها.

فقال الفريابي( :ان الثوري يرى خالف هذا) .

فقال ابن عيينة( :لم تر عيناك مثل سفيان أبدا).
وقال ايضا( :ما رايت رجال اعلم بالحالل والحرام من سفيان الثوري).
وقال الحسن بن الربيع ،سمعت ابن المبارك قبل ان يموت بيومين أو ثالثة.
وكان حسن هو الذي غسله وكفنه وقبره.
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قال ،سمعته قال( :ما أحد عندي من الفقهاء أفضل من سفيان بن سعيد.

ما أدري ما عبد هللا بن عون..؟).

وقال الوزاعي( :لو قيل لي ،اختر لهذه االمة ،ما اخترت اال سفيان الثوري) .تفسير
سفيان الثوري.
وحدثنا محمد بن المثنى ،قال :حدثنا أبو داود ،قال :حدثنا شعبة ،عن أبي إسحاق،

أحدا
ابن مسعود يقول :من ق أر منكم على حرف فال َّ
أعلم ً
عمن سمع َ
يتحوَل َّن ،ولو ُ
أعلم مني بكتاب هللا ألتيتُه .تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر.
َ

ال وهللا أقول بل يخافون لومة كل الئم إن قالوا الحق الذي أمروا به و هو التمسك
بالكتاب و العترة الطيبة الطاهرة و األخذ عنها ال عن غيرها أقول له فلم ال تذكر من
قال سلوني قبل أن تفقدوني فوهللا إني ألعلم بطرق السماء مني بطرق األرض مع

أنك و غيرك ملزمون باتباعه و األخذ عنه؟ و يعترف أن سفيان الثوري الذي نصب
إماما اشتهر بالرأي واالجتهاد الذين هما منهي عنهما و كأنه يقول يا رب أنت قلت
و ما نهاكم عنه فانتهوا و أنا أنصب إماما من لم ينته عما نهاه عنه رسول هللا صلى
هللا عليه و آله.
أرأيت أخي الكريم أن علماء أهل السنة نصبوا من تلقاء أنفسهم أئمة و رفضوا أئمة
نصبوا من قبل هللا و رسوله فلقد وهللا قالوا هلل سبحانه و تعالى بعد ما قال لنا و ما
آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ال لن نأخذ ما آتانا به و لن ننته عما
نهانا عنه و إال فما قول عمر لما قال إن الرجل ليهجر عندنا كتاب هللا حسبنا كتاب
هللا؟
و أين وهللا كل هؤالء من أئمة الهدى الذين اصطفاهم هللا في كتابه العزيز و أنزل
في شأنهم آيات كثيرة و فضلهم على جميع خلقه بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله
و أوجب علينا مودتهم و محبتهم و اتباعهم و اإلقتداء بهم و جعلهم سفن النجاة لمن
تمسك بالكتاب و بهم و قال فيهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله الكثير من المتواتر
و الصحيح الذي مأل الكتب؟ فهال اتعظتم بأقوال هللا سبحانه و رسوله و بصرتم بعين
البصيرة ما لم تبصروا به من قبل؟

99

أرأيت أخي القارئ الكريم أقوال هؤالء العلماء في شخص ال أوصى هللا و رسوله به

و يعترفون أنه اشتهر بالرأي و اإلجتهاد المنهي عنهما من قبل هللا و رسوله صلى

هللا عليه و آله و هما موضوعا بحثنا هذا و قد ذكرنا األحاديث النبوية الشريفة التي

تنص على هذا و ال يذكرون في المقابل من أوصى هللا و رسوله صلى هللا عليه و

آله بهم في الكثير من آيات القرآن الكريم و من بينها
ِ ِ
ِ
اهيم رُّبه ِب َكِلم ٍ
ات َفأَتَ َّمه َّن َق ِِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ال َو ِمن ُذ ِريَِّتي
َ
اما َق َ
ُ
َوِإذ ْابَتَلى إ ْب َر َ َ ُ َ
ال إني َجاعُل َك للناس إ َم ً
ِ
َّ ِ ِ
ين {البقرة }124/أي لما جعل هللا إبراهيم على نبينا و آله و
ال َع ْهدي الظالم َ
ال الَ َيَن ُ
َق َ
عليه السالم إماما طلب منه أن يجعلها ايضا في ذريته فأجابه هللا أني قد جعلتها في
ذريتك الصالحين أي محمد و آل بيته الطيبين الطاهرين و أبطلت هذه اآلية إمامة
الظالمين إلى يوم الدين .و هؤالء الظالمين أعطوا الحكم من قبل البشر و سموه
باإلمامة و لكن تبقى هذه من جعل البشر أما اإلمامة الحقيقية فهي من جعل هلل و
ألولياءه الذين اختار و اصطفى من عباده و قد أخبرنا بهم رسول هللا صلى هللا عليه
و آله و بعددهم و أخبر أنهم اثنا عشر إماما أولهم علي عليه السالم و آخرهم
المهدي عليه السالم كما أخبرنا تماما بعدد األنبياء و األمة ككل تعرف أربعة منهم
اإلمام علي و اإلمام الحسن و اإلمام الحسين و اإلمام المهدي عليهم السالم أما
مذهب أهل البيت فيعرفون اإلثني عشر إماما إذا أغلب األمة تعرف ثلث األئمة
عليهم السالم و لم تؤمن باإلمامة و تعرف واحد من ستين و تسعمائة و أربعة آالف
نبيا و تؤمن بنبوتهم كلهم .مع أن اإلمامة مذكورة بكثرة في القرآن الكريم والسنة
النبوية المحمدية األصيلة .و يجب على األمة اإليمان بكل ما جاء به محمد صلى
هللا عليه و آله و ال يجوز أن نؤمن ببعض و نكفر ببعض.
اه ْم
َو َج َعْلَن ُ
َوَك ُانوا َلَنا

ِ
ِ
ِ ِ ِ
نِ ِ
الص َال ِة َوإِيتَاء ا َّلزَك ِاة
ام َّ
أَئ َّم ًة َي ْه ُدو َ بأ َْمرَنا َوأ َْو َح ْيَنا إَل ْيه ْم ف ْع َل اْل َخ ْي َرات َوإِ َق َ
ِ
ين {األنبياء}73/
َعاِبد َ

ِ
ِ
ِ ِ
صَب ُروا َوَك ُانوا ِب َآي ِاتَنا ُيوِق ُنو َن {السجدة}24/
َو َج َعْلَنا م ْن ُه ْم أَئ َّم ًة َي ْه ُدو َن بأ َْمرَنا َل َّما َ
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ُّكم َّللا ورسوُله و َّال ِذين آمنوْا َّال ِذين ي ِقيمو َن الصالَة ويؤتُو َن ا َّلزَكاة وهم ر ِ
اك ُعو َن
َّإن َما َولِي ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ َ ُْ
َ َ ُْ َ
َ ُ ُ
َّ ِ
آم ُنوْا َفِإ َّن ِح ْز َب َّللاِ ُهم اْل َغالِ ُبو َن
{المائدةَ }55/و َمن َيتََو َّل َّللاَ َوَرُسوَل ُه َوالذ َ
ين َ
ُ
{المائدة }56/أجمع علماء اهل البيت و الكثير من علماء السنة على أنها في علي
عليه السالم خاصة إذ هو الوحيد الذي تصدق بخاتم و هو راكع و جاءت بصيغة
الجمع ألنها تشمل ذريته األئمة من بعده.
ُنزل ِإَليك ِمن َّربِك وإِن َّلم تَْفعل َفما بَّل ْغت ِرساَلتَه وَّللا يع ِ
الرس ِ
ص ُم َك
ول َبل ْغ َما أ ِ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ
ُّها َّ ُ ُ
َيا أَي َ
ِ
ِ
الن ِ
ِم َن َّ
ين {المائدة}67/
اس ِإ َّن َّللاَ الَ َي ْهدي اْلَق ْوَم اْل َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يت َل ُكم ِ
ط َّر
اض ُ
اْلَي ْوَم أ ْ
اإل ْسالَ َم د ًينا َف َم ِن ْ
َك َمْل ُت َل ُك ْم د َين ُك ْم َوأ َْت َم ْم ُت َعَل ْي ُك ْم ن ْع َمتي َوَرض ُ ُ
ِفي مخم ٍ
ِ
ِ ٍ ِِ ِ
يم {المائدة}3/
َّللا َغُف ٌ
صة َغ ْي َر ُمتَ َجانف إل ْث ٍم َفإ َّن َ
ور َّرح ٌ
ََْ َ
ِ
ِ
يا أَي َّ ِ
نك ْم َفِإن تََن َاز ْعتُ ْم ِفي
يعوْا َّ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِم ُ
ُّها الذ َ
يعوْا َّللاَ َوأَط ُ
آم ُنوْا أَط ُ
الرُس َ
َ َ
ين َ
ِ
ِ ِ
َشي ٍء َفرُّدوه ِإَلى َّللاِ و َّ ِ
َح َس ُن
الرُسول ِإن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ِباّلل َواْلَي ْو ِم اآلخ ِر َذل َك َخ ْيٌر َوأ ْ
ْ ُ ُ
َ
تَأ ِْويالً {النساء }59/أولي األمر هم ال شك اإلثني عشر إماما الذين أوصى بهم
رسول هللا صلى هللا عليه و آله أولهم علي بن أبي طالب عليه السالم و آخرهم
المهدي عليه السالم و عجل هللا فرجه الشريف.
ويُق َّ ِ
ين َكَف ُروْا َل ْس َت ُم ْرَسالً ُق ْل َكَفى ِباّللِ َش ِه ًيدا َب ْيِني َوَب ْيَن ُك ْم َو َم ْن ِع َندهُ ِعْل ُم
ول الذ َ
ََ ُ
اْل ِكتَ ِ
اب {الرعد }43/الكثير من العلماء يقولون من عنده علم الكتاب هو علي عليه
السالم.
ِ
ِ ِ
ٍِ ِ
ِِ ِ
اما َوَر ْح َم ًة
أََف َمن َك َ
ان َعَلى َبيَنة من َّربِه َوَي ْتُلوهُ َشاهٌد م ْن ُه َو ِمن َقْبله كتَ ُ
وسى إَ َم ً
اب ُم َ
أُوَلِئ َك ي ْؤ ِم ُنو َن ِب ِه ومن ي ْكُفر ِب ِه ِم َن األَح َز ِ
اب َف َّ
الن ُار َم ْو ِع ُدهُ َفالَ تَ ُك ِفي ِم ْرَي ٍة ِم ْن ُه ِإَّن ُه
ْ
ََ َ ْ
ُ
ْ

الن ِ
َكثَ َر َّ
اس الَ ُي ْؤ ِم ُنو َن {هود }17/فرسول هللا صلى هللا عليه و
اْل َح ُّق ِمن َّربِ َك َوَل ِك َّن أ ْ
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آله هو من كان على بينة من ربه و يتلوه أي يأتي من بعده مباشرة شاهد منه الذي
هو علي عليه السالم.
ِإَّنما ي ِريد َّ ِ ِ
نكم ِ
ير {األحزاب }33/هم
ط ِه َرُك ْم تَ ْط ِه ًا
َه َل اْلَب ْي ِت َوُي َ
َ ُ ُ
الر ْج َس أ ْ
َّللاُ ل ُي ْذه َب َع ُ ُ
اصحاب الكساء رسول هللا صلى هللا عليه و آله و علي و فاطمة و الحسن و
الحسين عليهم السالم.
ُقل
َّ
َّللاَ

ِ
ِ
َّال أَسأَُل ُكم عَلي ِه أ ِ َّ
يها ُح ْسًنا ِإ َّن
ْ ْ َْ ْ
َج ًار إال اْل َم َوَّد َة في اْلُق ْرَبى َو َمن َيْقتَ ِر ْف َح َسَن ًة َّن ِزْد َل ُه ف َ
ور {الشورى}23/
ور َش ُك ٌ
َغُف ٌ

الر ِحي ِم
الر ْح َم ِن َّ
ِب ْس ِم َّللاِ َّ
َنف ِ
ال ُق ِل
ون َك َع ِن األ َ
َي ْسأَُل َ
ِ
ين
َوَرُسوَل ُه ِإن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ

َنف ِ ِ
ِ
ول َفاتَُّقوْا َّللا وأَصلِحوْا َذ ِ ِ
الرس ِ
َ
ات ب ْين ُك ْم َوأَط ُ
ُ
يعوْا َّللاَ
األ َ ُ
ََ
ال ّلل َو َّ ُ
{األنفال}1/

َن ِّللِ ُخمسه ولِ َّلرس ِ
ول َولِ ِذي اْلُق ْرَبى َواْلَيتَامى َواْلمسا ِك ِ
اعَل ُموْا أََّن َما َغِن ْمتُم ِمن َشي ٍء َفأ َّ
ين
َو ْ
ََ
َ
َُ ُ َ ُ
ْ
ِ
و ْاب ِن َّ ِ ِ ِ
ان َي ْوم اْلتََقى اْل َج ْم َع ِ
َنزْلَنا َعَلى َع ْب ِدَنا َي ْوم اْلُف ْرَق ِ
ان
آمنتُ ْم ِباّلل َو َما أ َ
َ
السبيل إن ُكنتُ ْم َ
َ
َ

َوَّللاُ َعَلى ُك ِل َشي ٍء َق ِد ٌير {األنفال}41/
ْ

ِ
ِ ِ
َفمن ح َّ ِ ِ ِ
اءنا
اءنا َوأ َْبَن ُ
اءك ْم َوِن َس َ
اءك م َن اْلعْل ِم َفُق ْل تَ َعاَل ْوْا َن ْدعُ أ َْبَن َ
آج َك فيه من َب ْعد َما َج َ
َْ َ
ِ
ِ
َّ
ين {آل عمران}61/
َنف َسَنا وأ ُ
اءك ْم َوأ ُ
َوِن َس ُ
َنف َس ُك ْم ثُ َّم َن ْبتَ ِه ْل َفَن ْج َعل ل ْعَن َة َّللا َعَلى اْل َكاذِب َ
الر ِحي ِم
الر ْح َم ِن َّ
ِب ْس ِم َّللاِ َّ
ِ
اإلنس ِ
ين ِم َن َّ
ور {اإلنسانِ }1/إَّنا َخَلْقَنا
الد ْه ِر َل ْم َي ُكن َش ْيًئا َّم ْذ ُك ًا
ان ِح ٌ
َه ْل أَتَى َعَلى ْ َ
طَف ٍة أَمش ٍ ِ ِ
ِ
صير {اإلنسانِ }2/إَّنا َه َد ْيَناه َّ ِ
ِ
يل
يعا َب ًا
ان ِمن ُّن ْ ْ َ
نس َ
اج َّن ْبَتليه َف َج َعْلَناهُ َسم ً
السب َ
ُ
ْاإل َ
ِ ِ
ِإ َّما َش ِ
ير
َغ َال ًال َو َس ِع ًا
اك ًار َوِإ َّما َكُف ًا
ين َس َال ِس َال َوأ ْ
َعتَ ْدَنا لْل َكاف ِر َ
ور {اإلنسانِ }3/إَّنا أ ْ
ْس َك ِ
ِ
ور {اإلنسان}5/
اج َها َكا ُف ًا
{اإلنسانِ }4/إ َّن ْاأل َْب َرَار َي ْش َرُبو َن من َكأ ٍ َ
ان م َز ُ
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عينا ي ْشرب ِبها ِعباد َّ ِ
ير {اإلنسانُ }6/يوُفو َن ِب َّ
الن ْذ ِر َوَي َخا ُفو َن َي ْو ًما
ون َها تَْف ِج ًا
َّللا ُيَف ِج ُر َ
َ ًْ َ َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ ن َّ
ِِ ِ ِ
ير
يما َوأ َِس ًا
َكا َن َش ُّرهُ ُم ْستَ ِط ًا
ام َعَلى ُحبه م ْسك ًينا َوَيت ً
ير {اإلنسانَ }7/وُي ْطع ُمو َ الط َع َ
{اإلنسانِ }8/إَّنما ن ْط ِعمكم لِوج ِه َّ ِ
ور {اإلنسانِ }9/إَّنا
نك ْم َج َزاء َوَال ُش ُك ًا
َّللا َال ُن ِر ُيد ِم ُ
َ ُ ُ ُْ َ ْ

نخ ِ
ِ
اه ْم
اه ُم َّ
ط ِر ًا
وسا َق ْم َ
َّللاُ َش َّر َذل َك اْلَي ْو ِم َوَلَّق ُ
ير {اإلنسانَ }10/ف َوَق ُ
ََ ُ
اف من َّربَِنا َي ْو ًما َع ُب ً
ِِ
ين
صب ُروا َجَّن ًة َو َح ِر ًا
ض َرًة َو ُس ُر ًا
َن ْ
ير {اإلنسانُ }12/متَّكئ َ
ور {اإلنسانَ }11/و َج َز ُ
اهم ِب َما َ

ِ
ِِ
ِ
ير {اإلنسانَ }13/وَد ِانَي ًة َعَل ْي ِه ْم ِظ َالُل َها
يها َش ْم ًسا َوَال َزْم َه ِر ًا
يها َعَلى ْاأل ََرائك َال َي َرْو َن ف َ
فَ
طاف عَلي ِهم ِب ِآني ٍة ِمن ِف َّ ٍ
َكو ٍ
اب َك َان ْت
َوُذلَِل ْت ُق ُ
طوُف َها تَ ْذلِ ً
يال {اإلنسانَ }14/وُي َ ُ َ ْ
َ
ضة َوأ ْ َ
ير {اإلنسانَ }15/قو ِارير ِمن ِف َّ ٍ
ِ
يها
وها تَْق ِد ًا
َق َو ِار َا
ضة َق َّد ُر َ
َ َ
ير {اإلنسانَ }16/وُي ْسَق ْو َن ف َ

َكأْسا َك ِ
ِ
يال {اإلنسان}18/
يها تُ َس َّمى َسْل َسِب ً
نجِب ً
ً َ
اج َها َز َ
ان م َز ُ
يال {اإلنسانَ }17/ع ْيًنا ف َ
ور {اإلنسانَ }19/وإِ َذا َأرَْي َت
ان ُّم َخَّل ُدو َن ِإ َذا َأرَْيتَ ُه ْم َح ِس ْبتَ ُه ْم ُل ْؤلُ ًؤا َّمنثُ ًا
َوَي ُ
وف َعَل ْي ِه ْم ِوْل َد ٌ
ط ُ

ِ ِ
ِ
اب س ُند ٍ
ضٌر َوِإ ْستَْب َر ٌق َو ُحُّلوا
يما َو ُمْل ًكا َكِب ًا
س ُخ ْ
ير {اإلنسانَ }20/عالَي ُه ْم ثَي ُ ُ
ثَ َّم َأرَْي َت َنع ً
أَس ِاور ِمن ِف َّ ٍ
ان َل ُك ْم َج َزاء
ط ُه ًا
ُّه ْم َش َرًابا َ
ور {اإلنسانِ }21/إ َّن َه َذا َك َ
ضة َو َسَق ُ
َ َ
اه ْم َرب ُ

آن تَ ِ
يال {اإلنسان}23/
ان َس ْع ُي ُكم َّم ْش ُك ًا
نز ً
ور {اإلنسانِ }22/إَّنا َن ْح ُن َن َّزْلَنا َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
َوَك َ
اس َم َرِب َك ُب ْك َرًة
َفاصِب ْر لِ ُح ْك ِم َربِ َك َوَال تُ ِط ْع ِم ْن ُه ْم ِآث ًما أ َْو َكُف ًا
ور {اإلنسانَ }24/وا ْذ ُك ِر ْ
ِ َّ ِ
يال {اإلنسانِ }26/إ َّن
اس ُج ْد َل ُه َو َسِب ْح ُه َل ْي ًال َ
ط ِو ً
َوأ ً
َصيال {اإلنسانَ }25/وم َن اللْيل َف ْ

ِ
اه ْم َو َش َد ْدَنا
اءه ْم َي ْو ًما ثَِق ً
يال {اإلنسانَ }27/ن ْح ُن َخَلْقَن ُ
َه ُؤَالء ُيحبُّو َن اْل َعا ِجَل َة َوَي َذ ُرو َن َوَر ُ
يال {اإلنسانِ }28/إ َّن َه ِذِه تَ ْذ ِك َرةٌ َف َمن َشاء اتَّ َخ َذ ِإَلى
َس َرُه ْم َوإِ َذا ِش ْئَنا َب َّدْلَنا أ َْمثَاَل ُه ْم تَ ْب ِد ً
أْ
ِ
ِ
يما
َّللاُ ِإ َّن َّ
اؤو َن ِإ َّال أَن َي َشاء َّ
َربِ ِه َسِب ً
َّللاَ َك َ
يال {اإلنسانَ }29/و َما تَ َش ُ
يما َحك ً
ان َعل ً

ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يما
{اإلنسانُ }30/ي ْدخ ُل َمن َي َشاء في َر ْح َمته َوالظالم َ
ين أ َ
َع َّد َل ُه ْم َع َذ ًابا أَل ً
{اإلنسان}31/
الر ِحي ِم
الر ْح َم ِن َّ
ِب ْس ِم َّللاِ َّ
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َّ َّ ِ
اإلنس ِ
َواْل َع ِ
آم ُنوا َو َع ِمُلوا
ان َلفي ُخ ْس ٍر {العصرِ }2/إال الذ َ
صر {العصرِ }1/إ َّن ِْ َ َ
ين َ
ِ ِ
ِ
الصب ِر {العصر}3/
اصوا ِب ْ
اصوا باْل َح ِق َوتََو ْ
الصال َحات َوتََو ْ
الر ِحي ِم
الر ْح َم ِن َّ
ِب ْس ِم َّللاِ َّ
اك اْل َكوثَر {الكوثرَ }1/ف ِ
صل لِ َرِب َك َو ْان َح ْر {الكوثرِ }2/إ َّن َش ِانَئ َك ُه َو ْاأل َْبتَ ُر
َع َ
ِإَّنا أ ْ
ط ْيَن َ ْ َ
{الكوثر}3/
ات أُوَلِئك هم خير اْلب ِري ِ
ِإ َّن َّال ِذين آمنوا وع ِملُوا الصالِح ِ
َّة {البينة}7/
َ َُ َ َ
ْ َ ُْ َ ُْ َ
َ
ِ
ِ
ويُق َّ ِ
ِ
ين َكَف ُروْا َل ْوآل أ ِ
َنت ُم ِنذٌر َولِ ُك ِل َق ْو ٍم َه ٍاد
ُنزَل َعَل ْيه َآي ٌة من َّرِبه ِإَّن َما أ َ
ول الذ َ
ََ ُ
{الرعد}7/
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اإليم ِ
ين {المائدة}5/
ان َفَق ْد َحِب َ
ط َع َملُ ُه َو ُه َو في اآلخ َرِة م َن اْل َخاس ِر َ
َو َمن َي ْكُف ْر ب َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّللاَ ِب ِعَب ِادِه َل َخِب ٌير
ص ِد ًقا لِ َما َب ْي َن َي َد ْي ِه ِإ َّن َّ
َوالذي أ َْو َح ْيَنا إَل ْي َك م َن اْلكتَاب ُه َو اْل َح ُّق ُم َ
صير {فاطر }31/ثُ َّم أَورْثنا اْل ِكتَ َّ ِ
ِ
ظالِ ٌم ِلَنْف ِس ِه
طَف ْيَنا ِم ْن ِعَب ِادَنا َف ِم ْن ُه ْم َ
ين اص َ
َْ َ
اب الذ َ
َب ٌ
َ
و ِمنهم ُّمْقتَصد و ِمنهم ساِبق ِباْلخير ِ
ات ِبِإ ْذ ِن َّ ِ ِ
ض ُل اْل َكِب ُير {فاطر}32/
َّللا َذل َك ُه َو اْلَف ْ
ٌ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ َْ
َ ُْ

جَّنات عد ٍن يدخلُونها يحَّلون ِفيها ِمن أ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
يها َح ِر ٌير
اس ُه ْم ف َ
َساوَر من َذ َهب َولُ ْؤلُ ًؤا َولَب ُ
َ ُ َ ْ َْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ َّ ِ
ور {فاطر}34/
ور َش ُك ٌ
{فاطرَ }33/وَقاُلوا اْل َح ْم ُد َّّلل الذي أَ ْذ َه َب َعَّنا اْل َح َزَن ِإ َّن َربََّنا َل َغُف ٌ
َّال ِذي أَحَّلنا دار اْلمَقام ِة ِمن َف ِ ِ
ِ
ِ
وب
ْ
يها لُ ُغ ٌ
يها َن ٌ
صب َوَال َي َم ُّسَنا ف َ
ضله َال َي َم ُّسَنا ف َ
ََ ََ ُ َ
{فاطر }35/في هذه اآليات يخبرنا ربنا سبحانه و تعالى أنه اصطفى من عباده من
أورثهم الكتاب أي القرآن و أخبر أن منهم الظالم لنفسه و المقتصد و السابق
بالخيرات بإذن هللا .فالظالم لنفسه هو العامي من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه
و آله و المقتصد هو المتدين .أما السابق بالخيرات بإذن هللا فهو اإلمام من ذرية
رسول هللا صلى هللا عليه و آله و أخبرنا أنهم كلهم في الجنة إن شاء هللا.
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وعد َّ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
آم ُنوا ِم ُ
َ ََ
َّللاُ الذ َ
استَ ْخَل َ
نك ْم َو َعمُلوا الصال َحات َلَي ْستَ ْخلَفَّن ُهم في ْاأل َْرض َك َما ْ
ين َ
َّ ِ
ِ
ِ
َّال ِذ ِ ِ
ضى َل ُه ْم َوَل ُيَب ِدَلَّن ُهم ِمن َب ْع ِد َخ ْوِف ِه ْم أ َْمًنا
ين من َقْبل ِه ْم َوَل ُي َمكَن َّن َل ُه ْم د َين ُه ُم الذي ْارتَ َ
َ
يعبدونِني َال ي ْش ِرُكون ِبي َشيًئا ومن َكَفر بعد َذلِك َفأُوَلِئك هم اْلَف ِ
اسُقو َن {النور}55/
َ
َ ْ ُُ َ
ُ
ْ ََ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُُ
ور ِمن بع ِد ِ
وَلَق ْد َكتَ ْبَنا ِفي َّ
الزُب ِ
ض َي ِرثُ َها ِعَب ِاد َي الصالِ ُحو َن
الذ ْك ِر أ َّ
َن ْاأل َْر َ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ين {األنبياء}106/
{األنبياءِ }105/إ َّن في َه َذا َلَب َال ًغا لَق ْو ٍم َعاِبد َ
ان َق ِر ٍ
استَ ِم ْع َي ْوم ُيَن ِاد اْلمَن ِاد ِمن َّم َك ٍ
يب {قَ }41/ي ْوم َي ْس َم ُعو َن
الصي َح َة ِباْل َح ِق َذلِ َك
ْ
َو ْ
ُ
َ
َ
َي ْوُم اْل ُخ ُرو ِج {ق}42/
َِّ ِ
ِ
ِ ِ
السِب ِ ِ
َّللاِ َوأ ُْوَلِئ َك ُه ُم
ين ُي ِر ُيدو َن َو ْج َه َّ
ين َو ْاب َن َّ
يل َذل َك َخ ْيٌر للذ َ
َفآت َذا اْلُق ْرَبى َحَّق ُه َواْلم ْسك َ
اْل ُمْفلِ ُحو َن {الروم}38/
الن ِ
ونوْا ُش َه َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َش ِه ًيدا
اس َوَي ُكو َن َّ
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
َوَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا لِتَ ُك ُ
الرُس ُ
ِ
ِ
يز {األحزاب }25/أي بعلي .و هكذا كان
َّللاُ َق ِويًّا َع ِز ًا
ان َّ
َوَكَفى َّ
ال َوَك َ
َّللاُ اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين اْلقتَ َ
ابن مسعود يق أر و كفى هللا المؤمنين القتال بعلي.
اس ِبِإم ِ
َيوم َن ْد ُعو ُك َّل أَُن ٍ
ام ِه ْم
َ
َْ
ٍ
صيَناهُ ِفي ِإما ٍم مِب ٍ
ين {يس}12/
أح ْ
َو ُك َّل َش ْيء ْ
َ ُ
أَن تَُقول نْفس يا حسرتَى عَلى ما َف َّر ِ
َّللاِ وإِن ُكنت َل ِمن َّ ِ
ِ
ين
ُ
الساخ ِر َ
ُ َ
َ َ ٌ َ ََْ
طت في َجنب َّ َ
َ
{الزمر}56/
فكيف بأمة محمد صلى هللا عليه و آله تنكر كل هذه اآليات؟ و غيرها كثير إنما
ذكرت فقط المتفق عليه عند أهل العلم من الفريقين.

105

و أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله في حقهم عليهم السالم الصحيحة و
المتواترة كثيرة جدا و في علي عليه السالم خاصة لكي نبين لألمة ما أخفوا عليها
لمنعها من نور هللا الذي أراده لعباده و الذي يتجلى في هؤالء األطهار وأضلوها عن
الطريق الواضح المسلك و المؤدي إلى النجاة من النار و الفوز بالجنة معهم بإذن
هللا أذكر من بينها تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا و
عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترفا حتى يردا علي الحوض المذكور أعاله .يقول إن
تمسكتم لن تضلوا هذا المنطوق أما المفهوم إن لم تتمسكوا تضلوا فهل من لم يتمسك
بعترة رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم لم يدخل تحت قول هللا عز و جل و ال
الضالين؟ و هل من يغضب رسول هللا بأذيته في أهل بيته و بالتالي يغضب هللا لم
يدخل تحت قوله عز و جل غير المغضوب عليهم؟ إذا فالكل يعلم أن من قال فيهم
ربنا سبحانه و تعالى غير المغضوب عليهم وال الضالين ليسوا فقط اليهود و
النصارى بل حتى من المسلمين و كل أمة محمد تتب أر منهم بقراءتهم في الصالة
سورة الفاتحة على األقل سبعة عشر مرة في اليوم و هلل الحمد و المنة و الكل يعلم
أيضا انه ليس كل اليهود و ال كل النصارى في النار .مع أنه نص صراحة على
أذيته صلى هللا عليه و آله و سلم في كثير من األحيان منها قوله (من آذى عليا فقد
آذاني) ذكره أحمد في مسنده و في فضائل الصحابة و ابن أبي شيبة في مصنفه و
الترمذي في سننه و ابن أبي عاصم في سنته و في مسند البزار و النسائي في
السنن الكبرى و أبو يعلى الموصلي في مسنده و ابن أبي بكر الخالل في السنة و
أبي عوانة في مستخرجه و الخرائطي في مساوي األخالق و الشاشي في المسند و
ابن حبان في صحيحه و اآلجري في الشريعة و الطبراني في المعجم الصغير و
األوسط و الكبير و الحاكم في مستدركه و أبو نعيم في تثبيت اإلمامة وترتيب
الخالفة و البيهقي في اإلعتقاد و السنن الصغير و السنن الكبرى و ابن المغازلي في
مناقب علي و البغوي في شرح السنة و ابن عساكر في المعجم .و قوله أيضا
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(حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي ومن اصطنع صنيعة إلى
أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم
القيامة) .ومنه :ما رواه الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي ،من علماء األربعة
المذاهب ،فيما أورده في كتابه واستخرجه من تفاسير االثني عشر ،في تفسير قوله
تعالى عم يتسائلون * عن النبأ العظيم * الذي هم فيه مختلفون) * باسناده الى
السدي ،يرفعه ،قال :اقبل صخر بن حرب حتى جلس الى رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) فقال :يارسول هللا هذا االمر لنا من بعدك ام لمن ؟ قال :يا صخر االمر بعدي
لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى ،فأنزل هللا تعالى عم يتسائلون يعني :يسألك
أهل مكة عن خالفة علي بن أبي طالب (عن النبأ العظيم * الذين هم فيه مختلفون)
منهم المصدق بواليته وخالفته ،ومنهم المكذب بهما .ثم قال (كال) وهو رد عليهم
(سيعلمون) سيعرفون خالفته بعدك انها حق يكون (ثم كال سيعلمون) سيعرفون
خالفته وواليته ،إذ يسألون عنهما في قبورهم ،وال ميت في شرق وال غرب ،وال في بر
وال بحر ،اال ومنكر ونكير يسأالنه عن والية أمير المؤمنين بعد الموت ،يقولون
للميت :من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن امامك ؟ .ومنه :ما رواه أيضا هذا
الرجل في كتابه في تفسير قوله تعالى واذ قال ربك للمالئكة اني جاعل في األرض
خليفة باسناده ،عن علقمة ،عن ابن مسعود ،قال :وقعت الخالفة من هللا عزوجل في
القرآن لثالثة نفر .ثم ذكر آدم وداود ،الى قوله :والخليفة الثالث أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب ،لقول هللا تعالى في السورة التي يذكر فيها النور (وعد هللا الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات) يعني :علي بن أبي طالب عليه السالم (ليستخلفنكم في
األرض كما استخلف الذين من قبلهم) أدم وداود ،الى قوله (ومن كفر بعد ذلك)
بوالية علي بن أبي طالب عليه السالم فاولئك هم الفاسقون يعني :العاصين هلل
ولرسوله صلى هللا عليه وآله وروى أيضا في الكتاب المذكور ،باسناده عن أنس بن
مالك ،قال :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وآله عن معنى قوله تعالى وربك يخلق
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ما يشاء قال :ان هللا عزوجل خلق آدم من طين كيف شاء ،ثم قال ويختار ان هللا
اختارني وأهل بيتي على جميع الخلق ،فانتجبنا ،فجعلني الرسول ،وجعل علي بن
أبي طالب الوصي ،ثم قال ما كان لهم الخيرة يعني :ما جعلت للعباد أن يختاروا،
ولكني أختار ما أشاء ،فأنا وأهل بيتي صفوة هللا وخيرته من خلقه ،ثم قال سبحان هللا
وتعالى عما يشركون يعني :تنزيها هلل عما يشركون به كفار مكة ،ثم قال وربك
يعني :يا محمد يعلم ما تكن صدورهم من بغض المنافقين لك وألهل بيتك وما يعلنون
من الحب لك وألهل بيتك .وفي كتاب األربعين المامهم أسعد بن ابراهيم بن الحسين
بن علي األرمني ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :إذا مات علي واخرج من
الدنيا ،ظهرت في الدنيا خصال ال خير فيها ،فقيل :ما هي يا رسول هللا ؟ فقال :تقل
األمانة ،وتكثر الخيانة ،حتى يركب الرجل الفاحشة وأصحابه ينظرون إليه ،وهللا
لتضايق الدنيا بعده بنكبة ،أال وان األرض ال تخل مني ما دام علي حيا ،علي في
الدنيا عوض مني بعدي ،علي كجلدي ،علي كلحمي ،علي كعظمي ،علي كدمي في
عروقي ،علي أخي ووصيي في أهلي وخليفتي في قومي ،ومنجز عداتي ،وقاضي
ديني .نقل هذا الحديث عن الكتاب المذكور الفاضل القاشي .ومنه :ما في مناقب
الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي عن ز اررة األنصاري ،عن أبيه ،قال :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله :لما كان ليلة اسري بي الى السماء ،إذا قصر أحمر
من ياقوت يتألأل ،فأوحي الي في علي :أنه سيد المسلمين ،وامام المتقين ،وقائد الغر
المحجلين .وفي كتاب الفردوس للديلمي من علماء المخالفين ،باسناده عن النبي
صلى هللا عليه وآله قال :يا علي انك سيد المسلمين ،ويعسوب الدين ،وامام المتقين،
وقائد الغر المحجلين .ومنه أيضا :عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :يا أبا برزة ان هللا رب العالمين ،عهد الي عهدا في علي بن أبي طالب،
فقال :انه راية الهدى ،ومنار االيمان ،وامام أوليائي ،ونور جميع من أطاعني ،يا أبا
برزة علي بن أبي طالب أميني غدا في القيامة ،وصاحب رايتي في القيامة ،بيد علي
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مفاتيح خزائن رحمة ربي .وفي الكتاب المذكور ،عن عبد هللا بن أسعد بن ز اررة،
قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :انتهيت ليلة اسري بي الى سدرة المنتهى،
فأوحي الي في علي ثالثة :أنه امام المتقين ،وسيد المسلمين ،وقائد الغر المحجلين
الى جنات النعيم ومنه :ما في تفسير الثعلبي عند تفسير قوله تعالى (واسال من
ارسلنا من رسلنا) ان النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة اسري به ،جمع هللا بينه وبين
االنبياء ،ثم قال :قل لهم :على ما بعثتم ؟ فقالوا :بعثنا على شهادة ان ال اله اال هللا،
وعلى االقرار بنبوتك ،والوالية لعلي بن ابي طالب .وفي مناقب الفقيه البن المغازلي
في تفسير قوله تعالى والنجم إذا هوى باسناده عن ابن عباس ،قال :كنت جالسا مع
فتية من بني هاشم عند النبي صلى هللا عليه وآله إذ انقض كوكب ،فقال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله :من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي ،فقام
فتية من بني هاشم فنظروا ،فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب
عليه السالم ،قالوا :يا رسول هللا لقد غويت في حب علي ،فأنزل هللا تعالى والنجم إذا
هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى الى قوله وهو باالفق األعلى .وفي كتاب
الفردوس للديلمي من علماء المخالفين ،باسناده عن عمار بن ياسر :يا علي ان هللا
عزوجل زينك بزينة لم يتزين الخالئق بزينة هي أحب إليه منها ،وهي زينة األبرار
عند هللا الزهد في الدنيا ،وجعلت الدنيا ال تنال منك شيئا ،ووهب لك حب المساكين،
فجعلك لهم اماما ،يرضون بك وترضى بهم أتباعا ،فطوبى لمن أحبك وصدق فيك
الحديث .وفي مناقب الخوارزمي ،عن ابن مريم ،قال :سمعت عمار بن ياسر رضى
هللا عنه يقول :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول :يا علي ان هللا تعالى
زينك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحب إليه منها :زهدك فيها ،وبغضها اليك،
وحبب اليك الفقراء ،فرضيت بهم اتباعا ،ورضوا بك اماما ،فطوبى لمن احبك وصدق
بك ،الحديث .وفي الكتاب المذكور عن ابن عباس في حديث طويل في فضائل
موالنا أمير المؤمنين عليه السالم ،الى قوله :وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وآله في
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غزوة تبوك ،فقال علي عليه السالم :أخرج معك ؟ فقال له صلى هللا عليه وآله :ال،
فبكى علي ،فقال :أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ،اال انه ليس
بعدي نبي ؟ ال ينبغي ان اذهب اال وانت خليفتي ،قال :وقال له :أنت ولي كل مؤمن
من بعدي ومؤمنة ،الحديث .وفي الكتاب المذكور في حديث طويل ،في وصف
ركوبه وزينته يوم القيامة ،الى قوله :بيده لواء الحمد ،وهو ينادي :أشهد أن ال اله اال
هللا ،وأن محمدا رسول هللا ،فيقول الخالئق :ما هذا اال نبي مرسل ،أو ملك مقرب ،أو
حامل عرش ،فينادي مناد من بطنان العرش :ليس هذا ملكا مقربا ،وال نبيا مرسال،
وال حامل عرش ،هذا علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين ،وامام المتقين،
وقائد الغر المحجلين وفي مناقب الخوارزمي أيضا ،قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله :ان هللا خلق السماوات واألرض ،دعاهن فأجبنه ،فعرض عليهن نبوتي
وامامة علي بن أبي طالب ،فقبلتاهما ،ثم خلق الخلق وفوض الينا أمر الدين،
فالسعيد من سعد بنا ،والشقي من شقي بنا ،نحن المحلون لحالله ،والمحرمون
لحرامه .ومنه :ما ذكره ابن ابي الحديد في شرح نهج البالغة ،قال :روى ابن ديزيل،
قال حدثنا يحيى بن زكريا ،قال :حدثنا علي بن القاسم ،عن سعيد بن طارق ،عن
عثمان بن القاسم ،عن زيد بن ارقم ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :اال
ادلكم على ما ان تسالمتم عليه لم تهلكوا ،ان وليكم هللا وامامكم علي بن ابي طالب،
فناصحوه وصدقوه فان جبرئيل اخبرني بذلك .كتاب األربعين لمحمد طاهر القمي
الشيرازي.
جاء في صحيح البخاري  -المغازلي :حدثنا مسدد ،قال :حدثنا يحيى ،عن شعبة،
عن الحكم ،عن مصعب بن سعد عن أبيه قال :إن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم) خرج الى تبوك واستخلف عليا ،قال :أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ فقال:
(أال ترض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ليس نبي بعدي) .وانظر
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حديث المنزلة في :صحيح البخاري ’ المناقب’ صحيح مسلم’الفضائل ابن ماجة
مسند احمد’ المناقب الحمد’ حلية االولياء’ سنن الترمذي’
ومن هو من النبي بمنزلة هارون من موسى ،لقول النبي صلى هللا عليه وآله له:
أنت مني بمنزلة هارون من موسى اال أنه ال نبي بعدي .رواه احمد ابن حنبل في
مسنده باثني عشر طريقا  ،ورواه البخاري بثالث طرق  ،ورواه مسلم بست طرق
ورواه في الجمع بين الصحاح الست كتاب وصول األخيار إلى أصول األخبار والد
و في الخرائج و الجرائح و في ميزان الحكمة لمحمدي الريشهري و في مسند اإلمام
الرضا الشيخ عزيز هللا و في مستدرك سقينة البحار
ومنها [ أي الخصائص المذكورة ] ما قاله النبي صلى هللا عليه وآله فيه يوم خيبر
مما لم يقله في أحد غيره وال يوازيه انسان وال يقاربه فيه .فقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم
بن سعيد الثقفى في كتاب المعرفة :حدثنى الحسن بن الحسين المغربي وكان
صالحا ،قال :حدثنا كادح بن جعفر البجلي وكان من االبدال ،عن أبي لهيعة ،عن
عبد الرحمن بن زياد ،عن مسلم بن يسار عن جابر بن عبد هللا االنصاري قال :لما
قدم علي عليه السالم على رسول هللا صلى هللا عليه وآله بفتح خيبر قال له رسول
هللا صلى هللا عليه وآله :لو ال أن تقول فيك طوائف من امتي ما قالت النصارى في
عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم قوال ال تمر بمال إال أخذوا من تراب رجليك ومن
فضل طهورك فيستشفون به ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ،ترثني وأرثك،
وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي ،وانك تؤدي عني ،وتقاتل
على سنتي ،وانك في اآلخرة غدا أقرب الناس مني ،وانك غدا على الحوض خليفتي،
وانك أول من يرد علي الحوض غدا ،وانك أول من يكسى معي ،وانك أول من يدخل
الجنة من امتى ،وان شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي ،أشفع لهم
ويكونون في الجنة جيراني ،وان حربك حربي ،وان سلمك سلمي ،وان سرك سري،
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وان عالنيتك عالنيتي ،وان سريرة صدرك كسريرة صدري ،وان ولدك ولدي ،وانك
منجز عدتي وان الحق معك ،وان الحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك ،وان
االيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي ،وانه ال يرد علي الحوض
مبغض لك ،وال يغيب عنه محب لك غدا حتى يرد الحوض معك .فخر علي عليه
السالم ساجدا ثم قال :الحمد هلل الذي من علي باالسالم ،وعلمني القرآن ،وجبني إلى
خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين ،احسانا منه إلى وفضال منه علي .فقال له
النبي صلى هللا عليه وآله عند ذلك :لو ال أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي.
قال مصنف الكتاب رضي هللا عنه :وهذا الخبر بما تضمنه من مناقب أمير
المؤمنين عليه السالم لو قسم على الخالئق كلهم من أول الدهر إلى آخره الكتفوا به
شرفا ومكرمة وفخ ار " .الغارات إبراهيم بن محمد الثقفي و في مجموعة ورام و في
حلية األبرار و في ميزان الحكمة و في سنن النبي األكرم و في أمالي السيد
المرتضى و في موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم و في بحار األنوار
ِ
ِ
َخَب َرَنا َع ْب ُد ال َّرَّز ِ
انَ ،ع ِن ْاب ِن
أْ
اقَ ،ع ْن َم ْع َم ٍرَ ،ع ْن َقتَ َاد َةَ ،و َعل ِي ْب ِن َزْيد ْب ِن ُج ْد َع َ
ِِ
اْلمسِي ِبَ ،قال :ح َّدثَِني ابن لِسع ِد ب ِن أَِبي وَّق ٍ ِ
الَ :ف َد َخْل ُت َعَلى
ٌْ َ ْ ْ
َ َ
اصَ ،حديثًا َع ْن أَبيهَ ،ق َ
َ
َُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ين استَ ْخَل َ َِّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َعلِيًّا
َس ْعد َفُقْل ُتُ :حد ْثَنا َحديثًا َع ْن َكَ ،ح َّد ْثتَ ُه ح َ ْ
ف النب ُّي َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُخِب َر ِب ْابِن ِه،
َن أ ْ
الَ :م ْن َح َّدثَ َك ِبهَ ،ف َك ِرْه ُت أ ْ
الَ :ف َغض َب َس ْعٌد َفَق َ
َعَلى اْل َمد َينةَ ،ق َ
ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ضب َعَل ْي ِه ،ثُ َّم َق ِ
وك
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َخ َرَج في َغ ْزَوِة تَُب َ
َفَي ْغ َ َ
ال :إ َّن َرُس َ
َ
ول َّ َ
َفاستخَلف علِيًّا عَلى اْلم ِدين ِةَ ،فَقال علِي :يا رسول َّ ِ
ِ
َن تَ ْخ ُرَج
َ َ
َّللاَ ،ما ُك ْن ُت أُح ُّب أ ْ
َْْ َ َ َ
َ َ ٌّ َ َ ُ َ

ِِ
ِ َّ
النِب ُّي َّ
ِ َّ
ال َل ُه َّ
َن
ضى أ ْ
َما تَ ْر َ
الَ :فَق َ
َم ْخ َر ًجا إال َوأََنا َم َع َك فيهَ ،ق َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم« :أ َ
َ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
وسى َغ ْي َر أََّن ُه َال َنِب َّي َب ْع ِدي» جامع معمر بن راشد.
تَ ُكو َن مني ب َم ْنزَلة َه ُارو َن م ْن ُم َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َح َّدثََنا أ َُبو َد ُاوَد َق َ َّ
يم ْب َن َس ْع ِد ْب ِن
يم َق َ
الَ :حدثََنا ُش ْعَبةُ َع ْن َس ْعد ْبن إ ْب َراه َ
الَ :سم ْع ُت إ ْب َراه َ
اص ،يح ِد ُث عن سع ٍد ر ِ
ِ َّ
النِب َّي َّ
ِ َّ
َن َّ
َّللاُ َع ْن ُه ،أ َّ
ال
ضي َّ
أَبي َوق ٍ ُ َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َق َ
َ
َْ َْ َ َ
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ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
وسى» مسند أبي داود
ضى ِبأ ْ
ل َعل ٍي« :أ ََال تَ ْر َ
َن تَ ُكو َن مني ب َم ْنزَلة َه ُارو َن م ْن ُم َ
الطيالسي.
ِ
ِ
ان ،أََّن ُه َما َس ِم َعا َس ِع َيد ْب َن
ال :أ ْ
َخَب َرِني َقتَ َادةَُ ،و َعل ُّي ْب ُن َزْيد ْب ِن ُج ْد َع َ
َع ْن َم ْع َم ٍر َق َ
َن رسول َّ ِ
ِِ
ولَ :ح َّدثَِني س ْع ُد ْب ُن أَِبي وَّق ٍ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َل َّما
اص :أ َّ َ ُ َ
اْل ُم َسيب َيُق ُ
َ
َّللا َ
َ
ف َعَل ْيَنا ِإَلى اْلم ِد َين ِة َعلِ ُّي ْب ُن أَِبي َ ِ ٍ
َّللاِ َما
ول َّ
َخ َرَج ِإَلى تَُب َ
استَ ْخَل َ
الَ :يا َرُس َ
طالب َفَق َ
وك ْ
َ
ِ
ِ َّ
َن تَ ُكو َن ِمِني ِب َم ْن ِزَل ِة
ضى أ ْ
ُك ْن ُت أُح ُّب أ ْ
َما تَ ْر َ
َن تَ ْخ ُرَج َو ْج ًها إال َوأََنا َم َع َكَ ،فَق َ
ال« :أ َ
ِ
ِ
ِ
َخَب َرِني ُّ
ان
ال َم ْع َمٌرَ :فأ ْ
الَ :ك َ
الزْه ِر ُّي َق َ
وسى َغ ْي َر أََّن ُه َال َنب َّي َب ْعدي»َ ،ق َ
َه ُارو َن م ْن ُم َ
ِ
ِ َّ ِ
َّللاِ َّ
َّ
ِ
ط َنْف َس ُه
وك َف َرَب َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم في َغ ْزَوِة تَُب َ
أ َُبو ُلَب َاب َة م َّم ْن تَ َخل َ
ف َع ْن َرُسول َّ َ

اري ٍة ،ثُ َّم َقال :و َّ ِ
َح ُّل َنْف ِسي ِم ْن َها،
ِب َس ِ َ
َّللا َال أ ُ
َ َ
َّللاُ َعَل َّيَ ،ف َم َك َث َس ْب َع َة أَيَّا ٍم َال َي ُذو ُق
وب َّ
َيتُ َ

َّ
وت أ َْو
َوَال أَ ُذو ُق َ
َم َ
اما َوَال َش َرًابا َحتى أ ُ
ط َع ً
ِ
ان َي ِخ ُّر
يها َ
اما َوَال َش َرًاباَ ،حتَّى َك َ
فَ
ط َع ً

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللاِ َال
الَ :و َّ
اب َّ
يل َل ُه َق ْد ت َ
ال :ثُ َّم تَ َ
يب َعَل ْي َك َيا أََبا لَُب َاب َة َفَق َ
َّللاُ َعَل ْيه َفق َ
َم ْغشيًّا َعَل ْيه َق َ
ِ َّ ُِّ ِ ِ ِ
ِ
َّللاِ َّ
َّ
ال َف َجاء َّ
النِب ُّي
أُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َي ُحلني بَيده َق َ
َح ُّل َنْفسي َحتى َي ُكو َن َرُس ُ
ول َّ َ
َ
ِ
صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم َفحَّله ِبي ِدِه ثُ َّم َقال أَبو ُلباب َة :يا رسول َّ ِ ِ
َه ُج َر
َّللا ِإ َّن م ْن تَ ْوَبتي أ ْ
َن أ ْ
ُ َ ْ ََ َ َ ُ َ
َ ُ ََ َ َُ َ
َ
ِ ِِ
ِ َِّ
ِ ِ
ِ
َّ
َّللاِ َوإَِلى
ص َد َق ًة ِإَلى َّ
يها الذ ْن َب َوأ ْ
َص ْب ُت ف َ
َن أ َْن َخل َع م ْن َمالي ُكله َ
َد َار َق ْومي التي أ َ
رسولِ ِه َقال« :يج ِزيك ُّ
الثلُ َث َيا أََبا لَُب َاب َة» مصنف عبد الرزاق الصنعاني.
َ ُْ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ال َس ِم ْع ُت َس ِع َيد ْب َن
ان ،ثنا َعل ُّي ْب ُن َزْيد ْب ِن ُج ْد َع َ
َح َّدثََنا اْل ُح َم ْيد ُّي ،ثنا ُسْفَي ُ
ان َق َ
ِ
ِِ
ولَ :بَل َغِني َع ْن س ْع ِد ْب ِن أَِبي وَّق ٍ
يت َس ْع ًدا َف َح َّدثَِني أ َّ
َن
اص اْل َح ِد ُ
يث ثُ َّم َلق ُ
اْل ُم َسيب َيُق ُ
َ
َ
َّللاِ صَّلى هللا َعَل ْي ِه وسَّلم َقال لِعلِ ِي ْب ِن أَِبي َ ِ ٍ
َن تَ ُكو َن ِمِني
ضى أ ْ
َما تَ ْر َ
ََ َ َ َ
ُ
َرُس َ
طالب «أ َ
ول َّ َ
ِ ِِ
ِ
وسى» مسند الحميدي.
ب َم ْنزَلة َه ُارو َن م ْن ُم َ
وبِ ِه :نا ُفضيل ،عن ع ِطَّي َة َقال :نا أَبو س ِع ٍيد َقال " :غ از رسول َّ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه
َ َ َ ٌْ َْ َ
ََ َ ُ ُ
َ
َّللا َ
َ َ ُ َ
َّللا عنه ِفي أ ِ ِ
ِ ِ
َّ
الن ِ
ض َّ
اسَ :ما َمَن َع ُه
ْ
َو َسل َم َغ َزَاة تَُبو َ
ال َب ْع ُ
ف َعليًّا َرض َي َّ ُ َ ْ ُ
كَ ،و َخَل َ
َهلهَ ،فَق َ
َّللاَ ،ف َذ َكر َذلِك لِ َّلنِب ِي َّ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ َّ َّ ِ
أْ
َ َ
صلى هللاُ
ص ْحَبتَ ُهَ ،فَبَل َغ َذل َك َعليًّا َرح َم ُه َّ ُ
َ
َن َي ْخ ُرَج به إال أَن ُه َكرَه ُ
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َعَل ْي ِه وسَّلمَ ،فَقال« :يا ْاب َن أَِبي َ ِ ٍ
َن تَ ْن ِزَل ِمِني ِب َم ْن ِزَل ِة َه ُارو َن ِم ْن
ضى أ ْ
َما تَ ْر َ
َ َ
طالب ،أ َ
ََ َ
الس َال ُم» مسند بن الجعد.
وسى َعَل ْي ِه َما َّ
ُم َ
و حديث من سره أن يحيى حياتي و يمت مماتي فليوال عليا من بعدي و ليوال وليه
و ليقتد باألئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما و علما وويل
للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيه صلتي ال أنالهم هللا شفاعتي كما جاء في
التدوين في أخبار قزوين .نرى واضحا في هذا الحديث أمر بتولي علي بقوله فليوال
عليا و أمر بتولي من واله علي بقوله وليوال وليه و أمر باإلقتداء باألئمة من بعده
بقوله وليقتد باألئمة من بعدي ثم يخبر أنهم عترته التي نص عليها بحديث الثقلين و
يخبر بفضلهم و علمهم حتى ال يشك أحد في ذلك أو يظن أنه أعلم منهم ثم يأتي
دعاؤه صلى هللا عليه و آله و سلم على من يكذب بفضلهم وكذلك دعاؤه على من
يقطع صلته بهم فيكون قد قطع صلته برسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم فكان
هذا الدعاء بالويل لهم و هو واد في جهنم والعياذ باهلل منه ودعا هللا أال تنالهم
شفاعته كذلك .و هذا الحديث يبين أن اإلمامة تتوارث من إمام إلى آخر .إذا حتى
لو لم يذكروا باإلسم فهذا ال يمنع أنهم هم المعروفون عند الجميع بأسمائهم و أن كل
إمام خلفه من كان قبله و هذه سنة جدهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم إذ
هو من خلف عليا بن أبي طالب عليه السالم .فهذه اإلمامة منوطة بالسمع و
الطاعة لهم وباإلقتداء بهم و السير على خطاهم فهم أئمة الهدى و قد قال رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم(يهدون بأمرك إلى طاعتك)و أذكر هنا بأن رسول هللا لما
ذكر اإلقتداء بالصحابة ,إن صح الحديث ,ترك لنا الخيار فيمن نقتد به بقوله فبأيهم
اقتديتم اهتديتم و لكن لما تعلق األمر باألئمة من أهل البيت لفضها بلفض األمر
فليوال عليا وليوال وليه وليقتد باألئمة من بعدي فإنهم عترتي .و كذلك قوله عندما
أمر بالتمسك بالكتاب و العترة فقال وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم .و حديث (من كنت

114

مواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و
اخذل من خذله) فعلى كل حال و بغض النظر عمن يكونوا هؤالء الخلفاء فالكل يعلم
أن الباقي منهم هو من آل بيت رسول هللا و هو اإلمام المهدي عجل هللا فرجه
الشريف  .فالبعض يعتقد و أنه ولد من الحسن العسكري و هو في الغيبة الكبرى و
البعض اآلخر يعتقد و أنه لم يولد بعد و لكنه يكون من آل بيت رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم .فالسؤال الذي يطرح نفسه بخصوص اإلمام المهدي المنتظر هو
هذا هل ولد فعال أم ال؟ فالجواب يكون كالتالي :إن بعض األقوال تؤكد على أنه ولد
و من بين هذه األقوال حوالي سبعين من علماء أهل السنة .و لكن لنفرض أنه لم
يولد بعد فإنه و ال بد و أنه ولد للحسن العسكري ولد و يشهد لذلك كل أهل بلده في
ذلك الزمان ويشهد كذلك الكثير على أنه صلى على أبيه لما مات و هو بن خمس
سنين  .فأين هو ذلك الصبي بغض النظر عما إذا كان هو اإلمام المهدي أو غيره
و بغض النظر عما إذا كان قد صلى على أبيه أم ال ؟ و لم يرو أنه عثر فيما بعد
على جثته إن كان قد مات و ال على قبره و ال على أي داللة تدل عليه .ألم يبحث
عنه أهله؟ و إذا لم يبحثوا عليه فلماذا هذا؟ ألم يحقق القضاء مع أهله في ذلك؟ و
إذا كان كذلك ألم يكن القضاء أهال للتحقيق في ذلك؟ و لما يقال أنه لما كان في
الغيبة الصغرى كان له أربع سفراء و كان في اتصال معهم ألم يحقق القضاء مع
هؤالء لمعرفة الحقيقة؟ و إن كان كذلك فلم هذا؟ أال يكون هذا تقصير من طرف
األمة كأمة تحترم الحقوق و تؤدي لكل ذي حق حقه؟ أم لما كان هذا من أهل البيت
فال يهم هذا األمر؟ كيف لنا أن نقبل و أن اإلمامة كانت تتوارث أبا عن جد أي
متسلسلة و الثاني عشر لم يكن من الحادي عشر أي تنقطع السلسلة إن لم يكن ذلك
المولود هو اإلمام المهدي مع أن الكل يعلم بأن قول رسول هللا صلى هللا عليه و آله
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أي القرآن و العترة لن يفترقا و لو للحضة واحدة و
هذا هو قولهم عليهم السالم ال تخلو أرض هللا من حجة هلل؟ بعد كل هذه التساؤالت
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و بعد ما علم من نصوص عن جده صلى هللا عليه و آله و عن األئمة من بعده و
بعد اإلحاطة بأن مثل هذا كان في األمم السابقة فلم لم يكن في هذه األمة أيضا و
هي تحذو حتما حذوها حذو القذة بالقذة و النعل بالنعل؟ كما أخبر به سيد خلق هللا
جميعا وفي حديث آخر( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شب ار بشبر الحديث) ثم إذا
كانت اإلمامة المعتقد بها في البيعة لقوله صلى هللا عليه و آله و سلم( من لم تكن
في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية) من هو إمام هذا العصر و كل المدة التي
مضت منذ حوالي سنة خمسة و خمسين و مائتين للهجرة؟ أقول فلو القضاء حقق
في ذلك لكان يكفيه شاهدان عدالن فكيف بحوالي سبعين شاهد من علماء أهل السنة
و الكثير من علماء الفرق األخرى يشهدون بذلك .و أهل بلده في ذلك الزمان كذلك
يشهدون أنه ولد للحسن العسكري ولد فهل يعقل و أن أهل بلد بأجمعهم يكذبون؟ و
هل كل هؤالء العلماء الذين شهدوا يكذبون؟ فلم ال نصدق إذا؟ أليس هذا بالتعنت و
العناد ليس إال؟ إذا فاإلحتمال األرجح واألقوى واألقرب للحقيقة و األصوب هو أنه
كما قيل ولد من الحسن العسكري و مضت عليه غيبة صغرى و هو اليوم في الغيبة
الكبرى عجل هللا فرجه الشريف .و ال ينبغي لعاقل أن يرتاب في ذلك و قد روي عن
أحد األئمة عليهم السالم أنه قال:تكون لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إال من عصم
هللا .و على كل فإن كلي اإلعتقادين إيمان به و أنه بشر به رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم و انتظاره هذا إن شاء هللا هو بيعة الجميع لصاحب العصر و
الزمان اإلمام المهدي المنتظر عجل هللا فرجه الشريف .ألن في اإلنتظار نية اإلتباع
له و اإلنتصار له مع جده الحسين و جده الحسن و جده علي و جدته فاطمة الزهراء
و جده رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم و اإلنتصار لإلسالم .و األعمال
بالنيات كما عبر عن ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم فهي إذا المبايعة إذ
لم تبق المبايعة باليد شرط وهللا أعلم.

116

رسائله إلى الشيخ المفيد
قال العالمة الطبرسي رحمه هللا« :ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها هللا
ورعاها في أيام بقيت من صفر سنة عشرة وأربعمائة على الشيخ المفيد أبي عبد هللا
محمد بن محمد بن النعمان قدس هللا روحه ونور ضريحه ،ذكر موصلُه أنه يحمله
من ناحية متصلة بالحجاز؛ نسخته:
لألخ السديد و الولي الرشيد ،الشيخ المفيد أبي عبد هللا محمد بن محمد بن النعمان ـ
أدام هللا إع اززه ـ من مستودع العهد المأخوذ على العباد
بسم هللا الرحمن الرحيم
أما بعد؛ سالم عليك أيها الولي المخلص في الدين ،المخصوص فينا باليقين ،فإنا
نحمد إليك هللا الذي ال إله إال هو ،ونسأله الصالة على سيدنا وموالنا ونبينا محمد
ونعلمك ـ أدام هللا توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا
وآله الطاهرينُ ،

بالصدق ـ أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة ،وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا

ِقَبلك ،أعزهم هللا بطاعته وكفاهم المهم برعايته لهم وحراسته .فقف ـ أيدك هللا بعونه

على أعدائه المارقين من دينه ـ على ما أذكره ،واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه

بما نرسمه إن شاء هللا :نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين
حسب الذي أراناه هللا تعالى لنا من الصالح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت
دولة الدنيا للفاسقين ،فإنا نحيط علماً بأنبائكم ،وال يعزب عنا شيء من أخباركم،
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه
شاسعاً ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون .إنا غير مهملين
لمراعاتكم ،وال ناسين لذكركم ،ولو ال ذلك لنزل بكم الألواء واصطلمكم األعداء ،فاتقوا
هللا جل جالله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم ،يهلك فيها من حم
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أجله ،ويحمى عنها من أدرك أمله ،وهي أمارة ألزوف حركتنا ،ومباءتكم بأمرنا
ونهينا ،وهللا متم نوره ولو كره المشركون .اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية
يحششها عصب أموية ،يهول بها فرقة مهدية ،أنا زعيم بنجاة من لم يرِم فيها
المرضية ،إذا حل جمادى األولى من سنتكم
المواطن ،وسلك في الطعن منها السبل ْ

هذه فاعتبروا بما يحدث فيه ،واستيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه ،ستظهر
لكم من السماء آية جلية ،ومن األرض مثلها بالسوية ،ويحدث في أرض المشرق ما
ويغلب من بعد على العراق طوائف عن اإلسالم مراق ،تضيق بسوء
ويقلقَ ،
ُيحزن ُ
فعالهم على أهله األرزاق ،ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من األشرار ،ثم

يستر بهالكه المتقون األخيار ،ويتفق لمريدي الحج من اآلفاق ما يؤملونه منه على
ٍ
توفير عليه منهم واتفاق ،ولنا في تيسير حجهم على االختيار منهم والوفاق شأن
يظهر على نظام واتساق .فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ،ويتجنب
ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا ،فإن أمرنا بغتة فجاءة حين ال تنفعه توبة ،وال ينجيه
من عقابنا ندم على حوبة ،وهللا يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته.
نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها عليه السالم.
هذا كتابنا إليك أيها األخ الولي والمخلص في ودنا ،الصفي والناصر لنا الوفي،
حرسك هللا بعينه التي ال تنام ،فاحتفظ به وال تظهر على خطنا الذي سطرناه بما له
ضمناه أحداً وأد ما فيه إلى من تسكن إليه ،وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء
هللا ،وصلى هللا على محمد وآله الطاهرين».
الرسالة الثانية
وورد على الشيخ المفيد كتاب آخر من قبله صلوات هللا عليه يوم الخميس الثالث
والعشرين من ذي الحجة سنة  412هـ ؛ نسخته:
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من عبد هللا المرابط في سبيله إلى ملهم الحق ودليله
بسم هللا الرحمن الرحيم
سالم هللا عليك أيها الناصر للحق ،الداعي إليه بكلمة الصدق ،فإنا نحمد هللا إليك
الذي ال إله إال هو إلهنا وإله آبائنا األولين ،ونسأله الصالة على سيدنا وموالنا محمد
خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين .وبعد؛ فقد كنا نظرنا مناجاتك عصمك هللا
بالسبب الذي وهبه هللا لك من أوليائه وحرسك به من كيد أعدائه ،وشفعنا ذلك اآلن
من مستقر لنا ينصب في شمراخ من بهماء صرنا إليه آنفاً من غماليل ألجأنا إليه
السباريت من اإليمان ،ويوشك أن يكون هبوطنا إلى صحصح من غير بعد من
الدهر و ال تطاول من الزمان ،ويأتيك نبأ منا يتجدد لنا من حال ،فتعرف بذلك ما
نعتمده من الزلفة إلينا باألعمال ،وهللا موفقك لذلك برحمته .فلتكن حرسك هللا بعينه
ال السترهاب المبطلين،
التي ال تنام ـ أن تقابل لذلك فتنة تبسل نفوس قوم حرثت باط ً
يبتهج لدمارها المؤمنون ،ويحزن لذلك المجرمون ،وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة
بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم مستحل للدم المحرم ،يعمد بكيده أهل اإليمان،
وال يبلغ بذلك غرضه من الظلم والعدوان ،ألننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي ال
يحجب عن ملك األرض والسماء ،فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب ،وليتقوا بالكفاية
منه ،وإن راعتهم بهم الخطوب ،والعاقبة بجميل صنع هللا سبحانه تكون حميدة لهم ما
اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب .ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا
الظالمين ـ أيدك هللا بنصره الذي أيد به السلف من أوليائنا الصالحين ـ أنه من اتقى
ربه من إخوانك في الدين ،وأخرج مما عليه إلى مستحقيه ،كان آمناً من الفتنة
المبطلة ومحنها المظلمة المضلة ،ومن بخل منهم بما أعاره هللا من نعمته على من
أمره بصلته ،فإنه يكون خاس اًر بذلك ألواله وآخرته .ولو أن أشياعنا ـ وفقهم هللا
اليمن
لطاعته ـ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم؛ لما تأخر عنهم ُ
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بلقائنا ،ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا ،فما
يحبسنا عنهم إال ما يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره منهم .وهللا المستعان ،وهو حسبنا
ونعم الوكيل ،وصالته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الطاهرين وسلم ،وكتب
في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.
نسخة التوقيع باليد العليا صلوات هللا على صاحبها:
ِ
فاخفه عن كل
«هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلي بإمالئنا وخط ثقتنا،
أحد ،و ِ
اطوِه ،واجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا ـ شملهم
هللا ببركتنا إن شاء هللا ـ الحمد هلل والصالة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين».
أقول :إنه لشرف كبير ومصدر فخر واعتزاز أن يمثل الشخص بين يدي اإلمام
ويكون في حضرته؛ يزوره عياناً ويتشرف برؤيته وتقبيل يده .ولكن ـ اعلموا أيها
اإلخوان ـ إن هذا ليس هو الواجب ،فإنه لم يبلغنا عن الشيخ المفيد أنه التقى بالحجة
وال ُيعرف ما هو السبب ،وربما التقاه ولم يصلنا خبره ـ ولكنه مع ذلك نال هذه
األوسمة منه سالم هللا عليه.

ومن جملة علماء أهل السنة الذين صرحوا بوالدته :ابن األثير الجزري و محيي
الدين بن العربي و كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي و سبط ابن الجوزي الحنفي
و محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي و ابن خلكان و الجويني الشافعي و
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي و شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
الذهبي و محمد بن يوسف الزرندي و خليل بن أيبك الصفدي الشافعي و أحمد بن
علي بن حجر العسقالني و نور الدين علي بن الصباغ المالكي و محمد بن طولون
الدمشقي الحنفي و القاضي حسين بن محمد الديار بكري و ابن حجر الهيتمي
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الشافعي و ابن العماد الحنبلي و خير الدين الزركلي و اعترف األلباني بأن أم الحجة
القائم نرجس.
و كذلك الكثير جدا في األحاديث النبوية الشريفة المتواترة و الصحيحة و المذكورة
في كل الكتب المعتبرة عند الفريقين .وال بأس أن أذكر من بينها حديث الثقلين

المتواتر و المروي في كل الصحاح تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من
بعدي أبدا كتاب هللا و عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض و قد
ذكرته أعاله و حديث من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله و عاد من

عاداه في خطبة الغدير مع أحاديث أخرى مجتمعة في نفس الخطبة الشريفة و

المروية بالتواتر متفرقة في كتب القوم و صحاحهم و حديث السفينة مثل أهل بيتي

كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق و حديث قسمت الحكمة عشرة

أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء و الناس جزء و حديث لو أن أحدا صف بين الركن
و المقام فصلى و صام ثم لقي هللا و هو مبغض آلل محمد دخل النار و حديث من
أراد أن يحيى حياتي و يمت مماتي فليتول عليا بن أبي طالب من بعدي و ليوالي
وليه و ليقتد باألئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهما و علما و
ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي ال أنالهم هللا شفاعتي و حديث
كذب من زعم أنه يحبني و يبغضك يا علي و حديث الطير اللهم ائتني بأحب خلقك

إليك بعدي يأكل معي هذا الطير و حديث المنزلة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة

هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي و حديث الحسن و الحسين إمامان إن قاما

أو قعدا و حديث يرضى هللا لرضاها و يغضب لغضبها و أحاديث أخرى كثيرة و قد

أوردتها في كتبي السابقة رسالة تحكيم العقول عند سماع كل قول و الفوز و النجاة
لمن أحبهم و مات و الفحص الدقيق و التحري العميق حتى يكتمل التحقيق و و
تبقى خطبة الغدير الدليل على نكث الناكثين و خالصة ما كتبت و تكتب يدي
السمع و الطاعة لمن بهم رشدي و آخرهم اإلمام المهدي و تغيير دين هللا بتعطيل

اإلمامة و حدود هللا فليرجع إليها أخي القارئ الكريم و هم من سماهم هللا في كتابه

العزيز خير البرية .فاألخبار تنقل عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله أنه بعدما أنزل
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هللا عليه أوالئك هم خير البرية قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله "أنت يا علي و
شيعتك " .و أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد هللا قال كنا عند النبي صلى هللا
عليه و آله فأقبل علي فقال النبي صلى هللا عليه و آله و الذي نفسي بيده إن هذا و

شيعته لهم الفائزون يوم القيامة و نزلت إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم
خير البرية فكان أصحاب النبي صلى هللا عليه و آله إذا أقبل علي قالوا جاء خير
البرية و أخرج ابن عدي و ابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا علي خير البرية و
أخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما أنزلت إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات
أولئك هم خير البرية قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله لعلي هو أنت و شيعتك
يوم القيامة راضين مرضيين و أخرج ابن مردويه عن علي قال قال لي رسول هللا

صلى هللا عليه و آله ألم تسمع قول هللا إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم
خير البرية أنت و شيعتك و موعدي و موعدكم الحوض إذا جاءت األمم للحساب

تدعون غ ار محجلين الدر المنثور للسيوطي .و مع هذا فخير البرية عانى ما عاناه
من أمة محمد صلى هللا عليه و آله مباشرة من بعد رحيل رسول هللا صلى هللا عليه
و آله و قد أخبره أن األمة ستغدر به و إلى أن قتل عليه السالم و قتل أبناؤه من
بعده و خاصة األئمة منهم فلم يسلم منهم أحد إال الحجة بن الحسن عليهما السالم
فقد غيبه ربه لحكم يعلمها اللهم عجل فرجه الشريف لفرجنا يا رب و ما ذلك عليك

بعزيز .و ما روى الطبراني في المعجم الكبير حدثنا علي بن إسحاق الوزير

األصبهاني حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ثنا عمر بن سعيد عن فضيل بن

مرزوق عن أبي سخيلة عن أبي ذر و عن سلمان قاال أخذ رسول هللا صلى هللا عليه
و آله بيد علي رضي هللا عنه فقال إن هذا أول من آمن بي و هو أول من

يصافحني يوم القيامة و هذا الصديق األكبر و هذا فاروق هذه األمة يفرق بين الحق
و الباطل و هذا يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الظالمين .و عن عائشة قالت
رأيت أبا بكر يكثر النظر إلى وجه علي فقلت يا أبت رأيتك تكثر النظر إلى وجه
علي فقال يا بنية سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول (النظر إلى وجه علي
عبادة) أخرجه ابن السمان في الموافقة .وعن ابن مسعود قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم (النظر إلى وجه علي عبادة) أخرجه أبو الحسن الحربي .وعن عمرو
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بن العاص مثله.أخرجه االبهري .وعن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
لعلي عد عمران بن حصين فانه مريض فأتاه وعنده معاذ وأبو هريرة فأقبل عمران
يحد النظر إلى علي فقال له معاذ لم تحد النظر إليه فقال سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول (النظر إلى علي عبادة) فقال معاذ وأنا سمعته من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وقال أبو هريرة وأنا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
أخرجه ابن أبى الفرات .و جاء في الصواعق المحرقة البن حجر عن عائشة ذكر
علي عبادة .و هذا نفس قوله صلى هللا عليه و آله الذي سبق ذكره المخبر عن ربه
سبحانه قوله في علي و هو الكلمة التي ألزمتها المتقين أي يذكر كثي ار من قبل
المتقين .فليكن إذا ذكر علي شغلنا الشاغل حتى نزداد حبا و ودا لرسول هللا و آل
بيته الطيبين الطاهرين و ننال بركتهم في الدنيا و شفاعتهم في اآلخرة بإذن هللا .عن
زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب للزبير بن العوام هل لك في أن تعود
الحسن بن على رضى هللا عنهما فانه مريض ؟ فكأن الزبير تلكأ عليه فقال له عمر
أما علمت أن عيادة بنى هاشم فريضة وزيارتهم نافلة؟ وعن أسماء بنت عميس قالت
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول (اللهم إنى أقول كما قال أخي موسى

واجعل لي وزي ار من أهلي أخي عليا أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك

كثي ار ونذكرك كثي ار إنك كنت بنا بصيرا) أخرجه احمد في المناقب .عن عائشة قالت
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما حضرته الوفاة (ادعوا لى حبيبي فدعوا له أبا
بكر فنظر إليه ثم وضع رأسه فقال ادعوا لى حبيبي فدعوا له عمر فلما نظر إليه
وضع رأسه ثم قال ادعوا لى حبيبي فدعوا له عليا فلما رآه أدخله معه في الثوب الذى
كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض صلى هللا عليه وسلم) أخرجه الرازي .وعن

علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (لما أسري بي إلى السماء أخذ جبريل

بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الجنة وناولني سفرجلة فكنت أقلبها إذ انفلقت
وخرجت منها حوراء لم أر أحسن منها فقالت السالم عليك يا محمد قلت وعليك
السالم من أنت قالت أنا الراضية المرضية خلقني الجبار من ثالثة أصناف أعالي
من عنبر و وسطي من كافور وأسفلي من مسك وعجنني بماء الحيوان ثم قال كوني
فكنت خلقني الخيك وابن عمك علي ابن أبى طالب .أخرجه االمام على بن موسى
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الرضا .وعن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا اتخذني خليال كما

اتخذ ابراهيم خليال فقصرى في الجنة وقصر ابراهيم في الجنة متقابالن وقصر علي

بين قصري وقصر ابراهيم فياله من حبيب بين خليلين أخرجه أبو الخير الحاكمى.

وعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (يا علي معك يوم
القيامة عصا من عصي الجنة تزود بها المنافقين عن الحوض) أخرجه الطبراني.
وعن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه .وعن أبى الحمراء قال قال رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم :من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه
وإلى ابراهيم في حلمه وإلى يحيى بن زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر
إلى علي بن أبى طالب رضى هللا عنه) أخرجه أبو الخير الحاكمى  .و أخرجه

الترمذي في صحيحه والبغوي عن ابي بكر وقال البيهقي بإسناده إلى رسول هللا -
صلى هللا عليه وآله  -من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ،وإلى نوح في تقواه ،وإلى
إبراهيم في حلمه ،وإلى موسى في هيبته ،وإلى عيسى في عبادته ،فلينظر إلى علي
بن أبي طالب .وعن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من أراد
أن ينظر إلى ابراهيم في حلمه وإلى نوح في حكمه وإلى يوسف في جماله فلينظر
إلى علي بن أبى طالب)أخرجه المال في سيرته .وفي الرياض النضرة قال  :أخرج
المال عمر بن خضر في سيرته قيل يا رسول هللا ! وكيف يستطيع علي عليه السالم
أن يحمل لواء الحمد ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وكيف ال يستطيع ذلك

وقد أعطي خصاال شتى صب ار كصبري  ،وحسنا كحسن يوسف  ،وقوة كقوة جبريل
عليه السالم  .وروى السيد مير علي الهمداني في كتابه ( مودة القربى ) المودة

الثامنة قال  :عن جابر قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  ( :من أراد أن
ينظر إلى إسرافيل في هيبته وإلى ميكائيل في رتبته  ،وإلى جبرائيل في جاللته ،
وإلى آدم في علمه  ،وإلى نوح في خشيته  ،وإلى إبراهيم في خلته  ،وإلى يعقوب في
حزنه  ،وإلى يوسف في جماله  ،وإلى موسى في مناجاته  ،وإلى أيوب في صبره
وإلى يحيى في زهده  ،وإلى عيسى في عبادته  ،وإلى يونس في ورعه وإلى محمد في
حسبه وخلقه  ،فلينظر إلى علي  ،فإن فيه تسعين خصلة من خصال األنبياء جمعها
هللا فيه ولم يجمعها في أحد غيره ) .هللا أكبر والحمد هلل فسيد الخلق يخبرنا أن عليا
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عليه السالم فيه تسعون خصلة من خصال األنبياء جمعها هللا فيه و لم يجمعها في

غيره .وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب أن النبي – صلى هللا عليه وآله -

قال " :يا علي لو أن عبدا عبد هللا عز وجل مثلما قام نوح في قومه ،وكان له مثل
جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل هللا ،ومد في عمره حتى حج ألف حجة على قدميه،
ثم قتل ما بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم
يدخلها .و في الكتاب المذكور قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله  :-لو اجتمع
الناس على حب علي بن أبي طالب لم يخلق هللا النار وفي كتاب الفردوس :حب
علي حسنة ال تضر معها سيئة ،وبغضه سيئة ال تنفع معها حسنة  .وعن علي قال
دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مريض فإذا رأسه في حجر رجل
أحسن ما رأيت من الخلق والنبى صلى هللا عليه وسلم نائم فلما دخلت عليه قال ادن
إلى ابن عمك فأنت أحق به مني فدنوت منهما فقام الرجل وجلست مكانه فقال النبي

صلى هللا عليه وسلم فهل تدري من الرجل قلت ال فقال النبي صلى هللا عليه وسلم

ذلك جبريل يحدثني حين خف عني وجعي فنمت ورأسي في حجره .وعن ابن عباس

وقد ذكر عنده علي قال إنكم لتذكرون رجال كان يسمع وطئ جبريل فوق بيته.

أخرجه أحمد في المناقب .وعن أبى رافع قال لما قتل علي أصحاب االلوية يوم أحد
قال جبريل عليه السالم يارسول هللا إن هذه لهي المواساة فقال له النبي صلى هللا
عليه وسلم إنه مني وأنا منه فقال جبريل عليه السالم وأنا منكما يا رسول هللا أخرجه

احمد في المناقب .روى الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي  .قال  :روى أبو

موسى من طريق ابن مردويه باسناده الى عباد بن راشد اليماني قال  :حدثني سنان
بن شفعلة األوسي قال  :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) « :حدثني جبرئيل إن
هللا تعالى لما زوج فاطمة علياً أمر رضوان فأمر شجرة طوبى فحملت رقاقاً بعدد
محبي آل بيت محمد (صلى هللا عليه وآله)» «حديث أبن عباس» روى الشيخ

سليمان القندوزي قال  :وفي المناقب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي هللا
عنهما قال  :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  :يا علي أنت صاحب حوضي ،
وصاحب لوائي  ،وحبيب قلبي  ،ووصيي ووارث علمي  ،وأنت مستودع مواريث
وحجة هللا على بريته  ،وأنت ركن
األنبياء من قبلي  ،وأنت أمين هللا على أرضه ُ
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االيمان وعمود االسالم  ،وأنت مصباح الدجى ومنار الهدى  ،والعلم المرفوع ألهل
ف عنك هَل َك  ،وأنت الطريق الواضح
الدنيا  ،يا علي من اتبعك نجا ومن تَخل َ
والصراط المستقيم  ،وأنت قائد الغر المحجلين ويعسوب المؤمنين  ،وأنت مولى من
أنا مواله  ،وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة  ،ال يحبك إال طاهر الوالدة وال يبغضك إال
وجل الى السماء وكلمني ربي اال قال  :يا محمد
خبيث الوالدة  ،وما عرجني ربي َعز َ
أق أر علياً مني السالم  ،وعرفه أنه امام أوليائي ونور أهل طاعتي  ،وهنيئاً لك هذه
الكرامة روى العالمة أبو محمد عثمان بن عبدهللا بن حسن العراقي الحنفي في

«الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة» :عن عبد هللا بن حنبل  ،عن أبيه  ،عن

الشافعي رحمة هللا عليه انه قال  :سمعت مالك بن أنس رضي هللا عنه يقول  :قال
أنس بن مالك « :ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إال ُببغضه علي بن أبي طالب كرم
هللا وجهه»  .وروى العالمة الحمويني في «فرائد السمطين» باسناده عن مالك بن
ِ
ببغضه علي
أنس عن أبي الزناد قال  :قالت األنصار  :كنا لنعرف الرجل لغير أبيه

بن أبي طالب ،روى الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» قال  :باسناده عن

األعمش  ،عن أبي وائل  ،عن عبدهللا قال  :قال علي بن أبي طالب (عليه السالم)
 :رأيت النبي (صلى هللا عليه وآله) عند الصفا وهو مقبل على شخص في صورة
الفيل وهو يلعنه .فقلت  :ومن هذا الذي يلعنه رسول هللا؟ قال :هذا الشيطان الرجيم .
فقلت  :وهللا يا عدو هللا ألقتلنك  ،والريحن االمة منك  ،قال  :ماهذا جزائي منك
أحد إال شاركت أباه في
قلت  :وما جزاؤك مني يا عدو هللا ؟ قال  :وهللا ما أبغضك ٌ
رحم أمه« .مارواه ابن عباس»ـ ورى الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»
قال  :باسناده عن ابن جريح  ،عن مجاهد  ،عن ابن عباس قال  :بينما نحن بفناء
الكعبة والنبي (صلى هللا عليه وآله) يحدثنا اذ خرج علينا مما يلي الركن شيء عظيم

كأتم ما يكون من الفيلة  ،قال  :فتفل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) في وجهه وقال
 :لعنت أو قال  :خزيت ـ وشك اسحاق ـ قال :فقال  :علي بن أبي طالب  :ما هذا
يارسول هللا ؟ قال  :أوما تعرفه يا علي ؟ قال  :هللا ورسوله أعلم  .قال  :هذا ابليس
 ،فوثب اليه فقبض على ناصيته وجذبه فازاله عن موضعه وقال  :يا رسول هللا أقتله
؟ قال  :أو ما علمت أنه قد أُجل الى الوقت المعلوم  .قال :فتركه من يده فوقف
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ناحية ثم قال  :مالي ولك يا ابن أبي طالب  ،وهللا ما أبغضك أحٌد إال وقد شاركت
أباه فيه  ،أق أر ما قاله هللا تعالى ( :وشاركهم في األموال واألوالد)ـ روى الذهبي في

«ميزان االعتدال» قال  :وقال ابن حبان  :روي عن أحمد بن عبدة  ،عن ابن عيينة
 ،عن أبي الزبير  ،عن جابر قال :أمرنا رسول هللا أن نعرض أوالدنا على ُح ِب

علي بن أبي طالب روى العالمة ابن أبي الحديد في «شرح نهج البالغة»عن أبي

مريم األنصاري  ،عن علي (عليه السالم) قال « :ال ُيحبني كافر وال ولد زنا».ـ
شيرويه في الفردوس  :قال أبن عباس  :قال النبي (صلى هللا عليه وآله)  :انما رفع
هللا القطر عن بني اسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم  ،وأن هللا يرفع القطر عن هذه
ببغضهم علي بن أبي طالب  .وفي رواية  :فقام رجل فقال  :يا رسول هللا  ،وهل
بغض .و لكن قل لي بربك فهل من
يبغض علياً ٌ
أحد؟ قال نعم القعود عن نصرته ٌ
أخبرنا هللا عنهم وأنهم يكرهون الحق لم يكرهوا عليا و هو دوما مع الحق لقوله
سبحانه و تعالى و لقد جئناكم بالحق و لكن أكثركم للحق كارهون  .روى الحافظ

الموفق بن أحمد الحنفي أخطب خوارزم باسناده عن زيد بن يثيع قال  :سمعت أبا
بكر الصديق يقول  :رأيت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) خيَّم خيمة وهو متكىء
على قوس عربية وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السالم) فقال
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  :يا معاشر المسلمين أنا ِس ٌلم لمن سالم أهل هذه
وعدو لمن عاداهم  ،ال ُيحبهم اال
وح ٌ
الخيمة َ ،
رب لمن حاربهم  ،وولي لمن واالهم ٌ ،
سعيد الجد طيب المولد  ،وال يبغضهم اال شقي الجد ردي الوالدة  .فقال رجل لزيد :
أنت سمعت أبا بكر يقول هذا؟ قال  :أي ورب الكعبة .فإني وهللا ال أنكر أن يسيد
كل السلف الصالح بل وأدعو لذلك و إنما أنكر أن تسلب السيادة ممن أعطاها لهم
هللا و أن يسيد أعداؤهم و أعداء رسول هللا و أعداء أمته عن الحسن بن علي قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم (ادعو لي سيد العرب فقالت عائشة ألست
سيد العرب قال أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب فلما جاء أرسل إلى األنصار فأتوه
فقال لهم يا معشر األنصار أال أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا قالوا
بلى يارسول هللا قال هذا علي أحبوه بحبي و أكرموه بكرامتي فإن جبريل أمرني بالذي
قلت لكم عن هللا عزوجل )و رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة نحوه في
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السؤدد مختصرا .وروى العالمة الزمخشري بإسناده قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم  :-فاطمة مهجة قلبي ،وابناها ثمرة فؤادي ،وبعلها نور بصري،
واألئمة من ولدها أمناء ربي ،حبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم به نجا ،ومن
تخلف عنه هوى .فهاهو رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم لما أراد أن يأمر
األنصار بحب علي قالها صراحة أحبوه بحبي و أكرموه بكرامتي و أكد على أن هذا
بأمر من هللا سبحانه و تعالى .فهل استثنى رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم
أحدا من العرب أو أحدا من صحابته لما قال في حق علي عليه السالم سيد العرب؟
فوهللا لو لم يقل رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم في علي إال هذه لكفى بها

أن يكون سيدا و إماما و أمي ار لكل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله و

سلم .أليس سيد الناس كبيرهم و أميرهم و إمامهم و حاكمهم؟ و كذلك حديث الحسن
و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و حديث الحسن و الحسين إمامان إن قاما أو قعدا
و حديث حسين مني و أنا من حسين حسين سبط من األسباط أحب هللا من أحب

حسينا و أحاديث أخرى كثيرة جدا ال يسع المجال أن أذكرها كلها .يجدر بي أن
أذكرك أخي القارئ الكريم أن حديث من كنت مواله فهذا علي مواله هو و معه

أحاديث أخرى و آيات من القرآن ذكرها رسول هللا صلى هللا عليه و آله في خطبة

الغدير المروية عن الصادقين الذين أمرنا هللا و رسوله أن نكون معهم لقوله تعالى يا
أيها الذين آمنوا اتقوا هللا و كونوا مع الصادقين و قد أفردت لها كتابا و تبقى خطبة
الغدير الدليل على نكث الناكثين فارجع إليه إن شئت و هذه الخطبة هي تبليغ من
رسول هللا صلى هللا عليه و آله إلى جميع أمته ما أمره به ربه سبحانه و تعالى لما
أوحى إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته
و هللا يعصمك من الناس و أمر رسول هللا صلى هللا عليه و آله الحاضرين بتبليغ
الغائبين و قال فليبلغ الشاهد الغائب إلى يوم الدين أي كل من وصلته هذه الخطبة
الكريمة هو ملزم بتبليغها غيره .و كل هذه األحاديث المتواترة و الصحيحة عند أهل
السنة المتفرقة في الكتب السنية جمعت في هذه الخطبة الشريفة .فكيف باهلل على
كل عاقل كل هذه األحاديث السنية تعتبر صحيحة و متواترة و هي مجتمعة في

خطبة الغدير المروية عن الصادقين و ال يقبلون بها؟ ثم بعد تمام الخطبة أمرهم
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رسول هللا صلى هللا عليه و آله ببناء خيمة لعلي يتلقى فيها التبريكات و بنيت له و

بايعه كل الحاضرون و قال له عمر بخ بخ يا ابن أبي طالب أصبحت و أمسيت
موالي و مولى كل مؤمن و مؤمنة .و في نفسير الثعلبي عن بن عيينة أن النبي
صلى هللا عليه و سلم لما قال ذلك طار في اآلفاق فبلغ الحارث بن النعمان فأتى
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا محمد أمرتنا عن هللا بالشهادتين فقبلنا و

بالصالة و الزكاة و الصيام و الحج فقبلنا ثم لم ترض حتى رفعت بضبعي ابن عمك
تفضله علينا فهذا شيء منك أو من هللا؟ فقال والذي ال إله إال هو إنه من هللا فولى
و هو يقول :اللهم إن كان ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو
إئتنا بعذاب أليم فما وصل راحلته حتى رماه هللا بحجر فسقط على هامته فخرج من
دبره فقتله و نزلت سأل سائل بعذاب واقع {المعارج }1/للكافرين ليس له دافع

{المعارج }2/من هللا ذي المعارج {المعارج .}3/و وهللا إني ألرى فيمن يكذب و
يضعف كل ما ورد عن النبي صلى هللا عليه و آله و سلم في حق علي و كل آل
البيت إال أنه يضمر في قلبه ما نطق به الحارث بن النعمان وكان هذا األخير أشجع

منهم .و كل الصحابة يشهدون لعلي بذلك .فهل كل هذه المعاناة إال ليقول رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم حبوا عليا على حسب بعض العلماء .أال يتقون هللا ؟

لما كان هذا لعلي عليه السالم و هو أعلم الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله
و سلم كلهم أدلى دلوه ليؤول و يشرح كيف ما شاء .أيتطاول باهلل عليك قزم على
عمالق؟ فهل يناشد علي الناس ليشهدوا إال ليبين أنه تجب محبته؟ ال وهللا إنما كان
هذا ألمر بالغ األهمية و هو تنصيب علي عليه السالم لوالية أمة محمد صلى هللا
عليه و آله و سلم من بعده .و يجدر بالذكر أنها لوكانت كما قالوا لما ناشد علي
الناس حتى يشهدوا بأن رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم قال فعال هذا ,و
الكتفى بآية المودة و هي صريحة في هذا الشأن ,و لكن أراد أن يبين لهم بأن رسول
هللا صلى هللا عليه و آله و سلم أوصى فعال بوالية علي ,و قوله (من كنت مواله
فهذا علي مواله)أي بنفس الكيفية أي مبايعة كما كانت عليه لرسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم و هو نفس النبي بنص القرآن الكريم .وقال بن السكيت الوالية
بكسر السين السلطان .أقول هذا خاصة و أن بعض المفسرين السنيين و بإجماع

129

علماء مذهب أهل البيت يقولون أن هذا كان بعد قول هللا تعالى(يا أيها الرسول بلغ
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رساالته وهللا يعصمك من الناس)
المائدة  .67أي هذا األمر من هللا فوهللا إن كنا منصفين لهذا تنصيب رسمي من
قبل هللا و رسوله لعلي بن أبي طالب لتوليه أمر المؤمنين بعد رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم .و لقد كان ابن مسعود يق أر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من
ربك في علي و الكل يشهد أن ابن مسعود كان يقرأها هكذا .و كيف كذلك
باحتجاجات علي و فاطمة عليهما السالم و الكثير من أهل البيت و بعض الصحابة

و آخرون على من اعتلى منصة الحكم بغير حق و أذكر البعض منها و خطبته
الشقشقية والتي من خاللها احتجاجه على أمر الخالفة و هي
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َهاتَا أ ْ
َح َجى َف َ
ِ ِِ
َّ
َع َشى ـ :
ْاألََّو ُل ل َسِبيله َفأ َْدَلى ِب َها ِإَلى ُف َال ٍن َب ْع َدهُ ـ ثُ َّم تَ َمث َل ِبَق ْو ِل ْاأل ْ
ورها * و يوم حيَّان أ ِ
َخي َجاِب ِر
ان َما َي ْو ِمي َعَلى ُك ِ َ َ َ ْ ُ َ َ
َشتَّ َ

َفيا عجباً بينا هو يستَِقيُلها ِفي حي ِات ِه ِإ ْذ عَقدها ِآلخر بعد وَف ِات ِه َل َش َّد ما تَ َش َّ
ط َار
ََ
َ َ َ َْ َ َُ َ ْ َ
َ َ َ ََ ََْ َ
َ
ِ ِ
ِ
ٍ
يها َو
اء َي ْغُل ُ
َ
ظ َكْل ُم َها َو َي ْخ ُش ُن َم ُّس َها َو َي ْكثُُر اْلعثَ ُار ف َ
ض ْرَع ْي َها َف َ
صي ََّرَها في َح ْوَزة َخ ْشَن َ
احبها َكر ِ
ِاالعِت َذار ِم ْنها َف ِ
ِ
َسَل َسَل َها تََق َّح َم َف ُمِني
اك ِب َّ
الص ْعَب ِة ِإ ْن أ ْ
ص َُ َ
َشَن َق َل َها َخ َرَم َو إ ْن أ ْ
ْ ُ َ َ
َ
ط ِ
اس و َتَلُّو ٍن و ْ ِ ٍ
اس َل َعم ُر َّ ِ ِ ٍ ِ ٍ
َّ
ول اْل ُم َّد ِة َو ِش َّد ِة
صَب ْر ُت َعَلى ُ
الن ُ ْ
َ
َّللا ب َخ ْبط َو ش َم َ
اعت َراض َف َ
اْل ِمحن ِة حتَّى ِإ َذا مضى ِلسِب ِيل ِه جعَلها ِفي جم ٍ
ِ
ِ ِ ُّ
ورى
َ َ
ََ َ
َح ُد ُه ْم َفَيا ََّّلل َو للش َ
اعة َزَع َم أَني أ َ
َْ َ
ََ َ
َ
الريب ِف َّي مع ْاألََّو ِل ِم ْنهم حتَّى ِ
ص ْر ُت أُْق َرُن ِإَلى َه ِذِه َّ
ظ ِائ ِر َل ِكِني
الن َ
َمتَى ْ
اعتََر َ
ُْ َ
ض َّ ْ ُ
ََ
ِ
ض ْغِن ِه و مال ْاآلخر ِل ِ
طاروا َفص َغا رجل ِم ْنهم لِ ِ
أَسَفْف ُت ِإ ْذ أ ُّ
ِ
ص ْه ِِره َم َع
َ َ َ َُ
َسفوا َو ط ْر ُت إ ْذ َ ُ
ْ
َ َ ُ ٌ ُْ
َ
ِِ
ِ ِِ
ه ٍن و ه ٍن ِإَلى أَن َقام ثَالِ ُث اْلَقو ِم ن ِافجاً ِح ِ
ام َم َع ُه َب ُنو
ْ َ
ْ
َ َ َ
ضَن ْيه َب ْي َن َنثيله َو ُم ْعَتَلفه َو َق َ
ْ َ
ِِ
ِ
يه ي ْخضمو َن مال َّ ِ ِ
ضم َة ِْ
يع ِإَلى أ ِ
َج َه َز
اإلِب ِل ِن ْبتَ َة َّ
الربِ ِ
َن ْانتَ َك َث َعَل ْيه َف ْتلُ ُه َو أ ْ
أَب َ َ ُ َ َ
َّللا خ ْ َ
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الناس َكعر ِ
عَلي ِه عمُله و َكب ْت ِب ِه ِب ْطَنتُه َ .فما ر ِ َّ
ف َّ
الض ُب ِع ِإَل َّي َي ْنثَاُلو َن َعَل َّي
ُ َ ََ
اعني ِإال َو َّ ُ ُ ْ
َ ْ ََ ُ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ٍ َّ
ئ اْل َحسَن ِ
يض ِة اْل َغَن ِم
ين َح ْولِي َك َرِب َ
اي ُم ْجتَمع َ
ان َو ُش َّق ع ْطَف َ
م ْن ُكل َجانب َحتى َلَق ْد ُوط َ َ
َفَل َّما نهضت ِب ْاألَم ِر ن َكثَت َ ِ
َّللا
ُخ َرى َو َق َس َ
طائَف ٌة َو َم َرَق ْت أ ْ
ْ َ ْ
ط َ
ََ ْ ُ
آخ ُرو َن َكأََّن ُه ْم َل ْم َي ْس َم ُعوا َّ َ
َِّ ِ
ِ
ين ال ُي ِر ُيدو َن ُعُلًّوا ِفي ْاأل َْر ِ
ول ِتْل َك َّ
ض َو ال َفساداً َو
الد ُار ْاآلخ َرةُ َن ْج َعُلها للذ َ
ُس ْب َح َان ُه َيُق ُ
َّللاِ َلَق ْد س ِمعوها و وعوها و َل ِكَّنهم حلِي ِت ُّ ِ
ِ ِ ِ
َع ُيِن ِه ْم َو
ين َبَلى َو َّ
اْلعاقَبةُ لْل ُمتَّق َ
الد ْنَيا في أ ْ
َ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ
ِِ ِ
َارَق ُهم ِزْب ِر ُج َها أَما َو َّال ِذي َفَل َق اْل َحَّب َة َو َب َأَر َّ
ام
الن َس َم َة َل ْو َال ُح ُ
ضُ
َ
ْ
ور اْل َحاضر َو قَي ُ
اء أ ََّال يَق ُّاروا عَلى ِك َّ
َّللا عَلى اْلعَلم ِ
اْلح َّج ِة ِبوجوِد َّ ِ
ظالِ ٍم َو َال
ظ ِة َ
الناص ِر َو َما أ َ
َ
َخ َذ َّ ُ َ
ُ
ُُ
ُ
ُ َ
ارِبها و َلسَقيت ِ
آخ َرَها ِب َكأ ِ
اك ْم
َس َغ ِب َم ْ
ْس أََّولِ َها َو َألَْلَف ْيتُ ْم ُد ْنَي ُ
ظلُو ٍم َألَْلَق ْي ُت َحْبَل َها َعَلى َغ ِ َ َ َ ْ ُ
ِِ
ِ ِ ِ
ط ِة ع ْن ٍز َ .قاُلوا و َقام ِإَلي ِه رجل ِم ْن أ ْ ِ
السو ِاد ِع ْن َد ُبُل ِ
وغ ِه ِإَلى
َهذه أ َْزَه َد ع ْندي م ْن َعْف َ َ
َ َ ْ ٌَُ
َهل َّ َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ان ُي ِر ُيد ِْ
اإل َج َاب َة َع ْن َها َفأَ ْقَب َل
يل ِإ َّن فيه َم َسائ َل َك َ
َه َذا اْل َم ْوض ِع م ْن ُخ ْطَبته َفَن َاوَل ُه كتَاباً ق َ
غ ِمن ِقر ِ ِ
ين ُ ِ ِ
َمير اْلمؤ ِمِنين َل ِو َّ
ِ
ال َل ُه ْاب ُن َعب ٍ
اط َرَد ْت
َْ
َّاس َ :يا أ َ ُ ْ َ
اءته] َق َ
ظ ُر فيه [َفَل َّما َف َر َ ْ َ َ
ِ
ات َيا ْاب َن َعب ٍ
َّاس ِتْل َك ِشْق ِشَق ٌة َه َد َر ْت ثُ َّم َق َّر ْت .
ال َ :ه ْي َه َ
ُخ ْطَبتُ َك م ْن َح ْي ُث أَ ْف َ
ض ْي َت َ .فَق َ
َّاس َ :فو َّ ِ
ُّ
ال ْاب ُن َعب ٍ
َس ِفي َعَلى َه َذا اْل َك َال ِم أ ََّال َي ُكو َن
َق َ
َ
َسْف ُت َعَلى َك َال ٍم َقط َكأ َ
َّللا َما أ َ
ِ
ِ
ين ( عليه السالم ) َبَل َغ ِم ْن ُه َح ْي ُث أ ََرَاد .و احتجاجه على أبي بكر في
أَم ُير اْل ُم ْؤ ِمن َ
هذين البيتين الشعريين
فكيف بهذا و المشيرون غيب

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم
و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم

فغيرك أولى بالنبي و أقرب

أي إن كنت قد وليت بالشورى فهل تكون شورى بدون بني هاشم و هم أولى بها؟
فإنهم لم يحضروا و إن كنت ذكرت قرابتك من رسول هللا و حججتهم بها فغيرك
(يعني نفسه) أولى فهو أقرب لرسول هللا منك .و قوله أيضا:
لنا ما تدعون بغير حق

إذا عرف الصحاح من المراض

عرفتم حقنا فجحدموه

كما عرف السواد من البياض

كتاب هللا شاهدنا عليكم

و قاضينا اإلله فنعم قاض

أي من لديه أدنى مسكة من العقل يميز بها السليم من السقيم يعرف أن الحق الذي

تدعونه هو حقنا .و أنتم تعرفون ذلك و تنكرونه تماما كما تعرفون األبيض من
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األسود .و الشاهد على حقنا كتاب هللا و القاضي به هو هللا محل القضاء .وعن
عمار بن ياسر قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم يقول لعلي بن
أبي طالب (يا علي إن هللا عز و جل زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إليه
منها :الزهد في الدنيا فجعلك ال تنال من الدنيا شيئا و ال تنال الدنيا منك شيئا ووهب
لك حب المساكين و رضوا بك إماما و رضيت بهم أتباعا فطوبى لمن أحبك وصدق
فيك وويل لمن أبغضك وكذب عليك فأما الذين أحبوك و صدقوا فيك فهم جيرانك في
دارك و رفقاؤك في قصرك وأما الذين أبغضوك فحق على هللا أن يوقفهم موقف
الكذابين يوم القيامة) كما جاء في ترتيب اآلمالي الخميسية للشجري .وأكد رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم في هذا الحديث أن أتباع علي مساكين و يقول علي
عليه السالم من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابا و معنى قوله هذا أنهم و
محبوهم و أتباعهم ليسوا ممن تغرهم الدنيا فقد اختار هللا لهم اآلخرة على الدنيا .مع
أنه عليه السالم قد حاج مباشرة أبا بكر بعد أيام فقط من استيالئه على الخالفة ألم
يكف األمة لتعلم الحقيقة التي ال يشوبها شك قط احتجاجه عليه السالم هذا على أبي
بكر؟ إقرأه و افهم احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر لما كان يعتذر إليه من بيعة
الناس له ويظهر االنبساط له .عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السالم،
قال :لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي ،لم يزل أبو بكر يظهر

له االنبساط ويرى منه االنقباض فكبر ذلك على أبي بكر ،وأحب لقائه واستخراج ما
عنده والمعذرة إليه مما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إياه أمر األمة وقلة رغبته في
ذلك وزهده فيه .أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة ،فقال :يا أبا الحسن وهللا ما
كان هذا األمر عن مواطاة مني وال رغبة فيما وقعت عليه وال حرص عليه وال ثقة

بنفسي فيما تحتاج إليه األمة وال قوة لي بمال وال كثرة لعشيرة وال استيثار به دون
غيري فما لك تضمر علي ما لم استحقه منك وتظهر لي الكراهة لما صرت فيه

وتنظر إلي بعين الشنآن؟ قال :فقال أمير المؤمنين عليه السالم :فما حملك عليه إذ
لم ترغب فيه وال حرصت عليه وال أثقت بنفسك في القيام به؟ قال :فقال أبو بكر:
حديث سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وآله " :إن هللا ال يجمع أمتي على

ضالل " ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول النبي صلى هللا عليه وآله ،وأحلت أن يكون
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إجماعهم على خالف الهدى من ضالل ،فأعطيتهم قود اإلجابة ،ولو علمت أن أحدا
يتخلف المتنعت .فقال علي عليه السالم :أما ما ذكرت من قول النبي صلى هللا
عليه وآله " إن هللا ال يجمع أمتي على ضالل " فكنت من األمة أم لم أكن؟ قال:
بلى .قال :وكذلك العصابة الممتنعة عنك :من سلمان ،وعمار ،وأبي ذر ،والمقداد،
وابن عبادة ،ومن معه من األنصار .قال :كل من األمة قال علي عليه السالم:
فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤالء قد تخلفوا عنك؟! وليس لألمة فيهم طعن وال
في صحبة الرسول لصحبته منهم تقصير ،قال :ما علمت بتخلفهم إال بعد إبرام
األمر ،وخفت إن قعدت عن األمر أن يرجع الناس مرتدين عن الدين ،وكان

ممارستهم إلي إن أجبتهم أهون مؤنة على الدين وإبقاء له من ضرب الناس بعضهم

ببعض فيرجعون كفارا ،وعلمت أنك لست بدوني في اإلبقاء عليهم وعلى أديانهم.

فقال علي عليه السالم :أجل ولكن أخبرني عن الذي يستحق هذا األمر بما يستحقه؟
فقال أبو بكر :بالنصيحة ،والوفاء ،ودفع المداهنة ،وحسن السيرة ،وإظهار العدل
والعلم بالكتاب والسنة وفصل الخطاب مع الزهد في الدنيا ،وقلة الرغبة فيها،
وانتصاف المظلوم من الظالم للقريب والبعيد ،ثم سكت .فقال علي عليه السالم:
والسابقة ،والقرابة .فقال أبو بكر :والسابقة والقرابة .فقال علي عليه السالم :أنشدك
باهلل يا أبا بكر أفي نفسك تجد هذه الخصال أو في فقال أبو بكر :بل فيك يا أبا
الحسن .قال :فأنشدك باهلل أنا المجيب لرسول هللا صلى هللا عليه وآله قبل ذكران
المسلمين أم أنت؟ قال :بل أنت .قال عليه السالم :فأنشدك باهلل ،أنا صاحب األذان
ألهل الموسم والجمع األعظم لألمة بسورة براءة أم أنت؟ قال :بل أنت .قال:
فأنشدك باهلل أنا وقيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله بنفسي يوم الغار أم أنت؟ قال:
بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي صلى هللا عليه
وآله يوم الغدير أم أنت؟ قال :بل أنت قال فأنشدك باهلل ألي الوالية من هللا مع رسوله
في آية الزكاة بالخاتم أم لك؟ قال :بل لك .قال فأنشدك باهلل ألي الو ازرة مع رسول هللا

صلى هللا عليه وآله والمثل من هارون من موسى أم لك؟ قال :بل لك .قال فأنشدك
باهلل أبي برز رسول هللا صلى هللا عليه وآله وباهلي وولدي في مباهلة المشركين أم

بك وبأهلك وولدك ؟ قال :بل بكم .قال فأنشدك باهلل ألي وألهلي وولدي آية التطهير
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من الرجس أم لك وألهل بيتك ؟ قال :بل لك وألهل بيتك .قال فأنشدك باهلل أنا
صاحب دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وأهلي وولدي يوم الكساء.اللهم هؤالء
أهلي إليك ال إلى النار أم أنت؟ قال :بل أنت وأهلك وولدك قال فأنشدك باهلل أنا

صاحب آية " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطي ار أم أنت؟ قال :بل أنت
قال فأنشدك باهلل أنت الذي ردت عليه الشمس لوقت صالته فصالها ثم توارت أم
أنا؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنت الفتى الذي نودي من السماء " ال سيف إال
ذو الفقار وال فتى إال علي أم أنا؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنت الذي حباك
رسول هللا صلى هللا عليه وآله برايته يوم خيبر ،ففتح هللا له أم أنا؟ قال :بل أنت .قال
فأنشدك باهلل أنت الذي نفست عن رسول هللا وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود
أم أنا؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنت الذي ائتمنك رسول هللا صلى هللا عليه
وآله على رسالته إلى الجن فأجبت أم أنا؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنا الذي
طهره هللا من السفاح من لدن آدم إلى أبيه بقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله" :
خرجت أنا وأنت من نكاح ال من سفاح من لدن آدم إلى عبد المطلب " أم أنت؟ قال:
بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنا الذي اختارني رسول هللا وزوجني ابنته فاطمة عليها
السالم ،وقال " :هللا زوجك إياها في السماء أم أنت؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل
أنا والد الحسن والحسين سبطيه وريحانتيه إذ يقول " :هما سيدا شباب أهل الجنة
وأبوهما خير منهما أم أنت؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أخوك المزين
بالجناحين يطير في الجنة مع المالئكة أم أخي ؟ قال :بل أخوك .قال فأنشدك باهلل
أنا ضمنت دين رسول هللا وناديت في المواسم بإنجاز موعده أم أنت ؟ قال :بل أنت.
قال فأنشدك باهلل أنا الذي دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وآله والطير عنده يريد أكله
يقول " :اللهم ايتني بأحب خلقك إلي وإليك بعدي يأكل معي من هذا الطير فلم يأته

غيري أم أنت؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنا الذي بشرني رسول هللا صلى هللا
عليه وآله بقتال الناكثين ،والقاسطين والمارقين ،على تأويل القرآن أم أنت؟ قال :بل

أنت .قال فأنشدك باهلل أنا الذي دل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وآله بعلم القضاء
وفصل الخطاب بقوله " :على أقضاكم " أم أنت ؟ قال بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنا
الذي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله أصحابه بالسالم عليه باإلمرة في حياته أم
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أنت ؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنا الذي شهدت آخر كالم رسول هللا صلى
هللا عليه وآله ووليت غسله ودفنه أم أنت؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنت الذي
سبقت له القرابة من رسول هللا صلى هللا عليه وآله أم أنا قال :بل أنت .قال فأنشدك
باهلل أنت الذي حباك هللا بالدينار عند حاجته إليه وباعك جبرئيل وأضفت محمدا
فأطعمت ولده أم أنا قال :فبكى أبو بكر قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنت الذي
جعلك رسول هللا صلى هللا عليه وآله على كتفه في طرح صنم الكعبة وكسره حتى لو
شئت أن أنال أفق السماء لنلتها أم أنا ؟ قال بل أنت قال :فأنشدك باهلل أنت الذي
قال لك رسول هللا صلى هللا عليه وآله " :أنت صاحب لوائي في الدنيا واآلخرة أم
أنا؟ قال :بل أنت .قال فأنشدك هللا أنت الذي أمرك رسول هللا صلى هللا عليه وآله
بفتح بابه في مسجده عندما أمر بسد أبواب جميع أهل بيته وأصحابه وأحل لك فيه

ما أحل هللا له أم أنا قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنت الذي قدمت بين يدي نجوى
رسول هللا صلى هللا عليه وآله صدقة فناجيته إذ عاتب هللا قوما فقال " :أأشفقتم أن
تقدموا بين يدي نجويكم صدقات أم أنا قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل أنت قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله لفاطمة " :زوجتك أول الناس إيمانا ،وأرجحهم إسالما
في كالم له " أم أنا قال :بل أنت .قال فأنشدك باهلل يا أبا بكر أنت الذي سلمت
عليه مالئكة سبع سماوات يوم القليب أم أنا؟ قال :بل أنت .قال :فلم يزل يورد مناقبه

التي جعل هللا له ورسوله دونه ،ودون غيره ،ويقول له أبو بكر :بل أنت .قال :فبهذا
وشبهه تستحق القيام بأمور أمة محمد ،فما الذي غرك عن هللا وعن رسوله ودينه

وأنت خلو مما يحتاج إليه أهل دينه .قال :فبكى أبو بكر وقال :صدقت يا أبا الحسن
انظرني قيام يومي فأدبر ما أنا فيه وما سمعت منك .فقال علي عليه السالم :لك
ذلك يا أبا بكر .فرجع من عنده وطابت نفسه يومه ولم يأذن ألحد إلى الليل ،وعمر
يتردد في الناس لما بلغه من خلوته بعلي ،فبات في ليلته فرأى في منامه كأن رسول
هللا صلى هللا عليه وآله تمثل له في مجلسه فقام إليه أبو بكر يسلم عليه فولى عنه
وجهه فصار مقابل وجهه فسلم عليه فولى وجهه عنه ،فقال أبو بكر :يا رسول هللا
أمرت بأمر لم أفعله؟ فقال :أرد عليك السالم وقد عاديت من وااله هللا ورسوله؟ رد
الحق إلى أهله .فقلت :من أهله؟ قال :من عاتبك عليه علي ،قلت :فقد رددته عليه يا
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رسول هللا ثم لم يره .فصاح أبو بكرإلى علي عليه السالم وقال ابسط يدك يا أبا
الحسن أبايعك وأخبره بما قد رأى ،قال :فبسط علي يده فمسح عليها أبو بكر وبايعه
وسلم إليه وقال له :أخرج إلى مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله فأخبرهم بما رأيت
من ليلتي وما جرى بيني وبينك ،وأخرج نفسي من هذا األمر وأسلمه إليك ،قال :فقال
علي عليه السالم :نعم .فخرج من عنده متغي ار لونه عاتبا نفسه ،فصادفه عمر وهو

في طلبه ،فقال له ما لك يا خليفة رسول هللا؟ فأخبره بما كان وما رأى وما جرى بينه
وبين علي ،فقال :أنشدك باهلل يا خليفة رسول هللا واالغترار بسحر بني هاشم والثقة
بهم فليس هذا بأول سحر منهم ،فما زال به حتى رده عن رأيه وصرفه عن عزمه
ورغبه فيما هو ،بالثبات عليه ،والقيام به .قال :فأتى علي المسجد على الميعاد فلم
ير فيه منهم أحدا فأحس بشئ منهم ،فقعد إلى قبر رسول هللا صلى هللا عليه وآله

قال :فمر به عمر ،فقال :يا علي دون ما تريد خرط القتاد فعلم عليه السالم باألمر
ورجع إلى بيته.
و مما ال يترك أي شك في أنه لم يسكت عليه السالم على حقه في الخالفة و أنها
اغتصبت منه إحتجاجه هذا إقرأه و أنت ستعلم أن عليا عليه السالم لم و لن يقول و

أنهما خير منه روي عن سليم بن قيس الهاللي ،أنه قال :رأيت عليا عليه السالم في

مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله في خالفة عثمان وجماعة يتحدثون ويتذاكرون

العلم ،فذكروا قريشا وفضلها وسوابقها وهجرتها وما قال فيها رسول هللا صلى هللا عليه
وآله من الفضل ،مثل قوله صلى هللا عليه وآله :األئمة من قريش .وقوله صلى هللا
عليه وآله :الناس تبع لقريش وقريش أئمة العرب .وقوله :ال تسبوا قريشا .وقوله :إن
للقرشي مثل قوة رجلين من غيرهم .وقوله :من أبغض قريشا أبغضه هللا .وقوله :من
أراد هوان قريش أهانه هللا .وذكروا األنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها وما أثنى هللا
عليهم في كتابه ،وما قال فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله من الفضل في سعد بن
معاذ وفي جنازته والذي غسلته المالئكة ،والذي حمته الدبر .فلم يدعوا شيئا من
فضلهم حتى قال كل حي :منا فالن وفالن .وقالت قريش :منا رسول هللا صلى هللا
عليه وآله ،ومنا حمزة ،ومنا جعفر ،ومنا عبيدة بن الحارث ،وزيد بن حارثة ،ومنا أبو
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بكر وعمر وسعد وأبو عبيدة وسالم وابن عوف .فلم يدعوا من الحيين أحدا من أهل
السابقة إال سموه ،وفي الحلقة أكثر من مائتي رجل فيهم علي ابن أبي طالب عليه
السالم وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعمار والمقداد
وأبو ذر وهاشم بن عتبة وابن عمر والحسن والحسين عليهما السالم وابن عباس
ومحمد بن أبي بكر وعبد هللا بن جعفر ،ومن األنصار أبي بن كعب وزيد بن ثابت

وأبو أيوب األنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن سلمة وقيس بن سعد بن

عبادة وجابر بن عبد هللا وأبو مريم وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبد هللا بن أبي
أوفى ،وأبو ليلى ومعه ابنه عبد الرحمن قاعدا بجنبه غالم صبيح الوجه مديد القامة

أمرد فجاء أبو الحسن البصري ومعه ابنه الحسن غالم أمرد صبيح الوجه معتدل
القامة ،قال :فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى فال أدري أيهما

أجمل ،غير أن الحسن أعظمهما وأطولهما ،وأكثر القوم وذلك من بكرة إلى حين
الزوال وعثمان في داره ال يعلم بشئ مما هم فيه ،وعلي ابن أبي طالب عليه السالم
ال ينطق هو وال أحد من أهل بيته ،فأقبل القوم عليه ،فقالوا :يا أبا الحسن! ما يمنعك
أن تتكلم؟ فقال ما من الحيين أحد إال وقد ذكر فضال وقال حقا ،فأنا أسألكم  -يا
معاشر قريش واألنصار!  -بمن أعطاكم هللا هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل
بيوتاتكم أم بغيركم؟قالوا :بل أعطانا هللا ومن به علينا بمحمد صلى هللا عليه وآله
وعشيرته ال بأنفسنا وعشائرنا وال بأهل بيوتاتنا .قال :صدقتم ،يا معاشر قريش

واألنصار! ألستم تعلمون أن الذي نلتم به من خير الدنيا واآلخرة منا أهل البيت

خاصة دون غيرهم؟ فإن ابن عمي رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال :إني وأهل
بيتي كنا نو ار بين يدي هللا تبارك وتعالى قبل أن يخلق هللا آدم عليه السالم بأربعة
عشر ألف سنة فلما خلق هللا آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه إلى األرض ،ثم
حمله في السفينة في صلب نوح عليه السالم ،ثم قذف به في النار في صلب إبراهيم
عليه السالم ،ثم لم يزل هللا عز وجل ينقلنا من األصالب الكريمة إلى األرحام
الطاهرة ،ومن األرحام الطاهرة ،إلى األصالب الكريمة من اآلباء واألمهات لم يلتق
واحد منهم على سفاح قط .فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد :نعم قد

سمعنا ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وآله .ثم قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون أني
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أول األمة إيمانا باهلل وبرسوله؟ قالوا :اللهم نعم .قال :نشدتكم باهلل ،أتعلمون أن هللا

عز وجل فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير آية ،وإني لم يسبقني إلى
هللا عز وجل والى رسوله أحد من هذه األمة؟ قالوا :اللهم نعم .قال أنشدكم باهلل،

أتعلمون حيث نزلت والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والسابقون السابقون

* أولئك المقربون سئل عنها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فقال :أنزلها هللا
عز وجل في األنبياء وفي أوصيائهم ،فأنا أفضل أنبياء هللا ورسله وعلي بن أبي
طالب عليه السالم وصيي أفضل األوصياء؟ قالوا :اللهم نعم .قال :فأنشدكم باهلل،

أتعلمون حيث نزلت :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم

وحيث نزلت :إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة

وهم راكعون وحيث نزلت :ولم يتخذوا من دون هللا وال رسوله وال المؤمنين وليجة قال
الناس :يا رسول هللا! أخاصة في بعض المؤمنين أم عامة بجميعهم؟ فأمر هللا عز
وجل نبيه أن يعلمهم والة أمرهم وأن يفسر لهم من الوالية ما فسر لهم من صالتهم
وزكاتهم وصومهم وحجهم ،فنصبني للناس بغدير خم ،ثم خطب فقال :أيها الناس!

إن هللا أرسلني برسالة ضاق بها صدري فظننت أن الناس مكذبوني فأوعدني البلغها

أو ليعذبني ،ثم أمر فنودي بالصالة جامعة ثم خطب ،فقال :أيها الناس! أتعلمون أن
هللا عز وجل موالي وأنا مولى المؤمنين ،وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ .قالوا :بلى يا

رسول هللا .قال :قم يا علي ،فقمت ،فقال :من كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من
وااله وعاد من عاداه ،فقام سلمان ،فقال :يا رسول هللا والء كماذا؟ قال والء كوالئي،
من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه ،فأنزل هللا عز وجل "اليوم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا" فكبر رسول هللا
صلى هللا عليه وآله ،وقال :هللا أكبر تمام نبوتي وتمام دين هللا والية علي بعدي ،فقام
أبو بكر وعمر وقاال :يا رسول هللا هذه اآليات خاصة في علي؟ قال :بلى ،فيه وفي

أوصيائي إلى يوم القيامة .قاال :يا رسول هللا بينهم لنا .قال :أخي ووزيري ووصيي

وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي ،ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين
ثم تسعة من ولد الحسين واحدا بعد واحد ،القرآن معهم وهم مع القرآن ال يفارقونه وال
يفارقهم حتى يردوا علي الحوض ،فقالوا كلهم :اللهم نعم ،قد سمعنا ذلك وشهدنا كما
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قلت سواء .وقال بعضهم :قد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظ كله ،وهؤالء الذين حفظوا

أخيارنا وأفاضلنا ،فقالعلي عليه السالم :صدقتم ،ليس كل الناس يستوي في الحفظ.
أنشدكم باهلل عز وجل من حفظ ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،لما قام

وأخبر به فقام زيد بن أرقم والبراء بن عازب وأبو ذر ،والمقداد ،وعمار ،فقالوا :نشهد
لقد حفظنا قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه
وهو يقول :أيها الناس! إن هللا أمرني أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي
ووصيي وخليفتي والذي فرض هللا على المؤمنين في كتابه طاعته وقرنه بطاعته
وطاعتي ،وأمركم بواليته ،وإني راجعت ربي خشية طعن أهل النفاق وتكذيبهم
فأوعدني ربي البلغنها أو يعذبني أيها الناس! إن هللا أمركم في كتابه بالصالة فقد
بينتها لكم والزكاة والصوم والحج فبينتها لكم وفسرتها ،وأمركم بالوالية وإني أشهدكم
أنها لهذا خاصة – ووضع يده على يد علي بن أبي طالب عليه السالم  -ثم البنيه

من بعده ،ثم لألوصياء من بعدهم من ولدهم عليهم السالم ال يفارقون القرآن وال

يفارقهم حتى يردوا علي الحوض .أيها الناس! قد بينت لكم مفزعكم بعدي وإمامكم
ودليلكم وهاديكم ،وهو أخي علي بن أبي طالب ،وهو فيكم بمنزلتي فيكم ،فقلدوه دينكم
وأطيعوه في جميع أموركم ،فإن عنده جميع ما علمني هللا عز وجل من علمه وحكمته
فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده ،وال تعلموهم وال تتقدموهم وال تخلفوا عنهم،
فإنهم مع الحق والحق معهم ،وال يزايلونه وال يزايلهم ثم جلسوا .قال سليم :ثم قال علي

عليه السالم :أيها الناس! أتعلمون أن هللا عز وجل أنزل في كتابه :إنما يريد هللا
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهي ار فجمعني وفاطمة وابني حسنا
وحسينا ثم ألقى علينا كساء وقال :اللهم إن هؤالء أهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما
يؤلمهم ،ويجرحني ما يجرحهم ،فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .فقالت أم

سلمة :وأنا يا رسول هللا فقال :أنت إلى خير ،إنما نزلت في وفي أخي علي وفي ابني
وفي تسعة من ولد الحسين خاصة ليس معنا أحد غيرنا ،فقالوا كلهم :نشهد أن أم
سلمة حدثتنا بذلك ،فسألنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،فحدثنا كما حدثتنا به أم

سلمة .ثم قال علي عليه السالم أنشدكم باهلل أتعلمون أن هللا أنزل :يا أيها الذين آمنوا
اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين فقال سلمان :يا رسول هللا! عامة هذه اآلية أم خاصة؟
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فقال :أما المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك ،وأما الصادقون فخاصة ألخي علي

وأوصيائي بعده إلى يوم القيامة؟ فقالوا :اللهم نعم .قال :فأنشدكم باهلل ،أتعلمون أني

قلت لرسول هللا صلى هللا عليه وآله في غزوة تبوك :ولم خلفتني مع النساء والصبيان

فقال :إن المدينة ال تصلح إال بي أوبك ،وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه

ال نبي بعدي؟ قالوا :اللهم نعم .قال :فأنشدكم باهلل ،أتعلمون أن هللا عز وجل أنزل في
سورة الحج :يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرإلى آخر
السورة؟ فقام سلمان ،فقال :يا رسول هللا! من هؤالء الذين أنت عليهم شهيد وهم
شهداء على الناس ،الذين اجتباهم هللا ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيهم

إب ارهيم؟ قال :عني بذلك ثالثة عشر رجال خاصة دون هذه األمة ،فقال سلمان :بينهم
لنا يا رسول هللا؟ فقال :أنا وأخي علي وأحد عشر من ولدي؟ قالوا :اللهم نعم .قال:

أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قام خطيبا لم يخطب بعد

ذلك فقال :أيها الناس! إني تارك فيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي فتمسكوا
بهما ال تضلوا ،فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي
الحوض ،فقام عمر بن الخطاب  -وهو شبه المغضب  -فقال :يا رسول هللا! أكل

أهل بيتك؟ فقال :ال ،ولكن أوصيائي منهم ،أولهم علي أخي ووزيري وخليفتي في

أمتي وولي كل مؤمن بعدي ،هو أولهم ،ثم ابني الحسن ،ثم ابني الحسين ،ثم تسعة
من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا علي الحوض شهداء هلل في أرضه
وحججه على خلقه ،وخزان علمه ،ومعادن حكمته ،من أطاعهم أطاع هللا ومن
عصاهم فقد عصى هللا .فقالوا كلهم :نشهد أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
قال ذلك .ثم تمادى بعلي عليه السالم السؤال فما ترك شيئا إال ناشدهم هللا فيه
وسألهم عنه حتى أتى على آخر مناقبه وما قال له رسول هللا صلى هللا عليه وآله،

كل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حق ،ثم قال حين فرغ :اللهم اشهد عليهم .وقالوا:
اللهم اشهد أنا لم نقل إال ما سمعناه من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وما حدثناه

من نثق به من هؤالء وغيرهم أنهم سمعوه من رسول هللا صلى هللا عليه وآله .قال:

أتقرون بأن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال :من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد
كذب وليس يحبني؟ و وضع يده على رأسي ،فقال له قائل :كيف ذلك يا رسول هللا
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قال :ألنه مني وأنا منه ،ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب هللا ،ومن أبغضه
فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض هللا .قال :نحو من عشرين رجال من أفاضل
الحيين :اللهم نعم .وسكت بقيتهم .فقال للسكوت :مالكم سكتم؟ قالوا :هؤالء الذين
شهدوا عندنا ثقات في قولهم وفضلهم وسابقتهم ،قالوا :اللهم اشهد عليهم .فقال طلحة
بن عبيد هللا وكان يقال له داهية قريش  :-فكيف تصنع بما ادعى أبو بكر وأصحابه
الذين صدقوه وشهدوا على مقالته يوم أتوه بك تقاد و في عنقك حبل ،فقالوا لك :بايع،
فاحتججت بما احتججت به فصدقوك جميعا .ثم ادعى أنه سمع رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول :أبى هللا أن يجمع لنا أهل البيت النبوة والخالفة ،فصدقه بذلك عمر
وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بن جبل ثم قال طلحة :كل الذي قلت وادعيت واحتججت به
من السابقة والفضل حق نقر به ونعرفه .فأما الخالفة فقد شهد أولئك األربعة بما
سمعت .فقام علي عليه السالم عند ذلك وغضب من مقالته فأخرج شيئا قد كان
يكتمه ،وفسر شيئا قاله يوم مات عمر لم يدر ما عني به ،فأقبل على طلحة والناس

يسمعون فقال :أما وهللا  -يا طلحة  -ما صحيفة ألقى هللا بها يوم القيامة أحب إلي
من صحيفة األربعة ،هؤالء الخمسة الذين تعاهدوا وتعاقدوا على الوفاء بها في
الكعبة في حجة الوداع إن قتل هللا محمدا أو توفاه أن يتوازروا علي ويتظاهروا فال
تصل إلي الخالفة ،والدليل  -وهللا على باطل ما شهدوا وما قلت  -يا طلحة –
قول نبي هللا يوم غدير خم :من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه،

فكيف أكون أولى بهم من أنفسهم وهم أمراء علي وحكام؟! وقول رسول هللا صلى هللا

عليه وآله :أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة ،فلو كان مع النبوة غيرها

الستثناه رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،وقوله :إني قد تركت فيكم أمرين كتاب هللا
وعترتي لن تضلوا ما تمسكتم بهما ال تتقدموهم وال تخلفوا عنهم ،وال تعلموهم فإنهم

أعلم منكم ،أفينبغي أن يكون الخليفة على األمة إال أعلمهم بكتاب هللا وسنة نبيه،
وقد قال هللا عز وجل :أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن ال يهدي إال أن

يهدى فما لكم كيف تحكمون وقال وزاده بسطة في العلم والجسم وقال :ائتوني بكتاب
من قبل هذا أو أثارة من علم وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم :ما ولت أمة
قط أمرها رجال وفيهم من هو أعلم منه إال لم يزل يذهب أمرهم سفاال حتى يرجعوا
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إلى ما تركوا ،فأما الوالية فهي غير االمارة ،والدليل على كذبهم وباطلهم وفجورهم
أنهم سلموا علي بإمرة المؤمنين بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،ومن الحجة
عليهم وعليك خاصة وعلى هذا معك  -يعني الزبير  -وعلى األمة رأسا ،وعلى هذا

سعد وابن عوف وخليفتكم هذا القائم  -يعني عثمان  -فإنا معشر الشورى الستة

أحياء كلنا إن جعلني عمر بن الخطاب في الشورى إن كان قد صدق هو وأصحابه

على رسول هللا صلى هللا عليه وآله ،أجعلنا شورى في الخالفة أو في غيرها؟ فإن

زعمتم أنه جعلها شورى في غير االمارة فليس لعثمان إمارة ،وإنما أمرنا أن نتشاور

في غيرها ،وإن كانت الشورى فيها فلم أدخلني فيكم ،فهال أخرجني وقد قال :إن

رسول هللا صلى هللا عليه وآله أخرج أهل بيته من الخالفة ،وأخبر أنه ليس لهم فيها
نصيب؟ ولم قال عمر حين دعانا رجال رجال ،فقال لعبد هللا ابنه -وها هو إذا
أنشدك باهلل يا عبد هللا بن عمر ما قال لك حين خرجت؟ قال :أما إذا ناشدتني باهلل،
فإنه قال :إن يتبعوا أصلع قريش لحملهم على المحجة البيضاء وأقامهم على كتاب
ربهم وسنة نبيهم قال :يا بن عمر فما قلت له عند ذلك؟ قال :قلت له :فما يمنعك أن
تستخلفه؟ قال :وما رد عليك؟ قال :رد على شيئا أكتمه قال عليه السالم :فإن رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أخبرني به في حياته :ثم أخبرني به ليلة مات أبوك
في منامي ،ومن رأى رسول هللا صلى هللا عليه وآله في نومه فقد رآه في يقظته قال:
فما أخبرك قال عليه السالم :فأنشدك باهلل يا بن عمر لئن أخبرتك به لتصدقن؟ قال:
إذا أسكت قال :فإنه قال لك حين قلت له :فما يمنعك أن تستخلفه؟ قال :الصحيفة
التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة ،فسكت ابن عمر وقال أسألك بحق رسول هللا
أسكت عني .قال سليم :فرأيت ابن عمر في ذلك المجلس خنقته العبرة وعيناه
تسيالن ،وأقبل أمير المؤمنين علي عليه السالم على طلحة والزبير وابن عوف
وسعد ،فقال :وهللا لئن كان أولئك الخمسة أو األربعة كذبوا على رسول هللا صلى
هللا عليه وآله ما يحل لكم واليتهم ،وإن كانوا صدقوا ما حل لكم أيها الخمسة أن
تدخلوني معكم في الشورى ،الن إدخالكم إياي فيها خالف على رسول هللا صلى هللا
عليه وآله ورد عليه ،ثم أقبل على الناس ،فقال :أخبروني عن منزلتي فيكم وما

تعرفوني به ،أصادق أنا فيكم أم كاذب؟ قالوا :بل صديق صدوق ،وهللا ما علمناك
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كذبت كذبة قط في جاهلية وال اسالم قال :فوهللا الذي أكرمنا أهل البيت بالنبوة
وجعل منا محمدا صلى هللا عليه وآله وأكرمنا بعده بأن جعلنا أئمة المؤمنين ال يبلغ
عنه غيرنا ،وال تصلح اإلمامة والخالفة إال فينا ،ولم يجعل الحد من الناس فيها معنا
أهل البيت نصيبا وال حقا ،أما رسول هللا صلى هللا عليه وآله فخاتم النبيين وليس
بعده نبي وال رسول ،ختم برسول هللا صلى هللا عليه وآله األنبياء إلى يوم القيامة
وجعلنا من بعد محمد صلى هللا عليه وآله وسلم خلفاء في أرضه وشهداء على خلقه،
وفرض طاعتنا في كتابه ،وقرننا بنفسه في كتابه المنزل وبينه في غير آية من
القرآن ،ثم إن هللا تبارك وتعالى أمر نبيه صلى هللا عليه وآله أن يبلغ ذلك أمته
فبلغهم كما أمره هللا فأيهما أحق بمجلس رسول هللا صلى هللا عليه وآله ومكانه ،وقد
سمعتم رسول هللا صلى هللا عليه وآله حين بعثني ببراءة ،فقال :ال يبلغ عني إال رجل
مني ،أنشدكم باهلل ،أسمعتم ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وآله؟ قالوا :اللهم نعم،
نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وآله حين بعثك ببراءة .فقال أمير
المؤمنين عليه السالم :ال يصلح لصاحبكم أن يبلغ عنه صحيفة قدر أربع أصابع،

وإنه ال يصلح أن يكون المبلغ عنه غيري ،فأيهما أحق بمجلسه ومكانه  -الذي سمي
بخاصته أنه من رسول هللا صلى هللا عليه وآله أو من حضر مجلسه من األمة -؟
فقال طلحة :قد سمعنا ذلك من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ففسر لنا كيف
ال يصلح الحد أن يبلغ عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله غيرك؟ ولقد قال لنا
ولسائر الناس :ليبلغ الشاهد الغائب ،فقال بعرفة في حجة الوداع نضر هللا امرءا
سمع مقالتي ثم بلغها غيره ،فرب حامل فقه ال فقه له ،ورب حامل فقه إلى من هو

أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم :إخالص العمل هلل عز وجل ،والسمع
والطاعة والمناصحة لوالة االمر ولزوم جماعتهم ،فإن دعوتهم محيلة من ورائهم،
وقال في غير موطن ليبلغ الشاهد الغائب .فقال علي عليه السالم :إن الذي قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض
في آخر خطبة خطبها حين قال :إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم
بهما :كتاب هللا تعالى وأهل بيتي ،فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما ال يفترقان
حتى يردا علي الحوض كهاتين اإلصبعين ،أال أن أحدهما قدام اآلخر فتمسكوا بهما
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ال تضلوا وال تزلوا ،وال تقدموهم وال تخلفوا عنهم ،وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم ،و
إنما أمر العامة جميعا أن يبلغوا من لقوا من العامة إيجاب طاعة األئمة من آل
محمد عليه وعليهم السالم وإيجاب حقهم ،ولم يقل ذلك في شئ من األشياء غير
ذلك ،وإنما أمر العامة أن يبلغوا العامة حجة من ال يبلغ عن رسول هللا صلى هللا

عليه وآله جميع ما يبعثه هللا به غيرهم ،أال ترى  -يا طلحة  !-أن رسول هللا صلى
هللا عليه وآله قال لي  -وأنتم تسمعون  :-يا أخي إنه ال يقضي عني ديني وال يبرء

ذمتي غيرك ،تبرئ ذمتي وتؤدي ديني وغراماتي وتقاتل على سنتي؟ فلما ولي أبو
بكر قضى عن نبي هللا دينه وعداته فاتبعتموه جميعا؟ فقضيت دينه وعداته ،وقد

أخبرهم إنه ال يقضي عنه دينه وعداته غيري ،ولم يكن ما أعطاهم أبو بكر قضاء
لدينه وعداته ،وإنما كان الذي قضى من الدين والعدة هو الذي أبرأه منه ،وإنما بلغ
عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله جميع ما جاء به من عند هللا من بعده األئمة
الذين فرض هللا في الكتاب طاعتهم وأمر بواليتهم ،الذين من أطاعهم أطاع هللا ومن

عصاهم عصى هللا .فقال طلحة :فرجت عني ما كنت أدري ما عنى بذلك رسول هللا
صلى هللا عليه وآله حتى فسرته لي ،فجزاك هللا يا أبا الحسن عن جميع أمة محمد
صلى هللا عليه وآله الجنة .يا أبا الحسن! شئ أريد أن أسألك عنه ،رأيتك خرجت
بثوب مختوم ،فقلت :أيها الناس! إني لم أزل مشتغال برسول هللا صلى هللا عليه وآله
بغسله وكفنه ودفنه ،ثم اشتغلت بكتاب هللا حتى جمعته ،فهذا كتاب هللا عندي
مجموعا لم يسقط عني حرف واحد ،ولم أر ذلك الذي كتبت وألفت ،وقد رأيت عمر
بعث إليك أن ابعث به إلي ،فأبيت أن تفعل ،فدعا عمر الناس فإذا شهد رجالن على
آية كتبها ،وإذا ما لم يشهد عليها غير رجل واحد أرجاها فلم يكتب ،فقال عمر -

وأنا أسمع  :-أنه قد قتل يوم اليمامة قوم كانوا يقرأون قرآنا ال يقرأه غيرهم فقد ذهب،
وقد جاءت شاة إلى صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتها وذهب ما فيها ،والكاتب يومئذ
عثمان ،وسمعت عمر وأصحابه الذين ألقوا ما كتبوا على عهد عمر وعلى عهد

عثمان يقولون :إن األحزاب كانت تعدل سورة البقرة ،وأن النور نيف ومائة آية،

والحجر مائة وتسعون آية ،فما هذا؟ وما يمنعك  -يرحمك هللا  -أن تخرج كتاب هللا
إلى الناس وقد عهد عثمان حين أخذ ما ألف عمر فجمع له الكتاب وحمل الناس
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على قراءة واحدة ،فمزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار؟ فقال
له علي عليه السالم :يا طلحة! إن كل آية أنزلها هللا جل وعال على محمد صلى هللا
عليه وآله عندي بإمالء رسول هللا صلى هللا عليه وآله وخط يدي ،وتأويل كل آية
أنزلها هللا على محمد صلى هللا عليه وآله ،وكل حالل وحرام أو حد أو حكم أو شئ
تحتاج إليه األمة إلى يوم القيامة عندي مكتوب بإمالء رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وخط يدي حتى أرش الخدش .فقال طلحة :كل شئ من صغير أو كبير أو خاص أو

عام أو كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب؟ قال :نعم ،وسوى ذلك أن
رسول هللا صلى هللا عليه وآله أسر إلي في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح
كل باب ألف باب ،ولو أن األمة منذ قبض رسول هللا صلى هللا عليه وآله اتبعوني

وأطاعوني ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ،ياطلحة! ألست قد شهدت رسول هللا
صلى هللا عليه وآله حين دعا بالكتف ليكتب فيه ما ال تضل أمته فقال صاحبك :إن
نبي هللا يهجر ،فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وآله فتركها؟ قال بلى ،قد شهدته.
قال :فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول هللا صلى هللا عليه وآله بالذي أراد أن يكتب
ويشهد عليه العامة ،فأخبره جبرئيل عليه السالم أن هللا عز وجل قد قضى على أمته
االختالف والفرقة ،ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد

على ذلك ثالثة رهط :سلمان وأبو ذر والمقداد وسمى من يكون من أئمة الهدى

الذين أمر هللا بطاعتهم إلى يوم القيامة ،فسماني أولهم ثم ابني هذا ثم ابني هذا -
وأشار إلى الحسن والحسين  -ثم تسعة من ولد ابني الحسين ،أكذلك كان يا أبا ذر
ويا مقداد؟ فقاما ثم قاال :نشهد بذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وآله .فقال
طلحة :وهللا لقد سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول :ما أقلت الغبراء وال
أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق وال أبر عند هللا من أبي ذر ،وأنا أشهد أنهما
لم يشهدا إال بحق وأنت عندي أصدق وأبر منهما .ثم أقبل علي عليه السالم ،فقال:
اتق هللا عز وجل يا طلحة! وأنت يا زبير! وأنت يا سعد! وأنت يا بن عوف! اتقوا هللا
وآثروا رضاه ،واختاروا ما عنده ،وال تخافوا في هللا لومة الئم .ثم قال طلحة :ال أراك
يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن ،أال تظهره للناس؟ قال :يا
طلحة! عمدا كففت عن جوابك ،فأخبرني عما كتب عمر و عثمان ،أقرآن كله أم فيه
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ما ليس بقرآن؟ قال طلحة :بل قرآن كله .قال :إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار
ودخلتم الجنة ،فإن فيه حجتنا ،وبيان حقنا ،وفرض طاعتنا .قال طلحة :حسبي ،أما
إذا كان قرآنا فحسبي .ثم قال طلحة :أخبرني عما في يديك من القرآن وتأويله وعلم
الحالل والحرام إلى من تدفعه؟ ومن صاحبه بعدك؟ قال :إلى الذي أمرني رسول هللا
صلى هللا عليه وآله أن أدفعه إليه .قال :من هو؟ .قال وصيي وأولى الناس بعدي
بالناس ابني الحسن ثم يدفعه ابني الحسن عند موته إلى ابني الحسين ،ثم يصير
إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم على رسول هللا صلى هللا عليه
وآله حوضه ،هم مع القرآن ال يفارقونه والقرآن معهم ال يفارقهم ،أما أن معاوية وابنه
سيليان بعد عثمان ثم يليهما سبعة من ولد الحكم بن أبي العاص واحد بعد واحد
تكملة اثني عشر إمام ضاللة ،وهم الذين رأي رسول هللا صلى هللا عليه وآله على

منبره يردون األمة على أدبارهم القهقرى ،عشرة منهم من بني أمية ورجالن أسسا ذلك
لهم ،وعليهما مثل جميع أوزار هذه األمة إلى يوم القيامة .انتهى كالمه عليه السالم.
احتجاج فاطمة الزهراء عليها السالم بخطبتها الفدكية المشهورة و التي أبهرتهم بها و
قهرتهم و أقامت عليهم الحجة و على كل من سمع بخطبتها و رد أبي بكر عليها

المروي في شرح النهج البن أبي الحديد و في بالغات النساء و البن أبي طيفور و
في أعالم النساء و رواه العالمة الطبرسي في كتابه االحتجاج بسنده عن عبد هللا بن
الحسن [ هو عبد هللا المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن طالب( عليه
السالم )] باسناده عن آبائه( عليهم السالم ) انه لما أجمع [ أي أحكم النية والعزيمة
] أبو بكر وعمر على منع فاطمة ( عليها السالم ) فدكا وبلغها ذلك الثت [ أي لفته
] خمارها [ ِ
الخمار  :المقنعة  ،سميت بذلك الن الرأس يخمر بها أي يغطى ] على
رأسها  ،واشتملت [ االشتمال الشيء جعله شامال ومحيطا لنفسه ] بجلبابها [ الجلباب
 :الرداء واالزار ] واقبلت في لمة [ أي جماعة وفي بعض النسخ في لميمة بصيغة
الحَف َدة  :االعوان والخدم ] ونساء قومها
التصغير أي في جماعة قليلة ] من حفدتها [ َ
تطأ ذيولها [ أي ان اثوابها كانت طويلة تستر قدميها فكانت تطأها عند المشي ] ما
الخرم :البرك  ،النقص
تخرم مشيتها مشية رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله ) [ ُ
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والعدول ] حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد [ أي جماعة ] من المهاجرين
واالنصار وغيرهم  ،فنيطت [ أي علقت ] دونها مالءة [ المالءة االزار ] فجلست ثم
أنت انة اجهش [ اجهش القوم  :تهيئوا ] القوم لها بالبكاء  ،فارتج المجلس  ،ثم
امهلت هنيئة حتى اذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم  ،افتتحت الكالم بحمد هللا
والثناء عليه والصالة على رسوله  ،فعاد القوم في بكائهم فلما امسكوا عادت في
كالمها  ،فقالت ( عليها السالم )  ( :الحمد هلل على ما انعم وله الشكر على ما الهم
 ،والثناء بما قدم  ،من عموم نعم ابتداها  ،وسبوغ آالء أسداها  ،وتمام منن اوالها ،
جم عن االحصاء عددها  ،ونأى عن الجزاء امدها  ،وتفاوت عن االدراك ابدها ،
وندبهم الستزادتها بالشكر التصالها  ،واستحمد إلى الخالئق باجزالها  ،وثنى بالندب
إلى امثالها  ،واشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له  ،كلمة جعل االخالص
بأولها  ،وضمن القلوب موصلها  ،وأنار في التفكر معقولها  ،الممتنع من االبصار
رؤيته  ،ومن االلسن صفته  ،ومن االوهام كيفيته  ،ابتدع االشياء ال من شيء كان
قبلها  ،وانشأها بال احتذاء امثلة امتثلها كونها بقدرته  ،وذرأها بمشيته  ،من غير
حاجة منه إلى تكوينها  ،وال فائدة له في تصويرها  ،اال تثبيتا لحكمته  ،وتنبيها على
طاعته  ،واظها ار لقدرته  ،تعبدا لبريته  ،اع از از لدعوته  ،ثم جعل الثواب على طاعته
 ،ووضع العقاب على معصيته  ،زيادة لعباده من نقمته  ،وحياشة [ حاش االبل :
جمعها وساقها ] لهم إلى جنته واشهد ان أبي محمدا عبده ورسوله  ،اختاره قبل ان
ارسله  ،وسماه قبل ان اجتباه  ،واصطفاه قبل ان ابتعثه  ،اذ الخالئق بالغيب مكنونة
 ،وبستر االهاويل مصونة  ،وبنهاية العدم مقرونة  ،علما من هللا تعالى بما يلي
االمور  ،واحاطة بحوادث الدهور  ،ومعرفة بموقع االمور  ،ابتعثه هللا اتماما المره ،
وعزيمة على امضاء حكمه  ،وانفاذا لمقادير حتمه  ،فرأى االمم فرقا في اديانها ،
عكفا على نيرانها  ،عابدة الوثانها  ،منكرة هلل مع عرفانها  ،فأنار هللا بأبي محمد (
صلى هللا عليه وآله ) ظلمها  ،وكشف عن القلوب بهمها [ أي مبهماتها وهي
المشكالت من االمور ] وجلى عن االبصار غممها [ الغمم  :جمع غمة وهي :
المبهم الملتبس وفي بعض النسخ ( عماها ) ] وقام في الناس بالهداية  ،فانقذهم من
الغواية  ،وبصرهم من العماية  ،وهداهم إلى الدين القويم  ،ودعاهم إلى الطريق
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المستقيم  .ثم قبضه هللا اليه قبض رأفة واختيار  ،ورغبة وايثار  ،فمحمد ( صلى هللا
عليه وآله ) من تعب هذه الدار في راحة  ،قد حف بالمالئكة االبرار ورضوان الرب
الغفار  ،ومجاورة الملك الجبار  ،صلى هللا على أبي نبيه  ،وأمينه  ،وخيرته من
الخلق وصفيه  ،والسالم عليه ورحمة هللا وبركاته .ثم التفتت إلى أهل المجلس و
قالت  ( :انتم عباد هللا نصب امره ونهيه  ،وحملة دينه ووحيه  ،وامناء هللا على
انفسكم ،وبلغائه إلى االمم ،زعيم حق له فيكم  ،وعهد قدمه اليكم  ،وبقية استخلفها
عليكم  :كتاب هللا الناطق  ،والقرآن الصادق ،والنور الساطع  ،والضياء الالمع  ،بينة
بصائره  ،منكشفة سرائره  ،منجلية ظواهره  ،مغتبطة به اشياعه  ،قائدا إلى الرضوان
اتباعه  ،مؤد النجاة استماعه  ،به تنال حجج هللا المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه
المحذرة  ،وبيناته الجالية  ،وبراهينه الكافية ،وفضائله المندوبة ،ورخصه الموهوبة ،
وشرائعه المكتوبة  .فجعل هللا االيمان :تطهي ار لكم من الشرك ،والصالة  :تنزيها لكم

عن الكبر  ،والزكاة  :تزكية للنفس  ،ونماء في الرزق  ،والصيام :تثبيتا لالخالص،

والحج  :تشييدا للدين ،والعدل :تنسيقا للقلوب وطاعتنا :نظاما للملة  ،وامامتنا :امانا
للفرقة  ،والجهاد  :ع از لالسالم  ،والصبر معونة على استيجاب االجر ،واالمر
بالمعروف  :مصلحة للعامة  ،وبر الوالدين  :وقاية من السخط وصلة االرحام :
منساه [ أي مؤخرة ] في العمر ومنماة للعدد  ،والقصاص  :حقنا للدماء  ،والوفاء
بالنذر  :تعريضا للمغفرة  ،وتوفية المكائيل والموازين  :تغيي ار للبخس  ،والنهي عن
شرب الخمر  :تنزيها عن الرجس ،واجتناب القذف  :حجابا عن اللعنة  ،وترك
السرقة  :ايجابا بالعفة  ،وحرم هللا الشرك  :اخالصا له بالربوبية  ،فاتقوا هللا حق

تقاته  ،وال تموتن اال وأنتم مسلمون واطيعوا هللا فيما أمركم به ونهاكم عنه  ،فانه
انما يخشى هللا من عباده العلماء .ثم قالت  ( :أيها الناس اعلموا  ،اني فاطمة وأبي
محمد ( صلى هللا عليه وآله ) ال اقول عودا وبدوا  ،وال اقول ما اقول غلطا  ،وال
طط  :هو البعد عن الحق ومجاوزة الحد في كل شيء ]
الش َ
افعل ما افعل شططا [ َ

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم [ عنتم  :انكرتم وجحدتم ] حريص

عليكم بالمؤمنين روؤف رحيم .فان تعزوه وتعرفوه  :تجدوه أبي دون نسائكم  ،واخا

ابن عمي دون رجالكم  ،ولنعم المعزى اليه ( صلى هللا عليه وآله ) ،فبلغ الرسالة ،
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صادعا [ الصدع هو االظهار ] ِ
بالنذارة [ االنذار  :وهو االعالم على وجه التخويف
] مائال عن مدرجة [ هي المذهب والمسلك ] المشركين  ،ضاربا ثبجهم [ الثََبج :
ظم  :مخرج النفس من الحلق ] داعيا
الك َ
وسط الشيء ومعظمه ] آخذا باكظامهم [ َ
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة  ،يجف االصنام [ في بعض النسخ (

يكسر االصنام ) وفي بعضها ( يجذ ) أي يكسر ] وينكث الهام  ،حتى انهزم الجمع

وولوا الدبر  ،حتى تفرى الليل عن صبحه [ أي انشق حتى ظهر وجه الصباح ]

واسفر الحق عن محضه  ،ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين[ الشقاشق :
جمع ِشقشقة وهي  :شيء كالربة يخرجها البعير من فيه اذا هاج ] وطاح [أي هلك ]
وشظ [ الوشيظ  :السفلة والرذل من الناس ] النفاق  ،وانحلت عقد الكفر والشقاق ،
وفهتم بكلمة االخالص [ أي كلمة التوحيد ] في نفر من البيض الخماص [ المراد
بهم اهل البيت عليهم السالم ] وكنتم على شفا حفرة من النار  ،مذقة الشارب[ أي
ونهزة [ أي الفرصة ] الطامع  ،وقبسة العجالن [ مثل في االستعجال ]
شربته ] ُ
طرق [ ماء السماء
وموطئ االقدام [ مثل مشهور في المغلوبية والمذلة ] تشربون ال َ
الذي تبول به االبل وتبعر ] وتقتاتون ِ
القد [ سير بقد من جلد غير مدبوغ ] اذلة

خاسئين  ،تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم  ،فانقذكم هللا تبارك وتعالى بمحمد
( صلى هللا عليه وآله )  ،بعد اللتيا والتي  ،وبعد أن مني ببهم الرجال [ أي
شجعانهم ] وذؤبان العرب  ،ومردة اهل الكتاب  ،كلما اوقدوا نا ار للحرب اطفأها هللا

ان نجم [ أي ظهر ] قرى الشيطان [ أي امته وتابعوه ] اوفغرت فاغرة من المشركين
له َواتها [ اللهوات وهي اللحمة في اقصى شفة
[ أي الطائفة منهم ] قذف أخاه في َ
الفم ] فال ينكفيء [ أي يرجع ] حتى يطأ جناحها باخمصه [االخمص ماال يصيب
االرض من باطن القدم ] ويخمد لهبها بسيفه  ،مكدودا في ذات هللا  ،مجتهدا في أمر
هللا  ،قريبا من رسول هللا  ،سيدا في أولياء هللا  ،مشم ار ناصحا  ،مجدا ،كادحا ال

تأخذه في هللا لومة الئم  ،وانتم في رفاهية من العيش  ،وادعون [ أي ساكنون ]

فاكهون [ أي ناعمون ] آمنون  ،تتربصون بنا الدوائر [ أي صروف الزمان أي كنتم

تنظرون نزول الباليا علينا ] وتتوكفون االخبار [ أي تتوقعون اخبار المصائب والفتن
النازلة بنا ] وتنكصون عند النزال  ،وتفرون من القتال  ،فلما اختار هللا لنبيه دار

149

أنبيائه ،ومأوى اصفيائه ،ظهر فيكم حسكة النفاق [في بعض النسخ (حسكية )وحسكة
النفاق عداوته ] وسمل[ أي صار خلقا ] جلباب الدين [ الجلباب االزار ] ونطق
الغاوين  ،ونبغ خامل [ أي من خفى ذكره وكان ساقطا النباهة له ] االقلين  ،وهدر
[ الهدير  :ترديد البعير صوته في حنجرته ] فنيق [ الفحل المكرم من االبل الذي ال
يركب وال يهان ] المبطلين  ،فخطر [ خطر البعير بذنبه اذا رفعه مرة بعد مرة
وضرب به فخذيه ] في عرصاتكم  ،واطلع الشيطان رأسه من مغرزه [ أي مايخفى
فيه تشبيها له بالقنفذ فانه يطلع رأسه بعد زوال الخوف ] هاتفا بكم [ أي حملكم على
الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه ] فألفاكم لدعوته مستجيبين  ،وللعزة فيه مالحظين
ثم استنهضكم فوجدكم خفافا  ،واحشمكم فألفا كم غضابا فوسمتم [ الوسم اثر الكي ]
غير ابلكم ووردتم [ الورود :حضور الماء للشرب ] غير مشربكم  ،هذا و العهد قريب
الكلم [أي الجرح ] ُرحيب [ أي السعة ] والجرح لما يندمل [ أي لم يصلح بعد ]
و ُ
والرسول لما يقبر  ،ابتدا ار زعمتم خوف الفتنة  ،أال في الفتنة سقطوا  ،وان جهنم
لمحيطة بالكافرين  ،فهيهات منكم  ،وكيف بكم  ،وانى تؤفكون  ،وكتاب هللا بين

اظهركم  ،اموره ظاهرة  ،واحكامه زاهرة  ،واعالمه باهرة  ،وزواجره اليحة  ،وأوامره

واضحة  ،وقد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون ؟ ام بغيره تحكمون ؟ بئس
للظالمين بدال  ،ومن يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه وهو في االخرة من
الخاسرين  .ثم لم تلبثوا اال ريث أن تسكن نفرتها [ نفرت الدابة جزعت وتباعدت ]

ويسلس [ أي يسهل ] قيادها  ،ثم اخذتم تورون وقدتها [ أي لهبها ] وتهيجون جمرتها

وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي  ،واطفاء انوار الدين الجلي  ،واهمال سنن النبي
الصفي ،تشربون حسوا [ الحسو  :هو الشرب شيئا فشيئا ] في ارتغاء [ االرتغاء :
هو شرب الرغوة وهي اللبن المشوب بالماء وحسوا في ارتغاء  :مثل يضرب لمن

الخمرة [ الخمر  :ماواراك من شجر
يظهر ويريد غيره ] وتمشون الهله وولده في َ
الضراء [ أي الشجر الملتف بالوادي ] ويصير منكم على مثل حز [ أي
وغيره ] و َ

القطع ] المدى  ،ووخز السنان في الحشاء  ،وانتم االن تزعمون  :أن ال إرث لنا ،

افحكم الجاهلية تبغون ومن احسن من هللا حكما لقوم يوقنون ؟ ! أفال تعلمون ؟ بلى

قد تجلى لكم كالشمس الضاحية  :أني ابنته  .ايها المسلمون أغلب على ارثي ؟ يابن
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أبي قحافة أفي كتاب هللا ترث أباك وال ارث أبي ؟ لقد جئت شيئا فريا !أفعلى عمد
تركتم كتاب هللا ونبذتموه وراء ظهوركم؟ اذ يقول ( :وورث سليمان داود )[ النمل :
 ] 16وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا اذ قال (:فهب لي من لدنك وليا
يرثني ويرث من آل يعقوب ) [ مريم  ] 6 :وقال  ( :واولوا االرحام بعضهم اولى
ببعض في كتاب هللا ) [ االنفال  ] 75 :وقال  ( :يوصيكم هللا في اوالدكم للذكر مثل
حظ االنثيين ) [ النساء  ] 11 :وقال  ( :إن ترك خي ار الوصية للوالدين واالقربين
بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة  ] 180:وزعمتم  :ان ال حظوة [ أي المكانة ]
لي وال ارث من أبي  ،وال رحم بيننا  ،افخصكم هللا بآية اخرج أبي منها ؟ ام هل

تقولون:أن اهل ملتين ال يتوارثان ؟ أو لست انا وأبي من اهل ملة واحدة ؟ أم انتم
أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي ؟ فدونكها مخطومة [ من ِ
الخطام وهو :
الرحل :هو للناقة كالسراج للفرس ]
كل مايدخل في انف البعير ليقاد به ] مرحولة [ َ
تلقاك يوم حشرك  ،فنعم الحكم هللا والزعيم محمد  ،والموعد القيامة  ،وعند الساعة

يخسر المبطلون  ،وال ينفعكم اذ تندمون ولكل نبأ مستقر  ،وسوف تعلمون من يأتيه
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ) .ثم رمت بطرفها نحواالنصار فقالت (يامعشر
ميزة [ أي ضعفة في
الغ َ
النقيبة [ أي الفتية ] واعضاد الملة وحضنة االسالم  ،ماهذه َ
العمل ] في حقي و ِ
السنة [ النوم الخفيف ] عن ظالمتي ؟ أما كان رسول هللا ( صلى
هللا عليه وآله ) أبي يقول ( :المرء يحفظ في ولده ) ؟سرعان ما أحدثتم ،عجالن ذا

إهالة [ أي الدسم ] ولكم طاقة بما احاول  ،وقوة على ما اطلب وأزاول  ،أتقولون

مات محمد ( صلى هللا عليه وآله ) ؟ فخطب جليل  ،استوسع وهنه [ وهنة الوهن :

الخرق ] واستنهر[ أي اتسع ] فتقه وانفتق رتقه  ،واظلمت االرض لغيبته  ،وكسف
الشمس والقمر  ،وانتثرت النجوم لمصيبته  ،واكدت [ أي قل خيرها ] اآلمال ،
وخشعت الجبال  ،وأضيع الحريم  ،وأزيلت الحرمة عند مماته  ،فتلك وهللا النازلة

الكبرى  ،والمصيبة العظمى  ،ال مثلها نازلة  ،وال بائقة [ أي داهية ] عاجلة  ،اعلن
بها كتاب هللا جل ثناؤه  ،في افنيتكم  ،وفي ممساكم  ،ومصبحكم  ،يهتف في افنيتكم
هتافا  ،وصراخا  ،وتالوة  ،والحانا  ،ولقبله ما حل بأنبياء هللا ورسله  ،حكم فصل
وقضاء حتم  (:وما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أوقتل انقلبتم
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على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا وسيجزي هللا الشاكرين ) [
آل عمران  ( . ] 144 :أيها بني قيلة [ قبيلتا االنصار  :االوس والخزرج ] أهضم
تراث أبي ؟ وانتم بمرئ مني ومسمع  ،ومنتدى [ أي المجلس ] ومجمع  ،تلبسكم
الدعوة  ،وتشملكم الخبرة  ،وانتم ذوو العد والعدة  ،واالداة والقوة وعندكم السالح

الجنة [ ما استترت به من السالح ] توافيكم الدعوة فال تجيبون  ،وتأتيكم الصرخة
و ُ
فال تغيثون  ،وانتم موصوفون بالكفاح  ،معروفون بالخير والصالح  ،والنخبة التي
انتخبت  ،والخيرة التي اختيرت لنا اهل البيت  ،قاتلتم العرب  ،وتحملتم الكد والتعب

وناطحتم االمم  ،وكافحتم البهم  ،ال نبرح [ أي ال نزال] او تبرحون نأمركم فتأتمرون
حتى اذا دارت بنا رحى االسالم  ،ودر حلب االيام  ،وخضعت ثغرة الشرك ،
وسكنت فورة االفك  ،وخمدت نيران الكفر  ،وهدأت دعوة الهرج  ،واستوسق [ أي
اجتمع ] نظام الدين فأنى حزتم بعد البيان ؟ واسررتم بعد االعالن ؟ ونكصتم بعد
االقدام؟ واشركتم بعد االيمان ؟ بؤسا لقوم نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم  ،وهموا
باخراج الرسول  ،وهم بدؤكم اول مرة  ،اتخشونهم فاهلل احق ان تخشوه ان كنتم

مؤمنين  .أال وقد أرى أن قد اخلدتم [ أي ملتم ] إلى الخفض [ أي السعة والخصب
واللين ] وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض  ،وخلوتم بالدعة [ الدعة  :الراحة

والسكون ] ونجوتم بالضيق من السعة فمججتم ماوعيتم  ،ودسغتم [ الدسغ  :الفيء ]
الذي تسوغتم [ تسوغ الشراب شربه بسهولة ] فان تكفروا انتم ومن في االرض جميعا
فان هللا لغني حميد  .أال وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة [ الجذلة :
ترك النصر ] التي خامرتكم [ أي خالطتكم ]الغدرة التي استشعرتها قلوبكم  ،ولكنها
فيضة النفس  ،ونفثة الغيظ  ،وخور [ أي الضعف ] القناة [ أي الرمح  ،والمراد من
ضعف القناة هنا ضعف النفس عن الصبر على الشدة ] وبثة الصدر  ،وتقدمة
الدَب َرة
الحجة  ،فدونكموها فاحتقبوها [ أي احملوها على ظهوركم ودبر البعير اصابته َ

وهي جراحة تحدث من الرحل ] دبرة الظهر  ،نقبة [ نقب خف البعير رق وتثقب ]
الخف  ،باقية العار  ،موسومة بغضب الجبار  ،وشنار االبد  ،موصولة بنار هللا

الموقدة  ،التي تطلع على االفئدة  ،فبعين هللا ما تفعلون  ،وسيعلم الذين ظلموا أي

مقلب ينقلبون  ،وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد  ،فاعملوا أنا عاملون ،
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وانتظروا إنا منتظرون )  .فاجابها أبو بكر عبدهللا بن عثمان وقال  :يا بنت رسول
هللا لقد كان ابوك بالمؤمنين عطوفا كريما  ،روؤفا رحيما  ،وعلى الكافرين عذابا

اليما  ،وعقابا عظيما  ،ان عزوناه وجدناه اباك دون النساء  ،واخا إلفك دون االخالء
[ االلف  :هو االليف بمعنى المألوف والمراد به هنا الزوج النه إلف الزوجة  ،وفي

بعض النسخ  :ابن عمك ] آثره على كل حميم  ،وساعده في كل امر جسيم  ،ال

يحبكم اال سعيد  ،وال يبغضكم اال شقي بعيد  ،فأنتم عترة رسول هللا  ،والطيبون

الخيرة المنتجبون  ،على الخير ادلتنا  ،إلى الجنة مسالكنا  ،وأنت يا خيرة النساء ،
وأبنة خير االنبياء ،صادقة في قولك  ،سابقة في وفور عقلك  ،غير مردودة عن
حقك  ،وال مصدودة عن صدقك ،وهللا ماعدوت رأي رسول هللا  ،وال عملت اال بإذنه
والرائد ال يكذب أهله  ،واني اشهد هللا وكفى به شهيدا أني سمعت رسول هللا( صلى
هللا عليه وآله ) يقول (:نحن معاشر االنبياء  ،ال نورث ذهبا وال فضة وال دا ار وال

عقار  ،وإنما نورث الكتاب والحكمة ،والعلم والنبوة  ،وما كان لنا من طعمة  ،فلولي
االمر بعدنا  ،ان يحكم فيه بحكمه ) وقد جعلنا ماحولته في الكراع والسالح  ،يقاتل

بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجالدون المردة الفجار وذلك باجماع من المسلمين
لم انفرد به وحدي  ،ولم استبد بما كان الرأي عندي وهذه حالي ومالي  ،هي لك

وبين يديك  ،التزوى عنك  ،وال ندخر دونك  ،وانك وانت سيدة امة أبيك  ،والشجرة
الطيبة لبنيك  ،ال ندفع مالك من فضلك  ،وال يوضع في فرعك واصلك  ،حكمك نافذ
فيما ملكت يداي  ،فهل ترين ان اخالف في ذلك أباك ( صلى هللا عليه وآله ) ؟
فقالت ( عليها السالم )  (:سبحان هللا ما كان أبي رسول هللا( صلى هللا عليه وآله )
عن كتاب هللا صادفا [ أي معرضا ] وال الحكامه مخالفا !بل كان يتبع اثره  ،ويقفو

سوره  ،أفتجمعون إلى الغدر اعتالال عليه بالزور  ،وهذا بعد وفاته شبيه بما بغى له
من الغوائل [ أي المهالك ] في حياته  ،هذا كتاب هللا حكما عدال  ،وناطقا فصال ،
يقول  ( :يرثني ويرث من آل يعقوب ) [ مريم  ] 6 :ويقول  (:وورث سليمان داود )
[ النمل  ] 16 :وبين عزوجل فيما وزع من االقساط  ،وشرع من الفرائض والميراث ،
واباح من حظ الذكران واالناث  ،ما ازاح به علة المبطلين  ،وأزال التظني والشبهات
في الغابرين  ،كال بل سولت لكم انفسكم أم ار فصبر جميل  ،وهللا المستعان على ما
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تصفون )  .فقال ابو بكر  :صدق هللا ورسوله  ،وصدقت ابنته  ،أنت معدن الحكمة
وموطن الهدى والرحمة  ،وركن الدين  ،وعين الحجة  ،ال ابعد صوابك وال انكر

خطابك  ،هؤالء المسلمون بيني وبينك ،قلدوني ما تقلدت  ،وباتفاق منهم أخذت ما
أخذت  ،غير مكابر وال مستبد  ،وال مستأثروهم بذلك شهود  .فالتفتت فاطمة ( عليها
السالم ) إلى الناس وقالت  ( :معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل[ في بعض

النسخ  :قبول الباطل ] المغضية على الفعل القبيح الخاسر  ،افال تتدبرون القرآن ؟

أم على قلوب أقفالها ؟ كال بل ران على قلوبكم ما اسأتم من اعمالكم  ،فأخذ بسمعكم
وابصاركم  ،ولبئس ما تأولتم  ،وساء ما به أشرتم  ،وشر ما منه اغتصبتم  ،لتجدن
وهللا محمله ثقيال  ،وغبه وبيال ،اذا كشف لكم الغطاء ،وبان باورائه الضراء  ،وبدا

لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون  ،وخسر هنالك المبطلون )  .ثم عطفت على
قبر النبي ( صلى هللا عليه وآله ) وقالت:
لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

قد كانت بعدك أنباء و هنبثة

انا فقدناك فقد االرض وابلها واختل قومك فاشهدهم وال تغب
وكل اهل له قربى ومنزلة

عند االله على االدنين مقترب

ابدت رجال لنا نجوى صدورهم

لما مضيت وحالت دونك الترب

تجهمتنا رجال واستخف بنا لما فقدت وكل االرض مغتصب
وكنت بد ار ونو ار يستضاء به عليك ينزل من ذي العزة الكتب
وكان جبريل باآليات يؤنسنا فقد فقدت وكل الخير محتجب
فليت قبلك كان الموت صادفنا

لما مضيت وحالت دونك الكثب

ثم انكفئت ( عليها السالم )  ،وأمير المؤمنين ( عليه السالم ) يتوقع رجوعها اليه
ويتطلع طلوعها عليه  ،فلما استقرت بها الدار  ،قالت  :ألمير المؤمنين ( عليه
السالم )  ( :يابن أبي طالب  ،اشتملت شملة الجنين  ،وقعدت حجرة الظنين ،
نقضت قادمة [ قوادم الطير  :مقادم ريشه وهي عشرة ] االجدل [ أي الصقر ]
فخانك ريش االعزل [ العزل من الطير  :ما ال يقدر على الطيران ] هذا ابن ابي
قحافة يبتزني [ أي يسلبني ] نحلة أبي وبلغة [ البلغة ما يتبلغ به من العيش ] ابني
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لقد اجهد [ في بعض النسخ  :اجهر ] في خصامي  ،والفيته [ أي وجدته ] الد [
االلد  :شديد الخصومة ] في كالمي  ،حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها
وغضت الجماعة دوني طرفها  ،فال دافع وال مانع  ،خرجت كاظمة  ،وعدت راغمة
اضرعت [ ضرع  :خضع وذل ] خدك يوم اضعت حدك إفترست الذئاب وافترشت
التراب  ،ما كففت قائال  ،وال اغنيت طائال [ أي ما فعلت شيئا نافعا  ،وفي بعض
النسخ  :وال اغيت باطال  :أي كففته ] وال خيار لي  ،ليتني مت قبل هنيئتي  ،ودون
ذلتي عذيري [ العذير بمعنى العاذر أي  :هللا قابل عذري ] هللا منه عاديا [ أي
متجاو از ] ومنك حاميا  ،وبالي في كل شارق ! وبالي في كل غارب مات العمد ،
ووهن [ الوهن  :الضعف في العمل او االمر او البدن ] العضد  ،شكواي إلى أبي !
وعدواي [ العدوى  :طلبك إلى وال لينتقم لك من عدوك ] إلى ربي ! اللهم انك اشد
منهم قوة وحوال  ،واشد بأسا وتنكيال )  .فقال أمير المؤمنين ( عليه السالم )  ( :ال
ويل لك بل الويل لشانئك [ الشانيء  :المبغض ] ثم نهنهي عن وجدك[ أي كفي عن
حزنك وخففي من غضبك ] ياابنة الصفوة  ،وبقية النبوة فما ونيت[ أي ماكللت وال
ضعفت وال عييت ] عن ديني وال اخطأت مقدوري [ أي ما تركت ما دخل تحت
قدرتي أي لست قاد ار على االنتصاف لك لما اوصاني به الرسول ] فان كنت تريدين
البلغة  ،فرزقك مضمون  ،وكفيلك مأمون  ،وما اعد لك افضل مما قطع عنك ،
فاحتسبي هللا )  .فقالت  ( :حسبي هللا ) وامسكت.
احتجاج فاطمة الزهراء ـ عليها السالم ـ في الخالفة:
فمن خطبة لها حينما عدنها نساء المهاجرين واالنصار ،قالت :ويحهم َّأنى زحزحوها ـ
أي الخالفة ـ عن رواسي الرسالة ؟! وقواعد النبوة ،ومهبط الروح االمين ،الطبن
بأمور الدنيا والدين ،أال ذلك الخسران المبين ،وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا
وهللا نكير سيفه ،وشدة وطأته ،ونكال وقعته ،وتنمره في ذات هللا ،وتاهلل لو تكافأوا
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على زمام نبذه إليه رسول هللا ـ صلى هللا عليه وآله وسلم ـ العتقله وسار بهم سي ار
سجحا ال يكلم خشاشه ،وال يتتعتع راكبه ،والوردهم منهالً رويا فضفاضا تطفح

ضفتاه ،وال يترنم جانباه ،والصدرهم بطانة ونصح لهم س ار وإعالنا ،غير متحل منهم

ولفتحت عليهم بركات من السماء
بطائل إال بغمر الناهل ،وردعة سورة الساغبُ ،
الدهر
واالرض ،وسيأخذهم هللا بما كانوا يكسبون ،أال هلم واستمع وما عشت أراك
ُ
عجبا ،وإن تعجب ،فقد أعجبك الحادث ،إلى أي لجأ لجأوا ؟ وبأي عروة تمسكوا،

لبئس المولى ولبئس العشير ،بئس للظالمين بدالً ،استبدلوا وهللا الذنابا بالقوادم،

والعجز بالكاهل ،فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أال إنهم هم

المفسدون ولكن ال يشعرون ،ويحهم (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن ُي َتبع أمن ال
تحكمو َن) ...إلى آخر الخطبة .و كيف بشهادة كل
َيهدي إال أن ُيهدى فما لكم كيف
ُ
هؤالء الصحابة المنتجبين أمام جمع كبير من المؤمنين ألم تكن أمة محمد يومها

تعرف العدل؟
إحتجاج فاطمة عليها السالم مع أبي بكر
وفي رواية العياشي فخرجت فاطمة عليها السالم فقالت :يا أبا بكر أتريد أن ترملني
من زوجي ؟ وهللا لئن لم تكف عنه ألنشرن شعري وألشقن جيبي وآلتين قبر ابي
وألصيحن إلى ربي ،فأخذت بيد الحسن والحسين وخرجت تريد قبر النبي صلى هللا
عليه وآله فقال علي عليه السالم لسلمان :أدرك إبنة محمد صلى هللا عليه وآله فاني
أرى جنبتى المدينة تكفئان ،وهللا إن نشرت شعرها ،وشقت جيبها وأتت قبر أبيها
وصاحت إلى ربها ال يناظر بالمدينة أن يخسف بها وبمن فيها ،فأدركها سلمان
رضي هللا عنه فقال :يا بنت محمد إن هللا انما بعث أباك رحمة فارجعي ،فقالت :يا
سلمان يريدون قتل علي عليه السالم وما علي صبر ،فدعني حتى آتي قبرأبي،
فأنشر شعري وأشق جيبي وأصيح إلى ربي فقال سلمان :إني أخاف أن يخسف
بالمدينة وعلي بعثني إليك يأمرك أن ترجعي له إلى بيتك وتنصر في فقالت عليها
السالم :إذا أرجع وأصبر واسمع له وأطيع .االحتياج :روى عن الصادق عليه السالم
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انه قال :لما استخرج أمير المؤمنين عليه السالم من منزله ،خرجت فاطمة عليها
السالم فما بقيت هاشمية إال خرجت معها حتى انتهت قريبا من القبر ،فقالت لهم:
خلوا عن ابن عمي ،فو الذي بعث محمدا بالحق ،لئن لم تخلوا عنه ألنشرن شعري
وألضعن قميص رسول هللا صلى هللا عليه وآله على رأسي وألصرخن إلى هللا تبارك
وتعالى ،فما صالح باكرم على هللا من أبي وال الناقة بأكرم مني وال الفصيل بأكرم
على هللا من ولدي ،قال سلمان " رضي هللا عنه " :كنت قريبا منها فرأيت وهللا أساس
حيطان المسجد مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله تقلعت من أسفلها ،حتى لو أراد
رجل أن ينفذ من تحتها لنفذ ،فدنوت منها ،فقلت :يا سيدتي وموالتي ،إن هللا تبارك
وتعالى بعث أباك رحمة فال تكوني نقمة فرجعت ،ورجعت الحيطان حتى سطعت
الغبرة من أسفلها فدخلت في خياشيمنا.
تكلم بعض الصحابة في ذلك بعد تولي الخالفة من قبل أبي بكر مدافعين عن حق
علي عليه السالم في الخالفة فأول من تكلم به خالد بن سعيد بن العاص ثم باقي

المهاجرين ثم من بعدهم األنصار .وروي أنهم كانوا ُغيَّباً عن وفاة رسول هللا صلى
هللا عليه وآله ِ
فقدموا وقد تولى أبو بكر وهم يومئذ أعالم مسجد رسول هللا صلى هللا

عليه وآله فقام خالد بن سعيد بن العاص وقال ِ :إ ِ
علمت أن
تق هللا يا أبا بكر  ،فقد
َ
رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال ونحن محتوشوه يوم قريظة حين فتح هللا له وقد
علي يومئذ عدة من صناديد رجالهم  ،وأولي البأس والنجدة منهم يا معاشر
َقَت َل ٌّ
المهاجرين واألنصار  ،إني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعكم أم اًر فاحفظوه  ،أالَ
إن عليا بن أبي طالب عليه السالم أميركم بعدي  ،وخليفتي فيكم  ،بذلك أوصاني

ربي  ،أالَ وإنكم إن لم تحفظوا فيه وصيتي وتوازروه وتنصروه اختلفتم في أحكامكم ،
ال إن أهل بيتي هم الوارثون ألمري ،
أمر دينكم َ ،وَولَِي ُك ْم ِشرُاركم  .أ َ
واضطرب عليكم ُ
والعالِمون بأمر أمتي من بعدي  .اللهم َمن أطاعهم من أمتي  ،وحفظ فيهم وصيتي

 ،فاحشرهم في ُزمرتي  ،واجعل لهم نصيباً من مرافقتي  ،يدركون به نور اآلخرة .
ومن أساء خالفتي في أهل بيتي فأحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء
اللهم َ

157

واألرض" .فقال له عمر بن الخطاب اسكت يا خالد فلست من اهل المشورة وال ممن
يقتدى برأيه  .فقال خالد :اسكت يا ابن الخطاب فإنك تنطق عن لسان غيرك .وأيم
علمت قريش أنك من أَألَمها حسباً وأدناها منصباً  ،وأخسها قد اًر وأخملها ِذ ْك اًر
هللا لقد
ْ
 ،وأقلهم َغناء عن هللا و رسلوه  .وأنك َلجبان في الحروب  ،بخيل بالمال  ،لئيم
العنصر  ،مالك في قريش من فخر  ،وال في الحروب من ِذ ْكر وإنك في هذا األمر

بمنزلة الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر  ،فلما كفر قال إني بريء منك  ،إني أخاف هللا
خالد ِ
ين فيها  ،وذلك جزاء الظالمين ،
رب العالمين  ،فكان عاقبتهما أنهما في النار َ
فأبلس عمر  ،وجلس خالد بن سعيد .ثم قام سلمان الفارسي كما رواه ابن أبي الحديد

وقال  :كرديد ونكرديد ( وندانيد جه كرديد ) أي فعلتم ولم تفعلوا ( وما علمتم ما

ِ
يء عنقه  ،فقال  :يا أبا بكر إلى من
فعلتم ) وامتنع من البيعة قبل ذلك حتى ُوج َ
تسند أمرك إذا نزل ما ال تعرفه  ،وإلى من تفزع إذا سئلت عما ال تعلمه  ،وما عذرك
في تقدم من هو أعلم منك وأقرب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وأعلم بتأويل

كتاب هللا َّ
ومن َّ
قدمه النبي صلى هللا عليه وآله في حياته ،
عز َّ
وجل وسنة نبيه َ ،
وأوصاكم به عند وفاته  ،فنبذتم قوله  ،وتناسيتم وصيته  ،وأخلفتم الوعد  ،ونقضتم
العهد  ،وحللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد حذ اًر

من مثل ما أتيتموه  ،وتنبيهاً لألمة على عظيم ما اجترحتموه من مخالفة أمره  ،فعن
قليل يصفو لك األمر وقد أثقلك الوزر ونقلت إلى قبرك  ،وحملت معك ما اكتسبت

يداك  ،فلو راجعت الحق من ُقرب وتالفيت نفسك  ،وتبت إلى هللا من عظيم ما
اجترمت  ،كان ذلك أقرب إلى نجاتك يوم تفرد في حفرتك ويسلمك ذوو نصرتك  ،فقد
سمعت كما سمعنا ،ورأيت كما رأينا  ،فلم يردعك ذلك عما أنت متشبث به من هذا
تقلده وال َّ
األمر الذي ال عذر لك في ُّ
حظ للدين والمسلمين في قيامك به  ،فاهلل هللا
في نفسك  ،فقد أعذر من أنذر وال تكن كمن أدبر واستكبر .ثم قام أبو ذر فقال  :يا

معاشر قريش أصبتم قباح ًة وتركتم قرابة  ،وهللا لتر َّ
تدن جماعة من العرب ولتشكن
في هذا الدين ولو جعلتم األمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان .وهللا لقد
َّ
ولتطمحن إليها عين من ليس من أهلها  ،وليسفكن في طلبها دماء
صارت لمن غلب

كثيرة  ،فكان كما قال أبو ذر رضوان هللا عليه  .ثم قال لقد علمتم وعلم خياركم أن
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إلبن َّي الحسن والحسين
رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال  " :األمر بعدي ِ
لعلي ثم َ ،
 ،ثم للطاهرين من ُذ ِريتي " .فأطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به إليكم  ،فأطعتم
الدنيا الفانية  ،وبعتم اآلخرة الباقية التي اليهرم شبابها  ،وال يزول نعيمها  ،وال يحزن
أهلها  ،وال يموت سكانها  ،بالحقير التافه الفاني الزائل  ،وكذلك األمم من قبلكم
فساوْيتُموهم
كفرت بعد أنبيائها  ،ونكصت على أعقابها  ،وغيرت وبدلت  ،واختلفت َ ،
حذو النعل بالنعل  ،والقذة بالقذة وعما قليل تذوقون وبال أمركم  ،وتجزون بما قدمت
أيديكم  ،وما هللا بظالم للعبيد  .ثم قام المقداد بن األسود وقال  :ارجع يا أبا بكر عن
ظلمك  ،وتب إلى ربك  ،والزم بيتك  ،و ِ
ابك على خطيئتك  ،وسلم األمر لصاحبه
الذي هو أولى به منك  ،فقد علمت ما عقده رسول هللا صلى هللا عليه وآله في عنقك
من بيعته  ،وأْل َزمك من النفوذ تحت راية أسامة بن زيد وهو مواله  ،ونبه على بطالن
وجوب هذا األمر لك ولمن عضدك عليه بضمه لكما إلى عَلم النفاق ومعدن الشنآن

والشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل هللا تعالى فيه على نبيه صلى هللا عليه وآله :
(الكوثَر )3/فال اختالف بين أهل العلم أنها نزلت في عمرو
{ ِإ َّن َش ِانَئ َك ُه َو االَ ْبتَ ُر } َ
– و أقول والصحيح و هللا أعلم أنها نزلت في العاص بن وائل أبوه .بل إنما هو ابن
النابغة و قد كانت تحت أربع رجال منهم العاص و لما أنجبت عمرو نسبته إلى
العاص و لما سألوها لما نسبته إليه قالت هو من يصرف علي و هو وهللا ليس بأبنه
و قد أخبرنا هللا سبحانه و تعالى أن العاص هو األبتر أي الذي ليس له ولد بقوله إن
شانئك هو األبتر .وهو كان أمي اًر عليكما وعلى سائر المنافقين في الوقت الذي أنفذه

رسول هللا صلى هللا عليه وآله في غزاة ذات السالسل وإن عمرواً قلدكما حرس
عسكره فمن الحرس إلى الخالفة؟ إت ِق هللا وبادر اإلستقالة قبل فوتها  ،فإن ذلك أسلم
في حياتك وبعد وفاتك  ،وال تركن إلى دنياك  ،وال تغررك قريش وغيرها  ،فعن قليل

تضمحل عنك دنياك  ،ثم تصير إلى ربك فيجزيك بعملك  .وقد علمت َّ
وتيقنت أن

علياَ بن أبي طالب عليه السالم صاحب هذا األمر بعد رسول هللا صلى هللا عليه
أخف لوزرك فقد وهللا نصحت لك
وآله فسلِمه إليه بما جعله هللا له فإنه أتم لسترك و ُّ
إن قبلت ُنصحي وإلى هللا ترجع األمور .ثم قام بريدة األسلمي فقال إنا هلل وإنا إليه
راجعون ماذا لقي الحق من الباطل يا أبا بكر؟ أنسيت أم تناسيت أم خدعتك نفسك
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وسولت لك األباطيل؟ أولم تذكر ما أمرنا به رسول هللا صلى هللا عليه وآله من
تسمية علي عليه السالم بإمرة المؤمنين  ،والنبي بين أظهرنا وقوله في عدة أوقات :

دارك نفسك قبل أن ال تُدركها
هذا أمير المؤمنين  ،وقاتل القاسطين؟ فاتَّ ِق هللا وتَ ْ
تتماد في اغتصابه
وأنقذها مما يهلكها  ،واردد األمر إلى من هو أحق به منك  ،وال َ

 .وراجع وأنت تستطيع أن تراجع  ،فقد محضتُك النصح  ،ودللتك على طريق النجاة
 ،فال تكونن ظهي اًر للمجرمين .ثم قام عمار بن ياسر فقال  :يا معاشر قريش يا
معاشر المسلمين  ،إن كنتم علمتم وإال فاعلموا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحق

بإرثه  ،وأ ْق َوُم بأمور الدين وآمن على المؤمنين  ،وأحفظ لملته  ،وأنصح ألمته ،
فليرد الحق إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم  ،ويضعف أمركم ،
فمروا صاحبكم َّ

ويظفر عدوكم  ،ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة بكم  ،وتختلفون فيما بينكم  ،ويطمع
فيكم عدوكم  ،فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا األمر منكم  ،وعلي من بينهم وليكم

بعهد هللا وبعهد رسوله  ،وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عندما َّ
سد النبي

صلى هللا عليه وآله أبوابكم التي كانت إلى المسجد فسدها كلها غير بابه وإيثاره إياه

بكريمته فاطمة دون سائر من خطبها إليه منكم  ،وقوله صلى هللا عليه وآله  " :أنا

مدينة العلم
وعلي بابها  ،فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها "  .وأنتم جميعاً
ٌّ
ٍ
مستغن عن كل أحد منكم ،
مصطرخون فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه وهو
إلى ما له من السوابق التي ليست ألفضلكم عند نفسه  ،فما بالكم تحيدون عنه

وتغيرون على حقه  ،وتؤثرون الحياة الدنيا على اآلخرة  ،بئس للظالمين بدالً .أعطوه
ِ
ِ
ما جعله هللا له َ { :والَ تَ ْرتَُّدوا َعَلى أ َْدَب ِ
ين } (المائدة . )21/ثم قام
ارُك ْم َفتَْنَقل ُبوا َخاس ِر َ
أبي بن كعب فقال يا أبا بكر ال تجحد حقاً جعله هللا لغيرك  ،وال تكن أول من
عصى رسول هللا صلى هللا عليه وآله في وصيه وصفيه  ،وصدف عن أمره  .أردد

الحق إلى أهله تسلم وال تتماد في غيك فتندم وبادر اإلنابة يخف وزرك وال تخصص

بهذا األمر الذي لم يجعله هللا لك نفساً  ،فتلقى وبال عملك  ،فعن قليل تفارق ما أنت
ظالَّ ٍم لِْل َعِب ِيد } (فصلت)46/
ُّك ِب َ
فيه وتصير إلى ربك  ،فيسألك عما جنيت { َو َما َرب َ
 .ثم قام خزيمة بن ثابت فقال :أيها الناس ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه
وآله قبل شهادتي وحدي ولم ُيرد معي غيري؟ قالوا بلى قال  :فأَشهد أني سمعت
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رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول  ":أهل بيتي ُيَف ِرقون بين الحق والباطل  ،وهم

األئمة الذين ُيقتدى بهم " .وقد قلت ما علمت  ،وما على الرسول إال البالغ المبين .
ثم قام أبو الهيثم بن التيهان فقال :وأنا أشهد على ِ
نبينا صلى هللا عليه وآله أنه أقام
علياً عليه السالم -يعني في يوم غدير خم  .-فقالت األنصار ما أقامه إال للخالفة.

وقال بعضهم ما أقامه إال ليعلم الناس أنه مولى من كان رسول هللا صلى هللا عليه

وآله مواله .وأكثروا الخوض في ذلك  ،فبعثنا رجاالً َّ
منا إلى رسول هللا صلى هللا عليه

وآله فسألوه عن ذلك  ،فقال :قولوا لهم ":علي عليه السالم مولى المؤمنين بعدي ،
وأنصح الناس ألمتي  ،وقد شهدت بما حضرني  .فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر ،إن يوم الفصل كان ميقاتاً " .ثم قام سهل بن حنيف فحمد هللا وأثنى عليه

النبي محمد صلى هللا عليه وآله ثم قال :يا معاشر قريش اشهدوا على
وصلى على ِ

أني أشهد على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقد رأيته في هذا المكان يعني الروضة

 ،وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السالم وهو يقول " :أيها الناس هذا علي
إمامكم من بعدي  ،ووصيي في حياتي وبعد وفاتي  ،وقاضي ديني  ،ومنجز وعدي
 ،وأول من يصافحني على الحوض  ،فطوبى لمن تبعه ونصره  ،والويل لمن َّ
تخلف
عنه وخذله " .وقام معه أخوه عثمان بن حنيف فقال :سمعنا رسول هللا صلى هللا
عليه وآله يقول " :أهل بيتي نجوم األرض  ،فال تتقدموهم وَق ِدموهم  ،فهم الوالة بعدي
" .فقام إليه رجل فقال :يا رسول هللا وأي أهل بيتك؟ فقال صلى هللا عليه وآله ":علي

والطاهرون من ُوْلده" .وقد بيَّن صلى هللا عليه وآله فال تكن يا أبا بكر أول كافر به
وال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون .ثم قام أبو أيوب األنصاري

ورُّدوا إليهم حقهم الذي جعله هللا لهم ،
فقال :اتقوا هللا عباد هللا في أهل بيت نبيكم ُ ،
فقد سمعتم مثل ما سمع إخواننا في مقام بعد مقام ِ
لنبينا صلى هللا عليه وآله ومجلس

ويومئ إلى علي عليه السالم ويقول :هذا
بعد مجلس يقول :أهل بيتي أئمتكم بعدي ُ ،
أمير البررة  ،وقاتل الكفرة  ،مخذول َمن خذله منصور َمن نصره .فتوبوا إلى هللا من

ظلمكم  ،إن هللا تََّواب رحيم  ،وال تتولوا عنه مدبرين وال تتولوا عنه معرضين.
ُ
يقول الصادق عليه السالمَ :فأُْف ِح َم أبو بكر على المنبر حتى لم ُي ْح ِر جواباً ثم قال( :
ولست بخيركم  ،أقيلوني  ،أقيلوني ) فقال عمر بن الخطاب  :أنزل عنها يا
َولِ ْيتُكم
ُ
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لكع إذا كنت ال تقوم بحجج قريش لم أقمت نفسك هذا المقام ،وهللا لقد هممت أن
أخلعك وأجعلها في سالم مولى أبي حذيفة .قال :فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله،

وبقوا ثالثة أيام ال يدخلون مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآله .فلما كان في اليوم

الرابع ،جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل ،وقال لهم :ما جلوسكم؟ فقد طمع فيها
وهللا بنو هاشم ،وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل ،وجاءهم معاذ بن
جبل ومعه ألف رجل ،فما زال يجتمع رجل رجل حتى اجتمع أربعة آالف رجل،
فخرجوا شاهرين أسيافهم ،يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد النبي صلى
هللا عليه وآله فقال عمر :وهللا يا صحابة علي لئن ذهب الرجل منكم يتكلم بالذي
تكلم به باألمس لنأخذن الذي فيه عيناه .فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص وقال :يا
بن صهاك الحبشية أبأسيافكم تهددونا أم بجمعكم تفزعونا؟ وهللا إن أسيافنا أحد من
أسيافكم ،وإنا ألكثر منكم وإن كنا قليلين ألن حجة هللا فينا ،وهللا لوال أني أعلم أن

طاعة إمامي أولى بي لشهرت سيفي ولجاهدتكم في هللا إلى أن أبلي عذري  ،فقال له
أمير المؤمنين عليه السالم :إجلس يا خالد ،فقد عرف هللا مقامك وشكر لك سعيك،
فجلس .وقام إليه سلمان الفارسي رضي هللا عنه وقال :هللا أكبر هللا أكبر سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وإال صمتا يقول :بينا أخي وابن عمي جالس في

مسجدي مع نفر من أصحابه ،إذ يكبسه جماعة من كالب أهل النار يريدون قتله
وقتل من معه ولست أشك أال وإنكم هم ،فهم به عمر بن الخطاب ،فوثب إليه أمير
المؤمنين عليه السالم وأخذ بمجامع ثوبه ،ثم جلد به األرض ،ثم قال :يا ابن صهاك
الحبشية لوال كتاب من هللا سبق وعهد من رسول هللا صلى هللا عليه وآله تقدم،
ألريتك أينا أضعف ناص ار وأقل عددا ،ثم التفت إلى أصحابه فقال :انصرفوا رحمكم

هللا ،فوهللا ال دخلت المسجد إال كما دخل أخواي موسى وهارون إذ قال له أصحابه:

" اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون " وهللا ال أدخل إال لزيارة رسول هللا صلى
هللا عليه وآله أو لقضية أقضيها ،فإنه ال يجوز لحجة أقامه رسول هللا صلى هللا عليه
وآله أن يترك الناس في حيرة.

احتجاج الحسن عليه السالم على معاوية و أصحابه قال ابن أبى الحديد روى الزبير
بن بكار قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبى معيط
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وعتبة بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة وقد كان بلغهم عن الحسن بن على عليهما
السالم قوارص وبلغه عنهم مثل ذلك فقالوا يا أمير المؤمنين إن الحسن قد أحيا أباه
وذكره وقال فصدق وأمر فأطيع وخفقت له النعال وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم

منه وال يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا قال معاوية فما تريدون قالوا ابعث إليه فليحضر

لنسبه ونسب أباه ونعيره ونوبخه ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرره بذلك وال يستطيع

أن يغير علينا شيئا من ذلك قال معاوية إنى ال أرى ذلك وال أفعله قالوا عزمنا عليك
يا أمير المؤمنين لتفعلن فقال ويحكم ال تفعلوا فوهللا ما رأيته قط جالسا عندى إال
خفت مقامه وعيبه لى قالوا ابعث إليه على كل حال قال إن بعثت إليه ألنصفنه منكم
فقال عمرو بن العاص أتخشى أن يأتى باطله على حقنا أو يربى قوله على قولنا قال
معاوية أما إنى إن بعثت إليه آلمرنه أن يتكلم بلسانه كله قالوا مره بذلك قال أما إذا
عصيتمونى وبعثتم إليه وأبيتم إال ذلك فال تمرضوا له فى القول واعلموا أنهم أهل بيت

ال يعيبهم العائب وال يلصق بهم العار ولكن اقذفوه بحجره تقولون له إن أباك قتل

عثمان وكره خالفة الخلفاء من قبله فبعث إليه معاوية فجاءه رسوله فقال إن أمير
المؤمنين يدعوك قال من عنده فسماهم فقال الحسن عليه السالم مالهم خر عليهم

السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون ثم قال يا جارية ابغينى ثيابي
اللهم إنى أعوذ بك من شرورهم وأد أر بك فى نحورهم وأستعين بك عليهم فاكفينهم
كيف شئت وأنى شئت بحول منك وقوة يا أرحم الراحمين ثم قام فلما دخل على
معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى جانبه وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول بغيا
فى أنفسهم وعلوا ثم قال يا أبا محمد إن هؤالء بعثوا إليك وعصوني فقال الحسن عليه
السالم سبحان هللا الدار دارك واإلذن فيها إليك وهللا إن كنت أجبتهم إلى ما أرادوا
وما فى أنفسهم إنى ألستحيى لك من الفحش وإن كانوا غلبوك على رأيك إنى
ألستحيي لك من الضعف فأيهما تقر وأيهما تنكر أما إني لو علمت بمكانهم جئت

معى بمثلهم من بنى عبد المطلب ومالى أن أكون مستوحشا منك أو منهم إن ولي
هللا وهو يتولى الصالحين فقال معاوية يا هذا إنى كرهت أن أدعوك ولكن هؤالء
حملونى على ذلك مع كراهتى له وإن لك منهم النصف ومنى وإنما دعوناك لنقررك
أن عثمان قتل مظلوما وأن أباك قتله فاستمع منهم ثم أجبهم وال تمنعك وحدتك
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واجتماعهم أن تتكلم بكل لسانك فتكلم عمرو بن العاص فحمد هللا وصلى على رسوله
ثم ذكر عليا عليه السالم فلم يترك شيئا يعيبه به إال قاله وقال إنه شتم أبا بكر وكره
خالفته وامتنع من بيعته ثم بايعه مكرها وشرك في دم عمر وقتل عثمان ظلما وادعى

من الخالفة ما ليس له ثم ذكر الفتنة يعيره بها وأضاف إليه مساوئ و قال إنكم يا

بني عبد المطلب لم يكن هللا ليعطيكم الملك على قتلكم الخلفاء و استحاللكم ما حرم
هللا من الدماء و حرصكم على الملك و إتيانكم ما اليحل ثم إنك يا حسن تحدث

نفسك أن الخالفة صائرة إليك و ليس عندك عقل ذلك و ال لبه كيف ترى هللا سبحانه
سلبك عقلك و تركك أحمق قريش يسخر منك و يه أز بك و ذلك لسوء عمل أبيك و
إنما دعوناك لنسبك و أباك فأما أبوك فقد تفرد هللا به و كفانا أمره و أما أنت فإنك
في أيدينا نختار فيك الخصال و لو قتلناك ما كان علينا إثم من هللا و ال عيب من

الناس فهل تستطيع أن ترد علينا و تكذبنا فإن كنت ترى أننا كذبنا في شيء فاردده
علينا فيما قلنا و إال فاعلم أنك و أباك ظالمان.ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط
فقال يا بني هاشم إنكم كنتم أخوال عثمان فنعم الولد كان لكم فعرف حقكم و كنتم
أصهاره فنعم الصهر كان لكم يكرمكم فكنتم أول من حسده فقتله أبوك ظلما ال عذر

له و ال حجة فكيف ترون هللا طلب بدمه و أنزلكم منزلتكم و هللا إن بني أمية خير

لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية و إن معاوية خير لك من نفسك .ثم تكلم عتبة
بن أبي سفيان فقال يا حسن كان أبوك شر قريش لقريش لسفكه لدمائها و قطعه
ألرحامها طويل السيف و اللسان يقتل الحي و يعيب الميت و إنك ممن قتل عثمان
و نحن قاتلوك به و أما رجاؤك الخالفة فلست في زندها قادحا و ال في ميزانها
راجحا و إنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان و إن في الحق أن نقتلك و أخاك به فأما
أبوك فقد كفانا هللا أمره و أفاد منه و أما أنت فوهللا ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم و

العدوان.ثم تكلم المغيرة بن شعبة فشتم عليا و قال وهللا ما أعيبه في قضية يخون و
ال في حكم يميل و لكنه قتل عثمان ثم سكتوا.فرد الحسن بن علي عليهم فتكلم عليه
السالم فحمد هللا و أثنى عليه و صلى على رسوله و آله ثم قال :أما بعد يا معاوية
فما هؤالء شتموني و لكنك شتمتني فحشا ألفته و سوء رأي عرفت به و خلقا سيئا
ثبت عليه و بغيا علينا عداوة منك لمحمد و أهله و لكن اسمع يا معاوية و اسمعوا
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ألقولن فيك و فيهم ما هو دون ما فيكم أنشدكم هللا أيها الرهط أتعلمون أن الذي
شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين كلتيهما و أنت يا معاوية يومها كافر تراها ضاللة و

تعبد الالت و العزى غواية و أنشدكم هللا هل تعلمون أنه بايع البيعتين كلتيهما بيعة
الفتح و بيعة الرضوان و أنت يا معاوية بإحداهما كافر و باألخرى ناكث و أنشدكم

هللا هل تعلمون أنه أول الناس إيمانا و أنك يا معاوية و أباك من المؤلفة قلوبهم

تسرون الكفر و تظهرون اإلسالم و تستمالون باألموال و أنشدكم هللا ألستم تعرفون
أنه كان صاحب راية رسول هللا و آله يوم بدر و أن راية المشركين كانت مع معاوية
و مع أبيه ثم لقيكم يوم أحد و يوم األحزاب و معه راية رسول هللا و آله و معك و
مع أبيك راية الشرك و في كل ذلك يفتح هللا له و يفلج حجته و ينصر دعوته و
يصدق حديثه و رسول هللا و آله في تلك المواطن كلها عنه راض و عليك و على
أبيك ساخط و أنشدك هللا يا معاوية أتذكر يوما جاء أبوك على جمل أحمر و أنت
تسوقه و أخوك عتبة هذا يقوده فرآكم رسول هللا و آله فقال اللهم ألعن الراكب و
القائد و السائق أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يسلم تنهاه
عن ذلك:
يا صخر ال تسلمن يوما فتفضحنا

بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا

خ الي و عمي و عم األم ثلثهم

و حنظل الخير قد أهدى لنا األرقا

ال تركنن إلى أمر تكلفنا

و الراقصات به في مكة الخرقا

فالموت أهون من قول العداة

حاد بن حرب عن العزى إذ فرقا

وهللا لما أخفيت أكبر مما أبديت و أنشدكم هللا أيها الرهط أتعلمون أن عليا حرم
الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول هللا و آله فأنزل هللا فيه يا أيها الذين آمنوا ال
تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم و أن رسول هللا و آله بعث أكابر أصحابه إلى بني
قريضة فنزلوا من حصنهم فهزموا فبعث عليا بالراية فاستزلهم على حكم هللا و حكم
رسوله و فعل في خيبر مثلها ثم قال يا معاوية أظنك ال تعلم أني أعلم ما دعا به
عليك رسول هللا و آله لما أراد أن يكتب كتابا إلى بني جذيمة فبعث إليك و نهمك

إلى أن تموت و أنتم أيها الرهط نشدتكم هللا أال تعلمون أن رسول هللا و آله لعن أبا
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سفيان في سبعة مواطن ال تستطيعون ردها أولها يوم لقي رسول هللا و آله خارجا من
مكة إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى الدين فوقع به و سبه و سفهه و شتمه وكذبه و
توعده و هم أن يبطش به فلعنه هللا و رسوله و صرف عنه و الثانية يوم العير إذ
عرض لها رسول هللا و آله و هي جائية من الشام فطردها أبو سفيان و ساحل بها

فلم يظفر المسلمون بها و لعنه رسول هللا و آله و دعا عليه فكانت وقعة بدر ألجلها
و الثالثة يوم أحد حيث وقف تحت الجبل و رسول هللا و آله في أعاله و هو ينادي

أعل هبل م ار ار فلعنه رسول هللا و آله عشر مرات و لعنه المسلمون و الرابعة يوم

جاء باألحزاب و غطفان و اليهود فلعنه رسول هللا و آله و ابتهل و الخامسة يوم
جاء أبو سفيان في قريش فصدوا رسول هللا وآله عن المسجد و الهدي معكوفا أن
يبلغ محله ذلك يوم الحديبية فلعن رسول هللا و آله أبا سفيان و لعن القادة و األتباع

و قال ملعونون كلهم و ليس فيهم من يؤمن فقيل يا رسول هللا أفما يرجى اإلسالم
ألحد منهم فكيف باللعنة فقال ال تصيب اللعنه أحدا من األتباع و أما القادة فال

يفلح منهم أحد و السادسة يوم الجمل األحمر و السابعة يوم وقفوا لرسول هللا و آله
في العقبة ليستنفروا ناقته وكانوا إثني عشر رجال منهم أبو سفيان فهذا لك يا معاوية.
و أما أنت يا بن العاص فإن أمرك مشترك وضعتك أمك مجهوال من عهر و سفاح
فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك جزارها ألمهم حسبا و أخبثهم منصبا ثم قام
أبوك فقال أنا شاني محمد األبتر فأنزل هللا فيه ما أنزل و قاتلت رسول هللا و آله في
جميع المشاهد و هجوته و أذيته بمكة و كدته كيدك كله و كنت من أشد الناس له
تكذيبا و عداوة و خرجت تريد النجاشي مع أصحاب السفينة لتأتي بجعفر و أصحابه
إلى أهل مكة فلما أخطأك ما رجوت ورجعك هللا خائبا و أكذبك واشيا جعلت حسدك
على صاحبك عمارة بن الوليد فوشيت به إلى النجاشي حسدا لما ارتكب من حليلته
ففضحك هللا و فضح صاحبك فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية و اإلسالم ثم إنك

تعلم و كل هؤالء الرهط يعلمون أنك هجوت رسول هللا و آله بسبعين بيتا من الشعر
فقال رسول هللا و آله إني ال أقول الشعر و ال ينبغي لي اللهم العنه بكل حرف ألف
لعنة فعليك إذا من هللا ما ال يحصى من اللعن.و أما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت
سعرت عليه الدنيا نا ار ثم لحقت بفلسطين فلما أتاك قتله قلت أنا أبو عبد هللا إذا
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نكأت قرحة أدميتها ثم حبست نفسك إلى معاوية و بعت دينك بدنياه فلسنا نلومك
على بغض و ال نعاتبك على ود و باهلل ما نصرت عثمان حيا و ال غضبت له
مقتوال ويحك يا بن العاص ألست القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة إلى
النجاشي:
تقول ابنتي أين هذا الرحيل

و ما السير مني بمستنكر

فقلت ذريني فإني امرؤ

أريد النجاشي في جعفر

ألكويه عنده كية
و شأني أحمد من بينهم

أقيم بها نخوة األصعر
و أقوله فيه بالمنكر

و أجري إلى عتبة جاهدا

و لو كان كالذهب األحمر

و ال أن ثني عن بني هاشم

و ما استطعت في الغيب و المحضر

فإن قبل العتب من له

و إال لويت له مشفري

فهذا جوابك فهل سمعته؟ و أما أنت يا وليد فوهللا ما ألومك على بغض علي و قد
جلدك ثمانين في الخمر و قتل أباك بين يدي رسول هللا و آله صب ار و أنت الذي
سماه هللا الفاسق و سمى عليا المؤمن حيث تفاخرتما فقلت له اسكت يا علي فأنا
أشجع منك جنانا و أطول منك لسانا فقال لك علي اسكت يا وليد فأنا مؤمن و أنت

فاسق فأنزل هللا في موافقة قوله( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون)ثم أنزل
فيك على موافقة قوله أيضا(إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) و يحك يا وليد مهما نسيت
فال تنس قول الشاعر فيك و فيه:
أنزل هللا و الكتاب عزيز

في علي و الوليد قرآنا

فتبوأ الوليد إذ ذاك فسقا

و علي مبوأ إيمانا

ليس من كان مؤمنا عمرك هللا كمن كان فاسقا خوانا
سوف يدعى الوليد بعد قليل

فعلي يجزى بذاك جنانا
رب جد لعقبة بن أبان

و علي إلى الحساب عيانا

و وليد يجزى بذاك هوانا
البس في بالدنا تبانا
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و ما أنت و قريش إنما أنت علج من أهل صفورية وأقسم باهلل ألنت أكبر في الميالد
و أسن ممن تدعى إليه .وأما أنت يا عتبة فوهللا ما أنت بحصيف فأجيبك و ال عاقل
فأحاورك و أعاتبك و ما عندك خير يرجى و ال شر يتقى و ما عقلك و عقل أمتك
إال سواء و ما يضر عليا لو سببته على رؤوس األشهاد و أما وعيدك إياي بالقتل
فهال قتلت اللحياني إذ وجدته على فراشك أما تستحيي من قول نصر بن حجاج
فيك:
يا للرجال و حادث األزمان

و لبسة تخزي أبا سفيان

نبئت عتبة خانه في عرسه

جنس لئيم األصل من لحيان

و بعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه فكيف يخاف أحد سيفك ولم تقتل فاضحك
و كيف ألومك على بغض علي و قد قتل خالك الوليد مبارزة يوم بدر و شرك حمزة
في قتل جدك عتبة وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد.و أما أنت يا مغيرة فلم
تكن بخليق أن تقع في هذا و شبهه و إنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة
استمسكي فإني طائرة عنك فقالت النخلة و هل علمت بك واقعة علي فأعلم بك
طائرة عني وهللا ما نشعر بعداوتك إيانا و ال اغتممنا إذ علمنا بها و ال يشق علينا
كالمك و إن حد هللا في الزنا لثابت عليك و لقد د أر عمر عنك حقا هللا سائله عنه و
لقد سألت رسول هللا و آله هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها فقال ال بأس
بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا لعلمه بأنك زان و أما فخركم علينا باإلمارة فإن هللا
تعالى يقول و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول
فدمرناها تدميرا .ثم قام الحسن فنفض ثوبه فانصرف فتعلق عمرو بن العاص بثوبه
و قال يا أميرالمؤمنين قد شهدت قوله في و قذفه أمي بالزنا و أنا مطالب له بحد
القذف .فقال معاوية خل عنه ال جزاك هللا خي ار فتركه فقال معاوية قد أنبأتكم أنه
ممن ال تطاق عارضته و نهيتكم أن تسبوه فعصيتموني وهللا ما قام حتى أظلم علي
البيت قوموا عني فلقد فضحكم هللا و أخزاكم بترككم الحزم و عدولكم عن رأي
الناصح المشفق و هللا المستعان .صدق وهللا الحسن بن علي عليهما السالم إذ قال
لعمرو فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك جزارها ألمهم حسبا و أخبثهم منصبا
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إذ أمه هي التي أنسبته إلى العاص و كانت مع أربعة منهم العاص و الكل يعلم أن

هللا سبحانه و تعالى أخبرنا و أن العاص لن يكون له ولد بقوله إن شانئك هو األبتر
إذا فاألفضل أن يقال له عمرو بن النابغة ال عمرو بن العاص و علي عليه السالم
كان يناديه يا ابن النابغة .و قال للمغيرة و إن حد هللا في الزنا لثابت عليك و لقد د أر
عمر عنك حقا هللا سائله عنه فلقد ثبت و أن المغيرة ارتكب زنا و بدل أن يعاقبه

عليها عمر نصبه واليا على الكوفة بدل البصرة أي رقاه حتى صار العلماء يمزحون
بينهم فيقول الواحد لآلخر غضب هللا عليك كغضب أمير المؤمنين عمر على
المغيرة.
احتجاجه عليه السالم على أبي بكر
لما رأى الحسن ـ عليه السالم ـ أبا بكر وهو يخطب على المنبر قال له :انزل عن
منبر أبي.
فقال أبو بكر :صدقت وهللا إنه لمنبر أبيك ال منبر أبي.
احتجاجه على معاوية في االمامة قال ـ عليه السالم ـ:
إن الخالفة ال تصلح إال فينا ،و َّ
نحن نقول أهل البيت :إن االئمة منا ،و َّ
إن هللا جعلنا
أهلها في كتابه وسنة نبيه ،و َّ
إن العلم فينا ونحن أهله ،وهو عندنا مجموع كله
بحذافيره ،وإنه ال يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إال وهو عندنا
مكتوب بإمالء رسول هللا ـ صلى هللا عليه وآله وسلم ـ وبخط علي ـ عليه السالم ـ بيده
قوم :أنهم أولى بذلك منا حتى أنت يا بن هند تدعي ذلك ...إلى آخر احتجاجه
وزعم ٌ
عليه السالم.
احتجاج االمام الحسين بن علي ـ عليه السالم ـ:
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روي أن عمر بن الخطاب كان يخطب الناس على منبر رسول هللا ـ َّ
صلى هللا عليه
وآله وسلم ـ فذكر في خطبته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،فقال له الحسين ـ عليه
السالم ـ من ناحية المسجد :انزل عن منبر أبي رسول هللا ،ال منبر أبيك ،فقال له
عمر :فمنبر أبيك لعمري يا حسين ال منبر أبي.
احتجاج الفضل بن العباس:
فمن احتجاج له على قريش قال فيه :يا معشر قريش ،وخصوصا يا بني تيم ،إنكم
إنما أخذتم الخالفة بالنبوة ،ونحن أهلها دونكم ،ولو طلبنا هذا االمر الذي نحن أهله
لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا ،حسدا منهم لنا ،وحقدا علينا ،وإنا
لنعلم أن عند صاحبنا َعهدا هو ينتهي إليه .
وقال أيضا لما بلغه نبأ بيعة أبي بكر :يا معشر قريش إنه ما حقت لكم الخالفة
بالتمويه ،ونحن أهلها دونكم وصاحبنا أولى بها منكم.
احتجاج أبي سفيان:
لما اجتمع المهاجرون على بيعة أبي بكر ،أقبل أبو سفيان وهو يقول :أما وهللا إني
الرى عجاجة ال يطفئها إال الدم ،يالعبد مناف ،فيم أبو بكر من أمركم ! أين
المستضاف؟ أين األذالن ! ـ يعني علياً والعباس ـ ،ما بال هذا في أقل حي من
قريش ،ثم قال لعلي :ابسط يدك أُبايعك ،فو هللا إن شئت ألمألنها على أبي فضيل ـ
يعني أبا بكر ـ خيالً ورجاالً ،فامتنع عليه علي ـ عليه السالم ـ ،فلما يئس منه قام
عنه وهو ينشد شعر المتلمس:
إال االذالنَ ،ع ُير الحي والوتد  ... * ...وال ُيقِي ُم على ضيم ُيرُاد بهِ
شج فال يرِثي له أحد  ... * ...هذا على الخسف مربوط ِ
برمت ِه
َوذا ُي ُّ
ُ َُ
َ
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إال أن عليا عليه السالم أجابه ال أقبل نصيحتك لطالما بغيت لإلسالم ش ار أو كما
قال عليه السالم .و قال أيضا" أيها الناس ! ُشُّقوا أمواج الفتن بسفن النجاة ِ ،
وعرجوا
ُ
عن طريق المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة  .افلح من نهض بجناح  ،أو استسلم
يغص بها آكلها  ،ومجتني الثمرة
فأراح  .هذا ( الدنيا أو الملك ) ماء آجن  ،ولقمة ُّ
لغير وقت إيناعها  ،كالزارع بغير أرض فإن أقل يقولوا حرص على الملك و إن
أسكت يقولوا جزع من الموت و وهللا البن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي
أمه بل إندمجت على مكنون علم لو بحت به الضطربتم اضراب األرشية في الطوي
البعيدة .أو كما قال عليه السالم.
ذكر بعض األخبار التي رويت بالنهي عن الق ِ
بالرأي
ول في تأويل القرآن َّ
ُ
حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي ،قال :حدثنا َشريك ،عن عبد األعلى ،عن سعيد بن
قال في القرآن برأيه
ُجبير ،عن ابن عباس :أن النبي صلى هللا عليه و آله قال :من َ
مقعده من النار.
فليتبوأ َ
حدثنا محمد بن بشار ،قال :حدثنا يحيى بن سعيد ،قال :حدثنا سفيان ،قال :حدثنا

عبد األعلى  -هو ابن عامر الثعلبي ،-عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس ،عن
النبي صلى هللا عليه و آله ،قال :من قال في القرآن برأيه  -أو بما ال يعلم  -فليتبوأ
مقعده من النار.
َ
وحدثنا أبو كريب ،قال :حدثنا محمد بن بشرَ ،وقِبيصة ،عن سفيان ،عن عبد
األعلى ،قال :حدثنا سعيد بن جبير ،عن ابن عباس ،قال :قال رسول هللا صلى هللا
مقعده من النار.
عليه و آله :من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ َ
حدثنا محمد بن حميد ،قال :حدثنا الحكم بن َبشير ،قال :حدثنا عمرو بن قيس

المالئي ،عن عبد األعلى ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس ،قال :من قال في
ُ
مقعده من النار.
القرآن برأيه فليتبوأ َ
حدثنا ابن حميد ،قال :حدثنا جرير ،عن ليث ،عن بكر ،عن سعيد بن جبير ،عن
َّ
مقعده من النار.
ابن عباس قال :من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ َ
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الس َوائي ،قال :حدثنا حفص ابن غياث ،عن
وحدثني أبو السائب َسْلم بن ُجنادة ُّ
الحسن بن ُعبيد هللا ،عن إبراهيم ،عن أبي معمر ،قال :قال أبو بكر الصديق رضي
ٍ ِ ُّ
أي ْأر ٍ
قلت في القرآن ما ال أعلم!
ض تُِقُّلني ،و ُّ
هللا عنهُّ :
أي سماء تُظلني ،إذا ُ
حدثنا محمد بن المثنى ،قال :حدثنا ابن أبي عدي ،عن شعبة ،عن سليمان ،عن
ٍ
أي
أي
أرض تُِقُّلني ،و ُّ
عبد هللا بن مرة ،عن أبي معمر ،قال :قال أبو بكر الصديقُّ :
ٍ
قلت في القرآن برأيي  -أو :بما ال أعلم.
سماء تظلني ،إذا ُ
قال أبو جعفر :وهذه األخبار شاهدةٌ لنا على صحة ما ُقلنا :من أن ما كان ِمن

درك علمه إال َبن ِ
تأويل ِ
ص بيان رسول هللا صلى هللا عليه و آله
آي القرآن الذي ال ُي َ
ِ
القائل في ذلك برأيه -
يل فيه برأيه .بل
ُ
صبه الداللة عليه  -فغير جائز ألحد الق ُ
أو َبن ْ
كان من ِفعله ،بقيله فيه برأيه ،ألن إصابته
وإن أصاب الحق فيه  -فمخطئ فيما َ
ٍ
وظان .والقائل في دين هللا
خارص
محق ،وإنما هو إصابة
ليست إصابة ُموقن أنه ٌّ
ْ
ً
حرم هللا جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده،
قائل على هللا ما لم يعلم .وقد َّ
بالظنٌ ،
فقالُ{ :قل ِإَّنما ح َّرم ربِي اْلَفو ِ
ط َن َواإل ْث َم َواْلَب ْغي ِب َغ ْي ِر اْل َح ِق
ظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َ
ش َما َ
اح َ
ْ َ َ َ َ َ َ
َ
وأَن ت ْش ِركوا ِب َّ ِ
ال تَ ْعَل ُمو َن} [سورة
َن تَُقوُلوا َعَلى َّ
َّللاِ َما َ
نزل ِب ِه ُسْل َ
َ ْ ُ ُ
ط ًانا َوأ ْ
اّلل َما َل ْم ُي ْ

األعراف . ]33 :فالقائل في تأويل كتاب هللا ،الذي ال يدرك علمه إال ببيان رسول

يعلم وإن وافق قيله
هللا صلى هللا عليه و آله الذي جعل هللا إليه بيانه -قا ٌ
ئل بما ال ُ
قائل على هللا ما
ذلك في تأويله ،ما أراد هللا به من معناه .ألن القائل فيه بغير علمٌ ،
ال علم له به .وهذا هو معنى الخبر الذي حدثنا به العباس بن عبد العظيم العبري،

قال :حدثنا حبَّان بن هالل ،قال :حدثنا سهيل أخو حزم ،قال :حدثنا أبو عمران
الجوني عن جندب :أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله قال :من قال في القرآن برأيه
فأصاب ،فقد أخطأ .يعني صلى هللا عليه و آله أنه أخطأ في فعله ،بقوله فيه برأيه،
ِ
الصواب عند هللا .ألن ِقيله فيه برأيه ،ليس بقيل عالم أن
عين َّ
وإن وافق قيُله ذلك َ
اب .فهو قائل على هللا ما ال يعلم ،آثم بفعله ما قد
الذي قال فيه من قول ٌّ
حق وصو ٌ
وح ِظر عليه .تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر.
ن
هى عنه ُ
ُ َ
ذكر األخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ،ومن كان ِ
يفسره من
ُ
الصحابة
َّ
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حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي ،قال سمعت أبي يقول :حدثنا
كان الرجل
الحسين بن واقد ،قال :حدثنا األعمش ،عن َشقيق ،عن ابن مسعود ،قالَ :
تعلم ع ْشر ٍ
ِمَّنا إذا َّ
العمل َّ
بهن.
آيات لم يجاوزُهن حتى يعرف
َ
معانيه َّن ،و َ
ُ

حدثنا ابن حميد قال :حدثنا َجرير ،عن عطاء ،عن أبي عبد الرحمن ،قال :حدثنا
ِ
الذين كانوا ُي ِ
يستقرئون من النبي صلى هللا عليه وسلم ،فكانوا إذا
قرئوننا :أنهم كانوا
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العملَّ ،
َّ
تعلموا ع ْشر آيات لم ِ
فتعلمنا القرآن والعمل
َ
جميعا.
ً
وحدثنا أبو كريب ،قال :حدثنا جابر بن نوح ،قال :حدثنا األعمش ،عن ُم ْسلم ،عن
لت آية في كتاب هللا إال وأنا
َم ْسروق ،قال :قال عبد هللا :والذي ال إله غيره ،ما نز ْ
ٍ
أعلم بكتاب هللا ِمنى تنالُه المطايا
أعلم فيم نز ْ
أين أنزلت؟ ولو أعلم َ
لت؟ و َ
مكان أحد َ
ألتيته.
وحدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ،قال :حدثنا أبي ،عن أبيه ،عن جده ،عن
السورة ،ثم ِ
يحدثنا
عبد هللا يق أر علينا ُّ
األعمش ،عن مسلم ،عن مسروق ،قال :كان ُ
فيها ِ
عام َة النهار.
ويفسرها َّ

حدثني أبو السائب سلم بن ُجنادة قال :حدثنا أبو معاوية ،عن األعمش ،عن شقيق،
ٍ
الناس خطبة لو سمعها
ابن
قال :استعمل ٌّ
علي َ
عباس على الحج ،قال :فخطب َ
الروم ألسلموا ،ثم ق أر عليهم ُسورة النور ،فجعل يفسرها.
الترك و ُّ
وحدثنا محمد بن بشار ،قال :حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ،قال :حدثنا سفيان ،عن

ٍ
عباس سورة البقرة ،فجعل
ابن
األعمش ،عن أبي وائل شقيق بن سلمة ،قال :ق أر ُ
يِ
ألسلمت.
الديلم
سمعت هذا
فسرها ،فقال رجل :لو
ْ
ْ
ُ
ُ

يمان :عن أشعث بن إسحاق ،عن جعفر ،عن
وحدثنا أبو كريب ،قال :حدثنا أبو َ
سعيد بن جبير ،قال :من ق أر القرآن ثم لم ي ِ
فسره ،كان كاألعمى أو كاألعرابي.
َ
ُ
ُ
وحدثنا أبو ُكريب ،قال :ذكر أبو بكر بن عياش :األعمش ،قال :قال أبو وائلَ :ولى

الموسم؛ فخطبهم ،فق أر على المنبر ُسورة النور ،وهللا لو َسمعها الترك
ابن عباس
ُ
َ
ألسلموا .فقيل لهِ :
حدثنا به عن عاصم؟ فسكت.
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سمعت األعمش ،عن شقيق ،قال:
وحدثنا أبو كريب ،قال :حدثنا ابن إدريس ،قال:
ُ
شهدت ابن عباس َوولى الموسم ،فق أر سورة النور على المنبر ،وفسرها ،لو سمعت
َ
الروم ألسلمت.
قال أبو جعفر :وفي َح ِث هللا عز وجل عباده على االعتبار بما في آي القرآن من
ِ
اب أَنزْلَناهُ ِإَل ْي َك
المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه صلى هللا عليه وسلم{ :كتَ ٌ
مبار ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ
ض َرْبَنا
َُ َ ٌ
{وَلَق ْد َ
ك لَي َّدب َُّروا َآياته َولَيتَ َذك َر أُوُلو األْلَباب} [سورة ص ]29 :وقولهَ :
لِ َّلن ِ
اس ِفي َه َذا اْلُق ْر ِ
آن ِم ْن ُك ِل َمَث ٍل َل َعَّل ُه ْم َيتَ َذ َّك ُرو َن * ُق ْر ًآنا َع َربِيًّا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍج َل َعَّل ُه ْم
عباده
َيتَُّقو َن} [سورة الزمر ]28 ،27 :وما أشبه ذلك من آي القرآن ،التي أمر هللا َ
وحثهم فيها على االعتبار بأمثال آي القرآن ،و ِ
االتعاظ بمواعظه ما يدل على َّ
أن

محال أن ُيقال لمن ال
عليهم معرف َة تأويل ما لم ُيحجب عنهم تأويله من آيه .ألنه
ٌ
يعقل تأويَله" :اعتبر بما ال َفهم لك به وال معرف َة من ِ
يفهم ما يقال له وال ِ
القيل والبيان
ْ
ُ ُ
ْ
قبل
يتدبره
يفهمه ويفَق َهه ،ثم َّ
َ
ويعتبر به .فأما َ
والكالم" -إال على معنى األمر بأن َ
محال أن يقال لبعض أصناف
أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل .كما
ذلك،
ٌ
ٌ
فمستحيل ُ
األمم الذين ال يعقلون كالم العرب وال يفهمونه ،لو ِ
أنشد قصيدة ٍ
شعر من أشعار
َ
أمثال ومواعظ ِ
ٍ
وحكم" :اعتبر بما فيها من األمثال ،وادكر بما فيها
ذات
بعض العرب َ
ِ
ومعرفته ،ثم االعتبار بما نبهها
من المواعظ" -إال بمعنى األمر لها بفهم كال ِم العرب

عليه ما فيها من الحكم  .فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكالم والمنطق،
ِ
َّ
أمرها بذلك
ٌ
أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من األمثال والعَبر .بل سواء ُ
فمحال ُ
بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها .فكذلك ما في
أمر بعض البهائم به ،إال َ
و ُ
آي كتاب هللا من العبر و ِ
"اعتبر بها" إال
الحكم واألمثال والمواعظ ،ال يجوز أن يقال:
ْ
عالما ،وبكالم العرب عارًفا؛ وإال بمعنى األمر -لمن كان
لمن كان بمعاني بيانه ً
ِ
وصنوف
أن يعلم معاني كالم العرب ،ثم َّ
يتدبره ُ
منه جاهال ْ
بذلك ُ
كمه ُ
بعد ،ويتعظ بح َ
بتدبره وحثهم على
ِعَب ِره .فإ ْذ كان ذلك كذلك -وكان هللا جل ثناؤه قد أمر عباده ُّ
معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما ُيد ُّل عليه ُآيه جاهال.
االعتبار بأمثاله -كان
ً

صح أنهم -بتأويل ما لم
وه ْم بما يدلهم عليه عالمونَّ ،
وإ ْذ لم يجز أن يأمرهم بذلك إال ُ
حج ْب عنهم علمه من آيه الذي استأثر هللا بعلمه منه دون خلقه ،الذي قد قدمنا
ُي َ
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تفسير المفسرين -من كتاب
فس َد قول من أنكر
صفته ً
َ
َ
ص َّح ذلك َ
آنفا -عارفون .وإ ْذ َ
هللا وتنزيلِه -ما لم يحجب عن َخلقه تأويله .تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر.

طلع على علمه
ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن هللا جل ثناؤه
استأثر بعلم تأويله ،فلم ُي ْ
َ
نبيا مرسال ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده ،وأنه ال يعلم تأويله إال هللا.
َمَل ًكا مقرًبا وال ً

فأما ما ال ُب َّد للعباد من علم تأويله ،فقد بين لهم نبيهم صلى هللا عليه وسلم ببيان هللا
ذلك له بوحيه مع جبريل .وذلك هو المعنى الذي أمره هللا ببيانه لهم فقال له جل
ذكره{ :وأَنزْلنا ِإَليك ِ
الذ ْك َر لِتَُبِي َن لِ َّلن ِ
نزل ِإَل ْي ِه ْم َوَل َعَّل ُه ْم َيتََف َّك ُرو َن} [سورة النحل:
َ َ َْ
اس َما َ
 . ]44ولو كان تأويل الخبر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -أنه كان ال يفسر
شيئا إال آيا بع ٍ
أوهام أهل الغياء ،من أنه لم يكن
يسبق إليه
دد -هو ما
من القرآن ً
ُ
ً َ
ُ
ُنزل إليه صلى هللا
يفسر من القرآن إال القليل من آيه واليسير من حروفه ،كان إنما أ َ

بيان ما أنزل إليهم ،ال ليبين لهم ما أُنزل إليهم.
عليه وسلم
الذكر َليترك للناس َ
ُ
وفي أمر هللا جل ثناؤه نبيَّه صلى هللا عليه وسلم ببالغ ما أنزل إليه ،وإعالمه إياه أنه
إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم ،وقيا ِم الحجة على أن النبي صلى
ِ
هللا عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره هللا ببالغه و ِ
وصحة الخبر
أدائه على ما أمره به،

عشر آيات لم يجاوزُهن حتى
عن عبد هللا بن مسعود بقيله  :كان الرجل منا إذا تعلم َ
العمل بهن  -ما ينبئ عن جهل من َّ
ظن أو توهَّم أن معنى الخبر
يعلم معانيهن و َ

الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أنه لم يكن يفسر من
القرآن شيئا إال آيا بع ٍ
دد ،هو أنه لم يكن يبين ألمته من تأويله إال اليسير القليل منه.
ً َ
هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من َّ
العلة التي في إسناده ،التي ال يجوز
ُ
معها االحتجاج به ٍ
وفاسدها في الدين .ألن راويه
صحيح َسند اآلثار
ألحد ممن علم
َ
َ
ُ
ممن ال ُي ْعرف في أهل اآلثار ،وهو :جعفر بن محمد الزبيري.

وأما األخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين ،بإحجامه عن التأويل ،فإن
ِ
الفتيا في َّ
النوازل والحوادث ،مع
عل من فعل ذلك منهم ،كفعل من أحجم منهم عن ُ
ف َ
إق ارره بأن هللا جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه ،إال بعد إكمال الدين به لعباده ،وعلمه بأن

ٍ
إحجامه عن القول في
بنص أو داللة .فلم يكن
موجودا
كما
ً
ُ
هلل في كل نازلة وحادثة ُح ً
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ٍ
ٍ
خائف
إحجام
أظه ِر عباده ،ولكن
ذلك
إحجام جاحد أن يكون هلل فيه حكم موجود بين ُ
َ
َ
أن ال يبلغ في اجتهاده ما َّ
كلف هللا العلماء من عباده فيه.
َ

السلف،
فكذلك معنى إحجام َمن أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء َّ
ذار أن ال يبلغ أداء ما كلِف من إصابة صو ِ
اب القول فيه،
إنما كان إحجامه عنه ِح ًا
َ
محجوب عن علماء األمة ،غير موجود بين أظهرهم .تفسير
ال على أن تأويل ذلك
ٌ
الطبري جامع البيان ت شاكر.

وحدثنا أبو كريب  ،قال  :حدثنا محمد بن بشر  ،وقبيصة  ،عن سفيان  ،عن عبد
األعلى  ،قال  :حدثنا سعيد بن جبير  ،عن ابن عباس  ،قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه و آله من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
حدثنا محمد بن المثنى  ،قال  :حدثنا ابن أبي عدي  ،عن شعبة  ،عن سليمان ،
عن عبد هللا بن مرة  ،عن أبي معمر  ،قال  :قال أبو بكر الصديق :أي أرض
تقلني  ،وأي سماء تظلني  ،إذا قلت في القرآن برأيي  -أو  :بما ال أعلم .
وقد حرم هللا جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده  ،فقال  :قل إنما حرم ربي الفواحش
ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهلل ما لم ينزل به

سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون سورة األعراف  .33 :فالقائل في تأويل
كتاب هللا  ،الذي ال يدرك علمه إال ببيان رسول هللا صلى هللا عليه و آله  ،الذي
جعل هللا إليه بيانه  -قائل بما ال يعلم وإن وافق قوله ذلك في تأويله  ،ما أراد هللا به
من معناه .ألن القائل فيه بغير علم  ،قائل على هللا ما ال علم له به  .وهذا هو

معنى الخبر الذي  : -حدثنا به العباس بن عبد العظيم العبري  ،قال  :حدثنا حبان
بن هالل  ،قال  :حدثنا سهيل أخو حزم قال  :حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب
أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله قال  :من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
يعني صلى هللا عليه و آله أنه أخطأ في فعله  ،بقوله فيه برأيه  ،وإن وافق قوله ذلك
عين الصواب عند هللا  .ألن قوله فيه برأيه  ،ليس بقول عالم أن الذي قال فيه من
قول حق وصواب  .فهو قائل على هللا ما ال يعلم  ،آثم بفعله ما قد نهي عنه وحظر

عليه.
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بن ابى نصير عن ز اررة قال كنت عند ابى جعفر عليه السالم فقال لى رجل من اهل
الكوفة سله عن قول امير المؤمنين عليه السالم سلونى عما شئتم والتسئلونى عن
شئ اال انبأتكم به قال فسئلته فقال انه ليس احد عنده علم شئ اال خرج من عند
امير المؤمنين فليذهب الناس حيث شاؤا فوهللا ليأتين االمر هيهنا واشار بيده إلى
صدره.
حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
ابى جعفر عليه السالم قال سمعته يقول انه ليس عند احد من حق وال صواب وليس
احد من الناس يقضى بقضاء فيه الحق اال مفتاحه على فاذا تشعبت بهم االمور كان
الخطاء من قبلهم والصواب من قبله او كما قال.
حدثنا محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على عن محمد بن مسلم قال
سمعت ابا جعفر عليه السالم يقول اما انه ليس عند احد علم وال حق وال فتيا اال
شيئا اخذ عن على بن ابى طالب عليه السالم وعنا اهل البيت و ما من قضاء
يقضى به بحق وثواب اال بدا ذلك ومفتاحه وسببه وعلمه من على و منا فاذا اختلف
عليهم امرهم قاسوا وعملوا بالرأى وكان الخطاء من قبلهم فاذا قاسوا وكان الصواب
اذا تبعوا االثار من قبل على عليه السالم.
حدثنا عبدهللا بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدهللا بن مسكان عن
محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السالم يقول ليس عند احد من الناس حق
والصواب وال احد من الناس يقضى بقضاء حق اال ما خرج منا اهل البيت فاذا
تشعبت بهم االمور كان الخطاء منهم والصواب من قبل على عليه السالم.
باب في التسليم الل محمد ص فيما جاء عندهم صلوات عليهم
حدثنا الحسن بن على بن النعمان عن عبدهللا بن مسكان عن كامل التمار قال قال
ابوجعفر عليه السالم يا كامل تدرى ماقول هللا قد افلح المؤمنون قلت جعلت فداك

افلحوا وفازوا وادخلوا الجنة قال قد افلح المسلمون ان المسلمين هم النجباء .بصائر
الدرجات.
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يا هشام ال دين لمن ال مروة له .وال مروة لمن ال عقل له .وإن أعظم الناس قد ار

الذي ال يرى الدنيا لنفسه خط ار  ،أما إن أبدانكم ليس له ثمن إال الجنة ،فال تبيعوها

بغيرها.
يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السالم كان يقول " :ال يجلس في صدر المجلس إال
رجل فيه ثالث خصال :يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكالم ،ويشير
بالرأي الذي فيه صالح أهله ،فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق ".
وقال الحسن بن علي عليهما السالم " :إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها " قيل:
يا ابن رسول هللا ومن أهلها؟ قال " :الذين قص هللا في كتابه وذكرهم ،فقال " :إنما
يتذكر أولوا االلباب " قال :هم أولوا العقول " وقال علي بن الحسين عليهما السالم" :
مجالسة الصالحين داعية إلى الصالح أو كما قال عليه السالم.
قال :وحدثني مسعدة بن صدقة قال :حدثني جعفر بن محمد ،عن أبيه عليه السالم:
أن عليا عليه السالم قال " :من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ،ومن
دان هللا بالرأي لم يزل دهره في ارتماس " .قرب اإلسناد.
في أحاديث هذا الباب وأمثالها داللة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة ،
وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما  ،وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي ،
ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء  ،ال يقال  :هذا الرأي خارج عن االدلة
الشرعية وال خالف في بطالن مثله  ،وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص  ،فال يدل
على بطالن مطلق الرأي النا نقول  :ال نسلم خروجه عن االدلة الشرعية  ،بل
استدل عليه علماء العامة بجميع تلك االدلة من االصل واالستصحاب واالجماع
وقياس االولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك  ،بل من ظاهر الكتاب والسنة في
قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة هلل ) [ البقرة  ] 196 : 3وما وافقها من االخبار ،
وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر  ،والحتمال تخصيص النص
بالحج الواجب فبقي الباقي  ،وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص
الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه  .قده ) .وسائل الشيعة.
عمر اليماني  ،عن عمر بن اُذينة  ،عن أبان بن أبي عياش  ،عن سليم بن قيس

الهاللي  ،عن أمير المؤمنين ( عليه السالم ) قال  :بني الكفر على أربع دعائم :
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الفسق  ،والغلو  ،والشك  ،والشبهة  ،والفسق على أربع شعب  :على الجفاء ،
والعمى  ،والغفلة  ،والعتو  ،والغلو على أربع شعب  :على التعمق بالرأي  ،والتنازع

فيه  ،والزيغ  ،والشقاق  ،والشك على أربع شعب  :على المرية  ،والهوى  ،والتردد ،
واالستسالم  ،والشبهة على أربع شعب  :إعجاب بالزينة  ،وتسويل النفس  ،وتأول
العوج  ،ولبس الحق بالباطل  ،والنفاق على أربع دعائم  :على الهوى  ،والهوينا ،

والحفيظة  ،والطمع  ،والهوى على أربع شعب  ،على البغي  ،والعدوان  ،والشهوة ،
والطغيان  ،والهوينا على أربع شعب  :على الغرة  ،واالمل  ،والهينة  ،والمماطلة ،
والحفظية على أربع شعب  :على الكبر والفخر  ،والحمية  ،والعصبية  ،والطمع على
أربع شعب  :الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر  . . .الحديث  .وسائل الشيعة.
وعن محمد بن يحيى  ،عن أحمد بن محمد  ،عن بعض أصحابه  ،وعن علي بن
إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ابن أبي عمير جميعا  ،عن محمد بن أبي حمزة  ،عن
حمران  ،عن أبي عبدهللا ( عليه السالم ) ـ في حديث ـ قال  :أال تعلم أن من انتظر

أمرنا  ،وصبر على ما يرى من االذى والخوف فهو غدا في زمرتنا ؟ فاذا رأيت الحق
قد مات وذهب أهله  ،ورأيت الجور قد شمل البالد  ،ورأيت القرآن قد خلق  ،وأحدث
فيه ما ليس فيه  ،ووجه على االهواء  ،ورأيت الدين قد انكفا كما ينكفىء الماء ،
ورأيت أصحابه  ،ورأيت الفسق قد ظهر  ،واكتفى الرجال بالرجال  ،والنساء بالنساء ،
ورأيت المؤمن صامتا ال يقبل قوله  ،ورأيت الفاسق يكذب وال يرد عليه كذبه وفريته ،
ورأيت الصغير يستحقر الكبير  ،ورأيت االرحام قد تقطعت  ،ورأيت من يمتدح
بالفسق يضحك منه  ،وال يرد عليه قوله  ،ورأيت الغالم يعطى ما تعطى المرأة ،
ورأيت النساء يتزوجن النساء  ،ورأيت الثناء قد كثر  ،ورأيت الرجل ينفق المال في

غير طاعة هللا  ،فال ينهى وال يؤخذ على يديه  ،ورأيت الناظر يتعوذ باهلل مما يرى
المؤمن فيه من االجتهاد  ،ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع  ،ورأيت الكافر

فرحا لما يرى في المؤمن  ،مرحا لما يرى في االرض من الفساد  ،ورأيت الخمور

تشرب عالنية  ،ويجتمع عليها من ال يخاف هللا عز وجل  ،ورأيت اآلمر بالمعروف
ذليال  ،ورأيت الفاسق فيما ال يحب هللا قويا محمودا  ،ورأيت أصحاب اآليات

يحقرون ويحتقر من يحبهم  ،ورأيت سبيل الخير منقطعا  ،وسبيل الشر مسلوكا ،
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ورأيت بيت هللا قد عطل ويؤمر بتركه  ،ورأيت الرجل يقول ما ال يفعله  ،ورأيت

الرجال يتسمنون للرجال  ،والنساء للنساء  ،ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة
المرأة من فرجها  ،ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال  ،ورأيت التأنيث
في ولد العباس قد ظهر  ،واظهروا الخضاب  ،وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها ،
وأعطوا الرجال االموال على فروجهم  ،وتنوفس في الرجل  ،وتغاير عليه الرجال ،
وكان صاحب المال أعز من المؤمن  ،وكان الربا ظاه ار ال يغير  ،وكان الزنا تمتدح
به النساء  ،ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال  ،ورأيت أكثر الناس وخير
بيت من يساعد النساء على فسقهن  ،ورأيت المؤمن محزونا محتق ار ذليال  ،ورأيت

البدع والزنا قد ظهر  ،ورأيت الناس يقتدون بشاهد الزور  ،ورأيت الحرام يحلل ،
ورأيت
أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق  ،ورأيت الشر ظاه ار ال ينهى عنه ويعذر
الحالل يحرم  ،ورأيت الدين بالرأي  ،وعطل الكتاب وأحكامه  ،ورأيت الليل ال

يستحيى به من الجرأة على هللا  ،ورأيت المؤمن ال يستطيع أن ينكر اال بقلبه  ،ورأيت

العظيم من المال ينفق في سخط هللا عز وجل  ،ورأيت الوالة يقربون أهل الكفر ،

ويباعدون أهل الخير  ،ورأيت الوالة يرتشون في الحكم  ،ورأيت الوالية قبالة لمن زاد
ورأيت ذوات االرحام ينكحن ويكتفى بهن  ،ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى
الظنة  ،ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله  ،ورأيت الرجل يعير على
إتيان النساء  ،ورأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور  ،يعلم ذلك ويقيم عليه

ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل ماال يشتهي وتنفق على زوجها  ،ورأيت الرجل يكري
امرأته وجاريته ويرضى بالدني من الطعام والشراب  ،ورأيت االيمان باهلل عز وجل
كثيرة على الزور  ،ورأيت القمار قد ظهر  ،ورأيت الشراب يباع ظاه ار ليس له مانع
ورأيت النساء يبذلن أنفسهن الهل الكفر  ،ورأيت المالهي قد ظهرت  ،يمر بها ال
يمنعها احد أحدا  ،وال يجترىء أحد على منعها  ،ورأيت الشريف يستذله الذى يخاف
سلطانه  ،ورأيت اقرب الناس من الوالة من يمتدح بشتمنا اهل البيت  ،ورأيت من
يحبنا يزور وال تقبل شهادته  ،ورأيت الزور من القول يتنافس فيه  ،ورأيت القرآن قد
ثقل على الناس استماعه  ،وخف على الناس استماع الباطل  ،ورأيت الجار يكرم
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الجار خوفا من لسانه  ،ورأيت الحدود قد عطلت  ،وعمل فيها باالهواء  ،ورأيت

المساجد قد زخرفت  ،ورأيت اصدق الناس عند الناس المفتري الكذب  ،ورأيت الشر
قد ظهر والسعي بالنميمة  ،ورأيت البغي قد فشا  ،ورأيت الغيبة تستملح ويبشر بها
الناس بعضهم بعضا  ،ورأيت طلب الحج والجهاد لغير هللا  ،ورأيت السلطان يذل
للكافر المؤمن  ،ورأيت الخراب قد أديل من العمران  ،ورأيت الرجل معيشته من
بخس المكيال والميزان  ،ورأيت سفك الدماء يستخف بها  ،ورأيت الرجل يطلب
الرئاسة لعرض الدنيا  ،ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى وتسند اليه االمور  ،ورايت
الصالة قد استخف بها  ،ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه  ،ورأيت
الميت ينشر من قبره ويؤذى وتباع أكفانه  ،ورأيت الهرج قد كثر  ،ورأيت الرجل
يمسي نشوان ويصبح سكران ال يهتم بما الناس فيه  ،ورأيت البهائم تنكح  ،ورأيت
البهائم يفرس بعضها بعضا ورأيت الرجل يخرج إلى مصاله ويرجع وليس عليه شيء
من ثيابه  ،ورأيت قلوب الناس قد قست وجمدت أعينهم وثقل الذكر عليهم  ،ورأيت
السحت قد ظهر يتنافس فيه  ،ورأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس  ،ورأيت الفقيه
يتفقه لغير الدين  ،يطلب الدنيا والرئاسة  ،ورأيت الناس مع من غلب  ،ورأيت طالب
الحالل يذم ويعير  ،وطالب الحرام يمدح ويعظم  ،ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما ال
يحب هللا  ،ال يمنعهم مانع وال يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد  ،ورأيت المعازف
ظاهرة في الحرمين  ،ورأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق ويأمر بالمعروف وينهى
عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويقول  :هذا عنك موضوع  ،ورأيت
الناس ينظر بعضهم إلى بعض  ،ويقتدون بأهل الشرور  ،ورأيت مسلك الخير

وطريقه خاليا ال يسلكه أحد  ،ورأيت الميت يه أز به فال يفزع له أحد  ،ورأيت كل عام

يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر مما كان  ،ورأيت الخلق والمجالس ال يتابعون إال
االغنياء  ،ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به  ،ويرحم لغير وجه هللا  ،ورأيت

اآليات في السماء ال يفزع لها أحد  ،ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم  ،وال
ينكر أحد منك ار تخوفا من الناس  ،ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة هللا ،

ويمنع اليسير في طاعة هللا  ،ورأيت العقوق قد ظهر  ،واستخف بالوالدين  ،وكانا

من أسوأ الناس حاال عند الولد  ،ويفرح بأن يفتري عليهما  ،ورأيت النساء وقد غلبن
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على الملك  ،وغلبن على كل أمر  ،ال يؤتى اال ما لهن فيه هوى  ،ورأيت ابن الرجل

يفتري على أبيه  ،ويدعو على والديه  ،ويفرح بموتهما  ،ورأيت الرجل إذا مر به يوم
ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو
شرب مسكر كئيبا حزينا  ،يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره  ،وإذا رأيت

السلطان يحتكر الطعام  ،ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور  ،ويتقامر بها

ويشرب بها الخمور  ،ورأيت الخمر يتداوى بها  ،وتوصف للمريض ويستشفى بها ،
ورأيت الناس قد استووا في ترك االمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،وترك التدين
به  ،ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق دائمة ورياح أهل الحق ال تحرك  ،ورأيت
االذان باالجر والصالة باالجر  ،ورأيت المساجد محتشية ممن ال يخاف هللا ،

مجتمعون فيها للغيبة وأكل لحوم أهل الحق  ،ويتواصفون فيها شراب المسكر ،
ورأيت السكران يصلي بالناس وهو ال يعقل وال يشان بالسكر  ،وإذا سكر أُكرم واتقى
وخيف وترك ال يعاقب  ،ويعذر بسكره .ورأيت من أكل أموال اليتامى يحدث

بصالحه  ،ورأيت القضاة يقضون بخالف ما أمر هللا  ،ورأيت الوالة يأتمنون الخونة
للطمع  ،ورأيت الميراث قد وضعته الوالة الهل الفسق والجرأة على هللا  ،يأخذون

منهم ويخلونهم وما يشتهون  ،ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى وال يعمل القائل بما
يأمر  ،ورأيت الصالة قد استخف بأوقاتها  ،ورأيت الصدقة بالشفاعة ال يراد بها وجه

هللا  ،ويعطى لطلب الناس  ،ورأيت الناس همهم بطونهم وفروجهم ال يبالون بما أكلوا
وما نكحوا  ،ورأيت الدنيا مقبلة عليهم  ،ورأيت أعالم الحق قد درست  ،فكن على
حذر  ،واطلب إلى هللا النجاة  ،واعلم أن الناس في سخط هللا عز وجل وإنما يمهلهم
المر يراد بهم  ،فكن مترقبا  ،واجتهد ليراك هللا عز وجل في خالف ما هم عليه ،
فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة هللا  ،وإن أخرت ابتلوا وكنت قد
خرجت مما هم فيه من الجرأة على هللا عز وجل  ،واعلم أن هللا ال يضيع أجر
المحسنين  ،وإن رحمة هللا قريب من المحسنين .وسائل الشيعة.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن

تشركوا باهلل ما لم ينـزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون .

حرم المشركون أو بعضهم اللبس في الطواف ،وحرموا بعض األطعمة ،وأباح هللا
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تعالى ذلك للمسلمين في غير إسراف وال لتفاخر ،بل بتجمل وتستر ،بعد ذلك بين هللا
ما حرمه على الناس ،وتحريمه مستمد من الفطرة; ولذا أمر هللا تعالى نبيه أن يبين
لهم ما حرم والفطرة تحرمه ،قال عز من قائل :قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر
منها وما بطن واإلثم والبغي بغير الحق .أمر النبي – صلى هللا عليه و آله  -بقوله
(قل) ألنه مبين شريعة القرآن ،والمبلغ لها ،وبين لهم قصر التحريم على الفواحش
واإلثم والبغي والشرك والكذب على هللا.

روي عن جندب عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله« :من قال في كتاب هللا عز
وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ».
وعن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله« :من قال في القرآن بغير
علم فليتبوأ مقعده من النار».

فذكر العلماء أن النهي عن تفسير القرآن بالرأي ال يخلو إما أن يكون المراد به

االقتصار على النقل والمسموع وترك االستنباط ،أو المراد به أمر آخر ،وباطل أن

يكون المراد به أن ال يتكلم أحد في تفسير القرآن إال بما سمعه فإن الصحابة رضي
هللا عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه .وليس كل ما قالوه سمعوه،
كيف وقد دعا النبي صلى هللا عليه و آله البن عباس «اللهم فقهه في الدين وعلمه
التأويل».
فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك؟ وإنما النهي يحمل على
وجهين:

أحدهما :أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على

وفق هواه ليحتج على تصحيح غرضه ،ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى ال يلوح له

من القرآن ذلك المعنى .وهذا قد يكون مع العلم بأن المراد من اآلية ليس ذلك ،ولكن

يلبس على خصمه .وقد يكون مع الجهل وذلك إذا كانت اآلية محتملة فيميل فهمه
إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويترجح ذلك الجانب برأيه وهواه ،ولوال رأيه لما كان

يترجح عنده ذلك الوجه .وقد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليال من القرآن

ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول:
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طغى [النازعات ]17 :هو
المراد بفرعون في قوله تعالى ا ْذ َه ْب ِإلى ِف ْرَع ْو َن ِإَّن ُه َ
النفس.
الوجه الثاني :أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع
والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وما فيه من األلفاظ المبهمة واالختصار والحذف
واإلضمار والتقديم والتأخير .فالنقل والسماع ال بد منه في ظاهر التفسير أوال ليتقي
به مواضع الغلط ،ثم بعد ذلك يتسع للتفهم واالستنباط .والغرائب التي ال تفهم إال
النا َق َة مب ِ
ظَل ُموا ِبها [اإلسراء ]59 :معناه
ص َرًة َف َ
بالسماع كثيرة كقوله تعالى َوآتَْينا ثَ ُم َ
ود َّ ُ ْ
آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها .فالناظر إلى ظاهر العربية يظن المراد أن الناقة
كانت مبصرة ولم تكن عمياء ،وما يدري بما ظلموا وإنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم.

وما عدا هذين الوجهين فال يتطرق النهي إليه ما دام على قوانين العلوم العربية

والقواعد األصلية والفرعية .واعلم أن مقتضى الديانة أن ال يؤول المسلم شيئا من
القرآن والحديث بالمعاني بحيث تبطل األعيان التي فسرها النبي صلى هللا عليه و
آله ،والسلف الصالح مثل :الجنة والنار والصراط والميزان والحور والقصور واألنهار
واألشجار والثمار وغيرها ،ولكنه يجب أن يثبت تلك األعيان كما جاءت .ثم إن فهم

منها حقائق أخرى ورمو از ولطائف بحسب ما كوشف فال بأس ،فإن هللا تعالى ما

خلق شيئا في عالم الصورة إال وله نظير في عالم المعنى ،وما خلق شيئا في عالم
المعنى وهو اآلخرة إال وله حقيقة في عالم الحق وهو غيب الغيب ،وما خلق في
العالمين شيئا إال وله أنموذج في عالم اإلنسان وهللا تعالى أعلم.
والتفسير أصله الكشف واإلظهار وكذلك سائر تقاليبه .من ذلك :سفرت المرأة كشفت
عن وجهها ،والسفر ألنه يكشف به عن وجوه الحوائج ،ومنه السرف ألنه يكشف به
عن ماله حينئذ .والرفس ألنه يكشف عن عضوه وانكشاف حال المقيد في رسفانه
واضح.
فمن التفسير ما يتعلق باللغة ومنه ما يتعلق بالصرف أو النحو أو المعاني أو البيان
إلى غير ذلك من العلوم كما أشرنا إلى ذلك في آخر المقدمة العاشرة ،ومنه أسباب
النزول وذكر القصص واألخبار وغير ذلك .ونحن على أن نورد بعد القرآن مع
الترجمة القراءة ثم الوقوف ثم أسباب النزول ثم التفسير الشامل لجميع ذلك ،ثم
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التأويل إن كان ،ولم نذكره في التفسير ونذكر منه ما هو أقرب إلى اإلمكان وهللا
المستعان.
صدق صاحب نواهد األبكار و شوارد األفكار إذ يقول كيف وانحصار التفسير في
السماع كلمة إجماع ،والنهي عن القول في القرآن بالرأي مأل األسماع.
وقال جابر بن عبد هللا والحسن والضحاك ومجاهد :أولو األمر هم الفقهاء والعلماء،
أهل الدين والفضل ،ي َّ
وينهون عن
علمون الناس معالم دينهم ،ويأمرون بالمعروف ْ
ُ
الرس ِ
ِ
ول َوإِلى أُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُه ْم  ...اآلية .قال
المنكر ،دليله قوله تعالىَ :وَل ْو َرُّدوهُ إَلى َّ ُ
أبو األسود :ليس شيء أعز من العلم ،الملوك ُح َّكام على الناس ،والعلماء ُح َّكام على
الملوك .أخي الكريم هذا رأيه على كل حال أين رأى العلماء حكام على الملوك بل
هم علماء السلطان يفتون كما رأى السلطان و إن كان مخالف للشرع.

ناز ْعتُ ْم أنتم وأولو األمر ،أو بعضكم مع بعض -أي:
و يكمل شرحه بقوله َفِإ ْن تَ َ
َّللاِ أي :إلى كتاب
اختلفتم في حكم شيء من أمر الدين فلم تعلموا حكمهَ ،ف ُرُّدوهُ ِإَلى َّ
ول في زمانه ،أو سنته بعد موته ،فإن لم يوجد بالنص فبالقياس.
هللاَ ،وإلى َّ
الرُس َ

فاألحكام ثالثة :مثبت بالكتاب ،ومثبت بالسنة ،ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس.

لكن هؤالء الذين قالوا هذا القول إني متيقن من أنهم يعلمون علم اليقين أن أولوا
األمر هم عترة رسول هللا صلى هللا عليه و آله الذين أذهب هللا عنهم الرجس و

طهرهم تطهي ار بقوله سبحانه إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم
تطهي ار و إنما ينكرونهم إما تقية و إما تكذيبا و عنادا هلل و لرسول هللا صلى هللا عليه
و آله القائل في حقهم و المذكور في كل الصحاح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن
تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا و عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي

الحوض المذكور أعاله .و أغلب الظن في العلماء إنما يكون هذا منهم تقية و هللا
أعلم و هذا ال يعني أال يوجد من بينهم النواصب الذين ينصبون العداء و البغض

لرسول هللا صلى هللا عليه و آله و أهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السالم .و قال
أيضا في حقهم عليهم السالم عن علي عليه السالم قال إن الذي قال رسول هللا
صلى هللا عليه وآله يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض في آخر
خطبة خطبها حين قال :إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما :كتاب
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هللا تعالى وأهل بيتي ،فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما ال يفترقان حتى يردا
علي الحوض كهاتين اإلصبعين ،أال أن أحدهما قدام اآلخر فتمسكوا بهما ال تضلوا
وال تزلوا ،وال تقدموهم وال تخلفوا عنهم ،وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم .و لما يقول
رسول هللا صلى هللا عليه و آله فإنهم أعلم منكم أي ينبغي عليكم أخذ دينكم عنهم
عليهم السالم .أما القياس فهو منهي عنه من قبل رسول هللا صلى هللا عليه و آله و
عترته الطاهرة و هذا حديث عن علي عليه السالم عن محمد بن مسلم عن ابى
عبد هللا عليه السالم قال  :في كتاب آداب امير المؤمنين عليه السالم ال تقيس الدين

 ،فان امرهللا ال يقاس  ،وسيأتى قوم يقيسون  ،وهم اعداء الدين  .الوسائل كتاب
القضاء  ،باب عدم جواز القضاء والحكم بالراى و االجتهاد الخ.

عن ابان بن عثمان  ،عمن اخبره  ،عن ابى عبدهللا عليه السالم قال  :في كتاب
على عليه السالم ان نبيا من االنبياء  ،شكى إلى ربه القضاء  ،فقال كيف اقضى
بما لم تر عينى ولم تسمع اذنى  ،فقال اقض عليهم بالبينات و  ،اضفهم إلى اسمى

يحلفون به الحديث .

...اقول  :ويظهر من رواية المحاسن ،ان الناس اجتمعوا عنده وتداكوا عليه حتى
يأخذوا من علمه (عليه السالم) ،والرواية هذه عن معاوية بن ميسرة بن شريح ،قال :
شهدت ابا عبد َّللا (عليه السالم) في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من مئتي
رجل ،وفيهم عبد َّللا بن شبرمة فقال يا أبا عبد َّللا انا نقضي بالعراق فنقضي من
الكتاب والسنة ،وترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي قال  :فانصت الناس جميع من
حضر للجواب واقبل ابو عبد َّللا (عليه السالم) على من يمينه ،يحدثهم ،فلما رأى
الناس ذلك اقبل بعضهم الى بعض ،وتركوا االنصات ،ثم تحدثوا ما شاء َّللا ،ثم ان
ابن شبرمة قال يا أبا عبد َّللا ،انا قضاة العراق ،وانا نقضي بالكتاب والسنة ،وانه ترد
علينا اشياء ونجتهد فيها بالرأي ،قال  :فأنصت جميع الناس للجواب ،واقبل ابو عبد
َّللا (عليه السالم) على من على يساره يحدثهم ،فلما رأى الناس ذلك اقبل بعضهم
على بعض وتركوا االنصات ،ثم ان ابن شبرمة سكت ما شاء َّللا ثم عاد لمثل قوله،
فاقبل ابو عبد َّللا (عليه السالم) فقال  :أي رجل كان علي بن ابي طالب (عليه
السالم) فقد كان عندكم بالعراق ولكم فيه خبر ،قال فأطراه ابن شبرمة وقال فيه قوالً
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عظيماً ،فقال له ابو عبد َّللا (عليه السالم) فان علياً أبى ان يدخل في دين َّللا
الرأي ،وان يقول في شيء من دين َّللا بالرأي والمقاييس .األنوار البهية.

وعن إبراهيم بن يسار قال :قال النبي صلى هللا عليه و آله «اعمُلوا بالقرآنُّ :
أحلوا
ٍ
عليكم ُّ
فردوه إلي
لهَّ ،
ام ُه ،وآمنوا ِبه وال ُ
منه ،وما اشتبه ُ
تكفروا بشيء ُ
َحالَ ُ
وحرُموا حر َ
ِ
سع ُكم القرآن
خبرونكم به» ثم قالَ « :
ولي ُ
هللا تعالى وإلى أولى العلم من َبعدي ،كيما ُي ُ
ِ
صد َّق وأن له بكل ح ٍ
ان فإنه شافع َّ
البَي ِ
مشف ٌع ،وما ِح ٌل ُم َّ
يوم
رف ُن ًا
ٌ
وما فيه من َ
َ
ور َ
ِ
القَياَ َمة» .للتذكير حتى و إن صح قوله صلى هللا عليه و آله فردوه إلى هللا و إلى
أولوا العلم هذا ال ينفي أن أولوا العلم هم آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله إذ

يقول جعفر الصادق عليه السالم نحن العلماء و شيعتنا المتعلمون.
اّللِ َواْلَي ْو ِم ْاآل ِخ ِر فإن اإليمان
فردوا األحكام إليه وإلى الرسولِ ،إ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ِب َّ
ِ
ِ
يال من تأويلكم بالرأي من غير رد ،وأحسن
َح َس ُن تَأ ِْو ً
ُيوج ُب ذلك .ذل َك الرد َخ ْيٌر لكم َوأ ْ
عاقبة ومآالً ،وهللا تعالى أعلم .وقال الغزالي :الموانع التي تحجب القلب عن الفهم
مقصور على تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها ،فهذا
ًا
أربعة :األول :جعل الفهم
وك ِل بالقراء ،يصرفهم عن معاني كالم هللا تعالى .الثاني :أن
يتولى حفظه شيطان ُ
مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه ،من غير وصول إليه ببصيرة .الثالث:
يكون ً
أن يكون
مصر على ذنب ،أو متصفاً بكبر ،أو مبتلى بهوى في الدنيا مطاع ،فإن
ًّا
ِ
كالخبء على المرآة ،فيمنع جلية الحق فيه ،وهو أعظم
ذلك سبب ظلمة القلب ،وهو

حجب القلب ،وبه ُحجب األكثرون ،الرابع :أن يكون قد ق أر تفسي اًر ظاه اًر ،واعتقد أنه
ال معنى لكلمات القرآن إالَّ ما يتأول عن ابن عباس ،ومجاهد وغيرهما ،وأن ما وراء
أيضا من الحجب العظيمة ،فإن القرآن بحر ال
ذلك تفسير بالرأي منهي عنه ،فهذا ً
ساحل له ،وهو مبذول لمن يغرف منه إلى يوم القيامة ،كل على قدر سعته وصفاء
قلبه ...البحر المديد في تفسير القرأن المجيد.
معنى فني الرواية والدراية عند المفسرين:
التفسير بالرواية :هو التفسير بالمأثور ،وهو ما جاء في القرآن ،أو السنة ،أو كالم
الصحابة بيانا لمراد هللا تعالى من كتابه .أما التفسير بما جاء في القرآن فهذا
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معروف بتفسير القرآن بالقرآن و التفسير بالسنة أي الرجوع إلى أحاديث رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و هذا ما أمرنا به هللا و رسوله لكن أين النص عن هللا أو
رسول هللا بوجوب األخذ بكالم الصحابة أتحدى من يأتني بآية أو حديث في ذلك.

والتفسير بالدراية :هو التفسير بالرأي واالجتهاد ،ويكون جائ از وموفقا ومحمودا إذا
استند إلى أربعة أمور:
ول َّ ِ
أ -النقل ع ْن رس ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم.
صَّلى َّ
َّللا َ
َ َُ
ب -األخذ بقول الصحابي.
ج -األخذ بمطلق اللغة.

د -األخذ بما يقتضيه الكالم ،ويدل عليه قانون الشرع.

وهذا يكشف لنا بسهولة ويسر منهج الشوكاني رحمه هللا تعالى في تفسيره ،وكيف
جاءت تسميته نتيجة حتمية لخطته وطريقته ،وهذا واضح في المقدمة ،حيث قسم
المفسرين الذين سبقوه في التأليف إلى فريقين:
فريق اقتصروا على الرواية .وفريق اعتمدوا على مقتضيات اللغة وما تفيده العلوم
اآللية ،ولم يرفعوا للرواية رأسا البتة .وقال :ال بد من الجمع بين األمرين ،وعدم
االقتصار على أحد الفريقين.
 مميزات فتح القدير:الشخصية العلمية الفذة للمؤلف فقد توافرت للشوكاني أنواع العلوم التي اشترطها
العلماء في المفسر لكتاب هللا تعالى ،لتحقيق أعلى مراتب التفسير ،وهي اللغة والنحو
والصرف ،وعلوم البالغة ،وعلم أصول الفقه ،وعلم التوحيد ،ومعرفة أسباب النزول،
والقصص ،والناسخ والمنسوخ ،واألحاديث المبينة للمجمل والمبهم ،وعلم الموهبة
الشرعية ،وهو علم يورثه هللا تعالى لمن عمل بما علم ،وال يناله من في قلبه بدعة،
أو كبر ،أو حب دنيا ،أو ميل إلى المعاصي ،قال هللا تعالى :سأَص ِرف عن ِ
آياتي
َ ْ ُ َْ
َ
َّ ِ
ين َيتَ َكب َُّرو َن ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِب َغ ْي ِر اْل َح ِق [األعراف .]146 :وقد سبق في التعريف
الذ َ
بالشوكاني رحمه هللا أنه جمع هذه العلوم وزاد عليها ،حتى وصل مرتبة االجتهاد.

أقول لكن المجتهد قد يخطئ و قد يصيب و هذه مسؤولية عظمى من يقدر على
تحملها؟ ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه و آله و األئمة من بعده لم يتركوا أي مجال
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لإلجتهاد و قد بينوا لنا كل شيء إال من عمى هللا بصيرته و العقل السليم ال يقبل
أبدا بأن من اجتهد فأخطأ فله أجر و من أصاب فله أجران و هذا مناف تماما للقرآن
و للسنة النبوية الشريفة األصيلة الخالصة الصحيحة الواضحة الجلية السليمة .و
أضيف وهللا ال يختلف اثنان في أن هذه الشروط التي ذكرت يا شيخ يا جليل و ما
لم تذكر هي متوفرة عند من عندهم العلم الملدني عند الراسخين في العلم عند الذين
قال عنهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و ال تعلموهم فإنهم أعلم منكم .و أذكرك
أخي الكريم بما قال علي بن موسى الرضا عليه السالم في وصف اإلمام فقال إن
اإلمامة منزلة األنبياء وإرث األوصياء .إن اإلمامة خالفة هللا عز وجل و خالفة
الرسول و مقام أمير المؤمنين و مي ارث الحسن والحسين .إن اإلمامة زمام الدين و
نظام المسلمين و صالح الدنيا و عز المؤمنين .إن اإلمامة رأس اإلسالم النامي و
فرعه السامي .باإلمام تمام الصالة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء
والصدقات وإمضاء الحدود و األحكام ومنع الثغور واألطراف .اإلمام يحل حالل هللا
و يحرم حرام هللا و يقيم حدود هللا و يذب عن دين هللا و يدعو إلى سبيل ربه
بالحكمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة .اإلمام كالشمس الطالعة للعالم و هي
في األفق بحيث ال تناله األيدي و األبصار .اإلمام البدر المنير والسراج الزاهر
والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبيداء القفار ولجج البحار .اإلمام
الماء العذب على الظلماء و الدال على الهدى والمنجي من الردى .اإلمام النار على
البقاع الحارة لمن اصطلى و الدليل على المسالك من فارقه فهالك .اإلمام السحاب
الماطر والغيث الهاطل و الشمس المضيئة واألرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير
والروضة .اإلمام األمين الرفيق و الوالد الشفيق و األخ الشقيق و مفزع العباد في
الداهية .اإلمام أمين هللا في أرضه و حجته على عباده وخليفته في بالده الداعي إلى
هللا و الذاب عن حريم هللا .اإلمام المطهر من الذنوب المب إر من العيوب مخصوص
بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين و عز المسلمين وغيظ المارقين و بوار الكافرين.
اإلمام واحد دهره ال يدانيه أحد وال يعادله عدل وال يوجد له بديل وال له مثيل وال
نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه و ال اكتساب بل اختصاص من
المتفضل الوهاب فمن ذا يبلغ معرفة اإلمام و يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ضلت

189

العقول و تاهت الحلوم و حارت األلباب و حسرت العيون و تصاغرت العظماء و
تحيرت الحكماء و تقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء و جهلت األلباب وكلت
الشعراء وعجزت األدباء و عيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من
فضائله فأقرت بالعجز والتقصير و كيف يوصف أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من
أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه ال و كيف وأنى وهو بحيث النجم من أيدي
المتناولين و وصف الواصفين فأين اإلختيار من هذا و أين العقول عن هذا و أين
يوجد مثل هذا ظنوا أن دخل يوجد في غير آل الرسول صلى هللا عليه و آله؟ كذبتهم
وهللا أنفسهم و منتهم الباطل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض
أقدامهم راموا إقامة اإلمام بعقول حائرة بائرة ناقصة و آراء مضلة فلم يزدادوا منه إال

بعدا .قاتلهم هللا أنى يوفكون لقد راموا صعبا و قالوا إفكا و ضلوا ضالال بعيدا و

وقعوا في الحيرة إذ تركوا اإلمام من غير بصيرة و زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم
عن السبيل و كانوا مستبصرين رغبوا عن اختيار هللا و اختيار رسوله إلى اختيارهم
والقرآن يناديهم و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان هللا و تعالى

عما يشركون .فهل توجد هذه األوصاف في غير عترة رسول هللا صلى هللا عليه و
آله؟

فالقرآن ينص على تبيين رسول هللا لنا ما أنزل عليه بما بينه له ربه سبحانه و تعالى
بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم أما السنة فالحديثان المذكوران أعاله من قال في
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار و حديث «من قال في كتاب هللا عز وجل برأيه
فأصاب فقد أخطأ» .و ال شك أن السنة كذلك من الوحي فرسول هللا صلى هللا عليه

و آله ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى.
الرواي ِة و ِ
الد َرَاي ِة ِم ْن ِعْل ِم التَّْف ِس ِ
ير ،وقد ذكر السيد محمد صديق حسن
الجمع َب ْي َن َفَّن ِي ِ َ َ َ
خان في كتابه «أبجد العلوم» أن هذا الجمع بين الرواية والدراية سبقه إليه العالمة
محمد بن يحيى بن بهران ،وقال:
«لكن تفسير الشوكاني أبسط وأجمع وأحسن ترتيبا وترصيفا».
حجمه الوسط بين كتب التفسير المطولة والمختصرة ،فهو خمسة أجزاء مجلدة من
الحجم المتوسط ،وقد أشار رحمه هللا تعالى في مواطن كثيرة من تفسيره إلى ترك
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اإلطالة واالستقصاء ،واإلحالة إلى كتب الحديث أو كتب الفقه وغيرها ،مما جعل هذا
التفسير حقا «لب اللباب ،وذخ ار من الذخائر التي ليس لها انقطاع» ومرجعا مقر ار
في المراكز العلمية والجامعات ،ومصد ار وافيا لطالب العلم في الجوانب الحديثية
والفقهية واللغوية .فتح القدير للشوكاني.
وبعد :فإن أشرف العلوم على اإلطالق ،وأوالها بالتفضيل على االستحقاق ،وأرفعها

قد ار باالتفاق ،هو علم التفسير لكالم القوي القدير ،إذا كان على الوجه المعتبر في

الورود والصدر ،غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر،
وهذه األشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان ،قريبة إلى األفهام واألذهان ،يعرفها من

يعرف الفرق بين كالم الخلق والحق ،ويدري بها من يميز بين كالم البشر ،وكالم

خالق القوى والقدر ،فمن فهم هذا استغنى عن التطويل ،ومن لم يفهمه فليس بمتأهل
للتحصيل ،ولقد صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث يقول فيما أخرجه عنه
يث أَِبي س ِع ٍيد َقالَ :قال رسول َّ ِ
الترمذي وحسنه ِمن ح ِد ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه وسلم:
صَّلى َّ
ْ َ
َ َ َُ ُ
َّللا َ
َ
«فضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه».
ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة األركان ،العالية البنيان ،المرتفعة المكان،

رغبت إلى الدخول من أبوابه ،ونشطت إلى القعود في محرابه ،والكون من أحزابه،

ووطنت النفس على سلوك طريقة ،هي بالقبول عند الفحول حقيقة ،وها أنا أوضح لك
منارها ،وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول:
إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين ،وسلكوا طريقين :الفريق األول اقتصروا في
تفاسيرهم على مجرد الرواية ،وقنعوا برفع هذه الراية .والفريق اآلخر جردوا أنظارهم
إلى ما تقتضيه اللغة العربية ،وما تفيده العلوم اآللية ،ولم يرفعوا إلى الرواية رأسا،
وإن جاءوا بها لم يصححوا لها أساسا ،وكال الفريقين قد أصاب ،وأطال وأطاب ،وإن
رفع عماد بيت تصنيفه على بعض األطناب ،وترك منها ما ال يتم بدونه كمال
ول َّ ِ
ير ثَاِبتًا ع ْن رس ِ
االنتصاب ،فإن ما كان من التَّْف ِس ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ،كان
صَّلى َّ
َّللا َ
َ َُ
المصير إليه متعينا ،وتقديمه متحتما ،غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو
تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن ،وال يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا
الشأن اثنان .وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي هللا عنهم ،فإن كان من
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األلفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو
مقدم على غيره ،وإن كان من األلفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة
الموثوق بعربيتهم .فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي
قاله على مقتضى لغة العرب ،فباألولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم
وسائر األئمة .وأيضا كثي ار ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه
واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي ،ومعلوم أن ذلك ال يستلزم
إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ،وال إهمال ما يستفاد من العلوم التي
تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان ،فإن التفسير بذلك هو تفسير
َخ َرَج س ِع ُيد ْب ُن م ْنص ٍ
ور ِفي ُسَنِن ِه،
َ ُ
باللغة ،ال تفسير بمحض الرأي المنهي عنهَ .وَق ْد أ ْ َ
وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية ،عن سفيان قال :ليس في تفسير القرآن
اختالف ،إنما هو كالم جامع يراد منه هذا وهذا .وأخرج ابن سعد في الطبقات ،وأبو

نعيم في الحلية ،عن أبي قالبة قال :قال أبو الدرداء :ال تفقه كل الفقه حتى ترى
للقرآن وجوها.
وأخرج ابن سعد أن عليا قال البن عباس :اذهب إليهم -يعني الخوارج -وال

تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ،ولكن خاصمهم بالسنة فقال له :أنا أعلم بكتاب هللا
منهم ،فقال :صدقت ،ولكن القرآن حمال ذو وجوه .وأيضا ال يتيسر في كل تركيب
من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف ،بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن،
وال اعتبار بما لم يصح كالتفسير بإسناد ضعيف ،وال بتفسير من ليس بثقة منهم وإن
صح إسناده إليه .وبهذا تعرف أنه ال بد من الجمع بين األمرين ،وعدم االقتصار
على مسلك أحد الفريقين ،وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه ،والمسلك الذي
عزمت على سلوكه إن شاء هللا مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما
أمكن واتضح لي وجهه ،وأخذي من بيان المعنى العربي واإلعرابي والبياني بأوفر
ول َّ ِ
نصيب ،والحرص على إيراد ما ثبت من التَّْف ِسير ع ْن رس ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه
صَّلى َّ
َّللا َ
ُ َ َُ
َو َسَّل َم ،أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم ،أو األئمة المعتبرين .وقد أذكر ما في

إسناده ضعف ،إما لكونه في المقام ما يقويه ،أو لموافقته للمعنى العربي ،وقد أذكر

الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال اإلسناد ،ألني أجده في األصول التي
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نقلت عنها كذلك كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي
وغيرهم ،ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا وال يبينونه ،وال ينبغي أن يقال
فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته ،فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال

اإلسناد ،بل هذا هو الذي يغلب به الظن ،ألنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته
لم يتركوا بيان ذلك ،كما يقع منهم كثي ار التصريح بالصحة أو الحسن ،فمن وجد

األصول التي يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موفقا
إن شاء هللا .أقول وهللا لو أخذوا العلم كله ال التفسير فقط من منبعه و سألوا عليا
عليه السالم على كل شيء يتعلق بالدين ما كنا اليوم في هذا الحرج و لكن أبوا إال
محاربته و أهل بيته و أتباعه و قتلهم و تشريدهم و تطريدهم في البالد حسدا من
عند أنفسهم لينالوا الدنيا التي ليست لمحمد و آل محمد كما قال صلى هللا عليه و آله
ليست الدنيا من محمد و آل محمد و قال الحمد هلل إنا أهل بيت اختار هللا لنا اآلخرة
على الدنيا .و قد أمرنا ربنا سبحانه و تعالى أن نسأل أهل الذكر و من هم أهل

َّللاُ َل ُه ْم
َع َّد َّ
الذكر إأليس رسول هللا صلى هللا عليه و آله هو الذكر و قد ذكره القرآن أ َ
َّللا يا أُولِي ْاألَْلب ِ َّ ِ
ِ
َّ
َّللاُ ِإَل ْي ُك ْم ِذ ْك ًار
َنزَل َّ
آم ُنوا َق ْد أ َ
اب الذ َ
َ
َع َذ ًابا َشد ًيدا َفاتُقوا َّ َ َ ْ
ين َ
ات َّ ِ
َّ ِ
{الطالقَّ }10/رسوًال ي ْتُلو عَلي ُكم آي ِ
ٍ ِ
آم ُنوا َو َع ِمُلوا
َّللا ُمَبِيَنات ل ُي ْخ ِرَج الذ َ
ُ َ َْ ْ َ
ين َ
اّللِ ويعمل صالِحا يد ِخْله جَّن ٍ
الظلُم ِ
الصالِح ِ
ات ِمن ُّ
ِ
الن ِ
ات ِإَلى ُّ
ات تَ ْج ِري
َ
ور َو َمن ُي ْؤ ِمن ب َّ َ َ ْ َ ْ َ ً ُ ْ ُ َ
َّ َ
َ
ِمن تَحِتها ْاأل َْنهار خالِ ِد ِ
َّللاُ َل ُه ِرْزًقا {الطالق .}11/لما ذكر هللا
َح َس َن َّ
َُ َ َ
يها أََب ًدا َق ْد أ ْ
ين ف َ
ْ َ
ذك ار و أعقبها ب رسوال أي رسوال بدال ل ذكرا .و إذا كان الرسول صلى هللا عليه و
آله هو الذكر فأهل رسول هللا صلى هللا عليه و آله هم أهل الذكر .و اذكرك أخي
الكريم أن الدارس لنهج البالغة و الصحيفة السجادية و مفاتيح الجنان و رسالة

الحقوق و رسالة الطب و غيرها من كل أقوالهم و خطبهم و أدعيتم و زياراتهم و
حكمهم يجدها كلها مستوحاة من القرآن الكريم و يستشف أنها تفاسير لعدد من آياته.
كيف ال و هم مع القرآن و القرآن معهم عليهم السالم؟
و يقول المؤلف واعلم أن تفسير السيوطي المسمى ب «الدر المنثور» قد اشتمل على
غالب ما في تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم،
وتفاسير الصحابة ومن بعدهم ،وما فاته إال القليل النادر .وقد اشتمل هذا التفسير
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على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه مما يتعلق بالتفسير ،مع اختصار لما تكرر
لفظا واتحد معنى بقولي :ومثله أو نحوه ،وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها
وجدتها في غيره من تفاسير علماء الرواية ،أو من الفوائد التي الحت لي من
تصحيح أو تحسين أو تضعيف ،أو تعقب أو جمع أو ترجيح .فهذا التفسير وإن كبر
حجمه ،فقد كثر علمه ،وتوفر من التحقيق قسمه ،وأصاب غرض الحق سهمه،
واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد ،مع زوائد فوائد وقواعد شوارد،
فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة ،انظر
تفاسير المعتمدين على الرواية ،ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية ،ثم انظر
في هذا التفسير بعد النظرين ،فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين ،ويتبين لك أن هذا
الكتاب هو لب اللباب ،وعجب العجاب ،وذخيرة الطالب ،ونهاية مأرب األلباب .وقد
الرواي ِة و ِ
ِ
سميتهَ « :ف ْت ُح اْلَق ِد ِ
الد َرَاي ِة من علم التفسير»
ير» «اْل َجام ُع َب ْي َن َفَّن ِي ِ َ َ َ
مستمدا من هللا سبحانه بلوغ الغاية ،والوصول بعد هذه البداية إلى النهاية ،راجيا منه
جل جالله أن يديم به االنتفاع ويجعله من الذخائر التي ليس لها انقطاع.
واعلم أن األحاديث في فضائل القرآن كثيرة جدا ،وال يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من
األجر الموعود به في األحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه ،فإن ذلك هو الثمرة من
قراءته.
قال القرطبي :ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن هللا مراده وما فرض عليه،
فينتفع بما يق أر ويعمل بما يتلو فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن
ظهر قلب وهو ال يفهم معنى ما يتلوه ،فكيف يعمل بما ال يفهم معناه ،وما أقبح أن
يسأل عن فقه ما يتلوه وال يدريه! فما مثل من هذه حالته إال كمثل الحمار يحمل

أسفارا .وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ،ليفرق بين ما خاطب هللا به عباده
في أول اإلسالم ،وما ندبهم إليه في آخر اإلسالم ،وما فرض في أول اإلسالم وما
زاد عليهم من الفرائض في آخره ،فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن:
وقال أيضا :قال علماؤنا :وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين.
فمن ذلك أن علي بن أبي طالب ذكر جابر بن عبد هللا ووصفه بالعلم ،فقال له
رجل :جعلت فداك ،تصف جاب ار بالعلم وأنت أنت؟ فقال :إنه كان يعرف تفسير َق ْوَل ُه
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تَعاَلىِ :إ َّن َّال ِذي َفرض عَليك اْلُقرآن َلرُّادك ِإلى م ٍ
عاد [القصص . ]85 :وقال مجاهد:
َ َ ََْ ْ َ
َ
َ
َ
أحب الخلق إلى هللا أعلمهم بما أنزل هللا .وقال الحسن :وهللا ما أنزل هللا آية إال أحب
أن يعلم فيمن نزلت وما يعني بها .وقال الشعبي :رحل مسروق في تفسير آية إلى

البصرة ،فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام ،فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم
َّللاِ َوَرُسولِ ِه
تفسيرها .وقال عكرمة في قوله عز وجلَ :و َم ْن َي ْخ ُرْج ِم ْن َب ْيِت ِه ُمها ِج اًر ِإَلى َّ
[النساء ]100 :طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته .قال ابن عبد
البر :هو ضميرة بن حبيب .وقال ابن عباس :مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر َع ِن
ول َّ ِ
ظاهرتَا عَلى رس ِ
ِ َّ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َما يمنعني إال مهابته،
صَّلى َّ
َّللا َ
اْل َم ْ أرَتَْين اللتَْين تَ َ َ َ َ َ ُ
فسألته فقال :هي حفصة وعائشة .وقال إياس بن معاوية :مثل الذين يقرءون القرآن

وهم ال يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليال وليس عندهم

مصباح ،فتداخلتهم روعة وال يدرون ما في الكتاب .ومثل الذي يعرف التفسير كمثل
رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب .وذكر ابن أبي الحواري أن فضيل بن

عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم :لو طلبتم كتاب هللا لوجدتم فيه شفاء لما

تريدون ،فقالوا :قد تعلمنا القرآن ،فقال :إن في تعلمكم القرآن شغال ألعماركم وأعمار
أوالدكم ،فقالوا :كيف يا أبا علي؟ قال :لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه
ومتشابهه وناسخه من منسوخه ،فإذا عرفتم استغنيتم عن كالم فضيل وابن عيينة.
وللسلف رحمهم هللا من هذا الجنس ما ال يأتي عليه الحصر .فتح القدير للشوكاني.
الفرق بين التفسير والتحريف والتأويل والتبديل ،ولو كان لكل مبتدع أن يحمله على
ما يوافق هواه ،بطل كونه فرقا بين الحق والباطل .وقد ثبت أنه يقذف بالحق على

الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .وهذا ال يتم إال بحراسته من دعاوى المبطلين في

تصرفاتهم واحتيالهم على التشويش فيه ،ولبس صوادعه وقواطعه بخوافيه ،وهذه هذه
فليهتم المعظم له بمعرفتها ،ويتأملها حق التأمل ،ويتعرف أسبابها ممن قد مارسها»
وقد أوضحها رضي هللا عنه في كتابه المذكور ،وجود الكالم عليها ثم قال:

فإذا عرفت ذلك فال غنى عن معرفة مراتب المفسرين ،حيث يكون التفسير راجعا إلى
الرواية ثم مراتب التفسير ،حيث يكون التفسير راجعا إلى الدراية.
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أما مراتب المفسرين :فخيرهم الصحابة رضي هللا عنهم ،لما ثبت من الثناء عليهم في
الكتاب والسنة ،وألن القرآن أنزل على لغتهم ،فالغلط أبعد عنهم من غيرهم ،وألنهم
سألوا رسول هللا صلى هللا عليه و آله عما أشكل عليهم ،وأكثرهم تفسي ار حبر األمة
وبحرها عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ،وقد جمع عنه تفسير كامل ،ولم يتفق
مثل ذلك لغيره من الصدر األول الذين عليهم في مثل ذلك المعول ،ومتى صح
اإلسناد إليه كان تفسيره من أصح التفاسير ،مقدما على كثير من األئمة الجماهير،
وذلك لوجوه:
أولها :أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله دعا له بالفقه في الدين ،وتعلم التأويل أي
التفسير ،وصح ذلك واشتهر عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله ،وله طرق في

مجمع الزوائد .وقال الحافظ أبو مسعود في أطرافه :إنه مما أخرجه البخاري ومسلم
بكماله .وفيهما من غير طريق أبي مسعود عند سائر الرواة «اللهم علمه الكتاب
والحكمة» وفي رواية «اللهم فقهه في الدين» وفي رواية الترمذي :أنه رأى جبريل
عليه السالم مرتين ،ودعا له النبي صلى هللا عليه و آله بالحكمة مرتين .وينبغي
معرفة سائر مناقبه مع ذلك في مواضعها ،ولوال خوف اإلطالة لذكرتها.
وثانيها :أن الصحابة اتفقوا على تعظيمه في العلم عموما ،وفي التفسير خصوصا،
وسموه البحر والحبر وشاع ذلك فيهم من غير نكير ،وظهرت إجابة الدعوة النبوية
فيه ،وقصة عمر معه ،رضي هللا عنهما ،مشهورة ،في سبب تقديمه وتفضيله على
من هو أكبر منه من الصحابة ،وامتحانه في ذلك.
وثالثها :كونه من أهل بيت النبوة ،ومعدن الرسالة.

ورابعها :أنه ثبت عنه أنه كان ال يستحل التأويل بالرأي .روي عنه أنه قال :من قال
في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار .وفي رواية «بغير علم» رواه أبو داود في
العلم ،والنسائي في فضائل القرآن ،والترمذي في التفسير ،وقال :حديث حسن،
وشرطه فيما قال فيه «حسن» أن يأتي من غير طريق.

والخامس :أن الطرق إليه محفوظة غير منقطعة ،فصح منها تفسير نافع ،ممتع.
ولذلك خصصته بالذكر ،وإن كان غيره أكبر منه ،وأقدم وأعلم وأفضل ،مثل علي بن
أبي طالب عليه السالم ،من جنسه وأهله ،وغيره من أكابر الصحابة رضي هللا عنهم.
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لكن ثبوت التفسير عنهم قليل بالنظر إليه ،رضي هللا عنهم أجمعين .أقول الحمد هلل
ذكر المؤلف هنا عليا بن أبي طالب كأقدم و أعلم و أفضل من ابن عباس و لكن
ذكره كأي أحد من الصحابة و نسي أن ابن عباس تلميذ لعلي عليه السالم و ال

يختلف على هذا اثنان .و اعلم أخي الكريم أن جل علماء أهل السنة يقولون بأن علم
التفسير يجب أن نأخذه من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله أو من أقوال

الصحابة لكن ليتهم يأتون بدليل واحد من كتاب هللا أو سنة رسول هللا صلى هللا عليه

و آله يرجع األمة إلى األخذ بأقوال الصحابة مع أنهم كلهم يعلمون أن رسول هللا

صلى هللا عليه و آله قال في خطبة الغدير و أن عليا بن أبي طالب عليه السالم هو

من يفسر لكم بعدي القرآن ثم األئمة من ولده و مع األسف ال يذكرون أبدا هذا و

كلهم مثن على ابن عباس و مخبر بأنه المفسر األفضل عند الصحابة و هم يعلمون

و يقرون بأنه تلميذ لعلي عليه السالم و أنه هو من قال ما علمي من علم ابن عمي
علي إال كقطرة في بحر .فإذا كان التلميذ هو المفسر بعد رسول هللا صلى هللا عليه
و آله فما بالك باألستاذ؟

يقول ثم المرتبة الثانية من المفسرين «التابعون» ومن أشهر ثقاتهم المصنفين في

التفسير :مجاهد وعطاء وقتادة والحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران ومحمد
ابن كعب القرظي وزيد بن أسلم .ويلحق بهؤالء عكرمة ،ثم مقاتل بن حيان ومحمد
ابن زيد ،ثم علي بن أبي طلحة ،ثم السدي الكبير .وتتمة هذا في اإليثار وفي

اإلتقان .ولألسف الشديد لم يذكر و ال أحد من عترة رسول هللا صلى هللا عليه و آله
الذين أوجب هللا عليه مودتهم و اتباعهم و اإلقتداء بهم عليهم السالم في الكتاب
لقوله سبحانه و تعالى قل ال أسألكم عليه أج ار إال المودة في القربى و عن ابن
عباس لما أنزل هللا هذه اآلية قالوا يا رسول هللا من قرابتك هؤالء التي وجبت علينا
مودتهم قال علي و فاطمة و ابناهما و إني سائلكم عنهم غدا و في آيات عديدة
أخرى .أما السنة النبوية فاألحاديث المتواترة و الصحيحة كثيرة جدا و في كل الكتب
المعتبرة فهل عمي الناس عنها؟
ِِ
ِ
الر ِ
َص ًال
و يقول ِإَّن َما التَّْف ِس ُير ِب َّأ
ين َي ْنتَ ِحُلو َن َم ْذ َهًبا َي ْج َعُل َ
ْي ُه َو َما َي ُكو ُن م َن اْل ُمَقلد َ
ون ُه أ ْ
ِ
ِفي ِ
ِ
يل والتَّح ِر ِ
ِ
َخ ِذ ِبَب ْع ِ
الد ِ
ض
يف َو ْاأل ْ
ين ،ثُ َّم ُي َح ِاولُو َن َح ْم َل ْاآلَيات َعَل ْيهَ ،وَل ْو ِبالتَّأ ِْو َ ْ
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ِ ِ
َن َي ْختَار ِْ
اب وتَ ْر ِك َب ْع ٍ
ير اْلُق ْر ِ
ض .تَْف ِس ِ
الر ِ
ان لَِنْف ِس ِه َأرًْياَ ،و َم ْذ َهًبا
آن ِب َّأ
ْيَ :و ُه َو أ ْ
اإل ْن َس ُ
َ
اْلكتَ َ
اظ عن َ ِ
ِ
ِ
َوُي َح ِاو َل َج َّر اْلُق ْر ِ
يها
آن ِإَل ْي ِهَ ،وتَ ْح ِويَل ُه ِإَلى ُم َوا َفَقِت ِه ِبِإ ْخ َر ِ
اج ْاألَْلَف َ ْ
ظ َواه ِر َم َعان َ
اْلمتب ِادرِة ِمنها ،وِإ َّن ِمن رحم ِة هللاِ  -تعاَلى ِ -بنا أَن َفَّوض أَمر ِمْقد ِار ما نع ِط ِ
يه ِإَل ْيَنا
َ ْ
َ َْ َ َ ُْ
ََ
ُ ََ َ ْ َ َ
ْ ََْ
وجعَله ِم َّما يتَفاضل ِف ِ
يه ْاأل ِ
اء .تفسير المنار .و هذا ما نلمسه من قول أبو حسن
َ ََ ُ
ََ َ ُ
ْ
َسخَي ُ
الكرخي الذي قال كل ما هو على ما ليس عليه أصحابنا من آي أو حديث فهو إما
منسوخ أو مؤول أنظر كيف يريد هذا أن يعرض الكتاب و السنة على مذهبه فإن
وافقا و إال ردهما أيعقل هذا أخي الكريم؟ و بعكسه تماما قال الشافعي رحمه هللا رأي
صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ يحتمل الصواب.

و يقول واعلم أن األحاديث في فضائل القرآن كثيرة جدا ،وال يتم لصاحب القرآن ما
يطلبه من األجر الموعود به في األحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه ،فإن ذلك هو
الثمرة من قراءته.

ِ
ْي:
اس َو َّأ
ِإ ْب َ
ال ْاب ِن َح ْزٍم اْلقَي َ
ط ُ
الر َ
اس ِفي ِ
(مسأََلةٌ) وَال َي ِح ُّل اْلَقو ُل ِباْل ِقَي ِ
الد ِ
ْي ; ِأل َّ
الر ِ
الرِد ِع ْن َد
ين َوَال ِب َّأ
َن أ َْم َر هللاِ تَ َعاَلى ِب َّ
ْ
َْ
َ
ِِ
َّ ِ ِ ِ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه وسَّلم َق ْد صحََّ ،فم ْن َرَّد ِإَلى ِقَي ٍ
اس أ َْو
صَّلى َّ
َ
َ
التَن ُازِع إَلى كتَابه َوِإَلى َرُسوله َ
ََ َ
ِ
يل ي َّد ِع ِ
ٍِ
ِ ِ ِ
اإليم ِ
يه أ َْو ِإَلى َأر ٍ
انَ ،وَرَّد ِإَلى
ْي َفَق ْد َخاَل َ
ِإَلى تَ ْعل َ
ف أ َْم َر هللا تَ َعاَلى اْل ُمتَ َعل َق ب ْ َ
الرِد ِإَلي ِه ،وِفي ه َذا ما ِف ِ
ِ
ِ
يه.
َم َرهُ هللاُ تَ َعاَلى ب َّ ْ َ
َ َ
َغ ْير َما أ َ
( َقال َعلِ ٌّي)  :وَقول هللاِ تَعاَلى( :ما َف َّر ْطَنا ِفي اْل ِكتَ ِ
اب ِم ْن َشي ٍء) (َ )38 :6وَق ْوُل ُه
َ
َ ُْ
َ
َ
ْ
ِ
(تبي ًانا لِ ُك ِل َشي ٍء) ( )89 :16وَقولُه تَعاَلىِ :
(لتَُبِي َن لِ َّلن ِ
اس َما ُن ِزَل ِإَل ْي ِه ْم)
تَ َعاَلىَ ْ :
َ ْ ُ َ
ْ
ال لِْل ِقَي ِ
الر ِ
ْي;
اس َو َّأ
َك َمْل ُت َل ُك ْم ِد َين ُك ْم) (ِ )3 :5إ ْب َ
(َ )44 :16وَق ْولُ ُه تَ َعاَلى( :اْلَي ْوَم أ ْ
طٌ
ْي ِفي أََّنه َال يجوز ِ
ِ
ِ
َه ُل اْل ِقَي ِ
الر ِ
صَ .وَق ْد
اس َو َّأ
وج ُد َن ٌّ
ف أْ
ألََّن ُه َال َي ْخَتل ُ
است ْع َماُل ُه َما َما َد َام ُي َ
ُ َُ ُ ْ
ِ
ط ِف ِ
َن َّ
يه َش ْيًئاَ ،وأ َّ
َش ِه َد هللاُ تَ َعاَلى ِبأ َّ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َق ْد
صَّلى َّ
الن َّ
ص َل ْم ُيَف ِر ْ
َن َرُس َ
ول هللا َ
الن َّ ِ
اس ُك َّل ما ن ِزل ِإَلي ِهم ،وأ َّ ِ
ِ
َّن ِل َّلن ِ
َن َّ
ص َّح أ َّ
يع
َن الد َ
َبي َ
استَ ْوَفى َجم َ
ص َقد ْ
َ ُ َ ْ ْ َ
ين َق ْد َك ُم َل َف َ
ِ
ان َذلِ َك َك َذِل َك َف َال ح ِ
َح ٍد ِإَلى ِقَي ٍ
الد ِ
ْي َوَال ِإَلى َأر ِ
اس َوَال ِإَلى َأر ٍ
ْي َغ ْي ِِره.
ينَ .فِإ َذا َك َ
اج َة بأ َ
َ َ
اس َقاسه َق ِائس ح ٌّق؟ أَم ِمنه ح ٌّق و ِمنه ب ِ
ِ
ال ِباْل ِقَي ِ
اط ٌل؟ َفِإ ْن
ْ ُْ َ َ ُْ َ
اسَ :ه ْل ُك ُّل قَي ٍ َ ُ ٌ َ
َل َم ْن َق َ
َوَن ْسأ ُ
ِ
ِ
الُ :ك ُّل ِقَي ٍ
ال; ِأل َّ
ضاَ ،و ِم َن
ض َها َب ْع ً
ض َوُي ْبط ُل َب ْع ُ
يس تَتَ َع َار ُ
َن اْل َمَقاي َ
اس َح ٌّق أ َ
َح َ
َق َ
ِ
ض ُّده ِم َن التَّح ِري ِم والتَّحلِ ِ
اْلمح ِ
َّ
ان َن ْس ٍخ
ال أ ْ
يل َحًّقا َم ًعاَ ،وَل ْي َس َه َذا َم َك َ
ْ َ ْ
َُ
َن َي ُكو َن الش ْي ُء َو ُ
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ار ِ َِّ
ِ
وَال تَ ْخ ِ
ص ٍ
َخَب ِ
ض َها
يص َك ْاأل ْ
ص َب ْع ُ
ض َها َب ْع ً
ضة التي َي ْن َس ُخ َب ْع ُ
ار اْل ُمتَ َع ِ َ
ضا َوُي َخص ُ
َ
ِ
ِ
اطل ِقيل َلهَ :فع ِرْفنا ِبما َذا يعر ِ
اس
َب ْع ً
الَ :ب ْل م ْن َها َح ٌّق َو ِم ْن َها َب ٌ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ف اْلقَي ُ
ضاَ .وإِ ْن َق َ
الص ِحيح ِمن اْلَف ِ
اس ِد؟ وَال سِبيل َلهم ِإَلى وج ِ
ود َذلِ َك.
َّ ُ َ
ُُ
َ َ َ ُْ
اس ِمن اْلب ِ
الص ِح ِ ِ ِ
ِ
ط َل ُكُّل ُه،
ص ِح ِ
يح َّ
اط ِل ِم ْن ُه َفَق ْد َب َ
وج ْد َدل ٌ
يح م َن اْلقَي ِ َ َ
َوإِ َذا َل ْم ُي َ
يل َعَلى تَ ْ
َوص َار َد ْع َوى ِب َال ُب ْرَه ٍ
ان.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفِإ ِن َّاد َع ْوا أ َّ
َن اْلقَي َ
ال هللاُ
َم َر هللاُ تَ َعاَلى بهُ ،سئُلوا :أ َْي َن َو َج ُدوا َذل َك؟ َفإ ْن َقالُواَ :ق َ
اس َق ْد أ َ
ِ
اعتَِب ُروا َيا أُولِي ْاأل َْبص ِ
يل َل ُه ْمِ :إ َّن ِاال ْعِتَب َار َل ْي َس ُه َو
َع َّز َو َج َّلَ ( :ف ْ
ار) ( )2 :59ق َ
َ
َك َالم اْلعر ِب َّال ِذي َن َزل ِب ِه اْلُق ْر ُ ِ َّ َّ
(وإِ َّن َل ُك ْم ِفي ْاأل َْن َعا ِم
َ ََ
آن إال الت َع ُّج َب َق َ
َ
ال هللاُ تَ َعاَلىَ :
َل ِع ْب َرًة)
أَي تَع ُّجبا ،وَقال تَعاَلىَ( :لَقد َكان ِفي َق ِ
ص ِهم ِع ْبرةٌ ِألُوِلي ْاألَْلب ِ
اب) ()111 :12
ْ َ
َ
ص ْ َ
ْ َ ً َ َ َ
َ
أَي عجب .و ِمن اْلب ِ
اط ِل أَن ي ُكو َن معنى ِاالعِتب ِ ِ
ول هللاُ تَ َعاَلى َلَنا:
َ َْ
َْ
ْ َ
ْ ٌََ َ َ َ
ار اْلقَي َ
اسَ ،وَيُق ُ
ِ
ِقيسوا ،ثُ َّم َال يبِين َلنا ما َذا ن ِقيس؟ وَال َكي ِ
يس؟ َه َذا َما َال
َُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ
يس؟ َوَال َعَلى َما َذا َنق ُ
ف َنق ُ
ُ
الد ِ ِ َّ ِ ِ ِ
سِبيل ِإَلي ِه; ِألََّنه َليس ِفي ِوس ِع أَح ٍد أَن يعَلم َشيًئا ِمن ِ
ِ
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ َ ْ
ُ َْ
ين إال بتَ ْعلي ِم هللا تَ َعاَلى إيَّاهُ
ان رسولِ ِه َّ
َّللا عَلي ِه وسَّلم وَق ْد َقال تَعاَلىِ َ :
ِ ِ
ف هللاُ َنْف ًسا ِإ َّال
(ال ُي َكل ُ
َ َ
صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ
َعَلى ل َس َ ُ
ُو ْس َع َها) (. )286 :2
َفِإن َذ َكروا أ ِ
يث وآي ٍ
يه َشي ٍء ِب َشي ٍءَ ،وأ َّ
ضى َو َح َك َم ِبأ َْم ِر َك َذا ِم ْن
ات ِفيها تشِب
َن هللاَ َق َ
َحاد َ َ َ
ْ ُ َ
ْ
َ َْ ُ ْ
َّ
أِْ ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم ِم ْن
صَّلى َّ
َجل أ َْمر َك َذاُ ،قْلَنا َل ُه ْمُ :ك ُّل َما َقاَل ُه هللاُ َعز َو َج َّل َوَرُسوُل ُه َ
َذلِك َفهو ح ٌّقَ ،ال ي ِح ُّل ِألَح ٍد ِخ َال ُفه ،وهو ن ٌّ ِ ِ
َن
ُ َ َُ َ
ولَ ،وَك ْيَف َما تُ ِر ُيدو َن أ َْنتُ ْم أ ْ
َ
َ
َ ُ َ
ص به َنُق ُ
تُ َشِبهوه ِفي ِ
الد ِ
الس َال ُم
َن تُ َعلُِقوهُ ِم َّما َل ْم َي ُن َّ
ص َعَل ْي ِه هللاُ تَ َعاَلىَ ،وَال َرُسولُ ُه َعَل ْي ِه َّ
ينَ ،وأ ْ
ُ ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يه ُه ْم ِب ِذ ْك ِر َآي ِة
َف ُه َو َباط ٌل َوإِ ْف ٌكَ ،و َش ْرعٌ َل ْم َي ْأ َذ ِن هللاُ تَ َعاَلى بهَ .و َه َذا ُي ْبط ُل َعَل ْيه ْم تَ ْم ِو َ
ِ ِ ِ
ِ
(من أ ِ ِ
يل)
الص ْي ِدَ ،و " أ َأ
َج َز ِاء َّ
ض َم ْ
َرَْي َت َل ْو َم ْ
ض َت " َو ْ ْ
َجل َذل َك َكتَْبَنا َعَلى َبني إ ْس َرائ َ
( )32 :5و ُك ِل آي ٍة وح ِد ٍ
يث َمَّو ُهوا ِبِإ َيرِادِهَ ،و ُه َو َم َع َذلِ َك ُح َّج ٌة َعَل ْي ِه ْمَ ،عَلى َما َبيََّناهُ ِفي
َ ََ
َ
الد َّرِة) و ِ
ول ْاألَح َكامِ) وِفي ِ
اإلح َكا ِم ِألُص ِ
(كتَ ِ
اب ُّ ِ ِ ِ ِ
(كتَ ِ
ِ ِ
اب
ْ
(كتَاب ِْ ْ
الن َكت) َوفي (كتَاب ُّ َ
َ
ُ
َّ
الن ْب ِذ) .
اس َقاسوه ِب ِقي ٍ ِ ِ ِ
( َقال علِ ٌّي)  :وَق ْد عارضن ِ ِ ِ
ض َح ِم ْن ُه َعَلى
اس م ْثله أ َْو أ َْو َ
َ ََ َْ ُ
َ َ
اه ْم في ُكل قَي ٍ ُ ُ َ
أُصولِ ِهم لِ ُن ِرَي ُهم َفس َاد اْل ِقَي ِ
اس ُج ْمَل ًةَ ،ف َمَّوَه ِم ْن ُه ْم ُم َم ِو ُهو َنَ .فِإ ْن َقالُوا :أ َْنتُ ْم َد ًابا تُْب ِطلُو َن
ْ َ
ُ ْ
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اس و ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِباْل ِقَي ِ
اج ِب ِهَ ،وأ َْنتُ ْم ِفي َذلِ َك ِب َم ْن ِزَل ِة
احت َج ٌ
اسَ ،و َه َذا م ْن ُك ْم ُر ُجوعٌ ِإَلى اْلقَي ِ َ ْ
اْلقَي َ
اْلمحتَ ِج ِبح َّج ِة اْلعْق ِل لِيب ِطل ح َّج َة اْلعْق ِل ،وبِ َدلِ ٍ
ظ ِر لِ ُي ْب ِط َل ِب ِه َّ
يل ِم َن َّ
ظ َر.
الن َ
الن َ
ُْ
َ
َ ُْ َ ُ
ُ
َ
ال َعلِ ٌّي) َفُقْلَناَ :ه َذا َش َغ ٌب َيس ُه ُل ِإ ْفس ُادهُ وَِّّللِ اْل َحم ُد ،وَن ْح ُن َلم َن ْحتَ َّج ِباْل ِقَي ِ
اس ِفي
( َق َ
ْ
ْ َ
َ َ
ْ
ِ
َّ ِ
ِ
طِ
ال اْل ِقَي ِ
اك ْم أ َّ
يح
ص ِح ِ
ِإ ْب َ
اسَ ،و َم َعا َذ هللا ِم ْن َه َذاَ ،ل ِك ْن أ ََرْيَن ُ
َصَل ُك ُم الذي أَتَْيتُ ُموهُ م ْن تَ ْ
َن أ ْ
ظهر ب ِ
اس ي ْشهد ِبَفس ِاد ِقي ِ
ِ ِ
ص
َك َذ َب َنْف َس ُهَ ،وَق ْد َن َّ
اط ًال ِم ْن َق ْو ٍل أ ْ
اسات ُك ْمَ ،وَال َق ْو َل أَ ْ َ َ َ
اْلقَي َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ
(وَقاَل ِت اْلَي ُه ُ َّ
َّاؤهُ ُق ْل
هللاُ تََب َار َ
اء هللا َوأَحب ُ
ك َوتَ َعاَلى َعَلى َه َذا َفَق َ
الَ :
ود َوالن َ
ص َارى َن ْح ُن أ َْبَن ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ص ِح ً ِ ِ ِ ِ َّ
َّاؤهُ،
اء هللا َوأَحب ُ
َفل َم ُي َعذ ُب ُك ْم ب ُذ ُنوِب ُك ْم) (َ )18 :5فَل ْي َس َه َذا تَ ْ
يحا لَق ْوله ْم :إن ُه ْم أ َْبَن ُ
طِ
ِ ِ
ال
اما َل ُه ْم َما َيْف ُس ُد ِب ِه َق ْولُ ُه ْمَ .وَل ْسَنا ِفي َذلِ َك َك َم ْن َذ َك ْرتُ ْم ِم َّم ْن َي ْحتَ ُّج ِفي ِإ ْب َ
َوَلك ْن إْل َز ً
َّة اْلعْقلِي ِ
ِ ِ
ح َّج ِة اْلعْق ِل ِبح َّج ِة اْلعْق ِل; ِأل َّ ِ
اعل َذلِك م ِ
َّة َّالِتي َي ْحتَ ُّج ِب َها،
صح ُح اْلَقضي َ
َ
ُ
َ
ُ
َن َف َ َ ُ َ
َما َن ْح ُن َفَل ْم
ظ َه َر ُب ْ
ط َال ُن َق ْوِل ِهَ .وأ َّ
ض ُه ِم ْن ُق ْر ٍبَ ،وَال ُح َّج َة َل ُه َغ ْي ُرَهاَ ،فَق ْد َ
َف َ
ظ َه َر تََنا ُق ُ
وص وبر ِ
نحتَ َّج َق ُّ
طِ
اس ِب ِقَي ٍ
ال اْل ِقَي ِ
اه ِ
اس ُنص ِح ُح ُهَ ،وَل ِكَّنا ُن ْب ِط ُل اْل ِقَي َ ِ ُّ
ين
ط ِفي ِإ ْب َ
َْ
ص ِ َ ََ
اس بالن ُ
َ
اْلعْق ِل .ثُ َّم ن ِزيد بيانا ِفي َفس ِادِه ِم ْنه نْف ِس ِه ِبأَن نرى تَنا ُقضه جمَل ًة َفَق ْ ِ
اس َّال ِذي
َُ
ُ ُ ََ ً
طَ ،واْلقَي ُ
َ
ْ ََ َ َ ُ ُ ْ
َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ار ِ ِ ِ
ف ِم ْن ُه،
اس ُك ْم َن ْح ُن ُنق ُّر ِبَف َساده َوَف َساد قَياس ُك ُم الذي ُه َو م ْثلُ ُه أ َْو أ ْ
َض َع ُ
ُن َع ِ ُ
ض به قَي َ
ٍ
ٍ ِ
ِ
ض ٍةَ ،و ُم ْر ِجَئ ٍةَ ،و َخ َو ِارَجَ ،وَي ُهوٍد،
َه ِل ُك ِل َمَقاَلة م ْن ُم ْعتَ ِزَلةَ ،وَراف َ
َك َما َن ْحتَ ُّج َعَلى أ ْ
ِ ِ
ِ َِّ
ٍ ِ
ض َها،
ص َارىَ ،وَد ْه ِريَّة ،م ْن أَ ْق َوال ِه ُم التي َي ْش َه ُدو َن ِبص َّحت َهاَ ،ف ُن ِري ِه ْم َف َس َاد َها َوتََنا ُق َ
َوَن َ
وأ َْنتُم تَحتَ ُّجو َن عَلي ِهم معَنا ِب َذلِ َك وَلسَنا َنح ُن وَال أ َْنتُم ِم َّم ْن ي ِق ُّر ِبِتْل َك ْاألَْقو ِ
ال َّالِتي َن ْحتَ ُّج
َ ْ ْ
ُ
َ ْ ْ ََ
َ
َ ْ ْ َ
ْ
ِ
احِت َجا ِجَنا َعَلى اْلَي ُهوِد
َعَل ْي ِه ْم ِم ْن َهاَ ،ب ْل ِه َي ِع ْن َدَنا ِفي َغ َاي ِة اْل ُب ْ
ط َال ِن َواْلَف َساد َك ْ
النصارى ِمن ُكتُِب ِهم َّالِتي ِبأَي ِدي ِهم وَنحن َال ُن ِ
ولِ :إَّن َها ُم َح َّرَف ٌة ُم ْب َدَل ٌة؛
ْ
ْ ْ َ ُْ
َو َّ َ َ
صح ُح َهاَ ،ب ْل َنُق ُ
َ
ُ
وع ِهمَ ،ال ِسيَّما وج ِميع أَصح ِ
ض أ ِِ
ِ
اب اْل ِقَي ِ
ِ ِِ
اس ُم ْخَتلُِفو َن ِفي
َ ََ ُ ْ َ
ُصوله ْم َوُف ُر ْ
َلك ْن ل ُنرَي ُه ْم تََنا ُق َ ُ
اس تََّد ِعي ِ
ِقَي ِ ِ
ط ِائَف ٍة ِم ْن ُهم تَأِْتي ِب ِقَي ٍ
ص َّحتَ ُه
وج ُد َم ْسأََل ٌة ِإ َّال َو ُك ُّل َ
اساته ْمَ ،ال تَ َك ُاد تُ َ
ْ
َ
ار ِ ِ ِ
ُخ َرى.
اس ْاأل ْ
تُ َع ِ ُ
ض به قَي َ
اس ِ
و ُهم ُكُّل ُهم م ِق ُّرو َن م ْج ِم ُعو َن َعَلى أََّن ُه َل ْي َس ُك ُّل ِقَي ٍ
يحا َوَال ُك ُّل َأر ٍ
ْي َحًّقاَ ،فُقْلَنا
صح ً
َ
ُ
َ ْ ْ ُ
اس اْلَف ِ
ان ِب ِه ِم َن اْل ِقَي ِ
َل ُهمَ :ف َهاتُوا َح َّد اْل ِقَي ِ
يح َّال َذ ْي ِن َيتَمي ََّز ِ
الر ِ
اس ِد.
يح َو َّأ
الص ِح ِ
الص ِح ِ
ْي َّ
اس َّ
َ
ْ
ِ َّ ِ
الص ِحيح ِة َّالِتي َال تَِقيسون ِإ َّال عَليها ِمن اْل ِعَّل ِة اْلَف ِ
اس َد ِةَ ،فَل ْجَل ُجوا.
ُ َ
َ َْ َ
َو َهاتُوا َح َّد اْلعلة َّ َ
( َقال علِي)  :وه َذا مكان ِإن زَّم عَلي ِهم ِف ِ
ظ َه َر َف َس ُاد َق ْولِ ِه ْم ُج ْمَل ًة َوَل ْم َي ُك ْن َل ُه ْم ِإَلى
يه َ
َ َ ٌّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ
ِ
ٍ
َّ
يق.
َج َواب ُيْف َه ُم َسِب ٌ
يل أََب ًداَ ،وبِاهلل تَ َعاَلى الت ْوِف ُ
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َّ ِ
َفِإ ْن أَتَوا ِفي َشي ٍء ِم ْن َذِل َك ِبَن ٍ
ص ُقْلَناَّ :
ضا َفتَ ُه ِإَلى
الن ُّ
ص َح ٌّقَ ،والذي تُ ِر ُيدو َن أ َْنتُ ْم ِإ َ
ْ
ْ
ص ِبآرِائ ُكم ب ِ
َّ
اط ٌلَ ،وِفي َه َذا ُخولِْفتُ ْمَ ،و َه َك َذا أََب ًدا.
الن ِ َ ْ َ
ِ
ضي هللا ع ْنهم أَجمعوا عَلى اْلَقو ِل ِباْل ِقي ِ ِ
َفِإ ِن َّاد َع ْوا أ َّ
يل َل ُه ْمَ :ك َذ ْبتُ ْم،
َن َّ
الص َح َاب َة َر َ ُ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
َ
اس ق َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ط َالِن ِهُ .ب ْرَه ُ ِ ِ ِ
يل َل ُه ْم ِإَلى ُو ُجوِد
َج َم ُعوا َعَلى ُب ْ
َبل اْل َح ُّق أََّن ُه ْم ُكل ُه ْم أ ْ
ان َكذبه ْم :أََّن ُه َال َسب َ
ح ِد ٍ
الصحاب ِة ر ِ
يث عن أ ٍ ِ
طَل َق ْاألَم َر ِباْلَقو ِل ِباْل ِقَي ِ
اس أََب ًدا،
ض َي هللاُ َع ْن ُه ْم أََّن ُه أَ ْ
َحد م َن َّ َ َ َ
َْ َ
َ
ْ
ْ
الرساَل ِة اْلم ْك ُذوب ِة اْلموض ِ
ضي هللا ع ْنه َفِإ َّن ِفيها " :واعر ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ف
وعة َعَلى ُع َم َر َر َ ُ َ ُ
َ َ َْ ُ َ
َ َْ
َ
إال في َ
اه و ْاألَمثَ َ ِ ِ
ور " َو َه ِذِه ِرَساَل ٌة َل ْم َي ْرِو َها ِإ َّال َع ْب ُد اْل َملِ ِك ْب ُن اْل َولِ ِيد ْب ِن
ْاأل ْ
ُم َ
َشَب َ َ ْ
ال َوقس ْاأل ُ
ِِ
يه ،وهو س ِاق ٌ ِ ِ ٍ
ط ِم ْن ُه أ َْو ِم َّم ْن ُه َو ِم ْثلُ ُه ِفي
َسَق ُ
َم ْع َد َ
ط ب َال خ َالفَ ،وأ َُبوهُ أ ْ
ان َع ْن أَب َ ُ َ َ
السُق ِ
َشياء خاَلُفوا ِفيها عمر ر ِ
ف َوِفي َه ِذِه ِ
ضي هللاُ َع ْن ُه؟ ِم ْن َها
الرَساَل ِة َنْف ِس َها أ
وطَ ،ف َك ْي
ُّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ض ُهم َعَلى َب ْع ٍ
ظِن ًينا ِفي
ودا ِفي َح ٍد أ َْو َ
ض ِإ َّال َم ْجلُ ً
يهاَ " :واْل ُم ْسل ُمو َن ُع ُد ٌ
َق ْولُ ُه ف َ
ول َب ْع ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ين ِم ْن أَصح ِ
ٍ
ِ
اب اْل ِقَي ِ
اس
يع اْل َحاض ِر َ
ْ َ
َوَالء أ َْو َن َسب " َو ُه ْم َال َيُقولُو َن ب َه َذاَ ،ي ْعني َجم َ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
الرساَل ِة ِفي اْل ِقَي ِ
ِ
اس
َّه ْمَ ،فِإ ْن َك َ
َّه ْم َو َشافعي ُ
َّه ْم َو َمالكي ُ
َح ْنفي ُ
ص َّح في تْل َك َ
ان َق ْو ُل ُع َم َر َل ْو َ
ِِ
َّ
ُح َّج ًةَ ،فَق ْولُ ُه ِفي أ َّ
ودا ِفي َح ٍد ُح َّجةٌَ .فَل ْي َس َق ْولُ ُه ِفي
ول ُكل ُه ْم ِإ َّال َم ْجُل ً
َن اْل ُم ْسلم َ
ين ُع ُد ٌ
اس ح َّج ًة َلو صحََّ ،ف َكيف وَلم ي ِ
ِ
صحَّ؟
َْ َ ْ َ
اْلقَي ِ ُ
ْ َ
الصحاب ِة ر ِ
َما برهان ِ
طِ
ال اْل ِقَي ِ
اسَ ،فِإَّن ُه
ص َّح ِة َق ْولَِنا ِفي ِإ ْج َم ِ
ض َي هللاُ َع ْن ُه ْم َعَلى ِإ ْب َ
َوأ َّ ُ ْ َ ُ
اع َّ َ َ َ
آن وِف ِ
ضي هللا عنهم م ِ
َن ج ِميع َّ ِ ِ
َال ي ْخَتلِف ا ْثن ِ ِ
ِ
يه( :اْلَي ْوَم
َ ُ َ
ان في أ َّ َ َ
صد ُقو َن باْلُق ْر ِ َ
الص َح َابة َر َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الرس ِ
ِ
ِ
ول ِإ ْن ُك ْنتُ ْم
أْ
َك َمْل ُت َل ُك ْم د َين ُك ْم) (َ ( )3 :5فإ ْن تََن َاز ْعتُ ْم في َش ْيء َف ُرُّدوهُ إَلى هللا َو َّ ُ
تُؤ ِمنون ِباهللِ واْليو ِم ْاآل ِخ ِر) (َ )59 :4ف ِمن اْلب ِ
ال أَن يكون الصحابة ر ِ
اط ِل اْلمح ِ
ضي
ْ ُ َ
َ َ
َُ
َ َْ
ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ
هللاُ َع ْن ُهم َي ْعَلمو َن َه َذا وُي ْؤ ِم ُنو َن ِب ِه ثُ َّم َي ُرُّدو َن ِع ْن َد التََّن ُازِع ِإ َّما ِإَلى ِقَي ٍ
اس أ َْو َأر ٍ
ْيَ .ه َذا
َ
ْ ُ
ظُّن ُه ِب ِه ْم ُذو َعْق ٍل.
َما َال َي ُ
ٍ ُِِّ
َي سم ٍ
الص ِد ِ ِ
َف َكيف وَقد ثَبت ع ِن ِ
اء
ال " :أ ُّ
ْ َ َ ْ ََ َ
يق َرض َي هللاُ َع ْن ُه أََّن ُه َق َ
َي أ َْرض تُقلني أ َْو أ ُّ َ َ
ت ِظُّلِنيِ ،إن ُقْلت ِفي آي ٍة ِمن ِكت ِ ِ
ص َّح َع ِن اْلَف ُارو ِق
َ ْ َ
ُ
ْ ُ
اب هللا ِب َ ْأرِيي ،أ َْو ِب َما َال أ ْ
َعَل ُم " َو َ
الرْي عَلى ِ
َّ
الر ِ
ِ
ُّ
الد ِ
ف"
ْي مَّنا ُه َو الظ ُّن َوالتَّ َكل ُ
ال " :اتَّ ِه ُموا َّأ َ َ
َرض َي هللاُ َع ْن ُه أََّن ُه َق َ
ينَ ،وإِ َّن َّأ َ
ِ
ِ
َخ َذهُ َو َم ْن
اء أ َ
اها " ِإَّن َما َك َ
َو َع ْن ُع ْث َم َ
ان َرض َي هللاُ َع ْن ُه في ُف ْتَيا أَ ْفتَ َ
ان َأرًْيا َأرَْيتُ ُه َف َم ْن َش َ
ِ
ِ
ْي َل َكان أَسَفل اْلخ ِ
ِ
الر ِ
ف أ َْوَلى
ين ِب َّأ
َ ْ ُ ُ
ان الد ُ
اء تََرَك ُه " َو َع ْن َعل ٍي َرض َي هللاُ َع ْن ُهَ " :ل ْو َك َ
َش َ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ُّها َّ
اس اتَّ ِه ُموا َأرَْي ُك ْم
ِباْل َم ْس ِح م ْن أ ْ
الن ُ
َع َالهُ " َو َع ْن َس ْهل ْب ِن َحنيف َرض َي هللاُ َع ْن ُه " :أَي َ
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ضي هللا عنه " :من َقال ِفي اْلُقر ِ ِ ِ ِ
عَلى ِد ِين ُكم " وع ِن اب ِن عب ٍ ِ
ْ ََ ْ َ
َ
ْ
آن ب َ ْأريه َفْلَيتََبَّوْأ َمْق َع َدهُ
َّاس َر َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ
ٍ ِ
ِ
ضي هللا ع ْنه " :سأَ ُق ِ
يها ِب ُج ْه ِد َ ْأرِيي "َ .و َع ْن ُم َع ِاذ
م ْن َج َهَّن َم " َو َع ِن ْاب ِن َم ْس ُعود َر َ ُ َ ُ َ ُ
ول ف َ
ب ِن جب ٍل ِفي ح ِد ِ
اب هللاِ ع َّز وج َّل وَال ِم ْن سَّن ِة رس ِ
يث " :تَ ْبتَ ِدعُ َك َالما َل ْيس ِم ْن ِكتَ ِ
ول
ْ ََ
ً َ
َ
َ ََ َ
ُ َُ
ِ
ِ
ض َالَل ٌة " َف َعَلى َه َذا َّ
الن ْح ِو ُه َو ُك ُّل
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسَّل َم َفِإي ُ
َّاك ْم َوإِيَّاهُ; َفِإَّن ُه ِب ْد َع ٌة َو َ
هللا َ
ْي .بين قوسين فإن عليا عليه السالم لم يرو أبدا عن المسح بالخف و إنما روى
َأر ٍ

عن مسح الرجلين و سأبينه ال حقا .فكيف يقول بالمسح بالخف و هو ال يعتقده و ال

أحد من أهل بيته و ال شيعته؟
الصحاب ِة ر ِ
وُرِو َي َع ْن َب ْع ِ
ض َي هللاُ َع ْن ُه ْم َال َعَلى أََّن ُه ِإْل َزٌام َوَال أََّن ُه َح ٌّقَ ،وَل ِكَّن ُه ِإ َش َارةٌ
ض َّ َ َ َ
َ
يث مع ٍاذ َّال ِذي ِف ِ
ِ
اإل ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
يه" :
صْل ٍح أ َْو تََوُّرٍع َفَق ْ
يجابَ . . .و َحد ُ ُ َ
ط َال َعَلى َسبيل ْ َ
ب َعْفو أ َْو ُ
ِ ِ
ِ
أْ ِ ِ
َحٌد ِإ َّال اْل َح ِ
ول َال
ار ُث ْب ُن َع ْم ٍرو َو ُه َو َم ْج ُه ٌ
َجتَه ُد َ ْأريي َوَال آُلو " َال َيص ُّح ألََّن ُه َل ْم َي ْرِوه أ َ
ال ِمن أ ِ ِ
ص ْيَنا ِإ ْسَن َاد َه ِذِه
ص َل ْم ُي َس ِم ِه ْم َع ْن ُم َع ٍاذَ .وَق ْد تََق َّ
ُي ْد َرى َم ْن ُه َوَ ،ع ْن ِر َج ٍ ْ ْ
َهل ح ْم َ
ْاأل ِ ِ ِ ِ
ِ
ورِة َوَِّّللِ تَ َعاَلى اْل َح ْم ُد.
َحاديث ُكل َها في ُكتُبَنا اْل َم ْذ ُك َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصَب َغَ ،نا
َح َّدثََنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َقاسمٍَ ،نا ْاب ُن َقاس ِم ْب ِن ُم َح َّمد ْب ِن َقاسمٍَ ،نا َجدي َقاس ُم ْب ُن أ ْ
ِ
ٍ
اع ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يسى ْب ُن
ُم َح َّم ُد ْب ُن إ ْس َم َ
يل الت ْرمذ ُّيَ ،نا ُن َع ْي ُم ْب ُن َح َّمادَ ،نا َع ْب ُد هللا ْب ُن اْل ُمَب َاركَ ،نا ع َ
السِب ِ
يع ِيَ ،ع ْن َج ِر ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن ُجَب ْي ِر
انَ ،ع ْن َع ْب ِد َّ
اق َّ
ُي ُ
ير ْب ِن ُع ْث َم َ
ون َسَ ،ع ْن أَِبي ِإ ْس َح َ
ِ
ِِ
ف ب ِن مالِ ٍك ْاأل ْ ِ
ِ
ْب ِن ُن ٍ
صَّلى َّ
َّللاُ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َش َجع ِي َق َ
ول هللا َ
ص ْيرَ ،ع ْن أَبيهَ ،ع ْن َع ْو ْ َ
َ
ِ
ُمِتي عَلى ِبض ٍع وسب ِع ِ
ُمِتي َق ْوٌم
ظ ُم َها ِف ْتَن ًة َعَلى أ َّ
َع َ
َعَل ْيه َو َسَّل َم " :تَْفتَر ُ
ْ َ َْ َ
ين ف ْرَق ًة أ ْ
ِق أ َّ َ
ِ
ور ِب َ ْأرِي ِه ْمَ ،ف ُي ِحُّلو َن اْل َح َر َام َوُي َح ِرُمو َن اْل َح َال َل ".
ُم َ
يسو َن ْاأل ُ
َيق ُ
ِ
ِ
ُّ
ِ
َّ
،وإِ َّما
يعةُ ُكل َها ِإ َّما َف ْر ٌ
ال َعل ٌّيَ :والش ِر َ
َق َ
ض َي ْعصي َم ْن تََرَك ُهَ ،وِإ َّما َح َرٌام َي ْعصي َم ْن َف َعَل ُه َ
ِ
ِ
وب
ُمَب ٌ
اح َي ْنَقس ُم ثَ َالثَ َة أَ ْق َسامٍِ :إ َّما َم ْن ُد ٌ
اح َال َي ْعصي َم ْن َف َعَل ُه َوَال َم ْن تََرَك ُهَ .و َه َذا اْل ُمَب ُ
صي من تَرَكه ،وإِ َّما م ْكروه يؤجر من تَرَكه وَال يع ِ
ِإَلي ِه يؤجر من َفعَله وَال يع ِ
صي َم ْن
َ ْ َ ُ َ َ ُ ٌ ُْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ
ْ ُْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ
طَلق َال يؤجر من َفعَله وَال من تَرَكه ،وَال يع ِ
صي َم ْن تََرَك ُه َوَال َم ْن َف َعَل ُه.
َف َعَل ُهَ ،وِإ َّما ُم ْ ٌ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ
وَقال هللا ع َّز وج َّل( :خَلق َل ُكم ما ِفي ْاألَر ِ ِ
(وَق ْد
ْ
ض َجم ً
َ َ ُ َ ََ
يعا) (َ )29 :2وَق َ
ال تَ َعاَلىَ :
َ َ ْ َ
ِ
ٍ
ِ َّ
ِ
ص َح أ َّ
يم ُه
ص َل َل ُك ْم َما َح َّرَم َعَل ْي ُك ْم) (َ )119 :6ف َّ
َف َّ
َن ُك َّل َش ْيء َح َال ٌل إال َما ُفص َل تَ ْحر ُ
ِفي اْلُق ْر ِ
السَّن ِة .تفسير المنار.
آن َو ُّ
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ورأس البلية فى هذا االبتداع القول فى الدين بالرأى ،فما من أحد يبتدع أو يتبع
مبتدعا إال استدل على بدعته بالرأى ،وقد ظهرت مبادئ هذه البدع واألهواء فى

القرون األولى قرون العلم بالسنة واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،وما زال
أمرها يستفحل حتى وصلت إلى ما نراه اآلن.
وما شرع من اجتهاد الرأى فى حديث معاذ وغيره فهو خاص بالقضاء ال بأصول
الدين وعباداته ،فقد أكمل هللا دينه فلم يترك فيه نقصا يكمله غيره بظنه ورأيه بعد
وفاة رسوله ،وليس لقاض وال مفت أن يسند رأيه االجتهادى إلى هللا فيقول هذا حكم
هللا وهذا دينه ،بل يقول هذا مبلغ اجتهادي ،فإن كان صوابا فمن توفيق هللا وإلهامه،
وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان.
والخالصة -إنه ال ينبغى ألحد أن يحرم شيئا تحريما دينيا على عباد هللا أو يوجب
عليهم شيئا إال بنص صريح عن هللا ورسوله ،ومن تهجم على ذلك فقد جعل نفسه
شريكا هلل ،ومن تبعه فى ذلك فقد جعله ربا له ،ومن ثم كان فقهاء الصحابة والتابعين

يتحامون القول فى الدين بالرأى .تفسير المراغي.

وقد روي عن الشافعي أنه قال إنه ال يحل تفسير المتشابه إال بسنة أو خبر أو
إجماع  ،ولم يحدد المتشابه في هذا القول مع أن مداه واسع جدا وموضوع خالف

كبير.
ولما كان قد ورد روايات منسوبة إلى المصادر الثالثة المذكورة كثيرة جدا وصف ما

ورد عن ابن عباس منها بوصف ال يحصى ،وقيل إن ما روي منها منسوبا إلى

النبي والصحابة نحو خمسة عشر ألفا ،وتكاد تشمل كل آية في القرآن ،بل وإن كثي ار

ما ورد في آية واحدة أكثر من رواية وحديث ،وقد روي تفسير كامل عن ابن عباس

وحده ،ونسب إلى تابعين وتابعي تابعين تفاسير عديدة كاملة أو ناقصة فإن من شأن
األقوال الواردة في إيجاب الوقوف في التفسير عند الروايات واألقوال المنسوبة إلى
المصادر الثالثة المشار إليها أن يؤدي إلى أن هذا الموقف يجب أن يشمل جميع
آيات القرآن.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد روي حديثان نبويان أخرج أحدهما أبو داود

والترمذي والنسائي جاء فيه «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» وأخرج
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ثانيهما أبو داود جاء فيه «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»

وفسر بعضهم تعبيري «برأيه» و «بغير علم» في الحديثين بغير سند من حديث أو
رواية أو خبر..

وقد التزم إمام المفسرين بعد عصر تابعي التابعين أي الطبري هذا المبدأ فألف

تفسيره الكبير في نطاقه ،ويكاد يكون قاص ار على الروايات المروية عن المصادر

الثالثة المذكورة .وفعل قبله مثله البخاري في الكتاب الذي عقده في صحيحه على
التفسير وبوبه على ترتيب السور في المصحف مع التزامه شروطه في رواية
األحاديث واألقوال المنسوبة إلى هذه المصادر.

ومع أن من العلماء المتقدمين من خرج الحديثين النبويين تخريجا من شأنه التوسيع
فقال إنهما في صدد النهي عن التفسير بالهوى ،وعن القول بقول يعلم قائله أن الحق
غيره ،وعن الكالم في القرآن بغير علم يساعد صاحبه على االستنباط وحسن اإلدراك
من معرفة باللغة والفقه والناسخ والمنسوخ إلخ ،وإن منهم من أورد بعض األحاديث
التي تسوغ النظر في القرآن واالجتهاد في االستنباط منه مثل الحديث الذي أخرجه
أبو نعيم وجاء فيه «القرآن ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه»  ،وإن منهم من قال

إن المسلمين مأمورون بنص القرآن بالنظر فيه وتدبره وتفهم أحكامه وهذا هو متناول
التفسير والتأويل ،وإن نصوص القرآن تحتم صرف األحاديث النبوية في حالة
صحتها إلى مثل ما صرفت إليه ،وأنه ما من آية إال ويحب هللا أن يعلم الناس فيما

أنزلت وما أريد منها ،ومع أن هذا التوجيه متسق مع طبائع األشياء ،بحيث يكون

النهي في األحاديث إذا صحت قد استهدف النعي على الذين يحاولون صرف

نصوص القرآن ودالالته إلى تأييد بدعة في القول أو رأي فيه انحراف عن جادة

الحق وتلقينات القرآن الواضحة ومفهوماته المتواترة ،وعلى الذين يلقون الكالم في

القرآن على عواهنه ويحملون عباراته غير ما تتحمله ويخوضون في الماهيات الغيبية
التي وردت اإلشارات إليها بغير سند ،ولم يستهدف خطر التدبر في آيات القرآن
وأهدافه وتفهم معانيه بالعقل والتفكير والدراية واالستنباط والمقايسة ،وخاصة في سبيل

تجلية األهداف السامية والمثل العليا واألحكام الشرعية التي تنطوي فيه ،ألن هذا هو
الذي أوجبه القرآن على سامعيه وأنزل على النبي من أجله وجرى السلف الصالح
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عليه ،وهو الذي تدل عليه الروايات الكثيرة جدا المعزوة إلى علماء الصحابة
والتابعين وتابعيهم والوارد كثير منها في كتب األحاديث الصحيحة أيضا إذ أن كثي ار
من هذه الروايات إن لم يكن أكثرها تأويالت وتفسيرات اجتهادية شخصية ،ويدل عليه
كذلك سير المفسرين الذين جاؤوا بعد هذه الطبقة على هذا النمط متجاوزين أحيانا

كثيرة حدود الروايات المعزوة إلى المصادر الثالثة ،ومدونين هم اآلخرون تأويالت
وتفسيرات اجتهادية شخصية نقول إنه مع ذلك كله فإن الروايات ظلت عماد التفسير

األقوى وركنه األعظم.

ومما ال ريب فيه أن الفكرة من حيث أصلها وجيهة كل الوجاهة ،ألن الصحابة
والتابعين وخاصة علماءهم هم أعلم بمفهومات القرآن ودالالته ومناسبات نزوله ومدى
مقاصده على اعتبار أنهم أشد الطبقات اتصاال بظروف نزوله وجو نزوله ،ومما ال

ريب فيه أن القول أقوى صحة ووجاهة وصوابا وأولوية بالنسبة الجزء األول من

التفسير الحديث لألحاديث النبوية ،كما أن للنهي والتشديد ما يبرر هما ألن خطورة

شأن القرآن من جميع االعتبارات توجب حتما االحتياط والتروي والتدبر وعدم إلقاء
الكالم فيه جزافا ،وتجعل االنحراف عن هذه الخطة والخطأ الناشئ عن غير علم
وروية إثما كبيرا ،لما يترتب عليه من آثار تمس بأمور اإليمان والعقيدة ومصالح
اإلنسانية عامة والمسلمين خاصة.
ومما ال ريب فيه أيضا أن هناك أحاديث نبوية وصحابية قوية األسناد وردت في
كتب الصحاح ومتسقة مع روح اآليات القرآنية ومضامينها كما أن هناك أقواال
منسوبة إلى الصحابة والتابعين وخاصة علمائهم وردت في كتب الحديث المعتبرة
سائغة ومعقولة المتون كذلك في شرح العبارات القرآنية وتفسيرها وإيضاح مداها،

فيجب األخذ بتلك األحاديث وهذه األقوال والوقوف عندها وإدارة الكالم في نطاقها
تبيانا وشرحا وتجلية وتطبيقا.
غير أنه مما ال ريب فيه أن الروايات واألقوال ال يصح أن تؤخذ قضايا مسلمة في
هذا الصدد كما في غيره إال بعد التمحيص متنا وسندا وتطبيقا ومقايسة على
العبارات والدالالت القرآنية ،وإنه قد تسوهل في هذا الباب تساهال عظيما ،وإن كثي ار
مما ورد إن لم نقل أكثره مما يحمل على التوقف فيه من حيث أسناده ومتونه ،لغلبة
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احتمال الخطأ والتحريف والتلفيق والدس واالنتحال والغرض السياسي والطائفي
والنحلي فيه وخاصة ما ال يتسق في مداه ومعناه مع روح اآليات والوقائع التي يلهمها
القرآن ،وإنه يصدق فيه قول ابن حنبل الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة «ثالثة ال

أصل لها التفسير والمغازي والمالحم» بل ولعله إنما قيل بسبب هذه العالت.

ومع أن العلماء والمفسرين قالوا بوجوب التمحيص والنقد ،وتوقفوا في روايات وأقوال

كثيرة وناقشوها وجرحوها ،وفي طليعتهم إمام مفسري المأثور الطبري فإن النهي في
أصله والقول باألخذ بالروايات أوال ،وكثرة الروايات كثرة عجيبة ثانيا جعل هذه

الروايات تستفيض في مختلف كتب التفسير على عالتها ،وتكون عمادا قويا بل

العماد األقوى فيها ،ولم يحظ إال القليل منها بالنقد والتمحيص والجرح ،بل وإن هذا
المنقود المجروح لم يبعد من كتب التفسير ،ومنها ما لم يشر إلى جرحه ،وكان هذا
من أسباب وعلل ما وقع في هذه الكتب من تشويش واضطراب وإغراب ومفارقة ،وما
أدى إليه من تشويش على الناظر في القرآن والراغب في تفهمه ،ومن اتخاذه من قبل
المغرضين وسيلة إلى الغمز والطعن وسوء التفسير واالستنباط ،سواء أكان ذلك في
أحداث السيرة النبوية المختلفة أم في ظروف البيئة النبوية ،أم في ما احتواه القرآن
من قصص ومشاهد كونية وأخروية وأخبار إيمانية غيبية ،أم في انسجام الفصول
والمجموعات القرآنية وتوجيهاتها وتلقيناتها ومداها الخاص والعام والزمني المستمر.
التفسير الحديث.
على كل حال ذهب إلى أن هذه القصة موضوعة األئمة؛ منهم :اإلمام أبو منصور
الماتريدي في كتاب (حصص األتقياء) حيث قال :الصواب أن قوله" :تلك الغرانيق
العال" من جملة إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة؛ حيث إنهم يلقوا بين
الضعفاء وأرقاء الدين هذا الكالم؛ ليرتابوا في صحة الدين ،وحضرة الرسالة بريئة من

مثل هذه الرواية .فهكذا نري أن العلماء قد أنكروها ،وقضوا بوضعها ،ونحن أذا

أوجزنا القول؛ نقول :إن هذه القصة لم يخرجها أحد ممن التزم الصحيح ،والتحقيق

مكذوب مختلق وضعه الزنادقة الذين يحاولون إفساد
العلمي يثبت أن حديث الغرانيق
ٌ
الدين ،والطعن في خاتم األنبياء والمرسلين محمد -عليه الصالة والسالم -والقصة
مصادمة للقرآن فقولهم :إن الشيطان تسلط على النبي -صلى هللا عليه وسلم-
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ان}
بالزيادة هذا كذب؛ ألن هللا تعالي يقولِ{ :إ َّن ِعَب ِادي َل ْي َس َل َك َعَل ْي ِه ْم ُسْل َ
طٌ
أحد أحق بهذه العبودية من األنبياء؛ فبطالن القصة من
(الحجر ،)42 :ليس هناك ٌ
جهه العقل واضح ،وقد أجمعت األمة وقام الدليل على عصمة النبي -صلى هللا

عليه وسلم -من مثل هذا.
ومع ما ذكرنا من قول المحققين في القصة؛ فاإلمام ابن حجر حكمت الصنعة
أصال هكذا قال
والقواعد االصطالحية عليه؛ فقال :القصة سندها صحيح ،وجعل لها ً
في (الفتح) ولكن الحق :إن كان سندها صح في بعض الروايات؛ فالمتن ال محالة
يخالف العقل والنقل ،فإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما فيها على احتمال ما يقول ابن
حجر؛ ألن فيها ما يستنكر ،وهو قولهم :إن الشيطان ألقى على لسان النبي تلك
الغرانيق العال؛ فهذا ال يجوز حمله على ظاهره؛ ألنه يستحيل عليه -صلى هللا عليه
عمدا وال
وسلم -أن يرد على لسانه لف ٌ
ظ أو حرف أو يزيد في القرآن ً
شيئا ليس منه ال ً
سهوا؛ ألن ذلك يخالف العصمة ،والنبي -عليه الصالة والسالم -كان يرتل القرآن
ً

كالم غير صحيح والقصة مختلقة،
تر ً
تيال؛ فهذا الكالم الذي ذهب إليه البعض ُ
ومردود عليها ،ولم يخرجها أحد من أصحاب الصحاح.
من هنا نستطيع أن نقول :فما معني اآلية إ ًذاِ{ :إ َذا تَمَّنى أَْلَقى َّ
ان ِفي أ ُْمِنيَِّت ِه
الش ْي َ
طُ
َ
َّللا ما ُيْل ِقي َّ
ان} (الحج )52 :فاإلجابة :ذكر العلماء األئمة في تفسيرها
الش ْي َ
طُ
َفَي ْن َس ُخ َّ ُ َ
وجهين؛ األول :أن التمني بمعني القراءة ،ورد في (صحيح البخاري) تعليًقا إال أنه
اجحا ،وهو تفسير التمني بالتشهي وبالقراءة؛ إال أن اإللقاء ال
جعله
مرجوحا ال ر ً
ً
بالمعنى الذي ذكره هؤالء المبطلون بل بمعني إلقاء األباطيل والشبه ،مما يحتمله

الكالم؛ فالشيطان يلقي األباطيل والشبه ،وال يكون مرادا للمتكلم ،وال يحتمله ،ولكن

ُي َّد َعي أن ذلك يؤدي إليه ،ونسبة اإللقاء إلى الشيطان حينئذ؛ ألنه يثير الشبهات
بالوساوس والعراقيل؛ فيكون المعني :وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي إال إذا

وحيا أنزل هللا فيه هداية لهم قام في وجهه مشاغبون
َحدث قومه عن ربه ،أو تال ً
الكلِم عن مو ِ
ِ ن
معارضون َّ ن
اضع ِه ،وينشرون ذلك بين
يتقولُو َ عليه ما لم َيُقْل ُه ،ويحرُفو َ َ
فينسخ
الناس ،وال يزال األنبياء يجاهدونهم ويجاهدون في سيبل الحق حتى ينتصر؛
ُ
هللا ما يلقي الشيطان من شبه ،ويثبت الحق ويقويه ،وقد وضع هللا هذه السنة في
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ضعفاء اإليمان الذين في قلوبهم مرض،
الخبيث من الطيب؛ فيفتتن
الخلق؛ ليتميز
ُ
ُ
ثم يمحص هللا الحق ويظهره ،ويقبله من أراد هللا له الهداية ،وهم الذين أوتوا العلم؛

ثانيا :أن المراد به -بالتمني -تشهي
فيعلمون أنه الحق من ربهم ،وتخبت له قلوبهمً .
حصول األمر المرغوب فيه وحديث النفس بما كان ويكون ،واألمنية من هذا المعني
جديدا وشرًعا
هدى ً
كأن المعني :وما أرسل هللا من رسول وال نبي ليدعو قومه إلى ً
سابًقا إال وغاية مقصوِدة وجل أمانيه أن يؤمن قومه ،وأن يصدقوا بالهداية التي جاء

بها ،وكان نبينا -صلى هللا عليه وسلم -من ذلك في المقام األعلى؛ فكان شديد
الحرص على إيمان قومه ،وكان إذا أعرضوا عنه حزن فقال له ربهَ{ :فَلعَّلك ب ِ
اخ ٌع
َ َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
الن ِ
َكثَ ُر َّ
اس َوَل ْو
{و َما أ ْ
َسًفا} (الكهفَ )6 :
َنْف َس َك َعَلى آثَاره ْم إ ْن َل ْم ُي ْؤم ُنوا ب َه َذا اْل َحديث أ َ
ِ
ين} (يوسفَ { )103 :ف َال َي ْح ُزْن َك َق ْولُ ُه ْم} (يس )76 :مثل هذه اآليات
ص َت ِب ُم ْؤ ِمن َ
َح َر ْ
تبين أن النبي كان يريد هدايتهم ،والمعني :وما أرسلنا من رسول وال نبي إال إذا تمني
هذه األمنية السامية ،وهي هداية قومه ألقى الشيطان في سبيله العثرات ،وأقام بينه
وبين مقصده العقبات ،ووسوس في صدور الناس؛ فثاروا في وجهه ،وجادلوه بالسالح
حين وبالقول حين آخر ،فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها ونالوا منه ،وهو قليل
األتباع ظنوا أن الحق في جانبهم ،وقد يستدرجهم هللا جرًيا على سنته يجعل الحرب
بينهم وبين المؤمنين سجاال؛ فينخدع بذلك الذين في قلوبهم شك ونفاق ،ولكن سرعان
ِ
ضعف
ما يمحو هللا ما ألقاه الشيطان من الشبهات ،ويزيل العراقيل ،وينشئ من
أنصار اآليات قوة ويبدلهم من ذلهم عزة ،وتكون في النهاية كلمة هللا هي العليا

وكلمة الذين كفروا السفلى؛ ليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق؛
فتخبت له قلوبهم ،وإن هللا لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم .نعود بعد ذلك إلى
الشبهات التي أثارها بعض الزنادقة ،وبعض المعادين لإلسالم حول قصة السيدة
زينب بنت حجش -رضي هللا عنها -وقد سبق الكالم فيها ،وفي هذه القصة وتفنيد

أقوالهم ،لكن ال مانع من تكمله الردود في هذا األمر؛ ليتضح الموقف ،ونكون على
ٍ
َّللاُ َعَل ْي ِه
ول لَِّل ِذي أ َْن َع َم َّ
{وإِ ْذ تَُق ُ
بينة من هذا األمر؛ فاآلية التي في سورة األحزابَ :
َّللا مب ِد ِ
ِ
وأ َْنعمت عَلي ِه أ ِ
ِ ِ
َّ
يه َوتَ ْخ َشى
َّللا َوتُ ْخفي في َنْفس َك َما َّ ُ ُ ْ
َمس ْك َعَل ْي َك َزْو َج َك َوات ِق َّ َ
َ َْ َ َ ْ ْ
َّ
اك َها لِ َكي َال َي ُكو َن َعَلى
اس َو َّ
ضى َزْيٌد ِم ْن َها َو َ
ط ًار َزَّو ْجَن َ
َح ُّق أ ْ
َن تَ ْخ َشاهُ َفَل َّما َق َ
َّللاُ أ َ
الن َ
ْ
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اْلمؤ ِمِنين حرج ِفي أ َْزو ِ ِ ِ
َّللاِ َمْف ُعوًال}
َم ُر َّ
ض ْوا ِم ْن ُه َّن َو َ
ط ًار َوَك َ
اج أ َْدعَيائ ِه ْم ِإ َذا َق َ
ُْ َ ََ ٌ
ان أ ْ
َ
(األحزاب.)37 :

كثير سبق ذكره :أن الرسول -عليه الصالة والسالم -ذهب إلى
كالما ًا
روى المبطلون ً
ِ
بيت ز ٍيد في غيبته ،فرأى زينب ،والريح كشفت عن ستر بيتها فرآها في حسنها؛ فوقع

لما
حبها في قلبه؛ من هذا الكالم الخبيث الذي ذكره المبطلون ،ونحن نعلم أنه َّ

حضر زيد أخبرته بكال ِم رسول هللا ،فذهب زيد وقال :بلغني أنك أتيت منزلي َّ
فهال

دخلت يا رسول هللا ،لعل زينب أعجبتك فأفارقها ،هذا كالم أورده بعض المفسرين،
َّللاَ} فنزلت اآلية.
قال له الرسول -عليه الصالة والسالم{ :-أ َْم ِس ْك َعَل ْي َك َزْو َج َك َواتَّ ِق َّ
َّللا مب ِد ِ
ِ
ِ ِ
يه
{وتُ ْخفي في َنْفس َك َما َّ ُ ُ ْ
يبقي لنا ما هو الشيء الذي عاتبه ربه فيه وهو قولهَ :
َوتَ ْخ َشى َّ
َن تَ ْخ َشاهُ} الرسول -عليه الصالة والسالم -هو الذي
اس َو َّ
َح ُّق أ ْ
َّللاُ أ َ
الن َ
زوجها لزيد بن حارثة مواله ،وكانت معلومة يعرفها رسول هللا -صلي هللا عليه

صنع رسول هللا وأمره فزوجها
وسلم -فلما تزوجها زيد كرهت ذلك ،ثم رضيت بما
َ
إياه ،ثم أعلم هللا رسوله بعد أن تزوجها زيد بأن زينب ستكون من أزواجه؛ فكان
يستحي أن يعلن الرسول -صلى هللا عليه وسلم -ذلك.
فلما حدث بين سيدنا زيد وزوجه بعض األمور ،وأشتكي إلى رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -أمره الرسول أن يمسك عليه زوجه ،وأن يتقي هللا ،وكان يخشي رسول
هللا أن يعيب عليه الناس ويقولوا :تزوج محمد امرأة ابنه ،وكان قد تبني ز ًيدا ،وهذا هو
السبب الصحيح في هذه الرواية.

وابن أبي حاتم والطبري رووا بسندهم قالوا :أعلم هللا نبيه أن زينب ستكون من أزواجه
قبل أن يتزوجها ،فلما أتاه زيد يشكوها ،قال له النبي :اتق هللا ،وأمسك عليك زوجك،

قال هللا :قد أخبرتك أني مزوجكها ،وتخفي في نفسك ما هللا ُمبديه؛ فالذي أخفاه النبي
عليه الصالة والسالم -هو أن هللا أخبره بأنها ستكون من زوجاته ،وخشي النبي أنالعرب يلومون هذا التصرف؛ ألن العرب كانوا من عادتهم التبني ،وكانت العرب

تلحق االبن المتبنى بالعصبي ،وتجري عليه حقوقه في الميراث ،وتحرم زوجته على
الوالد أو األب الذي تبناه ،وكانت تلك العادة متأصلة في نفوسهم.
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لوم العرب
فلما أخبر هللا رسوله بذلك ،وأن هللا سيزوج رسوله منها؛ خشي النبي َ
وعتابهم ،فيما ألفوها وتعودوه ،وأن اإلسالم سيقضي على حرمه زوجة االبن المتبنى،
وسيقضي بأن زوجه االبن المتبني ليست كزوجة االبن العصبي ،وبينت اآليات
َّللاِ ِفي َّال ِذين خَلوا ِمن َقبل وكان أَمر َّ ِ
ورا}
{سَّن َة َّ
َّللا َق َد ًار َمْق ُد ً
َ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َ ُْ
القرآنية أن ذلكُ :
(األحزاب.)38 :

اج رسول هللا من السيدة زينب كان ٍ
بأمر من هللا ،وأن
فواضح في هذه اآليات :أن زو َ
هللا -عز وجل -أراد يبطل ما تعود عليه العرب من حرمه زوجة المتبني ،فلما قضي
هللا ذلك أتم أمره ،وأظهر هذا األمر ،وكان جبريل قد أخبر النبي -صلى هللا عليه

وسلم -بأن زينب ستكون زوجة له ،وسيبطل هللا بزواجه منها عادة العرب ،ولكن
ِ
بطالق َها ،فتشيع المقالة بين الناس أن
النبي وجد غضاض ًة على نفسه أن يأمر زيدا
محمدا تزوج حليلة ابنه ،وبذلك يصير عرض ًة للقيل والقال من أعدائه ،وهو في
ً

دعوته لدين هللا أحوج إلى تأييد المؤيدين ،فهذا المقدار من خشية الناس حتى أخفى
ما أخبره هللا به ،وهو نكاحها ،وهو ما عاتبه هللا عليه.

{ال َي ُكو َن
وقد صرح هللا في القرآن في كالمه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقالَ :
عَلى اْلمؤ ِمِنين حرج ِفي أ َْزو ِ ِ ِ
َّللاِ َمْف ُعوًال}
ان أ َْم ُر َّ
ض ْوا ِم ْن ُه َّن َو َ
ط ًار َوَك َ
اج أ َْدعَيائ ِه ْم ِإ َذا َق َ
ُْ َ ََ ٌ
َ
َ
هذا هو التفسير الذي يتفق مع الحق والواقع ،أما المستشرقون والمبشرون وأعداء

ثوبا من الكذب والخيال؛
اإلسالم فقد نسجوا من تلك الروايات الباطلة المختلقة الواهية ً
وطعنا في رسولنا محمد -صلى هللا عليه وسلم .الدخيل في التفسير
طعنا في الدين،
ً
ً
جامع المدينة.

ليس هناك أسوأ عاقبة وال أشد افتراء من الكذب على هللا تعالى ،بأن يتقول المرء
على هللا ما لم يقله ،أو يكذب ما قاله هللا ،وكأن المكذب ال يحس في أعماق نفسه
بوجود هللا وعظمته ،بسبب غيابه الحسي عنه ،ويفتقر في ذاته إلى رصيد كبير من
اإليمان يعوضه فراغ القلب ،وإقفار النفس ،وليته أدرك مصيره المشؤوم ومستقبله
المظلم ،وهذا ما نبه إليه القرآن الكريم في قوله تعالى[ :سورة األعراف ( : )7اآليات
آيات ِه أ ِ
َّللاِ َك ِذب ًا أَو َك َّذب ِب ِ
ُولئ َك َيناُل ُه ْم
ظَل ُم ِم َّم ِن ا ْفتَرى َعَلى َّ
 37الى َ ]39ف َم ْن أَ ْ
َ
ْ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
جاء ْت ُه ْم ُرُسلُنا َيتََوَّف ْوَن ُه ْم قالُوا أ َْي َن ما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُعو َن ِم ْن
َنص ُيب ُه ْم م َن اْلكتاب َحتى إذا َ
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ِ
ِ
َّللاِ قاُلوا ُّ
قال ْاد ُخُلوا ِفي
ُدو ِن َّ
ضلوا َعَّنا َو َش ِه ُدوا َعلى أ َْنُفس ِه ْم أََّن ُه ْم ُ
كانوا كاف ِر َ
َ
ين (َ )37
أُم ٍم َق ْد َخَل ْت ِم ْن َقْبِل ُكم ِم َن اْل ِج ِن و ِْ
اإل ْن ِ
الن ِ
س ِفي َّ
ُختَها َحتَّى
ار ُكَّلما َد َخَل ْت أ َّ
ُمةٌ َل َعَن ْت أ ْ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
الء أَضُّلونا َفآت ِهم عذاباً ِ
ُخراهم ألُوالهم ربَّنا هؤ ِ
ِ
ِ
ِ
ض ْعفاً ِم َن
َ
ْ َ
ُ
ُْ َ
إ َذا َّاد َارُكوا فيها َجميعاً قاَل ْت أ ْ ُ ْ
لكن ال تَعَلمون ( )38وقاَلت أُو ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َّ
كان َل ُك ْم
اله ْم أل ْ
َ ْ
ْ ُ َ
ف َو ْ
اه ْم َفما َ
قال ل ُك ٍل ض ْع ٌ
ُخر ُ
ُ
ار َ
عَلينا ِم ْن َف ْ ٍ
ذاب ِبما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ِس ُبو َن ( )39التفسير الوسيط للزحيلي.
َْ
ضل َف ُذوُقوا اْل َع َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اق ْب ُن َي ْحَيى
ص ِر ُّي ،ثنا اْلمْق َد ُام ْب ُن َد ُاوَد ،ثنا َعل ُّي ْب ُن َم ْعَبد الس ْن ِج ُّي ،ثنا ِإ ْس َح ُ
َح َّدثََنا اْلم ْ
ول َّ ِ
طٍ
ان لِرس ِ
اءَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
صَّلى َّ
اْل َك ْعِب ُّيَ ،ع ِن ْاب ِن ُج َرْي ٍجَ ،ع ْن َع َ
َّللاُ
َّاسَ ،ق َ
َّللا َ
الَ :ك َ َ ُ
ول َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ َّ
طربَ ،فَقال رس ِ
ان َس ْه ٌل
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمِ« :إ َّن ْاألَ َذ َ
َعَل ْيه َو َسل َم ُم َؤذ ٌن َي ْ َ ُ
َّللا َ
َ َُ
ان أَ َذ ُان َك َس ْه ًال َس ْم ًحا َوإِ َّال َف َال تُ َؤِذ ْن» الترغيب في فضائل األعمال و
َس ْم ٌحَ ،فِإ ْن َك َ
ثواب ذلك.
ود ،أََّنه َقال« :اْل ِغناء ينِبت ِ
النَف ِ
ِ
ِ
ورِو َينا َع ِن ْاب ِن مسع ٍ
اء
َ ُ ُْ ُ
َ
َْ ُ
َُ
ُ َ
اق في اْلَقْلب َك َما ُي ْنب ُت اْل َم ُ
الش ِاف ِعي ر ِ
ِ
وعا َقال َّ
َّ
ان ِم َّم ْن َال َي ْن ِس ُب َنْف َس ُه
ضي َّ
الزْر َ
َّللاُ َع ْن ُهَ :وَل ْو َك َ
ع» َوُرِو َي َذل َك َم ْرُف ً َ
ُّ َ َ
ِ ِ
ط ِرب ِفي اْلح ِ
ان ِإَّنما ُي ْعر ُ ِ
ال َفَيتََرَّس ُم لِ َذلِ َكَ ،وَال ُي ْؤتَى لِ َذلِ َكَ ،وَال َي ْأِتي
َ
ف بأََّن ُه ُي ْ ُ
إَل ْيهَ ،وَك َ َ َ
ِ
ط َش َه َادتُ ُه َوَك َذلِ َك اْل َم ْ أرَةُ...
ضى ِب ِهَ ،ل ْم تَ ْسُق ْ
َعَل ْيهَ ،وَال َي ْر َ
ال :أنا أ َُبو اْل َعب ِ
َح َم ُد ْب ُن َع ْب ِد
َخَب َرَنا أ َُبو َع ْب ِد َّ
َّللاِ اْل َح ِاف ُ
أْ
وب ،أنا أ ْ
َّاس ُم َح َّم ُد ْب ُن َي ْعُق َ
ظَ ،ق َ
ارِثي ،أنا أَبو أُسام َة ،عن ِهشا ِم ب ِن عروة ،عن أَِب ِ
يه ،عن ع ِائشة ر ِ
ضي َّ
اْل َح ِم ِيد اْل َح ِ ُّ
ُ َ َ َ ْ َ ْ ُْ َ َ َ ْ
َّللاُ
َْ َ َ َ َ َ
ار تُ َغِنَي ِ
ان ِم ْن َج َو ِاري ْاأل َْنص ِ
ارَيتَ ِ
َع ْن َها َقاَل ْتَ :د َخ َل َعَل َّي أ َُبو َب ْك ٍر َو ِع ْن ِدي َج ِ
ان ِب َما
َ
تََقاوَل ِت ْاألَنصار يوم بع ٍ
اث ،قالت :وليستا ِبمغِنيتي ٍن ،فقال أَبو بك ٍر ر ِ
َّللاُ َع ْن ُه:
ضي َّ
ْ َ ُ َْ َ ُ َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َّ
َّللا َّ
الشي َ ِ ِ
ِ
ِ
أَِبم ْزم ِ
ال
ور َّ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم؟ َوَذل َك َي ْوُم عيد َفَق َ
طان في َب ْيت َرُسول َّ َ
َ ُ
رسول َّ ِ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ« :يا أََبا َب ْك ٍرِ ،إ َّن ِل ُك ِل َق ْو ٍم ِع ًيداَ ،و َه َذا ِع ُيدَنا» َوِفي
َُ ُ
َّللا َ
ِ
الزه ِرِي ،عن ع ِائ َش َة ِفي ه َذا اْلح ِد ِ
ان َوتَُد ِفَف ِ
ان ِفي أَيَّا ِم ِمًنى تُ َغِنَي ِ
ارَيتَ ِ
يثَ « :ج ِ
ان
ِرَو َاية ُّ ْ
َ
َْ َ
َ
ِ ِ ِ
َما ِ
الش ِاف ِعي ر ِ
َعر ِ
ان» َقال َّ
ض ِرَب ِ
اب َف َال
ضي َّ
َوتَ ْ
است َماعُ اْل ُحداءَ ،وَنشيد ْاأل ْ َ
َ
َّللاُ َع ْن ُهَ :وأ َّ ْ
ُّ َ َ
بأْس ِب ِه َكثُر أَو َق َّل ،وَك َذلِك اسِتماع ِ
الش ْعرِ .السنن الصغير للبيهقي.
َ َ ْ َ ُ
َ َ
َ ْ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ال:
اك َع ْن ُه َوأ ْ
ال« :أ َْن َه َ
َك َرُه ُه» َق َ
َوُرِو َيناهُ َع ِن اْلَقاس ِم ْب ِن ُم َح َّمد أََّن ُه ُسئ َل َع ِن اْلغَناءَ ،فَق َ
َّللا اْلح َّق ِمن اْلب ِ
ِ ِ
اط ِل ِفي أَِي ِه َما تَ ْج َع ُل
الْ " :ان ُ
َ َ
ظ ْر َيا ْاب َن أَخي :إ َذا َمي ََّز َّ ُ َ
أَ
َح َرٌام ُه َو؟ َق َ
ِ
اء؟ " معرفة السنن و اآلثار.
اْلغَن َ
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وقد قالوا أنه صحيح السند ،وأن التغني المذكور في الحديث السابق ،وهو مصدر

َّ
غنى ،وقد فسرنا التغنية في الحديث بأنها ليست الغناء الذي يقصد به القارئ أن

يعتبر القرآن أغنية يطرب بها السامعين ،إنما التغني عمل نفسي للقارئ التالي للقرآن،
مدركا لكل
بأن يشبع الكلمات ويستمتع بها وبنغمها ،ويراجع في كلماته متذوًقا لهاً ،
متفهما ،محبًّا للقرآن غير متململ وال متكلف ،وقد شرحنا ذلك من قبل.
معانيها
ً
وكتابة القرآن الكريم أمر مطلوب ،وقد كان النبي -صلى هللا تعالى عليه وسلم-

الكتَّاب ما حفظ من ربه ،وما أن انتقل النبي -صلى هللا تعالى عليه
يملي على ُ
ظا
مكتوبا
وسلم -إلى الرفيق األعلى َّإال كان القرآن الكريم كله
مسطورا ،ومحفو ً
ً
ً
متلوا تالوة نبوية.
تال ًّ
ومر ً

أقول :للترجيع مراتب بعضها الغناء ،كما دل عليه قوله (عليه السالم) في الحديث

السابق " سيجئ من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء " فمن عرف مراتبه

وميز بينها وعرف مرتبة الغناء ،فالظاهر أنه يجوز له ما دون هذه المرتبة ولكن

التميز بينها مشكل جدا ،والترجيع أكثر ما يبلغ الغناء كما هو المتعارف من قراءة
أهل الحزب ،وال سيما عند إرادة الفراغ لما فيها من الخروج عن التالوة ،فاإلحتياط
تركه إال ما علم قطعا أنه ال يضر بالتالوة .شرح أصول الكافي مولى محمد صالح.

وإن األمر بالكتابة ال يدل على االستغناء بهاَّ ،
فإنه إن حفظ الحروف والكلمات ال

يروي الترتيل الذي نزل على النبي -صلى هللا تعالى عليه وسلم ،ولذلك كان ال ُب َّد
من اإلقراء على مقرئ؛ ليحفظ المتواتر عن النبي -صلى هللا تعالى عليه وسلم-

الذي علمه ربه الترتيل ،كما تواتر القرآن المحفوظ ،وكما قال تعالىِ{ :إَّنا َن ْح ُن َن َّزْلَنا
ِ
ظو َن} [الحجر. ]9 :
الذ ْك َر َوإَِّنا َل ُه َل َح ِاف ُ

من هذا كله يتبين أن القراءة الصحيحة تكون بترتيل القرآن الكريم ،لما علمه هللا

تعالى لنبيه في قوله تعالت كلماتهَ { :فِإ َذا َق َأرَْناهُ َفاتَِّب ْع ُق ْ َرآَن ُه ،ثُ َّم ِإ َّن َعَل ْيَنا َبَي َان ُه}
[القيامة. ]19 ،18 :
وإن االعتبار في القراءة التي يكون فيها التزيين يثبت بأن يمتلئ قلب القارئ

بالخشوع ،ويلقي به في نفوس السامعين ،فهذا هو القياس المستقيم ،ولقد قال النبي -
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صلى هللا تعالى عليه وسلم -كما روينا من قبل" :أحسن الناس صوتًا من إذا ق أر
رأيته يخشى هللا تعالى".
وإن قراءة القرآن ال تجوز َّإال بإخراج الحروف من مخارجها ،والمد في موضعه،
والغن في موضعه ،والوصل حيث يقتضيه المعنى ،والوقف حيث يوجبه المعنى،
فذلك هو الترتيل.

ولقد روى حذيفة بن اليمان أن النبي -صلى هللا تعالى عليه وسلم -قال" :اقرءوا
القرآن بلحون العرب وأصواتها ،وإياكم ولحون أهل الفسق ،ولحون أهل الكتاب،

وسيجيء بعدي قوم ِ
يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح ،ال يجاوز حناجرهم ،مفتونة
قلوبهم ،وقلوب الذين يعجبهم شأنهم" رواه الترمذي في نوادر األصول من حديث
حذيفة.

ولقد سمع النبي -صلى هللا تعالى عليه وسلم -مؤذنا يطرب ِ
ويردد في الحروف،
ً
فقال له رسول هللا -صلى هللا تعالى عليه وسلم" :إن األذان سهل سمح ،فإذا كان

سهال ،وإال فال تؤذن" رواه الدارقطني في سننه.
سمحا ً
أذانك ً
وإذا كان النبي -صلى هللا تعالى عليه وسلم -قد منع الغناء في األذان ،فأولى ثم
أولى أن يمنعه في القرآن ،فهو كتاب هللا تعالى وخطابه ،وهو الذي رتله كما صرح

يال} [الفرقان. ]32 :
{وَرَّتْلَناهُ تَ ْرِت ً
بذلك؛ إذ قال فيما تلونا من قبلَ :

ويظهر أن مصر من قديم الزمان حملت بدعة قراءة القرآن بألحان األعاجم ،فقد قال

القرطبي في كتابه "أحكام القرآن" بعد أن ِبين أن الترديد حيث يكون على مقتضى

المعنى ،وما يومئ إليه النص القرآني ،قال :فإذا زاد على ذلك حتى ال يفهم معناه

فذلك حرام ،كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز،

ضل سعيهم ،وخاب عملهم ،فيستحلون بذلك
ويأخذون على ذلك األجور والجوائزَّ ،
تغيير كتاب هللا ،ويهونون على أنفسهم االجتراء على هللا بأن يزيدوا في التنزيل ما
ورفضا لسير الصالحين فيه من
جهال بدينهم ،ومروًقا عن سنة نبيهم،
ليس فيه ً
ً
ونزوعا إلى ما زين لهم الشيطان من أعمالهم ،وهم يحسبون أنهم يحسنون
سلفهم،
ً

صنعا ،فهم في ِ
غيهم يترددون ،وبكتاب هللا يتالعبون ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،لكن
ً
قد أخبر الصادق أن ذلك يكون".
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و َّ
إن العدوى قد انتقلت من مصر إلى البالد العربية ،وما زالت العدوى تسري ،وال
حول وال قوة َّإال باهلل تعالى العظيم.
اللهم اغفر لنا وال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء معنا ،وألهمنا المحافظة على قرآنك
الكريم من عبث العابثين ولهو الالهين ،وافتراء المفترين ،إنك أنت وحدك الحافظ
لكتابك ،وإنه لمحفوظ إن شئت رب العالمين .تم بحمد هللا تعالى وعونه .المعجزة

الكبرى القرآن .أقول لك يا أخي الكريم أتحدى أي عالم أو متعلم أن يأتيني بآية

واحدة أو حديث واحد يقول و جود القرآن تجويدا .بل قال هللا سبحانه و تعالى و رتل
القرآن ترتيال .و لكن اعتادت األمة أن تفضل ما تأتي به هي في الدين على ما آتاه
هللا و رسوله لما أورثها السلف من عادات و قد اختاروا أئمة ألنفسهم بدل من اختار
هللا لهم و رسوله.

وما روي أن زيادا النميري جاء إلى أنس رضي هللا عنه مع القراء فقيل له:
اقرأ ،فرفع صوته وطرب -وكان رفيع الصوت ،-فكشف أنس عن وجهه ،وكان على

وجهه خرقة سوداء ،وقال :يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون ،وكان إذا رأى شيئا ينكره رفع
الخرقة عن وجهه .وهذا له حكم الرفع ،فقوله :ما هكذا كانوا يفعلون .دل على أن

القراءة في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم لم تكن على نحو قراءة زياد.
وقالوا أيضا :إن التغني والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس منه ،وذلك
ألنه يقتضي مد ما ليس بممدود ،وهمز ما ليس بمهموز ،وجعل الحرف الواحد حروفا
كثيرة ،وهو ال يجوز .هذا إلى أن التلحين من شأنه أن يلهي النفوس بنغمات
الصوت ،ويصرفها عن االعتبار وتدبر معاني القرآن.

هذه أدلة المانعين ،وقد تأولوا ما أورده المجيزون مما يفيد جواز القراءة باأللحان

فقالوا في حديث« :زينوا القرآن بأصواتكم» إن فيه قلبا ،وأصله« :زينوا أصواتكم
بالقرآن» كما قيل في :عرضت الناقة على الحوض ،وعلى تسليم أنه ليس في
الحديث قلب ،فمعنى تزيين القرآن باألصوات تجويده ،وتحسين أدائه بالمد والغنة

واإلظهار ،وضبط كلماته ،وتبيين حروفه ،وأنت ترى أن هذا التأويل بوجهيه بعيد عن
لفظ الحديث غاية البعد ،وهو على كل حال تأويل ال دليل عليه ،وال موجب له.
وقالوا في الحديث الثاني« :ليس منا من لم يتغن بالقرآن» إنه ليس من الغناء وإنما
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هو من االستغناء ،كما فسره بذلك سفيان بن عيينة ،ومعناه :ليس منا من لم يستغن
بالقرآن عن الحديث ،أو عن أخبار األولين .قالوا :وقد ورد التغني بمعنى االستغناء
في كالم العرب .قال األعشى:
وكنت ام أر زمنا بالعراق  ...عفيف المناخ طويل التغني

وأنت ترى أيضا أن تأويل التغني باالستغناء تأويل بعيد ال دليل عليه ،ولذلك لما
سئل الشافعي عن هذا التأويل المنسوب البن عيينة قال :نحن أعلم بهذا ،لو أراد به
االستغناء لقال .من لم يستغن بالقرآن ،ولكن لما قال« :يتغن بالقرآن» علمنا أنه أراد
به الغناء .أما بيت األعشى فال حجة لهم فيه ،فإنه ال يستقيم معناه على إرادة
االستغناء ،وإنما هو بمعنى اإلقامة ،من قولهم :غنى فالن بمكان كذا إذا أقام ،ومنه
ِ
يها.
قوله تعالىَ :كأ ْ
َن َل ْم َي ْغَن ْوا ف َ
ثم أولوا ما ورد في بقية األحاديث التي استدل بها المجيزون من الترجيع والتحبير
والتغني مما يرجع لحسن التجويد ،وإتقان األداء.
والحق أن األدلة تشهد للمجيزين ،وذلك ألنه إذا كان التلحين والتطريب يغير من

ألفاظ القرآن ،ويخل بما نقل إلينا من طرق األداء أو كان تكلفا وتصنعا ورفعا وخفضا

على نحو توقيعات الموسيقى ،فال كالم في أنه ممنوع ومحرم.
أما إذا كان تحبي ار وترقيقا وتحزينا ،وشيئا قضى به اتعاظ القارئ ،وكمال تأثره بمعاني
القرآن ،فليس هناك من األدلة ما ينهض على منعه .بل األدلة شاهدة به وداعية إليه.

وعلى هذا ينبغي حمل كل ما أورده المانعون في منع التغني على التغني المذموم

الذي يسير فيه القارئ مع الهوى ويلهو به عن تدبر المعنى ويخرج فيه عن الحدود

والقوانين المأثورة في األداء والترتيل .وهذا محمل قريب جدا وهو فوق ذلك مؤيد بتلك
النصوص واآلثار التي تجيز التغني في قراءة القرآن وبعد هذا ترى األدلة كلها متفقة

ال تعارض بينها وال تدافع .تفسير آيات فقد نعى عليه السالم على من يرجع بالقرآن
ترجيع الغناء والنوح على نحو ما يفعله أكثر قراء هذا العصر.

حديث« :يتخذون القرآن مزامير ،يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم وال أفضلهم ليغنَيهم
غناء» .
ً
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أذانك سهالً سمحاً وإالَّ فال تؤذن» قالوا:
حديث« :إن
سمح ،فإن كان ُ
َ
سهل ٌ
األذان ٌ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّلمَ أن يطرب المؤذن في أذانه ،فدل ذلك على أنه
صَّلى َّ
فقد كره النبي َ
يكره التطريب في القراءة بطريق األولى.

وقالوا أيضاً :إن التغني والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس منه ،وذلك

ألنه يقتضي مد ما ليس بممدود ،وهمز ما ليس بمهموز ،وجعل الحرف الواحد حروفاً
كثيرة وهو ال يجوز ،هذا إلى أن التلحين من شأنه أن يلهي النفوس بنغمات الصوت،

ويصرفها عن االعتبار والتدبر لمعاني القرآن الكريم.
وقد سئل (مالك) عن األلحان في الصالة فقال :ال تعجبني ،وقال :إنما هو غناء

يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم.

وروي عن اإلمام (أحمد) أنه كان يقول :قراءة األلحان ما تعجبني ،والقراءة بها بدعة
ال تسمع .روائع البيان تفسير آيات األحكام.
في روضة الكافى على بن محمد عن على بن العباس عن على بن حماد
عن عمرو بن شمر عن ابى جعفر عليه السالم في قول هللا عزوجل  " :والنجم اذا

هوى " قال  :أقسم بقبر محمد اذا قبض " ما ضل صاحبكم " بتفضيله أهل بيته "

وما غوى "

في تفسير على بن ابراهيم أخبرنا أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين

بن العباس عن أبى جعفر عليه السالم في قوله " :ما ضل صاحبكم وما غوى "

يقول  :ما ضل في علي وما غوى " وما ينطق فيه عن الهوى " وما كان قال فيه اال

بالوحي الذى أوحى اليه .

في روضة الكافى متصل بآخر ما نقلنا قريبا أعنى وما غوى " وما ينطق عن الهوى
" يقول  :ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه  ،وهو قول هللا عزوجل  " :ان هو اال وحى

يوحى ".
محمد بن يحيى عن أحمد بن سليمان عن عبدهللا بن محمد اليمانى عن مسمع بن
الحجاج عن صباح الحذاء عن صباح المزنى [ عن جابر ] عن ابى جعفر
عليه السالم قال  :لما أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وآله بيد على عليه السالم يوم
الغدير صرخ ابليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم في بر وال بحر اال أتاه فقالوا :
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يا سيدهم وموالهم ماذا دهاك ؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه ،
فقال لهم  :فعل هذا النبى فعال ان تم لم يعص هللا أبدا  ،فقالوا  :يا سيدهم انت كنت

الدم  ،فلما قال المنافقون  :انه ينطق عن الهوى وقال أحدهما لصاحبه  :اما ترى

عينيه تدوران في رأسه كانه مجنون ؟ يعنون رسول هللا صلى هللا عليه وآله  -صرخ
ابليس صرخة يطرب فجمع اوليائه فقال لهم  :اما علمتم انى كنت الدم من قبل ؟
قالوا  :نعم قال  :آدم نقض العهد ولم يكفر بالرب  ،وهؤالء نقضوا العهد وكفروا
بالرسول  ،والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

في امالى الصدوق باسناده إلى ابى عبدهللا عليه السالم انه قال لعلقمة :

ان رضا الناس ال يملك وألسنتهم ال تضبط  ،وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء

هللا و رسله وحجج هللا عليهم السالم  ،ألم ينسبوه إلى انه ينطق عن الهوى في ابن

عمه على عليه السالم حتى كذبهم هللا عزوجل  ،فقال  " :وما ينطق عن الهوى *
ان هو اال وحى يوحى " والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
في اصول الكافى على بن محمد بن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
اى قالوا يا سيدنا وموالنا وانما غيره لئال يوهم انصرافه اليه ( ع )  .وهذا شايع في
كالم البلغاء في نقل امر ال يرضى القائل لنفسه كما في قوله تعالى  " :ان لعنة هللا

عليه ان كان من الكاذبين " وقوله " ماذا دهاك " يقال  :دهاه اذا أصابته داهنة ،
قاله المجلسى في مرآة العقول .عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد
بن عثمان وغيره قالوا :سمعنا أبا عبدهللا عليه السالم يقول  :حديثى حديث أبى ،
وحديث أبى حديث جدى  ،وحديث جدى حديث الحسين  ،وحديث الحسين حديث
الحسن  ،وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين  ،وحديث أمير المؤمنين حديث رسول
هللا صلى هللا عليه وآله  ،وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله قول هللا عزوجل .

في تفسير على بن ابراهيم  :علمه شديد القوى يعنى هللا عزوجل ذو مرة فاستوى

يعنى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقال  :حدثنى ياسر عن أبى الحسن صلوات هللا
عليه قال  :مابعث هللا نبيا اال صاحب مرة سوداء صافية وقوله :وهو باالفق االعلى
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يعنى رسول هللا صلى هللا عليه وآله ثم دنى يعنى رسول هللا من ربه عزوجل فتدلى
قال  :انما نزلت ثم دنا فكان قاب قوسين أو ادنى قال  :كان من هللا كما بين مقبض
القوس إلى رأس السية " أو أدنى " اى من نعمته ورحمته قال بل أدنى من ذلك .
وفيه واما قوله  " :آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه " فانه حدثنى أبى عن ابن ابى
عمير عن هشام عن أبى عبدهللا عليه السالم ان هذه االية مشافهة هللا لنبيه صلى

هللا عليه وآله لما أسرى به إلى السماء قال النبى صلى هللا عليه وآله  :انتهيت إلى
سدرة المنتهى واذا الورقة منها تظل امة من االمم فكنت من ربى كقاب قوسين أو
أدنى كما حكى هللا عزوجل  ،و الحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة .
وفيه  " :فكان قاب قوسين أو ادنى " كان بين لفظه وبين سماع محمد كما بين وتر
القوس وعودها  ،حدثنى أبى عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن
ابن سنان قال  :قال أبوعبدهللا عليه السالم  :أول من سبق إلى رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وذلك انه أقرب الخلق إلى هللا تعالى وكان بالمكان الذى قال له جبرئيل لما
اسرى به إلى السماء  :تقدم يا محمد فقد وطيت موطئا لم يطأه ملك مقرب وال نبى

مرسل  ،ولو ال أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه  ،وكان من
هللا عز و جل كما قال هللا عز و جل " قاب قوسين أو ادنى " اى بل أدنى .
في كتاب علل الشرايع باسناده إلى على بن سالم عن أبيه عن ثابت بن دينار قال :
سألت زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السالم عن هللا

جل جالله هل يوصف بمكان ؟ فقال  :تعالى عن ذلك قلت فلم أسرى نبيه صلى هللا
عليه وآله
إلى السماء ؟ قال  :ليريه ملكوت السموات وما فيها من عجائب صنعه وبدايع خلقه
قلت فقول هللا عزوجل  " :ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى " ؟ قال  :ذلك
رسول هللا صلى هللا عليه وآله دنى من حجب النور فراى من ملكوت السماوات ثم
تدلى عليه السالم فنظر من تحته إلى ملكوت االرض حتى ظن أنه في القرب من
االرض كقاب قوسين أو أدنى .
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وباسناده إلى هشام بن الحكم عن أبى الحسن موسى حديث طويل يقول فيه عليه

السالم  :فلما اسرى بالنبى صلى هللا عليه وآله وكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى
رفع له حجاب من حجبه .
في امالى شيخ الطائفة قدس سره باسناده إلى ابن عباس قال  :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله  :لما عرج بى إلى السماء دنوت من ربى عزوجل حتى كان بينى وبينه
قاب قوسين أو أدنى  ،فقال لى  :يا محمد من تحب من الخلق ؟ قلت  :يا رب عليا

 .قال  :التفت يا محمد  ،فالتفت عن يسارى فاذا على بن أبى طالب عليه السالم .

وباسناده قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  :لما اسرى بى إلى السماء كنت
من ربى كقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربى ما أوحى  ،ثم قال  :يا محمد
اق أر على بن أبى طالب أمير المؤمنين  ،فما سميت بهذا أحدا قبله وال أسمى بها
أحدا بعده .

في أصول الكافى عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد الجوهرى عن على بن ابى حمزة قال  :سأل ابوبصير ابا عبدهللا

عليه السالم وانا حاضر فقال  :جعلت فداك كم عرج برسول هللا صلى هللا عليه وآله
فقال  :مرتين فأوقفه جبرئيل عليه السالم موقفا فقال له مكانك يا محمد  ،فلقد وقفت
موقفا ما وقفه ملك وال نبى  ،ان ربك يصلى فقال  :يا جبرئيل وكيف يصلى ؟ قال ،
يقول  :سبوح قدوس انا رب المالئكة والروح سبقت رحمتى غضبى  ،فقال  :اللهم
عفوك عفوك  ،قال  :وكان كما قال هللا  " :قاب قوسين او ادنى "  .فقال له
ابوبصير جعلت فداك ما قاب قوسين او ادنى ؟ قال  :ما بين سيتها إلى رأسها .
فقال  :كان بينهما حجاب يتالال يخفق وال اعلمه اال وقد قال  :زبرجد  ،فنظر في سم
االبرة إلى ما شاء هللا من نور العظمة  ،فقال هللا تبارك وتعالى  :يا محمد  ،قال
لبيك ربى  ،قال  :من المتك بعدك ؟ قال  :هللا اعلم قال  :على بن ابى طالب امير
المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين  ،قال  :ثم قال ابو عبد هللا عليه
السالم البى بصير  :يابا محمد وهللا ما جاءت والية على من االرض  ،ولكن جائت
من السماء مشافهة .
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في مجمع البيان وروى مرفوعا عن أنس بن مالك قال  :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله في قوله  " :فكان قاب قوسين أو ادنى " قال  :قدر ذراعين أو أدنى من
ذراعين .
في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عبدالصمد بن بشير قال  :ذكر أبوعبدهللا عليه السالم بدو االذان وقصة االذان
في اسراء النبى صلى هللا عليه وآله حتى انتهى إلى سدرة المنتهى قال  :فقال

السدرة :ما جازنى مخلوق قبل  ،قال  :ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
فاوحى إلى عبده ما أوحى  ،قال  :فدفع اليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب الشمال
فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر اليه فاذا فيه اسماء اهل الجنة

واسماء آبائهم  .ثم طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه وفتح صحيفة اصحاب الشمال
فاذا فيها اسماء اهل النار واسماء آبائهم وقبائلهم  ،ثم نزل ومعه الصحيفتان ،
فدفعهما إلى على بن ابى طالب عليه السالم وفى هذا الحديث اشياء ستقف عليها
في محالها انشاء هللا تعالى  .تفسير نور الثقلين.
فنزل جبرئيل عليه السالم بهذه االية  :وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما

سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو اال ذكر للعالمين .

في تفسير على بن ابراهيم وقوله  " :وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما
سمعوا الذكر " قال  :لما اخبرهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله بفضل أمير المؤمنين

عليه السالم " ويقولون انه لمجنون " فقال هللا سبحانه  " :وما هو " يعنى امير
المؤمنين عليه السالم " اال ذكر للعالمين " .
في روضة الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن سلمان عن عبدهللا بن محمد

الهمدانى عن مسمع بن الحجاج عن صباح المزنى عن جابر عن أبى جعفر عليه
السالم قال :لما أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وآله بيد على يوم الغدير صرخ ابليس
في جنوده صرخة فلم يبق منهم في بر وال بحر اال اتاه فقالوا  :ياسيدهم وموالهم ماذا
دهاك ؟ فما سمعنا لك صرخة اوحش من صرختك هذه ؟ فقال لهم  :قد فعل هذا
النبى فعال ان تم لم يعص هللا أبدا فقالوا  :يا سيدهم أنت كنت آلدم ؟ فلما قال

المنافقون  :انه ينطق عن الهوى وقال أحدهما لصاحبه  :اما ترى عينيه تدوران في
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رأسه كأنه مجنون ؟  -يعنون رسول هللا صلى هللا عليه وآله  -صرخ ابليس صرخة
يطرب فجمع أوليائه فقال  :أما علمتم انى كنت الدم من قبل ؟ قالوا  :نعم قال  :آدم
نقض العهد ولم يكفر بالرب وهؤالء نقضوا العهد وكفروا بالرسول والحديث طويل
أخذنا منه موضع الحاجة .
في مجمع البيان " ليزلقونك بابصارهم " اى ليزهقونك اى لقتلونك ويهلكونك عن ابن
عباس وكان يقرءها كذلك وقيل ليصرعونك عن الكلبى  ،وقيل يصيبونك بأعينهم عن
السدى والكل يرجع في المعنى إلى االصابة في العين  ،والمفسرون كلهم على انه

المراد في االية  ،وأنكر الجبائى ذلك وقال  :ان اصابة العين ال تصح  ،قال على

بن عيسى الرمانى  :وهذا الذى ذكره غير صحيح النه غير ممتنع أن يكون هللا

تعالى اجرى العادة بصحة ذلك لضرب من المصلحة  ،وعليه اجماع المفسرين ،
وجوزه العقالء فال مانع منه  ،وجاء في الخبر ان اسماء بنت عميس قالت  :يا
رسول هللا ان بنى جعفر تصبيهم العين فاسترقى لهم ؟ قال  :نعم لو كان شئ يسبق
القدر لسبقه العين .
في اصول الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن القداح عن أبى
عبدهللا عليه السالم قال  :قال أمير المؤمنين  :رقى النبى صلى هللا عليه وآله حسنا
وحسينا فقال  :اعيذكما بكلمات هللا التامة وأسمائه الحسنى كلها عامة من شر السامة
والهامة  ،ومن شر كل عين المة ومن شر حاسد اذا حسد  ،ثم التفت النبى صلى
هللا عليه وآله الينا فقال  :هكذا كان يعوذ ابراهيم اسماعيل واسحاق عليهم السالم .
بسم هللا الرحمن الرحيم
في كتاب ثواب االعمال باسناده عن أبى عبدهللا عليه السالم قال  :أكثر من
قرائة الحاقة فان قرائتها في الفرائض والنوافل من االيمان باهلل ورسوله  ،النها
انما نزلت في أمير المؤمنين عليه السالم ومعاوية ولم يسلب قاريها دينه حتى يلقى
هللا عزوجل.

في مجمع البيان وروى جابر الجعفى عن أبى جعفر عليه السالم قال  :اكثروا من
قرائة الحاقة في الفرائض والنوافل فان قرائتها في الفرائض والنوافل من االيمان باهلل و
رسوله  ،ولم يسلب قاريها دينه حتى يلقى هللا .
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ابى بن كعب عن النبى صلى هللا عليه وآله قال  :ومن قرء سورة الحاقة حاسبه هللا
حسابا بسي ار .
في تفسير على بن ابراهيم  :الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة قال  :الحاقة
الحذر بنزول العذاب كذبت ثمود وعاد بالقارعة قال  :قرعهم بالعذاب واما عاد
فاهلكوا بريح صرصر اى باردة عاتية قال  :خرجت اكثر مما امرت به فيمن
اليحضره الفقيه وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  :ما خرجت ريح قط اال

بمكيال اال زمن عاد فانها عتت على خزانها  ،فخرجت في مثل خرق االبرة فاهلكت
قوم عاد .
في روضة الكافى باسناده إلى أبى جعفر عليه السالم حديث طويل وفيه  :واما الريح
العقيم فانها ريح عذاب التلقح شيئا من االرحام وال شيئا من النبات  ،وهى ريح تخرج
من تحت االرضين السبع وما خرجت منها ريح اال على قوم عاد حين غضب هللا
عليهم فأمر الخزان ان يخرجوا منها على مقدار سعة الخاتم  ،قال  :فعتت على
الخزان فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيظا منها على قوم عاد  ،قال  :فضج
الخزان إلى هللا عزوجل من ذلك فقالوا  :ربنا انها قد عتت عن أمرنا انا نخاف أن
يهلك من لم يعصك من خلقك وعمار بالدك قال  :فبعث هللا عزوجل اليها جبرئيل
عليه السالم فاستقبلها بجناحه فردها إلى موضعها وقال لها  :أخرجى على ما أمرت
به  ،قال  :فخرجت على ما امرت به واهلكت قوم عاد و كل من بحضرتهم .
في كتاب علل الشرايع باسناده إلى عثمان بن عيسى رفعه إلى ابى عبد هللا عليه
السالم قال  :االربعاء يوم نحس مستمر النه اول يوم وآخر يوم من االيام التى قال
هللا عز و جل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام .
في تفسير على بن ابراهيم وقوله  " :سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما "
قال  :كان القمر منحوسا بزحل سبع ليال وثمانية ايام حتى هلكوا  ،قوله  :وجاء

فرعون من قبله والمؤتفكات بالخاطئة المؤتفكات البصرة والخاطئة فالنة وفى رواية
أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السالم في قوله  :فأخذهم اخذة رابية والرابية التى
اربيت على ما صنعوا .
وقوله  :انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعنى امير المؤمنين وأصحابه
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في كتاب معانى االخبار خطبة لعلى عليه السالم يذكر فيها نعم هللا عز و جل عليه
وفيها يقول عليه السالم  :اال وانى مخصوص في القرآن باسماء  ،احذروا ان تغلبوا
عليها فتضلوا في دينكم  ،إلى قوله  :وانا االذن الواعية يقول هللا عز و جل  :وتعيها
اذن واعية .

في عيون االخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السالم من االخبار المجموعة
وباسناده عن على عليه السالم قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله في قول هللا

عز و جل " :وتعيها اذن واعية " قال  :دعوت هللا عز و جل ان يجعلها اذنك يا
علي.

في مجمع البيان " وتعيها اذن واعية " روى الطبرى باسناده عن مكحول انه لما نزلت
هذه االية قال النبى صلى هللا عليه وآله اللهم اجعلها اذن على ثم قال عليه السالم :

فما سمعت شيئا من رسول هللا صلى هللا عليه وآله فنسيته .

وروى باسناده عن عكرمة عن بريدة االسلمى ان رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال
لعلى عليه السالم  :يا على ان هللا تعالى أمرنى ان ادنيك وال اقصيك  ،وان اعلمك
وتعى وحق على هللا ان تعى  ،فنزل  " :وتعيها اذن واعية " .
وأخبرنى بما كتب إلى بخطه المفيد أبوالوفاء عبدالجبار إلى قوله  :قال  :سمعت
أبا عمر وعثمان بن الخطاب المعمر المعروف بابى الدنيا االشج قال  :سمعت على
بن ابى طالب عليه السالم يقول  :لما نزلت " وتعيها اذن واعية " قال النبى صلى
هللا عليه وآله  :سألت هللا عزوجل ان يجعلها اذنك يا على .
في جوامع الجامع وعن النبى صلى هللا عليه وآله انه قال لعلى عليه السالم عند
نزول هذه االية  :سألت هللا عزوجل ان يجعلها اذنك يا على  ،قال  :فما نسيت شيئا
بعد  ،وما كان لى ان انسى .
في كتاب سعد السعود البن طاوس بعد أن ذكر عليا عليه السالم فان النبى
صلى هللا عليه وآله قال  :انه المراد بقوله تعالى  :و " تعيها اذن واعية " .

في بصائر الدرجات محمد بن عيسى عن ابى محمد االنصارى عن صباح المزنى
عن الحارث بن حضيرة المزنى عن االصبغ بن نباتة عن على عليه السالم انه قال
في
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حديث طويل  :انا الذى انزل هللا في " وتعيها أذن واعية " فانا كنا عند رسول هللا
صلى هللا عليه وآله فيخبرنا بالوحى فأعيه ويفوتهم فاذا خرجنا " قالوا ماذا قال آنفا "
في تفسير على بن ابراهيم وحملت االرض والجبال قال  :وقعت فدك بعضها على
بعض .
في اصول الكافى باسناده إلى يحيى بن سالم عن ابى عبدهللا عليه السالم قال  :لما
نزلت" وتعيها اذن واعية " قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  :هى اذنك يا على .
في ارشاد المفيد عن النبى صلى هللا عليه وآله قال  :ان الناس يصاح بهم صيحة
واحدة فال يبقى ميت اال نشر  ،وال حى اال مات اال ما شاء هللا  ،ثم يصاح بهم

صيحة اخرى فينشر من مات  ،ويصفون جميعا وينشق السماء وتهد االرض وتخر
الجبال وتزفر النار بمثل الجبال شر ار  ،والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة
قال عز من قائل  :والملك على ارجائها .
في نهج البالغة وليس في اطباق السموات موضع اهاب اال وعليه ملك ساجد أو
ساع حافد.
في كتاب الخصال في سؤال بعض اليهود عليا عليه السالم عن الواحد إلى المأة
قال له اليهودى  :فربك يحمل أو يحمل ؟ قال  :ان ربى يحمل كل شئ بقدرته  ،وال

يحمله شئ  ،قال  :فكيف قوله عزوجل  :ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
قال  :يا يهودى ألم تعلم أن هلل ما في السموات وما في االرض وما بينهما وما تحت

الثرى  ،فكل شئ على الثرى  ،والثرى على القدرة  ،والقدرة  ،تحمل كل شئ .

عن حفص بن غياث النخعى قال  :سمعت أبا عبدهللا عليه السالم يقول  :ان حملة
العرش لكل واحد منهم ثمانية أعين كل عين طباق الدنيا .
وعن الصادق عليه السالم قال  :ان حملة العرش أربعة  :أحدهم على صورة ابن آدم

يسترزق هللا لبنى آدم  ،والثانى على صورة الديك يسترزق هللا للطير  ،والثالث على
صورة االسد يسترزق هللا السباع  ،والرابع على صورة الثور يسترزق هللا

للبهائم  ،ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو اسرائيل العجل  ،فاذا كان يوم القيامة
صاروا ثمانية .
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في كتاب التوحيد باسناده إلى زاذان عن سلمان الفارسى انه قال  :سأل بعض

النصارى أمير المؤمنين عليه السالم عن مسائل فأجابه عنها  .فكان فيما سأله أن
قال له  :أخبرنى عن ربك أيحمل أو يحمل ؟ فقال عليه السالم  :ربنا جل جالله
يحمل وال يحمل  ،قال النصرانى  :وكيف ذلك ونحن نجد في االنجيل  " :ويحمل
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية " ؟ فقال على عليه السالم  :ان المالئكة تحمل

العرش وليس العرش كما تظن كهيئة السرير ولكنه شئ محدود مخلوق مدبر  ،وربك

عز و جل مالكه  ،ال انه عليه ككون الشئ على الشئ  ،وامر المالئكة بحمله

يحملون العرش بما أقدرهم عليه  ،قال النصرانى  :صدقت رحمك هللا .

عن على بن الحسين عليهما السالم حديث طويل في صفة خلق العرش وفيه يقول
عليه السالم  :له ثمانية أركان على كل ركن منها من المالئكة ما ال يحصى عددهم

اال هللا عز و جل  ،يسبحون الليل والنهار اليفترون .

في اصول الكافى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقى رفعه قال  :سأل
الجاثليق امير المؤمنين عليه السالم فقال له  :أخبرنى عن قوله  " :ويحمل عرش
ربك فوقهم يومئذ ثمانية " فكيف قال ذاك وقلت  :انه يحمل العرش والسماوات
واالرض ؟ قال امير المؤمنين عليه السالم  :ان العرش خلقه هللا تعالى من انوار
اربعة  ،نور احمر منه احمرت الحمرة  ،ونور اخضر منه اخضرت الخضرة  ،ونور
اصفر منه اصفرت الصفرة  ،ونور ابيض منه ابيض البياض  ،وهو العلم الذى
حمله هللا الحملة  ،وذلك نور من عظمته فبعظمته ونوره ابصر قلوب المؤمنين ،

وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون  ،وبعظمته و نوره ابتغى من في السماء واالرض من
جميع خالئقه اليه الوسيلة باالعمال المختلفة واالديان المتشتتة فكل محمول يحمله
هللا بنوره وعظمته وقدرته اليستطيع لنفسه ض ار وال نفعا وال موتا وال حياتا والنشو ار ،
فكل شئ محمول  ،وهللا تبارك وتعالى الممسك لهما ان تزوال والمحيط بهما من شئ

وهو حياة كل شئ ونور كل شئ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبي ار  ،فالذين

يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم هللا علمه  ،وليس يخرج عن هذه االربعة
شئ خلق هللا في ملكوته  ،وهو الملكوت الذى اراه هللا اصفياءه واراه خليله عليه

السالم  ،فقال  " :وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات واالرض وليكون من الموقنين
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" وكيف يحمل حملة عرش هللا و بحياته حييت قلوبهم  ،وبنوره اهتدوا إلى معرفته ؟
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن

الرضا عليه السالم انه قال له ابوقرة  -وقد قال عليه السالم  :والمحمول ما سوى هللا
ولم
يسمع احد آمن باهلل وعظمته قط قال في دعائه  :يا محمول  -فانه قال  " :ويحمل

عرش ربك فوقهم يؤمئذ ثمانية " وقال  " :الذين يحملون العرش " فقال ابوالحسن

عليه السالم  :العرش ليس هو هللا والعرش اسم علم وقدرة  ،وعرش فيه كل شئ  ،ثم
اضاف الحمل إلى غيره  :خلق من خلقه النه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم حملة
علمه  ،والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة .
محمد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد
بن الفضيل عن أبى حمزة عن ابى عبدهللا عليه السالم قال  :حملة العرش -
والعرش  :العلم -
ثمانية  :اربعة منا واربعة ممن شاء هللا .
في تفسير على بن ابراهيم " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية " قال  :حملة
العرش ثمانية لكل واحد ثمانية اعين  ،كل عين طباق الدنيا .
وفى حديث آخر قال  :حملة العرش ثمانية اربعة من االولين واربعة من االخرين ،

فاما االربعة من االولين فنوح وابراهيم وموسى وعيسى  ،واما االخرون فمحمد وعلى

والحسن والحسين عليهم السالم  ،ومعنى يحملون يعنى العلم .

في مجمع البيان " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية " من المالئكة عن ابن زيد

وروى ذلك عن النبى صلى هللا عليه وآله انهم اليوم أربعة فاذا كان يوم القيامة أيدهم

بأربعة اخرى فيكونون ثمانية .

في روضة الواعظين للمفيد وروى من طريق المخالفين في قوله " ويحمل عرش ربك
فوقهم يومئذ ثمانية " قال  :ثمانية صفوف اليعلم عددهم اال هللا  ،لكل ملك منهم

أربعة وجوه  ،لهم قرون كقرون الوعلة من اصول القرون إلى منتهاها مسيرة
خمسمائة عام  ،والعرش على قرونهم  ،وأقدامهم في االرض السفلى  ،و
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قال المجلسى :قوله " خلق " بالجر بدل من غيره واشار بذلك إلى ان الحامل لما
كان من خلقه فيرجع الحمل اليه تعالى  ،قوله  " :وهم حملة علمه " اى وقد يطلق
حملة العرش على حملة العلم ايضا  ،او حملة العرش في القيامة هم حملة العلم في
الدنيا .رؤسهم في السماء العليا ودون العرش سبعون حجابا من نور .

في محاسن البرقى عن ابى عبدهللا عليه السالم ان حملة العرش لما ذهبوا ينهضون

بالعرش لم يستقلوه فألهمهم هللا الحول والقوة اال باهلل فنهضوا به .
في كتاب التوحيد عن النبى صلى هللا عليه وآله حديث طويل فيه وقد ذكر عظمة
العرش ما تحمله االمالك اال بقول ال اله اال هللا والحول وال قوة اال باهلل .
في تفسير على بن ابراهيم واما قوله  :فأما من اوتى كتابه بيمينه فانه قال الصادق
عليه السالم كل امة يحاسبها امام زمانها ويعرف االئمة أوليائهم وأعداهم بسيماهم

وهو قوله " وعلى االعراف رجال يعرفون " وهم االئمة يعرفون " كال بسيماهم "

فيعطون اوليائهم كتابهم بيمينهم  ،فيمروا إلى الجنة بال حساب  ،ويعطوا أعداء هم

كتابهم بشمالهم فيمروا إلى النار بال حساب  ،فاذا نظر اولياؤهم في كتابهم يقولون
الخوانهم هاؤم اقرؤا كتابيه انى ظننت انى مالق حسابيه .

في كتاب االحتجاج للطبرسى عن أميرالمؤمنين عليه السالم حديث طويل يقول فيه

عليه السالم  :واما قوله  " :ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها " يعنى يتيقنوا
انهم داخلوها وكذلك قوله  " :انى ظننت انى مالق حسابية " واما قوله للمنافقين "

وتظنون باهلل الظنونا " فهو ظن شك وليس ظن يقين .

في كتاب التوحيد حديث طويل عن على عليه السالم يقول فيه وقد سأله رجل
عما اشتبه عليه من االيات واما قوله  " :انى ظننت انى مالق حسابيه " وقوله " :

يومئذ يوفيهم هللا دينهم الحق ويعلمون ان هللا هو الحق المبين " وقوله للمنافقين " :

وتظنون باهلل الظنونا " فان قوله  " :انى ظننت انى مالق حسابيه " يقول  .انى

ظننت انى ابعث فاجاب وقوله للمنافقين  " :وتظنون باهلل الظنونا " فهذا الظن ظن
شك  ،وليس الظن ظن يقين  ،و الظن ظنان ظن شك وظن يقين  ،فما كان من امر

معاد من الظن فهو ظن يقين  ،وما كان من امر الدنيا فهو ظن شك فافهم ما فسرت
لك .
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في تفسير على بن ابراهيم  :فهو في عيشة راضية اى مرضية فوضع الفاعل
مكان المفعول .
في مجمع البيان  :في جنة عالية وقد ورد الخبر عن عطاء بن يسار عن سلمان
قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  :ال يدخل الجنة احد اال بجواز بسم هللا
الرحمن الرحيم هذا كتاب من هللا لفالن بن فالن أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية .
قال عز من قائل  :كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في االيام الخالية .
في كتاب علل الشرايع باسناده إلى عبدهللا بن مرة عن ثوبان قال  :قال يهودى للنبى
صلى هللا عليه وآله فما اول ما يأكل اهل الجنة اذا دخلوها؟ قال  :كبد الحوت قال :
فما شرابهم على اثر ذلك ؟ قال  :السلسبيل قال  :صدقت  .والحديث طويل اخذنا
منه موضع الحاجة  .تفسير نور الثقلين.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اق ْب ُن َي ْحَيى
ص ِر ُّي ،ثنا اْلمْق َد ُام ْب ُن َد ُاوَد ،ثنا َعل ُّي ْب ُن َم ْعَبد الس ْن ِج ُّي ،ثنا ِإ ْس َح ُ
َح َّدثََنا اْلم ْ
ول َّ ِ
طٍ
ان لِرس ِ
اءَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
صَّلى َّ
اْل َك ْعِب ُّيَ ،ع ِن ْاب ِن ُج َرْي ٍجَ ،ع ْن َع َ
َّللاُ
َّاسَ ،ق َ
َّللا َ
الَ :ك َ َ ُ
ول َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ َّ
طربَ ،فَقال رس ِ
ان َس ْه ٌل
صَّلى َّ
َّللاُ َعَل ْيه َو َسل َمِ« :إ َّن ْاألَ َذ َ
َعَل ْيه َو َسل َم ُم َؤذ ٌن َي ْ َ ُ
َّللا َ
َ َُ
ان أَ َذ ُان َك َس ْه ًال َس ْم ًحا َوِإ َّال َف َال تُ َؤِذ ْن»
َس ْم ٌحَ ،فِإ ْن َك َ
الترغيب في فضائل األعمال و ثواب ذلك.
في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابيعمير عن حماد عن
محمد بن مسلم قال قلت البى جعفر عليه السالم  :قول هللا عزوجل  " :والليل اذا
يغشى

والنجم اذا هوى " وما اشبه ذلك ؟ قال  :ان هلل عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء ،
وليس لخلقه ان يقسموا اال به .

 - 9في من ال يحضره الفقيه وروى على بن مهزيار قال  :قلت البى جعفر
الثانى عليه السالم  :قول هللا عزوجل  " :والليل اذا يغشى * والنهار اذا تجلى "
وقوله عزوجل :

" والنجم اذا هوى " وما اشبه هذا  ،قال  :ان هللا عز و جل يقسم من خلقه بما يشاء

وليس لخلقه ان يقسموا اال به عز و جل .
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في تفسير على بن ابراهيم أخبرنا أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين

بن العباس عن أبى جعفر عليه السالم في قوله  " :ما ضل صاحبكم وما غوى "

يقول  :ما ضل في على وما غوى " وما ينطق فيه عن الهوى " وما كان قال فيه اال
بالوحى الذى أوحى اليه .

في روضة الكافى متصل بآخر ما نقلنا قريبا أعنى وما غوى " وما ينطق

عن الهوى " يقول  :ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه  ،وهو قول هللا عزوجل  " :ان
هو اال وحى يوحى ".

تخيل معي أخي القارئ الكريم لو أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله بقي حيا و رأى
ما فعلوا بفاطمة عليها السالم و هو كما يعلم الجميع كان قد أهدر دم من نكس
بزينب فأسقطت ما في بطنها كما يرويه المؤرخون .و يروي عنها الطبري في تاريخه
فيقول فلما فرغت ابنة رسول هللا صلى هللا عليه و آله من جهازها قدم لها حموها
كنانة بن الربيع أخو زوجها بعي ار فركبته و أخذ قوسه و كنانته ثم خرج بها نها ار يقود
بها و هي في هودج لها و تحدث بذلك رجال قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها
بذي طوى فكان أول من سبق إليها هبار بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد
العزى و نافع بن عبد القيس و الفهري فروعها هبار بالرمح و هي في هودجها و
كانت المرأة حامال فيما يزعمون فلما رجعت طرحت ذا بطنها و برك حموها و نثر
كنانته ثم قال وهللا ال يدنو مني رجل إال وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنه و أتاه
أبو سفيان في جلة قريش فقال أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك فكف فأقبل أبو
سفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال عالنية
و قد عرفت مصيبتنا و نكبتنا و ما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرج بابنته
عالنية من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا و نكبتنا التي كانت و
أن ذلك منا ضعف و وهن لعمري ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها و ما لنا في ذلك
من ثؤرة و لكن أرجع المرأة فإذا هدأ الصوت خرج بها ليال حتى أسلمها إلى زيد بن
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حارثة و صاحبه فقدما بها على رسول هللا صلى هللا عليه و آله و كان هبار بن
األسود عظيم الجرم في اإلسالم فأهدر رسول هللا صلى هللا عليه و آله دمه فكان
كلما بعث سرية أوصاهم بهبار و قال إن ظفرتم به فاجعلوه بين جذمتين من حطب
و حرقوه بالنار ثم يقول إنما يعذب بالنار رب النار إن ظفرتم به فاقطعوا يديه و
رجليه ثم اقتلوه .فإن كان رسول هللا صلى هللا عليه و آله قد أهدر دم هذا الخبيث
لفعله بما فعل مع زينب فما كان يفعل لو بقي حيا بمن فعل بفاطمة ما فعل و أراد
حرق بيتها بمن فيه و لما أخبر بمن فيه قال و "إن"؟ و هل كان إعتراض عمر على
رسول هللا صلى هللا عليه و آله إال في هذه المرة بل ثبت ذلك عنه في كثير من
األحيان رغم أن هللا سبحانه يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين
يدي هللا و رسوله و اتقوا هللا إن هللا سميع عليم {الحجرات }1/و من بينها يوم صلح
الحديبية كما هو مروي في الصحيحين و في مسند أحمد وفي مصنف بن أبي شيبة
و مصنف عبد الرزاق الصنعاني و غيرهم من الكتب و اللفض هنا الن أبي شيبة
في مصنفه عمر نا ابن أبي شيبة نا عبد هللا بن نمير نا عبد العزيز بن سياه نا
حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قدم سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها
الناس اتهموا أنفسكم فقد كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و آله يوم الحديبية و لو
نرى قتاال لقاتلنا و ذلك في الصلح الذي كان بين رسول هللا صلى هللا عليه و آله و
بين المشركين فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و آله فقال يا
رسول هللا ألسنا على حق و هم على باطل؟ قال بلى قال أليس قتالنا في الجنة و
قتالهم في النار؟ قال بلى قال ففيم نعطي الدنية في ديننا و نرجع و لما يحكم هللا
بيننا و بينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول هللا و لن يضيعني هللا أبدا قال فانطلق
عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق و هم على
باطل؟ قال بلى قال أليس قتالنا في الجنة و قتالهم في النار؟ قال بلى قال فعالم
نعطي الدنية في ديننا و نرجع حتى يحكم هللا بيننا و بينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه
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رسول هللا و لن يضيعه هللا أبدا قال فنزل القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه و آله
بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول هللا أوفتح هو؟ قال نعم فطابت نفسه
و رجع .و روى مالك في موطإه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول هللا صلى
هللا عليه و آله كان يسير في بعض أسفاره و عمر بن الخطاب يسير معه ليال فسأله
عمر في شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك يا
عمر نزرت رسول هللا صلى هللا عليه و آله ثالث مرات كل ذلك ال يجيبك قال عمر
فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس و خشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن
سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول
هللا صلى هللا عليه و آله فسلمت عليه قال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب
إلي مما طلعت عليه الشمس ثم ق أر إنا فتحنا لك فتحا مبينا .و قال هللا سبحانه و
تعالى في كتابه العزيز يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبؤهم بما في قلوبهم قل
استهزؤوا إن هللا مخرج ما تحذرون {التوبة.}64/
ثم ما جرى بعد ذلك لعلي عليه السالم و محاربته في وقعة الجمل و صفين و
النهروان ثم قتل اإلمام علي عليه السالم ثم قتل الحسن عليه السالم ثم قتل معاوية
لحجر بن عدي و أصحابه و شيعة علي و لعن علي عليه السالم على المنابر لمدة
تسعين سنة على حسب بعض األقوال إلى أن جاءت المصيبة العظمى بقتل الحسين
عليه السالم.
وحجر بن عدي وأصحابه
معاوية ُ
إن معاوية استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين  ،فلما أمره

عليها دعاه وقال له  :أما بعد َّ :
فإن لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا .وقد قال
المتلمس و ما علم اإلنسان إال ليعلما لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا .وقد

يجزي عنك الحكيم بغير التعليم  ،وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها اعتماداً
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على بصرك بما يرضيني  ،ويسعد سلطاني  ،ويصلح رعيتي  ،ولست تارك إيصائك
بخصلة  :ال تقهم عن شتم علي و ِ
ذمه  ،والترحم على عثمان واالستغفار له  ،والعيب
على أصحاب علي واإلقصاء لهم  ،وترك االستماع منهم  ،وإطراء شيعة عثمان

وج ِربت
رضوان هللا عليه واإلدناء لهم  ،واالستماع منهم .فقال المغيرة  :قد َّ
جربت ُ

وعملت قبلك لغيرك  ،فلم يذمم بي رفع وال وضع  ،فستبلو فتحمد أو تذم .ثم قال :

بل نحمد إن شاء هللا .فأقام المغيرة عامالً على الكوفة سبع سنين وأشه اًر وهو من

أحسن شيء سيرة وأشده حباً للعافية  ،غير أنه ال يدع شتم علي والوقوع فيه والعيب

لقتلة عثمان واللعن لهم  ،والدعاء لعثمان بالرحمة واالستغفار له والتزكية ألصحابه ،

فكان ُحجر بن عدي إذا سمع ذلك قال  :بل إياكم فذم هللا ولعن  ،ثم قام وقال َّ :
إن
ام ِ ِ ِ
ِ
اء لَِّل ِـه .النساء  . 135 :وأنا أشهد َّ
أن من
هللا يقول ( ُ :ك ُ
ونوا َقَّو َ
ين باْلق ْسط ُش َه َد َ
تذمون وتعيرون
ألحق بالفضل  ،و َّ
أن من تزكون وتطرون أولى بالذم .فيقول له
ُّ
ُّ

المغيرة  :يا ُحجر لقد رمي بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك  ،يا ُحجر ويحك اتق
السلطان  ،اتق غضبه وسطوته َّ ،
فإن غضب السلطان أحياناً مما ُيهلك أمثالك كثي اًر
يكف عنه ويصفح  ،فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في
 ،ثم ُّ

علي وعثمان كما كان يقول وكانت مقالته  :اللهم ارحم عثمان بن عفان  ،وتجاوز
عنه واجزه بأحسن عمله  ،فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى هللا عليه وآله
وسلم  ،وجمع كلمتنا  ،وحقن دماءنا  ،وُقتل مظلوماً .يقول المؤلف هذه كلها تخالف
ما هو الثابت المعلوم من سيرة عثمان كما فصلنا القول فيها في الجزء الثامن
والتاسع .اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه .ونال من علي بن أبي
طالب عليه السالم ولعنه ولعن شيعته  ،فوثب ُحجر فنعر نعرًة أسمعت كل من كان
في المسجد وخارجه وقال  :إنك ال تدري بمن تولع من هرمك أيها اإلنسان ُمر لنا

بأرزاقنا وأُعطياتنا فإنك قد حبستها عنا ولم يكن ذلك لك  ،ولم يكن يطمع في ذلك

بذم أمير المؤمنين  ،وتقريظ المجرمين .فقام معه
من كان قبلك  ،وقد أصبحت مولعاً ِ
أكثر من ثلثي الناس يقولون  :صدق وهللا ُحجر وبر ُ ،مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا فإنا

ال ننتفع بقولك هذا وال ُيجدي علينا شيئاً .وأكثروا في مثل هذا القول  ،فنزل المغيرة
فدخل القصر فاستأذن عليه قومه فأذن لهم فقالوا  :عالم تترك هذا الرجل يقول هذه
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المقالة ويجترئ عليك في سلطانك هذه الجرأة ؟ فيوهن سلطانك  ،ويسخط عليك أمير
المؤمنين معاوية  ،وكان أشدهم له قوالً في أمر ُحجر والتعظيم عليه عبدهللا بن أبي
أمير بعدي فيحسبه مثلي
عقيل الثقفي  ،فقال لهم المغيرة  :إني قد قتلته إنه سيأتي ٌ
فيصنع به شبيهاً بما ترونه يصنع بي  ،فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتلة  ،إنه

قد اقترب أجلي  ،وضعف عملي  ،وال أحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم
وسفك دمائهم  ،فيسعدوا بذلك وأشقى  ،ويعز في الدنيا معاوية  ،ويذل يوم القيامة
المغيرة.
ثم هلك المغيرة سنة ( )51فجمعت الكوفة والبصرة لزياد ـ ابن سمية ـ فأقبل زياد حتى
دخل القصر بالكوفة ووجه إلى ُحجر فجاءه  ،وكان له قبل ذلك صديقاً  ،فقال له :
قد بلغني ما كنت تفعله بالمغيرة فيحتمله منك وإني وهللا ال أحتملك على مثل ذلك
أبداً  ،أرأيت ما كنت تعرفني به من حب علي ووده  ،فإن هللا قد سلخه من صدري

فصيره بغضاً وعداوة  ،وما كنت تعرفني به من بغض معاوية وعداوته فإن هللا قد
جالس
سلخه من صدري وحوله حباً ومودة  ،وإني أخوك الذي تعهد  ،إذا أتيتني وأنا
ٌ
للناس فاجلس معي على مجلسي  ،وإذا أتيت ولم أجلس للناس فاجلس حتى أخرج

إليك  ،ولك عندي في ِ
كل يوم حاجتان  :حاجة غدوة  ،وحاجة عشية  ،إنك إن
ُّ
وتشط عندي
تستقم تسلم لك دنياك ودينك  ،وإن تأخذ يميناً وشماالً تهلك نفسك ،
ُحب التنكيل قبل التقدمة  ،وال آخذ بغير حجة  ،اللهم اشهد .فقال
دمك  ،إني ال أ ُّ

قابل نصيحته.ثم خرج من
ُحجر  :لن يرى األمير مني إال ما ُيحب وقد نصح وأنا ٌ
عنده.
ولما ولي زياد  ،جمع أهل الكوفة فمأل منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرضهم على
البراءة من علي .تاريخ ابن عساكر وفي مختصر تاريخ دمشق .فقام في الناس
وخطبهم ثم ترحم على عثمان وأثنى على أصحابه ولعن قاتليه  ،فقام ُحجر ففعل
مثل الذي كان يفعل بالمغيرة  ،وكان زياد يقيم ستة أشهر في الكوفة وستة أشهر في
البصرة  ،فرجع إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث  ،فبلغه أن ُحج اًر
يجتمع إليه شيعة علي ويظهرون لعن معاوية والبراءة منه  ،وأنهم حصبوا عمرو بن
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حريث فشخص إلى الكوفة حتى دخلها فأتى القصر فدخله ثم خرج فصعد المنبر

جالس في المسجد حوله
جر
ٌ
وح ٌ
وعليه قباء سندس ومطرف خز أخضر قد فرق شعره ُ
أصحابه أكثر ما كانوا  ،فصعد المنبر وخطب وحذر الناس وقال  :أما بعد َّ :
فإن
وخيم َّ ،
إن هؤالء جموا فأشروا  ،وأمنوني فاجترؤوا على هللا  ،وايم
غب البغي والغي ٌ
هللا لئن لم تستقيموا ألداوينكم بدوائكم  ،ولست بشيء إن لم أمنع باحة الكوفة من

ُحجر  ،وأدعه نكاالً لمن بعده  ،ويل أُمك يا ُحجر سقط العشاء بك على سرحان .
يضرب في طلب الحاجة يؤدي صاحبها إلى التلف .مجمع األمثال .ثم قال لشداد بن
بحجر  ،فذهب إليه فدعاه فقال أصحابه
الهيثم الهاللي أمير الشرطة  :اذهب فأتني ُ
 :ال يأتيه وال كرامة فسبوا الشرط فرجعوا إلى زياد فأخبروه  ،فقال  :يا أشراف أهل
الكوفة أتشجون بيد وتأسون بأخرى ؟ أبدانكم عندي وأهواؤكم مع هذا الهجاجة

المذبوبة .في لفظ الطبري [ في تاريخه حوادث سنة  : ] 51الهجهاجة  :األحمق
المذبوب .وفي الكامل .الكامل في التاريخ حوادث سنة  . 51أبدانكم معي وقلوبكم

مع ُحجر األحمق .وهللا ليظهرَّن لي براءتكم أو آلتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وصعركم.
فقالوا  :معاذ هللا أن يكون لنا رأي إال طاعتك وما فيه رضاك .قال  :فليقم كل رجل
منكم فليدع من عند ُحجر من عشيرته وأهله .ففعلوا وأقاموا أكثر أصحابه عنه ،
وقال زياد لصاحب شرطته  :انطلق إلى ُحجر فإن تبعك فأتني به وإال فشدوا عليهم
بالسيوف حتى تأتوني به  ،فأتاه صاحب الشرطة يدعوه فمنعه أصحابه من إجابته

سيف
رجل معه ٌ
لحجر َّ :إنه ليس معك ٌ
فحمل عليهم  ،فقال أبو العمرطة الكندي ُ
غيري فما يغني سيفي ؟ قم فالحق بأهلك يمنعك قومك.

رجل من
فقام وزياد ينظر إليهم وهو على المنبر وغشيهم أصحاب زياد فضرب ٌ
الحمراء يقال له بكر بن عبيد رأس عمرو بن الحمق بعمود فوقع وحمله رجالن من
األزد وأتيا به دار رجل يقال له عبيدهللا بن موعد .في تاريخ الطبري  :عبيدهللا بن

مالك األزدي  ،وضرب بعض الشرطة يد عائذ بن حملة التميمي وكسر نابه  ،وأخذ
عموداً من بعض الشرط فقاتل به وحمى ُحج اًر وأصحابه حتى خرجوا من أبواب

كندة.
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كثير ولم يأته من كندة
ناس ٌ
مضى ُحجر وأبو العمرطة إلى دار ُحجر واجتمع إليهما ٌ
كثير أحد  ،فأرسل زياد وهو على المنبر مذحج وهمدان إلى جبانة كندة وأمرهم أن
بحجر  ،وأرسل سائر أهل اليمن إلى جبانة الصائدين وأمرهم أن يمضوا إلى
يأتوه ُ
كل من
صاحبهم ُحجر فيأتوه به  ،ففعلوا فدخل مذحج وهمدان إلى جبانة كندة فأخذوا َّ

وجدوا  ،فأثنى عليهم زياد  ،فلما رأى ُحجر قلة من معه أمرهم باالنصراف وقال لهم
 :ال طاقة لكم بمن قد اجتمع عليكم وما أُحب أن تهلكوا  ،فخرجوا فأدركهم مذحج
وهمدان فقاتلوهم وأسروا قيس بن يزيد ونجا الباقون  ،فأخذ ُحجر طريقاً إلى بني
حوت فدخل دار رجل منهم يقال له سليم بن يزيد  ،وأدركه الطلب فأخذ سليم سيفه

ليقاتل  ،فبكت بناته فقال ُحجر  :بئسما أدخلت على بناتك إذا قال  :وهللا ال تؤخذ
حي  ،فخرج ُحجر من خوخة في داره  ،فأتى النخع
من داري أسي اًر وال قتيالً وأنا ٌّ
فنزل دار عبدهللا بن الحارث أخي األشتر فأحسن لقاءه فبينما هو عنده إذ قيل له :
إن الشرط تسأل عنك في النخع .وسبب ذلك َّ
أن أمة سوداء لقيتهم فقالت  :من

تطلبون ؟ فقالوا ُ :حجر بن عدي .فقالت  :هو في النخع .فخرج ُحجر من عنده
فأتى األزد فاختفى عند ربيعة بن ناجد  ،فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن

َّ
ألقطعن كل نخلة لك وأهدم دورك  ،ثم ال تسلم
األشعث وقال له  :وهللا لتأتيني به أو
مني حتى أ ِ
ُقطعك إرباً إرباً .فاستمهله فأمهله ثالثاً .وأُحضر قيس بن يزيد أسي اًر فقال
له زياد  :ال بأس عليك قد عرفت رأيك في عثمان وبالءك مع معاوية بصفين وأنك

إنما قاتلت مع ُحجر حمية وقد غفرتها لك ولكن ائتني بأخيك ُعمير .فاستأمن له منه
يح  ،فأثقله حديداً  ،وأمر الرجال أن يرفعوه
على ماله ودمه فأمنه فأتاه به وهو جر ٌ
ويلقوه ففعلوا به ذلك م ار اًر .فقال قيس بن يزيد لزياد  :ألم تؤمنه ؟ قال  :بلى قد أمنته
على دمه ولست أُهريق له دماً  ،ثم ضمنه وخلى سبيله.

مكث ُحجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلة  ،فأرسل إلى محمد بن األشعث يقول
له ليأخذ له من زياد أماناً حتى يبعث به إلى معاوية  ،فجمع محمد جماع ًة منهم :
وحجر بن يزيد  ،وعبدهللا بن الحارث أخو األشتر  ،فدخلوا على
جرير بن عبدهللا ُ
زياد فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية  ،فأجابهم فأرسلوا إلى ُحجر بن عدي
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حرب في أيام الحرب ،
فحضر عند زياد فلما رآه قال  :مرحباً بك أبا عبدالرحمن ٌ
وحرب وقد سالم الناس  ،على أهلها تجني براقش .مجمع األمثال .فقال ُحجر  :ما
ٌ

خلعت طاعة وال فارقت جماعة وإني لعلى بيعتي .فقال هيهات هيهات يا ُحجر !
َّ
ألحرصن
أتشج بيد وتأسو بأخرى ؟ وتريد إذا أمكننا هللا منك أن نرضى ؟ كال وهللا
ُّ

في رأيه ؟ قال :
على قطع خيط رقبتك .فقال  :ألم تؤمني حتى آتي معاوية فيرى َّ
بلى  ،انطلقوا به إلى السجن  ،فلما مضى به قال  :أما وهللا لو ال أمانه ما برح حتى
يلقط عصبه فأُخرج وعليه برنس في غداة باردة فحبس عشر ليال  ،وزياد ما له غير
الطلب لرؤوس أصحاب ُحجر.
موقف االمام الحسين من مقتل حجر بن عدي

ِ
ِ
ِ
َص َح َاب ُهَ ،ل ِقي ِفي َذلِ َك اْل َعا ِم اْل ُح َس ْي َن َعَل ْي ِه
ق َ
يل َ:ل َّما َقَت َل ُم َعاوَي ُة ُح ْج َر ْب َن َعد ٍي َو أ ْ
َ
َّللاِ هل بَلغك ما صنعت ِبحج ٍر و أَصحاِب ِه ِمن ِش ِ
ِ
يك؟
َّ
يعة أَِب َ
ْ َ
الَ :يا أََبا َع ْبد َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
الس َال ُم َفَق َ
صَّل ْيَنا َعَل ْي ِه ْم.
اه ْم َو َكَّفَّن ُ
الِ :إَّنا َقَتْلَن ُ
الَ :الَ .ق َ
َق َ
اه ْم َو َ
َّللاِ
ِ
ام ِةَ ،يا ُم َع ِاوَيةُ أَ َما َو َّ
ض ِح َك اْل ُح َس ْي ُن َعَل ْي ِه َّ
الَ :
َف َ
الس َال ُم ثُ َّم َق َ
ص َم َك اْلَق ْوُم َي ْوَم اْلقَي َ
"خ َ
ِ
َلو وَّلينا ِم ْثَلها ِمن ِشيعِتك ما َكَّفَّناهم و َال َّ
وع َك ِفي أَِبي
ْ َ َْ
صل ْيَنا َعَل ْي ِه ْمَ ،و َق ْد َبَل َغني ُوُق ُ
ُْ َ
َ
َ ْ َ َ َ
اْلحس ِن و ِقيامك [ِب ِه] و اعِتراضك بِني ه ِ
اش ٍم ِباْلعي ِ
وب.
ََ َ َ ُ َ
َ َْ ُ َ َ َ
ُُ
َّللاِ َلَقد أَوتَرت َغير َقوِسك ،و رميت َغير َغر ِ
ض َكَ ،و تََن َاوْلتَ َها ِباْل َع َد َاوِة ِم ْن
َو ْاي ُم َّ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ان َق ِر ٍ
ِ
م َك ٍ
ظ َر َل َك
يم ُان ُهَ ،و َما َح ُد َث ِنَفا ُق ُهَ ،و َما َن َ
يبَ ،و َلَق ْد أَ َ
ط ْع َت ْ
ام َأًر َما َق ُد َم إ َ
َ
ِ
ع " 1.
َف ْان ُ
ظ ْر لَِنْفس َك أ َْو َد ْ
مواقفه وبطوالته:
شهد حجر (رض) معركة القادسية ،كان احد قادة الجيش االسالمي الذي فتح (مرج
عذراء) "تبعد  11كيلومت ار شمال العاصمة السورية دمشق" ،وهي التي قتل فيها فيما
بعد.
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كان أحد النفر الذين شاركوا في دفن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري (رض) في
الربذة ،وهم الذين شهد لهم النبي (ص) بأنهم عصابة من المؤمنين.
كان حجر (رض) من الذين كتبوا إلى عثمان ينقمون عليه عدة أمور ،وينصحونه،
وينهونه عنها.
صحب أمير المؤمنين علي (ع) وكان من أبرز شيعته ،كان له الدور المهم والبارز
في استنهاض الناس عند قدوم اإلمام الحسن (ع) إلى الكوفة لدعوة أهلها لنصرة
اإلمام علي (ع) في حرب الجمل.
عينه اإلمام علي (ع) على قضاعة وكنده ومهرة وحضرموت في صفين ،وكان قائد
ميسرة جيش اإلمام علي (ع) في النهروان.
أرسله اإلمام علي (ع) في عدد من أصحابه إلى واقعة لصد غارات الضحاك بن
قيس بأمر من معاوية ،فقتل حجر منهم تسعة عشر نف اًر وولى الضحاك هارباً.
وقف حجر (رض) مع اإلمام الحسن (ع) موقف الوالء الخالص فكان له الدور
الفعال في تهيئة القبائل للمسير لمواجهة معاوية تحت قيادة اإلمام الحسن (ع) ،حيث
كان معاوية قد جاء بجيوشه قاصداً العراق.
كان حجر (رض) من أشد المنكرين على والة معاوية في الكوفة ألعمالهم الشنيعة،
فحاولوا اسكاته بالتهديد والوعيد مرة ،وباألموال والمناصب أخرى ،لكنهم لـم يفلحوا في
ذلك.
استشهاده:
ضاق والي الكوفة (زياد بن أبيه) به ذرعاً ،فكتب إلى معاوية بذلك ،فأشار معاوية

عليه أن يشده بالحديد ،ويحمله إليه .اختفى عن األنظار على إثر ذلك ،ولكن سلم

نفسه أخي اًر بعد أن أحدق الخطر بعشيرته ،فقامت السلطة باعتقال اثني عشر شخصاً
معه (منهم ابنه همام) وارسالهم الى الشام.
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تردد معاوية في قتل ُحجر وأصحابه ،خشية تذمر المسلمين ونقمتهم عليه ،فأرسل
إلى زياد يخبره بتردده فأجابه زياد« :إن كانت لك حاجة بهذا المصر فال تردن ِحج اًر

وأصحابه إلي».

وجه معاوية إلى حجر وأصحابه وهم في (مرج عذراء) رسوالً فقال له حجر« :أبلغ

مع اوية إننا على بيعتنا ،وأنه إنما شهد علينا األعداء واألظناء ،فلما أخبر معاوية بما

قال حجر ،أجاب :زياد أصدق عندنا من حجر» .رجع رسول معاوية إليهم مرة أخرى
وهو يحمل إليهم أمر معاوية بقتلهم أو البراءة من االمام علي (ع) فقال حجر« :إن

العبرة على حد السيف أليسر علينا مما تدعونا إليه ،ثم القدوم على هللا ،وعلى نبيه،
وعلى وصيه أحب إلينا من دخول النار ،فقال له السياف عندما أراد قتله ،مد عنقك
ألقتلك ،قال إني ال أعين الظالمين على ظلمهم ،فضربه ضربة سقط على أثرها
شهيداً (رضوان هللا عليه) سنة 51هـ  ،ودفن في مرج عذراء وقبره معروف هناك.
استشهاد همام
خشي حجر بن عدي (رض) على ابنه (همام) اذا ماقطع راسه ان تضعف ارادة ابنه
همام ،فقال السياف لحجر تب أر من علي بن ابي طالب فاجابه حجر هيهات ذلك،
فقال السياف ماهو طلبك قبل ان يقطع راسك ،فقال اقطع راس ابني قبلي ففعل
السياف ان قطع راس همام الشهيد .فقال السياف لحجر مااقسى قلبك ،فاجابه حجر

خشيت ان يرى حر السيف على رقبة والده فيرتد عن والية علي (ع) فاردت ان

اطمئن على انه غادر الدنيا وهو متمسك بوالية علي بن ابي طالب (ع) وهكذا قطع
راس حجر بعد استشهاد ابنه
أبنائه :لحجر بن عدي (رض) اربعة أبناء هم:
 -1عبد الرحمن بن حجر بن عدي( :أما عبد الرحمن وعبد هللا) فقد كانا مع
المختار الثقفي ،وشاركا في معركة الثأر لإلمام الحسين (ع) ،وقيل أن مصعب بن
الزبير قتلهما صب ار بعد ان ظف ار بهما.
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 -2عبد هللا بن حجر بن عدي.
 -3همام بن حجر بن عدي :وأما همام ،فقد قتله معاوية مع أبيه ،ودفنا في قبر
واحد.
 -4مخشي بن حجر بن عدي :أغلب الروايات الحديثية التي وصلت عن حجر بن
عدي الكندي كانت بواسطة ابنه مخشي ،وهو من تبقى من أبنائه وأعقب ذرية كثيرة.
ما قيل فيه:
أحدثت جريمة قتل حجر وأصحابه ضجة واستنكا اًر كبيرين في العالم اإلسالمي ،

ومن الشخصيات التي استنكرت ذلك اإلمام الحسين (ع) .لشدة ورعه وتقواه ،وتمتعه
بصفات حميدة ،كالشجاعة والعزة والعنفوان نذكر نماذج ما قيل بحقه :قال ابن األثير
فيه« :كان من فضالء الصحابة» .وقال الحاكم« :هو راهب أصحاب محمد
(ص)» .أما العالمة السيد محسن األمين فقد قال( :وهو من خيار الصحابة،
ورئيس ،قائد ،شجاع ،أبي النفس ،عابد ،زاهد … خالص الوالء ألمير المؤمنين  ،بلغ
في ذلك الغاية).
ِ
ِ ِ
ِ
ضى َن ْحَب ُه َو ِم ْن ُه ْم
اه ُدوا َّ
َّللاَ َعَل ْيه َفم ْن ُه ْم َم ْن َق َ
(م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ص َد ُقوا َما َع َ
ين ِر َج ٌ
ال َ
يال) (االحزاب﴾۲۳:
َم ْن َي ْنتَ ِظ ُر َو َما َب َّدلُوا تَ ْب ِد ً
حجر بن عدي الكندي رضي هللا عنه
وفارس من كبار قادة
صحابي جليل،
حجر بن عدي الكندي رضي هللا عنه،
ٌّ
ٌ
الفتوحات ،كان كثير العبادة  ،حتى وصفوه براهب الصحابة .
قال الحاكم في المستدرك« :468/3:ذكر مناقب حجر بن عدي رضي هللا عنه،
وهو راهب أصحاب محمد (صلى هللا عليه وآله) » .
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وكان با اًر بأمه محباً لها :فكان يرتب لها مكان نومها بيديه  ،ثم ينام فيه ليطمئن أنه
ممهد ! (تاريخ دمشق ،212/12:ومكارم األخالق البن أبي الدنيا. )76/

كان فارساً قائداً في فتح العراق وإيران والشام ،فكان في معركة القادسية قائد الميسرة.
وفي معركة فتح المدائن ،ومعركة جلوالء أو خانقين .وشارك في فتح الشام ،وهو
الذي فتح مرج عذراء ،الذي حبسه فيه معاوية وقتله فيه!
(المحبر292/والطبري ،135/3:وابن األعثم ،211/1:والطبقات،217/6:
والغارات. )812/2:
وفي مذيل الطبري « :149/وفد إلى النبي (صلى هللا عليه وآله) مع أخيه هانئ بن
عدي ،وشهد القادسية  .وهو الذي افتتح مرج عذراء ».
وكان قائد الميمنة في معركة جلوالء  .قال البالذري( :324/2:فقال المسلمون:
ينبغي أن نعاجلهم قبل أن تكثر أمدادهم فلقوهم وحجر بن عدي الكندي على
الميمنة »  .واألخبار الطوال. 127/
حجر
وفي فتح حلوان« :عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت :لما َقتل معاويةُ َ
بن عدي الكندي ،قال أبى :لو رأى معاوية ما كان من حجر في قنطرة حلوان ،
اء عظيماً عن اإلسالم »( .فتوح البالذري.)370/2:
لعرف أن له َغَن ً
وجاء في معركة جلوالء الكبرى (البالذري« :)324/2:فلقوهم وحجر بن عدي الكندي
على الميمنة ،وعمرو بن معدى كرب على الخيل  ،وطليحة بن خويلد على
الرجال وعلى األعاجم يومئذ خرزاد أخو رستم  .فاقتتلوا قتاالً شديداً لم يقتتلوا مثله ،

رمياً بالنبل وطعناً بالرماح حتى تقصفت  ،وتجالدوا بالسيوف حتى انثنت  .ثم إن

المسلمين حملوا حملة واحدة قلعوا بها األعاجم عن موقفهم وهزموهم فولوا هاربين،

وركب المسلمون أكتافهم يقتلونهم قتالً ذريعاً ..وكانت وقعة جلوالء في آخر سنة ست
عشرة ».
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كان شجاعاً تقياً  ،وظهرت له كرامات في حروبه وشهادته  ،وكان أول من اقتحم

الفرس ،
بفرسه نهر دجلة العريض في فتح المدائن  ،فقد طال اصطفاف المسلمين و ُ
ِ
ان لَِنْف ٍ
وت
وكان ُ
َن تَ ُم َ
س أْ
الفرس على الضفة األخرى لدجلة  ،فتقدم ح ْجر وقرأَ :و َما َك َ
ِ ِ
الد ْنيا ُنؤِت ِه ِم ْنها ومن ي ِرْد ثَواب ِ
ِ ِِ
اآلخ َرِة ُن ْؤِت ِه
اب ُّ َ ْ
َ ََْ ُ َ َ
إال بإ ْذ ِن هللا كتَاباً ُم َؤ َّجالً َو َم ْن ُي ِرْد ثََو َ
ِم ْنها وسنج ِزي َّ ِ
ين .وأقحم فرسه وهو يقول باسم هللا  ،فعبر وعبر المسلمون
الشاك ِر َ
َ َ ََ ْ

على أثره ! فلما رآهم العدو قالوا :ديوان ديوان ! يعني شياطين شياطين (ديوان :جمع
ِديو :الغول) فهربوا فدخلنا عسكرهم»( .كرامات األولياء الاللكائي ،152/وتفسير ابن

كثير)419/1:
كان ِحجر من كبار أصحاب علي(عليه السالم)  ،وأراد أن يوليه رئاسة كندة ،
ويعزل األشعث بن قيس  ،وكالهما من ولد الحارث بن عمرو آكل المرار  ،فأبى
ِحجر بن عدي أن يتولى األمر واألشعث حي »( .األخبار الطوال.)224/:
وكان يكتب الحديث عن علي(عليه السالم) وال يطيع أمر تحريم تدوين السنة !
«قال :ناولني الصحيفة من الكوة  ،فقرأ :بسم هللا الرحمن الرحيم  ،هذا ما سمعت
علي بن أبي طالب يذكر :إن الطهور نصف اإليمان» ( .الغارات. ) 812/2:
وكان في صفين قائد ميمنة علي(عليه السالم)  (:تاريخ الطبري .)63/4:وقائد قوات
كندة (تاريخ خليفة ، 146والغارات. )51/1:
وهو أول من خرج لرد غارات معاوية على مسالح العراق« :وطارد الضحاك بن قيس
فلحقه في تدمر فقتل منهم تسعة عشر رجالً ،وُقتل من أصحابه رجالن ،وحال بينهم
الليل فهرب الضحاك وأصحابه» ( .تاريخ الطبري. )104/4:
كان مع بعض أصحابه يشتمون أهل الشام  ،فنهاهم أمير المؤمنين(عليه السالم)
فقال حجر :يا أمير المؤمنين نقبل عظتك  ،ونتأدب بأدبك .
ففي بحار األنوار« :399/32:روى نصر عن عبد هللا بن شريك قال :خرج حجر
بن عدي وعمرو بن الحمق ُيظهران البراءة من أهل الشام ،فأرسل علي(عليه السالم)
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إليهما أن ُكَّفا عما يبلغني عنكما  ،فأتياه فقاال :يا أمير المؤمنين ألسنا محقين؟ قال:
بلى  .قاال :فلم منعتنا من شتمهم؟ قال :كرهت لكم أن تكونوا َل َّعانين شتامين تشتمون

وتبرؤون  ،ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم :من سيرتهم كذا وكذا ومن أعمالهم
كذا وكذا  ،كان أصوب في القول وأبلغ في العذر  .وقلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم
منهم :اللهم أحقن دماءهم ودماءنا ،وأصلح ذات بينهم وبيننا ،واهدهم من ضاللتهم،

حتى يعرف الحق منهم من جهله ،ويرعوي عن الغي والعدوان منهم من لج به ،لكان
أحب إلي وخي اًر لكم .فقاال :يا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتأدب بأدبك».
ِ
وح ْجر هو الذي فضح تآمر األشعث رئيس كندة في قتل أمير المؤمنين(عليه السالم)
 .ففي مقاتل الطالبيين« :20/واألشعث في بعض نواحي المسجد  ،فسمع حجر بن
عدي األشعث يقول البن ملجم :النجاء النجاء لحاجتك  ،فقد فضحك الصبح  ،فقال
له حجر :قتلته يا أعور  ،وخرج مباد اًر إلى علي(عليه السالم) ».
معتمد اإلمام الحسن(عليه السالم)  «:تحرك الحسن(عليه السالم) وبعث
وكان ِح ْجر
َ
خف
حجر بن عدي فأمر العمال بالمسير  ،واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه  ،ثم َّ
معه أخالط من الناس»( .اإلرشاد ،10/2:ومقاتل الطالبيين. )39/
وقتله معاوية بدون أي حجة إال تشيعه لعلي(عليه السالم)  ،وبعد أن َّ
وقع في
صلحه مع اإلمام الحسن(عليه السالم) أن ال يتعقب أحداً من شيعة علي(عليه

السالم) .

فيم قتلتُه وما أردت به! ما خال
واعترف بجريمته وقال« :ما قتلت أحداً إال وأنا أعرف َ
فيم قتلته»( .تاريخ دمشق)231/12:
حجر بن عدي ،فإني ال أعرف َ
وكان قتله في صفر سنة إحدى وخمسين هجرية( :الطبري ،187/4:وتاريخ خليفة
بن خياط ،160/ومستدرك الحاكم ،468/3:ومعارف ابن قتيبة.)178/
وغضب اإلمام الحسين(عليه السالم) لقتل حجر  ،وعائشة والصحابة وأخيار األمة .
ففي اإلحتجاج« :19/2:عن صالح بن كيسان قال :لما قتل معاوية حجر بن عدي

242

وأصحابه حج ذلك العام فلقي الحسين بن علي (عليه السالم) فقال :يا أبا عبد هللا
هل بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك؟ فقال (عليه السالم) :
وما صنعت بهم؟ قال :قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم! فضحك الحسين (عليه
ص َم َك القوم يا معاوية ،لكننا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم وال صلينا
السالم) ثم قالَ :خ َ
علي وقيامك ببغضنا ،واعتراضك بني
عليهم وال قبرناهم! ولقد بلغني وقيعتك في ٍ
هاشم بالعيوب ،فإذا فعلت ذلك فارجع إلى نفسك ثم سلها الحق عليها ولها ،فإن لم

تجدها أعظم عيباً فما أصغر عيبك فيك ،وقد ظلمناك يا معاوية فال توترن غير

قوسك وال ترمين غير غرضك ،وال ترمنا بالعداوة من مكان قريب  ،فإنك وهللا لقد

أطعت فينا رجالً ما قدم إسالمه وال حدث نفاقه وال نظر لك! فانظر لنفسك أو دع».
يقصد عمرو العاص ،الذي له دور أساسي في خطط معاوية !

وقالت له عائشة« :يا معاوية أما خشيت هللا في قتل حجر وأصحابه؟ قال :لست أنا
قتلتهم ،إنما قتلهم من شهد عليهم»! (الطبري ،208/4:واإلستيعاب ،331/1:وأنساب
األشراف .1265/وفي الطبقات ،219/6:أن عائشة بعثت رسالة الى معاوية وأنها
وصلت بعد قتله! والروض األنف ،366/3:وفيه( :فقال َأو أنا؟ ! إنما قتلهم من شهد
عليهم) !
يقصد بذلك شهدوا عليهم بأنهم طعنوا في معاوية وخرجوا من بيعته !
قال ابن سيرين« :أربع خصال َّ
كن في معاوية  ،لو لم تكن فيه إال واحدة لكانت
موبقة :انتزاؤه على هذه األمة بالسيف حتى أخذ األمر من غير مشورة  ،وفيهم بقايا
الصحابة وذوو الفضيلة ! واستخالفه بعده ابنه سكي اًر خمي اًر يلبس الحرير ويضرب

بالطنابير .وادعاؤه زياداً وقد قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  :الولد للفراش

ال له
وللعاهر الحجر  .وقتله حج اًر وأصحاب حجر  ،فيا ويالً له من حجر ! ويا وي ً
من أصحاب حجر » ( .الطبري.)208/4:

كان الربيع بن زياد المذحجي من القادة أبطال الفتح  ،وهو يشبه حجر بن عدي
الكندي رضي هللا عنهما  ،وعندما قتل حجر كان حاكم خراسان .
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قال ابن سعد في الطبقات(« :)159/6وكان عمر يقول :دلوني على رجل إذا كان
في القوم وهو أمير  ،فكأنه ليس بأمير  ،وإذا كان فيهم وهو غير أمير فكأنه أمير .
فقالوا :ما نعلمه إال الربيع بن زياد بن أنس  ،وكان متواضعاً خي اًر  ،وقد ولي خراسان

 ،وفتح عامتها ».

وقد نزل عليه قتل حجر بن عدي كالصاعقة ،فقال :ذلت العرب بعد قتل حجر
صب اًر! قال الطبري « :216/4:فقال :ال تزال العرب تُقتل صب اًر بعده  ،ولو َنَف َر ْت
عند قتله لم يقتل رجل منهم صب اًر  ،ولكنها أقرت فذلت ! فمكث بعد هذا الكالم

جمعة ،ثم خرج في ثياب بياض في يوم جمعة فقال :أيها الناس إني قد مللت الحياة
 ،وإني داع بدعوة فأمنوا  .ثم رفع يده بعد الصالة وقال :اللهم إن كان لي عندك خير
أمن الناس  ،فخرج فما توارت ثيابه حتى سقط  ،فحمل إلى
ال ،و َّ
فاقبضني إليك عاج ً
بيته واستخلف ابنه عبد هللا  ،ومات من يومه».

حجر يردد عند موته الحديث النبوي :الموت في حب علي (عليه السالم)
وكان ٌ
شهادة! ففي مختصر أخبار الشعراء للمرزباني« :49/لما َق ِد َم حجر عذراء قال :ما
هذه القرية؟ فقيل :عذراء .فقال :الحمد هلل ،أما وهللا إني ألول مسلم ذكر هللا فيها
وسجد ،وأول مسلم نبح عليه كالبها في سبيل هللا ،ثم أنا اليوم أحمل إليها مصفداً في
الحديد ! ثم قال حجر للذي أمر بقتلهم :دعني أصلي ركعتين خفيفتين  ،فلما سلم
انفتل إلى الناس فقال :لوال أن يقولوا جزع من الموت ألحببت أن يكونا أنفس مما
افعتي شيئاً  ،ثم
كانتا وأيم هللا لئن لم تكن صالتي فيما مضى تنفعني ما هاتان بن َّ
أخذ ثوبه َّ
فتحزم به  ،ثم قال لمن حوله من أصحابه :التحلوا قيودي فإني أجتمع
ومعاوية على هذه المحجة ! ثم مشى إليه هدبة األعور بالسيف  ،فشخص إليه

حجر فقال :ألم تقل إنك لم تجزع من الموت؟ فقال :أرى كفناً منشو اًر  ،وقب اًر محفو اًر

 ،وسيفاً مشهو اًر  ،فما لي ال أجزع ! أما وهللا لئن جزعت ال أقول ما يسخط الرب !
فقال له :فاب أر من علي وقد َّ
أعد لك معاوية جميع ما تريد إن فعلت! فقال :ألم أقل
إني ال أقول ما يسخط الرب ! وهللا لقد أخبرني حبيبي رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) بيومي هذا! ثم قال :إن كنت أمرت بقتل ولدي فقدمه ،فقدمه فضربت عنقه ،
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هول السيف على عنقي فيرجع عن
فقيل له :تعجلت الثكل ! فقال :خفت أن يرى ْ
والية علي(عليه السالم) فال نجتمع في دار المقامة التي وعدها هللا الصابرين !
ولما حمل عبد الرحمن بن حسان العنزي ،وكريم بن عفيف الخثعمي ،وكانا من
أصحابه ،قال العنزي :يا حجر ال تُبعد وال يبعد ثوابك ،فنعم أخو اإلسالم كنت .وقال
الخثعمي :يا حجر ال تُبعد وال تُفقد ،فلقد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ،ثم
ذهب بهما فأتبعهما حجر بصره ،وقال:

لهالك *** وبالموت َّ
ٍ
قطاعاً لحبل القرائن
بشَف ِاة القبر بعداً
كفى َ
ثم التفت إلى بقية أصحابه فرأى منهم جزعاً ،فقال :قال لي حبيبي رسول هللا

علي صب اًر ،فإذا وصل رأسك إلى
(صلى هللا عليه وآله) :يا حجر تقتل في محبة ٍ
األرض مادت وأنبعت عين ماء فتغسل الرأس! فإذا شاهدتم ذلك فكونوا على

بصائركم ،وقدم فضربت عنقه فلما وصل رأسه إلى األرض مادت من تحته وأنبعت

عين ماء فغسلت الرأس! قال :فجعل أصحابه يتهافتون إلى القتل فقال لهم أصحاب
معاوية :يا أصحاب علي ،ما أسرعكم إلى القتل! فقالوا :من عرف مستقره سارع
إليه» !
وعندما كان محبوساً في بستان في مرج عذراء أصابته جنابة  ،فقال للسجان أعطني

من الماء شرابي اليوم وغداً ألتطهر به ،وال أطلب منك شيئاً  .قال :أخاف أن تموت
عطشاً فيقول معاوية أنت قتلته ! قال :فبنى ِح ْجر ِح َجا اًر (حوضاً) ودعا هللا فأسكبت
سحابة فصبت من الماء ما أراد  ،فتطهر حجر ! فقال له بعض أصحابه :لو دعوت
هللا أن يخلصنا لفعل! فقال حجر :اللهم ِخ ْر لنا ،ثالثاً» ( .فيض القدير،166/4:
والغارات ، 812/2:ومختصر أخبار شعراء الشيعة:)49/
وقيل إن شجر ذلك البستان َّ
جفت من يوم شهادته ! (شرح األخبار.)171/2:
وُقتل مع ِح ْجر خمسة من أصحابه ضربت أعناقهم رضي هللا عنهم وهم :شريك بن
شداد الحضرمي  ،وصيفي بن فسيل الشيباني  ،وقبيصة بن ضبيعة العبسي ،
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ومحرز بن شهاب السعدي ثم المنقري  ،وكدام بن حيان العنزي  .أما السابع عبد
الرحمن بن حسان العنزي ،فأعاده معاوية إلى زياد بن أبيه ،وأمره أن يدفنه حياً في
الكوفة ليرهب به الناس !

وتوسط لهم الصحابة وزعماء القبائل والشخصيات  ،فلم يقبل معاوية وساطتهم إال
في سبعة فأطلقهم  ،وهم :كريم بن عفيف الخثعمي  ،وعبد هللا بن حوية التميمي ،
وعاصم بن عوف البجلي  ،وورقاء بن سمي البجلي  ،واألرقم بن عبد هللا الكندي ،
وعتبة بن األخنس من بني سعد بن بكر ،وسعيد بن نمران الهمداني» ( .تاريخ
دمشق)27/8:
وقد أخبر النبي(صلى هللا عليه وآله) وعلي(عليه السالم) بأن حجر بن عدي سيقتل
ويغضب هللا له روت عائشة كما في تاريخ دمشق« :226/12:عن أبي األسود
قال :دخل معاوية على عائشة فقالت :ما حملك على قتل حجر وأصحابه؟ فقال :يا
أم المؤمنين أني رأيت قتلهم صالحاً لألمة وأن بقاءهم فساد لألمة! فقالت :سمعت
رسول هللا يقول :سيقتل بعذراء ناس يغضب هللا لهم أهل السماء» .وفيض

القدير.166/4:
وفي تاريخ دمشق« :227/12:عن ابن زرير الغافقي عن علي (عليه السالم) قال:
يا أهل الكوفة  ،سيقتل فيكم سبعة نفر خياركم  ،مثلهم كمثل أصحاب األخدود ».
وقال حجر« :قال لي علي(عليه السالم) :كيف تصنع أنت إذا ضربت وأمرت
بلعنتي؟ قلت له :كيف أصنع؟ قال :إلعني وال تب أر مني فإني على دين هللا».
(البحار. )324/39:
أرسل اليه معاوية مجرماً كبي اًر فأحضره اليه ثم قتله ! «سمعت أبا داود قال :قتل
حجر بن عدي على يدي أبي األعور السلمي»( .سؤاالت اآلجري)331/1:

فش َّد في الحديد ثم ُحمل إلى معاوية  ،فلما دخل عليه
وفي تاريخ الطبريُ « :190/4:
قال :السالم عليك يا أمير المؤمنين ورحمة هللا وبركاته  .فقال له معاوية :أمير
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المؤمنين! أما وهللا ال أقيلك وال أستقيلك ،أخرجوه فاضربوا عنقه ! فأخرج من عنده ،
صلِ ْه فصلى ركعتين
فقال حجر للذين يلون أمره :دعوني حتى أصلي ركعتين فقالواَ :
خفف فيهما  ،ثم قال :لوال أن تظنوا بي غير الذي أنا عليه  ،ألحببت أن تكونا أطول
مما كانتا  ،ولئن لم يكن فيما مضى من الصالة خير فما في هاتين خير  .ثم قال
لمن حضره من أهله :ال تطلقوا عني حديداً وال تغسلوا عني دماً فإني أالقي معاوية

غداً على الجادة  ،ثم قدم فضربت عنقه».

معناه أن حجر قال له إني بايعتك بأمر اإلمام الحسن(عليه السالم) ولم أنقض بيعتي

علي عاملك على الكوفة وقال إنه نقض بيعتك ! فقال له معاوية :ال
 ،وقد افترى َّ
أقبل منك وسأقتلك !

وأصيب معاوية بالهلوسة قبل موته  ،فكان يهذي باسم علي(عليه السالم)  ،وحجر،
وعمرو بن الحمق  .قال ابن األعثم في الفتوح« :344/4:وجعل معاوية يبكي لما قد

نزل به...وكان في مرضه يرى أشياء ال تسره ! حتى كأنه ليهذي هذيان المدنف وهو

يقول :إسقوني إسقوني فكان يشرب الماء الكثير فال يروى ! وكان ربما ُغشي عليه
َ
اليوم واليومين  ،فإذا أفاق من غشوته ينادي بأعلى صوته :ما لي ومالك يا حجر بن
عدي! مالي وما لك يا عمرو بن الحمق! مالي ومالك يا ابن أبي طالب»!
وقال الطبري في تاريخه« :191/4:قال ابن سيرين :بلغنا أنه لما حضرته الوفاة
جعل يغرغر بالموت وهو يقول :يومي بك يا حجر يوم طويل» .ونهاية
اإلرب.4459/
ووقد حاول معاوية وواليه أن يلعن ِح ْجٌر علياً(عليه السالم) ويتب أر منه فلم
يفعل ،ففي شرح النهج« :58/4:وأمر المغيرة بن شعبة وهو يومئذ أمير الكوفة من
حجر بن عدي أن يقوم في الناس فليلعن علياً ! فأبى ذلك فتوعده فقام
قبل معاوية َ ،
فقال :أيها الناس  ،إن أميركم أمرني أن ألعن علي ًا فالعنوه ! فقال أهل الكوفة :لعنه
هللا  ،وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد ».
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وفي رجال الكشي ، 319/1:أنه قال مثل ذلك عندما طلب منه حاكم اليمن أن
يلعن علياً(عليه السالم) في صنعاء ! وفي الغدير« :119/9:قاموا إليهم فقالوا:
تبرؤون من هذا الرجل؟ قالوا :بل نتواله ونتب أر ممن تب أر منه .فأخذ كل رجل منهم
رجالً وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً ،حتى قتلوا ستة»( .الطبري،141/6:والنهاية:

.)49/7

وأوصى حجر أن يدفنوه بثيابه ودمائه  ،ليخاصم معاوية وهو مضرج بدمه ففي
مصنف ابن أبي شيبة« :139/3:قال حجر بن عدي لمن حضره من أهل بيته :ال
تَ ْغسلوا عني دماً  ،وال تُطلقوا عني حديداً  ،وادفنوني في ثيابي  ،فإني ألتقي أنا

ومعاوية على الجادة غداً !»( .ونحوه في تاريخ دمشق ، 225/12:والطبقات:
.)219/6

وبعد أن قتل معاوية حج اًر  ،أمر عامله فهدم داره بالكوفة! (الطبري.)536/4:
كان حجر رئيس قبائل كندة  ،أو في مرتبة رئيسها  ،وقد تحمل اإلضطهاد أو القتل
معه عدد من أصحابه من رؤساء القبائل وشخصيات اإلسالم وفرسانه  ،الذين فتحوا
العراق والشام  ،فمنهم مثالً« :سعيد بن نمران الهمداني الناعطي ،كان كاتباً

لعلي(عليه السالم) وأدرك من حياة النبي(صلى هللا عليه وآله) أعواماً وشهد اليرموك

وسيره
 ،وسار إلى العراق مدداً ألهل القادسية  ،وكان من أصحاب حجر بن عدي َّ ،
زياد مع حجر إلى الشام  ،فأراد معاوية قتله مع حجر  ،فشفع فيه حمزة بن مالك

الهمداني فخلى سبيله»( .أسد الغابة.)316/2:
وكفى بذلك دليالً على اضطهاد قادة الفتح وفرسانه بيد الحكام السياسيين واإلداريين،
فالعسكريون يضحون ويحققون النصر للمسلمين ويفتحون البالد ،ويسلمونها الى

الخليفة ،فيسلمها الى أناس يختارهم إلدارتها ،وهم عادة من أجبن الناس وأبعدهم عن

الجهاد والفروسية وأخالقها ،فيصادرون جهود غيرهم ،ويضطهدونهم ،ثم يزعمون أنهم
هم الذين جاهدوا وفتحوا!
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وقد كان العتقال ِح ْج ٍر وسجنه ثم قتله تأثير كبير على المجتمع اإلسالمي آنذاك،
رغم سيطرة معاوية .وقد روى الطبري ،191/4:والبالذري في أنساب
األشراف ،1256/وغيرهما مواقف حجر مع حاكم الكوفة المغيرة بن شعبة ،ومع ابن
زياد  ،وتفاصيل حملة اعتقاله وأصحابه  ،وتسفيرهم الى الشام  ،وما كذبوه عليهم .
وقال الشعراء كثي اًر في رثاء حجر الشهيد رضي هللا عنه ،ورووا قصائد عديدة في
أمهات المصادر كالطبري وابن عساكر .وقال ابن سعد« :220/6:وقد كانت هند
بنت زيد األنصارية ،وكانت شيعية ،قالت حين سير بحجر إلى معاوية:
المنير
ترفع أيها القمر
ُ
يسير
ترفع هل ترى حج اًر ُ
يسير إلى معاوية بن حرب
ليقتله كما زعم الخبير
تجبرت الجبابر بعد حجر
وطاب لها الخورنق والسدير
وأصبحت البالد له محوال
كأن لم يحيها يوما مطير..الخ).
عمد معاوية إلى إبادة القوى المفكرة والواعية من الشيعة وقد ساق زم اًر منهم إلى
ساحات اإلعدام وأسكن الثكل والحداد في بيوتهم ؛ لقد رفع حجر بن عدي علم

النضال وكافح عن حقوق المظلومين والمضطهدين وسحق إرادة الحاكمين من بني
أمية الذين تالعبوا في مقدرات األمة وحولوها إلى مزرعة جماعية لهم ولعمالئهم
وأتباعهم.
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لقد استهان حجر من الموت وسخر من الحياة واستلذ الشهادة في سبيل عقيدته فكان

أحد المؤسسين لمذهب أهل البيت (عليه السالم)  ،وامتحن حجر كأشد ما تكون

المحنة قسوة حينما رأى السلطة تعلن سب اإلمام أمير المؤمنين (عليه السالم) وترغم
الناس على البراءة منه فأنكر ذلك وجاهر بالرد على والة الكوفة واستحل زياد بن أبيه
دمه فألقى عليه القبض وبعثه مخفو اًر مع كوكبة من إخوانه إلى معاوية وأوقفوا في

مرج عذراء فصدرت األوامر من دمشق بإعدامهم ونفذ الجالدون فيهم حكم اإلعدام
فخرت جثثهم على األرض وهي ملفعة بدم الشهادة والكرامة وهي تضيء للناس معالم
الطريق نحو حياة أفضل ال ظلم فيها وال طغيان  ،وفزع اإلمام الحسين حينما وافته
األنباء بمقتل حجر فرفع مذكرة شديدة اللهجة إلى معاوية ذكر فيها أحداثه وبدعه
والتي كان منها قتله لحجر والبررة من أصحابه وقد جاء فيها  :ألست القاتل حج اًر
أخا كندة والمصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع وال يخافون
في هللا لومة الئم .قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما كانت أعطيتهم األيمان المغلظة

والمواثيق المؤكدة أن ال تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم وال بإحنة تجدها في نفسك
عليهم؟!
واحتوت هذه المذكرة على ما يلي :
 1ـ اإلنكار الشديد على معاوية لقتله حج اًر وأصحابه من دون أن يقترفوا أو يحدثوا
فساداً في األرض.

 2ـ إنها أشادت بالصفات البطولية في هؤالء الشهداء من إنكار الظلم  ،ومقاومة
الجور واستعظام البدع والمنكرات التي أحدثتها حكومة معاوية وقد هبوا إلى ميادين
الجهاد إلقامة الحق ومناهضة المنكر.
 3ـ إنها أثبتت أن معاوية قد أعطى ِح ْج َاًر وأصحابه عهداً خاصاً في وثيقة وقعها قبل
أن ال يعرض لهم بأي إحنة كانت بينه وبينهم وال يصيبهم بأي مكروه
إبرام الصلح ْ
يف به كما لم ِ
ولكنه قد خاس بذلك فلم ِ
يف لإلمام الحسن بالشروط التي أعطاها له
ْ
ْ
وإنما جعلها تحت قدميه كما أعلن ذلك في خطابه الذي ألقاه في ُّ
النخيلة.
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قتل ِح ْجر ِمن األحداث الجسام في اإلسالم وقد توالت صيحات اإلنكار على
لقد كان ُ
معاوية ِمن جميع األقاليم اإلسالمية .
كشف الغمة :من كتاب الموفقيات للزبير بن بكار الزبيري عن رجاله قال :قالمطرف بن المغيرة بن شعبة :وفدت مع أبي المغيرة على معاوية وكان أبي يأتيه

فيتحدث معه ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب بما يرى منه إذ جاء
ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت أنه لشئ حدث فينا
وفي عملنا فقلت :ما لي أراك مغتما منذ الليلة فقال :يا بني جئت من عند أخبث
الناس قلت :وما ذاك؟ قال :قلت له وخلوت به إنك قد بلغت سنا فلو أظهرت عدال
وبسطت خي ار فإنك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم
فوهللا ما عندهم اليوم شئ تخافه.
فقال :هيهات هيهات ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل فوهللا ما عدا أن هلك فهلك
ذكره إال أن يقول قائل :أبو بكر .ثم ملك أخو بني عدي فاجتهد وشمر عشر سنين
فوهللا ما عدا أن هلك فهلك ذكره إال أن يقول قائل :عمر ثم ملك عثمان فهلك رجل
لم يكن أحد في مثل نسبه وفعل ما فعل وعمل به ما عمل فوهللا ما عدا أن هلك
فهلك ذكره وذكر ما فعل به ،وإن أخا بني

عمرو بن الحمق:
خرج عمرو بن الحمق ورفاعة بن شداد حتى نزال المدائن ثم ارتحال حتى أتيا
الموصل فأتيا جبالً فكمنا فيه  ،وبلغ عامل ذلك الرستاق يقال له ُعبيدهللا بن أبي
بلتعة خبرهما فسار إليهما في الخيل فخرجا إليه  ،فأما عمرو فكان بطنه قد استسقى
فلم يكن عنده امتناع .وأما رفاعة فكان شاباً قوياً فوثب على فرس له جواد وقال

لعمرو  :أُقاتل عنك ؟ قال  :وما ينفعني أن تقتل ؟! انج بنفسك .فحمل عليهم

فارس إال
فأفرجوا له حتى أخرجه فرسه وخرجت الخيل في طلبه وكان رامياً فلم يلحقه ٌ
رماه فجرحه أو عقره فانصرفوا عنه  ،وأُخذ عمرو بن الحمق فسألوه من أنت ؟ فقال
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 :من إن تركتموه كان أسلم لكم  ،وإن قتلتموه كان أضر عليكم .فسألوه فأبى أن
يخبرهم فبعث به ابن أبي بلتعة إلى عامل الموصل وهو عبدالرحمن بن عبدهللا بن
عثمان الثقفي  ،فلما رأى عم اًر عرفه وكتب إلى معاوية بخبره فكتب إليه معاوية  :إنه

طعن عثمان تسع طعنات بمشاقص كانت معه  ،وإنا ال نريد أن نعتدي عليه فاطعنه

تسع طعنات كما طعن عثمان .فأخرج فطعن تسع طعنات فمات في األولى َّ
منهن أو
في الثانية وبعث برأسه إلى معاوية  ،فكان رأسه أول رأس حمل في اإلسالم.
الصحابي العظيم ـ عمرو بن الحمق ـ الذي أخلقت وأبلت وجهه
قال األميني  :هذا
ُّ
العبادة .كذا وصفه اإلمام السبط الحسين عليه السالم فيما مر من كتاب له إلى

محكوم عليه عند القوم وغيرهم بالعدالة وكون أقواله وأفعاله حجة.
معاوية.
ٌ

لوال َّ
أن عدالة الصحابة تمطط إلى أُناس معلومين بالخالعة والمجون كمغيرة بن
شعبة  ،والحكم بن أبي العاص  ،والوليد بن عقبة  ،وعبدهللا بن أبي سرح  ،وزياد بن

أبيه  ،وأُغيلمة قريش من الشباب الزائف ممن جرت المخازي إليهم الويالت ،

وتتقلص عن آخرين أنهكتهم العبادة  ،وحنكتهم الشريعة  ،وأبلتهم الطاعة كعمرو بن
وحجر بن عدي  ،وعدي بن حاتم  ،وزيد وصعصعة ابني صوحان ،
الحمق ُ ،
ولداتهم.
أنا ال أدري ما كان ِ
أي جريمة أوجبت أن ُيطعن
المبرر للنيل من عمرو وقتله ؟ و ُّ

بالطعنات التسع الالتي أجهزت عليه أو َّ
الهن أو ثانيتها ؟ أما واقعة عثمان فكان

الصحابة مجمعين عليها بين سبب ومباشر كما قدمناه لكم في الجزء التاسع (ص
 69ـ  )169فلِ َم لم يؤاخذوا عليها واختصت المقاصة أُناساً انقطعوا إلى والء موالنا
أمير المؤمنين والء هللا ووالء رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم ؟ ولم يجهز معاوية
الجيوش وال بعث البعوث على طلحة والزبير وهما ُّ
أشد الناس في أمر عثمان

وأوغلهم في دمه ؟! ومن ذا الذي أودى بعثمان غير معاوية نفسه في تثبطه عن

نصره وتربصه به حتى بلغ السيف منه المحز .راجع الجزء التاسع .ولماذا كان ِ
يندد
ِ
ويهدد  ،ويؤاخذ أهل المدينة وغيرهم َّ
بأنهم تخاذلوا عن نصرته وال يفعل شيئاً عن ذلك
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بنفسه المتهاونة عن أمر الرجل ؟ نعم ؛ كانت تلكم األفاعيل على من يوالي علياً
صلوات هللا عليه  ،فهي ُمنكمشة عمن يعاديه ويقدمهم ابن آكلة األكباد.

أن هالك عثمان كان بطعنات عمرو ؟ وهؤالء المؤرخون
هل لمعاوية أن يثبت َّ

ينصون على َّ
أن المجهز عليه هو كنانة بن بشر التجيبي  ،وقد جاء في شعر الوليد
بن عقبة:
قتيل التجيبي الذي جاء من مصر أال َّ
إن خير الناس بعد ثالثة
وقال هو أو غيره:
أس منه والجبينا .األنساب للبالذري تاريخ الطبري
فأوهى الر َ
حوادث سنة  35هـ ].

عاله بالعمود أخو

ٍ
تجيب

وأخرج الحاكم في المستدرك .المستدرك على الصحيحين .بإسناده عن كنانة العدوي
 ،قال  :كنت فيمن حاصر عثمان .قال  :قلت  :محمد بن أبي بكر قتله ؟ قال  :ال
رجل من أهل مصر .قال  :وقيل  :قتله كبيرة السكوني فقتل
 ،قتله جبلة بن األيهم ٌ
في الوقت .وقيل  :قتله كنانة بن بشر التجيبي  ،ولعلهم اشتركوا في قتله لعنهم هللا.
وقال الوليد بن عقبة:
قتيل التجيبي الذي جاء من مصر أال َّ
إن خير الناس بعد نبيهم
وفي االستيعاب .االستيعاب.
كان أول من دخل الدار عليه محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فقال  :دعها يابن أخي

رجل أزرق
وهللا لقد كان أبوك يكرمها .فاستحى وخرج  ،ثم دخل رومان بن سرحان ٌ
محدود عداده في مراد وهو من ذي أصبح معه خنجر فاستقبله به وقال :
قصير
ٌ
ٌ

على أي دين أنت يا نعثل ؟! فقال عثمان  :لست بنعثل ولكني عثمان بن عفان وأنا
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على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين .قال  :كذبت  ،وضربه على
فخر.
صدغه األيسر فقتله َّ

وقال  :اختلف فيمن باشر قتله بنفسه فقيل  :محمد بن أبي بكر ضربه بمشقص.
وقيل  :بل حبسه محمد بن أبي بكر وأسعده .كذا في المصدر .غيره  ،وكان الذي
رجل
قتله سودان بن حمران وقيل  :بل ولي قتله رومان اليمامي .وقيل  :بل رومان ٌ
من بني أسد بن خزيمة .وقيل  :بل َّ
إن محمد بن أبي بكر أخذ بلحيته فهزها وقال :
ما أغنى عنك معاوية  ،وما أغنى عنك ابن أبي سرح  ،وما أغنى عنك ابن عامر

فقال له  :يا بن أخي أرسل لحيتي فوهللا إنك لتجبذ لحية كانت ُّ
تعز على أبيك  ،وما
ٍ
حينئذ تركه وخرج عنه .ويقال  :إنه
كان أبوك يرضى مجلسك هذا مني .فيقال  :إنه

ٍ
حينئذ أشار إلى من كان معه فطعنه أحدهم وقتلوه .وهللا أعلم.

وأخرج أيضاً ما رويناه عن المستدرك بلفظ  :فقال محمد بن طلحة  :فقلت لكنانة :
هل ندى محمد بن أبي بكر بشيء من دمه ؟ قال  :معاذ هللا دخل عليه فقال له

عثمان  :يا بن أخي لست بصاحبي وكلمه بكالم فخرج ولم يند بشيء من دمه .قال
جل من أهل مصر يقال له  :جبلة بن األيهم
 :فقلت لكنانة  :من قتله ؟ قال  :قتله ر ٌ
ثم طاف بالمدينة ثالثاً يقول  :أنا قاتل نعثل.
وذكر المحب الطبري في رياضه .الرياض النضرة .ما أخرجه أبو عمر في
االستيعاب من استحياء محمد بن أبي بكر وخروجه من الدار ودخول رومان بن
سرحان وقتله عثمان .فقال  :وقيل  :قتله جبلة بن األيهم .وقيل  :األسود التجيبي.
وقيل  :يسار بن غلياض.
وأخرج ابن عساكر .تاريخ مدينة دمشق .في حديث ذكره ابن كثير في تاريخه وجاء
رجل من كندة من أهل مصر يلقب حما اًر ويكنى بأبي رومان .وقال قتاده  :اسمه
ٌ
رومان .وقال غيره .كان أزرق أشقر .وقيل  :كان اسمه سودان بن رومان المرادي.
وعن ابن عمر قال  :كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران ضربه بحربة وبيده
السيف صلتاً .إلى آخره .البداية والنهاية حوادث سنة  35هـ.
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وقال ابن كثير في تاريخه .البداية والنهاية حوادث سنة  35هـ.
أما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله فهذا ال
يصح .راجع ما أسلفناه في الجزء التاسع فتعرف الصحيح من السقيم وتقف على
جلية الحال في القضية .عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي هللا عنه
بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله لكن بعضهم كان ُّ
يود لو خلع نفسه من األمر

كعمار بن ياسر  ،ومحمد بن أبي بكر  ،وعمرو بن الحمق وغيرهم.
ثم أي ِ
مبرر البن هند في أمره بإتمام الطعنات التسع بعد الطعنة المودية به ؟ وهل
يقتص له ؟ أو يكتفى بما
في الشريعة تعبٌد بأن يفعل بالمقتص منه مثل ما فعله بمن ُّ
عل عند فقيه بني أُمية ِ
مسوغاً ال
هو المقصود من القصاص من إعدام القاتل ؟ ول َّ

نعرفه .أضف إلى ذلك حمل رأسه من بلد إلى بلد  ،وهو أول رأس مطاف به في
اإلسالم .معارف ابن قتيبة  ،االستيعاب اإلصابة  ،وقال  :ذكره ابن حبان في
ٍ
بسند جيد  ،تاريخ ابن كثير حوادث سنة  50هـ .
الثقات

قال النسابة أبو جعفر محمد بن حبيب في كتاب المحبر ونصب معاوية رأس عمرو

بن الحمق الخزاعي وكان شيعياً ودير به في السوق .وكان عبدالرحمن بن أُم الحكم
أخذه بالجزيرة .وقال ابن كثير .البداية والنهاية حوادث سنة  50هـ.

فطيف به في الشام وغيرها  ،فكان أول رأس طيف به ثم بعث معاوية برأسه إلى
زوجته آمنة بنت الشريد ـ وكانت في سجنه ـ فأُلقي في حجرها .فوضعت كفها على
إلي قتيالً  ،فأهالً بها من
جبينه ولثمت فمه وقالت  :غيبتموه عني طويالً ثم أهديتموه َّ
هدية غير قالية وال مقلية.
نعم ؛ هذه األفاعيل إلى أمثالها من نماذج فقه أ ِ
ُمه آكلة األكباد الذي سوغ لها
اقتص أثر أبيه يزيد
مافعلت ِ
بعم النبي األعظم سيد الشهداء حمزة سالم هللا عليه  ،و َّ

بن معاوية فيما ارتكبه من سيد شباب أهل الجنة الحسين السبط صلوات هللا عليه ،
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فقتله وآله وصحبه األكرمين أشنع قتلة وطيف برؤوسهم الكريمة في األمصار على

ِن ذكرها بالخلود.
سمر القنا فأعقبهما خزاية ال يغسلها مر الدهور  ،وشية ُقرَ

قصاص فهو ألولياء الدم وهم ولد عثمان  ،وإن لم يكن هناك
على أنه لو كان هناك
ٌ
ولي الدم وأولى
ولي أو أنه عجز عن تنفيذ الحكم فيقوم به خليفة الوقت فإنه ُّ
ٌّ
ٍ
يومئذ وقبله موالنا أمير المؤمنين علي عليه السالم فهو
بالمؤمنين من أنفسهم  ،وهو
موكول إليه  ،وكان عمرو بن الحمق في كنفه يراه ويبصر موقفه وخضوعه له  ،فلو
ٌ
قصاص أجراه عليه وهو الذي لم تأخذه في هللا لومة الئم  ،وساوى عدله
كان عليه
ٌ

القريب والبعيد  ،وكانت يده مبسوطة عند ذاك  ،وعمرو أخضع له من ِ
الظل لذيه ،
ٍ
نفير ،
عير وال ٌ
ومعاوية عندئذ أحد أفراد األُمة ـ إن صدق َّأنه أحد أفرادها ـ ال يحويه ٌ
حب الوقيعة في
حكم من أحكام الشريعة  ،غير أنه قحمه في الورطات ُّ
وال يناط به ٌ

حسيب.
محبي علي أمير المؤمنين عليه السالم وهللا من ورائه
ٌ
صيفي بن فسيل:

و َّ
جد زياد في طلب أصحاب ُحجر وهم يهربون منه ويأخذ من قدر عليه منهم  ،فجاء
قيس بن عباد الشيباني إلى زياد فقال له َّ :
إن ام أًر منا يقال له  :صيفي بن فسيل من
رؤوس أصحاب ُحجر وهو ُّ
أشد الناس عليه  ،فبعث إليه فأُتي به  ،فقال له زياد  :يا
عدو هللا ما تقول في أبي تراب ؟ فقال  :ما أعرف أبا تراب .قال  :ما أعرفك به !
علي بن أبي طالب ؟ قال  :بلى .قال  :فذلك أبو تراب .قال  :كال ذاك
أما تعرف َّ
أبو الحسن والحسين .فقال له صاحب الشرطة  :أيقول لك األمير  :هو أبو تراب ،
وتقول أنت :ال ؟ قال  :أفإن كذب األمير أردت أن أكذب  ،وأشهد له بالباطل كما
علي بالعصا  ،فأُتي بها  ،فقال  :ما
شهد ؟ قال له زياد  :وهذا أيضاً مع ذنبك َّ ،
قولك في علي ؟ قال  :أحسن قول أنا قائله في عبد من عبيد هللا أقوله في أمير
المؤمنين .قال  :اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلصق باألرض .فضرب حتى لصق
باألرض ثم قال  :اقلعوا عنه  ،إيه ما قولك في علي ؟ قال  :وهللا لو شرحتني

بالمواسى والمدى ما قلت إال ما سمعت مني .قال  :لتلعننه أو ألضر َّ
بن عنقك .قال :
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فأسعد وتشقى .قال  :ادفعوا في رقبته .ثم قال  :أوقروه
إذاً وهللا تضربها قبل ذلك ،
ُ
حديداً واطرحوه في السجن  ،ثم ُقتل مع من ُقتل مع ُحجر وأصحابه.
قال األميني  :ما أكبرها من جناية على رجل يقول  :ربي هللا  ،ويدين بالرسالة

ِ
الحق  ،وليس عليه ما يجلب التنكيل به كما فعله ابن سمية بإيعاز من
ويوالي إمام
ابن آكلة األكباد إال الخضوع لو ٍ
الية أمر الكتاب بها والرضوخ لها  ،وقد أكدته السنة
في نصوصها المتواترة.
وهل االمتناع عن لعن من أمر هللا باتباعه وطهره وقدسه ِ
يسوغ الضرب والحبس

والقتل ؟ أنا ال أدري .و َّ
إن ابن الزانية ومن ركزه على والية األمصار لعليمان بما ارتآه
 ،لكن احتدام بغضهما لصاحب الوالية الكبرى  ،حداهما إلى أن يلغا في دم من أسلم
وجهه هلل وهو محسن .وإلى هللا المنتهى.
قبيصة بن ضبيعة:
بعث زياد إلى قبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي صاحب شرطته شداد بن الهيثم
 ،فدعا قبيصة في قومه وأخذ سيفه  ،فأتاه ربعي بن حراش بن جحش العبسي ورجال
آمن على دمك
من قومه ليسوا بالكثير فأراد أن يقاتل  ،فقال صاحب الشرطة  :أنت ٌ
فعالم تقتل نفسك وتقتلنا
ومالك  ،فلِ َم تقتل نفسك ؟ فقال له أصحابه  :قد أُومنت
َ
معك ؟ قال  :ويحكم َّ
وقعت في يده ال أفلت منه
إن هذا الدعي ابن العاهرة وهللا لئن
ُ
أبداً أو يقتلني .قالوا  :كال .فوضع يده في أيديهم  ،فأقبلوا به إلى زياد .فلما دخلوا
َّ
ألجعلن لك شاغالً عن
عليه قال زياد  :وحي عسى تعزون على الدين  ،أما وهللا

تلقيح الفتن والتوثب على األمراء .قال  :إني لم آتك إال على األمان .قال  :فانطلقوا
به إلى السجن  ،وُقتل مع من ُقتل من أصحاب ُحجر.
عبدهللا بن خليفة:
بعث زياد ُبكير بن حمران األحمري إلى عبدهللا بن خليفة الطائي وكان شهد مع
ُحجر  ،فبعثه في أُناس من أصحابه فأقبلوا في طلبه فوجدوه في مسجد ِ
عدي بن
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حاتم فأخرجوه  ،فلما أرادوا أن يذهبوا به وكان عزيز النفس امتنع منهم فحاربهم

وقاتلهم فشجوه ورموه بالحجارة حتى سقط فنادت ميثاء أُخته  :يا معشر طيئ

أتسلمون ابن خليفة لسانكم وسنانكم ؟ فلما سمع األحمري نداءها خشي أن تجتمع

طيئ فيهلك فهرب  ،فخرج نسوةٌ من طيئ فأدخلنه دا اًر  ،وانطلق األحمري حتى أتى
ياد إلى عدي وكان في
زياداً فقال  :إن طيئاً اجتمعت َّ
إلي فلم أطقهم فأتيتك  ،فبعث ز ٌ
عدي بخبر عبدهللا  ،فقال عدي  :كيف
المسجد فحبسه وقال  :جئني به وقد أُخبر ُّ

فاعتل له وقال  :ال أدري
آتيك برجل قد قتله القوم ؟ قال  :جئني حتى إن قد قتلوه.
َّ
أين هو وال ما فعل .فحبسه فلم يبق رجل من أهل المصر من أهل اليمن وربيعة

ومضر إال فزع لعدي  ،فأتوا زياداً فكلموه فيه .وأ ِ
ُخرَج عبدهللا فتغيب في ُب ْحتُر ُ .ب ْحتُر
 :روضة في وسط أجا أحد جبلي طيئ  ،كأنها مسماة بالقبيلة  ،وهو ُب ْحتُر بن َعتُود

فعلت
بن  ...بن طيئ .فأرسل إلى عدي إن شئت أن أخرج حتى أضع يدي في يدك ُ
ياد عدياً فقال
كنت تحت قدمي ما رفعتهما عنك .فدعا ز ٌ
فبعث إليه عدي  :وهللا لو َ
له  :إني اُخلي سبيلك على أن تجعل لي لتنفيه من الكوفة ولتسير به إلى جبلي

ُخرْج فلو قد سكن غضبه
طيئ .قال  :نعم .فرجع وأرسل إلى عبدهللا ابن خليفة  :أ ُ
لكلمته فيك حتى ترجع إن شاء هللا .فخرج إلى الجبلين ومات بهما قبل موت زياد.
الشهادة المزورة على ُحجر:
ال في السجن ثم دعا رؤساء
جمع زياد من أصحاب ُحجر بن عدي اثني عشر رج ً
األرباع وهم  :عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة  ،وخالد بن عرفطة على ربع
تميم وهمدان  ،وقيس بن الوليد على ربع ربيعة وكندة  ،وأبو بردة بن أبي موسى

على ربع مذحج وأسد  ،فشهد هؤالء َّ
أن ُحج اًر جمع إليه الجموع وأظهر شتم الخليفة
ودعا إلى حرب أمير المؤمنين  ،وزعم َّ
أن هذا األمر ال يصلح إال في آل أبي طالب
 ،وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من ِ
عدوه وأهل حربه  ،و َّ
أن هؤالء

الذين معه هم رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه .ونظر زياد في شهادة الشهود وقال :

ما ُّ
أظن هذه شهادة قاطعة وأحب أن يكون الشهود أكثر من أربعة  ،فدعا الناس
ليشهدوا عليه  ،وقال زياد :
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َّ
ألجهدن على قطع خيط عنق الخائن
على مثل هذه الشهادة فاشهدوا  ،أما وهللا
األحمق  ،فقام عثمان بن شرحبيل التيمي أول الناس فقال  :اكتبوا اسمي .فقال زياد
 :ابدؤوا بقريش ثم اكتبوا اسم من نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالصحة واالستقامة .
يعني المعروفين باالستقامة في عداء أمير المؤمنين علي عليه السالم وأهل بيته.

فشهد عليه سبعون رجالً  ،فقال زياد  :ألقوهم إال من ُعرف بحسب وصالح في دينه
 ،فألقوا حتى صيروا إلى هذه العدة وهم أربع وأربعون فيهم  :عمر بن سعد بن أبي
وقاص  ،شمر بن ذي الجوشن  ،شبث بن ربعي  ،زجر بن قيس.
وممن شهد شداد بن المنذر أخو الحضين وكان ُيدعى  :ابن بزيعة  ،فكتب  :شهادة
أب ينسب إليه ؟ ألغوه من الشهود .فقيل له َّ :إنه
ابن بزيعة .فقال زياد  :أما لهذا ٌ
أخو الحضين بن المنذر .فقال  :انسبوه إلى أبيه فنسب  ،فبلغ ذلك شداداً فقال :

والهفاه على ابن الزانية َأوليست أُمه أعرف من أبيه ؟ فوهللا ما ُينسب إال إلى أُمه
سمية.
وكتب في الشهود شريح بن الحرث  ،وشريح بن هانئ  ،فأما شريح بن الحرث فقال

 :سألني عنه فقلت  :أما َّإنه كان صواماً قواماً .وأما شريح بن هانئ فقال  :بلغني َّ
أن
شهادتي كتبت فأكذبته وُلمته  ،وكتب كتاباً إلى معاوية وبعثه إليه بيد وائل بن حجر
أن زياداً كتب شهادتي  ،و َّ
وفي الكتاب  :بلغني َّ
أن شهادتي على ُحجر َّأنه ممن يقيم

الحج والعمرة  ،ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،
ويديم َّ
الصالة  ،ويؤتي الزكاة ُ ،
حرام الدم والمال  ،فإن شئت فاقتله  ،وإن شئت فدعه .فلما ق أر معاوية الكتاب قال :

ما أرى هذا إال قد أخرج نفسه من شهادتكم.

غائب في عمله.
وكتب شهادة السري بن وقاص الحارثي وهو
ٌ
قال األميني  :هذه شهادة زور لفقها ابن أبيه أو ابن أُمه على أصناف من الناس ،
منهم الصلحاء واألخيار الذين أكذبوا ذلك العزو المختلق كشريح بن الحرث وشريح
ابن هانئ ومن حذا حذوهما  ،وشهدوا بخالف ما ُكتب عنهما .ومنهم من كانوا
غائبين عن ساعة الشهادة وساحتها َّ ،
لكن يد اإلفك أثبتتها عليهم كابن وقاص
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الحارثي ومن ُيشاكله .ومنهم رجرج ٌة من الناس يستسهلون شهادة الزور ويستسيغون
قدم وال ِق َدم  :كعمر بن سعد ،
من جرائها إراقة الدماء ليس لهم من الدين موضع َ
وشمر بن ذي الجوشن  ،وشبث بن ربعي  ،وزجر بن قيس  ،فتناعقوا بشهادة باطلة
الدعي بأنهم خيار أهل المصر وأشرافهم  ،وذوو النهى والدين .و َّ
إن
ألجلها وصفهم
ُّ
جد عليم بحقيقة الحال لكن شهوة الوقيعة في ِ
معاوية ُّ
كل ترابي حبذت له قبول

بحجر وأصحابه الصلحاء األخيار  ،فصرم بهم أُصول
الشهادة المزورة والتنكيل ُ
الصالح وقطع أواصرهم يوم أودى بهم  ،ولم يكترث لمغبة ما ناء به من عمل غير
مبرور .فإلى هللا المشتكى.
تسيير ُحجر وأصحابه إلى معاوية ومقتلهم:
دفع زياد ُحجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن ُحجر الحضرمي وكثير بن شهاب
وأمرهما أن يسي ار بهم إلى الشام  ،فخرجوا عشي ًة وسار معهم صاحب الشرطة حتى
عرزم نظر قبيصة بن ضبيعة العبسي
أخرجهم من الكوفة  ،فلما انتهوا إلى جبانة َ
عرزم فإذا بناته مشرفات  ،فقال لوائل وكثير  :ائذنا لي
إلى داره وهي في جبانة َ

فأُوصي أهلي .فأذنا له  ،فلما دنا منهن وهن يبكين سكت عنهن ساعة ثم قال :

َّ
اسكن فسكتن .فقال  :اتقين هللا عزوجل واصبرن فإني أرجو من ربي في وجهي هذا
إحدى الحسنيين  :إما الشهادة وهي السعادة  ،وإما االنصراف إليكن في عافية .وإن
حي ال يموت  ،أرجو أن ال
الذي يرزقكن ويكفيني مؤنتكن هو هللا تعالى وهو ٌّ
يضيعكن وأن يحفظني فيكن .ثم انصرف فمر بقومه فجعل القوم يدعون هللا له
بالعافية.
فساروا حتى انتهوا بهم إلى مرج عذراء عند دمشق وهم اثنا عشر رجالً:
ُحجر بن عدي  ،األرقم بن عبدهللا  ،شريك بن شداد  ،صيفي بن فسيل  ،قبيصة بن
ضبيعة  ،كريم بن عفيف  ،عاصم بن عوف  ،ورقاء بن سمي  ،كدام بن حيان ،
عبدالرحمن بن حسان  ،محرز بن شهاب  ،عبدهللا بن حوية .وأتبعهم زياد برجلين

فحِبسوا بمرج عذراء  ،فبعث معاوية
مع عامر بن األسود فتموا أربعة عشر رجالً ُ ،
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إلى وائل بن ُحجر وكثير بن شهاب فأدخلهما وأخذ كتابهما فقرأه على أهل الشام فإذا
فيه:
الرحِي ِم
حم ِن َّ
ِب ْس ِم هللاِ َّ
الر َ
لعبدهللا معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين من زياد بن أبي سفيان .أما بعد:
فإن هللا قد أحسن عند أمير المؤمنين البالء  ،فأداله من عدوه وكفاه مؤنة من بغى
عليه  ،إن طواغيت الترابية الصبائية .في األغاني  :الترابية السابة .رأسهم ُحجر بن
عدي خالفوا أمير المؤمنين  ،وفارقوا جماعة المسلمين  ،ونصبوا لنا الحرب ،
فأظهرنا هللا عليهم وأمكننا منهم وقد دعوت خيار أهل المصر وأشرافهم وذوي النهى
والدين فشهدوا عليهم بما أروا وعلموا  ،وقد بعثت بهم إلى أمير المؤمنين وكتبت
شهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي هذا.
فلما ق أر معاوية الكتاب وشهادة الشهود عليهم قال  :ماذا ترون في هؤالء النفر الذين
شهد عليهم قومهم بما تسمعون ؟ فقال له يزيد بن أسد البجلي  :أرى أن ِ
تفرقهم في

قرى الشام فيكفيكهم طواغيتها .وكتب معاوية إلى زياد  :أما بعد  :فقد فهمت ما
اقتصصت به من أمر ُحجر وأصحابه وشهادة من ِقبلك عليهم فنظرت في ذلك
فأحياناً أرى قتلهم أفضل من تركهم  ،وأحياناً أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم ،

والسالم.

فكتب إليه زياد مع يزيد بن ُحجية التميمي  :أما بعد  :فقد قرأت كتابك وفهمت رأيك
في ُحجر وأصحابه فعجبت الشتباه األمر عليك فيهم وقد شهد عليهم بما قد سمعت

من هو أعلم بهم  ،فإن كانت لك حاج ٌة في هذا المصر فال تردن ُحج اًر وأصحابه
إلي.
َّ

فأقبل يزيد بن ُحجية حتى مر بهم بعذراء فقال  :يا هؤالء أما وهللا ما أرى براءتكم
نافع أعمل به لكم
ولقد جئت بكتاب فيه الذبح فمروني بما أحببتم مما ترون أنه لكم ٌ

وأنطق به .فقال ُحجر  :أبلغ معاوية  :أنا على بيعتنا ال نستقيلها وال نقيلها  ،وإنما
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شهد علينا األعداء واألظناء .فقدم يزيد بالكتاب إلى معاوية وأخبره بقول ُحجر فقال
معاوية  :زياد أصدق عندنا من ُحجر .فقال عبدالرحمن بن أُم الحكم الثقفي  ،ويقال
عثمان بن عمير الثقفي  :جذاذها ُجذاذها .فقال له معاوية  :ال َّ
تعن أب اًر .فخرج أهل
الشام وال يدرون ما قال معاوية وعبدالرحمن  ،فأتوا النعمان بن بشير فقالوا له مقالة
ابن أُم الحكم فقال النعمان  :قتل القوم.
أقبل عامر بن األسود العجلي وهو بعذراء يريد معاوية ليعلمه بالرجلين اللذين بعث
بحجر وأصحابه  ،فلما ولى ليمضي قام إليه ُحجر بن عدي يرسف
بهما زياد ولحقا ُ
في القيود فقال  :يا عامر اسمع مني  :أبلغ معاوية َّ
أن دماءنا عليه حرٌام .وأخبره أنا
قد أُومنا وصالحناه فليتق هللا ولينظر في أمرنا .فقال له نحواً من هذا الكالم فأعاد

جر م ار اًر .فدخل عامر على معاوية فأخبره بأمر الرجلين  ،فقام يزيد بن أسد
عليه ُح ٌ
البجلي فاستوهب الرجلين وكان جرير بن عبدهللا كتب في أمر الرجلين أنهما من
ظنين إلى زياد وهما ممن
ساع
قومي من أهل الجماعة والرأي الحسن  ،سعى بهما ٍ
ٌ
ال يحدث حدثاً في اإلسالم وال بغياً على الخليفة  ،فلينفعهما ذلك عند أمير المؤمنين.
فوهبهما له وليزيد بن أسد.

وطلب وائل بن ُحجر في األرقم الكندي فتركه.
وطلب أبو األعور في عتبة بن األخنس فوهبه له.
وطلب حمزة بن مالك الهمداني في سعيد بن نمران فوهبه له.
وطلب حبيب بن مسلمة في عبدهللا بن حوية التميمي فخلى سبيله.
فقام مالك بن هبيرة فسأله في ُحجر فلم يشفعه فغضب وجلس في بيته  ،فبعث
الحصين بن عبدهللا
معاوية هدبة بن فياض القضاعي من بني سالمان بن سعد و ُ

الكالبي وأبا شريف البدي ـ في األغاني  :أبا حريف البدري ـ فأتوهم عند المساء فقال

الخثعمي حين رأى األعور مقبالً ُ :يقتل نصفنا وينجو نصفنا .فقال سعيد بن نمران :
اللهم اجعلني ممن ينجو وأنت عني ر ٍ
اض .فقال عبدالرحمن بن حسان العنزي  :اللهم
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اجعلني ممن تكرم بهوانهم وأنت عني ر ٍ
اض  ،فطالما عرضت نفسي للقتل فأبى هللا
َّإال ما أراد .فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستة وبقتل ثمانية .سيأتي ذكر أسماء
سبعة ممن ُقتل  ،وسبعة ممن نجا .فقال لهم رسل معاوية  ،ثم إنا قد أُمرنا أن
نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له  ،فإن فعلتم هذا تركناكم وإن أبيتم قتلناكم ،

إن أمير المؤمنين يزعم َّ
و َّ
أن دماءكم قد حلت له بشهادة أهل مصركم عليكم  ،غير

أنه قد عفا عن ذلك فابرؤوا من هذا الرجل ِ
نخل سبيلكم .قالوا  :لسنا فاعلين .فأُمروا

بقيودهم فحلت  ،وبقبورهم فحفرت  ،وأُدنيت أكفانهم  ،فقاموا الليل كله يصلون فلما
أصبحوا قال أصحاب معاوية  :يا هؤالء قد رأيناكم البارحة أطلتم الصالة وأحسنتم

الدعاء فأخبرونا ما قولكم في عثمان ؟ قالوا  :هو أول من جار في الحكم  ،وعمل

ِ
الحق .فقال أصحاب معاوية  :أمير المؤمنين كان أعلم بكم  ،ثم قاموا إليهم
بغير

وقالوا  :تبرؤون من هذا الرجل ؟ قالوا  :بل نتواله .فأخذ كل رجل منهم رجالً ليقتله ،

فوقع قبيصة بن ضبيعة في يدي أبي شريف البدي فقال له قبيصة َّ :
إن الشر بين
رحم .فأخذه
قومي وقومك ٌ
أمن ـ أي  :آمن ـ فليقتلني غيرك فقال له  :برتك ٌ
الحضرمي فقتله .وقتل القضاعي صاحبه.

قال لهم ُحجر  :دعوني أُصلي ركعتين  ،فأيمن هللا ما توضأت قط َّإال صليت
ركعتين فقالوا له  :صل فصلى ثم انصرف فقال  :وهللا ما صليت صالة قط أقصر
منها ولوال أن تروا َّ
أن ما بي جزع من الموت ألحببت أن أستكثر منها .ثم قال :

اللهم إنا نستعديك على أُمتنا فإن أهل الكوفة شهدوا علينا  ،و َّ
إن أهل الشام يقتلوننا ،
أما وهللا لئن قتلتموني بها إني ألول فارس من المسلمين سلك في واديها  ،وأول رجل
من المسلمين نبحته كالبها .فمشى إليه هدبة األعور بالسيف فأرعدت خصائله .
الخصائل  :جمع خصيلة  ،وهي كل عصبة فيها لحم غليظ .فقال  :كال زعمت أنك

ال تجزع من الموت فأنا أدعك فاب أر من صاحبك .فقال :ما لي ال أجزع وأنا أرى قب اًر

محفو اًر  ،وكفناً منشو اًر  ،وسيفاً مشهو اًر  ،وإني وهللا إن جزعت ال أقول ما يسخط
الرب .فقيل له  :مد عنقك .فقال َّ :
لدم ما كنت ألُعين عليه .فُق ِدم فضربت
إن ذلك ٌ
عنقه وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ستة.
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الخثعمي والعنزي من أصحاب ُحجر:
قال عبدالرحمن بن حسان العنزي  ،وكريم بن عفيف الخثعمي  :ابعثوا بنا إلى أمير
المؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته .فبعثوا إلى معاوية فأخبروه فبعث :

ائتوني بهما .فالتفتا إلى ُحجر  ،فقال له العنزي  :ال تبعد يا ُحجر وال يبعد مثواك ،
فنعم أخو اإلسالم كنت .وقال الخثعمي نحو ذلك ثم مضى بهما  ،فالتفت العنزي
فقال ِ
متمثالً:
ٍ
لهالك
وبالموت قطاعاً لحبل القرائن كفى بشفاة القبر ُبعداً
منقول من هذه الدار الزائلة
فلما دخل عليه الخثعمي قال له  :هللا هللا يا معاوية إنك
ٌ
ومسؤول عما أردت بقتلنا وفيم سفكت دماءنا  ،فقال معاوية
إلى الدار اآلخرة الدائمة
ٌ

أتتبر من دين علي الذي كان يدين هللا
أ
 :ما تقول في علي ؟ قال :أقول فيه قولك ،
به ؟ فسكت  ،وكره معاوية أن يجيبه  ،فقام شمر بن عبدهللا الخثعمي فاستوهبه .فقال
 :هو لك غير أني حابسه شه اًر فحبسه  ،فكان يرسل إليه بين كل يومين فيكلمه  ،ثم
سلطان .فنزل الموصل فكان يقول  :لو قد
أطلقه على أن ال يدخل الكوفة ما دام له
ٌ
مات معاوية قدمت المصر  ،فمات قبل معاوية بشهر.

ثم أقبل على عبدالرحمن بن حسان فقال له  :إيه يا أخا ربيعة ما قولك في علي ؟
خير لك .قال  :وهللا ال أدعك حتى تخبرني عنه .قال :
قال  :دعني وال تسألني فإنه ٌ
أشهد أنه كان من الذاكرين هللا كثي اًر  ،ومن اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .
في األغاني من اآلمرين بالحق والقائمين بالقسط .والعافين عن الناس .قال  :فما

قولك في عثمان ؟ قال  :هو أول من فتح باب الظلم وأرتج أبواب الحق .قال  :قتلت
أحد من قومه فيتكلم
نفسك .قال بل إياك قتلت ال ربيعة بالوادي ـ يعني أنه ليس ثَم ٌ
فيه ـ فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه  :أما بعد َّ :
شر من بعثت
فإن هذا العنزي ُّ

به فعاقبه بالعقوبة التي هو أهلها واقتله شر قتلة .فلما قدم به على زياد بعث به إلى
قس الناطف .موضع قرب الكوفة على شاطئ الفرات الشرقي .معجم البلدان .فدفن
به حياً.
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فقتل من أصحاب ُحجر معه:
شريك بن شداد الحضرمي  ،صيفي بن فسيل الشيباني  ،قبيصة بن ضبيعة العبسي

 ،محرز بن شهاب المنقري  ،كدام بن حيان العنزي  ،عبدالرحمن بن حسان العنزي.
ونجا منهم:
كريم بن عفيف الخثعمي  ،عبدهللا بن حوية التميمي  ،عاصم بن عوف البجلي ،
ورقاء بن سمي البجلي  ،أرقم بن عبدهللا الكندي  ،عتبة بن األخنس السعدي  ،سعد
بن نمران الهمداني.
أخذنا ما في هذا الفصل .المذكور تحت عنوان (مواقف معاوية من ُحجر وأصحابه)
من  :األغاني عيون األخبار البن قتيبة  ،تاريخ الطبري  ،مستدرك الحاكم تاريخ
ابن عساكر الكامل البن االثير  ،تاريخ ابن كثير األغاني تاريخ األُمم والملوك
حوادث سنة  51هـ  ،المستدرك على الصحيحين تاريخ مدينة دمشق وفي مختصر
تاريخ دمشق  ،الكامل في التاريخ حوادث سنة  51هـ  ،البداية والنهاية حوادث
سنة  51هـ.
قال األميني  :من ُحجر بن عدي ؟ ومن الذين كانوا معه ؟ وما الذي كانت غايتهم
في تلكم المواقف الهائلة ؟ وماذا اقترفوه من ذنب حتى قتلوا تقتيالً ؟ ولماذا هتكت

حرماتهم  ،وقطعت أوصال حياتهم وهم فئ ٌة مسلمة ؟!

ُحجر بن عدي من عدول الصحابة  ،أو أحد الصحابة العدول  ،راهب أصحاب
محمد صلى هللا عليه وآله وسلم كما قاله الحاكم .مستدرك الحاكم.
من أفاضل الصحابة وكبارهم مع صغر سنه مستجاب الدعوة كما في االستيعاب .
االستيعاب .وكان ثقة معروفاً كما قاله ابن سعد .طبقات ابن سعد  ،تاريخ ابن
عساكر وفي مختصر تاريخ دمشق  ،تاريخ ابن كثير حوادث سنة  51هـ ].
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وقال المرزباني  :إنه وفد إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وكان من عباد هللا
بار بأُمه  ،وكان كثير الصالة والصيام .تاريخ ابن كثير حوادث سنة
وزهادهم وكان اً
 51هـ ] .وقال أبو معشر  :كان عابداً وما أحدث إال توضأ وما توضأ إال صلى .

تاريخ ابن عساكر  ،وفي مختصر تاريخ دمشق  ،تاريخ ابن كثير حوادث سنة 51

هـ ].
وكان له صحبة ووفادة وجهاد وعبادة كما في الشذرات .شذرات الذهب حوادث سنة

 51هـ ] .وكان صاحب ك ارمة واستجابة دعاء مع التسليم إلى هللا .روى ابن الجنيد

في كتاب األولياء  :إن ُحجر بن عدي أصابته جنابة فقال للموكل به  :أعطني
شرابي أتطهر به وال تعطني غداً شيئاً .فقال  :أخاف أن تموت عطشاً فيقتلني معاوية

 ،قال  :فدعا هللا فانسكبت له سحابة بالماء فأخذ منها الذي احتاج إليه  ،فقال له
هم ِخ ْر لنا .اإلصابة.
أصحابه  :ادع هللا أن يخلصنا .فقال  :الل َّ

وقالت عائشة  :أما وهللا إن كان ما علمت لمسلماً حجاجاً معتم اًر .األغاني تاريخ
الطبري حوادث سنة  51هـ  ،الكامل حوادث سنة  51هـ ] .وقالت لمعاوية  :قتلت
ُحج اًر وأصحابه  ،أما وهللا لقد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة رجال ـ وفي لفظ  :أُناس
ـ يغضب هللا وأهل السماء لهم .تاريخ ابن عساكر : 4 / 86 [ 12 / 227وفي
مختصر تاريخ دمشق تاريخ ابن كثير حوادث سنة  51هـ  ،اإلصابة.
وقال موالنا أمير المؤمنين عليه السالم »  :يا أهل الكوفة سيقتل فيكم سبعة نفر هم
من خياركم بعذراء مثلهم كمثل أصحاب األُخدود  «.وفي لفظ ُ « :حجر بن عدي
وأصحابه كأصحاب األُخدود  ،وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز الحميد «.
تاريخ ابن عساكر مختصر تاريخ دمشق  ،تاريخ ابن كثير حوادث سنة  51هـ ،
شذرات الذهب حوادث سنة  51ه ].
وفيما كتب .مر تمام الكتاب في الجزء العاشر.
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اإلمام السبط الحسين عليه السالم إلى معاوية »  :ألست قاتل ُحجر وأصحابه
العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع  ،ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ؟ فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكدة

جرًأة على هللا واستخفافاً بعهده.

لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجهه العبادة  ،فقتلته من بعد ما
َأو َ
العصم  :جمع أعصم  ،وهي الوعول التي
العصم ُ .
أعطيته من العهود ما لو فهمته ُ

تعتصم بأعلى الجبال .نزلت من شعف .شعف الجبال ُ :قننها وأعاليها.الجبال ؟

أولست قاتل الحضرمي .يعني شريك بن شداد الحضرمي  ،كان من أصحاب ُحجر
َ
الذين بعث بهم زياد إلى معاوية وقتل مع ُحجر .الذي كتب إليك فيه زياد  :إنه على
دين علي كرم هللا وجهه .ودين علي هو دين ابن عمه صلى هللا عليه وآله وسلم

الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه  ،ولوال ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك
تجشم الرحلتين  :رحلة الشتاء والصيف  ،فوضعها هللا عنكم بنا  ،من ًة عليكم«.
هذا ُحجر وأصحابه  ،وأما غاية ذلك العبد الصالح والتابعين له بإحسان في مواقفهم
كلها فهي النهي عن المنكر الموبق من لعن موالنا أمير المؤمنين عليه السالم على

صهوات المنابر  ،فكانوا ِ
يغبرون في وجه من يرتكب تلكم الجريمة من عمال معاوية

ِ
الحق وأوليائه  ،ولم ينقم القوم منهم غير ذلك من عيث
وزبانيته األشداء على إمام

في المجتمع  ،أو إفساد على السلطان  ،أو شق لعصا المسلمين  ،وكان ُحجر وهو
سيد قومه يقول  :أال إني على بيعتي ال أقيلها وال أستقيلها سماع هللا والناس .ويقول
ليزيد بن حجية  :أبلغ معاوية أنا على بيعتنا ال نستقيلها وال نقيلها  ،وأنه إنما شهد
علينا األعداء واألظناء .ويقول  :ما خلعت يداً عن طاعة وال فارقت جماعة وإني

على بيعتي .ولما أُدخل على معاوية سلم عليه بإمرة المؤمنين .األغاني تاريخ

الطبري حوادث سنة  51هـ  ،الكامل البن األثير حوادث سنة  51هـ  ،مستدرك
الحاكم  ،االستيعاب  ،اإلصابة.
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لم يكن صالح الرجل وأصحابه يخفى على ِ
أي أحد حتى على مثل المغيرة الذي كان

من زعانف معاوية الخصماء األلداء على شيعة أمير المؤمنين علي عليه السالم َّ
فإنه
ُحب أن أبتدئ أهل هذا المصر
بحجر وأصحابه قال  :ال أ ُّ
لما أشير عليه بالتنكيل ُ
بقتل خيارهم وسفك دمائهم  ،فيسعدوا بذلك وأشقى  ،ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم
القيامة المغيرة.
ورأى أصحاب معاوية منهم آخر ليلة حياتهم بعذراء حسن صالة ودعاء فأعجبهم
نسكهم وأكبروا موقفهم من طاعة هللا غير أنهم ألقوا عليهم البراءة من علي أمير

المؤمنين عليه السالم ٍ
بأمر من معاوية براءة يتبعها األمان والسالم فلم يفعلوا  ،فقتلوا

في مواالة علي عليه السالم كما قاله الحاكم في المستدرك .المستدرك على
الصحيحين  ،وسمعت في كلمة اإلمام السبط عليه السالم قوله » َ :أولست قاتل
الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد َّ :أنه على دين علي كرم هللا وجهه  ،فلم يك

ذنبهم إال مواالة من قرن هللا واليته بواليته ووالية رسوله«.

ونحن ال ندري هل ثبت في الشريعة َّ
أن البراءة من إمام الهدى ولعنه مجلبةٌ لألمان
مستحق لإلعدام ؟ أو َّ
على حين َّ
أن ذلك نفسه فريض ٌة ثابت ٌة قامت بها
أن الرجل
ٌّ
الضرورة من الدين  ،فيهدر به دم تاركها  ،ويكون قتله من أحب ما يكون إلى

معاوية كما جاء فيما رواه ابن كثير في تاريخه .البداية والنهاية حوادث سنة  51هـ.
من َّ
أقتلت ُحجر بن األدبر ؟ فقال معاوية
أن عبد الرحمن بن الحارث قال لمعاوية َ :
إلي من أن أقتل معه مائة ألف.
 :قتله ُّ
أحب َّ
نعم ؛ نحن ال ندري  ،لكن فقه معاوية وشهواته يستسيغان ذلك  ،فال يصيخ إلى

أي ناصح َّ ،
ُنصح ِ
فإنه لما استشار أصحابه في أمر ُحجر وهو في سجن عذراء قال
له عبدهللا بن زيد بن أسد البجلي  :يا أمير المؤمنين أنت راعينا ونحن رعيتك  ،وأنت
ركننا ونحن عمادك  ،إن عاقبت قلنا  :أصبت .وإن عفوت قلنا  :أحسنت .والعفو

مسؤول عن رعيته .مستدرك الحاكم.
أقرب للتقوى  ،وكل راع
ٌ
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وما ذنب ُحجر وأصحابه الصلحاء ومن شاكلهم من أهل الصالح وحملة اإلسالم
الصحيح إذ عبسوا على إمارة السفهاء ؟ إمارة الوزغ ابن الوزغ  ،إلى أزنى ثقيف
مغيرة  ،إلى طليق استه ُبسر بن أرطاة  ،إلى ابن أبيه زياد  ،إلى خليفتهم الغاشم ابن
وحجر وأصحابه هم الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه وأخبتوا إلى ما جاء به
هندُ .
نبي اإلسالم  ،وقد صح عنه صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال لجابر بن عبدهللا » :
ُّ
أعاذك هللا من إمارة السفهاء  «.قال  :وما إمارة السفهاء ؟ قال »  :أُمراء يكونون

بعدي ال يقتدون بهديي  ،وال يستنون بسنتي  ،فمن صدقهم بكذبهم  ،وأعانهم على

علي حوضي  ،ومن لم يصدقهم
ظلمهم فأُولئك ليسوا مني ولست منهم  ،وال يردوا َّ
علي حوضي «.
بكذبهم  ،ولم يعنهم على ظلمهم فأُولئك مني وأنا منهم  ،وسيردوا َّ

مسند أحمد.

وقال صلى هللا عليه وآله وسلم »  :إن هالك أُمتي ـ أو فساد أُمتي ـ رؤوس أُمراء
أُغيلمة سفهاء من قريش  «.مسند أحمد.
وعن كعب بن عجرة مرفوعاً »  :سيكون أُمراء يكذبون ويظلمون  ،فمن صدقهم

علي الحوض يوم
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم  ،فليس مني وال أنا منه  ،وال يرد َّ
القيامة  ،ومن لم يصدقهم بكذبهم  ،ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه  ،وهو

علي الحوض يوم القيامة  «.مسند أحمد تاريخ الخطيب.
ارد َّ
و ٌ
وقال صلى هللا عليه وآله وسلم »  :ستكون عليكم أُمراء تشغلهم أشياء عن الصالة
حتى ِ
يؤخروها عن وقتها  ،فصلوها لوقتها  «.مسند أحمد تاريخ الخطيب .وابن
سمية من أولئك األمراء الذين أخروا الصالة وأنكره عليه ذلك ُحجر بن عدي  ،كما
مر حديثه في الجزء التاسع.
عذر في قتل أُولئك الصفوة إال التشبث بالتافهات  ،فكان يتلون في
ولم يكن لمعاوية ٌ
الجواب بمثل قوله ِ :إني رأيت في قتلهم صالحاً لألُمة وفي مقامهم فساداً ألُمة ،

وقوله  :إني وجدت قتل رجل في صالح الناس خي اًر من استحيائه في فسادهم .تاريخ
ابن كثير حوادث سنة  51هـ  .وهل صالح الناس في االلتزام بلعن علي أمير
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المؤمنين عليهالسالم والبراءة منه والتحامل على شيعته  ،وفسادهم في تركها أو
النهي عنها ؟ أنظر لعلك تجد له وجهاً في غير شريعة اإلسالم.
وبمثل قوله  :لست أنا قتلتهم إنما قتلهم من شهد عليهم .تاريخ الطبري حوادث سنة
 51هـ  ،االستيعاب .ولقد عرفت حال تلك الشهادة المزورة  ،أو أنها من قوم ال
خالق لهم  ،وكان معاوية أعرف بها وبهم  ،ومع ذلك استباح دماء القوم  ،وتترس
بقيله عن مراشق العتاب  ،واإلنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
علي
إلي فيهم زياد يشدد أمرهم ويذكر أنهم سيفتقون َّ
وبمثل قوله  :فما أصنع كتب َّ
فتقاً ال يرقع .االستيعاب أُسد الغابة.
.وقوله  :حملني ابن سمية فاحتملت .األغاني  ،تاريخ الطبري حوادث سنة  51هـ
كامل ابن االثير حوادث سنة  51هـ ] .قبح هللا الصلف والوقاحة أكان زياد عامالً

له أو هو عامل لزياد حتى يحتمل الموبقات بإشارته ؟ وهل ُيهدر دماء الصالحين ـ
وبذلك عرفهم المجتمع الديني ـ بقول فاسق مستهتر ؟! وهللا يقول (  :يا أَي َّ ِ
ين
ُّها الذ َ
َ َ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
صِب ُحوا َعَل ٰى َما َف َعْلتُ ْم
اء ُك ْم َفاس ٌق بَنَبإ َفتََبي َُّنوا أَن تُص ُيبوا َق ْو ًما ب َج َهاَلة َفتُ ْ
َ
آم ُنوا إن َج َ
ِِ
ين .الحجرات .6 :
َنادم َ

لكن معاوية بعد أن استلحق زياداً بأبي سفيان راقه أن ال ينحرف عن مرضاته وفيها

شفاء غلته وإن زحزحته عن زمرة أُناس خوطبوا باآلية الشريفة.

وحج اًر نلتقي عند
وبمثل قوله لعائشة لما عاتبته على قتله ُحج اًر وأصحابه  :فدعيني ُ

ربنا َّ
وجل .وقوله لها حين قالت له  :أين عزب عنه حلم أبي سفيان في ُحجر
عز َّ
وأصحابه ؟  :حين غاب عني ِ
مثلك من حلماء قومي .األغاني االستيعاب  ،أُسد
الغابة  ،تاريخ ابن كثير حوادث سنة  51هـ.
إن هو إال الهزء باهلل وبلقائه  ،أو لم يكف من آمن باهلل واليوم اآلخر نصح القرآن

وحده وشرعة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم معه في حرمة دماء المؤمنين األبرياء
؟ هل يسع معاوية أو يغنيه يوم لقاء هللا التمسك بالترهات تجاه قوله تعالى ( َوَال
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النْفس َّالِتي ح َّرم َّ
الل ُـه ِإ َّال ِباْل َح ِق .اإلسراء  . 33 :وقوله تعالى
تَْق ُتُلوا َّ َ
َ َ
ِ
اؤهُ َج َهَّن ُم
أَن َيْق ُت َل ُم ْؤ ِمًنا ِإ َّال َخ َ
طأً َ * ...و َمن َيْق ُت ْل ُم ْؤ ِمًنا ُّمتَ َعم ًدا َف َج َز ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
يما .النساء  92 :ـ .93
َو َغض َب الل ُـه َعَل ْيه َوَل َعَن ُه َوأ َ
َع َّد َل ُه َع َذ ًابا َعظ ً

ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن
َو َما َك َ
ِ ِ
يها
َخال ًدا ف َ

 ،وقوله تعالى ( ِ :إ َّن َّال ِذين ي ْكُفرون ِبآي ِ
ات َّ
الل ِـه َوَيْق ُتلُو َن َّ
ين ِب َغ ْي ِر َح ٍق َوَيْق ُتلُو َن
النِبِي َ
َ َ ُ َ َ
َّ ِ
اس َفب ِشرُهم ِبع َذ ٍ
ين َيأْم ُرو َن ِباْل ِق ْس ِط ِم َن َّ
اب أَلِي ٍم .آل عمران  .21 :وقوله تعالى
الن ِ َ ْ َ
الذ َ ُ
َّ ِ
ين َيم ُشو َن َعَلى ْاأل َْر ِ
ض َه ْوًنا ) ـ إلى قوله ـ ( َوَال َيْق ُتلُو َن َّ
النْف َس
َو ِعَب ُاد َّ
الر ْح َمـ ِٰن الذ َ ْ
َِّ
ِٰ
َّ ِ َّ ِ
اما .الفرقان  63 :ـ .68
التي َح َّرَم الل ُـه إال باْل َح ِق َوَال َي ْزُنو َن َو َمن َيْف َع ْل َذل َك َيْل َق أَثَ ً
َأولم يكف معاوية ما رواه هو نفسه عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم من قوله
 :كل ذنب عسى هللا أن يغفره إال الرجل يموت كاف اًر أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً

مسند أحمد .

أو ما كتبه بيده األثيمة إلى موالنا أمير المؤمنين من كتاب  :وإني سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم يقول »  :لو تماال أهل صنعاء وعدن على قتل رجل واحد
من المسلمين ألكبهم هللا على مناخرهم في النار » ؟
أو ما رواه ابن عمر مرفوعاً  « :لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً

حراماً » ؟

أو ما جاء به البراء بن عازب مرفوعاً  « :لزوال الدنيا أهون على هللا من قتل مؤمن
بغير حق » ؟ رواه ابن ماجة .سنن ابن ماجة والبيهقي .السنن الكبرى للبيهقي ،
وزاد فيه األصبهاني  « :ولو َّ
أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن

ألدخلهم النار«.
وفي رواية لبريدة مرفوعاً  « :قتل المؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا«.
وفي حديث ألبي هريرة مرفوعاً  « :لو َّ
أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا في دم
مؤمن ألكبهم هللا في النار«.
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ومن حديث البن عباس مرفوعاً  « :لو اجتمع أهل السماء واألرض على قتل امرٍئ
لعذبهم هللا إال أن يفعل ما يشاء«.

ومن حديث ألبي بكرة مرفوعاً  « :لو َّ
أن أهل السموات واألرض اجتمعوا على قتل

مسلم لكبهم هللا جميعاً على وجوههم في النار«.

ملحد في الحرم  ،ومبتغ في
ومن طريق ابن عباس مرفوعاً  « :أبغض الناس إلى هللا ٌ
اإلسالم سنة الجاهلية  ،ومطلب دم امرٍئ بغير حق ليهريق دمه«.
صحيح البخاري سنن البيهقي ومن طريق أبي هريرة مرفوعاً  « :من أعان على قتل

آيس من رحمة هللا«.
مؤمن بشطر كلمة لقي هللا مكتوباً بين عينيه ٌ :

ومن حديث أبي موسى مرفوعاً  « :إذا أصبح إبليس َّ
بث جنوده فيقول  :من أخذل

اليوم مسلماً أُلبسه التاج .فيجيء هذا فيقول  :لم أزل به حتى طلق امرأته .فيقول :

عق والديه .فيقول  :يوشك أن
أوشك أن يتزوج .ويجيء هذا فيقول  :لم أزل به حتى َّ

يبرهما .ويجيء هذا فيقول  :لم أزل به حتى أشرك .فيقول  :أنت أنت .ويجيء هذا
فيقول  :لم أزل به حتى َقتل فيقول  :أنت أنت ويلبسه التاج«.
ومن حديث عبدهللا بن عمرو مرفوعاً  « :من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وأن

ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » .وفي لفظ أحمد .مسند أحمد.

من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم هللا تبارك وتعالى عليه الجنة لم يشم ريحها.
إلى أحاديث جمة أخرى أخرجها الحفاظ وأئمة الحديث في الصحاح والمسانيد ،

وجمع شط اًر منها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب .الترغيب والترهيب.

ما أحوج معاوية مع هذه كلها إلى نصح ضرائب عائشة في هذه الموبقة الكبيرة ،
وهي نفسها لم تكترث لسفك دماء آالف مؤلفة ممن حسبتهم أبناءها على حد قول
الشاعر:
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هودج
َشقين في
تزجي إلى البصرة
ٍ
َ
أجنادها جاءت مع األ َ
كأنها في ِ
تأكل أوالدها
فعلها هرةٌ
تُريد أن َ
نعم ؛ مضى ُحجر سالم هللا عليه إلى ربه سجيح الوجه  ،وضيء الجبين  ،حميداً
سعيداً مظلوماً ُمهتضماً  ،مضرجاً بدمه  ،مصفداً بقيود الظلم والجور  ،خاتماً حياته
ال  :ال تطلقوا عني حديداً  ،وال تغسلوا عني دماً  ،وادفنوني
الحميدة بالصالة  ،قائ ً

في ثيابي فإني مخاصم .وفي لفظ  :فإنا نلتقي معاوية على الجادة .مستدرك الحاكم
االستيعاب  ،كامل ابن األثير حوادث سنة  51هـ ] أُسد الغابة اإلصابة .وأبقت

تلك الموبقة على معاوية خزي األبد َّ ،
وعد الحسن من أربع خصال َّ
كن في معاوية

لو لم يكن فيه َّ
ويل له من ُحجر
منهن إال واحدة لكانت موبقة  :قتله ُحج اًر  ،وقال ٌ :
وأصحاب ُحجر .مستدرك الحاكم االستيعاب كامل ابن األثير حوادث سنة  51هـ ]
أُسد الغابة  ،اإلصابة.

ونحن على يقين من أن هللا تعالى سيأخذ ابن آكلة األكباد بما خطته يده األثيمة إلى

أهل البصرة من قوله َّ :
إن سفك الدماء بغير حلها  ،وقتل النفوس التي حرم هللا قتلها

مبين  ،ال يقبل هللا ممن سفكها صرفاً وال عدالً شرح ابن
هالك
،
ان ٌ
موبق  ،وخسر ٌ
ٌ
ٌ
أبي الحديد.
و قد جاء في بحار األنوار
...فأدار الناس أمر االمامة وذكروا كثرة اختالف الناس فيها ،فدخلت على سيدي
وموالي الرضا عليه السالم فأعلمته ما خاض الناس فيه ،فتبسم ثم قال :يا عبد
العزيز جهل القوم وخدعوا عن أديانهم ،إن هللا تبارك وتعالى لم يقبض نبيه صلى هللا
عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شئ بين فيه الحالل
والحرام والحدود واالحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كمال ،فقال عز و جل " :ما
فرطنا في الكتاب من شئ " وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى هللا عليه
وآله " :اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا "
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فأمر االمامة من تمام الدين ولم يمض عليه السالم حتى بين المته معالم دينه
وأوضح لهم سبله وتركهم على قصد الحق وأقام لهم عليا عليه السالم علما و إماما
وما ترك شيئا تحتاج إليه االمة إال بينه .فمن زعم أن هللا عز و جل لم يكمل دينه
فقد رد كتاب هللا عز و جل ،ومن رد كتاب هللا فهو كافر ،هل يعرفون قدر االمامة
ومحلها من االمة؟ فيجوز فيها اختيارهم إن االمامة أجل قد ار وأعظم شأنا وأعلى
مكانا وأمنع جانبا وأبعد غو ار من أن يبلغها الناس بعقولهم ،أو ينالوها بآرائهم ،أو
يقيموا إماما باختيارهم .إن االمامة خص هللا عز و جل بها إبراهيم الخليل عليه
السالم بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال عز و
جل " :إني جاعلك للناس إماما " فقال الخليل عليه السالم سرو ار بها " :ومن ذريتي "
قال هللا عز و جل " :الينال عهدي الظالمين " فأبطلت هذه اآلية إمامة كل ظالم إلى
يوم القيامة ،وصارت في الصفوة .ثم أكرمه هللا بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة
والطهارة فقال عز و جل ":ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صالحين
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة
وكانوا لنا عابدين ".فلم تزل في ذريتة يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها
النبي صلى هللا عليه وآله فقال هللا جل جالله " :إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه
وهذا النبي والذين آمنوا وهللا ولي المؤمنين " فكانت له خاصة فقلدها صلى هللا عليه
وآله عليا عليه السالم بأمر هللا عز و جل على رسم ما فرضها هللا ،فصارت في
ذريته االصفياء الذين آتاهم هللا العلم وااليمان بقوله عز و جل " :وقال الذين اوتوا
العلم وااليمان لقد لبثتم في كتاب هللا إلى يوم البعث " فهي في ولد علي عليه
السالم خاصة إلى يوم القيامة إذ ال نبي بعد محمد صلى هللا عليه وآله ،فمن أين
يختار هؤالء الجهال؟ إن االمامة هي منزلة االنبياء وإرث االوصياء ،إن االمامة
خالفة هللا عز و جل وخالفة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين
عليها السالم ،إن االمامة زمام الدين ،ونظام المسلمين ،وصالح الدنيا وعز
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المؤمنين ،إن االمامة أس االسالم النامي،وفرعه السامي ،باالمام تمام الصلوة والزكاة
والصيام والحج والجهاد وتوفير الفئ والصدقات وإمضاء الحدود واالحكام ومنع
الثغور واالطراف .واالمام يحلل حالل هللا ويحرم حرام هللا ،ويقيم حدود هللا ،ويذب
عن دين هللا ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة و الموعظة الحسنة والحجة البالغة ،االمام
كالشمس الطالعة للعام وهي في األفق بحيث ال تناله االيدي واالبصار ،االمام البدر
المنير والسراج الزهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى والبلد القفار
ولجج البحار .االمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى
االمام النار على اليفاع ،الحار لمن اصطلى به ،والدليل في المهالك من فارقه
فهالك .االمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة
واالرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة ،االمام االمين الرفيق واالخ
الشفيق ومفزع العباد في الداهية .االمام أمين هللا في أرضه وحجته على عباده
وخليفته في بالده الداعي إلى هللا والذاب عن حرم هللا ،االمام المطهر من الذنوب
المب أر من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ
المنافقين وبوار الكافرين .االمام واحد دهره ال يدانيه أحد وال يعادله عالم وال يوجد
منه بدل وال له مثل وال نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له وال
اكتساب ،بل اختصاص من المفضل الوهاب  ،فمن ذا الذي يبلغ معرفة االمام
ويمكنه اختياره ؟ هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت االلباب
وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت
الخطباء وجهلت االلباء وكلت الشعراء وعجزت االدباء وعييت البلغاء عن وصف
شأن من شأنه أو فضيلة من فصائله فأقرت بالعجز والتفصير.وكيف يوصف أو
ينعت بكنهه أو يفهم شئ من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناءه ،ال كيف
وأنى وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين ووصف الواصفين ؟فأين االختيار من
هذا ؟ وأين العقول عن هذا ؟ أو أين يوجد مثل هذا ؟ ظنوا أن ذلك يوجد في غير

275

آل الرسول صلى هللا عليهم كذبتهم وهللا أنفسهم ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقا صعبا
دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم ،راموا إقامة االمام بعقول حائرة بائرة ناقصة
وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إال بعدا ،قاتلهم هللا أنى يؤفكون،لقد راموا صعبا ،وقالوا
إفكا وضلوا ضالال بعيدا ،ووقعوا في الحيرة إذا تركوا االمام عن بصيرة ،وزين لهم
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل و كانوا مستبصرين .رغبوا عن اختيار هللا
واختيار رسوله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم " :وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان
لهم الخيرة سبحان هللا وتعالى عما يشركون " وقال عز و جل " :وما كان لمؤمن وال
مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أم ار أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " وقال عز و جل" :
ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أولكم أيمان
علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ".وقال عز و جل " :أفال يتدبرون القرآن أم على
قلوب أقفالها " أم طبع هللا على قلوبهم فهم ال يفقهون :أم قالوا :سمعنا وهم ال
يسمعون " إن شر الدواب عند هللا الصم البكم الذين ال يعقلون ولو علم هللا فيهم
خي ار السمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقالوا سمعنا وعصينا بل هو فضل
هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم .فكيف لهم باختيار االمام ؟ واالمام عالم
ال يجهل ،داعي ال ينكل،معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة،
مخصوص بدعوة الرسول عليه السالم وهو نسل المطهرة البتول ال مغمز فيه في
نسب ،وال يدانيه ذو حسب ،في البيت منقريش والذروة من هاشم ،والعترة من آل
الرسول ،والرضا من هللا ،شرف االشراف ،والفرع من عبد مناف .نامي العلم ،كامل
الحلم ،مضطلع باالمامة ،عالم بالسياسة،مفروض الطاعة قائم بأمر هللا ،ناصح لعباد
هللا ،حافظ لدين هللا .إن االنبياء واالئمة يوفقهم هللا ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه
ماال يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم في قوله تبارك وتعالى" :
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن ال يهدي إال أن يهدى فما لكم كيف تحكمون
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" وقوله عز وجل ":ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خي ار كثي ار " وقوله عز و جل في
طالوت " :إن هللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وهللا يؤتي ملكه من
يشاء وهللا واسع عليم" وقال عز و جل لنبيه صلى هللا عليه وآله " :وكان فضل هللا
عليك عظيما " وقال عز و جل في االئمة من أهل بيته وعترته وذريته " :أم يحسدون
الناس على ما آتاهم هللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا
عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعي ار " .وإن العبد إذا
اختاره هللا عز و جل المور عباده شرح صدره لذلك ،وأودع قلبه ينابيع الحكمة،
وألهمه العلم إلهاما ،فلم يعي بعده بجواب ،وال يحير فيه عن الصواب ،وهو معصوم
مؤيد موفق مسدد قد أمن الخطايا والزلل والعثار ،يخصه هللا عز و جل بذلك ليكون
حجته على عباده وشاهده على خلقه،وذلك فضل هللا يؤتيه.من يشاء وهللا ذو
الفضل العظيم ،فهل يقدرون على مثل هذا فيختاره ؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفه
فيقدموه ؟ تعدوا وبيت هللا الحق ،ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون،
وفي كتاب هللا الهدى والشفاء ،فنبذوه واتبعوا أهواءهم فذمهم هللا ومقتهم وأتعسهم فقال
عز و جل " :ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من هللا إن هللا ال يهدي القوم
الظالمين " وقال عز و جل " :فتعسا لهم وأضل أعمالهم " وقال عز و جل " :كبر
مقتا عند هللا وعند الذين آمنوا كذلك يطبع هللا على كل قلب متكبر جبار" قال:
وحدثني بهذا الحديث ابن عصام والدقاق والوراق والمكتب والحسن بن أحمد المؤدب
جميعا عن الكليني عن أبي محمد القاسم بن العالء عن القاسم بن مسلم عن أخيه
عنه عليه السالم .لى :ابن المتوكل عن الكليني مثله ج :القاسم بن مسلم عن أخيه
عنه عليه السالم مثله .ف :عبد العزيز مثله نى :الكليني عن القاسم بن العالء عن
عبد العزيز بن مسلم عنه عليه السالم مثله .كا :أبو محمد عن القاسم بن العالء عن
عبد العزيز بن مسلم مثله .بيان :قوله عليه السالم :وخدعوا عن أديانهم ،أي خدعهم
الشيطان صارفا لهم عن أديانهم ،وفي الكافي :عن آرائهم ،فعن تعليلية .قوله تعالى:
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" ما فرطنا " االستشهاد باالية على وجهين :األول أن االمامة أعظم االشياء فيجب
أن يكون مبينا فيه .الثاني أنه تعالى أخبر ببيان كل شئ في القرآن ،وال خالف في
أن غير االمام ال يعرف كل شئ من القرآن ،فال بد من وجود االمام المنصوص،
وعلى التقديرين مبنى االستدالل على كون المراد بالكتاب القرآن كما هو الظاهر:
وقيل :هو اللوح .قوله عليه السالم :من تمام الدين ،أي ال شك أنه من أمور الدين
بل أعظمها كيف ال وقد قدموه على تجهيز الرسول صلى هللا عليه وآله الذي كان
من أوجب االمور ،فالبد أن يكون داخال فيما بلغه صلى هللا عليه وآله وسلم.
والقصد:الطريق الوسط .واالضافة بيانية .إال بينه ،لعلي عليه السالم أو للناس
بالنص عليه .قوله عليه السالم :هل يعرفون ،الغرض أن نصب االمام موقوف على
العلم بصفاته وشرايط االمامة ،وهم جاهلون بها ،فكيف يتيسر لهم نصبه وتعيينه.
قوله :وأمنع جانبا ،أي جانبه أشد منعا من أن يصل إليه يد أحد .واالشادة رفع
الصوت بالشئ ،يقال :أشاده وأشاد به :إذا أشاعه ورفع ذكره .وصارت في الصفوة
مثلثة ،أي أهل الطهارة والعصمة ،أو أهل االصطفاء واالختيار والنافلة :العطية
الزائدة ،أو ولد الولد .يهدون بأمرنا ،إي ال بتعيين الخلق .قرنا فقرنا منصوبان على
الظرفية .قوله تعالى " :إن أولى الناس بابراهيم " أي أخصهم وأقربهم ،من الولي
بمعنى القرب ،أو أحقهم بمقامه ،واالستدالل باآلية مبني على أن المراد بالمؤمنين
فيها االئمة عليهم السالم ،أو على أن تلك االمامة انتهت إلى النبي صلى هللا عليه
وآله وهو لم يستخلف غير علي عليه السالم باالتفاق.
وهو قوله (عليه السالم):
محمد النبي أخي وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي
وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع المالئكة ابن أُمي
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وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي
وسبطا أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي
طر على ما كان من فهمي وعلمي
سبقتكم إلى االسالم ًا
فأوجبت لي واليته عليكم رسول هللا يوم غدير خم
غدا بظلمي
ويل ثم ويل لمن يلقى االله ً
فويل ثم ٌ
ٌ
لماذا النبي االعظم (صلى) لم يبلغ خطبة الغدير اثناء الحج؟
و قد يقول القائل فلم لم يبلغ رسول هللا صلى هللا عليه و آله خطبته هذه في الحج
فأقول إن النبي صلى هللا عليه و آله تلقى االمر من الوحي بعرفة  ،وخطب بهم
وذكر حديث األئمة األثني عشر ،فتصايح القوم بالتكبير حتى أخفوا صوت رسول
هللا (صلى) والقرائن الكثيرة تدل على أن التصايح والتكبير كان مفتعل وعلى وجه
العمد  ،ألن الموضع لم يكن موضع تكبير ….انظر اللغط الذي حدث  ,روى
البخاري في صحيحه عن ( جابر بن سمرة قال  :سمعت النبي صلى يقول  :يكون
اثنا عشر أمي اًر  ،فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي  :إنه قال  :كلهم من قريش ) وفي
صحيح مسلم ( جابر بن سمرة يقول  :سمعت رسول هللا صلى يقول  :ال يزال
اإلسالم عزي اًز إلى اثني عشر خليفة  ،ثم قال كلمة لم أفهمها  ،فقلت ألبي  :ما قال
؟ فقال  :كلهم من قريش ) ثم روى مسلم رواية ثانية نحوها  ،قال فيها ( ثم تكلم
بشئ لم أفهمه ) ثم روى ثالثة جاء فيها  ( :ال يزال هذا الدين عزي اًز منيعاً إلى اثني

ص َّمِنَيها الناس ! فقلت ألبي  :ما قال ؟ قال  :كلهم من
عشر خليفة  ،فقال كلمة َ
قريش ) وبسبب اللغط ليس لمرة واحدة بل لثالث مرات ولتعلم أنه صلىاهلل عليه و آله
كرر التبليغ المهم في عرفات  ،وفي منى يوم العيد  ،وفي اليوم الثاني  ,ثم في اليوم
الثالث في مسجد الخيف  ,وكان كل مرة يبدى له اللغط والتسشويش ,لذا أعلنها
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صريحاً قاطعاً إلزامياً في غدير خم ! النه مفترق طرق يتفرق منه الناس الى
أوطانهم  ,نعم أجل النبي (صلى ) التبليغ إلى أن يصل إلى المدينة ويضع
الترتيبات  ,فالنبي كان يخشى أن تعارض ذلك قريش  ،لحسدها القديم لبني هاشم ،
وأن يطعنوا في نبوته  ،ويتهموه بأنه يريد تأسيس ملك ألسرته كملك كسرى وقيصر ,
فيؤدي ذلك الى حدوث حركة ردة في األمة.
تخوف رسول هللا ( صلى ) أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه ,
اضافة الى ذلك أن المانع الذي منع النبي األكرم (صلى هللا عليه و آله)من تأجيل
تبيلغ هذا األمر  ،هو الخشية من الناس  ،وعدم تقبلهم وهذا حصل فعال الى ان
جاءه النداء عبر جبريل (ع) بان هللا سيتكفل بأمر الناس وردات فعلهم اتجاه األمر
بقوله تعالى { وهللا يعصمك من الناس} فقام بامر التبليغ  ,بعد ان وصل الحجاج
الى المكان المقصود وكان عددهم بين  90الف او  100الف من اصل الحجيج
البالغ  120الف الن النبي صلى اعلن النفير العام للمسلمين جميعا لتلبية اداء
فريضة الحج في ذلك العام السباب منها انه سيفارق امته بعد هذا ويتطلب االمر
ُّها
تبليغها باستم اررية دعوته… فب غدير خم جبريل (ع) نزل باية التبليع [ َيا أَي َ
َّللا يع ِ
ِ
َّ
الرس ِ
ص ُم َك ِم َن
ول َبل ْغ َما أ ُْن ِزَل ِإَل ْي َك م ْن َربِ َك َوِإ ْن َل ْم تَْف َع ْل َف َما َبل ْغ َت ِرَساَلتَ ُه َو َّ ُ َ ْ
َّ ُ ُ
ِ
ِ
الن ِ
َّ
ين ] فكان التبليغ ان النبي اخذ بيد علي  ،وقال
اس ِإ َّن َّ
َّللاَ ال َي ْهدي اْلَق ْوَم اْل َكاف ِر َ
( صلى هللا عليه و آله )  [:من كنت مواله فهذا علي مواله  ،اللهم و ِ
ال من وااله و
ِ
عاد من عاداه “[ روح المعاني طبعة  :دار الفكر  /بيروت] اذن هذه االية نزلت

بحق االمام علي (ع) انظر المصادر[شواهد التنزيل طبعة  :منشورات األعلمي /
بيروت و الدر المنثور للسيوطي طبعة محمد أمين  /بيروت و التفسير الكبير
طبعة  :دار الكتب العلمية  /بيروت] وابلغهم بحديث الثقلين بقوله صلى [إنى أوشك
أن أدعى فأجيب  ،وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي  ،الثقلين ،
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أحدهما أكبر من اآلخر  ،كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض  ،وعترتي
أهل بيتي  ،أال و إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ] أخرجه أحمد و ابن أبي
عاصم و الطبراني و الديلمي والحاكم والخطيب في الفقيه و المتفقه ولكن هذا
الحديث فيما بعد اوجدوا له مدلول اخر وحرفوه عن مقصده وهم اهل البيت (ع)
فاليوم تجد في اغلب المصادر يكتبون حديث الثقلين وسنتي بدال من عترتي  ,اليس
هذا تفريط بحديث الغدير؟! وهناك تفريط حصل لخطبة الغدير بساعات وهي لما َّبلغ
رسول هللا (صلى) غدير خم ما َّبلغ  ،وشاع ذلك في البالد  ،أتى الحارث بن
النعمان الفهري الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :يا محمد ؟ أمرتنا عن هللا
أن نشهد أن ال إله إال هللا وإنك رسول هللا فقبلناه ،وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه
منك ،وأمرتنا بالزكاة فقبلنا ،وأمرتنا أن نصوم شه ار فقبلنا ،وأمرتنا بالحج فقبلنا ،ثم لم
ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت :من كنت مواله فعلي
مواله .فهذا شئ منك أم من هللا عز وجل ؟ فقال :والذي ال إله إال هو أن هذا من
هللا .فولى الفهري يريد راحلته وهو يقول :اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم,فما وصل إليها حتى رماه هللا تعالى
بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله وأنزل هللا عز وجل :سأل سائل بعذاب
واقع .اآليات [النيسابوري في تفسيره الكشف والبيان].
خالصة …حادثة الغدير وحديثه متواتر عند أهل السنة والشيعة والسلفين  ,مدعوم
قراءنيا ونصونا نبوية  ,ومن أنكره او ينكره فالبد أن ينكره بعلم  ,أما أن ينكره بجهل
أو مذهبية فهذه هي الكارثة التي كانت سببا النحراف االمة كما يصفها الشيخ حسن
بن فرحان المالكي  ,الن ما جرى بعد الغدير ال يكاد يصدق وما جرى قبله ال يكاد
يصدق! والتشويش كبير والكتمان عام  ,ومن بحث وجد وال يمكن شرح كل
شيء…الشيء االخر المهم أال نظلم رسول هللا (صلى)بأن بيانه ليس من (البالغ
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المبين) المكلف به شرعاً وال نظلمه بأنه خطب خطب غير مفهومة ،اليس هو أفصح
من نطق بالضاد؟ وال نظلمه بأنه لم ينصح لألمة أو أنه كان مرتبكاً خائفا  ,لم
يصرح بالمعنى الواضح  ,فخطبته ال تحتاج لفهم عبقري وبالغه كان مبين ًا واضحاً
ليس أعجمياً وال عيياً فيه  ,وليس كما يقولون خرج الناس وهم يقولون  :ماذا قال ؟
كال كال كال إياكم وظلم محمد (صلى هللا عليه و آله)!! نحن نشهد أنه قد بلغ
الرسالة وأدى األمانة ونصح لألمة  ,وهذا أول واجب ومتقدم علينا ومتقدم على كل
الواجبات  ,مع اق اررنا ان هناك حصل انحرافا عن وصية الغدير ليس في حق اإلمام
علي فقط بل بالقرآن الكريم  ,فراس العترة (علي) تم قتاله وقتله ولعنه على المنابر
وتتبع محبيه بالقتل والتشريد  ,والقران تم هجره  ,وتبقى ظليمة القران اكثر من ظليمة
علي الن علي له شيعة والقران ال شيعة له .
وكان الهدف األهم من هذه السفرة بيان أعظم ركن في اإلسالم حتى يتَمم بها تبليغ
الرسالة وهي اإلمامة والوالية من بعده ,حيث خرج من استطاع من المسلمين إلى
الحج وأدوا مناسكهم بتعليم مباشر من الرسول صلى هللا عليه وآله ,وبعد االنتهاء من
المناسك أمر الرسول صلى هللا عليه وآله بالل الحبشي أن ينادي بالناس (ال يبقى
غداً أحد إال خرج إلى غدير خم).
تحركت تلك القافلة العظيمة نحو الغدير ،وذلك في يوم الخامس عشر من ذي
َّ
الحجة ،أي بعد ثالثة أيام من مراسم الحج ,وعند منتصف الطريق في قبيل الظهر
من يوم اإلثنين ,الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ،وقبل أن يتشعب
المصريون والعراقيون والشاميون ،ولدى وصولهم إلى منطقة (غدير خم) نزل جبرائيل
ِ
لغ ما اُ ُُ ِ
بك َوإِن ْلم تَْف َع ْل َف َما
نزَل ِإَل ْي َك من ر َ
عن هللا تعالى بقولهَ :
الرس ُ
{يا أ َ
ول َب ْ َ
َيها ُ
ِ
ِ
ِ
صم َك ِم َن ال ِ ِ
َب ْ ِ
ين}[.لمائدة]٦٧:
هللا الَ َي ْهدي اْلَق ْوَم اْل َكاف ِر َ
ناس إن َ
لغ َت رَساَلتَ ُه َوهللاُ َي ْع ُ
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تسمر النبي صلى هللا عليه وآله في مكانه وأصدر أمره إلى المسلمين بالتوقف.
َّ

َّ
فتوقفت القافلة كلها في منطقة الغدير ،وأخذ كل فرد يتدبَّر أمر إقامته هناك حيث

نصبوا خيامهم وسكن الضجيج تدريجياً ,وبأمر من رسول هللا صلى هللا عليه وآله قام
المقداد وسلمان وأبوذر وعمار بكسح األشواك تحت األشجار التي كانت هناك ورفع
األحجار وقطع األغصان المتدلِية إلى األرضَّ ،
ومدوا
ونظفوا المكان ُ
ورشوه بالماءُ ،

ثياباً بين شجرتين لتظليل المكان.

ثم بنوا المنبر في وسط الظل ،فجعلوا قاعدته من األحجار ووضعوا عليها بعض
أقتاب اإلبل ،حتى صار بارتفاع قامة ليكون مشرفاً على الجميع حتى يروا النبي
صلى هللا عليه وآله ويسمعوا صوته.
وبعد إقامة الصالة ظه اًر ارتقى النبي صلى هللا عليه وآله المنبر ووقف على أعلى
مرقاة منه ،ثم دعا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم وأمره أن يصعد
المنبر ويقف إلى يمينه.
فجاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم ووقف على المنبر أدنى من
موقف النبي صلى هللا عليه وآله بمرقاة بحيث وضع النبي صلى هللا عليه وآله يده
على كتفه وشرع النبي صلى هللا عليه وآله في خطبته التاريخية و المشهورة ،حيث
إنها آخر خطبة رسمية سمعها المسلمون من النبي صلى هللا عليه وآله وألقاها إلى
العالم أجمع ،التي لم يذكر في التاريخ خطبة لنبي من األنبياء مثلها وفي مثل هذا
الحشد المهيب الذي اجتمع فيه أكثر من مائة وعشرين ألفاً من المسلمين.
استغرقت خطبة النبي صلى هللا عليه وآله في الغدير نحو ساعة أو أكثر ،ألنها
كانت شاملة ومفصلة.
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كما أوجب على المسلمين إبالغ خطاب الغدير إلى غيرهم تطبيقاً لألمر بالمعروف
والنهي عن المنكر إذ هو أعظم مصداق لذلك.
ثم أمرهم أن ِ
يرددوا ما ذكره ,فاستجاب المسلمون وفعلوا ما أمرهم به النبي صلى هللا
عليه وآله وسلم َّ
وتمت البيعة العامة بهذه الصورة ،والنبي صلى هللا
ورددوا ما قالهَّ ،
عليه وآله وسلم واقف على المنبر ,وفي ختام الخطبة الشريفة دعا صلى هللا عليه

وآله وسلم للمبايعين كما دعا على المعاندين ،وختم خطبته الشريفة بالحمد هلل رب
العالمين.
فبعد انتهاء النبي صلى هللا عليه وآله وسلم من خطبته ضج الناس قائلين« :نعم،
سمعنا وأطعنا ألمر هللا ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا»(.االحتجاج)
أهدى الرسول األعظم صلى هللا عليه وآله عمامته التي تسمى (السحاب) ووضعها
على رأس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم وألقى بحنكها على كتفه،
على ما كان من عادة العرب عند إعالن رئاسة شخص.
ثم إن الحاضرين تزاحموا على النبي وأمير المؤمنين عليهما السالم وتسابقوا إلى
البيعة والتهنئة بهذه المناسبة ,ومن أجل تأكيد البيعة شرعياً ورسمياً أمر رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم بعد االنتهاء من الخطبة أن تنصب خيمتان :إحداهما
خاصة به واألخرى ألمير المؤمنين عليه السالم ،وأمره بالجلوس فيها وأمر الناس بأن
ِ
يهنؤوه ويبايعوه ,وأقبل الناس مجاميع ،كل مجموعة تدخل أوالً إلى خيمة الرسول
األعظم صلى هللا عليه وآله وسلم ويبايعونه ويباركون له هذا اليوم ،ثم يذهبون إلى
خيمة أمير المؤمنين عليه السالم ِ
ويهنؤونه ويبايعونه بخالفة رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم واإلمامة والوالية من بعده ،ويسلِمون عليه بإمرة المؤمنين(.الغدير)
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وظهر جبرئيل في الغدير بشكل رجل حسن الصورة طيب الريح واقفاً بين الناس
يل لِ َم ْن َح َّل
وقالِ…« :إَّن ُه َي ْع ِق ُد َعْقداً الَ َي ِحلُ ُه ِإالَّ َك ِافٌر ِباهللِ اْل َع ِظي ِم َوبِ َرُسولِ ِه َوْي ٌل َ
ط ِو ٌ
َعْق َدهُ…»(.االحتجاج).
ثم أمـر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم مناديـه أن يمشي بين النـاس ويكرر عليهم

َّ
ِ
الله َّم و ِ
ال َم ْن َواالهُ َو َع ِاد
جوهر بيعة الغدير بهذه العبارةَ « :م ْن ُك ْن ُت َم ْوالَهُ َف َعل ٌّي َم ْوالَهُ ُ َ
اخ ُذ ْل َم ْن َخ َذَله».
ص َرهُ َو ْ
ص ْر َم ْن َن َ
َم ْن َع َاداهُ َو ْان ُ
وفي ذلك اليوم َّ
تقدم حسان بن ثابت الشاعر إلى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم
واستأذنه أن يقول شع اًر بمناسبة الغدير ،فأذن له وألقى حسان أول قصيدة عن الغدير
في ذلك المكان لتبقى سنداً حياً وتاريخياً للواقعة(.سليم بن قيس).
واستمرت هذه المراسم ثالثة أيام حتى شارك المسلمون الحاضرون جميعهم في
البيعة ,والنساء لم تستثن من البيعة حيث أمر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم النساء
كذلك بالبيعة لعلي عليه السالم بإمرة المؤمنين وتهنئته ،وقد َّ
أكد ذلك بصورة خاصة
على زوجاته وأمرهن أن يذهبن إلى خيمته ويبايعنه!
فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بإحضار إناء كبير فيه ماء ،وأن يضرب
عليه بستار بحيث إن النساء َّ
كن يضعن أيديهن في اإلناء خلف الستار ،وأمير
المؤمنين عليه السالم يضع يده في اإلناء من الجانب اآلخر ،وبهذه الصورة تمت
بيعة النساء.
وهكذا تمت مراسم الغدير في ثالثة أيام وعرفت بعد ذلك بـ(أيام الوالية) ،وبقيت
أحداثها إلى اليوم راسخة في األذهان.
يمكن تصوير عظمة يوم الغدير من مجموع رواياته بما يلي:
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 -1اقترن إبالغ النبي صلى هللا عليه وآله لألمة والية علي عليه السالم بظروف
ومميزات خاصة ،مثل االجتماع الكبير ،واألسلوب الخاص في البيان ،والمنبر
تفردت به هذه الواقعة التاريخية ،وأنها تزامنت مع وداع النبي صلى هللا
الخاص الذي َّ
عليه وآله ألمته .وهي خصوصيات فريدة تدل على حرص النبي صلى هللا عليه وآله
على تحصين اإلسالم به من أي تحريف داخلى أو عدوان خارجى.
 -2لم يطرح النبي صلى هللا عليه وآله قضية اإلمامة في يوم الغدير وبعده بصورة
توجيهات ونصيحة ،بل بصورة حكم الهى وأمر نبوى ،ولذلك اقترن إعالنها بأخذ
البيعة لعلي عليه السالم من جميع المسلمين.
 -3تميَّز إعالن الغدير بظرفه الجغرافى في ملتقى الطرق في الجحفة قبل أن يتفرق
المسلمون في طريق عودتهم إلى أوطانهم ،وبالصيف الحار الذي كان في تلك األيام
الثالثة في تلك الصحراء الملتهبة.
 -4الظرف الزمانى لبيعة الغدير ووقوعها في موسم الحج الذي هو أعظم تجمع
جماهيري للمسلمين.
 -5إعالن النبي صلى هللا عليه وآله فيها عن قرب رحيله ،فإنه صلى هللا عليه وآله
رحل من هذه الدنيا بعد سبعين يوماً من إلقائه هذه الخطبة.
ُّها
 -6نزول الخطاب اإللهي الخاص للنبي صلى هللا عليه وآله بهذا األمرَ :
﴿يا أَي َ
ُنزل ِإَليك ِمن َّربِك وإِن َّلم تَْفعل َفما بَّل ْغت ِرساَلتَه وَّللا يع ِ
الرس ِ
ص ُم َك ِم َن
ول َبل ْغ َما أ ِ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ
َّ ُ ُ
الن ِ
َّ
اس﴾ ،2وهو خطاب يختلف عن سائر الخطابات اإللهية للرسول صلى هللا عليه
وآله.
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توجسه وخوفه
 -7ضمن إبالغ هذا الحكم اإللهي أبدى النبي صلى هللا عليه وآله ُّ
من مؤامرات المنافقين في تلك المرحلة ،وتأكيده على أن هذه البيعة هي الضمان
لمستقبل األمة اإلسالمية.
 -8رافق إعالن النبي صلى هللا عليه وآله إلمامة علي والعترة عليهم السالم ،الوعد
اإللهي بعصمته وحفظه من كيد األعداء المعترضين .وهما ضمان وعصمة ال
نجدهما طيلة عمر النبي صلى هللا عليه وآله وتبليغه الرسالة!
 -9تميَّزت خطبة الغدير وبيعة الغدير بمفاهيم سامية ومعان عميقة في مقام الوالية
للعترة النبوية الطاهرة عليهم السالم.
 -10تميَّزت بيعة الغدير بمراسمها الخاصة قبل الخطبة وبعدها ،مثل إهداء النبي
صلى هللا عليه وآله لعلي عليه السالم عمامته الخاصة ،وأمره المسلمين بتهنئته
وبيعته.
 -11تميَّز يوم الغدير بنزول الخطاب اإللهي الخاص بعد بيعة األمة لعلي عليه
ِ
ِ ِ
ِ
يت َل ُكم ِ
اإل ْسالَ َم ِد ًينا﴾،3
السالم﴿ :اْلَي ْوَم أ ْ
َك َمْل ُت َل ُك ْم د َين ُك ْم َوأ َْت َم ْم ُت َعَل ْي ُك ْم ن ْع َمتي َوَرض ُ ُ
وهو خطاب ال مثيل له في الخطابات اإللهية السابقة.
 -12تميَّزت بيعة الغدير باهتمام خاص من أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم في
كل األجيال .فقد صعد المنبر أمير المؤمنين عليه السالم في خالفته وطلب من
الصحابة أن يؤدوا شهادتهم في بيعة الغدير ،ليعرف ذلك المسلمون الذين لم
يحضروها .4وكذلك الصديقة فاطمة الزهراء عليها السالم حيث قالت" :ما علمت أن
رسـول هللا صلى هللا عليه وآله ترك يوم الغديـر ألحد حجـة وال لقائل مقاال" ،5وكذلك
بقية األئمة المعصومين عليهم السالم.
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كما اهتم علماء مذهب أهل البيت عليهم السالم برواية هذه الواقعة ونشرها والتأليف
فيها بصورة مفصلة ،ألنها ِ
ِ
وتجسد وفاء األمة لنبيها فى
تمثل محور العقيدة باإلمامة،
أهل بيته.
 -13ومن مميزات حديث الغدير كثرة أسناده من الصحابة والتابعين ،وأن كبار
الحفاظ والعلماء ألفوا في أسانيده وأثبتوا تواتر أحاديثه ،على اختالف مذاهبهم
ومشاربهم!
إن هذه الميزات الضخمة تدل على األهمية العظيمة للغدير في ثقافة اإلسالم ،وتثير
فينا روح الغيرة على اإلسالم لكي نحافظ على هذا األصل العقائدي الرباني النبوي،
وندافع عنه بكل كياننا.
قافلة النبى صلى هللا عليه وآله ..من المدينة إلى غدير خم
في السنة العاشرة للهجرة أعلن النبي األكرم صلى هللا عليه وآله بشكل رسمي ألول
مرة النفير العام للحج ،وأن يحضر جميع الناس في تلك المراسم مهما استطاعوا،
وس ِميت هذه السفرة باسم "حجة الوداع".
ُ
وكانت سفرة نبوية عظيمة ،اقترنت بذكريات عميقة عن سيرة النبي صلى هللا عليه
وترسخت في وعي المسلمين ومصادر حديثهم وتاريخهم.
وآله وتبليغه رسالة ربهَّ ،
وكان الهدف النبوي من هذه السفرة بيان ركنين من أركان اإلسالم ليت َّـم بهما تبليغ
اإلسالم :أحدهمـا الحج ،واآلخر الخالفـة والوالية على األمة بعده.
بعث النبي صلى هللا عليه وآله رسله ومبعوثيه إلى محالت المدينة وما حولها ،وإلى
قبائل العرب يخبرهم بعزمه على السفر للحج ويأمرهم أن يوافوه إلى مكة للحج معه.
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وقد استجاب جمع غفير من المسلمين وجاؤوا من كل المناطق زرافات ووحداناً; منهم
إلى المدينة ومنهم إلى مكة رأساً ،لوداع نبيهم والمشاركة في أداء فريضة الحج
المقدسة.
َّ
تحرك الموكب النبوي من المدينة يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعـدة متَّجهاً
إلى مكـة .وكان عدد الحجاج يزداد في الطريق بين المدينة ومكة بانضمام وفود
القبائل من المناطق القريبة والنائية من الجزيرة واليمن ،ليروا النبي صلى هللا عليه
وآله ويتحجوا معه ِ
ويودعوه قبل رحيله إلى ربه.
لقد أعلن النبي صلى هللا عليه وآله مرات عديدة أن هذا العام هو العام األخير من
عمره الشريف وهذا بحد ذاته يثير الرغبـة لدى المسلمين لالشتـراك في هذه الرحلة
التاريخية .وقد كان عدد المشاركين في مراسيم الحج في هذه الواقعة ما يقارب من
مائة وعشرين ألف حاج ،وقد حضر من المدينة وما حولها سبعون ألف حاج تشرفوا
بصحبة النبي صلى هللا عليه وآله ومشوا في قافلته متَّجهيـن إلى مكـة ،هاتفين طول
الطريـق بالتلبية والتكبيـر.
تحرك الموكب النبوي من المدينة نحو مسجد الشجرة ليبدؤوا إحرامهم هناك..
وقد َّ
وكان أهل بيت النبوة جميعاً بصحبة النبي صلى هللا عليه وآله في هذا السفر
المهيب :فاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر الذرية الطاهرة عليهم السالم ،وكذلك
نساء النبي ركبن المحامل تحملها اإلبل في تلك القافلة الجماهيرية.
ولم يطل نزولهم في "مسجد الشجرة" ،فقد أحرموا للحج من هناك وأعلنوا تلبية ربهم.
ثم واصلت المسيرة انطالقتها باتجاه مكة في موكب مهيب في مسيرة عشرة أيام ،في
قافلة عظيمة تشمل الركبان والمشاة.
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ساروا طوال الليل إلى الفجر ملبين ذاكرين هللا تعالى إلى فجر يوم األحد ،حيث
توقفوا في الطريق ومكثوا إلى المساء .وبعد أداء صالة المغرب والعشاء واصلوا
مسيرتهم حتى وصلوا صباح الغد إلى "عرق الظبية" .ثم واصلوا السير حتى توقفوا
فترة قليلة في "الروحاء" ،وتحركوا منها إلى "المنصرف" حيث نزلوا فيها ألداء صالة
العصر .ثم نزلوا في "المتعشى" فأ َّدوا صالة المغرب وتناولوا طعام العشاء هناك .ثم
واصلوا السير إلى "األثاية" َّ
فأدوا صالة الصبح .وفي صباح يوم الثلثاء وصلوا إلى
منطقة "العرج"; وفي يوم األربعاء وصلوا إلى "السقيا".
وفي يوم الخميس وصلت القافلة النبوية إلى "األبواء" وهو المكان الذي توفيت فيه
"آمنة" أم النبي صلى هللا عليه وآله ،فقام بزيارة مرقدها الطاهر.
وفي يوم الجمعة واصلوا سيرهم فمروا على منطقة "غدير خم" و"الجحفة" .ثم ساروا
إلى منطقة "الُقديد" فنزلوا هناك واستراحوا إلى يوم السبت .ثم رحلوا منها ووصلوا إلى
"عسفان" يوم األحد .ثم ساروا حتى وصلـوا يوم اإلثنين إلى "مر الظهـران" وبقوا هناك
ُ
إلى الليـل .وفي أثناء الطريق شكا المشاة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله صعوبة
الطريق ومشقة السفر ،وطلبوا منه أن يحملهم على اإلبل .وبما أن رسول هللا صلى
هللا عليه وآلهلم يكن لديه ما يحملهم عليه فقد أوصاهم بأن يشدوا أرجلهم بما تيسر
لهم ،ويواصلوا سيرهم هرول ًة عسى أن يخفف ذلك عنهم.
"س َيرف" آخر منزل قرب مكة المكرمة .ثم ساروا حتى
ثم َّ
توجهوا ليال فوصلوا إلى َ
دخلوا مكة يوم الثالثاء الخامس من ذي الحجة .فقطعوا تلك المسافة في عشرة أيام،
وأناخ أول موكب مهيب للحج بمكة تحف به آيات الجالل والعظمة ،بما لم يسبق له
مثيل ،وبما يقصر الوصف عن بيانه.
وفد حجاج اليمن بقيادة أمير المؤمنين عليه السالم
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كان أكثر أهل اليمن دخلوا في اإلسالم على عهد النبي صلى هللا عليه وآله ،لكن
بقيت منها مناطق قبائل همدان وغيرها .فبعث النبي صلى هللا عليه وآله إليها جيشاً
بقيادة خالد بن الوليد يدعوها إلى اإلسالم .وبقي خالد ستة أشهر هناك حيث لم
يستجيبوا له ،ولم يج أر هو وجيشه أن يقاتلوهم .فبعث النبي صلى هللا عليه وآله أمير
المؤمنين علياً عليه السالم على رأس جيش وأمر خالد بن الوليد أن ينضم تحت
إمرته .وسار علي عليه السالم إلى أداء مهمته في استكمال فتح اليمن ،وأكمل
مهمته بالمعجزة في بعض المناطق وبالحرب في مناطق أخرى في عمق اليمن; كل
ذلك في مدة قياسية.
حتى إذا تحرك النبي صلى هللا عليه وآله إلى حجة الوداع تحرك علي عليه السالم
من اليمن ليوافيه في مكة .فقد أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وآله من المدينة إلى
أمير المؤمنين عليه السالم يخبره بقصده ويأمره بالتوجه هو ومن معه من جيش
اإلسالم ومن يرغب من أهالي اليمن إلى مكة لالشتراك في مراسم الحج.
فتوجه أمير المؤمنين عليه السالم نحو مكة على رأس جيشه ومعه اثنا عشر ألفاً من
َّ
أهالي اليمن ،ومعه الحلل التي أخذها من أهل نجران.
اقترب جيش علي عليه السالم من مكة من ناحية اليمن وعرف أن موكب النبي
صلى هللا عليه وآله اقترب منها من جهة المدينة .فاستخلف قائداً على جيشه وبادر

يتزود منه بعد فراق شهورِ ،
ويقدم
مسرعاً إلى حبيبه النبي صلى هللا عليه وآله لكي َّ
له تقري اًر عن نعم هللا تعالى بفتح اليمن وترتيب إدارتها.
فأدرك النبى صلى هللا عليه وآله و قد أشرف على مكةَّ .
فسلم وأخبره بما صنع

فسر رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وبقبض ما قبض ،وأنه سارع للقائه أمام الجيشَّ .
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بذلك وابتهج بلقائه .ثم قال صلى هللا عليه وآله لعلي عليه السالم" :عد الى جيشك،
ِ
الى حتى نجتمع بمكة ان شاء هللا"َّ .
فودعه أمير المؤمنين عليه السالم
فعجل بهم َّ
ورجع إلى جيشه اليماني وتحركوا جميعاً باتجاه مكة فدخلوها في يوم الثالثاء لخمس
مضين من ذي الحجة ،يوم دخول قافلة النبي صلى هللا عليه وآله إلى مكة أيضاً.
وفي مكة خطب النبي صلى هللا عليه وآله خطبته االولى من الخطب النبوية الست
في حجة الوداع.
أداء مناسك الحج مع النبى صلى هللا عليه وآله
في اليوم الثامن من ذي الحجة بدأ النبي صلى هللا عليه وآله بمراسم الحج ،فأحرم
وتوجه إلى عرفات وبات في طريقه إليها في منى.
َّ
وفي اليوم التاسع خطب في عرفات خطبته الثانية ،و َّ
أكد على األمة التمسـك بالثقليـن:
القرآن والعترةَّ ،
وبشرهم باألئمة االثني عشر من عترته.
توجه
توجه إلى المشعر ،فصلى وبات ليلته .وفي اليوم العاشر َّ
وبعد غروب عرفة َّ
إلى منى ألداء مناسك يوم األضحى من تقديم القربان ورمي الجمرات .ثم واصل إلى
مكة للطواف والسعي بين الصفا والمروة.
وفي جميع هذه المراحل كان صلى هللا عليه وآله ِ
يبين للمسلمين مناسك الحج من
تمت أعمال الحج في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
واجبات ومستحبات ،حتى َّ
االستعداد إلعالن الوالية
كان جبرائيل عليه السالم في حجة الوداع وظروفها المصيرية ينزل على النبي صلى
هللا عليه وآله بأوامر ربه ،وقد يكون رافقه طوال موسم الحج وأملى عليه عبارات
خطبه.
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وكان مما قال له في المدينة :يا محمد ،إن هللا عز وجل يقرؤك السالم ويقول لك:
علي" ،ويأمرك أن تدل أمتك على حجهم ،كما
"إنه قد دنا أجلك وإني مستقدمك َّ
دللتهم على صالتهم وزكاتهم وصيامهم; وتدلهم على إمامهم بعدك وتنصب لهم علياً
وصياً وخليفة بعدك.
وفي عيد األضحى اليوم العاشر من ذي الحجة ،خطب النبي صلى هللا عليه وآله
حرم عليهم
خطبته الثالثة في منى ،فبيَّن فيها مقام أهل بيته من بعده ،وأن هللا َّ
الصدقات وفرض لهم الخمس.
وفي اليوم الحادي عشر خطب خطبة أخرى أيضاً في منى ،وأوصى فيها األمة
أيضاً بإطاعة أهل بيته بعده.
وفي اليوم الثاني عشر خطب النبي صلى هللا عليه وآله الخطبة العظيمة في مسجد
فصل فيها مقام أهل بيته وفريضة التمسك بهم وطاعتهم.
الخيف ،وقد َّ
وهذه الخطب الخمس كلها شواهد نبوية على وصيته لعلي عليه السالم.
التسليم على اإلمام على عليه السالم بإمرة المؤمنين
قبل التوجه نحو الغدير نزل جبرائيل بلقب "أمير المؤمنين" لقباً خاصاً لعلي بن أبي

طالب عليه السالم من ِقبل هللا عز وجل ،وقد كان أُعطي إلى اإلمام في وقت سابق
أيضاً ،وكان نزوله في الحج تأكيداً وتنفيذاً فدعا النبي األكرم صلى هللا عليه وآله

أكابر الصحابة ،وأمرهم ضمن مراسيم خاصة أن يسلِموا على علي عليه السالم بإمرة
المؤمنين ويقولوا له" :السالم عليك يا أمير المؤمنين" ،وبذلك أخذ النبي األكرم صلى
هللا عليه وآله منهم في حياته إقرارهم لعلي عليه السالم باإلمارة.
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وههنا قال أبوبكر وعمر بلسان االعتراض على النبي األكرم صلى هللا عليه وآله :من
هللا أو من رسوله؟! فقال صلى هللا عليه وآله :نعم حقاً من هللا ومن رسوله.
النداء العام للخروج من مكة
وفي آخر أيام الحج نزل جبرائيل على النبي صلى هللا عليه وآله أن هللا تعالى يأمرك
أن تدل أمتك على وليهم ،فاعهد عهدك واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث
األنبياءِ ،
فورثه إياه وأقمه للناس َعَلماً ،فإني لم أقبض نبياً من أنبيائي إال بعد إكمال

ديني ،ولم أترك أرضي بغير حجة على خلقي....

وقد كان من المتوقع للنبي صلى هللا عليه وآله في سفره الوحيد للحج أن يبقى مدة
في مكة; ولكنه بعد االنتهاء من مناسك الحج مباشرة أمر بالال أن ينادي بالناس" :ال
يبقى غداً أحد اال عليل اال خرج ." ...وهكذا فقد أخبرهم صلى هللا عليه وآله عن
مراسـم خاصة اقتضـت الحكمة أن يكـون إجراؤها في غدير خم ،وانضـم إلى القافلة
الراجعـة من الحج كثير ممن لم تكن بلدانهم على ذلك المسير.
الوحى يوقف القافلة النبوية عند الغدير
تحركت القافلة العظيمة يوم الخميس الخامس عشر من ذي الحجة ،فبعد الخروج من
َّ
"س ْي َرف" ومن هناك إلى "مر الظهران" ثم إلى "عسفان" ومنها إلى
مكة وصلوا إلى َ
" ُق َد ْيد" حيث وصلوا "كراع الغميم" على مقربة من الجحفة الذي يقع "غدير خم" في
أحد جوانبها.

رحل النبي صلى هللا عليه وآله من مكة وهو ناو أن يكون أول عمل يقوم به إعالن
والية عترته ،كما أمره ربه تعالى في وقت يأمن فيه الخالف منهم عليه ،وعلم هللا عز
وجل أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم وأماكنهم
وبواديهم.
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وقبيل الظهر من يوم اإلثنين في الثامن عشر من ذي الحجة ولدى وصولهم إلى
منطقة "غدير خم" جاءه جبرئيل لخمس ساعات مضت من النهار وقال له :يا
ول َبلِ ْغ ما أ ِ
ُنزَل ِإَل ْي َك
ُّها َّ
محمد ،إن هللا عز وجل يقرؤك السالم ويقول لكَ :
الرُس ُ
﴿يا أَي َ
َ
ِ
ِ
َّ
الن ِ
صم َك ِم َن َّ
َّ ِ
اس ِإ َّن َّللاَ الَ َي ْه ِدي اْلَق ْوَم
من َّربِ َك َوإِن ل ْم تَْف َع ْل َف َما َبل ْغ َت رَساَلتَ ُه َوَّللاُ َي ْع ُ
ِ
ين﴾.13
اْل َكاف ِر َ
فتس َّمر النبي صلى هللا عليه وآله في مكانه وأصدر أمره إلى المسلمين بالتوقف وغيَّر
وتوجه نحو الغدير وقال" :أيها الناس ،أجيبوا داعى هللا ،أنا
مسيره إلى جهة اليمين َّ
رسول هللا".
ثم قال" :أنيخوا ناقتى ،فوهللا ما أبرح من هذا المكان حتى أبلغ رسالة ربى"; وأمرهم
تقدم من المسلمين ويوقفوا من َّ
أن يرُّدوا من َّ
تأخر منهم حين يصلون إليه.
وبعد أن صدر األمر النبوي المذكور َّ
توقفت القافلة كلها ،ورجع منهم من تقدم ونزل
الناس في منطقة الغدير ،وأخذ كل فرد يتدبَّر أمر إقامته هناك حيث نصبوا خيامهم
وسكن الضجيج تدريجياً.
وشهدت الصحراء ألول مرة ذلك االجتماع العظيم من الناس ،وقد زاد من عظمته
حضور األنوار الخمسة المقدسة :النبى األكرم وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء
والحسن والحسين عليهم السالم; وقد اشترك في ذلك التجمع الجماهيري الرجال
والنساء من مختلف األقوام والقبائل والمناطق ،وبدرجات متفاوتة من اإليمان ،انتظا اًر
لخطبة النبي األكرم صلى هللا عليه وآله.
ونزل الرسول صلى هللا عليه وآله عن ناقته َّ
وحط رحال النبوة عند غدير ُخمٍ ،وكان
جبرائيل إلى جانبه ينظر إليه نظرة الرضا ،وهو يراه يرتجف من خشية ربه وعيناه

عيد ...ألمضين فى أمر هللا .فان يتَّهمونى
تدمعان خشوعاً وهو يقول:
ووعد وو ٌ
"تهديد ٌ
ٌ
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ِ
على من أن يعاقبنى العقوبة الموجعة فى الدنيا واآلخرة"! وكانت
ويكذبونى فهو أهون َّ
ح اررة الصحراء ووهج الشمس من القوة والشدة بحيث أن الناس ـ ومنهم النبي األكرم
صلى هللا عليه وآله ـ وضعوا قسماً من ردائهم على رؤوسهم والقسم اآلخر تحت

أقدامهم ،وقد بلغ األمر لدى البعض أن ُّلفوا عباءتهم حول أقدامهم من شدة ح اررة

أرض الصحراء!
الموقع الجغرافى لغدير خم
تقع منطقة "غدير خم" في صحراء فسيحة على مسير السيول في وادي "الجحفة"،
ويمر بمنطقة الغدير ،ثم
حيث يجري هذا المسيل من الشرق إلى الغرب في الشتاءُّ ،
ينتهي منه إلى الجحفة ثم منه إلى البحر األحمر فيصب فيه.
وفي مسير هذه السيول تتولد بعض الواحات والغدران الطبيعية من تجمع المياه
ِ
المتبقية في مخازن طبيعية للمياه طيلة العام ،ويطلق على كل واحدة منها اسم
"الغدير".
وهناك العديد من الغدران في الحجاز ،ويتميز "غدير خم" بأن ماءه كثير ،ويوجد نبع
صغير قربه من جبل صغير ،وتوجد حوله خمسة أو ستة أشجار صحراوية خضراء
"الس ُمر" صارت بأغصانها الكثيفة وقامتها الباسقة مكاناً ظليال في تلك
كبيرة من نوع َ
الصحراء ،فاتخذوها مكاناً لنزول النبي صلى هللا عليه وآله ونصبوا له المنبر فيه.
قاعة الغدير ومنبر الغدير
دعا رسول هللا صلى هللا عليه وآله أربعة من خواص أصحابه وهم المقداد وسلمان
وأبا ذر وعمار ،وأمرهم أن ِ
يهيؤوا المنبر تحت األشجار القائمة على امتداد واحد.
فقاموا بكسح األشواك تحت تلك األشجار ورفع األحجار وقطع األغصان المتدلِية إلى
األرضَّ ،
ونظفوا المكان ُّ
ورشوه بالماءُّ ،
ومدوا ثياباً بين شجرتين لتكميل الظالل،
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فصار المكان مناسباً .ثم بنوا المنبر في وسط الظالل ،فجعلوا قاعدته من األحجار
ووضعوا عليها بعض أقتاب اإلبل ،حتى صار بارتفاع قامة ليكون مشرفاً على
الجميع يرون النبي صلى هللا عليه وآله ويسمعون صوته ،وفرشوا عليه بعض الثياب.
ونظ اًر لكثرة الناس فقد اختاروا "ربيعة" الذي كان جهوري الصوت اليصـال كالم النبـي
صلى هللا عليه وآله جملة جملة إلى من ال يصل إليه من جمهور المسلمين.
النبى صلى هللا عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السالم على المنبر
وحان الوقت الموعود ونادى منادي الرسول صلى هللا عليه وآله ،فخرج المسلمون من
الخيام واصطفوا للصالة ،وخرج النبي صلى هللا عليه وآله من خيمته وصلى بهم
صالة الظهر .ورقى النبي صلى هللا عليه وآله المنبر ووقف على مرقاته األخيرة ،ثم
دعا بأمير المؤمنين عليه السالم وأمره أن يصعد المنبر ويقف إلى يمينه .فجاء أمير
المؤمنين عليه السالم ووقف على المنبر أدنى من موقف النبي صلى هللا عليه وآله
بمرقاة بحيث وضع النبي صلى هللا عليه وآله يده على كتفه.
ثم ألقى النبي صلى هللا عليه وآله ببصره الشريف يميناً وشماال يتفحص ذلك الحشد
الكبير من الناس وانتظر هنيئة كيما يصغى الناس بأسرهم .وكانت النساء في جانب
من ذلك المكان يسمعن النبي صلى هللا عليه وآله ويشاهدنه.
وشرع النبي صلى هللا عليه وآله في خطبته التاريخية ،آخر خطبة رسمية له إلى
العالم أجمع ،التي لم يذكر التاريخ خطبة لنبي من األنبياء عبر التاريخ مثلها في مثل
هذا الحشد المهيب.
وبدأ النبي صلى هللا عليه وآله باسم هللا تعالى وأخذ يرِتل قصيدة نبوية في حمد هللا
تعالى والثناء عليه ...ويشهد هللا والناس على عبوديته المطلقة لربه العظيم.
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ثم قال صلى هللا عليه وآله :ال إله إال هو ،ال يؤمن مكره وال يخاف جورهِ .أق ُّر له
إلي ،حذ اًر من أن ال أفعل
على نفسي بالعبودية وأشهد له بالربوبية ،وأؤدي ما أوحى َّ
أحد ،وإن عظمت حيلته .أيها الناس ،إني أوشك
َّ
فتحل بي منه قارع ٌة اليدفعها عني ٌ

أن أُدعى فأجيب ،فما أنتم قائلون؟

فقالوا :نشهد أنك قد بلغت ونصحت.
فقال صلى هللا عليه وآله :أليس تشهدون أن ال إله إال هللا ،وأن محمداً رسول هللا،
حق وأن البعث حق؟
حق وأن النار ٌ
وأن الجنة ٌ
قالوا :يا رسول هللا ،بلى.
فأومأ رسول هللا صلى هللا عليه وآله إلى صدره وقال :وأنا معكم.
علي الحوض;
ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :أنا لكم فرط ،وأنتم واردون َّ
ِ
وسعته ما بين صنعاء الى بصرى; فيه عدد الكواكب ِق ْدحان; ماؤه أشد بياضاً من
الفضة ...فانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين.

فقام رجل فقال :يا رسول هللا ،وما الثقالن؟
قال صلى هللا عليه وآله :األكبر كتاب هللا ،طرفه بيد هللا وسبب طرفه بأيديكم،
فاستمسكوا به وال تزُّلوا وال تضلوا; واألصغر عترتي أهل بيتي .أ ِ
ُذكركم هللا في أهل
ُذكركم هللا في أهل بيتي ،أ ِ
بيتي ،أ ِ
ُذكركم هللا في أهل بيتي .وإنهما لن يفترقا حتى يردا

علي الحوض .سألت ربي ذلك لهما; فال ِ
تقدموهم فتهلكوا; وال تتخلفوا عنهم فتضلوا;
َّ
وال ِ
تعلموهم فإنهم أعلم منكم .أيها الناس ،ألستم تعلمون أن هللا عز وجل موالى ،وأنا
مولى المؤمنين ،وأنى أولى بكم من أنفسكم؟
قالوا :بلى يا رسول هللا.
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قال صلى هللا عليه وآله" :قم يا على" .فقام على عليه السالم ،وأقامه النبي صلى هللا
عليه وآله عن يمينه وأخذ بيده ورفعها حتى بان بياض إبطيهما وقال" :من كنت مواله
فعلى مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله،
و ِأدر الحق معه حيث دار .فاعلموا معاشر الناس أن هللا قد نصبه لكم ولياً واماماً
مفترضاً طاعته على المهاجرين واألنصار ،وعلى التابعين لهم باحسان ،وعلى البادى
والحاضر ،وعلى األعجمى والعربى ،والحر والمملوك والصغير والكبير".
فقام أحدهم فسأله وقال :يا رسول هللا ،والؤه كما ذا؟
فقال صلى هللا عليه وآله :والؤه كوالئى ،من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به
من نفسه!
وأفاض النبي صلى هللا عليه وآله في بيان مكانة علي عليه السالم والعترة الطاهرة
واألئمة االثني عشر من بعده :علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم
احد بعد واحد ،الذين هم مع القرآن والقرآن معهم ،ال يفارقونه وال يفارقهم،
السالم ،و ٌ

علي حوضي...
حتى يردوا َّ

ثم أشهد المسلمين مرات أنه قد بلغ عن ربه ...فشهدوا له.
وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب ...فوعدوه وقالوا :نعم.
وقام إليه آخرون فسألوه ...فأجابهم...
وما أن أتم خطبته حتى نزل جبرائيل بقوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم ديناً" .فكبَّر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقال:
هللا أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي ووالية علي بعدي...
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يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) لم ينصب عليا
(عليه السالم) للخالفة يوم غدير خم  ،ولم ينص على خليفة من بعده .
بينما يقول الشيعة اإلمامية أن ما ذكره النبي األكرم (صلى هللا عليه وآله وسلم) يوم
غدير خم هو تنصيب لعلي باإلمرة والخالفة من بعده .
وهنا نسأل  :أي من الفريقين يمثل في هذا الجانب المذهب الحق بينما يمثل اآلخر
المذهب البدعي  ،أي المذهب الذي يحرف النصوص عن مسارها الشرعي؟
في البدء علينا أن نعرف أوال أن قول النبي(صلى هللا عليه وآله وسلم) أمام اآلالف
من الصحابة يوم غدير خم  ( :من كنت مواله فهذا علي مواله )  ،هو من المتواتر
اللفظي  ،نص على ذلك جمع كبير من علماء أهل السنة  ،نذكر منهم :
السيوطي في "قطف األزهار".
الذهبي في "سير أعالم النبالء".
الكتاني في "نظم المتناثر ".
الزبيدي في "لقط الاللئ المتناثرة".
األلباني في "سلسلة األحاديث الصحيحة" وغيرهم كثير ...
فالحديث من ناحية السند والمتن ال مجال للطعن فيه أبدا حتى ورد عن الذهبي قوله
جمع طرق حديث غدير خم
عند ترجمته للطبري في "سير أعالم النبالء" ( :قلت َ :
في أربعة أجزاء ،رأيت شطره  ،فبهرني سعة رواياته ،وجزمت بوقوع ذلك ).انتهى

داللة الحديث :
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يبقى الكالم في داللة الحديث  ..فأهل السنة يقولون  -كما يذكر ذلك البيهقي في
كتابه "االعتقاد " وكذلك يذكر غيره  -أن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) أراد
بقوله يوم غدير خم الحث على محبة علي( عليه السالم ) ومودته ال أكثر ؛ وذلك
لمحل الشكاية التي بلغته عن بعض الصحابة من علي حين بعثه لليمن وإظهروا
بغضه  ،فأراد النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) نهيهم عن ذلك وحثهم على مودته
ومحبته  ،فاألمر ال يعدو أن يكون منقبة من مناقبه (عليه السالم) ال أكثر !!
فالذين حضروا خطبة يوم غدير خم يبلغون عشرات األلوف من الصحابة  ،كما
يذكر ذلك الذين أرخوا للحادثة  ..قال ابن الجوزي في "تذكرة الخواص " أن الذين
استمعوا لقول النبي ص يوم غدير خم  :من كنت مواله فهذا علي مواله  ،بلغوا مائة
وعشرين ألفا.
وجاء عن الكتبي في "عيون التأريخ" كان الذين حجوا مع النبي حجة الوداع مائة
الف ..وكل هؤالء قد حضروا خطبة النبي ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) في غدير
خم .
وعليه ؛ فليس من المناسب عرفا وال عقالئيا أن تجتمع هذه العشرات من األلوف
لتسمع أم ار ال عالقة لهم فيه  ..بل هي حادثة جزيئة يكون حقها جمع المتخاصمين
واجراء الصلح بينهم  ،كما كان يفعل النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) في مثل
هذه الحوادث الجزيئة  ..فهاهو النبي ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) يقول لبريدة
األسلمي حين أقبل من اليمن يشكو له عليا (عليه السالم) ( :ال تقع في علي ،فإنه
مني وأنا منه ،وهو وليكم بعدي ،وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي).
رواه احمد في "مسنده"  ،وقال حمزة أحمد الزين في حكمه على الحديث« :إسناده
صحيح».
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فهنا نجد أن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) لم يجمع الصحابة ليخبرهم عن
الحادثة وعن حب علي ( كما يحلو للبعض توجيه حديث الغدير به )  ،بل
خاطب  -وبشكل مباشر -طرف القضية ( بريدة ) وطلب منه عدم بغض علي
ومعاداته  ،كما أخبره  -في الوقت نفسه  -بأن عليا هو الخليفة من بعده  ،بقرينة
كلمة ( بعدي ) في الحديث !!
وبمثل هذا التصرف تصرف النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) أيضا مع أبي سعيد
الخدري ( سعد بن مالك ) الذي أقبل يشكو عليا (عليه السالم) عندما منعه من
التصرف في إبل صدقات اليمن  ،فقال له النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) ( :سعد
علمت أنه أخشن في سبيل
بن مالك الشهيد! مه ،بعض قولك ألخيك علي ،فوهللا لقد
ُ

كنت فيما يكره منذ
هللا ،قال :فقلت في نفسي ،ثكلتك أمك سعد بن مالك أال أراني ُ
اليوم ،وما أدري ال جرم وهللا ال أذكره بسوء أبداً س اًر وال عالني ًة).

قال ابن كثير بعد أن نقل هذا الحديث عن البيهقي(:وهذا إسناد جيد ،على شرط
النسائي ،ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة) .
وثالثا :ال عالقة لحديث الغدير بذهاب علي ( عليه السالم ) إلى اليمن :
ال بد أن نبين هنا بأن أمير المؤمنين عليا ( عليه السالم ) كان قد ذهب إلى اليمن
ثالث مرات  ،وفي كل هذه المرات ال عالقة لذهابه بخطبة الغدير .
 أما المرة األولى فقد ذهب ( عليه السالم ) داعيا لإلسالم في السنة الثامنة للهجرة كما ينص على ذلك أحمد بن زيني دحالن في كتابه "السيرة النبوية"  ،وفي هذه المرة اشتكى بريدة األسلمي من علي عليه السالم لرسول هللا (صلىهللا عليه وآله وسلم) ،وقد رده النبي بما علمت  ..وهي ال تناسب أن تكون قرينة
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حالية لتفسير المراد في خطبة الغدير التي وقعت بعد سنتين ..فإن حجة الوداع -
التي وقعت إثرها الخطبة  -كانت في السنة العاشرة للهجرة !!
 والمرة الثانية عندما ذهب قاضيا  ،كما ينص على ذلك أحمد في مسنده وغيره ،وفي هذه المرة لم ترد الشكاية عليه من أحد بالمرة !!
 وأما المرة الثالثة فهي عندما ذهب ( عليه السالم ) جابيا للصدقات ،وهنا اشتكاهالبعض لما رآه من خشونته في سبيل هللا ونهيه عن التصرف في أموال الصدقات
بغير حق ..وفي هذا الجانب أخرج البيهقي في الدالئل ،قال« :أخبرنا أبو الحسين
محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد ،أنبأنا أبو سهل بن زياد
القطان ،حدثنا أبو إسحاق ،إسماعيل بن إسحاق القاضي ،حدثنا إسماعيل بن أبي
أويس ،قال :حدثنا أخي ،عن سليمان بن بالل ،عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن
عجرة ،عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة ،عن أبي سعيد الخدري ،أنه قال :بعث
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) علي بن أبي طالب إلى اليمن ،قال أبو سعيد:
فكنت ممن خرج معه ،فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا،
سهم كما للمسلمين.
فكنا قد رأينا في إبلنا خلالً ،فأبى علينا ،وقال :إنما لكم منها ٌ
قال :فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعاً أمر علينا إنساناً ،وأسرع هو فأدرك
ٌ
الحج ،فلما قضى حجته ،قال له النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) :ارجع إلى
أصحابك حتى تقدم عليهم ،قال أبو سعيد :وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي
ٌ
منعنا إياه ففعل ،فلما جاء عرف في إبل الصدقة أن قد ركبت ،رأى أثر المركب ،فذم
الذي أمره والمه ،فقلت :أنا إن شاء هللا إن قدمت المدينة ألذكرن لرسول هللا (صلى
نه ما لقينا من الغلظة والتضييق.
هللا عليه وآله وسلم) وألخبر ُ
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قال :فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) أريد أن
فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول هللا (صلى هللا عليه
أفعل ما كنت حلفت عليه،
ُ

وآله وسلم) فوقف معي ورحب بي وسألني وسألته ،وقال :متى قدمت؟ قلت :قدمت
البارحة ،فرجع معي إلى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ،فدخل فقال :هذا

سعد بن مالك بن الشهيد ،قال :ائذن له ،فدخلت فحييت رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله وسلم) وجاءني وسلم علي ،وسألني عن نفسي وعن أهلي فأحفى المسألة ،فقلت
له :يا رسول هللا ،ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق ،فانتبذ
وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه ،حتى إذا كنت
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)،
ُ
في وسط كالمي ضرب رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) على فخذي ،وكنت

منه قريباً ،ثم قال :سعد بن مالك الشهيد! مه ،بعض قولك ألخيك علي ،فوهللا لقد
علمت أنه أخشن في سبيل هللا ،قال :فقلت في نفسي ،ثكلتك أمك سعد بن مالك أال
ُ
كنت فيما يكره منذ اليوم ،وما أدري ال جرم وهللا ال أذكره بسوء أبداً س اًر وال
أراني ُ

عالني ًة».

وقد تقدم كالم ابن كثير بعد نقله لهذا الحديث عن البيهقي(:وهذا إسناد جيد ،على
شرط النسائي ،ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة).
فهنا في هذا النص الذي أخرجه البيهقي وأقر ابن كثير بجودة سنده على شرط
النسائي نجد أن حادثة الشكاية حصلت في المدينة  ،وبعد عودة رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله وسلم) من حجة الوداع  ،بقرينة ( :فلما فرغ علي وانطلق من اليمن
ٌ
راجعاً أمر علينا إنساناً ،وأسرع هو فأدرك الحج ،فلما قضى حجته ،قال له النبي
(صلى هللا عليه وسلم) :ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم) ..وقول سعد بن مالك
( أبي سعيد الخدري )  ( :فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول هللا (صلى هللا عليه
وسلم) أريد أن أفعل ما كنت حلفت عليه)  ..فهذا كله يدل على أن الشكاية حصلت
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في المدينة ،أي بعد قدوم رسول هللا ( صى هللا عليه وآله وسلم ) إلى المدينة  ،وبعد
االنتهاء من خطبة الغدير التي حصلت عند منطقة يقال لها الجحفة بين مكة
والمدينة كما ينص على ذلك الحموي في "معجم البلدان" ..ومعه ال يصح بأي
حال من األحوال أن يكون هذا الفعل المتأخر سببا لهذه الخطبة المتقدمة عليه !!
وبالتالي تسقط دعوى كون الشكاية هذه من علي ( عليه السالم )  -التي يتشبث بها
البعض من غير تحصيل  -هي السبب في خطبة النبي ( صلى هللا عليه وآله
وسلم ) يوم غدير خم أمام عشرات األلوف من الصحابة .
بيان مراد النبي ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) من كالمه في يوم غدير خم :
أقول  :بعد بطالن القرينة الحالية التي أبرزها القوم في تفسير حديث الغدير  ،وهي
دعوى الشكاية من علي ( عليه السالم )  ،توجد عندنا قرينة لفظية في نفس خطبة
الغدير تبين مراد النبي األكرم(صلى هللا عليه وآله وسلم) من قوله ( :من كنت مواله
فهذا علي مواله ) ..وهذه القرينة هي قوله(صلى هللا عليه وآله وسلم) ( :ألست أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ؟؟ فقلنا نعم يا رسول هللا ،قال  :فمن كنت مواله فهذا علي
مواله ) ..األمر الذي يستفاد منه أن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) أراد
بـ( المولى ) هنا معنى( األولى ) ..
وها هنا سؤال  :هل يمكن أن تأتي كلمة ( مولى ) بمعنى ( األولى ) في لغة العرب
 ،حتى يكون االستناد إليها في المقام تاما بحسب اللغة وال إشكال فيه ؟؟!!
الجواب  :نعم  ،فقد نص على ذلك جمع من علماء اللغة العربية وصرحوا بأن
( األولى ) هي أحد معاني كلمة ( مولى ) في لغة العرب  ..نذكر منهم :
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الفراءوأبي عبيدة  ،كما جاء عن الرازي في "تفسيره" وابن حجر في "فتح الباري".
وثعلب  ،كما في "شرح المعلقات السبع" للزوزني  ،وأبي بكر األنباري اللغوي في
كتابه "األضداد"  ،وأبي الطيب اللغوي الحلبي في كتابه "األضداد في كالم العرب"
والجوهري في "صحاح اللغة وتاج العربية" وغيرهم ...
وايضا فسر جمع كبير من المفسرين والمحدثين من أهل السنة كلمة (مولى) بـ
(األولى) في كتبهم عند تعرضهم لبيان قوله تعالى في سورة الحديد  ( :مأواكم النار
هي موالكم )  ،فقالوا معنى األية  :أي هي األولى بكم  ..منهم :الطبري والسمعاني
والبغوي والقرطبي وابن كثير وغيرهم ،وأيضا نص على ذلك البخاري في صحيحه
عند تفسيره لآلية المذكورة ..وعليه ،فال يوجد أي إشكال لغوي من هذه الناحية بأن
يكون المراد من ( مولى ) معنى (األولى ) في لغة العرب .
واآلن السؤال المهم هنا  :ماذا تعني كلمة (أولى) في لغة العرب  ..أي  :ماذا كان
يقصد النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) بقوله هذا الذي عرفنا أنه يريد به  :من كنت
أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه ؟؟!!
ال نذهب بعيدا  ،ولنستعين بالقرآن الكريم وباآلية الكريمة نفسها التي استدل بها النبي
( صلى هللا عليه وآله وسلم ) في خطبته  ،وهي قوله تعالى ( :النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم ) ،الذي جعله النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) حقا لعلي (عليه
السالم)أيضا حين قال ( :ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟؟ فقلنا نعم يا رسول
هللا ،قال  :فمن كنت مواله فهذا علي مواله )!!
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أن
قال الطبري في تفسيره لآلية الكريمة  ( :يقول:أحق بالمؤمنين به من أنفسهمْ ،

يحكم فيهم بما شاء من حكم ،فيجوز ذلك عليهم ،كما حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن
وهب ،قال :قال ابن زيد :النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،كما أنت أولى بعبدك،
ما قضى فيهم من أمر جاز ،كما كلما قضيت على عبدك جاز).انتهى
وبهذا المعنى من البيان بنفوذ الحكم ولزوم الطاعة فسر به جمع كبير جدا من علماء
أهل السنة األولوية في اآلية الشريفة  ،منهم  :ابن كثير في تفسيره  ،والبغوي في
تفسيره  ،وابن الجوزي في تفسيره  ،والنسفي في تفسيره  ،والشوكاني في
تفسيره،والقاضي عياض في كتابه "الشفا" ،وابن القيم في كتابه "زاد المهاجر" ،وغيرهم
كثير ..
والنتيجة :أن النبي األكرم(صلى هللا عليه وآله وسلم) قد أثبت لعلي(عليه السالم) في
يوم غدير خم األولوية على المؤمنين من أنفسهم  ،التي تعني نفوذ حكمه عليهم ،
ولزوم إطاعتهم له  ،وهذا أمر واضح ال يغالط فيه إال من سلب هللا منه نعمة الفهم
السليم !!!
وأيضا وجدنا جملة من علماء أهل السنة ممن يفسرون حديث الغدير بأن المراد من
كلمة ( مولى ) فيه معنى ( األولى )  ..وبالتالي لسنا الوحيدين ممن يفسر الحديث
المذكور استنادا إلى القرينة اللفظية الواردة فيه :
 -1فهاهو العالمة األوحد [ كما يصفه الذهبي في "سير أعالم النبالء"( ])27محمد
بن طلحة الشافعي ،المتوفى (652هـ) يقول في كتابه "مطالب السؤول" في بيان
معنى حديث الغدير :

307

( فيكون معنى الحديث :من كنت أولى به أو ناصره أو وارثه أو عصبته أو حميمه
أو صديقه فإن علياً منه كذلك ،وهذا صريح في تخصيصه لعلي بهذه المنقبة العلية
وجعله لغيره كنفسه ...بما لم يجعله لغيره )  .انتهى
 -2ويقول سبط ابن الجوزي في كتابه "التذكرة" في بيان معني حديث الغدير:

ِ َّ ِ
( (..العاشر) بمعنى األولى قال هللا تعالىَ { :فاْليوم ال يؤخ ُذ ِم ُ ِ
ين
َْ َ ُ ْ َ
نك ْم ف ْدَي ٌة َوال م َن الذ َ
اكم َّ
الك ْم} أي :أولى بكم ...والمراد من الحديث :الطاعة
الن ُار ِه َي َم ْو ُ
َكَف ُروا َمأ َْو ُ ُ
المحضة المخصوصة فتعين العاشر .ومعناه :من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى

به) .ثم قال ( :وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى ابن سعيد الثقفي
األصبهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين ،فإنه روى هذا الحديث بإسناده إلى
مشايخه وقال فيه :فأخذ رسول هللا بيد علي وقال :من كنت وليه وأولى به من نفسه
فعلي وليه .فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر .ودل عليه أيضاً
نص صريح في إثبات
قوله(عليه السالم) :ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهذا ٌّ
إمامته وقبول طاعته) .انتهى
 -3ويقول الشيخ الحافظ الكنجي الشافعي محمد بن يوسف  ،المتوفى (658
هـ)( )30في كتابه "كفاية الطالب" في داللة حديث الغدير« :قال رسول هللا’ لعلي:
(لو كنت مستخلفاً أحداً لم يكن أحد أحق منك) ...وهذا الحديث وإن دل على عدم
االستخالف لكن حديث غدير خم دال على التولية ،وهي االستخالف .وهذا الحديث،
أعني حديث غدير خم ،ناسخ؛ ألنه كان في آخر عمره (صلى هللا عليه
وسلم) ).انتهى
-4ويقول الشيخ المقريزي مؤرخ الديار المصرية  ،المتوفى ( 840هـ)  ،في كتابه
"المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار" ( :وقال ابن زوالق :وفي يوم ثمانية عشر
من ذي الحجة سنة ( 362هـ) ،وهو يوم الغدير ،يجتمع خلق من أهل مصر
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والمغاربة ومن تبعهم للدعاء ،ألنه يوم عيد؛ ألن رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)
عهد إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه واستخلفه.)...انتهى
 -5وجاء عن الشيخ ابن عثيمين في "مجموع فتاواه ورسائله"  ( :سئل فضيلة
الشيخ  :عن االنسان إذا خاطب ملكا ( ياموالي ) ؟
فقال ( بعد أن بين القسم األول من الوالية )  :القسم الثاني  :والية مقيدة مضافة ،
فهذه تكون لغير هللا  ،ولها في اللغة معان كثيرة منها  :الناصر  ،والمتولي لألمور ،
والسيد  ،قال هللا تعالى  ( :وإن تظاه ار عليه فإن هللا مواله وجبريل وصالح
المؤمنين ) ،وقال صلى هللا عليه وسلم  ( :من كنت مواله فعلي مواله )،وقال صلى
هللا عليه وسلم  ( :إنما الوالء لمن أعتق ) ) .انتهى
وهو بيان واضح منه على نحو اللف والنشر المرتب  ،بأن المراد من المولى في
حديث الغدير هو المتولي لألمور .
إذن  ..ال مجال للطعن في داللة حديث الغدير على الخالفة ألمير المؤمنين علي
(عليه السالم) بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) مباشرة ..فماذا بقي عند
القوم ليتشبثوا به في حرف هذا الحديث العظيم عن معناه ومراده حتى يصححوا
انحرافهم ومعصيتهم لرسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) من األعتراف بحق علي
( عليه السالم ) بالخالفة من بعده ؟؟؟!!!
لم يبق عندهم سوى شماعة ( فهم الصحابة وفعلهم ) ..فقالوا  :لو كان ما تقولونه
حقا لما فات هذا المعنى على األصحاب فهمه من حديث رسول هللا ...ولما تخلفوا
عن بيعة علي بعد وفاة رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) مباشرة ؟؟!!
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إذن توجد عندنا هاهنا دعويان  :األولى  :فهم الصحابة  ...والثانية  :فعل
الصحابة .
فهم الصحابة لحديث الغدير :
أما الدعوى األولى بأن الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير الخالفة واإلمرة  ،فهي
مردودة بقرائن كثيرة  ،ونكتفي هنا بذكر ثالث قرائن فقط :
األولى  :ما رواه أحمد في "مسنده" بسند صحيح عن رياح بن الحرث قال  :جاء
رهط إلى علي بالرحبة  ،فقالوا  :السالم عليك يا موالنا  .فقال  :كيف أكون موالكم ،
وأنتم قوم عرب ؟  ،قالوا  :سـمعنا رسول هللا يقول يوم غدير خم  :من كنت مواله
فهذا مواله  .قال رياح  :فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤالء ؟ قالوا  :نفر من
األنصار فيهم أبو أيوب األنصاري ".
فهنا نجد أن هؤالء الصحابة من األنصار الذين أقبلوا إلى الكوفة والذين شهدوا بأنهم
سمعوا هذا الحديث مباشرة من رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) فسروه بما فسر
به الطبري األولوية من قوله تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )  ..أي أنهم
فهموا من حديث رسول هللا نفاذ حكم علي(عليه السالم) فيهم ولزوم إطاعتهم له كما
يطيع العبد سيده  ،بدليل أن عليا (عليه السالم) أشكل عليهم بإشكال استنكاري أراد
منهم بيان الحقيقة من هذه الدعوى أمام الناس جميعا ،كما هو شأنه (عليه السالم )
في اللجوء إلى هذه الطريقة أمام الناس حين جاءإلى الكوفة  ،وحديث المناشدةالذي
شهد فيه اثنا عشر بدريا -وفي بعض الروايات شهد له ثالثون صحابيا  -في مسجد
الكوفة أنهم سمعوا حديث الغدير من رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله وسلم )
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معروف ومشهور  ،رواه أغلب المحدثين كما ستأتي اإلشارة إليه بعد قليل  ،فقال
( عليه السالم) للقوم هنا  :كيف أكون موالكم  ،وأنتم قوم عرب ؟؟!! أي كيف
تكونون عبيدا لي والحال أنكم من العرب األحرار الذين ال يصح استرقاقهم شرعا
ولستم من الموالي -الذين يجوز استرقاقهم -كالعجم والروم  ..فقالوا  :سـمعنا رسول
هللا يقول يوم غدير خم  :من كنت مواله فهذا مواله ..فهؤالء األصحاب من األنصار
فهموا من حديث الغدير أن المراد به األولوية بمعنى نفوذ الحكم والطاعة ال بمعنى
االسترقاق ..وهذا دليل صريح على فهم الصحابة التام لمراد رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله وسلم) من حديثه يوم غدير خم ..
القرينة الثانية  :مارواه السيوطي في كتابه ( اإلزدهار فيما عقده الشعراء من
األحاديث واآلثار ) من شعر الصحابي حسان بن ثابت في نفس واقعة غدير خم ،
والذي جاء فيه :
يناديهم يوم الغدير نبيهم  ...بخم فأسمع بالرسول مناديا
وقال فمن موالكم ووليكم  ...فقالوا ولم يبدوا هناك تعاميا
إلهك موالنا وأنت ولينا  ...ولم يلف منا في الوالية عاصيا
فقال له قم يا علي فإنني  ...رضيتك من بعدي إماما وهادي
فمن كنت مواله فهذا وليه  ...فكونوا له أنصار صدق مواليا
هناك دعا اللهم وال وليه  ...وكن بالذي عادى عليا معاديا
ومن الواضح جدا أن النبي ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) قد أقر هذا الصحابي على
بيانه هذا لمعنى الوالية بأن المراد بها اإلمامة وليست المحبة أوالنصرة كما يحاول
البعض أن يحرف كالم رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله وسلم) عن مراده !!! وإقرار
النبي حجة باتفاق المسلمين .
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القرينة الثالثة  :احتجاج علي (عليه السالم) نفسه بحديث الغدير عندما نوزع في
خالفته  ..فلو لم يكن حديث الغدير داال على الخالفة لما كان هناك وجها لالحتجاج
به عند المنازعة على الخالفة  ..وهذا المعنى قد نص عليه جمع من علماءأهل
السنة  ..نذكر منهم :
ابن حجر المكي ،المتوفى سنة 974هـ ،قال في "الصواعق المحرقة" ( :وفي رواية
ألحمد أنه سمعه من النبي (صلى هللا عليه وسلم) ثالثون صحابياً ،وشهدوا به لعلي
لما نوزع أيام خالفته .)...انتهى
ـ المال علي القاري ،المتوفى سنة 1014هـ ،قال في "مرقاة المفاتيح"  ( :في رواية
أحمد أنه سمعه من النبي ثالثون صحابياً ،وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خالفته).
انتهى
أبو عبد هللا الزرقاني المالكي ،المتوفى 1122هـ ،قال في "شرح المواهب "( :وهو
متواتر رواه ستة عشر صحابياً ،وفي رواية ألحمد أنه سمعه من النبي (صلى هللا
عليه وسلم) ثالثون صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خالفته).انتهى
علي بن برهان الدين الحلبي  ،المتوفى قال في "سيرته" ( :أنه كرم هللا وجهه لم
يحتج بذلك [ أي بحديث الغدير ] إال بعد أن آلت إليه الخالفة ردا على من نازعه
فيه)  .انتهى
نعم  ،هنا حاول البعض  -كالبرهان الحلبي  -أن يلتف على الحديث بطريق آخر
 ،أي هو بعد اعترافه بداللة الحديث على الخالفة حاول االلتفاف عليه بقوله  :إن
حديث الغدير يدل على الخالفة بنحو المآل ( أي أن النبي أراد أن يخبر بأن الخالفة
ستؤول -أي تصير  -لعلي في المستقبل ) ال بنحو الحال والمباشرة .
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وهذا الكالم مضحك للثكلى واقعا  ،فهو مخالف للظهور الداللي للحديث أوال  ،فضال
عن رمي النبي ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) بالعبث وعدم الحكمة حين يجمع
العشرات من األلوف من الصحابة ليخبرهم عن أمر تأريخي سيحدث بعده وال يفترق
فيه علي (عليه السالم) عن غيره بشيء  ..وإال هل يمكن لعاقل أن يخبرنا عن
الحكمة التي ترجو من هذا إلخبار والسرد القصصي وجمع عشرات األلوف من
أجله في حر الظهيرة ؟؟؟!!!
إن العبث واضح فيما لو فسرنا خطبة الغدير بالداللة على الخالفة المآلية دون
الحالية كما يحاول البعض  ..وحاشا للنبي األعظم العبث وعدم الحكمة في
تصرفاته.
هذا فضال عن مخالفة هذه الدعوى لما فهمه الصحابة أنفسهم من الحديث  ،فهاهو
عمر بن الخطاب يقبل إلى علي (عليه السالم) مهنئا له بهذه الوالية ويقول له :
هنيئا لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.
فما معنى أن يصبح ويمسي أمير المؤمنين علي ( عليه السالم) مولى لعمر بن
الخطاب إذا كان المراد بهذه الوالية هي الوالية والخالفةالمآلية دون الحالية ؟؟؟!!!!
فبطلت إذن هذه المحاولة من البرهان الحلبي وغيره من اإللتفاف على حديث
الغدير !!!!
فعل الصحابة وتعاطيهم مع حديث الغدير :
أما الدعوى الثانية التي يمكن أن يتشبث بها القوم لحرف حديث الغدير عن معناه
فهي  :فعل الصحابة  ..بمعنى  :أن البعض يقول إنه لو كان ما تقولونه من داللة
حديث الغدير على الخالفة لعلي بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) مباشرة
لما تخلف الصحابة عن ذلك وذهبوا إلى مبايعة غيره ؟؟!!
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وجوابه  :لم يثبت عندنا وال عندكم عصمة الصحابة وأنهم قوم ال يخطئون  ..فهاهو
النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) يخبرنا بأحاديث صحيحة صريحة متضافرة رواها
البخاري ومسلم عن ارتداد أصحابه من بعده وأنه ال ينجو منهم إال مثل همل
النعم ..أي القليل جدا  ..وهي أحاديث واضحة ال يمكن حملها على المرتدين أو
الجفاة من األعراب كما يحاول البعض أن يحرف األحاديث الصحيحة عنده بما
يالئم هواه ومشربه ..ففي هذه األحاديث عبارات صريحة جدا ال تقبل التأويل  ،نحو
قوله (صلى هللا عليه وآله وسلم)  ( :من أصحابي  ، ) ..وقوله ( :فأقول يا رب
أصحابي أصحابي )..الظاهرة في أن المبدلين من بعده (صلى هللا عليه وآله وسلم)
و ِ
المحدثين في الدين هم ممن صحبه(صلى هللا عليه وآله وسلم) وخالطه .
ونحو قوله ( :رجال منكم)(،أعرفهم ويعرفونني..)..وهي عبارات ال يمكن حملها على
المرتدين من األعراب في أطراف الجزيرة ..فاحاديث الحوض صريحة جدا في
الصحابة وال يمكن دفعها بأي حال من األحوال  ،ومن هنا نجد اإلمام مالك يندم
على إدراج أحاديث الحوض في موطأه -على صحتها  ، -قال أحمد الصديق
المغربي في "فتح الملك العلي"( :حكي عن مالك أنه قال :ما ندمت على حديث
أدخلته في الموطأ إال هذا الحديث!! وعن الشافعي أنه قال :ما علمنا في كتاب مالك
حديثاً فيه إزدراء على الصحابة إال حديث الحوض ،ووددنا أنه لم يذكره) .انتهى
بل وجدنا اعتراف الصحابة انفسهم أنهم أحدثوا بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم)  ،فهاهو البخاري يروي في "صحيحه" عن العالء بن المسيب ,عن أبيه ،قال:
لقيت البراء بن عازب فقلت :طوبى لك ،صحبت النبي (صلى هللا عليه [وآله] وسلم).
وبايعته تحت الشجرة .فقال :يابن أخي ،أنك ال تدري ما أحدثنا بعده!.
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وذكر ابن حجر في "فتح الباري" :قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد  ( :وما
نفضنا أيدينا عن دفنه [ أي عن دفن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)] حتى
أنكرنا قلوبنا)!!!
وقد أخرج الحاكم في مستدركه عن عائشة قولها :إني أحدثت بعد رسول هللا (صلى
هللا عليه [وآله] وسلم) حدثا  ،ادفنوني مع ازواجه.
فدعوى وقوع األخطاء من الصحابة واإلحداث في الدين بعد رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله وسلم) هو أمر ثابت ال يمكن ألحد دفعه بأي طريق كان  ،فقد جاءت به
الروايات الصحيحة من قبل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)،وبشهادة الصحابة
أنفسهم  ،وهاهو التفتازاني من كبار علماء أهل السنة ومتكلميهم يقر بهذه الحقيقة ،
فيقول في كتابه "شرح المقاصد":
((وأما ما وقع بين الصحابة من المحاربة والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب
التواريخ ،والمذكور على السنة الثقات يدل بظاهره على َّ
أن بعضهم قد حاد عن
طريق الحق ،وبلغ حد الظلم والفسق ،وكان الباعث له الحقد والحسد واللداد وطلب
الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوماً وال كل
من لقي النبي(صلى هللا عليه [وآله] وسلم) بالخبر موسوماً ،إال أن العلماء لحسن
ظنهم بأصحاب رسول هللا(صلى هللا عليه [وآله] وسلم) ذكروا لها محامل وتأويالت
بها تليق ،وذهبوا إلى أنهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق صوناً لعقائد
المسلمين عن الزيغ والضالل في حق كبار الصحابة)) .انتهى
وما شهد به العالمة التفتازاني هنا بحق الصحابة من تكالبهم على الدنيا وتنافسهم
فيها ليس هو سوى التصديق العملي لقول النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) حين

ِ
َن تُ ْش ِرُكوا َب ْع ِدي ،
خاطب الصحابة قبل وفاته قائالِ " :إني َل ْس ُت أ ْ
َخ َشى َعَل ْي ُك ْم أ ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َشى َعَل ْي ُكم ُّ
ان َقْبَل ُك ْم "
َوَل ِكني أ ْ
الد ْنَيا أ ْ
يها َ ،وتَْقتَتُلوا َفتَ ْهل ُكوا َك َما َهَل َك َم ْن َك َ
َن تََنا َف ُسوا ف َ
ُ
آخر ما أرَيت رسول َّ ِ
ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َعَلى اْل ِم ْنَب ِر (رواه
صَّلى َّ
ال ُعْقَب ُة َ :ف َك َان ْت َ َ َ ْ ُ َ ُ َ
َ ،ق َ
َّللا َ
مسلم) .وها هو الغزالي يشهد على الصحابة بأنهم انحرفوا عن قول النبي ( صلى هللا
عليه وآله وسلم) في يوم غدير خم وتركوه وراء ظهورهم طمعا بالدنيا والرياسة  ،قال
في "سر العالمين" ( :لكن أسفرت الحجة وجهها ،وأجمع الجماهير على متن
الحديث ،من خطبته في يوم غدير خم ،باتفاق الجميع ،وهو يقول :من كنت مواله
فعلي مواله .فقال عمر :بخ بخ يا أبا الحسن ،لقد أصبحت موالي ومولى كل مؤمن
ومؤمنة .فهذا تسليم ورضى وتحكيم ,ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة ،وحمل
عمود الخالفة ،وعقود البنود ،وخفقان الهوى في قعقعة الرايات ،واشتباك ازدحام
الخيول ،وفتح األمصار؛ سقاهم كأس الهوى ،فعادوا إلى الخالف األول ،فنبذوه وراء
ظهورهم ،واشتروا به ثمناً قليالً).انتهى
إشكاالن وجوابهما :
األول :قد ينبري البعض هنا  ،بعد أن يسقط بيديه واقع مخالفة بعض الصحابة
للنبي ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) في حديث الغدير وانحرافهم عنه  ،فيقول  :إن
انحراف الصحابة هذا يلزم تكفيرهم  ،وهو مخالف لما ثبت من مدحهم وتعديلهم
بالكتاب الكريم والسنة الشريفة ؟؟!!
أقول  :أن كون مدح الصحابة وتعديلهم الوارد في القرآن الكريم قد جاء بنحو
اإلطالق األفرادي واألحوالي  -أي أنهم عدول كلهم فردا فردا وفي كل األحوال -
فهذا هو أول الكالم  ،بل دون إثباته خرط القتاد  ،وتكفينا شهادة التفتازاني والغزالي
المتقدمتين في بطالن هذه الدعوى جملة وتفصيال  ،بل وهذه شهادة ثالثة من الشيخ
ابن عثيمين على بطالن هذه الدعوى  ،قال في "شرح العقيدة الواسطية" ( :وال شك
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أنه قد حصل من بعضهم[أي من الصحابة] سرقة وشرب خمر وقذف وزنى بإحصان
وزنى بغير إحصان.انتهى
وقد روى ابن حجر في "اإلصابة" حديثا صرح بأن رجاله ثقات  ( :من زنى خرج
منه اإليمان ).
وعليه ؛ فأي عدالة تبقى  -بعد هذا  -للسارق وشارب الخمر والزاني وقاذف
األعراض ؟؟؟!!!!
ومن هنا ال مجال أبدا للقول بعدالة الصحابة فردا فردا  ،فهذا مخالف للشريعة
ومخالف للواقع الذي كان عليه األصحاب فعال .
وأيضا مما يخرم دعوى عدالة الصحابة كلهم أجمعين الحديث الصحيح الثابت في
حق الصحابي أبي الغادية ( قاتل عمار ) بأنه من أهل النار  ،مع أنه من المبابعين
تحت الشجرة ومن أهل بيعة الرضوان كما يشير إلى ذلك ابن تيمية في "منهاج
السنة".
يقول الشيخ األلباني في "السلسلة الصحيحة":
( وأبو الغادية هو الجهني وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع  ،وقد قال الحافظ في
آخر ترجمته من اإلصابة بعد أن ساق الحديث  ،وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار :
والظن بالصحابة في تلك الحروب أنه كانوا فيها متأولين  ،وللمجتهد المخطىء أجر
 ،وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس  ،فثبوته للصحابة بالطريق األولى .
وأقول  :هذا حق  ،لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل ألنه يلزم تناقض
القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة  ،إذ ال يمكن القول بأن أبا غادية القاتل لعمار
مأجور ألنه قتله مجتهدا  ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول  :قاتل عمار في
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النار ! فالصواب أن يقال  :إن القاعدة صحيحة إال ما دل الدليل القاطع على
خالفها  ،فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا وهذا خير من ضرب الحديث
الصحيح بها  .وهللا أعلم) .انتهى.
والنتيجة أنه ينبغي على أهل التحقيق الجمع بين األدلة الشرعية بعضها مع بعض ثم
استخراج المحصلة النهائية منها  ،كما فعل الشيخ األلباني هنا  ،ال أن تصادر
بعض األدلة لصالح البعض اآلخر من دون علم وال كتاب منير وبحسب الرغبات
واألمزجة  ،كما نشاهده من بعض المتطفلين على العلم وأهله !!!
وبهذا البيان من الشيخ األلباني  -وقبله البيان المتقدم عن الشيخ التفتازاني والغزالي
وابن عثيمين  -تنهدم هذه الدعوى من عدالة الصحابة كلهم أجمعين التي يجعلها
البعض عقبة كؤود أمام إعترافه بداللة حديث الغدير على الخالفة المباشرة ألمير
المؤمنين (عليه السالم)!!!
هذا فضال على أن الشيعة اإلمامية وإن قالت بإرتداد الصحابة وإحداثهم في الدين
بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)  ،إال أنهم لم يقولوا بكفرهم كف ار مخرجا عن
الملة  ،بل عدوا فعلهم هذا من كفران النعم ،ومن الكفر مقابل الطاعة،أي الكفر
األصغر ال الكفر األكبر المقابل لإلسالم ،وهو ما سيأتي بيانه بالتفصيل في مبحث
"التكفير" ،إن شاء هللا تعالى .
اإلشكال الثاني  :أن القول بأن حديث الغدير يدل على إمامة علي وخالفته المباشرة
بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم )  ،هذا يلزم منه تكفير علي( عليه السالم)
نفسه ؛ألنه ترك محاربة القوم ولم يسع في أخذ حقه  ،وهذا كفر منه لعدم امتثاله
ألمر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم )وترك األمر لغيره ؟؟!!
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وجواب هذه الشبهة نقول  :لقد ثبت تأريخيا أن القوم بعد وفاة رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله وسلم ) اقبلوا بقسيهم وحطبهم يريدون أن يحرقوا دار علي (عليه السالم)
على من فيه  ،وفيه البضعة الزهراء والحسنان سيدا شباب أهل الجنة،وكذلك فيه
بعض األصحاب الذين امتنعوا عن بيعة أبي بكر  ،فما كان من أمر علي ( عليه
السالم ) إال السلم وعدم المنابذة وذلك أمتثاال ألمر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم ) الذي أمره بالصبر في هذا الموقف بالذات حين ال يجد انصا ار ينتصر بهم
لحقه  ،حيث ما زال أمر اإلسالم غضا طريا واألعداء يتربصون به من كل جانب ،
فكان الموقف السلمي هذا منه إطفاء لنائرة الفتنة هذه التي أشعلها هؤالء األصحاب :
روى أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي ( عليه السالم ) قال  :قال رسول هللا
(صلى هللا عليه [وآله] وسلم ) ( :إنه سيكون بعدي اختالف أو أمر  ،فإن استطعت
أن تكون السلم فافعل ) .
وهذا بخالفه عندما خرج عليه الناكثون والمارقون والقاسطون من صياصيهم فهنا
نجده ( عليه السالم ) قد امتشق سيفه المعروف بذي الفقار وانتدب لقتالهم ليال
ونها ار ألنه كان مامو ار بذلك !!
فأمير المؤمنين علي ( عليه السالم ) ال يخالف الحق وال يختلف معه بشهادة رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم ) له في ذلك حين قال  ( :علي مع القرآن والقرآن مع
علي لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) .والقرآن الكريم هو الحق كما يقول تعالى:
( واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل هللا قالوا نؤمن بما أنزل الينا ويكفرون بما وراءه وهو
الحق مصدقا لما معه ) ..فعلي (عليه السالم) مع الحق  ،والحق مع علي لن يفترقا
حتى يردا على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم ) الحوض ...
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فالحمد هلل الذي جعلنا من شيعة علي وأتباعه والمؤمنين بإمامته المباشرة بعد رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم ) وواليته  ،ولم يجعلنا من أهل اإلحداث في الدين ،
من الذين يستحبون العمى على الهدى ويحرفون النصوص الصحيحة الصريحة
الواردة عن رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) ،بخوعا ألئمة الضالل الذين
اُشربوا محبتهم فقدموهم على أئمة الهدى فخابوا وخسروا...اللهم لك الحمد حين
جعلتنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه  ..وصلى هللا على خير خلقه أجمعين محمد
وآله الطيبين الطاهرين ....
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي هللا عنه قال  :حدثنا أبي  ،عن محمد
بن أحمد بن يحيى بن عمران االشعري  ،عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن محمد بن الحسن  ،عن أبي سعيد العصفري  ،عن عمرو بن ثابت  ،عن أبي
حمزة قال  :سمعت علي بن الحسين عليهما السالم يقول  :إن هللا تبارك وتعالى
خلق محمدا وعليا واالئمة االحد عشر من نور عظمته أرواحا في ضياء نوره يعبدونه
قبل خلق الخلق  ،يسبحون هللا عز و جل ويقدسونه  ،وهم االئمة الهادية من آل
محمد عليهم السالم .
قال مصنف هذا الكتاب رضي هللا عنه  :قد روي هذا الخبر بغير هذا اللفظ إال أن
مسموعي ما قد ذكرته .
حدثنا علي بن عبد هللا الوراق قال  :حدثنا محمد بن هارون الصوفي  ،عن عبد هللا
بن موسى  ،عن عبد العظيم بن عبد هللا الحسني رضي هللا عنه قال  :حدثني
صفوان ابن يحيى  ،عن إبراهيم بن أبي زياد  ،عن أبي حمزة الثمالي  ،عن أبي خالد
الكابلي قال  :دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين عليهما السالم فقلت
له  :يا ابن رسول هللا أخبرني بالذين فرض هللا عزوجل طاعتهم ومودتهم  ،وأوجب
على عباده االقتداء بهم بعد رسول رسول هللا صلى هللا عليه وآله ؟ فقال لي  :يا
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كنكر إن أولي االمر الذين جعلهم هللا عز و جل أئمة للناس وأوجب عليهم طاعتهم
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم  ،ثم الحسن  ،ثم الحسين ابنا علي
بن أبي طالب  ،ثم انتهى االمر إلينا  .ثم سكت .فقلت له  :يا سيدي روي لنا عن
أمير المؤمنين ( علي ) عليه السالم أن االرض ال تخلو من حجة هلل عز و جل
على عباده  ،فمن الحجة واالمام بعدك ؟ قال  :ابني جعفر  ،وإسمه في التوراة باقر
 ،يبقر العلم بق ار  ،هو الحجة واالمام بعدي  ،ومن بعد محمد ابنه جعفر  ،واسمه
عند أهل السماء الصادق  ،فقلت له  :يا سيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم
صادقون  ،قال  :حدثني أبي  ،عن أبيه عليهما السالم أن رسول هللا صلى هللا عليه
وآله قال  :إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم فسموه الصادق  ،فإن للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدعي االمامة
اجتراء على هللا وكذبا عليه فهو عند هللا جعفر الكذاب المفتري على هللا عز و جل ،
والمدعي لما ليس له بأهل  ،المخالف على أبيه والحاسد الخيه  ،ذلك الذي يروم
كشف ستر هللا عند غيبة ولي هللا عز و جل  ،ثم بكي علي بن الحسين عليهما
السالم بكاء شديدا  ،ثم قال  :كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على
تفتيش أمر ولي هللا  ،والمغيب في حفظ هللا والتوكيل بحرم أبيه جهال منه بوالدته ،
وحرصا منه على قتله إن ظفر به  ،طمعا في ميراثه حتى يأخذه بغير حقه  .قال
أبو خالد  :فقلت له  :يا ابن رسول هللا وإن ذلك لكائن  ،فقال  :إي وربي إن ذلك
لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول هللا
صلى هللا عليه وآله  .قال أبو خالد  :فقلت  :يا ابن رسول هللا ثم يكون ماذا  ،قال :
ثم تمتد الغيبة بولي هللا عز و جل الثاني عشر من أوصياء رسول هللا صلى هللا
عليه واله واالئمة بعده .يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين
لظهوره أفضل من أهل كل زمان  ،الن هللا تبارك وتعالى أعطاهم من العقول واالفهام
والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة  ،وجعلهم في ذلك الزمان
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بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله بالسيف  ،اولئك
المخلصون حقا وشيعتنا صدقا  ،والدعاة إلى دين هللا عز و جل س ار وجه ار  .وقال
علي بن الحسين عليهما السالم  :إنتظار الفرج من أعظم الفرج .
وحدثنا بهذا الحديث علي بن أحمد بن موسى  .ومحمد بن أحمد الشيباني وعلي بن
عبد هللا الوراق  ،عن محمد بن أبي عبد هللا الكوفي  ،عن سهل بن زياد االدمي عن
عبد العظيم بن عبد هللا الحسني رضي هللا عنه  ،عن صفوان  ،عن إبراهيم أبي زياد
عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي  ،عن علي بن الحسين عليهما السالم .
قال مصنف هذا الكتاب رضي هللا عنه  :ذكر زين العابدين عليه السالم لجعفر
الكذاب داللة في إخباره بما يقع منه .
وقد روي مثل ذلك عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السالم أنه لم
يسر به لما ولد وأنه أخبرنا بأنه سيضل خلقا كثي ار كل ذلك داللة له عليه السالم
أيضا النه ال داللة على االمامة أعظم من االخبار بما يكون قبل أن يكون كما كان
 ،مثل ذلك داللة لعيسى بن مريم عليه السالم على نبوته إذ أنبأ الناس بما يأكلون
وما يدخرون في بيوتهم  ،وكما كان النبي صلى هللا عليه وآله حين قال أبو سفيان
في نفسه  :من فعل مثل ما فعلت جئت فدفعت يدي في يده أال كنت أجمع عليه
الجموع من االحابيش وكنانة فكنت ألقاه بهم فلعلي كنت أدفعه  .فناداه النبي صلى
هللا عليه وآله من خيمته فقال  :إذا كان هللا يجزيك يا أبا سفيان  .وذلك داللة له
عليه السالم كداللة عيسى بن مريم عليه السالم  .وكل من أخبر من االئمة عليهم
السالم بمثل ذلك فهي داللة تدل الناس على أنه إمام مفترض الطاعة من هللا تبارك
وتعالى .
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي هللا عنه قال  :حدثنا سعد بن عبد
هللا  ،قال  :حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن الفرات قال  :أخبرنا صالح بن
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محمد بن عبد هللا بن محمد بن زياد  ،عن أمه فاطمة بنت محمد بن الهيثم المعروف
بابن سيابة قالت  :كنت في دار أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السالم
في الوقت الذي ولد فيه جعفر فرأيت أهل الدار قد سروا به  ،فصرت إلى أبي الحسن
عليه السالم فلم أره مسرو ار بذلك  ،فقلت له  :يا سيدي ما لي أراك غير مسرور بهذا
المولود ؟ فقال عليه السالم  :يهون عليك أمره فإنه سيضل خلقا كثيرا.
حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن ـعبد هللا
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم
السالم قال  :حدثنا أبو علي محمد بن همام قال  :حدثنا أحمد بن محمد النوفلي قال
 :حدثنا أحمد بن هالل  ،عن عثمان بن عيسى الكالبي  ،عن خالد بن نجيح  ،عن
حمزة بن حمران  ،عن أبيه ( حمران بن أعين )  ،عن سعيد بن جبير قال  :سمعت
سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السالم يقول  :في القائم منا سنن من االنبياء
( سنة من أبينا آدم عليه السالم  ،و ) سنة من نوح  ،وسنة من إبراهيم  ،وسنة من
موسى  ،وسنة من عيسى  ،وسنة من أيوب  ،وسنة من محمد صلوات هللا عليهم ،
فأما ( من آدم و ) نوح فطول العمر وأما من إبراهيم فخفاء الوالدة واعتزال الناس ،
وأما من موسى  ،فالخوف والغيبة وأما من عيسى فاختالف الناس فيه  ،وأما من
أيوب فالفرج بعد البلوى  ،وأما من محمد صلى هللا عليه وآله فالخروج بالسيف .
حدثنا محمد بن علي بن بشار القزويني قال  :حدثنا أبو الفرج المظفر ابن أحمد قال
 :حدثنا محمد بن جعفر الكوفي االسدي قال  :حدثنا موسى بن عمران النخعي ،
عن عمه الحسين بن يزيد  ،عن حمزة بن حمران  ،عن أبيه  ،عن سعيد بن جبير
قال  :سمعت سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السالم يقول  :في القائم سنة من
نوح وهو طول العمر .
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 ٥ـ حدثنا علي بن أحمد الدقاق  ،ومحمد بن أحمد الشيباني رضي هللا عنهما قاال :
حدثنا محمد بن أبي عبد هللا الكوفي  ،عن موسى بن عمران النخعي  ،عن عمه
الحسين ابن يزيد  ،عن حمزة بن حمران  ،عن أبيه حمران بن أعين  ،عن سعيد بن
جبير قال  :سمعت سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السالم يقول  :في القائم
سنة من نوح وهو طول العمر .
 6ـ وبهذا االسناد قال  :قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السالم  :القائم
منا تخفى والدته على الناس حتى يقولوا  :لم يولد بعد  ،ليخرج حين يخرج وليس
الحد في عنقه بيعة .
 7ـ حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي هللا عنه قال  :حدثنا علي بن
إبراهيم بن هاشم  ،عن أبيه  ،عن بسطام بن مرة  ،عن عمرو بن ثابت قال  :قال
علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السالم  :من ثبت على مواالتنا في غيبة
قائمنا أعطاه هللا عزوجل أجر ألف شهيد من شهداء بدر واحد .
 8ـ حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي هللا عنه قال  :حدثنا محمد بن
يعقوب الكليني قال  :حدثنا القاسم بن العالء قال  :حدثنا إسماعيل بن علي القزويني
قال  :حدثني علي بن إسماعيل  ،عن عاصم بن حميد الحناط  ،عن محمد بن قيس
 ،عن ثابت الثمالي  ،عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم أنه

اب َّ
ض ِفي ِكتَ ِ
ض ُهم أَوَل ٰى ِبَب ْع ٍ
الل ِـه ﴾
قال  :فينا نزلت هذه االية َ ﴿ :وأُولُو ْاأل َْر َحا ِم َب ْع ُ ْ ْ
وفينا نزلت هذه االية َ ﴿ :و َج َعَل َها َكِل َم ًة َب ِاقَي ًة ِفي َع ِقِب ِه ﴾ واالمامة في عقب الحسين
بن علي بن أبي طالب عليهما السالم إلى يوم القيامة وإن للقائم منا غيبتين إحداهما

أطول من االخرى  ،أما االولى فستة أيام  ،أو ستة أشهر  ،أو ستة سنين  .وأما
االخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا االمر أكثر من يقول به فال يثبت عليه إال
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من قوى يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا  ،وسلم لنا أهل
البيت .
 9ـ وبهذا االسناد قال  :قال علي بن الحسين عليهما السالم  :إن دين هللا عزوجل
ال يصاب بالعقول الناقصة واالراء الباطلة والمقائيس الفاسدة  ،وال يصاب إال بالتسليم
 ،فمن سلم لنا سلم  ،ومن اقتدى بنا هدى  ،ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك ،
ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني
والقرآن العظيم وهو ال يعلم .
حدثنا جماعة من أصحابنا قالوا :حدثنا محمد بن همام قال :حدثنا جعفر ابن محمد
بن مالك الفزاري قال :حدثني جعفر بن إسماعيل الهاشمي قال :سمعت خالي محمد
بن علي يروي عن عبد الرحمن بن حماد ،عن عمر بن سالم صاحب السابري "
قال :سألت أبا عبد هللا عليه السالم عن هذه اآلية " أصلها ثابت وفرعها في السماء
" قال:أصلها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وفرعها أمير المؤمنين عليه السالم،
والحسن والحسين ثمرها ،وتسعة من ولد الحسين أغصانها ،والشيعة ورقها ،وهللا إن
الرجل منهم ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة .قلت :قوله عز وجل " :تؤتى أكلها
كل حين بإذن ربها " قال :ما يخرج من علم اإلمام إليكم في كل سنة من حج
وعمرة.
حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران رضي هللا عنه قال :حدثنا محمد بن عبد
هللا الكوفي قال :حدثنا موسى بن عمران النخعي ،عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي،
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،عن أبيه ،عن أبي بصير قال :سمعت أبا عبد
هللا عليه السالم يقول :إن سنن األنبياء عليهم السالم بما وقع بهم من الغيبات حادثة
في القائم منا أهل البيت حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة.
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قال أبو بصير :فقلت :يا ابن رسول هللا ومن القائم منكم أهل البيت؟ فقال:
يا أبا بصير هو الخامس من ولد ابني موسى ،ذلك ابن سيدة اإلماء ،يغيب غيبة
يرتاب فيها المبطلون ،ثم يظهره هللا عز وجل فيفتح هللا على يده مشارق األرض
ومغاربها ،وينزل روح هللا عيسى بن مريم عليه السالم فيصلى خلفه وتشرق األرض
بنور ربها ،وال تبقىفي األرض بقعة عبد فيها غير هللا عز وجل إال عبد هللا فيها،
ويكون الدين كله هلل ولو كره المشركون.
حدثنا أبي رضي هللا عنه قال :حدثنا علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن محمد بن
الفضيل ،عن أبيه ،عن منصور قال :قال أبو عبد هللا عليه السالم :يا منصور إن
هذا االمر ال يأتيكم إال بعد يأس ،ال وهللا (ال يأتيكم) حتى تميزوا ،ال وهللا (ال
يأتيكم) حتى تمحصوا ،وال وهللا (ال يأتيكم) حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد.
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي هللا عنه قال :حدثنا محمد ابن
الحسن الصفار ،عن أحمد بن الحسين ،عن عثمان عيسى ،عن خالد بن نجيح ،عن
ز اررة بن أعين قال :سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السالم يقول :إن للغالم
غيبة قبل أن يقوم ،قلت :ولم ذاك جعلت فداك؟ فقال :يخاف  -وأشار بيده إلى بطنه
وعنقه  -ثم قال عليه السالم :وهو المنتظر الذي يشك الناس في والدته فمنهم من
يقول :إذا مات أبوه مات ،وال عقب له .ومنهم من يقول :قد ولد قبل وفاة أبيه
بسنتين .الن هللا عز و جل يحب أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون.
حدثنا أبي ،ومحمد بن الحسن ،ومحمد بن موسى بن المتوكل ،ومحمد بن علي
ماجيلويه ،وأحمد بن يحيى العطار رضي هللا عنهم قالوا :حدثنا محمد بن يحيى
العطار قال :حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي ،عن إسحاق بن محمد
الصيرفي ،عن يحيى بن المثنى العطار ،عن عبد هللا بن بكير ،عن عبيد بن ز اررة
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قال :سمعت أبا  -عبد هللا عليه السالم يقول :يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم
فيراهم وال يرونه.
حدثنا أبي ،ومحمد بن الحسن رضي هللا عنهما قاال :حدثنا عبد هللا بن جعفر
الحميري ،عن محمد بن عيسى بن عبيد ،عن صالح بن محمد ،عن هانئ التمار
قال :قال أبو عبد هللا عليه السالم :إن لصاحب هذا االمر غيبة ،المتمسك فيها بدينه
كالخارط للقتاد،
إكمال الدين :الهمداني ،عن علي ،عن أبيه ،عن علي بن صدقة ،عن علي بن عبد
الغفار قال :لما مات أبو جعفر الثاني عليه السالم كتبت الشيعة إلى أبي الحسن
عليه السالم يسألونه عن االمر فكتب عليه السالم إليهم :االمر لي ما دمت حيا فإذا
نزلت بي مقادير هللا تبارك وتعالى أتاكم الخلف مني وأنى لكم بالخلف من بعد
الخلف.
إكمال الدين :العطار ،عن سعد ،عن موسى بن جعفر البغدادي قال :سمعت أبا
محمد الحسن بن علي عليهما السالم يقول :كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف
مني أما إن المقر باألئمة بعد رسول هللا المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء هللا
ورسله ثم أنكر نبوة محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله والمنكر لرسول هللا صلى هللا
عليه وآله كمن أنكر جميع األنبياء الن طاعة آخرنا كطاعة أولنا والمنكر آلخرنا
كالمنكر ألولنا أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إال من عصمه هللا عز وجل.
الكفاية :الحسين بن علي ،عن العطار مثله.
إكمال الدين :الطالقاني ،عن أبي علي بن همام قال :سمعت محمد بن عثمان
العمري قدس هللا روحه يقول :سمعت أبي يقول :سئل أبو محمد الحسن بن علي
عليه السالم وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السالم أن األرض ال
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تخلو من حجة هللا على خلقه إلى يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه
مات ميتة جاهلية (فقال عليه السالم :إن هذا حق كما أن النهار حق .فقيل له :يا
بن رسول هللا فمن الحجة واالمام بعدك؟ فقال:ابني محمد وهو االمام والحجة بعدي،
من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية).
أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون ،ويهلك فيها المبطلون ،ويكذب فيها الوقاتون ثم
يخرج فكأني أنظر إلى االعالم البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة.
الكفاية :أبو المفضل ،عن أبي علي بن همام مثله.
إكمال الدين :علي بن عبد هللا الوراق ،عن سعد ،عن موسى بن جعفر البغدادي.
إكمال الدين :المظفر العلوي ،عن ابن العياشي ،عن أبيه ،عن أحمد بن علي بن
كلثوم ،عن علي بن أحمد الرازي ،عن أحمد بن إسحاق قال :سمعت أبا محمد
الحسن ابن علي العسكري عليه السالم يقول :الحمد هلل الذي لم يخرجني من الدنيا
حتى أراني الخلف من بعدي أشبه الناس برسول هللا صلى هللا عليه وآله خلقا وخلقا
يحفظه هللا تبارك وتعالى في غيبته ثم يظهره فيمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت
جو ار وظلما.
غيبة الشيخ الطوسي :سعد بن عبد هللا ،عن الحسن بن علي الزيتوني ،عن الزهري
الكوفي ،عن بنان بن حمدويه قال :ذكر عند أبي الحسن العسكري عليه السالم
مضي أبي جعفر عليه السالم فقال :ذاك إلي ما دمت حيا باقيا ولكن كيف بهم إذا
فقدوا من بعدي.
غيبة الشيخ الطوسي :أبو هاشم الجعفري قال :قلت ألبي محمد عليه السالم :جاللتك
تمنعني عن مسألتك فتأذن لي في أن أسألك؟ قال :سل ،قلت :يا سيدي هل لك ولد؟
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قال :نعم ،قلت :فان حدث حدث فأين أسأل عنه فقال :بالمدينة.
غيبة الشيخ الطوسي :جماعة ،عن أبي المفضل الشيباني ،عن أبي نعيم نصر بن
عصام بن المغيرة الفهري المعروف بقرقارة ،عن أبي سعيد المراغي ،عن أحمد بن
إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السالم ،عن صاحب هذا االمر فأشار بيده أي إنه
حي غليظ الرقبة.
الكفاية :أبو المفضل الشيباني ،عن الكليني ،عن عالن الرازي قال:
أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد عليه السالم قال :ستحملين
ذك ار و اسمه م ح م د وهو القائم من بعدي.
إكمال الدين :العطار ،عن أبيه ،عن جعفر الفزاري ،عن محمد بن أحمد المدائني،
عن أبي حاتم قال :سمعت أبا محمد الحسن بن علي عليه السالم يقول :في سنة
مأتين وستين تفرق شيعتي ففيها قبض أبو محمد عليه السالم وتفرقت شيعته وأنصاره
فمنهم من من تاه وشك ومنهم من وقف على تحيره ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق
هللا عز و جل.
الخرائج :علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عيسى بن صبيح قال :دخل الحسن
العسكري عليه السالم علينا الحبس وكنت به عارفا فقال لي :لك خمس وستون سنة
و شهر ويومان وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي وإني نظرت فيه فكان كما
قال وقال :هل رزقت ولدا؟ فقلت :ال فقال :اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم
العضد الولد ثم تمثل عليه السالم:
من كان ذا عضد يدرك ضالمته * إن الذليل الذي ليست له عضد
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قلت :ألك ولد؟ قال :أي وهللا سيكون لي ولد يمأل األرض قسطا فأما اآلن فال ثم
تمثل:
لعلك يوما إن تراني كأنما * بني حوالي األسود اللوابد
فان تميما قبل أن يلد الحصا * أقام زمانا (وهو) في الناس واحد.
في مجموع األخبار المفسرة آلية األذن الواعية نستطيع أن نقسمها الى روايتين
أساسيتين ،ثم تأتي بقية الروايات مقارب ًة لهما :فالرواية األولى :ويذكرها الحافظ أبو
علي عليه
نعيم األصفهاني في كتابه ( النورالمشتعل أو :ما نزل من القرآن في ٍ

السالم) ٍ
ٍ
علي عليه السالم ،أن رسول هللا صلى هللا
بسند
طويل ينتهي الى اإلمام ٍ
عليه وآله قال له( :يا علي ،إن هللا عزوجل أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي ،وأنزلت
ِ
ِ
أذن واعي ٌة لعلمي) .وفي رواية (خصائص
هذه اآلية"َ :وتَعَي َها أُ ُذ ٌن َواعَي ٌة" (فأنت ٌ
أذن واعية) .وقد روى ذلك أيضاً
الوحي المبين) أورد النص ابن بطريق هكذا( :فأنت ٌ
الشافعي في (جمع الجوامع) ،والمتقي
السيوطي
أبو نعيم في (حلية األولياء) ،و
ُّ
ُّ

الهندي في (كنز العمال) ،والحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في (شواهد التنزيل)
ُّ
بسندين ،مع زيادة قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله في آخر حديثه المبارك( :يا
علي ،وأنت المدينة وأنت الباب ،وال يؤتى المدينة إال من قبل بابها) .كذلك روى ما
الدمشقي الشافعي في ترجمة أمير المؤمنين عليه السالم من كتابه
تقدم ابن عساكر
ُّ
ٍ
وبسند آخر يروي
(تاريخ مدينة دمشق) ،والجويني الشافعي في (فرائد السمطين).
الحسكاني ٍ
ٍ
طالب قال( :ضمني رسول هللا
منته الى زر بن حبيش عن علي بن أبي

وقال :أمرني ربي أن أدنيك وال أقصيك ،وأن تسمع وتعي ،وحق على هللا أن تعي.

اعيةٌ" .وفي رو ٍ
ِ
ِ
اية أخرى قال( :وأُعلمك لتعي) .ومثل هذا ما رواه
فنزلت"َ :وتَعَي َها أُ ُذ ٌن َو َ
ابن جرير الطبر ُّي في تفسيره (جامع البيان في تفسير القرآن) ،والهيثمي الشافعي في
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(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ،والسيوطي في تفسيره (الدر المنثور) ،وغيرهم كثير
رواي ًة أو نقالً.
أما الرواية الثانية إخوتنا األكارم ،فيرويها الحافظ أبو نعيم في (ما نزل من القرآن في

علي) ،هي األخرى ٍ
بسند ينتهي الى أمير المؤمنين علي ،حيث يقول في قوله تعالى:
"وتَ ِعيها أُ ُذن و ِ
اعَي ٌة"( :قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وآله :دعوت هللا أن يجعلها
َ ََ ٌ َ
ٍ
مكحول أنه قال :ق أر رسول
أذنك يا علي) .رواه الطبر ُّي في (جامع البيان) ولكن عن

هللا "وتَ ِعيها أُ ُذن و ِ
علي فقال :سألت هللا أن يجعلها أذنك .قال
اعَي ٌة" ،ثم التفت الى ٍ
َ ََ ٌ َ
علي ( :فما سمعت شيئ ًا من رسول هللا صلى هللا عليه وآله فنسيته) .وأورده

الزمخشر ُّي هكذا :عن النبي صلى هللا عليه وآله أنه قال لعلي عند نزول هذه اآلية:
علي عليه السالم( :فما نسيت شيئاً بعد ،وما
سألت هللا أن يجعلها أذنك يا علي .قال ٌّ
السيوطي في
كان لي أن أنسى) .وذكره الفخر الرازي في كتابه (التفسير الكبير) ،و
ُّ
(الدر المنثور) ،والبالذري في (أنساب األشراف) وفيه قول اإلمام علي عليه السالم:
(فما نسيت حديثاً أو شيئاً سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم) .كذا رواه
الحسكاني في (شواهد التنزيل) بأسانيد عديدة ،فيها قول رسول هللا( :سألت هللا تعالى
ُّ
ٍ
مكحول مرة ،وعن بريدة أخرى ،كما في (تاريخ
أن يجعلها أذنك ،ففعل) ،عن

دمشق) ،و(مناقب علي بن أبي طالب) البن المغازلي الشافعي ،و(جمع الجوامع)،
و(التفسير العظيم) البن كثير ،وفيه قول النبي صلى هللا عليه وآله" :سألت ربي أن
احدي في (أسباب
يجعلها أذن علي" ،عن مكحول ،كما روى ذلك أو قريباً منه الو ُّ
النزول) ،والهندي في (كنز العمال) ،والديلمي في (فردوس األخبار) والحاكم في
ندي الحنفي في (نظم درر السمطين) ،وابن الصباغ المالكي في
(المستدرك) ،والزر ُّ
(الفصول المهمة) ،والماوردي في تفسيره ،وكذا القرطبي في تفسيره ،والشوكاني في
الحنفي في (ينابيع المودة) ،وعن علي عليه السالم روى
(فتح القدير) ،والقندوز ُّي
ُّ
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الحنفي في (المناقب) قوله( :ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وآله
ارزمي
ُّ
الخو ُّ
شيئاً إال حفظته ،ووعيته ،ولم أنسه) .وفي (كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي
طالب) روى
الگنجي الشافعي أن علياً عليه السالم قال( :فما نسيت شيئاً بعد ،وما
ُّ
كان لي أن أنسى) ،ثم قال الگنجي :وفي شرح اآلية" :وتَ ِعيها أُ ُذن و ِ
اعَي ٌة" ،أي:
َ ََ ٌ َ
حافظة ،أكثر المفسرين على أنه علي كرم هللا وجهه وهو القائل( :وهللا ما من ٍ
آية
ٌّ
سهل أو جبل ،في ٍ
بر أو ٍ
ليل أو ٍ
نزلت في ٍ
نهار إال وأنا أعلم فيمن نزلت ،وفي أي
ٍ
ٍ
وباسناد عن األصبغ بن نباته أنه عليه السالم قال( :وهللا أنا الذي
شيء نزلت).

أنزل هللا في "وتَ ِعيها أُ ُذن و ِ
اعَيةٌ" ،فإنا كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله فيخبرنا
َ ََ ٌ َ

بالوحي ،فأعيه ويفوتهم ،فإذا خرجنا قالوا :ماذا قال آنفاً؟!) .أجل ،وفي ذلك أيها
اإلخوة ،يقول السيد الحميري:
وصي محم ٍد وأمين غيب ونعم أخو اإلمامة والوزير
ُّ
إذا ما آي ٌة نزلت عليه يضيق بها من القوم الصدور
وعاها صدره وحنت عليها أضالعه ،وأحكمها الضمير

علي عليه السالم أعلم الناس بكتاب
ومن هنا استدل بعض العلماء بقولهم :لما كان ٌّ
هللا ،وسنة رسول هللا ،كان هو اإلمام بعد النبي صلى هللا عليه وآله على األمة كلها،
وخليفته عنه ،ألن مدار اإلمامة والخالفة على العلم والفضل .وفي تعليقته على آية
األذن الواعية بعد ثبوت نزولها في اإلمام علي عليه السالم ،قال العالمة الحلي في
(منهاج الكرامة) :وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره ،فيكون هو اإلمام.
فيا من تقول بأن معاوية كاتب الوحي و خال المؤمنينفهل تحكم عليه وعلى من معه
ألنهم قاتلوا عليا عليه السالم بغاة و قد ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله قال
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لعمار بن ياسر يا عمار تقتلك الفئة الباغية و أنت مذ ذاك مع الحق و الحق معك
و قد قتل فعال عمار على أيدي هذه الفئة الباغية؟
قلت :لم احكم عليهم بصفة البغي ولوازمها وضع ًا واختراعاً ،بل حكمت بها نقال
واتباعاً ،فقد روى األئمة االعيان من المحدثين في مسانيدهم الصحاح أحاديث
متعددة رفع كل واحد منهم حديثه بسنده إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم انه
قال لعمار بن ياسر «تقتلك الفئة الباغية» وهذه أحاديث ال خلل في اسنادها وال
اضطراب في متونها ،فثبت بها أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم وصف الفئة
القاتلة عما اًر بكونها باغية ،وصفة البغي ال تنفك عن لوازمها ،والبغي عبارة عن
الظلم وقصد الفساد ،فكل من كان ظالماً جاي اًر كان قاسطاً خارجاً عن طاعة ربه،
فتكون الفئة القاتلة عما اًر متصفة بهذه الصفات بخبر الصادق عليه السالم
المعصوم ،وقد ثبت ثبوتاً محكوماً بالصحة ،منقوال بالخبر المستند إلى االدراك
بالحواس ان عما اًر كان يقاتل بين يدي علي لمعاوية واصحابه أيام صفين وانه من
آخر امره استسقى فأتى بقعب فيه لبن ،فلما نظر إليه كبر وقال :أخبرني رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم ان آخر رزقي من الدنيا لبن في مثل هذا القعب فشربه ،ثم
حمل بين الصفين حتى قتل في سنة سبع وثالثين من الهجرة وعمره يومئذ ثالث
وتسعون سنة ودفن بالرقة ،وقبره بها اآلن.
وروى صاحب كتاب (صفة الصفوة) باسناده ان عبدهللا بن سلمة ،قال« :سمعت
عما اًر يوم صفين وهو شيخ في يده الحربة وقد نظر إلى عمرو بن العاص معه الراية
في فئة معاوية يقول :ان هذه الراية قد قاتلتها مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
ثالث مرات ،وهذه الرابعة ،وهللا لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أنا
على الحق وانهم على الضاللة ،إذا وضح ان عما اًر تقتله الفئة الباغية وان اصحاب

333

معاوية قتلوه فيلزم لزوماً مجزوماً به ،انها الفئة الباغية فثبت لها تلك االوصاف
المقدم ذكرها على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
واما المارقون :فهم الخارجون عن متابعة الحق المصرون على مخالفة اإلمام
المفروض طاعته ومتابعته ،المصرحون بخالفه ،فإذا فعلوا ذلك واتصفوا به تعين
قتالهم كما اعتمده أهل حروراء والنهروان ،فقاتلهم علي وهم الخوارج فبدأ علي عليه
السالم بقتال الناكثين وهم اصحاب الجمل ،وثنى بقتال القاسطين وهم أهل الشام
بصفين ،وثلث بقتال المارقين وهم الخوارج أهل حروراء والنهروان».
وروى الخطيب باسناده عن علقمة واالسود .قاال :اتينا أبا أيوب األنصاري عند
منصرفه من صفين ،فقلنا له :يا أبا أيوب إن هللا أكرمك بنزول محمد صلى هللا عليه
وسلم وبمجىء ناقته تفضال من هللا واكراماً لك حتى أنا خت ببابك دون الناس ،ثم
جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل ال اله اال هللا فقال :يا هذا ان الرائد ال
يكذب أهله ،وان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرنا بقتال ثالثة مع علي ،بقتال
الناكثين ،والقاسطين ،والمارقين ،فأما الناكثون فقد قابلناهم أهل الجمل طلحة والزبير،
واما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم ـ يعني معاوية ،وعمرواً ـ وأما المارقون فهم
أهل الطرفاوات وأهل السعيفات ،وأهل النخيالت ،وأهل النهروانات ،وهللا ما أدري أين
هم ولكن ال بد من قتالهم ان شاء هللا .قال وسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول لعمار« :يا عمار تقتلك الفئة الباغية ،وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك ،يا
عمار بن ياسر ،ان رأيت علياً قد سلك واديا وسلك الناس وادياً غيره فأسلك مع علي
فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى ،يا عمار من تقلد سيفاً أعان به علياً
على عدوه قلده هللا يوم القيامة وشاحين من در ،ومن تقلد سيفاً أعان به عدو علي
عليه قلده هللا يوم القيامة وشاحين من نار .قلنا يا هذا حسبك رحمك هللا ،حسبك
رحمك هللا».
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وبعد هذه مصادر حديث قتال علي عليه السالم للناكثين والقاسطين والمارقين من
كتب اهل السنة
روى هذا الحديث عدة من الصحابة والتابعين عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله),
وقد ذكرت هذا الحديث عدة من مصادر الفريقين ,نذكر لك بعض الروايات من كتب
أهل السنة :
 -1روى الحاكم باسناده عن عتاب بن ثعلبة  :حدثني أبو أيوب األنصاري في
خالفة عمر بن خطاب ,قال  :أمر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) علي بن أبي
طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين(.المستدرك على الصحيحين).
 -2وروى باسناده عن أبي أيوب األنصاري ( رضي هللا عنه ) ,قال  :سمعت النبي
(صلى هللا عليه) يقول لعلي بن أبي طالب :تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين
بالطرقات والنهروانات وبالسعفات ,قال أبو أيوب  :قلت يا رسول هللا مع من تقاتل
هؤالء األقوام ؟ قال  :مع علي بن أبي طالب( .المستدرك على الصحيحين).
 -3روى الحمويني بأسناده عن أبي سعيد الخدري قال  :أمرنا رسول هللا (صلى هللا
عليه وسلم) بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ,فقلنا يا رسول هللا ,أمرتنا بقتال هؤالء
فمع من نقاتلهم ؟ قال  :مع علي بن أبي طالب ,معه يقتل عمار بن ياسر .فرائد
السمطين.
 -4وروى باسناده عن عتاب بن ثعلبة ,قال  :حدثني أبو أيوب األنصاري ,في
خالفة عمر بن الخطاب ,قال  :أمرني النبي (صلى هللا عليه وسلم) بقتال الناكثين
والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب (.فرائد السمطين) .
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 -5وروى بإسناده عن عبد هللا ,قال  :خرج رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) من بيت
زينب ,فأتى منزل أم سلمة فجاء علي ,فقال النبي (صلى هللا عليه وآله)  :يا أم
سلمة ,هذا وهللا قاتل القاسطين والناكثين والمارقين ( .فرائد السمطين) .
 -6وروى باسناده عن عمرو بن مرة قال  :سمعت عمرو بن سلمة يقول  :سمعت
ال أخذ الحربة بيده ويده ترعد ,قال  :والذي
عمار بن ياسر يوم صفين شيخاً آدم طوي ً
نفسي بيده لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لعرفنا أننا على الحق وهم على
الضالل (.فرائد السمطين).
 -7وروى باسناده عن سعد بن عبادة عن علي (عليه السالم) قال  ( :أمرت بقتال
ثالثة  :القاسطين والناكثين والمارقين ,فأما القاسطون فأهل الشام ,وأما الناكثون
فذكرهم ,وأما المارقون فأهل النهروان يعني الحرورية ) (.فرائد السمطين) .
 -8روى الخوارزمي باسناده عن سعد بن عبادة عن علي (عليه السالم) قال ( :
أمرت بقتال ثالثة ،الناكثين والقاسطين والمارقين ,أما القاسطون فأهل الشام ,وأما
الناكثون فأهل الجمل ,وأما المارقون فأهل النهروان يعني الحرورية ) ( فرائد
السمطين).
 -9روى ابن المغازلي باسناده عن علي (عليه السالم) قال  ( :قال رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله)  :ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن ,كما قاتلت على تنزيله,
فقال أبو بكر  :أنا ؟ قال  :ال ،قال عمر  :فأنا ؟ قال  :ال ولكن خاصف النعل
يعني عليا ) ( المناقب) ،ورواه المتقي الهندي في ( منتخب كنز العمال ) المطبوع
بهامش مسند أحمد ,والحاكم في المستدرك على الصحيحيـن .بسندهما عن أبي سعيد
مع فرق ـ .
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 -10روى البالذري باسناده عن حكيم بن جبير ,قال  :سمعت ابراهيم يقول  :سمعت
علقمة قال  :سمعت علياً يقول ( :أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين),
وحدثت أن أبا نعيم قال لنا ( :الناكثون أهل الجمل ,والقاسطون أصحاب صفين,
والمارقون أصحاب النهر ) (أنساب األشراف).
 -11روى الكنجي باسناده عن ابن عباس ,قال  :قال رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) ألم سلمة  ( :هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي ,وهو
مني بمنزلة هارون من موسى ,إال أنه ال نبي بعدي ,يا ام سلمة ,هذا علي أمير
المؤمنين وسيد المسلمين ,ووعاء علمي ,ووصيي ,وبابي الذي أوتى منه ,أخي في
الدنيا واآلخرة ,ومعي في المقام األعلى ,يقتل القاسطين والناكثين والمارقين ) .
وفي هذا الحديث داللة على أن النبي (صلى هللا عليه وآله) وعد علياً بقتل هؤالء
الطوائف الثالث ,وقول الرسول (صلى هللا عليه وآله) حق ووعده صدق ,وقد أمر
(صلى هللا عليه وآله) علياً بقتالهم  .روى ذلك أبو أيوب عنه وأخبر أنه قاتل:
المشركين والناكثين والقاسطين ,وانه سيقاتل المارقين( .كفاية الطالب) .
 -12وروى باسناده عن مخنف بن سليم قال  :أتينا أبا أيوب األنصاري وهو يعلف
ال له ,قال  :فقلنا عنده ,فقلت له  :يا أبا أيوب ,قاتلت المشركين مع رسول هللا
خي ً
(صلى هللا عليه وآله) ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ قال  :ان رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) أمرني بقتال ثالثة ,الناكثين والقاسطين والمارقين ,فقد قاتلت الناكثين والقاسطين
وأنا مقاتل ان شاء هللا المارقين بالسعفات بالطرقات بالنهروانات وما أدري أين هو ؟
(كفاية الطالب) .
 -13روى محمد بن طلحة الشافعي باسناده عن ابن مسعود ,قال  :خرج رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) فأتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول هللا (صلى هللا عليه

337

وآله) ( :يا أم سلمة هذا وهللا قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي )  .فالنبي
(صلى هللا عليه وآله) ذكر في هذا الحديث فرقاً ثالثة صرح بأن علياً (عليه السالم)
يقاتلهم بعده وهم الناكثون والقاسطون والمارقون ,وهذه الصفات التي ذكرها رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) قد سماهم بها مشي اًر إلى أن وجود كل صفة منها في الفرق
المختصة بها علة لقتالهم مسلطة عليه .
وهؤالء الناكثون  :هم الناقضون عقد بيعتهم الموجبة عليهم الطاعة والمتابعة المامهم
الذي بايعوه محقاً فاذا نقضوا ذلك ,وصدفوا عن طاعة امامهم وخرجوا عن حكمه,
وأخذوا قتاله بغياً وعناداً كانوا ناكثين باغين ,فيتعين قتالهم كما اعتمده طائفة ممن
تابع علياً وبايعه ثم نقض عهده وخرج عليه وهم أصحاب واقعة الجمل فقاتلهم علي
فهم الناكثون .
وأما القاسطون  :فهم الجائرون عن سنن الحق ,الجانحون الى الباطل ,المعرضون
عن اتباع الهدى الخارجون عن طاعة االمام الواجبة طاعته ,فاذا فعلوا ذلك واتصفوا
به تعين قتالهم ,كما اعتمده طائفة تجمعوا واتبعوا معاوية ,وخرجوا لمقاتلة علي على
حقه ومنعوه اياه فقاتلهم وهي وقائع صفين وليلة الهرير فهؤالء هم القاسطون . ...
وأما المارقون  :فهم الخارجون عن متابعة الحق المصرون على مخالفة االمام
المفروض طاعته ومتابعته ,المصرحون بخلعه ,واذا فعلوا ذلك واتصفوا به تعين
قتالهم كما اعتمده أهل حروراء والنهروان ،فقاتلهم علي وهم الخوارج فبدأ علي بقتال
الناكثين وهم أصحاب الجمل ,وثنى بقتال القاسطين وهم أهل الشام بصفين ,وثلث
بقتال المارقين وهم الخوارج أهل حروراء والنهروان  ) ...ـ مطالب السؤول في مناقب
آل الرسول ط مؤسسة أم القرى ـ .
ولوال أبو طالب وأبنه * لما مثل الدين شخصا وقاما
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فذاك بمكة آوى وحامى * وهذا بيثرب جس الحماما
فلله ذا فاتحا للهدى * وهلل ذا للمعالي ختاما
وما ضر مجد أبي طالب * جهول لغا أو بصير تعامى
كما ال يضر إياب الصبا * ح من ظن ضوء النهار الظالما
و لو لم تكن له عليه السالم من الفضائل إال هذه
آية الوالية · آية أهل الذكر · آية أولي األمر · آية التطهير · آية المباهلة · آية
المودة · آية الصادقين-حديث مدينة العلم · حديث الثقلين · حديث الراية · حديث
السفينة · حديث الكساء · خطبة الغدير · حديث الطائر المشوي · حديث المنزلة ·
حديث يوم الدار · سد األبواب ...لكفى به سيدا و أمي ار و قائدا و حاكما و إماما
و...لكل أمة محمد صلى هللا عليه و آله .فما بالك و اآليات في حقه عليه السالم
تعد بالمائات و األحاديث المتواترة و الصحيحة كذلك تعد باآلالف .فهو وهللا كما
وصفه رسول هللا صلى هللا عليه و آله الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي
يوحى إلمام علي ابن أبي طالب عليه السالم هو صوت العدالة وضمير اإلنسانية
الخالد ،وأفضل شخصية نموذجية جسدت العدالة والحق على أرض الواقع ،وما
العجب وهو ذو الشخصية الفريدة والمتميزة في الوجود بعد شخصية سيد الخلق النبي
محمد صلى هللا عليه و آله فهو قد ولد بأطهر موقع في جوف الكعبة المشرفة،
وصاحب مسيرة جهادية ونضالية فريدة كأول مؤمن وأول فدائي في التاريخ
اإلسالمي ،وهو البطل والشجاع في كل المعارك والحروب ،كما سيأتي بيانه
وصاحب المكانة العالية فهو بن عم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و أخوه ووصيه
و وزيره و صهره و عيبة علمه و باب مدينة علمه و األذن الواعية لعلمه و حامل
لوائه و مفديه بنفسه و محب هلل و له و محبوب لدى هللا و لديه و وليه في الدنيا و
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اآلخرة و عيبة علمه و باب مدينة علمه و باب دار حكمته و وارث علمه و مستودع
مواريث األنبياء و أمين هللا على أرضه و حجته على بريته و ركن اإليمان و عمود
اإلسالم و مصباح الدجى و منار الهدى و العلم المرفوع ألهل الدنيا و الطريق
الواضح و الصراط المستقيم و قائد الغر المحجلين و يعسوب المؤمنين و أمينه في
القيامة و حامل رايته يوم القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربه وزوج أبنته و أبو
ريحانتيه و أبو سبطيه و جد األئمة من أهل بيته و قسيم الجنة و النار والفاروق و
الصديق األكبر و يعسوب الدين وصالح المؤمنين و المبلغ عنه و المسمع الناس
صوته و المبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده و أعلم الناس بعد رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و أفقههم و أشجعهم و أحلمهم و أورعهم و أتقاهم و أصدقهم و أفهمهم
و أزهدهم و أعدلهم و أقضاهم و أرحمهم و أعظمهم منزلة عند هللا و رسوله و
سيدهم و موالهم وأميرهم و أنصحهم لألمة و نفس رسول هللا وأمير للمؤمنين ،وإمام
المتقين والفصاحة والبالغة ...،وختم حياته بالشهادة في محراب الصالة في حالة
السجود في أفضل الشهور شهر رمضان وفي أفضل الليالي ليلة القدر و نطق
بأفضل كلمة فزت و رب الكعبة بينما اآلخرون كانوا يقولون يا ليتني كنت بع ار أو
كنت كبشا كما هو مبين فيرواية مصنف ابن أبي شيبة أبو معاوية عن جويبر عن
الضحاك قال رأى أبو بكر الصديق طي ار واقعا على شجرة فقال طوبى لك يا طير
وهللا لوددت أني كنت مثلك تقع على الشجرة و تأكل من الثمر ثم تطير و ليس
عليك حساب و ال عذاب وهللا لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مر علي
جمل فأخذني فأدخلني فاه فالكني ثم ازدرني ثم أخرجني بع ار و لم أكن بش ار و ما
روي في شعب اإليمان قال و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن جويبر
عن الضحاك قال مر أبو بكر رضي هللا عنه على طير قد وقع على شجرة فقال
طوبى لك يا طير تطير فتقع على الشجر ثم تأكل من الثمر ثم تطير ليس عليك
حساب و ال عذاب يا ليتني كنت مثلك وهللا لوددت أني كنت شجرة إلى جانب
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الطريق فمر علي بعير فأخذني فأدخلني فاه فالكني ثم ازدردني ثم أخرجني بع ار و لم
أكن بش ار فقال عمر رضي هللا عنه يا ليني كنت كبش أهلي سمنوني ما بدا لهم حتى
إذا كنت كأسمن ما يكون زارهم بعض من يحبون فذبحوني لهم فجعلوا بعضي شواءا
و بعضه قديدا ثم أكلوني و لم أكن بشرا .فكيف يتمنى هذا إثنان من المبشرين
بالجنة فلو صح الحديث هذا و حديث أصحابي كالنجوم و أمثالهما لما قاال أبدا مثل
هذه األقوال و الحتجا بها على أحقيتهما بالخالفة .أال ترى أن أبا بكر احتج يوم
السقيفة على األنصار ألنه األقرب منهم لرسول هللا صلى هللا عليه و آله و فاته
أنهذه لوحدها ال تكفي فأبو لهب كان عمه و ما نفعته .و مع هذا فقد قبل منه ذلك
األنصار لكن أين هو من علي الذي مع أنه األقرب منهم كلهم لرسول هللا صلى هللا
عليه و آله فقد جمع كل الصفات العليا التي لم و لن يبلغها أبدا غيره بعد رسول هللا
صلى هللا عليه و آله؟ و هذا وهللا دليل على أن مثل هذه األحاديث في حقهم إنما
وضعت بعد ما أشبع هؤالء موتا بكثير .و هذا القول منهما يشبه تماما ما أخبرنا به
هللا و أن هناك يوم القيامة من يقول يا ليتني كنت ترابا .ولهذا ينبغي ان تكون
شخصية اإلمام علي عليه السالم حاضرة في عقل وقلب وضمير كل إنسان يتطلع
للحق وتطبيق العدالة مهما كان دينه وقوميته ولونه ،وفي كل مكان وزمان ،فهو
أنموذج للعدالة اإلنسانية .و وهللا لو بدأ اإلنسان في عد صفاته عليه السالم لوقف
عاج از عن ذكرها كاملة شاملة و لكن هذا هو علي لقد أحاط بالمعرفة كلها و لم
تحط به المعرفة .فلقد كتب العلماء و المفكرون و الشعراء و األدباء و غيرهم في
فضائله و في صفاته و في بطوالته إلخ فلم يوفوه حقه.
روى ابن المغازلي بإسناده عن علي عليه السالم قال( :قال رسول هللا صلی هللا عليه
وآله وسلم :ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن ،كما قاتلت على تنزيله ،فقال أبو
بكر :أنا؟ قال :ال ،قال عمر :فأنا؟ قال :ال ولكن خاصف النعل يعني عليا.
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روى البالذري بإسناده عن حكيم بن جبير قال :سمعت ابراهيم يقول :سمعت علقمة
قال :سمعت علياً يقول( :أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين) ،وحدثت أن أبا
نعيم قال لنا( :الناكثون أهل الجمل ،والقاسطون أصحاب صفين ،والمارقون أصحاب
النهر).
روى الكنجي بإسناده عن ابن عباس قال :قال رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم
ألم سلمة( :هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي ،وهو مني
بمنزلة هارون من موسى ،إال أنه ال نبي بعدي ،يا أم سلمة ،هذا علي أمير المؤمنين
وسيد المسلمين ،ووعاء علمي ،ووصيي ،وبابي الذي أوتى منه ،أخي في الدنيا
واآلخرة ،ومعي في المقام األعلى ،يقتل القاسطين والناكثين والمارقين).
و قد كتب العلماء مؤلفات في خصائصه و فضائله و مناقبه عليه السالم أذكر من
بينها خصائص أمير المؤمنين (النسائي) و كفاية الطالب و علي صوت العدالة
اإلنسانية و فضائل أمير المؤمنين (ابن حنبل) و مناقب ابن المغازلي و غرر الحكم
ودرر الكلم و الصحيفة العلوية وكتب أخرى.
قد يقول القائل لما يسمع منا و نحن نذكر هذا الشيء الليل جدا في حقه عليه السالم
و أن هذا غلو منا فيه فأين هذا أخي الكريم من الغلو بل أقول وهللا إلننا لمقصرون
في حقهم عليهم السالم ال غالون .فالغلو بمعنى تجاوز الشيء حده  ،لذا نهي عن

َهل اْل ِكتَ ِ
اب الَ تَ ْغُلوْا ِفي ِد ِين ُك ْم َغ ْي َر اْل َح ِق } ( )1ألن
الغلو في قوله تعالى ُ { :ق ْل َيا أ ْ َ
النصارى قالوا  :إن المسيح ابن هللا  ،وهذا غلو في حق عيسى كونه ابن هللا  ،تعالى

هللا عن ذلك علواً كبي اًر .
أما الحب الذي يكنه له عليه السالم الشيعة فإن الشيعة قد تبعت بذلك هللا تعالى
ورسوله  ،ولم تتجاوز ذلك أبداً  ،ففي حديث الراية  ،كما عن سلمة بن األكوع قال :
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كان علي (عليه السالم) تخلف عن النبي (صلى هللا عليه وآله) في خيبر  ،وكان به
رمد  ...فقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  " :ألعطين الراية ـ أو قال ـ ليأخذن
ال يحبه هللا ورسوله ـ أو قال ـ يحب هللا ورسوله  ،يفتح هللا عليه "  ،فإذا
الراية غداً رج ً
بعلي  ،وما نرجوه  ،فقالوا  :هذا علي  ،فأعطاه رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)
نحن ٍ
ففتح هللا عليه .صحيح البخاري.
وروى الحاكم في المستدرك عن عوف بن أبي عثمان النهدي قال  ( :قال رجل
لسلمان  :ما أشد حبك لعلي ! قال  :سمعت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يقول :
" من أحب علياً فقد أحبني  ،ومن أبغض علياً فقد أبغضني " ) المستدرك.
وهكذا ورد في علي بن أبي طالب كل خير  ،وفي مواالته كل نجاة  ،فهل حبه الذي
فرضه هللا و رسوله علينا يعد غلواً وتجاو اًز ؟
أعيذك باهلل أن تجعل ما فعله النبي (صلى هللا عليه وآله) غلواً وغير الحق  ،وهكذا
هو تعاملنا مع اإلمام علي (عليه السالم)  ،ال يتجاوز ما أمرنا النبي (صلى هللا عليه
وآله) في حبه وواليته .
َّ ِ
آم ُنوْا َفِإ َّن ِح ْز َب هللاِ ُه ُم اْل َغالِ ُبو َن }
وفي قوله تعالى َ { :و َمن َيتََو َّل هللاَ َوَرُسوَل ُه َوالذ َ
ين َ
المائدة . 56 :
قال الحاكم الحسكاني  ... " :عن مقاتل عن الضحاك  ،عن ابن عباس َ { :و َمن

َّ ِ
آم ُنوْا } يعني ويحب
َيتََو َّل هللاَ } يعني يحب هللا َ { ،وَرُسوَل ُه } يعني محمداً َ { ،والذ َ
ين َ
علي بن أبي طالب َ { ،فِإ َّن ِح ْز َب هللاِ ُه ُم اْل َغالِ ُبو َن } يعني شيعة هللا  ،وشيعة محمد
 ،وشيعة علي هم الغالبون  ،يعني العالون على جميع العباد  ،الظاهرون على
المخالفين لهم .
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قال ابن عباس  :فبدأ هللا في هذه اآلية بنفسه  ،ثم ثنى بمحمد  ،ثم ثلث بعلي  ،ثم
قال  :فلما نزلت هذه اآلية  ،قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  " :رحم هللا علياً ،
اللهم أدر الحق معه حيث دار " .
قال ابن مؤمن ( وهو الشيرازي من علماء أهل السنة )  :ال خالف بين المفسرين أن
هذه اآلية نزلت في أمير المؤمنين علي " .
فإذا كان األمر في علي (عليه السالم) هكذا  ،فهل هذا غلو ؟ وهل تقول الشيعة
غير هذا في علي (عليه السالم) ؟ فهذه مرويات أهل السنة  ،تؤكد ما تذهب إليه
الشيعة  ،وما تعتقده في علي  ،فهل هذا يعد غلواً فيه ؟!

و إنه عليه السالم نفس النبي صلى هللا عليه و آله بنص القرآن الكريم و حديث
النورانية يؤكد أن النبي (صلى هللا عليه وآله) وعلي بن أبي طالب كانا نو اًر واحداً ،
فلما خلق هللا آدم  ،قسم ذلك النور إلى جزئين  ،فجزء رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) ،وجزء علي بن أبي طالب ،وهذا الحديث نقله علماء أهل السنة ،كما نقله
الشيعة .
فقد روى ابن عساكر عن سلمان  ،عن النبي (صلى هللا عليه وآله) قال  " :كنت أنا
وعلي نو اًر بين يدي هللا مطيعاً يسبح هللا ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة
عشر ألف عام " .
هذا بعض ما رواه علماء أهل السنة في أن النبي (صلى هللا عليه وآله) وعلي كانا
نو اًر واحداً  ،ثم قسم إلى نورين  ،أحدهما النبي (صلى هللا عليه وآله)  ،واآلخر علي
(عليه السالم)  ،مما يعني أنهما نفس واحدة في أصل خلقتهما  ،وهي ما تعنيه
أحاديث النور الواحد اآلنفة الذكر .
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فقد نقل السيوطي في تفسيره  ،ما أخرجه ابن مردويه  ،وأبو نعيم في الدالئل  ،عن
اءنا
َنف َسَنا وأ ُ
جابر أنه قال  { :أ ُ
َنف َس ُك ْم } رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وعلي  { ،أ َْبَن َ
اءنا } فاطمة الدر المنثور.
} الحسن والحسين َ { ،وِن َس َ

والخطاب كان موجهاً من النبي (صلى هللا عليه وآله) للنصارى بقوله  :ندعو أبناءنا
ـ وهما الحسن والحسين ـ وأبناءكم  ،وندعو نساءنا ـ وهي فاطمة ـ ونساءكم  ،وندعو
أنفسنا  ،يعني نفس النبي  ،الذي هو علي (عليه السالم)  ،ألن الضمير " نا " ،
وهو ضمير المتكلم يرجع إلى علي (عليه السالم)  ،فعلي نفس النبي بمقتضى سياق
اآلية .
وقد ذكر ابن ماجة في سننه عن أبي إسحاق  ،عن حبشي بن جنادة قال  :سمعت
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) يقول  " :علي مني وأنا منه  ،وال يؤدي عني إال
علي " سنن ابن ماجة.
وروى الترمذي في سننه أيضاً نفس لفظ الحديث  ،إال أنه زاد  " :وال يؤدي عني إال
أنا أو علي " الجامع الكبير.
وقوله (صلى هللا عليه وآله)  " :علي مني وأنا منه " يعني  :أن " من " التي تفيد
التبعيض تؤكد أن علياً من النبي ـ أي امتداد له ـ وهو نفسه كما ذكره القرآن و حديث
ٍ
نصوص
النور و غيرهما.وليس في ذلك دعوى تدعيها الشيعة دون ما تستند إلى
صريحة صحيحة .
على أن كالمنا هذا يؤكده أبو بكر في حق علي (عليه السالم) ومنزلته  ،فقد أورد
القندوزي ما رواه ابن السماك  :إن أبا بكر قال لعلي  :سمعت رسول هللا (صلى هللا
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عليه وآله) يقول  " :ال يجوز أحد على الصراط إال من كتب له علي الجواز " ينابيع
المودة.
قول رسول هللا صلى هللا عليه و آله ال يبغضك يا علي إال من خبث أصله.
روايات كثيرة جداً  ،ربما بلغت حد التواتر  ،على أن علياً (عليه السالم) مع الحق
الح ْسن المتجسد في
والحق مع علي يدور معه حيثما دار  ،وعلي مثال الكمال  ،و ُ
رجل  ،حتى أحبه كل إنسان منصف و حر  ،وإن لم يكن مسلماً  ،حيث إن
المسيحيين يلهجون باألشعار والقصائد والنظم والنثر في مدح علي (عليه السالم) .
ومن المعلوم أن الذي يبغض مثل هذه الشخصية المضحية لإلسالم  ،بل المجسدة
لجميع قيم الدين اإلسالمي لدليل واضح على عدم استوائه العقلي والنفسي  ،وهو
دليل على خبث منبته وأصله .
وليس المقصود من خبث األصل ابن الزنا  ،والمتولد من الحرام فقط  ،بل األمر أعم
من ذلك  ،فقد يكون من المنافقين أو ابن حيض  .ضف إلى ذلك ليس كل من كان
ابن زنا يبغض علياً (عليه السالم) حتى يقال بالجبر ،وأنه ما ذنب هذا اإلنسان ؟ بل
إن من يبغض علياً ـ والبغض والحب باالختيار ـ كاشف عن سوء سريرته ،وخبث
أصله  ،وهو أعم من ابن الزنا ـ كما قلنا ـ
ونقل هذا المعنى في كثير من كتب المسلمين ومنها:
ما رواه الشيخ الصدوق في األمالي وأورد القندوزي الحنفي في ينابيع المودة :إن
النبي (صلى هللا عليه وآله) قال ألمير المؤمنين  " :ال يحبك إال طاهر الوالدة وال
يبغضك إال خبيث الوالدة " .
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وروى الشيخ الصدوق في علل الشرائع إن النبي (صلى هللا عليه وآله) قال لعلي
(عليه السالم) " :ال يحبك إال مؤمن  ،وال يبغضك إال منافق أو ولد زنية أو حملته
أمه وهي طامث "علل الشرائع .
وروى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن عبادة بن الصامت أنه قال  " :كنا
نبور أوالدنا بحب علي بن أبي طالب فإذا رأينا أحداً ال يحب علي بن أبي طالب
علمنا أنه ليس منا وأنه لغير رشده"تاريخ مدينة دمشق.
كثر أخي القارئ الكريم في زمننا هذا من يقول و أن عليا عليه السالم رغم قوته و
شجاعته و مروءته و ...لم يحارب الشيخين ما كل ما فعلوه بأهل بيت رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و يريدون بهذا أن هذا من علي عليه السالم بمثابة إعتراف
على شرعيتهما .ال وهللا بل (عليه السالم) قدر الظروف آنذاك أنها ال تحتمل الحرب
 ،وأن الخوض في الحرب مع المخالفين يؤدي إلى ضياع اإلسالم وهالك الفريقين ،
أو فسح المجال ألعداء الدين ليقضوا على اإلسالم  ،لهذا غض اإلمام (عليه
السالم) عنهم طرفه لحفظ أصل اإلسالم .
والمسألة لم تكن مسألة نزاع حق شخصي  ،أو دفاع عن حق شخصي  ،بقدر ما
كانت مسألة موازنة ما هو األصلح لإلسالم والرسالة  ،واإلمام رأى األصلح للرسالة
هو أن يغض عنهم وال يدخل الحرب  ،والقوم كانوا يحاولون استدراج اإلمام إلى
الحرب  ،ولكن اإلمام ما أراد أن يعطيهم مبر اًر للحرب حتى ال يقال بأن علياً هو
الذي بدأ بالحرب  ،بل األمر على العكس من ذلك حيث إن اإلمام لزم الصمت و
القعود آنذاك عن القتال من أجل حفظ بيضة اإلسالم  ،وهذا ما قد صرح به بقوله
(عليه السالم)  " :وهللا ألسالمن ما سلمت أُمور المسلمين  ،ولم يكن فيها جور  ،إال
علي خاصة " .
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هذا باإلضافة إلى الوصية التي كان ملزماً بها من قبل الرسول (صلى هللا عليه وآله)
وجود طائفة كبيرة من أخبار العرض ـ األخبار العالجية ـ  ،مثل ما ورد عنهم (عليهم
السالم) مستفيضاً من قولهم  " :ما خالف كتاب هللا فهو  :زخرف"  ،وفي بعض
الروايات " :لم نقله"  ،وفي بعضها اآلخر  " :وأضربه عرض الجدار "  ،وهي
أحاديث ال تحصى كثرًة  ،كما لنا أحاديث جمة في إسقاط كل حديث خالف العقول ،

أو لزم منه الشرك والكفر  ،إال إذا أمكن تأويله  ،أو حمله على محمل صحيح  ،هذا
بشكل عام  ،وهي فائدة تنفع في موارد متعددة  ،ومقامات أُخرى .
وقولهم (عليهم السالم)  " :ردوه إلينا  ، " ...كما ويخشى من تعميمه في مواطن
أُخرى  ،من غير من هو أهل لذلك.
وردت في كتبنا روايات كثيرة عنهم (عليهم السالم) صحيحة  ،عندما ذكروا هذه

األلفاظ فيها فسروها لنا  ،وقالوا نقصد منها كذا  ،فلو فسرت بغير هذا من أي كان ،
أو أخذ بظواهرها  ،لكان رداً عليهم (عليهم السالم)  ،والبد من األخذ بتأويلهم وبما
فسروه  ،وإال لكان باطالً لم يقصدوه وال يريدوه  ،بل تقول عليهم وافتراء  ،مثال ذلك :
وسئل أمير المؤمنين (عليه السالم) كيف أصبحت ؟فقال  " :أصبحت وأنا الصديق
األول  ،والفاروق األعظم  ،وأنا وصي خير البشر  ،وأنا األول  ،وأنا اآلخر  ،وأنا
الباطن  ،وأنا الظاهر  ،وأنا بكل شيء عليم  ،وأنا عين هللا  ،وأنا جنب هللا  ،وأنا
أمين هللا على المرسلين  ،بنا عبد هللا  ،ونحن خزان هللا في أرضه وسمائه  ،وأنا
أُحيي  ،وأنا أُميت  ،وأنا حي ال أموت . " ...
فتعجب اإلعرابي من قوله فقال (عليه السالم)  " :أنا األول ؛ أول من آمن برسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وأنا اآلخر ؛ آخر من نظر فيه لما كان في لحده  ،وأنا
الظاهر ؛ فظاهر اإلسالم  ،وأنا الباطن ؛ بطين من العلم  ،وأنا بكل شيء عليم ؛
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فإني عليم بكل شيء أخبر هللا به نبيه  ،فأخبرني به  ،فأما عين هللا ؛ فأنا عينه على
المؤمنين والكفرة  ،وأما جنب هللا ؛ فأن تقول نفس  :يا حسرتي على ما فرطت في
جنب هللا  ..ومن فرط في فقد فرط في هللا  ،ولم يخبر لنبي نبوة حتى يأخذه خاتماً
من محمد (صلى هللا عليه وآله)  ،فلذلك سمي خاتم النبيين سيد النبيين  ،وأنا سيد
الوصيين  ،وأما خزان هللا في أرضه ؛ فقد علمنا ما علمنا رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) بقول صادق  ،وأنا أُحيي ؛ أُحيي سنة رسول هللا  ،وأنا أُميت ؛ أُميت البدعة ،

َّ ِ
ين ُقِتلُوْا ِفي سِب ِ
يل هللاِ أ َْم َواتًا َب ْل
وأنا حي ال أموت  ،لقوله تعالى َ { :و َ
ال تَ ْح َسَب َّن الذ َ
َ
َحَياء ِع َند َرِب ِه ْم ُي ْرَزُقو َن } .
أْ

الحديث هو كونه في مناقب أهل البيت (عليهم السالم)  ،أو مثالب بعض الصحابة
 ،فال اعتبار به  .وذلك باعتبار أن قرب علماء السنة من السلطة  ،وتشبثهم ببني
أُمية  ،أبعدتهم عن مدرسة أهل البيت (عليهم السالم)  ،فإن بني أُمية قد سعوا
إلطفاء فضائل علي (عليه السالم) بقصارى جهودهم  ،واختالق ما يماثلها من
الفضائل لغيره من الصحابة على لسان النبي (صلى هللا عليه وآله)  ،للحط عن
منزلته  .وسعوا ألن يوصلوا غيره من الصحابة إلى مرتبته  ،وبذلوا في سبيل ذلك
الهدف جوائز نفيسة  .وعذبوا وسجنوا َم ْن َروى ما يخالف هدفهم هذا  .واستمرت
السلطة األموية والعباسية على هذا النهج  ،باستمرار سلطنتهم  .فهذا سبب مهم ألن
وي في هذين المجالين  ، ،ويحكموا عليه بالوضع
ال يعرف أهل هذه المدرسة ما ُر َ

والنكارة .

هذا  ،مع أن المعلى لم ينفرد بالحديث  ،بل رواه الحموئي بسنده عن محمد بن أحمد
بن يوسف الحافظ  ،عن علي بن إبراهيم بن حماد  ،عن إسماعيل بن محمد بن
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دينار  ،عن الحسن بن الحسين العبدي  ،عن األعمش  ،عن إبراهيم  ،عن علقمة
واألسود  ،نحوه.
[الديلمي]  :عن عمار بن ياسر وأبي أيوب  ،أنه (صلى هللا عليه وآله) قال  « :يا
عمار  ،إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودع
الناس ؛ إنه لن ُيدَّلك على ردى  ،ولن يخرجك من الهدى» .

[الطبراني]  :ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة  ،ثنا يحيى بن الحسن بن فرات  ،ثنا
علي بن هاشم  ،عن محمد بن عبيد هللا بن أبي رافع  ،ثنا عون بن عبد  -يم :
عبيد  -هللا بن أبي رافع  ،عن أبيه  ،عن جده  :أن النبي (صلى هللا عليه وآله) قال
« يا أبا رافع  ،سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً  ،حقاً على هللا جهادهم  ،فمن لم
يستطع جهادهم بيده فبلسانه  ،فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه  ،ليس وراء ذلك شيء »
وأخرجه أبونعيم في المعرفة من طريق الطبراني  ،وأورده المتقي في الكنز  ،والهيثمي
في المجمع  ،وقال  :رواه الطبراني  ،وفيه محمد بن عبيد هللا بن أبي رافع  ،ضعفه
الجمهور  ،ووثقه ابن حبان  ،ويحيى بن الحسين بن فرات لم أعرفه  ،وبقية رجاله
ثقات.
وقد اعترف جماعة من العلماء بتواتر قول النبي (صلى هللا عليه وآله) في حق عمار
بن ياسر  « :تقتله الفئة الباغية »  ،منهم  :ابن عبد البر في االستيعاب والذهبي في
أعالم النبالء وابن حجر العسقالني في اإلصابة في ترجمة عمار بن ياسر ،
والسيوطي والكتاني وغيرهم .ولم أقف على من شكك في صحة هذا الحديث عن
النبي (صلى هللا عليه وآله)  ،وألجل ذلك  ،ال داعي إلي سرد األسانيد وطرق
الشطر األخير من الحديث  ،فالحظ :
الحديث  ،فنكتفي هنا بإيراد ماورد فيه
ُ
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[البخاري]  :ثنا إبراهيم بن موسى  ،أنا عبد الوهاب  ،ثنا خالد  ،عن عكرمة  :أن
ابن عباس قال له ولعلي بن عبد هللا  :ائتيا أبا سعيد  ،فاسمعا من حديثه  ،فأتيا وهو
وأخوه في حائط لهما يسقيانه  ،فلما رآنا  ،جاء فاحتبى  ،وجلس  ،فقال  :كنا ننقل
لبن المسجد لبنة لبنة  ،وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين  ،فمر به النبي (صلى هللا
عليه وآله)  ،ومسح عن رأسه الغبار  ،وقال  « :ويح عمار ! تقتله الفئة الباغية ،
عمار يدعوهم إلى هللا  ،ويدعونه إلى النار » .
[البخاري]  :ثنا مسدد  ،ثنا عبد العزيز بن مختار  ،ثنا خالد الحذاء  ،عن عكرمة ،
قال لي ابن عباس والبنه علي  :انطلقا إلى أبي سعيد  ،فاسمعا من حديثه  ،فانطلقنا
 ،فإذا هو في حائط يصلحه  ،فأخذ رداءه فاحتبى  ،ثم أنشأ يحدثنا  ،حتى أتى على
ذكر بناء المسجد  ،فقال  :كنا نحمل لبنة لبنة  ،وعمار لبنتين لبنتين  ،فرآه النبي
(صلى هللا عليه وآله)  ،فينفض التراب عنه  ،ويقول  « :ويح عمار ! تقتله الفئة
الباغية  ،يدعوهم إلى الجنة  ،ويدعونه إلى النار » .
[ابن حبان]  :أنا أحمد بن علي بن المثنى  ،ثنا محمد بن المنهال الضرير  ،ثنا يزيد
الحذاء  ،عن عكرمة  ،عن أبي سعيد الخدري  ،قال  :قال
بن زريع  ،ثنا خالد َ

رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  « :ويح ابن سمية ! تقتله الفئة الباغية  ،يدعوهم

إلى الجنة  ،ويدعونه إلى النار » .
[أحمد]  :ثنا محبوب بن الحسن  ،عن خالد ( .ح) و[ابن حبان]  :أنا شباب بن
صالح بواسط  ،ثنا وهب بن بقية  ،ثنا خالد  ،عن خالد  ،عن عكرمة  :أن ابن
عباس قال لي والبنه علي  :انطلقا إلى أبي سعيد الخدري  ،فاسمعا من حديثه ،
فأتيناه  -حم  :قال  :فانطلقنا  -فإذا هو في حائط له  ،فلما رآنا جاء فأخذ رداءه ،
ثم قعد  -حم  :أخذ رداءه  ،فجاءنا  ،فقعد  -فأنشأ يحدثنا  ،حتى أتى على ذكر
بناء المسجد  ،قال  :كنا نحمل لبنة [لبنة  ،حم] وعمار [بن ياسر يحمل  ،حم]
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لبنتين لبنتين [ ،قال  ، :حم] فرآه النبي (صلى هللا عليه وآله)  ،فجعل ينفض التراب
عنه  -حب  :عن رأسه  -ويقول  « :يا عمار  ،أال تحمل [لبنة  ،حم] ما  -حم :
كما  -يحمل أصحابك ؟» قال  :إني أُريد األجر من هللا  ،فجعل ينفض التراب عنه
ويقول  « :ويح عمار ! تقتله الفئة الباغية  ،يدعوهم إلى الجنة  ،ويدعونه إلى النار
»  .فقال عمار  :أعوذ باهلل من الفتن  .حم  :قال  :فجعل عمار يقول  :أعوذ
بالرحمن من الفتن .
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق  ،والبيهقي من طرق عن خالد الحذاء في
الدالئل  .وقال شعيب األرنؤوط  ،وحمزة أحمد الزين وغيرهما  :إسناده صحيح.
[ابن أبي شيبة]  :ثنا وكيع  ،ثنا سفيان  ،عن سلمة بن كهيل  ،عن مجاهد  ،قال :
قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)  « :ما لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنة ،
ويدعونه إلى النار  ،وكذلك دأب األشقياء الفجار ».
[الطبراني]  :ثنا أحمد بن عمرو البزار  ،ثنا خالد بن يوسف السمتي  ،ثنا عبد النور
بن عبد الملك بن أبي سليمان  ،عن ليث  ،عن طاووس  ،عن ابن عمر  ،قال :
قال النبي (صلى هللا عليه وآله)  « :أ َْوَل ْعتُ ُه ْم بعمار ؛ يدعوهم إلى الجنة  ،وهم
يدعونه إلى النار » .
و أورده الهيثمي في المجمع  ،وقال  :رواه الطبراني  ،وفيه عبد النور بن عبد هللا ،
وهو ضعيف  ،ووثقه ابن حبان.
وجاء في هامش صحيح البخاري  :وقد قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية  :أن معاوية
كان يعرف من نفسه  ،أنه لم يكن منه البغي في حرب صفين ؛ ألنه لم يردها  ،ولم
يبتدئها  ،ولم يأت لها  ،إال بعد أن خرج علي من الكوفة  ،وضرب معسكره في
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النخيلة  ،ليسير إلى الشام  ،ولذلك لما قتل عمار  ،قال معاوية  :إنما قتله من
أخرجه .
فأنت تالحظ أن ابن تيمية أوشك أن يحكم على علي (عليه السالم) وأصحابه بالبغي
 ،ولكنه اليستطيع أن يتفوه بلسانه  ،وقد غاب عنه ما قاله رسول المشركين سهيل
بن عمرو يوم الحديبية للنبي (صلى هللا عليه وآله)  :لو نعلم أنك رسول هللا ما
صددناك  ،كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري
ومسلم وأبو داود وغيرهم .ومع األسف  ،لم ينفعهم جهلهم في رفع صفة الشرك عنهم
 .هذا  ،وقد ورد من طرق عن معاوية وقرينه عمرو ابن العاص  :أن عما اًر تقتله
الفئة الباغية ،مما يدل على علمه ببغيه  ،ومع ذلك  ،لم ينته عن الخصام واللداد
بعد أن ُقِتل عمار بيد فئته  ،بل التجأ إلى تأويالت مضحكة لخداع السذج من أتباعه
 ،وإقناعهم  ،واستمرارهم في البغي مثله .
وقد ذكر تلمي ُذ ِ
ابن كثير الشامي قصة مقتل عمار في تاريخه قائالً :
ابن تيمية ُ

{طعنه أبو الغادية  ،ثم أكب عليه رجل فاحتز رأسه  ،ثم اختصما ؛ أيهما قتله ؟

فقال لهما عمرو بن العاص  :اند ار  ،فوهللا إنكما لتختصمان في النار  ،فسمعها منه
معاوية  ،فالمه على تسميعه إياهما ذلك  ،فقال له عمرو  :وهللا إنك لتعلم ذلك ،
ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة} .
وكان على ابن كثير أن يسأل شيخه  :هل يشبه موقف معاوية هذا بموقف غير
العالم ببغيه ؟!
ثم إن مواقف عمرو بن العاص بعد ذلك تدل على أنه تظاهر بالندامة  ،ال أنه كان
قد ندم في الحقيقة  .وعلى أية حال  ،فاهلل (عز و جل) حكم على لسان نبيه (صلى
هللا عليه وآله) بكون معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهما من البغاة والدعاة إلى
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النار  ،وقضى في كتابه أن هؤالء قد خرجوا عن أمر هللا  ،وأوجب قتالهم  ،فكانت
دماؤهم مهدورة بأمر من هللا تعالى  ،سواء علم معاوية بذلك  ،أو جهل  ،وسواء
رضي ابن تيمية بذلك أم سخط  ،فمعاوية باغ على إمام الحق  ،وكان على جميع
أهل اإليمان قتاله حتى يفيء إلى أمر هللا .
ِ
مامك معاوية إلى أمر هللا ؟ أو استمر في بغيه وجوره
ونسأل ابن تيمية  :هل فاء إ ُ
وتعذيب أولياء هللا وقتلهم إلى أن خرج من الدنيا ؟ ولم يرض بذلك  ،بل سلط ابنه
الفاسق الفاجر على رقاب المسلمين بعد خروجه من الدنيا .
ونقول للمتابعين ألمر هللا  :كيف يجوز متابعة من كان خارجاً عنه ؟ وكيف يسمح
طالب الجنة لنفسه أن يقتدي بمن كان داعياً إلى النار ؟

بشيخ ْيه في الخصام عن معاوية  ،وإلقاء الستر على جرائمه في
وابن كثير قد اقتدى
َ

موارد أُخرى ؛ فقال في تاريخه { :وقد ذكر ابن جرير في تاريخه  :أن معاوية كان قد

تقدم إلى هذا الرجل في أن يحتال على األشتر ليقتله  ،ووعده على ذلك بأُمور ،
ففعل ذلك  .وفي هذا نظر  ،وبتقدير صحته  ،فمعاوية يستجيز قتل األشتر  ،ألنه
من قتلة عثمان} .
هكذا يجوز ابن كثير لمعاوية في ارتكاب قتل األتقياء من أهل اإليمان  ،متمسكاً
بنفس الذريعة التي تمسك بها معاوية في ارتكاب تلك الجرائم ! .
فالحظ كيف يطرح ابن كثير وشيخاه ؛ الذهبي وابن تيمية األحاديث الصحيحة
المستفيضة  -بل أحياناً المتواترة  -الواردة في فضل علي (عليه السالم) وينكرونها ،
ويشككون فيها ! وأما إذا وصلت النوبة إلى جرائم أعداء علي (عليه السالم) التي ال
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ينكرها حتى مرتَ ِكبها  ،تراهم كيف يبررونها  ،ويلتمسون األعذار المضحكة لتغطيتها
!.
سيرته عليه السالم
كان يسمى فارس يليل ولهذا اللقب قصة وهي أنه كان في إحدى الليالي يسير بفرسه

مع عدد من أصحابه فهجم عليهم عشرة فرسان في و ٍاد فهرب جميع أصدقائه وثبت
هو وحده يصارع الفرسان وكانوا عصابة من قطاع الطرق وانتصر عليهم وحده
فسمي من ذلك اليوم فارس ياليل وكان معروفاً في الجزيرة العربية بقوته وكانت

منه .وهو من المشركين الخمسة الذين عبرو الخندق في غزوة
العرب تهابه وتخاف ُ

الخندق وقد تجاوز الثمانين سنة ،قتل في غزوة الخندق على يد علي بن أبي طالب.
كان عمرو بن ود يطالب المسلمين بأن يخرج له أحد يقاتله ولم يجبه أحد وذكر

الشبلنجي في كتابه (نور االبصار) أبياتاً لعمرو يقول:
ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز
ووقفت إذ وقف الشجا ع مواقف القرن المناجز
وكذاك إني لـم أزل متترعـاً قبل اله ازهـز
إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز
حتى انبرى علي بن أبي طالب بعدما أذن له رسول هللا منشداً األبيات التالية:
ال تعجلن فقد أتاك

مجيب صوتك غير عاجز

ذو نبهة وبصيرة

والصدق منجي كل فائز

إنـي ألرجو أن أقيم

عليك نائحة الجنائز
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من ضربة نجالء يبقى

ذكرها عند الهزاهز

فسعى علي نحو عمرو حتى انتهى إليه ،فقال له« :يا عمرو إنك كنت تقول :ال
يدعوني أحد إلى ثالث َّإال قبلتها أو واحدة منها» .قال« :أجل» .قال علي« :إني
أدعوك إلى شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن محمداً رسول هللا ،وأن تسلم لرب العالمين».
قال« :يا ابن أخي أخر هذا عني» ،فقال« :أما أنها خير لك لو أخذتها» ،ثم قال
علي« :ها هنا أخرى» ،قال :وما هي ؟ قال« :ترجع من حيث أتيت» ،قال« :ال
أبدا» .قال علي« :ها هنا أخرى» ،قال« :وما هي؟»
تحدث نساء قريش عني بذلك ً

قال علي« :أبارزك وتبارزني» .فضحك عمرو وقال« :إن هذه الخصلة ما كنت أظن
أحدا من العرب يطلبها مني ،وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك ،وقد كان أبوك
ً

نديماً لي» ،فقال علي« :وأنا كذلك ،ولكني أحب أن أقتلك ما دمت أبياً للحق».

فحمى عمرو ونزل عن فرسه وضرب وجهه حتى نفر ،وأقبل على علي مصلتاً سيفه
وبادره بضربة ،فنشب السيف في ترس علي  ,فضربه علي  .قال جابر األنصاري
رحمه هللا« :وتجاوال وثارت بينهما فترة ،وبقيا ساعة طويلة لم أرهما وال سمعت لهما
صوتاً ,ثم سمعنا التكبير فعلمنا أن علياً قد قتله ،وسر النبي ﷺ سرو اًر عظيماً لما
كرا ،وانكشف الغبار وعبر أصحاب
سمع صوت بمقتله ،وكبر وسجد هلل تعالى ُش ً
عمرو الخندق ،وانهزم باقي المشركين ،فكانوا كما قال هللا تعالى﴿ :ورَّد َّ َّ
ذين
َّللا ال َ
ََ
بغيظهم َلم َيَنالوا َخ ًيرا﴾» و من الجدير بالذكر ان اخته عمرة بنت عبد ود
َكَفروا َ
عندما بلغها مقتل اخيها انشأت ترثيه :

لو كان قاتل عمـرو غيـر قاتلـه
لكـن قـاتلـه من ال يعـاب بـه
المراجع

بكيته ما أقام الـروح في جسـدي
وكان يدعى قديمـاً بيضـة البلـد
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كتاب األعالم للزركلي كتاب المستدرك على الصحيحين كتاب المغازي والسرايا.
...تميم  -فقال :يا رسول هللا ،إعدل ،قال عمر :إئذن لي فيه أضرب عنقه ،قال:
دعه ،فإن له أصحابا ،يحتقر أحدكم صالته مع صالته ،وصيامه مع صيامه،
يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم ،يمرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية ،فينظر
في قذذه ،فال يوجد فيه شئ ،ثم ينظر في رصافه فال يوجد فيه شئ ،ثم ينظر في
نصله ،فال يوجد فيه شئ ،قد سبق الفرث والدم ،آيتهم رجل أسود ،إحدى عضديه
مثل ثدي المرأة ،أو مثل البضعة تدردر ،يخرجون على خير فرقة من الناس.
قال أبو سعيد :فاشهد أني سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأشهد أن
علي بن أبي طالب ،كرم هللا وجهه ،قاتلهم وأنا معه ،فأمر بذلك الرجل ،فالتمس
فوجد ،فأتى به ،حتى نظرت إليه ،على النعت الذي نعت به رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم.
وفي رواية عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال :بينما
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يقسم ذات يوم قسما ،فقال ذو الخويصرة التميمي:
إعدل يا رسول هللا ،قال عمر بن الخطاب إئذن لي حتى أضرب عنقه ،فقال له
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أال إن له أصحابا ،يحقر أحدكم صالته مع صالته،
وصيامه مع صيامه ،يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ،حتى إن أحدهم
لينظر إلى قذذة فال يجد شيئا ،سبق الفرث والدم ،يخرجون على خير فرقة من
الناس ،آيتهم رجل أدعج ،أحد يديه مثل ثدي المرأة ،أو كالبضعة تدردر.
قال أبو سعيد ،أشهد لسمعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأشهد أني كنت
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعلي بن أبي طالب ،رضي هللا عنه ،حين
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قاتلهم ،فأرسل إلي القتلى فأتي به ،على النعت الذي نعت به رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم.
وفي رواية عن علي بن المنذور قال :حدثني أبي قال :أخبرنا عاصم بن
كليب الحرمي عن أبيه قال :كنت عند علي ،رضي هللا عنه ،جالسا ،إذ دخل رجل،
عليه ثياب السفر ،وعلي ،رضي هللا عنه ،يكلم الناس ويكلمونه ،فقال :يا أمير
المؤمنين ،أتأذن لي أن أتكلم ،فلم يلتفت إليه ،وشغله ما فيه ،فجلس إلى رجل قال
له :ما عندك ،قال :كنت معتمرا ،فلقيت عائشة ،فقالت :هؤالء القوم الذين خرجوا في
أرضكم يسمون (حرورية) ،قلت :خرجوا في موضع يسمى حروراء ،تسمى بذلك،
فقالت :طوبى لمن شهد منكم ،لو شاء ابن أبي طالب ،رضي هللا عنه ،ألخبركم
خبرهم ،فجئت أسأله عن خبرهم.
فلما فرغ علي ،رضي هللا عنه قال :أين المستأذن ،فقص عليه ،كما قص علي ،قال:
إني دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وليس عنده أحد غير عائشة ،رضي
هللا عنها ،فقال لي :كيف أنت يا علي ،وقوم كذا وكذا ،قلت :هللا ورسوله أعلم ،ثم
أشار بيده فقال :قوم يخرجون من المشرق ،يقرأون القرآن ،ال يجاوز تراقيهم ،يمرقون
من الدين ،كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج ،كأن يده ثدي حبشية،
أنشدكم باهلل أخبرتكم به؟ قالوا :نعم ،قال :أنشدكم باهلل أخبرتكم أنه فيهم ،قالوا نعم،
فجئتموني وأخبرتموني أنه ليس فيهم ،فحلفت لكم باهلل أنه فيهم ،ثم أتيتموني به
تسحبونه ،كما نعت لكم ،قالوا :صدق هللا ورسوله.
وعن األعمش عن زيد ،وهو ابن وهب ،عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال:
لما كان يوم النهروان لقي الخوارج فلم يبرحوا حتى شجروا بالرماح قتلوا جميعا ،قال
علي رضي هللا عنه :اطلبوا ذا الثدية فطلبوه ،فلم يجدوه ،فقال علي رضي هللا عنه:
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ما كذبت وال كذبت ،اطلبوه فطلبوه فوجدوه في وخدة من األرض ،عليه ناف من
القتلى ،فإذا رجل على يده مثل سبالت السنور ،فكبر علي رضي هللا عنه ،وأعجبهم
ذلك.
وعن ابن عون عن محمد بن عبيدة قال :قال رضي هللا عنه :لوال أن تبطروا لحدثتكم
بما وعد هللا الذين يقتلونهم ،على لسان محمد صلى هللا عليه وسلم ،قلت :أنت
سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :أي ورب الكعبة.
وعن محمد بن سيرين قال :قال عبيدة السلماني :لما جئت أصيب أصحاب
النهروان ،قال علي رضي هللا عنه :اتبعوا فيهم ،فإنهم إن كانوا من القوم الذين ذكرهم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإن فيهم رجال مجدب اليد ،أو مثدون اليد ،أو
مودون اليد ،وأتيناه فوجدناه ،فدللنا عليه فلما رآه قال :هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر،
وهللا لوال أن يبطروا ،ثم ذكر كلمة معناها ،لحدثتكم بما قضى هللا على لسان رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،في قتل هؤالء ،قلت :أنت سمعتها من رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،قال :أي ورب الكعبة ثالثا.
عن المنهال بن عمرو عن ذر بن حبيش أنه سمع عليا رضي هللا عنه ،يقول :أنا
فقأت عين الفتنة ،لوال أنا ما قوتل أهل النهروان ،وأهل الجمل ،ولوال أخشى أن يتركوا
العمل ،ألخبرتكم بالذي قضى هللا على لسان نبيكم لمن قاتلهم ،مبص ار ضاللتهم،
عارفا بالهدى الذي نحن عليه.
العترة الطيبة لرسول هللا صلى هللا عليه و آله هم االئمة من ال محمد الطاهرين ،اذ
اخبر عنهم النبي االكرم (صلى هللا عليه واله) باسمائهم وصرح بإمامتهم في بعض
الكتب السنية فضال عن الكتب الشيعية ويبدأ امتدادهم للنبي االكرم (صلى هللا عليه
واله) ابتداءا من علي بن أبي طالب عليه السالم إلى االمام الحجة الغائب(عجل هللا
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فرجه) .و كانوا كلهم معلموا هذه األمة العلم و الفقه و علوم أخرى و هم لم يأخذوا
العلم أبدا من غيرهم .وكل علمهم من علم رسول هللا صلى هللا عليه و آله الذي ال
ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى فعلمهم إذا علم من لدني .فمنذ السقيفة و
إلى اليوم لم يعرف أهل بيت عامة و العترة الطاهرة خاصة من التهميش و اإلقصاء
و الظلم و التشريد و التطريد مثل الذي جرى عليهم رغم كل ما ورد في حقهم في
كتاب هللا و سنة رسوله صلى هللا عليه و آله .و العجب أنك ترى إذا سألت عن
شيء في أي مجال يقال لك أهل مكة أدرى بشعابها أما و أن تسأل عن سنة رسول
هللا صلى هللا عليه و آله هنا أهل غير هذا البيت هم أدرى بما في البيت.
عرفوه  ،هذا االمتداد هو تاريخ حافل بالعطاء االنساني واالخالقي والديني فكل امام
من االئمة الكرام الطاهرين كان مدرسة من العلم واالدب واالخالق واستطاعوا أن
ينقذوا األمة من الظلم والجور والفساد ،رغم اإلقصاء والتهميش الذين والظلم واالبعاد
الذي حصل تجاههم من الحكومات الظالمة( ،ولو تتبعنا تاريخ أهل البيت لما رأينا
أنهم ضلوا في أي جانب من جوانب الحياة  ،أو أنهم ظلموا أحداً  ،أو غضب هللا
عليهم  ،أو أنهم عبدوا وثناً  ،أو شربوا خم اًر  ،أو عصوا هللا  ،أو أشركوا به طرفة
عين أبداً  .وقد شهد القرآن بطهارتهم  ،وأنهم المطهرون الذين يمسون الكتاب
المكنون  ،كما أنعم هللا عليهم باالصطفاء للطهارة  ،وبوالية الفيء في سورة الحشر ،
وبوالية الخمس في سورة األنفال  ،وأوجب على االُمة مودتهم)بهم اتضحت سبل
الهدى وبهم سلم من الردى وبحبهم ترجى النجاة والفوز غدا وهم أهل المعروف وأولو
الندى كل المدائح دون استحقاقهم وكل مكارم األخالق مأخوذة من كريم أخالقهم
وكل صفات الخير مخلوقة في عنصرهم الشريف وأعراقهم فالجنة في وصالهم والنار
في فراقهم وهذه الصفات تصدق على الجمع والواحد وتثبت للغائب منهم والشاهد
وتتنزل على الولد منهم والوالد حبهم فريضة الزمة ودولتهم باقية دائمة وأسواق
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سؤددهم قائمة وثغور محبيهم باسمة وكفاهم شرفا أن جدهم محمد وأبوهم علي وأمهم
فاطمة فمن يجاريهم في الفخر أومن يسابقهم في علو القدر وما تركوا غاية عز إال
انتهوا إليها سابقين وال مرتبة سؤدد إال ارتفقوها آمنين من الالحقين وهذا حق اليقين
بل عين اليقين الناس كلهم عيال عليهم ومنتسبون انتساب العبودية إليهم عنهم أخذت
المآثر ومنهم تعلمت المفاخر وبشرفهم شرف األول واآلخر ولو أطلت في صفاتهم لم
آت بطائل ولو حاولت حصرها نادتني أين الثريا من يد المتناول وكيف تطيق حصر
ما عجز عنه األواخر واألوائل وهذا مقام يلبس فيه سحبان وائل فهاهة باقل فكففت
عنان القلم وكففت من انثيال الكلم .
إليك أخي الكريم شيء من توحيده عليه السالم و حاول أخي الكريم أن تجد هذا عند
غيره من الصحابة أو غيرهم على اإلطالق.
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ن
اءهُ اْل َع ُّادو َن َو َال ُي َؤِدي َحَّق ُه
اْل َح ْم ُد َّّلل الذي َال َيْبُل ُغ م ْد َحتَ ُه اْلَقائُلو َ َو َال ُي ْحصي َن ْع َم َ
َّ ِ
ط ِن َّال ِذي َليس لِ ِ
ِ
ِ
صَفِت ِه َحٌّد
ص اْل ِف َ
َْ
اْل ُم ْجتَه ُدو َن الذي َال ُي ْد ِرُك ُه ُب ْع ُد اْله َم ِم َو َال َيَناُل ُه َغ ْو ُ
ط َر اْل َخ َالِئ َق ِبُق ْد َرِت ِه َو
ود َف َ
َج ٌل َم ْم ُد ٌ
ود َو َال َوْق ٌت َم ْع ُد ٌ
ود َو َال َن ْع ٌت َم ْو ُج ٌ
َم ْح ُد ٌ
ود َو َال أ َ
ض ِه أََّول ِ
ور ميدان أَر ِ
الد ِ
َن َش َر ِ
ال َم ْع ِرَفِت ِه
اح ِب َر ْح َمِت ِه َو َوتََّد ِب ُّ
الص ُخ ِ َ َ َ َ ْ
الرَي َ
ين َم ْع ِرَفتُ ُه َو َك َم ُ
ُ
التَّص ِديق ِب ِه و َكمال التَّص ِد ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ال
ال تَ ْوحيده ْاإل ْخ َال ُ
يق به تَ ْوح ُيدهُ َو َك َم ُ
ص َل ُه َو َك َم ُ
ْ ُ َ َ ُ ْ
الصَف ِ
صَف ٍة أََّنها َغير اْلموص ِ
ات ع ْنه لِ َشهاد ِة ُك ِل ِ
ص َله نْفي ِ
ِْ
اإل ْخ َال ِ
وف َو َش َه َاد ِة ُك ِل
َ ُ ََ
َ ُْ َ ْ ُ
َُ ُ
ِ ِ
م ْو ٍ َّ
َّللاَ ُس ْب َح َان ُه َفَق ْد َق َرَن ُه َو َم ْن َق َرَن ُه َفَق ْد ثََّناهُ َو َم ْن
ف َّ
صَ
َ ُ
صوف أَن ُه َغ ْي ُر الصَفة َف َم ْن َو َ
ِ
َش َار ِإَل ْي ِه َفَق ْد
َش َار ِإَل ْيه َو َم ْن أ َ
ثََّناهُ َفَق ْد َج َّأزَهُ َو َم ْن َج َّأزَهُ َفَق ْد َج ِهَل ُه َو َم ْن َج ِهَل ُه َفَق ْد أ َ
ح َّده و من ح َّده َفَق ْد ع َّده و من َق ِ
َخَلى ِم ْن ُه
ال َع َال َم َفَق ْد أ ْ
يم َفَق ْد َ
ض َّمَن ُه َو َم ْن َق َ
َ ُ َ َْ َ
َ ُ َ َْ َ ُ
ال ف َ
ٍ
ِ
ود َال َع ْن َع َد ٍم َم َع ُك ِل َشي ٍء َال ِب ُمَق َارَن ٍة َو َغ ْي ُر ُك ِل َشي ٍء َال
َكائ ٌن َال َع ْن َح َدث َم ْو ُج ٌ
ْ
ْ
ِ
ِ ٍ ِ
ات و ْاآلَل ِة ب ِ
ِ
ور ِإَل ْي ِه ِم ْن َخْل ِق ِه ُمتََو ِحٌد ِإ ْذ
ص ٌير ِإ ْذ َال َم ْن ُ
َ
ظَ
ب ُم َزَايَلة َفاع ٌل َال ب َم ْعَنى اْل َح َرَك َ
َال سكن يستأِْنس ِب ِه و َال يستو ِحش ِلَفْق ِدِه  .أَنشأَ اْلخْلق ِإنشاء و ابتدأَه ابِتداء ِب َال رِوي ٍ
َّة
َ َ ْ َْ ُ
َ
َ ََ َْ َ ُ
ْ َ َ َ ْ َ ً َ ْ ََ ُ ْ َ ً
أَجاَلها و َال تج ِرب ٍة استَفادها و َال حرك ٍة أَحدثَها و َال هم ِ
س اض َ ِ
ال
امة َنْف ٍ ْ
يها أ َ
َح َ
ط َر َب ف َ
ََ َ َْ َ َ
َ َ َ َْ َ َْ َ َ َ
ََ َ
اح َها َعالِماً ِب َها َقْب َل
اء ِأل َْوَق ِات َها َو َأل ََم َب ْي َن ُم ْخَتلَِف ِات َها َو َغ َّرَز َغ َرِائ َزَها َو أَْل َزَم َها أ ْ
ْاأل ْ
َشَب َ
َشَي َ
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ِِ
ْابِت َد ِائ َها م ِحيطاً ِب ُح ُدوِد َها َو ْانِت َه ِائ َها َع ِ
َحَن ِائ َها ثُ َّم أ َْن َشأَ ُس ْب َح َان ُه َف ْت َق
ارفاً ِبَق َرائن َها َو أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاأل ِ
ِ
ِ
َج َواء َو َش َّق ْاأل َْر َجاء َو َس َكائ َك اْل َه َواء َفأ ْ
ْ
اء ُمتَ َالطماً تَي ُ
َّارهُ ُمتََراكماً َزَّخا ُرهُ
َج َرى ف َ
يها َم ً
ِ ِ
ِ ِ
َّ
َحمَل ُه َعَلى م ْت ِن ِ
ط َها َعَلى َش ِدِه َو
الر ِ
َم َرَها ِب َرِدِه َو َسَّل َ
يح اْل َعاصَفة َو الز ْع َزِع اْلَقاصَفة َفأ َ
َ
َ
َقرنها ِإَلى ح ِدِه اْلهواء ِمن تَحِتها َفِتيق و اْلم ِ
ِ
يق ثُ َّم أ َْن َشأَ ُس ْب َح َان ُه ِريحاً
اء م ْن َف ْوِق َها َدف ٌ
َ
َََ
ََ ُ ْ ْ َ
ٌ َ َ ُ
يق اْلم ِ
اعتََقم مهبَّها و أَدام مربَّها و أَعصف مجراها و أَبعد م ْن َشأَها َفأَمرها ِبتَ ِ
اء
ْ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ
صف ِ َ
اء و عصَفت ِب ِه عصَفها ِباْلَفض ِ
ِ ِ
َّ
ار َو ِإثَ َارِة م ْو ِج اْلِب َح ِ
الزَّخ ِ
اء
ض السَق َ َ َ ْ
َ
ار َف َم َخ َ
ض ْت ُه َم ْخ َ
َ ْ َ
َ
ِ َّ ِ
ِ ِِ َّ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ام ُه َف َرَف َع ُه ِفي
تَ ُرُّد أََّوَل ُه إَلى آخره َو َساجَي ُه إَلى َمائره َحتى َع َّب ُعَب ُاب ُه َو َرَمى بالزَبد ُرَك ُ
هو ٍاء منَفِت ٍق و ج ٍو منَف ِه ٍق َفسَّوى ِمنه سبع سمو ٍ
ات َج َع َل ُسْف َال ُه َّن َم ْوجاً َم ْكُفوفاً َو
ََ ُ ْ َ َ ُ ْ
ْ ُ َ ْ َ َ ََ
َ
اه َّن سْقفاً م ْحُفوظاً َو س ْمكاً م ْرُفوعاً ِب َغ ْي ِر َعم ٍد َي ْد َعم َها َو َال ِدس ٍ
ار َي ْن ِظ ُم َها ثُ َّم َزيََّن َها
َ
ُ
َ
َ
َ
ُعْلَي ُ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِِ
يها ِس َراجاً ُم ْستَ ِطي اًر َو َق َم اًر ُمِني اًر ِفي َفَل ٍك
ِب ِز َينة اْل َك َواكب َو ضَياء الث َواقب َو أ ْ
َج َرى ف َ
ف س ِائ ٍر و رِقي ٍم م ِائ ٍر .ثُ َّم َفتَق ما بين َّ ِ
ٍ
ٍِ
َه َّن أَ ْط َوا اًر ِم ْن
َ َ َْ َ
الس َم َوات اْل ُع َال َف َم َأل ُ
َدائر َو َسْق َ َ َ َ
ِ ِِ
ِ
ص ُّافو َن َال َيتََزَايُلو َن َو
َم َالئ َكته ِم ْن ُه ْم ُس ُج ٌ
ود َال َي ْرَك ُعو َن َو ُرُكوعٌ َال َي ْنتَص ُبو َن َو َ
مسِبحو َن َال يسأَمو َن َال ي ْغ َشاهم َنوم اْلعيو ِن و َال سهو اْلعُق ِ
ول َو َال َف ْت َرةُ ْاأل َْب َد ِ
ان َو َال
َ ُْ ُ
َُ ُ
َ ُْ ْ ُ ُُ َ
َْ ُ
ان و ِمنهم أُمناء عَلى وحِي ِه و أَْل ِسن ٌة ِإَلى رسِل ِه و مختِلُفون ِبَق ِ ِ
ِ
َم ِِره
َغْفَل ُة الن ْسَي ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
ُ ُ َ ُ َْ َ َ
ضائه َو أ ْ
ِ
ِِ ِ
َّ ِ
الس َدَن ُة ِأل َْبو ِ
السْفَلى
ين ُّ
ظ ُة لِ ِعَب ِادِه َو َّ
َو ِم ْن ُه ُم اْل َحَف َ
اب ِجَنانه َو م ْن ُه ُم الثاِبتَ ُة في ْاأل ََرض َ
َ
ارَقةُ ِمن َّ ِ
طِ
َعَنا ُق ُهم َو اْل َخ ِ
أَ ْق َدام ُهم َو اْلم ِ
ار أ َْرَك ُان ُه ْم َو
ار َجةُ ِم َن ْاألَْق َ
َ
الس َماء اْل ُعْلَيا أ ْ ْ
َ
ُ ْ
اْلمن ِ
ِ
ِ
اسَب ُة لَِقو ِائ ِم اْل َع ْر ِ
َجِن َحِت ِه ْم
ش أْ
َكتَا ُف ُه ْم َناك َس ٌة ُد َ
َُ
ص ُارُه ْم ُمَتَلف ُعو َن تَ ْحتَ ُه ِبأ ْ
َ
ون ُه أ َْب َ
ِ
ِ َّ ِ
َّه ْم
وب ٌة َب ْيَن ُه ْم َو َب ْي َن َم ْن ُد َ
َم ْ
ض ُر َ
َّمو َن َرب ُ
ون ُه ْم ُح ُج ُب اْلعزة َو أ ْ
َستَ ُار اْلُق ْد َرة َال َيتََوه ُ
ِ َّ
ص ِو ِ
ير
بالت ْ
ِ ِ ِ
وعين و َال يح ُّدونه ِب ْاألَم ِ
ِ
اك ِن َو َال ُي ِش ُيرو َن ِإَل ْي ِه
َو َال ُي ْج ُرو َن َعَل ْيه صَفات اْل َم ْ
ص ُن َ َ َ ُ َ ُ َ
ظ ِائ ِر .ثُ َّم َجم َع س ْب َح َان ُه ِم ْن َح ْزِن ْاأل َْر ِ
ِب َّ
ض َو َس ْهلِ َها َو َع ْذِب َها َو َسَب ِخ َها تُ ْرَب ًة َسَّن َها
الن َ
َ ُ
طها ِباْلبَّل ِة حتَّى َل َزبت َفجبل ِم ْنها صورة َذات أَحن ٍ
ِ ِ َّ
اء َو
َ ْ ََ َ َ ُ ًَ َ ْ َ
ص ْت َو َال َ َ َ َ
باْل َماء َحتى َخَل َ
ول و أَع ٍ
اء و ُف ٍ
َّ
َّ
صَل ْت لِ َوْق ٍت
ص ٍ َ ْ َ
صول أ ْ
استَ ْم َس َك ْت َو أ ْ
َج َم َد َها َحتى ْ
صْل َ
َصَل َد َها َحتى َ
ض َ ُ
ُو ُ
ود و أَم ٍد معُلو ٍم ثُ َّم َنَف َخ ِفيها ِمن ر ِ
وح ِه َفم ُثَل ْت ِإ ْنساناً َذا أَ ْذ َه ٍ
ان ُي ِجيُل َها َو ِف َك ٍر
َم ْع ُد ٍ َ َ َ ْ
َ ْ ُ
َ
َ
يتَص َّرف ِبها و جو ِارح يختَِدمها و أَدو ٍ
ات ُيَقلِ ُب َها َو َم ْع ِرَف ٍة َيْف ُر ُق ِب َها َب ْي َن اْل َح ِق َو اْلَبا ِط ِل
َ َ ُ َ َ ََ َ َ ْ َُ َ ََ
ان و ْاأل ْ ِ
و ْاألَ ْذو ِ
اس م ْع ُجوناً ِب ِط َين ِة ْاألَْل َو ِ
َشَب ِاه
اق َو اْل َم َش ِ
ان اْل ُم ْخَتلَِف ِة َو ْاأل ْ
ام َو ْاألَْل َو ِ َ
َ
َ
َجَن َ
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ِ ِ
اْلمؤَتلَِف ِة و ْاأل ِ
َخ َال ِط اْل ُمتََباِيَن ِة ِم َن اْل َح ِر َو اْلَب ْرِد َو اْلَبَّل ِة َو اْل ُج ُموِد
َض َداد اْل ُمتَ َعادَية َو ْاأل ْ
ْ
ُْ
َ
َّللا سبحانه اْلم َالِئ َك َة وِديعتَه َلدي ِهم و عهد و ِ
صيَِّت ِه ِإَل ْي ِهم ِفي ِْ
اإل ْذ َع ِ
ان
َو ْ
َ َ ُ َْ ْ َ َ َْ َ
استَأ َْدى َّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ
ْ
ِ ِِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِب ُّ ِ
اعتََرْت ُه
يس ْ
اس ُج ُدوا آل َد َم َف َس َج ُدوا إال إْبل َ
الس ُجود َل ُه َو اْل ُخ ُنوِع لتَ ْك ِرَمته َفَق َ
ال ُس ْب َح َان ُه ْ
اْلح ِمَّي ُة و َغَلبت عَلي ِه ِ
الصْلص ِ
الن ِ
الشْق َوةُ َو تَ َع َّزَز ِب ِخْلَق ِة َّ
َع َ
ال َفأ ْ
َ َ َْ َْ
طاهُ
ار َو ْ
استَ ْو َه َن َخْل َق َّ َ
ِِ ِ
َّللا َّ ِ
ط ِة و ِ
ِ ِِ ِ
ين
اسِت ْحَقاقاً لِ ُّ
ال َفِإَّن َك ِم َن اْل ُم ْن َ
ظ ِر َ
است ْت َماماً لْلَبليَّة َو إ ْن َجا اًز لْلع َدة َفَق َ
َّ ُ
لس ْخ َ َ ْ
النظ َرَة ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها
آم َن ف َ
َس َك َن ُس ْب َح َان ُه َآد َم َدا اًر أ َْرَغ َد ف َ
إلى َي ْو ِم اْل َوْقت اْل َم ْعُلو ِم  .ثُ َّم أ ْ
يها َع ْي َش ُه َو َ
َّ
َّ ِ ِ
اس ًة َعَل ْي ِه ِب َد ِار اْل ُمَقا ِم َو ُم َارَفَق ِة ْاأل َْب َر ِار
يس َو َع َد َاوتَ ُه َف ْ
َم َحلتَ ُه َو َحذ َرهُ إْبل َ
اغتََّرهُ َع ُدُّوهُ َنَف َ
َفباع اْلي ِقين ِبش ِك ِه و اْلع ِز ِ ِ ِ
ط
استَ ْب َد َل ِباْل َج َذ ِل َو َج ًال َو ِب ِاال ْغِت َر ِار َن َدماً ثُ َّم َب َس َ
يم َة ب َو ْهنه َو ْ
َ َ َ َ َ َ َ َ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ط ُه ِإَلى َد ِار
َّ
َهَب َ
َّللاُ ُس ْب َح َان ُه َل ُه في تَ ْوَبته َو َلَّقاهُ َكل َم َة َر ْح َمته َو َو َع َدهُ اْل َم َرَّد ِإَلى َجَّنته َو أ ْ
ِِ
َّة و تن ِ ُّ ِ
ِ
ِِ ِ
َخ َذ َعَلى اْل َو ْح ِي ِميثَا َق ُه ْم
اص َ
اء أ َ
اسل الذ ِريَّة َ .و ْ
اْلَبلي َ ََ ُ
طَفى ُس ْب َح َان ُه م ْن َوَلده أ َْنبَي َ
و عَلى تبلِ ِ ِ ِ
َّللاِ ِإَل ْي ِه ْم َف َج ِهلُوا َحَّق ُه َو اتَّ َخ ُذوا
َكثَ ُر َخْل ِق ِه َع ْه َد َّ
َم َانتَ ُه ْم َل َّما َب َّد َل أ ْ
َ َ َْ
يغ الرَساَلة أ َ
ْاألَنداد معه و اجتَاَل ْتهم َّ ِ
ط َع ْت ُه ْم َع ْن ِعَب َادِت ِه َفَب َع َث ِفي ِه ْم
ين َع ْن َم ْع ِرَفِت ِه َو ا ْقتَ َ
الشَياط ُ
َْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ
رسَله و واتر ِإَلي ِهم أَنِبياءه لِيستأْدوهم ِميثَاق ِف ْ ِ
ِ
وه ْم َم ْن ِس َّي ِن ْع َمِت ِه َو َي ْحتَ ُّجوا
َ
ط َرِته َو ُي َذك ُر ُ
ُ ُ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
ول و يروهم آي ِ
ِ
عَلي ِهم ِبالتَّبلِ ِ ِ
ات اْلمْق ِدرِة ِمن سْق ٍ
ِ
ف َف ْوَق ُه ْم
َْ ْ ْ
يغ َو ُيث ُيروا َل ُه ْم َد َفائ َن اْل ُعُق َ ُ ُ ُ ْ َ
َ َ ْ َ
ِ ٍ
ش تُحِيي ِهم و آج ٍ
ال تُْفِني ِهم و أَوص ٍ
ِ
اب تُ ْه ِرُم ُه ْم َو
َم ْرُفوٍع َو م َهاد تَ ْحتَ ُه ْم َم ْو ُ
ضوٍع َو َم َعاي َ ْ ْ َ َ
ْ َ ْ َ
أ ٍ
ِ
َّللا س ْبح َان ُه َخْلَق ُه ِم ْن َنِب ٍي مرس ٍل أَو ِكتَ ٍ
ِ
اب ُم ْن َزٍل أ َْو
ْ
َح َداث تَتَ َاب ُع َعَل ْيه ْم َو َل ْم ُي ْخل َّ ُ ُ َ
ُْ َ ْ
ٍ ِ ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِِ
ِ
َِّ
ين َل ُه ْم
ُح َّجة َال ِزَمة أ َْو َم َح َّجة َقائ َمة ُرُس ٌل َال تَُقص ُر ِب ِه ْم قل ُة َع َدده ْم َو َال َك ْث َرةُ اْل ُم َكذِب َ
ِم ْن َساِب ٍق ُس ِمي َل ُه َم ْن َب ْع َدهُ أ َْو َغاِب ٍر َع َّرَف ُه َم ْن َقْبَل ُه َعَلى َذلِ َك َن َسَل ِت اْلُق ُرو ُن َو
َ
ِ
ِ
ض ِت ُّ
َن َب َع َث َّ
َّللاُ ُس ْب َح َان ُه ُم َح َّمداً
اء ِ .إَلى أ ْ
َم َ
الد ُه ُ
اء َو َخَلَفت ْاأل َْبَن ُ
ور َو َسَلَفت ْاآلَب ُ
ِ
َّللاِ ( صلى هللا عليه وآله ) ِِإلنج ِ ِ ِ ِ
ْخوذاً َعَلى َّ
ين
ول َّ
از ع َدته َو ِإ ْت َما ِم ُن ُبَّوِته َمأ ُ
النِبِي َ
َْ
َرُس َ
يالده و أَهل ْاألَر ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِميثَا ُقه م ْشه ِ
اء ُم ْنتَ ِش َرةٌ
ض َي ْو َمئذ مَل ٌل ُمتََف ِرَقةٌ َو أ ْ
ورًة س َماتُ ُه َك ِريماً م َ ُ ُ َ ْ ُ ْ
ُ َ ُ َ
َه َو ٌ
ٍِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
و َ ِ
ٍِ ِ
اس ِم ِه أ َْو م ِش ٍ
اه ْم ِب ِه
ير ِإَلى َغ ْي ِِره َف َه َد ُ
ط َرائ ُق ُمتَ َشتتَ ٌة َب ْي َن ُم َشبه َّّلل ب َخْلقه أ َْو ُمْلحد في ْ
َ
ُ
ِ
ِِ
ِمن َّ ِ
اختَ َار ُس ْب َح َان ُه لِ ُم َح َّم ٍد ( صلى هللا عليه
الض َالَلة َو أ َْنَق َذ ُه ْم ِب َم َكانه ِم َن اْل َج َهاَلة ثُ َّم ْ
َ
وآله ) لَِقاءه و ر ِ
َك َرَم ُه َع ْن َد ِار ُّ
الد ْنَيا َو َرِغ َب ِب ِه َع ْن َمَقا ِم اْلَبْل َوى
ض َي َل ُه َما ِع ْن َدهُ َو أ ْ
َُ َ َ
يكم ما خَّلَف ِت ْاأل َْنِبي ِ
َفَقبضه ِإَلي ِه َك ِريماً ( صلى هللا عليه وآله ) و خَّل ِ
ُم ِم َها
ف ف ُْ َ َ
َ َ َ
ََ ُ ْ
اء في أ َ
َُ
ط ِر ٍ ِ
ِ ِ
يك ْم ُمَبِيناً َح َالَل ُه
وه ْم َه َم ًال ِب َغ ْي ِر َ
اب َرِب ُك ْم ِف ُ
ِإ ْذ َل ْم َي ْت ُرُك ُ
يق َواض ٍح َو َال َعَل ٍم َقائ ٍم  .كتَ َ
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و حرامه و َفرِائضه و َف ِ
ِ
اص ُه َو
ص ُه َو َع َزِائ َم ُه َو َخ َّ
ضائَل ُه َو َناس َخ ُه َو َم ْن ُس َ
َ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
وخ ُه َو ُر َخ َ
ِ
ودهُ َو ُم ْح َك َم ُه َو ُمتَ َشاِب َه ُه ُمَف ِس اًر ُم ْج َمَل ُه َو
َع َّ
ام ُه َو عَب َرهُ َو أ َْمثَاَل ُه َو ُم ْرَسَل ُه َو َم ْح ُد َ
ِ
ِ
اق ِعْل ِم ِه َو ُم َو َّس ٍع َعَلى اْل ِعَب ِاد ِفي َج ْهِل ِه َو َب ْي َن ُم ْثَب ٍت
ض ُه َب ْي َن َمأ ُ
ُمَبِيناً َغ َوام َ
ْخوٍذ ميثَ ُ
السَّن ِة نسخه و وا ِج ٍب ِفي ُّ َّ ِ
ِ
ِفي اْل ِكتَ ِ
َخ ُذهُ و م َرَّخ ٍ
ص ِفي
اب َف ْر ُ
ض ُه َو َم ْعُلو ٍم في ُّ َ ْ ُ ُ َ َ
السنة أ ْ َ ُ
اب تَرُك ُه و ب ْي َن و ِ
اْل ِكتَ ِ
ارِم ِه ِم ْن َكِب ٍ
اج ٍب ِب َوْقِت ِه َو َزِائ ٍل ِفي م ْستَْقَبلِ ِه َو مَب َاي ٌن َب ْي َن م َح ِ
ير
ْ َ َ َ
َ
ُ
ُ
ِ
ٍ ِ
أ َْو َع َد َعَل ْي ِه ِن َيرَان ُه أ َْو ِ ٍ
صاهُ
ص َد َل ُه ُغْف َرَان ُه َو َب ْي َن َمْق ُبول في أ َْدَناهُ ُم َو َّس ٍع في أَ ْق َ
صغير أ َْر َ
َ
ِِ
َّ ِ
ِ
ود ْاأل َْن َعا ِم َو
ض َعَل ْي ُك ْم َح َّج َب ْيته اْل َح َار ِم الذي َج َعَل ُه قْبَل ًة لِ ْألََنا ِم َي ِرُد َ
ون ُه ُوُر َ
َ .و َف َر َ
ِ ِ
ِ
ظ َمِت ِه َو ِإ ْذ َع ِان ِه ْم ِل ِع َّزِت ِه َو
اض ِع ِه ْم لِ َع َ
وه اْل َح َما ِم َو َج َعَل ُه ُس ْب َح َان ُه َع َال َم ًة لتََو ُ
َي ْأَل ُهو َن إَل ْيه ُولُ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ف أ َْنِبَي ِائ ِه َو
ْ
ص َّد ُقوا َكل َمتَ ُه َو َوَقُفوا َم َواق َ
اختَ َار م ْن َخْلقه ُس َّماعاً أ َ
َج ُابوا إَل ْيه َد ْع َوتَ ُه َو َ
ِ ِِ
ِ
تَ َشبَّهوا ِبم َالِئ َكِت ِه اْلم ِط ِيفين ِبعرِش ِه يح ِرُزو َن ْاألَرب ِ
َ َْ ُ ْ
َْ َ
اح في َم ْت َج ِر عَب َادته َو َيتََب َاد ُرو َن ع ْن َدهُ
ُ
ُ َ
ِ
ِ ِِ
مو ِع َد م ْغ ِفرِته جعَل ُه س ْبح َان ُه و تَعاَلى لِ ْ ِ
ض َحَّق ُه َو
إل ْس َال ِم َعَلماً َو لْل َعائذ َ
ين َح َرماً َف َر َ
َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
الن ِ
ِ
ال س ْب َح َان ُه َو َِّّللِ َعَلى َّ
اس ِح ُّج اْلَب ْي ِت َم ِن
أ َْو َج َب َح َّج ُه َو َكتَ َب َعَل ْي ُك ْم وَف َادتَ ُه َفَق َ ُ
يال و من َكَفر َفِإ َّن َّ ِ
ِ
استَ َ ِ ِ ِ
ين .
َّللاَ َغن ٌّي َع ِن اْلعاَلم َ
طاع إَل ْيه َسب ً َ َ ْ َ
ْ
شيء من مروياته عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله ممن ال تجده عند غيره ابدا

فإن هللا سبحانه و تعالى أول ما بدأ خلقه خلق من نوره نور حبيبه محمد صلى هللا
عليه و آله ثم من نوره نور األنبياء و عترته الطيبة الطاهرة ثم أخذ هللا الميثاق على
األنبياء بأن يؤمنوا به بقوله سبحانه و تعالى و إذ أخذ هللا ميثاق النبيين لما آتيناكم
من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه قال

آقررتم و أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين.
ثم وضع ذلك النور في صلب آدم عليه السالم ثم أنقله من صلب طاهر إلى رحم
نقي حتى أخرجه من أبويه عبد هللا و آمنة ابنت وهب كما تخبرنا به الروايات عند
الفريقين بتقارب منها ما ورد في عدة كتب معتبرة عند مذهب أهل البيت أكتفي بذكر
ما في بحار األنوارعن علي عليه السالم أول ما خلق هللا خلق نور حبيبه محمد
صلى هللا عليه وآله قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات واألرض و اللوح
والقلم والجنة والنار والمالئكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام ،فلما
خلق هللا تعالى نور نبينا محمد صلى هللا عليه وآله بقي ألف عام بين يدي هللا عز

364

وجل واقفا " يسبحه ويحمده ،والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ويقول :يا عبدي أنت
المراد والمريد ،وأنت خيرتي من خلقي ،وعزتي وجاللي لوالك ما خلقت األفالك ،من
أحبك أحببته ،ومن أبغضك أبغضته ،فتألأل نوره وارتفع شعاعه ،فخلق هللا منه اثني
عشر حجابا " أولها حجاب ،القدرة ،ثم حجاب العظمة ،ثم حجاب العزة ،ثم حجاب
الهيبة ،ثم حجاب الجبروت ،ثم حجاب الرحمة ،ثم حجاب النبوة ،ثم حجاب الكبرياء
 ،ثم حجاب المنزلة ثم حجاب الرفعة ،ثم حجاب السعادة ،ثم حجاب الشفاعة ،ثم إن
هللا تعالى أمر نور رسول هللا صلى هللا عليه وآله أن يدخل في حجاب القدرة فدخل
وهو يقول( :سبحان العلي األعلى) وبقي على ذلك اثنى عشر ألف عام ،ثم أمره أن
يدخل في حجاب العظمة فدخل وهو يقول( :سبحان عالم السر وأخفى) أحد عشر
ألف عام ،ثم دخل في حجاب العزة وهو يقول( :سبحان الملك المنان) عشرة آالف
عام ،ثم دخل في حجاب الهيبة وهو يقول( :سبحان من هو غني ال يفتقر) تسعة
آالف عام ،ثم دخل في حجاب الجبروت وهو يقول( :سبحان الكريم األكرم) ثمانية
آالف عام ،ثم دخل في حجاب الرحمة وهو يقول( :سبحان رب العرش العظيم)
سبعة آالف عام ،ثم دخل في حجاب النبوة وهو يقول( :سبحان ربك رب العزة عما

يصفون) ستة آالف عام ،ثم دخل في حجاب الكبرياء و هو يقول( :سبحان العظيم
األعظم) خمسة آالف عام ،ثم دخل في حجاب المنزلة وهو يقول( :سبحان العليم
الكريم) أربعة آالف عام ،ثم دخل في حجاب الرفعة وهو يقول( :سبحان ذى الملك
والملكوت) ثالثة آالف عام ،ثم دخل في حجاب السعادة وهو يقول( :سبحان من
يزيل األشياء وال يزول) ألفي عام ،ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول( :سبحان
هللا وبحمده سبحان هللا العظيم) ألف عام .حجاب الكرامة .قال اإلمام علي بن أبي
طالب عليه السالم :ثم إن هللا تعالى خلق من نور محمد صلى هللا عليه وآله عشرين
بح ار " من نور ،في كل بحر علوم ال يعلمها إال هللا تعالى ،ثم قال لنور محمد صلى
هللا عليه وآله :أنزل في بحر العز فنزل ،ثم في بحر الصبر ،ثم في بحر الخشوع ،ثم
في بحر التواضع ،ثم في بحر الرضا ،ثم في بحر الوفاء ،ثم في بحر الحلم ،ثم في
بحر التقى ،ثم في بحر الخشية ،ثم في بحر اإلنابة ،ثم في بحر العمل ،ثم في بحر
المزيد ،ثم في بحر الهدى ،ثم في بحر الصيانة ،ثم في بحر الحياء ،حتى تقلب في
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عشرين بح ار " ،فلما خرج من آخر األبحر قال هللا تعالى :يا حبيبي ويا سيد رسلي،
ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر ،فخر النور ساجدا " ،ثم
قام فقطرت منه قطرات كان عددها مائة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة ،فخلق هللا
تعالى من كل قطرة من نوره نبيا " من األنبياء ،فلما تكاملت األنوار صارت تطوف
حول نور محمد صلى هللا عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت هللا الحرام ،وهم

يسبحون هللا ويحمدونه ويقولون( :سبحان من هو عالم ال يجهل ،سبحان من هو

حليم ال يعجل ،سبحان من هو غني ال يفتقر) فناداهم هللا تعالى :تعرفون من أنا ؟
فسبق نور محمد صلى هللا عليه وآله قبل األنوار ونادى( :أنت هللا الذي ال إله إال
أنت ،وحدك ال شريك لك ،رب األرباب ،وملك الملوك) فإذا بالنداء من قبل الحق:
أنت صفيي ،وأنت حبيبي ،وخير خلقي ،أمتك خير أمة أخرجت للناس ،ثم خلق من
نور محمد صلى هللا عليه وآله جوهرة ،وقسمها قسمين ،فنظر إلى القسم األول بعين
الهيبة فصار ماء عذبا ،ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منها العرش

فاستوى على وجه الماء ،فخلق الكرسي من نور العرش ،وخلق من نور الكرسي
اللوح ،وخلق من نور اللوح القلم ،وقال له :اكتب توحيدي ،فبقي القلم ألف عام
سكران من كالم هللا تعالى ،فلما أفاق قال :اكتب ،قال :يا رب وما أكتب؟ قال:

أكتب( :الإله إال هللا ،محمد رسول هللا) فلما سمع القلم إسم محمد صلى هللا عليه وآله
خر ساجدا " ،وقال :سبحان الواحد القهار ،سبحان العظيم األعظم ،ثم رفع رأسه من
السجود وكتب( :ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا) ثم قال :يا رب ومن محمد الذي
قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك ؟ قال هللا تعالى له :يا قلم فلواله ما خلقتك ،وال
خلقت خلقي إال ألجله ،فهو بشير ونذير فخلق منه .وسراج منير ،وشفيع وحبيب،
فعند ذلك انشق القلم من حالوة ذكر محمد صلى هللا عليه وآله ،ثم قال القلم :السالم
عليك يا رسول هللا ،فقال هللا تعالى :وعليك السالم مني ورحمة هللا وبركاته ،فألجل
هذا صار السالم سنة ،والرد فريضة ،ثم قال هللا تعالى :أكتب قضائي وقدري ،وما

أنا خالقه إلى يوم القيامة ،ثم خلق هللا مالئكة يصلون على محمد وآل محمد،

ويستغفرون ألمته إلى يوم القيامة ،ثم خلق هللا تعالى من نور محمد صلى هللا عليه
وآله الجنة ،وزينها بأربعة أشياء :التعظيم ،والجاللة ،والسخاء ،واألمانة ،وجعلها
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ألوليائه وأهل طاعته ،ثم نظر إلى باقي الجوهرة بعين الهيبة فذابت ،فخلق من
دخانها السماوات ،ومن زبدها األرضين ،فلما خلق هللا تبارك وتعالى األرض صارت
تموج بأهلها كالسفينة ،فخلق هللا الجبال فأرساها بها ،ثم خلق ملكا " من أعظم ما

يكون في القوة فدخل تحت األرض ،ثم لم يكن لقدمي الملك قرار فخلق هللا صخرة
عظيمة وجعلها تحت قدمي الملك ،ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق لها ثو ار " عظيما "
لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته وبريق عيونه ،حتى لو وضعت البحار كلها في
إحدى منخريه ما كانت إال كخردلة ملقاة في أرض فالة ،فدخل الثور تحت الصخرة
وحملها على ظهره وقرونه ،واسم ذلك الثور لهوتا ،ثم لم يكن لذلك الثور قرار فخلق
هللا له حوتا "عظيما " ،واسم ذلك الحوت بهموت .فدخل الحوت تحت قدمي الثور
فاستقر الثور على ظهر الحوت  ،فاألرض كلها على كاهل الملك ،والملك على
الصخرة ،من أرسى الوتد في األرض :ضربه فيها ،وذلك إشارة إلى قوله تعالى:
(والجبال أوتادا) ،أوالمعنى أثبتها به ،كما يثبت السفينة بالدسر والمسامير لئال تنفسخ

أجزاؤها .وتتفرق كل جزء منها في الجو .قد ورد هذا التفصيل في أخبار من العامة،
ولعل مصنف االنوار أخذه من طريقهم ،وهو يخالف العلم الحاصل لنا من القرآن
العظيم وأخبار النبي والولى عليهم صلوات هللا وسالمه و غيرهما الذى يدل على أن
األرض قائمة بنفسها غير محمولة وال موضوعة على شئ ،تتحرك في الفضاء ،كما

يشير إليه قوله تعالى( :والجبال أوتادا) إذ لو كانت مثبتة على شئ لما احتاجت إلى
وتد ،وكقوله تعالى( :وألقى في األرض رواسي أن تميد بكم) أو (أن تميد بهم) كما
في سورة األنبياء وكقوله تعالى( :ألم نجعل االرض مهادا " والجبال أوتادا ") وغير
ذلك من اآليات الدالة على ذلك ،وكقول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم:

(نورالسماوات واألرضين وفاطرهما ومبتدعهما بغيرعمد خلقهما فاستقرت األرضون

بأوتادها فوق الماء) وقال في دعاء وداع شهر رمضان( :وبسط األرض والصخرة
على الثور ،والثور على الحوت ،والحوت على الماء ،والماء على الهواء ،والهواء

على الظلمة ،ثم انقطع علم الخالئق عما تحت الظلمة ،ثم خلق هللا تعالى العرش
من ضياءين :أحدهما الفضل والثاني العدل ،ثم أمر الضياءين فانتفسا بنفسين ،فخلق
منهما أربعة أشياء :العقل والحلم والعلم والسخاء ،ثم خلق من العقل الخوف ،وخلق
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من العلم الرضا ،ومن الحلم المودة ،ومن السخاء المحبة ،ثم عجن هذه االشياء في
طينة محمد صلى هللا عليه وآله ،ثم خلق من بعدهم أرواح المؤمنين من أمة محمد
صلى هللا عليه وآله ،ثم خلق الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضياء والظالم
وسائر المالئكة من نور محمد صلى هللا عليه وآله ،فلما تكاملت األنوار سكن نور
محمد تحت العرش ثالثة وسبعين ألف عام ،ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي سبعين
ألف عام ،ثم انتقل إلى سدرة المنتهى فبقي سبعين ألف عام ،ثم انتقل نوره إلى
السماء السابعة ،ثم إلى السماء السادسة ،ثم إلى السماء الخامسة ،ثم إلى السماء
الرابعة ،ثم إلى السماء الثالثة ،ثم إلى السماء الثانية ،ثم إلى السماء الدنيا ،فبقي نوره
في السماء الدنيا إلى أن أراد هللا تعالى أن يخلق آدم عليه السالم أمر جبرئيل عليه
السالم أن ينزل إلى االرض ويقبض منها قبضة ،فنزل جبرئيل فسبقه اللعين إبليس
فقال لألرض :إن هللا تعالى يريد أن يخلق منك خلقا " ويعذبه بالنار ،فإذا أتتك

مالئكته فقولي :أعوذ باهلل منكم أن تأخذوا مني شيئا يكون للنار فيه نصيب  ،فجاءها
جبرئيل عليه السالم فقالت :إني اعوذ بالذي أرسلك أن تأخذ مني شيئا " ،فرجع
جبرئيل ولم يأخذ منها شيئا " ،فقال :يا رب قد استعاذت بك مني فرحمتها ،فبعث
ميكائيل فعاد كذلك ،ثم أمر إسرافيل فرجع كذلك ،وقال على عليه السالم عند
توصيفه خلق األرض( :وأرساها على غير قرار ،وأقامها بغير قوائم ،ورفعها بغير
دعائم) إلى غير ذلك مما يدل عليه ،وعلى أن األرض متحركة فإن ذلك كله ينافى

استقرار األرض على جرم ،ولذا ترى أن العلماء يؤولون هذا الخبر ونحوه و يصرفونه
عن ظاهره بما يأتي في محله ،فعلى أي فالحديث يدل إجماال على أن لألرض قوة
تجذبها عن السقوط ،وأن لها حركة كحركة الحوت في الماء .والتعبير بالثور وغيره
لو صح الحديث عنهم عليهم السالم رمز وإشارات إلى معان هم أعلم بها .ال يخلو
ذلك عن غرابة ،ألن المعروف أن الشيطان لم يكن قبل آدم عليه السالم ضاال

مضال مخالفا لما يعلم أن هللا يريده ،إال أن يكون ذلك للشفقة على األرض ،ال

لمخالفة هللا سبحانه .فبعث عزرائيل فقال :وأنا أعوذ بعزة هللا أن أعصي له أم ار "،
فقبض قبضة من أعالها و أدونها وأبيضها وأسودها وأحمرها وأخشنها وأنعمها ،
فلذلك اختلفت أخالقهم وألوانهم ،فمنهم األبيض واألسود واألصفر ،فقال له تعالى :ألم
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تتعوذ منك األرض بي ،فقال :نعم ،لكن لم ألتفت له فيها ،وطاعتك يا موالي أولى
من رحمتي لها ،فقال له هللا تعالى :لم ال رحمتها كما رحمها أصحابك ؟ قال:
طاعتك أولى ،فقال :اعلم أني أريد أن أخلق منها خلقا " أنبياء وصالحين وغير ذلك،
وأجعلك القابض ألرواحهم ،فبكى عزرائيل عليه السالم فقال له الحق تعالى :ما
يبكيك ؟ قال :إذا كنت كذلك كرهوني هؤالء الخالئق ،فقال :ال تخف إني أخلق لهم

علال فينسبون الموت إلى تلك العلل ،ثم بعد ذلك أمر هللا تعالى جبرئيل عليه السالم
أن يأتيه بالقبضة البيضاء التي كانت أصال" فأقبل جبرئيل عليه السالم ومعه

المالئكة الكروبيون والصافون والمسبحون ،فقبضوها من موضع ضريحه وهي البقعة
المضيئة المختارة من بقاع األرض ،فأخذها جبرئيل من ذلك المكان فعجنها بماء
التسنيم وماء التعظيم وماء التكريم وماء التكوين وماء الرحمة وماء الرضا وماء
العفو ،فخلق من الهداية رأسه ،ومن الشفقة صدره ،ومن السخاء كفيه ،ومن الصبر
فؤاده ،ومن العفة فرجه ،ومن الشرف قدميه ،ومن اليقين قلبه ،ومن الطيب أنفاسه،
ثم خلطها بطينة آدم عليه السالم ،فلما خلق هللا تعالى آدم عليه السالم أوحى إلى
المالئكة( :إني خالق بش ار " من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له
ساجدين) فحملت المالئكة جسد آدم عليه السالم ووضعوه على باب الجنة وهو جسد

ال روح فيه ،والمالئكة ينتظرون متى يؤمرون بالسجود ،وكان ذلك يوم الجمعة بعد

الظهر ،ثم إن هللا تعالى أمر المالئكة بالسجود آلدم عليه السالم فسجدوا إال إبليس
لعنه هللا ،ثم خلق هللا بعد ذلك الروح وقال لها :ادخلي في هذا الجسم ،فرأت الروح
مدخال " ضيقا " فوقفت ،فقال لها :ادخلي كرها " ،واخرجي كرها " ،قال :فدخلت
الروح في اليافوخ إلى العينين ،فجعل ينظر إلى نفسه ،فسمع تسبيح أي الينها .تسنيم
قيل :هو عين في الجنة رفيعة القدر ،وفسره في القرآن بقوله( :عينا يشرب بها

المقربون) .اليافوخ واليأفوخ :الموضع الذى يتحرك من رأس الطفل ،وهو فراغ بين
عظام جمجمته في مقدمتها وأعالها ال يلبث أن تلتقي فيه العظام .المالئكة ،فلما
وصلت إلى الخياشيم عطس آدم عليه السالم ،فأنطقه هللا تعالى بالحمد ،فقال :الحمد
هلل ،وهي أول كلمة قالها آدم عليه السالم ،فقال الحق تعالى :رحمك هللا يا آدم ،لهذا
خلقتك ،وهذا لك ولولدك أن قالوا مثل ما قلت ،فلذلك صار تسميت العاطس سنة،
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ولم يكن على إبليس أشد من تسميت العاطس ،ثم إن آدم عليه السالم فتح عينيه
فرأى مكتوبا " على العرش( :ال إله إال هللا ،محمد رسول هللا) فلما وصلت الروح إلى
ساقه قام قبل أن تصل إلى قدميه فلم يطق فلذلك قال تعالى( :خلق اإلنسان من
عجل) .قال الصادق عليه السالم :كانت الروح في رأس آدم عليه السالم مائة عام،
وفي صدره مائة عام ،وفي ظهره مائة عام ،وفي فخذيه مائة عام ،وفي ساقيه وقدميه

مائة عام فلما استوى آدم عليه السالم قائما " أمر هللا المالئكة بالسجود ،وكان ذلك
بعد الظهر يوم الجمعة ،فلم تزل في سجودها إلى العصر ،فسمع آدم عليه السالم

من ظهره نشيشا " كنشيش الطير ،وتسبيحا " و تقديسا " ،فقال آدم :يا رب وما هذا ؟
قال :يا آدم هذا تسبيح محمد العربي سيد األولين و اآلخرين ،ثم إن هللا تبارك
وتعالى خلق من ضلعه األعوج حواء وقد أنامه هللا تعالى ،فلما انتبه رآها عند رأسه،
فقال :من أنت ؟ قالت :أنا حواء ،خلقني هللا لك ،قال :ما أحسن خلقتك ! فأوحى هللا
إليه :هذه أمتي حواء وأنت عبدي آدم ،خلقتكما لداراسمها جنتي ،فسبحاني واحمداني،
يا آدم أخطب حواء مني وادفع مهرها إلي ،فقال آدم :وما مهرها يا رب ؟ قال:
تصلي على حبيبي محمد صلى هللا عليه وآله عشر مرات ،فقال آدم :جزاؤك يا رب
على ذلك الحمد والشكر ما بقيت ،فتزوجها على ذلك ،وكان القاضي الحق ،و العاقد

جبرئيل ،والزوجة حواء ،والشهود المالئكة ،فواصلها ،وكانت المالئكة يقفون من وراء
آدم عليه السالم ،قال آدم عليه السالم :الي شئ يا رب تقف المالئكة من ورائي ؟
فقال :أي للرحمة بك .تسميت العاطس :الدعاء له بقوله :يرحمك هللا أو نحوه .و
كذلك حديث كنت أنا و علي نو ار بين يدي الرحمن رواه أحمد بن حنبل في فضائل
الصحابة عن سلمان قال سمعت حبيبي رسول هللا يقول كنت أنا و علي نو ار بين
يدي هللا عز و جل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة فلما خلق هللا آدم قسم
ذلك النور جزئين فجزء أنا و جزء علي و قد بتره بن حنبل ألن نصه كما في تاريخ
دمشق كنت أنا و علي نو ار بين يدي هللا مطيعا يسبح هللا ذلك النور ويقدسه قبل أن
يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق هللا آدم ركز ذلك النور في صلبه فلم نزل
في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا و جزء علي .و هذا

النص أيضا مبتور فقد نقله في شرح النهج عن فردوس األخبار و قال رواه أحمد في
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المسند وفي كتاب فضائل علي وكتاب الفردوس ثم انتقلنا حتى صرنا في عبدالمطلب
فكان لي النبوة ولعلي الوصية .أال ينبئ هذا أن عليا نفس النبي صلى هللا عليه و آله

و سلم كما نص عليه القرآن؟ و في علل الشرائع إبراهيم ابن هارون عن محمد ابن
أحمد ابن أبي الثلج عن عيسى بن مهران عن منذر الشراك عن إسماعيل بن علية

عن أسلم بن ميسرة العجلي عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى
هللا عليه و آله قال إن هللا خلقني و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين من قبل أن
يخلق الدنيا بسبعة آالف عام قلت أين كنتم يا رسول هللا قال قدام العرش نسبح هللا و
نحمده و نقدسه و نمجده قلت على أي مثال قال أشباح نور حتى إذا أراد هللا عز
وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نورثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى أصالب
اآلباء و أرحام األمهات و ال يصيبنا نجس الشرك و ال سفاح الكفر يسعد بنا أقوام و

يشقى بنا آخرون فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين
فجعل نصفه في عبد هللا و نصفه في أبي طالب ثم أخرج الذي لي إلى آمنة و
النصف إلى فاطمة بنت أسد فأخرجتني آمنة و أخرجت فاطمة عليا ثم أعاد عز و
جل العمود إلي فخرجت مني فاطمة ثم أعاد عز و جل العمود إلى علي فخرج منه
الحسن و الحسين يعني من النصفين جميعا فما كان من نور علي فصار في ولد

الحسن و ما كان من نوري صار في ولد الحسين فهو ينتقل في األئمة من ولده إلى

يوم القيامة .و في تفسير فرات بن إبراهيم عن جعفر بن محمد الفزاري بإسناده عن

قبيصة بن يزيد الجعفي قال دخلت على الصادق عليه السالم و عنده ابن ظبيان و
القاسم الصيرفي فسلمت و جلست و قلت يا ابن رسول هللا أين كنتم قبل أن يخلق هللا
سماءا مبنية و ارضا مدحية أو ظلمة أو نو ار قال كنا أشباح نور حول العرش نسبح
هللا قبل أن يخلق آدم بخمسة عشرألف عاما فلما خلق هللا آدم عليه السالم فرغنا في
صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى بعث هللا محمدا صلى
هللا عليه وآله .وها هو عليه السالم يعلمنا كيف نصلي على النبي صلى هللا عليه و
آله بقوله اللهم داحي المدحوات و داعم المسموكات و جابل القلوب على فطرتها
شقيها و سعيدها اجعل شرائف صلولتك و نوامي بركاتك على محمد عبدك و رسولك
الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق و المعلن الحق بالحق و الدافع لجيشات األباطيل
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و الدامغ صوالت األضاليل كما حمل فاضطلع قائما بأمرك مستوف از في مرضاتك
غير ناكل عن قدم و ال واه في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ

أمرك حتى أورى قبس القابس و أضاء الطريق للخابط و هديت به القلوب بعد

خوضات الفتن و اآلثام و أقام بموضحات األعالم و نيرات األحكام فهو أمينك و

خازن علمك المخزون و شهيدك يوم الدين و بعيثك بالحق و رسولك إلى الخلق.
اللهم افسح له مفسحا في ظلك و أجزه مضاعفات الخير من فضلك اللهم و أعل
على بناء البانين بناءه و أكرم لديك منزلته و أتمم له نوره و اجزه من ابتعاثك له

مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل و خطبة فصل اللهم اجمع بيننا و بينه
في برد العيش و قرار النعمة و منى الشهوات و أهواء اللذات .و مع أنه عليه السالم
أعلم من الجميع و أفقهم و أشجعهم و أحلمهم و ...و قول رسول هللا صلى هللا عليه
و آله إنا أهل بيت ال يقاس بنا أحد أي ال يجوز أن يقاس بنا أحد فكيف بمن يفضل

عليهم غيرهم؟ إال أن الناس ال يزالون إلى اليوم يفضلون عليه غيره و ما فيه من

الصفات التي هي لعلي عليه السالم و ال رائحتها .فقد روى صاحب اإلحتجاج عن
أحمد بن همام ،قال :أتيت عبادة بن الصامت في والية ابي بكر ،فقلت يا ابا عمارة

كان الناس على تفضيل أبي بكر قبل أن يستخلف ؟ فقال :يا أبا ثعلبة إذا سكتنا
عنكم فاستكوا وال تبحثوا  ،فو هللا لعلي بن أبي طالب كان أحق بالخالفة من أبي
بكر كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله أحق بالنبوة من أبي جهل ،قال :وأزيدك،
إنا كنا ذات يوم عند رسول هللا ،فجاء علي وأبو بكر وعمر إلى باب رسول هللا،
فدخل أبو بكر ،ثم دخل عمر ،ثم دخل علي عليه السالم على أثرهما فكأنما سفي
على وجه رسول هللا صلى هللا عليه وآله الرماد ،ثم قال :يا علي أيتقدمانك هذان وقد
أمرك هللا عليهما ،قال أبو بكر :نسيت يا رسول هللا ،وقال عمر :سهوت يا رسول
هللا .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :ما نسيتما وال سهوتما ،وكأني بكما قد
استلبتما ملكه وتحاربتما عليه وأعانكما على ذلك أعداء هللا وأعداء رسوله ،وكأني
بكما قد تركتما المهاجرين واألنصار بعضهم يضرب وجوه بعض بالسيف على الدنيا.

ولكأني بأهل بيتي وهم المقهورون المتشتتون في أقطارها وذلك ألمر قد قضي،ثم
بكى رسول هللا صلى هللا عليه وآله حتى سالت دموعه ،ثم قال :يا علي الصبر
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الصبر حتى ينزل األمر وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،فإن لك من األجر
في كل يوم ما ال يحصيه كاتباك ،فإذا أمكنك األمر ،فالسيف السيف ،فالقتل القتل،
حتى يفيئوا إلى أمر هللا وأمر رسوله ،فإنك على الحق ،ومن ناواك على الباطل،
وكذلك ذريتك من بعدك إلى يوم القيامة .و كما يعرف الجميع أن هللا سبحانه و
تعالى ما خلق الجن و اإلنس إال ليعبدوه لقوله و ما خلقت الجن و اإلنس إال

ليعبدون فشرع شرائع و أنزل كتبا و أرسل رسال وأنبياء إلى األمم ليعلموهم شرائعه
الواجبة عليهم و ختمهم بحبيبه و حبيبنا محمد صلى هللا عليه و آله الذي أرسله
رحمة للعالمين و أمره أن ينصب من بعده من يحفظ هذه الرسالة األصيلة و

الخالصة و هم عترته الطيبون الطاهرون أولهم علي بن أبي طالب عليه السالم ثم
الحسن و الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى
الكاضم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن
العسكري ثم اإلمام المهدي عليهم السالم و عجل هللا فرجه الشريف.

وروى القندوزي الحنفي عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت جابر بن عبد هللا

األنصاري يقول :قال لي رسول هللا صل هللا عليه واله وسلم :يا جابر ،أن أوصيائي

وأئمة المسلمين من بعدي (أولهم علي ،ثم الحسن ،ثم الحسين ،ثم علي بن الحسين،
ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السالم ،ثم
جعفر بن محمد ،ثم موسى بن جعفر ،ثم علي بن موسى ،ثم محمد بن علي ،ثم
ته ُكنيتي محمد بن
علي بن محمد ،ثم الحسن بن علي ،ثم القائم
اسمه اسمي ُ
وكني ُ
ُ
الحسن بن علي) ،ذاك الذي يفتح هللا – تبارك وتعالى  -على يديه مشارق األرض
ومغاربها ،ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة ال يثبت على القول بإمامته اال من
أمتحن هللا قلبه لإليمان ،قال جابر  :فقلت :يا رسول هللا فهل للناس اإلنتفاع به في

غيبته ،فقال :إي والذي بعثني بالنبوة ،إنهم يستضيئون بنور واليته في غيبته كإنتفاع

الناس بالشمس وإن سترها سحاب ،هذا من مكنون سر هللا ،ومخزون علم هللا ،فاكتمه

اال عن أهله .كتاب ينابيع المودة.
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وعن محمد بن عجالن قال :كنت مع أبي عبد هللا (جعفر الصادق) عليه السالم
فدخل رجل فسلم فسأله كيف من خلفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء وزكى وأطرى،
فقال :كيف عيادة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال :قليلة ،قال :فكيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم
في ذات أيديهم؟ فقال :إنك تذكر أخالقا ما هي فيمن عندنا ،قال :كيفی زعم هؤالء
أنهم لنا شيعة؟
وروي أن أمير المؤمنين عليه السالم خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة قمراء
فأم الجبانة (المقبرة) ولحقه جماعة يقفون أثره فوقف عليهم ثم قال :من أنتم؟ قالوا:
شيعتك يا أمير المؤمنين ،فتفرس في وجوههم ثم قال:
فمالي ال أرى عليكم سيماء الشيعة .قالوا :وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ فقال:
صفر الوجوه من السهر ،عمش العيون من البكاء ،حدب الظهور من القيام ،خمص
البطون من الصيام ،ذبل الشفاه من الدعاء ،عليهم غبرة الخاشعين.
وعن عبد هللا بن زياد ،قال سلمنا على أبي عبد هللا عليه السالم بمنى ثم قلت :يا بن
رسول هللا إنا قوم مجتازون لسنا نطيق هذا المجلس منك كلما أردناه فأوصنا ،قال
عليه السالم :عليكم بتقوى هللا وصدق الحديث وأداء األمانة وحسن الصحبة لمن
صحبكم وإفشاء السالم وإطعام الطعام ،صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا
جنائزهم فإن أبي حدثني أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم ،إن كان
فقيه كان منهم ،وإن كان مؤذن كان منهم ،وإن كان إمام كان منهم ،وإن كان
صاحب أمانة منهم ،وإن كان صاحب وديعة كان منهم ،وكذلك كونوا .حببونا إلى
الناس وال تبغضونا إليهم.
وجاء في كتاب بحار األنوار قال رجل لإلمام علي بن الحسين عليهما السالم :يا ابن
رسول هللا أنا من شيعتكم الخلص .فقال له :يا عبد هللا فإذا أنت كإبراهيم الخليل عليه
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السالم الذي قال هللا {وإن من شيعته إلبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم} فإن كان قلبك
كقلبه فأنت من شيعتنا ،وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل ،فأنت
من محبين ا ،وإال فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه ،إنك لمبتلى بفالج ال يفارقك
إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا.
حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي في مسجد الكوفة قال حدثنا فرات بن
إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثنا محمد بن ظهير قال حدثنا أبو الحسن محمد بن
الحسين ابن أخي يونس البغدادي ببغداد قال حدثنا محمد بن يعقوب النهشلي قال
حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السالم عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر
بن محمد عن أبيه بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن
أبيه علي بن أبي طالب عليهم السالم عن النبي " ص " عن جبرئيل عن ميكائيل
عن إسرافيل عن هللا تعالى جل جالله أنه قال انا هللا ال اله إال انا خلقت الخلق
بقدرتي فاخترت منهم من شئت من أنبيائي واخترت من جميعهم محمدا حبيبا وخليال
وصفيا فبعثته رسوال إلى خلقي واصطفيت له عليا فجعلت له أخا ووصيا ووزي ار
ومؤديا عنه من بعده إلى خلقي وخليفتي إلى عبادي يبين لهم كتابي ويسير فيهم
بحكمي وجعلته العلم الهادي من الضاللة وبابي الذي أوتي منه وبيتي الذي من دخل
كان آمنا من ناري وحصني الذي من لجا إليه حصنته من مكروه الدنيا واآلخرة

ووجهي الذي من توجه إليه لم اصرف وجهي عنه وحجتي في السماوات واألرض
على جميع من فيهن من خلقي ال اقبل عمل عامل منهم إال باالقرار بواليته مع نبوة
محمد رسولي وهو يدي المبسوطة على عبادي وهو النعمة التي أنعمت بها على من
أحببته من عبادي فمن أحببته من عبادي وتوليته عرفته واليته ومعرفته ومن أبغضته
من عبادي أبغضته لعدوله عن معرفته وواليته فبعزتي حلفت وبجاللي قسمت انه ال
يتولى عليا عبد من عبادي إال زحزحته عن النار وأدخلته جنة وال يبغضه عبد من
عبادي ويعدل عن واليته إال أبغضته وأدخلته النار وبئس المصير اللهم ثبتني على
واليته ووالية األئمة من ولده صلوات هللا عليهم أجمعين.
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َ ََ َ
اب هللا َ ،وأ َْوصَي َ
َ
ِ
ِ ِ ِِ
ول هللاِ َّ ،
رس ِ
السالم َعَلى ُّ
الد َع ِاة ِإلى هللاِ ،
َ
َُ
صلى هللا َعَل ْيه َوآله َ ،وَر ْح َم ُة هللا َوَب َرَكاتُ ُه ُ َّ .

ِ
امين في محب ِ
ِ
واأل َِد ِال ِء على مرض ِاة هللاِ  ،و ِ
َّة هللاِ ،
الم ْستَق ِر َ
َ َْ َ
ين في أ َْم ِر هللا َ ،والتَّ َ
ََ
َ
َ ُ
ِ
صين في تو ِح ِيد هللاِ  ،والم ْظ ِه ِر ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ ِِ
و ِِ
ين ال
ين  ،الذ َ
الم ْك َرِم َ
َ
الم ْخل َ
َْ
ين أل ْمر هللا َوَن ْهَيه َ ،وعَباده ُ
َ ُ
َ ُ
ِ
السالم عَلى ِ
يسِبُق َ ِ ِ
ِ
األئ َّم ِة ُّ
الد َع ِاة
أم ِِره َي ْع َمُلو َن َ ،وَر ْح َم ُة هللا َوَب َرَكاتُ ُه َ ُ َّ .
ون ُه بالَق ْول َ ،و ُه ْم ب ْ
َْ
الذ ْك ِر  ،وأُولِي األَم ِر  ،وبَقي ِ
الذاد ِة الحم ِاة  ،وأَه ِل ِ
ِ
 ،والَقاد ِة الهد ِاة  ،و َّ ِ
َّ
َّة
َ ْ
ََ
ْ
َ
الس َادة ُ
َ َ َُ َ
الوالة َ ،و َ ُ َ
وره وبره ِان ِه  ،ورحم ُة هللاِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ةو َع ْيَب َة عْلمه َ ،و ُح َّجتُ ُه َوص َراطه َ ،وُن ِِ َ ُ ْ َ
هللا َوخ َيرته َ ،وح ٍزبِ َ
ََ ْ َ

َّ ِ
ِك َل ُه َ ،ك َما َش ِه َد هللاِ َلَنْف ِس ِه َ ،و َش ِه َد ْت
َوَب َرَكاتُ ُه ْ .
أش َه ُد ْ
أن ال ِإَل َه ٍإال هللا َ ،و ْح َدهُ ال َش ِري َ
َله م ِ
الئ َكتُه  ،وأُولُو ِ
العْل ِم ِمن خْلَق ِه  ،ال ِإَله ِإال هو الع ِز ُيز ِ
أش َه ُد أ َّ
َن ُم َح َّمداً
يم َ ،و ْ
ْ َ
َ
َ
َُ َ
ُ َ
ُ َ
الحك ُ
ظ ِهره عَلى ِ
ِ
ِ
الد ِ
اله َدى َوِد ِ
ين
الم ْرتَ َ
الح ِق  ،ل ُي ْ َ ُ َ
ين َ
ضى  ،أ َْرَسَل ُه ب ُ
الم ْنتَ َج ُب َ ،وَرُسوُل ُه ُ
َع ْب ُدهُ ُ
ِ
َشهد أََّن ُكم االَِئ َّم ُة َّ ِ
ومو َن
ُكلِ ِه َ ،وَل ْو َك ِرَه ُ ِ ن
ص ُ
الم ْع ُ
الم ْهديُّو َن َ
الراش ُدو َن َ ،
الم ْشرُكو َ َ ،وأ ْ َ ُ ُ
ِ
طَفون ِ
الم َك َّرمون  ،المَق َّربون المتَُّقون َّ ِ
امو َن ِبأ َْم ِِره
ُ ُ َ ُ َ
ُ ُ َ
المط ُ
الم ْ
يعو َن هلل  ،الَقَّو ُ
صََْ ُ
الصاد ُقو َن َ ،

ِ ِِ
الف ِائزون ِبكر ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ،
اك ْم لِ َغ ْيِب ِه ،
اص َ
ضُ
طَف ُ
اك ْم ِبعْلمه َ ،و ْارتَ َ
َ
امته ْ ،
العامُلو َن بإ َرَادته َ َ َ َ ُ َ ،
ِِ ِ
ص ُكم ِبِب ْرَه ِان ِه  ،و ْانتَجَب ُكم ِل ُن ِِ
اكم ِبُق ْدرِت ِه  ،وأ َ َّ ِ
وره ،
َو ْ
اختَ َارُك ْم لس ِره َ ،و ْ
اجتََب ُ ْ َ
َ
َ َ ْ
َعزُك ْم ب ُه َداهُ َ ،و َخ َّ ْ
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ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ضي ُكم خَلَف ِ
صا اًر لِ ِد ِين ِه ،
اء في أ َْرضه َ ،و ُح َج َجاً َعَلى َبريَّته َ ،وأ َْن َ
َوأَي ََّد ُك ْم ب ُروحه َ ،وَر َ ْ ُ َ
ظ ًة لِ ِس ِِره َ ،و َخ َزَن ًة لِ ِعْل ِم ِه َ ،و ُم ْستَ ْوَد َعاً لِ ِح ْك َمِت ِه َ ،وتََار ِج َم ًة لِ َو ْحِيه َ ،وأ َْرَكاناً لِتَ ْو ِح ِيدِه ،
َو َحَف َ

ِِ
صر ِ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ ِ
ِ َّ
ِ
اط ِه ،
اء َعَلى َخْلقه َ ،وأ ْ
الماً لعَباده َ ،و َمَنا اًر في بالده َ ،وأَدال َء َعلى َ
َع َ
َو ُش َه َد َ
الزَل ِل  ،وآمن ُكم ِمن ِ
الدَن ِ
َعصم ُكم هللاِ ِم َن َّ
ط َّه َرُك ْم ِم َن َّ
س َ ،وأَ ْذ َه َب َع ْن ُك ُم
الفتَ ِن َ ،و َ
َ ََ ْ َ
َ َ ُ
ط ِهي اًر َفع َّ
ِ
َكَب ْرتُ ْم َشأَْن ُه َ ،و َم َّج ْدتُ ْم َك َرَم ُه َ ،وأ ََد ْمتُ ْم
ط َّه َرُك ْم تَ ْ
الر ْج َس َ ،و َ
ظ ْمتُ ْم َجالَل ُه َ ،وأ ْ
َ

الني ِ
ِ
الس ِر والع ِ
طاعِت ِه  ،ونصحتُم َله في ِ
َّ ِ
َّة ،
ََ َ ْ ْ ُ
َح َك ْمتُ ْم َعْق َد َ َ
،وأ ْ
َ َ
ذ ْك َرهُ َ ،و َوك ْدتُ ْم ميثَا َق ُه َ
ظ ِة الحسن ِة  ،وب َذْلتم أَنُفسكم في مر ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
الح ْكم ِة و ِ
صَب ْرتُ ْم
َْ َ
ضاته َ ،و َ
الم ْوع َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ
َوَد َع ْوتُ ْم إلى َسبيله ب َ َ َ
الزَكاة  ،وأَمرتُم ِبالمعر ِ
وف ،
َص َاب ُك ْم في َج ْنِب ِه َ ،وأََق ْمتُ ُم َّ
الص َ
الة َ ،وآتَْيتُ ُم َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
َعلى َما أ َ
ِ
ِِ
ِ
َعَل ْنتُ ْم َد ْع َوتَ ُه َ ،وَبي َّْنتُ ْم
اه ْدتُ ْم في هللا َح َّق ِج َهاده َ ،حتَّى أ ْ
الم ْن َك ِر َ ،و َج َ
َوَن َه ْيتُ ْم َعن ُ
َفرِائضه  ،وأََقمتُم حدوده  ،ون َشرتُم َشرِائع أَح َكامه  ،وسن ْنتُم سَّنتَه  ،و ِ
ص ْرتُ ْم في َذلِ َك
َ َ ُ َ ْ ْ ُُ َ ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ

ِِ
الر ِ
ِ
َّ
ِم ْن ُه ِإلى ِ
اغ ُب َع ْن ُك ْم
ضى َ ،ف َّ
ص َّد ْقتُ ْم م ْن ُرُسله َم ْن َم َ
ضا َ ،و َسل ْمتُ ْم َل ُه الَق َ
الر َ
اء َ ،و َ
ضَ
ِ
ال ِحق  ،و ِ
ِ
ِق
َّ ِ
يك ْم َ ،و ِم ْن ُك ْم
الح ُّق َم َع ُك ْم َوِف ُ
المَقص ُر في َحق ُك ْم َزاه ٌق َ ،و َ
َمار ٌ َ ،والالزُم َل ُك ْم َ ٌ َ ُ
اث ُّ ِ ِ
الخْل ِق ِإَل ْي ُك ْم َ ،و ِح َس ُاب ُه ْم
َهلُ ُه َو َم ْع ِد ُن ُه َ ،و ِم َير ُ
اب َ
َوإَِل ْي ُك ْم َ ،وأ َْنتُ ْم أ ْ
الن ُبَّوة ع ْن َد ُك ْم َ ،وإَِي ُ
ِ
ط ِ ِ
عَلي ُكم  ،وَفصل ِ
ورهُ َوَب ْرَه ُان ُه
الخ َ
ات هللا َل َد ْي ُك ْم َ ،و َع َزِائ ُم ُه ِف ُ
اب ع ْن َد ُك ْم َ ،و َآي ُ
يك ْم َ ،وُن ُ
َْ ْ َ ْ ُ

ِ
اك ْم َفَق ْد َع َادى هللاِ َ ،و َم ْن
االك ْم َفَق ْد َوالى هللا َ ،و َم ْن َع َاد ُ
ِع ْن َد ُك ْم َ ،وأ َْم ُرهُ ِإَل ْي ُك ْم َ ،م ْن َو ُ
ِ
ِ
ص َم
َحب ُ
َح َّب هللا َ ،و َم ْن أ َْب َغ َ
ص َم ِب ُك ْم َفَق ْد ْ
ض هللا َ ،و َم ْن ْ
ض ُك ْم َفَق ْد أ َْب َغ َ
َّك ْم َفَق ْد أ َ
أَ
اعتَ َ
اعتَ َ

اء  ،و ُشَفعاء د ِار البَق ِ
الفن ِ
ِباهللِ  ،أ َْنتُم ِ
الر ْح َم ُة
اء َ ،و َّ
الص َار ُ
اء َد ِار َ َ
َ َ ُ َ
َ
ط األَْق َوْم َ ،و ُش َه َد ُ
ُ
اب الم ْبَتَلى ِب ِه َّ
اس َ ،م ْن
الم ْحُفو َ
الم ْخ ُز َ
ظ ُة َ ،و َ
صوَل ُة َ ،و َ
الن ُ
الب ُ ُ
َم َان ُة َ
ون ُة َ ،واأل َ
اآلي ُة َ
الم ْو ُ
َ
ِ
ِ
ِ
،و َعَل ْي ِه تَ ُدُّلو َن َ ،وبِ ِه تُ ْؤ ِم ُنو َن َ ،وَل ُه
أَتَ ُ
اك ْم َن َجا َ ،و َم ْن َل ْم َيأْت ُك ْم َهَل ْك  ،إلى هللا تَ ْد ُعو َن َ

ِ
ِ
االك ْم ،
تُ َسلِ ُمو َن َ ،وبِأ َْم ِِره تَ ْع َمُلو َن َ ،وإِلى َسِبيلِه تُْرِش ُدو َن َ ،وبَِق ْوِله تَ ْح ُك ُمو َن َ ،س َع َد َم ْن َو ُ
ض َّل َم ْن َف َارَق ُك ْم َ ،وَف َاز َم ْن تَ َم َّس َك ِب ُك ْم ،
َو َهَل َك َم ْن َع َاد ُ
اب َم ْن َج َح َد ُك ْم َ ،و َ
اك ْم َ ،و َخ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
الجَّن ُة
ص َّد َق ُك ْم َ ،و َهد َي َم ْن ْ
ص َم ب ُك ْم َ ،م ْن اتَب َع ُك ْم َف َ
اعتَ َ
َوأَم َن َم ْن َل َجأَ إَل ْي ُك ْم َ ،و َسل َم َم ْن َ
ِ
مأ َْواهُ َ ،وم ْن َخاَلَف ُكم َف َّ
ك َ ،و َم ْن َرَّد
الن ُار َم ْث َواهُ َ ،و َم ْن َج َح َد ُك ْم َكافٌر َ ،و َم ْن َح َارَب ُك ْم ُم ْش ِر ٌ
ْ
َ
َ
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عَلي ُكم في أ ِ ٍ ِ
ضى َ ،و َج ٍ
َش َه ُد أ َّ
ار َل ُك ْم
َن هذا ساِبق لكم ِفيما م
الج ِحي ِم  ،أ ْ
َسَفل َد ِرك م َن َ
ْ
َْ ْ
ََ َ ٌ َ ُْ َ َ َ َ
ِف ِ
َن أَرواح ُكم وُنورُكم و ِط َينتَ ُكم و ِ
ض َها ِم ْن َب ْع ٍ
ض،
ط َاب ْت َو َ
اح َدةٌ َ ،
ط ُه َر ْت َب ْع ُ
ْ َ
يما َبق َي َ ،وأ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ار َ ،فجعَل ُكم ِبعرِش ِه مح ِد ِقين  ،حتَّى م َّن عَلينا ِب ُكم َ ،فجعَل ُكم في بي ٍ
وت
ُُ
ََ ْ
َخَلَق ُك ُم هللاُ أ َْن َو َا َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ِ
ِ
صَنا ِب ِه ِم ْن
صالتََنا َعَل ْي ُك ْم َ ،و َما َخ َّ
أَذ َن هللاُ أ ْ
َن تُْرَف َع َ ،وُي ْذ َك َر ف َ
يها ْ
اس ُم ُه َ ،و َج َع َل َ
ِ
ِ
َّ ِ
اليتَ ُك ْم ِ ،طيباً لِ َخْل ِقَنا َ ،و َ
ِو َ
ط َه َارًة أل َْنُفسَنا َ ،وتَ ْزِكَي ًة َلَنا َ ،وَكف َارًة ل ُذ ُنوِبَنا َ ،ف ُكَّنا ع ْن َدهُ
ضلِ ُكم  ،وم ْعروِف َ ِ
مسلِ ِم َ ِ
ين ،
َّاك ْم َ ،فَبَل َغ هللاُ ِب ُك ْم أ ْ
ص ِد ِيقَنا ِإي ُ
الم َك َّرِم َ
َش َر َ
ين بَف ْ ْ َ َ ُ
ين بتَ ْ
ف َم َح َّل ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ين َ ،ح ْي ُث ال َيْل َحُق ُه الَ ِح ٌق َ ،والَ َيُفوُق ُه
الم ْرَسل َ
المَق َّرِب َ
َوأ ْ
ين َ ،وأ َْرَف َع َد َر َجات ُ
َعَلى َمَنازَل ُ

طِ
َف ِائق  ،والَ يسِبُقه ساِبق  ،والَ ي ْطمع في ِإ ْدر ِ
ام ٌع ،
اك ِه َ
َ
ٌ َ َْ ُ َ ٌ َ َ َ ُ
ال عالِم والَ ج ِ
نِب ٌّي مرسل  ،و َ ِ ِ
ِ
اه ٌل
ال صد ٌ
يق َوالَ َشه ٌيد َ ،و َ َ ٌ َ َ
َ ُْ َ ٌ َ
ِ
مؤ ِم ٌن صالِح  ،والَ َفا ِجر َ ِ
طٌ ِ
يما
َّار َعِن ٌيد َ ،والَ َش ْي َ
ُْ
طال ٌح َ ،والَ َجب ٌ
ٌ
َ ٌ َ
ان َمر ٌيد َ ،والَ َخْل ٌق ف َ
ِ
ِ َّ
َب ْي َن َذ َ ِ
ِ
ِ
ظم َخ َ ِ
ِ
ام
طرُك ْم َ ،وكَب َر َشأْن ُك ْم َ ،وتَ َم َ
لك َشه ٌيد  ،إال َع َّرَف ُه ْم َجالَل َة أ َْمرُك ْم َ ،وع َ َ
ِِ
ِ
ِ
ُن ِ
ف َم َحلِ ُك ْم َ ،و َم ْن ِزَلِت ُك ْم ِع ْن َدهُ ،
ورُك ْم َ ،وص ْد َق َمَقاعد ُك ْم َ ،وثََب َ
ات َمَقام ُك ْم َ ،و َش َر َ
ِ
ِ ِ
ِ
َهلِي
امتَ ُك ْم َعَل ْي ِه َ ،و َخ َّ
اصتَ ُك ْم َل َد ْيه َ ،وُق ْر َب َم ْن ِزَلت ُك ْم م ْن ُه ِ ،بأَِبي أ َْنتُ ْم َوأُمي َ ،وأ ْ
َوَك َر َ

َحتَّى الَ َي ْبَقى َمَل ٌك ُمَق َّر ٌب َ ،والَ
 ،والَدِن ٌّي والَ َف ِ
ال
اض ٌل َ ،و َ
َ َ َ

ِ
ِ ِ
ُش ِه ُد هللا وأ ْ ِ
آم ْنتُ ْم ِب ِه َ ،ك ِافٌر ِب َع ُد ِو ُك ْم
َو َم ِ
ُس َرِتي  ،أ ْ
الي َوأ ْ
ََ
ُشه ُد ُك ْم  ،أَني ُم ْؤم ٌن ب ُك ْم َوبِ َما َ
ِ
ِ
ِ
ضالَل ِة م ْن َخاَلَف َكم  ،مو ٍ
ال َل َك ْم َوأل َْوِلَي َائ ُك ْم ،
َوبِ َما َكَف ْرتُ ْم ِبه ُ ،م ْستَ ْبصٌر ِب َشأْن ُك ْم َ ،وبِ َ
ْ َُ
َ

ِ
َع َد َائ ُك ْم َو ُم َع ٍاد َل ُه ْم ِ ،سْل ٌم لِ َم ْن َساَل َم ُك ْم َ ،و َح ْر ٌب لِ َم ْن
ُم ْبغ ٌ
ض أل ْ
ِ
يع َل ُكم َ ،ع ِ
ف ِب َح ِق ُك ْم ُ ،م ِقٌّر
َحَّقْقتُ ْم ُ ،م ْب ِط ٌل لِ َما أ َْب َ
ار ٌ
طْلتُ ْم ُ ،مط ٌ ْ
ِ ِِ ِ
لِ ِعْل ِم ُكم  ،م ْحتَ ِج ٌب ِب ِذ َّمِت ُكم  ،م ْعتَ ِر ٌ ِ
ص ِد ٌق ِب َر ْج َعتَ ُك ْم ُ ،م ْنتَ ِظٌر
ف ب ُك ْم ُ ،م ْؤم ٌن بإَياب ُك ْم ُ ،م َ
ْ ُ
ْ ُ
آخ ٌذ ِبَقولِ ُكم  ،ع ِ
ألَم ِرُكم [َل ُكم]  ،مرتَِقب لِدوَلِت ُكم ِ ،
ام ٌل ِبأ َْم ِرُك ْم ُ ،م ْستَ ِج ٌير ِب ُك ْم َ ،زِائٌر
ْ ْ َ
ْ ْ ْ ُْ ٌ َ ْ ْ
َح َارَب ُك ْم ُ ،م َح ِق ٌق لِ َما
ضلِ ُك ْم ُ ،م ْحتَ ِم ٌل
ِبَف ْ

َل ُكم  ،الَِئ ٌذ َع ِائ ٌذ ِبُق ُب ِ
ورُك ْم ُ ،م ْستَ ْش ِف ٌع ِإلى هللاِ َع َّز َو َج َّل ِب ُك ْم َ ،و ُمتََق ِر ٌب ِب ُك ْم ِإَل ْي ِه
ْ
ِ
ومَق ِد ِم ُكم أَمام َ ِ
ِ
ِِ
َح َوالِي َوأُم ِ
وري ُ ،م ْؤ ِم ٌن ِب ِس ِرُك ْم
طلَبتي َو َح َوائجي َ ،وإِ َرَادتي في ُكل أ ْ
ُ
َُ
ْ ََ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ض في َذلِ َك ُكلِ ِه ِإَل ْي ُك ْم ،
َو َعالَنَيت ُك ْم َ ،و َشاهد ُك ْم َو َغائِب ُك ْم َ ،وأََّولِ ُك ْم َوآخ ِرُك ْم َ ،و ُمَف ِو ٌ
،

ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ص َرِتي َل ُك ْم ُم َع َّدةٌ َ ،حتَّى
َو ُم َسل ٌمفيه َم َع ُك ْم َ ،وَقْلبي َل ُك ْم ُم َسل ٌم َ ،وَ ْأريي َل ُك ْم تََب ٌع َ ،وُن ْ
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ِِ
ِ
ظ ِهرُكم لِعدلِ ِه  ،ويم ِكن ُكم في أَر ِ
ض ِه
ُي ْحِي َي هللاُ تَ َعاَلى د َين ُه ِب ُك ْم َ ،وَي ُرَّد ُك ْم في أَيَّامه َ ،وُي ْ َ ْ َ ْ
ْ
ََُ َ ْ
َ ،فمع ُكم مع ُكم الَ مع َغي ِرُكم [الَ مع عد ِو ُكم]  ،آم ْنت ِب ُكم وتَوَّليت ِ
آخ َرُك ْم ِ ،ب َما تََوَّل ْي ُت
َ ُ ْ َ َ ُْ
ََ ْ ََ ْ َ َ ْ ْ
َ َ َُ ْ

الطاغ ِ
ِب ِه أََّوَل ُكم  ،وب ِرْئت ِإلى هللاِ ع َّز وج َّل ِمن أَعد ِائ ُكم  ،و ِمن ِ ِ
َّ
وت ،
الج ْبت َو ُ
ْ ََ ُ
َ َ َ ْ َْ ْ َ َ
ِِ
لشي ِ
َّ ِ ِ
اط ِ ِ
ين ِل َح ِق ُكم َ ،والم ِ
ين ِم ْن ِوالََيِت ُك ْم ن
ارِق َ
الجاحد َ
ين َوح ْزِب ِه ُم الظالم َ
َوا َّ َ
ين َل ُك ْم َ ،
َ
ْ
اكين ِفيكم  ،المنح ِرِفين عنكم  ،و ِمن ك ِل ولِ ٍ
الغ ِ
َّ ِ
اصِب َ ِ ِ
ون ُك ْم َ ،و ُك ِل
َو َ
يجة ُد َ
ُْ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ين إل ْرث ُك ْم  ،الش َ ُ ْ
ِ ِ َّ ِ
ِ
الن ِ
ين َي ْد ُعو َن ِإلى َّ
يت َعَلى
ط ٍ
ُم َ
اع ِس َو ُ
ار َ ،فثَبَّتَن َي هللاُ أََبداً َما َحِي ُ
اك ْم َ ،و ِم َن األَئ َّمة الذ َ
ِ
ط ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
اعتَ ُك ْم َ ،و َج َعَلِني ِم ْن
اعت ُك ْم َ ،وَرَزَقني َشَف َ
ُم َواالَت ُك ْم َ ،و َم َحبَّت ُك ْم َوِدين ُك ْم َ ،وَوفَقني ل َ َ
ِ
ِخَي ِ
ص آثَ َارُك ْم َ ،وَي ْسلُ ُك
ين ِل َما َد َع ْوتُ ْم ِإَل ْي ِه َ ،و َج َعَلِني ِم َّم ْن َيْقتَ ُّ
ار َم َوالِ ُ
يك ْم  ،التَّاِبع َ
اك ْم َ ،وُي ْح َش ُر في ُزْم َرِت ُك ْم َ ،وَي ِك ُّر في َر ْج َعِت ُك ْم َ ،وُي َمَّل ُك في
َسِبيَل ُك ْم َ ،وَي ْهتَِدي ِب ُه َد ُ
دوَلِت ُكم  ،وي َش َّرف في ع ِافيِت ُكم  ،ويم َّكن في أَي ِ
َّام ُك ْم َ ،وتَِق ُّر َع ْي ُن ُه َغداً ِب ُرْؤَيِت ُك ْم ِ ،بأَِبي
َ َ ْ َ َُ ُ
َْ ْ َُ ُ

ِ
ِ
َهِلي َو َم ِالي َ ،م ْن أ ََرَاد هللاَ َب َدأَِب ُك ْم َ ،و َم ْن َو َّح َدهُ َقِب َل َع ْن ُك ْم َ ،و َم ْن
أ َْنتُ ْم َوأُمي َ ،وَنْفسي َوأ ْ
ِ
َقصده تَو َّجه ِب ُكم  .موالِ َّي الَ أ ِ
الم ْد ِح ُك ْن َه ُك ْم َ ،و ِم َن
ْ
َ َ ُ َ َ ْ ََ
اء ُك ْم َ ،والَ أَْبُل ُغ م َن َ
ُحصي ثََن َ

الو ِ
الجب ِ
َخَي ِ
َّار ِ ،ب ُك ْم َفتَ َح هللاُ ،
ور األ ْ
ارَ ،و ُهداةُ األ َْبر ِار َ ،و ُح َج ُج َ
صف َق ْد َرُك ْم َ ،وأ َْنتُ ْم ُن ُ
َ ْ
ِ
َن تََق َع َعَلى األ َْر ِ
ض ِإالَّ ِبِإ ْذِن ِه ،
الغ ْي َث َ ،وِب ُك ْم ُي ْم ِس ُك َّ
َوبِ ُك ْم َي ْخت ُم َ ،وِب ُك ْم ُيَن ِزُل َ
اء أ ْ
الس َم َ

ِ
ِ
ف ُّ
ط ْت ِب ِه َمالَِئ َكتُ ُه ،
الض َّر َ ،و ِع ْن َد ُك ْم َما َن َزَل ْت ِب ِه ُرُسلُ ُه َ ،و َهَب َ
اله َّم َوَي ْكش ُ
َوبِ ُك ْم ُيَنف ُس َ
ِ
ِ
ِ
اك ْم هللاُ َما َل ْم ُي ْؤ ِت أَ َحداً ِم َن
يك ) ُب ِع َث ُّ
ين  ،آتَ ُ
الرو ُح األَم ُ
وإِلى َجد ُك ْم ( َوإِلى أَخ َ
ط ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ض َع ُك ُّل َجب ٍ
َّار
ط ْأ َ
ين َ ،
اعت ُك ْم َ ،و َخ َ
العاَلم َ
طأَ ُك ُّل َش ِريف ل َش َرِف ُك ْم َ ،وَب َخ َع ُك ُّل ُمتَ َكِب ٍر ل َ َ
َ
لَِفضلِ ُكم  ،وَذ َّل ُك ُّل َشي ٍء َل َكم  ،وأ ْ ِ
ض ِب ُن ِ
الف ِائ ُزو َن ِب ِوالََيِت ُك ْم ،
ورُك ْم َ ،وَف َاز َ
َش َرَقت األ َْر ُ
ْ َ
ْ ْ َ
ْ
الرحمان ِ ،بأَِبي أ َْنتُم وأ ِ
ضو ِ
ِب ُكم ُي ْسَل ُك ِإلى ِ
ُمي
ض ُب َّ ْ َ ْ
الر ْ
ان َ ،و َعلى َم ْن َج َح َد ِوالََيتَ ُك ْم َغ َ
ْ َ
ْ

ِ
اك ِرين  ،وأَسماؤ ُكم في األ ِ
َّ ِ
ِ
 ،وَنْف ِسي وأ ِ
َج َس ُاد ُك ْم في
َ ْ
َس َماء َ ،وأ ْ
ْ
َ
َهلي َو َمالي  ،ذ ْك ُرُك ْم في الذ َ َ ْ َ ُ ْ
األ ِ
النُف ِ
ار َ ،وُق ُب ِ
وس َ ،وآثَ ُارُكم في اآلثَ ِ
اح َ ،وأ َْنُفس ُكم في ُّ
ورُك ْم
اح ُك ْم في األ َْرو ِ
ْ
َج َساد َ ،وأ َْرَو ُ
ْ
ُ ْ

في الُق ُب ِ
ط َرُك ْم ،
َج َّل َخ َ
َع َ
اء ُك ْم َ ،وأ ْ
َك َرَم أ َْنُف َس ُك ْم َ ،وأ ْ
ور َ ،ف َما أ ْ
ظ َم َشأَْن ُك ْم َ ،وأ َ
َحَلى أ ْ
َس َم َ
وأَوَفى عهد ُكم  ،وأَصدق وعد ُكم َ ،كالم ُكم نور وأَمرُكم رْشٌد  ،وو ِ
صيَّتُ ُك ُم التَّْقوى ،
ُ ْ ُ ٌ َ ُْ ْ ُ
َْ
ََ
َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َْ ْ
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الكرم  ،و َشأْن ُكم الح ُّق  ،و ِ
ِ
الخ ْير  ،و َع َادتُ ُكم ِ
ِ
الص ْد ُق
اإل ْح َس ُ
ان َ ،و َسجيَّتُ ُك ُم َ َ ُ َ ُ ُ َ
َ
َوف ْعُل ُك ُم َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
َو ِ
الخ ْي ُر ُك ْنتُ ْم أََّوَل ُه ،
الرْف ُق َ ،وَق ْولُ ُك ْم ُح ْك ٌم َو َح ْت ٌم َ ،وَأرُْي ُك ْم عْل ٌم َو ِحْل ٌم َو َح ْزٌم ِ ،إ ْن ُذك َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ُح ْس َن
َصَل ُه َوَف ْرَع ُه َ ،و َم ْعدَن ُه َو َمأ َْواهُ َو ُم ْنتَ َهاهُ ِ ،بأَِبي أ َْنتُ ْم َوأُمي َوَنْفسي َ ،ك ْيَفأَص ُ
َوأ ْ
الذ ِل  ،وَف َّرج عَّنا غمر ِ
ِ
ِ
ثَن ِائ ُكم  ،وأ ِ
َخرجَنا هللا ِمن ُّ
ات
يل َبالَئ ُك ْم َ ،وِب ُك ْم أ ْ َ َ ُ َ
َ ْ َ ْ
َ َ َ َ ََ
ُحصي َجم َ
ف الهَل َك ِ
ار ِ ،بأَِبي أ َْنتُم وأ ِ
ِ
ِ
ُ ِ
الن ِ
ات َ ،و ِم َن َّ
ُمي َوَنْف ِسي ،
الك ُروب َ ،وأ َْنَق َذَنا م ْن َشَفا ُج ُر َ
ْ َ
ِ ِِ
ِبموا َِ
َّ
ان َف َس َد ِم ْن ُد ْنَي َانا َ ،وبِ ُم َواالَِت ُك ْم تَ َّم ْت
َصَل َح َما َك َ
الت ُك ْم َعل َمَنا هللاُ َم َعال َم دينَنا َ ،وأ ْ
َُ

ِ
ظم ِة ِ
َّ
َِ
ض ُة َ ،وَل ُك ُم
الن ْع َم ُة َ ،وا ْئَتَلَف ِت ُ
المْفتََر َ
الف ْرَق ُة َ ،وبِ ُم َواالَت ُك ْم تُْقَب ُل الط َ
الكل َم ُة َ ،و َع ُ َ
اع ُة ُ
الوا ِجَبةُ َ ،و َّ
وم ِع ْن ِد هللاِ َع َّز
ات َّ
الم ْح ُم ُ
الد َر َج ُ
الم َك ُ
الرِف َ
الم َوَّدةُ َ
ان َ
ود َ ،و َ
ام َ
يعةُ َ ،و َ
َ
الم ْعلُ ُ
المَق َ

الكِبير  ،و َّ
وج َّل  ،والجاه الع ِظيم  ،و َّ
المْق ُبوَل ُة َ ،ربََّنا
الشأ ُ
الشَف َ
ََ
ْن َ ُ َ
َ َ ُ َ ُ َ
اع ُة َ
اكتُبنا مع َّ ِ ِ
وبَنا َب ْع َد ِإ ْذ
َواتََّب ْعَنا َّ
ين َ ،ربََّنا الَ تُ ِز ْ
الشاهد َ
غ ُقلُ َ
ول َ ،ف ْ ْ َ َ َ
الرُس َ
ِ
ِ
ان َو ْع ُد َرِبَنا َل َمْف ُعوالَ َ ،يا أ َْولَِيا َء (
ان ِرِبَنا ِإ ْن َك َ
َّاب ُ ،س ْب َح َ
الوه ُ
م ْن َل ُد ْن َك َر ْح َم ًة إَّن َك أ َْن َت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اك ْم َ ،فِب َح ِق
ضُ
َولِ َّي ) هللا ِ ،إ َّن َب ْيني َوَب ْي َن هللا َع َّز َو َج َّل ُذ ُنوباً  ،الَ َيأْتي َعَل ْي َها ِإال ِر َ
آمَّنا ِب َما أ َْن َزْل َت ،
َ
َه َد ْيتََنا َ ،و َه ْب َلَنا

ِ ِ
اعِت ِه َ ،ل َّما
اعتَ ُك ْم ِب َ
اك ْم أ َْم َر َخْل ِق ِه َ ،وَق َرَن َ
استَ ْرَع ُ
ط َ
ط َ
َم ِن ا ْئتَ َمَن ُك ْم َعَلى س ِره َ ،و ْ
ِ
هللا ،
استَ ْو َه ْبتُ ْم ُذ ُنوبِي َ ،و ُك ْنتُ ْم ُشَف َع ِائي ِ ،فِإ ِ
اع ُك ْم َفَق ْد أَ َ
يع َ ،م ْن أَ َ
ط َ
ط َ
ني َل ُك ْم ُمط ٌ
اع َ
ْ

ض
َحب ُ
صُ
َح َّب هللاَ َ ،و َم ْن أ َْب َغ َ
ض ُك ْم َفَق ْد أ َْب َغ َ
َّك ْم َفَق ْد أ َ
صى هللاَ َ ،و َم ْن أ َ
اك ْم َفَق ْد َع َ
َو َم ْن َع َ
ِِ
ٍ
َّ ِِ
ِ
َخَي ِ
ار ،األَِئ َّم ِة
َه ِل َب ْيته األ ْ
اء أَ ْق َر َب ِإَل ْي َك م ْن ُم َح َّمد َوأ ْ
هللاَ ألل ُه َّم إني َل ْو َو َج ْد ُت ُشَف َع َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
َن تُ ْد ِخَلِني في
َسأَُل َك أ ْ
األ َْب َر ِار َ ،ل َج َعْلتَ ُه ْم ُشَف َعائي َ ،فب َحقه ْم الذي أ َْو َج ْب َت َل ُه ْم َعَل ْي َك  ،أ ْ
ِ
ارِفين ِب ِهم وِبح ِق ِهم  ،وفي ُزمرِة المرحو ِمين ِب َشَفاعِت ِهم ِ ،إَّنك أَرحم َّ ِ ِ
ين .
الراحم َ
َْ َْ ُ َ
ُج ْمَلة َ
الع ِ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ
َ ْ َُ
ٍ ِ ِ َّ ِ
ِ
و َّ
َّ ِ
ِ
الو ِكيل .
صلى هللاُ َعَلى ُم َح َّمد َوآله الطاه ِر َ
ين َو َسل َم تَ ْسليماً َكثي اًر َ ،و َح ْس ُبَنا هللاُ َون ْع َم َ
َ َ
ما يزار به موالنا صاحب الزمان (صلوات هللا وسالمه عليه)
فضل دعاء الجوشن الصغير
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قال الكفعمي في هامش كتاب البلد األمين :هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة،
دعا به الكاظم( عليه السالم )وقد هم موسى الهادي العباسي بقتله فرأى( عليه
السالم )جده النبي( صلى هللا عليه وآله وسلم )في المنام فاخبره بان هللا تعالى
سيقضي على عدوه ،وأورد السيد ابن طاووس هذا الدعاء في كتاب (مهج الدعوات)
وتختلف نسختا الدعاء َعن بعضهما ،ونحن نأتي به طبقاً لكتاب (البلد األمين)
للكفعمي قدس ،وهو هذا الدعاء:
دعاء الجوشن الصغير
الر ْح ِ
الر ِحي ِم
من َّ
ِب ْس ِم هللا َّ

دو انتضى عَلي سيف عداوِت ِه ،وشح َذ لِي ُ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ف لِي
ظَب َة م ْدَيتهَ ،وأ َْرَه َ
[إلهيَ ،ك ْم م ْن َع ٍ ْ َ َ ٰ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َشبا ح ِدِه ،وداف لِي َقو ِاتل سمو ِم ِه ،وس َّدد ِإَل َّي صو ِائب ِس ِ
هام ِهَ ،وَل ْم تََن ْم َعِني َع ْي ُن
ََ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ ُُ
ِ
ِحراسِت ِه ،وأَضمر أَن يس ِ
ض ْع ِفي
عاف َمرَارِت ِهَ ،فَن َ
ظ ْر َت ِإَل ٰى َ
الم ْك ُروهَُ ،وُي َج ِرَعني ُذ َ
ومني َ
َ َ ْ ََ ْ َ ُ َ
مال َ ِ
ع ْن احِت ِ
صار ِم َّم ْن َق ِ ِ
وع ْج ِزي َع ِن ِ
اإل ْنِت ِ
حارَبِت ِهَ ،وَو ْح َدِتي ِفي
الفواد ِحَ ،
َ ْ
ص َدني ب ُم َ
َ
اإلر ِ
ِ
ير ِم َّمن ناوأَِني ،وأَرصد لِي ِفيما َلم أ ِ ِ
ِ
صاد َل ُه ْم ِب ِم ْثلِ ِهَ ،فأَي َّْدتَِني
َْ ََ
ْ ْ
َعم ْل ف ْك ِري في ِ ْ
َكث ٍ ْ َ َ
ِ
ِ ِ
ص َرِت َكَ ،وَفَلْل َت لِي َح َّدهَُ ،و َخ َذْلتَ ُه َب ْع َد َج ْم ِع َع ِد ِيدِه َو َح ْش ِدِه،
بُقَّوت َكَ ،و َش َد ْد َت أ َْزِري ب ُن ْ
وأَعَليت َكعِبي عَلي ِه ،وو َّجهت ما س َّدد ِإَل َّي ِمن م ِ
كائ ِدِه ِإَلي ِه ،ورد ْدتَه عَلي ِه ،وَلم ي ْش ِ
ف
َ َ
َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ
ْ َََ ُ َ ْ َ ْ َ
ْ َ
ض عَلى أ ِ ِ
ِِ
ِ
َخَفَق ْت َس ارياهُ،
َناملِهَ ،وأ َْدَب َر ُم َولِياً َق ْد أ ْ
ات َغ ْيظهَ ،وَق ْد َع َّ َ ٰ
َغليَل ُهَ ،وَل ْم تَ ْب ُرُد َح ازز ُ
َفَلك الحمد يا ر ِب ِمن مْقتَ ِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
َناة ال يعجل ،ص ِل عَل ٰى مح َّم ٍد و ِ
آل
َ َ ُْ َ
َْ َ ُ َ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
باغ
ينِ .إل ِهي َوَك ْم ِم ْن ٍ
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
َُ
صائ ِدِه ،ووَّكل ِبي تَفُّقد ِر ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
َشراك م ِ
ِ
باء
َضَبأَ ِإَل َّي ِإ ْ
عايتهَ ،وأ ْ
َ َ َ
ََ َ
ص َب لي أ ْ َ َ
َب َغاني ب َمكائدهَ ،وَن َ
ض َ
هاز ُفر ِ
السب ِع لِ َ ِ ِ ِ
النِت ِ
ط َو ْجهاً َغ ْي َر
المَل ِقَ ،وَي ْب ُس ُ
صِتهَ ،و ُه َو ُي ْظ ِه ُر َب َ
ط ِر َيدتهْ ،انتظا اًر ْ
َّ ْ
شاش َة َ
ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ
طِل ٍقَ ،فَل َّما َأرَْي َت َد َغ َل َس ِر َيرِت ِهَ ،وُق ْب َح ما ْان َ
َ
َصَب َح ُم ْجِلباً
ط َو ٰى َعَل ْيه ل َش ِريكه في ملته ،وأ ْ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ص َر ْعتَ ُه ِفي ُزْبَيِت ِهَ ،وَرَّد ْيتَ ُه
لِي في َب ْغِيه ،أ َْرَك ْستَ ُه ألُ ِم َأرْسهَ ،وأَتَْي َت ُب ْن َ
يان ُه م ْن أَساسهَ ،ف َ
ِ
ِ
طبقاً لِتُر ِ
اب ِر ْجلِ ِهَ ،و َش َغْلتَ ُه ِفي َب َدِن ِه َوِرْزِق ِهَ ،وَرَم ْيتَ ُه
في َم ْه َو ٰى ُحْف َرِتهَ ،و َج َعْل َت َخ َّدهُ َ َ
شاق ِ
ِبحج ِِره ،وخنْقتَه ِبوتَ ِِره ،وَذ َّكيتَه ِبم ِ
ص ِهَ ،وَكَب ْبتَ ُه لِ َم ْن َخ ِِرهَ ،وَرَد ْد َت َك ْي َدهُ ِفي َن ْح ِِره،
َ َ َ ََ ُ َ
َ ْ ُ َ
ِِ
ِ ِِ
وربْقته ِبن ِ ِ
اسِتطاَلِت ِه،
ضاء َل َب ْع َد َن ْخ َوته ،واَ ْنَق َم َع َب ْع َد ْ
َ ََ َ ُ َ َ
دامتهَ ،وَف َسأْتَ ُه ب َح ْس َرته ،فا ْستَ ْخ َذأَ َوتَ َ
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ِ ِ ِ َِّ
ِ
ِ
ط َوِت ِهَ ،وَق ْد ِك ْد ُت يا
َن َيرِاني ِفيها َي ْوَم َس ْ
كان ُي َؤ ِم ُل أ ْ
ْسو اًر في ِرْب ِق حباَلته ،التي َ
َذليالً َمأ ُ
ر ِب َلوال رحمتك ،أَن يح َّل ِبي ما ح َّل ِب ِ ِ
الح ْم ُد يا َر ِب ِم ْن ُمْقتَِد ٍر ال ُي ْغَل ُب،
ساحتهَ ،فَل َك َ
َ
َ
َ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ُ
وِذي أ ٍ
آل مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
ين،
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ
َ
َْ َ ُ َ
ٍِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِق ِب َح ْس َرِت ِهَ ،و َع ُد ٍو َش ِجي ِب َغ ْي ِظ ِه،
ينِ .إل ِهي َوَك ْم م ْن حاسد َشر َ
َوآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
َ
ام ِ
وسَلَقِني ِبح ِد لِ ِ
سان ِه ،ووخ َزِني ِبمو ِق عيِن ِه ،وجعَلِني َغرضاً لِمر ِ
يهَ ،وَقَّل َدِني ِخالالً َل ْم
ََ َ
َ
َْ َ َ َ
َ
َ
ُ
ََ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
جابِت َكُ ،متََو ِكالً َعَل ٰى ما َل ْم أ ََز ْل
تََز ْل فيهَ ،
ناد ْيتُ َك يا َرب ُم ْستَجي اًر ِب َك ،واثقاً ِب ُس ْرَعة ِإ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ع
ضَ
ط َه ُد َم ْن َآو ٰى ِإَل ٰى ظ ِل َكَنف َكَ ،وَل ْن تَْق َر َ
أَتَ َع َّرُف ُه م ْن ُح ْس ِن دفاع َك ،عالماً أََّن ُه ال ُي ْ
صار ِب َكَ ،فح َّ ِ ِ ِ ِ ِ
الحو ِاد ُث م ْن َلجأَ ِإَل ٰى م ْع ِق ِل ِ
اإل ْنِت ِ
الح ْم ُد يا
ص ْنتَني م ْن َبأْسه بُق ْد َرِت َكَ ،فَل َك َ
َ
َ َ
َ
َ
ٍ
ر ِب ِمن مْقتَِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
اج َعْلِني
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َوآل ُم َح َّمدَ ،و ْ
َ
ُ ُ َ
َْ َ ُ َ
ْ ُ
اك ِرينِ .إل ِهي وَكم ِمن س ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
حائ ِب َم ْك ُروٍه َجَّل ْيتَها،
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذ َ
الشاك ِر َ
لَن ْع َ َ
َ
ْ َ
داول َك ارم ٍة أَجريتَها ،وأَعي ِن أ ٍ
طمستَها ،و ِ
وسم ِ
ناشَئ ِة َر ْح َم ٍة
اء ِن ْع َم ٍة َم َ
ط ْرتَهاَ ،و َج ِ َ َ ْ َ ْ
َ ُْ ْ
َحداث َ َ ْ
َ
َََ
ور ِ ٍ
ام ِر ُكر ٍ
عافي ٍة أَْلبستَها ،و َغو ِ
ِ ِ
بات َك َشْفتَهاَ ،وأُم ٍ
ك
جارَية َق َّد ْرتَهاَ ،ل ْم تُ ْع ِج ْز َ
ُ
َن َش ْرتَهاَ ،و ُجَّنة َ َ ْ
َ
ُ
طَلبتَها ،وَلم تَمتَِنع ِمنك ِإ ْذ أَردتَهاَ ،فَلك الحمد يا ر ِب ِمن مْقتَِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
َناة
َْ
َ ْ ْ ْ َْ
ِإ ْذ َ ْ
َ َ ُْ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
اك ِرين ،و ِ
آل مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ٍ ِ
ال يعجلِ ،
آلالئ َك ِم َن
َ ْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ
اج َعْلني لَن ْعمائ َك م َن الش َ َ
َْ َ ُ َ
َّ ِ
ظ ٍن َحس ٍن َحَّقْق َت ،و ِم ْن َكس ِر ِإم ٍ
الق َجَب ْر َتَ ،و ِم ْن َم ْس َكَن ٍة
ينِ .إل ِهي َوَك ْم ِم ْن َ
الذاك ِر َ
ْ ْ
َ
َ
َّ ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
َل َع َّما تَْف َع ُل َو ُه ْم
ص ْرَعة ُم ْهل َكة َن َع ْش َتَ ،و ِم ْن َم َشقة أ ََر ْح َت ،ال تُ ْسأ ُ
فاد َحة َحَّوْل َتَ ،و ْمن َ
ِ
طيت ،وَلم تُسأَل َفابتَدأْت ،و ِ
يح
ص َك ما أ َْنَفْق َتَ ،وَلَق ْد ُسئْل َت َفأ ْ
استُم َ
َع َ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ْ
ُي ْسأَُلو َنَ ،وال َي ْنُق ُ
ِ َّ ِ
طُّوالً يا َر ِب َوِإ ْحساناًَ ،وأََب ْي ُت
امِتناناًَ ،وإِالَّ تَ َ
ضلِ َك َفما أ ْ
باب َف ْ
ُ
َك َد ْي َت ،أََب ْي َت إال إ ْنعاماً َو ْ
ِ
ماتك ،و ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ك،
يكَ ،وتَ َعدياً ل ُح ُدوِد َكَ ،و َغْفَل ًة َع ْن َو ِعيد َ
اء َعَل ٰى َمعاص َ
ِإال ْانتهاكاً ل ُح ُر َ َ ْ
اجتر ً
وطاع ًة لِعد ِوي وعد ِوك ،وَلم يمنعك يا ِإل ِهي و ِ
ناص ِري ِإ ْخاللِي ِب َّ
الش ْك ِر َع ْن ِإ ْتما ِم
َ َ َُ َ َُ َ َ ْ َ َْْ َ
َ
ِِ
ِ ِ
َّ
سانك ،وال حج َزِني ِ
الله َّم وهذا مقام عب ٍد َذلِ ٍ
ذل َك َع ْن ِإرِت ِ
ف
يلْ ،
اعتََر َ
كاب َمساخط َكْ َ ُ َ َ ُ .
ْ
إ ْح َ َ َ َ
ير ِفي أ ِ
َلك ِبالتَّو ِح ِيد ،وأََق َّر عَلى نْف ِس ِه ِبالتَّْق ِ
صِ
َداء َح ِق َكَ ،و َش ِه َد َل َك ِب ِس ُبوِغ ِن ْع َمِت َك َعَل ْي ِه،
َ ٰ َ
َ ْ
َ
ِ
يل ِ ِ
ِ
سانك ِإَلي ِهَ ،فهب لِي يا ِإل ِهي وسِي ِدي ِمن َف ِ
ْ ْ
َو َجم ِ َ
عادت َك ع ْن َدهَُ ،وإِ ْح َ ْ َ ْ
ضل َك ما أ ُِر ُيدهُ
ََ
ِ
ِإَل ٰى ر ْحمِت َك ،وأَتَّ ِخ ُذه سَّلماً أ ْ ِ ِ ِ
آم ُن ِب ِه ِم ْن َس َخ ِط َكِ ،ب ِع َّزِت َك
َع ُرُج فيه إَل ٰى َم ْرضات َكَ ،و َ
َ ُ ُ
َ َ
ِ ِِ
طولِك وبِح ِق نِبِيك مح َّم ٍد َّ
الح ْم ُد يا َر ِب ِم ْن ُمْقتَِد ٍر ال
صل ٰى هللاُ َعَل ْيه َوآلهَ ،فَل َك َ
َو َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
آل مح َّم ٍد ،واجعْلِني لِنع ِ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
مائ َك ِم َن
َْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ َ ْ َ
ُ ُ َ
َْ َ ُ َ
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ٍ
ِ
ِ
ِ
الذ ِ
َّ ِ
آلالئك ِمن َّ
ِ
اك ِر َ ِ ِ
الم ْو ِت،
ينَ ،و َ َ
الشاك ِر َ
ين .إلهي َوَك ْم م ْن َع ْبد أ َْم َس ٰى َوأ ْ
َصَب َح في َك ْرب َ
ِ ِ
الن َ ِ
الص ْد ِرَ ،و َّ
وبَ ،وأَنا ِفي عا ِفَي ٍة
َو َح ْش َر َج ِة َّ
الجلُ ُ
ودَ ،وتَْف َزعُ َل ُه الُقلُ ُ
ظ ِر إَل ٰى ما تَْق َشع ُّر م ْن ُه ُ
ِ ِ ِِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍِ
ص ِل َعَل ٰى
م ْن ذل َك ُكلهَ ،فَل َك َ
الح ْم ُد يا َرب م ْن ُمْقتَدر ال ُي ْغَل ُبَ ،وذي أَناة ال َي ْع َج ُلَ ،
آل مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ٍ ِ
ينِ .إل ِهي َوَك ْم
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
ُم َح َّمد َو ُ َ
ِم ْن عب ٍد أَمس ٰى وأَصبح س ِقيماً مو ِجعاًِ ،في أََّن ٍة وع ِو ٍ
يلَ ،يتََقَّل ُب ِفي َغ ِم ِه ،ال َي ِج ُد
ََ
ُ
َْ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ
طعام ًا وال َشراباً ،وأَنا ِفي ِ
ِ
ِ
الع ْي ِ
ص َّح ٍة ِم َن َ ِ
ش،
يغ َ
َمحيصاًَ ،وال ُيس ُ
الم ًة م َن َ
َ
َ
الب َدنَ ،و َس َ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍِ
ص ِل َعَل ٰى
ُك ُّل ذل َك م ْن َكَ ،فَل َك َ
الح ْم ُد يا َرب م ْن ُمْقتَدر ال ُي ْغَل ُبَ ،وذي أَناة ال َي ْع َج ُلَ ،
آل مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ٍ ِ
ينِ .إل ِهي َوَكم
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
ُم َح َّمد َو ُ َ
ِمن عب ٍد أَمسى وأَصبح ِ
ط ِريداً ،م ْنج ِح اًر ِفي م ِ
خائفاً م ْرُعوباً ،م ْش ِفقاً َو ِجالًِ ،
ض ٍ
يق،
هارباً َ
ْ َْ ْ َ ٰ َ ْ َ َ
ُ َ
َ
ُ
َ
ِ
ٍ ِ
ض ِب ُر ْحِبها ،ال َي ِج ُد ِحيَل ًةَ ،وال َم ْن َج ٰى َوال
المخاِبئَ ،ق ْد ضا َق ْت َعَل ْيه األ َْر ُ
َو َم ْخَبأَة م َن َ
مأْو ٰى ،وأَنا ِفي أَم ٍن و َ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
الح ْم ُد يا َر ِب ِم ْن ُمْقتَِد ٍر ال
ط ْمأَن َينة َوعافَية م ْن ذل َك ُكلهَ ،فَل َك َ
ْ َ
ََ َ
ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
آل مح َّم ٍد ،واجعْلِني لِنع ِ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
مائ َك ِم َن
َْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ َ ْ َ
ُ ُ َ
َْ َ ُ َ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
الذ ِ
َّ ِ
آلالئك ِمن َّ
اك ِر َ ِ ِ
َصَب َح َم ْغلُوالً
ينَ ،و َ َ
الشاك ِر َ
َم َس ٰى َوأ ْ
ين .إلهي َو َسيدي َوَكم م ْن َع ْبد أ ْ
ِ
داة ال يرحمونهَ ،ف ِقيداً ِمن أ ِ ِ ِ
م َكَّبالً ِفي الح ِد ِيد ،بأَي ِدي الع ِ
اخو ِان ِه
َهِله َوَوَلدهُ ،م ْنَقطعاً َع ْن ْ
ْ ْ
َْ َ ُ َ ُ
َْ
ُ
َ
ُ
وبَل ِدِه ،يتوَّقع ك َّل ساع ٍة ِبأ ِ ٍ
َي م ْثَل ٍة يمَّثل ِب ِه ،وأَنا ِفي ِ
عافَي ٍة ِم ْن ذلِ َك
َ ََ ُ ُ
َ
ََ
َي َق ْتَلة ُيْقَت ُلَ ،وبِأ ِ ُ ُ َ ُ
َ
ُكلِ ِهَ ،فَلك الحمد يا ر ِب ِمن مْقتَِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
َناة ال يعجل ،ص ِل عَل ٰى مح َّم ٍد و ِ
آل
َ َ ُْ َ
َْ َ ُ َ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ينِ .إل ِهي َوَكم ِم ْن َع ْب ٍد
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
َُ
الق ِ ِ ِ
ِ
ِ
باشرة ِ
داء ِم ْن ُك ِل
الح ْر َبَ ،و ُم َ َ َ
تال ِبَنْفسهَ ،ق ْد َغشَي ْت ُه األ ْ
َصَب َح ُيقاسي َ
أ َْم َس ٰى َوأ ْ
َع ُ
ماح وآَل ِة الحر ِب ،يتََقعَقع ِفي ِ ِ
السي ِ
ٍِ
وفَ ،و ِ
ف
الحديدَ ،ق ْد َبَل َغ َم ْج ُه َ
ودهُ ،ال َي ْع ِر ُ
جانب ِب ُّ ُ
َ
َْ َ ْ ُ
الر ِ َ
ِحيَل ًة ،وال ي ِجد مهرب ًاَ ،قد أُدِنف ِبال ِجر ِ
السناِب ِك َواأل َْر ُج ِل،
احات ،أ ََو ُمتَ َش ِحطاً ِب َد ِم ِه تَ ْح َت َّ
ْ ْ َ
َ َ ُ ََْ
ٍ
ِ
ظرة ِإَلى أَهلِ ِه ووَل ِدِه ال يْق ِدر عَليها ،وأَنا ِفي ِ
عافَي ٍة ِم ْن ذلِ َك
َ ُ َْ َ
َيتَ َمَّن ٰى ُش ْرَب ًة م ْن ماء ،أ َْو َن ْ َ ً ٰ ْ َ َ
ُكلِ ِهَ ،فَلك الحمد يا ر ِب ِمن مْقتَِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
َناة ال يعجل ،ص ِل عَل ٰى مح َّم ٍد و ِ
آل
َ َ ُْ َ
َْ َ ُ َ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ينِ .إل ِهي َوَكم ِم ْن َع ْب ٍد
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
َُ
أَمسى وأَصبح ِفي ُ ِ
حار ،وعو ِ
اص ِ
َهو ِ
الغ َر َق
ف ِ
ال َواأل َْمو ِ
الر ِ
اجَ ،يتََوَّق ُع َ
ياحَ ،واأل ْ
ظلُمات الِب ِ َ َ
َْ ٰ َ ْ ََ
والهالك ،ال يْق ِدر عَلى ِحيَل ٍة ،أَو مبَتلى ِب ِ
صاعَق ٍة ،أ َْو َه ْد ٍم أ َْو َح ْر ٍق أ َْو َشر ٍق ،أ َْو
َ ُ َ ٰ
َ َ َ
ْ ُْ ً
ِ ٍ ِ ِ ِِ
ٍ
ِ
ٍ
الح ْم ُد يا َر ِب ِم ْن ُمْقتَِد ٍر
َخ ْسف أ َْو َم ْس ٍخ أ َْو َق ْذفَ ،وأَنا في عافَية م ْن ذل َك ُكلهَ ،فَل َك َ
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ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
آل مح َّم ٍد واجعْلِني لِنع ِ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
مائ َك ِم َن
َْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمدَ ،و ُ َ َ ْ َ
ُ ُ َ
َْ َ ُ َ
لهي وَكم ِمن عب ٍد أَمسى وأَصبح م ِ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ساف اًر ِ
ينِ .إ ِ
شاخصاً
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
َ
ْ َْ ْ َ ٰ َ ْ َ َ ُ
عن أ ِ ِ ِ ِ
وش و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الهوا ِمَ ،و ِحيداً َف ِريداً،
َْ ْ
الو ُح ِ َ َ
البهائ ِم َو َ
المفاوِز ،تائهاً َم َع ُ
َهله َوَوَلدهُ ،متَ َحي اًر في َ
ال ،أ َْو ُمتَأ َِذياً ِبَب ْرٍد أ َْو َح ٍر ،أ َْو ُجوٍع أ َْو ُع ْرٍي ،أ َْو َغ ْي ِِره
ف ِحْيَل ًةَ ،وال َي ْهتَِدي َسِبي ً
ال َي ْع ِر ُ
ِ ٍ ِ ِ ِِ
ِمن َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
الح ْم ُد يا َر ِب ِم ْن ُمْقتَِد ٍر ال
َ
الشدائد ،م َّما أَنا م ْن ُه خْلٌو في عافَية م ْن ذل َك ُكلهَ ،فَل َك َ
ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
آل مح َّم ٍد ،واجعْلِني ِلنع ِ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
مائ َك ِم َن
َْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ َ ْ َ
ُ ُ َ
َْ َ ُ َ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
الذ ِ
َّ ِ
آلالئك ِمن َّ
اك ِر َ ِ ِ
َصَب َح َف ِقي اًر
ينَ ،و َ َ
الشاك ِر َ
َم َس ٰى َوأ ْ
ين .إلهي َو َسيدي َوَكم م ْن َع ْبد أ ْ
ِ
ِ
عارياً مملِقاً ،مخ ِفقاً مهجو اًرِ ،
ِ
ض ٍل ،أ َْو
جائعاً َ
ود َعَل ْيه ِبَف ْ
آنَ ،ي ْنتَظ ُر َم ْن َي ُع ُ
ظ ْم َ
ُ ْ َْ ُ
عائالًْ ُ ِ ،
عب ٍد و ِج ٍ
يه ِعندك هو أَوجه ِمِني ِعندك ،وأ َ ِ
باد ًة َل َكَ ،م ْغُلوالً َمْق ُهو اًرَ ،ق ْد َح َم َل ِثْقالً
َش ُّد ع َ
ْ َ َ َُ ْ َ ُ
َْ َ َ
َْ َ
ِ ِ
ِ
الض ِريب ِة ،أَو مبَتلى ِبب ٍ
ِ
ِ
َّة ،و ُكْلَف ِة ِ ِ
ِ
الء َش ِد ٍيد ال
الرقَ ،وِثْق َل َّ َ ْ ُ ْ ً َ
م ْن تَ َعب َ
العناءَ ،وِش َّدة ُ
الع ُبودي َ
عافي ٍة ِم َّما هو ِف ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه،
الم َك َّرُم في َ
َُ
المعا َف ٰى ُ
المَن َّع ُمُ ،
وم ُ
قَب َل َل ُه إال ب َمن َك َعَل ْيهَ ،وأَنا َ
الم ْخ ُد ُ
َفَلك الحمد يا ر ِب ِمن مْقتَ ِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
َناة ال يعجل ،ص ِل عَل ٰى مح َّم ٍد و ِ
آل
َ َ ُْ َ
َْ َ ُ َ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
ْ ُ
مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ينِ .إل ِهي َو َسِي ِدي َوَك ْم ِم ْن
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
َُ
ٍ
العَّل ِة ،وِفي ِل ِ
ش ِ
ِ
ال ،م ِريضاً س ِقيماً ،م ْدِنفاً َعَل ٰى ُف ُر ِ
باسها َيتََقَّل ُب
َع ْبد أ َْم َس ٰى َوأ ْ
َ
ُ
َ
َصَب َح َعلي ً َ
ي ِميناً وِشماالً ،ال يع ِرف َشيئاً ِمن َل َّذ ِة َّ
الشر ِ
الطعامِ ،وال ِم ْن َل َّذ ِة َّ
ظ ُر ِإَل ٰى َنْف ِس ِه
ابَ ،ي ْن ُ
َْ ُ ْ ْ
َ
َ َ
ِ
ض اًر وال َنْفعاً ،وأَنا ِخْلو ِم ْن ذلِ َك ُكلِ ِه ِبج ِ
له
ود َ
ك َوَك َرِم َكَ ،فال ِإ َ
ُ
َح ْس َرًة ،ال َي ْستَط ُ
ٌ
َ
يع َلها َ َ
ِإالَّ أَنت سبحانك ِمن مْقتَ ِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
َناة ال يعجل ،ص ِل عَل ٰى مح َّم ٍد و ِ
آل
َْ َ ُ َ َ ُ َ َ
ُ ُ َ
ْ َ ُْ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
مح َّم ٍد ،و ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ين،
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
ينَ ،ولَِن ْع َ َ
اج َعْلني َل َك م َن العاِبد َ
َ ْ
َُ
ٍ
ِِ
ِ
وارحمِني ِبرحمِتك يا أَرحم َّ ِ ِ
َصَب َح َوَق ْد
الراحم َ
َم َس ٰى َوأ ْ
الي َو َسيدي َوَك ْم م ْن َعبد أ ْ
َ ْ َْ
ين َ .م ْو َ
َ ْ َ َ ْ ََ
دنا يومه ِمن ح ْت ِف ِه ،وأَحدق ِب ِه مَلك المو ِت ِفي أ ِ ِ
ِ
ِ
الم ْو ِت
ْ
َ َْ ُ ُ ْ َ
َ ْ َ َ َ ُ َْ
َعوانهُ ،يعال ُج َس َكرات َ
َخ ِ
ِ ِ
َّائ ِه وأ َِوَّد ِائ ِه وأ ِ
ِ
ياض ُه ،تَ ُدور َع ْيناه َي ِميناً وِشماالًَ ،ي ْن ُ ِ
الئ ِهَ ،ق ْد ُمِن َع ِم َن
َوح َ
ُ
ُ
َ
ظ ُر إَل ٰى أَحب َ
َ
ِ
ِ
الكالمِ ،وح ِجب ع ِن ِ
الخ ِ
طابَ ،ي ْن ُ ِ
ض اًر َوال َنْفعاً،
َ
يع َلها َ
َُ َ َ
ظ ُر إَل ٰى َنْفسه َح ْس َرًة ،ال َي ْستَط ُ
وأَنا ِخْلو ِمن ذلِك ُكلِ ِه ِبجوِدك وَكرِمكَ ،فال ِإ َّ
حان َك ِم ْن ُمْقتَِد ٍر ال ُي ْغَل ُب،
له ِإال أ َْن َت ُس ْب َ
ُ َ َ َ َ
ٌ ْ َ
َ
َ
وِذي أ ٍ
آل مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
ين،
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ
َ
َْ َ ُ َ
اك ِرين ،وارحمِني ِبرحمِتك يا أَرحم َّ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
الي َو َسِي ِدي َوَك ْم ِم ْن
الراحم َ
َوآلالئ َك م َن الذ َ َ ْ َ ْ
ينَ .م ْو َ
َ ْ َ َ ْ ََ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
وس و ُّ ِ
الح ُب ِ
داولُ ُه
َصَب َح في َمضائ ِق ُ
َع ْبد أ َْم َس ٰى َوأ ْ
الس ُجونَ ،و ُك َربِها َوُذلها َو َحديدهاَ ،يتَ َ
َ
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حال يْفعل ِب ِه ،وأ ُّ ٍ َّ ِ
أَعوانها وز ِ
ِ
َي ٍ
ض ٍر ِم َن
بانَيتُهاَ ،فال َي ْد ِري أ َّ
ْ ُ ََ
َي ُم ْثَلة ُي َمث ُل ِبهَ ،ف ُه َو في ُ
َُُ
َ
ِِ
ِ
ش ،وضن ٍك ِمن الح ِ
ياةَ ،ي ْن ُ ِ
ض اًر َوال َنْفعاًَ ،وأَنا
يع َلها َ
الع ْي ِ َ َ ْ َ َ
َ
ظ ُر إَل ٰى َنْفسه َح ْس َرًة ،ال َي ْستَط ُ
ِخْلو ِمن ذلِك ُكلِ ِه ِبجوِدك وَكرِمكَ ،فال ِإ َّ
حان َك ِم ْن ُمْقتَِد ٍر ال ُي ْغَل ُبَ ،وِذي
له ِإال أ َْن َت ُس ْب َ
ُ َ َ َ َ
ٌ ْ َ
َ
أ ٍ
آل مح َّم ٍد ،واجعْلِني َلك ِمن العاِب ِدين ،ولِنع ِ
ٍ ِ
َناة ال يعجلِ ،
مائ َك ِم َن
َ َ
َ َ َْ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ َ ْ َ
َْ َ ُ َ
ِِ
اك ِرين ،وارحمِني ِبرحمِتك يا أَرحم َّ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
الي
الراحم َ
الشاك ِر َ
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذ َ َ ْ َ ْ
ينَ .سيدي َو َم ْو َ
َ ْ َ َ ْ ََ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
البالءَ ،و َ ق ِ َّ
ضاءَ ،وأ ْ
اءهُ
َصَب َح َق ْد ْ
َوَك ْم م ْن َع ْبد أ َْم َس ٰى َوأ ْ
فار َ أَود َ
َح َد َق به َ ُ
استَ َم َّر َعَل ْيه الَق ُ
ِ َّ
ار واأل ِ
ِ
ون ُه َي ِميناً
سى أ َِسي اًر َح ِقي اًرَ ،ذلِيالً ِفي أ َْي ِدي ُ
داولُ َ
َم ٰ
الكَّف ِ َ ْ
َّاءهُ َوأَخال َءهَُ ،وأ ْ
َعداءَ ،يتَ َ
َوأَحب َ
ض ِ
ير ،وثُِقل ِبالح ِد ِيد ،ال ير ٰى َشيئاً ِمن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ياء ُّ
الد ْنيا َوال ِم ْن
ْ ْ
ََ
المطام ِ َ َ َ
َوشماالًَ ،ق ْد ُحص َر في َ
ِِ
ِ
رو ِحهاَ ،ي ْن ُ ِ
ض اًر َوال َنْفع ًاَ ،وأَنا ِخْلٌو ِم ْن ذلِ َك ُكلِ ِه
يع َلها َ
ظ ُر إَل ٰى َنْفسه َح ْس َرًة ،ال َي ْستَط ُ
َْ
ودك وَكرِمكَ ،فال ِإله ِإالَّ أَنت سبحانك ِمن مْقتَِد ٍر ال ي ْغَلب ،وِذي أ ٍ
َناة ال َي ْع َج ُل،
ِب ُج ِ َ َ َ َ
َ
ُ ُ َ
ْ َ ُْ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
آل مح َّم ٍد ،و ِ
ِ
مائك ِمن َّ ِ
ٍ ِ
ِ
ين،
الشاك ِر َ
ينَ ،ولَِن ْع َ َ
اج َعْلني َل َك م َن العاِبد َ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ َ ْ
َ
اك ِرين ،وارحمِني ِبرحمِتك يا أَرحم َّ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
طُلَب َّن
يم ،ألَ ْ
الراحم َ
َوآلالئ َك م َن الذ َ َ ْ َ ْ
ين َ .وعزت َك يا َكر ُ
َ ْ َ َ ْ ََ
ِ
ِ
َعوُذ،
َم َّد َن َي َدي َن ْح َو َك َم َع ُج ْرِمها ِإَل ْي َك يا َر ِبَ ،فِب َم ْن أ ُ
م َّما َل َد ْي َكَ ،وألُل َّح َّن َعَل ْي َكَ ،وأل ُ
ِ
وبِمن أَُلوُذ ،ال أ ِ َّ
َّ ِ
ِ
اس ِم َك
َح َد لي ِإال أ َ
َ َْ
َ
َسأَُل َك ب ْ
َنت ،أََفتَ ُرُّدني َوأ َْن َت ُم َعَّولِي َو َعَل ْي َك ُمت َكلي ،أ ْ
َّ ِ
الس ِ
الج ِ
ض َفاستََق َّر ْت ،و َعَل ٰى ِ
ماء فاستََقَّل ْت ،و َعَل ٰى األ َْر ِ
بال َف َرَس ْت،
ض ْعتَ ُه َعَل ٰى َّ
الذي َو َ
ْ
ْ
َ
َ
ٍ
َن تُصِلي عَل ٰى مح َّم ٍد و ِ
َّ ِ
الن ِ
ظَلمَ ،و َعَل ٰى َّ
َن
آل ُم َح َّمدَ ،وأ ْ
استَ َ
هار َف ْ
نار ،أ ْ َ َ َ ُ َ َ
َو َعَل ٰى اللْيل َفأَ ْ َ
َّ
ِ ِ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ص ِغ َيرها َوَكِب َيرهاَ ،وتَُوِس َع َعَل َّي ِم َن
تَْقض َي لي َحوائجي ُكلهاَ ،وتَ ْغف َر لي ُذ ُنوبِي ُكلهاَ ،
ِ ِ ِ
الد ْنيا واآلخرِة ،يا أَرحم َّ ِ ِ
ِ ِ
ين .مو ِ
استَ َع ْن َت،
الرْزق ما تَُبل ُغني ِبه َش َر َ
الي ب َك ْ
الراحم َ َ ْ َ
ف ُّ َ
ْ ََ
آل مح َّم ٍد وأ ِ
َعِني ،وبِك استَجرت َفأَ ِجرِني ،وأ ْ ِ ِ
ٍ ِ
َف ِ
طاعِت َك َع ْن
َ َ ْ َْ ُ
َغنني ِب َ
ْ
َ
صل َعَل ٰى ُم َح َّمد َو ُ َ َ
َ
طاع ِة ِع ِ
الفْق ِر ِإَلى ِع ِز ِ
الغَن ٰى،
باد َكَ ،وبِ َم ْسأََلِت َك َع ْن َم ْسأََل ِة َخْل ِق َكَ ،و ْانُقْلِني ِم ْن ُذ ِل َ
ٰ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ ِ
ضْلتَِني َعَل ٰى َكِث ٍ
اع ِةَ ،فَق ْد َف َّ
ير ِم ْن َخْل ِق َك ُجوداً ِم ْن َك
المعاصي ِإَل ٰى ع ِز الط َ
َوم ْن ُذل َ
قاق ِمِنيِ .إل ِهي َفَلك الحمد عَلى ِ
ذل َك ُكِل ِه ،ص ِل عَل ٰى مح َّم ٍد و ِ
وَك َرماً ،ال ِبِاسِت ْح ٍ
آل
َ َ ُْ َ ٰ
ْ
َ َ َُ َ
َ
مح َّم ٍد ،و ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
مائك ِمن َّ ِ
ين.
ينَ ،وآلالئ َك م َن الذاك ِر َ
الشاك ِر َ
اج َعْلني لَن ْع َ َ
َ ْ
َُ
يل ،سجد وج ِهي البالِي ِ
ثم اسجد وقل :سجد وج ِهي َّ
الذلِيل لِوج ِه َك الع ِز ُيز الجلِ ِ
الفاني
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ ْ َ
لِوج ِهك ِ
الدائ ِم ِ
الكِب ِ
يرَ ،س َج َد َو ْج ِهي َو َس ْم ِعي
الباقيَ ،س َج َد َو ْج ِه َي َ
الغِن ِي َ
الف ِق ُير لِ َو ْج ِه َك َ
َْ َ
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ظ ِمي ،وما أََقَّل ِت األَر ِ ِ ِ
ِ
ين.
ص ِريَ ،وَل ْح ِمي َوَد ِمي َو ِجْل ِدي َو َع ْ
ض مني هلل َر ِب العاَلم َ
ْ ُ
َ
َوَب َ
الله َّم عد عَلى جهلِي ِب ِحْل ِمك ،وعَلى َفْق ِري ِب ِغناك ،وعَلى ُذلِي ِب ِع ِزك وسْل ِ
َّ
طان َكَ ،و َعَل ٰى
َ ََ ٰ
َ ََ ٰ
ُ ُْ َ ٰ َ ْ
َ َُ
ِ
حمن
ض ْع ِفي ِبُقَّوِت َكَ ،و َعَل ٰى َخ ْوِفي ِبأ َْمِن َك َو َعَل ٰى ُذ ُنوِبي َو َخ
ك َوَر ْح َمت َك ،يا َر ُ
َ
طاياي ِب َعْف ِو َ
َ
اك ِفِن ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يه
َعوُذ ِب َك ِم ْن َش ِِرهَ ،ف ْ
يم .الل ُه َّم ِإني أ َْد َرُء ِب َك في َن ْح ِر ( ُفالن ْب ِن ُفالن)َ ،وأ ُ
يا َرح ُ
ط ِ
ِِ ِ ِ
بادكِ ،من َفر ِ
يائك ،وأَولِ َ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
غاة
اعَن ِة َخْل ِق َكَ ،و ُ
يائ َك م ْن َخْلق َكَ ،وصالحي ع َ ْ
بما َكَف ْي َت به أ َْنب َ َ َ ْ
ع ِ
الر ِ
ينِ ،إَّن َك َعَل ٰى ُك ِل َشي ٍء َق ِد ٌير،
اح ِم
دات َكَ ،و َش ِر َج ِم
يع َخْل ِق َكِ ،ب َر ْح َمِت َك يا أ َْر َح َم َّ
ِ
َ
ُ
ْ
ِ
يل.
الو ِك ُ
َو َح ْس ُبنا هللاُ َون ْع َم َ
دعاء اإلمام الحسين (عليه السالم) يوم عرفة
روي أن بش ار وبشي ار ولدا غالب األسدي قاال :لما كان عصر عرفة في عرفات ،وكنا
عند أبي عبد هللا الحسين عليه السالم ،خرج عليه السالم من خيمته مع جماعة من
أهل بيته وأوالده وشيعته بحال التذلل والخشوع واالستكانة ،فوقف في الجانب األيسر
من الجبل ،وتوجه إلى الكعبة ،ورفع يديه قبالة وجهه كمسكين يطلب طعاما ،وق أر
هذا الدعاء:
دعاء اإلمام الحسين (ع) يوم عرفة
مانع ،وال َكصن ِع ِه صنع ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ َّ
صانعَ ،و ُه َو
ُ ْ ُ ُْ
اَْل َح ْم ُد هلل الذى َل ْي َس لَقضآئه داف ٌعَ ،وال ل َعطائه ٌ َ
لط ِ
دائ ِع ،واَ ْتَقن ِب ِح ْكمِت ِه َّ ِ
طر اَجناس اْلب ِ
نائع ،ال تَ ْخفى عَلي ِه ا َّ
ِ
الئ ُع،
َ
َْ
اْل َجو ُاد اْلواس ُعَ ،ف َ َ ْ َ َ
الص َ
َ
دائع ،جازى ُك ِل ِ
ِ
ِ
ِ
صانع ،ورِائ ُ ِ
احم ُك ِل ِ
ضارعَ ،و ُم ْن ِزُل
ضيع ع ْن َدهُ اْل َو ُ
َوال تَ ُ
َ
ش ُكل قانعَ ،ور ُ
ور الس ِ
سامع ،ولِْل ُكر ِ
اط ِع ،وهو لِ َّلدعو ِ
ات ِ
تاب اْل ِ
بات ِ
اْلم ِ
ناف ِع واْل ِك ِ
الن ِ
جام ِعِ ،ب ُّ
داف ٌع،
َ
ٌ َ ُ
َ َُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ىء،
َولِ َّلد َرجات راف ٌعَ ،ولِْل َجباِب َرِة قام ٌعَ ،فال ا َ
ىء َي ْعدلُ ُهَ ،وَل ْي َس َكم ْثله َش ٌ
له َغ ْي ُرهَُ ،وال َش َ
َّ
ِ
دير ،اَلل ُه َّم ِانى اَ ْرَغ ُب
َو ُه َو َّ
صير ،الل ُ
بيرَ ،و ُه َو َعلى ُكل َشىء َق ٌ
طيف اْل َخ ُ
ميع اْلَب ُ
الس ُ
الربوبِي ِ
َّة َل َكُ ،م ِق اًر ِباََّن َك َربىِ ،اَل ْي َك َم َردىِ ،ا ْبتََدأتَنى ِبِن ْع َمِت َك َقْب َل اَ ْن اَ ُكو َن
ِإَل ْي َكَ ،واَ ْش َه ُد ِب ُّ ُ
ِ
الُصالبِ ،
ِ ُّ ِ
آمناً لِ َرْي ِب اْل َم ُنو ِن،
َش ْيئاً َمذكو اًرَ ،و َخَلْقتَنى م َن التراب ،ثُ َّم اَ ْس َك ْنتَنى ا ْ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
الده ِ ِ
و ِْ ِ
ِ
ال َُيا ِم
قادم ِم َن ا ْ
صْلب الى َرحم ،فى تَ ُ
ور والس َ
اختالف ُّ ُ
َ
نينَ ،فَل ْم اَ َز ْل ظاعناً م ْن ُ
ِ
ِ ِ
ِِ
ط ِفك لى ،واِح ِ
ِ ِ
سان َك اَل َّى ،فى
اْلماضَيةَ ،واْلُق ُرو ِن اْلخالَيةَ ،ل ْم تُ ْخ ِر ْجنى ل َأرَفت َك بىَ ،ولُ ْ َ
َ ْ
دوَل ِة اَِئ َّم ِة اْل ُكْف ِر َّالذين نَقضوا عهدك ،وَك َّذبوا رسَلكِ ،
لكَّن َك اَ ْخ َر ْجتَنى َّللذى َسَب َق لى
َ َ ُ ََْ َ َ ُ ُ ُ َ
َْ
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ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ْن ِع َك،
م َن اْل ُهدى ،الذى َل ُه َي َّس ْرتَنىَ ،وفيه اَ ْن َشأْتَنىَ ،وم ْن َقْبل َرُؤْف َت بى ب َجميل ُ
ِ ِ
ظلُمات ثَالثَ ،ب ْي َن َل ْحم
فابتََد ْع َت َخْلقى ِم ْن َمِنى ُي ْمنىَ ،واَ ْس َك ْنتَنى فى ُ
َو َسواِب ِغ ن َعم َكْ ،
َوَدم َو ِجْلدَ ،ل ْم تُ ْش ِه ْدنى َخْلقىَ ،وَل ْم تَ ْج َع ْل ِاَل َّى َش ْيئاً ِم ْن اَ ْمرى ،ثُ َّم اَ ْخ َر ْجتَنى ِلَّلذى َسَب َق
لى ِم َن اْل ُهدى ِاَلى ُّ
صِبياًَ ،وَرَزْقتَنى ِم َن
الد ْنيا تآماً َس ِوياًَ ،و َح ِف ْظتَنى ِفى اْل َم ْه ِد ِطْف ً
ال َ
الُ َّم ِ
َّ ِ
ِ
اْل ِغ ِ
الرو ِ
اح َم،
هات َّ
ذآء َلَبناً َم ِرياًَ ،و َع َ
طْف َت َعَل َّى ُقلُ َ
وب اْل َحواض ِنَ ،وَكفْلتَنى ا ْ ُ
طوار ِ
ِق اْل ِ
الز َ ِ ُّ ِ
جآنَ ،وسَّل ْمتَنى ِم َن ِ
حيم يا
َوَك ْ
التَنى ِم ْن َ
َ
يادة َوالنْقصانَ ،فتَعاَل ْي َت يا َر ُ
ِ
ِ
االنعامَِ ،وَرب َّْيتَنى آِيداً فى
استَ ْهَلْل ُت ناطقاً ِباْل َكالمِ ،اَ ْت َم ْم َت َعَل َّى َسواِب َغ ْ
َر ْح ُ
من ،حتى ا َذا ْ
اعتََدَل ْت ِم َّرتى ،اَ ْو َج ْب َت َعَل َّى ُح َجتَّ َكِ ،باَ ْن اَْل َه ْمتَنى
اكتَ َمَل ْت ِف ْ
ُك ِل عامَ ،حتى إ َذا ْ
ط َرتىَ ،و ْ
ِ
مآئك واَر ِ
مع ِرَفتَك ،ورَّوعتَنى ِبعجاِي ِب ِح ْكمِتك ،واَيَق ْ ِ
ض َك ِم ْن
ظتَنى لما َذ َر َ
َ ْ َ ََ ْ
َ َ َْ
أت فى َس َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
بادتَ َكَ ،وَف َّه ْمتَنى ما
طاعتَ َك َو ِع َ
كَ ،وِذ ْك ِر َ
َبدائ ِع َخْلق َكَ ،وَنب َّْهتَنى ل ُش ْك ِر َ
وج ْب َت َعَل َّى َ
كَ ،واَ َ
جاءت ِب ِه رسلُك ،وي َّسرت لى تََقبُّل مر ِ
ميع ذلِ َك ِب َعوِن َك
ضات َكَ ،و َمَن ْن َت َعَل َّى فى َج ِ
َْ
ُ ُ َ ََ ْ َ
َ َْ
ِ
ِ
وُل ْ ِ
َّ
ض لى يا ِالهى ِن ْع َم ًة ُدو َن اُخرى،
طف َك ،ثُ َّم ا ْذ َخَلْقتَنى م ْن َخ ْي ِر الثرىَ ،ل ْم تَ ْر َ
َ
ظ ِم عَل َّى ،واِح ِ
عاش ،وصن ِ
الر ِ
وف ِ
سان َك
َوَرَزْقتَنى ِم ْن اَنو ِ
ياش ِب َمِن َك اْل َعظي ِم ا ْ
اع اْل َم ِ َ ُ ُ
ال َُ ْع َ َ
َ ْ
ِ
ِ
النعمِ ،وصرْفت عنى ُك َّل ِ
ِ
النَقمَِ ،ل ْم َي ْمَن ْع َك
ميع َ َ َ َ َ َ
اْلَقدي ِم اَل َّىَ ،حتى اذا اَ ْت َم ْم َت َعَل َّى َج َ
جهلى وج أرَتى عَلي َك اَ ْن َدَلْلتَنى ِالى ما يَق ِربنى ِاَلي َك ،و َّ
وفْقتَنى لِما ُي ْزِلُفنى َل َد ْي َكَ ،فِا ْن
َْ
َ ْ َ ُْ
ُ ُ
ْ َ
ط ْعتُ َك َش َك ْرتَنىَ ،واِ ْن َش َك ْرتُ َك ِزْدتَنىُ ،ك ُّل
ط ْيتَنىَ ،واِ ْن اَ َ
َد ْع َوتُ َك اَ َج ْبتَنىَ ،واِ ْن َسأَْلتُ َك اَ ْع َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
حان َكِ ،م ْن ُم ْب ِدئ ُمعيدَ ،حميد
حان َك ُس ْب َ
مال ال َُ ْن ُعم َك َعَل َّىَ ،وِا ْحسان َك اَل َّىَ ،ف ُس ْب َ
ذل َك ا ْك ٌ
َى ِن َع ِم َك يا ِالهى اُ ْحصى َع َدداً َوِذ ْك اًر ،أ َْم
كَ ،فأ ُّ
مآؤ َكَ ،و َع ُ
آالؤ َ
ظ َم ْت ُ
مجيد ،تََق َّد َس ْت اَ ْس ُ
اَ ُّى عطاياك أَ ُقوم ِبها ُش ْك اًر ،و ِهى يا ر ِب اَ ْكثر ِمن اَن يح ِ
صَي َها اْلعآد ُو َن ،أ َْو َيْبلُ َغ ِعْلماً
َ
ُ ْ ْ ُْ
َ َ َ
َ ُ
الضر ِ
ِ
ِبها اْل ِ
الض ِر َو َّ
ظ َه َر
َكثََر ِمما َ
حاف ُ
آء ،أ ْ
ص َرْف َت َوَد َأر َ
ْت َعنى اَلل ُه َّم م َن ُ
َ
ظو َن ،ثُ َّم ما َ
آء ،واَنا اَ ْشهد يا ِالهى ِبحقيَق ِة ايمانى ،وعْق ِد عز ِ
عافي ِة و َّ ِ
ِ
ِ
مات َيقينى،
َ َ ََ
السر َ َ َ ُ
َ
لى م َن اْل َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صرى،
صر ِ
يح تَ ْوحيدىَ ،وباط ِن َم ْك ُنو ِن َ
ضميرىَ ،و َعالئ ِق َمجارى ُنور َب َ
َوخالص َ
ِ
سار ِب نْفسى ،وخذار ِ
يف مارِ
ِن ِع ْرَنينىَ ،وم ِ
ِ
سار ِب
ََ
صْف َحة َجبينىَ ،و ُخ ْر ِق َم ِ َ
َ
َواَسارير َ
ِ
كات َل ِ
حر ِ
تاىَ ،و ِ
فظ لِسانىَ ،و َم ْغ َرِز َحَن ِك
ِس ِ
ماخ َس ْمعىَ ،وما ُ
ض َّم ْت َواَ َ
طبَق ْت َعَل ْيه َشَف َ
ِ
ط َعمى َو َم ْش َربىَ ،و ِحماَل ِة اُ ِم َأرْسىَ ،وُبُلوِغ
ضراسىَ ،و َم ِ
ساغ َم ْ
َفمى َوَفكىَ ،و َمناِبت اَ ْ
حمائ ِل حب ِل وتينى ،وِن ِ
اشتَمل علي ِه تامور صدرى ،و ِ
ِِ
ِ
ياط
َ
َْ َ
َ
فارِغ حبائل ُع ُنقىَ ،و َما ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ
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ِ
الذ حواشى َكِبدى ،وما حوْته َشراسيف اَضالعى ،و ِحقاق م ِ
ِ ِ
فاصلى،
ُ ْ
َ ََ ُ
حجاب َقْلبىَ ،وأَ ْف َ
َ ُ َ
ِ
ِ
صبى،
بض َعواملىَ ،واَطر ُ
َوَق ُ
صبى َوَق َ
اف اَناملى َوَل ْحمى َوَدمىَ ،و َش ْعرى َوَب َشرىَ ،و َع َ
ِ
َو ِعظامى َومخى َو ُع ُروقىَ ،و َج ُ ِ
ام َر ُِضاعى،
ُ
ميع َجوارحىَ ،و َما ْانتَ َس َج َعلى ذل َك اَي َ
ظتى وس ُكونى وحر ِ
َّ ِ
الُر ِ
كات ُرُكوعى َو ُس ُجودى ،اَ ْن َل ْو
َوما اَقلت ا ْ َ ْ ُ
َ َ
ض منىَ ،وَن ْومى َويَق َ َ ُ
قاب َلو ع ِمرتُها اَن أُؤِدى ُش ْكر و ِ
الُح ِ
ِ
ال َُ
اح َدة ِم ْن
اجتَ َه ْد ُت َم َدى ا ْ
ْ ُ ْ
عصار َوا ْ َ ْ
حاوْل ُت َو ْ
ْ َ َ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ك اََبداً َجديداًَ ،وثَنآء ِ
استَ َ
طارفاً
وج ِب َعَل َّى ِبه ُش ْك َر َ
ط ْع ُت ذل َك اال ب َمن َك اْل ُم َ
أ َْن ُعم َك َما ْ
ً
صى مدى ِا ْن ِ
ِ
ِ
عتيداً ،اَجل ولو حرصت اَنا واْل ُّ ِ
عام َك ،سالِ ِف ِه
عآدو َن م ْن َانام َك ،أ ْ
َ
َ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ َ
َن ُن ْح َ َ
ِِِ
ِ
مخِب ُر فى
ال ُُ ْ
صيناهُ اَ َمداًَ ،ه ْي َ
هات أنى ذل َك َواَ ْن َت ْ
ص ْرناهُ َع َدداًَ ،وال اَ ْح َ
َوآنفه ما َح َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
تاب َك اَلل ُه َّم
ص َد َق ك ُ
صوهاَ ،
كتاب َك الناط ِقَ ،والنَبأ الصادقَ ،وا ْن تَ ُع ُّدوا ن ْع َم َة هللا ال تُ ْح ُ
َّ
ك َوُرُسلُ َك ،ما اَ ْن َزْل َت َعَل ْي ِه ْم ِم ْن َو ْحِي َكَ ،و َش َر ْع َت َل ُه ْم َوبِ ِه ْم ِم ْن
يآؤ َ
بآؤ َ
كَ ،وَبل َغ ْت اَ ْنِب ُ
َواِ ْن ُ
ِ
ِ
ول ُم ْؤ ِمناً
دين َكَ ،غ ْي َر أَنى يا الهى اَ ْش َه ُد ِب َج ُُ ْهدى َو ِجدىَ ،و َمْبَل ِغ َ
طاعتى َوُو ْسعىَ ،وأَ ُق ُ
ِ َّ
ِ
يك فى ُمْل ِك ِه
ُموِقناً ،اَْل َح ْم ُد هلل الذى َل ْم َيتَّخ ْذ َوَلداً َفَي ُكو ُن َُ َم ْوُروث ًاَ ،وَل ْم َي ُك ْن َل ُه َشر ٌ
ِ ِ ُّ ِ ِ
َف ُي ُّ
كان
حان ُه ُس ْب َ
صَن َعَ ،ف ُس ْب َ
ه َفيما ْابتََد َ
حان ُهَ ،ل ْو َ
ضآد َُ ُ
عَ ،وال َول ٌّى م َن الذل َف ُي ْرف َدهُ فيما َ
َّ
ِ ِ َّ
طرتا ،سبحان هللاِ اْلو ِ
الص َم ِد َّالذى َل ْم َيلِ ْد َوَل ْم
اح ِد ا ْ
ال َُ َح ِد َّ
في ِهما آل َه ٌة اال هللا َلَف َس َدتا َوتََف َ ُ ْ َ
ِ
ِ
الئ َكِت ِه اْلمَق َّربين ،واَنِب ِ
عادل حمد م ِ
يآئ ِه
ُ َ َْ
ُيوَل ْدَ ،وَل ْم َي ُك ْن َل ُه ُكُفواً َا َحٌد ،اَْل َح ْم ُد هلل َح ْمداً ُي ُ َ ْ َ َ
ِ
ِ ِ َّ
لينَ ،وصَّلى هللاُ َعلى ِخَي َرِت ِه م َح َّمد خاتَ ِم َّ
ين
بين الطاهر َ
ينَ ،وآله الطِي َ
النِبي َ
اْل ُم ْرَس َ
ُ
َ
صين َو َسَّل َم.
ال ُُمخَل َ
ْ
ثم اندفع في المسألة واجتهد في الدعاء  ،وقال وعيناه سالتا دموعاً:
اَلله َّم اجعْلنى َا ْخشاك َكاُنى اَراك ،واَس ِعدنى ِبتَقوايك ،وال تُ ْش ِقنى ِبمع ِ
صَيِت َكَ ،و ِخ ْرلى فى
َ َ ْ ْ
َ
َْ
ُ َْ
َ َ
َق ِ
ِ
ضآئ َكَ ،و ِ
جيل ما َا َّخ ْر َت َوال تَأخي َر ما َع َّجْل َت،
بار ْك لى فى َق َد ِر َ
كَ ،حتى ال أُح َّب تَ ْع َ
اَلله َّم اجعل ِغناى فى َنْفسى ،واْليقين فى َقْلبى ،وا ْ ِ
الص فى َعملىَ ،و ُّ
ور فى
َ َ َ
ُ َْ ْ
الن َ
الُ ْخ َ
َ
َ
َ
ِ
صر َى اْلو ِارثَْي ِن ِمنى،
صيرَة فى دينىَ ،و َمت ْعنى ِب َجو ِارحىَ ،و ْ
صرىَ ،واْلَب َ
اج َع ْل َس ْمعى َوَب َ
َب َ
ظَلمنى ،واَ ِرنى ِ
آربى ،واَ ِق َّر ِبذلِك عينى ،اَ َّلله َّم ْ ِ
فيه ثَ ْارى َوم ِ
ف
اكش ْ
َ َْ
ُ
َ
َ
َ
ص ْرنى َعلى َم ْن َ َ
َو ْان ُ
اخ َس ْأ َش ْيطانىَ ،وُف َّك ِرهانىَ ،وْا َج ْع ْل لى
اغ ِف ْر لى َخ َ
استُْر َع ْوَرتىَ ،و ْ
طيئتىَ ،و ْ
ُك ْرَبتىَ ،و ْ
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يا ِالهى َّ
ال ُُ ْولى ،اَلل ُه َّم َل َك اْل َح ْم ُد َكما َخَلْقتَنى َف َج َعْلتَنى
ال ِخ َرِة َوا ْ
الد َر َج َة اْل ُعْليا ِفى ا ْ
َسميعاً َبصي اًرَ ،وَل َك اْل َح ْم ُد َكما َخَلْقتَنى َف َج َعْلتَنى َخْلقاً َس ِوياً َر ْح َم ًة بىَ ،وَق ْد ُك ْن َت َع ْن
ِ ِ
ورتىَ ،ر ِب
َخْلقى َغِنياًَ ،ر ِب ِبما َب َأرْتَ ْنى َف َع َّدْل َت ِف ْ
صَ
ط َرتىَ ،رب بما اََن َشأْتَنى َفاَ ْح َس ْن َت ُ
ِبما اَ ْح َس ْن َت ِاَل َّى َوفى َنْفسى عا َف ْيتَنىَ ،ر ِب ِبما َكالَتَنى َوَوَّفْقتَنىَ ،ر ِب ِبما اََن ْع َم َت َعَل َّى
ط َع ْمتَنى َو َسَق ْيتَنىَ ،ر ِب
ط ْيتَنىَ ،ر ِب ِبما اَ ْ
َف َه َد ْيتَنىَ ،ر ِب ِبما اَ ْوَل ْيتَنى َو ِم ْن ُك ِل َخ ْير اَ ْع َ
ِ ِ
ك الصافى،
ِبما اَ ْغَن ْيتَنى َواَ ْقَن ْيتَنىَ ،ر ِب ِبما اَ َع ْنتَنى َواَ ْع َزْزتَنىَ ،ر ِب ِبما اَْلَب ْستَنى م ْن س ْت ِر َ
وي َّسر َت لى ِم ْن ص ْن ِع َك اْلكافى ،ص ِل على مح َّمد و ِ
آل ُم َح َّمدَ ،واَ ِعنى َعلى َبو ِائ ِق
ََ ْ
َ َ َُ َ
ُ
الدنيا و ُكر ِ
ِ ِ
ور ،وصر ِ
وف َّ
ِ
ُّ
اك ِفنى
بات ا ْ
الليالى َوا ْ
ال ِخ َرِةَ ،و ْ
ال َُيامَِ ،وَنجنى م ْن اَ ْهوال ُّ ْ َ ُ
الد ُه ِ َ ُ ُ
ال َُ ْر ِ
اك ِفنىَ ،وما َا ْح َذ ُر َف ِقنىَ ،وفى
َش َّر ما َي ْع َم ُل الظالِ ُمو َن ِفى ا ْ
خاف َف ْ
ض ،اَلل ُه َّم ما اَ ُ

اخلُْفنىَ ،وفى ما
احَف ْظنىَ ،وفى اَ ْهلى َومالى َف ْ
اح ُرْسنىَ ،وفى َسَفرى َف ْ
َنْفسى َودينى َف ْ
بار ْك لى ،وفى َنْفسى َفذلِْلنى ،وفى اَ ْع ُي ِن الن ِ
َرَزْقتَنى َف ِ
اس َف َع ِظ ْمنىَ ،و ِم ْن َش ِر اْل ِج ِن
َ
َ
ال ُِ ْن ِ ِ
ض ْحنى َوبِ َسر َيرتى َفال تُ ْخ ِزنىَ ،وِب َع َملى َفال
َوا ْ
س َف َسل ْمنىَ ،وبِ ُذ ُنوبى َفال تَْف َ
ِ
ك َفال تَ ِكْلنىِ ،الهى ِالى َم ْن تَ ِكُلنى ِالى َقريب
تَْب َتُْلنىَ ،وِن َع َم َك َفال تَ ْسلُ ْبنىَ ،واِلى َغ ْي ِر َ
ِ
ِ
ليك اَ ْمرى،
َفَيق َ
ط ُعنى ،اَ ْم الى َبعيد َفَيتَ َج َّه ُمنى ،اَ ْم اَلى اْل ُم ْستَ ْ
ض َع َ
فين لىَ ،واَ ْن َت َربى َو َم ُ
اَ ْش ُكو ِاَل ْي َك ُغ ْرَبتى َوُب ْع َد دارىَ ،و َهوانى َعلى َم ْن َمَّل ْكتَ ُه اَ ْمرىِ ،الهى َفال تُ ْحلِ ْل َعَل َّى
ِ
ِ
ضبت عَل َّى َفال اُبالى سبحانك َغير اَ َّن ِ
عافَيتَ َك اَ ْو َس ُع لى،
َغ َ
ضَب َكَ ،فا ْن َل ْم تَ ُك ْن َغ ْ َ َ
ُ ْ َ َ َْ
َسأَُل َك يا َر ِب ِب ُن ِ
اتَ ،و ُك ِشَف ْت ِب ِه
ور َو ْج ِه َك َّالذى اَ ْش َرَق ْت َل ُه ا ْ
ض َو َّ
السماو ُ
ال َُ ْر ُ
َفأ ْ
ِِ
ُّ
الَُّولين وا ْ ِ
ضِب َكَ ،وال تُْن ِز ْل
الظلُ ُ
ين ،اَ ْن ال تُميتَنى َعلى َغ َ
الخ ِر َ
صلُ َح به َا ْم ُر ا ْ َ َ َ
ماتَ ،و َ
ِ
ِ
له ِاال اَ ْن َتَ ،ر َّب اْلَبَل ِد
بى َس َخ َ
ط َكَ ،ل َك اْل ُع ْتبى َل َك اْل ُع ْتبى َحتى تَ ْرضى َقْب َل ذلك ،ال ا َ
تيق َّالذى اَ ْحَلْلتَ ُه اْلَب َرَك َة ،و َج َعْلتَ ُه لِلن ِ
اْل َح ار ِم َواْل َم ْش َع ِر اْل َح ارمَِ ،واْلَب ْي ِت اْل َع ِ
اس َا ْمَناً ،يا َم ْن
َ
ُّ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ
يل
ضلِ ِه ،يا َم ْن اَ ْع َ
مآء ِبَف ْ
طى اْل َجز َ
َعفا َع ْن َعظي ِم الذ ُنوب بحْلمه ،يا َم ْن اَ ْسَب َغ الن ْع َ
ِ
صاحبى فى َو ْح َدتى ،يا ِغياثى فى ُك ْرَبتى ،يا َولِيى فى
ِب َك َرِم ِه ،يا ُع َّدتى فى ِش َّدتى ،يا
ِ
ِ
ِ
ئيل
اهيم َواِ ْس
ماعيل َواِ ْس َ
ن ْع َمتى ،يا الهى َواِ َ
حاق َوَي ْعُق َ
وبَ ،وَر َّب َج ْب َر َ
َ
له آبائى ا ْبر َ
النِبييين وآلِ ِه اْلم ْنتَجبين ،م ْن ِزل التَّورِاة وا ْ ِ
ِ
جيل،
َو
افيلَ ،و َّ
الُ ْن َ
ُ َ َ ُ َ
ميكائيل َوا ْسر َ
َ
َ
رب ُم َح َّمد خاتَ ِم َّ َ َ
و َّ
قانَ ،ومَن ِزَل كهيعصَ ،وطه َويسَ ،واْلُقر ِ
ور َواْلُف ْر ِ
الزُب ِ
حين
آن اْل َحكيمِ ،اَ ْن َت َك ْهفى َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ض ِب ُر ْحِبهاَ ،وَل ْوال َر ْح َمتُ َك َل ُك ْن ُت ِم َن
ضيق ِب َى ا ْ
ال َُ ْر ُ
تُعيينى اْل َمذاه ُب فى َس َعتهاَ ،وتَ ُ
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اْلهالِكين ،واَ ْنت مقيل ع ْثرتى ،وَلوال س ْترك ِاياى َل ُك ْنت ِمن اْلمْف ِ
ينَ ،واَ ْن َت ُم َؤيِدى
ضوح َ
ُ َ َ ُ
َ َ َ ُ ُ ََ
َْ َ َُ َ
النص ِر على اَعدآئى ،وَلوال نصر ِ
ِ
ص َنْف َس ُه
وبين ،يا َم ْن َخ َّ
اى َل ُك ْن ُت م َن اْل َم ْغلُ َ
ْ
َْ ََُْ
ِب َّ ْ َ
ك اي َ
ِباْل ُّسم ِو و ِ ِ
ِِ
وك َن َير اْل َم َذَّل ِة َعلى
الرْف َعةَ ،فاَ ْولِيآؤهُ ِبع ِزه َي ْعتَُّزو َن ،يا َم ْن َج َعَل ْت َل ُه اْل ُمُل ُ
ُ َ
خائُفون ،يعَلم ِ
طو ِات ِه ِ
اَع ِ
ورَ ،و َغ ْي َب ما
خائَن َة ا ْ
ال َُ ْع ُي ِن َوما تُ ْخ ِفى ُّ
ناق ِه ْمَ ،ف ُه ْم ِم ْن َس َ
ْ
الص ُد ُ
َ َْ ُ
ال َُ ْزِمَن ُة َو ُّ
ف ُه َو ِاال ُه َو ،يا َم ْن ال َي ْعَل ُم ما ُه َو ِاال
تَ ِأتى ِب ِه ا ْ
ور ،يا َم ْن ال َي ْعَل ُم َك ْي َ
الد ُه ُ
ِ
َّ
وآء
ُه َو ،يا َم ْن ال َي ْعَلم َي ْعَل ُم ُهِ ،اال ُه َو يا َم ْن َكَب َس ا ْ
ال َُ ْر َ
ض َعَلى اْلمآءَ ،و َسد اْل َه َ
ِ
ِ
الس ِ
ِ َّ
ض
مآء ،يا َم ْن َل ُه اَ ْك َرُم ا ْ
ِب َّ
ال َُ ْسمآء ،يا َذا اْل َم ْع ُروف الذى ال َي ْنَقط ُع اََبداً ،يا ُمَقِي َ
ِ
ِ
ِ
الرْك ِب لِيوس ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
ُ ُ َ
ف فى اْلَبَلد اْلَقْف ِرَ ،و ُم ْخ ِر َج ُه م َن اْل ُجب َوجاعَل ُه َب ْع َد اْل ُعبوديَّة َملكاً ،يا ر َّآدهُ
ِ
ِ
ِن
ف ُّ
وب َب ْع َد اَ ِن ْابَي َّ
الض ِر َواْلَبْلوى
ظيم ،يا كاش َ
َعلى َي ْعُق َ
ض ْت َع ْيناهُ م َن اْل ُح ْز َف ُه َو َك ٌ
عن اَيُّوب ،ومم ِسك يدى ِابرهيم عن َذب ِح ابِن ِه بعد ِكب ِر ِسِن ِه ،وَف ِ
نآء ُع ُم ِِره ،يا َم ِن
َْ
َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ
َ
ون َس ِم ْن َب ْط ِن
جاب لِ َزَك ِريا َف َو َه َب َل ُه َي ْحيىَ ،وَل ْم َي َد ْع ُه َف ْرداً َوحيداً ،يا َم ْن اَ ْخ َرَج ُي ُ
استَ َ
ْ
اْلح ِ
وت ،يا من َفَلق اْلبحر لِبنى ِاسرآئيل َفاَ ْنجاهم ،وجعل ِفرعون وجن ِ
قين،
ُْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ُُ َ
ودهُ م َن اْل ُم ْغ َر َ
َ ْ َ َ َْ َ
ُ
ْ َ
يا م ْن اَ ْرس َل ِ
ياح ُمَب ِشرات َب ْي َن َي َد ْى َر ْح َمِت ِه ،يا َم ْن َل ْم َي ْع َج ْل َعلى َم ْن َعصاهُ ِم ْن
الر َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ِ
ول اْلجح ِ
أكُلو َن ِرْزَق ُه،
استَْنَق َذ َّ
الس َح َرَة م ْن َب ْعد ُ
ودَ ،وَق ْد َغ َد ْوا فى ن ْع َمته َي ُ
ُُ
َخْلقه ،يا َم ِن ْ
َّ
حادوهُ َو ُّ
َوَي ْع ُب ُدو َن َغ ْي َرهَُ ،وَق ْد ُّ
ديع ،ال
دى يا َب ُ
نادوهُ َوَكذ ُبوا ُرُسَل ُه ،يا َاهللُ يا اَهللُ ،يا َب ُ
دآئماً ال نَفاد َلك ،يا حياً حين ال ح َّى ،يا محِيى اْلموتى ،يا من هو ِ
ِن َّدَلك ،يا ِ
قآئ ٌم
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ُ ْ َ َْ
َ ْ َُ
طيئتى َفَل ْم
َعلى ُك ِل َنْفس ِبما َك َسَب ْت ،يا َم ْن َق َّل َل ُه ُش ْكرى َفَل ْم َي ْح ِرْمنىَ ،و َع ُ
ظ َم ْت َخ َ
ظنى فى ِ
ص َغرى ،يا َم ْن
ض ْحنىَ ،وَرآنى َعَلى اْل َمعاصى َفَل ْم َي ْش َه ْرنى ،يا َم ْن َح ِف َ
َيْف َ
ِ ِ
ِ
ضنى
عار َ
َرَزَقنى فى كَبرى ،يا َم ْن اَياديه ع ْندى ال تُ ْحصىَ ،وِن َع ُم ُه ال تُجازى ،يا َم ْن َ
ال ُِ ِ ِ
ِباْل َخي ِر وا ْ ِ
سان ،وعار ْ ِ
ال ِ
ص ِ
يمان ِم ْن َقْب ِل
يان ،يا َم ْن َهدانى لِ ْ
ْ
الُ ْح ِ َ َ
ساءة َواْلع ْ
ضتُ ُه با ْ َ
نان ،يا من دعوتُه مريضاً َف َشفانى ،وعرياناً َف َكسانى ،و ِ
ال ُِ ْمِت ِ
ف ُش ْك َر ا ْ
جائعاً
اَ ْن اَ ْع ِر َ
َ ُْ
َ
َ ْ َ َْ ُ َ
ال َفاَع َّزنى ،وج ِ
اهالً َفع َّرَفنى ،ووحيداً َف َكثَّرنى ،و ِ
َفاَ ْشَب َعنىَ ،و َع ْ
غائباً
طشاناً َفاَ ْروانىَ ،وَذلي ً َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ِ ًّ
ِ
ميع
ص َرنىَ ،و َغِنياً َفَل ْم َي ْسُل ْبنىَ ،واَ ْم َس ْك ُت َع ْن َج ِ
َف َرَّدنىَ ،و ُمقال َفاَ ْغنانىَ ،و ُم ْنتَص اًر َفَن َ
ِ
َّ
ُّ
جاب َد ْع َوتى،
قال َع ْث َرتىَ ،وَنف َس ُك ْرَبتىَ ،واَ َ
ذل َك َف ْابتََداَنىَ ،فَل َك اْل َح ْم ُد َوالش ْك ُر ،يا َم ْن اَ َ
وستَر عورتى ،و َغَفر ُذ ُنوبى ،وبَّل َغنى َ ِ
ص َرنى َعلى َع ُدوىَ ،واِ ْن اَ ُع َّد ِن َع َم َك
ََ
َ َ
َ َ َ َْ َ
طلَبتىَ ،وَن َ
ِ ِ ِ
ِ
الى اَ ْن َت َّالذى َم ْن ْن َت ،اَ ْن َت َّالذى اَ ْن َع ْم َت ،اَ ْن َت
َومَنَن َك َوَكرائ َم مَنح َك ال اُ ْحصيها ،يا َم ْو َ
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َّ
َّ
َّ
ضْل َت ،اَ ْن َت َّالذى اَ ْك َمْل َتَ ،ا ْن َت َّالذى
الذى اَ ْح َس ْن َت ،اَ ْن َت الذى اَ ْج َمْل َت ،اَ ْن َت الذى اَ ْف َ
ط ْي َت ،اَ ْن َت َّالذى اَ ْغَن ْي َت ،اَ ْن َت َّالذى اَ ْقَن ْي َت،
َرَزْق َت ،اَ ْن َت َّالذى َوَّفْق َت ،اَ ْن َت َّالذى اَ ْع َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ص ْم َت ،اَ ْن َت َّالذى
اَ ْن َت الذى َآوْي َت ،اَ ْن َت الذى َكَف ْي َت ،اَ ْن َت الذى َه َد ْي َت ،اَ ْن َت الذى َع َ
َستَ ْر َت ،اَ ْن َت َّالذى َغَف ْر َت ،اَ ْن َت َّالذى اََقْل َت ،اَ ْن َت َّالذى َم َّك ْن َت ،اَ ْن َت َّالذى اَ ْع َزْز َت ،اَ ْن َت
َّ
َّ
َّ
َّ
ص ْر َت ،اَ ْن َت َّالذى
الذى اَ َع ْن َت ،اَ ْن َت الذى َع َ
ض ْد َت ،اَ ْن َت الذى اَي َّْد َت ،اَ ْن َت الذى َن َ
َشَفيت ،اَنت َّالذى عا َفيت ،اَنت َّالذى اَ ْكرمت ،تَبارْكت وتَعاَليتَ ،فَلك اْلحمد ِ
دآئماً،
َ َ ُْ
َ َ َ َْ
َْ َ
َْ َْ
َْ َْ
الش ْكر و ِ
َّ
اصباً اَبداً ،ثُ َّم اَنا يا ِالهى اْلمعتَ ِرف ِب ُذنوبى َف ْ ِ
وَل َك ُّ
أت،
َُ ُ ُ
َ
اغف ْرها لى ،اََنا الذى اَ َس ُ
َ
ُ
َ
َ
أت ،اََنا َّالذى َه َم ْم ُت ،اََنا َّالذى َج ِهْل ُت ،اََنا َّالذى َغ ِفْل ُت ،اََنا َّالذى
اََنا َّالذى اَ ْخ َ
ط ُ
َّ ِ
اعتَ َم ْد ُت ،اََنا َّالذى تَ َع َّم ْد ُت ،اََنا َّالذى َو َع ْد ُتَ ،واََنا َّالذى اَ ْخَلْف ُت ،اََنا
َس َه ْو ُتَ ،اَنا الذى ْ
َّ ِ
ِِ ِ
َّ
َّ
ِ
وء ِب ُذ ُنوبى
الذى َن َك ْث ُت ،اََنا الذى اَ ْق َرْر ُت ،اََنا الذى ْ
اعتََرْف ُت بن ْع َمت َك َعَل َّى َوع ْندىَ ،واَ ُب ُ
ِ ِِ
ِ
َف ْ ِ
طاعِت ِه ْمَ ،واْل ُم َوِف ُق َم ْن
اغف ْرها لى ،يا َم ْن ال تَ ُ
وه َو اَل َغن ُّى َع ْن َ
وب عبادهُ ،
ض ُّرهُ ُذ ُن ُ
ِ
ونِت ِه ور ْحمِتهَ ،فَل َك اْلحم ُد ِالهى و ِ
ِ ِ ِ
سيدىِ ،الهى اَ َم ْرتَنى
َْ
َ
َعم َل صالحاً م ْن ُه ْم ب َم ُع َ َ َ َ
آءة لى َفاَ ْعتَِذ ُرَ ،والذا ُقَّوة
ص ْيتُ َكَ ،وَن َه ْيتَنى َف ْارتَ َك ْب ُت َن ْهَي َكَ ،فاَ ْ
َف َع َ
صَب ْح ُت ال ذا َبر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صرىْ َ،ام ِبلِسانى ،اَ ْم ِبَيدى اَ ْم
َفاَ ْنتَص ُر ََُ ،فبأَى َشىء َا ْستَْقبُل َك يا َم ْو َ
الى ،اَب َس ْمعى اَ ْم بَب َ
ِ
ُّ ِ
ِ
ِِ
بيل
الىَ ،فَل َك اْل ُح َّج ُة َو َّ
الس ُ
ص ْيتُ َك يا َم ْو َ
بر ْجلى ،اََل ْي َس ُكلها ن َع َم َك عندىَ ،وبِ ُكلها َع َ
هات اَن يزجرونى ،و ِمن اْلع ِ
الُ َّم ِ
لى ،يا من ستَرنى ِمن ا ْ ِ
ال ُِ ْخو ِ
ان اَ ْن
شائ ِر َوا ْ
َع َّ
َ
َ َ َ
ْ َ ُُ
َْ َ َ
الباء َوا ْ ُ
اطَلعوا يا موالى على ما َّ
َّ
ِ
ِ
اطَل ْع َت َعَل ْي ِه
الس
ُي َعِي ُرونىَ ،و ِم َن َّ
الطين اَ ْن ُيعاق ُبونىَ ،وَل ِو ُ
َْ َ َ َ
ط ُعونىَ ،فها اََنا ذا يا ِالهى َب ْي َن َي َد ْي َك يا َسِيدى
ضونى َوَق َ
ِمنى ِاذاً ما اَ ْن َ
ظ ُرونىَ ،وَل َرَف ُ
خاضع َذليل ،حصير حقير ،ال ُذو برآءة َفاَعتَِذر ،وال ُذو ُقَّوة َفاَ ْنتَ ِ
ِ
ص ُر ََُ ،وال ُح َّجة
ٌ ٌ َ ٌ َ ٌ
َ َ ْ َ َ
ِ
ود َوَل ْو َج َح ْد ُت يا
َفاَ ْحتَجُِّ ،بهاَ ،وال قائ ٌل َل ْم اَ ْجتَ ِرْحَ ،وَل ْم اَ ْع َم ْل ُسواًَ ،وما َع َسى اْل ُج ُح ُ
موالى ينَفعنىَ ،كيف واَنى ذلِك وجو ِارحى ُكُّلها ِ
شاه َدةٌ َعَل َّى ِبما َق ْد َع ِمْل ُتَ ،و َعلِ ْم ُت
َ ََ
َ ْ َ َْ ُ
َْ َ
ِ
ِ ِ
ال ُُم ِ
ٍ َّ
ورَ ،واََّن َك اْل َح َك ُم اْل َع ْد ُل َّالذى ال
َيقيناً َغ ْي َر ذى َشك َان َك سآئلى م ْن َعظائ ِم ا ْ ُ
ورَ ،و َع ْدُل َك ُم ْهلِكىَ ،و ِم ْن ُك ِل َع ْدلِ َك َم ْه َربىَ ،فِا ْن تُ َع ِذ ْبنى يا ِالهى َفِب ُذ ُنوبى َب ْع َد
تَ ُج ُ
ح َّجِتك عَلى ،واِن تعف عنى فِب ِحْل ِمك وجوِدك وكرِمك ،ال ِا ِ
حان َك ِانى
ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
َ َ ُ َ َ ََ َ
َ
ِ
ِ
كنت ِمن الظالِمين ،ال ِا ِ
ِ
ِ
له ِاال اَ ْن َت
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
حان َك انى ُك ْن ُت م َن اْل ُم ْستَ ْغفر َ
َ
ُْ ُ َ
ين ،ال ا َ
َ
ِ
سبحانك ِانى كنت ِمن اْلمو ِحدين ،ال ِا ِ
ِ
ِ
فين ،ال
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
حان َك انى ُك ْن ُت م َن اْلخائ َ
ُ ْ ُ َ َُ َ
ُْ َ َ
َ
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ِاله ِاال اَنت سبحانك ِانى كنت ِمن اْلو ِجلين ،ال ِا ِ
حان َك ِانى ُك ْن ُت ِم َن
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
ُْ ُ َ َ َ
ْ َ ُْ َ َ
َ
َ
اغبين ،ال ِا ِ
ِ
َّالراجين ،ال ِا ِ
ِ
ِ
حان َك ِانى
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
حان َك انى ُك ْن ُت م َن الر َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
كنت ِمن اْلمهلِلين ،ال ِا ِ
ِ
ِ
له ِاال اَ ْن َت
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
حان َك انى ُك ْن ُت م َن السائ َ
ُْ ُ َ ُ َ َ
لين ،ال ا َ
َ
ِ
سبحانك ِانى كنت ِمن اْلمسِبحين ،ال ِا ِ
ِ
ين ،ال
له اال اَ ْن َت ُس ْب َ
حان َك انى ُك ْن ُت م َن اْل ُم َكِبر َ
ُْ ُ َ ُ َ َ
ُْ َ َ
َ
ِاله ِاال اَنت سبحانك ربى ور ُّب ِ
لين ،اَلل ُه َّم هذا ثَنائى َعَل ْي َك ُم َم ِجداً،
آبائ َى ا ْ
ال ََُّو َ
َ
ْ َ ُ ْ َ َ َ ََ
واِ ْخالصى ِب ِذ ْك ِرك مو ِحداً ،واِ ْقرارى ِبآالئك مع ِدداً ،واِن ُك ْنت م ِق اًر اَنى َلم اُح ِ
صها
ْ ْ
َ ََ
َ
َ َُ
َ
َ ْ ُ ُ
بوغها ،وتَظاه ِرها وتَقاد ِمها ِالى ِ
ِ
حادث ،ما َل ْم تََز ْل تَتَ َع َّه ُدنى ِب ِه َم َعها ُم ْن ُذ
ل َك ْث َرِتها َو ُس ِ َ ُ َ ُ
خَلْقتَنى وبرأتَنى ِمن اََّو ِل اْلعم ِرِ ،من ا ْ ِ ِ ِ
ِ
الض ِر ،وتَسِب ِ
يب
َ
ْ
َ
َ ََ
الُ ْغنآء م َن اْلَفْق ِرَ ،وَك ْشف ُّ َ ْ
ُْ
ِِ ِ
ِ
السالم ِة ِفى الد ِ
ِ
ينَ ،وَل ْو
اْل ُي ْس ِرَ ،وَد ْف ِع اْل ُع ْس ِرَ ،وتَفر ِ
يج اْل َك ْربَ ،واْلعافَية فى اْلَب َدنَ ،و َّ َ
ِ ِ ِ
ِ
الَُّولين وا ْ ِ
اله ْم
الخر َ
ميع اْلعاَل َ
ين ،،ما َق َد ْر ُت َو ُ
َرَف َدنى َعلى َق ْد ِر ذ ْك ِر ن ْع َمت َك َج ُ
مين م َن ا ْ َ َ َ
ِ
ِ
كَ ،وال ُيْبَل ُغ
آالؤ َ
َعلى ذل َك ،تََق َّد ْس َت َوتَعاَل ْي َت م ْن َر ٍب َكريمَ ،عظيم َرحيم ،ال تُ ْحصى ُ
ثَنآؤ َك ،وال تُكافى َنعمآؤ َكَ ،فص ِل على مح َّمد و ِ
آل ُم َح َّمدَ ،واَ ْت ِم ْم َعَل ْينا ِن َع َم َكَ ،واَ ْس ِع ْدنا
ْ ُ
َ َ َُ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِب ِ
ِ
َّ
غيث
ف ُّ
ضَ
وءَ ،وتُ ُ
طاعت َكُ ،س ْب َ
جيب اْل ُم ْ
ط َّرَ ،وتَ ْكش ُ
حان َك ال ا َ
َ
له اال اَ ْن َت ،اَلل ُه َّم اَّن َك تُ ُ
الس َ
ِ
عين
سيرَ ،وتَ ْر َح ُم َّ
وبَ ،وتَ ْش ِفى َّ
غيرَ ،وتُ ُ
الص َ
قيرَ ،وتَ ْج ُب ُر اْل َك َ
السقي َمَ ،وتُ ْغنى اْلَف َ
اْل َم ْك ُر َ
ِ
طلِ َق اْل ُم َكِب ِل
بير ،يا ُم ْ
ون َك َ
بيرَ ،وَل ْي َس ُد َ
هيرَ ،وال َف ْوَق َك َق ٌ
ظ ٌ
ديرَ ،و ْان َت اْل َعل ُّى اْل َك ُ
اْل َك َ
سير ،يا رازِق ِ
غير ،يا ِعصم َة اْل ِ
خآئ ِ
ف اْلم ْستَ ِ
الص ِ
ال َُ ِ
يك َل ُه
اْ
الطْف ِل َّ
َ
جير ،يا َم ْن ال َشر َ
ُ
ْ َ
ِِ ِ ِ
ِ
وال وزير ،ص ِل على مح َّمد و ِ
ط ْي َت
ض َل ما اَ ْع َ
آل ُم َح َّمدَ ،واَ ْعطنى فى هذه اْل َعشيَّة ،اَ ْف َ
َ َ َ َ َ َُ َ
ِ
ِ ِ ِ
باد ِ ِ
ِ
ص ِرُفهاَ ،و ُك ْرَبة
َواََنْل َت اَ َحداً م ْن ع َ
ك ،م ْن ن ْع َمة تُوليهاَ ،وآالء تُ َجد ُدهاَ ،وَبليَّة تَ ْ
تَ ْك ِشُفها ،وَد ْعوة تَسمعها ،وحسَنة تَتََقَّبلُها ،وسِيَئة تَتَ َغ َّم ُدهاِ ،اَّن َك َل ٌ ِ
بير،
شاء َخ ٌ
ََ
َ َ ْ َُ َ َ َ
طيف بما تَ ُ
َّ ِ
ِ
ِ
جابَ ،واَ ْك َرُم َم ْن َعفى،
َو َعلى ُكل َشىء َق ٌ
دير ،اَلل ُه َّم اَّن َك اَ ْق َر ُب َم ْن ُدع َىَ ،واَ ْس َرعُ َم ْن اَ َ
ِ
الد ْنيا وا ْ ِ ِ
حمن ُّ
رحيم ُهماَ ،ل ْي َس َك ِم ْثلِ َك
َواَ ْو َس ُع َم ْن اَ ْعطىَ ،واَ ْس َم ُع َم ْن ُسئ َل ،يا َر َ
الخ َرة َو ُ
ِ
ط ْيتَنىَ ،وَرِغ ْب ُت ِاَل ْي َك
ولَ ،د َع ْوتُ َك َفاَ َج ْبتَنىَ ،و َسأَْلتُ َك َفاَ ْع َ
ؤولَ ،وال سو َ
أم ٌ
َم ْس ٌ
اك َم ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ك
ص ِل َعلى ُم َح َّمد َع ْبد َ
َف َرح ْمتَنىَ ،وَوثْق ُت ب َك َفَن َّج ْيتَنىَ ،وَفز ْع ُت اَل ْي َك َف َكَف ْيتَنى ،اَلل ُه َّم َف َ
ِ
ِ ِ َّ
ِ
مآء َكَ ،و َهِن ْئنا
ين اَ ْج َم َ
بين الطاهر َ
َوَرُسولِ َك َوَنِبِي َكَ ،و َعلى آله الطِي َ
عينَ ،وتَم ْم َلنا َن ْع َ
ِ
ِ
ِ
ين ،اَلل ُه َّم يا َم ْن
كَ ،و ْ
آمين َر َّب اْلعاَلم َ
آمين َ
ينَ ،
ينَ ،وِالالئ َك ذاكر َ
اكتُْبنا َل َك شاكر َ
طآء َ
َع َ
ِ
ِ
صى َفستَر ،و ِ
ِ
بين،
بين الراغ َ
غاي َة الطال َ
استُ ْغف َر َف َغَف َر ،يا َ
َمَل َك َفَق َد َرَ ،وَق َد َر َفَق َه َرَ ،و ُع َ َ َ َ ْ
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ِ
قيلين َأرَف ًة َو ِحْلماً،
اجين ،يا َم ْن اَحا َ
ط ِب ُك ِل َشىء عْلماًَ ،وَوِس َع اْل ُم ْستَ َ
َو ُم ْنتَهى اَ َم ِل الر َ
هذِه اْلع ِشي ِ
اَلله َّم ِانا نتَو َّجه ِاَليك فى ِ
َّة َّالتى َش َّرْفتَها وع َّ
ظ ْمتَها ِب ُم َح َّمد َنِبِي َك َوَرُسوِل َك،
ََ ُ َْ
ََ
َ
ُ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اج اْلم ِ
نيرَّ ،الذى اَ ْن َع ْم َت
َوخَي َرت َك م ْن َخْلق َكَ ،واَمين َك َعلى َو ْحي َك ،اْلَبشير النذير ،السر ِ ُ
ِ
ِ
ِ
مين ،اَ َّلله َّم َفص ِل على مح َّمد و ِ
آل ُم َح َّمدَ ،كما
مينَ ،و َج َعْلتَ ُه َر ْح َم ًة لْلعاَل َ
ِبه َعَلى اْل ُم ْسل َ
ُ َ َ َُ َ
ِِ
ِ
ِ
َّ
ِِ ِ
ين
بين الطاهر َ
بين الطِي َ
ص ِل َعَل ْيه َو َعلى آله ،اْل ُم ْنتَ َج َ
ظيم َف َ
ُم َح َّمٌد اَ ْه ٌل لذل َك م ْن َك يا َع ُ
ِ
ِ ُّ ِ
ِ
الُصو ُ ِ
اج َع ْل َلنا
اَ ْج َم َ
عينَ ،وتَ َغ َّم ْدنا ِب َعْف ِو َ
ص ُنوف اللغاتَ ،ف ْ
ك َعناَ ،فاَل ْي َك َع َّجت ا ْ َ ْ
ات ب ُ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
كَ ،وُنور تَ ْهدى ِب ِهَ ،وَر ْح َمة
اَلل ُه َّم فى هذه اْل َعشيَّة َنصيباً م ْن ُك ِل َخ ْير تَْقس ُم ُه َب ْي َن عباد َ
تَْن ُشرها ،وبرَكة تُْن ِزلُها ،و ِ
ِ
مين ،اَ َّلل ُه َّم اْقلِ ْبنا
عافَية تُ َجلِلُهاَ ،وِرْزق تَْب ُس ُ
ط ُه ،يا اَ ْر َح َم الراح َ
ُ َ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طينَ ،وال تُ ْخلِنا
مينَ ،وال تَ ْج َعْلنا م َن اْلقان َ
ين غان َ
حين َم ْب ُرور َ
حين ُمْفل َ
فى ه َذا اْل َوْقت ُم ْن ِج َ
ِ
ِ
ِمن رحمِتك ،وال تَح ِرمنا ما ُنؤ ِملُه ِمن َف ِ
ومينَ ،وال
َ ُ ْ ْ
ضل َكَ ،وال تَ ْج َعْلنا م ْن َر ْح َمت َك َم ْح ُر َ
ْ ََْ َ َ ْ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ودين ،يا
بين َوال ِم ْن باِب َك َم ْ
لَف ْ
ط ُر َ
طينَ ،وال تَ ُرَّدنا خائ َ
ض ِل ما ُن َؤملُ ُه م ْن َعطآئ َك قان َ
ِ
ِ
ِ
دين،
دينَ ،واَ ْك َرَم ا ْ
اَ ْج َوَد ا َ
ين قاص َ
نينَ ،ولَِب ْيت َك اْل َح ار ِم آم َ
مين ،اَل ْي َك اَ ْقَبْلنا ُموِق َ
ال َُ ْك َر َ
ال ْج َو َ
َفاَ ِعنا على م ِ
ناس ِكنا ،واَ ْك ِمل َلنا ح َّجنا ،وْاعف عنا و ِ
دينا َف ِهى
عافناَ ،فَق ْد َم َد ْدنا ِاَل ْي َك اَ ْي
َ
َ ْ
َ
َ ْ ُ َ َ
َ َ
َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِب ِذَّل ِة ا ْ ِ ِ ِ
َّ
اك ِفنا َما
ناكَ ،و ْ
وم ٌة ،اَلل ُه َّم َفاَ ْعطنا فى هذه اْل َعشيَّة ما َسأَْل َ
الُ ْعتراف َم ْو ُس َ
كافى َلنا ِسواك ،وال ر َّب َلنا َغيركِ ،
استَ ْكَفيناكَ ،فال ِ
ط ِبنا
ناف ٌذ فينا ُح ْك ُم َكُ ،محي ٌ
ُْ َ
ْ ْ َ
َ َ َ
َ
ِ
كِ ،ا ْق ِ
اج َعْلنا ِم ْن اَ ْه ِل اْل َخ ْي ِر ،اَ َّلل ُه َّم اَ ْو ِج ْب َلنا
ضآؤ َ
عْل ُم َكَ ،ع ْد ٌل فينا َق ُ
ض َلَنا اْل َخ ْي َرَ ،و ْ
الذ ْخ ِر ،ودوام اْليس ِر ،و ْ ِ
الُج ِر ،وَكريم ُّ
ِبج ِ
عينَ ،وال
وبنا اَ ْج َم َ
ود َ
اغف ْر َلنا ُذ ُن َ
ُ
ََ َ ُْ َ
ظيم ا ْ َ ْ َ َ
ك َع َ
ِ
ِ
ِ
اج َعْلنا
ف َعنا َأرَفتَ َك َوَر ْح َمتَك ،يا اَ ْر َح َم الراح َ
تُ ْهل ْكنا َم َع اْلهال َ
ص ِر ْ
مين ،اَلل ُه َّم ْ
كينَ ،وال تَ ْ
ص َل ِاَل ْي َك
تاب ِاَل ْي َك َفَقِبْلتَ ُه َوتََن َّ
فى ه َذا اْل َوْق ِت ِم َّم ْن َساََل َك َفاَ ْع َ
ط ْيتَ ُهَ ،و َش َك َر َ
ك َف ِزْدتَ ُهَ ،و َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الل وا ْ ِ
ِ
ض ُّرَعنا ،يا
الُ ْك ارمِ ،اَلل ُه َّم َوَنقنا َو َسد ْدنا وا ْقَب ْل تَ َ
م ْن ُذ ُنوبِه ُكلها َف َغَف ْرتَها َل ُه يا َذاْل َج َ
ِِ
ِ
ِ
ظ
ماض اْل ُجُفو ِن َ،وال َل ْح ُ
استُْرح َم ،يا َم ْن ال َي ْخفى َعَل ْيه ا ْغ ُ
َخ ْي َر َم ْن ُسئ َلَ ،ويا اَ ْر َح َم َم ِن ْ
ِ
ات اْلُقُل ِ
ِ
وب ،اَال ُك ُّل
استََق َّر ِفى اْل َم ْك ُنو ِنَ ،وال َما ْان َ
ض َمر ُ
ط َو ْت َعَل ْيه ُم ْ
اْل ُع ُيونَ ،وال َما ْ
ِ
ول الظالِ ُمو َن ُعُلواً
ذلِ َك َق ْد اَ ْحصاهُ عْل ُم َكَ ،وَوِس َع ُه ِحْل ُم َكُ ،س ْب َ
حان َك َوتَعاَل ْي َت َعما َيُق ُ
ضو َن َو َم ْن في ِه َّنَ ،واِ ْن ِم ْن َشىء ِاال ُي َسِب ُح
الس ْب ُعَ ،وا ْ
ات َّ
َكبي اًر ،تُ َسِب ُح َل َك َّ
السماو ُ
ال َُ َر ُ
ِ
كَ ،فَل َك اْلحم ُد والُمج ُد ،وعُلُّو اْلج ِد ،يا َذاْلج ِ
ال ُِ ْنعامِ،
ض ِل َوا ْ
الل َوا ْ
ال ُِ ْك ارمَِ ،واْلَف ْ
ِب َح ْمد َ
َْ َ ْ َ ْ َُ
َ
َ
وا ْ ِ
ِ
حيم ،اَ َّلل ُه َّم اَ ْوِس ْع َعَل َّى ِم ْن ِرْزِق َك
وف َّ
يمَّ ،
الرُؤ ُ
َ
الر ُ
ال َُيادى اْلجسامَِ ،واَ ْن َت اْل َجو ُاد اْل َكر ُ
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ِ
ِ
اْلح ِ
اعِت ْق َرَقَبتى ِم َن الن ِ
ارَ ،الل ُه َّم ال
اللَ ،وعافنى فى َب َدنى َودينىَ ،وآم ْن َخ ْوفىَ ،و ْ
َ
ال ُِ ْن ِ
س.
تَ ْم ُك ْر بىَ ،وال تَ ْستَ ْد ِر ْجنىَ ،وال تَ ْخ َد ْعنىَ ،و ْاد َأر َعنى َش َّر َف َسَق ِة اْل ِج ِن َوا ْ
ثم رفع رأسه وبصره الى السماء وعيناه ماطرتان كأنهما مزادتان وقال بصوت عال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِل
ينَ ،ويا اَ ْس َر َ
بينَ ،ويا اَ ْر َح َم الراح َ
ع اْلحاس َ
ص َر الناظر َ
يا اَ ْس َم َع السام َ
مينَ ،
عين ،يا َا ْب َ
ِ
َّ
على مح َّمد و ِ
ط ْيتَنيها َل ْم
حاجِتى اَّلتى ِا ْن اَ ْع َ
آل ُم َح َّمد الس َادة اْل َم َ
يامينَ ،واَ ْسأَلُ َك اَلل ُه َّم َ
َ َُ َ
كاك َرَقَبتى ِم َن
ض َّرنى ما َمَن ْعتَنىَ ،واِ ْن َمَن ْعتَنيها َل ْم َي ْنَف ْعنى ما اَ ْع َ
َي ُ
ط ْيتَنى ،اَ ْسأَُل َك َف َ
ار ،ال ِا ِ
الن ِ
يك َل َكَ ،ل َك اْل ُمْل ُكَ ،وَل َك اْل َح ْم ُدَ ،واَ ْن َت َعلى ُك ِل
ك ال َشر َ
له اال اَ ْن َتَ ،و ْح َد َ
َ
دير ،يا َر ُّب يا َر ُّب.
َشىء َق ٌ

وكان يكرر قوله يا َر ُّب وشغل من حضر ممن كان حوله عن الدعاء النفسهم واقبلوا
على االستماع له والتأمين على دعائه ،ثم علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت
الشمس وأفاض الناس معه.

أقول  :الى هنا تم دعاء الحسين (ع) في يوم عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب
البلد االمين وقد تبعه المجلسي في كتاب زاد المعاد ولكن زاد السيد ابن طاووس

(رحمه هللا) في االقبال بعد يا َر ِب يا َر ِب يا َر ِب هذه الزيادة:
ِالهى اَنا اْلَفقير فى ِغناى َف َكيف ال َا ُكون َفقي اًر فى َفْقرىِ ،الهى اَنا اْل ِ
جاه ُل فى ِعْلمى
ُ
َ
َ
َ َْ
ُ
َف َكيف ال اَ ُكون جهوالً فى جهلىِ ،الهى ِا َّن ِ
بيرك ،وسرع َة َ ِ
وآء م ِ
ك،
ْ
قادير َ
الف تَ ْد ِ َ َ ُ ْ َ
اخت َ
َْ
َْ
ُ َُ
ط َ
ِ
الس ُكو ِن ِالى َعطآء ،واْليأ ِ
ك اْل ِ
ْس ِم ْن َك فى َبالءِ ،الهى ِمنى
فين ِب َك َع ْن ُّ
َمَنعا ع َ
عار َ
باد َ
َ
طِ
ما يليق ِبلُؤمى و ِم ْنك ما يليق ِب َكرِمكِ ،الهى وصْفت نْفسك ِب ُّ
الرَف ِة لى َقْب َل
ف َو َّ ْأ
الل ْ
َ َ َ َ َ َ
َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ظهر ِت الُ ِ
ِ
محاس ُن ِمنى
ض ْعفى ،اََفتَ ْمَن ُعنى م ْن ُهما َب ْع َد ُو ُجوِد َ
ُو ُجوِد َ
ض ْعفى ،الهى ا ْن َ َ َ
َْ
َفِبَفضلِك ،وَلك اْل ِمَّن ُة عَل َّى ،واِن َ ِ
ساوى ِمنى َفِب َع ْدلِ َكَ ،وَل َك اْل ُح َّج ُة َعَل َّى ِالهى
َ ْ
ْ َ َ َ
َ
ظ َه ْرت اْل َم ُ
ِ
ِ
خيب َواَ ْن َت
ضام َواَ ْن َت الناص ُر لى ،اَ ْم َك ْي َ
ف تَكلُنى َوَق ْد تَ َكَّفْل َت لىَ ،وَك ْي َ
َك ْي َ
ف اَ ُ
ف اُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
حال اَ ْن
اْل َحف ُّى بى ،ها اََنا اَتََو َّس ُل اَل ْي َك ِبَفْقرى اَل ْي َكَ ،وَك ْي َ
ف اَتََو َّس ُل اَل ْي َك ِبما ُه َو َم ٌ
ِ
ِ ِ
ف اُتَ ْر ِج ُم ِب َمقالى
ف اَ ْش ُكو اَل ْي َك حالى َو ُه َو ال َي ْخفى َعَل ْي َك ،اَ ْم َك ْي َ
َيص َل اَل ْي َك ،اَ ْم َك ْي َ
ِ
ِ
ِ
ف ال تُ ْح ِس ُن
ف تُ َخِي ُب آمالى َو ِه َى َق ْد َوَف َد ْت اَل ْي َك ،اَ ْم َك ْي َ
َو ُه َو مَن َك َب َرٌز اَل ْي َك ،اَ ْم َك ْي َ
بيح
طَف َك بى َم َع َعظي ِم َج ْهلىَ ،وما اَ ْر َح َم َك بى َم َع َق ِ
قام ْتِ ،الهى ما اَْل َ
اَ ْحوالى َوبِ َك َ
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ِف ْعلىِ ،الهى ما اَ ْق َرَب َك ِمنى َواَ ْب َع َدنى َع ْن َكَ ،وما اَ ْ اَرَف َك بى َف َما َّالذى َي ْح ُج ُبنى َع ْن َك،
ثار ،وتَ ُّنق ِ
طو ِار ،اَ َّن مراد ِ
ِالهى علِمت ِبِا ْخِت ِ
ف ِاَل َّى فى
ال َُ ْ
الت ا ْ
الف ا ْ
َ ُْ
ُ َ َ
ك منى اَ ْن تَتَ َع َّر َ
ال ِ َ
طَقنى َك َرُم َكَ ،و ُكَّلما
ُك ِل َشىءَ ،حتى ال َا ْج َهَل َك فى َشىءِ ،الهى ُكَّلما اَ ْخ َرَسنى ُل ْؤمى اَ ْن َ
آيس ْتنى اَوصافى اَ ْطمع ْتنى ِمننكِ ،الهى من كانت م ِ
حاس ُن ُه م ِ
ف ال تَ ُكو ُن
َُ َ
ساو َىَ ،ف َك ْي َ
ََ
ْ
َ
َْ َْ َ
ََ
ِ
م ِ
عاوَي ِه َد ِ
ف ال تَ ُكو ُن َد ِ
كان ْت َحقايُِق ُه َد ِ
ساويه م ِ
عاو َى ،الهى
ساو َىَ ،و َم ْن َ
عاو َىَ ،ف َك ْي َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ،الهى َك ْم
ُح ْك ُم َك الناف ُذَ ،و َمشيَّتُ َك اْلقاه َرةُ َل ْم َي ْت ُركا لِذى َمقال َمقاالًَ ،وال لِذى حال حا ً
ِ ِ
ِ
ِ
ضلُ َك،
طاعة َبَن ْيتُهاَ ،وحاَلة َشي َّْدتُهاَ ،ه َد َم ا ْعتمادى َعَل ْيها َع ْدلُ َكَ ،ب ْل اَقاَلنى م ْنها َف ْ
م ْن َ
ِ
ِ
ِ ِ
دام ْت َم َحَّب ًة َو َع ْزماًِ ،الهى
الهى اَّن َك تَ ْعَل ُم اَنى َواِ ْن َل ْم تَ ُد ِم الط َ
اعةُ منى ف ْعالً َج ْزماً َفَق ْد َ
ِ
ال ِ
ثار ُيو ِج ُب
ال ِم ُرِ ،الهى تََرُّددى ِفى ا ْ
ف ال اَ ْع ِزُم َواَ ْن َت ا ْ
ف اَ ْع ِزُم َواَ ْن َت اْلقاه ُرَ ،وَك ْي َ
َك ْي َ
ِ
ِ
ِ
ف ُي ْستََد ُّل َعَل ْي َك ِبما ُه َو فى
اج َم ْعنى َعَل ْي َك ِبخ ْد َمة تُوصلُنى اَل ْي َكَ ،ك ْي َ
ُب ْع َد اْل َمز ِارَ ،ف ْ
وجوِدِه مْفتَِقر ِاَليك ،اَي ُكون لِغي ِرك ِمن ُّ
الظ ُه ِ
ظ ِه َر
ور ما َل ْي َس َل َكَ ،حتى َي ُكو َن ُه َو اْل ُم ْ
ُ ٌ ْ َ َ ُ َْ َ َ
ُُ
ِ
ثار ِهى
تاج ِالى دليل يد ُّل عليك ،ومتى بعدت حتى تكون اال
َل َكَ ،متى غ ْب َت َحتى تَ ْح َ
َ َُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ
وصل ِاَليك ،ع ِميت عين ال تَراك عَليها رقيباً ،وخ ِ
ِ
َّ
صْفَقةُ َع ْبد َل ْم تَ ْج َع ْل َل ُه
ت
ر
س
ْ
ََ
التى تُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ٌ
َ
َ َْ َ
َ
ال ِ
ال َُ ْنو ِار،
ِم ْن ُحِب َك َنصيباًِ ،الهى َا َم ْر َت ِب ُّ
ثار َفاَ ْر ِج ْعنى ِاَل ْي َك ِب ِك ْس َوِة ا ْ
الر ُجوِع ِاَلى ا ْ
و ِهداي ِة ا ْ ِ ِ
بصار ،حتى اَرجع ِاَليك ِم ْنها َكما دخْلت ِاَليك ِم ْنها ،مصون ِ
الس ِر َع ِن
َ ُ َ
ََ ُ َْ
ََْ َْ
َ َ
الُ ْست ِ َ
ِ
ِ
ِ
ظ ِر اَليها ،ومرُفوع اْل ِه َّم ِة ع ِن ا ْ ِ ِ ِ
ِ
َّ
دير ،الهى هذا
الن َ ْ َ َ ْ َ
َ
الُ ْعتماد َعَل ْيها ،اَّن َك َعلى ُكل َشىء َق ٌ
ُذلى ِ
ول ِاَل ْي َكِ َ،وَب َك
ظاهٌر َب ْي َن َي َد ْي َكَ ،وهذا حالى ال َي ْخفى َعَل ْي َكِ ،م ْن َك اَ ْ
ص ُ
طُل ُب اْل ُو ُ
ور ِ
صد ِق اْلعبوِدي ِ
اَستَِد ُّل عَليكَ ،ف ِ
ِ
َّة َب ْي َن َي َد ْي َكِ ،الهى َعلِ ْمنى
ك اَل ْي َكَ ،واَ ِق ْمنى ِب ْ
ْ
اهدنى ِب ُن ِ َ
ََْ
ُُ
ْ
ِ
ِمن ِعْل ِمك الُمخزو ِن ،وصنى ِب ِس ْت ِرك اْلمصو ِن ،الهى ح ِقْقنى ِبح ِ
قائ ِق اَ ْه ِل اْلُق ْر ِب،
َ ْ َ ُْ
ْ
َ
َ
َ َ ُ
َ ُ
اخِت ِ
اسُل ْك بى م ْسَل َك اَ ْه ِل اْل َج ْذ ِبِ ،الهى اَ ْغِننى ِبتَ ْد ِ
ك َع ِن
ك لى َع ْن تَ ْدبيرىَ ،وبِ ْ
يار َ
بير َ
َو ْ
َ
ِ
ِ
ط ِه ْرنى ِم ْن
اض ِطرارىِ ،الهى اَ ْخ ِر ْجنى ِم ْن ُذ ِل َنْفسىَ ،و َ
ْ
اختيارىَ ،واَ ْوِقْفنى َعلى َمراك ِز ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْرنىَ ،و َعَل ْي َك َاتََوَّك ُل َفال تَ ِكْلنى،
َشكى َوش ْركى َقْب َل ُحُلول َرْمسى ،ب َك َا ْنتَص ُر َف ْان ُ
ضلِ َك اَ ْرَغ ُب َفال تَ ْح ِرْمنىَ ،وِب َجناِب َك اَ ْنتَ ِس ُب َفال
َل َفال تُ َخِي ْبنىَ ،وفى َف ْ
َواِي َ
اك اَ ْسأ ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ف
ف َفال تَ ْ
ط ُرْدنى ،الهى تََق َّد َس ِر َ
ضاك اَ ْن َي ُكو َن َل ُه علةٌ م ْن َكَ ،ف َك ْي َ
تُْبع ْدنىَ ،وِبباِب َك اَق ُ
ي ُكون َله ِعَّل ٌة ِمنىِ ،الهى اَنت اْل ِغ ُّ ِ
صل ِاَليك َّ ِ
ِ
ف ال تَ ُكو ُن
َْ
نى ِبذات َك اَ ْن َي َ ْ َ
النْف ُع م ْن َكَ ،ف َك ْي َ
َ ُ ُ
غِنياً عنىِ ،الهى ِا َّن اْلَقضآء واْلَقدر يمنينى ،وِا َّن اْلهوى ِبو ِ
ثائ ِق َّ
الش ْه َوِة اَ َس َرنىَ ،ف ُك ْن
َ َ
َ
َ
َ
َ َ ََ َُ

395

ِ
ِ
اَ ْن َت َّ
ضلِ َك َحتى اَ ْستَ ْغِنى ِب َك َع ْن
ص َرنى َوتَُبص َرنىَ ،واَ ْغننى ِبَف ْ
الن َ
صير لىَ ،حتى تَْن ُ
َ
ِ
َّ
الُ ْنوار فى ُقلُ ِ
دوكَ ،واَ ْن َت
َ
وك َوَو َّح َ
وب اَ ْولِيآئ َك َحتى َع َرُف َ
طَلبى ،اَ ْن َت الذى اَ ْش َرْق َت ا ْ َ َ
الُ ْغيار عن ُقُل ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ
اكَ ،وَل ْم َيْل َجأوا ِالى َغ ْي ِر َك،
الذى اَ َزْل َت ا ْ َ َ َ ْ
وب اَحبائ َك َحتى َل ْم ُيحُّبوا سو َ
َّ
ِ
ِ
بان ْت َل ُه ُم
استَ َ
اَ ْن َت اْل ُم ْون ُس َل ُه ْم َح ْي ُث اَ ْو َح َش ْت ُه ُم اْل َعوال ُمَ ،واَ ْن َت الذى َه َد ْيتَ ُه ْم َح ْي ُث ْ
ِ
َّ
ِ
ون َك
خاب َم ْن َرض َى ُد َ
كَ ،و َما الذى َفَق َد َم ْن َو َج َد َ
اْل َمعال ُم ،ماذا َو َج َد َم ْن َفَق َد َ
كَ ،لَق ْد َ
ِ
ِ
ط ْع َت
َب َد ً
اك َواَ ْن َت ما َق َ
ف ُي ْرجى سو َ
الَ ،وَلَق ْد َخس َر َم ْن َبغى َع ْن َك ُمتَ َح ِوالًَ ،ك ْي َ
ال ُِحسان ،وَكيف ي ْ ِ
ال ُِ ْمِت ِ
ذاق
عاد َة ا ْ
ك َواَ ْن َت ما َب َّدْل َت َ
طَل ُب م ْن َغ ْي ِر َ
نان ،يا َم ْن اَ َ
اْ ْ َ َ َْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ياءهُ َمالِب َس َه ْيَبِت ِه،
قاموا َب ْي َن َي َد ْيه ُمتَ َمل َ
آءهُ َح َ
الوَة اْل ُمؤ َان َسةَ ،ف ُ
قينَ ،ويا َم ْن اَْلَب َس اَ ْول َ
اَحب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُِ ْح ِ
سان َقْب َل
ينَ ،واَ ْن َت اْلبادى ِبا ْ
ين ،اَ ْن َت الذاك ُر َقْب َل الذاكر َ
قاموا َب ْي َن َي َد ْيه ُم ْستَ ْغفر َ
َف ُ
تَو ُّج ِه اْلعاِبدين ،واَ ْنت اْلجواد ِباْلع ِ
ِ
اب ثُ َّم لِما َو َه ْب َت
طآء َقْب َل َ
طَل ِب الطال َ
بينَ ،واَ ْن َت اْل َوه ُ
َ َ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ِذ ْبنى ِب َمِن َك َحتى
ضين ،الهى اُ ْ
َلنا م َن اْل ُم ْستَْق ِر َ
طلُ ْبنى ِب َر ْح َمت َك َحتى اَص َل اَل ْي َكَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْيتُ َكَ ،كما اَ َّن َخ ْوفى ال ُي ازِيُلنى
اُْقب َل َعَل ْي َك ،الهى ا َّن َرجآئى ال َي ْنَقط ُع َع ْن َك َوا ْن َع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف
َواِ ْن اَ َ
ط ْعتُ َكَ ،فَق ْد َد َف ْعتَنى اْل َعوال ُم اَل ْي َكَ ،وَق ْد اَ ْوَق َعنى عْلمى ِب َك َرِم َك َعَل ْي َك ،الهى َك ْي َ
اَخيب واَنت اَملى ،اَم َكيف اُهان وعَليك متَ َّكلىِ ،الهى َكيف اَستَ ِع ُّز وِفى ِ
الذَّل ِة
ْ َْ
َْ ْ
َ
ُ َََْ ُ
ُ ََْ َ
اَرَك ْزتَنى ،اَم َكيف ال اَستَ ِع ُّز واَِليك نسبتَنىِ ،الهى َكيف ال اَ ْفتَِقر واَ ْنت َّالذى ِفى اْلُفَقر ِ
آء
ُ َ َ
َْ
ْ َْ
َ ْ َ ََْ
ْ
ْ
ِ
َّ
َّ
ِ
ك تَ َع َّرْف َت
له َغ ْي ُر َ
ف اَ ْفتَق ُر َواَ ْن َت الذى ِب ُجوِد َ
ك اَ ْغَن ْيتَنىَ ،واَ ْن َت الذى ال ا َ
اََق ْمتَنى ،اَ ْم َك ْي َ
لِ ُك ِل َشىء َفما ج ِهَلك َشىء ،واَنت َّالذى تَع َّرْفت ِاَل َّى فى ُك ِل َشىءَ ،ف اَريتُك ِ
ظاه اًر فى
َ َ
ُ ََْ
َْ َ
َ َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ش َغ ْيباً فى
صار اْل َع ْر ُ
استَوى ب َر ْحمانيَّته َف َ
ُكل َشىءَ ،واَ ْن َت الظاه ُر ل ُكل َشىء ،يا َم ِن ْ
ِ
ِ
حيطات اَ ْف ِ
ال ِ
ال َُ ْنو ِار ،يا َم ِن
يار ِب ُم
الك ا ْ
ثارَ ،و َم َح ْو َت ا ْ
ثار ِبا ْ
ذاِت ِهَ ،م َحْق َت ا ْ
ال َُ ْغ َ
ال َ
مال ب ِ
احتَجب فى سرِاد ِ
ِ
هآئ ِه،
قات َع ْرِش ِه َع ْن اَ ْن تُْد ِرَك ُه ا ْ
صار ،يا َم ْن تَ َجلى ِب َك َ
ال َُ ْب ُ
ْ ََ
ُ
ِ
ظمتُه من ا ْ ِ ِ
غيب َواَ ْن َت
َفتَ َحَّق ْ
قت َع َ َ ُ َ ْ
ف تَ ْخفى َواَ ْن َت الظاه ُر ،اَ ْم َك ْي َ
وآءَ ،ك ْي َ
ف تَ ُ
الُ ْست َ
الرقيب اْل ِ
حاض ُرِ ،اَّن َك َعلى ُك ِل َشىء َقديرَ ،واْل َح ْم ُد هللِ َو ْح َدهُ.
َّ ُ
وعلى أي حال فقد وردت ادعية وأعمال كثيرة في هذا اليوم لمن وفق فيه لحضور
عرفات وأفضل أعمال هذا اليوم الشريف الدعاء وهو قد امتاز بالدعاء امتيا اًز وينبغي

أحياء وأمواتاً ،والرواية الواردة في شأن عبد
االكثار فيه من الدعاء لالخوان المؤمنين
ً
هللا بن جندب (رحمه هللا) في الموقف بعرفات ودعاؤه الخوانه المؤمنين مشهورة،
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ورواية زيد النرسي في شأن الثقة الجليل معاوية بن وهب في الموقف ودعاؤه في حق
اخوانه في االفاق واحداً واحداً وروايته عن الصادق (عليه السالم) في فضل هذا

العمل فيما ينبغي االطالع عليه والتدبر فيه ،والرجاء الواثق من اخواني المؤمنين أن

يجعلوا هؤالء العظماء قدوة يقتدون بهم فيؤثرون على أنفسهم اخوانهم المؤمنين

ينسوني
بالدعاء ويعدونني في زمرتهم ،وأنا العاصي الذي سودت وجهي الذنوب فال ُ

من الدعاء حياً وميتاً ،واق أر في هذا اليوم الزيارة الجامعة الثالثة وقل في آخر نهار
ِ
ض ُّر َ ِ
عرفة  :يا َر ِب َّ
ص َكَ ،فاَ ْع ِطنى ما ال
ان ُذ ُنوبى ال تَ ُ
كَ ،وا َّن َم ْغف َرتَ َك لى ال تَ ْنُق ُ
ِ
ي ْنُقصك ،و ْ ِ
ك لِ َش ِر
اغف ْر لى ما ال َي ُ
ك وقل أيضاً  :اَلل ُـه َّم ال تَ ْح ِرْمنى َخ ْي َر ما ع ْن َد َ
ض ُّر َ
َ ُ َ َ
ما ِع ْندى َفِا ْن اَ ْن َت َلم تَرحمنى ِبتَعبى وَنصبى َفال تَح ِرمنى اَجر اْلم ِ
صاب َعلى
ْ ْ
ْ ْ َْ
َْ ُ
َ َ َ
صيبِت ِه.
ُم َ
دعاء السحر الصغير
ُيستحب االبتهال إلى هللا َّ
جل في أسحار ليالي شهر رمضان المبارك بهذا
عز و َّ
الدعاء ،و هو:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ
ِ
ِ
غايتي
يا ُع َّدتي في ُك ْرَبتي َ ،و يا صاحبي في ش َّدتي َ ،و يا َولِيي في ن ْع َمتي َ ،و يا َ
ِ
اغ ِف ْر لي
قيل َع ْث َرتي َ ،ف ْ
في َر ْغَبتـي  ،اَ ْن َت السات ُر َع ْوَرتي َ ،و اْل ُم ْؤ ِم ُن َرْو َعتي َ ،و اْل ُم ُ
طيئتي.
َخ َ
ِ
ُّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص َم ُد
اَلل ُـه َّم اني اَ ْساَُل َك ُخ ُشو َ
ع االيمان َقْب َل ُخ ُشوِع الذل في النار  ،يا واح ُد يا اَ َح ُد يا َ
 ،يا َم ْن َل ْم َيلِ ْد َو َل ْم ُيوَل ْد َو َل ْم َي ُك ْن َل ُه ُكفواً َا َحٌد  ،يا َم ْن ُي ْعطي َم ْن َسأََل ُه تَ َحُّنناً ِم ْن ُه َو
ِ
رحم ًة  ،و يبتَِدئ ِباْلخي ِر من َلم يسأَْله تََف ُّ ِ
ِ ِ
ص ِل َعلى
َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
ضالً م ْن ُه َو َك َرماً  ،ب َك َرم َك الدائ ِم َ
آل مح َّمد  ،و هب لي رحم ًة و ِاسع ًة ِ
مح َّمد و ِ
جام َع ًة اَْبُل ُغ ِبها َخ ْي َر ُّ
ال ِخ َرِة
الد ْنيا َو ا ْ
َ َْ
َ
َُ
َُ َ
ََْ

ِ
ِ
ِ
ِ
اَللـه َّم ِاني اَستَ ْغ ِفر ِ
ك لِ ُك ِل َخ ْير اَ َرْد ُت ِب ِه
ك لما تُْب ُت اَل ْي َك م ْن ُه ثُ َّم ُع ْد ُت فيه َ ،و اَ ْستَ ْغف ُر َ
ْ َُ
ُ
طني ِ
فيه ما َل ْي َس َل َك.
َو ْج َه َك َفخاَل َ
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ِ ِ
اَللـه َّم ص ِل على مح َّمد و ِ
ك يا
ف َع ْن ُ
آل ُم َح َّمد َو ْ
ظْلمي َو ُج ْرمي ِبحْلم َك َو ُجوِد َ
اع ُ
ُ َ َ َُ َ
سائلُه  ،و ال ينَفد ِ
َكريم  ،يا من ال يخيب ِ
نائلُ ُه  ،يا َم ْن َعال َفال َشي َء َف ْوَق ُه َ ،و َدنا
ُ َ َْ ُ
َْ َ ُ
ُ
ْ
ونه  ،ص ِل على مح َّمد ِ
وآل ُم َح َّمد َو ْار َح ْمني  ،يا فالِ َق اْلَب ْح ِر ِل ُموسى ،
يء ُد َ ُ َ َ ُ َ
َفال َش َ
َّ
َّ
َّ
اع َة.
اع َة الس َ
اع َة الس َ
الليَل َة اللْيَل َة اللْيَل َة  ،الس َ
ط ِهر َقْلبي ِمن ِ
الر ِ
الن ِ
فاق َ ،و َعملي ِم َن ِ
ياء َ ،و لِساني ِم َن اْل َك ِذ ِب َ ،و َع ْيني
َ
اَلل ُـه َّم َ ْ
َ
ِمن اْل ِخيان ِة َ ،فِاَّنك تَعَلم ِ
الص ِ
دور.
خائَن َة ا ْ
ال ْع ُي ِن َو ما تُ ْخ ِفي ُّ
َ
َ
َ ْ ُ

ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
قام
قام اْل ُم ْستَجير ب َك م َن النار  ،هذا َم ُ
قام اْلعائذ ب َك م َن النار  ،هذا َم ُ
يا َرب هذا َم ُ
اْلمستَ ِ
هار ِب ِاَل ْي َك ِم َن الن ِ
ار  ،هذا مقام اْل ِ
غيث ِب َك ِم َن الن ِ
وء َل َك
م
هذا
،
ار
ُْ
َ
قام َم ْن َي ُب ُ
ُ
َ ُ
ِبخطيئِت ِه و يعت ِرف ِب َذنِب ِه و يت ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
قام
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ
قام اْلبائس اْلَفقير  ،هذا َم ُ
وب الى َربه  ،هذا َم ُ
اْل ِ
خائ ِ
ِ
ف اْلم ْستَ ِ
جير  ،هذا َمقام اْل ْ ِن
قام اْل َم ْغ ُمو ِم اْل َم ْه ُمو ِم  ،هذا
ُ
مح ُزو اْل َم ْك ُروب  ،هذا َم ُ
ُ
ِق  ،هذا مقام من ال ي ِجد لِ َذ ْنِب ِه ِ
ش اْلَفر ِ
مقام اْل َغر ِ
يق  ،هذا مقام اْلمستَو ِح ِ
يب اْل َغر ِ
غاف اًر
َ ُ َْ َ ُ
َ ُ ُْ ْ
َ ُ
ِ
غيرك  ،و ال لِ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
اك.
َ
ض ْعفه ُمَق ِوياً اال اَ ْن َت َ ،و ال ل َهمه ُمَف ِرجاً سو َ
َ َْ َ َ

ِق َو ْجهي ِبالن ِ
ار َب ْع َد ُس ُجودي َل َك َو تَ ْعفيري ِب َغ ْي ِر َم ٍن ِمني
يم  ،ال تُ ْحر ْ
يا هللاُ يا َكر ُ
َعَل ْي َك َ ،ب ْل َل َك اْل َح ْم ُد َو اْل َم ُّن َو التََّف ُّ
لي ْ ،ار َح ْم اَ ْي َر ِب اَ ْي َر ِب ( حتى ينقطع
ض ُل َع َّ
ض ْعفي َو ِقَّل َة حيَلتي َو ِرَّق َة ِجْلدي َو تََب ُّد َد اَ ْوصالي َو تَناثَُر َل ْحمي َو ِج ْسمي
النفس ) َ
غير اْلب ِ
ِ
الء  ،اَ ْساَُل َك يا
ص ِ َ
َو َج َسدي َ ،و َو ْح َدتي َو َو ْح َشتي في َق ْبري َ ،و َج َزعي م ْن َ
الن ِ
ِ ِ
ِ
ط َيوم اْل َح ْس َرِة َو َّ
ِ
ض َو ْج ِهي يا َر ِب َي ْوَم تَ ْس َوُّد
دامة َ ،بِي ْ
َ
َرب ُق َّرَة اْل َع ْين َ ،و اال ْغتبا َ َ
اْلوجوه ِ ،
َّ
صار َ ،و
وب َو ا ْ
آمني ِم َن اْلَف َزِع ا ْ
ال ْب ُ
ال ْكَب ِر  ،اَ ْساَُل َك اْل ُب ْشرى َي ْوَم تَُقل ُب اْلُقُل ُ
ُُ ُ
اْل ُب ْشرى ِع ْن َد ِفر ِ
اق ُّ
الد ْنيا  ،اَْل َح ْم ُد هللِ َّالذي اَ ْر ُجوهُ َع ْوناً في َحياتي َ ،و اُ ِع ُّدهُ ُذ ْخ اًر لَِي ْو ِم
فا َقتي.
اَْلحمد هلل َّالذي اَدعوه و ال اَدعو غيره  ،و لو دعوت غيره َلخيَّب دعائي  ،اَْلحمد هللِ
َ ُْ
ْ ُ َ َُْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َُْ َ َ ُ
َ ُْ
ُْ َُ
َّ
ف َرجائي  ،اَْل َح ْم ُد هللِ اْل ُم ْن ِع ِم
الذي اَ ْر ُجوهُ َو ال اَ ْر ُجو َغ ْي َرهُ َ ،و َل ْو َر َج ْو ُت َغ ْي َرهُ الَ ْخَل َ
اْلمح ِس ِن اُلمج ِم ِل اْلمْف ِ
الل و ِ
ِ
ض ِل ِذي اْلج ِ
صاح ُب ُك ِل
اال ْك ار ِم َ ،ولِ ُّي ُك ِل ِن ْع َمة َ ،و
ْ
ْ
َ
ُ
ِ
ِ
حاجة.
َح َسَنة َ ،و ُم ْنتَهى ُكل َر ْغَبة َ ،و قاضي ُكل َ
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آل مح َّمد و ارزْقني اْليقين وحسن َّ
الظ ِن ِب َك َ ،و اَ ْثِب ْت
ص ِل َعلى ُم َح َّمد َو ِ ُ َ َ ْ ُ
َ َ ُ َْ
اَلل ُـه َّم َ
ِ
ِ
ك َو ال اَِث َق ِاال
ك في َقْلبي َ ،و ا ْق َ
اك َ ،حتى ال اَ ْر ُج َو َغ ْي َر َ
ط ْع َرجائي َع َّم ْن سو َ
َرجاء َ
ِ
ِ
ميع اَ ْحوالي ِبما تُ ِح ُّب َو تَ ْرضى  ،يا َر ِب ِاني
ف لي في َج ِ
شاء ْاُل ُ
طْ
ب َك  ،يا َلطيفاً لما تَ ُ
ار َفال تُ َع ِذ ْبني بالن ِ
عيف َعَلى الن ِ
ضرعي َو َخ ْوفي َو
ار  ،يا َر ِب ْار َح ْم ُدعائي َو تَ ُّ
ض ٌ
َ
ِ
طَل ِب ُّ
الد ْنيا َو اَ ْن َت
عيف َع ْن َ
ُذلي َو ْم َ
ض ٌ
سكَنتي َو تَ ْعويذي َو َتْلويِذي  ،يا َر ِب اني َ
ِ ِ
ِ
ِ
حاجتي
يم  ،اَ ْسأَُل ُك يا َر ِب ِبُقَّوِت َك َعلى ذل َك َو ُق ْد َرِت َك َعَل ْيه َو غ َ
ناك َع ْن ُه َو َ
واس ٌع َكر ٌ
ِاَلي ِه اَن تَرزَقني في عامي هذا و َشهري هذا و يومي هذا و ساعتي ِ
هذِه ِرْزقاً تُ ْغنيني
ْ ْ ُْ
َ
َ ْ
َ َْ
َ
الل َّ
ِب ِه عن تَ َكُّل ِ
اس ِم ْن ِرْزِق َك اْلح ِ
ف ما في اَ ْيدي الن ِ
طلُ ُب َو
الطِي ِب  ،اَ ْي َر ِب ِم ْن َك اَ ْ
َْ
َ
ِ
ِ
ك َو ال اَِث ُق إال ِب َك يا اَ ْر َح َم
اك اَ ْر ُجو َو اَ ْن َت اَ ْهل ذل َك  ،ال اَ ْر ُجو َغ ْي َر َ
اَل ْي َك اَ ْرَغ ُب ِواي َ
غفر لي و ارحمني و ِ
ِ
ِ
عافني.
مين  ،اَ ْي َر ِب َ
الراح َ
ظَل ْم ُت َنْفسي َف ْا ْ
َ ْ َْ َ
سامع ُك ِل صوت  ،و يا ِ
يا ِ
النُف ِ
ئ ُّ
جام َع ُك ِل َف ْوت َ ،و يا ِ
وس َب ْع َد اْل َم ْو ِت  ،يا َم ْن
بار َ
َ
َْ
َ
ِ
ُّ
الصوات  ،و ال ي ْش َغلُه َشيء عن َش ٍ
يء ،
ٌ َْ
ال تَ ْغشاهُ الظلُ ُ
مات َ ،و ال تَ ْشتَِب ُه َعَل ْيه ا ْ ْ ُ َ َ ُ
ِ ِِ
ِ
اَع ِط مح َّمداً َّ
ض َل ما
ض َل ما ُسئْل َت َل ُه َ ،و اَ ْف َ
ض َل ما َسأََل َك َو اَ ْف َ
صلى هللاُ َعَل ْيه وآله اَ ْف َ
ْ َُ
َ
اَ ْنت مسؤول َله ِالى يو ِم اْل ِقيام ِة  ،و هب لِي اْل ِ
اخِت ْم
عافَي َة َحتى تُ َهِنَئني اْل َم َ
عيش َة َ ،و ْ
َ َُْ ٌ ُ
َْ
َ َ َْ َ
لي ِب َخير حتى ال تَض َّر ِ ُّ
ِ ِ
َل اَ َحداً
ُ
ني الذ ُن ُ
ْ َ
وب  ،اَلل ُـه َّم َرضني بما َق َس ْم َت لي َحتى ال اَ ْسأ َ
َش ْيئاً.

اَللـه َّم صل على مح َّمد و ِ
آل ُم َح َّمد َو ا ْفتَ ْح لي َخزِائ َن َر ْح َمِت َك
ُ َ َ َُ َ
ِ
ِ
تُ َع ِذ ُبني َب ْع َدها اََبداً ِفي ُّ
ضلِ َك
الد ْنيا َو االخ َرِة َ ،و ْارُزْقني م ْن َف ْ
ِ ِ
ٍ
ِ
اك  ،تَز ُيدني ِبذلِ َك ُش ْك اًر َو ِاَل ْي َك فا َق ًة َو َفْق اًر َ ،و ِب َك َع َّم ْن
ال تُْفق ُرني الى اَ َحد َب ْع َدهُ سو َ
ِ
اك ِغناً و تَ ُّ
عففاً.
سو َ
َ

َ ،و ْار َح ْمني َر ْح َم ًة ال
اْلو ِاس ِع ِرْزقاً َحالالً َ
طِيباً

ِ
ِ
ِ
ِ
ليك يا مْقتَِدر ص ِل على مح َّمد و ِ
آل
يا ُم ْحس ُن يا ُم ْجم ُل  ،يا ُم ْنع ُم يا ُمْفض ُل  ،يا َم ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ
اك ِفني اْلم ِه َّم ُكَّل ُه  ،و ا ْق ِ
ض لي ِباْل ُح ْسنى َ ،و ِ
ميع اُ ُموري َ ،و
بار ْك لي في َج ِ
ُم َح َّمد َو ْ
َ
ُ
ا ْق ِ
ميع َحو ِائجي.
ض لي َج َ
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ِ
ِ
سير َ ،و
سير ما َا ُ
اَلل ُـه َّم َيس ْر لي ما اَخ ُ
سيرهُ َعَل ْي َك َس ْه ٌل َي ٌ
خاف تَ ْع َ
سيرهُ َ ،فا َّن تَ ْي َ
اف تَ ْع َ
ِ
خاف
خاف ضيَق ُه َ ،و ُك َّ
خاف ُح َ
ف َعني ما اَ ُ
زونتَ ُه َ ،و َنف ْس َعني ما اَ ُ
َس ِه ْل لي ما اَ ُ
ه َّمه،و اص ِرف عني ما اَخاف بلِيَّتَه  ،يا اَرحم َّ ِ
مين.
الراح َ
ُ َ ُ
َ َُ ْ ْ َ
ْ ََ

ِ
صديقاً َل َك َ ،و ايماناً ِب َك  ،وَف َرقاً ِم ْن َك ،
امالَ َقْلبي ُحباً َل َك َ ،
وخ ْشَي ًة م ْن َك َ ،و تَ ْ
اَلل ُـه َّم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َّد ْق ِبها َعَل َّي َ ،و
َو َش ْوقاً اَل ْي َك يا َذا اْل َجالل َو اال ْك ار ِم  ،اَلل ُـه َّم ا َّن َل َك ُحُقوقاً َفتَ َ
ِ
ِ
لِلن ِ
ض ْيُف َك ،
عات َفتَ َّ
اس ِقَبلي تَِب ٌ
ض ْيف قر ًى َ ،و اََنا َ
حمْلها َعني َ ،و َق ْد اَ ْو َج ْب َت ل ُك ِل َ
ِ
َف ْاجعل ِقر َّ
اب اْل َم ْغ ِف َرِة َ ،و ال َح ْو َل َو ال ُقَّوَة
اب اْل َجَّنة يا َو ه َ
اي اللْيَل َة اْل َجَّن َة  ،يا َو ه َ
َْ َ
إال ِب َك.
إذا فالعاقل يعي أن إقصاء عليا عليه السالم و العترة من ولده لم يكن إال بأمر من
الساسة فكفى تست ار على ما حدث و التاريخ يشهد و الكل يعلم هذا و لكن بإمكان
علماءنا مراجعة ما يمكن مراجعته و تصحيح ما يمكن تصحيحه طبعا ال أقصد
العبث داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و النقصان أو حتى تغيير حرف من حروفها

كما الحضت بعد مقارنتي بعض النسخ لبعض بدت لي واضحة التحريفات التي تقوم
بها أيدي من يتربصون بهذه األمة الدوائر عليهم دائرة السوء و غضب هللا عليهم و
لعنهم و أعد لهم جهنم و إنما أعني تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته
ووافق الكتاب و قبله العقل المنصف و الراشد و السليم و العمل على إبعاد السنة من
أيدي شيوخ أتباع بني أمية وخوارج العصر النواصب المعروفين عند الجميع و
المدعومين بالبترودوالر و جعلها بين أيدي علماء ربانيين مخلصين هلل و لرسوله و
للمؤمنين ممن تتوفر لديهم شروط اإلجتهاد من كل المذاهب ليكونوا مراجع أحياء ال
أموات لهذه األمة ال علماء السلطة وال الباحثين عن المال و الجاه والشهرة والنجومية
و على هؤالء العلماء أن يعملوا مجدين على إيجاد سبل و تدابير لحماية السنة ,مع

أن هللا ال شك حاميها ,و توحيد األمة و أرى أن تجمع في موسوعة جامعة شاملة
لكل ما توافقت عليه المدرستان و أن يذكر الكل باألدلة القاطعة و الحجج البالغة
لكل فريق و أن يرجح األصوب منها و أن يعمل العلماء مجدين على تبيين كل
التحريفات التي قامت بها هذه الشرذمة التي تريد تمزيق هذه األمة ليرض عليها
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أسيادها و أن يتصدى من قبل كل العلماء الحقيقيين لكل منع للكتب و خاصة

المجموعة في هذه الموسوعة لتكون إن شاء هللا المرجع لكل األمة مع اختالف
مذاهبها و تخرج األمة إن شاء هللا من تحت سيطرة أعدائها من أتباع بني أمية و
خوارج العصر ناصبي العداء والبغض لمحمد وآل محمد .فلقذ ذهب و هلل الحمد زمن

تقديس أي عالم و إن أخطأ أال ترى معي أخي الكريم أن البعض قدسوا العلماء حتى
ألغوا بذلك عقولهم؟ فهل البخاري و مسلم معصومان؟ هل نص رسول هللا صلى هللا

عليه و آله على أن ال يؤخذ دينه إال من عندهما؟ و هل الذهبي لما يقول عن حديث
ما السند صحيح و المتن صحيح لكن يشهد القلب أنه موضوع يشترط في تصحيح
الحديث شهادة قلبه له بالصحة؟ و هل ابن حجر لما يقول في فتح الباري ,عن
حديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله عن علي و أنه ال يحبه إال مؤمن و ال
يبغضه إال منافق ,ظهر لي أن رسول هللا يقصد من يبغضه من أجل أنه نصره أما
إن أبغضه من أجل شيء آخر فال يكن منافقا أي و كأنه أنزل عليه الوحي؟ كيف
يظهر له؟ أم هل عنده هو من البيان و الفصاحة و البالغة ما ليس عند رسول هللا
صلى هللا عليه و آله؟ فالعصمة إال لمن عصم هللا فلنتبع هؤالء و نترك كل من

اجتهد برأيه ليأتي بدين جديد إلى أمة محمد .و يكون المتفق عليه هو ما اتفقت عليه

المدرستان ال ما اتفق عليه البخاري و مسلم .و هذا ال شك مؤيد لجمع شمل هذه

األمة على سنة رسول هللا صلى هللا عليه و آله الحقة و محبة عترته الطيبة الطاهرة
إذ هم أمان ألهل األرض كما النجوم أمان ألهل السماء كما أخبرنا رسول هللا صلى
هللا عليه و آله بقوله (النجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء
و أهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض) رواه أحمد
في فضائل الصحابة .و حتى أرفع اإللتباس على الناس للتمييز بين أهل البيت من
طهروا تطهي ار أي أصحاب الكساء هم خمس رسول هللا و علي و فاطمة و الحسن و
الحسين .من يجب التمسك بهم أي مفترضوا الطاعة هم اإلثنا عشر الذين ذكرناهم
سابقا و بالطبع مع رسول هللا و فاطمة الزهراء صالة هللا و سالمه عليهم أجمعين و
هم العترة الطيبة الطاهرة لرسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم .أما من تجب
مودتهم فكل أهل البيت و منهم المسيء كما عبر عن ذلك رسول هللا صلى هللا عليه
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و آله و سلم في دعائه الذي روي عن علي عليه السالم قال :سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه و آله يقول (اللهم إنهم عترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم و هبهم
لي ) قال ففعل و هو فاعل قلت :ما فعل و هو فاعل يا رسول هللا قال فعله بكم و
يفعله بمن بعدكم .أي استجاب هللا دعاء رسوله ألهل بيته أجمعين .و كذلك قول
رسول هللا صلى هللا عليه و آله سألت ربي أال يدخل أحدا من أهل بيتي النار
فأعطاني ذلك الذي رواه ابن بشران في اآلمالي و يؤكده كذلك قول علي عليه السالم

في احتجاجه على الصحابة قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه

وآله قام خطيبا لم يخطب بعد ذلك فقال :أيها الناس! إني تارك فيكم الثقلين كتاب هللا
وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما ال تضلوا ،فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ،فقام عمر بن الخطاب  -وهو شبه
المغضب  -فقال :يا رسول هللا! أكل أهل بيتك؟ فقال :ال ،ولكن أوصيائي منهم،
أولهم علي أخي ووزيري وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي ،هو أولهم ،ثم

ابني الحسن ،ثم ابني الحسين ،ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا
علي الحوض شهداء هلل في أرضه وحججه على خلقه ،وخ ازن علمه ،ومعادن
حكمته ،من أطاعهم أطاع هللا ومن عصاهم فقد عصى هللا .فقالوا كلهم :نشهد أن
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال ذلك .و هذا ما تؤكده أيضا اآلية الكريمة ثم
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم

سابق بالخيرات بإذن هللا ذلك الفوز الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من

أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير.أي الظالم منهم لنفسه و المقتصد و

السابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة بإذن هللا .للتذكير فإن هللا سبحانه و تعالى قال
قبل هذه اآلية والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن هللا
لخبير بصير فاطر  .31أي هذا الكتاب الذي هو القرآن هو الذي أورثه هللا سبحانه
من اصطفى من عباده أهل بيت رسول هللا .و ثبت أيضا عنه أنه قال(اللهم إني
أعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم) .أقول تجب مودة من لم ينحرف منهم عن

طريق جده رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بل يرى بعض العلماء و أنه تجب
مودتهم كلهم حتى من تحقق فسقه منهم و يقولون إن فرع الشجرة يبقى منها و إن
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مال .و لكن ال أحبذ هذا الرأي لقول رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم (ليست
الدنيا من محمد وال من آل محمد) كما جاء في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام .أي

من غرته الدنيا واختارها فهي له و من اختار الدنيا لن يكون أبدا من المتقين الذين

يعقلون لقول هللا تعالى(و لآلخرة خير للذين يتقون أفال تعقلون) األنعام  .32وقال هللا

تعالى في موضع آخر(و يجعل الرجس على الذين ال يعقلون) يونس  .100وهذا

الدعاء من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لعترته هو ما بين لنا به رسول هللا
بأن مودة أهل البيت ليست منحصرة في الخمسة أصحاب الكساء بل في كل ذريتهم
من بعدهم إلى أن تقوم الساعة .فكلهم تجب مودتهم بالطبع الذين لم ينحرفوا عن
المسلك الصحيح الذي أراده هللا و رسوله لهم حيث يقول رسول هللا صلى هللا عليه و

آله و سلم( إنا أهل بيت اختار هللا لنا اآلخرة على الدنيا) روي في البداية و النهاية و
في تاريخ ابن خلدون .فأنصح إذا أهل بيت رسول هللا أال يتبعوا أهل اإلغواء فيزينون

لهم الدنيا ولتكن اآلخرة أرجى ما يرجون ونحن معهم و أوصيهم بمنع أبنائهم من أكل
الصدقة فإنها ال تحل لهم و هي من أساءت بأخالق أهل البيت من غير األئمة و

جعلتهم يتصرفون بنفس تصرفات غيرهم وهذا لم يرده لهم ال هللا و ال رسوله .فاآلباء
أكلوها بسبب الجهل الذي تسببت لهم فيه بنو أمية إذ شردوهم في البالد و طردوهم و
منعوهم حقوقهم التي أعطاها هللا لهم من الخمس .و ليحكموا عقولهم فمن منع
الصدقة كيف باهلل عليك يأكل الربا؟ و أوصيهم أن يحذروا ممن يذكروا أجداد
اآلخرين من الصحابة و من الطلقاء على منبر رسول هللا صلى هللا عليه و آله و
سلم بدل أهل بيته خالف قوله صلى هللا عليه وآله استوصوا بأهل بيتي خي ار فإني
أخاصمكم عنهم غدا و من أكن خصمه أخصمه و من أخصمه دخل النار,ذكر في
سمط العوالي في أنباء األوائل ,و يريد من أهل بيت رسول هللا أن يكرهوا أجدادهم و

على رأسهم رسول هللا وهم ,بجهلهم الحقيقة ,يذكرون كل اآلخرين إال أجدادهم

الطيبين الطاهرين مع علمهم جميعا بأن صلة الرحم واجبة على كل مسلم و لكن لما
يتعلق األمر بأهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله هنا يجب في نظرهم قطع
الرحم ال صلة الرحم .إذا فال جهل اليوم و ال بعد اليوم جهل فليحفظوا أبناءهم إن

كان اآلباء قد جهلوا لكي يكون مستقبلهم إن شاء هللا تلك السيرة الطيبة ألجدادهم
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عليهم السالم و على رأسهم سيدنا و حبيبنا و عظيمنا و إمامنا و شفيعنا محمد
صلى هللا عليه و آله و سلم .و عليهم بتعليم األبناء سيرة رسول هللا صلى هللا عليه و
آله و سلم الحقة والتي ال تحاول أن تنقص من قدره صلى هللا عليه و آله و سلم
وسيرة كل أسالفهم أئمة الهدى ومصابيح العلم .أما من لهم الحق في الخمس فهم
كل بني عبد المطلب أي آل علي آل عقيل آل جعفر و آل العباس و هؤالء كلهم
حرموا الصدقة و عوضهم هللا بالخمس كما أخبر به رسول هللا صلى هللا عليه و آله
و سلم بقوله(إن هللا حرم علينا الصدقة و عوضنا بالخمس) و قوله للفضل بن عباس
لما طلب منه أن يجعله على الصدقة ليكون له نصيب منها إنا أهل بيت ال تحل لنا
الصدقة إنما هي أوساخ الناس .و الدليل على أن أنهم كلهم حرموا الصدقة ر فض
زينب عليها السالم ما أعطوهم الناس في طريقهم إلى دمشق و قالت نحن ال نأكل
الصدقة و هذا منها دليل أيضا على ان الصدقة المقصودة هي كل أنواع الصدقات و
ليست كما يدعي البعض بأنها الزكاة المفروضة فقط .للعلم فإن رسول هللا على رأس
أصحاب الكساء كما ذكرنا و كلهم طهروا تطهي ار من قبل هللا عزوجل و هم من باهل
بهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بل أقول جاء بهم إلى المباهلة لكن لما

رآهم كبير نصارى نجران قال لمن معه ال تباهلوهم أطيعوني هذه المرة و اعصوني
ده ار فإني رأيت وجوها لو تمنت على هللا إزالة جبل ألزاله فلم يباهلوا و اعترفوا
لرسول هللا بأنه المحق .و هو صلى هللا عليه و آله و سلم أيضا على رأس أولي

العزم من الرسل و هم خمس أيضا و كلهم معصومون ووهللا لو أراد هللا لرسوله أن
يباهل بهؤالء الرسل ألحضرهم له و أمره بالمباهلة بهم و لكن أراد هللا عز و جل هذا
الشرف لهؤالء الوجوه النيرة من آل الرسول و ليبين ألمة حبيبه أن في التمسك بهؤالء
بعد رسول هللا خير كثير و في التخلي عنهم عكس ذلك تماما .و اختارهم هللا لحكم
يعلمها هو كما كان الحال في قصة نبي هللا سليمان على نبينا و آله وعليه السالم
فرغم أنه نبي و له من المعجزات ما له أراد هللا أن يؤيده في قضية نقل عرش بلقيس
عن طريق وصيه آصف بن برخيا إذ هو من خص بهذا الشرف .للعلم فإن آصف
بن برخيا وصي النبي سليمان كان عنده علم من الكتاب فقط أما علي وصي رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عنده علم الكتاب أي علم الكتاب كله .و أعجب و هللا
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لمسلم يقول في صالته بعد الشهادتين :و أشهد أن الذي جاء به محمد حق أي كلما
جاء به محمد حق فهل اإلمامة و الوالية ليستا مما جاء به محمد؟ و لما يتعلق
األمر بأحاديث في فضائل آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم يشكك و

يحاول بكافة الطرق إثبات عدم صحتها و ال جدوى من ذلك فاهلل متم نوره وهللا بالغ
أمره و هللا غالب على أمره .و أعجب وهللا لبعض العلماء غفر هللا لنا و لهم لما
يحتجوا بحديث اإلصطفاء في شرط القرشية لإلمارة و لم يحتجوا بشرط الهاشمية لها
و هي أولى إذ اصطفى هللا من قريش بني هاشم في نفس الحديث فالحديث عن أبي
عمار شداد أنه سمع وائلة بن األسقع يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
(إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفى من
قريش بني هاشم و اصطفاني من بني هاشم) رواه مسلم و الترمذي و ابن حبان و

أبو يعلى الموصلي و ابن أبي عاصم و ابن كثير و غيرهم .إذا فالترتيب إنما يكون
بعد المصطفى صلى هللا عليه و آله و سلم بنو هاشم ثانيا ثم قريش ثالثا ثم كنانة

رابعا .و إذا قبلنا بتخطي بني هاشم و اشترطنا القرشية نكون قد أسأنا التصرف مع
أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم إذ قريش التي ذكرها رسول هللا في

هذا الحديث و أحاديث أخرى تشمل بني هاشم وهم المصطفون منها بنص رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم إذا األولى فاألولى.
كما أنكر كذلك علي عليه السالم على من كان قبله بقوله في خطبة له خطب أمير
المؤمنين فحمد هللا وأثنى عليه ثم صلى على النبي ،ثم قال :أال إن أخوف ما أخاف

عليكم َخلتان :اتباع الهوى  ،وطول األمل  ،أما اتباع الهوى فيصد عن الحق  ،وأما
طول األمل فينسي اآلخرة .إال إن الدنيا قد ترحلت مدبرة  ،وإن اآلخرة قد ترحلت

مقبلة  ،ولكل واحدة بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن

اء
عمل وال حساب  ،وإن غداً
ٌ
اليوم ٌ
بدء وقوع الفتن من أهو ٌ
حساب وال عمل .وإنما ُ
رجال رجاالً أال إن الحق لو
تتبع وأحكام تبتدع  ،يخالف فيها حكم هللا يتولى فيها
ٌ
ف على ذي حجى  ،لكنه يؤخذ
ص لم يكن اختالف  ،ولو أن الباطل خلص لم َي ْخ َ
َخُل َ
من هذا ِ
ضغث فيمزجان فيجلالن معاً فهنالك يستولي الشيطان على
ض ْغ ٌث ومن هذا
ٌ

405

أوليائه  ،ونجا الذين سبقت لهم من هللا الحسنى .إني سمعت رسول هللا’يقول :كيف

أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير  ،يجري الناس عليها

ويتخذونها سنة  ،فإذا غير منها شئ قيل :قد غيرت السنة وقد أتى الناس منك اًر ! ثم

تشتد البلية وتسبى الذرية وتدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا بثفالها

ويتفقهون لغير هللا ويتعلمون لغير العمل  ،ويطلبون الدنيا بأعمال اآلخرة  .ثم أقبل

بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال :قد عملت الوالة قبلي أعماالً

لت
خالفوا فيها رسول هللا متعمدين لخالفه  ،ناقضين لعهده  ،مغيرين لسنته  ،ولو َح َم ُ
وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول هللا لتفرق
الناس على تركها َّ
عني جندي  ،حتى أبقى وحدي  ،أو في قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض

أمرت بمقام إبراهيم فرددته
إمامتي من كتاب هللا عز وجل وسنة رسول هللا أرأيتم لو ُ
ورددت
ورددت فدك إلى ورثة فاطمة،
إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول هللا،
ُ
ُ

أمضيت قطائع أقطعها رسول هللا ألقوام لم تمض لهم ولم
صاع رسول هللا ’كما كان و
ُ
تنفذ  ،ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد  ،ورددت قضايا من الجور
نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن واستقبلت بهن
قضي بها  ،ونزعت ً
الحكم في الفروج واألرحام  ،وسبيت ذراري بني تغلب  ،ورددت ما قسم من أرض
خيبر  ،ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما كان رسول هللا’يعطي بالسوية  ،ولم
أجعلها دولة بين األغنياء  ،وألقيت المساحة  ،وسويت بين المناكح وأنفذت ُخمس

الرسول كما أنزل هللا عز وجل وفرضه ،ورددت مسجد رسول هللا إلى ما كان عليه ،

وسددت ما فتح فيه من األبواب  ،وفتحت ما َّ
سد منه  ،وحرمت المسح على الخفين
 ،وحددت على النبيذ  ،وأمرت بإحالل المتعتين  ،وأمرت بالتكبير على الجنائز
خمس تكبيرات  ،وألزمت الناس الجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم وأخرجت من أدخل
مع رسول هللا في مسجده ممن كان رسول هللا أخرجه ،وأدخلت من أخرج بعد رسول
هللا ممن كان رسول هللا أدخله وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطالق على

السنة  ،وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها ورددت الوضوء والغسل والصالة
إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها  ،ورددت أهل نجران إلى مواضعهم  ،ورددت سبايا
فارس وسائر األمم إلى كتاب هللا وسنة نبيه ،إذن لتفرقوا عني! وهللا لقد أمرت الناس
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أن اليجتمعوا في شهر رمضان إال في فريضة  ،وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل

رت سنة
بدعة  ،فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي :يا أهل اإلسالم ُغِي ْ
عمر  ،ينهانا عن الصالة في شهر رمضان تطوعاً! ولقد خفت أن يثوروا في ناحية

لقيت من هذه األمة من الفرقة  ،وطاعة أئمة الضاللة والدعاة
جانب عسكري! ما ُ
إلى النار)! و هنا أود أن أطلب من علماءنا الربانيين المخلصين هلل و رسوله أن

يعملوا مجدين على اإلصالح ما استطاعوا في دينهم الذي ارتضاه لهم هللا و رسوله

و كلهم إني متيقن أنهم ال ينكرون إمامة علي بن أبي طالب و لو بينهم و بين ربهم
و لكن آن األوان لتعليم الناس أن إمامة العترة الطاهرة لرسول هللا واجبة على كل
المسلمين في الكتاب و السنة و ال يمكن الكتمان إلى األبد .إذا فعلى علماءنا أن
يعملوا بكل ما آتاهم هللا من قوة و ثبات وأن يصحح كل واحد منهم داخل مذهبه وال

شك أن في النهاية يكون اقتراب المذاهب لبعضها البعض قد تحقق و هذا وهللا هو
المرجو ألن هللا سبحانه أمرنا بالوحدة بقوله واعتصموا بحبل هللا جميعا و ال تتفرقوا

أخرج الثعلبي في تفسيره لهذه اآلية قال نزلت في أهل البيت محمد و علي و فاطمة
و الحسن و الحسين و قال الشافعي كما نقله في رشفة الصادي لإلمام أبي بكر بن
شهاب الدين لما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي و الجهل ركبت
في سفن النجا و هم أهل بيت المصطفى و أمسكت حبل هللا و هو كما قد أمرنا
بالتمسك بالحبل والؤهم.
و أذكر هنا بأن اإلعتقاد باإلمامة مرتبط تماما بالرجعة التي ورد ذكرها في القرآن
اعتََرْفَنا
َحَي ْيتََنا ا ْثَنتَ ْي ِن َف ْ
َمتََّنا ا ْثَنتَ ْي ِن َوأ ْ
وأشار إليها بقوله سبحانه و تعالى َ ( :قاُلوْا َربََّنآ أ َ
ِب ُذ ُنوبَِنا َفهل ِإَلى ُخرو ٍج ِمن سِب ٍ
يل) غافر ،11:و ورد تأكيدها في روايات أهل البيت
َْ
ُ
َ

الر ْح ِ
الر ِحي ِم الم
عليهم السالم إلى حد التواتر أو التظافر ،منها قوله تعالى ِب ْس ِم َّ
من َّ
َّللاِ َّ
ِِ
ِ
يه ه ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين َّال ِذ َ ِ
يمو َن
الصالة َو ِم َّما
َ
دى لْل ُمتَّق َ
ذل َك اْلك ُ
تاب ال َرْي َب ف ُ ً
ين ُي ْؤم ُنو َن باْل َغ ْيب َو ُيق ُ
ناه ْم ُي ْن ِفُقو َن .تأويله قال علي بن إبراهيم رحمه هللا عن أبيه عن محمد بن أبي
َرَزْق ُ
عمير عن جميل بن صالح عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر ع أنه قال الم و
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كل حرف في القرآن منقطعة من حروف اسم هللا األعظم الذي يؤلفه الرسول و اإلمام

ع فيدعو به فيجاب قال قلت قوله ذلِك اْل ِكتاب ال ريب ِف ِ
يه فقال الكتاب أمير
َ
ُ َْ َ
َّ ِ
المؤمنين ع ال شك فيه أنه إمام ه ِ ِ
ين
ين فاآليتان لشيعتنا هم المتقون و الذ َ
دى لْل ُمتَّق َ
ُ ً

ِ
ناه ْم
ُي ْؤ ِم ُنو َن ِباْل َغ ْي ِب و هو البعث و النشور و قيام القائم ع و الرجعة َو م َّما َرَزْق ُ
ُي ْن ِفُقو َن قال مما علمناهم من القرآن يتلون .تأويل اآليات الظاهرة .
و يؤيده ما رواه أبو جعفر محمد بن بابويه رحمه هللا بإسناده عن يحيى بن أبي

القاسم قال سألت الصادق ع عن قول هللا عز و جل الم ذلِك اْل ِكتاب ال ريب ِف ِ
يه
َ
ُ َْ َ
ِ
ه ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين َّال ِذ َ ِ
يمو َن
ناه ْم ُي ْن ِفُقو َن فقال
َ
دى لْل ُمتَّق َ
الصالة َو م َّما َرَزْق ُ
ُ ً
ين ُي ْؤم ُنو َن باْل َغ ْيب َو ُيق ُ
المتقون هم شيعة علي ع و الغيب هو الحجة الغائب.

قال الصادق ع روي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي ر قال دخلت على رسول
هللا ص فلما نظر إلي فقال ص يا سلمان إن هللا عز و جل لن يبعث نبيا و ال رسوال
إال و له اثنا عشر نقيبا قال قلت يا رسول هللا ص عرفت هذا من أهل الكتابين قال
يا سلمان هل عرفت نقبائي االثني عشر الذين اختارهم هللا تعالى لإلمامة من بعدي
فقلت هللا و رسوله أعلم فقال يا سلمان خلقني هللا تعالى من صفوة نوره و دعاني
فأطعته فخلق من نوري عليا و دعاه فأطاعه فخلق من نوري و نور مصباح الشريعة
علي فاطمة و دعاها فأطاعته فخلق مني و من علي و فاطمة الحسن و الحسين
فدعاهما فأطاعاه فسمانا هللا تعالى بخمسة أسماء من أسمائه فاهلل تعالى المحمود و
أنا محمد و هللا العلي و هذا علي و هللا الفاطر و هذه فاطمة و هللا ذو اإلحسان و
هذا الحسن و هللا المحسن و هذا الحسين و خلق من نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم
فأطاعوه من قبل أن يخلق هللا تعالى سماء مبنية و أرضا مدحية أو هواء أو ملكا أو
بش ار و كنا أنوا ار نسبحه و نسمع له و نطيع قال فقلت يا رسول هللا بأبي أنت و أمي
ما لمن عرف هؤالء حق معرفتهم فقال يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم و اقتدى
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بهم فواالهم و تب أر من عدوهم كان و هللا منا يرد حيث نرد و يكن حيث نكن فقلت يا
رسول هللا ص فهل إيمان بغير معرفتهم بأسمائهم و أنسابهم فقال ال يا سلمان قلت يا
رسول هللا ص فأنى لي بهم فقال ص قد عرفت إلى الحسين ع قلت نعم قال رسول
هللا ص ثم سيد العابدين مصباح الشريعة علي بن الحسين ثم ابنه محمد بن علي
باقر علم األولين و اآلخرين من النبيين و المرسلين ثم جعفر بن محمد لسان هللا
الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صب ار في هللا تعالى ثم علي بن موسى
الرضا الراضي بسر هللا تعالى ثم محمد بن علي المختار من خلق هللا ثم علي بن
محمد الهادي إلى هللا ثم الحسن بن علي الصامت األمين على سر هللا ثم محمد
سماه بابن الحسن الناطق القائم بحق هللا تعالى قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول
ِ
الهما َب َع ْثنا َعَل ْي ُك ْم
جاء َو ْع ُد أُو ُ
هللا ص إني مؤجل إلى عهدهم قال يا سلمان اق أر َفإذا َ
ْس َش ِد ٍيد َفجاسوا ِخالل ِ
ِعباداً َلنا أُولِي َبأ ٍ
الد ِ
كان َو ْعداً َمْف ُعوًال ثُ َّم َرَد ْدنا َل ُك ُم اْل َك َّرَة
يار َو َ
َ
ُ
ناكم ِبأَمو ٍ ِ
ِ
ناك ْم أَ ْكثََر َن ِفي اًر قال ر فاشتد بكائي و شوقي
ين َو َج َعْل ُ
ال َو َبن َ
َعَل ْيه ْم َو أ َْم َد ْد ُ ْ ْ
قلت يا رسول هللا ص .مصباح الشريعة .أبعهد منك فقال إي و الذي بعثني و
أرسلني لبعهد مني و بعلي و فاطمة و الحسن و الحسين و تسعة أئمة من ولد
الحسين ع و بك و من هو منا و مظلوم فينا و كل من محض اإليمان محضا إي و
هللا يا سلمان ثم ليحضرن إبليس و جنوده و كل من محض الكفر محضا حتى يؤخذ
بالقصاص و األوتاد و التراث و ال يظلم ربك أحدا و نحن تأويل هذه اآلية َو ُن ِر ُيد
َّ ِ
ِ
ض ِعُفوا ِفي ْاأل َْر ِ
ين َو ُن َم ِك َن
استُ ْ
أْ
ض َو َن ْج َعَل ُه ْم أَئ َّم ًة َو َن ْج َعَل ُه ُم اْلو ِارِث َ
َن َن ُم َّن َعَلى الذ َ
ين ْ
ِ
َل ُهم ِفي ْاأل َْر ِ
كانوا َي ْح َذ ُرو َن قال
ض َو ُن ِر َي ِف ْرَع ْو َن َو
ود ُهما م ْن ُه ْم ما ُ
هامان َو ُج ُن َ
َ
ْ
سلمان فقمت من بين يدي رسول هللا ص و ما يبالي سلمان كيف لقي الموت أو

لقاه.

409

مصباح الشريعة الباب التاسع والعشرون في معرفة الصحابة قال الصادق ع ال تدع
اليقين بالشك و المكشوف بالخفي و ال تحكم ما لم تره بما تروى عنه قد عظم هللا
أمر الغيبة و سوء الظن بإخوانك من المؤمنين فكيف بالجرأة على إطالق قول و
اعتقاد زور و بهتان في أصحاب رسول هللا ص قال هللا عز و جل َتَلَّق ْوَن ُه ِبأَْل ِسَنِت ُك ْم َو
اه ُكم ما َليس َل ُكم ِب ِه ِعْلم و تَحسبونه هِيناً و هو ِعند َّ ِ ِ
ِ ِ
يم و ما دمت
ٌ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ ْ َ
َّللا َعظ ٌ
َْ ْ
تَُقولُو َن بأَ ْفو ْ
تجد إلى تحسين القول و الفعل في غيبتك .مصباح الشريعة و حضرتك سبيال فال

تتخذ غيره قال هللا و ُقولُوا لِ َّلن ِ
اس ُح ْسناً و اعلم أن هللا تعالى اختار لنبيه عن أصحابه
َ
طائفة أكرمهم بأجل الكرامة و حالهم بحلية التأييد و النصر و االستقامة لصحبته
على المحبوب و المكروه و أنطق لسان نبيه محمد ص بفضائلهم و مناقبهم و
كراماتهم و اعتقد محبتهم و اذكر فضلهم و احذر مجالسة أهل البدع فإنها تنبت في
القلب كف ار و ضالال مبينا و إن اشتبه عليك فضيلة بعضهم فكلهم إلى عالم الغيب و
قل اللهم إني محب لمن أحببته أنت و رسولك و مبغض لمن أبغضته أنت و رسولك
فإنه لم يكلف فوق ذلك.
وإن األمة اليوم وهللا لهي أكثر وعيا من أي وقت مضى فإن الدولة العصرية تشرع

قوانين من خاللها تسير شؤون األمة والكل سواسية أمام هذه القوانين و الكل يلتزم
بهذه القوانين و يحترمها و يطالب بحقوقه من خاللها فاألمة اليوم إذا تدرك جيدا

مدى أهمية النص لذا عليها اليوم و هي بهذا المستوى من اإلدراك أن تعلم أيضا أن
للنص الشرعي أهمية بالغة و أنه ليس كلمات فقط يقرأها المسلم و ال يولي لها أي
بال وهي أولى بأن يلتزم بها و أولى بأن تطبق بحذافرها من قبل األمة اإلسالمية.
أما من ينزعج بمجرد سماع أسماء أهل البيت و يذكر في المقابل الصحابة و كأنه

المدافع عن الصحابة دون غيره و كأننا لما نذكر أهل البيت نلغي الصحابة فأقول له
وهللا لو أن الصحابة هم أحياء اليوم ما قبلوا منه تصرفات مثل هذه.أال يحتاج

الصحابة إلى رسول هللا؟أال يرجون شفاعته؟فهو من وصى بأهل بيته.أيقبل منك
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رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم أن تبدل مودتهم المفروضة من قبل هللا في
القرآن العظيم بمودة غيرهم؟أما من كان منهم محاربا لعلي أو الحسين أو غيرهما من
أهل البيت أو سب أهل البيت أو عاداهم و لو بعدوله عنهم إلى أعدائهم فعلى المسلم
الحق إن لم يكن يعرفهم كلهم أن يقول إني وهللا لفي صف رسول هللا و أهل بيته

مهما كان الخصم .و بهذا يكون قد أختار لنفسه األصلح لها واألقوم و األمثل .قد
يقول القائل الحمد هلل فإني ال أبغضهم أقول له ال يكفي هذا بل تجب مودتهم و من
مودتهم بغض عدوهم و مواالة من واالهم و معاداة من عاداهم و في هذا النجاة من
النار و الفوز بالجنة جعلني هللا و إياكم من هؤالء و حشرني و إياكم معهم وأسكننا

فسيح جنانه إنه ولي ذلك و القادر عليه آمين.ال يقبل أبدا الحياد أي أن يكون

اإلنسان مع رسول هللا و مع عدوه في آن واحد فليحسم كل واحد منا هذا األمر وال
ينبغي اإلنتظار أكثر مما انتظرنا لقول رسول هللا صلى اله عليه و آله و سلم كذب
من زعم أنه يحبني و يبغض عليا بن أبي طالب و قوله صلى هللا عليه و آله لما
سألوه و هل يبغض علي؟ قال القعود عن نصرته بغض له.
و لكن و هلل الحمد سنته صلى هللا عليه و آله حفظها هللا بعلي عليه السالم و األئمة

ط ِفؤوْا نور َّللاِ ِبأَ ْفو ِ
اه ِه ْم
من بعده و يؤكد هذا قوله سبحانه و تعالى ُي ِر ُيدو َن أَن ُي ْ ُ ُ َ
َ
ِ
ِ َّ
ورهُ َوَل ْو َك ِرَه اْل َك ِاف ُرو َن {التوبةُ }32/ه َو َّال ِذي أ َْرَس َل َرُسوَل ُه
َوَيأَْبى َّللاُ إال أَن ُيت َّم ُن َ
ين اْلح ِق لِي ْظ ِهره عَلى ِ
الد ِ
ين ُكلِ ِه َوَل ْو َك ِرَه اْل ُم ْش ِرُكو َن {التوبة }33/لما يقول
ِباْل ُه َدى َوِد ِ َ ُ َ ُ َ
هللا بالهدى و دين الحق نجد هذا في أحاديث النبي صلى هللا عليه و آله إذ يقول

فيما أخرجه بن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم في المعرفة و الديلمي و بن عساكر
و بن النجار قال لما أنزلت (إنما أنت منذر و لكل قوم هاد) الرعد  .7وضع رسول
هللا صلى هللا عليه و آله و سلم يده على صدره فقال أنا المنذر و أومأ بيده إلى
منكب علي وقال أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي .أي بك خاصة
لما قدم الجار والمجرور .يقول علماء اللغة تقديم الجار و المجرور يفيد
الخصوصية .فهل من يهتدي به الناس ليس بمعصوم؟ و إال فقد يخطئ و يقتدي به
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غيره و هو في حال الخطأ فيهلكوا و هذا محال يا أخي الكريم .و في هذا إشارة إلى
أن ما جاء في قول هللا تعالى(و إني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم اهتدى)
طه  .82أي اهتدى إلمامة و والية علي وباقي العترة من بعده و إال فقد كان مهتديا.
سئل اإلمام الصادق عليه السالم بعد التوبة واإليمان والعمل الصالح إلى أين يهتدي
فأجاب اإلمام إلى واليتنا .وأما قوله سبحانه و تعالى ليظهره على الدين كله فهل هو
اليوم ظاهر على كل األديان بالطبع ال إنما يحصل هذا بإذن هللا مع حفيده اإلمام
المهدي عليه السالم وعجل هللا فرجه الشريف .و ال بأس أن نذكر بقول علي عليه
السالم ال يقاس بآل محمد صلى هللا عليه و آله من هذه األمة أحد و ال يسوى بهم
من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين و عماد اليقين إليهم يفيء الغالي و بهم
يلحق التالي و لهم خصائص الوالية و فيهم الوصية و الوارثة اآلن إذ رجع الحق إلى
أهله و نقل إلى منتقله .و قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله إنا أهل بيت ال يقاس
بنا أحد المروي في ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى و في سبل الهدى و الرشاد
في سيرة خير العباد و في وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى هللا عليه و آله
عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (نحن أهل بيت ال يقاس بنا أحد).
أخرجه المال.
ٍ
ِ
أحٌد.
رسول هللا صلى هللا عليه و آله َ :ن ُ
قاس بنا َ
أهل َبيت ال ُي ُ
حن ُ
عنه صلى هللا عليه و آله  :نحن أهل الب ِ
يت ال ُي َ ِ
عادى
أحٌد َ ،من عادانا َفَقد َ
َ ُ َ َ
قاب ُل بنا َ
هللاَ .
يت ال يقاس ِبنا أحد  ،فينا نزل القرآن  ،وفينا م ِ
عنه عليه السالم  :نحن أهل الب ِ
عد ُن
ٌَ
ََ َ ُ ُ
َ ُ َ َ
ُ ُ
َ
ِ
الرساَل ِة .
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ط األَنِب ِ
ياء ِ ،حزبنا ِحزب هللاِ  ،و ِ
عنه عليه السالم َ :ن ُ ُّ
الفَئ ُة
طنا أف ار ُ
باء  ،وأف ار ُ
ُ
ُ
َ
حن الن َج ُ
ِ
الباغَي ُة ِحزب َّ
الش ِ
يس ِمنا .
وب َ
يطان َ ،من ساوى َب َيننا َ
ُ
ين َع ُد ِونا َفَل َ
السالم  :نحن أهل ب ٍ
يت ال ُن ُ ِ ِ
قام َر ُج ٌل
َ ُ ُ َ
قاس بالناس َ ،ف َ
ِ
يس َّ
النِب ُّي صلى هللا عليه و
ص َد َق َعل ٌّي َ ،أوَل َ
َ ،ف َ
قال َ :

ِ
قال لي َعلِ ٌّي عليه
الحار ُث َ :
ابن َعب ٍ
َخب َرهُ ِبذلِ َك
َفأَتَى َ
اس َفأ َ
حات اُ ِ
إن َّالذين آمنوا وع ِمُلوا الصالِ ِ
قاس ِبالن ِ
اس ؟ وَقد َن َزَل في َعلِ ٍي َّ
ولئ َك ُهم
َ
آله ال ُي ُ
َ َ
خير الب ِري ِ
َّة.
َُ َ
بن صه ٍ
عف ِر ِ
بن ُم َح َّم ٍدعليهما السالم  :أخِبرني َعن أبي
لت لِلص ِاد ِق َج َ
يب ُ :ق ُ
َعبا ُد ُ ُ َ
يب  ،كم شهور َّ ِ
َذ ٍر أ هو أفضل أم أنتُم أهل ِ
ابن صه ٍ
لت
السَنة ؟ َفُق ُ
َ َ
َ ُ ُ
البيت ؟ َف َ
َُ َ ُ
قال َ :ي َ ُ َ
ِ
هر
ِاثنا َع َش َر َش ًا
قال َ :
الح ُرُم منها ؟ ُق ُ
قال َ :ف َش ُ
وك ِم ُ
أشه ٍر َ ،
هر َ ،ف َ
لت  :أرَب َع ُة ُ
ِ
لت َ :بل
الح ُرِم ؟ َفُق ُ
ضان منها ؟ ُق ُ
ضان َ
هر َرَم َ
َرَم َ
أشه ُر ُ
قال َ :ف َش ُ
لت  :ال َ ،
أفض ُل أم ُ
َشهر رمضان  ،قال َ :ف َكذلِك نحن أهل ِ
ِ
أحٌد  ،و َّ
كان في
إن أبا َذ ٍر َ
ُ ََ َ
َ َ ُ َ َ
قاس بنا َ
البيت ال ُي ُ
َ
ِ
ِِ
قال
هذه االُ َّمة َ ،ف َ
َوالن ِ
وه َو
ار ُ ،

أصحاب ر ِ ِ
ذاكروا َف ِ
ِ
ضائ َل
َقو ٍم ِمن
سول هللا صلى هللا عليه و آله َفتَ َ
َ
ِِ
ِ
ِ ِ
الجَّن ِة
أفض ُل هذه االُ َّمة َعل ُّي ُ
أبو َذ ٍر َ :
بن أبي طال ٍب ُ ،
سيم َ
وه َو َق ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ض
أعر َ
أحٌد إال َ
وح َّج ُة هللا َعَليها َ .فما َبق َي م َن الَقو ِم َ
يق هذه االُ َّمة وفاروُقها ُ ،
صد ُ
ِ
ِ
وك َّذبه َ ،ف َذهب أبو اُمام َة ِ
الباهلِ ُّي ِمن ب ِين ِهم إلى ر ِ
سول
نه ِب َوج ِهه  ،و َ
أنك َر َعَليه َقوَل ُه َ َ ُ
َع ُ
َ
َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
قال
َخب َرهُ ِبَقول أبي َذ ٍر وإعراض ِهم َع ُ
هللا صلى هللا عليه و آله َفأ َ
نه وتَكذيبهم َل ُهَ ،ف َ
ِ
رسول هللاِ صلى هللا عليه و آله  :ما أ َ َّ ِ
نكم يا
اء ـ َيعني ِم ُ
اء وال أَقَّلت َ
ظ لت َ
َ ُ
الغبر ُ
الخضر ُ
أبا اُمام َة ـ ِمن ذي َل ٍ
أصد َق ِمن أبي َذ ٍر.أهل البيت في الكتاب و السنة.
هجة َ
َ
َ
وقوله " :نحن أهل البيت ال يقاس بنا أحد ".

ومهمة دائرة النفس هي سوق الناس إلى ربهم .ومن صفات أصحاب هذه الدائرة أنهم
يقفون على أرضية الرسول صلى هللا عليه و آله .أرضية العبد الكريم .قال رسول هللا
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صلى هللا عليه وآله " :إن هللا جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبا ار عنيدا "  ،وقال" :
إنا بعثت رحمة ولم أبعث عذابا " .معالم الفتن.
وبهذا االسناد قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله لعلي عليه السالم :يا علي ان
هللا تبارك وتعالى خلقني وإياك من نوره األعظم ،ثم رش من نورنا على جميع األنوار
من بعد خلقه لها ،فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلينا ،ومن أخطأه ذلك النور
ضل عنا ،ثم قرأ{ :ومن لم يجعل هللا له نو اًر فما له من نور} يهتدي إلى نورنا .وروي
مسنداً إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله انه قال :نحن أهل البيت ال يقاس بنا أحد،
من عادانا عادى هللا ،ومن واالنا وائتم بنا وقبل منا ما أوحى هللا إلينا ،وعلمنا هللا
إياه ،وأطاع هللا فينا فقد والى هللا ،ونحن خير البرية ،وولدنا منا ومن أنفسنا ،وشيعتنا
[معنا]  ،من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمنا ،ومن أكرمنا كان من أهل الجنة .يرفعه
إلى محمد بن زياد قال :سأل ابن مهران عبد هللا بن العباس في تفسير قول هللا{ :وإنا
لنحن الصافون * وإنا لنحن المسبحون} .قال :كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله
فأقبل علي بن أبي طالب عليه السالم ،فلما رآه النبي صلى هللا عليه وآله تبسم في
وجهه وقال :مرحباً بمن خلقه هللا تعالى قبل أبيه آدم بأربعين ألف عام ،فقلت :يا
رسول هللا أكان االبن قبل األب؟ فقال :نعم ،ان هللا تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن
يخلق آدم بهذه المدة ،خلق نو اًر فقسمه نصفين ،فخلقني من نصفه وخلق علياً من
النصف اآلخر قبل األشياء ،فنورها من نوري ونور علي ثم جعلنا عن يمين العرش،
ثم خلق المالئكة فسبحنا فسبحت المالئكة ،وهللنا فهللت المالئكة ،وكبرنا فكبرت
المالئكة ،وكان ذلك من تعليمي وتعليم علي ،وكان ذلك في علم هللا السابق ان
المالئكة تتعلم منا التسبيح والتهليل والتكبير ،وكل شيء سبح هللا وكبره وهلله بتعليمي
وتعليم علي.
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وكان في علم هللا السابق أن ال يدخل النار محب لي ولعلي ،وكذا كان في علمه أن
ال يدخل الجنة مبغض لي ولعلي ،أال وإن هللا عزوجل خلق مالئكة بأيديهم أباريق
اللجين مملوة من ماء الجنة من الفردوس ،فما أحد من شيعة علي إال وهو طاهر
الوالدين تقي نقي مؤمن باهلل ،فإذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من
المالئكة الذين بأيديهم أباريق الجنة ،فطرح من ذلك الماء في إنائه الذي يشرب به
فيشرب ،وذلك الماء ينبت االيمان في قلبه كما ينبت الزرع ،فهم على بينة من ربهم،
ومن نبيهم ،ومن وصيي علي ،ومن ابنتي الزهراء ،ثم الحسن ثم الحسين واألئمة من
ولد الحسين صلوات هللا عليهم أجمعين .قلت :يا رسول هللا ومن هم؟ قال :أحد عشر
مني أبوهم علي بن أبي طالب ،ثم قال النبي صلى هللا عليه وآله :الحمد هلل الذي
جعل محبة علي وااليمان سببين.
للتذكير فهذا القول من رسول هللا صلى هللا عليه و آله نهي ألمته أن تقيس به وأهل
بيته غيرهم فال يجوز إذا ألحد يدعي أنه من أمته صلى هللا عليه و آله أن يقيس
بأهل بيته غيرهم مهما كان هذا الغير .لكن أال ترى معي أخي الكريم أن األمة
استبدلت هؤالء الطيبين الطاهرين المفروضة علينا طاعتهم بالوجوه التي ذكرت أعاله
و غيرها ممن أساءوا إلى رأمة محمد و إلى اإلسالم و إلى أهل بيت رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و إلى رسول هللا و إلى هللا سبحانه و تعالى؟ فيا من اخترت غيرهم
ليكونوا لك قدوة تب إلى هللا وراجع نفسك لكي ال تكون من الهالكين.
و عن عكرمة عن بن عباس أن عليا عليه السالم كان يقول في حياة رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم أن هللا عز و جل يقول(أفئن مات أو قتل انقلبتم على
أعقابكم) آل عمران  144و هللا لن ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا هللا وهللا لئن
مات أو قتل ألقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت وهللا إني ألخوه و وليه و بن
عمه ووارثه فمن أحق به مني .و لما يقول سبحانه و تعالى و دين الحق فقد قال
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رسول هللا صلى هللا عليه و آله علي مع الحق و الحق مع علي و يقول سبحانه
فماذا بعد الحق إال الضالل .و يقول و لكن أكثرهم للحق كارهون .فبالشرح السهل و
البسيط يا أخي الكريم إن اإلمامة و الوالية التي هي من جعل هللا سبحانه و تعالى
لمن اختار و اصطفى من خلقه ال يقول بها عاقل من السلف و الخلف ال ألبي بكر
و ال لعمر و ال لعثمان و ال لغيرهم و يعترفون بها لعلي و الحسن و الحسين و
المهدي فيقولون اإلمام علي اإلمام الحسن اإلمام الحسين اإلمام المهدي أما الشيعة
فيؤمنون بإثني عشر إماما و هم أولوا األمر أولهم علي عليه السالم و آخرهم
المهدي عجل هللا فرجه الشريف و هذا وهللا هو الحق .أما اإلمامة التي إنما تعني
الحاكمية فقد حكموا كلهم و لكن تخبط أهل السنة في ذكرهم باإلسم إذ ذكر رسول هللا
صلى هللا عليه وآله إثني عشر إماما أو خليفة إذ يقول صلى هللا عليه و آله و سلم
ال يزال هذا األمر قائما في أمتي إلى اثني عشر خليفة و في بعض النسخ إلى اثني
عشر إماما فلما قال هذا األمر اقتضى أن يكون اإلثنا عشر خليفة أو إماما هم أولوا
األمر الذين افترض هللا علينا طاعتهم و قرنها بطاعته و طاعة رسوله صلى هللا
عليه و آله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم.
فبعضهم ذكر أربعة و سماهم الخلفاء الراشدين و لم يعرف الثمانية اآلخرين و
بعضهم أضاف لهم عمر بن عبد العزيز و بعضهم ذكر اثني عشر حتى ممن لعنوا
على لسان رسول هللا صلى هللا عليه و آله و البعض اآلخر يعتقد والية األمر لكل
من حكم و هذا مخالف تماما لما أمرنا به هللا في القرآن الكريم إذ يقول و ال تركنوا
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فالركون إليهم و هو الميل إليهم منهي عنه فكيف
باإلذعان و الطاعة لهم؟ فاإلمامة و الوالية يا أخي الكريم واجبة من الكتاب و السنة
فاآليات من كتاب هللا في هذا كثيرة و أذكر من بينها ما ال يختلف عليه اثنان من
أهل العلم.
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ِ ِ
ِ
اهيم ربُّه ِب َكِلم ٍ
ات َفأَتَ َّمه َّن َق ِِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ال َو ِمن ُذ ِرَّيِتي
َ
اما َق َ
ُ
َوإِذ ْابَتَلى إ ْب َر َ َ ُ َ
ال إني َجاعُل َك للناس إ َم ً
ِ
َّ ِ ِ
ين {البقرة }124/أي لما جعل هللا إبراهيم على نبينا و آله و
ال َع ْهدي الظالم َ
ال الَ َيَن ُ
َق َ
عليه السالم إماما طلب منه أن يجعلها ايضا في ذريته فأجابه هللا أنه قد جعلتها في
ذريتك الصالحين أي محمد و آل بيته الطيبين الطاهرين و أبطلت هذه اآلية إمامة
الظالمين إلى يوم الدين .و هؤالء الظالمين أعطوا الحكم من قبل البشر و سموه
باإلمامة و لكن تبقى هذه من جعل البشر أما اإلمامة الحقيقية فهي من جعل هلل و
ألولياءه الذين اختار و اصطفى من عباده و قد أخبرنا بهم رسول هللا صلى هللا عليه
و آله و بعددهم و أخبر أنهم اثنا عشر إماما أولهم علي عليه السالم و آخرهم
المهدي عليه السالم كما أخبرنا تماما بعدد األنبياء و األمة ككل تعرف أربعة منهم
اإلمام علي و اإلمام الحسن و اإلمام الحسين و اإلمام المهدي عليهم السالم أما
مذهب أهل البيت فيعرفون اإلثني عشر إماما إذا أغلب األمة تعرف ثلث األئمة
عليهم السالم و لم تؤمن باإلمامة و تعرف واحد من ستين و تسعمائة و أربعة آالف
نبيا و تؤمن بنبوتهم كلهم .مع أن اإلمامة مذكورة بكثرة في القرآن الكريم والسنة
النبوية المحمدية األصيلة .و يجب على األمة اإليمان بكل ما جاء به محمد صلى
هللا عليه و آله و ال يجوز أن نؤمن ببعض و نكفر ببعض.
[ كل نسب منقطع إال نسبي ]
الكلبي  ،عن أبي صالح  ،عن ابن عباس  ،أنه قال في قول هللا عز وجل َ ( :واتَُّقوا
ن ِِ
حام ) النساء  .1 :قال  :نزلت في رسول هللا وذوي أرحامه
هللاَ َّال ِذي تَ َ
سائلُو َ به َو ْاأل َْر َ
ألنه قال  :كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي.
ِ
هللا
أبو صالح  ،عن ابن عباس  ،أنه قال في قول هللا تعالى َ ( :وال تَْق ُتلُوا أ َْنُف َس ُك ْم إ َّن َ
كان ِب ُك ْم َر ِحيماً ) النساء  .29 :قال  :يقول  :ال يقتلوا أهل بيت نبيكم وأضاف في
َ
البرهان :إن هللا عز وجل يقول في كتابه  :قل تعالوا ندع أبناءنا وابناءكم ونساءنا

417

ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم .قال  :كان أبناء هذه االمة الحسن والحسين وكان نساؤهم
فاطمة وأنفسهم النبي وعلي.
سماعة بن مهران أبو ناشرة سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي مولى عبد
بن وائل بن حجر الحضرمي  ،كان يتجر في القز ويخرج به إلى حران ونزل الكوفة
في كندة  ،ومات بالمدينة  145ه.
قال  :قال أبو عبد هللا جعفر بن محمد  7في قول هللا عز وجل  ( :واْلمستَ ِ
ين
َ ُْ ْ
ض َعف َ
ِ ِِ
ساء واْل ِوْل ِ َّ ِ
جال و ِ
الن ِ
ِ َّ ِ
ِم َن ِ ِ
َهلُها
ين َيُقولُو َن َربَّنا أ ْ
دان الذ َ
َخ ِر ْجنا م ْن هذه اْلَق ْرَية الظال ِم أ ْ
الر َ
َ
واجعل َلنا ِمن َلد ْنك ولِيًّا واجعل َلنا ِمن َلد ْنك ن ِ
صي اًر ) النساء .75 :
ْ ُ َ َ
ْ ُ َ َ َ َْ ْ
َ َْ ْ
قال  :نحن اولئك.
[ توبة آدم ]
صفوان الجمال وهو أبو محمد صفوان بن مهران بن المغيرة األسدي الكوفي وكان
يسكن بني حرام بالكوفة .قال  :دخلت على أبي عبد هللا جعفر بن محمد  7وهو يق أر
هذه اآلية َ ( :فَتَلَّقى آدم ِمن ربِ ِه َكلِ ٍ
مات َفتاب عَلي ِه ِإَّنه هو التََّّواب َّ ِ
يم ) البقرة :
ُ
َُ ْ َ
َ َ ْ ُ َُ
الرح ُ
 .37ثم التفت إلي .فقال  :يا صفوان إن هللا تعالى ألهم آدم أن يرمي بطرفه نحو
العرش  ،فإذا هو بخمسة أشباح من نور يسبحون هللا ويقدسونه.

فقال آدم  :يا رب من هؤالء؟
قال  :يا آدم صفوتي من خلقي لوالهم ما خلقت الجنة وال النار  ،خلقت الجنة لهم
ولمن واالهم  ،والنار لمن عاداهم .لو أن عبدا من عبادي أتى بذنوب كالحبال
الرواسي ثم توسل إلي بحق هؤالء لعفوت له.
فلما أن وقع آدم في الخطية قال  :يا رب بحق هؤالء األشباح اغفر لي فأوحى هللا
عز وجل إليه  :إنك توسلت إلي بصفوتي وقد عفوت لك.
قال آدم  :يا رب بالمغفرة التي غفرت إال أخبرتني من هم.
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فأوحى هللا إليه  :يا آدم هؤالء خمسة من ولدك  ،لعظيم حقهم عندي اشتقت لهم
خمسة أسماء من أسمائي  ،فأنا المحمود وهذا محمد  ،وأنا العلي وهذا علي  ،وأنا
الفاطر وهذه فاطمة  ،وأنا المحسن وهذا الحسن  ،وأنا اإلحسان فهذا الحسين وفي
فرائد السمطين :وأنا اإلحسان وهذا الحسن وأنا المحسن وهذا الحسين.
[ ملة ابراهيم ]
سفيان بن عمرة وأظنه سفيان بن أبي عمير البارقي الكوفي .عن حسان  ،عن أبي
عبد هللا جعفر بن محمد  ،أنه قال في قول هللا عز وجل َ ( :و َم ْن َي ْرَغ ُب َع ْن ِمَّل ِة
ِ ِ
يم ِإالَّ َم ْن َس ِف َه َنْف َس ُه ) البقرة  .130 :قال  :نحن وهللا على ملة إبراهيم ،
إ ْبراه َ

وشريعته شريعتنا  ،ولقد رغب أعداؤنا عن ملة إبراهيم بتركهم واليتنا  ،وهللا يا حسان
لقد أخذ هللا ميثاقا بالوالية لنا في الدجى األول على لسان كل نبي وأخذ ميثاقنا عليه
وأخذه على امته  ،فمن رغب عنا فقد رغب عن ملة إبراهيم وشريعته.
ابن أبي زياد الكوفي وأظنه اسماعيل بن أبي زياد .عن أبيه  ،عن علي  ،قال  :لما
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
انزلت َّ ( :ال ِذين آمنوا وتَ ْ ِ
وب ) الرعد :
ط َمئ ُّن ُقُل ُ
وب ُه ْم بذ ْك ِر هللا أَال بذ ْك ِر هللا تَ ْط َمئ ُّن اْلُقُل ُ
َ َُ َ
 .28قال رسول هللا  :ذلك من أحب هللا [ ورسوله ] ما بين المعقوفتين من كنز
العمال .وأحب أهل بيتي صادقا غير كاذب.
المفضل المفضل بن عمر ( اعيان الشيعة).
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 ،عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد

 ،أنه قال  :من أحبنا أهل البيت تتابعت الحكمة على لسانه  ،وجدد له كل يوم عمل
سبعين عابد عبد هللا سبعين سنة.
[ أساس االسالم ]
مدرك بن عبد الرحمن  ،عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد  ،أنه قال  :اإلسالم
عريان ولباسه الحياء  ،وزينته الوقار  ،ومروته العمل الصالح  ،وعماده الورع .لكل
شيء أساس وأساس اإلسالم حبنا أهل البيت.
[ طيب الوالدة وحب أهل البيت ]
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حسين بن زياد  ،عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد  ،عن آبائه  : :أن رسول هللا قال
 :من أحبنا أهل البيت فليحمد هللا على أول النعم.
قيل  :يا رسول هللا وما أول النعم؟
قال  :طيب الوالدة  ،وال يحبنا إال من طابت والدته.
يونس بن ظبيان  ،عن أبي عبد هللا جعفر بن محمد  ،أنه قال  :إن موسى وهارون
لما دخال على فرعون لم يكن في الذين حضروا واستشارهم يومئذ فيهم من هو لغير

رشده وفي البرهان :لم يكن في جلسائه يومئذ ولد سفاح كانوا ولد نكاح كلهم .ولو

كانوا كذلك أمروه بقتلهما  ،ولما قالوا  ( :أ َْر ِج ْه َوأَخاهُ ) األعراف  .111 :وأشاروه
بالتأني والنظر.
قال  :ثم وضع أبو عبد هللا يده على صدره  ،قال  :وكذلك ـ وهللا ـ

نحن ال ينزع إلينا هكذا صححناه وفي االصل  :ال يسرع إلينا .يعني بالمكروه ـ إال
كل خبيث الوالدة.
[ أصل الخير ]
عبد هللا بن مسكان أبو محمد  :مولى عنزة  ،له كتاب في االمامة وفي الحالل
والحرام  ،مات في أيام االمام الرضا .عن أبي عبد هللا  ،أنه قال  :نحن أصل

()3

كل خير  ،ومن فروعنا كل بر  ،ومن البر  :التوحيد  ،والصالة  ،والصيام  ،وكظم
الغيظ  ،والعفو عن المسيء  ،ورحمة الفقير  ،وتعاهد الجار  ،واالقرار بالفضل
ألهله .وعدونا أصل هكذا صححناه وفي االصل  :أهل .الشر  ،ومن فروعهم كل
قبيح  ،ومن القبيح  :التشبيه  ،والكذب  ،والبخل  ،والنميمة  ،والقطيعة  ،وأكل الربا ،
[ وأكل ] مال اليتيم بغير حقه  ،وتعدي الحدود التي أمر هللا تعالى بها  ،وركوب
الفواحش ما ظهر منها وما بطن  ،والزنا  ،والسرقة  ،وكل ما وافق ذلك من القبيح.
وكذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا.
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أبو حمزة الثمالي  ،عن أبي الطفيل وهو عامر بن وائلة بن عبد هللا بن عمرو بن

جحش بن جري الليثي المتوفي  110ه .قال  :قام أمير المؤمنين على المنبر ،

فقال  :إن هللا بعث محمدا بالنبوة واصطفاه بالرسالة  ،وعندنا أهل البيت مفاتيح العلم
وأبواب الحكمة وضياء األمر  ،وفصل الخطاب .ومن أحبنا ينفعه إيمانه  ،ويتقبل
منه عمله  ،ومن ال يحبنا أهل البيت ال يتقبل منه إيمانه وال ينفعه عمله  ،وإن أدأب
أدأب  :أي أجهد وأتعب .نفسه .بالليل والنهار.
[ قوام االسالم ]
أبو صادق وهو أبو صادق األزدى الكوفي  ،قيل  :اسمه مسلم بن يزيد  ،وقيل :
عبد هللا بن ناجد .قال  :سمعت عليا يقول  :إن في االسالم ثالثا  ،ال يقوم إال

عليهن  ،وال ينفع واحدة دون صاحبتها  :الصالة  ،والزكاة  ،والوالية وفي فرائد
السمطين الحديث  :المواالة.)2( .

عبد هللا بن نمير الهمداني واظنه عبد هللا بن نمير الكوفي  ،يكنى أبا هشام  ،توفي
 199ه .باسناده  ،عن رسول هللا  ،أنه قال :
النجوم أمان ألهل السماء وأهل بيتي أمان ألهل األرض.
الليث بن سعد  ،باسناده  ،عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي .قال  :كنت
بالمدينة لما بويع لعثمان  ،فدخلت المسجد  ،فرأيت رجال يصفق باحدى يديه على
األخرى  ،ويقول  :يا عجبا من قريش استأثروها على أهل البيت معدن الفضيلة

ونجوم األرض  ،ونور البالد  ،وهللا إن فيهم رجال ما رأينا بعد رسول هللا  9وهو
أولى بالحق  ،وال أقضى بالعدل  ،وال آمر بالمعروف وال أنهى عن المنكر منه.
فقلت له  :من أنت يرحمك هللا  ،ومن الرجل الذي وصفت؟
فقال  :أنا المقداد بن األسود أبو معبد أو أبو عمرو الصحابي البطل ولد  37ق ه
في اليمن ثم الى مكة شهد بد ار وسكن المدينة وتوفي في مقربة منها ودفن في المدينة
 33ه .والذي وصفته  :علي بن أبي طالب.
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قال  :فمكث ما شاء هللا  ،ثم لقيت أبا ذر  ،فحدثته بقول المقداد.
فقال أبو ذر  :صدق وهللا مقداد.
قلت له  :فما منعكم أن تجعلوا هذا األمر فيهم؟
قال  :أبى ذلك عليهم قومهم.
قلت  :فما منعكم أن تعينوهم؟
قال  :مه  ،ال تسألني عن هذا.
قال  :ثم كان من أمر أبي ذر مع عثمان ما كان ـ يعني عن نفيه إياه من المدينة
الى الربذة ـ.
الحسن بن عبد هللا  ،عن أبي الضحى  ،عن زيد بن أرقم  ،قال  :قال رسول هللا :
إني تارك فيكم اثنين  :القرآن وأهل بيتي  ،وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
يوم القيامة.
عبد هللا بن عثمان العمري  ،عن أبي لهيعة وأظنه عبد هللا بن لهيعة بن فرعان
الحضرمي المصري .عن عبد هللا ـ أبي هبيرة ـ  ،عن أبي ذر  ،أنه قال  :مثلكم

ومثل أهل بيت نبيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
عبد هللا بن صالح  ،يرفعه الى علي  ،أنه قال :

نزل القرآن ارباعا  ،ربعا فينا  ،وربعا في عدونا  ،وربعا سيرة وأمثال وفي ما نزل من
القرآن في علي للحبري :وربع حالل وحرام .وربعا فرائض وأحكام .لنا عزائم القرآن.
سفيان  ،باسناده  ،عن علي بن الحسين  ،أنه قال  :قال رسول هللا  : 9ستة لعنهم
هللا [ ولعنتهم ] ما بين المعقوفتين من كنز العمال واسد الغابة .وكل نبي مجاب :
الزائد في القرآن  ،وكل مكذب بقدر هللا  ،والتارك لسنتي  ،والمتسلط
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بالجبروت ليذل من أعز هللا ويعز من أذل هللا  ،والمستحل من عترتي ما حرم هللا ،
والمستحل لحرم هللا وفي اسد الغابة أضاف  :والمستأثر بالفيء.
[ الذرية الطيبة ]
على بن هاشم  ،باسناده  ،عن أبي جعفر محمد بن علي  :قال  :قال هللا عز وجل
لمحمد :
إني اصطفيتك  ،وانتجبت لك عليا  ،وجعلت منكما ذرية طيبة جعلت لهم الخمس.
وقال :
إن هللا عز وجل اتخذ محمدا عبدا قبل أن يتخذه رسوال وكان علي أحب هللا  ،فأحبه
هللا  ،ونصح هلل فنصح هللا له  ،وإن حقنا في كتاب هللا لنا صفو األموال  ،ولنا
األنفال.
شريك بن عبد هللا  ،عن الدكين  ،عن القاسم  ،عن زيد بن ثابت صحابي خزرجي
أمره الرسول أن يتعلم السريانية ليق أر له ما يرد عليه من الكتب المدونة بالعبرية توفي
 45ه .قال  :قال رسول هللا :
إني تارك فيكم الثقلين  :كتاب هللا وعترتي أهل بيتي [ أال وهما الخليفتان من بعدي ]
ما بين المعقوفتين من بحار االنوار .لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
المطلب بن عبد هللا  ،عن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف  ،قال  :قال رسول هللا
إني فرط لكم وفي تاريخ دمشق :أيها الناس إني لكم فرط .فاوصيكم بعترتي خي ار ،
فإن موعدكم الحوض.
[ أهل البيت أمان لالمة ]
سلمة بن األكوع وهو سلمة بن عمرو بن سنان االكوع االسلمي صحابي توفي
بالمدينة  74ه .قال  :قال رسول هللا  :النجوم أمان ألهل السماء وأهل بيتي أمان
المتي.
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إسماعيل بن موسى  ،باسناده  ،عن أبي هريرة  ،قال  :نظر رسول هللا الى علي
وفاطمة والحسن والحسين  :فقال :
أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم وفي كفاية الطالب  :أنا حرب لمن حاربكم
وسلم لمن سالمكم.
محول وفي الخصال  :مخول .بن إبراهيم  ،باسناده  ،عن أم سلمة  ،قالت :
نزلت هذه اآلية في بيتي ِ ( :إَّنما ُي ِر ُيد هللاُ لِ ُي ْذ ِه َب َع ْن ُكم ِ
ط ِه َرُك ْم
َه َل اْلَب ْي ِت َوُي َ
الر ْج َس أ ْ
ُ
تَ ْط ِهي اًر ) االحزاب .33 :
وفي البيت سبعة  :جبرائيل  ،وميكائيل  ،ورسول هللا  ،وعلي  ،وفاطمة  ،والحسن
 ،والحسين .قالت  :وأنا على باب البيت جالسة  ،فقلت  :يا رسول هللا ألست من
أهل البيت؟ قال  :إنك على خير وإنك من أزواج النبي .وما قال أنا من أهل البيت.
فأفضل أهل البيت رسول هللا وبه استحق الفضل من استحقه من أهل البيت.
والذي يليه منهم علي صلواته هللا عليه  ،وهو كما جاء فيما تقدم أخوه ووزيره ووصيه
وخليفته والشاهد على امته من بعده  ،فما جاء في فضل أهل البيت  :فله بعد رسول
هللا أفضله كذا في األصل.
وفاطمة بعده  ،هي ابنة رسول هللا وأم األئمة من ذريته فهي في الفضل أوالهم به ،
ثم األئمة من ولدها واحد بعد واحد  ،سادات أهل زمانهم أئمتهم ومواليهم  ،ولهم من
الفضل على جميعهم ما يوجب اإلمامة لهم  ،وهم أفضل ذرية علي وفاطمة ومن
أهل البيت الفاضل أعلى وأشرف من غيرهم  ،منهم يعلو اإلمامة وشرفها  ،ومن لم
يتول اإلمام في كل زمان منهم  ،فمن ينسب إليهم  ،ويعرف فضله  ،ويدين بالطاعة
له فهو منقطع النسب كما قطع هللا عز وجل نسب ابن نوح لما تخلف عن الركوب
ِ
َهِل َك ) هود  .6 :ومن تولى أئمة
في السفينة معه عنه  ،وقال ِ ( :إَّن ُه َل ْي َس م ْن أ ْ
الحق من أهل بيت محمد  ،وعرف حقهم  ،ودان بإمامتهم  ،وتقلد عهد إمام زمانه
منهم  ،ووفى بما أخذ له  ،فهو من أهل البيت بالتولي لهم  ،كما قال إبراهيم فيما
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حكاه هللا تعالى من قوله َ ( :ف َم ْن تَِب َعِني َفِإَّن ُه ِمِني ) إبراهيم  .36 :وكما قال سبحانه
َ ( :و َم ْن َيتََوَّل ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفِإَّن ُه ِم ْن ُه ْم ) المائدة  .51 :كما قال رسول هللا لسلمان الفارسي
رحمة هللا عليه  :سلمان منا أهل البيت .فنسبه الى أهل بيته لتوليه إياهم صلوات هللا

عليهم.
وأجمع أهل التاريخ و السند على أنه شهد بد ار و غيرها من المشاهد و أنه لم يشهد
غزوة تبوك ال غير ألن رسول هللا صلى هللا عليه و آله خلفه على أهله .أنبأنا أبو
عبد هللا محمد بن محمد بن سرايا الفقيه و غير واحد بإسنادهم إلى محمد بن
إسماعيل حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد هللا حدثنا إسحاق بن منصور السلولي حدثنا
إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء و أنا أسمع أشهد
علي بد ار قال بارز وظاهر .أخبرنا يحيى بن محمود أنبأنا عم جدي أبو الفضل
جعفر بن عبد الواحد الثقفي أنبأنا أبو طاهر عم والدي و أبو الفتح قاال أنبأنا أبو
بكر بن زاذان حدثنا أبو عروبة حدثنا أبو رفاعة حدثنا محمد بن الحسن يعرف
بالهجيمى حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد
قال لقد رأيته يعني عليا يخطر بالسيف هام المشركين يقول سنحنح الليل كأني جني.
أنبأنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي األمين أنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن

أحمد بن سليمان أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن صرون و أبوطاهر أحمد بن
الحسن بن أحمد الباقالني كالهما إجازة قاال أنبأنا أبو الحسن بن أحمد بن شاذان

قال قرئ على أبي محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد
هللا بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال جدي أبو الحسين يحيى بن الحسن بن
جعفر قال كتب إلي محمد بن علي و محمد بن يحيى يخبراني عن محمد بن الجنيد
حدثنا حصن بن جنادة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لقد أصابت
عليا يوم أحد ست عشرة ضربة كل ضربة تلزمه األرض فما كان يرفعه إال جبريل
عليه السالم .قال و حدثنا جدي حدثنا بكر بن عبد الزهاب حدثنا محمد بن عمر
حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن يحيى بن سعيد عن ثعلبة بن أبي مالك قال
كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول هللا صلى هللا عليه و آله في المواطن كلها
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فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب.أنبأنا أبو محمد القاسم بن علي بن
الحسن بن هبة هللا الحافظ أنبأنا أبو الحسين بن الفراء و أبو غالب و أبو عبد هللا
أنبأنا البناء قالوا حدثنا أبو جعفر بن المسلمة أنبأنا أبو طاهر المخلص حدثنا أحمد
بن سليمان حدثنا الزبير بن بكار قال و له يعني علي بن أبي طالب يقول أسيد بن
أبي أناس بن زنيم و هو يحرض مشركي قريش على قتله و يعيرهم
في كل مجمع غاية أخزاكم

جذع أبر على المذاكي القرح

هلل دركم ألما تنكروا

قد ينكر الحي الكريم و يستحيي

هذا ابن فاطمة الذي أفناكم

ذبحا و قتلةقعصة لم تذبح

اعطوه خرجا و اتقوا بضربة فعل الدليل و فعلة لم تربح
أين الكهول و أين كل دعامة في المعضالت و أين زين األبطح
أفناهم قعصا ة ضربا يفري بالسيف يعمل حده لم يصفح
أنبأنا أبو الفضل المنصوربن أبي الحسن المديني حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن
مروان العقيلي عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة قال قال علي لما تخلى الناس
عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله يوم أحد نظرت في القتلى فلم أر رسول هللا
صلى هللا عليه و آله فقلت هللا ما كان ليفر و ما أراه في القتلى و لكن هللا غضب
علينا بما صنعنا فرفع نبيه فما في خير من أن أقاتل حتى أقتل فكسرت جفن سيفي
ثم حملت على القوم فأفرجوا لي فذا برسول هللا صلى هللا عليه و آله بينهم .أنبأنا أبو
البركات الحسن بن محمد بن هبة هللا الدمشقي أنبأنا أبو العشائر محمد بن الخليل
القيسي أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العالء المصيصي أنبأنا أبو
محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم أنبأنا أبو إسحاق براهيم بن محمد بن أبي
ثابت حدثنا يحيى بن ابي طالب أنبأنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن وافد عن
عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فلما كان من الد
أخذه عمر و قيل محمد بن مسلمة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و آله ألدفعن
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لوائي إلى رجل لم يرجع حتى يفتح هللا عليه فصلى رسول هللا صلى هللا عليه و آله
صالة الغداة ثم دعا باللواء فدعا عليا و هو يشتكي عينه فمسحهما ثم دفع إليه اللواء
ففتح قال فسمعت عبد هللا بن بريدة يقول حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب يعني
عليا و أخباره في حروبه كثيرة ال نطول بذكرها .والمشهور أن رسول هللا صلى هللا
عليه وآله قال ألعطين الراية غدا رجال يحب هللا و رسوله و يحبه هللا و رسوله كرار
ليس بفرار يفتح هللا على يديه في كل الصحاح.هكذا في وقعة خيبر في مطلع العام
السابع للهجرة فبعث رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم أبابكر برايته إلى بعض

حصون خيبر فقاتل فرجع و لم يك فتح و قد جهد .ثم بعث في الغد عمر بن

الخطاب فقاتل ثم رجع و لم يك فتح و قد جهد و في بعض الروايات يجبن أصحابه
و يجبنونه ,فقال الرسول صلى هللا عليه و آله و سلم (ألعطين الراية غدا رجال يحب

هللا و رسوله و يحبه هللا و رسوله ليس بفرار يفتح هللا على يديه)أخرجه البخاري و

مسلم في صحيحيهما و سعيد بن منصور في سننه و ابن أبي شيبة في مصنفه و
أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة و في مسنده و ابن ماجة و الترمذي في سننهما

و ابن أبي عاصم في سنته و البزار في مسنده و النسائي في السنن الكبرى و أبو

يعلى الموصلي في مسنده و في مسند الشاشي و معجم بن األعرابي و غيرهم من
الكتب المعتبرة .فتشرف لها أبو بكر و عمر فلما كان من الغد دعا عليا فجاءه و هو
أرمد فتفل في عينيه و دفع الراية إليه فمضى لسبيله فخرج إليه مرحب و راح يرتجز:
قد علمت خيبر أني مرحب

شاكي السالح بطل مجرب

أطعن أحيانا و حينا أضرب

إذا الليوث أقبلت تلهب

فقال علي عليه السالم:
أنا الذي سمتني أمي حيدرة

أكليكم بالسيف كيل السندرة

ليث بغابات شديد قسورة.
ثم ضرب علي عليه السالم بسيفه على هامته ضربة وصلت إلى أضراسه فقتله و
فتح هللا الحصن على يديه عليه السالم.و قال رافع مولى رسول هللا خرجنا مع علي
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بن أبي طالب رضي هللا عنه حين بعثه رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم برايته
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده
فتناول علي رضي هللا عنه بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل يقاتل
حتى فتح هللا عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ .فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم
نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه كما في تاريخ الطبري .و في رواية فلم يقلبه
إال أربعون رجال .للتذكير لما يقول الراوي فتشرف لها أبو بكر و عمر و في رواية

أخرى فتطاوال لها ,إن كنا منصفين ,وهللا لم ينسجم تطاولهما لها مع قول رسول هللا
صلى هللا عليه و آله ألعطين الراية رجال يحب هللا و رسوله و يحبه هللا و رسوله,

كرار و ليس فرار ,و قد ف ار فالمفروض يعرفان جيدا أنهما لم يعنيا بقول رسول هللا,

ليس بفرار ,فيتطاول لها من لم يفر فلعل الراوي أراد بها تغطية الحقيقة وهذا معروف
عند أصحاب الحديث كما في قوله فرجع و لم يك فتح أراد التغطية عن الفرار لكن
رسول هللا أكد أنهما قد ف ار بقوله ألعطين الراية رجال ليس بفرار مع أن هللا سبحانه و
تعالى يقول في كتابه و من يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحي از إلى فئة فقد
باء بغضب من هللا و مأواه جهنم و بئس المصير {األنفال . }16/و قد جاء في
الحديث المذكور في الصحاح و غيرها من الكتب حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا قال
حدثني سليمان بن بالل عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة
رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و آله قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا
رسول هللا و من هن؟ قال الشرك باهلل و السحر و قتل النفس التي حرم هللا إال بالحق

و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات
الغافالت .للتذكير فإن فرارهما لم يكن للمرة األولى بل سبق يوم أحد و قد ذكره أبو
الرفاعي
بن يز َيد
قال :حدثنا
ُّ
ُ
محمد ُ
طاهر المخلص في المخلصيات حدثنا يحيى َ
ٍ
بن ِ
ٍ
كليب ِ
ِ
الجرمي ،عن
شهاب
بن
قال :حدثنا
بن
قال :حدثنا
ُّ
عاصم ُ
أبوبكر ُ
عياش َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
المنبر فق أَر آل
الجمعة على
يوم
قال:
عمر ُ
خطب ُ
َ
أبيه َ
بن الخطاب رضي هللاُ عنه َ
فلما انتَهى إلى قولِ ِه {إن الذين تولوا منكم
ط َب أَن َأ
وكان
يقرَهاَّ ،
يعجب ُه إذا خ َ
انَ ،
عمر َ
ُ
قال :لما كان يوم أحد هزمنا ففررت
يوم التقى الجمعان } [آل عمران ]155 :اآلية َ

حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني أنزو كأني أروى و الناس يقولون قتل محمد فقلت ال
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أجد أحدا يقول قتل محمد إال قتلته حتى اجتمعوا على الجبل فنزلت إن الذين تولوا
منكم يوم التقى الجمعان اآلية كلها .و يخبرنا ربنا سبحانه كذلك أنهم فروا أيضا يوم
حنين فيقول سبحانه و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت
عليكم األرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأنزل هللا سكينته على رسوله و على

المؤمنين .و يقول هللا سبحانه و تعالى في آية أخرى و لقد كانوا عاهدوا هللا من قبل

ال يولون األدبار و كان عهد هللا مسؤوال األحزاب .15/تقول الكتب لم يبق معه إال
تسعة أو ثمانية كلهم من بني هاشم معهم أيمن ابن أم أيمن و قد كانوا إثنا عشر
ألف حسب بعض الروايات أي لم يبق معه إال أقل من واحد من الأللف .للتذكير

يقول هللا سبحانه في هذه اآلية ثم أنزل هللا سكينته على رسوله و على المؤمنين فمن

هم إذا المؤمنون؟ بالطبع هم هؤالء الذين لم يفروا و بقوا مع رسول هللا صلى هللا

عليه و آله يضحون بأنفسهم من أجله و على رأسهم علي ابن أبي طالب عليه
السالم فلنتعظ و نأخذ الدروس و نعتبر لنكون على السراط السوي بإذن هللا.

و حديث (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) فهذا الحديث تشتم منه

رائحة الوضع ألنه لم ينسجم مع الوقائع مع أنه وإن أريد بأنه خير القرون لوجود سيد
الخلق فيه و معه كل هذه الوجوه النيرة أصحاب الكساء فهذا ال شك فيه أبدا و لكن
الحديث أريد به عدالة كل الصحابة و التابعين و من تبعهم ألنه يقول ثم الذين
يلونهم ثم الذين يلونهم و هؤالء يعلم الجميع أن منهم ما ارتكب من الجرائم ما لم

يرتكبه غيرهم .وهذا ال ينسجم أبدا مع الواقع .و أحاديث كثيرة أخرى وضعت في
تراثنا و وهللا لهي تدل على نفسها بالوضع عند من له عقل ألنها أوال وضعت من

قبل ناس ما يهمهم إال األصفر الرنان أو ملوي األعناق كما يسميه معاوية فلم ينتبهوا

أن فيما روي أو ما في القرآن يخالفها فولدت ميتة و ثانيا لو علمها من قيلت في

حقهم أي لو كانت صحيحة لالحتج بها أصحابها بأحقيتهم في الخالفة بعد رسول هللا

صلى هللا عليه و آله و بأفضليتهم على خلق هللا بعد رسول هللا و لما منعوا أن تدون
السنة النبوية التي إنما هي حافلة بمناقبهم و فضائلهم بل لكانوا أمروا أن يبدأ فو ار
في تدوينها .و ثالثا فال عاقل من السلف و ال الخلف و إن اعتقد بصحتها يجرؤ

429

بذكرها على منبر رسول هللا صلى هللا عليه و آله .فكانت حكمة رسول هللا صلى هللا
عليه و آله أال يبين أسماءهم ألن الناس حديثو عهد باإلسالم و لو كشفهم الرتد
الكثير عن اإلسالم .ومن المالحظ أن روايات مؤامرة العقبة ذكرت أسماء قرشية
جميع وغيره من الرواة
معروفة ،وقد َّ
ضعفها رواة قريش طبعاً ،لكن أكثرهم وثقوا ابن ْ
الذين نقلوا عن حذيفة بن اليمان أسماء هؤالء الزعماء المشاركين فيها .كما أنهم رووا
ٍ
عن حذيفة وعمار رو ٍ
فاضحة لبعض الصحابة الذين كانوا يسألونهما عن
ايات
أنفسهم :هل هم من المنافقين؟ و هنا نكتة يجب أن نبينها إذا كان اإلنسان لم يشارك
في محاولة اإلغتيال و هو واثق من هذا فكيف به يسأل إن شارك أم ال في هذه

المحاوله لإلغتيال؟ ورووا أنهم كانوا يعرفون الشخص إذا كان من المنافقين أم ال،
بصالة حذيفة عليه عند موته فإن لم يصل عليه فهو منهم .ورووا أيضا أن حذيفة لم

يصل على جنازة أي زعي ٍم من قر ٍ
يش مات في حياته.

و كذا ما روى البيهقي في دالئل النبوة يوم تحدى عمرو بن عبد ود المسلمين أن
يخرجوا من يبارزه و نادى عمرو أال رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم و يقول أين جنتكم

التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها أال تبرزون إلي رجال؟ و راح يرتحز و يقول
ولقد بححت من النداء  ...لجمعهم هل من مبارز

ووقفت إذ جبن المشجع  ...موقف القرن المناجز
و لذاك إني لم أزل ...متسرعا قبل الهزاهز
إن الشجاعة في الفتى ...و الجود من خير العزائز
و سأل رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم ثالث مرات (من يخرج لمبارزته) و
في كل مرة يقول علي أنا فلم يرد عليه رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم و يعيد
عليهم السؤال فلما كانت المرة الثالثة و لم يجبه أحد إال علي أمره بمبارزته و قال
(برز اإليمان كله للشرك كله) فقال علي عندها لعمرو
ِ
ص ْوِت َك َغ ْي َر َعا ِج ْز
ال تعجلن فقد أتاك ُ ...مج ُ
يب َ
صيرٍة  ...و ِ
ِ ِ ٍ ِ
الص ْد ُق ُم ْن ِجي ُك َّل َف ِائ ْز
في نيَّة َوَب َ
َ
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ِ
َن أقيم  ...عليك نائحة الجنائز
ِإني َأل َْر ُجو أ ْ
من ضربة نجالء  ...يبقى ِذ ْكرها ِعند اْلهز ِ
اه ْز
ُ َ َْ َ َ
فبارزه علي و قتله فكانت يومها كذلك نصرة المسلمين بسببه وقال هللا تعالى "و كفى

هللا المومنين القتال" أي بعلي و روي أن ابن مسعود كان يق أر و كفى هللا المؤمنين

القتال بعلي .و قال أيضا "و من يكفر باإليمان فقد حبط عمله و هو في اآلخرة من
الخاسرين" أي من يكفر بعلي و إال كيف الكفر باإليمان؟ فاإليمان عكس الكفر فإما
أن يؤمن اإلنسان أو يكفر لكن لما قال هللا من يكفر باإليمان أي من يكفر بمن
يتجلى فيه اإليمان و قد قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله بأمر من ربه برز

اإليمان كله أي علي .و يروى أن عليا لم يجهز على خصمه إجها از نهائيا إال بعد

أن هدأت موجدته الشخصية على عمرو الذي بصق في وجهه لكي ال يكون عمله

إال في سبيل اإلسالم .و قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم(ضربة علي يوم

ال قال ابن
الخندق خير من عبادة الثقلين).كما روى ابن كثير في البداية و النهاية َق َ
هشام و حدثني مسلمة بن علقمة المازني قال لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول
هللا صلى هللا عليه و آله تحت راية األنصار و أرسل إلى علي أن قدم الراية فتقدم
علي و هو يقول أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أبي طلحة و هو صاحب لواء
المشركين هل لك يا أبو القصم في البراز من حاجة؟ قال نعم فبر از بين الصفين
فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعه ثم انصرف و لم يجهز عليه فقال له بعض
أصحابه أفال أجهزت عليه؟ فقال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم و عرفت

أن هللا قد قتله .وروي في مغازي الواقدي و في سبل الهدى وفي السيرة الحلبية .و قد
فعل ذلك علي رضي هللا عنه يوم صفين مع بسر بن أرطأة لما حمل عليه ليقتله
أبدى له عن عورته فرجع عنه و كذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه في
بعض أيام صفين أبدى عن عورته فرجع علي أيضا ففي ذلك يقول الحارث بن
النضر
أفي كل يوم فارس غير منته ...و عورته وسط العجاجة بادية
يكف لها عنه علي سنانه ...و يضحك منها في الخالء معاوية

431

فإذا كان اإليمان كله يتجلى في علي و ضربته يوم الخندق خير من عبادة الثقلين و
من يكفر بعلي يحبط عمله و هو في اآلخرة من الخاسرين فهل بقي هناك أدنى شك
في واليته و إمامته عليه السالم؟ و كذا لما قال رسول هللا صلى هللا عله و آله و
سلم لمشركي قريش لما كان يوم الحديبية و قالوا له اردد إلينا أبناءنا و إخواننا و
أرقاءنا (:يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن هللا عليكم من يضرب رقابكم بالسيف قد
امتحن هللا قلوبهم على اإليمان) قالوا من هو يا رسول هللا؟ فقال أبو بكر من هو يا
رسول هللا؟ و قال عمر من هو يا رسول هللا؟ قال(:هو خاصف النعل) و كان قد
أعطى عليا نعله يخصفها كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة و فضائل الصحابة و

مسند أحمد و سنن الترمذي و مسند البزار و السنن الكبرى للنسائي و مسند ابن أبي
يعلى و شرح مشكل اآلثار و صحيح بن حبان و معجم األوسط و طرق حديث من

كذب علي متعمدا للطبراني و اإلبانة الكبرى و المستدرك على الصحيحين و مناقب
علي للمغازلي و شرح السنة للبغوي و تاريخ أبي زرعة الدمشقي و البداية و النهاية
و في سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل و في سمى المطالب في سيرة أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب  .للعلم في هذا الحديث جاء رسول هللا صلى هللا عليه
و آله بصيغة الجمع فقال قد امتحن هللا قلوبهم و لم يقل قلبه و لما سألوه في ذلك
قال هو خاصف النعل و لكن لم قالها بصيغة الجمع ؟ ألنها تشمل ذريته من بعده
كما هو الحال تماما في قول هللا تعالى (إنما وليكم هللا و رسوله و الذين آمنوا الذين

يقيمون الصالة و يوتون الزكاة و هم راكعون) فهذه حسب الكثير من المفسرين في
حق علي و إنما جاءت بصيغة الجمع ألنها تشمل عليا و ذريته من بعده فهل من
يقاتل على تأويل القرآن ال يعلم ما في القرآن؟ و هل من الممكن أن يعلم غيره ما

يقاتل هو على تأويله؟ و كذا في رد األمانات إلى أصحابها لما أراد صلى هللا عله و
آله و سلم الهجرة إلى المدينة فكلف بها عليا عليه السالم .فكان رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم يخصه أمام المأل فالكل يشهد لعلي بذلك و كان يناجيه و إذا
تأملت جيدا في حديث مسلم لعائشة كان يناجيه يوميا بل غدوة و عشيا تقول عائشة
كان لعلي بن أبي طالب مناجات مع رسول هللا غدوة و عشيا فيأتي علي إلى باب
رسول هللا و يأتي رسول هللا إلى باب علي فم رسول هللا عند أذن علي و فم علي
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عند أذن رسول هللا فتناجيا ليلة حتى انتصف الليل فقلت من خلف الستار ويل لعلي
بن أبي طالب أخذ حظي و نصيبي فدخل رسول هللا .و العاقل يعي أن هذه لم تكن
نكت يتبادالنها حاشى و كال و إنما علم فهذا علم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و
سلم الذي قال (علي عيبة علمي) أي موضع علمي و سري.
وبعد عودة المسلمين إلى المدينة  ،ونقض قريش لمعاهداتهم في صلح الحديبية الذي

َّ
استعد الرسول صلى هللا عليه و آله لفتح مكة  .وكان يريدها
نوده ،
كتب اإلمام ُب َ
مفاجأة ،إال أن بعض ضعفاء النفوس تجسس لقريش مجاناً  ،فكتب رسالة إليهم
ينبأهم بخبر التعبئة َّ ،
وسلمها لزوجته وسارت بها إلى مكة  ،وأنبأ جبرائيل النبي

صلى هللا عليه و آلهبذلك فسير إليها علياً والزبير.فلما أوقفاها  ،أنكرت وعاد الزبير

أدراجه  ،إال أن اإلمام امتشط سيفه  ،وأنكر على الزبير رقته لها  ،وقال  :إن رسول
هللا يخبرنا بأنها تحمل كتاباً إلى أهل مكة  ،وتقول أنت بأنها التحمل شيئا ؟ ثم قال
للمرأة  :وهللا إن لم تخرجي الكتاب ألكشفنك  .فأخرجت له الكتاب من عقيصتها

.وهكذا حافظ اإلمام  -بأمر من الرسول  -على ِ
سرية الحركة  ،وسار الجيش البالغ
اثني عشر ألف مقاتل  ،وأعطى الرسول الراية لعلي عليه السالم الذي دخل مكة وهو
يقول  :اليوم يوم المرحمة  ،إيذاناً بالعفو العام الذي أصدره النبي صلى هللا عليه و

آله بعدئذ  ،وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء .وحطم األصنام التي على الكعبة  ،حيث
حمل النبي صلى هللا عليه و آله اإلمام وأمره بأن يحطم أصنام قريش  ،ففعل عليه
السالم .ويوم حنين :لقد تم فتح مكة بيسر لم يحلم به المسلمون  ،ودب إلى قلوبهم

الغرور  ،ولكنهم لم يهنأوا به طويالً إذ استقبلهم خطر عظيم فها هي هوازن وثقيف
وحلفاؤهم المشركون ُ ،ي َعِبأون كل طاقاتهم للهجوم على المسلمين  ،فيجهزون جيشاً
يبلغ ثالثة أضعاف جيش اإلسالم وحين بادرهم الرسول صلى هللا عليه و آله
بالخروج إليهم استفادوا من خبرتهم بأرضهم  ،فكمنوا له في مضيق جبلي البد من
مرور جيش اإلسالم به في وادي حنين  ،وهي من أودية منطقة تهامة  ،ويصف
المعركة بعض مشاهديها قائال :فما راعنا  -ونحن نسير إلى القوم لنأخذهم على غرة

قبل أن يأخذوا حذرهم  ، -إال وكتائب هوازن ومنمعهم من العرب قد ُّ
شدوا على
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المسلمين َّ
شدة رجل واحد من كل جانب  ،فأمعنو فينا ضرباً وطعناً  ،واختلط الناس

النبي
بعضهم  ،فاستولى الخوف على المسلمين ودب فيهم الذعر  ،فانهزموا عن ِ

صلى هللا عليه و آله ال يلوون على شيء  ،وثبت رسول هللا صلى هللا عليه و آله

في مكانه  ،ومعه علي والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث واسامة بن
زيدوهكذا استخلف النبي علياً مكانه  ،إال أن المنافقين الذين كانوا ينتظرون فرصة
كهذه  ،ليقفزوا إلى السلطة أو ليعيثوا فساداً في أرض الجزيرة  ،راحوا يبثون شائعات

النبي صلى هللا عليه و آله إنما استخلف علي ًا ألنه لم يحب أن يكون معه ،
بأن َّ
فحمل اإلمام سيفه وسالحه ولحق بالرسول في منطقة " الجرف " فأخبره بمقالة

المنافقين  ،فقال له النبي صلى هللا عليه و آله  ":إنما خلفتك لما ورائي  ،إن المدينة
التصلح إال بي أو بك  .فأنت خليفتي في أهل بيتي  ،ودار هجرتي وقومي  ،أما

نبي بعدي " .ولعل وراء
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال َّ
استخالف النبي صلى هللا عليه وآله لإلمام عليه السالموتسليمه شؤون البالد
اإلسالمية أثناء غيابه عنها  ،حكمةبالغة  ،إذ أن علياً وصيَّه الذي اختاره هللا له

وأعلن ذلك للناس منذ " يوم الدار " حين أنذر عشيرته األقربين  ،فالبد إذن من تمهيد
الظروف لذلك  .ويوحي بهذه الحكمة ما نجده في مسند أحمد من قوله صلى هللا
عليه وآله بعدئذ حسب هذا المصدر  ".ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي ".ويا

ليت شعري  ،كيف اليترك الرسول المدينة إال وعلي خليفته  ،ثم يترك الدنيا دون أن

يستخلف علياً عليه السالم؟
النبي صلى هللا عليه وآله اإلمام عليه السالم بأنه سيعاني من أمته الكثير ،
أوصى ُّ
وبأنهم ال يمتثلون أوامره فيه وفي سائر أهل بيته  ،فعليه أن يتسلح بالصبر  .ثم
النبي صلى هللا عليه وآله بالرفيق األعلى  ،وفاضت نفسه ورأسه الشريف على
اْلتَحق ُّ
صدر اإلمام عليه السالم.واشتغل اإلمام بمراسم الغسل والتكفين والدفن  ،كما يقول
عليه السالم:
" ولقد قبض سول هللا صلى هللا عليه وآله  ،وإن راسه َل َعَلى صدري  ،ولقد ساَل ْت
يت غسله صلى هللا عليه وآله
تها على وجهي  ،ولقد َول ُ
نفسه في كفي  ،فأمرر ُ
ُ
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فضجت الدار واألوفينة  ،مألٌ يهبط ومألٌ يعرج  ،وما فارقت
والمالئكة أعواني ،
َّ
سمعي هينم ٌة منهم ُّ ،
يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه  ،فمن ذا أحق به مني

حياً وميتاً ".

إال أن األمة قد انقلبت على عاقبها بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله كما أخبرنا
ربنا بقوله ز ما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم

على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا و سيجزي هللا الشاكرين.
فأسرعوا إلى سقيفة بني ساعدة و كان ما كان و علي منشغل بتجهيز رسول هللا

صلى هللا عليه و آله .و لم يحضروا حتى دفن رسول هللا صلى هللا عليه و آله .ثم
جاء أبو سفيان إلى علي عليه السالم و قال له مد يدك ألبايعك فرفض علي عليه
السالم و قال لطالما بغيت لإلسالم ش ار ال حاجة لنا في نصيحتك .و خطب في

الناس فقال " أيها الناس ! ُشُّقوا أمواج الفتن بسفن النجاة ِ ،
وعرجوا عن طريق
ُ
المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة  .افلح من نهض بجناح  ،أو استسلم فأراح  .هذا (
يغص بها آكلها  ،ومجتني الثمرة لغير وقت
الدنيا أو الملك ) ماء آجن  ،ولقمة ُّ

إيناعها  ،كالزارع بغير أرض فإن أقل يقولوا حرص على الملك و إن أسكت يقول

جزع من الموت و وهللا البن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه بل

إندمجت على مكنون علم لو بحت به الضطربتم اضراب األرشية في الطوي البعيدة.
أو كما قال عليه السالم .و هكذا بدأت قيادة األمة من قبل أرباب السقيفة فكان أبو
بكر خليفة للمسلمين من قبل عمر بن الخطاب و أبو عبيدة بن الجراح .و عمر بن
الخطاب قال من بعد توليه الخالفة بتوصية من ابي بكر إليه قد كانت بيعة أبي بكر

فلتة و قى هللا شرها .ثم أوصى بها إلى الست شورى كما يقولون و أين هي

الشورى؟و وهللا النتخابات اليوم في الدول أكثر شرعية من تلك التي فرضها عمر بن
الخطاب .و هللا ال يستحيي من الحق.
و هم كانوا يدركون جيدا أن تأمير أسامة بن زيد من قبل رسول هللا صلى هللا عليه و
آله عليهم إنما هو إلبعادهم عن المدينة و إذا رجعوا وجدوا األ مر قد خرج من
أيديهم لذا رفضوا اإلمتثال ألوامر رسول هللا صلى هللا عليه و آله رغم أنه لعن من لم

435

يلتحق بجيش أسامة و تمردوا و رجعوا إلى المدينة و إلى بيت رسول هللا صلى هللا
عليه و آله حيث حدثت رزية الخميس المشؤومة و التي صرحوا عالنية رفضهم لسنة
رسول هللا صلى هللا عليه و آله .بقول عمر بن الخطاب إن الرجل ليهجر عندنا
كتاب هللا حسبنا كتاب هللا.وقد جاء تفاصيل ذلك في نص صريح مأثور عن اإلمام
وجهه
أمير المؤمنين عليه السالمجاء فيه :ثم أمر رسول هللا بتوجيهه الجيش الذي َّ

النبي صلى
مع أسامة بن زيد عندما أحدث هللا به المرض الذي توفاه فيه  .فلم َيدع ُّ
هللا عليه وآله أحداً من أبناء العرب وال من األوس والخزرج وغيرهم من سائر الناس

ممن يخاف على نقضه ومنازعته  ،وال أحداً ممن يراني بعين البغضاء ممن قد وترته

وجهه في ذلك الجيش  ،وال من المهاجرين واألنصار
بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه إال َّ
والمسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين  ،لتصفو قلوب من يبقى معي بحضرته

 ،ولئال يقول قائل شيئا مما أكرهه  ،وال يدفعني دافع عن الوالية والقيام بأمر رعيته
من بعده  .ثم كان آخر ما تكلم به في شيء من أمر أمته أن يمضي جيش أسامة
وال يتخلف عنه أحد ممن أنهض معه  ،وتقدم في ذلك أشد التقدم  ،وأوعز فيه أبلغ
اإليعاز  ،وأكد فيه أكثر التأكيد .فلم أشعر بعد أن قبض النبي صلى هللا عليه وآله
ٍ
برجال من َب ْع ِث أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم  ،وأخلوا بمواضعهم
إال
 ،وخالفوا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله فيما أنهضهم له وأمرهم به  ،وتقدم إليهم
من مالزمة أميرهم  ،والسير معه تحت لوائه حتى ينفذ لوجهه الذي أنفذه إليه ،

فخلفوا أميرهم مقيماً في عسكره  ،وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً إلى حل عقدة
عقدها هللا َّ
وجل ورسوله لي في أعناقهم  ،فحلوها  ،وعهد عاهدوا هللا ورسوله
عز َّ

ضجت به أصواتهم  ،واختصت به آراؤهم  ،من غير
فنكثوه  ،وعقدوا ألنفسهم عقداً َّ

مناظرة ألحد من بني عبد المطلب  ،أو مشاركة في رأي  ،أو استقالة لما في أعناقهم
من بيعتي .فعلوا ذلك  ،وأنا برسول هللا مشغول  ،وبتجهيزه عن سائر األشياء
مصدود  ،فإنه كان أهمها وأحق ما بدئ به منها  ،فكان هذا يا أخا اليهود أقرح ما
ورد على قلبي مع الذي أنا فيه من عظيم الرزية  ،وفاجع المصيبة  ،وَفْق ِد من ال

خلف منه إال هللا تبارك وتعالى  ،فصبرت عليها إذ أتت بعد أختها على تقارُبها ،
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وسرعة اتَّصالها.ثم التفت عليه السالمإلى أصحابه فقال  :أليس كذلك ؟ .قالوا  :بلى
يا أمير المؤمنين عليك السالم .
و ها هو عليه السالم يحاج يهودي في فضائل رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال له
اليهودي :فإن هذا سليمان قد سخرت له الرياح ،فسارت به في بالده غدوها شهر
ورواحها شهر؟ قال له علي عليه السالم :لقد كان كذلك ،ومحمد صلى هللا عليه وآله

أعطي ما هو أفضل من هذا :إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى
مسيرة شهر ،وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام ،في أقل من

ثلث ليلة ،حتى انتهى إلى ساق العرش ،فدنى بالعلم فتدلى من الجنة رفرف أخضر،
وغشى النور بصره فرأى عظمة ربه عز وجل بفؤاده ،ولم يرها بعينه ،فكان كقاب
قوسين بينه وبينها أو أدنى ،فأوحى هللا إلى عبده ما أوحى ،وكان فيما أوحى إليه:
اآلية التي في سورة البقرة قوله " :هلل ما في السماوات وما في األرض وإن تبدوا ما
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هللا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهللا على كل
شئ قدير "وكانت اآلية قد عرضت على األنبياء من لدن آدم عليه السالم إلى أن
بعث هللا تبارك وتعالى محمدا ،وعرضت على األمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها ،وقبلها
رسول هللا وعرضها على أمته فقبلوها ،فلما رأى هللا تبارك وتعالى منهم القبول علم
أنهم ال يطيقونها ،فلما أن سار إلى ساق العرش كرر عليه الكالم ليفهمه ،فقال" :
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه  -فأجاب صلى هللا عليه وآله مجيبا عنه وعن

أمته  -والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله
فقال جل ذكره لهم الجنة والمغفرة على أن فعلوا ذلك ،فقال النبي صلى هللا عليه وآله:
أما إذا فعلت ذلك بنا ،فغفرانك ربنا وإليك المصير ،يعني المرجع في اآلخرة ،قال:
فأجابه هللا عز وجل قد فعلت ذلك بك وبأمتك ،ثم قال عز وجل :أما إذا قبلت اآلية
بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على األمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها أمتك حق
علي أن أرفعها عن أمتك وقال " :ال يكلف هللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت  -من
خير  -وعليها ما اكتسبت من شر فقال النبي صلى هللا عليه وآله  -لما سمع ذلك
 :-أما إذا فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني قال :سل ،قال :ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو
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أخطأنا قال هللا عز وجل لست أؤاخذ أمتك بالنسيان والخطأ لكرامتك علي ،وكانت
األمم السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب ،وقد دفعت ذلك عن
أمتك وكانت األمم السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه ،وقد رفعت ذلك
عن أمتك لكرامتك علي ،فقال صلى هللا عليه وآله " :اللهم إذا أعطيتني ذلك فزدني "
قال هللا تبارك وتعالى له :سل ،قال " :ربنا وال تحمل علينا إص ار كما حملته على
الذين من قبلنا يعني باألصر :الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا ،فأجابه هللا
عز وجل إلى ذلك ،وقال تبارك اسمه :قد رفعت عن أمتك اآلصار التي كانت على
األمم السالفة كنت ال أقبل صالتهم إال في بقاع معلومة من األرض اخترتها لهم وإن
بعدت ،وقد جعلت األرض كلها ألمتك مسجدا وطهورا ،فهذه من اآلصار التي كانت
على األمم قبلك فرفعتها عن أمتك ،وكانت األمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة
قرضوه من أجسادهم ،وقد جعلت الماء ألمتك طهورا ،فهذا من اآلصار التي كانت
عليهم فرفعتها عن أمتك ،وكانت األمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت
المقدس ،فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه نا ار فأكلته فرجع مسرورا ،ومن لم أقبل منه

ذلك رجع مثبو ار وقد جعلت قربان أمتك في بطون فقرائها ومساكينها فمن قبلت ذلك
منه أضعفت ذلك له أضعافا مضاعفة ،ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات
الدنيا ،وقد رفعت ذلك عن أمتك وهي من اآلصار التي كانت على األمم من كان
من قبلك ،وكانت األمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف
النهار ،وهي من الشدائد التي كانت عليهم ،فرفعتها عن أمتك وفرضت صالتهم في
أطراف الليل والنهار ،وفي أوقات نشاطهم ،وكانت األمم السالفة قد فرضت عليهم
خمسين صالة في خمسين وقتا وهي من اآلصار التي كانت عليهم ،فرفعتها عن

أمتك وجعلتها خمسا في خمسة أوقات ،وهي إحدى وخمسون ركعة ،وجعلت لهم أجر
خمسين صالة ،وكانت األمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من
اآلصار التي كانت عليهم ،فرفعتها عن أمتك وجعلت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة

وكانت األمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة فلم يعملها لم تكتب له ،وإن عملها كتبت
له حسنة ،وأن أمتك إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ،وإن عملها
كتبت له عشرة ،وهي من اآلصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك ،وكانت األمم
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السالفة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ،وإن عملها كتبت عليه سيئة،
وأن أمتك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ،وهذه من اآلصار التي
كانت عليهم فرفعتها عن أمتك ،وكانت األمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على
أبوابهم ،وجعلت توبتهم من الذنوب :أن حرمت عليهم بعد التوبة أحب الطعام إليهم،
وقد رفعت ذلك عن أمتك وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبينهم وجعلت عليهم ستو ار
كثيفة ،وقبلت توبتهم بال عقوبة ،وال أعاقبهم بأن أحرم عليهم أحب الطعام إليهم،
وكانت األمم السالفة يتوب أحدهم إلى هللا من الذنب الواحد مائة سنة ،أو ثمانين

سنة ،أو خمسين سنة ،ثم ال أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوبة ،وهي من
اآلصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك ،وإن الرجل من أمتك ليذنب عشرين
سنة ،أو ثالثين سنة ،أو أربعين سنة ،أو مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفة عين فاغفر
ذلك كله ،فقال النبي صلى هللا عليه وآله :إذا أعطيتني ذلك كله فزدني قال :سل،
قال " :ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به قال تبارك اسمه :قد فعلت ذلك بأمتك ،وقد

رفعت عنهم عظم باليا األمم ،وذلك حكمي في جميع األمم :أن ال أكلف خلقا فوق
طاقتهم ،فقال النبي صلى هللا عليه وآله " :واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا
قال هللا عز وجل :قد فعلت ذلك بتائبي أمتك ثم قال صلى هللا عليه وآله :فانصرنا
على القوم الكافرين قال هللا جل اسمه :إن أمتك في األرض كالشامة البيضاء في

الثور األسود ،هم القادرون ،وهم القاهرون ،يستخدمون وال يستخدمون ،لكرامتك علي،

وحق علي أن أظهر دينك على األديان ،حتى ال يبقى في شرق األرض وغربها دين
إال دينك ،ويؤدون إلى أهل دينك الجزية.

أنبأنا زيد بن الحسن بن زي أبو اليمن الكندي و غيره كتابة قالوا أنبأنا منصور زريق
أنبأنا أحمد بن لي بن ثابت أنبأنا محمد بن أحمد بن زريق أنبأنا أبو بكر بن مكرم

بن أحمد بن مكرم القاضي حدثنا القاسم بن بد الرحمن األنباري حدثنا أبو الصلت

الهروي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مجاهد عن بن عباس قال قال رول هللا

صلى هللا عليه و آله أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم فليأت بابه .و روى

شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود
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قال كنا نتحدث أن أضى أهل المدينة علي بن أبي طالب .و قال سعيد بن السيب ما

كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب .و روى يحيى بن معين
عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال قلت لعطاء أكان في

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه آله أعلم من علي قال ال و هللا ال أعلمه .و قال
ابن عباس لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم وايم هللا لقد شاركهم في العشر العاشر.
و قال سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص لعبيد هللا بن عياش بن أبي ربيعة يا عم
لم كان ضغو الناس إلى علي قال يا ابن أخي إن عليا كان له ما شئت من ضرس
قاطع في العلم و كان له البسطة في العشيرة و القدم في السالم و الصهر لرسول هللا

صلى هللا ليه و آله و الفقه في السنة و النجدة في الحرب و الجود بالماعون .و

روى بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن السيب قال كان عمر يتعوذ من

معضلة ليس لها أبو الحسن .و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا ثبت لنا
الشيء عن علي لم نعدل نه لى غيره .و روى يزي بن هارون عن قطر عن أبي
الطفيل قال قال بعض أصحاب النبي لقد كان لعلي من السوابق ما لو أن سابقة
منها بين الخالئق لوسعتهم خيرا.و له في هذا أخبار كثير نقتصر على هذا منها و
لو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر و غيره ألطلنا.
زهده و عدله عليه السالم
و هو القائل للدنيا ابيضي و اصفري و غري غيري فإني من هللا بكل خير.
أنبأنا أبو أحمدعبد الوهاب بن علي األمين أنبأنا أبو القاسم هبة هللا بن عبد الواحد

أنبأنا أبو طالب بن يالن أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المزي حدثنا محمد بن
السيب قال سمعت عبد هللا بن حنيف يقول قال يوسف بن أسباط الدنيا دار نعيم
الظالمين قال و قال علي بن أبي طالب الدنيا جفة من اراد منها شيء فليصبرعلى
مخالطة الكالب .أخبرنا أبو ياسر عبد الوهاب بن هبة هللا أنبأنا أبو غالب بن البناء

أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي حدثنا ممد بن إسماعيل بن

العباس مالء حدثنا أحمد بن علي الرقي أخبرنا القاسم بن علي بن أبان حدثنا سهل
بن صقير حدثنا يحيى بن هاشم الساني عن علي بن جزء قال سمعت أبا مريم
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السلولي يقول سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و آله
يقول لعلي بن أبي طالب يا لي ن هللا عز و جل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة
أحب ليه منها الزهد في الدنيا فجعلك ال تنال من الدنيا شيئا و ال تنال الدنيا منك
ووهب لك حب المساكين و رضوا بك إماما و رضيت بهم أتباعا فطوبى لمن أحبك
و صدق فيك و ويل لمن أبضك و كذب عليك فأما الذين أحبوك و صدقوا فيك فهم
جيرانك في دارك و رفقاؤك في قصرك و أما الذين أبغضوك و كذبوا عليك فحق

على هللا أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة .أنبأنا أبو ممد الجوهري أنبأنا أبو

الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزهري حدثنا حمزة بن القاسم المام حدثنا الحسين

بن عبيد هللا حدثني إبراهيم يعني الجوهري حدثنا المأمون حدثنا الرشيد حدثنا شريك
بن عبد هللا عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرضي قال سمعت عليا بن
أبي طالب يقول رأيتني و غني ألربط الحجر عل بطني من الجوع و إن صدقتي
لتبلغ اليوم أربعة آالف دينار .و رواه حجاج عن شريك فقال أربعين ألفا .لم يرد بقوله
أربعين ألف زكاة ماله و إنما أراد الوقوف التي جعلها صدقة كان الحاصل من دخلها
صدقة هذا العدد فإن أمير المؤمنين عليه السالملم يدخر ماال .و دليله ما نذكره من

كالم ابنه الحسن في مقتله أنه لم يترك إال سبعمائة درهم اشترى بها خادما .أخبرني
أبو محمد بن أبي القاسم الدمشقي أنبأنا أبي أنبأنا أبو محمد هبة هللا بن سهل الفقيه
أنبأنا جدي أبو المعالي عمر بن محمد بن الحسين قال و أنبأنا أبي و أنبأنا زاهر
أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسين قاال حدثنا أبو عبد هللا الحافظ حدثنا أبو قتيبة سالم
بن الفضل اآلدمي بمكة حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أبيه قال سمعت

أبا نعيم قال سمعت سفيان يقول ما بنى علي لبنة على لبنة و ال قصبة على قصبة
و إن كان ليؤتي بجبوته من المدينة في جراب أنبأنا السيد أبو الفتوح حيدر بن محمد

بن زيد العلوي الحسيني أنبأنا أبو محمد عبد هللا بن جعفر الدورستي بالموصل أنبأنا

النقيب الطاهر أبو عبد هللا أحمد بن علي بن المعمر الحسيني أنبأنا أبو الحسين بن
عبد الجبار أنبأنا أبو طاهر محمد بن علي بن علي محمد بن يوسف أنبأنا أبو بكر
بن مالك أنبأنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن
أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت على علي عليه السالم إ از ار غليظا قال اشتريته
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بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته قال و رأيت معه دراهم مصرورة فقال هذه
بقية نفقتنا من ينبع .قال و حدثنا عبد هللا بن أحمد حدثنا محمد بن يحيى األزدي
حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا مطير بن ثعلبة التيميمي حدثنا أبو النوار بياع الكرابيس

قال أتاني علي بن أبي طالب و معه غالم له فاشرى مني قميصي كرابيس فقال

لغالمه اختر أيهما شئت فأخذ احدهما و أخذ علي اآلخر فلبسه ثم مد يده فقال اقطع
الذي يفضل من قدر يدي فقطعه و كفه و لبسه و ذهب .أنبأنا عبد هللا بن أحمد
الخطيب أنبأنا أبو الحسن بن طلحة النعال إجازة إن لم يكن سماعا أنبأنا أبو الحسين
بن بشر ان حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جعفر بن
زياد األحمر عن عبد الملك بن عمير قال حدثني رجل من ثقيف قال استعملني علي
بن أبي طالب على مدرج سابور فقال ال تضربن رجال سوطا في جباية درهم و ال

تتبعن لهم رزقا و ال كسوة شتاء و ال صيفا و ال دابة يعتملون عليها و ال تقيمن

رجال قائما في طلب درهم قلت يا أمير المؤمنين إذا أرجع إليك كما ذهبت من عندك
قال و إن رجعت ويحك إنما امرنا أن نأخذ منهم العفو يعني الفضل .و زهده و عدله
عليه السالم ال يمكن استقصاء ذكرهما فلنقتصر على هذا.
و هذه اإلمامة جعلها هللا لسيدنا إبراهيم عليه السالم بعد أن ابتاله بذبح ابنه إسماعيل
عليه السالم و هذا عند كبر سنه فيقول هللا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم
( الحمد هلل الذي وهب لي على الكبر إسماعيل و إسحاق) إبراهيم  .39و الشاهد
على أن اإلبتالء هو بذبح ابنه إسماعيل قوله تعالى (فلما أسلما و تله للجبين و
ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهوا لبالء
المبين وفديناه بذبح عظيم)  107- 103من الصافات .وإذا قال القائل بأن المقصود
هنا باإلمامة إنماهي النبوة فأقول ال ألن النبوة إنما كانت لسيدنا إبراهيم في الصغر
لقوله تعالى ( قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) األنبياء .60و ضف إلى ذلك
هل اإلمامة التي تطلقون على مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أحمد بن حنبل هي
النبوة؟ ونالحظ أن اإلمامة إنما جعلها هللا لسيدنا إبراهيم بعد اإلبتالء .إذا فهي مرتبة
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عظيمة عند هللا .و هذه اإلمامة ليست كتلك المعني بها الرئاسة و التي هي من جعل
البشر ,و أحبذ أن يقال عنها رئاسة ال إمامة ,فسيدنا إبراهيم لم يكن حاكما .فكذلك
أهل بيت رسول هللا هم أئمة بنص رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم الذي ال
ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى أي إنما هي جعل من هللا لهؤالء .و يكفينا
هنا ذكر دعاء رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم في صباح زواج علي من
فاطمة عليهما السالم حيث رفع رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم كفيه وقال
(اللهم اجمع شملهما و ألف بين قلبيهما واجعلهما و ذريتهما من ورثة الجنة و
ارزقهما ذرية طيبة مباركة و اجعل في ذريتهما البركة و اجعلهم أئمة يهدون بأمرك
إلى طاعتك) و قال هللا تعالى (و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا )السجدة
 .24وفي موضع آخر(و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات
وإيقام الصالة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين) األنبياء  .73هذا في حق األنبياء.
لإلشارة لم تكن هذه اإلمامة لكل األنبياء بل للمفضلين منهم فقط .ودعاء رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم مستجاب فهم إذا بفضل هللا ودعاء رسول هللا أعطوا
اإلمامة التي كانت في األمم السابقة خاصة بالمفضلين من األنبياء و هلل الحمد و
المنة .و لم العجب و قد أخبرنا رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بأن هذه األمة
تحذو حذو األمم السابقة حذو القذة بالقذة و النعل بالنعل .فهم إذا أئمة و إن لم
يحكموا فالحكم هوالذي يتشرف بهم الهم يتشرفون به .للتذكير كل ما كان من جعل
َنزَل َّللاُ َل ُكم
البشر فهو مذموم في القرآن الكريم كقوله سبحانه و تعالى ُق ْل أ َأ
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َ
واألمثلة كثيرة في القرآن بل حتى من اختار موسى على نبينا و آله و عليه السالم
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من قومه لم يكونوا أهال للمهمة التي اختارها لهم و لو كانوا من اختيار هللا له لكانوا
بدون شك أهال لها.
و يشرع لنا ربنا سبحانه و تعالى الصالة عليهم و هي أفضل عبادة إذ الصالة و هي

عمود الدين ال تقبل بغير الصالة عليهم هذا من جهة و من جهة أخرى هي العبادة
الوحيدة التي لم يأمرنا هللا بها حتى قام هو بنفسه و مالئكته بالصالة عليهم و هم

مستمرون فيها ألنه سبحانه و تعالى قال إن هللا و مالئكته يصلون على النبي يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما قال يصلون بصيغة المضارع أي فهو و

مالئكته مستمرون في الصالة عليهم .و إذا رجعنا إلى كيفية الصالة على رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم نجد أنه لما أنزل هللا في كتابه العزيز( إن هللا و مالئكته

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما) قالوا كيف الصالة
عليكم أهل البيت يا رسول هللا قال (قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد
كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما
باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) .للتذكير فسؤال
الصحابة لرسول هللا صلى هللا عليه و آله كيف الصالة عليكم أهل البيت يدل على

أنهم كانوا قد سمعوا رسول هللا صلى هللا عليه و آله يذكر أهل بيته دائما .و روي في

المصابيح و المشكاة عن البخاري و مسلم و غيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن

أبي ليلى قال :لقيني كعب بن عجرة فقال:أال أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى
هللا عليه و آله و سلم؟ فقلت :بلى فأهدها لي ،فقال :سألنا رسول هللا صلى هللا عليه
و آله و سلم فقلنا :يا رسول هللا كيف الصالة عليكم أهل البيت فإن هللا قد علمنا
كيف نسلم عليك؟ فقال :قولوا ":اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت
على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،اللهم بارك على محمد و على آل
محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" ثم قاال :متفق
عليه ،إال أن مسلما لم يذكر" على إبراهيم" في الموضعين ،و قد ورد في األخبار
الصحيحة عن النبي صلى هللا عليه و آله و سلم أنه قال :من صلى علي و لم
يصل على آلي لم يجد ريح الجنة و إن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام .و
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روي أيضا في الصحيح عنه صلى هللا عليه و آله و سلم أنه قال في حديث طويل:
إذا صلى علي و لم يتبع بالصالة عليأهل بيتي كان بينها و بين السماء سبعون

حجابا يقول هللا عز و جل :ال لبيك و ال سعديك ،و يا مالئكتي ال تصعدوا دعاءه
إال أن يلحق بنبيي عترته فال يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي .مرآة العقول.
بل ورد عن النبي صلى َّللا عليه و آله و سلم زيادة الوسط أيضا  ،ففي ( الكافي )
أيضا  :عنه صلى َّللا عليه و آله و سلم قال  :ال تجعلوني كقدح الراكب  ،فإن
الراكب يمأل قدحه فيشربه إذا شاء  .اجعلوني في أول الدعاء  ،و في آخره  ،و في
وسطه .و رواه ( النهاية ) هكذا  « :ال تجعلوني كغمر الراكب صلوا علي في أول
الدعاء و أوسطه و آخره» و قال  :الغمر بضم الغين و فتح الميم  :القدح الصغير.

بهج الصباغة في شرح نهج البالغة .وقال الرازي في تفسيره إن الدعاء لآلل منصب
عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصالة وقوله :أللهم صل على
محمد وآل محمد ،و ارحم محمدا وآل محمد .وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير
اآلل فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب .وقال :أهل بيته صلى هللا عليه
وآله ساووه في خمسة أشياء :في الصالة عليه وعليهم في التشهد .وفي السالم

والطهارة وفي تحريم الصدقة وفي المحبة .وقال النيسابوري في تفسيره عند قوله
تعالى :قل ال أسألكم عليه أج ار إال المودة في القربى :كفى شرفا آلل رسول هللا صلى

هللا عليه وآله وفخ ار ختم التشهد بذكرهم والصالة عليهم في كل صالة .وروى محب
الدين الطبري في " الذخاير " عن جابر رضي هللا عنه أنه كان يقول :لو صليت

صالة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل .وأخرج القاضي
عياض في الشفا عن ابن مسعود مرفوعا :من صلى صالة لم يصل علي فيها وعلى
أهل بيتي لم تقبل منه .وللقاضي الخفاجي الحنفي في شرح الشفا فوائد جمة حول

المسألة وذكر مختصر ما صنفه اإلمام الخيصري في المسألة سماه [زهر الرياض
في رد ما شنعه القاضي عياض] .وصور الصلوات المأثورة على النبي وآله مذكورة
في (شفاء السقام) لتقي الدين السبكي وأورد جملة منها الحافظ الهيثمي في مجمع
الزوايد وأول لفظ ذكره عن بريدة قال :قلنا :يا رسول هللا قد علمنا كيف نسلم عليك،
فكيف نصلي عليك ؟ ! قال .قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد
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وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد( * .قوله :وال يزكو الدعا) *
إشارة إلي ما أخرجه الديلمي أنه صلى هللا عليه وآله قال :الدعاء محجوب حتى
يصلى على محمد وأهل بيته :أللهم صلي على محمد وآله .ورواه عنه ابن حجر في
" الصواعق " وأخرجه الطبراني في األوسط عن علي أمير المؤمنين عليه السالم :كل
دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد .وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع
الزوائد وقال :رجاله ثقات] .وأخرجه البيهقي وابن عساكر وغيرهما عن علي عليه
السالم مرفوعا ما معناه :الدعاء والصالة معلق بين السماء واألرض ال يصعد إلى
هللا منه شيئ حتى يصلى عليه صلى هللا عليه وآله وعلى آل محمد " .شرح الشفا
للخفاجي " * (قوله) * :لو لم يكونوا خير من وطئ الحصا * ما قال جبريل لهم
تحت العبا .ففي بعض التفاسير إن هللا سبحانه و تعالى لم يأمر في هذه اآلية
بالسالم على رسوله ألنه حسب رأيهم لم يخبر و أنه مع مالئكته سلم عليه كما أخبر
عن الصالة عليه من قبله و مالئكته أما و أنه ختم اآلية ب (و سلموا تسليما ) أي
سلموا أمركم له في رأيهم أي كيفما علمكم الصالة عليه فسلموا له تسليما .على نحو

قوله تعالى (فال و ربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في

أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما) .و هذا المعنى هو األقوى لغة و بالغة
ألنه يقتضي اإلخبار عن الشيء و األمر بمثله فأخبر هللا بالصالة على نبيه و أمر
بها .وأقول قد يقصد باآلية الكريمة السالم مع الصالة و أغلب الظن أنها تعني
المعنيين معا إذ قال هللا و سلموا تسليما فلو قصد التسليم خاصة لقال و سلموا له
تسليما و لو قصد السالم خاصة لقال و سلموا عليه تسليما و لكن لما لم يذكر ال له

و ال عليه يكون إذا قد قصد المعنيين معا و هللا أعلم .مع العلم أن هللا سبحانه قد

أمر بالسالم عليهم بقوله (سالم على آل يس) .و أما من أقوال رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم ففي هذه الصالة اإلبراهيمية كما يسمونها لم يذكر رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و سلم السالم و هذا هو المشهور عند الجميع لكن لما كان الحديث
الذي سيأتي فيما بعد يذكر فيه رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم السالم و حتى
لو لم يكن هذا فإني أحبذ مع الصالة عليه السالم أيضا و أحبذ بالضبط -ال في
الصالة -اللهم صل و سلم و بارك على محمد و على آل محمد و هذا األقرب
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للصواب و هللا أعلم .أما الصالة اإلبراهيمية فهي في كل األحوال الصالة الواجبة في

حق رسول هللا و آله إذ لم يأمر بها في الصالة خاصة .و هذه أخرى قد وردت عن
رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم قال الحاكم النيسبوري رحمه هللا في كتابه

علوم الحديث في النوع المسلسل من األسانيد الذي نوعه من السماع الظاهر الذي ال
غبار عليه كما عبر هو عن ذلك في النوع السادس منه ما عدهن في يدي أبو بكر
بن أبي دارم الحافظ بالكوفة و قال لي عدهن في يدي علي بن أحمد بن الحسين
الطحان و قال لي عدهن في يدي يحيى بن المساور الحناط و قال لي عدهن في
يدي عمرو بن خالد و قال لي عدهن في يدي زيد بن علي بن الحسين و قال لي
عدهن في يدي علي بن الحسين و قال عدهن في يدي أبي الحسين بن علي و قال
لي عدهن في يدي علي بن أبي طالب و قال لي عدهن في يدي رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله عدهن في يدي جبريل و قال
جبريل هكذا نزلت بهن من عند رب العزة اللهم صل على محمد و على آل محمد
كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و
على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم
على محمد و على آل محمد كما ترحمت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم تحنن على محمد و على آل محمد كما تحننت على إبراهيم و على آل
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و سلم على محمد و على آل محمد كما سلمت على
إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأتى حرب بخمس أصابعه فأتى علي بن
أحمد العجلي خمس أصابعه فأتى شيخنا أبو بكر خمس أصابعه و عدهن في أيدينا
فأتى أحمد بن خلف خمس أصابعه و عدهن في أيدينا .لذا وجبت الصالة عليهم مع

رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم دون غيرهم  .و هذا الحديث نجده أيضا في

كثير من كتب أهل البيت وهذا هو أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد و أبو

الحسن علي بن أبو شتكين بن عبد هللا الفقيه الجوهري قاال أنبأنا أبو الغنائم محمد

بن علي بن ميمون الحافظ الكوفي أنبأنا الشريف أبو عبد هللا محمد بن علي بن عبد
الرحمن و عدهن في يده خمسا أنبأنا القاضي محمد بن عبد هللا الجعفي و عدهن
في يده خمسا أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن مخزوم ببغداد سنة ثالثين و
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ثالثمائة قال حدثني علي بن الحسن السواق و عدهن في يده قال حدثني حرب بن
الحسن الطحان و عدهن في يده قال حدثنا يحيى بن مساور و عدهن في يده قال
حدثني عمرو بن خالد و عدهن في يده قال حدثني زيد بن علي و عدهن في يده
قال حدثني أبي علي بن الحسين و عدهن في يده قال حدثني أبي الحسين بن علي
ع و عدهن في يده قال حدثني أبي علي بن أبي طالب و عدهن في يده قال حدثني
رسول هللا ص و عدهن في يده قال حدثني جبرئيل و عدهن في يده فقال جبرئيل
هكذا أنزلت به من رب العزة تبارك و تعالى اللهم صل على محمد و آل محمد كما
صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و بارك على محمد و آل
محمد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و ترحم على محمد
و على آل محمد كما ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم و
تحنن على محمد و على آل محمد كما تحننت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم و سلم على محمد و على آل محمد كما سلمت على إبراهيم و آل إبراهيم

إنك حميد مجيد .و نستشهد هنا بالحديث المروي عن كعب بن عجرة قال لما نزلت

(إن هللا و مالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما
) سألنا النبي صلى هللا عليه و سلم عن الصالة عليه فقال ( اللهم صل على محمد
و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارك
على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد
مجيد) قال :و نحن نقول ونحن معهم .قال الشافعي رحمه هللا في رواية حرملة و
الذي أذهب إليه من هذا حديث أبي مسعود عن النبي صلى هللا عليه و سلم و إنما
ذهبت إليه ألني رأيت هللا عز وجل ذكر ابتداء صالته على نبيه صلى هللا عليه و

سلم و أمر المؤمنين بها فقال( إن هللا و مالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين

آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما) و ذكر صفوته من خلقه فأعلم أنهم أنبياؤه ثم ذكر
صفوته من آلهم فقال(إن هللا اصطفى آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل عمران على
العالمين ذرية بعضها من بعض) و كان حديث أبي مسعود أن ذكر الصالة على

محمد وآل محمد يشبه عندنا لمعنى الكتاب و هللا أعلم أي آل محمد مصطفون أقول
كما في اآلية بل أقول جازوا هم كذلك بفضل هللا و رسوله آل األنبياء و الرسل من

448

قبلهم و لعل السر في عدم ذكر هللا لهم باإلسم ألنهم و إن لم يسموا بآل محمد في

هذه اآلية فهم داخلون في قوله تعالى وآل إبراهيم فمحمد و آله من آل إبراهيم .أما

ذكر هللا سبحانه و تعالى آل عمران في هذه اآلية ,وهللا أعلم ,إنما هو ليدخل به مريم
و عيسى على نبينا و آله وعليهما السالم مع آل إبراهيم ألن عمران عليه السالم من
بني إسرائيل أي من آل إبراهيم أما عيسى فهو من ابنة عمران و ليس له أب .و
السر يكمن أيضا في أنهم لم يسبق و أن هللا طهر أي آل الرسل تطهي ار مثلهم و هم
لوحدهم من باهل بهم رسول هللا و لم يسبق هذا لغيرهم و هم لوحدهم من ذكروا في
اإلنجيل أي بشر بهم و هم لوحدهم من حرمت عليهم الصدقة إذ هي أوساخ الناس

و هم لوحدهم من أعطوا الخمس و فوق هذا أنهم كانوا و رسول هللا صلى هللا عليه و
آله نو ار واحدا قبل بدإ الخلق كما سبق ذكره و أنهم أول من سبح هللا فسبحت

المالئكة لتسبيحهم و من أجلهم خلق هللا الكون ضف إلى ذلك كل أنهم آل خاتم
األنبياء و المرسلين الرحمة المهداة صلى هللا عليه و آله و سلم تسليما كثي ار و هم
لوحدهم من خصهم هللا بالسالم ما عدا األنبياء و قال (سالم على آل يس) فيس
محمد صلى هللا عليه و آله و سلم و سالم على آل يس يعني سالم على محمد و

آله بينما قال في األنبياء سالم على إبراهيم سالم على موسى و هارون سالم على

نوح في العالمين إلخ دون آلهم .و هل يشك أحد أن قول هللا تعالى ( سالم على آل

يس ) هي في حق محمد و آله؟ فلما قال هللا تعالى هذا اقتضى أن يكون من اسمه
يس أفضل األنبياء إذ لم يدخل هللا معهم آلهم في السالم عليهم فمن أفضل األنبياء
و الرسل و كل خلق هللا غير محمد؟ و قد خاطبه ربه سبحانه بهذا اإلسم في القرآن
فقال ( يس و القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) .و آله أفضل
اآلل وشملهم سالم هللا مع رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم .للتذكير فإن بعض

العلماء من مدرسة أهل البيت يتشددون في هذه القضية بحيث يلومون على من يذكر
في الصالة على محمد و آل محمد و أنه يذكر لفضة السالم أو لفضة سيدنا محمد.
ال وهللا بل كل الصيغ جائزة و هلل الحمد ما لم تكن صالة بتراء كما بينته في
النصوص أعاله كما أنه مذكور في بعض األدعية و بعض الخطب و الزيارات
لألئمة عليهم السالم و أكتفي بذكر و صلى هللا على رسوله و األئمة الميامين من
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آله و سلم تسليما كثي ار في دعاء كميل و في الزيارة الجامعة الكبيرة .أما أغلب األمة
ال تزال لم تؤمن باإلمامة رغم اعترافها بأربعة منهم اإلمام علي بن أبي طالب و
اإلمام الحسن و اإلمام الحسين و اإلمام المهدي أي تعرف منهم الثلث  . 3/1أال

يتعجب اإلنسان حين يرى أن من عرفنا منهم  4960 /1نؤمن بهم كلهم و من عرفنا
منهم  3/1ال نؤمن بهم؟ أيعقل هذا؟ ال وهللا ما هو إال عناد على هللا و رسوله و هللا
ال يستحيي من الحق .و ال يزال رسول هللا صلى هللا عليه و آله يبين مناقب علي و
يوصي به منذ بداية رسالته و إلى أن انتقل إلى الرفيق األعلى كحديث الدار فإن
رسول هللا صلى هللا عليه و آله كان قد أمر بأن يبين بأن عليا عليه السالم وصيه و
وزيره و خليفته من بعده منذ أوائل رسالته صلى هللا عليه و آله منذ أن نزلت عليه و
أنذر عشيرتك األقربين إذ أن علياً وصيَّه الذي اختاره هللا له وأعلن ذلك للناس منذ "
يوم الدار " حين أنذر عشيرته األقربين فهذا اإلمام البغوي وهو من أعاظم المحدثين

والمفسرين وقد روى في تفسيره المسمى بمعالم التنزيل عند قوله تعالى وأنذر عشيرتك
األقربين  ،عن علي  -عليه السالم  -أنه قال :لما نزلت هذه اآلية أمرني رسول هللا
 -صلى هللا عليه وآله وسلم  -أن أجمع له بني عبد المطلب فجمعتهم وهم يومئذ

أربعون رجال يزيدون رجال أو ينقصون ،فقال لهم بعد أن أضافهم برجل شاة وعس
من لبن شبعا وريا وأنه كان أحدهم ليأكله ويشربه :يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم

بخير الدنيا واآلخرة ،وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني عليه ،ويكون

أخي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فلم يجبه أحد .قال علي :فقمت إليه ،وقلت :أنا
أجيبك يا رسول هللا .فقال لي :أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي ،فاسمعوا له

وأطيعوا ،فقاموا يضحكون ويقولون ألبي طالب :قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع

وهذه الرواية قد رواها أيضا أحمد بن حنبل في مسنده ومحمد بن إسحاق الطبري في
تاريخه والخركوشي أيضا رواها ،ورواها الفقيه برهان الدين في ( أنباء نجباء األنباء
)  ،وابن األثير في الكامل  ،وأبو الفداء عماد الدين الدمشقي في ( تاريخه ) ،
وشهاب الدين الخفاجي في ( شرح الشفا ) للقاضي عياض وبتر آخره وقال  :ذكر

في دالئل البيهقي  ،وغيره بسند صحيح والخازن عالء الدين البغدادي في ( تفسيره

)  ،والحافظ السيوطي في ( جمع الجوامع ) كما في ترتيبه نقال عن الطبري  ،وعن
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الحفاظ الستة  :أبي إسحاق  ،وابن جرير  ،وابن أبي حاتم  ،وابن مردويه  ،وأبي
نعيم  ،والبيهقي  .وابن أبي الحديد في ( شرح نهج البالغة ) .فالبد إذا من تمهيد
الظروف لذلك .على كل فعلي عليه السالم كان هو المدافع عن رسول هللا صلى هللا

عليه و آله و على اإلسالم طوال حياته .نرى جليا أن هللا سبحانه و تعالى اصطفاه
و اجتباه على مجموع الصحابة فلما بعث رسول هللا صلى هللا عليه و آله أبا بكر
ليبلغ سورة براءة جاءه جبرائيل من عند ربه أن ال يبلغ عنك إال أنت أو رجل منك
فبعث عندها عليا عليه السالم و قال له خذها من أبي بكر و بلغها أنت إن كنا
منصفين فهذا عزل ألبي بكر من قبل رب العزة فهل لو كان أهال لها يعزله هللا

سبحانه؟ و هذه الحادثة تدلنا على أن التبليغ عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله هو
خاص بعلي عليه السالم .و إذا كان أبو بكر و هو أفضلهم قد منع من التبليغ عن

رسول هللا صلى هللا عليه و آله فاألولى أن يمنع اآلخرون .إذا ال يجوز التبليغ عن
رسول هللا صلى هللا عليه و آله إال لعلي و األئمة من بعده عليهم السالم أو على

األقل عمن أخذ عنهم و وافق ما هو عليه أهل البيت .و هذا مصداق تركت فيكم ما
إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا
حتى يردا علي الحوض .و لقد قال علي عليه السالم تاهلل لقد علمت تبليغ الرساالت
و إتمام العدات و تمام الكلمات و عندنا أهل البيت أبواب الحكم و ضياء األمر أال
و إن شرائع الدين واحدة و سبله قاصدة من أخذ بها لحق و غنم و من وقف عنها
ضل و ندم اعملوا ليوم تذخر فيه الذخائر و تبلى فيه السرائر و من ال ينفعه حاضر
لبه فعازبه عنه أعجز و غائبه أعوز و اتقوا نا ار حرها شديد و قعرها بعيد و حليتها
حديد و شرابها صديد أال و إن اللسان الصالح يجعله هللا للمرء في الناس خير له من
المال يورثه من ال يحمده .وهل يكلف بالتبليغ إال أعلم الناس بعد رسول هللا صلى هللا
عليه و آله؟ و أخبرنا رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم أن عليا عليه السالم
باب مدينة العلم حيث قال (أنا مدينة العلم و علي بابها من أراد العلم فليأت بابه)
رواه الحاكم في المستدرك و الطبراني في الكبير و أبو الشيخ في السنة و غيرهم
كلهم عن بن عباس رضي هللا عنهما .فلننتبه جيدا ألمر رسول هللا صلى هللا عليه و
آله و سلم في قوله فليأت بابه فهذا أمر صريح من رسول هللا صلى هللا عليه و آله
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و سلم أي على من يريد أخذ العلم الحقيقي فليأخذه من علي .و رواه الترمذي و أبو
نعيم و غيرهما عن علي بلفض النبي صلى هللا عليه و آله و سلم (أنا دار الحكمة و
علي بابها) أي علي باب السنة و معنى هذا أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد
العلم فليأت بابه صلى هللا عليه و آله و سلم المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها
أو ال بد للمدينة من باب فأخبر أن بابها هو علي عليه السالم فمن أخذ طريقه دخل
المدينة و من أخطأه أخطأ طريق الهدى .كما شهد له رسول هللا صلى هللا عليه و
آله و سلم بأنه أعطي تسعة أعشار العلم فقال (قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي
علي تسعة أجزاء و الناس جزء ) .و كان بن عباس يقول أعطي علي تسعة أعشار
العلم و الناس عشر وايم هللا لقد شاركهم في العشر العاشر .و كان يقول أيضا وهو
ترجمان القرآن و حبر األمة :ما علمي من علم بن عمي علي إال كقطرة في بحر .و
روي أنه في المرض الذي توفي فيه رسول هللا استدنى عليا منه فقرب علي أذنه من
فم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم ولما سئل ماذا قال لك قال :علمني رسول
هللا صلى هللا عله و آله و سلم ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب
فإن كان هذا فقط في هذه اللحضة علمه كل هذه العلوم فما بالك ولم يفارقه قبل هذا
أبدا فكان مالزما له مالزمة الظل لصاحبه .و وهللا لم يبخل علي عليه السالم بعلمه
أبدا فسقى منه كل من أراده بل حتى أعداؤه أخذوا من علمه و هو القائل :سلوني قبل

أن تفقدوني فوهللا إني ألعلم بطرق السماء مني بطرق األرض .فوهللا إن األمة قد

تخلت عن تسعة أعشار العلم إذ تركت ما كان عند علي عليه السالم .و كان علي
قد أشار إلى هذا في إحدى خطبه فقال وكيع عن عمرو بن منبه عن أوفى بن دلهم
عن علي بن أبي طالب أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به و اعملوا به تكونوا من أهله
فإنه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره و إنه ال ينجو منه إال
كل أواب منيب أولئك أئمة الهدى و مصابيح العلم ليسوا بالعجل المذاييع البذر.
دين يدان به  ،به يكسب اإلنسان الطاعة في
وقال(عليه السالم) « :ياكميل العلم ٌ
محكوم عليه .يا كميل هلك
حاكم والمال
حياته وجميل األحدوثة بعد وفاته .والعلم
ٌ
ٌ

خزان األموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر .أعيانهم مفقودة وأمثالهم في
القلوب موجودة .ها إن هاهنا لعلماً جماً وأشار إلى صدره  ،لو أصبت له حملة !
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ال آلة الدين للدنيا ،ومستظه اًر بنعم هللا على
بلى أصبت لقناً غير مأمون عليه مستعم ً

لحملة الحق  ،ال بصيرة له في أحنائه ،
عباده  ،وبحججه على أوليائه .أو منقاداً َ
ينقدح الشك في قلبه ألول عارض من شبهة  .أال ال ذا  ،وال ذاك ! أو منهوماً باللذة
 ،سلس القياد للشهوة  ،أو مغرماً بالجمع واإلدخار  ،ليسا من رعاة الدين في شئ ،

أقرب شئ شبهاً بهما األنعام السائمة ! كذلك يموت العلم بموت حامليه ! اللهم بلى ،

ال تخلو األرض من قائم هلل بحجة  ،إما ظاه اًر مشهو اًر أو خائفاً مغمو اًر  ،لئال تبطل
حجج هللا وبيناته وكم ذا  ،وأين أولئك؟ أولئك وهللا ُّ
األقلون عدداً واألعظمون قد اًر ،

يحفظ هللا بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ،ويزرعوها في قلوب أشباههم .
هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة  ،وباشروا روح اليقين  ،واستالنوا ما استوعره

المترفون  ،وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون  ،وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة
بالمحل األعلى .أولئك خلفاء هللا في أرضه والدعاة إلى دينه .آه آه شوقاً إلى رؤيتهم!
إنصرف ياكميل إذا شئت» .و بالطبع هذا كله و ال شك كان عند ذريته من بعده
على نبينا و عليهم السالم و جعفر الصادق عليه السالم يقول حديثي حديث أبي
محمد الباقر و حديث أبي حديث جدي علي زين العابدين و حديث جدي حديث
جدي الحسين و حديث جدي الحسين حديث جدي علي بن أبي طالب و حديث
جدي حديث جدي رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم و حديث رسول هللا كالم

هللا سبحانه و تعالى .و فوق كل هذا فاآلية الكريمة (و يقول الذين كفروا لست مرسال
قل كفى باهلل شهيدا بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب)الرعد  .43فحسب تفسير
آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم و عدد من المفسرين اآلخرين  ,من
عنده علم الكتاب هو علي عليه السالم جاء في تفسير القرطبي أن عبد هللا بن
عطاء قال:قلت ألبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي هللا
عنهم زعموا أن الذي عنده علم الكتاب هو عبد هللا بن سالم فقال إنما ذلك علي بن
أبي طالب رضي هللا عنه و كذلك قال محمد بن الحنفية .و أذكر بأنهم لم يعترضوا
لما قيل إنه عبد هللا بن سالم و لما تبين أنه عليا عليه السالم اعترض الحساد على

ذلك كما قلنا فإن عليا و كل آل البيت محسودون و هذا معلوم عند جميع المسلمين
إال أنهم ال يتجرأون على قوله و كأنهم اعتادوا أال يخالفوا الحكام من بني أمية و
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غيرهم لقد استتب هذا في نفوس العلماء أما العامة فال يالمون و لكن يجب اليوم
على العلماء أن يخرجوا من صمتهم و يبلغوا الحقيقة كل الحقيقة لألمة و إن هذه
وهللا لمسؤولية عظمى فمن أداها فحظه أصاب و من لم يؤدها فحظه أخطا .و األدلة

و البراهين كثيرة و كثيرة جدا إال أن المعاندين ال يحتاجون إلى دليل و إنما هم

منكرون و لو تبين لهم ما تبين و قد أخبرنا هللا عز و جل في كتابه العزيز(و لو

فتحنا عليهم بابا من السماء لضلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن

قوم مسحورون) الحجر  15و بقوله و إن يروا كل آية ال يؤمنوا بها و إن يروا سبيل
الرشد ال يتخذوه سبيال و إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال .فأخذنا عن كل الناس إال
عن أهل بيته صلى هللا عليه و آله و سلم .و إذا قال القائل فكيف بأقوال رسول هللا

صلى هللا عليه و آله و سلم األخرى و من بينها (بلغوا عني و لو آية) فأقول لم يمنع
هذا أن نحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بما أخذناه من المنبع و قد
قال علي عليه السالم نحن شجرة النبوة و محط الرسالة و مختلف المالئكة و معادن
العلم و ينابيع الحكم ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمة و عدونا و مبغضنا ينتظر
السطوة .لكن األمة اختارت أن تغير مسار الرسالة اإللهية إلى غيرها حيث غدرت
بسيد الخلق بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله و كان قد أخبره بذلك بقوله يا علي

إن األمة ستغدر بك بعدي الحديث المروي عن علي بن أبي طالب قال :قال رسول

هللا صلى هللا عليه و آله (إنه سيكون بعدي اختالف أوامر فإن استطعت أن تكون

السلم فافعل) رواه أحمد في المسند و في رواية الحاكم في المستدرك بلفض يا علي
إن األمة ستغدر بك من بعدي .و قد كان رسول هللا صلى هللا عليه و آله قد أخبر

عليا عليه السالم أيضا كما هو مروي في مسند أبي يعلى الموصلي و مسند البزار

حدثنا القواريري حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا الفضل بن عميرة أبو قتيبة القيسي قال

حدثني ميمون الكردي أبو نصير عن أبي عثمان عن علي بن أبي طالب قال بينا

رسول هللا صلى هللا عليه و آله آخذ بيدي و نحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ
أتينا على حديقة فقلت يا رسول هللا ما أحسنها من حديقة قال لك في الجنة أحسن

منها ثم مررنا بأخرى فقلت يا رسول هللا ما أحسنها من حديقة قال لك في الجنة

أحسن منها حتى مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول ما أحسنها و يقول لك في الجنة
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أحسن منها فلما خال له الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيا قال قلت يارسول هللا ما
يبكيك؟ قال ضغائن في صدور أقوام ال يبدونها لك إال من بعدي قال قلت يا رسول
هللا في سالمة من ديني قال في سالمة من دينك مسند أبي يعلى الموصلي .و يقول
القرآن الكريم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج هللا أضغانهم
{محمد .}29/و نفهم من هذا أن من في قلوبهم مرض هم من استولوا على الخالفة
بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله في السقيفة أو الزريبة.
و العجب كل العجب في عقول ال تزال إلى اليوم و إلى ما شاء هللا لم تستوعب

مسألة أن كل العلماء إال من رحم ربك يقولون بوجوب األخذ بما جاء به رسول هللا
صلى هللا عليه و آله ثم بما قاله أصحابه و ليس لهم دليل من كتاب هللا و ال من
سنة رسوله صلى هللا عليه و آله اللهم إال البعض منهم ممن يقول بصحة حديث
أصحاب كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم مع أن الكل يعلم بأن ابن حجر قال في هذا
الحديث أنه موضوع مكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه و آله من توليد أهل
الفسق .و في المقابل ينكر هؤالء العلماء بوجوب األخذ بما قاله لهم أئمة أهل البيت

عليهم السالم مع أنهم يعلمون جيدا هذا الكم الهائل من اآليات القرآنية التي نزلت في
حقهم و كل هذه األحاديث التي ال حصر لها عند الفريقين التي جاءت في فضائلهم
عليه السالم .فوهللا ما أنصفوا عقولهم.
و غير هؤالء علماء السلطان خاصة الدين المحمدي األصيل إلى غير ما أراده هللا و
رسوله لهم فجعلوه دينا مبنيا على اإلحتماالت إذ كل من اجتهد فأخطأ فله أجر و من
اجتهد فأصاب فله أجران .فاجتهدوا و قتلوا و شردوا و طردوا و نكثوا و اعترضوا و
ارتكبوا ما ارتكبوا و...و لهم أجر .أما و نحن متيقنين من أنهم على يقين بأن وجوب
األخذ بما قاله األئمة عليهم السالم ال يتخذونه إحتماال من بين اإلحتماالت و هذا
لعنادهم على هللا ليس إال.
و رسول هللا صلى هللا عليه و آله و األئمة من أهل بيته هم من خلق هللا من

أجلهم الكون و هو قوله سبحانه و تعالى و إذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في
األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
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ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على
المالئكة فقال أنبؤوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما
علمتنا إنك أنت السميع العليم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال

ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات و األرض و أعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون.
لما يقول هللا سبحانه للمالئكة إني أعلم ما ال تعلمون أي إني إنما خلقت الخلق إال
ألجلهم فهم الشحرة الطيبة في القرآن و أعداؤهم الشجرة الملعونة في القرآن فلن
يسفكوا أبدا دما بل هم من تسفك دماؤهم و دماء من اتبعهم في سبيلي و من أجلهم
خلقت الجنة و النار ألملئ الجنة بهم و من اتبعهم و أملئ النار بمبغضيهم.
األسماء كلها أي أسماء أصحاب الكساء و األئمة من بعدهم عليهم السالم فال يعقل
أبدا أسماء كل األشياء و الدليل أن هللا سبحانه و تعالى يكمل بثم عرضهم و لم يقل

عرضها والضمير المتصل هم ال يقال إال للعاقل و العرض كيف يكون؟ ال بد أن
يعرض عليهم هللا هؤالء األشخاص بعينهم أي عرض عليهم أرواحهم أي أراهم

صورهم ثم يقول لهم أخبروني بأسماء هؤالء الذين أريتكم و عرضتهم عليكم فهل من
المعقول أن يعرض عليهم كل األشياء؟ و لما عجزت المالئكة عن تسميتهم هنا قال
هللا سبحانه آلدم أنبئهم يا آدم بأسمائهم الذين علمتك إياهم فيخبرهم آدم عند ذلك و
هؤالء ال تقال إال للعاقل و هؤالء الطيبين الطاهرين هم من سماهم هللا في القرآن
العالين إذ يقول سبحانه إلبليس أأستكبرت أم كنت من العالين يقول بعض المفسرين

بأن العالين هم المالئكة المقربون لكن ليس صحيح ألن القرآن يفسر بعضه بعضا و
هاهو القرآن يقول في آية أخرى فسجد المالئكة كلهم أجمعون كلهم أي لم يستثن

أحدا منهم و أجمعون أي مجموعين في وقت واحد .و تأكد أخي الكريم أن رسول هللا
صلى هللا عليه و آله لما قااللحسن و الحسين إمامان قاما أو قعدا إنما قال ذلك
لعلمه بأن أمته ستعترض على أن يحكم أهل بيته فأثبت لهم اإلمامة و إن لم
يحكموا .و انحرفت األمة عن العترة فيما عدا الثالثة علي والحسن و المهدي عليهم
السالم.و ال يختلف إثنان على أن الباقي من اإلثني عشر هو اإلمام المهدي
المنتظر عجل هللا فرجه الشريف.و أما من تجب مودتهم فهم وإن درسنا األحاديث و
الروايات في هذا الباب هم علي و فاطمة و ابناهما مع رسول هللا صلى هللا عليه و
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آله و يدخل معهم كل ذرية الحسن و الحسين إذا جمعنا بين هذا الحديث عن رسول
هللا صلى هللا عليه و آله هم علي و فاطمة و ابناهما و إني سائلكم عنهم غدا و

حديث الكساء المروي عن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء عليها السالم و فيه
لما سأل جبريل عليه السالم ربه من تحت الكساء يا رب قال هم فاطمة و أبوها و
بعلها و بنوها و لم يقل ابناها فلما قال بنوها أي ابناها و ما في صلبيهما .و أما من
يجب التمسك بهم فهم األئمة عليهم السالم و هم عترة رسول هللا صلى هللا عليه و
آله .و في هذا الباب أحاديث كثيرة من بينها حديث ال يزال هذا األمر إلى اثني
عشر خليفة كلهم من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم و في البعض بدل خليفة
إمام أما هذه الزيادة غرسوا في هذا البطن من هاشم و إن كانت قد بترت من أغلب

الكتب السنية إال أن بني هاشم هم المصطفون من قريش و باألخص الطالبيين .إذا

حتى لو لم يقلها رسول هللا صلى هللا عليه و آله فالطالبيون أولى بهذا من غيرهم مع
أنه ال بد من التذكير بأن رسول هللا صلى هللا عليه و آله قد سماهم باإلسم في كتب
السنة فضال عن كتب أهل البيت عليه السالم.سبحان هللا فإن رسول هللا صلى هللا

عليه و آله و سلم بين في حديث اإلمام المهدي عليه السالم بأنه يكون من الحسن

و الحسين بقوله والذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه األمة أي منهما معا وكان
كذلك إذ تزوج علي زين العابدين من ابنة عمه الحسن أم عبد هللا فأنجبت له محمدا

الباقر و منه األئمة الباقون إلى اإلمام المهدي المنتظر عليهم السالم و غيرهم.فكما
كان الحسن والحسين من رسول هللا و من علي منهما معا فكذلك األئمة من بعدهم

هم منهما معا من الحسن و من الحسين و كلهم من رسول هللا و من علي وكلهم من
فاطمة الزهراء عليها السالم .و كذلك تزوج حسن المثنى ابن حسن السبط من ابنة

عمه الحسين فاطمة فأنجبت له عبد هللا الكامل و منه الحسنيون فكل ذرية رسول هللا
صلى هللا عليه و آله جدهم الحسن و جدهم الحسين و جدهم علي عليه السالم و
جدتهما فاطمة عليها السالم و جدهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله .فال يجوز إذا

أن نفرق بين الحسن و الحسين عليهما السالم كما ال يجوز أن نفرق بين علي و

رسول هللا صلى هللا عليه و آله كما ال يجوز أن نفرق بينهم جميعا .و وهللا لكل

ذريتهم ولدها رسول هللا صلى هللا عليه و آله مرتين من الحسن و من الحسين و
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ولدها علي عليه السالم مرتين من الحسن و من الحسين و ولدتها الزهراء عليها
السالم مرتين من الحسن و من الحسين .إلافضلهم بال شك أصحاب الكساء رسول

هللا صلى هللا عليه و آله و فاطمة و علي و الحسن و الحسين ثم األئمة الباقون ثم
غير األئمة و لكن كلهم تجب مودتهم بالطبع الذين لم ينحرفوا عن طريق جدهم
رسول هللا صلى هللا عليه و آله.هنيئا لمن أحسن إليهم و أدى حقهم خير أداء و ويل
لمن خفر بعدهم و أساء يوم يقف الناس أمام قاضي السماء .و عن أنس قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه و آله نحن أهل بيت ال يقاس بنا أحد و كان أبو بكر يقول

ارقبوا محمدا في آل بيته رواه البخاري.و قد روى عبد العزيز أن النبي صلى هللا عليه
و آله قال من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند هللا عهدا و عنه أيضا قال قال
رسول هللا صلى هللا عليه و آله استوصوا بأهل بيتي خي ار فإني أخاصمكم عنهم غدا
و من أكن خصمه أخصمه و من أخصمه دخل النار.
روي عن جابر بن سمرة في صحيح البخاري سمعت النبي صلى هللا عليه و آله

يقول يكون اثنا عشر أمي ار فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي قال كلهم من قريش.

روي عن جابر بن سمرة في صحيح مسلم دخلت مع أبي على النبي صلى هللا عليه
و آله فسمعته يقول إن هذا األمر ال ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة قال
ثم تكلم بكالم خفي علي قال فقلت ألبي ما قال قال كلهم من قريش.
ذكر كذلك بعدة ألفاض مختلفة
و في لفض آخر ال يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم
تجتمع عليه األمة .و في لفض آخر لمسلم ال يزال اإلسالم عزي از إلى اثني عشر
خليفة.
و في لفض آخر لمسلم ال يزال هذا الدين عزي از منيعا إلى اثني عشر خايفة.
و في لفض للبخاري جاء فيه يكون اثنا عشر أمي ار فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي
إنه قال كلهم من قريش.
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في كتب الشيعة ال يزال أمر أمتي ظاه ار حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من
قريش.
عن جابر بن سمرة أتيت النبي صلى هللا عليه و آله فسمعته يقول إن هذا األمر لن
ينقضي حتى يملك اثنا عشر خليفة كلهم فقال كلمة خفية لم أفهمها فقلت ألبي ما
حدثنا أحمد بن الحسن قال قال عليه السالم كلهم من قريش قال فقال حدثنا عبد

الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا العالء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا
شريك عن سماك و عبد هللا بن عمير و حصين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا جابر
بن سمرة يقول مع أبي فقال ال تزال هذه األمة صالحا أمرها ظاهرة على عدوها حتى
يمضي ثم قال كلمة خفيت علي فسألت أبي اثنا عشر ملكا أو قال اثنا عشر خليفة
فقال قال كلهم من قريش.
وهذا أخي الكريم شيء من تخبطهم في المسألة فعلماء السنة لهم عدة آراء و مسالك
في تفسير و توجيه هذا الحديث فمنهم من قال المراد منه العادلين من الخلفاء و قد

مضى بعضهم في األمة و سيكتمل عددهم إلى قيام الساعة .فقد قال النووي ناقال

عن القاضي عياض و يحتمل أن يكون مستحقي الخالفة العادلين و قد مضى منهم
من علم و ال بد من تمام العدد قبل قيام الساعة.
و منهم من قال يفسر باجتماع هؤالء الإلثني عشر خليفة في زمن و عصر واحد و

هو قول القرطبي و ابن كثير .قال القاضي يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت

التواريخ فقد كان باألندلس وحدها منهم عصر واحد بعد أربعمائة و ثالثين سنة ثاللثة
كلهم يدعيها و يلقب بها و كان حينئذ بمصر آخر و كان خليفة الجماعة العباسية

ببغداد سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار األرض .قال و يعضده
هذا القول في كتاب مسلم بعد هذا ستكون خلفاء فيكثرون.فقالوا فما تأمرنا قال
فبيسعة األول فاألول.

و منهم من قال المراد من يعز اإلسالم في زمنه و يجتمع المسلمون عليه سواء عدل
أو حكم بالقسط أو ال و يحتمل أن يعز اإلسالم في زمنه كما جاء في سنن أبي داود
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كلهم تجتمع عليه األمة .و هذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني أمية و اختالفهم في

زمن يزيد بن الوليد و خرج عليه بنو العباس و هو قول ابن الجوزي حيث قال و قد

تأول ابن هبيرة الحديث أن هؤالء اإلثني عشر خليفة يأتون بعد ظهور المهدي في
آخر الزمان.

و منهم من قال تفسيره بتفاصيل الهيئة الحاكمة الخليفة الوزراء و النواب و الحكام و

هكذا حيث قال ابن الجوزي و قد تأوله ابن هبيرة على أن المراد أن قوانين المملكة
باثني عشر مثل الوزير و القاضي و نحو ذلك.
و منهم من قال التوقف و إيكال العلم في ذلك إلى هللا عز و جل بمراد نبيه صلى
هللا عليه و آله.

رأي ابن كثير في تفسيره و بعثنا منهم اثني عشر نقيبا قال ابن كثير حديث جابر بن
سمرة من رواية الشيخين و اللفض لمسلم و معنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني
عشر خليفة صالحا يقيم الحق و يعدل فيهم و ال يلزم هذا تواليهم و تتابع أيامهم بل
قد وجد أربعة على نسق واحد و هم الخلفاء األربعة أبو بكر و عمر و عثمان و

علي و منهم عمر بن عبد العزيز و بعض بني العباس و ال تقوم الساعة حتى تكون
واليتهم ال محالة و الظاهر أن منهم المهدي األحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ إسمه
إسم النبي صلى هللا عليه و آله و اسم أبيه إسم أبيه فيمأل األرض عدال و قسطا كما
ملئت ظلما و جورا.
و قال ابن حجر العسقالني فاألولى أن يحمل قوله يكون بعدي اثنا عشر خليفة على
حقيقة البعدية فإن جميع من ولي الخالفة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز
أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح واليتهما و لم تطل مدتهما معاوية بن يزيد و

مروان بن الحكم و الباقون اثنا عشر نفسا على الوالء كما أخبر صلى هللا عليه و

آله .و ذكر أنه انكر تماما ذكر الحسن بن علي عليهما السالم و عبد هللا بن الزبير
في تعداده و برره بقوله لم تجتمع األمة عليهما و كأنه اجتمعت األمة على غيرهما
ما عدا علي عليه السالم .فوهللا لهذا العالم و أمثاله ناصبي العداء و البغض لمحمد
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و آل محمد ليقطر النصب منهم قط ار بل يسيل سيال حتى يجري على من حولهم
اللهم احشر هؤالء و أتباعهم من األمة المستحمرين الذين حلسوا و ركبوا و هم

ماضون في سيرهم إلى جهنم و هم ينظرون مع الفئة الباغية التي تدعو إلى النار و
قد دعتهم فاستجابوا و احشرنا يا رب مع محمد و آل محمد و ارزقنا مودتهم و

مواالتهم في الدنيا و شفاعتهم في اآلخرة .ترى أخي الكريم فكلها آراء و تخمينات و
احتماالت و تخبطات و ...و هل استرشدت أخي الكريم بأقوالهم هاته و آرائهم إلى
من وصاك بهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله عن أمر ربه سبحانه و تعالى لتأخذ

عنهم دينك؟ ال بل وهللا إن عند ابن حجر العسقالني مروان بن الحكم الملعون ابن

الملعون الوزغ ابن الوزغ و قائد الفئة الباغية معاوية و من معه و ابنه يزيد الملعون
قاتل الحسين عليه السالم و غيرهم هم وليعاذ باهلل أئمتنا إن استرشدنا بأقوال مثل
هؤالء العلماء علماء السوء.
ال بد أخي الكريم أن أذكرك بأن العادات و األعراف و السياسات الدولية و منذ القدم
جعلت لزعماء األمم و إن لم يكونوا صالحين بل و إن كانوا جبارين الحق في أن
تقام لهم مراسيم جنازاتهم و يحضر جنائزهم كافة الناس من الداخل بل و حتى من
الخارج إال سيد خلق هللا أجمعين سيدنا و موالنا و نبينا و عظيمنا و حبيبنا و قرة
أعيننا ال يقوم بتجهيزه إال بعض أقاربه و محبيه و على رأسهم علي بن أبي طالب

عليه السالم و يتسابق أصحابه إلى الزريبة استجابة للدنيا الغ اررة ليرتقوا منصة الحكم
و يمنعوا ما جاء من أجله رسول هللا صلى هللا عليه و آله من عند ربه سبحانه و
تعالى .أيعقل هذا أخي الكريم؟ ال بل وهللا يا أخي الكريم لو أن هؤالء المنقلبين على
عقبيهم بعد رسول هللا صلى هللا عليه و آله كانوا فعال قد نصبوا أئمة لنا من قبل هللا
و رسوله و فعلوا ما فعلوه بمحمد و آل محمد يشك فيهم من قبل أولي األبصار.
أنظر أخي الكريم إلى ما قال معاوية بشأن سيد خلق هللا أجمعين صلى هللا عليه و
آله.
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...هاشم يصاح به في كل يوم خمس مرات " أشهد أن محمدا رسول هللا " فأي عمل
يبقى بعد هذا ال أم لك ال وهللا إال دفنا دفنا.
دخلت مع أبي على معاوية ،وكان أبي يأتيه
قال المطرف بن المغيرة بن شعبة:
ُ
عجب بما يرى منه.
فيتحدث معه ثم ينصرف إلي،
فيذكر معاوي َة وعقَلهُ ،
وي َ
ُ

وظننت أنه ِأل ٍ
َمر
فأمسك عن العشاء ،ورأيتُه ُمغتماً فانتظرتُه ساعة،
إذ جاء ذات ليلة
ُ
َ
جئت من عند ِ
أكفر
َ
حدث فينا .فقلت :ما لي أراك مغتماً منذ الليلة؟ فقال :يا ُبني ُ
اس وأ ِ
بلغت
قلت له [لمعاوية] وقد
الن ِ َ ْ
خلوت به :إنك قد َ
ُ
َخَبثهم ،قلت :وما ذاك؟ ،قالُ :
نظرت
وبسطت خي اًر ،فإنك قد كبرت ،ولو
ال
سناً يا أمير المؤمنين ،فلو
أظهرت عد ً
َ
َ
َ

شيء تخافه ،وإن
اليوم
فوصلت
إلى إخوتك من بني هاشم،
أرحامهم ،فوهللا ما َ
َ
ٌ
َ
عندهم َ
ٍ
لك أخو
ذكره وثو ُابه .فقال :
َ
بقاءه؟ َم َ
ذلك مما يبقى لك ُ
هيهات هيهات ،أي ذكر أرجو َ
ِ
يقول قائل :أبو
عدل،
وفعل ما فعل ،فما عدا ْ
تَْي ٍم َف َ
هلك حتى َ
أن َ
هلك ذ ُ
كره ،إال أن َ
َ
هلك
عشر سنين ،فما عدا ْ
هلك حتى َ
أن َ
بكر ،ثم ملك أخو عدي ،فاجتهد وشمر َ
ِ
خمس مرات
قول قائل :عمر ،وإن [محمداً] ُليصاح به كل يوم َ
ذ ُ
كره ،إال أن ي َ
فأي ٍ
أي ِذ ٍ
بعد هذا ال أباً لك ،ال وهللاِ إال َدفناً َدفناً!
عمل يبقى و ُّ
[األذان]ُّ ،
كر يدوم َ
شرح النهج ،إبن أبي الحديد.

حوار معاوية مع زياد بن حصين حول اختالف المسلمين
أجلَّ ،
فإن جميع المفاسد والخالفات قد انبثقت عن هذه الشوري ،وكل ما حل

بالمسلمين من مصائب كان بسببها  .ومن الضروري أن نشير هنا إلی قصة دقيقة

نقلها ابن عبد ربه االندلسي في «العقد الفريد» قال« :ذكروا َّ
أن زياداً أوفد ابن
حصين علی معاوية فأقام عنده ما أقام .ثم َّ
إن معاوية بعث إليه فخال به فقال له :يا

بن حصين قد بلغني َّ
أن عندك ذهناً وعقالً! فأخبرني عن شيء أسألك عنه ! قال:
سلني عما بدا لك .قال [معاوية ] :أخبرني ما الذي شتت أمر المسلمين وأبالهم

صنعت شيئاً  .قال [ابن حصين ]:
وخالف بينهم؟ قال :قتل الناس عثمان ! قال :ما
َ
صنعت شيئاً .قال :ما
فمسير طلحة والزبير وعائشة وقتال علی إياهم  .قال :ما
َ
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عندي غير هذا .قال [معاوية ] :فأنا أخبرك بهَّ ،إنه لم يشتت بين المسلمين ،والفرق

أهوإهم إال الشوري التي جعلها عمر إلی ستة نفر .وذلك َّ
أن هللا بعث محمداً بالهدي
ودين الحق ليظهره علی الدين كله ولو كره المشركون ،فعمل بما أمره هللا به ثم
قبضه هللا إليه ،وقدم أبا بكر للصالة فرضوه المر دنياهم إذ رضيه رسول هللا المر
دينهم.
فعمل أبو بكر بسنة رسول هللا ،وسار بسيره حتي قبضه هللا ،واستخلف عمر فعمل

بمثل سيرته ،ثم جعلها [عمر ] شوري بين ستة نفر فلم يكن رجل منهم إال رجاها

لنفسه ورجاها له قومه  .وتطلعت إلی ذلك نفسه .ولو َّ
أن عمر استخلف عليهم كما
استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختالف».
علمنا مما تقدم َّ
أن تصرف عمر في الدين ليس تصرفاً في مسائل جزئية ،بل هو

تصرف في مسائل جوهرية وجذرية ،والزال ذلك التصرف قائماً بين أتباعه حيث ال
يزال يأفل نجم الحق والوالية ،وتتواري الحقيقة خلف حجاب الغيب علی كرور االيام.
ظر إليها بوصفها تعإليم دينية،
ولما كانت التغييرات التي أحدثها عمر في الدين ُي ْن َ
َّ
فإن أتباعه ينظرون إليه بوصفه قديساً ،ويحترمون سنته كاحترام سنة النبي صلي هللا

عليه وآله ،مع َّ
أن العقل والشرع والضمير ،كل أُولئك يحكم بأن ال شيء جدير

باالتباع غير الوحي اإللهي  .وما لزوم اتباع االنبيإ إال النـهم يمثلون وسائط

االتصال بعالم الغيب  .وما عدا ذلكَّ ،
فإن التقليد االعمي مدان في جميع المراحل .

ولقد تالعب عمر بمنهج رسولهللا ،وأتي بأشيإ من عنده ،عرفت بسنة عمر ،وإذا
ألحقنا بها االشيإ التي أحدثها الخليفة االولَّ ،
فإنها تعرف بسنة الشيخين.

ويستبين من هنا َّ
أن ضرر عمر علی اإلسالم الحقيقي والسنة المحمدية كان أشد

من ضرر أبي سفيان ،وأبي لهب ،وأبي جهل ،ونظائرهمَّ .
الن هؤإل ـمع جميع

العراقيل التي وضعوها في طريق الرسالة ،وكافة الحروب والمصائب التي أنزلوها

باإلسالم والمسلمين ،السيما برسول هللاـ كانوا يقصدون صد رسول هللا عن هدفه

ظاه اًر ،وعدم تقدم اإلسالم في حقل الحكومة والرئاسة  .وكانوا يطمحون أن يكونوا
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هم الرؤسإ ال رسول هللا .أما عمر فقد حال دون المعنوية والوالية والعاطفة اإلسالمية
وخلط سنته بالدين ،فقدم إلی االُمة مزيجاً مغشوشاً .وأحدث عمر ثغرة في معنوية
اإلسالم  ،وفرض نهجه علی الناس في ِغاللة الدين .فلهذا نري َّ
أن نهج أبي سفيان

وأمثاله قد امحي وال نصير له في العالمَ ،ب َيد َّ
أن نهج عمر ال زال قائم ًا ،حتي تعذر
إقناع المسلم السني َّ
بأن نهجه اليقوم علی دليل ،وليس له حجية شرعية  .فالحجة

كتاب هللا وسنة رسولهللا الغير.
من هذا المنطلقُ ،شِبه عمر في الروايات الشيعية بالسامري في قوم موسيَّ ،
الن
السامري أحدث في دين موسي علی الصعيد المعنوي ،ودعا ببني إسرائيل إلی عبادة
ِ
الع ْجل  .أنـَّه لم يكن حاكماً متعطشاً للحكومة الظاهرية الشكلية فحسب ،ذلك َّ
أن
تأثير حب الرئاسة علی الناس ،السيما الرئاسة المعنوية ،أكبر وأشد من تأثير سائر
المعاصي ،وأنـَّه يقتاد صاحبه إلی هاوية السقوط والبوار والهالك بأسرع ما يكون،

ويضيع جميع المتاعب والجهود والعبادات والجهاد فيما مضي ،ويترك ذلك كله
طعمة لحريق الهوي.

المنتخِبين
كالم الغزإلی في الغدير وانحراف الخلفإ
َ
الغ َّزإلی بحثاً يحوم حول الترتيب في خالفة الخلفإ ،هل هي بالنص
نق أر لإلمام محمد َ
أو باإلرث ،وذلك في المقالة الرابعة من كتابهِ « :سر العالمين» إلی أن يبلغ قوله:
ِ
اهير علی م ْت ِن الح ِد ِ
َل ِكن أ ِ
يث ِفي َي ْو ِم َغ ِد ِ
ير ُخ ٍم
الح َّج ُة َو ْج َه َها َوأ ْ
َ
الج َم ُ
َج َم َع َ
َسَف َرت ُ
ْ ْ
َ
يع ،وهو يُقول صَّلي َّللا ِ
ِِ
اق ِ
علی َم ْوالَهُ» ؛
عليه َوآلِ ِه َو َسَّل َمَ « :م ْن ُك ْن ُت َم ْوالَهُ َف ٌّ
باتَف ِ َ
َُ
الجم ِ َ ُ َ َ ُ َ
َصَب ْح َت َم ْوالَ َي َو َم ْوَلي ُك ِل ُم ْؤ ِم ٍن َو ُم ْؤ ِمَن ٍة.
ال ُع َم ُرَ :ب ٍخ َب ٍخ َل َك َيا أََبا َ
َفَق َ
الح َس ِن َلَق ْد أ ْ
ِ
ِ
يم  .ثُ َّم َب ْع َد َه َذا َغْل ُب َ ِ ِ ِ
اس ِةَ ،و َح ْم ِل َع ُموِد
يم َوِر َ
ض ًي َوتَ ْحك ٌ
َف َه َذا تَ ْسل ٌ
اله َوي ل ُحب الرَي َ
ِ
ِ ِ
الراي ِ
ات ،و ْ ِ ِ
ِ
الخي ِ
الب ُنوِدَ ،و َخَفَق ِ
ول،
اشتَباك ْازِد َحا ِم ُ ُ
اله َوي في َق ْعَق َعة َّ َ
الخالََفةَ ،و ُعُقوِد ُ
ان َ
َ
الخالَ ِ
ار سَقاهم َكأْس الهويَ ،فعادوا إلی ِ
ظ ُه ِ
ورِه ْم
ف االََّو ِلَ ،فَنَب ُذوهُ َوَإر ُ
َُ
ص ِ َ ُْ َ َ َ
َوَف ْت ِح االَ ْم َ
اشتََروا ِب ِه ثَ َمًنا َقلِيالً َفِب ْئ َس َما َي ْشتَ ُرو َن.
َو ْ
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ِ ِ ِ َّ
وَل َّما مات رسول َّللاِ َّ
ال َقْب َل وَف ِات ِهْ :إيتُوِني ِب َدو ٍاة وَبَي ٍ
اض
صلي َ
َّللاُ عليه َوآله َو َسل َم َق َ
َ َ
َ
َ َ َ َُ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
الم ْستَ ِح ُّق َل َها َب ْع ِدي.
يل َع ْن ُك ْم ْ
إش َك َ
ال ِز َ
ال االَ ْمرَ ،وأَ ْذ ُك َر َل ُك ْم َمن ُ
يلَ :ي ْه ُذو.
ال ُع َم ُرَ :د ُعوا َّ
الر ُج َل َف َّإن ُه َلَي ْه ُج ُر ـ َوِق َ
َق َ
لقد أعطي اإلمام الغزإلی هذا الموضوع حقه عبر كالمه المقتضب المار ذكره،

وكشف الحقيقة  .وكان هذا الدرك والفهم ـطبعاًـ من بركات ترك هوي النفس ،وحب

الرئاسة ،والتنازل عن مقامه المتمثل بحجة اإلسالم  ،وترك رئاسة المدرسة النظامية

ببغداد ،وجميع المناصب الدنيوية من تدريس ،وإفتإ ،وقضإ ،وإصالح ذات البين،

وغيرها من الشؤون الدينية علی أساس الفقه الشافعي ،إذ اختار العزلة في الشام

عشر سنين ،وانشغل بالرياضات الشرعية لتصفية باطنه ،وجال جوهر نفسه بمخالفة
النفس الشيطانية واالستمداد من النفحات الرحمانية ،واجتاز الموهومات والتحق

بالحق ،ونزع عن المجاز إلی الحقيقة  .كما يستبين ذلك من مطاوي كتابه الذي
الم ْن ِق ُذ ِم َن َّ
الضالَ ِل» .
حرره بعد رجوعه من الشام علی شكل رسالة أسماهاُ « :
ومن الطبيعي َّ
أن هللا ال يضيع جهود الرجال الذين يسعون في سبيله ،وقد دلهم علی
طريق السعادة ،واقتادهم إلی الحياة الطيبة ،وامتن عليهم بالج إز علی أحسن وجه،
ِ
َّ ِ
ِ
َّللاَ َل َم َع
وذلك وفقاً لمفاد قوله تعإلیَ :والذ َ
ـ'ه ُدوا ف َينا َلَن ْهدَيَّن ُه ْم ُسُبَلَنا َوإِ َّن َ
ين َج َ
ِِ
ِ
صـ'لِ ًحا ِمن َذ َك ٍر أ َْو أُنثَي' َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفَل ُن ْحِيَيَّن ُه و
اْل ُم ْحسن َ
ين ،ومفاد قولهَ :م ْن َعم َل َ
َج َرُهم ِبأَ ْح َس ِن َما َك ُانوا َي ْع َملُو َن.
و'ة َ
َحَي ً
طِيَب ًة َوَلَن ْج ِزَيَّن ُه ْم أ ْ
ال جرم َّ
أن الغزإلی كان سنياً ،ومن أنصار مدرسة عمر ،بل ومن المتعصبين لها،

َب َيد أن االندفاع إلی تلمس الحق أضإ مصباح الوالية في مشكاة قلبه ،وأنار زجاجة
نفسه بهذا النبراس  .وال ريب أنـه انتهج طريق التشيع ،وخطا خطوته في صراط
الوالية.
من كبار الشيعة والعامة الذين يرون َّ
أن كتاب «سر العالمين» للغزإلی
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وقال فيه المرحوم الفقيه المحدث الحكيم المفسر العارف العظيم المولي محسن
الفيض الكاشاني :كان عامي المذهب حين تصنيف «إحيإ العلوم» ثم تشيع في آخر
عمره ،وصنف كتاب «سر العالمين».

][1ـ «قضاء أمير المؤمنين عليه السالم» للتستري  ،ص 281و  ، 282الطبعة
العاشرة ،بيروت .
][2ـ اآلية  ، 187من السورة  : 3آل عمران .
][3ـ « ِس ُّر العالمين» ص  ، 21مطبعة النعمان  ،النجف االشرف  ،سنة  1385ه
.

][4ـ اآلية  ، 69من السورة  : 29العنكبوت .
][5ـ اآلية  ، 97من السورة  : 16النحل .
][6ـ َّ
إن أفضل دليل علي تشيعه كتابه «سر العالمين»  .ونقل القاضي نور هللا

الشوشتري في كتابه «مجالس المؤمنين» َّ
أن الغزالي التقي الشريف المرتضي علم
الهدي في طريق الحج ،فرجع عن المذهب السني  ،وتشيع ببركات الشريف ونفحاته
الطيبة  .وقال:
دوست بر ما عرض ايمان كرد و رفت

پير گبري ار مسلمان كرد

و رفت
[ وتعريبه  :عرض علينا محب ناصـح االءيمان وولي  ،وأدخل شـيخاً مجوسـياً في ï

ïاالءسالم وولي .

ثم قال  :كذب الشهيد االول أبو عبد هللا محمد بن مكي لقاء الغزالي مع الشريف

المرتضي ،واحتمل القاضي َّ
أن لقاء الغزالي كان مع الشريف المرتضي أبي أحمد
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نجل الشريف الرضي  .ونقل ذلك عن »مجالس المؤمنين» أيضاً «روضات

الجنات» و«طرائق الحقائق» .ولما كان الغزالي يعيش بين سنة  450و  505ه ،

والشريف المرتضي علم الهدي يعيش بين سنة  355و  436ه فلهذا ال يمكن أن

وبناء علي ما نقل ابن االثيرَّ ،
فإن أبا أحمد نجل الشريف
يتحقق مثل ذلك اللقاء .
ً
الرضي صار نقيباًللعلويين بعد الشريف المرتضي ،وتوفي سنة  449ه  ،أي  :قبل
والدة الغزالي بسنة .فهو أيضاً ال يمكن أن يكون قد التقي الغزالي .وقال محمد علي
الكرمانشاهي نجل الوحيد البهبهاني في كتاب «قوامع الفضل» في جواب من سأله

عن الغزالي ،ومناظرته مع الشريف المرتضي في طريق مكة  ،وتشيعه ،وتأليفه

كتاب «سر العالمين» :كان لقاء الغزالي مع السيد مرتضي الرازي صاحب كتاب
«تبصرة العوام«.
واحتمل البعض أنـه التقي السيد مرتضي العلوي المقتول سنة  480ه .وهو
محمدبن محمد بن زيد الحسيني الذي ُقِت َل بأمر خاقان ما وراء النهر  .من كتاب
«غزالي نامه.
«المحجة البيضاء» للفيض الكاشاني.
«غزالي نامه» (= كتاب الغزالي) ترجمة االءمام أبي حامد محمد بن محمدبن أحمد
الغزالي الطوسي وآثاره وعقائده وأفكاره االدبية والدينية والفلسفية والعرفانية .تأليف
االُستاذ جالل الدين همائي.
قال أبو حامد الغزالي في كتاب »سر العالمين»  :شاهدت قصة الحسن بن صباح
 ...إلي آخره.
وقال أبو حامد الغزالي في كتاب «سر العالمين»  ...إلي آخره .
وذكر أبو حامد الغزالي في كتاب «سر العالمين وكشف ما في الدارين»...إلي آخره
ومن كتب الغزالي  10 :ـ «سر العالمين وكشف ما في الدارين» يبحث في نظام
الحكومات ـ نسخة منه خطية في المكتبة الخديوية  ،ونسخة في مكتبة برلين .

467

َّ
إن أبا حامد كان حين تصنيف »االءحياء» عامي المذهب ولميتشيع بعد؛ و َّإنما رزقه
هللا هذه السعادة في أواخر عمره  ،كما أظهره في كتابه المسمي بـ«سر العالمين»

وشهد به ابن الجوزي الحنبلي .

طبعة كمباني  :ولنعم ما قال الغزالي في كتاب «سر العالمين «.
الهامـش  :ال شـك في نسـبة الكتاب إلي الغزالي  ،فقد نص ï ïعليه الذهبي في
«ميزان االعتدال» في ترجمة الحسن بن صباح االءسماعيلي  ،وينقل عنه قصته؛

وصرح بها سبط بن الجوزي في »التذكرة» وشط ًار من الكالم المذكور .

«الذريعة»  .وذكر في هذه الصفحة أيضاً « :سر العالمين» كتاب آخر أيضاً في

حقيقة الدنيا والعقبي  ،للشيخ الفقيه المفسر نعمة هللا بن يحيي الديلمي تلميذ الشيخ
البهائي  .وقال في «رياض العلماء»  :أُخذ اسم هذا الكتاب من «سر العالمين»
للغزالي .
وتعريبه « :إذا وضع المعمار اللبنة االُولي معوجة َّ ،
فإن الجدار سيبقي معوجاً وإن
ارتفع إلي الثريا « .

«االءمامة والسياسة».
وهو ربيعة بن أبي شداد الخثعمي  ،كان مع أمير المؤمنين عليه السالم في الجمل
وخ ْث َعم ـبضم الخاء وسكون الثاء وفتح العينـ اسم قبيلة .
وصفينُ .
«االءمامة والسياسة».
«مروج الذهب» طبعة مطبعة السعادة  ،سنة  1367ه .
َغضب الخي ِل عَلي ُّ
الل ُج ِم  .مثل يضرب عند العرب للشخص الذي يغضب في
َ َ َْ َ
ِ
الخْي ِل«( .مجمع
ض َب َ
غيرمحله .وغضب منصوب علي المصدر  ،أي َ :غض َب َغ َ
االمثال» للميداني ـ «مروج الذهب»
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ونفيد مما تقدم أنـنا ينبغي أن ال نبإلی بما يقوله بعض العلمإ المعاصرين حول كتاب

«سر العالمين» إذ ينفون نسبته للغزإلی .النـه مضافاً إلی كثير من االدلة التي
يذكرونها وهي قابلة للتبريرَّ ،
ال ومؤاخذة  .وال
فإن بعضها اليمكن أن يعتبر إشكا ً
يمكن بمجرد االستبعاد إنكار كتاب أو رسالة لشخص هو مؤلفها ،علماً َّ
أن أهل

الخبرة في علم الرجال والتراجم وعلم المصادر قد أيدوا نسبة ذلك الكتاب أو تلك
الرسالة إليه ،ونقلوا الموضوعات الواردة فيهما منذ عصر المؤلف إلی يومنا هذا في

كتبهم.
ومن هؤإل الذين نسبوا كتاب «سر العالمين» إلی الغزإلیَّ :
الذ َهِبي في «ميزان
االعتدال» ،وابن حجر العسقالني في «لسان العرب» ،و سبطبن الجوزي في
«تذكرة خواص االُمة» ،و جرجي زيدان في «آداب اللغة العربية» ،و المال محسن
الفيض الكاشاني في «المحجة البيضإ» ،و العالمة محمد باقر المجلسي في «بحار

االنوار» ،و العالمة عبدالحسين االميني في «الغدير» .
وقال الطباطبائي الحسني في مقدمة كتاب «سر العالمين» طبعة النجف :ومن

الذين نسبوا كتاب «سر العالمين» إلی الغزإلی :القاضي نورهللا التُّستري في «مجالس
الك َركي ،وهو المحقق الثاني فيما نقل عنه،
المؤمنين» ،و الشيخ علی بن عبد العإلی َ

و المولي محسن الفيض صاحب «الوافي» ،و الطريحي في «مجمع البحرين»

 .وقال العالمة الطهراني :ونسب إلی الغزإلی أيضاً في «تاج العروس» ،و«االتحاف
في شرح اإلحيإ».

أجل ،عندما أزل حب الرئاسة طلحة والزبير مع سابقتهما الالمعة ،حتي جمعا
حولهما اثني عشر ألف مقاتل ،ونكثا البيعة ،وشه ار سيفهما بوجه أميرالمؤمنين الولي
االعلی في عالم اإلمكان ،مع معرفتهما به ومناصرته ودعمه في عصر رسول هللا
وبعده ،وحرضا عليه الناس المساكين والمستضعفين بتهمة مظلومية عثمان وقتل
علی إياه ـمع أنـهما كانا من أقطاب المؤلبين علی قتلهـ وأراقا الدمإ البريئة ،عندما

يكون ذلك كله ،فال نعجب من عمل الشيخين معه ،وهما المعروفان بسوابق
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مخالفتهما لنهج علی بن أبي طالب عليه السالم منذ إليوم االول ،وكان ذلك ملحوظاً

منهما في عصر رسول هللا.

من هذا المنطلق ،تحرم مدرسة التشيع رئاسة مثل هؤإل االشخاص ،وتحصر اإلمامة

بالولي المعصوم من هوي النفس وحب الرئاسة لكي تسير االُمور علی أساس الحق

والواقع.

وكلما ازداد علم اإلنسان ،ضؤل هواه  .وكلما كانت سوابقه أكثر ،كانت مكائد نفسه
أدق  .وهنا تخطو النفس خطوتها عبر طريق مؤازرة الدين ،ووجوب حماية الشريعة،
ورعاية حق الفق إر والمحتاجين ،وحفظ بيضة اإلسالم  ،فتغصب حق علی باسم
الدين ،وتسلب فدكاً من بضعة رسولهللا تحت غطإ حماية الفق إر والمساكين ،وتكسر

الباب ،وتضغط الزه إر بين الباب والجدار ،فتسقط إلی االرض وتجهض جنينها من
أجل المحافظة علی كيان المسلمين  .وتم ذلك كله باسم الدين ،وفي ِغاللة المحافظة

علی القانون والشرع وكتاب هللا  .ونتج عنه تضييع الحقوق ،وبروز ألوان الظلم
واالعتدإ ،وعدم بلوغ عامة الناس منهل الوالية لالرتوإ من شريعة الحياة ونمير

المعنوية سوإ في ذلك العصر أم في أيام حكومة بني أُمية وبني العباس ،أو في
العصور المتأخرة  .وما كان ذلك إال في أعقاب االنحراف االول الذي سبب في
تسلط حكام الجور علی رقاب الناس ،وقطع شريانهم الحياتي ،وامتصاص دمائهم،
واستغالل أموالهم وأرواحهم ونواميسهم ،وذلك للمحافظة علی عروشهم وتشييد
بالطاتهم وبيوتهم وااللتذاذ بألوان االطعمة واالشربة.
خشت اول چون نهد معمار ،كج

تا ثريا ميرود ديوار ،كج

رد أمير المؤمنين عليه السالم سنة الشيخين
لقد خلط الشيخان الدين بنهجهما ،وكد ار المإ الزالل النابع من العين الصافية ،وسقياه

الناس كما يشتهيان ،ولوثا الهوإ المغبر بهوي أنفسهما حتي يشمه الناس كما يريدان.
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أما أمير المؤمنين عليه السالم ،وهو القسطاس المستقيمَّ ،
فإنه اليتجاوز كتاب هللا
وسنة نبيه ،وحتي في كالمه الظاهر ال يقول علی سبيل التورية :أحترم سنة
الشيخين ،طمعاً في اإلعداد للحكومة واستنقاذها من أيدي الجبابرة .وعندما أراد عبد
الرحمن بن عوف أن يأخذ له البيعة بشرط العمل بكتاب هللا وسنة نبية وسيرة

الشيخين ،قال :أعمل بكتاب هللا وسنة نبيه واجتهادي رأيي  .فقد تنازل عن الرئاسة

عندما تقوم علی سنة الشيخين ،علماً َّ
أن قيامها علی سنة الشيخين باطل ،وكذلك
عندما أراد عبدالرحمن أن يشرط عليه عدم تولية بني هاشم علی الناس ،لم يقبل

وقال :من كان كفوءاً عندي أُوليه ،سوإ كان من بني هاشم أو من غيرهم.
ال َل ُه :أَُبايِ ُع َك علی َش ْر ِط
الر ْح َم ِن ِبَي ِد ٍ
َخ َذ َع ْب ُد َّ
وذكر ابن قتيبة الدينوري :ثُ َّم أ َ
علی َفَق َ
عمر أَن الَ تَجعل أَحداً ِمن بِني ه ِ
اش ٍم علی ِرَق ِ
الن ِ
اب َّ
اس!
ُ ََ ْ
ْ َ ْ ََ ْ َ َ
ط ْعتَ َها ِفي ُع ُن ِقي؟! َف َّ
االجِت َه َاد ِال َّم ِة
إن َّ
ال ٌّ
علی ِع ْن َد َذلِ َكَ :ما َل َك َولِ َه َذا إ َذا َق َ
علی ْ
َفَق َ
مح َّم ٍد  .حي ُث علِمت الُقَّوة واالَمان َة استَعنت ِبهاَ ،ك ِ ِ
ِ
ِ
ال
َْ َ ْ ُ
َ
َُ
ان في َبني َهاش ٍم أ َْو َغ ْي ِره ْم ! َق َ
َ َ َ َ ْ َْ ُ َ
علی :و ِ
َّللاِ حتَّي تُ ْع ِط ِيني َه َذا َّ
يك ُه أََب َداً .
َع ْب ُد َّ
الش ْر َ
َع ِط َ
َّللا الَ أ ْ
ال ٌّ َ َ
الر ْح َم ِن :الَ َو َ َ
طَ .ق َ
اموا ِم ْن ِع ْن ِدِه.
َفتََرَك ُه َفَق ُ
وينقل ابن قتيبة أيضاً َّ
أن أمير المؤمنين عليه السالم خطب في أهل الكوفة بعد

التحكيم ،وحرضهم علی الجهاد ضد معاوية ،وقال في بعضها :وإني آمركم أن يكتب
إلی رئيس كل قوم منكم ما في عشيرته من المقاتلة ،وأبنائهم الذين أدركوا القتال،
والعبدان والموإلی ! وارَفعوا ذلك إلی ننظر فيه إن شإ هللا .فكان أول رئيس قبيلة قام
اله ْمداني  .ثم قام بعده َع ِدي بن َحاتَم ،و ُح ْجر بن َع ِدي
وأجاب هو َس ْعد ُ
بن َق ْيس َ
وأشراف القبائل ،وأعلنوا كلهم عن التسليم والطاعة ،وتهيأ الجيش.
ويواصل ابن ُقتَ ْيَبة كالمه إلی أن يقولَ :فَب َاي ُعوهُ علی التَّ ْسلِي ِم َو ِ
ط علي ِه ْم
ضاَ ،و َش َر َ
الر َ
ِ ِِ
ِ
َّ
َكتَاب َّللاِ وسَّن َة رسولِ ِه َّ
ال َل ُه
صلي َ
َّللاُ عليه [ َوآله ] َو َسل َمَ .ف َجإهُ َر ُج ٌل م ْن ُخ ْث َع ٍم َفَق َ
َ
َ َ َُ َُ
ِِ ِ
اب ِ
ِ
ال ! وَل ِك ْن أُبا ِيع َك علی ِكتَ ِ
َّللاِ َو ُسَّن ِة
ٌّ
اب َ
علیَ :بايِ ْع علی كتَ ِ َ
َ ُ
َّللا َو ُسَّن َة َنبيه! َق َ
الَ َ :
اب َّللاِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ال ٌّ
علیَ :و َما َي ْد ُخ ُل ُسَّنةُ أَِبي َب ْك ٍر َو ُع َم َر َم َع كتَ ِ َ
َنبيه َو ُسَّنة أَبي َب ْك ٍر َو ُع َم َرَ .فَق َ
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ِ ِِ ِ
ِ ِ
الخ ْث َع ِم ُّي إالَّ ُسَّن َة أَِبي َب ْك ٍر
الح ِق َح ْي ُث َع ِم َ
ال َ .فأََبي ُ
َو ُسَّنة َنبيه؟ َّإن َما َك َانا َعامَل ْي ِن ب َ
اب َّللاِ وسَّن ِة نِبِي ِه صَّليَّللا ِ
َّ
ِ
عليه َ[وآلِ ِه ]
وع َم َرَ ،وأََبي ٌّ
َن ُيَبا ِي َع ُه إال علی كتَ ِ َ َ ُ َ
علی أ ْ
ُ
َ َُ
َو َسَّل َم.
َفَقال َله حي ُث أََل َّح ِ
عليه :تُبايِع ؟! َقال :الَ ،إالَّ
َ ُ َْ
َ
َ ُ
وَّللاِ َل َكأَنـِي ِبك َق ْد نَفرت ِفي ه ِذِه ِ
الف ْتَن ِة َوَكأَنـِي
َ ََْ
َ
َ َ
الن ْه َرَو ِ
الخ َو ِارِج َفُقِت َل َي ْوم َّ
ان.
َفَل ِح َق ِب َ
َ

َما
ال َل ُه ٌّ
علی َما َذ َك ْر ُت َل َك! َفَق َ
علی :أ َ
ِب َح َو ِاف ِر َخْيلِي َق ْد َش َد َخ ْت َو ْج َه َك !

ان َقِتيالًَ ،قد و َ ِ
الن ْه َرَو ِ
ض ُةَ :ف َأرَْيتُ ُه َي ْوم َّ
ْس ُه،
طأَت َ
ال ُقَب ْي َ
َق َ
ْ َ
الخْي ُل َو ْج َه ُهَ ،و َش َد َخ ْت َأر َ
َ
ِ
ط ِب َشي ٍء إالَّ
علی وُقْلتَّّ :للِ د ُّر أَِبي الحس ِن! ما ح َّرك َشَفتَي ِه َق ُّ
َ
َو َمَّثَل ْت ِبهَ ،ف َذ َك ْر ُت َق ْو َل ٍ َ ُ
ََ َ َ َ ْ
ان َك َذلِ َك.
َك َ
كان الهم الوحيد المير المؤمنين عليه السالم وصحابته االوفيإ منذ البداية إقرار

قانون القرآن والسنة النبوية ،والوقوف بوجه كل تغيير وتبديل ،ومواجهة كل ظلم

وانتهاك .ولو أمعنا النظر في سيرة أمير المؤمنين عليه السالم ونهجه ،ثم رأينا سيرة

أن كل من لم يتخذ نهج علی دليالً له ،فال يمكنه أن يكون
صحابته ونهجهم ،لعلمنا َّ

وسي ْنَبذ شإ أم أبي ،ومثله ال يلقي ترحيباً في جو علی الزاخر بالمعنوية
من صحابتهُ ،
واالصالة ،وفي وسط صحابته المخلصين  .وكان اإلمام يكرر دائماً أنـه ال يريد إال

وجه هللا و إقرار العدل ،ويجهد في سبيل ذلك حتي يأتيه أجله  .وال هدف له غيره،
وهو اليتوقع رئاسة وتزعماً.
ومن خاصته المخلصين :الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ،ذلك الصاحب البر
والمجاهد الصلب الذي لم يعرف الكلل والفتور ،وقف وحده في الشام أمام مظالم

معاوية ،وبعد أن القي من صنوف المحن والعذاب ما القي ،أُرجع إلی المدينة ،ولم
يسكت بل وقف أمام عثمان وهو يحصي مظالمه.
وذكر المؤرخ الجليل والمحدث الكبير والمنجم العظيم :المسعودي في «مروج

الرَب َذة ،وقالَّ :
إن عثمان منع مشايعته .وقال أيضاً :شايعه
الذهب» نفي أبي ذر إلی َّ
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علی والحسنان عليهم السالم ،وعقيل ،وعبد هللا بن جعفر ،وعمار بن ياسر  .وثقل
إن أ ِ
استَْقَبَل ُه َّ
اس َفَقالُواَّ :
ذلك علی عثمان  .إلی َّ
َم َير
أن قالَ :فَل َّما َر َج َع ٌّ
الن ُ
علیْ ،
المؤ ِمِنين عليك َغضب ِ ِ
علیَ :غضب الخي ِل علی ُّ
الل ُج ِم .أي:
ال ٌّ
َ َُْ
ُْ َ
َ َ َْ
ان لتَ ْشييع َك أََبا َذ ٍرَ ،فَق َ

الفائدة في غضبه.

فلما كان العشي رأي عثمان ،واعترض عليه عثمان كثي اًر؛ وقال في بعض ما قال:
لم رددت أمري ؟! فقال اإلمام :لم أرد أمرك! قال عثمان :ألم يبلغك أنـي قد نهيت
َم ْرتََنا ِب ِه ِم ْن َشي ٍء َن َري
الناس عن أبي ذر وعن تشييعه؟ فقال اإلمام :أ ََو ُك ُّل َما أ َ
ط ِِ
ِِ
ِ ِ ِِ
اّللِ الَ َنْف َع ُل!
الح َّق في خالَفه اتََّب ْعَنا فيه أ َْم َر َ
َ َ
ك؟! َب َ
اع ًة َّّلل َو َ
رسالة عشرة من الصحابة إلی عثمان حول انتهاكاته
يقول ابن قتيبة الدينوري :وذكر المؤرخون وأهل التحقيق :أنـه اجتمع ناس من
أصحاب النبي عليه الصالة والسالم فكتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من

سنة رسول هللا وسنة صاحبيه ؛ وما كان من هبته ُخمس إفريقيا لمروان [بن الحكم ]
وفيه حق هللا ورسوله ،ومنهم ذووالقربي وإليتامي والمساكين ،وما كان من تطاوله في
البنيان ،حتي عدوا سبع دور بناها بالمدينة :دا اًر [لزوجته ] نائلة ،ودا اًر [البنته ]

عائشة ،وغيرهما من أهله وبناته  .وبنيان مروان القصور بذي َخ َشب ،وعمارة االموال

الخمس الواجب ّلل ولرسوله ؛ وما كان من إفشائه العمل والواليات في أهله
بها من ُ
وغَلمة الصحبة لهم من الرسول وال تجربة لهم
وبني عمه من بني أُمية أحداث َ

باالُمور ؛ وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلي بهم الصبح وهو أمير عليها
سكران أربع ركعات ،ثم قال لهم :إن شئتم أزيدكم ركعة زدتكم ؛ وتعطيله إقامة الحد

عليه ،وتأخيره ذلك عنه ،وتركه المهاجرين واالنصار ال يستعملهم علی شيء و ال
يستشيرهم ،واستغني برأيه عن رأيهم ؛ وما كان من ِ
الحمي الذي حمي حول المدينة
[ومنع الناس من رعي مواشيهم فيه ] ؛ وما كان من إد ارره القطائع واالرزاق
واالعطيات علی أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي عليه الصالة والسالم ثم
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اليغزون واليذبون؛ وما كان من مجاوزته الخيزران إلی السوط ،وأنـَّه أول من ضرب
بالسياط ظهر الناس ،و َّإنما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرة والخيزران.

ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان ،وكان ممن حضر الكتاب :عمار بن
ياسر والمقداد بن االسود ،وكانوا عشرة .فلما خرجوا بالكتاب ليدفعوه إلی عثمان،

والكتاب في يد عمار ،جعلوا يتسللون عن عمار حتي بقي وحده ،فمضي حتي جإ
دار عثمان.
فاستأذن عليه ،فأذن له في يوم ٍ
شات  .فدخل عليه وعنده مروان بن الحكم وأهله من
بني أُمية ،فدفع إليه الكتاب.
فق أر عثمان الكتاب ،فقال له :أنت كتبت هذا الكتاب؟! قال [عمار ] :نعم ! قال
[عثمان ] :ومن كان معك ؟! قال [عمار ] :كان معي نفر تفرقوا منك ! قال [عثمان
علی من بينهم
] :من هم ؟! قال [عمار ] :ال أُخبرك بهم .قال [عثمان ]َ :فلِ َم اجترأت َّ
؟! فقال مروان :يا أمير المؤمنين! َّ
جر عليك
إن هذا العبد االسود (يعني عما اًر) قد أ
الناس ؛ و َّإنك إن قتلته نكلت به َمن ورإه.

فغشي عليه.
قال عثمان :اضربوه  .فضربوه وضربه عثمان معهم حتي فتقوا بطنهُ ،
فجروه حتي طرحوه علی باب الدار.
فأمرت به أُم سلمة زوج النبي صلي هللا عليه وآله وسلم ،فأُدخل منزلها .وغضب فيه
بنو المغيرة وكان حليفهم ،فلما خرج عثمان لصالة الظهر ،عرض له ِهشام بن الوليد
بن المغيرة ،فقال :أما وهللا لئن مات عمار من ضربه هذا القتلن به رجالً عظيماً من
بني أُمية .فقال عثمان :لست هناك!

ثم خرج عثمان إلی المسجد  .فإذا هو بعلی وهو شاك معصوب الرأس .فقال له
َّ
عثمان :وهللا يا أبا الحسن ما أدري أشتهي موتك أم أشتهي حياتك؟! فوهللا لئن ِمت،
ما أُحب أن أبقي بعدك لغيرك ! النـي ال أجد منك خلفاً .ولئن بقيت ال أعدم طاغياً

يتخذك سلماً وعضداً ،ويعدك كهفاً وملجأ؛ اليمنعني منه إال مكانه منك ومكانك منه
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! فأنا منك كاالبن العاق من أبيه ،إن مات َف َج َع ُه ،وإن عاش عقه  .فإما سلم فنسالم!
وإما حرب فنحارب! فال تجعلني بين السمإ واالرض ! فإنك وهللا إن قتلتني ،التجد
مني خلفاً! ولئن قتلتك ،ال أجد منك خلفاً ! ولن يلي أمر هذه االُمة بادي فتنة!
فقال علیَّ :
مت به لجواباً ،ولكني عن جوابك مشغول بوجعي! فأنا
إن في ما تكل َ
أقول كما قال العبد الصالحَ :فصبر ج ِميل وَّللا اْلمستَعان علی' ما تَ ِ
صُفو َن.
َ ٌْ َ ٌ َ َُ ُ ْ َ ُ
َ
خطبة أمير المؤمنين عليه السالم حول نسف السنن المخالفة
ولما أقبلت الخالفة علی أمير المؤمنين عليه السالم شمر عن ساعد الجد ما كان
ويعيد االوضاع إلی ما كانت عليه في عصر رسول هللا
ذلك ميس اًر ،ليزيل البدعُ ،
وعلی نهجه  .ومن أعماله التي قام بها إرجاع االراضي التي كان عثمان قد أقطعها،
إلی بيت المال  .وخطب في إليوم الثاني من الخالفة عندما بايعه أهل المدينة،
ال ِ
ال أَع َ ِ
ِ
ود ِفي َب ْي ِت
وقال :أَالَ ُك ُّل ِق ْ
ط َع ٍة أَ ْق َ
َّللا َف ُه َو َم ْرُد ٌ
ط َع َها ُع ْث َم ُ
ان َو ُك ُّل َم ٍ ْ
طاهُ م ْن َم َ
إن الح َّق الَق ِديم الَيب ِطلُه َشيء .وَّللاِ َلو وجدتُه َقد تَزَّوج ِب ِه ِ
ِ
الن َسإ َو َملِ َك ِب ِه
َ ُْ ُ
ٌ َ َ ْ َ َْ ُ ْ َ َ
المال ؛ َف َّ َ
َ
ِ
ِ
اإلمإَ ،لرد ْدتُه؛ َف َّ ِ
َضَي ُق .أي:
الج ْوُر عليه أ ْ
الع ْد ِل َس َع ًةَ ،و َم ْن َ
ض َ
َ ََ ُ
الع ْد ُل َف َ
اق عليه َ
إن في َ
من كان عاج اًز عن تدبير أُموره بالعدل ،فهو عن تدبيرها بالجور والعدوان أعجز ،ال َّن
في الجور مظنة المقاومة والممانعة ،أما في العدل ،فال.

وعلی الرغـم مـن كافـة اإلمكانـات التـي كانـت تـحـت تـصـرف أمير المؤمنين عليه
السالم خالل المدة القصيرة من خالفته الظاهرية التي دامت زهإ خمس سنينَ ،ب َيد
أنـه لم يستطع إماتة البدع كلها ،وتقويض سنة الشيخين ،وإقناع الناس ببطالن سنة

أُخري في مقابل كتاب هللا وسنة نبيهَّ ،
الن الناس قد ألفوا تلك السنن القائمة إلی

درجة أنـهم كانوا يعتقدون أن تغييرها يعني اإلتيان بدين جديد ؛ واإلعراض عنها
بحكم اإلعراض عن مقدساتهم الدينية.
فلهذا كانوا يسعون في المحافظة علی تلك السنن واآلداب .وكان العامة يؤلفون أكثر
جند أمير المؤمنين ،وبين الجند أفراد قالئل ممن تربي في مدرسة اإلمام .وكان أُولئك
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العامة يدافعون عن أحقية الشيخين وسننهما بكل تحمس .ويقال لهؤإل :شيعة لوقوفهم
إلی جانب اإلمام في مقابل من وقف إلی جانب عثمان كمعاوية وبطانته ،والمروانيين

والمناوئين اآلخرين .وكانوا يرون خالفة اإلمام في الدرجة الرابعة بعد خالفة الثالثة
الذين سبقوه .ولذلك كانوا يتبعونه في االمر والنهي والجهاد ،مع أنـهم كانوا يسيرون

علی آداب الشيخين وسننهما جميعاً ،ولم يروا َّ
أن اإلمام هو الخليفة االول ،وهو
الخليفة الحقيقي بعد رسول هللا ،و َّ
أن اتباعه يعني اتباع مقام اإلمامة والوالية

المنصوبة من قبل رسول هللا  .فلهذا قال اإلمام في خطبة له بكل صراحة َّإنه لو

حمل الناس علی ترك سنة الشيخين ،بخاصة سنة عمر ،لتفرق عنه جنده وخذلوه.
روي محمد بن يعقوب الكليني في «روضة الكافي» عن علیبن إبراهيم ،عن أبيه،
عن حماد بن عيسي ،عن إبراهيم بن عثمان ،عن ُسَليم بن قيس الهإللی أنـه قال:
خطب أمير المؤمنين عليه السالم وحمد هللا وأثني عليه وصلي علی النبي ،ثم قال:
الم ِل .أ َّ ِ
عليكم خَّلتَ ِ ِ
أَالَ َّ
اله َوي
اله َوي َو ُ
إن أ ْ
اف ُ ْ ُ
ف َما أ َ
َخ ُ
َخ َو َ
ط ُ
َما اتَباعُ َ
ان :اتَباعُ َ
ول ا َ َ
ِ
طول االَم ِل َفي ْن ِسي ِ
اآلخ َرِة  .إلی أن قال:
الح ِقَ ،وأ َّ
َما ُ ُ َ ُ
َفَيص ُّد َع ِن َ
ِ ِ ِ َّ
ِإني س ِمعت رسول َّللاِ َّ
ف أ َْنتُ ْم إ َذا َلَب َس ْت ُك ْم ِف ْتَن ٌة
ولَ :ك ْي َ
صلي َ
َّللاُ عليه َوآله َو َسل َم َيُق ُ
َ ْ ُ َُ َ َ َ
يربو ِفيها َّ ِ
ِ
الكِب ُير َي ْج ِري َّ
ون َها ُسَّن ًةَ ،فإ َذا ُغِي َر
يها َ
عليها َوَيتَّ ِخ ُذ َ
الن ُ
الصغ ُيرَ ،وَي ْه َرُم ف َ
َْ ُ َ
اس َ
ِ
الناس م ْن َك اًر .ثُ َّم تَ ْشتَُّد البلَِّي ُة وتُسبي ُّ
الذ ِرَّي ُة
يلَ :ق ْد ُغِي َر ِت ُّ
َ َ َْ
السَّن ُةَ ،وَق ْد أَتَي َّ ُ َ َ
َم ْن َها َشي ٌء ق َ
وتَدُّقهم ِ
ِ
ِ
الف ْتَنةُ َكما تَ ُد ُّق َّ
َّللاِ،
ط َب َوَك َما تَ ُد ُّق َّ
الح َ
الر َحي ِبثَُفال َهاَ ،وَيتََفَّق ُهو َن ل َغ ْي ِر َ
الن ُار َ
َ
َ ُ ُُ
َّ
ال ِ
ِ
َعم ِ
طُل ُبو َن ُّ ِ
اآلخ َرِة.
الع َم ِلَ ،وَي ْ
َوَيتَ َعل ُمو َن ل َغ ْي ِر َ
الد ْنَيا بأ ْ َ
اصِت ِه وِش ِ ِ
ثُ َّم أَ ْقبل ِبوج ِه ِه وحوَله ناس ِمن أ ِ ِ ِ
ِ ِ
الوالَةُ
َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ٌ ْ ْ
َهل َب ْيته َو َخ َّ َ َ
يعته َفَق َ
الَ :ق ْد َعمَلت ُ
ِِ
ِ ِ ِ َّ
َقبلِي أَعماالً خاَلُفوا ِفيها رسول َّللاِ َّ
ين ِل ِخالَ ِف ِه،
َْ َ
َّللاُ عليه َوآله َو َسل َم ُمتَ َعمد َ
صلي َ
ْ
َ َُ َ َ َ
ضين لِعه ِدِه ،مغِي ِر ِ ِ ِ
الناس علی تَرِكهها وحَّوْلتُها إلی مو ِ
ِِ
اض ِع َها
َُ َ
َناق َ َ ْ
ين ل ُسَّنته؛ َوَل ْو َح َمْل ُت َّ َ
ْ َ ََ َ
ََ
وإلی مـا كانت ِفـي عه ِد رسول َّللاِ صَّلي َّللا ِ
عليه َوآلِ ِه َو َسَّل َم َلتََف َّر َق َعِني ُج ْن ِدي َحتَّي
َ ََْ
َُ
َ
َ َ
َْ َ ُ
أَبَقي وح ِدي أَو َقلِيل ِمن ِشيعِتي َّال ِذين عرُفوا َف ِ
ض إمامِتي ِم ْن ِكتَ ِ
َّللاِ َع َّز
ْ
اب َ
ْ َْ
َ ََ
ْ ٌ ْ َ
ضلي َوَف ْر َ َ َ
ول َّللاِ صَّلي َّللا ِ
وج َّل وسَّن ِة رس ِ
عليه َوآلِ ِه َو َسَّل َم.
َُ
َ َ
ََ َُ َُ
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ثم ذكر أسمإ كثير من البدع وعدها واحدة بعد االُخري ،ثم قال :لو غيرتها وحولتها
ِ
َّللاِ َلَق ْد
إلی كتاب هللا وسنة نبيه صلي هللا عليه وآله وسلم إ َذاً َلتََف َّرُقوا َعني  .ثم قالَ :و َ
الناس أَن الَ يجت ِمعوا ِفي شه ِر رمضان إالَّ ِفي َف ِر ٍ
َن ِ
اع ُه ْم
َ
َ ْ ََ َ َ
يضةَ ،وأ ْ
اجت َم َ
َعَل ْمتُ ُه ْم أ َّ ْ
َم ْر ُت َّ َ ْ َ ْ َ ُ
أَ
ِ ِ
ِ
ِفي َّ ِ ِ
َه َل اإلسالم ُغِي َر ْت
ض أْ
َه ِل َع ْس َك ِري م َّم ْن ُيَقات ُل َمعيَ :يا أ ْ
الن َوافل ِب ْد َع ٌة َفتََن َادي َب ْع ُ
سَّنةُ عمر ،ي ْنهانا ع ِن َّ ِ ِ
ِ
وروا ِفي
ان تَ َ
طُّو َعاً ؛ َوَلَق ْد خْف ُت أ ْ
ضَ
الصالَة في َش ْه ِر َرَم َ
ُ ُ ََ َ َ َ َ
َن َيثُ ُ
ِ ِ ِ
ِ
طا َع ِة أَِئ َّم ِة َّ
الضالََل ِة
الف ْرَق ِة َو َ
يت ِم ْن َه ِذِه االُ َّم ِة ِم َن ُ
َناحَية َجان ِب َع ْس َك ِريَ .ما َلق ُ
الن ِ
الد َع ِاة إلی َّ
َو ُّ
ار ـالخطبة.
ومن هنا نقف علی مدي العنإ الذي كان يعيشه االئمة الطاهرون عليهم السالم
إلرجاع االوضاع إلی ما كانت عليه في عصر رسول هللا ،ونقف كذلك علی
المشاكل التي كانوا يواجهونها ،علی تضحياتهم الجسيمة باالموال واالرواح وكل
االشيإ في سبيل ذلك.
الم ْحض صاحب النفس الزكية إلی
نقل الطبري في تأريخه رسالة ُم َح َّمد بن عبد هللا َ
إن أَبانا علياً َكان ِ
ام
المنصور الدوانيقي ،إلی أن قال :قال محمدَ :و َّ َ َ
الوص َّي َوَك َ
َ َ
ان َ
اإلم َ
َحَيإ؟!
ف َوِرْثتُ ْم َو َ
َف َك ْي َ
الَيتَ ُه َوُوْل ُدهُ أ ْ
هذه الرسالة مفصلة  .وكتب أبو جعفر المنصور رسالة مفصلة جداً في جوابه ،جإ
ٍ
ض َها ِس َّاًر َوَد َفَن َها َل ْيالً َفأََبي
في بعضهاَ :وَلَق ْد َ
َخ َر َج َها َن َه َاً
وك لِ ُك ِل َو ْجهَ ،فأ ْ
ار َو َم َّر َ
طَلَب َها أ َُب َ
الشيخي ِن وتَْف ِ
َّ َّ
َّ
ضيَل ُه َما.
الن ُ
اس إال ْ َ ْ َ
طَل َب ِب َها
ونقل ابن خلدون رسالة المنصور الدوانيقي باختالف يسير ،قال فيهَ :وَلَق ْد َ
ٍ
َخرجها تُخ ِ
أَب ِ
اص ُم ...إلی آخره.
وك م ْن ُك ِل َو ْجهَ ،وأ ْ َ َ َ َ
ُ َ
إن هدفنا من و إر هذا البحث هو أنـنا نريد أن نقولَّ :
أجلَّ ،
إن نهج الشيخين ترك

وقعه علی الناس إلی درجة َّ
أن أمير المؤمنين عليه السالم لم يستطع طيلة الفترة

التي حكم فيها أن يزيله ،وظل الناس علی هذا النهج في عصر اإلمام الحسن عليه
السالم  .وكلما تعاقبت االيام َّ
فإن البدع القديمة كانت تترسخ أكثر وأكثر ،وكانت
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تضاف إليها بدع جديدة ،بواسطة االمويين الذين كان علی رأسهم معاوية بن أبي
سفيان الذي كان ال يفكر إال بأنانيته ،وكان يعد العدة لمحو اسم رسول هللا ،وبلغت

صفاقته حداً أنـه قال للمغيرة بن شعبة بصراحة :ال يقر قراري ما لم أدفن اسم محمد

اليصاح به من المآذن كل يوم.
حتي ُ

قول معاوية :ال يقر قراري ما لم أدفن اسم محمد حتي ال ُيصاح به...
ذكر المسعودي في تأريخه عند حديثه عن وقائع سنة اثنتي عشرة ومائتين أن

منادي المأمون نادي في هذه السنة :برئت الذمة من أحد من الناس ذكر معاوية
بخير أو قدمه علی أحد من أصحاب رسول هللا صليهللا عليه وآله وسلم ،أو تكلم في
أشيإ من التالوة أنـها مخلوقة ،وغير ذلك .وتنازع الناس في السبب الذي من أجله
أمر بالندإ في أمر معاوية ،فقيل في ذلك أقاويل:
منهاَّ :
إن بعض سماره حدث بحديث عن مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي ،وقد
ذكر هذا الخبر الزبير بن بكار في كتابه في االخبار المعروفة بـ «الموفقيات» التي
صنفها للموفق  .قال الزبير بن بكار :سمعت المدائني يقول :قال مطرف بن المغيرة
بن شعبة :وفدت مع أبي المغيرة إلی معاوية .
فكان أبي يأتيه يتحدث عنده ثم ينصرف إلی فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب مما

يري منه  .إذ جإ ذات ليلة فأمسك عن العشإ .فرأيته مغتماً ،فانتظرته ساعة ،وظننت
أنـه لشيء حدث فينا أو في عملنا.

فقلت له :ما لي أراك مغتماً منذ الليلة ؟! قال :يا ُبني ! إني جئت من عند أخبث
الناس! قلت له :ما ذاك ؟ قال :قلت له وقد خلوت بهَّ :إنك قد بلغت منا يا أمير

المؤمنين ! فلو أظهرت عدالً وبسطت خي اًر َّ
فإنك قد كبرت! ولو نظرت إلی إخوتك

من بني هاشم فوصلت أرحامهم! فوهللا ما عندهم إليوم شيء تخافه!

قال لي :هيهات هيهات !! مَلك أَخو تي ٍم َفعدل وَفعل ما َفعل؛ َفو ِ
َن
َّللا َما َع َدا أ ْ
َْ َ َ َْ َ َ
َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
اجتَ َه َد َو َش َّم َر َع ْش َر
ول َقائ ٌل :أ َُبو َب ْك ٍر  .ثُ َّم َمَل َك أ ُ
َهَل َكَ ،ف َهَل َك ذ ْك ُرهُ إال أ ْ
َخو َعد ٍي َف ْ
َن َيُق َ
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ِسِنين ؛ َفو ِ
ِ
ِ
َّ
ونا
ول َقائ ٌلُ :ع َم ُر  .ثُ َّم َمَل َك أ ُ
َخ َ
َن َهَل َك َف َهَل َك ذ ْك ُرهُ إال أ ْ
َّللا َما َع َدا أ ْ
َ َ َ
َن َيُق َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ان َفمَل َك رجل َلم ي ُك ْن أ ِ ِ ِ
َّللاِ َما
َحٌد في م ْثل َن َسِبهَ ،ف َعم َل َما َعم َل َ[و ُعم َل ِبه ] ؛ َف َو َ
ُعثُ َم ُ َ َ ُ ٌ ْ َ
َ
َن َهَل َك َف َهَل َك ِذ ْك ُرهُ َوِذ ْك ُر َما ُف ِع َل ِب ِه.
َع َدا أ ْ
اش ٍم يصرخ ِب ِه ِفي ُك ِل يو ٍم خمس م َّر ٍ
َش َه ُد أ َّ
َو َّ
َي
َّللاَِ .فأ ُّ
ات :أ ْ
َخا َه ِ ُ ْ َ ُ
إن أ َ
َن ُم َح َّم َداً َرُسول َ
َْ َ ْ َ َ
ٍ
َّللاِ إالَّ َد ْفَناً َد ْفَناً( .أي :مع وجود هذا الندإَّ ،
فإن كل
َع َمل َي ْبَقي َم َع َه َذا ؟ الَ أ َُّم َل َك ! َو َ

خير أفعله ،ال أقطف منه ثمرة إذ اليبقي اسمي ،فيموت بموتي  .وأنا أبذل قصاري

جهدي في سبيل أن ال يبقي اسم محمد علی االرض ،فمع وجود اسمه ،ال يبقي قيمة
لكل أحد في العالم ،واليظهر أي عمل خير في مقابل هذا الندإ  .فرفع هذا االسم من
مآذن المساجد يتوقف علی التشدد علی بني هاشم وإخماد أنفاسهم).
يقول المسعودي :لما سمع المأمون هذا الخبر ،بعثه ذلك علی أن أمر بالندإ علی
حسب ما وصفنا :برئت الذمة من أحد من الناس ذكر معاوية بخير أو قدمه علی

أحد من أصحاب رسول هللا .وأُنشئت الكتب [المأمون ] إلی اآلفاق بلعن معاوية علی
المنابر  .فأعظم الناس ذلك وأكبروه ،واضطربت العامة منه فأُشير عليه بترك ذلك،
فأعرض عما كان َه َّم به.

نظرة معاوية إلی نبوة رسول هللا علی أنـها سلطة حكومية
وقال ابن أبي الحديد بعد صلح اإلمام الحسن عليه السالم مع معاوية :روي
االعمش ،عن عروة بن ُم َّرة ،عن سعيد بن سويد أنـه قال :كان معاوية يصلي
النخيَلة ،وخطب فقال في خطبتهِ :إني و ِ
ِ
صُّلوا َوالَ
َ َ
الجمعة في ُّ َ ْ
َّللا َما َق َاتْلتُ ُك ْم لتُ َ
ِ
عليك ْم َوَق ْد
وموا َوالَ لِتَ ِح ُّجوا َوالَ ِلتَُزُّكوا ! َّإن ْك ْم َلتَْف َعلُو َن َذلِ َك! َّإن َما َق َاتْلتُ ُك ْم ِالتَأ َّ
َم َر ُ
ص ُ
لتَ ُ
أَع َ ِ
َّللاُ َذلِ َك َوأ َْنتُم َك ِ
ارُهو َن.
ْ
طاني َ
ْ
َّللاِ َه َذا ُه َو التَّ َهتُّ ُك.
فكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدث بذلك يقولَ :و َ
تحدث رجل ذات يوم مع معاوية بكالم حاد ولم يرده .وعندما آخذوه علی ذلك قال:

ال شغل لنا بأحد ما لم يتعرض لحكومتنا .ونفهم من هذا كله َّ
أن معاوية جعل نبوة
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رسول هللا حكومة وإمارة مستلهماً ذلك من توجيهات عمر .كما أنـه كان ينظر إلی
المقدسات اإلسالمية بعين االزدرإ .وقام بعد ذلك بنصب يزيد حاكماً علی الطريقة

المَلكية ،وأخذ له البيعة من الناس .وقوض كيان اإلسالم الذي قام عوده بجهاد رسول
َ

هللا وجهاد رجال مثل :حمزة ،وعلی بن أبي طالب عليه السالم  .وأطاح بالسنة

المحمدية تماماً .وفي ضوء كالمه َّ
فإن الصالة ،والصوم ،والحج ،والزكاة للناس،

ومارس السياسة الكسروية والقيصرية مع العرب وعامة المسلمين .وبلغ االمر حداً

لميعرفوا فضل علی وشرفه وسوابقه في اإلسالم  ،واالنكي من ذلك أنـهم كانوا يرونه

إنساناً معتدياً وينظرون إليه بعين المنكر .وطمست حقيقة النبوة المتجلية في الوالية،
ولم يبق من اإلسالم إال اسمه ومن القرآن إال رسمه  .أيَّ :
أن االُمور كانت تسير
بشكل ُي َخال فيه اإلسالم ظاهرة تأريخية قد طرأت ثم عفي أثرها علی كرور االيام.

نجدة اإلسالم بحركة اإلمام الحسين العملية وحركة اإلمام الباقر العلمية
وكان اإلسالم المحمدي بحاجة إلی هزتين :هزة عملية ،وأُخري علمية.
أما الهزة العملية فقد تحققت علی يد سيد الشهدإ الحسين بن علی عليه السالم.
فكانت كالصاعقة علی رؤوس الجبابرة إذ هزت السلطة االموية المتفرعنة ،وأحدثت

ضجة كبيرة كالبركان  .وكانت صرخة اإلمام قد بلغت مبلغها بحيث َّإنها أحيت كل

ميت ،وأيقظت كل راقد ،ودلت عملياً علی َّ
أن النظام المحمدي قد ُبدل بحكومة
أن العالم اإلسالمي الممتد بين الصين وأقاصي مصر و إفريقيا يحترق
طاغوتية .و َّ

بنار الظالمين المعادين لإلسالم والمعاندين له الذين استبدلوا السنن الجاهلية بالسنن
المحمدية ،وفعلوا تلك االفاعيل باسم اإلسالم  .ووقع طائر الصدق واالمانة واإليثار
والوالية والمحبة ،الطموح ِبَي ِد الصياد القاسي مصاص الدمإ .واليعقل لهذه الهزة طريق
أفضل وخطة أعلی وفكر أصوب ونهج أقوم من نهج سيد الشهدإ  .وضرب اإلمام
ضربته كما ينبغي عبر اختيار هذه الحركة الغاضبة المستعرة ،وهذا الحب المتقد
الموخز ،وحدد أهدافه وخططه من خالل خطبته التي أعلن فيه قائالً:

480

ان ،والَ اْلِتم ِ
ض ِ
ول
ان ِمَّنا تََنا ُف َساً ِفي ُسْل َ
اساً م ْن ُف ُ
الَل ُه َّم َّإن َك تَ ْعَل ُم أَنـَّ ُه َل ْم َي ُك ْن َما َك َ
طٍ َ
َ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْم َن
الح َ
اإلصالَ َح في ِبالَد َ
ُ
الم َعال َم م ْن دين َكَ ،وُن ْظه َر ْ
كَ ،وَيأ َ
طامَِ ،وَلك ْن لَن َري َ
ِ ِ ِ
ضك وسنِنك وأَح َك ِ
ِِ
ام َك.
الم ْ
ومو َن م ْن عَباد َ
كَ ،وُي ْع َم ُل ِبَف َرائ َ َ ُ َ َ َ ْ
ظُل ُ
َ
صُفونا َق ِو َي َّ
َفإن َلم تَْنصرونا وتَ ْن ِ
طَفإ ُن ِ
ور َنِبِي ُك ْمَ ،و َح ْس ُبَنا
عليك ْم َو َع ِملُوا ِفي إ ْ
الظَل َم ُة ُ
َ
ْ ْ ُُ َ َ
عليه توَّكْلنا و ِ
َّللا و ِ
إليه الم ِ
ص ُير.
ََ َ َ
َُ َ
َ
وأما الهزة العلمية فقد تحققت علی يد اإلمام الصادق عليه السالم .إذ نقل لنا التأريخ

َّ
أن ظروف الحكومة والرئاسة كانت مهيأة لإلمام الصادق عليه السالم أكثر من غيره،

و َّ
أن متطلباتها ووسائلها كانت ميسرة له أفضل من اآلخرين ،وذلك بعد ثورة المسلمين

علی الحكومة االموية ،وحركة أبي مسلم الخراساني ضد النظام االموي َ .ب َيد َّ
أن
ط علی هذا الطريق خطوة واحدة ،النـه كان يعلم جيداً أنـه لو تسلم مقإليد
اإلمام لم َي ْخ ُ
االُمورَّ ،
فإنه سيكرس وقته كله من أجل اإلصالحات العملية والمباشرة في تنظيم

البالد والمدن ،واستبدال أهل العدل بأهل الجور ،وترتيب شؤون الديوان والقضإ
ٍ
حينئذ مجال للمدرسة العلمية
وسائر الشؤون كالحرب وقمع المعارضين ،فاليبقي
وتبيان السنة المحمدية ،واالنشغال بالفقه والتفسير والحديث ،واستبدال السنن

المحمدية بالسنن الجاهلية ،وكشف الحقائق للناس ،وعرض الوالية ،وحقيقة النبوة
عليهم ،وطرح اإلسالم الصحيح القويم علی االجيال جيالً بعد جيل حتي يوم القيامة،

وهذه المدرسة العلمية تحتاج إلی وقت طويل وجهاد عظيم  .فلهذا لم يهدأ اإلمام

لحظة واحدة علی امتداد ثالثين سنة ،إذ كان يمارس نشاطه العلمي ليل نهار عبر
جهاد النفس والجهود التي لم تعرف الكلل والملل  .واستطاع أن يعرض الدين
الصحيح ،ويحيي روح النبي وعلی و الوالية  .فلهذا عرفت المدرسة الشيعية بالمدرسة

الجعفرية ،مع َّ
أن االئمة عليهم السالم جميعاً كانوا حماة هذا الدين وهذا النظام
الصحيح ،إال َّ
أن الظروف العلمية كانت مؤاتية لإلمام أكثر من غيره ،بخاصة في
ذلك العصر الذي اهتم فيه العلمإ من شتي االديان والمذاهب بنشر آثارهم وبث

علومهم وعقائدهم بكل حرية ،وكذلك اهتم الحكمإ والمتكلمون والفالسفة من كل

مذهب وفرقة بما اهتم به أُولئك العلمإ .فاقتضت إرادة هللا أن يكون اإلمام هو فارس
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الميدان في هذا المجال .فقام بتشكيل المدارس العلمية في المدينة والعراق ،وانبري
إلی تربية الطالب وإعدادهم ،وطرح ما أراد طرحه ،وكشف الغطإ عما ينبغي أن
يكشف عنه الغطإ وذلك من خالل دروسه الزاخرة بالبحث واالستدالل والبرهان ،التي
كان يلقيها علی آالف الطالب والمحدثين والمفسرين والخطبإ والحكمإ حتي اعترف
الصديق والعدو والمؤالف والمخالف بوفور علم اإلمام وتقواه وإعراضه عن زينة الحياة
الدنيا ،وعلو فكره ،وقداسة رأيه ،وهمته العإلية ،ومدرسته الرفيعة السامية.
يقول اإلمام أبو الفتح محمد الشهرستاني المتوفي سنة 548ه ،وهو من العامة
المن الشيعة ،بل ويقدح بالشيعة أيضاً ،يقول في اإلمام الصادق:
أَبو عب ِد ِ
ٍ
الص ِادقُ ،ذو ِعْل ٍم غ ِز ٍ ِ ِ
ين ،وأَد ٍب َك ِ
ام ٍل ِفي
َ
ير في الد ِ َ َ
َّللا َج ْعَف ُر ْب ُن ُم َح َّمد َّ ُ
ُ َْ َ
َّ ِ
ِ
ات .وَق ْد أََق ِ
الح ْك َم ِةَ ،وْزْه ٍد َبالِ ٍغ ِفي ُّ
الم ِد َين ِة ُم َّد ًة ُي ِف ُيد
الد ْنَياَ ،وَوَرٍع تَ ٍ
ام َع ِن الش َه َو َ
ام ب َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام
الم َو َ
الم ْنتَم َ
العلُومِ ،ثُ َّم َد َخ َل الع َر َ
ين إليهَ ،وُيف ُ
َس َرَار ُ
الش َ
إلين َل ُه أ ْ
يض علی ُ
يع َة ُ
اق َوأََق َ
ط والَ نازع أَحداً ِفي ِ ِ
ِبها م َّدة ما تَع َّرض لِإلم ِ ُّ
ِق ِفي َب ْح ِر
الخالََفة ؛ َو َم ْن َغر َ
امة َق َ َ َ َ َ َ
َ ُ ً َ َ َ
َ َ
ٍ
المع ِرَف ِة َلم ي ْط ِمع ِفي َش ٍط ،ومن تَعلی إلی ِذروِة الح ِقيَق ِة َلم يخ ِ
يلَ :م ْن
ََْ
ْ ََ ْ
َْ
ْ َ ْ
َْ َ
ف م ْن َحط َ .وِق َ
اس ،وم ِن استأْنس ِبغي ِر ِ
أَِنس ِب ِ
ش َع ِن َّ
اس.
اّلل تََو َّح َ
الن ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ
الو ْس َو ُ
َّللا َن َهَب ُه َ
وكان أحمد أمين المصري ينظر إلی الشيعة نظرة سيئة حتي أنـه يتهمهمَ ،ب َيد أنـه
الن ِ
يقول في اإلمام الصادق بعد عرض ما قاله الشهرستانيَّ :إن ُه ِم ْن أ َْوس ِع َّ
اس ِعْل َماً
َ
وِ
اطالَ َعاً  .ولقب بالصادق لصدقه  .عاش بين سنة  83و148ه .ولم يرغب في
َ
الرئاسة والحكومة ،ومع ذلك لم يسلم من إيذإ المنصور الدوانيقي  .وكان له بستان

جميل في المدينة يجتمع إليه فيه جميع العلمإ علی اختالف آرائهم ومذاهبهم  .وروي
أنـه كان من تالمذته أبو حنيفة ،ومالك بن أنس الفقيهان المشهوران  .وكان واصل

بن عطإ المعتزلي ،وجابر بن حيان الكيمياوي المعروف من طالبه .ثم ينقل أحمد
أمين بعضاً من كلمات اإلمام في اإلرادة والقضإ والقدر ،ويثني علی علم اإلمام
الكثير.
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جاء في «شرح نهج البالغة» البن أبي الحديد  ،هو مروان بن الحكم بن أبي
العباس بن أُمية بن عبد شمس بن عبد مناف  .ولد في السنة الثانية من الهجرة.
وتوفي رسول هللا و عمره ثمان سنين  .نفي رسول هللا أباه الحكم إلي الطائف .
وقيل :كان مروان طفالً ال يعقل  ،وأنـه لم َي َر رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم .
وكان الحكم في الطائف حتي ولي عثمان  ،فرده عثمان هو وولده إلي المدينة ،
الح َدث علي عثمان  .والحكم بن أبي العاص هو
وفوض إليه أُموره ،واستولي مروان َ
عم عثمان  ،كان من مسلمة الفتح ،ومن المؤلفة قلوبهم  .توفي قبل قتل عثمان
بشهور .
أوصي رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم بصالة ألف ركعة مستحبة في ليالي
شهر رمضان  ،واختلفوا في كيفيتها  ،وأقرب االقوال فيها كما يبدو  ،ثماني ركعات
بعد صالة المغرب ،واثنتا عشرة ركعة بعد صالة العشاء في العشرة االُولي والثانية ،

واثنتان وعشرون ركعة في العشرة الثالثة  ،فيكون المجموع سبعمائة ركعة ؛ وتضاف
مائة ركعة في كل ليلة من ليالي القدر  ،فيصبح المجموع ألف ركعة  .وكان رسول
هللا يقيم هذه الصلوات فرادي حتي أنـه عندما كان يصلي في المسجد ويقتدي به
الناس من غير علم  ،كان ينهاهم عن ذلك .مضافاً إلي هذا أنـه كان يترك الصلوات

في الفواصل التي بينها ويذهب إلي بيته تحاشياً من الجماعة .ولما كانت هذه
الصلوات نوافل َّ
فإن إقامتها في جماعة حرام  .وكانت تقام فرادي في عصر أبي بكر
أيضاً إلي أن حانت خالفة عمر فأتي ذات ليلة إلي المسجد في شهر رمضان فوجد
الناس يصلون فرادي  ،فلم يرقه ذلك  ،وقال  :االفضل لجماعة الناس أن تقام في

جماعة .ونصب إماماً للجماعة  ،فسار الناس علي سيرته إذ يقيمون هذه الصالة
جماعة إلي يومنا هذا  .وهذه الصالة مشهورة ب صالة التراويح  .وهي من بدع
عمر المعروفة .

قال العلوي في احتجاجه على العباسي أمام الملك شاه سلجوقي في مؤتمر بغداد :ان
الكتب المعتبرة تحدثنا ان إمامكم (عمر) هو اول من ادخل البدعة في االسالم،
ِ
(نعمت البدعة هذه) وذلك في قصة صالة التراويح لما
وصرح هو بنفسه حين قال:
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أمر الناس ان يصلوا النافلة جماعة مع العلم ان هللا و الرسول حرما النافلة جماعة،
فكانت بدعة عمر مخالفة صريحة هلل والرسول!
ثم :ألم يبدع عمر في االذان باسقاط (حي على خير العمل) وزيادة (الصالة من
خير النوم)؟
ألم يبدع بالغاء سهم المؤلفة قلوبهم خالفاً هلل و الرسول؟
ألم يبدع في إلغاء متعة الحج ،خالفاً هلل و الرسول؟
ألم يبدع في إلغاء متعة النساء خالفاً هلل و الرسول؟
ألم يبدع في إلغاء اجراء الحد على المجرم الزاني :خالد بن الوليد ،خالفاً ألمر هللا

والرسول في وجوب اجراء الحد على الزاني والقاتل؟

قال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البالغة» وكان معاوية علي أُس الدهر مبغضاً

لعلي بن أبي طالب عليه السالم  ،شديد االنحراف عنه  .وكيف ال يبغضه وقد قتل
أخاه حنظلة يوم بدر  ،وخاله الوليد بن عتبة  ،وشرك عمه حمزة في قتل جده عتبة،
أوشركه في قتل عمه شيبة  ،علي اختالف الروايتين .
تأصيل النهجين في العهد االَموي
لما استقر أمر التدوين عند أصحاب (التعبد المحض) ـ رغم محاوالت طمس
معالمه ـ رأى نهج (االجتهاد) ضرورة مسايرة الركب وتقديم شيء في هذا السياق،
كيال يواجه مشكلة مستقبلية في التشريع ،الَن تأخير التدوين يعني الضياع واالندثار.
فلذا جد أنصار هذه المدرسة لرسم البديل الذي يستطيع مواجهة مدرسة التعبد
المحض ،إذ أمر هشام بن عبد الملك ـ وفي آخر عمر بن عبد العزيز ـ ابن شهاب

الزهري المتوفى  124بتدوين السنة.
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الخلفاء والتدوين
فعن معمر ،عن الزهري ،أنه قال :كنا نكره كتابة العلم ،حتى أكرهنا عليه هؤالء

االَمراء ،فرأينا أن ال نمنعه أحداً من المسلمين تقييد العلم ،الطبقات الكبرى 2البداية

والنهاية.

وفي آخر :استكتبني الملوك فأكتتبتهم ،فاستحيت هللا إذ كتبتها للملوك وال أكتبها
لغيرهمجامع بيان العلم وفضله.
وفي ثالث :عن أبي المليح أنه قال :كنا ال نطمع أن نكتب عند الزهري حتى

هشام الزهر َّي ،فكتب لبنيه ،فكتب الناس الحديث حلية االَولياء البداية والنهاية
أكره
ٌ
كما في الرواية التاريخية.
وفي كتاب (االَضواء) أن ابن شهاب كان مخالفاً لهشام لكن لم يلبث أن صار

البي ريه.
حظياً عنده ،فحج معه وجعله معلم أوالده أضواء على السنة المحمديةَ ،

والذي يشككنا في سالمة وعفوية هذا االَمر وصدق نية الخلفاء هو كون الناهين

عن التدوين على عهد رسول هللا من قريش ،وهم الذين نهوا عبداللهبن عمروبن
العاص من تدوين حديث الرسول ،مع وقوفنا على موقفهم من الحديث في زمن

الخليفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاويةبن أبي سفيان متابعة وتأييداً
لهؤالء الخلفاء.

ومع معرفتنا لمواقف أبي سفيان ومعاوية ويزيد من الرسول والرسالة.
فلو تأنينا فيما فعله أبو سفيان بقبر حمزة ـ عم النبي ـ وقوله ـ وهو يرفس قبر
حمزة ـ يا أبا عمارة! إن االَمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف صار في يد غلماننا

يتلعبون به شرح نهج البالغة وفي قول معاوية للمغيرة لما دخل الكوفة لعرفنا
الكثير.
فعن المغيرة :أنه طلب من معاوية ترك إيذاء بني هاشم الَنها أبقى لذكره ،فأجابه

معاوية :هيهات! هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه؟ َمَلك أخو تيم فعدل ،وفعل ما فعل،
فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره ،إال أن يقول قائل :أبو بكر.
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ثم َمَلك أخو عدي ،فاجتهد ،وشمر عشر سنين ،فما عدا أن هلك حتى هلك
ذكرهُ ،إال أن يقول قائل :عمر

وإن ابن أبي كبشة ـ يعني بالنبي محمد (ص) ـ ليصاح به كل يوم خمس مرات!

أشهد َّ
أن محمداً رسول هللا.

فأي عمل يبقى؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا! ال أبا لك! ال وهللا إال دفناً دفناً صحيح
مسلم بشرح النووي المسترشد ،للطبري وقال لما دخل الكوفة :إني وهللا ما قاتلتكم
لتصلوا واللتصوموا و ال لتحجوا وال لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك ،وإنما قاتلتكم الَ تأمر

عليكم المناقب ،البن المغازلي.

ٍ
مصدر هذا َق ْدره ومنزلته عند النبي ،ومن
الحكام من
فكيف يجوز إذاً أخذ ا َ
أُناس هذا موقفهم من رسالته ،مع معرفتنا َّ
بأن منهم من ُل ِعن على لسان رسول هللا؟!

أم كيف تطمئن نفوسنا بمروياتهم ونأتمنهم على كنوز السنة مع عرفاننا مكرهم
وخداعهم وبثهم روح العصبية والتفرقة بين المسلمين؟!

أم كيف صارت السنة تدون عن إكراه! ولزوم االَخذ بها على الصعب والذلول
بعد أن كان منع التدوين بسبب ِ
االكراه وعقوباته الشديدة.
جاء في شرح مسلم ،للنووي :أن بشير العدوي جاء إلى ابن عباس فجعل يحدث
ويقول ،قال رسول هللا ،قال رسول هللا ،وابن عباس اليأذن لحديثه والينظر إليه.
فقال :يا بن عباس! ما لي ال أراك تسمع لحديثي ،أُحدثك عن رسول هللا
والتسمع!!
فقال ابن عباس :إنا كنا مرة إذا سمعنا رجالً يقول «قال رسول هللا» ابتدرته

أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا ،فلما ركب الناس الصعب والذلول لمنأخذ من الناس إال

ما نعرف صحيح مسلم بشرح النووي.

نعم ،إن السياسة االَموية قد ابتنت على التحريف و ِ
االرهاب في حين أن الحقائق
كانت واضحة للمحدثين وحملة اآلثار ولكنهم لم يتمكنوا من ِ
االباحة بها.
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فقد ورد أن هشام بن عبد الملك طلب من الزهري أن يروي أن قوله تعالى:
(والذي تولى ِك ْب ُرهُ له عذاب اليم) النور  . 11 :نزل في علي.

في حين نراه يحدث معم اًر حديثاً في علي ويقول له :اكتم هذا الحديث واطوه
دوني ،فإن هؤالء (أي االَمويين) ال يعذرون أحداً في تقريظ علي و ذكره.
قلت :فما بالك ادعيت مع القوم يا أبا بكر!! وقد سمعت الذي سمعت؟!
قال :حسبك يا هذا! إنهم أشركونا في أموالهم فانحططنا لهم في أهوائهم المناقب

الين المغازلي.
وقد جاء في رسالة ِ
االمام علي بن الحسين ـ زين العابدين ـ للزهري ما يجسم

حاله وما وقع فيه من مأزق مع الحكومة آنذاك وإليك نصه:

أصبحت بحال ينبغي لمن
«كفانا هللا وإياك من الفتن ،ورحمك من النار ،فقد
َ
أصح من بدنك ،وأطال من عمرك .وقامت
عرفك أن يرحمك ..فقد أثقلتك نعم هللا بما
َّ

حملك من كتابه؛ َّ
وعرفك فيه من سنة نبيه،
وفقهك فيه من دينه َّ
عليك حجج هللا بما َّ
فانظر أي رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي هللا فسألك عن نعمه عليك كيف

رعيتها.

َّ
تحسبن هللا قابالً منك بالتعذير ،وال راضياً منك بالتقصير ،هيهات! هيهات!
وال

ليس كذلك أخذ على العلماء في كتاب إذ قال( :لتبيننه للناس والتكتمونه) آل عمران

 . 187 :و اعلم َّ
أخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم؛
أن أدنى ما كتمت ،و َّ

دعيت ..فما أخوفني
وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت؛ وإجابتك له حين
ُ
عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة؛ َّإنك أخذت
بإثمك غداً من الخونة؛ وأن تُسأل َّ

ما ليس لك ممن أعطاك؛ ودنوت ممن لميرد على أحد حقاً ،ولم ترد باطالً حين

أدناك ،وأحببت من حاد هللا؛ أو ليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك
رحى مظالمهم ،وجس اًر يعبرون عليك إلى بالياهم ،وسلماً إلى ضاللهم ،داعياً إلى

َّ
الشك على العلماء ،ويقتادون بك قلوب الجهال
غيهم ،سالكاً سبيلهم ،يدخلون بك

إليهم ،فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك ،وما أيسر ما عمروا لك ،فكيف ما
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خربوا عليك ،فانظر لنفسكَّ ،
فإنه ال ينظر إليها غيرك ،وحاسبها حساب رجل
َّ

مسؤول ..وانظر كيف شكرك لمن غذاك في نعمه صغي اًر وكبي اًر ،فما أخوفني عليك
أن تكون كما قال هللا في كتابه( :فخلف من بعدهم خلف )...مريم  . 59 :اآلية.
إلى آخر الرسالة الخالدة تحف العقول.
وقد كان معاوية قد بذل أربعمائة ألف درهم لسمرة بن جندب لقاء وضعه

لـ(رواية) مفادها أن قوله تعالى( :ومن الناس من َيشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا)
البقرة  207 :قد نزلت في ابن ملجم قاتل علي شرح النهج.
فوضع الحديث لم يكن مستهجناً في عهد معاوية ولم يكونوا يخافون هللا واليتقونه حق

تقاته في وضع ما يفيدهم وتكذيب ومنع ما اليعجبهم.

قال المدائني :وظهر حديث كثير موضوع ،وبهتان منتشر ،ومضى على ذلك

الفقهاء والقضاة والوالة ،وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون

والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون االَحاديث ليحظوا بذلك عند

والتهم ويقربوا من مجلسهم ،ويصيبوا به االَموال والضياع والمنازل ،حتى انتقلت تلك

االَخبار واالَحاديث إلى أيدي الديانين الذي اليستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووها

وهم يظنون أنها حق ،ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولما تدينوا بها شرح نهج
البالغة.
وقال الدهلوي في رسالة ِ
االنصاف:
(ولما انقرض عهد الخلفاء الراشدين أفضت الخالفة إلى قوم تولوها بغير

استحقاق ،وال استقالل بعلم الفتاوى واالَحكام ،فاضطروا إلى االستعانة بالفقهاء ،وإلى

استصحابهم في جميع أحوالهم ،وكان بقي من العلماء من الطراز االَول ،فكانوا إذا
طلِ ُبوا هربوا وأعرضوا ،فرأى أهل تلك االَعصار ـ غيرالعلماء ـ إقبال االَ ُُمة عليهم مع
ُ
إعراضهم ،فاشتروا طلب العلم توصالً إلى نيل العز ،فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا
باالعراض عن السالطين أذلة ِ
مطلوبين طالبين ،وبعد أن كانوا أعزة ِ
باالقبال عليهم،
إال من وفقه هللا )...انظر رسالة ِ
االنصاف.
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وجاء في مناقب ِ
االمام أبي حنيفة ،للمكي :أنه لما دعي ليسأل عن مسألة فقهية

الني أقول فيها بقول علي
من ِقَبل أحد االَمويين ،قال أبو حنيفة :فاسترجعت نفسي َ
(رض) وأدين هللا به ،فكيف أصنع؟

قه وأفتيه بالدين الذي أدين هللا به ،وذلك أن بني أُمية
أص ُد ُ
قال :ثم عزمت أن ْ
كانوا ال يفتون بقول علي وال يأخذون به ـ إلى أن يقول ـ وكان علي اليذكر في ذلك
العصر باسمه ،والعالم ُة عنه بين المشايخ أن يقولوا :قال الشيخ ،ومنعوا الناس أن
سمى ابنه عليا ِ
االمام الصادق والمذاهب
يسموا أبناءهم باسمه ،ويتعرض للبالء من َّ
االَربعة عن مناقب ِ
االمام أبي حنيفة.

وجاء قريب من هذا عن الحسن البصري عن يونس بن عبيد ،قال :سألت
الحسن ،قلت :يا أبا سعيد ! إنك تقول :قال رسول هللا وإنك لم تدركه!
ٍ
شيء ما سألني عنه أحد قبلك ،ولوال منزلتك
قال :يا ابن أخي! لقد سألتني عن
ٍ
شيء سمعتني
كل
مني ما أخبرتك ،إني في زمان كما ترى ،وكان في عمل الحجاجُّ ،
أقول :قال رسول هللا ،فهو علي بن أبي طالب ،غير أني في زمان الأستطيع أن

أذكر علياً تهذيب الكمال.
وعن الشعبي :ماذا لقينا من آل أبي طالب؟ إن أحببناهم ُقتلنا ،وإن أبغضناهم
الخبار البن قتيبة كما في ِ
االمام الصادق.
دخلنا النار عيون ا َ

قال الشيخ أبو جعفر ِ
االسكافي :إن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من

التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه ،وجعل
على ذلك جعالً ُيرغب في مثله ،فاختلقوا ما أرضاه ،منهم :أبو هريرة ،وعمروبن
العاص ،والمغيرة بن شعبة ،ومن التابعين :عروة بن الزبير شرح النهج المعرفة

والتاريخ ،للبسيوي ،ترجمة أبي هريرة.

وقال ابن عرفة ـ المعروف بنفطويه ـ :إن أكثر االَحاديث الموضوعة في

فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أُمية ،تقرب ًا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به

أُنوف بني هاشم النصائح الكافية شرح النهج.
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نعم ،إن هذه المواقف هي التي دعت ِ
االمام الباقر أن يصرح بقوله (بلية الناس
إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا ،وإن تركناهم لميهتدوا بغيرنا).
علينا عظيمةْ ،
وعن ِ
االمام علي بن الحسين :ما زلتم تقولون فينا حتى َّ
بغضتمونا إلى الناس.
وقد جاء في دعاء ِ
لالمام علي بن الحسين (ع):
اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ...إلى أن يقول ...:حتى عاد صفوتك

وخلفاوك مغلوبين مقهورين مبتزين ،يرون حكمك مبدالً ،وكتابك منبوذاً ،وفرائضك

محرفة عن جهات أشراعك ،وسنن نبيك متروكة و ...الصحيفة السجادية الدعاء.
وقال أيضاً وهو يشرح اختالف االَ َّمة:
وكيف بهم؟
يتنسكون في
ووكلوا إلى أنفسهمَّ ،
وقد خالفوا اآلمرين ،وسبقهم زمان الهادينُ ،

الضالالت في دياجير الظلمات.

وقد انتحلت طوائف من هذه االَ ُُ َّمة مفارقة أئمة الدين والشجرة النبوية ـ أخالص
الديانة ـ ،وأخذوا أنفسهم في مخاتل الرهبانية ،وتغالوا في العلوم ،ووصفوا ِ
االسالم
وب ُع َد ْت عليهم
بأحسن صفاته ،وتحلوا بأحسن السنة ،حتى إذا طال عليهم االَمدَ ،
الشَّق ُة ،وامتحنوا بمحن الصادقين :رجعوا على أعقابهم ناكصين سبيل الهدى ،وعلم
ُ
النجاة.

وذهب آخرون إلى التقصير في أمرنا ،واحتجوا بمتشابه القرآن ،فتأولوه بآرائهم،

واتهموا مأثور الخبر مما استحسنوا ،يقحمون في أغمار الشبهات ،ودياجير الظلمات،

بغير َقَبس نور من الكتاب ،وال أثرة علم من مظان العلم ،زعموا َّأنهم على الرشد من
غيهم.
ف هذه االَمة؟!
وإلى من يفزعُ َخَل ُ

بالفرقة واالختالف ،يكفر بعضهم بعضاً ،وهللا
وقد درست أعالم الملة والدين ُ
تعالى يقول( :وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) آل عمران:
.105
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فمن الموثوق به على إبالغ الحجة؟ وتأويل الحكمة؟ إال إلى أهل الكتاب ،وأبناء
ولمي َدع الخلق سدى
أئمة الهدى ،ومصابيح الدجى ،الذين احتج هللا بهم على عبادهَ ،
من غير حجة.
هل تعرفونهم؟
أو تجدونهم إال من فروع الشجرة المباركة ،وبقايا الصفوة الذين أذهب هللا عنهم
الرجس ،وطهرهم تطهي اًر ،وبرأهم من اآلفات ،وافترض مودتهم في الكتاب كشف

الغمة ،لالَربلي.

وقال (ع) لرجل شاجره في مسألة شرعية فقهية:
«يا هذا! لو صرت إلى منازلنا ،الَريناك آثار جبرئيل في رحالنا ،أفيكون أحد
أعلم بالسنة منا» نزهة الناظر ،للحلواني.
وقال أيضاً:
« َّ
إن دين هللا ال ُيصاب بالعقول الناقصة ،واآلراء الباطلة ،والمقاييس الفاسدة ،ال
صاب إال بالتسليم.
ُي ُ
فمن َّ
سلم لنا َسلِ َم ،ومن اقتدى بنا ُه ِدي ،ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك
إكمال الدين.

االسالمية قد منيت بالتحريف ،فجاء في تاريخ المذاهب ِ
نعم إن االَمة ِ
االسالمية

الموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي
البن زهرة قوله ...:البد أن يكون للحكم ا َ
في القضاء و ِ
االفتاء ،الَنه ليس من المعقول أن يلعنوا علياً فوق المنابر ،وأن يتركوا
العلماء يتحدثون بعلمه ،وينقلوا فتاواه وأقواله ،وخصوصاً ما يتصل بأساس الحكم
االسالمي تاريخ المذاهب ِ
ِ
االسالمية.

ونحن لو أردنا التفصيل في مثل هذا الحتاج بحثنا إلى مجل ٍ
دات و ٍ
أسفار ،لكننا
نكتفي بما نقله ابن االَثير كي تعرف حال أصحاب المدونات في عهد الحجاج بن

يوسف الثقفي.

قال ابن االَثير :كان الحجاج بن يوسف والي العراق من قبل االَمويين قد ختم

491

في يد جابر بن عبد هللا [االَنصاري] وفي ُعنق سهل بن سعد الساعدي وأنسبن
مالك ،ير ُيد إذاللهم ،وأن يتجنبهم الناس وال يسمعوا منهم أُسد الغابة ترجمة سهل بن
سعد.

أهل البيت والتدوين
من الثابت المتواتر أن أهل البيت قد أباحوا التدوين ،إذ كتب ِ
االمام علي

صحيفة عن رسول هللا طولها سبعون ذراعاً بخطه وإمالء رسول هللا انظر أعيان
الشيعة وقد جمع الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب ما ُروي من أحاديث هذه

الصحيفة متناث اًر في أبواب الفقه في كتاب أسماه بـ (صحيفة علي بن أبي طالب عن

رسول هللا ،دراسة توثيقية فقهية) طبع هذا الكتاب سنة  1406هـ في حلب عن دار
السالم.
وقد كانت الصحيفة عند االَئمة من ولد علي يتوارثونها ويحرصون عليها غاية

الحرص ،فعن الحسن بن علي :إن العلم فينا ،ونحن أهله ،وهو عندنا مجموع كله
شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش إال هو عندنا
بحذافيره ،وإنه ال يحدث
ٌ
مكتوب بإمالء رسول هللا وخط علي بيده االحتجاج ،للطبرسي ،البحار.
ولما سئل عن رأي أبيه في الخيار ،أمر بإحضار ربعة وأخرج منها صحيفة

صفراء تضم آراء علي في ذلك العلل ،البن حنبل طبعة جامعة انقرة تحقيق الدكتور
طلعت والدكتور إسماعيل.
وقد كان هذا الكتاب عند ِ
االمام الحسين ،ثم عليبن الحسين ،ثم الباقر ،ثم
الصادق و ...انظر بصائر الدرجات فيبدو واضحاً للعيان اهتمام أوالد علي (ع)

اهتماماً ال نظير له بهذه الصحيفة حتى أن الحسين لم يشغله ما هو فيه أن يودع ما
عنده عند ابنته الكبرى فاطمة لتسلمها إلى ِ
االمام علي بن الحسين ،لكون تلك الكتب
كن اًز من كنوز آل محمد ووديعة الرسول (ص) عندهم .وقد وصل االهتمام بفاطمة
الزهراء بنت رسول هللا أن تقول لجاريتها فضة حين افتقدت الصحيفة (ويحك!
اطلبيها فإنها تعدل عندي حسناً وحسيناً).
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هذا االهتمام لم يكن اعتباطياً نابعاً عن رغبة شخصية ،الَن معادلة الصحيفة
بريحانتي رسول هللا أمر يستحق التوقف الطويل ،إذ يبدو أن العلم المكنون في هذه
الصحيفة يعادل ما عند ِ
االمامين الحسن والحسين من علم عن رسول هللا ،وأن ما

ترفد به هذه الصحيفة المسلمين يعادل ما يرفد به ِ
االمامان أُمة رسول هللا (ص).

هذه الرعاية المتزايدة للمدونات بصورة عامة ،وكتاب علي خاصة ،النجد لها أث اًر
عند المدرسة المقابلة ـ مدرسة الرأي واالجتهاد ـ فأُِث َر عن أبي بكر حرقه لمدونته،
وعن عمر حرقه لمدونات اآلخرين ،وعن عثمان حرقه للمصاحف ،وعن معاوية أمره
ِ
باالقالل من الحديث إال حديث روي على عهد عمربن الخطاب ،وهكذا باقي
الخلفاء ،بخالف أهل البيت الذين واصلوا التدوين وحفظوا المدونات منذ بداية التشريع
ِ
االسالمي ونزول الوحي إلى وقت متأخر.
أم َر علياً بالتدوين وقال له :اكتب ما أُملي عليك،
فقد ورد أن رسول هللا (ص) َ
فقال علي :يا رسول هللا ! أتخاف َعَل َّي النسيان؟ قال :ال ،ولكن دون لشركائك ،قال:

ومن شركائي يا رسول هللا؟ قال :االَئمة الذين يأتون من بعدك انظر بصائر الدرجات
وهذا يجعلنا نتيقن بأن النبي (ص) أراد أن يحفظ شريعته بواسطة التدوين عند
أهل بيته وغيرهم لتبقى المدونات ذخ اًر وتراثاً علمياً الَجيال المسلمين في العصور

المتأخرة.

فاستعانة أئمة أهل البيت بكتاب علي ونظرهم فيه وإشهادهم اآلخرين عليه جاء
لتوثيق ما يقولونه وينقلونه عن رسول هللا وأنه لم ِ
يأت جزافاً عن رأي بل له أصل عن

الرسول.

فعن الصادق أنه قال :كان علي بن الحسين إذا أخذ كتاب علي فنظر فيه،
قال :من يطيق هذا الروضة من الكافي.
وفي ِ
االرشاد للمفيد :عن الباقرَّ :
أن والده السجاد قال له :يابني أعطني بعض
ثم
تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب ،فأعطيته ،فق أر فيها شيئاً يسي اًر َّ
تركها من يده تضج اًر وقال :من يقوى على عبادة علي ِ
االرشاد للمفيد ، 142 : 2
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مناقب آل أبي طالب إعالم الورى  ،البحار.
والذي يستوقفنا هذين النصين :هو هل اختص كتاب علي ببيان الفرائض

الشرعية واالَحكام الفقهية فقط؟ أم أنه شمل علوماً أُخرى غيرها؟!

الذي ينص عليه هذان النصان هو أن الكتاب كان يحتوي على أُصول العبادات
ومستحباتها وقد حفظ في طياته جميع أُصول ومباني الدين ِ
االسالمي كوحدة
متجانسة متكاملة وفيه ما يحتاج إليه المسلمون ،ولما وقف ِ
االمام زين العابدين على
المستحبات والنوافل والسنن التي في الكتاب قال وهو ذو الثفنات المعروف بكثرة
عبادته وقيامه وصيامه  :من يطيق هذا؟
فنهج التدوين والمحافظة على المدونات كان ديدن أئمة أهل البيت وأتباعهم،
االحراق و ِ
مقابل ِ
االتالف ومنع التحديث والتدوين الذي دأب عليه أصحاب مدرسة
(االجتهاد والرأي) وهذا ما ال يدع مجاالً للشك بأوثقية وأضبطية «ما هو الحجة»

عند أهل البيت ونهج التعبد دون ما عند المدرسة المقابلة من موروث مختلط متأثر

بشتى العوامل وشتى اآلراء بدءاً من تشريع االجتهاد والرأي قبال النص ومرو اًر

انتهاء بما ال نهاية
بتثبيت القياس واالستعانة باالَ ُُصول الجديدة المطروحة الحقاً ،و ً
له من آراء واتجاهات.
وإذا رجعنا إلى حديث الصحيفة التي كانت في حوزة ِ
االمام محمدبن علي الباقر

وابنه جعفر بن محمد الصادق وجدنا التركيز واالهتمام المتزايد عليها.
فعن عذافر الصيرفي قال :كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر (أي
الباقر) فجعل يسأله ،وكان أبو جعفر له مكرماً ،فاختلفا في شيء! فقال أبو جعفر:
يا بني! قمِ ،
علي.
فأخرج كتاب ٍ
فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً وفتحه ،وجعل ينظر ،حتى أخرج المسألة ،فقال أبو

جعفر :هذا خط علي وإمالء رسول هللا.

وأقبل على الحكم ،وقال :يا أبا محمد! اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث

شئتم ـ يميناً وشماالً ـ فوهللا ال تجدون العلم ،أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم
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جبرئيل (ع) رجال النجاشي.
وفي حديث آخر جاء في جواب الباقر للحكم بن عتيبة حينما سأله عن تقسيم
االَسنان؟ قوله (هكذا وجدناه في كتاب علي) الكافي الديات ،باب الخلقة.
وعن ز اررة بن أعين ،قال :سألت أبو جعفر عن الجد ،وذكر الحديث إلى أن قال

 :فأقبل الكافي المواريث باب أن الميراث لمن سبق .على ابنه جعفر وقال له :أ ْقر َى
إلي طرف
إلي صحيفة مثل فخذ البعير ،فلما ألقى َّ
ز اررة صحيفة الفرائض ،فأخرج َّ

فنظرت فيها ،فلما أصبحت
الصحيفة ،إذا كتاب غليظُ ،يعرف أن ُه من كتب االَولين،
ُ
لقيت أبا جعفر ،فقال لي :أقرأت صحيفة الفرائض؟ فإن الذي رأيت وهللا يا ز اررة هو
الحق ،الذي رأيت إمالء رسول هللا وخط علي بيده ،وقد حدثني أبي عن جدي أن
أمير المؤمنين حدثه بذلك الكافي المواريث ،باب ميراث الولد مع االَبوين.
وعن أبي أيوب الخزاز ،عن أبي عبد هللا (الصادق) قال :إن في كتاب علي :أن

كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ...الكافي المواريث  .وعن سليمان بن خالد،
عن أبي عبد هللا قال :في كتاب علي :أن نبياً من االَنبياء شكا إلى ربه القضاء..

الكافي القضاء باب أن القضاء بالبينات..

وهذا النص يؤكد قولنا عن موسوعية «كتاب علي» وأنه شمل العلوم الدينية
والدنيوية التي جاء بها النبي (ص) عن هللا عز وجل ،إذ إن هذا النص يؤكد وجود
النبياء واالَ ُُمم السالفة في كتاب علي ،وأنه دونها من فلق فم رسول هللا ،وقد
أخبار ا َ
وصلنا من كتاب علي أخبار الديانات السابقة ومن مسخوا وعذبوا و...
ِ
االمام علي بن أبي طالب
لم ينحصر عمل ِ
االمام فيما كتبه في «الكتاب» عن رسول هللا ،إذ نصت

المصادر على أن علياً كان قد دون كتباً أُخرى استقيت من علم رسول هللا ،وقد نسب
الشريف المرتضى المتوفى  436إلى ِ
االمام كتاب (المحكم والمتشابة في القرآن)
انظر الذريعة واالَشعري القمي المتوفى  103نسب إليه كتاب (ناسخ القرآن
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ومنسوخه) رجال النجاشي الذريعة البحار والحافظ ابن عقدة الكوفي المتوفى 333
ذكر ِ
لالمام (ستين نوعاً من أنواع علوم القرآن) أعيان الشيعة البحار.
أما أوالد ِ
اقتداء
االمام علي وأصحابه فقد دون كل منهم كتباً في جميع المجاالت
ً
االسالميِ ،
برائد التدوين ِ
االمام علي بن أبي طالب.
فجاء عن الحارث االَعور الهمداني أنه روى كتاباً كامالً عن أمير المؤمنين

رجال النجاشي الفهرست للطوسي.

وعن أبي رافع أنه روى عن علي كتاباً رجال النجاشي تأسيس الشيعة تاريخ

بغداد.

وأما ربيعة بن سميع ،فقد روى الزكاة عن أمير المؤمنين في كتاب ،كتبه
عليه السالم له بخطه لما بعثه على الصدقات رجال النجاشي وانظر الكافي كتاب
الزكاة ،باب أدب التصدق.
وروى عن محمد بن قيس البجلي ـ وهو من أصحاب ِ
االمام ـ قسم القضايا عن
علي ،وقد عرض ما عنده على الباقر فصدقه فيه رجال النجاشي تأسيس الشيعة:
ال حتى القرن السابع الهجري ،حيث أخذ
ولميثم بن يحيى التمار كتاب كان متداو ً
منه الطبري مباشرةتأسيس الشيعة.
وأصبغ بن نباتة المجاشعي فقد روى قسم القضاء عن علي ،وقد طبع هذا باسم
(أقضية أمير المؤمنين) أو (عجائب أحكام أمير المؤمنين).
ولسليم بن قيس كتاب يرويه عنه أبان بن عياش.
وهناك كتب أُخرى لصحابة وتابعين آخرين نقلوها أو أخذوا علومها عن علي بن
أبي طالب ،فقد جاء في االَشباه والنظائر للسيوطي عن ابن عساكر :أن بعض

النحاة كان يذكر عنده تعليقة أبي االَسود التي ألقاها إليه عليبن أبي طالب االَشباه
والنظائر ،للسيوطي أنباء الرواة ،للقفطي ِسَير أعالم النبالء
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وجاء عنه عليه السالم أنه كتب عهداً لمالك االَشتر النخعي لما واله مصر ،وقد
طِب َع مستقالًّ ،وقد دون عليه ا َ
طبع هذا الكتاب في نهج البالغة كما ُ
العالم شروحاً
االمام في السياسة و ِ
كثيرة ،الَهميته وضخامة فكرة ِ
االدارة واالجتماع فضالً عن حقوق
الراعي والرعية.

وعن االَعمش ،عن إبراهيم ،عن أبيه ،قال :خطبنا علي فقال :من زعم َّ
أن عندنا

شيئاً نقرأه ليس في كتاب هللا تعالى وهذه الصحيفة قال :صحيفة معلقة في سيفه،
فيها أسنان ِ
االبل وشيء من الجراحات فقد كذب تقييد العلم جامع بيان العلم وفضله

الطبقات الكبرى البخاري.

وعن طارق ،قال :رأيت علياً على المنبر وهو يقول :ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إال
كتاب هللا وهذه الصحيفة تقييد العلم.

فإن هذين النصين ـ وما شابههما من النصوص ـ يكشفان معالم مهمة حول
كتاب علي والتدوين ،إذ يبدو أن قسماً من المسلمين نتيجة لتراكم الجهل بالتدوين

وفوائده ،والتحديث وآثاره ،والجهل بالتنزيل والتأويلو ،...نتيجة لذلك كله كان بعض
المسلمين يستغربون أن يكون عند علي (ع) كتاب أو كتب في علوم ِ
االسالم ،ولعلهم
كانوا يرمونه بأنه كتاب «غير كتاب هللا» أو أنه «قرآن آخر» كما يزعمه اليوم بعض
كتاب المسلمين ،الذي لم يحيطوا علما بدقائق أُمور التدوين والمدونات الموجودة في
الصدر االَول فكأن ِ
المر ،وأنه إنما يستلهم علومه
االمام علي أراد أن يوضح حقيقة ا َ
من كتاب هللا والصحيفة التي كتبها عن رسول هللا ،التي هي بمنزلة تفسير شامل

للقرآن الكريم وما نزل به الوحي في جميع أبعاده ومفاداته ،وليس فيما يقول به شيء
خارج عن هذين المصدرين االَساسيين.

فكالم ِ
االمام علي هذا ناظر إلى دفع شبهة أو ِفرية وجود كتاب آخر يضاهي
أو يغاير كتاب هللا ،فلذلك خص الراوي مقدار الجراحات وشيء من أسنان ِ
االبل

وغيرها بالذكر التفصيلي ،الَنها معهودة عندهم وعرفوا حكمها على عهد رسول هللا
وليس فيها شيء مما لم يطرق أسماعهم إجماالً وإن جهلوا محتوياته تفصيالً ،وكأن
ذلك المقام اقتضى أن يخص بالذكر الصحيفة ،إذ الكالم ليس مسوقاً لنفي مدونات

497

أُخرى عند ِ
االمام علي ،لثبوت كتب أُخرى عند أهل البيت غير هذه كما سيأتي
تفصيله.
وبهذا يكون معنى قوله (وهذه الصحيفة) إشارة إلى أنه ال يقول بشيء إال وقد
صدر عن رسول هللا فيه أصل.
والحق أن «كتاب علي» كان هو رأس العلوم وأجل الكتب قد اًر عند أهل البيت،
فلذلك كان تأكيد علي وأوالده عليه تأكيداً شديداً حتى أن ابن سيرين تمنى أن يرى
ذلك الكتاب أو يحصل عليه ،لقوله :لو أصبت هذا الكتاب لكان فيه العلم ِ
االمام
جعفر الصادق ،لعبد الحليم الجندي.
إن علي بن أبي طالب كان من أشد المؤكدين والمناصرين لتدوين العلم عموماً،
والنبوي منه على وجه الخصوص؛ فعن الحارث عن علي ،قال :من يشتري مني
علماً بدرهم ،قال :فذهبت فاشتريت صحفاً بدرهم ،ثم جئت بها تقييد العلم تاريخ بغداد
هذا إلى نصوص أُخرى كثيرة في حثه على التدوين ومشروعيته منها قوله (قيدوا
َّ
ين كان أحسن)
العلم ،قيدوا العلم) تقييد العلم وقوله َ
(الخط عالمة ،فكل ما كان ْأب َ
ألق دواتك ،و ِ
شق قلمك ،وأ ِ
كنز العمال وقوله لكاتبه عبيدهللا بن أبي رافعِ :
َفرج
أط ْل َّ
بين السطور ،و قرمط بين الحروف كنز العمال ومثله في النهج.
َ

وقوله :أطل جلفة قلمك وأَسمنه ،وأيمن قطتك ،وأسمعني طنين النون ،وحور
الحاء ،وأَسمن الصاد ،وعرج العين ،واشقق الكاف ،وعظم الفاء ،ورتل الالم ،وأسلس

الباء والتاء والثاء ،وأقم الزاي ِ
أذكر لك
َ
وعل ذنبها واجعل قلمك خلف أُذنك يكون ُ
كنزل العمال.

وهذه الوصايا الدقيقة في علم الخط الذي هو ركن مهم من أركان التدوين ما

زالت إلى اليوم أُصوالً يحتذيها الخطاطون ويشتقون منها براعتهم في تجويد الخط

العربي ،نعم إن أهل البيت كانوا يهتمون بأمر التدوين إلى أقصى ما يمكن ،إذ تراهم

يرشدون أصحابهم والكتاب إلى مراعاة نكات دقيقة جداً ،وهذه النصوص خير دليل
لنفي ما نسب إلى ِ
االمام علي من أنه كان ينهى عن تدوين الكتب واالحتفاظ بها
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ومما يؤكد أيضاً ما قلناه من دور للحكام في الوضع واالختالق!!
فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى

كان عند السيدة فاطمة كتاباً أخذته عن أبيها ،ذكره الفريقان.
فجاء في كتب أهل السنة والجماعة كما نقل الخرائطي عن مجاهد قوله :دخل
أُبي بن كعب على فاطمة (رض) ابنة محمد فأخرجت إليه كربة فيها كتاب (من كان
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره) مكارم االَخالق ،للخرائطي طبعة القاهرة،

مكتبة السالم.

إلي عمربن عبدالعزيز:
وقال القاسم بن الفضيل ،قال لنا محمد بن علي :كتب َّ
أن انسخ وصية فاطمة ،فكان في وصيتها الستر الذي يزعم أنها أحدثته ،وأن رسول
هللا دخل عليها فلما رآه رجع ...مسند أحمد  ،المعجم الكبير  ،مكارم االَخالق،
للخرائطي وذكر ابن بابويه القمي ـ من الشيعة ـ بسنده إلى ِ
االمام الصادق أنه قال:
كنت انظر في كتاب فاطمة ،فليس َملِ ٌك يملِ ُك إال وهو مكتوب باسمه واسم أبيه
ِ
االمامة والتبصرة من الحيرة

وفي الكافي :أن الصادق (ع) أجاب عن مسألة سئل فيها اعتماداً علىكتاب

فاطمة انظر الكافي كتاب الزكاة باب حساب زكاة النقدين .وقد اشتهر كتاب فاطمة

بالمصحف وهذا هو الذي استغله المغرضون للتشنيع على أنصار مدرسة أهل البيت،
مع العلم أن كلمة «مصحف» و«صحيفة» كانتا تطلقان منذ الصدر االَول ِ
االسالمي
على كل كتاب ،واليختص بكتاب هللا عز وجل حتى يلزم تصحيح ما يقولونه.

قال الشيخ طاهر الجزائري :لما توفي النبي بادر الصحابة إلى جمع ما كتب في
عهده (ص) في موضع واحد وسموا ذلك المصحف معرفة النسخ توجيه النظر
ِ
االمام الحسن بن علي (المجتبى)
االمام الحسن صحيفة أبيه ِ
كانت عند ِ
االمام علي بن أبي طالب ،يحتفظ بها
وينقل عنها علوم محمد (ص) ،قال عبد الرحمن بن أبي ليلى :سألت الحسن بن
علي عن قول علي في الخيار ،فدعا بربعة ،فأخرج منها صحيفة صفراء مكتوب فيها
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البي حاتم فيمكن أن
قول علي في الخيار دراسات في الحديث النبوي عن العلل َ

يرشدنا النص إلى أمرين:

االَول :وجود خالف بين الصحابة في الخيار مما دعى ابن أبي ليلى أن يسأله

عن قول علي فيه.

الثاني :اشتهار أصالة فقه علي بين المسلمين مما دعا ابن أبي ليلى أن يطلب
قول علي من ِ
االمام الحسن اعتقاداً منه بوجود كتاب علي عنده.
هذا وأن الحسن بن علي أكد أكثر من مرة على أهمية نشر العلم االَصيل

وضرورة تحمل أهل البيت وأوالدهم لمسؤولية حفظ الشريعة عبر التدوين والتحديث.
فعن شرحبيل بن سعد ،قال :دعا الحسن بن علي بنيه وبني أخيه ،قال :يابني
صغار قوم ،يوشك أن تكونوا كبار آخرين ،فتعلموا العلم ،فمن لم
وبني أخي! إنكم
ُ
يستطع منكم أن يرويه فليكتبه وليضعه في بيته الطبقات الكبرى (ترجمة ِ
االمام
الحسن) بتحقيق المرحوم السيد عبدالعزيز الطباطبائي ،جامع بيان العلم وفضله
تاريخ اليعقوبي الكفاية في علم الرواية ،كنز العمال تاريخ دمشق (ترجمة ِ
االمام
الحسن).
ِ
فاالمام أوصى أبناءه وأبناء أخيه بتحمل العلم منذ الصبا لينتفعوا به ولينفعوا
اآلخرين ،وذلك لصيرورة العلم على حافة الضياع وخطر الهاوية.
وال أدري أنه لو لم تكن حفظت لنا تلك المدونات إلى اليوم ،فماذا كان مصير
التشريع ِ
االسالمي.
إننا نرى االختالف وضياع االَحكام مع وجود المدونات المتأخرة زماناً ،فكيف

بنا لو لم يكن هناك تدوين أصالً؟!

وعن أبي عمرو بن العالء ،قال :سئل الحسن بن علي عن الرجل يكون له

ثمانون سنة يكتب الحديث؟

قال :إنه يحسن أن يعيش شرف أصحاب الحديث.
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ِ
االمام الحسين بن علي (الشهيد)
من الثابت عند أئمة أهل البيت وشيعتهم أن كتاب ِ
االمام علي دخل في حيازة
االمام الحسن ،و ِ
االمام الحسين بعد وفاة أخيه ِ
ِ
االمام الحسين لما حضره الذي حضره ـ

كما في بصائر الدرجات ـ دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتاباً
ملفوفاً ...بصائر الدرجات وفي آخرَّ :
أن الكتب كانت عند علي (ع) فلما سار إلى
العراق استودع الكتب أُم سلمة ،فلما مضى علي كانت عند الحسن ،فلما مضى

الحسن كانت عند الحسين ،فلما مضى الحسين كانت عند عليبن الحسين ...بصائر
الدرجات.
ال وهذا الكتاب غير الكتاب الذي أمنه رسول هللا عند أُم سلمة وأوصاها أن
تعطيه لخليفته من بعده ،بشرط أن يطلبه منها ،فظلت محافظة عليه إلى أن بايع
الناس علياً ،فجاء علي إليها وسألها الكتاب فسلمته إليه مناقب ابن شهرآشوب

بصائر الدرجات

وجاء عن علي بن الحسين أنه قال  :أتى محمد بن الحنفية الحسينبن علي
فقال :أعطني ميراثي من أبي ،فقال له الحسين :ما ترك أُبوك إال سبعمائة درهم

فضلت من عطاياه .قالَّ :
فإن الناس يزعمون فليأتون فيسألوني فالأجد بداً من أن

أُجيبهم ،قال :فأعطني من علم أبي .قال :فدعا الحسين ـ قال ـ فذهب فجاء بصحيفة

تكون أقل من شبر أو أكبر من أربع أصابع ،قال :فمالَت شجره و نحوه علماً بصائر
الدرجات

المؤمن من قبل رسول هللا عند أُم سلمة لم يكن نفس ما أماله على
فالكتاب
َّ

عليبن أبي طالب فإنه كان في االَول ما يحتاج إليه الخليفة في حكومته وكان ما في
الثاني يدور في مدار التشريع وأخبار االَمم و...

والَهمية هذا الكتاب حرص ِ
االمام الحسين ـ وهو في أشد الظروف قساوة ـ على

أن يوصل هذا العلم إلى من يقوم بعده ،ومن هنا تسفر الحقيقة عن أن أُم المؤمنين
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أُم سلمة كانت من أوائل المسلمات اللواتي حافظن على التدوين وأدركن خطورة
منعه ،وهذه المرأة الصالحة كانت موضع تقدير أئمة أهل البيت جميعاً وقد أودعوا
عندها النفيس من مدونات الشريعة المحمدية.

نعم ،إن ِ
االمام الحسين كان من دعاة التدوين والتحديث فمما يؤيد ذلك ما جاء
في خطبته في منى :أما بعد ،فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم
وعلمتم وشهدتم ،وإني أُريد أن أسألكم عن شيء ،فإن صدقت فصدقوني ،اسمعوا
مقالي واكتبوا قولي ،ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ،فمن أمنتم من الناس ووثقتم به
فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا ،فإني اتخوف أن يدرس هذا االَمر ويذهب الحق

كتاب سليم بن قيس

وجاء عن عبد هللا بن سنان قال :سألت أبا عبد هللا (الصادق) عن المحرم
يموت كيف يصنع به ،فحدثني أن عبد الرحمن بن علي مات باالَبواء مع الحسينبن
علي وهو محرم ،ومع الحسين عبدهللا بن العباس ،وعبداللهبن جعفر ،فصنع به كما
صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيباً ،قال :وذلك في كتاب علي (ع) تهذيب

االَحكام كتاب الحج.

وقد جاء :أن الَخيه محمد بن الحنفية ـ كذلك ـ مسنداً في الحديث ِ
االمام الصادق
والمذاهب االَربعة عن تمهيد لتاريخ الفلسفة ِ
االسالمية .وهذا يدلل على أن أوالد
ِ
االمام علي كانوا من أصحاب المدونات وقد اهتموا بالكتابة حفاظاً على السنة
المطهرة وزيادة لتوثيق ما ينقلونه عن النبي.
ِ
االمام علي بن الحسين (السجاد)
أُِثر عن ِ
االمام السجاد عدة رسائل أشهرها :رسالة الحقوق طبعت هذه الرسالة

مكر اًر وعليها شروح كثيرة .والصحيفة هي االَخرى مطبوعة ولها شروح كثيرة فقد قال

أبو حمزة الثمالي :قرأت صحيفة فيها كالم زهد من كالم علي بن الحسين وكتبت ما

فيها ،ثم أتيت علي بن الحسين فعرضت ما فيها عليه ،فعرفه وصححه انظر الكافي
الفهرست للطوسي.
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فمن المحتمل أن يكون ما ق أر فيها أبو حمزة هو جزء من الصحيفة الكاملة
السجادية ،الَن الكالم في الصحيفة ال يقتصر على الزهد ففيه أُمور أُخرى.

هذا ،وقد روى محمد الباقر وزيد بن علي والحسين االَصغر ـ أبناء ِ
االمام

السجاد ـ رسالة عن أبيهم في أحكام الحج طبعت هذه الرسالة بمطبعة الفرات| بغداد،
بتقديم العالمة السيد هبة الدين الشهرستاني ،منسوباً إلى ِ
االمام زيد.
االمام زيد و ِ
واشتهر عن ولديه ِ
االمام الباقر اهتمامهم بأمر التدوين ،إذ عد مقدم
كتاب مفاتيح كنوز السنة الشيخ أحمد محمد شاكر ِ
االمام زيداً [في المجموع] ـ على
الئمة المتقدمين)
فرض صحة االنتساب إليه ـ بإنه (أقدم كتاب موجود من كتب ا َ

مفاتيح كنوز السنة ،مقدمة الشيخ أحمد شاكر.

وقال االَستاذ محمد عجاج الخطيب مثله ...:وعلى هذا يكون «المجموع» من
أهم الوثائق التاريخية التي تثبت ابتداء التصنيف والتأليف في أوائل القرن الثاني

الهجري ،بعد أن استنتجنا هذا من خالل عرضنا لمصنفات ومجاميع من غير أن

نرى نموذجاً مادياً يمثل أُولى تلك المصنفات ،اللهم إال موطأ مالك الذي انتهى من
تأليفه قبل منتصف القرن الهجري الثاني ،فيكون المجموع قد صنف قبله بنحو ثالثين
سنة ،ومن الواضح أن المجموع المطبوع جمع بين الفقه والحديث ،فهو يضم
المجموعين الفقهي والحديثي ولكنهما ليسا منفصلينالسنة قبل التدوين.
ونقل االَستاذ أسد حيدر عن كتاب «تمهيد لتاريخ الفلسفة ِ
االسالمية» ،قوله:

(ولزيد بن علي مدونة فقهية اكتشفت بين المخطوطات القديمة في المكتبة االَمبروزية

بميالنو ،الخاصة ببالد العرب الجنوبية ،وهذا المخطوط يعد أقدم مجموعة في الفقه
ِ
االسالمي ،وعلى كل حال ينبغي أن يوضع هذا الكتاب موضع االعتبار فيما يتعلق

االسالمي انـظـر ِ
بتاريخ التأليف في الفقه ِ
االمـام الصـادق والمـذاهـب االَربـعـة عـن
تمهيـد لتـاريـخ الفلسـفة ِ
االسالمية.
وقد طبع هذا الكتاب باسم (مسند ِ
االمام زيد بن علي).

إال أنك قد عرفت أن الحق هو وجود مدونات منذ عصر رسول هللا وهي أقدم
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من مجموع ِ
االمام زيد ،وأن النموذج المادي للمدونات يرجع إلى القرن االَول الهجري

ويتمثل برسالة الحقوق والصحيفة السجادية ـ التي دونها أبي حمزة الثمالي وغيره ـ
وهما دليالن ماديان حيان ماثالن للعيان لحد هذا اليوم.

والجدير ذكره هنا أن مدونات ِ
االمام السجاد بثقلها االَكبر تنحو منحى جديداً في
ً
ثقافة المسلمين َّ
المدونة ،وقد فتحت مجاالً ما زال ضخماً في تراث المسلمين أالَ وهو

«الدعاء» و«الحقوق» فإن هذين المجالين هما من أهم وأعرق ما عهده المسلمون

من ثقافة ،وذلك معالج ًة منه لما كان ضرورياً جداً في عصره الشريف ،الَن االَخالق
ِ
االسالمية والحقوق المترتبة للفرد وللمجتمع كادت تمسخ في العهد اليزيدي وما بعده
ومر كالمه سابقاً  ،وعن ِ
االمام الصادق في الكافي قريب منه فراجع .فكان تدوين

المراض المرحلة وعالجاتها ،وتوثيق لتاريخ مرحلة مهمة
ما يعالج ذلك بمثابة تدوين َ
االسالمية ولعلم غض من العلوم ِ
من المشرعات ِ
االسالمية.
وهذا يزيد في توثيق مدونات ِ
االمام زيد بن علي ـ لو صح االنتساب إليه ـ
ُ
وِ
االمام محمدبن علي الباقر ،فإن فيهما الكثير مما أخذاه عن أبيهما عن آبائه.
وذكر ابن الصفوان أن لزيد كتاباً في «القلة والجماعة» كان يستعمله في

محاججة خصومه ويلجأ إليه التحف شرح الزلف ،للسيد مجد الدين المؤيدي ثورة زيد
بن علي ،لناجي حسن.
قال ناجي حسن في مقدمة تحقيقه لكتاب «الصفوة» ِ
لالمام زيد :تنسب إلى زيد
بضع عشرة رسالة في موضوعات مختلفة ،كعلم الكالم ،والتفسير ،والفقه واالَخبار
الصفوة (مقدمة المحقق).

وقد عد المؤيدي الحسني في كتابه «التحف ،شرح الزلف) أسماء كتب ِ
لالمام
زيد انظر التحف.ـ لم نقف عليها عند اآلخرين.
وقال االَستاذ عبد الحليم الجندي :ألف عمرو بن أبي المقدام جامعاً في الفقه
االمام زين العابدين ِ
يرويه عن ِ
االمام جعفر الصادق ،لعبد الحليم الجندي
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هذا وقد حقق السيد محمد جواد الجاللي كتاب (غريب القرآن) ِ
لالمام زيدبن
االعالم ِ
علي أخي اًر ،وطبع ضمن منشورات منظمة ِ
االسالمي|إيران.
فترى هذا التوافر والتواصل من أئمة أهل البيت منصباً على التدوين والتحديث،
إذ ظهر لك أنهم كانا يدونون ويأمرون أبناءهم بالتدوين ويحثون أصحابهم عليه ،مع
االَخذ بنظر االعتبار عصر ِ
االمام السجاد بالخصوص ،فإنه من أحرج االَزمنة على
علماء آل محمد لكونه بعد واقعة الطف فبروز مدونات قيمة عن ذلك العصر
ِ
االسالمي بفضل مدرسة التدوين ما هو إال معجزة من المعاجز في تاريخ الثقافة

ِ
االسالمية.

و من التخبطات التي كانت بسبب تفسيرهم بالرأي للقرآن الكريم فإنهم يتقولون إن
سورة عبس وتولى قد نزلت تعاتب الرسول األكرم عليه وعلى آله أفضل الصالة
والتسليم  ،بينما الطائفة الشيعية تنفي ذلك وتقول إن سبب النزول هو عندما عبس
عثمان بن عفان في وجه عبد هللا ابن مكتوم.
أما المصادر الشيعية المتضمنة لنزول اآلية في عثمان  ،فأكثر التفاسير الشيعية
كتفسير التبيان للطوسي  ،ومجمع البيان للطبرسي  ،والبرهان للسيد البحراني  ،ونور

الثقلين للحويزي  ،وتنزيه األنبياء للسيد المرتضى  ،وقد استدلوا مضافاً إلى الروايات

عن أهل البيت عليهم السالم الذين هم الثقل الثاني الذين اُمرنا بالتمسك به في
الحديث النبوي المتواتر  ،والمطهرون بنص القرآن  ،وهم سفينة نوح.

استدلوا أيضاً بقوله تعالى ( َ :وإَِّن َك َل َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم [ ) القلم  ]. 4 :فكيف يصفه
تعالى بذلك وهو يستخف ويستهين بالمؤمن الفقير لكونه أعمى.
َّللاِ لِنت َلهم وَلو ُكنت َف ًّ
ٍ ِ
ظ اْلَقْل ِب
ظا َغِلي َ
وكذلك قوله تعالى ( َ :فِب َما َر ْح َمة م ْن َّ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
الَ ْنَف ُّ ِ
ف َع ْن ُه ْم [ )  ...آل عمران  ]. 159 :وضمير المفرد
ضوا م ْن َح ْولِ َك َف ْ
اع ُ

المخاطب قد ورد في سور عديدة يراد بها غيره صلى هللا عليه وآله  ،كما في سورة
ال صَّلى * وَل ِكن َك َّذب وتَوَّلى * ثُ َّم َذهب ِإَلى أَهلِ ِه يتَم َّ
طى *
َ ْ
ََ
َ َ َ
ْ ََ
ص َّد َق َو َ َ
القيامة ( َ :فالَ َ
أ َْوَلى َل َك َفأ َْوَلى * ثُ َّم أ َْوَلى َل َك َفأ َْوَلى [ ) القيامة  31 :ـ  ]. 35فابتدأ بصورة المفرد
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الغائب  ،ثم بصورة المفرد المخاطب عدوالً من الغيبة إلى الخطاب في ضمير المفرد

 ،كما في سورة عبس.

ِ
ِ
ف َق َّد َر *
ف َق َّد َر * ثُ َّم ُقت َل َك ْي َ
وكذلك في سورة المدثر ( ِ :إَّن ُه َف َّك َر َوَق َّد َر * َفُقت َل َك ْي َ
ال ِإ ْن َه َذا ِإالَّ ِس ْحٌر ُي ْؤثَ ُر * ِإ ْن
ثُ َّم َن َ
استَ ْكَب َر * َفَق َ
ظ َر * ثُ َّم َعَب َس َوَب َس َر * ثُ َّم أ َْدَب َر َو ْ
ه َذا ِإ َّال َقول اْلبش ِر * سأ ِ ِ
اك َما َسَق ُر [ ) المدثر  18 :ـ]. 27
ْ ُ ََ
ُصليه َسَق َر * َو َما أ َْد َر َ
َ
َ ْ
فإنه تعالى ابتدأ بضمير المفرد الغائب في عبس وبسر  ،ثم في األخير عدل إلى
ضمير المفرد المخاطب مع أن المعني في هذه اآليات من سورة المدثر هو الوليد بن
المغيرة المخزومي  ،فصرف كون الضمير مفرد مخاطب ال يدل على كون المراد به

النبي صلى هللا عليه وآله في االستعمال القرآني.
أما مصادر أهل سنة الجماعة  :فقد طعن غير واحد منهم في الروايات

الواردة لديهم في كون مورد نزولها النبي صلى هللا عليه وآله.

ففي فتح القدير قال  :قال ابن كثير  « :فيه غرابة  ،وقد تكلم في إسناده«.
وفي سنن الترمذي الجزء الخاص بالتفسير قال  « :قال أبو عيسى  :هذا حديث
غريب«.
وحكى اآللوسي في روح المعاني عن القرطبي ذهابه إلى أن عبد هللا بن أم مكتوم
مدني ولم يجتمع بالصناديد المذكورين في تلك الروايات من أهل مكة  ،هذا مع أن
أسانيدها غير تامة وال تخلو من طعن.
وذكر القرطبي في أحكام القرآن قال »  :قال علماؤنا  :ما فعله ابن أم مكتوم كان
من سوء األدب  ،لو كان عالماً بأن النبي صلى هللا عليه وآله مشغول بغيره  ،وأنه

يرجو إسالمهم  ،ولكن هللا تبارك وتعالى عاتبه حتى ال تنكسر قلوب أهل الصفة ،

ونقل إن ابن أم مكتوم دافع قائده لما أراد أن يكفه عن مشاغلة النبي صلى هللا عليه
وآله .أي فهو ينقل أن طرفاً ثالثاً كان في مسرح الواقعة«.
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وهذا ما تشير إليه روايات أهل البيت عليهم السالم أنها نزلت في عثمان وابن أم
مكتوم وكان ابن أم مكتوم مؤذناً لرسول هللا صلى هللا عليه وآله  ،وكان أعمى فجاء

إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعنده أصحابه  ،وعثمان عنده  ،فقدمه رسول هللا
صلى هللا عليه وآله على عثمان  ،فعبس عثمان وجهه وتولى عنه.

فأنزل هللا ( َ :عَب َس َوتََوَّلى [ ) عبس  ، ] 1 :يعنى  :عثمان.
يك َل َعَّل ُه َي َّزَّكى [ ) عبس  2 :ـ  ، ] 3أي  :يكون
(أ ْ
اءهُ األ ْ
َع َمى * َو َما ُي ْد ِر َ
َن َج َ
طاه اًر زكياً.
أ َْو َي َّذ َّك ُر [ ) عبس  ] 4 :قال  :يذكره رسول هللا صلى هللا عليه وآله ( َ :فتَْنَف َع ُه
ِ
استَ ْغَنى * َفأ َْن َت َل ُه
الذ ْك َرى [ ) عبس  ]. 4 :ثم خاطب عثمان فقال (  :أ َّ
َما َم ِن ْ

ص َّدى [ ) عبس  5 :ـ  ]. 6قال  :أنت إذا جاءك غني تتصدى له وترفعه.
تَ َ

َو َما َعَل ْي َك أ ََّال َي َّزَّكى [ ) عبس  ، ] 7 :أي ال تبالى زكياً كان أو غير زكي إذا كان
غنياً.
ك َي ْس َعى[ ) عبس  ، ] 8 :يعني ابن أم مكتوم.
َوأ َّ
اء َ
َما َم ْن َج َ
َو ُه َو َي ْخ َشى * َفأ َْن َت َع ْن ُه َتَل َّهى [ ) عبس  9 :ـ  ، ] 10أي تلهو و « تلتفت إليه »
كما جاء في تفسير القمي لعلي بن إبراهيم.
ومما يدلل على يد الوضع في الروايات الواردة لديهم انها نزلت في النبي صلى هللا
عليه وآله هو  :أن اآليات تحكي خلقاً مستم اًر لمن تخاطبه بصيغة الجملة الفعلية ،

والفعل المضارع الدال على اإلستمرار ال قضية واحدة في واقعة  ،ويأبى الخلق

النبوي العظيم أن تكون صفته وخلقه المستمر أن يرغب في التصدى إلى األغنياء ،

ويتنفر ويصد ويلهو عن الفقراء  ،فذيل اآليات صريح في استمرار هذا الخلق الشيء
في المخاطب باآليات.
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مع أن رواياتهم تزعم أن قضية واحدة في واقعة لم تتكرر  ،ولم تكن صفة وخلقاً ،
فال تتوافق مع لسان اآليات  ،ولذلك اعترف اآللوسي منهم « روح المعاني » أن

ضمير الغيبة في عبس دال على أن من صدر عنه ذلك غير النبي صلى هللا عليه
وآله  ،ألنه ال يصدر عنه صلى هللا عليه وآله مثله.
وأما دعواهم أن لسان سورة عبس هو نظير ما ورد في سورة الكهف واألنعام من قوله
َّ ِ
َّه ْم ِباْل َغ َد ِاة َواْل َع ِش ِي ُي ِر ُيدو َن َو ْج َه ُه َوالَ تَ ْع ُد
اصِب ْر َنْف َس َك َم َع الذ َ
ين َي ْد ُعو َن َرب ُ
تعالى ( َ :و ْ
اك َع ْن ُه ْم تُ ِر ُيد ِز َين َة اْل َحَي ِاة ُّ
َغَفْلَنا َقْلَب ُه [ ) الكهف ].28 :
الد ْنَيا َوالَ تُ ِط ْع َم ْن أ ْ
َع ْيَن َ
وقوله (  :والَ تَ ْ َّ ِ
َّه ْم ِباْل َغ َد ِاة َواْل َع ِش ِي ُي ِر ُيدو َن َو ْج َه ُه
ط ُرْد الذ َ
ين َي ْد ُعو َن َرب ُ
َ
ط ُرَد ُه ْم َفتَ ُكو َن
ِح َساِب ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء َو َما ِم ْن ِح َساِب َك َعَل ْي ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء َفتَ ْ
األنعام ].52 :

َما َعَل ْي َك ِم ْن
َّ ِ ِ
ِ
ين [ )
م ْن الظالم َ

فلسان اآليتين يفترق ببون شاسع مع لسان سورة عبس ؛ فإن لسانهما اإلنشاء واألمر
والنهي ال اإلخبار بوقوع الفعل كما في سورة عبس بل بوقوع استمرار الفعل والصفة
المذمومة  ،وبالتالي فإن لسان اإلنشاء متعارف في االستعمال القرآني هو من باب
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن
إياك اعني واسمعي يا جارة  ،نظير قوله تعالى ( َ :وَلَق ْد أُوح َي ِإَل ْي َك َوإَِلى الذ َ
ط َّن َع َملُ َك [ ) الزمر  ، ] 65 :أي  :أن المراد الجدي من
َش َرْك َت َلَي ْحَب َ
َقْبلِ َك َلِئ ْن أ ْ
الخطاب هو عموم الناس تحذي اًر و انذا اًر لهم.

معنى قوله تعالى «حملته أمه كرها ووضعته كرها«
تخبط في تفسيرها أهل السنة الذين يعتمدون على التفسير بالرأي فيقولون و كثير من
تفاسيرهم الغير المعول عليها التي إنما هي من أفكارهم و تابعة لهواهم أوصى هللا
تعالى ابن آدم بوالديه الحسن في صحبته إياهما أيام حياتهما ،والبر بهما في حياتهما
ِ
ان ِب َوالِ َد ْي ِه ِإ ْح َس ًانا َح َمَل ْت ُه
وبعد مماتهما ،وذلك مصداقا لقوله تعالى» َ :و َو َّ
نس َ
ص ْيَنا ْاإل َ
ِ
ِ
ين
أ ُّ
صالُ ُه ثَ َالثُو َن َش ْه ًار َحتَّ ٰى ِإ َذا َبَل َغ أ ُ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
َش َّدهُ َوَبَل َغ أ َْرَبع َ
ض َع ْت ُه ُك ْرًها َو َح ْملُ ُه َوف َ
َِّ
سن ًة َقال ر ِب أَوِزعِني أَن أ ْ ِ
ِ
َع َم َل
َش ُك َر ن ْع َمتَ َك التي أ َْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعَل ٰى َوال َد َّي َوأ ْ
ْ
َن أ ْ
ََ َ َ ْ ْ
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ِ ِ
ِِ
ِ ِ
صالِحا تَرضاه وأ ِ ِ ِ
ين» ،سورة
َصل ْح لي في ُذ ِريَّتي ِإني تُْب ُت ِإَل ْي َك َوإِني م َن اْل ُم ْسلم َ
َ ً ْ َ َُ ْ
األحقاف :آية .15

ض َع ْت ُه ُك ْرًها»،
وأورد اإلمام الطبرى فى تفسيره فى قوله تعالى» َ :ح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
بر بهما لما كان منهما إليه حمال ووليدا وناشئا
أى ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا ا
ثم وصف جل ثناؤه ما لديه من نعمة أمه وما القت منه في حال حمله ووضعه
ونبهه على الواجب لها عليه من البر واستحقاقها عليه من الكرامة وجميل الصحبة
ض َع ْت ُه ُك ْرًها يقول :وولدته
فقال» َ :ح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه» ،يعني في بطنها كرها يعني مشقة َوَو َ
كرها يعني مشقة.
ض َع ْت ُه
فقد حدثنا بشر قال :ثنا يزيد قال :ثنا سعيد عن قتادة « َح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
ُك ْرًها» ،يقول :حملته مشقة ووضعته مشقة ،وحدثنا ابن عبد األعلى قال :ثنا ابن ثور
ض َع ْت ُه ُك ْرًها» قاال حملته
عن معمر عن قتادة والحسن في قوله « َح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
في مشقة ووضعته في مشقة.

ِ
صالُ ُه ثَالثُو َن َش ْه ًار» أى وحمل أمه
وبين الطبرى أن معنى قوله تعالىَ « :و َح ْملُ ُه َوف َ
إياه جنينا في بطنها وفصالها إياه من الرضاع وفطمها إياه شرب اللبن ثالثون شهرا،

َش َّدهُ » اختلف أهل التأويل في مبلغ حد ذلك من السنين ،فقال
وقوله « َحتَّى ِإ َذا َبَل َغ أ ُ
بعضهم :هو ثالث وثالثون سنة ،فقد حدثنا أبو ُك َريب قال :ثنا ابن إدريس قال:
سمعت عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس قال :أشده :ثالث
وثالثون سنة واستواؤه أربعون سنة والعذر الذي أعذر هللا فيه إلى ابن آدم ستون،

وقال آخرون :هو بلوغ الحلم.

ِ
ين َسَن ًة» أن ذلك حين تكاملت حجة هللا عليه
وأشار إلى أن قوله تعالىَ « :وَبَل َغ أ َْرَبع َ
وسير عنه جهالة شبابه وعرف الواجب هلل من الحق في بر والديه ،فقد حدثنا ابن
ِ
ال َر ِب
عبد األعلى قال :ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة « َوَبَل َغ أ َْرَبع َ
ين َسَن ًة َق َ
أ َْوِز ْعِني» حتى بلغ وقد مضى من سيئ عمله ما مضى.
ِ
َش ُك َر ِن ْع َمتَ َك َّالِتي أَ ْن َع ْم َت َعَل َّي َو َعَلى
َن أ ْ
ال َر ِب أ َْوِز ْعني أ ْ
وأوضح الطبرى أن قولهَ « :ق َ
َوالِ َد َّي» ،أى يقول هذا اإلنسان الذي هداه هللا لرشده وعرف حق هللا عليه فيما ألزمه
من بر والديه وأغرني بشكر نعمتك التي أنعمت علي في تعريفك إياي توحيدك
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وهدايتك لي لإلقرار بذلك والعمل بطاعتك « َو َعَلى َوالِ َد َّي» من قبلي وغير ذلك من
نعمتك علينا وألهمني ذلك ،وأصله من وزعت الرجل على كذا :إذا دفعته عليه.
وتابع« :أن قوله "وأَن أَعمل ِ
ضاهُ" أى أوزعني أن أعمل صالحا من
صال ًحا تَ ْر َ
َ ْ ََْ َ
األعمال التي ترضاها وذلك العمل بطاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم،
َصلِ ْح لِي ِفي ُذ ِرَّيِتي» يقول :وأصلح لي أموري في ذريتي الذين وهبتهم بأن
وقوله « َوأ ْ
تجعلهم هداة لإليمان بك واتباع مرضاتك والعمل بطاعتك فوصفه جل ثناؤه بالبر
باآلباء واألمهات والبنين والبنات ،وقد ُذكر أن هذه اآلية نـزلت في أبي بكر الصديق
رضي هللا عنه.

ِ
ِِ
ِ ِ
ين" يقول تعالى ذكره مخب ار عن
واستكمل« :أن قوله "ِإني تُْب ُت ِإَل ْي َك َوإِني م َن اْل ُم ْسلم َ
هذا اإلنسان أنه يقول :تبت من ذنوبي التي سلفت مني في سالف أيامي وإني من
الخاضعين لك بالطاعة المستسلمين ألمرك ونهيك المنقادين لحكمك«.
أي ما نستنتجه من تفاسيرهم أن مصاديق اآلية الكريمة كل الناس مع أن كل كتب
التاريخ تبين أن مصداقا هذه اآليات الكريمة هما عيسى بن مريم و حسين بن علي
عليهم السالم ال غير فهما لوحدهما من بقيا في بطن أمهما ستة أشهر و لما ولدا
عاشا .و لم تنطبق على غيرهما أبدا .و لكن اآليات تشير إلى الذرية و عيسى بن
مريم عليهما السالم لم تكن له ذرية إذا فاآلية الكريمة إنما هي في الحسين بن علي
عليهما السالم ال غير .و لكن هل يعترف الحساد لمثل الحسين عليه السالم بمثل
هذه المنقبة؟
االمام الحسين (ع) في سورة األحقاف
ص ْيَنا ِْ
ِ
صالُ ُه
ان ِب َوالِ َد ْي ِه ِإ ْح َس ًانا َح َمَل ْت ُه أ ُّ
﴿ َوَو َّ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
اإل ْن َس َ
ض َع ْت ُه ُك ْرًها َو َح ْملُ ُه َوف َ
ِ
ِ
َش ُك َر ِن ْع َمتَ َك
َن أ ْ
ثَ َالثُو َن َش ْه ًار َحتَّ ٰى ِإ َذا َبَل َغ أ ُ
ال َر ِب أ َْوِز ْعني أ ْ
َش َّدهُ َوَبَل َغ أ َْرَبع َ
ين َسَن ًة َق َ
َّالِتي أ َْنعمت عَل َّي وعَلى والِد َّي وأَن أَعمل ِ
َصلِ ْح لِي ِفي ُذ ِريَِّتي ِإِني
صال ًحا تَ ْر َ
ضاهُ َوأ ْ
َْ َ َ َ َ ٰ َ َ َ ْ ََْ َ
ٰ ِ َّ ِ
ِِ
ِ ِ
َح َس َن َما َع ِملُوا َوَنتَ َج َاوُز
ين *أُوَلئ َك الذ َ
تُْب ُت ِإَل ْي َك َوإِني م َن اْل ُم ْسلم َ
َّل َع ْن ُه ْم أ ْ
ين َنتََقب ُ
ِ
َّ ِ
ِ
َع ْن سِيَئ ِات ِهم ِفي أَصح ِ
وع ُدو َن ﴾
اب اْل َجَّنة َو ْع َد الص ْد ِق الذي َك ُانوا ُي َ
ْ َ
ْ
َ
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روى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد هللا(ع) قال لما حملت فاطمة(ع)
بالحسين جاء جبرئيل الى رسول هللا(ص )فقال ان فاطمة ستلد غالماً تقتله امتك من

بعدك فلما حملت بالحسين(ع) كرهت حمله  .وحين وضعته كرهت وضعه  .ثم قال
ص ْيَنا
ابو عبد هللا(ع) تكرهه لما علمت انه سيقتل  .قال وفيه نزلت هذه اآلية ﴿ َوَو َّ
ِْ
ِ
صالُ ُه ثَ َالثُو َن َش ْه ًار
ان ِب َوالِ َد ْي ِه ِإ ْح َس ًانا َح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
اإل ْن َس َ
ض َع ْت ُه ُك ْرًها َو َح ْملُ ُه َوف َ
.﴾...
اخبر القرآن الكريم بطريقته الخاصة عن قصة الحسين ع
واشار االئمة(ع) الى تلك اآليات من خالل الميراث العلمي الذي ورثوه عن جدهم
النبي(ص) ،من قبيل ما رواه ابن شهر آشوب في كتاب (المناقب) عن محمد بن
َّ ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِدَي ِ
ارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال
ين أ ْ
مسلم عن أبي جعفر(ع) في قوله تعالى  ﴿ :الذ َ
ِ ٍ ِ
ِ
َّللاِ َّ
ات
َّللاُ َوَل ْوَال َد ْف ُع َّ
َن َيُقولُوا َربَُّنا َّ
صَل َو ٌ
أْ
اس َب ْع َ
الن َ
ص َوام ُع َوِبَي ٌع َو َ
ض ُه ْم بَب ْعض َل ُهد َم ْت َ
ِ
ِ
َّللاَ َلَق ِو ٌّي َع ِز ٌيز ﴾
ص ُرهُ ِإ َّن َّ
ص َرَّن َّ
َّللاِ َكِث ًا
اس ُم َّ
َو َم َساج ُد ُي ْذ َك ُر ف َ
يها ْ
َّللاُ َم ْن َي ْن ُ
ير َوَلَي ْن ُ
قال  :نحن  ،نزلت فينا.
َّ ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِدَي ِ
ارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق
ين أ ْ
وفي تفسير على بن ابراهيم وقوله عزوجل  ﴿ :الذ َ
 ﴾...قال  :الحسين صلوات هللا عليه وعلى جده وأبيه وامه واخيه وذريته وبنيه ،
حين طلبه يزيد ليحمله الى الشام فهرب الى الكوفة وقتل بالطف.
وفي روضة الكافي عن ابن محبوب عن أبى جعفر االحول عن سالم بن المستنير
َّ ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِدَي ِ
ارِه ْم
ين أ ْ
عن أبى جعفر عليه السالم في قول هللا تبارك وتعالى  ﴿ :الذ َ
َّللاُ  ﴾ ...قال نزلت في رسول هللا(ص) وعلى وحمزة
َن َيُقولُوا َربَُّنا َّ
ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال أ ْ
وجعفر  ،وجرت في الحسين عليهم السالم أجمعين.

وفي مجمع البيان قال أبو جعفر عليه السالم نزلت في المهاجرين وجرت في آل
محمد  :الذين اخرجوا من ديارهم واخيفوا.
ونموذج ذلك كثير ومن ذلك سورة االحقاف  ،وسورة الفجر  ،وغيرها.
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الحسين(ع) في سورة األحقاف
فاآليات تتحدث عن انسان خاص
تتحدث هذه اآليات عن انسان معين  ،وليس عن كل انسان  ،لقوله تعالى ( :وحمله

وفصاله ثالثون شهرا) اذ المعروف ان الرضاعة وحدها في الحاالت االعتيادية تقدر
بحولين كاملين فتبقى ستة اشهر  ،واآليات تذكر ان هذا االنسان قد ولد لستة اشهر
مضافا الى ذلك ان الشكر على النعمة االلهية مطلوب من االنسان من عمر
التكليف وليس حين يبلغ االربعين سنة فقط  ،مضافا الى ذلك ان اآليات تصرح
بقبول عمل هذا االنسان وليس كل عامل عمله مقبول.
تفسير اآلية في التراث السني
جاء في التراث الروائي التفسيري السني عن ابن عباس وعلي(ع) انها نزلت في ابي
بكر وذريته.

قال القرطبي  :وروي أن اآلية نزلت في أبي بكر الصديق وكان حمله وفصاله في
ثالثين شه ار حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شه ار .
قال السيوطي وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال أنزلت هذه

اآلية في أبي بكر الصديق رضي هللا عنه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال
رب أوزعني اآلية فاستجاب هللا له فأسلم والداه جميعا وإخوانه وولده كلهم ونزلت فيه

ط ٰى َواتََّق ٰى ﴾ إلى آخر السورة.
أيضا ﴿ َفأ َّ
َع َ
َما َم ْن أ ْ
قال القرطبي  :وقال علي رضي هللا عنه هذه اآلية نزلت في أبي بكر الصديق

رضي هللا عنه أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع ألحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره
فأوصاه هللا بهما ولزم ذلك من بعده .
تفسير اآلية في التراث الشيعي
وفي التفسير الروائي الشيعي عن علي بن الحسين(ع) واالمام الصادق(ع) انها نزلت
في الحسين(ع) وتسعة من ذريته.
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روى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد هللا(ع) قال لما حملت فاطمة(ع )
بالحسين جاء جبرئيل الى رسول هللا(ص) فقال ان فاطمة ستلد غالماً تقتله امتك من
بعدك فلما حملت بالحسين(ع) كرهت حمله  .وحين وضعته كرهت وضعه  .ثم قال

ص ْيَنا
ابو عبد هللا(ع) تكرهه لما علمت انه سيقتل  .قال وفيه نزلت هذه اآلية َ ﴿ :وَو َّ
ِْ
ِ
صالُ ُه ثَ َالثُو َن َش ْه ًار
ان ِب َوالِ َد ْي ِه ِإ ْح َس ًانا َح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
اإل ْن َس َ
ض َع ْت ُه ُك ْرًها َو َح ْملُ ُه َوف َ
. ﴾...

وروى الكليني ايضاً رواية اخرى اكثر تفصيالً وهي  :عن ابي عبد هللا(ع) قال:

ان جبرئيل(ع) نزل على محمد(ص) فقال له يا محمد ان هللا يبشرك بمولود يولد من

فاطمة تقتله امتك من بعدك.
فقال  :يا جبرئيل وعلى ربى السالم ال حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله
امتي من بعدي.
فعرج ثم هبط(ع) فقال  :يا محمد ان ربك يقرئك السالم ويبشرك بانه جاعل في
ذريته االمامة والوالية والوصية ،
فقال  :قد رضيت.
ثم ارسل الى فاطمة ؛ ان هللا يبشرني بمولود يولد لك تقتله امتي من بعدي.
فأرسلت اليه ال حاجة لي في مولود مني تقتله امتك من بعدك.
فارسل اليها ان هللا قد جعل في ذريته االمامة والوالية والوصية فأرسلت اليه اني قد
رضيت.

ص ْيَنا ِْ
ُم ُه ُك ْرًها
قال وفيه نزلت هذه اآلية َ ﴿ :وَو َّ
ان ِب َوالِ َد ْي ِه ِإ ْح َس ًانا َح َمَل ْت ُه أ ُّ
اإل ْن َس َ
ِ
ِ
ال
صاُل ُه ثَ َالثُو َن َش ْه ًار َحتَّ ٰى ِإ َذا َبَل َغ أ ُ
َش َّدهُ َوَبَل َغ أ َْرَبع َ
َوَو َ
ين َسَن ًة َق َ
ض َع ْت ُه ُك ْرًها َو َح ْمُل ُه َوف َ
ِ
َش ُكر ِنعمتَك َّالِتي أ َْنعمت عَل َّي وعَلى والِد َّي وأَن أَعمل ِ
َر ِب أ َْوِز ْعني أ ْ
صال ًحا تَ ْر َ
َن أ ْ َ ْ َ َ
ضاهُ
َْ َ َ َ َ ٰ َ َ َ ْ ََْ َ
َصلِ ْح لِي ِفي ُذ ِريَِّتي  ﴾ ...فلو ال انه قال اصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم ائمة
َوأ ْ
وقد رواها الشيخ الصدوق ايضا في كتابه علل الشرائع.
الواقع التاريخي يؤكد ان الحسين(ع) وذريته مصداق اآلية
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والواقع التاريخي الذي جرى بعد نزول القرآن نجده لصالح الرواية الشيعية حيث ولد

الحسين(ع) لستة اشهر ورضاعته اربعة وعشرون شه ار هذه ثالثون شه ار كما اشارت
اآلية  .وقد استفاضت بل تواترت االحاديث عن جده النبي(ص) في فضله.
وتصدت الدولة االموية لتشويه نهضته وتأطيرها باطار الخروج على امام الزمان ،
وان من خرج على امام زمانه مات ميتة جاهلية ورووا عن النبي(ص) كذبا انه قال
(من خرج عن السلطان مات ميتة جاهلية)  ،لتبرير قتله(ع) وسبي نسائه في مأساة

ال نظير لها في تاريخ االسالم  ،واطبقت االمة على السكوت عشرين شه ار بعد
الواقعة ال تسمع فيها من خطباء المنابر بعد صالة الجمعة في كل االمة االسالمية

شرق االرض وغربها اال لعن علي والحسن والحسين.

ثم تزلزلت االرض من تحت اقدام بني امية  ،واستجاب هللا تعالى دعاء الحسين(ع)
حين بتر عمر يزيد  ،ونزع رغبة الملك من قلب ولده معاوية فاستقال بعد اربعين
يوما  ،واختلف اهل الشام واقتتلوا على السلطة  ،واقتتل اهل خراسان  ،واقتتل اهل
اليمن واهل البصرة  ،وامتازت الكوفة عن غيرها بان القتال كان فيها بين جبهة قاتلت

الحسين(ع) وجبهة ترفع شعار الحسين لألخذ بثأره ممن كانوا في السجون من شيعته
 ،وبدأ النشء الجديد يتب أر من بني امية ويترحم على الحسين وابيه واخيه ، :وينفتح
على احاديث النبي(ص) فيهم وفي امامتهم االلهية حتى سقطت دولة بني امية
وانهار اعالمهم في الحسين(ع) تماما.
وتحول قبر الحسين(ع) الى مزار عالمي قل نظيره.
مضافا الى ذرية تنتسب اليه بعدد غفير يمأل الدنيا برز منهم تسعة ائمة في الدين
تاسعهم ادعي لهم انه غائب وانه ال زال حيا ينتظر اذن هللا له بالظهور ليمال

االرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجو ار وهي دعوى يحملها الشيعة ويملكون
وسائل اثباتها لمن رام تحقيق النظر فيها.
وليس من شك ان هذه االمور بمجموعها تشكل ظاهرة خاصة بالحسين(ع) وذريته ،
ال يملك ابو بكر وذريته شيئا منها على االطالق.
ويتضح من ذلك ان الرواية التي نسبت الى علي(ع) والى تلميذه ابن عباس  ،وتقول
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ان اآلية في ابي بكر وولده ليس لها شيء من الواقع التاريخي يصدقها ولو سلطنا
البحث في اسانيدها لكشف البحث عن الوضاع الذي وضعها.
شرح اآليات
ص ْيَنا ِْ
ان ِب َوالِ َد ْي ِه ِإ ْح َس ًانا ﴾ ...
قوله تعالى ﴿ َوَو َّ
اإل ْن َس َ
ص ْيَنا ِْ
ان ِب َوالِ َد ْي ِه ُح ْسًنا َوإِ ْن
وردت الوصية بالوالدين في آية اخرى َ ﴿ :وَو َّ
اإل ْن َس َ
جاهد ِ
ك ِبي َما َل ْي َس َل َك ِب ِه ِعْل ٌم َف َال تُ ِط ْع ُه َما . ﴾ ...
اك لتُ ْش ِر َ
َ ََ َ
الحسن واحد  ،والمعنى اننا امرنا االنسان بمعاملة والديه بالحسنى  ،أي
واالحسان و ُ
بالطاعة والموافقة لهما مادامت هذه الطاعة فيما امر به هللا ونهى عنه  ،فاذا امراه

بالشرك فال طاعة وال موافقة.

وحين يكون الجو العام هو تبنى الدولة لعن علي بصفته ملحدا في الدين  ،واستعانوا
بالكذب على النبي ؛ لتأييد ذلك وتكريسه  ،ثم مالحقة من يعتقد بإمامة علي ويروي
االحاديث الصحيحة عن النبي في حقه  ،وانزلوا به اشد العقاب من تسميل االعين
وقطع االيدي واالرجل  ،والسجن  ،والنفي  ،والقتل  ،وتهديم البيوت  ،ومحو اسمائهم
من ديوان العطاء على مرأى من الحسين ومسمع يترتب على ذلك ان ينهض
الحسين ليضع حدا لذلك.
واآلية كأنها تشير الى وجود وصية وعهد من هللا تعالى الى الحسين بان يبر والديه ،
وليس من شك ان من البر هو رفع الظلم والحيف عنهما  ،وليس من شك ان اكبر
ظلم وقع على النبي هو الكذب عليه واكبر ظلم وقع على علي هو تشويه سيرته ؛
ليظهروه بمظهر المفسد في الدين  ،وانه يستحق البراءة واللعن ومالحقة شيعته ،

وهذه الوصية تقررت يوم رأى النبي في المنام بني امية ينزون على منبره وساءه ذلك
ولم ير بعدها مستجمعا ضاحكا  ،وقد واخبره هللا تعالى انه المنجي من فتنتهم هو
نهضة الحسين وشهادته وظالمته.
َِّ
الن ِ
ط ِب َّ
اك ِإ َّال ِف ْتَن ًة
اس َو َما َج َعْلَنا ُّ
َحا َ
الرْؤَيا التي أ ََرْيَن َ
قال تعالى ﴿ َوإِ ْذ ُقْلَنا َل َك ِإ َّن َرب َ
َّك أ َ
اس و َّ
ِ ِ
ون َة ِفي اْلُق ْر ِ
ير ﴾
ط ْغَي ًانا َكِب ًا
آن َوُن َخ ِوُف ُه ْم َف َما َي ِز ُيد ُه ْم ِإ َّال ُ
الش َج َرَة اْل َمْل ُع َ
ل َّلن َ
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وروى السيوطي في الدر المنثور في تفسير عن ابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقي
في الدالئل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال رأى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بنى أمية على المنابر فساءه ذلك.
وال بد ان النبي(ص) قد تحدث الحسين وهو ابن سبع سنوات بذلك ؛ ليستكشف رأيه
ثم ابلغه الخبر االلهي  ،والتقدير االلهي ومن الطبيعي ان يستجيب لجده ولربه كما
استجاب اسماعيل لربه وألبيه.
ض َع ْت ُه ُك ْرًها ﴾ ...
قوله تعالى ﴿ َ ...ح َمَل ْت ُه أ ُّ
ُم ُه ُك ْرًها َوَو َ
قال االمام الصادق(ع) قال لما حملت فاطمة(ع) بالحسين جاء جبرئيل الى الرسول
هللا(ص) فقال ان فاطمة ستلد غالماً تقتله امتك من بعدك فلما حملت بالحسين(ع)
كرهت حمله  .وحين وضعته كرهت وضعه  .ثم قال ابو عبد هللا(ع) تكرهه لما

عملت انه سيقتل.
ِ
صالُ ُه ثَ َالثُو َن َش ْه ًار ﴾ ...
قوله تعالى ﴿ َ ...و َح ْملُ ُه َوف َ
روى الطبري قال  :حدثنا الحسن بن يحيى  ،قال  :أخبرنا عبد الرزاق  ،قال  :أخبرنا

معمر  ،عن الزهري  ،عن أبي عبيدة قال  :رفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر

 ،فقال  :إنها رفعت ال أراها إال قد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر  ،فقال
ابن عباس  :إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر  .قال  :وتال ابن عباس :

وحمله وفصاله ثالثون شه ار  ،فإذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر  .فخلى
عثمان سبيلها.

اقول  :بل الفتوى اساسا هي لعلي(ع) عليه السالم و ابن عباس فهو تلميذ له.

روى الطبري قال  :حدثني يونس بن عبد االعلى  ،قال  :أخبرنا ابن وهب  ،قال
ثني  :ابن أبي ذئب  ،عن أبي قسيط  ،عن بعجة بن زيد الجهني  ،أن امرأة منهم
دخلت على زوجها  ،وهو رجل منهم أيضا  ،فولدت له في ستة أشهر  ،فذكر ذلك
لعثمان بن عفان رضي هللا عنه  ،فأمر بها أن ترجم  ،فدخل عليه علي بن أبي
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طالب رضي هللا عنه  ،فقال  :إن هللا تبارك وتعالى يقول في كتابه  :وحمله وفصاله

ثالثون شه ار  .وقال  :وفصاله في عامين قال  :فوهللا ما بعد عثمان أن بعث إليها
ترد.

وروي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة أشهر  ،فذكر ذلك لعثمان رضي
ِ
صالُ ُه ثَ َالثُو َن
هللا عنه فأمر برجمها  ،فقال له علي  :قال هللا تعالى ﴿ َ ...و َح ْملُ ُه َوف َ
ِ
ِ
ام ْي ِن  ﴾ ...فوهللا ما بعد
صاُل ُه في َع َ
َش ْه ًار  ﴾ ...وقال في آية أخرى ﴿ َ ...وف َ
عثمان أن بعث إليها ترد.

اقول  :والروايات اآلنفة الذكر تخفيف ألصل الرواية اذ ان فتوى علي(ع) جاءتهم

متأخرة وقد فرغ من المرأة  ،كما في الرواية االتية:

روى ابن كثير في تفسيره قال  :قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد هللا
بن قسيط عن معمر بن عبد هللا الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت
له لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان رضي هللا عنه فذكر ذلك له فبعث
إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت وما يبكيك فوهللا ما التبس بي أحد
من خلق هللا تعالى غيره قط فيقضي هللا سبحانه وتعالى في ما شاء فلما أتي بها
عثمان رضي هللا عنه أمر برجمها فبلغ ذلك عليا رضي هللا عنه فأتاه فقال له ما
تصنع ؟

قال ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك ؟
فقال له علي رضي هللا عنه أما تق أر القرآن ؟

قال بلى.

ِ
صاُل ُه ثَ َالثُو َن َش ْه ًار  ، ﴾ ...وقال
قال أما سمعت هللا عز وجل يقول ﴿ َ ...و َح ْمُل ُه َوف َ
﴿ ...حوَلي ِن َك ِ
امَل ْي ِن  ﴾ ...فلم نجده بقي إال ستة أشهر.
َْ ْ
قال  :فقال عثمان رضي هللا عنه وهللا ما فطنت بهذا علي بالمرأة فوجدوها قد ُف ِرغ
منها.
قال :فقال معمر فوهللا ما الغراب بالغراب وال البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه فلما
رآه أبوه قال ابني وهللا ال أشك فيه قال وابتاله هللا تعالى بهذه القرحة بوجهه اآلكلة
فما زالت تأكله حتى مات رواه ابن أبي حاتم .
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َش َّدهُ ﴾ ...
قوله تعالى ﴿ َ ...حتَّ ٰى ِإ َذا َبَل َغ أ ُ
بلوغ االشد  :هو االحتالم كما في الروايات عن اهل البيت(ع) وقد ذكرت الروايات
السن التي يقع فيها االحتالم وهي  :اذا انهى ثالث عشرة سنة ودخل في السنة
الرابعة عشرة ،وايضا ورد ان االحتالم يحصل في ست عشرة سنة وسبع عشرة سنة
وثماني عشرة سنة  ،وليس من شك ان السن المتعارفة هي خمس عشرة سنة
والدخول في السادسة عشرة.
ِ
ين َسَن ًة ﴾ ...
قوله تعالى ﴿ َ ...وَبَل َغ أ َْرَبع َ
اقول فيه احتماالن:
االول  :ان االربعين سنة تحسب من والدته  .والمعنى ان هذا االنسان لما بلغ من
العمر اربعين سنة قال قوله الذي ذكرته اآلية.
الثاني :ان االربعين سنة تحتسب من البلوغ أي عاش اربعين سنة بعد بلوغ االشد ،
فيكون المعنى ان هذا االنسان لما بلغ الخامسة والخمسين من عمره قال قوله االنف

الذكر.
وليس من شك ان حمل اآلية على المعنى االول يجعل ذكر بلوغ االشد زائدا ولغوا
وهو خالف ما يعرف عن القرآن من انه يحسب لكل حرف وكلمة حسابها بخالف
حملها على االحتمال الثاني.
ولما كانت اآلية/تبعا للرواية الواردة  /تتحدث عن الحسين(ع) فهي اذن تريد ان
تذكر عمره الشريف ولكنها تحاشت ذكره بشكل صريح جدا لمنهج وحكمة عرف بها
القرآن عند حديثه عن االشخاص.
ومن الثابت تاريخيا ان الحسين(ع) حين قتل يوم عاشو ار سنة  61هجـ كان ابن
الخامسة والخمسين وشهور فمن المؤرخين من جعله ابن خمس وخمسين سنة واربعة
اشهر وسبعة ايام  ،وقد وردت رواية في ذلك رواها ابن سعد في طبقاته  ،ومنهم من
جعله ابن ست وخمسين واشهر كما عند غيره.
ِ
َش ُك َر ِن ْع َمتَ َك َّالِتي أ َْن َع ْم َت َعَل َّي ﴾ ...
َن أ ْ
ال َر ِب أ َْوِز ْعني أ ْ
قوله تعالى ﴿ َ ...ق َ
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أوزعني ان اشكر  :أي اجعلني موَلعا بشكرك يا رب.

علي  :هي نعمة االصطفاء واالجتباء ومن مظاهرها الطهارة ،
نعمتك التي انعمت َّ
واذهاب الرجس  ،وضمان اجابة الدعاء ووراثة العلم  ،والتوكيل االلهي بحفظ الرسالة
 .وقد كان الحسين(ع) احد افراد آية التطهير  ،واحد افراد اية المباهلة  .واحد افراد
اية القربى  .ثم هو احد االوصياء وورثة العلم الذي كتبه علي(ع) بإمالء النبي ص
قوله تعالى ﴿ َ ...و َعَل ٰى َوالِ َد َّي ﴾ ...
هما علي(ع) والنبي(ص) وقد انعم عليهما بنعمة االصطفاء بالطهارة وانعم على
ِٰ
ُّك
يك َرب َ
النبي بالنبوة وعلى علي باإلمامة  .نظير قول يعقوب ليوسف ﴿ َوَك َذل َك َي ْجتَِب َ
يل ْاأل ِ ِ ِ ِ
ويعلِم َك ِم ْن تَأ ِْو ِ
ِ
وب َك َما أَتَ َّم َها َعَل ٰى أََب َوْي َك
َ
َحاديث َوُيت ُّم ن ْع َمتَ ُه َعَل ْي َك َو َعَل ٰى آل َي ْعُق َ
َ َُ ُ
ِ ِ
ِ
اق ﴾ ...
يم َوإِ ْس َح َ
م ْن َقْب ُل إ ْب َراه َ
صالِ ًحا ﴾ ...
قوله تعالى ﴿ َ ...وأ ْ
َن أ ْ
َع َم َل َ
لما كان الحسين(ع) بعد هالك معاوية قد رفض بيعة يزيد  ،وهو االحسان الذي
تفرضه الوصية بالوالدين  ،اذ كيف يتوقع ان يبايع الحسين(ع) لنظام جعل من
اوليات سياسته التربوية والدينية لعن علي(ع )بوصفه ملحدا في الدين  ،وعلي(ع)
ولي الناس بعد النبي(ص) بنص كالم النبي(ص )في غدير خم (هللا موالي وانا
مولى المؤمنين فمن كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من واله وعاد من عاداه
وانصر من نصرة واخذل من خذله.

ثم ان رفض البيعة يستتبعه مواقف اخرى تنسجم معها من قبيل اعالم الناس
باحاديث النبي(ص) في حق علي(ع) وهي ممنوعة ويستلزم الحديث بها تعريض
المتحدث بها الى ما ال يتصور من العذاب والنكال  .كما يستلزم ذلك ان يعرض

الحسين(ع )نفسه الى القتل وال يقتل دون ان يقتل احباؤه معه  .وليس من شك ان
هذا العمل سوف تختلف فيه انظار الناس فيه بين مؤيد ومعارض و(الناس عبيد
الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبالء قل

الديانون.
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اذن المرحلة تقتضي ان يتوجه الحسين(ع) الى ربه يدعوه ؛ لكي يوفقه الى عمل
صالح ال تشوبه شائبة  .عمل صالح على غرار عمل جده النبي(ص )حين نهض
بأمر هللا تعالى ليحرر دين ابراهيم من بدع قريش المشركة  ،وعمل ابيه علي(ع)
حين نهض بوصية من النبي(ص) ؛ ليحرر دين محمد(ص) من بدع قريش المسلمة
 .واالن عليه ان ينهض بوصية من النبي(ص) ؛ ليحرر دين هللا من بدع بني امية
.
اريد ان آمر بالمعروف وانهي عن المنكر واسير بسيرة جدي وأبي علي ابن ابي
طالب اني رأيت رسول هللا في المنام وقد امرني بأمر وانا ماض له.
وقد تميزت حركة الحسين(ع) منذ يوم اعالنها في مكة باالمتناع عن بيعة يزيد ،
وبقي هذا الموقف واحدا وقد كلفه حياته وحياة من معه من اهل بيته واصحابه ،
وال يبعد ان الدعاء من االمام الحسين كان ليلة العاشر من المحرم حيث كان ولده
علي قد اشرف على الهالك  ،بسبب مرضة بالذرب  ،وهو الذي اقعده عن الحرب ،
فهو دعاء يخص ولده عليا ؛ لشفائه بوصفه الوصي بعده نظير دعاء زكريا إلصالح

َّه َر ِب َال تَ َذ ْرِني
زوجته ؛ ألنها كانت عاق ار وكانت امرأة صالحة ﴿ َوَزَك ِريَّا ِإ ْذ َن َاد ٰى َرب ُ
َصَل ْحَنا َل ُه َزْو َج ُه ِإَّن ُه ْم َك ُانوا
َف ْرًدا َوأ َْن َت َخ ْي ُر اْل َو ِارِث َ
استَ َج ْبَنا َل ُه َوَو َه ْبَنا َل ُه َي ْحَي ٰى َوأ ْ
ين * َف ْ
ِ
ِِ
ِ
ُيس ِ
ين ﴾ .
ارُعو َن في اْل َخ ْي َرات َوَي ْد ُع َ
ونَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَك ُانوا َلَنا َخاشع َ
َ

ومن المفيد جدا ان نقارن بين دعاء االمام الحسين(ع) هذا ودعاء سليمان(ع) في
اال اْل َح ْم ُد َِّّللِ َّال ِذي
ان ِعْل ًما َوَق َ
قصته مع النمل قال تعالى َ ﴿ :وَلَق ْد آتَْيَنا َد ُاو َ
ود َو ُسَل ْي َم َ
ضَلنا عَلى َكِث ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ
ُّها َّ
اس
ان َد ُاو َ
َف َّ َ َ ٰ
ين * َوَوِر َث ُسَل ْي َم ُ
ير م ْن عَباده اْل ُم ْؤ ِمن َ
الن ُ
ود َوَق َ
ال َيا أَي َ
ِ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ين * َو ُح ِش َر
ُعل ْمَنا َم ْنط َق الط ْي ِر َوأُوِت َينا م ْن ُك ِل َش ْيء ِإ َّن َٰه َذا َل ُه َو اْلَف ْ
ض ُل اْل ُمِب ُ
اإلن ِ َّ
ِ
وزُعو َن * َحتَّ ٰى ِإ َذا أَتَ ْوا َعَل ٰى َو ِاد َّ
الن ْم ِل
س َوالط ْي ِر َف ُه ْم ُي َ
ودهُ ِم َن اْل ِج ِن َو ِْ ْ
ان ُج ُن ُ
ل ُسَل ْي َم َ
ِ
ِ
ُّها َّ
ودهُ َو ُه ْم َال َي ْش ُع ُرو َن
ان َو ُج ُن ُ
الن ْم ُل ْاد ُخلُوا َم َساكَن ُك ْم َال َي ْحط َمَّن ُك ْم ُسَل ْي َم ُ
َقاَل ْت َن ْمَل ٌة َيا أَي َ
ِ
ِ ِ
َن أَ ْش ُك َر ِن ْع َمتَ َك َّالِتي أ َْن َع ْم َت َعَل َّي
ال َر ِب أ َْوِز ْعني أ ْ
* َفتََب َّس َم َ
ضاح ًكا م ْن َق ْولِ َها َوَق َ
وعَلى والِد َّي وأَن أَعمل صالِحا تَرضاه وأ َْد ِخْلِني ِبرحمِتك ِفي ِعب ِادك َّ ِ ِ
ين ﴾
الصالح َ
َ َ
ََْ َ
َ َ ٰ َ َ َ ْ ََْ َ ً ْ َ ُ َ
ان النبي سليمان هنا يشكر هللا تعالى على نعمة االصطفاء التي َّ
من بها عليه وعلى
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ضَلنا عَلى َكِث ٍ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ين ﴾  ،وكان من
والديه ﴿ ...اْل َح ْم ُد َّّلل الذي َف َّ َ َ ٰ
ير م ْن عَباده اْل ُم ْؤ ِمن َ
مظاهر هذا التفضيل هو العلم ومنه علم منطق الطير ومنه طاعة الجن والطير
والريح له  .ووالداه هما داود و يعقوب جده وجد ابيه وهو االصل في النعمة الخاصة
لبني اسرائيل.
والالفت للنظر ان سليمان لم يطلب من هللا تعالى ان يصلح له في ذريته مع كثرتهم
 ،والمالحظ على هذه الذرية انها لم يبعث منها نبي بعد سليمان  ،ولم يبرز منهم
امام هدى  ،وما ورد من نسب عيسى الى سليمان بواسطة يوسف النجار باطل ؛
الن عيسى خلقه هللا تعالى من غير اب ولم يكن يوسف النجار ابا له حتى يتصل
عن طريقه الى سليمان  .ولم يدع سليمان بان يصلح هللا تعالى في ذريته ال خبار
هللا تعالى اياه انه لم ِ
يقدر ان يكون فيهم اصفياء فال ينبغي ان يدعو بمثل ذلك

اغ ِف ْر لِي َو َه ْب لِي
ال َر ِب ْ
الدعاء وهذا يفسر قوله تعالى حاكيا عن سليمان َ ﴿ :ق َ
مْل ًكا َال ي ْنب ِغي ِأل ٍ ِ
ِ ِ
َّاب ﴾.
ََ
َحد م ْن َب ْعدي إَّن َك أ َْن َت اْل َوه ُ
َ
ُ
أي ال يورث من قبل ذريته اذ ال يوجد فيهم صفي هلل تعالى ومن هنا كان وارث

علمه شخص آخر ليس من ذريته وهو الذي وردت قصته مع عرش ملكة سبأ ﴿ :
ُّكم ي ْأِت ِيني ِبعرِشها َقبل أَن يأْتُوِني مسلِ ِمين * َق ِ
يت ِم َن اْل ِج ِن
ال عْف ِر ٌ
ُْ َ
َْ َ ْ َ ْ َ
ُّها اْل َم َألُ أَي ُ ْ َ
َ
َق َ
ال َيا أَي َ
ِ
ِ ِ
ِ
أَنا ِآتيك ِب ِه َقبل أَن تَُق ِ
ال َّال ِذي ِع ْن َدهُ ِعْل ٌم ِم َن
وم م ْن َمَقام َك َوإِني َعَل ْيه َلَق ِو ٌّي أَم ٌ
َ
َ
ين * َق َ
َْ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اْل ِكتَ ِ
ض ِل
َن َي ْرتََّد ِإَل ْي َك َ
ال َٰه َذا م ْن َف ْ
يك ِبه َقْب َل أ ْ
اب أََنا آت َ
ط ْرُف َك َفَل َّما َرآهُ ُم ْستَق ًّار ع ْن َدهُ َق َ
َكُف ُر َو َم ْن َش َك َر َفِإَّن َما َي ْش ُك ُر لَِنْف ِس ِه َو َم ْن َكَف َر َفِإ َّن َربِي َغِن ٌّي
َش ُك ُر أ َْم أ ْ
َربِي لَِيْبلُ َوِني أَأ ْ
يم ﴾.
َك ِر ٌ
وكان هذا الشخص الذي عنده علم من الكتاب هو وارث سليمان وهو اصف بن

برخيا.
قوله تعالى ﴿ ِ...إِني تُْب ُت ِإَل ْي َك ﴾ ...
أي اني رائح اليك مؤثر الحياة عندك على الحياة مع الظالمين  ،واني منقاد المرك

الدي حينما ارى دينهما وسيرتهما تتعرض للتحريف وقد
حيث امرتني ان اكون با ار بو َّ
اخذا على العهد ان انهض لمقاومة ضاللة بني امية  .وتعبير التوبة ال يشير انه
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كان مذنبا في نفسه بل يوحي انه كان ملوما من اآلخرين حينما أروا الحسين(ع) قد
سكت مدة عشر سنوات بعد وفاة الحسن(ع)  ،ومعاوية يعيث في دين هللا تعالى
فسادا  ،ويالحق عباد هللا يقتلهم ويسجنهم ويشردهم.
وقد اشار(ع) في رسالته الى معاوية بعد ان قتل حجر بن عدي وصحبه االبرار

ونمي الى معاوية ان وجوه اهل العراق وجوه اهل الحجاز يختلفون الى الحسين(ع) ،
يؤمن وثوبه  ،وكتب معاوية اليه يحذره فكتب الحسين(ع) رسالة مفصلة جاء
وانه ال َ
فيها:
“ما اردت لك حربا وال عليك خالفا واني الخشى هللا في ترك ذلك منك ومن االعذار
فيه اليك والى اوليائك الفاسقين الملحدين حزب الظلمة  ،اولست القاتل حجر بن

عدي اخا كندة واصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفضعون

البدع  ،ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وال يخافون في هللا لومة الئم . . .
والني ال أعلم فتنة على هذه االمة اعظم من واليتك عليها وال اعظم لنفسي ولديني
والمة محمد افضل من ان اجاهدك فان فعلت فإنه قربة الى هللا تعالى وان تركته
استغفر هللا لديني واسأله توفيقه. . .” .

ِِ
ِ ِ
ين ﴾
قوله تعالى ﴿ َ ...وإِني م َن اْل ُم ْسلم َ
أي المنقادين ألمرك انقيادا تاما  ،يريد(ع) االشارة الى انه ما سكت في عهد معاوية
اال بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي(ص) وما قام في وجه يزيد
بن معاوية اال بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي ص.
اهدوا ِفي َّ ِ
ِ ِِ
ِ
اك ْم َو َما
اجتََب ُ
والحسين(ع) احد افراد قوله تعالى ﴿ َو َج ُ
َّللا َح َّق ج َهاده ُه َو ْ
ين ِمن حرٍج ِمَّل َة أَِب ُ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ين ِم ْن َقْب ُل َوِفي
يم ُه َو َس َّم ُ
اك ُم اْل ُم ْسلم َ
َج َع َل َعَل ْي ُك ْم في الد ِ ْ َ َ
يك ْم إ ْب َراه َ
َّ ِ ِ
الص َالةَ َوآتُوا
َٰه َذا لَِي ُكو َن َّ
يموا َّ
ول َش ِه ًيدا َعَل ْي ُك ْم َوتَ ُك ُ
الرُس ُ
اء َعَلى الناس َفأَق ُ
ونوا ُش َه َد َ
الن ِ
الزَكاة واعتَ ِ
اّللِ ُه َو م ْوَال ُكم َفِن ْعم اْلم ْوَل ٰى َوِن ْعم َّ
ص ُير ﴾.
ص ُموا ِب َّ
َّ َ َ ْ
َ ْ َ َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّل ِمَّنا ِإَّن َك أ َْن َت
يل َربََّنا تََقب ْ
يم اْلَق َواع َد م َن اْلَب ْيت َوإِ ْس َماع ُ
وقوله تعالى ﴿ َوإِ ْذ َي ْرَف ُع إ ْب َراه ُ
ِ
ُم ًة مسلِم ًة َلك وأ َِرنا من ِ
َّ ِ
ِ
اس َكَنا
اج َعْلَنا ُم ْسلِ َم ْي ِن َل َك َو ِم ْن ُذ ِريَّتَنا أ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
يم * َربََّنا َو ْ
السم ُ
يع اْل َعل ُ
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وتُب عَليَنا ِإَّنك أ َْنت التََّّواب َّ ِ
يم * َربََّنا َو ْاب َع ْث ِفي ِه ْم َرُسوًال ِم ْن ُه ْم َي ْتُلو َعَل ْي ِه ْم آَي ِات َك
َ َ
َ ْ َْ
ُ
الرح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ
يم ﴾.
َوُي َعل ُم ُه ُم اْلكتَ َ
اب َواْلح ْك َم َة َوُي َزكيه ْم إن َك أ َْن َت اْل َعز ُيز اْل َحك ُ
ٰ ِ َّ ِ
َح َس َن َما َع ِملُوا ﴾ ...
قوله تعالى ﴿ أُوَلئ َك الذ َ
َّل َع ْن ُه ْم أ ْ
ين َنتََقب ُ
وهذا اعالن من هللا تعالى انه تقبل من الحسين(ع) احسن عمله وهو بذله نفسه في
ظ نبي وال وصي نبي بما حضي به
هللا تعالى  .واظهر قبوله لعمله في الدنيا فلم يح َ
الحسين(ع) من ظهور قبول عمله من هللا وحين رزق اتباع يملؤون الدنيا وذرية طيبة
منهم تسعة ائمة اعالم هدى.
قوله تعالى ﴿ َ ...وَنتَ َج َاوُز َع ْن َسِيَئ ِات ِه ْم ﴾ ...
أي محو السيئات التي نسبت اليهم  ،وشوهت صورتهم بها من خالل االعالم االموي
الى حالة حسنة في المجتمع  .وهذا هو الذي حصل في الواقع فقد تبدلت سريعا تلك

النظرة السيئة التي كونها االعالم االموي ؛ لتبرير قتل الحسين(ع) وسبي نسائه الى

الشام وتحولت الى ذكر حسن وصار الحسين(ع) وصحبه يضرب بهم المثل الطيب
في الجهاد وفي الفداء بما لم يحظ غيره بمثله.
ِ
َّ ِ
ِ
قوله تعالى ﴿ ِ ...في أَصح ِ
وع ُدو َن ﴾
اب اْل َجَّنة َو ْع َد الص ْد ِق الذي َك ُانوا ُي َ
ْ َ
أي مضافا الى ذلك الذكر الحسن فهو واهل بيته وصحبه الذين استشهدوا معه في
الجنة  .هذا الوعد المذكور في قوله تعالى . ﴾ ﴿:
واآلية تشير الى امور عدة
ويقتلون.
يقتلون َ
منها  :اإلخبار بانهم ُ
ومنها  :الوعد لمن يقتل منهم ﴿ ِ...بأ َّ
َن َل ُه ُم اْل َجَّن َة . ﴾ ...
ومنها  :البشرى للمؤمنين بان قتلهم سوف ينتج انتصار رسالة هللا ﴿ َ ...وَب ِش ِر
ِ
ين ﴾.
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ومنها  :الصفات الممتازة لهؤالء المؤمنين
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﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿

التَّ ِائ ُبو َن ﴾ ...
...اْل َعاِب ُدو َن ﴾ ...
...اْلح ِ
ام ُدو َن ﴾ ...
َ
الس ِائ ُحو َن ﴾ ...
َّ ...
الر ِ
السا ِج ُدو َن ﴾ ...
َّ ...
اك ُعو َن َّ
ْ ...اآل ِمرون ِباْلمعر ِ
وف َو َّ
اهو َن َع ِن اْل ُم ْن َك ِر ﴾ ...
الن ُ
ُ َ َ ُْ
َّللاِ ﴾ ...
ظو َن لِ ُح ُدوِد َّ
َ ...واْل َح ِاف ُ

وقد صدقها الواقع التاريخي  ،فقد جاء في قصة مقتل الحسين(ع) ان جيش بني امية

لما تحرك ظهر يوم التاسع يريدون جوابا من الحسين(ع) ويخيرونه واصحابه بين
البيعة ليزيد او القتال ثم القتل المحالة  ،ارسل اخاه العباس وقال له:
إن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة

وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء
واالستغفار.
ومنها  :ان خبر هؤالء المؤمنين والوعدين لهم في التوراة واالنجيل والقرآن ﴿ ...
اإل ْن ِج ِ
و ْع ًدا َعَل ْي ِه حًّقا ِفي التَّورِاة و ِْ
يل َواْلُق ْر ِ
آن ﴾ ...
َ
َْ َ
َ
وأما قوله حتى يبلغ أشده فإن األشد جمع شد كما األضر جمع ضر وكما األشر

جمع شر والشد القوة وهو استحكام قوة شبابه وسنه ،فأما أهل التأويل فإنهم مختلفون
في الحين الذي إذا بلغه اإلنسان قيل بلغ أشده فقال بعضهم يقال ذلك له إذا بلغ
الحلم ذكر من قال ذلك حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال أخبرني
يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحرث عن ربيعة في قوله حتى يبلغ أشده قال الحلم
حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن
أبيه مثله قال ابن وهب وقال لي مالك مثله حدثت عن الحماني قال ثنا هشيم عن
مجاهد عن عامر حتى يبلغ أشده قال األشد الحلم حيث تكتب له الحسنات وتكتب

عليه السيئات وقال آخرون إنما يقال ذلك له إذا بلغ ثالثين سنة.
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فهو مثال لم يذكر اسماء اهل البيت(ع) في آية التطهير ،ولم يذكر اسم علي ع في
آية التبليغ ولم يذكر اسم الوليد بن عقبة في آية النبأ ﴿ يا أَي َّ ِ
ِ
اء ُك ْم
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
آم ُنوا إ ْن َج َ
ِ ٍ
ِِ
اسق ِبنبٍإ َفتَبيَّنوا أ ِ
ِ
ين ﴾ ونظائر
َف ٌ َ َ َ ُ ْ
صِب ُحوا َعَل ٰى َما َف َعْلتُ ْم َنادم َ
َن تُص ُيبوا َق ْو ًما ب َج َهاَلة َفتُ ْ
ذلك كثيرة.
ثم قال( :ومن أضل ممن يدعو من دون هللا من ال يستجيب له إلى يوم القيمة  -إلى
قوله  -بعبادتهم كافرين) قال :من عبد الشمس والقمر والكواكب والبهائم والشجر
والحجر إذا حشر الناس كانت هذه األشياء لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين ثم

قال( :أم يقولون  -يا محمد  -افتراه )يعني القرآن أي وضعه من عنده فقل لهم( :ان
افتريته فال تملكون لي من هللا شيئا) ان أثابني أو عاقبني على ذلك هو (أعلم بما

تفيضون فيه) أي تكذبون (كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم) ثم قال:
(قل  -لهم يا محمد  -ما كنت بدعا من الرسل) أي لم أكن واحدا من الرسل فقد
كان قبلي أنبياء كثير وقوله (قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرتم به  -إلى قوله -
على مثله) قال قل إن كان القرآن من عند هللا (وشهد شاهد من بني إسرائيل على
مثله فآمن واستكبرتم) قال :الشاهد )أمير المؤمنين ع )والدليل عليه في سورة هود
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه يعنى أمير المؤمنين (ع )وقوله( :ان

الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنون) قال استقاموا على

والية أمير المؤمنين ع وقوله )ووصينا االنسان بوالديه إحسانا) قال :االحسان رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وقوله (بوالديه) إنما عنى الحسن والحسين عليهما السالم ثم
عطف على الحسين ع )فقال( :حملته أمه كرها ووضعته كرها) وذلك أن هللا اخبر
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وبشره بالحسين ع )قبل حمله وان اإلمامة تكون في
ولده إلى يوم القيامة ثم اخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده ثم
عوضه بان جعل اإلمامة في عقبه وأعلمه انه يقتل ثم يرده إلى الدنيا وينصره حتى
يقتل أعداءه ويملكه األرض وهو قوله " ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في
األرض "اآلية ،قوله " :ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان األرض يرثها عبادي
الصالحون " فبشر هللا نبيه صلى هللا عليه وآله ان أهل بيتك يملكون األرض
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ويرجعون إلى الدنيا ويقتلون أعداءهم وأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وآله فاطمة
عليها السالم بخبر الحسين وقتله فحملته كرها ،ثم قال أبو عبد هللا ع  :فهل رأيتم
أحدا يبشر بولد ذكر فتحمله كرها أي انها اغتمت وكرهت لما أخبرها بقتله ،ووضعته
كرها لما علمت من ذلك وكان بين الحسن والحسين عليهما السالم طهر واحد وكان

الحسين عليه السالم في بطن أمه ستة اشهر وفصاله أربعة وعشرون شه ار وهو قول
هللا:

ِ ِ
ِ
ته ُكرهاً َو َحملُ ُه َوِفصالُ ُه
ته أ ُّ
﴿وَو َّ
ُم ُه ُكرهاً َوَو َ
صينا األ َ
ض َع ُ
نسان ِبوال َديه ِإحساناً َح َمَل ُ
َ
َوزعني أَن أ ُ ِ
قال َر ِب أ ِ
عمتَ َك
ثَالثو َن َشه اًر َحتَّى ِإذا َبَل َغ أ ُ
َش َّدهُ َوَبَل َغ أَرَب َ
عين َسَن ًة َ
َشك َر ن َ
َّ
ِ
َعم َل صالِحاً تَرضاهُ واَصلِح لي في ُذريَّتي ِإني
َنع َ
التي أ َ
مت َعَل َّي َو َعلى وال َد َّي واَن أ َ
ِ
تُبت ِإَل ِ ِ
ِ َّ
ِ
جاوُز
ُ
مين ( )15أولئ َك ال َ
المسل َ
َ
ذين َنتََقب ُ
َّل َع ُ
َحس َن ما َعملوا َوَنتَ َ
نهم أ َ
يك واني م َن ُ
عن سِي ِ
َصحاب الجَّن ِة وعد ِ
الص ِ َّ
ئات ِهم في أ
يوعدو َن (﴾)16
ِ َ َ َ
دق الذي كانوا َ
َ َ
األحقاف15/ـ16

روى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد هللا(ع) قال لما حملت فاطمة(ع)
بالحسين جاء جبرئيل الى رسول هللا(ص) فقال ان فاطمة ستلد غالماً تقتله امتك من
بعدك فلما حملت بالحسين(ع) كرهت حمله  .وحين وضعته كرهت وضعه .ثم قال

صينا
ابو عبد هللا(ع) تكرهه لما علمت انه سيقتل  .قال وفيه نزلت هذه اآلية ﴿ َوَو َّ
ِ
ِ
هرا﴾
ته أ ُّ
نسان ِبوالِ َديه ِإ ً
وو َ
اإل َ
ض َع ُ
حسانا َح َمَل ُ
وحملُ ُه وِفصالُ ُه ثَالثو َن َش ً
ته ُكرًها َ
ُم ُه ُكرًها َ

واشار االئمة(ع) الى تلك اآليات من خالل الميراث العلمي الذي ورثوه عن جدهم
النبي ص.
من قبيل ما رواه ابن شهر آشوب في كتاب (المناقب) عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر(ع) في قوله تعالى:
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ِ
ِ َّ
َّ
ديارِهم ِب َغ ِ
ُخرجوا ِمن ِ
ذين أ ِ
اس
﴿ال َ
فع هللا الن َ
ير َح ٍق إال أَن َيقولوا َربُّنا هللاُ َوَلو ال َد ُ
ِ ٍ ِ
ِ
اسم هللاِ َكثي اًر
ات َو َمسا ِج ُد ُي َ
صَلو ٌ
َب َ
صوام ُع َو َبي ٌع َو َ
عض ُهم بَبعض َل ُهد َمت َ
ذك ُر فيها ُ
َّن
وي َعز ٌيز﴾ الحج.40/
نص ُرهُ ِإ َّن هللاَ َلَق ٌّ
نص َر هللاُ َمن َي ُ
َوَلَي ُ
قال  :نحن  ،نزلت فينا.
َّ
ديارِهم ِب َغ ِ
ُخرجوا ِمن ِ
ذين أ ِ
ير َح ٍق﴾
وفي تفسير على بن ابراهيم وقوله عزوجل ﴿ :ال َ
قال  :الحسين صلوات هللا عليه وعلى جده وأبيه وامه واخيه وذريته وبنيه  ،حين
طلبه يزيد ليحمله الى الشام فهرب الى الكوفة وقتل بالطف.
ونموذج ذلك كثير ومن ذلك سورة االحقاف  ،وسورة الفجر  ،وغيرها.
تفسير اآلية في التراث الشيعي
وفي التفسير الروائي الشيعي عن علي بن الحسين(ع) واالمام الصادق(ع) انها نزلت
في الحسين(ع) وتسعة من ذريته.
روى الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد هللا(ع) قال لما حملت فاطمة(ع)
بالحسين جاء جبرئيل الى رسول هللا(ص) فقال ان فاطمة ستلد غالماً تقتله امتك من
بعدك فلما حملت بالحسين(ع) كرهت حمله  .وحين وضعته كرهت وضعه .ثم قال

صينا
﴿وَو َّ
ابو عبد هللا(ع) تكرهه لما علمت انه سيقتل  .قال وفيه نزلت هذه اآلية َ :
ِ
ِ
هرا﴾
ته أ ُّ
نسان ِبوالِ َديه ِإ ً
وو َ
اإل َ
ض َع ُ
حسانا َح َمَل ُ
وحملُ ُه وِفصالُ ُه ثَالثو َن َش ً
ته ُكرًها َ
ُم ُه ُكرًها َ
وروى الكليني ايضاً رواية اخرى اكثر تفصيالً وهي  :عن ابي عبد هللا(ع) قال:
ان جبرئيل(ع) نزل على محمد(ص) فقال له يا محمد ان هللا يبشرك بمولود يولد من
فاطمة تقتله امتك من بعدك.
فقال  :يا جبرئيل وعلى ربى السالم ال حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله
امتي من بعدي.
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فعرج ثم هبط(ع) فقال  :يا محمد ان ربك يقرئك السالم ويبشرك بانه جاعل في
ذريته االمامة والوالية والوصية ،
فقال  :قد رضيت.
ثم ارسل الى فاطمة ؛ ان هللا يبشرني بمولود يولد لك تقتله امتي من بعدي.
فأرسلت اليه ال حاجة لي في مولود مني تقتله امتك من بعدك.
فارسل اليها ان هللا قد جعل في ذريته االمامة والوالية والوصية فأرسلت اليه اني قد
رضيت.
ِ ِ
صينا ِ
ته أ ُّ
﴿و َو َّ
ُم ُه ُكرهاً
اإل َ
نسان ِبوال َديه ِإحساناً َح َمَل ُ
قال وفيه نزلت هذه اآلية َ :
قال
ته ُكرهاً َو َحملُ ُه َوِفصالُ ُه ثَالثو َن َشه اًر َحتَّى ِإذا َبَل َغ أ ُ
َش َّدهُ َوَبَل َغ أَرَب َ
َوَو َ
ض َع ُ
عين َسَن ًة َ
َوزعني أَن أ ُ ِ
َّ
ِ
ِ
َر ِب أ ِ
َنع َ
عمتَ َك التي أ َ
َعم َل صالحاً تَرضاهُ
مت َعَل َّي َو َعلى وال َد َّي واَن أ َ
َشك َر ن َ
واَصلِح لي في ُذريَّتي﴾ فلو ال انه قال اصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم ائمة .
وقد رواها الشيخ الصدوق ايضا في كتابه علل الشرائع.
الواقع التاريخي يؤكد ان الحسين(ع) وذريته مصداق اآلية
مضافا الى ذرية تنتسب اليه بعدد غفير يمأل الدنيا برز منهم تسعة ائمة في الدين
تاسعهم ادعي لهم انه غائب وانه ال زال حيا ينتظر اذن هللا له بالظهور ليمال

االرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجو ار وهي دعوى يحملها الشيعة ويملكون
وسائل اثباتها لمن رام تحقيق النظر فيها.
ويتضح من ذلك ان الرواية التي نسبت الى علي(ع) والى تلميذه ابن عباس  ،وتقول
ان اآلية في ابي بكر وولده ليس لها شيء من الواقع التاريخي يصدقها ولو سلطنا
البحث في اسانيدها لكشف البحث عن الوضاع الذي وضعها.
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واآلية كأنها تشير الى وجود وصية وعهد من هللا تعالى الى الحسين بان يبر والديه ،
وليس من شك ان من البر هو رفع الظلم والحيف عنهما  ،وليس من شك ان اكبر
ظلم وقع على النبي هو الكذب عليه واكبر ظلم وقع على علي هو تشويه سيرته ؛
ليظهروه بمظهر المفسد في الدين  ،وانه يستحق البراءة واللعن ومالحقة شيعته ،
وهذه الوصية تقررت يوم رأى النبي في المنام بني امية ينزون على منبره وساءه ذلك
ولم ير بعدها مستجمعا ضاحكا  ،وقد واخبره هللا تعالى انه المنجي من فتنتهم هو
نهضة الحسين وشهادته وظالمته.
قال تعالى:
َّ
يناك ِإالَّ ِف َتن ًة لِلن ِ
ط ِبالن ِ
اس
اس َوما َج َعلنا ُّ
َّك أَحا َ
الرؤيا التي أ ََر َ
﴿و ِإذ ُقلنا َل َك ِإ َّن َرب َ
َ
َّ
َّ
لعون َة في الُقر ِ
طغياناً َكبي اًر﴾ اإلسراء.60/
آن َوُن َخ ِوُف ُهم َفما َيز ُيد ُهم ِإال ُ
الم َ
والش َج َرَة َ
وروى السيوطي في الدر المنثور في تفسير عن ابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقي
في الدالئل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال رأى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بنى أمية على المنابر فساءه ذلك.
وال بد ان النبي(ص) قد تحدث الحسين وهو ابن سبع سنوات بذلك ؛ ليستكشف رأيه
ثم ابلغه الخبر االلهي  ،والتقدير االلهي ومن الطبيعي ان يستجيب لجده ولربه كما
استجاب اسماعيل لربه وألبيه.
ته ُكرهاً﴾ :
ته أ ُّ
ُم ُه ُكرهاً َوَو َ
ض َع ُ
قوله تعالى ﴿ َح َمَل ُ
قال االمام الصادق(ع) قال لما حملت فاطمة(ع) بالحسين جاء جبرئيل الى الرسول
هللا(ص) فقال ان فاطمة ستلد غالماً تقتله امتك من بعدك فلما حملت بالحسين(ع)

كرهت حمله  .وحين وضعته كرهت وضعه  .ثم قال ابو عبد هللا ع تكرهه لما عملت

انه سيقتل.
﴿و َحمُل ُه َوِفصاُل ُه ثَالثو َن َشه اًر﴾:
قوله تعالى َ
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قوله تعالى ﴿تَرضاهُ﴾:
أي تتقبله  ،بان تظهر اثره في الدنيا قبل االخرة ؛ الن القضية قضية احياء دين
وشريعة في المجتمع  ،لتبقى حجة هللا قائمة على البشر.
قوله تعالى ﴿واَصلِح لي في ُذريَّتي﴾ :
قال االمام الصادق(ع)  :فلو ال انه قال اصلح لي ذريتي لكانت ذريته كلهم ائمة .
وال يبعد ان الدعاء من االمام الحسين كان ليلة العاشر من المحرم حيث كان ولده
علي قد اشرف على الهالك  ،بسبب مرضة بالذرب  ،وهو الذي اقعده عن الحرب ،
فهو دعاء يخص ولده عليا ؛ لشفائه بوصفه الوصي بعده نظير دعاء زكريا إلصالح

َّه َر ِب ال تَ َذرني
﴿وَزَكريا ِإذ نادى َرب ُ
زوجته ؛ ألنها كانت عاق ار وكانت امرأة صالحة َ
وج ُه ِإَّن ُهم
َفرداً واَ َ
نت َخ ُير الو ِار َ
ثين ( )89فاستَ َجبنا َل ُه َوَو َهبنا َل ُه َيحيى واَصَلحنا َل ُه َز َ
ِ
ِ
كانوا ُي ِ
عين(﴾)90
سارعو َن في َ
الخيرات َوَي َ
دعوننا َرَغباً َوَرَهباً َوكانوا َلنا خاش َ
األنبياء 89/ـ.90
ومن المفيد جدا ان نقارن بين دعاء االمام الحسين(ع) هذا ودعاء سليمان(ع) في
قصته مع النمل قال تعالى:

ثير ِمن ِع ِ
ِ
ضَلنا َعلى َك ٍ
مد َِّّللِ َّالذي َف َّ
بادِه
الح ُ
داوَد َو ُسَل َ
يمان علماً َوقاالَ َ
﴿و َلَقد آتَينا ُ
َ
ِ
نطق َّ
ِ
الط ِ
ير واوتينا
المؤ ِم َ
اس ُعلمنا َم َ
قال يا أَيُّها الن ُ
داوَد َو َ
ووِر َث ُسَليما ُن ُ
نين (َ )15
ُ
الفضل المبين (ِ ِ )16
ِ ِ
ٍ ِ
نودهُ ِم َن ال ِج ِن
يمان ُج ُ
وحش َر ل ُسَل َ
هو َ ُ ُ ُ
ُ
من ُكل َشيء إ َّن هذا َل َ
نس و َّ
الن ِ
وِ
اإل ِ
يوزعو َن (َ ) 17حتَّى ِإذا أَتَوا َعلى و ِاد َّ
الط ِ
مل قاَلت َنمَل ٌة يا أَيُّها
ير َف ُهم َ
ِ
ِ
َّ
شعرو َن (َ )18فتََب َّس َم
مل ُ
يمان َو ُج ُ
ادخلوا َمساكَن ُكم ال َيحط َمَّن ُكم ُسَل ُ
نودهُ َو ُهم ال َي ُ
الن ُ
َوزعني أَن أ ُ ِ
ِ ِ
َّ
قال َر ِب أ ِ
مت َعَل َّي َو َعلى والِ َد َّي
َنع َ
عمتَ َك التي أ َ
ضاحكاً من َقولِها َو َ
َشك َر ن َ
ِ ِ
دخلني ِبر ِ
ِ
صالحاً تَرضاه واَ ِ
واَن أَعمل ِ
حين ( ﴾)19النمل15/ـ
ك الصال َ
حمت َك في عباد َ
ُ
ََ
َ َ
.19
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ان النبي سليمان هنا يشكر هللا تعالى على نعمة االصطفاء التي َّ
من بها عليه وعلى
ٍ ِ ِ ِِ
مد َِّّللِ َّالذي َف َّ
نين﴾ وكان من مظاهر هذا
والديه
﴿الح ُ
المؤ ِم َ
َ
ضَلنا َعلى َكثير من عباده ُ
التفضيل هو العلم ومنه علم منطق الطير ومنه طاعة الجن والطير والريح له .
ووالداه هما داود و يعقوب جده وجد ابيه وهو االصل في النعمة الخاصة لبني
اسرائيل.
والالفت للنظر ان سليمان لم يطلب من هللا تعالى ان يصلح له في ذريته مع كثرتهم
 ،والمالحظ على هذه الذرية انها لم يبعث منها نبي بعد سليمان  ،ولم يبرز منهم
امام هدى  ،وما ورد من نسب عيسى الى سليمان بواسطة يوسف النجار باطل ؛
الن عيسى خلقه هللا تعالى من غير اب ولم يكن يوسف النجار ابا له حتى يتصل
عن طريقه الى سليمان  .ولم يدع سليمان بان يصلح هللا تعالى في ذريته ال خبار
هللا تعالى اياه انه لم ِ
يقدر ان يكون فيهم اصفياء فال ينبغي ان يدعو بمثل ذلك
الدعاء وهذا يفسر قوله تعالى حاكيا عن سليمان:
ِ ٍ ِ
ِ
اب﴾
﴿قال َر ِب اغفر لي َو َهب لي ُملكاً ال َي َنبغي أل َُ َحد من َبعدي ِإَّن َك أ َ
الوه ُ
َ
َنت َ
ص.35/
أي ال يورث من قبل ذريته اذ ال يوجد فيهم صفي هلل تعالى ومن هنا كان وارث
علمه شخص آخر ليس من ذريته وهو الذي وردت قصته مع عرش ملكة سبأ:
ِ
ِ
ُّكم ياتيني ِب َع ِ
يت ِم َن
المَل ُؤا أَي ُ
قال عفر ٌ
بل أَن ياتوني ُمسل َ
مين )َ (38
رشها َق َ
َ
﴿قال يا أَيُّها َ
قامك واِني عَل ِ
ِ
ِ
ال ِج ِن أَنا آتيك ِب ِه َقبل أَن تَ ِ
َّ
يه َلَق ٌّ
وي أ ٌ
قوم من َم َ
َ
َ
قال الذي ع َندهُ
َمين (َ )39
َ
َ
ِِ
ِ ِ
ِعلم ِمن ِ
الك ِ
قال هذا ِمن
يك َ
ٌ َ
بل أَن َيرتََّد ِإَل َ
تاب أَنا َ
طرُف َك َفَلما راهُ ُمستَق ًّار ع َندهُ َ
آتيك به َق َ
ِ
شكر لِن ِ
ِ
فس ِه َو َمن َكَف َر ِفا َّن َربي
شك ُر أَم أ ُ
بلوني أاَ ُ
َكف ُر َو َمن َش َك َر فاَّنما َي ُ ُ َ
َفضل َربي َلي َ
يم ( ﴾)40النمل.40-38/
َغ ٌّ
ني َكر ٌ
وكان هذا الشخص الذي عنده علم من الكتاب هو وارث سليمان وهو اصف بن
برخيا.
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يك﴾:
قوله تعالى ﴿ِإني تُ ُ
بت ِإَل َ
أي اني رائح اليك مؤثر الحياة عندك على الحياة مع الظالمين  ،واني منقاد المرك

حيث امرتني ان اكون با ار بوالد َّي حينما ارى دينهما وسيرتهما تتعرض للتحريف وقد
اخذا على العهد ان انهض لمقاومة ضاللة بني امية  .وتعبير التوبة ال يشير انه

كان مذنبا في نفسه بل يوحي انه كان ملوما من اآلخرين حينما أروا الحسين(ع) قد
سكت مدة عشر سنوات بعد وفاة الحسن(ع)  ،ومعاوية يعيث في دين هللا تعالى
فسادا  ،ويالحق عباد هللا يقتلهم ويسجنهم ويشردهم.
وقد اشار(ع) في رسالته الى معاوية بعد ان قتل حجر بن عدي وصحبه االبرار

ونمي الى معاوية ان وجوه اهل العراق وجوه اهل الحجاز يختلفون الى الحسين(ع )،
يؤمن وثوبه  ،وكتب معاوية اليه يحذره فكتب الحسين(ع) رسالة مفصلة جاء
وانه ال َ
فيها:
“ما اردت لك حربا وال عليك خالفا واني الخشى هللا في ترك ذلك منك ومن االعذار
فيه اليك والى اوليائك الفاسقين الملحدين حزب الظلمة  ،اولست القاتل حجر بن

عدي اخا كندة واصحابه المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفضعون

البدع  ،ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وال يخافون في هللا لومة الئم . . .
والني ال أعلم فتنة على هذه االمة اعظم من واليتك عليها وال اعظم لنفسي ولديني
والمة محمد افضل من ان اجاهدك فان فعلت فإنه قربة الى هللا تعالى وان تركته
استغفر هللا لديني واسأله توفيقه. . .” .
ِ ِ
ِ
مين﴾:
المسل َ
قوله تعالى ﴿واني م َن ُ
أي المنقادين ألمرك انقيادا تاما  ،يريد(ع) االشارة الى انه ما سكت في عهد معاوية
اال بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي(ص) وما قام في وجه يزيد
بن معاوية اال بأمره تعالى الذي وصله عن طريق وصية جده النبي(ص) .
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ِ
ِ ِِ
ِ
باكم َوما
هو اجتَ ُ
﴿و جاهدوا في هللا َح َّق جهاده َ
والحسين(ع) احد افراد قوله تعالى َ
ِ
ِ
ين ِمن حرٍج ِمَّل َة أ ُ ِ
يكم في الد ِ
بل َوفي
هو َسم ُ
َج َع َل َعَل ُ
المسل َ
ََ
مين من َق ُ
اهيم َ
اك ُم ُ
َبيكم إبر َ
يكم وتَكونوا ُش َهداء َعَلى الن ِ
الصالةَ واتوا
هذا َليكو َن َّ
اس فاَقيموا َّ
الر ُ
سول َشهيداً َعَل ُ َ
َ
ِ ِ
ِ
َّ
الكم َفِنعم المولى َوِنعم َّ
صير﴾ الحج.78/
هو َمو ُ
الز َ
الن ُ
كاة واعتَصموا باهلل َ
َ َ
َ

اعد ِمن الب ِ
ِ
ِ
يت واِ
ِ
ِ
َنت
سماعيل َربَّنا تََقبَّل منا ِإَّن َك أ َ
اهيم الَقو َ َ َ
ُ
وقوله تعالى َ
﴿و إذ َيرَف ُع إبر ُ
اجعلنا مسلِم ِ
ُم ًة ُمسلِ َم ًة َل َك واَ ِرنا
ين َل َك َو ِمن ُذريَِّتنا أ َّ
َّ
ميع َ
الس ُ
ليم (َ ) 127ربَّنا و َ ُ َ
الع ُ
ِ
م ِ
ِ
ناس َكنا وتُب َعَلينا ِإَّن َك أ َ َّ
نهم َيتلوا
اب َّ
حيم )َ (128ربَّنا و َ
َنت التو ُ
ابعث فيهم َرسوالً م ُ
َ
َ
الر ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كيم (﴾)129
كم َة َوُي َزكي ِهم ِإَّن َك أ َ
العز ُيز َ
َنت َ
َعَليهم آيات َك َوُي َعل ُم ُه ُم الك َ
تاب والح َ
الح ُ
البقرة.129-127/
ِ َّ
َحس َن ما َع ِملوا﴾:
قوله تعالى ﴿أولئ َك ال َ
ذين َنتََقب ُ
َّل َع ُ
نهم أ َ
وهذا اعالن من هللا تعالى انه تقبل من الحسين(ع) احسن عمله وهو بذله نفسه في
ظ نبي وال وصي نبي بما حضي به
هللا تعالى  .واظهر قبوله لعمله في الدنيا فلم يح َ
الحسين(ع) من ظهور قبول عمله من هللا وحين رزق اتباع يملؤون الدنيا وذرية طيبة
منهم تسعة ائمة اعالم هدى.
قوله تعالى ﴿ونتَجاوز عن سِي ِ
ئات ِهم﴾:
ََ َُ َ َ
أي محو السيئات التي نسبت اليهم  ،وشوهت صورتهم بها من خالل االعالم االموي
الى حالة حسنة في المجتمع  .وهذا هو الذي حصل في الواقع فقد تبدلت سريعا تلك

النظرة السيئة التي كونها االعالم االموي ؛ لتبرير قتل الحسين(ع )وسبي نسائه الى

الشام وتحولت الى ذكر حسن وصار الحسين(ع) وصحبه يضرب بهم المثل الطيب
في الجهاد وفي الفداء بما لم يحظ غيره بمثله.
َصحاب الجَّن ِة وعد ِ
الص ِ َّ
يوعدو َن﴾ :
قوله تعالى ﴿في أ
ِ َ َ َ
دق الذي كانوا َ
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أي مضافا الى ذلك الذكر الحسن فهو واهل بيته وصحبه الذين استشهدوا معه في
الجنة  .هذا الوعد المذكور في قوله تعالى:
بيل هللاِ
َن َلهم الجَّن َة ي ِ
ِ
قاتلو َن في س ِ
ِ
نين أ ُ
المؤ ِم َ
َنف َس ُهم واَمواَل ُهم ِبأ َّ ُ ُ َ ُ
َ
﴿ إ َّن هللاَ اشتَرى م َن ُ
هدِه ِمن هللاِ
آن ومن أَوفى ِبع ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ ًّ
ِ
َفَي ُ
َ
َ
قتلو َن َوُي َقتلو َن َوعداً َعَليه َحقا في التوراة واإلنجيل والُقر َ َ
ِ
ِ َّ
ِِ ِ
العظيم ( )111الت ِائبو َن العاِبدو َن
هو َ
الف ُ
فاستَبشروا ِبَبيع ُك ُم الذي َ
بايعتُم به َوذل َك َ
وز َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نك ِر
الم َ
المعروف والناهو َن َعن ُ
الحامدو َن السائحو َن الراكعو َن الساجدو َن اآلمرو َن ب َ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
نين ) ﴾(112التوبة.112-111/
المؤ ِم َ
والحافظو َن ل ُحدود هللا َوَبشر ُ
واآلية تشير الى امور عدة:
ويقتلون.
يقتلون َ
منها  :اإلخبار بانهم ُ
ومنها  :الوعد لمن يقتل منهم ﴿ِبأ َّ
الجَّن َة﴾ .
َن َل ُه ُم َ
ومنها  :البشرى للمؤمنين بان قتلهم سوف ينتج انتصار رسالة هللا َ ِ ِ
نين﴾
المؤ ِم َ
﴿وَبشر ُ
ومنها  :الصفات الممتازة لهؤالء المؤمنين
﴿الت ِائبو َن
العاِبدو َن
ِ
الحامدو َن
الس ِائحو َن أي الصائمون.
الر ِ
اكعو َن السا ِجدو َن
ِ
ِ
ِ
ِ
نك ِر
الم َ
المعروف والناهو َن َعن ُ
اآلمرو َن ب َ
و ِ
الحافظو َن لِ ُحدوِد هللاِ﴾ .
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وقد صدقها الواقع التاريخي  ،فقد جاء في قصة مقتل الحسين(ع) ان جيش بني امية

لما تحرك ظهر يوم التاسع يريدون جوابا من الحسين(ع) ويخيرونه واصحابه بين
البيعة ليزيد او القتال ثم القتل المحالة  ،ارسل اخاه العباس وقال له:
إن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة

وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء
واالستغفار.
﴿وعداً
ومنها  :ان خبر هؤالء المؤمنين والوعدين لهم في التوراة واالنجيل والقرآن َ
ِ
اإل ِ
يه حًّقا في التَّورِاة و ِ
نجيل والُقر ِ
آن﴾
َعَل َ
و التي ال يتقبلها أي عقل سليم موافقات عمر بن الخطاب .يقولون وهب هللا تعالى
علما من لدنه  ،فكان موفًقا بتأييد من هللا تعالى  ،وقد وافق عمر
عمر بن الخطاب ً
ربه تعالى في أمور ،هي  :الصالة عند مقام إبراهيم  .واحتجاب نساء المؤمنين عن
الناس  .وتحذير أمهات المؤمنين من الغيرة المفطرة على رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم .وقول :تبارك هللا أحسن الخالقين  .وفي قضية أسرى بدر ،حين استشار

الرسول صلى هللا عليه وسلم أبا بكر وعمر  ،فكان من رأي أبي بكر أن يأخذ منهم
فداء ،وكان من رأي عمر أن يقتلهم ،فوافق القرآن رأي عمر .ومنع الصالة على

المنافقين  .وتحريم الخمر .وهذا ما يعرف بموافقات عمر  .أخرج البخاري عن أنس
قال :قال عمر :وافقت ربي في ثالث :فقلت :يا رسول هللا ،لو اتخذنا من مقام إبراهيم
مصلى ،فأنزلت{ :واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }.وآية الحجاب ،قلت :يا رسول
هللا ،لو أمرت نساءك أن يحتجبن ،فإنه يكلمهن البر والفاجر ،فنزلت آية الحجاب،
واجتمع نساء النبي صلى هللا عليه وسلم في الغيرة عليه ،فقلت لهن :عسى ربه إن
طلقكن ،أن يبدله أزواجا خي ار منكن ،فأنزلت هذه اآلية .وأخرج الطيالسي وابن أبي
حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أنس قال :قال عمر :وافقت ربي في أربع فذكر
الثالثة ،وقال في الرابعة  :ونزلت {ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طين} .إلى قوله
{ثم أنشأناه خلقا آخر} فقلت أنا :فتبارك هللا أحسن الخالقين فنزلت {فتبارك هللا أحسن
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الخالقين }.وخرج اإلمام مسلم في صحيحه  :عن ابن عمر .قال :قال عمر :وافقت

ربي في ثالث :في مقام إبراهيم ،وفي الحجاب ،وفي أسارى بدر .قال اإلمام النووي :
(وافقت ربي في ثالث) هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي هللا عنه ،وجاء في

هذه الرواية :وافقت ربي في ثالث ،وفسرها بهذه الثالث .وجاء في رواية أخرى في

الصحيح :اجتمع نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الغيرة ،فقلت :عسى ربه
إن طلقكن أن يبدله أزواجا خي ار منكن ،فنزلت اآلية بذلك ،وجاء في الحديث الذي
ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصالة على المنافقين ،ونزول اآلية بذلك،
وجاءت موافقته في تحريم الخمر ،فهذه ست ،وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة .
أخي الكريم فهاهو خليفتهم العباسي المأمون يحتج على علماءهم المدعين أنهم أهل
السنة فيثبت إمامة علي عليه السالم و ينسف منصفا إمامة أبي بكر و عمر

فقال المأمون :فهذا مستحيل من قبل أن هللا تعالى لم يكن ليباهي بعمر ويدع نبيه

صلى هللا عليه وآله فيكون عمر في الخاصة والنبي في العامة ،وليست هذه الرواية
بأعجب من روايتكم أن النبي صلى هللا عليه وآله قال :دخلت الجنة فسمعت خفق
نعلين ،فإذا بالل مولى أبي بكر قد سبقني إلى الجنة ،وإنما قالت الشيعة :علي خير

من أبي بكر فقلتم :عبد أبي بكر خير من رسول هللا صلى هللا عليه وآله الن السابق
أفضل من المسبوق ،وكما رويتم أن الشيطان يفر من حس عمر وألقى على لسان
النبي صلى هللا عليه وآله أنهن الغرانيق العلى الغرانيق جمع الغرنوق وهو الحسن

الجميل يقال :شاب غرنوق وغرانق ،إذا كان ممتلئا ريا .روى عن ابن عباس وغيره
ان النبي صلى هللا عليه وآله لما تال سورة والنجم وبلغ إلى قوله " :أفرأيتم الالت

والعزى ،ومناة الثالثة األخرى " القى الشيطان في تالوته " :تلك الغرانيق العلى ،وان
شفاعتهن لترجى "..ففر من عمر ،وألقى على لسان النبي صلى هللا عليه وآله

بزعمكم الكفر .فسر بذلك المشركون فلما انتهى إلى السجدة سجد المسلمون وسجد
أيضا المشركون لما سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم.

قال آخر :قد قال النبي صلى هللا عليه وآله :لو نزل العذاب ما نجا إال عمر بن
الخطاب.
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فهذا الخبر ان صح محمول على أنه كان يتلو القرآن ،فلما بلغ إلى هذا الموضع
وذكر أسماء آلهتهم قال بعض الحاضرين من الكافرين " تلك الغرانيق العلى" ...
القى ذلك في تالوته ،توهم ان ذلك من القرآن ،فأضافه هللا سبحانه إلى الشيطان ألنه
إنما حصل باغوائه ووسوسته.
وهذا أورده المرتضى قدس هللا روحه في كتاب التنزيه ،وهو قول الناصر للحق من
أئمة الزيدية ،وهو وجه حسن في تأويله ،راجع مجمع البيان .تنزيه األنبياء .
أقول قد ذكر العالمة المؤلف هذه القصة في باب عصمة النبي صلى هللا عليه وآله
فراجع.
قال المأمون :هذا خالف الكتاب نصا الن هللا عز وجل يقول " :وما كان هللا ليعذبهم
وأنت فيهم " األنفال .٣٣ :فجعلتم عمر مثل الرسول صلى هللا عليه و آله.
قال آخر :فقد شهد النبي صلى هللا عليه وآله لعمر بالجنة في عشرة من الصحابة.
فقال :لو كان هذا كما زعمت كان عمر ال يقول لحذيفة نشدتك باهلل أمن المنافقين
أنا؟ فإن كان قد قال له النبي صلى هللا عليه وآله :أنت من أهل الجنة ولم يصدقه
حتى زكاه حذيفة وصدق حذيفة ولم يصدق النبي صلى هللا عليه وآله فهذا على غير
االسالم ،وإن كان قد صدق النبي صلى هللا عليه وآله فلم سأل حذيفة؟ وهذان
الخبران متناقضان في أنفسهما.
فقال آخر :فقد قال النبي صلى هللا عليه وآله :وضعت أمتي في كفة الميزان،
ووضعت في أخرى ،فرجحت بهم ،ثم وضع مكاني أبو بكر فرجح بهم ،ثم عمر
فرجح ثم رفع الميزان.

فقال المأمون :هذا محال من قبل أنه ال يخلو من أن يكون من أجسامهما أو
أعمالهما فان كانت األجسام فال يخفى على ذي روح أنه محال ،ألنه ال يرجح
أجسامهما بأجسام األمة ،وإن كانت أفعالهما فلم يكن بعد فكيف يرجح بما ليس
وخبروني بما يتفاضل الناس؟ فقال بعضهم :باألعمال الصالحة قال :فأخبروني فمن
فضل صاحبه على عهد النبي صلى هللا عليه وآله ثم إن المفضول عمل بعد وفاة
النبي صلى هللا عليه وآله بأكثر من عمل الفاضل على عهد النبي صلى هللا عليه
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وآله أيلحق به؟ فان قلتم نعم أوجدتكم في عصرنا هذا من هو أكثر جهادا وحجا
وصوما وصالة وصدقة من أحدهم ،قالوا:
صدقت ال يلحق فاضل دهرنا فاضل عصر النبي صلى هللا عليه وآله.

قال المأمون :فانظروا فيما روت أئمتكم الذين أخذتم عنهم أديانكم في فضائل علي
عليه السالم وقايسوا إليها ما رووا في فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم بالجنة،
فان كانت جزءا من أجزاء كثيرة فالقول قولكم ،وإن كانوا قد رووا في فضائل علي

عليه السالم أكثر فخذوا عن أئمتكم ما رووا وال تعدوه قال :فأطرق القوم جميعا.
فقال المأمون مالكم سكتم؟ قالوا :قد استقصينا.

قال المأمون :فاني أسألكم خبروني أي األعمال كان أفضل يوم بعث هللا نبيه صلى
هللا عليه وآله؟ قالوا :السبق إلى االسالم الن هللا تبارك وتعالى يقول " :السابقون

السابقون أولئك المقربون " قال :فهل علمتم أحدا أسبق من علي عليه السالم إلى

االسالم؟ قالوا :إنه سبق حدثا لم يجر عليه حكم ،وأبو بكر أسلم كهال قد جرى عليه

الحكم ،وبين هاتين الحالتين فرق.

قال المأمون :فخبروني عن إسالم علي عليه السالم أبالهام من قبل هللا عز وجل أم

بدعاء النبي صلى هللا عليه وآله فان قلتم بإلهام فقد فضلتموه على النبي صلى هللا
عليه وآله الن النبي لم يلهم بل أتاه جبرئيل عليه السالم عن هللا عز وجل داعيا
ومعرفا وإن قلتم بدعاء النبي صلى هللا عليه وآله فهل دعاه من قبل نفسه أم بأمر هللا
عز وجل.
فان قلتم من قبل نفسه فهذا خالف ما وصف هللا عز وجل نبيه عليه السالم في قوله

تعالى " وما أنا من المتكلفين " .وفي قوله عز وجل " وما ينطق عن الهوى " وإن
كان من قبل هللا عز وجل فقد أمر هللا سبحانه وتعالى نبيه صلى هللا عليه وآله

بدعاء علي من بين صبيان الناس وإيثاره عليهم فدعاه ثقة به وعلما بتأييد هللا تعالى
إياه.

وخلة أخرى خبروني عن الحكيم هل يجوز أن يكلف خلقه ما ال يطيقون؟
فان قلتم نعم كفرتم ،وإن قلتم ال فكيف يجوز إن يأمر نبيه صلى هللا عليه وآله بدعاء
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من لم يمكنه قبول ما يؤمر به لصغره وحداثة سنه وضعفه عن القبول.

وخلة أخرى هل رأيتم النبي صلى هللا عليه وآله دعا أحدا من صبيان أهله وغيرهم

فيكون أسوة علي عليه السالم؟ فان زعمتم أنه لم يدع غيره فهذه فضيلة لعلي عليه
السالم على جميع صبيان الناس.
ثم قال :أي األعمال أفضل بعد السبق إلى االيمان؟ قالوا :الجهاد في سبيل هللا ،قال

فهل تحدثون الحد من العشرة في الجهاد ما لعلي عليه السالم في جميع مواقف

النبي صلى هللا عليه وآله من األثر؟ هذه بدر قتل من المشركين فيها نيف وستون

رجال قتل علي عليه السالم منهم نيفا وعشرين وأربعون لسائر الناس ،فقال قائل :كان
أبو بكر مع النبي صلى هللا عليه وآله في عريشه يدبرها ،فقال المأمون :لقد جئت

بها عجيبة أكان يدبر دون النبي صلى هللا عليه وآله أو معه فيشركه ،أو لحاجة

النبي صلى هللا عليه وآله إلى رأي أبي بكر؟ أي الثالث أحب إليك؟ فقال :أعوذ باهلل

من أن أزعم أنه يدبر دون النبي صلى هللا عليه وآله أو يشركه أو بافتقار من النبي
صلى هللا عليه وآله إليه.

قال :فما الفضيلة في العريش؟ فان كانت فضيلة أبي بكر بتخلفه عن الحرب فيجب

أن يكون كل متخلف فاضال أفضل من المجاهدين وهللا عز وجل يقول:

"ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل هللا

بأموالهم وأنفسهم فضل هللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكال
وعد هللا الحسنى وفضل هللا المجاهدين على القاعدين أج ار عظيما "
قال إسحاق بن حماد بن زيد :ثم قال لي " :اق أر هل أتى على االنسان حين من

الدهر " فقرأت حتى بلغت " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسي ار " إلى
قوله " وكان سعيكم مشكو ار " فقال :فيمن نزلت هذه اآليات؟ قلت :في علي عليه
السالم قال :فهل بلغك أن عليا عليه السالم قال :حين أطعم المسكين واليتيم واألسير
"إنما نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جزاء وال شكو ار " على ما وصف هللا عز وجل
في كتابه؟ فقلت :ال ،قال :فان هللا عز وجل عرف سريرة علي عليه السالم ونيته
فأظهر ذلك في كتابه تعريفا لخلقه أمره ،فهل علمت أن هللا عز وجل وصف في شئ
مما وصف في الجنة ما في هذه السورة " قوارير من فضة " قلت :ال قال:
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فهذه فضيلة أخرى ،فكيف يكون القوارير من فضة؟ قلت :ال أدري قال :يريد كأنها

من صفائها من فضة يرى داخلها كما يرى خارجها.

وهذا مثل قوله صلى هللا عليه وآله " يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير " وعنى به
النساء
كأنهن القوارير رقة ،وقوله عليه السالم ركبت فرس أبي طلحة فوجدته بح ار أي كأنه
بحر من كثرة جريه وعدوه ،وكقول هللا عز وجل " ويأتيه الموت من كل مكان وما
هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ " أي كأنه ما يأتيه الموت ولو أتاه من مكان واحد
لمات.
ثم قال :يا إسحاق ألست ممن يشهد أن العشرة في الجنة؟ فقلت :بلى قال :أرأيت لو

أن رجال ،قال :ما أدري أصحيح هذا الحديث أم ال؟ أكان عندك كافرا؟ قلت :ال،

قال :أفرأيت لو قال :ما أدري أهذه السورة قرآن أم ال؟ أكان عندك كافرا؟ قلت :بلى

قال :أرى فضل الرجل يتأكد.

خبرني يا إسحاق عن حديث الطائر المشوي أصحيح عندك؟ قال :بلى ،قال:

بان وهللا عنادك ال يخلو هذا من أن يكون كما دعا النبي صلى هللا عليه وآله أو

يكون مردودا أو عرف هللا الفاضل من خلقه وكان المفضول أحب إليه ،أو تزعم أن
هللا لم يعرف الفاضل من المفضول فأي الثالث أحب إليك أن تقول به؟.
قال إسحاق :فأطرقت ساعة ثم قلت :يا أمير المؤمنين إن هللا عز وجل يقول في أبي

بكر " ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا "فنسبه هللا
عز وجل إلى صحبة نبيه صلى هللا عليه وآله ،فقال :سبحان هللا ما أقل علمكم

باللغة والكتاب ،أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن ،فأي فضيلة في هذه؟ أما سمعت
هللا عز وجل يقول " :قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب
عن ثابت عن انس قال :كان أنجشة يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو
بالرجال فإذا اعتقب اإلبل قال النبي صلى هللا عليه وآله :يا أنجشة! رويدك سوقك
بالقوارير.
ورواه الشيخان مختص ار ورواه مسلم من طريق سليمان بن طرخان التيمي عن أنس
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قال :كان للنبي صلى هللا عليه وآله حاد يقال له أنجشة فقال له النبي " ص ":رويدا
سوقك بالقوارير ،راجع اإلصابة.
وأما في نسخة الكمباني وهكذا المصدر بدل " أنجشة " إسحاق ،فهو تصحيف.
ثم من نطفة ثم سويك رجال " فقد جعله له صاحبا وقال الهذلي:

ولقد غدوت وصاحبي وحشية * تحت الرداء بصيرة بالمشرق وقال األزدي:
ولقد دعوت الوحش فيه وصاحبي * محض القوائم من هجان هيكل فصير فرسه
صاحبه ،وأما قوله " إن هللا معنا " فإنه تبارك وتعالى مع البر والفاجر أما سمعت

قوله عز وجل " ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم

وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أينما كانوا " وأما قوله " ال تحزن " فخبرني
عن حزن أبي بكر أكان طاعة أو معصية؟ فان زعمت أنه كان طاعة فقد جعلت

النبي صلى هللا عليه وآله ينهى عن الطاعة ،وهذا خالف صفة الحكيم ،وإن زعمت
أنه معصية فأي فضيلة للعاصي.
وخبرني عن قوله عز وجل " فأنزل هللا سكينته عليه " على من؟ قال إسحاق:
فقلت :على أبي بكر الن النبي صلى هللا عليه وآله كان مستغنيا عن السكينة قال:
فخبرني عن قوله عز وجل " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
وضاقت عليكم األرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل هللا سكينته على رسوله

وعلى المؤمنين " أتدري من المؤمنون الذين أراد هللا عز وجل في هذا الموضع؟

قال :قلت :ال قال :إن الناس انهزموا يوم حنين فلم يبق مع النبي صلى هللا عليه وآله
وسلم إال سبعة من بني هاشم علي عليه السالم يضرب بسيفه ،والعباس أخذ بلجام

بغلة النبي صلى هللا عليه وآله والخمسة محدقون بالنبي صلى هللا عليه وآله خوفا من
أن يناله سالح الكفار حتى أعطى هللا تبارك وتعالى رسوله عليه السالم الظفر عنى
بالمؤمنين في هذا الموضع عليا عليه السالم ومن حضر من بني هاشم فمن كان
أفضل أمن كان مع النبي صلى هللا عليه وآله ونزلت السكينة على النبي صلى هللا
عليه وآله وعليه ،أم من كان في الغار مع النبي صلى هللا عليه وآله ولم يكن أهال يا
إسحاق من أفضل؟ من كان مع النبي صلى هللا عليه وآله في الغار أم من نام على
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مهاده ووقاه بنفسه ،حتى تم للنبي صلى هللا عليه وآله ما عزم عليه من الهجرة إن هللا
تبارك وتعالى أمر نبيه صلى هللا عليه وآله أن يأمر عليا عليه السالم بالنوم على
فراشه ووقايته بنفسه فأمره بذلك ،فقال علي عليه السالم :أتسلم يا نبي هللا؟ قال :نعم،

قال :سمعا وطاعة ،ثم أتى مضجعه وتسجى بثوبه ،وأحدق المشركون به ،ال يشكون
في أنه النبي صلى هللا عليه وآله وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من قريش

رجل ضربة لئال يطالب الهاشميون بدمه وعلي عليه السالم يسمع ما القوم فيه من
التدبير في تلف نفسه فلم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع أبو بكر في الغار ،وهو مع
النبي صلى هللا عليه وآله وعلي عليه السالم وحده ،فلم يزل صاب ار محتسبا فبعث هللا
تعالى مالئكة تمنعه من مشركي قريش.
فلما أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا :أين محمد؟ قال :وما علمي به؟ قالوا :فأنت
غررتنا ثم لحق بالنبي صلى هللا عليه وآله فلم يزل علي أفضل لما بدا منه (إال ما)

يزيد خي ار حتى قبضه هللا تعالى إليه وهو محمود مغفور له يا إسحاق أما تروي

حديث الوالية؟ فقلت :نعم قال :اروه ،فرويته فقال :أما ترى أنه أوجب لعلي على أبي
بكر وعمر من الحق ما لم يوجب لهما عليه؟ قلت :إن الناس يقولون إن هذا قاله

بسبب زيد بن حارثة قال :وأين قال النبي صلى هللا عليه وآله هذا؟ قلت :بغدير خم
بعد منصرفه من حجة الوداع قال :فمتى قتل زيد بن حارثة؟ قلت :بمؤتة ،قال:
أفليس قد كان قتل زيد بن حارثة قبل غدير خم؟ قلت :بلى ،قال :فخبرني لو رأيت
ابنا لك أتت عليه خمس عشرة سنة يقول موالي موال ابن عمي أيها الناس فاقبلوا
أكنت تكره ذلك؟ فقلت :بلى قال :أفتنزه ابنك عما ال تنزه النبي صلى هللا عليه وآله؟
ويحكم أجعلتم فقهاءكم أربابكم؟

إن هللا عز وجل يقول " :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا " وهللا ما صاموا

لهم وال صلوا لهم ،ولكنهم أمروا لهم فأطيعوا.

ثم قال :أتروي قول النبي صلى هللا عليه وآله لعلي عليه السالم أنت مني بمنزلة

هارون من موسى؟ قلت :نعم قال :أما تعلم أن هارون أخو موسى ألبيه وأمه؟ قلت:

بلى قال :فعلي عليه السالم كذلك؟ قلت :ال ،قال :فهارون نبي وليس علي كذلك،

فما المنزلة الثالثة إال الخالفة ،وهذا كما قال المنافقون إنه استخلفه استثقاال له ،فأراد
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أن يطيب نفسه ،وهذا كما حكى هللا عز وجل عن موسى حيث يقول لهارون:
"أخلفني في قومي وأصلح وال تتبع سبيل المفسدين "

فقلت :إن موسى خلف هارون في قومه وهو حي ثم مضى إلى ميقات ربه عز وجل
وإن النبي صلى هللا عليه وآله خلف عليا عليه السالم حين خرج إلى غزاته.

فقال :أخبرني عن موسى حين خلف هارون أكان معه حيث مضى إلى ميقات ربه
عز وجل أحد من أصحابه؟ فقلت :نعم ،قال :أو ليس قد استخلفه على جميعهم؟
قلت :بلى ،قال :فكذلك علي عليه السالم خلفه النبي صلى هللا عليه وآله حين خرج
في غزاته في الضعفاء والنساء والصبيان إذ كان أكثر قومه معه ،وإن كان قد جعله
خليفته على جميعهم والدليل على أنه جعله خليفة عليهم في حياته إذا غاب وبعد

موته قوله عليه السالم " علي بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي".

وهو وزير النبي صلى هللا عليه وآله أيضا بهذا القول الن موسى عليه السالم قد دعا

هللا عز وجل فقال فيما دعا " :واجعل لي وزي ار من أهلي هارون أخي اشدد به أزري

وأشركه في أمري" ﴾ وإذا كان علي عليه السالم منه صلى هللا عليه وآله بمنزلة

هارون من موسى فهو وزيره كما كان هارون وزير موسى عليه السالم ،وهو خليفته

كما كان هارون خليفة موسى عليه السالم.

ثم أقبل على أصحاب النظر والكالم فقال :أسألكم أو تسألوني؟ قالوا :بل نسألك،
فقال :قولوا.
فقال قائل منهم :أليست إمامة علي عليه السالم من قبل هللا عز وجل نقل ذلك عن
رسول هللا من نقل الفرض مثل الظهر أربع ركعات وفي مائتين درهم خمسة دراهم
والحج إلى مكة ،فقال :بلى قال :فما بالهم لم يختلفوا في جميع الفرض واختلفوا في
خالفة علي عليه السالم وحدها؟.
قال المأمون :الن جميع الفرض ال يقع فيه من التنافس والرغبة ما يقع في الخالفة.

فقال آخر :ما أنكرت أن يكون النبي صلى هللا عليه وآله أمرهم باختيار رجل يقوم

مقامه رأفة ورقة عليهم أن يستخلف هو بنفسه فيعصى خليفته ،فينزل العذاب فقال:
أنكرت ذلك من قبل أن هللا عز وجل أرأف بخلقه من النبي صلى هللا عليه وآله وقد
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بعث نبيه صلى هللا عليه وآله وهو يعلم أن فيهم العاصي والمطيع ،فلم يمنعه ذلك
من إرساله.

وعلة أخرى لو أمرهم باختيار رجل منهم كان ال يخلو من أن يأمرهم كلهم أو

بعضهم ،فلو أمر الكل من كان المختار؟ ولو أمر بعضنا دون بعض كان ال يخلو

من أن يكون على هذا البعض عالمة ،فان قلت الفقهاء فال بد من تحديد الفقيه
وسمته.

قال آخر :فقد روي أن النبي صلى هللا عليه وآله قال :ما رآه المسلمون حسنا فهو
عند هللا عز وجل حسن ،وما رأوه قبيحا فهو عند هللا تبارك وتعالى قبيح ،فقال :هذا
القول ال بد من أن يريد كل المؤمنين أو البعض ،فان أراد الكل فهو مفقود الن الكل

ال يمكن اجتماعهم ،وإن كان البعض فقد روى كل في صاحبه حسنا مثل رواية

الشيعة في علي عليه السالم ورواية الحشوية في غيره ،فمتى يثبت ما يريدون من

اإلمامة.
قال آخر :فيجوز أن يزعم أن أصحاب محمد صلى هللا عليه وآله أخطأوا؟ قال :كيف

نزعم أنهم أخطؤا واجتمعوا على ضاللة وهم ال يعلمون فرضا وال سنة ،ألنك تزعم أن
اإلمامة ال فرض من هللا عز وجل وال سنة من الرسول صلى هللا عليه وآله فكيف

يكون فيما ليس عندك بفرض وال سنة خطأ.

قال آخر :إن كنت تدعي لعلي عليه السالم من اإلمامة (دون غيره) فهات بينتك
على ما تدعي فقال :ما أنا بمدع ولكني مقر وال بينة على مقر ،والمدعي من يزعم

أن إليه التولية والعزل .وأن إليه االختيار ،والبينة ال تعرى من أن يكون من شركائه

فهم خصماء أو يكون من غيرهم والغير معدوم ،فكيف يؤتى بالبينة على هذا

قال آخر :فما كان الواجب على علي عليه السالم بعد مضي رسول هللا صلى هللا
عليه وآله؟ قال:

ما فعله ،قال :أفما وجب أن يعلم الناس أنه إمام؟ فقال :إن اإلمامة ال تكون بفعل

منه في نفسه ،وال بفعل من الناس فيه من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك ،إنما يكون

بفعل من هللا عز وجل فيه ،كما قال إلبراهيم عليه السالم " :إني جاعلك للناس إماما
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" وكما قال عز وجل لداود عليه السالم " :يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض "
وكما قال عز وجل للمالئكة في آدم عليه السالم "إني جاعل في األرض خليفة "

فاالمام إنما يكون إماما من قبل هللا باختياره إياه في بدئ الصنيعة والتشريف في

النسب ،والطهارة في المنشأ ،والعصمة في المستقبل ،ولو كانت بفعل منه في نفسه

كان من فعل ذلك الفعل مستحقا لإلمامة وإذا عمل خالفها اعتزل فيكون خليفة قبل
أفعاله.
وقال آخر :فلم أوجبت اإلمامة لعلي عليه السالم بعد الرسول صلى هللا عليه وآله؟
فقال:

لخروجه من الطفولية إلى االيمان كخروج النبي صلى هللا عليه وآله من الطفولية إلى
االيمان والبراءة من ضاللة قومه عن الحجة واجتنابه الشرك ،كبراءة النبي صلى هللا
عليه وآله من الضاللة واجتنابه الشرك الن الشرك ظلم عظيم.

وال يكون الظالم إماما ،وال من عبد وثنا باجماع ومن أشرك فقد حل من هللا عز وجل
محل أعدائه فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه األمة حتى يجيئ إجماع

آخر مثله ،والن من حكم عليه مرة فال يجوز أن يكون حاكما فيكون الحاكم محكوما

عليه فال يكون حينئذ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه.

قال آخر :فلم لم يقاتل علي عليه السالم أبا بكر وعمر وعثمان كما قاتل معاوية

فقال :المسألة محال الن " لم " اقتضاء وال يفعل نفي ،والنفي ال يكون له علة إنما
العلة لالثبات ،وإنما يجب أن ينظر في أمر علي عليه السالم أمن قبل هللا أم من
قبل غيره فان صح أنه من قبل هللا عز وجل فالشك في تدبيره كفر لقوله عز وجل "

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلموا تسليما "

فأفعال الفاعل تبع ألصله ،فإن كان قيامه عن هللا عز وجل فأفعاله عنه وعلى الناس
الرضا والتسليم ،وقد ترك رسول هللا صلى هللا عليه وآله القتال يوم الحديبية يوم صد
المشركون هديه عن البيت ،فلما وجد األعوان وقوي حارب ،كما قال عز وجل في
األول " فاصفح الصفح الجميل " ثم قال عز وجل " :اقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد " قال آخر :إذا زعمت أن
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إمامة علي عليه السالم من قبل هللا عز وجل وأنه مفترض الطاعة ،فلم لم يجز إال
التبليغ والدعاء كما لألنبياء عليهم السالم وجاز لعلي أن يترك ما امر به من دعوة
الناس إلى طاعته.

فقال :من قبل أنا لم ندع أن عليا عليه السالم امر بالتبليغ فيكون رسوال ولكنه عليه
السالم وضع علما بين هللا تعالى وبين خلقه ،فمن تبعه كان مطيعا ،ومن خالفه كان

عاصيا ،فان وجد أعوانا يتقوى بهم جاهد وإن لم يجد أعوانا فاللوم عليهم ال عليه،
ألنهم أمروا بطاعته على كل حال ،ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إال بقوة وهو بمنزلة

البيت ،على الناس الحج إليه فإذا حجوا أدوا ما عليهم ،وإذا لم يفعلوا كانت لألئمة
عليهم ،ال على البيت.
وقال آخر :إذا وجب أنه ال بد من إمام مفترض الطاعة باالضطرار ،فكيف يجب

باالضطرار أنه علي عليه السالم دون غيره ،فقال من قبل أن هللا عز وجل ال يفرض

مجهوال ،وال يكون المفروض ممتنعا إذ المجهول ممتنع وال بد من داللة الرسول على
الفرض ،ليقطع العذر بين هللا عز وجل وبين عباده ،أرأيت لو فرض هللا عز وجل
على الناس صوم شهر ولم يعلم الناس أي شهر هو ولم يسم ،كان على الناس

استخراج ذلك بعقولهم ،حتى يصيبوا ما أراد هللا تبارك وتعالى ،فيكون الناس حينئذ
مستغنين عن الرسول والمبين لهم ،وعن االمام الناقل خبر الرسول إليهم.
وقال آخر :من أين أوجبت أن عليا عليه السالم كان بالغا حين دعاه النبي صلى هللا

عليه وآله فان الناس يزعمون أنه كان صبيا حين دعا ولم يكن جاز عليه الحكم ،وال

بلغ مبلغ الرجال ،فقال :من قبل أنه ال يعرى في ذلك الوقت من أن يكون ممن أرسل

إليه النبي صلى هللا عليه وآله ليدعوه ،فإن كان كذلك فهو محتمل للتكليف ،قوي

على أداء الفرائض ،وإن كان ممن لم يرسل إليه فقد لزم النبي صلى هللا عليه وآله
قول هللا عز وجل " ولو تقول علينا بعض األقاويل الخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه

الوتين " وكان مع ذلك قد كلف النبي صلى هللا عليه وآله عباد هللا ما ال يطيقون عن
هللا تبارك وتعالى ،وهذا من المحال الذي يمتنع كونه ،وال يأمر به حكيم ،وال يدل
عليه الرسول ،تعالى هللا عن أن يأمر بالمحال ،وجل الرسول عن أن يأمر بخالف ما
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يمكن كونه في حكمة الحكيم ،فسكت القوم عند ذلك جميعا.

فقال المأمون :قد سألتموني ونقضتم علي أفأسألكم؟ قالوا :نعم ،قال:
أليس روت األمة باجماع منها أن النبي صلى هللا عليه وآله قال( " :من كذب علي
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) .قالوا :بلى( ،قال ):ورووا عنه عليه السالم أنه قال:
من عصى هللا بمعصية صغرت أو كبرت ثم اتخذها دينا ومضى مص ار عليها فهو
مخلد بين أطباق الجحيم؟ قالوا :بلى قال :فخبروني عن رجل يختاره العامة فتنصبه
خليفة ،هل يجوز أن يقال له خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله ومن قبل هللا عز

وجل ولم يستخلفه الرسول؟ فان قلتم نعم كابرتم وإن قلتم ال ،وجب أن أبا بكر لم يكن

خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وال من قبل هللا عز وجل وأنكم تكذبون على نبي
هللا صلى هللا عليه وآله وأنكم متعرضون الن تكونوا ممن وسمه النبي صلى هللا عليه

وآله بدخول النار.
وخبروني في أي قوليكم صدقتم أفي قولكم :مضى صلى هللا عليه وآله ولم يستخلف
أو في قولكم ألبي بكر :يا خليفة رسول هللا ،فان كنتم صدقتم في القولين فهذا ما ال
يمكن كونه ،إذ كان متناقضا وإن كنتم صدقتم في أحدهما بطل اآلخر.
فاتقوا هللا وانظروا ألنفسكم ودعوا التقليد وتجنبوا الشبهات فوهللا ما يقبل هللا عز وجل
إال من عبد ال يأتي إال بما يعقل ،وال يدخل إال فيما يعلم أنه حق والريب شك وإدمان
الشك كفر باهلل عز وجل وصاحبه في النار.

وخبروني هل يجوز ابتياع أحدكم عبدا فإذا ابتاعه صار مواله ،وصار المشتري

عبده ،قالوا :ال ،قال :كيف جاز أن يكون من اجتمعتم عليه لهواكم واستخلفتموه صار

خليفة عليكم وأنتم وليتموه أال كنتم أنتم الخلفاء عليه بل تولون خليفة وتقولون إنه

خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله ثم إذا سخطتم عليه قتلتموه كما فعل بعثمان بن
عفان.
قال قائل منهم :الن االمام وكيل المسلمين إذا رضوا عنه ولوه ،وإذا سخطوا عليه

عزلوه ،قال :فلمن المسلمون والعباد والبالد؟ قالوا هللا عز وجل ،قال:

فاهلل أولى أن يوكل على عباده وبالده من غيره ،الن من إجماع األمة أنه من أحدث
في ملك غيره حدثا فهو ضامن ،وليس له أن يحدث ،فان فعل فآثم غارم.
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ثم قال :خبروني عن النبي صلى هللا عليه وآله هل استخلف حين مضى أم ال؟
فقالوا:
لم يستخلف قال :فتركه ذلك هدى أم ضالل؟ قالوا :هدى ،قال :فعلى الناس أن
يتبعوا الهدى ،ويتنكبوا الضاللة ،قالوا :قد فعلوا ذلك ،قال :فلم استخلف الناس بعده

وقد تركه هو فترك فعله ضالل ،ومحال أن يكون خالف الهدى هدى وإذا كان ترك
االستخالف هدى فلم استخلف أبو بكر ولم يفعله النبي صلى هللا عليه وآله ولم جعل

عمر االمر بعده شورى بين المسلمين خالفا على صاحبه.

زعمتم أن النبي صلى هللا عليه وآله لم يستخلف وأن أبا بكر استخلف ،وعمر لم
يترك االستخالف كما تركه النبي صلى هللا عليه وآله بزعمكم ،ولم يستخلف كما فعل
أبو بكر وجاء بمعنى ثالث ،فخبروني أي ذلك ترونه صوابا ،فان رأيتم فعل النبي
صلى هللا عليه وآله صوابا فقد خطأتم أبا بكر ،وكذلك القول في بقية األقاويل.
وخبروني أيهما أفضل ما فعله النبي صلى هللا عليه وآله بزعمكم من ترك
االستخالف أو ما صنعت طائفة من االستخالف؟.

وخبروني هل يجوز أن يكون تركه من الرسول صلى هللا عليه وآله هدى ،وفعله من
غيره هدى ،فيكون هدى ضد هدى ،فأين الضالل حينئذ؟.

وخبروني هل ولي أحد بعد النبي صلى هللا عليه وآله باختيار الصحابة منذ قبض
النبي صلى هللا عليه وآله إلى اليوم ،فان قلتم ال ،فقد أوجبتم أن الناس كلهم عملوا
ضاللة بعد النبي صلى هللا عليه وآله وإن قلتم نعم ،كذبتم األمة وأبطل قولكم الوجود
الذي ال يدفع.
وخبروني عن قول هللا عز وجل " قل لمن ما في السماوات واألرض قل هلل " أصدق

هذا أم كذب؟ قالوا :صدق :قال :أفليس ما سوى هللا هلل إذ كان محدثه ومالكه؟ قالوا:

نعم ،قال :ففي هذا بطالن ما أوجبتم من اختياركم خليفة تفترضون طاعته (إذا

اخترتموه) وتسمونه خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وأنتم استخلفتموه وهو معزول
عنكم إذا غضبتم عليه ،وعمل بخالف محبتكم ،وهو مقتول إذا أبى االعتزال ،ويلكم
ال تفتروا على هللا كذبا ،فتلقوا وبال ذلك غدا إذا قمتم بين يدي هللا عز وجل وإذا
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وردتم على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وقد كذبتم عليه متعمدين ،وقد قال من
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال :اللهم إني قد نصحت لهم اللهم إني قد أرشدتهم
اللهم إني قد أخرجت ما وجب علي اخراجه من عنقي اللهم إني لم أدعهم في ريب
وال في شك اللهم إني أدين بالتقرب إليك بتقديم علي عليه السالم على الخلق بعد
نبيك صلى هللا عليه وآله كما أمرنا به رسولك صلواتك وسالمك عليه وآله.

قال :ثم افترقنا فلم نجتمع بعد ذلك حتى قبض المأمون.

قال محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران األشعري :وفي حديث آخر قال:

فسكت القوم فقال لهم :لم سكتم؟ قالوا :ال ندري ما نقول ،قال :يكفيني هذه الحجة
عليكم ثم أمر باخراجهم .و هذه رسالة من الحسن بن علي عليهما السالم إلى معاوية
من الحسن بن علي :امير المؤمنين ،إلى معاوية بن أبي سفيان ،سالم
عليكم ،فاني أحمد اليك هللا الذي ال إله إال هو .أما بعد :فان هللا جل
جالله ،بعث محمداً رحم ًة للعالمين ،ومن ًة للمؤمنين ،وكاف ًة للناس أجمعين
لينذر من كان حياً ،ويحق القول علىالكافرين ،فبلغ رساالت هللا ،وقام بأمر

هللا ،حتى توفاه هللا غير مقصر وال و ٍ
ان ،وبعد أن أظهر هللا به الحق ومحق

به الشرك ،وخص به قريشاً خاص ًة ،فقال له( :وإنه لذكر لك ولقومك) فلما

توفي ،تنازعت سلطانه العرب ،فقالت قريش :نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه وال
ٍ
محمد وحقه ،فرأت العرب أن القول ما قالت
يحل لكم أن تنازعونا سلطان
ٍ
محمد ،فأنعمت لهم
قريش ،وأن الحجة في ذلك لهم .على من نازعهم أمر

وسلمت إليهم.
ثم حاججنا نحن قريشاُ ،بمثل ما حاججت به العرب ،فلم تنصفنا قريش
انصاف العرب لها.

إنهم أخذوا هذا االمر دون العرب باالنصاف واالحتجاج ،فلما سرنا – أهل
ٍ
محمد وأولياؤه – إلى محاجتهم ،وطلب النصف منهم ،باعدونا واستولو
بيت
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باالجتماع على ظلمنا ،ومراغمتنا وللعنت منهم لنا .فالموعد هللا ،وهو الولي
النصير.
ولقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا ،وسلطان بيتنا واذكانوا ذوي
ٍ
وسابقة في اإلسالم ،أمسكنا عن منازعتهم ،مخاف ًة على الدين أن
فضيلة
يجد المنافقون ،واألحزاب في ذلك مغم اًر يثلمون به ،أو يكون لهم بذلك
سبب إلى ما أرادوا من افساده.

فاليوم فليتعجب المتعجب ،من توثبك يا معاوية ،على ٍ
أمر لست من أهله،
ٍ
ٍ
أثر ٍُ في اإلسالم محموٍد .وانت ابن ٍ
معروف وال ٍ
حزب
البفضل في الدين

من األحزاب ،وابن أعدى قر ٍ
يش لرسول هللا صلى هللا عليه وأله ولكتابه.
وهللا حسيبك فسترد عليه ،وتعلم لمن عقبى الدار وباهلل لتلقين عن ٍ
قليل
ربك ،ثم ليجزينك بما قدمت يداك .وما هللا بظال ٍم للعبيد.

إن علياً لما مضى لسبيله رحمة هللا عليه يوم قبض ،ويوم من هللا عليه
باإلسالم ،ويوم يبعث حياً ،والني المسلمون األمر من بعده ،فاسأل هللا ان
ال يؤتينا في الدنيا الزائلة شيئاً ،ينقصنا به في اآلخرة مما عنده من كر ٍ
امة.
وانما حملني على الكتابة اليك ،االعذار فيما بيني وبين هللا عز وجل في
أمرك ،ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم والصالح للمسلمين.
فدع التمادي في الباطل ،وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي ،فإنك تعلم:
ٍ
أني أحق بهذا األمر منك ،عند هللا ،وعند كل أو ٍ
حفيظ ،ومن له قلب
اب
منيب ،واتق هللا ،ودع البغي ،واحقن دماء المسلمين ،فوهللا ما لك خير في
أن تلقى هللا من دمائهم ،بأكثر مما انت القيه به .وادخل في السلم
والطاعة ،وال تنازع األمر أهله ،ومن هو احق به منك ،ليطفىء هللا النائرة
بذلك ،ويجمع الكلمة ويصلح ذات البين.
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وإن أنت أبيت اال التمادي في غيك ،سرت اليك المسلمين ،فحاكمتك حتى
يحكم هللا بيننا ،وهو خير الحاكمين.
انا من اهل الحق
أما بعد
فقد وصل إلي كتابك ،تذكر فيه ما ذكرت ،وتركت جوابك خشية البغي
عليك ،وباهلل اعوذ من ذلك ،فاتبع الحق ،تعلم :أني من اهله .وعلى إثم أن
اقول فأكذب .والسالم.
خطبي انتهى إلى اليأس
ٍ
أما بعد :فان خطبي انتهى إلى اليأس ،من ٍ
وباطل أمته
حق أحييته،
وخطبك خطب من انتهى إلى موارده ،وإني اعتزل هذا األمر وأخليه لك،
وإن كان تخليتي اياه ش اًر لك في معادك ،ولي شروط أشترطها ،ألبتهظنك
إن وفيت لي بها بعهد ،وال تخف ان غدرت – وكتب الشرط في ٍ
كتاب آخر
فيه يمنيه بالوفاء وترك الغدر – وستندم يا معاوية كما ندم غيرك ،ممن
نهض في الباطل أو قعد عن الحق ،حين لم ينفع الندم والسالم.
وثيقة الصلح
بسم هللا الرحمن الرحيم
ٍ
طالب ،معاوية بن أبي سفيان.
علي بن أبي
هذا ما صالح عليه الحسن بن ٍ
صالحه :على ان يعمل فيهم بكتاب هللا ،وبسنة رسوله وبسيرة الخلفاء
الصالحين.
وليس لمعاوية بن أبي سفيان :ان يعهد ٍ
الحد – من بعده – عهداً بل يكون
األمر للحسن من بعده ،فان حدث به حدث ،فألخيه الحسين.
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وأن يترك سب امير المؤمنين ،والقنوت عليه بالصالة ،وان ال يذكر علياً اال

بخير.

واستثناء ما في بيت مال الكوفة – وهو خمسة آالف ٍ
الف – وعلى معاوية
ان يحمل إلى الحسين كل عا ٍم الفي الف درهمٍ ،وان يفضل بني هاشم في
العطاء والصالت ،على بني عبد شمس ،وان يفرق في أوالد من قتل مع

امير المؤمنين – يوم الجمل – وأوالد من قتل معه – بصفين – الف الف
درهمٍ ،وان يجعل ذلك ،من خراج (دار ابجر).
وعلى أن الناس آمنون ،حيث كانوا من ارض هللا ،في شامهم ،وعراقهم،

وحجازهم ،ويمنهم ،وان يؤمن االسود واالحمر ،وان يحتمل معاوية مايكون
من هفواتهم ،وان ال يتبع احداً بما مضى ،وان ال يأخذ أهل العراق بإحنة.

علي
علي حيث كانوا وان ال ينال احداً من شيعة ٍ
وعلى امان اصحاب ٍ
علي وشيعته آمنون على انفسهم ،واموالهم ونسائهم
بمكروٍه ،وأن أصحاب ٍ
واوالدهم ،وان ال يتعقب عليهم شيئاً ،وان ال يتعرض ٍ
الحد منهم ٍ
بسوء،

ويوصل إلى كل ذي ٍ
حق حقه وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد هللا،
وميثاقه ،وما اخذ هللا على ٍ
احد من خلقه ،بالوفاء بما اعطى من نفسه.
وعلى ان ال يبغي للحسن بن علي ،وال ألخيه الحسين ،وال ٍ
الحد من أهل

بيت رسول هللا غائل ًة س اًر وال جه اًر ،وال يخيف احداً منهم في ٍ
افق من االفاق
شهد عليه بذلك هللا وكفى باهلل شهيداً والسالم.
لو قاتلت احداً
لو آثرت أن أقاتل أحداً من أهل القبلة ،لبدأت بقتالك ،فإني تركتك لصالح

األمة ،وحقن دمائها.
شفعني في سعيد
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من الحسن بن علي إلى زياد :أما بعد :فإنك عمدت إلى ٍ
رجل من
المسلمين ،له مالهم ،وعليه ما عليهم ،فهدمت داره ،وأخذت ماله ،وحبست
أهله وعياله ،فإن اتاك كتابي هذا فابن له داره ،واردد عليه عياله وماله
وشفعني فيه فقد أجرته ،والسالم.
للعاهر الحجر
من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمية ،أما بعد فإن رسول هللا صلى هللا
عليه وآله قال( :الولد للفراش ،وللعاهر الحجر) والسالم.
سيصير اليها اآلخرون
أما بعد :فقد بلغني كتابكم ،تعزونني بفالنة ،فعند هللا أحتسبها ،تسليماً

لقضائه ،وصب اًر على بالئه ،فان أوجعتنا المصائب وفجعتنا النوائب باألحبه
المألوفة ،التي كانت بنا حفية واإلخوان المحبين ،الذين كان يسر بهم

الناظرون وتقربهم العيون.

أضحوا قد اخترمتهم األيام ،ونزل بهم الحمام ،فخلفوا الخلوف ،وأودت بهم

الحتوف ،فهم صرعى في عساكر الموتى ،متجاورون في غير محلة

التجارة ،وال صالت بينهم وال تزاور ،وال يتالقون عن قرب جوارهم ،أجسامهم
نائية ،من أهلها ،خالية من أربابها ،قد أخشعها اخوانها ،فلم أر مثل دارها
ٍ
ٍ
دا اًر والمثل قرارها ق ار اًر ،في ٍ
مضجعة ،قد صارت في
موحشة ،وحلول
بيوت

ٍ
الموحشة ،وخرجت عن الدار المؤنسة ،ففارقتها من غير قلى
تلك الديار
ً
فاستودعتها للبلى ،وكانت امه مملوك ًة ،سلكت سبيالً مسلوكة ،صار اليها
األولون ،وسيصير اليها اآلخرون والسالم.

ألن ما فعله السلطان في أمة محمد منذ السقيفة و إلى اليوم و يا لألسف
هو أنه حاول إطفاء نور اإلسالم بتعطيل اإلمامة و الوالية و تعطيل حدود

هللا و استبدالهما بأئمة الضاللة و القانون الوضعي .و اإلمامة و الوالية و
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اجبة في كثير من اآليات في القرآن الكريم و في كثير من األحاديث لرسول
هللا صلى هللا عليه وآله .و أنت تعرف أخي الكريم أن من أنكر آية من
كتاب هللا أو كلمة أو حتى حرف فقد كفر و كذلك من أنكر أحاديث رسول
هللا صلى هللا عليه و آله فما بالك و اآليات الواردة في حق علي و أهل
البيت و اإلمامة و سأذكر منها في كتابي هذا بإذن هللا ما ال يختلف عليه
إثنان من أهل العلم ألن البعض قال ثالث مائة آية أنزلت في حق علي و
البعض قال بأكثر من ذلك و سأذكر كذلك بعض األحاديث في هذا الشان
فما بالك إذا أنكرت األمة كل هذا؟
أخبرنا محمد بن همام ،قال :حدثنا أبي ; وعبدهللا بن جعفر الحميري ،قاال:
حدثنا أحمد بن هالل ،قال حدثني محمد بن أبي عمير سنة أربع ومائتين،
قال :حدثني سعيد بن غزوان ،عن أبي بصير ،عن أبي عبدهللا ،عن
آبائه(عليهم السالم) قال " :قال رسول هللا(صلى هللا عليه وآله) :إن هللا
عزوجل اختار من كل شئ شيئا [اختار من االرض مكة ،واختار من مكة
المسجد ،واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة ; واختار من االنعام
إناثها ومن الغنم الضأن و] اختار من االيام يوم الجمعة ،واختار من
الشهور شهر رمضان ،ومن الليالي ليلة القدر ،واختار من الناس بني
هاشم ،واختارني وعليا من بني هاشم ،واختار مني ومن علي الحسن
والحسين ويكمله اثني عشر إماما من ولد الحسين ،تاسعهم باطنهم وهو
ظاهرهم وهو أفضلهم وهو قائمهم " وفي بعض النسخ بعد قوله ليلة القدر
هكذا و اختار من الناس األنبياء و اختار من األنبياء الرسل و اختارني من
الرسل و اختار عليا مني و اختار من علي الحسن و الحسين و اختار من

الحسن و الحسين األوصياء من ولده ينفون عن التنزيل تحريف الغالين و
انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين .الغيبة للنعماني .وعن عمر أن النبي

صلى هللا عليه وسلم قال في كل خلوف من أمتى عدول أهل بيتى ينفون
عن هذا الدين تحريف الغالين وإنتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أال وان
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أئمتكم وفدكم إلى هللا عزوجل فانظروا بمن توفدون .تأمل في قوله صلى هللا
عليه و آله و سلم أال و إن أئمتكم وفدكم أليس هو نفس قول هللا سبحانه و
تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ للتذكير لما يقول هللا سبحانه كل أناس
بإمامهم أي كل الناس أي من كان منهم مؤمن فإمامهم إمام هدى و إال

فإمام ضاللة ألم يقل هللا و جعلناهم أئمة يهدون إلى النار؟ اللهم اغفر لنا و
لبعض العلماء الذين يفسرون القرآن بالظاهر فقط و لكن عند ما يتطلب

ذلك يقولون بأشياء أخرى مثال إمامهم في هذه اآلية عندهم أي كتابهم و
هذا وهللا ليس منطقيا فلو قال كل إنسان بإمامه لقبلنا أنه قد يقصد كتابه

لكن كل أناس فلن يكون إال إمام بمعنى الكلمة .أال ترى أخي القارئ أن هللا
سبحانه لما أراد أن يعبر عن الكتاب قال و كل إنسان ألزمناه طائره في
عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا .و كذلك في قوله سبحانه و
تعالى و كل شيء أحصيناه في إمام مبين أي كتاب مبين عندهم لكن وهللا
يعني عليا باإلمام المبين .فلم نترك من وصانا هللا بهم و رسوله و هم العترة
الطيبة لرسول هللا صلى هللا عليه و آله و نلجأ إلى غيرهم من مرتكبي
الذنوب و اآلثام مثلنا؟
لكن و كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى أبت قريش إال أن تنقلب على

عقبيها بعد انتقاله إلى الرفيق األعلى إال من رحم ربك و جرى ما جرى
ألهل بيته و أتباعهم من بعده .و هذه الكبائر والمخالفات و المعاصي هلل و
رسوله لم تكن قد بدأت إال بعد وفاته صلى هللا عليه و آله و إنما بدأت و
هو ال يزال بين أظهرهم .ال بد أن أذكر بعض األحداث الخطيرة و
المخالفات و المعاصي هلل و رسوله من بعض أصحابه و يا لألسف في
أواخر حياته صلى هللا عليه و آله محاولة اغتياله صلى هللا عليه وآله في
العقبة في طريق رجوعه من تبوك ،وقد كانت محاولة متقن ًة ،نفذتها
مجموعةٌ منافقة بلغت نحو عشرين شخصاً ،وقد عرفوا أن النبي صلى هللا
ال من طريق الجبل بينما يمر الجيش من طر ٍ
يق حول
عليه وآله سيمر لي ً
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الجبل ،وكانت خطتهم أن يكمنوا فوق الطريق الذي سيمر فيه الرسول صلى
هللا عليه وآله ،حتى إذا وصل الى المضيق ألقوا عليه ما استطاعوا من
ٍ
صخور لتنحدر بقوٍة وتقتله ،ثم يفرون ويضيعون أنفسهم في جيش

المسلمين ،ويبكون على الرسول ،ويأخذون خالفته و نفذوا هذه الخطة
الشيطانية حتى إذا بدؤوا بدحرجة الصخور ،جاء جبرئيل وأضاء الجبل

افقيه
عليهم ،فرآهم الرسول صلى هللا عليه وآله وناداهم بأسمائهم ،وأراهم لمر ْ

المؤمنين :حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر ،وأشهدهما عليهم ،فسارع
ْ
المنافقون ونزلوا من الجهة الثانية من الجبل ،وضيعوا أنفسهم في المسلمين.

ففي كتاب دالئل النبوة للشيخ أبي أحمد البيهقي :أخبرنا أبو عبدهللا الحافظ ـ
وذكر ِ
االسناد مرفوعاً إلى أبي األسود ـ عن عروة قال :لما رجع رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم قافالً من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض

الطريق مكر به ناس من أصحابه فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق

أرادوا أن يسلكوها معه ،فاُخبر رسول هللا خبرهم ،فقال« :من شاء منكم أن

يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم» .فأخذ النبي صلى هللا عليه وآله وسلم
العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إال النفر الذين أرادوا المكر به استعدوا

وتلثموا ،وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حذيفة بن اليمان وعمار
بن ياسر فمشيا معه مشياً ،وأمر عما اًر أن يأخذ بزمام الناقة ،وأمر حذيفة
بسوقها ،فبينا هم يسيرون إذ سمعوا ركزة القوم من ورائهم قد غشوه ،فغضب
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأمر حذيفة أن يردهم فرجع ومعه
محجن ،فاسقبل وجوه رواحلهم وضربها ضرباً بالمحجن ،وأبصر القوم وهم
متلثمون ،فرعبهم هللا حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه،
فأسرعوا حتى خالطوا الناس ،وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم فلما أدركه قال« :اضرب الراحلة يا حذيفة ،وامش أنت يا

عمار» .فأسرعوا وخرجوا من العقبة ينتظرون الناس ،فقال النبي« :يا حذيفة
هل عرفت من هؤالء الرهط ـ أو الركب ـ أحداً؟» .فقال حذيفة :عرفت راحلة
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فالن وفالن وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم متلثمون .فقال صلى هللا عليه
وآله وسلم« :هل علمتم ما شأن الركب وما أرادو؟» قاال :ال يارسول هللا.
قال« :فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها»
قاال أفال تأمر بهم يا رسول هللا إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ قال:

«أكره أن يتحدث الناس ويقولون إن محمداً قد وضع يده في أصحابه»
فسماهم لهما وقال«:اُكتماهم»( دالئل النبوة للبيهقي ونقله المجلسي في

بحاراألنوار) ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله أمر بالرحيل في أول

نصف الليل األخير ،وأمر مناديه فنادى :أال ال يسبقن رسول هللا صلى هللا
عليه وآله أحد إلى العقبة ،وال يطأها حتى يجاوزها رسول هللا صلى هللا عليه
وآله .ثم أمر حذيفة أن يقعد في أصل العقبة ،فينظر من يمر به ،ويخبر
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله أمره أن
يستتربحجر .فقال حذيفة :يا رسول هللا إني أتبين الشر في وجوه رؤساء
عسكرك ،وإني أخاف إن قعدت في أصل الجبل ،وجاء منهم من أخاف أن
يتقدمك إلى هناك للتدبير عليك يحس بي ،فيكشف عني ،فيعرفني
وموضعي من نصيحتك فيتهمني ويخافني فيقتلني .فقال رسول هللا صلى
هللا عليه وآله :إنك إذا بلغت أصل العقبة ،فاقصد أكبر صخرة هناك إلى
جانب أصل العقبة وقل لها " :إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله يأمرك أن
تنفرجي لي حتى أدخل في جوفك ،ثم يأمرك أن ينثقب فيك ثقبة أبصر منها

المارين ،ويدخل علي منها الروح لئال أكون من الهالكين " فانها تصير إلى
ما تقول لها باذن هللا رب العالمين .فادى حذيفة الرسالة ودخل جوف

الصخرة ،وجاء االربعة والعشرون على جمالهم وبين أيديهم رجالتهم ،يقول
بعضهم لبعض :من رأيتموه ههنا كائنا من كان فاقتلوه ،لئال يخبروا محمدا
أنهم قد رأونا ههنا فينكص محمد ،وال يصعد هذه العقبة إال نهارا ،فيبطل
تدبيرنا عليه .ومكر المنافقين به في الطريق ،وعصمة هللا تعالى اياه
واطالعه عليه ،وما ظهر في ذلك من أثار النبوة " وفيه :قال حذيفة :عرفت
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راحلة فالن وفالن .وغشيتهم وهم متلثمون .وسمعها حذيفة ،واستقصوا فلم
يجدوا أحدا ،وكان هللا قد ستر حذيفة بالحجر عنهم فتفرقوا ،فبعضهم صعد
على الجبل وعدل عن الطريق المسلوك ،وبعضهم وقف على سفح الجبل

عن يمين وشمال ،وهم يقولون ،أال ترون حين محمد كيف أغراه بأن يمنع
الناس من صعود العقبة حتى يقطعها هو لنخلو به ههنا فنمضي فيه تدبيرنا
وأصحابه عنه بمعزل؟ وكل ذلك يوصله هللا من قريب أو بعيد إلى اذن
حذيفة ويعيه .فلما تمكن القوم على الجبل حيث أرادوا كلمت الصخرة حذيفة
وقالت :إنطلق اآلن إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله فأخبره بما رأيت وما
سمعت .قال حذيفة :كيف أخرج عنك وإن رآني القوم قتلوني مخافة على
أنفسهم من نميمتي علهم؟ قالت الصخرة :إن الذي مكنك من جوفي،
وأوصل إليك الروح من الثقبة التي أحدثها في هو الذي يوصلك إلى نبي هللا
وينقذك من أعداء هللا .فنهض حذيفة ليخرج ،وانفرجت الصخرة ،فحوله هللا
طائ ار فطار في الهواء محلقا حتى انقض بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه
وآله ،ثم أعيد على صورته ،فأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وآله بما رأى
وسمع .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :أوعرفتهم بوجوههم؟ قال :يا
رسول هللا كانوا متلثمين وكنت أعرف أكثرهم بجمالهم ،فلما فتشوا الموضع
فلم يجدوا أحدا ،أحدروا اللثام فرأيت وجوههم وعرفتهم بأعيانهم وأسمائهم
فالن وفالن حتى عد أربعة وعشرين .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله:
يا حذيفة إذا كان هللا تعالى يثبت محمدا لم يقدر هؤالء وال الخلق أجمعون

أن يزيلوه ،إن هللا تعالى بالغ في محمد أمره ولو كره الكافرون .ثم قال :يا
حذيفة فانهض بنا أنت وسلمان وعمار ،وتوكلوا على هللا ،فاذا جزنا الثنية

الصعبة فأذنوا للناس أو يتبعونا .فصعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وهو
على ناقته وحذيفة وسلمان أحدهما آخذ بخطام ناقته يقودها ،واآلخر خلفها

يسوقها ،وعمار إلى جانبها ،والقوم على جمالهم ورجالتهم منبثون حوالي
الثنية على تلك العقبات ،وقد جعل الذين فوق الطريق حجارة في دباب
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فدحرجوها من فوق لينفروا الناقة برسول هللا صلى هللا عليه وآله ،وتقع به

في المهوى الذي يهول الناظر النظر إليه من بعده .فلما قربت الدباب من
ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وآله أذن هللا تعالى لها ،فارتفعت ارتفاعا
عظيما فجاوزت ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وآله ثم سقطت في جانب
المهوى ،ولم يبق منها شئ إال صار كذلك ،وناقة رسول هللا صلى هللا عليه
وآله كأنها ال تحس بشئ من تلك القعقعات التي كانت للدباب .ثم قال
رسول هللا صلى هللا عليه وآله لعمار :اصعد الجبل فاضرب بعصاك هذه
وجوه رواحلهم فارم بها .ففعل ذلك عمار ،فنفرت بهم ،سقط بعضهم فانكسر
عضده ،ومنهم من انكسرت رجله ومنهم من انكسر جنبه واشتدت لذلك
أوجاعهم ،فلما جبرت واندملت بقيت عليهم آثار الكسر إلى أن ماتوا .ولذلك
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  -في حذيفة وأمير المؤمنين عليه السالم
 :إنهما أعلم الناس بالمنافقين ،لقعوده في أصل العقبة ومشاهدته من مرسابقا لرسول هللا صلى هللا عليه وآله ،وكفى هللا رسوله أمر من قصد له،
وعاد رسول هللا صلى هللا عليه وآله إلى المدينة ،فكسى هللا الذل والعار من
كان قعد عنه ،وألبس الخزي من كان دبر على علي عليه السالم ما دفع
هللا عنه .عنه في الوسائل والبحار وعن االحتجاج باسناده عن الحسن

العسكرى عليه السالم .تفسيراإلمام العسكري .بين قوسين محاولة اإلغتيال
هذه حصلت لسيد الخلق صلى هللا عليه و آله فالمفروض على أمة محمد
صلى هللا عليه و آله أن لو كانت ألفت فيها كتبا كثيرة و لحقق فيها الحكام
لكشف الحقائق لألمة و للعالم .و أجزم أن لو حدثت لغير رسول هللا كأبي

سفيان مثال أو أي أحد لوجدتها اليوم في كل كتاب .ولكن هذا ال يروق

لحكام أخذوا هذا الحكم باسم اإلسالم لضرب اإلسالم و ضرب رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و أهل بيته الطيبين .فإن حذيفة رضي هللا عنه كان
يعلم أسماء المنافقين أي أن منهم المنافقين .كما أن الدليل على عدم
عدالتهم جميعا آية اإلنقالب هذه و اآلية في سورة الجمعة التي إنما نزلت
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على رسول هللا صلى هللا عليه و آله في السنة السابعة أو الثامنة و إذا أروا
تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قائما قل ما عند هللا خير من اللهو و

من التجارة و هللا خير الرازقين .يقول المؤرخون كانوا حوالي ألف مع رسول
هللا صلى هللا عليه و آله في الصالة ف أروا تجارة و لهوا فخرجوا من الصالة
و تركوه قائما و ما بقي معه إال اثنا عشر حسب بعض المؤرخين .و قال

القرطبي روي أن رسول هللا صلى هللا عليه و آله قال لو خرجوا جميعا

ألضرم هللا عليهم الوادي نا ار أي استحقوا بفعلتهم هاته النار إذ لم يحترموا
ال هللا و ال رسوله و ال الصالة و بعد كل هذه المدة من إسالمهم .فهل نثق
بمثل هؤالء و نقتدي بهم؟ و كذالك اآليات في تولية الدبر لهؤالء الصحابة
و غيرها كثير في القرآن الكريم دليل على عدم عدالتهم أجمعين و تنسف
كثي ار من األحاديث الموضوعة و المنسوبة لرسول هللا صلى هللا عليه و آله
في فضائل بعض الصحابة كحديث أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم
و هذا الحديث قال عنه األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة هذا الحديث
باطل مكذوب من توليد أهل الفسق.
إال أن عليا عليه السالم كان يكتب و يأمر أصحابه بالكتابة و هذا ما
حافظ به عليه السالم على السنة النبوية األصيلة و الخالصة و الصحيحة
و الواضحة و الجلية و السليمة و جعلها تصلنا بإذن هللا إذ نصب هللا لنا
بعد رسوله هذه الوجوه النيرة التي هي أسوتنا و قدوتنا بعد رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و التي ال تفارق القرآن و ال يفارقها القرآن حتى يردا على
رسول هللا صلى هللا عليه و آله الحوض بحمد هللا و شكره .و الشاهد على
أن عليا عليه السالم كان يكتب قول بعض األئمة من أهل البيت وجدنا في
كتاب علي كذا و كذا و كان عند علي صحيفة بإمالء رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و خط علي طولها سبعون ذراعا تسمى الجامعة يقول جعفر

560

الصادق عليه السالم فيها كل شيء مما يحتاج إليه المؤمن من حالل و
حرام و حد و حكم حتى أرش الخدش و يذكرها البخاري إال أنه بتر الكثير
من خصائصها ومضمونها .قال البخاري في باب كتابة العلم :عن الشعبي،
عن أبي جحيفة قال :قلت لعلي :هل عندكم كتاب؟ قال" :ال إال كتاب هللا،
أو فهم أعطيه رجال مسلماً ،أو ما في هذه الصحيفة ".قال :قلت :وما في
هذه الصحيفة؟ قال" :العقل ،وفكاك األسير ،وال يقتل مسلم بكافر" فالعاقل
يعي أن باب مدينة العلم يصعد المنبر و معه صحيفة يحتج بها أمام
المسلمين و ما فيها إال أربع كلمات و هو لم يفارق رسول هللا صلى هللا
عليه و آله لحضة منذ بعث و إلى أن أنتقل إلى الرفيق األعلى في حين أن
أبا هريرة يحفظ مائة ألف حديث ال ينسى منها حرفا واحدا رغم المدة
القصيرة جدا و التي ال تكاد تظهر لوال ما أعطاه له بنو أمية من الفضل
الغير المستحق عند كل منصف بل األعجب أن رسول هللا صلى هللا عليه
و آله كان ينسى ,و حاشاه  ,على حسب ما رواه مسلم في صحيحه و أنه
سمع ابن مسعود يق أر القرآن فقال له رحمك هللا لقد ذكرتني آية كذا كنت
أنسيتها و أبو هريرة ال ينسى حرفا واحدا ألن رسول هللا صلى هللا عليه و
آله دعا له على حسب زعمه .للتذكير قال الذهبي في الميزان عند ترجمته
ألبان بن تغلب ولقد كثر التشيع في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع
والصدق  ،فلو رد حديث هؤالء لذهبت جملة من اآلثار النبوية .بالطبع فلو
رفضوا كل ما جاء عن طريق شيعة علي لرفضوا قراءة حفص عن عاصم
عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السالم للقرآن و التي هي األكثر قراءة
عند األغلبية الساحقة من أمة محمد صلى هللا عليه و آله و حفص و
عاصم و أبو عبد الرحمن شيعة علي مع أن أهل السنة ضعفوا الكثير من
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األحاديث ال لشيء إال ألن من بين رواتها شيعي وصححوا الكثير من
األحاديث الموضوعة من قبل المتقربين للحكام من بني أمية و من تبعهم و
المادحين و الذاكرين هؤالء الحكام بما ليس فيهم وال يستحقونه ك "وا
معتصماه' و غيرها .فالذهبي نفسه يقول عن حديث ما ,السند صحيح و
المتن صحيح و لكن يشهد القلب أنه موضوع  ,فهل باهلل عليك يشترط في
قبول الحديث أن يشهد له قلب الذهبي بالصحة؟ و ترى أن عثمان ابن
حريز الملعون الذي كان يلعن عليا عليه السالم بعد الفجر سبعين مرة و
بعد العصر سبعين مرة يوثقه علماء أهل السنة و يروون عنه األحاديث و
أمثاله كثير .بل يروون و بدون تحفظ و ال استحياء عن قتلة الحسين عليه
السالم و لعنهم هللا و يوثقونهم .أال يتق هللا هؤالء العلماء فوهللا لهذا هو
النصب بعينه .و العجيب أنك تجد من العلماء من يبرر لمثل هؤالء أقوالهم,
و في كثير من األحيان ,بأشياء ,و هللا ,ال يقبلها العقل بل أقول لو أن هذا
المبرر له كان حيا لرد على المبرر أنه إنما قصد الذي فهمه كل الناس .و
األعجب من ذلك أنك تجد من العلماء من يقول و أن سيدنا فالن من
العلماء يبرر لسيدنا لفالن فهذا ,وهللا ,إن كنا منصفين ,فأقل ما يقال عنه
أنه عالم ال يحترم نفسه إذ كيف يتج أر على أن ينصب سيدا على الناس من
كان سيده هو و قد اعترف له بذلك و قد ال يقبل الناس بهذا حتى غالما
لهم ال سيدا .فلماذا ال يتصف علماءنا بالصدق و األمانة و اإلخالص و
النزاهة و الشفافية و تحمل المسؤولية؟ و لما كان الحفاظ للحديث ليسوا
كلهم في مستوى العدالة اكتشف علم التعديل و التجريح حتى ال ينقل إال
الصحيح من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم .و األصح أنه
ترك الكثير من الصحيح بالتشدد في ذلك و بتخلي األمة عن نقل ما رواه
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من شهد لهم هللا بالعدالة و هم آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله و
سلم إذ قال ( إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم
تطهيرا) األحزاب .33
و ال بأس أن أذكر بقول علي عليه السالم إن في أيدي الناس حقا و باطال
و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محكما و متشابها
و حفظا و وهما و لقد كذب على رسول هللا صلى هللا عليه و آله على
عهده حتى قام خطيبا فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار و
إنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس رجل منافق مظهر لإليمان
متصنع باإلسالم ال يتأثم و ال يتحرج يكذب على رسول هللا صلى هللا عليه
و آله متعمدا فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه و لم يصدقوا
قوله و لكنهم قالوا صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و آله رآه و سمع منه
و لقف عنه فيأخذون بقوله و قد أخبرك هللا عن المنافقين و وصفهم بما
وصفهم به لك ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضاللة و الدعاة إلى النار
بالزور و البهتان فولوهم األعمال و جعلوهم حكاما على رقاب الناس فأكلوا
بهم الدنيا و إنما الناس مع الملوك و الدنيا إال من عصم هللا فهذا أحد
األربعة و رجل سمع من رسول هللا صلى هللا عليه و آله شيئا لم يحفظه
على وجهه فوهم فيه و لم يتعمد كذبا فهو في يديه و يرويه و يعمل به و
يقول أنا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و آله فلو علم المسلمون أنه
وهم فيه لم يقبلوه منه و لو علم هو كذلك لرفضه و رجل ثالث سمع من
رسول هللا صلى هللا عليه و آله شيئا يأمر به ثم إنه نهى عنه و هو ال يعلم
أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به و هو ال يعلم فحفظ المنسوخ و لم
يحفظ الناسخ فلو علم أنه منسوخ لرفضه و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه
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أنه منسوخ لرفضوه و آخر رابع لم يكذب على هللا و ال على رسوله مبغض
للكذب خوفا من هللا و تعظيما لرسول هللا صلى هللا عليه و آله و لم يهم بل
حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه و لم ينقص
منه فهو حفظ الناسخ فعمل به و حفظ المنسوخ فجنب عنه و عرف
الخاص و العام و المحكم و المتشابه فوضع كل شيء موضعه و قد كان
يكون من رسول هللا صلى هللا عليه و آله الكالم له وجهان فكالم خاص و
كالم عام فيسمعه من ال يعرف ما عنى هللا سبحانه به و ال ما عنى رسول
هللا صلى هللا عليه و آله فيحمله السامع و يوجهه على غير معرفة بمعناه و
ما قصد به و ما خرج من أجله و ليس كل أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه و آله من كان يسأله و يستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء
األعرابي و الطاري فيسأله عليه السالم حتى يسمعوا و كان ال يمر بي من
ذلك شيء إال سألته عنه و حفظته فهذه وجوه ما عليه الناس في اختالفهم
و عللهم في رواياتهم.
إذا فالعاقل يعي أن إقصاء عليا عليه السالم و العترة من ولده لم يكن إال
بأمر من الساسة فكفى تست ار على ما حدث و التاريخ يشهد و الكل يعلم
هذا و لكن بإمكان علماءنا مراجعة ما يمكن مراجعته و تصحيح ما يمكن
تصحيحه طبعا ال أقصد العبث داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و النقصان
أو حتى تغيير حرف من حروفها كما الحضت بعد مقارنتي بعض النسخ

لبعض بدت لي واضحة التحريفات التي تقوم بها أيدي من يتربصون بهذه
األمة الدوائر عليهم دائرة السوء و غضب هللا عليهم و لعنهم و أعد لهم
جهنم و إنما أعني تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته ووافق
الكتاب و قبله العقل المنصف و الراشد و السليم و العمل على إبعاد السنة
من أيدي شيوخ أتباع بني أمية وخوارج العصر النواصب المعروفين عند

564

الجميع و المدعومين بالبترودوالر و جعلها بين أيدي علماء ربانيين
مخلصين هلل و لرسوله و للمؤمنين ممن تتوفر لديهم شروط اإلجتهاد من
كل المذاهب ليكونوا مراجع أحياء ال أموات لهذه األمة ال علماء السلطة وال
الباحثين عن المال و الجاه والشهرة والنجومية و على هؤالء العلماء أن
يعملوا مجدين على إيجاد سبل و تدابير لحماية السنة ,مع أن هللا ال شك

حاميها ,و توحيد األمة و أرى أن تجمع في موسوعة جامعة شاملة لكل ما
توافقت عليه المدرستان و أن يذكر الكل باألدلة القاطعة و الحجج البالغة
لكل فريق و أن يرجح األصوب منها و أن يعمل العلماء مجدين على تبيين
كل التحريفات التي قامت بها هذه الشرذمة التي تريد تمزيق هذه األمة
ليرض عليها أسيادها و أن يتصدى من قبل كل العلماء الحقيقيين لكل منع
للكتب و خاصة المجموعة في هذه الموسوعة لتكون إن شاء هللا المرجع

لكل األمة مع اختالف مذاهبها و تخرج األمة إن شاء هللا من تحت سيطرة
أعدائها من أتباع بني أمية و خوارج العصر ناصبي العداء والبغض لمحمد

وآل محمد .فلقذ ذهب و هلل الحمد زمن تقديس أي عالم و إن أخطأ أال ترى
معي أخي الكريم أن البعض قدسوا العلماء حتى ألغوا بذلك عقولهم؟ فهل

البخاري و مسلم معصومان؟ هل نص رسول هللا صلى هللا عليه و آله على
أن ال يؤخذ دينه إال من عندهما؟ و هل الذهبي لما يقول عن حديث ما
السند صحيح و المتن صحيح لكن يشهد القلب أنه موضوع يشترط في
تصحيح الحديث شهادة قلبه له بالصحة؟ و هل ابن حجر لما يقول في فتح
الباري ,عن حديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله عن علي و أنه ال يحبه
إال مؤمن و ال يبغضه إال منافق ,ظهر لي أن رسول هللا يقصد من يبغضه
من أجل أنه نصره أما إن أبغضه من أجل شيء آخر فال يكن منافقا أي و

كأنه أنزل عليه الوحي؟ كيف يظهر له؟ أم هل عنده هو من البيان و
الفصاحة و البالغة ما ليس عند رسول هللا صلى هللا عليه و آله؟ فالعصمة
إال لمن عصم هللا فلنتبع هؤالء و نترك كل من اجتهد برأيه ليأتي بدين جديد
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إلى أمة محمد .و يكون المتفق عليه هو ما اتفقت عليه المدرستان ال ما

اتفق عليه البخاري و مسلم .و هذا ال شك مؤيد لجمع شمل هذه األمة على
سنة رسول هللا صلى هللا عليه و آله الحقة و محبة عترته الطيبة الطاهرة إذ
هم أمان ألهل األرض كما النجوم أمان ألهل السماء كما أخبرنا رسول هللا
صلى هللا عليه و آله بقوله (النجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهبت النجوم
ذهب أهل السماء و أهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب
أهل األرض) رواه أحمد في فضائل الصحابة .و حتى أرفع اإللتباس على
الناس للتمييز بين أهل البيت من طهروا تطهي ار أي أصحاب الكساء هم
خمس رسول هللا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين .من يجب التمسك
بهم أي مفترضوا الطاعة هم اإلثنا عشر الذين ذكرناهم سابقا و بالطبع مع
رسول هللا و فاطمة الزهراء صالة هللا و سالمه عليهم أجمعين و هم العترة
الطيبة الطاهرة لرسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم .أما من تجب
مودتهم فكل أهل البيت و منهم المسيء كما عبر عن ذلك رسول هللا صلى

هللا عليه و آله و سلم في دعائه الذي روي عن علي عليه السالم قال:

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و آله يقول (اللهم إنهم عترة رسولك فهب
مسيئهم لمحسنهم و هبهم لي ) قال ففعل و هو فاعل قلت :ما فعل و هو
فاعل يا رسول هللا قال فعله بكم و يفعله بمن بعدكم .أي استجاب هللا دعاء
رسوله ألهل بيته أجمعين .و كذلك قول رسول هللا صلى هللا عليه و آله
سألت ربي أال يدخل أحدا من أهل بيتي النار فأعطاني ذلك الذي رواه ابن
بشران في اآلمالي و يؤكده كذلك قول علي عليه السالم في احتجاجه على
الصحابة قال :أنشدكم باهلل ،أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قام
خطيبا لم يخطب بعد ذلك فقال :أيها الناس! إني تارك فيكم الثقلين كتاب
هللا وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما ال تضلوا ،فإن اللطيف الخبير أخبرني
وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ،فقام عمر بن الخطاب
 -وهو شبه المغضب  -فقال :يا رسول هللا! أكل أهل بيتك؟ فقال :ال،
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ولكن أوصيائي منهم ،أولهم علي أخي ووزيري وخليفتي في أمتي وولي كل
مؤمن بعدي ،هو أولهم ،ثم ابني الحسن ،ثم ابني الحسين ،ثم تسعة من ولد
الحسين واحد بعد واحد حتى يردوا علي الحوض شهداء هلل في أرضه
وحججه على خلقه ،وخزان علمه ،ومعادن حكمته ،من أطاعهم أطاع هللا
ومن عصاهم فقد عصى هللا .فقالوا كلهم :نشهد أن رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم قال ذلك .و هذا ما تؤكده أيضا اآلية الكريمة ثم أورثنا
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم

سابق بالخيرات بإذن هللا ذلك الفوز الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها
من أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير.أي الظالم منهم لنفسه و

المقتصد و السابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة بإذن هللا .للتذكير فإن هللا
سبحانه و تعالى قال قبل هذه اآلية والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق
مصدقا لما بين يديه إن هللا لخبير بصير فاطر  .31أي هذا الكتاب الذي
هو القرآن هو الذي أورثه هللا سبحانه من اصطفى من عباده أهل بيت
رسول هللا .و ثبت أيضا عنه أنه قال(اللهم إني أعيذها بك و ذريتها من
الشيطان الرجيم) .أقول تجب مودة من لم ينحرف منهم عن طريق جده

رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بل يرى بعض العلماء و أنه تجب

مودتهم كلهم حتى من تحقق فسقه منهم و يقولون إن فرع الشجرة يبقى منها
و إن مال .و لكن ال أحبذ هذا الرأي لقول رسول هللا صلى هللا عليه و آله
و سلم (ليست الدنيا من محمد وال من آل محمد) كما جاء في شفاء الغرام
بأخبار البلد الحرام .أي من غرته الدنيا واختارها فهي له و من اختار الدنيا
لن يكون أبدا من المتقين الذين يعقلون لقول هللا تعالى(و لآلخرة خير للذين

يتقون أفال تعقلون) األنعام  .32وقال هللا تعالى في موضع آخر(و يجعل
الرجس على الذين ال يعقلون) يونس  .100وهذا الدعاء من رسول هللا

صلى هللا عليه وآله وسلم لعترته هو ما بين لنا به رسول هللا بأن مودة أهل
البيت ليست منحصرة في الخمسة أصحاب الكساء بل في كل ذريتهم من
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بعدهم إلى أن تقوم الساعة .فكلهم تجب مودتهم بالطبع الذين لم ينحرفوا
عن المسلك الصحيح الذي أراده هللا و رسوله لهم حيث يقول رسول هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم( إنا أهل بيت اختار هللا لنا اآلخرة على الدنيا)

روي في البداية و النهاية و في تاريخ ابن خلدون .فأنصح إذا أهل بيت

رسول هللا أال يتبعوا أهل اإلغواء فيزينون لهم الدنيا ولتكن اآلخرة أرجى ما

يرجون ونحن معهم و أوصيهم بمنع أبنائهم من أكل الصدقة فإنها ال تحل
لهم و هي من أساءت بأخالق أهل البيت من غير األئمة و جعلتهم

يتصرفون بنفس تصرفات غيرهم وهذا لم يرده لهم ال هللا و ال رسوله.
فاآلباء أكلوها بسبب الجهل الذي تسببت لهم فيه بنو أمية إذ شردوهم في
البالد و طردوهم و منعوهم حقوقهم التي أعطاها هللا لهم من الخمس .و
ليحكموا عقولهم فمن منع الصدقة كيف باهلل عليك يأكل الربا؟ و أوصيهم
أن يحذروا ممن يذكروا أجداد اآلخرين من الصحابة و من الطلقاء على
منبر رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بدل أهل بيته خالف قوله
صلى هللا عليه وآله استوصوا بأهل بيتي خي ار فإني أخاصمكم عنهم غدا و
من أكن خصمه أخصمه و من أخصمه دخل النار,ذكر في سمط العوالي
في أنباء األوائل ,و يريد من أهل بيت رسول هللا أن يكرهوا أجدادهم و

على رأسهم رسول هللا وهم ,بجهلهم الحقيقة ,يذكرون كل اآلخرين إال

أجدادهم الطيبين الطاهرين مع علمهم جميعا بأن صلة الرحم واجبة على
كل مسلم و لكن لما يتعلق األمر بأهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله
هنا يجب في نظرهم قطع الرحم ال صلة الرحم .إذا فال جهل اليوم و ال بعد

اليوم جهل فليحفظوا أبناءهم إن كان اآلباء قد جهلوا لكي يكون مستقبلهم إن
شاء هللا تلك السيرة الطيبة ألجدادهم عليهم السالم و على رأسهم سيدنا و
حبيبنا و عظيمنا و إمامنا و شفيعنا محمد صلى هللا عليه و آله و سلم .و
عليهم بتعليم األبناء سيرة رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم الحقة
والتي ال تحاول أن تنقص من قدره صلى هللا عليه و آله و سلم وسيرة كل
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أسالفهم أئمة الهدى ومصابيح العلم .أما من لهم الحق في الخمس فهم كل
بني عبد المطلب أي آل علي آل عقيل آل جعفر و آل العباس و هؤالء
كلهم حرموا الصدقة و عوضهم هللا بالخمس كما أخبر به رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و سلم بقوله(إن هللا حرم علينا الصدقة و عوضنا بالخمس)

و قوله للفضل بن عباس لما طلب منه أن يجعله على الصدقة ليكون له
نصيب منها إنا أهل بيت ال تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس .و
الدليل على أن أنهم كلهم حرموا الصدقة ر فض زينب عليها السالم ما

أعطوهم الناس في طريقهم إلى دمشق و قالت نحن ال نأكل الصدقة و هذا
منها دليل أيضا على ان الصدقة المقصودة هي كل أنواع الصدقات و
ليست كما يدعي البعض بأنها الزكاة المفروضة فقط .للعلم فإن رسول هللا
على رأس أصحاب الكساء كما ذكرنا و كلهم طهروا تطهي ار من قبل هللا
عزوجل و هم من باهل بهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بل أقول

جاء بهم إلى المباهلة لكن لما رآهم كبير نصارى نجران قال لمن معه ال

تباهلوهم أطيعوني هذه المرة و اعصوني ده ار فإني رأيت وجوها لو تمنت
على هللا إزالة جبل ألزاله فلم يباهلوا و اعترفوا لرسول هللا بأنه المحق .و هو
صلى هللا عليه و آله و سلم أيضا على رأس أولي العزم من الرسل و هم

خمس أيضا و كلهم معصومون ووهللا لو أراد هللا لرسوله أن يباهل بهؤالء
الرسل ألحضرهم له و أمره بالمباهلة بهم و لكن أراد هللا عز و جل هذا
الشرف لهؤالء الوجوه النيرة من آل الرسول و ليبين ألمة حبيبه أن في
التمسك بهؤالء بعد رسول هللا خير كثير و في التخلي عنهم عكس ذلك
تماما .و اختارهم هللا لحكم يعلمها هو كما كان الحال في قصة نبي هللا
سليمان على نبينا و آله وعليه السالم فرغم أنه نبي و له من المعجزات ما
له أراد هللا أن يؤيده في قضية نقل عرش بلقيس عن طريق وصيه آصف
بن برخيا إذ هو من خص بهذا الشرف .للعلم فإن آصف بن برخيا وصي
النبي سليمان كان عنده علم من الكتاب فقط أما علي وصي رسول هللا
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صلى هللا عليه وآله وسلم عنده علم الكتاب أي علم الكتاب كله .و أعجب
و هللا لمسلم يقول في صالته بعد الشهادتين :و أشهد أن الذي جاء به
محمد حق أي كلما جاء به محمد حق فهل اإلمامة و الوالية ليستا مما جاء
به محمد؟ و لما يتعلق األمر بأحاديث في فضائل آل بيت رسول هللا صلى
هللا عليه و آله و سلم يشكك و يحاول بكافة الطرق إثبات عدم صحتها و

ال جدوى من ذلك فاهلل متم نوره وهللا بالغ أمره و هللا غالب على أمره .و

أعجب وهللا لبعض العلماء غفر هللا لنا و لهم لما يحتجوا بحديث اإلصطفاء
في شرط القرشية لإلمارة و لم يحتجوا بشرط الهاشمية لها و هي أولى إذ
اصطفى هللا من قريش بني هاشم في نفس الحديث فالحديث عن أبي عمار
شداد أنه سمع وائلة بن األسقع يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم (إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشا من كنانة
و اصطفى من قريش بني هاشم و اصطفاني من بني هاشم) رواه مسلم و
الترمذي و ابن حبان و أبو يعلى الموصلي و ابن أبي عاصم و ابن كثير

و غيرهم .إذا فالترتيب إنما يكون بعد المصطفى صلى هللا عليه و آله و
سلم بنو هاشم ثانيا ثم قريش ثالثا ثم كنانة رابعا .و إذا قبلنا بتخطي بني

هاشم و اشترطنا القرشية نكون قد أسأنا التصرف مع أحاديث رسول هللا

صلى هللا عليه و آله و سلم إذ قريش التي ذكرها رسول هللا في هذا الحديث

و أحاديث أخرى تشمل بني هاشم وهم المصطفون منها بنص رسول هللا

صلى هللا عليه و آله و سلم إذا األولى فاألولى .و حديث علي مع الحق و
الحق مع علي و حديث علي يقاتل الناكثين و القاسطين من بعدي إن
رسول هللا صلى هللا عليه و آله بشر عمار بن ياسر بأنه يقتل مع علي
فعن شريك عن سلمان بن مهران عن األعمش عن علقمة و األسود قاال:

أتينا أبا أيوب األنصاري عند منصرفه من صفين فقلنا له :يا أبا أيوب إن
هللا أكرمك بنزول محمد و بمجيء ناقته تفضال عن هللا و إكراما لك حين

أناخت ببابك دون الناس ثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب به أهل ال إله
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إال هللا؟ فقال  :يا هذا إن الرائد ال يكذب أهله و إن رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم أمرنا بقتال ثالثة مع علي بقتال الناكثين و القاسطين و

المارقين أما الناكثون فقد قاتلناهم و هم أهل الجمل معاوية و عمرو و أما

المارقون فهم أهل الطرفات و أهل السعيفات طلحة و الزبير و أما

القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم و أهل النخيالت و أهل النهروان وهللا

ما أدري أين هم لكن ال بد من قتالهم إن شاء هللا .قال :و سمعت رسول هللا
يقول لعمار (يا عمار تقتلك الفئة الباغية و أنت مذ ذاك مع الحق و الحق
معك يا عمار بن ياسر إن رأيت عليا سلك واديا و سلك الناس غيره فاسلك
مع علي فإنه لن يدليك في ردى و لن يخرجك من هدى يا عمار من تقلد
سيفا أعان به عليا على عدوه قلده هللا يوم القيامة وشاحين من در و من
تقلد سيفا أعان به عدو علي عليه قلده هللا يوم القيامة وشاحين من نار)
فقلنا يا هذا حسبك رحمك هللا حسبك رحمك هللا ,البداية و النهاية .يبين
رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم في هذا الحديث أن معاوية و
أصحابه هم فئة باغية و يخبر في نفس الوقت أن عليا هو الحق و يأمر
عمار بن ياسر خاصة و كل من له عقل عامة أن يسلك مع علي و إن
كان مسلك علي غير مسلك كل الناس و يخبر بأن الهدى مع علي و يخبر
عن عاقبة كل من أعان علي على عدوه و يحذر من سوء و وخيم العاقبة

في إعانة عدو علي عليه .للتذكير يكفي بغض علي ليكون اإلنسان منافقا
شقيا لقول رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم يا علي ال يحبك إال مؤمن
و ال يبغضك إال منافق كما هو مذكور في معظم الكتب المعتبرة من بينها
مسند الحميدي و مسند أحمد و فضائل الصحابة و سنن الترمذي و السنن

الكبرى للنسائي و مسند أبي يعلى الموصلي و معجم ابن األعرابي و

الشريعة لآلجري و المعجم األوسط و معجم ابن المقرئ و شرح مذهب أهل

السنة البن شاهين و اإلبانة الكبرى البن بطة و اإليمان البن منده و شرح
أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة و مسند المستخرج على صحيح مسلم
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ألبي نعيم و ترتيب اإلمامة و تثبيت الخالفة ألبي نعيم و حلية األولياء و
طبقات األصفياء و فضائل الخلفاء الراشدين ألبي نعيم و شعب اإليمان و

مناقب علي البن المغازلي و ترتيب األمالي الخميسية للشجري و شرح

السنة للبغوي و معجم ابن عساكر و غيرهم .و قال أيضا( ال يحبنا أهل
البيت إال مؤمن تقي و ال يبغضنا إال منافق شقي) فما بالك بقتاله و ما
بالك بمن أخبر عنهم رسول هللا بأنهم فئة باغية.

حديث الكساء المروي عن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء عليها
السالم و فيه لما سأل جبريل عليه السالم ربه من تحت الكساء يا رب قال
هم فاطمة و أبوها و بعلها و بنوها و لم يقل ابناها فلما قال بنوها أي ابناها
و ما في صلبيهما .و أما من يجب التمسك بهم فهم األئمة عليهم السالم و
هم عترة رسول هللا صلى هللا عليه و آله .و في هذا الباب أحاديث كثيرة
من بينها حديث ال يزال هذا األمر إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش
غرسوا في هذا البطن من هاشم و في البعض بدل خليفة إمام أما هذه
الزيادة غرسوا في هذا البطن من هاشم و إن كانت قد بترت من أغلب

الكتب السنية إال أن بني هاشم هم المصطفون من قريش و باألخص

الطالبيين .إذا حتى لو لم يقلها رسول هللا صلى هللا عليه و آله فالطالبيون
أولى بهذا من غيرهم مع أنه ال بد من التذكير بأن رسول هللا صلى هللا عليه
و آله قد سماهم باإلسم في كتب السنة فضال عن كتب أهل البيت عليه

السالم.سبحان هللا فإن رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم بين في

حديث اإلمام المهدي عليه السالم بأنه يكون من الحسن و الحسين بقوله
والذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه األمة أي منهما معا وكان كذلك
إذ تزوج علي زين العابدين من ابنة عمه الحسن أم عبد هللا فأنجبت له

محمدا الباقر و منه األئمة الباقون إلى اإلمام المهدي المنتظر عليهم السالم
و غيرهم.فكما كان الحسن والحسين من رسول هللا و من علي منهما معا
فكذلك األئمة من بعدهم هم منهما معا من الحسن و من الحسين و كلهم
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من رسول هللا و من علي وكلهم من فاطمة الزهراء عليها السالم .و كذلك
تزوج حسن المثنى ابن حسن السبط من ابنة عمه الحسين فاطمة فأنجبت

له عبد هللا الكامل و منه الحسنيون فكل ذرية رسول هللا صلى هللا عليه و
آله جدهم الحسن و جدهم الحسين و جدهم علي عليه السالم و جدتهما

فاطمة عليها السالم و جدهم رسول هللا صلى هللا عليه و آله .فال يجوز إذا

أن نفرق بين الحسن و الحسين عليهما السالم كما ال يجوز أن نفرق بين

علي و رسول هللا صلى هللا عليه و آله كما ال يجوز أن نفرق بينهم جميعا.
و وهللا لكل ذريتهم ولدها رسول هللا صلى هللا عليه و آله مرتين من الحسن
و من الحسين و ولدها علي عليه السالم مرتين من الحسن و من الحسين
و ولدتها الزهراء عليها السالم مرتين من الحسن و من الحسين .إلافضلهم
بال شك أصحاب الكساء رسول هللا صلى هللا عليه و آله و فاطمة و علي

و الحسن و الحسين ثم األئمة الباقون ثم غير األئمة و لكن كلهم تجب

مودتهم بالطبع الذين لم ينحرفوا عن طريق جدهم رسول هللا صلى هللا عليه
و آله.هنيئا لمن أحسن إليهم و أدى حقهم خير أداء و ويل لمن خفر بعدهم
و أساء يوم يقف الناس أمام قاضي السماء.
نقالً عن كتاب (عوالم العلوم) للشيخ عبد هللا بن نور هللا البحراني بسند
صحيح عن جابر بن عبد هللا االنصاري.
ول هللاِ صلى هللا عَل ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
نت رس ِ
يه َو ِآل ِه قال:
َ
َ
َعن فاط َم َة الزهراء (عليها السالم) ب َ ُ
ِ
ِ
ِ
ول هللاِ ِفي َب ِ
ال:
َسم ُ
عض األيامَ ،فَق َ
عت فاط َم َة َّأنها قاَلتَ :د َخ َل َعَل َّي أبي َرُس ُ
ِ
ِ
قالِ :إني أ ِج ُد ِفي َب َدِني
يك َّ
َّ
الم َعَليك يا فاط َم ُةَ ،فُق ُ
لتَ :عَل َ
المَ ،
الس ُ
الس ُ
عفَ ،فقال :يا ِ
فاطم ُةِ ،
ِ
الض ِ
ك ِباهلل يا َأبتاهُ ِم َن َّ
ائت ِيني
ضعفاًَ ،فُق ُ
َ
لت َل ُه :أُعي ُذ َ
َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
رت
اليماني َف َغطيتُ ُه ِبه َوص ُ
اليماني َف َغطيني ِبهَ ،فأتَيتُ ُه ِبالكساء َ
ِبالكساء َ
ِ
ِ ِِ
ِ
يه وإذا وجهه يتَألألُ َك َّأنه الب ِ
كانت إال
أن ُ
در في َليَلة تَمامه َوَكمالِهَ .فما َ
ظ ُر إَل َ َ ُ ُ َ
ُ َُ
ِ ِ
السالم عَل ِ
يك
يك يا أ َّ
ُماهُ َفُق ُ
لتَ :و َعَل َ
قالَ ُ َّ :
َ
الح َس ِن َقد َ
ساع ًة َوإذا ب َوَلد َي َ
أقب َل َو َ
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ِ
ِ
أش ُّم ِع َند ِك رِائح ًة ِ
طيَب ًة
قال :يا أ َّ
َّ
ُماهُ ِإني ُ
َ
الم يا ُق َّرَة َعيني َوثَ َم َرَة ُفؤاديَ ،ف َ
الس ُ
ِ ِِ
ِ
َّ ِ
ِ
لتَ :ن َعمَّ ،
ك
صلى هللا َعَليه َوآلهَ ،فُق ُ
إن َج َّد َ
َكأنها رائ َح ُة َجدي َرُسول هللاُ َ
ِ ِ
ِ ِ
يك يا َج َّداهُ يا
قالَّ :
تَ َ
الم َعَل َ
حت الكساءَ ،ف َ
أقب َل َ
حو الكساء َو َ
الح َس ُن َن َ
الس ُ
ِ
ِ ِ
الم يا
يك َّ
ول هللا ،أتَأ َذ ُن لِي أن ُ
أدخ َل َم َع َك تَ َ
قالَ :و َعَل َ
حت الكساءَ ،ف َ
َرُس َ
الس ُ
الك ِ
صاحب ح ِ
وضيَ ،قد ِأذنت َلكَ ،فدخل معه تَحت ِ
ِ
ساءَ .فما
َوَل ِدي َويا
ُ َ َ َ َ ََ ُ َ
َ َ
ِ ِ
السالم عَل ِ
الحس ِ
يك يا اُ َّماهُ،
َ
قالَ ُ َّ :
كانت إال َ
ين َقد َ
أقب َل َو َ
ساع ًة َوإذا ب َوَلد َي ُ َ
ِ
ِ
أش ُّم
يك َّ
قال لِي :يا اُ َّماهُ ِإني ُ
َفُق ُ
لتَ :و َعَل َ
الم يا ُق َّرَة َعيني َوثَ َم َرَة ُفؤاديَ ،ف َ
الس ُ
طيب ًة ك َّأنها رِائح ُة ج ِدي رس ِ ِ
لتَ :ن َعمَّ ،
أخاك
ِع َند ِك رِائ َح ًة ِ َ َ
ول هللاَ ،فُق ُ
إن َج َّد َك َو َ
َ َ َُ
ِ ِ
ِ ِ
الم
يك يا َجداهَُّ ،
قالَّ :
تَ َ
الح َس ُ
الم َعَل َ
حت الكساءَ ،ف َدنا ُ
حو الكساء َو َ
ين َن َ
الس ُ
الس ُ
ِ ِ
قال:
يك يا َمن
اختارهُ هللا أتَأ َذ ُن لِي أن ُ
أكو َن َم َع ُكما تَ َ
َعَل َ
َ
حت الكساءَ ،ف َ
ِ
شافع أ َّ ِ
السالم يا وَل ِدي ويا ِ
حت
نت َل َكَ ،ف َد َخ َل َم َع ُهما تَ َ
ُمتيَ ،قد أذ ُ
وعَل َ
َ
َ
َ
يك َّ ُ َ
ِ ِ
السالم عَل ِ
ٍِ
أقبل ِع َند ذلِ َك ُأبو الحس ِن َعلِ ُّي ِ ِ
يك
قالَ ُ َّ :
بن أبي طالب َو َ
الكساءَ .ف َ َ
ََ
يا ِبنت رس ِ ِ
ِ
ِ
السالم يا أبا َ ِ
ين
ول هللاَ ،فُق ُ
المؤ ِمن َ
لتَ :و َعَل َ
الح َسن َويا أم َير ُ
َ َُ
يك َّ ُ
َفقال :يا ِ
فاطم ُة ِإني ُ ِ ِ ِ
طِيب ًة َك َّأنها رِائح ُة ِ
أخي َو ِ
ابن َع ِمي
أش ُّم ع َندك رائ َح ًة َ َ
َ
َ
َ
رس ِ ِ
ِ ِ
ِ
حو
لتَ :ن َعم ،ها ُه َو َم َع َوَل َدي َك تَ َ
ول هللاَ ،فُق ُ
حت الكساءَ ،ف َ
أقب َل َعل ٌّي َن َ
َُ
ِ
ِ ِ
حت
قالَّ :
ول هللا أتَأ َذ ُن ِلي أن ُ
أكو َن َم َع ُكم تَ َ
الم َعَل َ
يك يا َرُس َ
الكساء َو َ
الس ُ
أخي وو ِ
ِ ِ
صِيي و َخلِ َيفِتي و ِ
السالم يا ِ
صاح َب لِو ِائي َقد
وعَل َ
قالَ :
الكساءَ ،
َ
َ
ََ
يك َّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الم
لتَّ :
حو الكساء َوُق ُ
حت الكساء .ثُ َّم أتَ ُ
نت َل َك َف َد َخ َل َعل ٌّي تَ َ
أذ ُ
يت َن َ
الس ُ
ِ ِ
قال :
ول هللا أتَأ َذ ُن لِي أن ُ
أكو َن َم َع ُكم تَ َ
َعَل َ
حت الكساءَ ،
يك يا َأبتاُه يا َرُس َ
الك ِ
السالم يا ِب ِنتي ويا ِبضعِتي َقد ِأذنت َل ِك َفدخَلت تَحت ِ
ِ
ساءَ ،فَلما
َ
ََ ُ
ُ
َ
َ
َو َعَليك َّ ُ
ِ ِ
الك ِ
اكتَملنا ج ِميعاً تَحت ِ
ساء َ ِ
أومأ ِبَي ِدِه
ول هللاِ ِب َ
َ
َ َ
أخ َذ أبي َرُس َ
ط َرَفي الكساء َو َ
خاصِتي و َّ ِ
ِ
ِ
اليمنى إلى َّ ِ
الله َّم َّ
حم ُهم
إن ُ
ُ
هؤالء ُ
السماء َو َ
قالُ :
أهل َبيتي َو َّ َ
حامتي َل ُ
حمي ودمهم د ِمي يؤلِمِني ما يؤلِمهم وي ِ
َل ِ
حزُن ُهم ،أنا َحر ٌب لِ َمن
حزُنني ما َي ُ
ُ ُُ ََ ُ
ََ ُُ َ ُ ُ
ِ ِ
َّهمَّ ،إن ُهم ِمِني
حارَب ُهم َوِس ٌلم لِ َمن ساَل َم ُهم َو َع ُدُّو ِل َمن
ُ
عاداهم َو ُمح ٌّب ل َمن َ
َ
أحب ُ
ِ
ِ
ِ
حمتَ َك َو ُغفرَان َك َوِرضو َان َك َعَل َّي
نهم َف َ
َوأنا م ُ
صَلوات َك َوَب َركات َك َوَر َ
اجعل َ
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ِ
ط ِهرُهم تَ ِ
ِ
نهم ِ
طهي اًر.
جس َو َ
الر َ
َو َعَليهمَ ،وأذهب َع ُ
ِ ِ
ِ ِ
ماء
ان َسماواتي ،إني ما َخَل ُ
قال هللا َع َّز َو َج َّل :يا َمالئ َكتي َويا ُس َّك َ
َف َ
قت َس ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ور َوال َبح اًر
َمبنَّي ًة َوال أرضاً َمدحَّي ًة َوال َق َم اًر ُمني اًر َوال َشمساً ُمض َيئ ًة َوال َفَلكاً َي ُد ُ
ِ
الك ِ
َّة هؤ ِ
الء الخمس ِة َّال ِذين هم تَحت ِ
ِ
جري َوال ُفلكاً َي ِ
َي ِ
ساء.
َ
َ ُ
سري إال في َم َحب ُ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
أهل
يل :يا َر ِب َو َمن تَ َ
قال األم ُ
قال َع َّز َو َج َّلُ :هم ُ
حت الكساءَ ،ف َ
ين جبرائ َ
َف َ
عدن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِ
يت ُّ
يل:
الن ُبَّوِة َو َم ُ
َ
قال َجبرائ ُ
الرساَلةُ ،هم فاط َمةُ َو ُأبوها َوَبعلُها َوَب ُنوهاَ .ف َ
ِ
ِ
قال هللاَُ :ن َعم،
ط إلى
يا َر ِب أتَأ َذ ُن لِي أن أهِب َ
األرض أل ُ
َك َو َن َم َع ُهم سادساًَ ،ف َ
ِ
ِ
َقد ِأذنت َلكَ ،فهب َ ِ
العلِ ُّي
قالَّ :
ط األم ُ
الم َعَل َ
ُ َ ََ
ول هللاَ ،
يك يا َرُس َ
يل َو َ
ين َجبرائ ُ
الس ُ
السالم ويخ ُّ ِ َّ ِ ِ
األعلى ُي ِ
ول َل َكَ :و ِع َّزِتي َو َجاللِي
قرِئ َك َّ ُ َ َ ُ
ص َك بالتحيَّة َواإلك ار ِم َوَيُق َ
دحَّي ًة وال َقم اًر مِني اًر وال َشمساً م ِ
ِإني ما َخَلقت َّسماء م ِبنَّي ًة وال أرضاً م ِ
ض َيئ ًة
ُ
َ َ ُ َ
َ
ُ
َ
ً َ
ور َوال َبح اًر َي ِ
جري َوال ُفلكاً َي ِ
سري إال ألجلِ ُكم َو َم َحبَِّت ُكمَ .وَقد ِأذ َن
َوال َفَلكاً َي ُد ُ
ِ
ِ
ِ
يك
لِي أن ُ
ول هللاَ :عَل َ
قال َرُس ُ
ول هللاَ ،ف َ
أدخ َل َم َع ُكم َف َهل تَأ َذ َن لي يا َرُس َ
أمين و ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حت
َّ
يل َم َعنا تَ َ
حي هللاَّ ،إن ُه َن َعم َقد أذ ُ
نت َل َك َف َد َخ َل َجبرائ َ
الم يا َ َ
الس ُ
يكم يُقولَّ :إنما ي ِريد هللا لِي ِ
ِ ِ
قال ألِبيَّ :
نكم
ذه َب َع ُ
ُ ُ ُ ُ
إن هللاَ َقد أوحى إَل ُ َ ُ
الكساءَ .ف َ
الرجس أهل ِ
ِ ِ
ِ
يت وُي َ ِ
ول هللاِ ،أخِبرِني
ِ َ َ َ
قال َعل ٌّي ألبي :يا َرُس َ
طه َرُكم تَطهي اًرَ ،ف َ
الب َ
ِ
ساء ِمن َ ِ ِ
الك ِ
وسنا هذا تَحت ِ
ما لِ ُجُل ِ
ال َّ
النِب ُّي (صلى هللا
َ
َ
الفضل ع َند هللاَ ،فَق َ
َّ ِ
ط ِ
ِ ِ
فاني ِب ِ
الرساَل ِة َنجياً ما ُذ ِك َر
الح ِق نبياً َواص َ
عليه و آله) َ :والذي َب َعثَني ب َ
ِ ِ
يه ج ِ ِ
حف ٍل ِمن م ِ
حاف ِل ِ
يعِتنا َو ُم ِحِبينا،
أهل
َخَب ُرنا هذا ِفي َم َ
األرض َوِف َ ٌ
مع من ش َ
َ
الرحم ُة وحَّفت ِب ِهم الم ِ
ِ
غف َرت َل ُهم إلى أن َيتََف َّرُقوا،
الئ َك ُة َواستَ َ
إال َوَن َزَلت َعَليه ُم َّ َ َ َ
ُ َ
َفقال علِي (عليه السالم)  :إذاً وهللاِ ُفزنا وفاز ِشيعتنا ور ِب الك ِ
قال أِبي
َ َ ُّ
َ َ
َ َ َُ ََ
عبةَ ،ف َ
َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
الح ِق نبياً
ول هللا (صلى هللا عليه و آله)  :يا َعل ٌّي َوالذي َب َعثَني ب َ
َرُس ُ
ط ِ
حف ٍل ِمن م ِ
حاف ِل ِ
فاني ِب ِ
أهل
َواص َ
الرساَل ِة َنجياً ما ُذ ِك َر َخَب ُرنا هذا ِفي َم َ
َ
ِ ِ
يه جمع ِمن ِش ِ
ِِ
ِِ
وم إال َوَف َّرَج هللاُ َه َّم ُه َوال
األرض َوِف َ ٌ
َ
هم ٌ
يعتنا َو ُمحبيناَ ،وفيهم َم ُ
ٍ
ِ
قال
وم إال َوَك َش َ
حاجة إال َوَقضى هللاُ َ
ف هللاُ َغ َّم ُه َوال طال ُب َ
حاجتَ ُهَ ،ف َ
غم ٌ
َم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فازوا َو ُس ِع ُدوا ِفي
يعتُنا ُ
َعل ُّي (عليه السالم)  :إذاً َوهللا ُفزنا َو ُسعدنا َوَكذل َك ش َ
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الدنيا و ِ
عب ِة.
اآلخرِة َوَر ِب َ
الك َ
ُّ َ
و أذكر هنا بأن اإلعتقاد باإلمامة مرتبط تماما بالرجعة التي ورد ذكرها في
َحَي ْيتََنا
َمتََّنا ا ْثَنتَ ْي ِن َوأ ْ
القرآن وأشار إليها بقوله سبحانه و تعالى َ ( :قاُلوْا َربََّنآ أ َ
اعتَرْفَنا ِب ُذ ُنوبَِنا َفهل ِإَلى ُخرو ٍج ِمن سِب ٍ
يل) غافر ،11:و ورد تأكيدها
َْ
ُ
ا ْثَنتَ ْي ِن َف ْ َ
َ
في روايات أهل البيت عليهم السالم إلى حد التواتر أو التظافر ،منها قوله

ِِ
يه ه ِ ِ
ِ ِ
من َّ ِ
الر ْح ِ
ين
تعالى ِب ْس ِم َّ
َّللاِ َّ
دى لْل ُمتَّق َ
الرحي ِم الم ذل َك اْلك ُ
تاب ال َرْي َب ف ُ ً
ِ
ِ
ِ ِ
َّال ِذ َ ِ
يمو َن
ناه ْم ُي ْن ِفُقو َن .تأويله قال
َ
الصالة َو م َّما َرَزْق ُ
ين ُي ْؤم ُنو َن باْل َغ ْيب َو ُيق ُ

علي بن إبراهيم رحمه هللا عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
صالح عن المفضل عن جابر عن أبي جعفر ع أنه قال الم و كل حرف

في القرآن منقطعة من حروف اسم هللا األعظم الذي يؤلفه الرسول و اإلمام

ع فيدعو به فيجاب قال قلت قوله ذلِك اْل ِكتاب ال ريب ِف ِ
يه فقال الكتاب
َ
ُ َْ َ
أمير المؤمنين ع ال شك فيه أنه إمام ه ِ ِ
ين فاآليتان لشيعتنا هم
دى لْل ُمتَّق َ
ُ ً
َّ ِ
ين ُي ْؤ ِم ُنو َن ِباْل َغ ْي ِب و هو البعث و النشور و قيام القائم ع و
المتقون و الذ َ
ِ
اه ْم ُي ْن ِفُقو َن قال مما علمناهم من القرآن يتلون .تأويل
الرجعة َو م َّما َرَزْقن ُ
اآليات الظاهرة .

و يؤيده ما رواه أبو جعفر محمد بن بابويه رحمه هللا بإسناده عن يحيى بن
ِ ِ
تاب ال
أبي القاسم قال سألت الصادق ع عن قول هللا عز و جل الم ذل َك اْلك ُ
ِِ
يه هدى لِْلمتَِّق َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يمو َن
الصالة َو ِم َّما
َ
َرْي َب ف ُ ً ُ َ
ين الذي َن ُي ْؤم ُنو َن باْل َغ ْيب َو ُيق ُ
ناه ْم ُي ْن ِفُقو َن فقال المتقون هم شيعة علي ع و الغيب هو الحجة الغائب.
َرَزْق ُ
قال الصادق ع روي بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي ر قال دخلت على
رسول هللا ص فلما نظر إلي فقال ص يا سلمان إن هللا عز و جل لن يبعث
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نبيا و ال رسوال إال و له اثنا عشر نقيبا قال قلت يا رسول هللا ص عرفت
هذا من أهل الكتابين قال يا سلمان هل عرفت نقبائي االثني عشر الذين
اختارهم هللا تعالى لإلمامة من بعدي فقلت هللا و رسوله أعلم فقال يا سلمان
خلقني هللا تعالى من صفوة نوره و دعاني فأطعته فخلق من نوري عليا و
دعاه فأطاعه فخلق من نوري و نور مصباح الشريعة علي فاطمة و دعاها
فأطاعته فخلق مني و من علي و فاطمة الحسن و الحسين فدعاهما
فأطاعاه فسمانا هللا تعالى بخمسة أسماء من أسمائه فاهلل تعالى المحمود و
أنا محمد و هللا العلي و هذا علي و هللا الفاطر و هذه فاطمة و هللا ذو
اإلحسان و هذا الحسن و هللا المحسن و هذا الحسين و خلق من نور
الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه من قبل أن يخلق هللا تعالى سماء مبنية
و أرضا مدحية أو هواء أو ملكا أو بش ار و كنا أنوا ار نسبحه و نسمع له و
نطيع قال فقلت يا رسول هللا بأبي أنت و أمي ما لمن عرف هؤالء حق
معرفتهم فقال يا سلمان من عرفهم حق معرفتهم و اقتدى بهم فواالهم و تب أر
من عدوهم كان و هللا منا يرد حيث نرد و يكن حيث نكن فقلت يا رسول هللا
ص فهل إيمان بغير معرفتهم بأسمائهم و أنسابهم فقال ال يا سلمان قلت يا
رسول هللا ص فأنى لي بهم فقال ص قد عرفت إلى الحسين ع قلت نعم
قال رسول هللا ص ثم سيد العابدين مصباح الشريعة علي بن الحسين ثم
ابنه محمد بن علي باقر علم األولين و اآلخرين من النبيين و المرسلين ثم
جعفر بن محمد لسان هللا الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صب ار
في هللا تعالى ثم علي بن موسى الرضا الراضي بسر هللا تعالى ثم محمد بن
علي المختار من خلق هللا ثم علي بن محمد الهادي إلى هللا ثم الحسن بن
علي الصامت األمين على سر هللا ثم محمد سماه بابن الحسن الناطق
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القائم بحق هللا تعالى قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول هللا ص إني مؤجل
ِ
الهما َب َع ْثنا َعَل ْي ُك ْم ِعباداً َلنا
جاء َو ْع ُد أُو ُ
إلى عهدهم قال يا سلمان اق أر َفإذا َ
ْس َش ِد ٍيد َفجاسوا ِخالل ِ
أُولِي َبأ ٍ
الد ِ
كان َو ْعداً َمْف ُعوًال ثُ َّم َرَد ْدنا َل ُك ُم اْل َك َّرَة
يار َو َ
َ
ُ

ناكم ِبأَمو ٍ ِ
ِ
َكثََر َن ِفي اًر قال ر فاشتد بكائي
ناك ْم أ ْ
ين َو َج َعْل ُ
ال َو َبن َ
َعَل ْيه ْم َو أ َْم َد ْد ُ ْ ْ
و شوقي قلت يا رسول هللا ص .مصباح الشريعة .أبعهد منك فقال إي و

الذي بعثني و أرسلني لبعهد مني و بعلي و فاطمة و الحسن و الحسين و
تسعة أئمة من ولد الحسين ع و بك و من هو منا و مظلوم فينا و كل من
محض اإليمان محضا إي و هللا يا سلمان ثم ليحضرن إبليس و جنوده و
كل من محض الكفر محضا حتى يؤخذ بالقصاص و األوتاد و التراث و ال
َّ ِ
ين
يظلم ربك أحدا و نحن تأويل هذه اآلية َو ُن ِر ُيد أ ْ
َن َن ُم َّن َعَلى الذ َ
ِ
ض ِعُفوا ِفي ْاأل َْر ِ
ين َو ُن َم ِك َن َل ُه ْم ِفي
استُ ْ
ض َو َن ْج َعَل ُه ْم أَئ َّم ًة َو َن ْج َعَل ُه ُم اْلو ِارِث َ
ْ
ِ
ْاأل َْر ِ
كانوا َي ْح َذ ُرو َن قال
ض َو ُن ِر َي ِف ْرَع ْو َن َو
ود ُهما م ْن ُه ْم ما ُ
هامان َو ُج ُن َ
َ
سلمان فقمت من بين يدي رسول هللا ص و ما يبالي سلمان كيف لقي

الموت أو لقاه.
مصباح الشريعة الباب التاسع والعشرون في معرفة الصحابة قال الصادق
ع ال تدع اليقين بالشك و المكشوف بالخفي و ال تحكم ما لم تره بما تروى
عنه قد عظم هللا أمر الغيبة و سوء الظن بإخوانك من المؤمنين فكيف
بالجرأة على إطالق قول و اعتقاد زور و بهتان في أصحاب رسول هللا ص

قال هللا عز و جل َتَلَّقونه ِبأَْل ِسنِت ُكم و تَُقوُلون ِبأَ ْفو ِ
اه ُك ْم ما َل ْي َس َل ُك ْم ِب ِه ِعْل ٌم
َ
َُْ
َ ْ َ
تَحسبونه هِيناً و هو ِعند َّ ِ ِ
يم و ما دمت تجد إلى تحسين القول و
ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ ْ َ
َّللا َعظ ٌ

َو

الفعل في غيبتك .مصباح الشريعة و حضرتك سبيال فال تتخذ غيره قال هللا

و ُقوُلوا لِ َّلن ِ
اس ُح ْسناً و اعلم أن هللا تعالى اختار لنبيه عن أصحابه طائفة
َ
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أكرمهم بأجل الكرامة و حالهم بحلية التأييد و النصر و االستقامة لصحبته
على المحبوب و المكروه و أنطق لسان نبيه محمد ص بفضائلهم و مناقبهم
و كراماتهم و اعتقد محبتهم و اذكر فضلهم و احذر مجالسة أهل البدع
فإنها تنبت في القلب كف ار و ضالال مبينا و إن اشتبه عليك فضيلة بعضهم
فكلهم إلى عالم الغيب و قل اللهم إني محب لمن أحببته أنت و رسولك و
مبغض لمن أبغضته أنت و رسولك فإنه لم يكلف فوق ذلك
مصباح الشريعة الباب الثالثون في حرمة المؤمنين قال الصادق ع ال
يعظم حرمة المؤمنين إال من قد عظم هللا حرمته على المؤمنين و من كان
أبلغ حرمة هلل و رسوله كان أشد تعظيما لحرمة المؤمنين و من استهان
لحرمة المؤمنين فقد هتك ستر إيمانه قال النبي ص إن من إجالل هللا
إعظام ذوي القربى في اإليمان قال رسول هللا ص من لم يرحم صغي ار و ال
يوقر كبي ار فليس منا و ال تكفر مسلما تكفره التوبة إال من ذكر هللا في كتابه
ناف ِقين ِفي َّ ِ
ِ
الن ِ
َسَف ِل ِم َن َّ
ار و اشتغل بشأنك
قال هللا تعالى ِإ َّن اْل ُم َ
الد ْرك ْاأل ْ
الذي أنت به مطالب.

مصباح الشريعة الباب الواحد و الثالثون في بر الوالدين مصباح الشريعة
المنسوب للصادق عليه السالم و في براهين أصول المعارف اإللهية و في
المختصر حسن بن سليمان الحلي و في مقتضب األثر أحمد بن عياش
الجوهري .
و ذكر في تفسير اإلمام العسكري ع قال إن هللا لما بعث موسى بن عمران
و من بعده إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحد إال من أخذوا عليه العهود و
المواثيق ليؤمنن بمحمد العربي األمي المبعوث بمكة التي يهاجر منها إلى
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المدينة و يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سورة تحفظه أمته
فيقرءونه قياما و قعودا و مشاة و على كل األحوال يسهل هللا تعالى حفظه
عليهم بمحمد و أخيه و وصيه علي بن أبي طالب ع األخذ عنه علومه
التي علمها و المتقلد عنه أماناته التي قلدها و مذلل كل من عاند محمدا
بسيفه الباتر و مفحم كل من جادله و خاصمه بدليله القاهر يقاتل عباد هللا
على تنزيل كتاب محمد ص حتى يقودهم إلى قبوله طائعين و كارهين ثم
إذا صار محمد ص إلى رضوان هللا تعالى و ارتد كثير ممن كان أعطاه
ظاهر اإليمان و حرفوا تأويالته و غيروا معانيه و وضعوها على خالف
وجوهها قاتلهم على تأويله حتى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الذليل
المطرود المغلوب و منه قال هللا تعالى ال ريب ِف ِ
يه أنه كما قال محمد و
َْ َ

دى أي
وصي محمد عن قول محمد ص عن قول رب العالمين ثم قال ُه ً
ِ ِ
ين من شيعة محمد و علي ع و أنهم اتقوا أنواع الكفر
بيان و شفاء لْل ُمتَّق َ

فتركوها و اتقوا الذنوب الموبقات فرفضوها و اتقوا إظهار أسرار هللا و أسرار

أزكياء عباد هللا األوصياء .تأويل اآليات الظاهرة.
روى أبو محمد الحسن بن عبد هللا األطروش الكوفي قال حدثنا أبو عبد هللا
جعفر بن محمد البجلي قال حدثني أحمد بن محمد خالد البرقي قال حدثنا
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن
أبي جعفر الباقر ع قال قال أمير المؤمنين ع إن هللا تبارك و تعالى أحد
واحد و تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة فصارت نو ار ثم خلق من ذلك النور
محمدا ص و خلقني و ذريتي ثم تكلم بكلمة فصارت روحا فأسكنها هللا في
ذلك النور و أسكنه في أبداننا فنحن روح هللا و كلماته و بنا احتجب عن
خلقه فما زلنا في ظله خضراء حيث ال شمس و ال قمر و ال ليل و ال نهار
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و ال عين تطرف نعبده و نقدسه و نسبحه قبل أن يخلق خلقه و أخذ ميثاق
األنبياء باإليمان و النصرة لنا و ذلك قوله عز و جل و ِإ ْذ أَخ َذ َّ ِ
يثاق
َ
َّللاُ م َ
َ
تاب و ِح ْكم ٍة ثُ َّم جاء ُكم رسول م ِ
ين َلما آتَْيتُ ُكم ِم ْن ِك ٍ
َّ
صد ٌق لِما َم َع ُك ْم
النِبِي َ
َ
َ ْ َُ ٌ ُ
َ
ْ
َلتُ ْؤ ِم ُن َّن ِب ِه يعني محمدا ص و لتنصرن وصيه فقد آمنوا بمحمد و لم

ينصروا وصيه و سينصرونه جميعا و إن هللا أخذ ميثاقي مع ميثاق محمد
ص بالنصرة بعضنا لبعض فقد نصرت محمدا و جاهدت بين يديه و قتلت
عدوه و وفيت هللا بما أخذ على من الميثاق و العهد و نصرة لمحمد ص و
لم ينصرني أحد من أنبيائه و رسله لما قبضهم هللا إليه و سوف ينصروني.

والحديث طويل و هو يدل على الرجعة أخذنا إلى هاهنا .و قوله تعالى َو
اعتَصموا ِبحب ِل َّ ِ ِ
صموا أي تمسكوا و
َّللا َجميع ًا َو ال تََف َّرُقوا ...تأويله َو ْ
ْ ُ َْ
اعتَ ُ

َّللاِ و هو كتابه العزيز و عترته أهل بيت نبيه ص و قوله
التزموا ِب َحْب ِل َّ
َج ِميعاً أي بهما جميعا َو ال تََف َّرُقوا أي بينهما و يدل على ذلك ما ذكره أبو
علي الطبرسي رحمه هللا في تفسيره .تأويل اآليات الظاهرة.

فلقد كانوا يستهزئون بأهل البيت و يستفزونهم في كل مرة إال أن أهل البيت

كانوا وهللا ليردون الصاع صاعين فهاهو معاوية يوما جالس وعنده عمرو
بن العاص إذ قال اآلن قد جاء عبد هللا ابن جعفر بن أبي طالب فقال
عمرو وهللا ألسوأنه اليوم فقال معاوية ال تفعل يا أبا عبد هللا فإنك ال
تنتصف منه ولعلك أن تظهر لنا من منقبته ما هو خفي عنا وما ال نحب
أن نعلمه منه وغشيهم عبد هللا بن جعفر فأدناه معاوية وقربه فمال عمرو
إلى بعض جلساء معاوية فنال من علي عليه السالم جها ار غير ساتر له

وثلبه ثلبا قبيحا فامتقع لون عبد هللا واعتراه أفكل حتى أرعدت خصائله ثم
نزل عن السرير كالفنيق فقال عمرو مه يا أبا جعفر فقال له عبد هللا مه ال
أم لك ثم قال:
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أظن الحلم دل على قومي

وقد يتجهل الرجل الحليم

ثم حسر عن ذراعيه وقال يا معاوية حتام نتجرع غيظك وإلى كم الصبر
على مكروه قولك وسيئ أدبك وذميم أخالقك هبلتك الهبول أما يزجرك ذمام
المجالسة عن القذع لجليسك إذا لم تكن لك حرمة من دينك تنهاك عما ال
يجوز لك وهللا لو عطفتك أواصر األرحام أو حاميت على سهمك من
اإلسالم ما أرعيت بني اإلماء المتك والعبيد السك أعراض قومك وما يجهل
موضع الصفوة إال أهل الجفوة وإنك لتعرف وشائج قريش وصفوة غرائزها فال
يدعونك تصويب ما فرط من خطئك في سفك دماء المسلمين ومحاربة أمير
المؤمنين إلى التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خالفه فاقصد لمنهج
الحق فقد طال عمهك عن سبيل الرشد وخبطك في ديجور ظلمة الغي فإن
أبيت أن ال تتابعنا في قبح اختيارك لنفسك فأعفنا عن سوء القالة فينا إذا
ضمنا وإياك الندي وشأنك وما تريد إذا خلوت وهللا حسيبك فوهللا لوال ما
جعل هللا لنا في يديك لما أتيناك ثم قال إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما
ستر مني من خلق فقال معاوية يا أبا جعفر نغير الخطأ أقسمت عليك
لتجلسن لعن هللا من أخرج ضب صدرك من وجاره محمول لك ما قلت ولك
عندنا ما أملت فلو لم يكن محتدك ومنصبك لكان خلقك وخلقك شافعين لك
إلينا وأنت ابن ذي الجناحين وسيد بني هاشم فقال عبد هللا كال بل سيد بني
هاشم حسن وحسين ال ينازعهما في ذلك أحد فقال أبا جعفر أقسمت عليك
لما ذكرت حاجة لك إال قضيتها كائنة ما كانت ولو ذهبت بجميع ما أملك
فقال أما في هذا المجلس فال ثم انصرف فأتبعه معاوية ببصره فقال وهللا
لكأنه رسول هللا وآله مشيه وخلقه وخلقه وإنه لمن مشكاته لوددت أنه أخي
بنفيس ما أملك ثم التفت إلى عمرو فقال أبا عبد هللا ما تراه منعه من الكالم
معك قال ما ال خفاء به عنك قال أظنك تقول إنه هاب جوابك ال وهللا
ولكنه ازدراك واستحقرك ولم يرك للكالم أهال أما رأيت إقباله علي دونك
ذاهبا بنفسه عنك فقال عمرو فهل لك أن تسمع ما أعددته لجوابه قال
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معاوية أرغب إليك أبا عبد هللا فالت حين جواب فيما يرى اليوم ونهض

معاوية وتفرق الناس .و هذا ابنه معاوية بن عبد هللا بن جعفر,و كان

معاوية ابن أبي سفيان قد أجبر عبد هللا بن جعفر على أن يسميه باسمه,
وفد مع عبد هللا بن العباس على معاوية ابن أبي سفيان ،وكان معاوية بن
عبد هللا حدثا ،فلما دخال عليه رحب بهما وقرب مجلسهما ،فأقاما عنده،
وهذا بعد وفاة الحسن بن علي .قال :فدخال عليه ذات يوم وعنده عمرو بن
العاص ومروان بن الحكم وعبد الرحمن ابن أبي الحكم ،والوليد بن عقبة بن
أبي معيط ،ورجاالت من بني أمية ووجوه أهل الشام .فلما أخذا مجلسهما
وقد كان معاوية قال لهم :دونكم هذا الغالم فهجنوه فإنه حدث وليس يعرف
عيوبكم ومساوئكم ،وابن عباس فإنه سينصر ابن عمه ،ولكنكم إذا خجلتم

صاحبه انكسر عنكم .فجمع لهم الناس رجاء أن يكون أشد النكساره وأسرع

لخجله ،فلما أخذ القوم مجالسهم ،قال عمرو :من الفتى يا أمير المؤمنين؟
قال :معاوية بن عبد هللا بن جعفر الطيار .فقال عمرو :تناسلت وهللا بنو
عبد المطلب بعد ما ظننا أن قد أفنيناهم بصفين والمواطن ،علونا وهللا
عليكم يا معاوية بن عبد هللا باألفعال السنية ،واألكف السخية ،واألنفس
األبية عند الوغى ،فليس لكم كفخرنا نحن السادة وأبناؤها .ثم قال مروان:
أنعم يا أمير المؤمنين إذا قدرت ،واعف إذا مننت ،وأجزل إذا أعطيت ،فقد
قعدوا بين يديك قعود العبيد بين يدي مواليها ،ما ظننتك يا ابن عبد هللا
تجسر على زيارة أمير المؤمنين ،وقد علمت ما لقي قومك منا ،والغلبة لهم
عند المخاطبة ،والقهر عند المبارزة ،ولكن حداثتك حملتك على ذلك فنحن
نعذرك .ثم قال الوليد بن عقبة :لم تزل لنا الغلبة والرئاسة ،وفينا الحماة

والقادة ،نصول في الحرب ونفتدي األسرى من القتل ،ال ينكر ذلك منكركم،
وإن كنت تعرف غير ذلك فتكلم يا ابن عبد هللا ،وما أظنك تفعل ألنه ال
يقوم باطلك لحقنا .فأراد ابن عباس أن يتكلم فأقسم عليه معاوية أن يخلي
بينه وبين القوم ،فكف ،وبدره ابن عبد هللا فقال :يا ابن عم:
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إذا اجتمعوا علي فخل عنهم  ...وعن ليث مخالبه دوامي
ثم قال :أنا معاوية بن عبد هللا بن جعفر الطيار في الجنة ،الصحيح األديم،
الواضح البرهان ،آبائي من العرب مصاصها ،وفي الحروب لهامها ،ومن
الدين كاهلها وسنامها ،نحن أهل بيت الرحمة ومعدن الحكمة .زعمت يا
عمرو أنكم أفنيتمونا بصفين والمواطن ،كذبت .لقد ورد عمي بالدكم فقتل
مقاتلكم ،فلما هم بالسبي رفعتم المصاحف ،فمن عليكم بالعفو ،وما كان
ينبغي يا عمرو أن تنطق وقد شغرت برجليك وسط العجاجة كالعاهرة
تطلب فحلها ،ثم تنطق في قريش فينبغي لك ،هبلتك الهوابل ،أال تفاخرنا
بعد ذلك .أطمعت في حداثة سني فظننت أال أبصر عيوبكم! ألنا أحفظ لها
مني للقرآن .ثم التفت إلى مروان فقال :ما ظننت الرخمة تنطق في محافل
العقبان .هيهات يا مروان! قصر خطوك ،وضاق باعك عن مثل الشرف
األعلى ،والمراتب األولى ،والنجباء الذين نطقوا بتأويل القرآن وتنزيله ،فتقاوم
فروعهم ،وتفاخر آباءهم ،أنت أذل حسبا وأوتح نسبا ،قد أطلقك عمي بعد
ما أتي بك تقاد كما يقاد الجمل المخشوش فمن عليك سيد األوصياء وأمير
النقباء ،ووصي األتقياء بالعفو ،وأنى لك مثل رجالنا الذين كانوا جبال العز
وأطواد الفخر ،يسطع نورهم فال يخمد ،ويقبل قولهم فال ينفذ .نطحنكم في

الحروب ،ونذروكم فيها ذرو الريح يابس الهشيم ،نورد فال تصدرون،

ونصدر فال توردون ،علونا عليكم بالنبوة ،وبالمقال في الجاهلية ،وآباؤنا
القدماء القراسية ،فزعمت أنا قد قعدنا قعود العبيد بين أيدي مواليها وكيف

يكون ويلك الذنب رأسا ،ضربكم عمي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

ورجال قومي ،على حقيقة هذا الدين واإلقرار باليقين ،ضربا أزال الهام عن
مقيله وأثكل األمهات أوالدها ،فأدخلكم في الدين كرها ،فلما قبض رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،كنا ورثة علمه وخزانة كتبه ،فأمرنا الناس بالبيعة
فبايعوا ،ومنهم أبوك  ،لوال ذلك ضاقت به األرض ولم تنجه البحار وكانت
حاله حالك يوم الجمل ،حيث وليت غد ار وجبنا ،فضاق عليك الفضاء
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الواسع .فأنى أنت من آبائي القراسية الكبار ،أطلب مذودا وكن راعيا ،فلست
من رجاالت بني أمية ،ولم تبلغ فخر بني عبد المطلب .ثم التفت إلى الوليد
فقال :ما أنت يا وليد والكالم في قريش ،ادعيت والدا أنت أكبر سنا منه،
وأبوك رجل من أهل صفورة يقال له فروخ ،فأثبت نسبك في العرب فلما

استمكنت مما أردت صرت ال ترضى حتى تجاري أبناء األنبياء وتذرع في

منطقك وتقول باإلفك والخنا ما لك في العرب أس فتبني عليه والبنيت على
أصل ثابت فأنت كالمذبذب بين ذلك ،ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء ،تبت

يداك ،عبت قوما ال يحل بساحتهم العار ،وال تجزي بفنائهم الدناءة والذل،
نجب بها ليل ،سراة مذاويد ،يا لها وجوها عفرت بالثرى ،ما أكرم فعالها في
الدين ،أنت بحرث األرض وزجر الثيران أعرف وأبصر منك بنسبة بني
هاشم وبذكر فعالهم ،فال تجر في ميادين مضمارهم فيهلك غبارهم فلست
منهم .فقال عبد هللا بن عباس :حسبتموه أقطا فوجدتموه سما ناقعا ،يرمي
سوادكم بالحق فيبهتكم ،وترمونه فال تنفذ سهامكم ،إن بني هاشم صغيرهم
ككبيركم ،فتزخر بحورهم ،وتجمد بحوركم ،لهم الرئاسة وإليهم السياسة ،لهم
النبوة ،فخروا بها عليكم آخر األبد .فقال معاوية :إيها ابن العباس :فقد
كفاك ابن عمك ،فسكت .وقاما فرجعا ،فلما مضيا قال ابن عباس له :قد

كنت حسبت أن تبقي فيلحقنا منك عار أن تكون بنو أمية ناطقونا فضعفنا
عن جوابهم .وقال معاوية :فكيف وجدتني ورأيتني؟ قال :رأيتك أسدا باسال،
وسما ناقعا ،وصاعقة مبيرة ،أرسلك هللا عليهم .فلما خرجا من عنده ،قال
لهم معاوية :ما صنعتم شيئا ،لقد قال فأفحمكم ،ورماكم فلم يخطكم ،فما
دفعتم ضيما ،وال أدليتم بحجة ،يستن عليكم ويبذخ .فقال عمرو :وهللا ما
بذخ علينا إال مثل الذي بذخ عليك ،وما قال فينا إال مثل الذي قال فيك،
عاب أمية وأنت من ذراها ،ورفع رجال قومه حتى ألحقهم بالسماء .فقال
معاوية :هم أهل بيت أعطوا الفخر واللسان وال يقام لمفاخرهم.
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إذا أخي الكريم في النهاية نرى و أن كل ما آل إليه اإلسالم المحمدي من
تحريف واضح و إقصاء لمن نصبهم هللا و رسوله صلى هللا عليه و آله و
جعل الشريعة المحمدية إنما هي لخدمة أعداء محمد صلى هللا عليه و آله
فما بقي من اإلسالم إال اإلسم و ما بقي من القرآن إال الرسم مع كل ما
ذكرت من تعطيل لإلمامة و لحدود هللا و التفسير بالرأي و الطرب بالقرآن
و عدم اإللتزام باألمر بالمعروف و النهي عن المنكر بل في بعض األحيان
األمر بالمنكر و النهي عن المعروف و كل هذه الطقوس التي أدخلت في
ديننا الحنيف و ال تمت لإلسالم بصلة و ما أنزل هللا بها من سلطان.
فالعاقل يعي أن إقصاء عليا عليه السالم و العترة من ولده لم يكن إال بأمر
من الساسة فكفى تست ار على ما حدث و التاريخ يشهد و الكل يعلم هذا و
لكن بإمكان علماءنا مراجعة ما يمكن مراجعته و تصحيح ما يمكن
تصحيحه طبعا ال أقصد العبث داخل الكتب و تحريفها بالزيادة و النقصان
أو حتى تغيير حرف من حروفها كما الحضت بعد مقارنتي بعض النسخ

لبعض بدت لي واضحة التحريفات التي تقوم بها أيدي من يتربصون بهذه
األمة الدوائر عليهم دائرة السوء و غضب هللا عليهم و لعنهم و أعد لهم
جهنم و إنما أعني تبيين و توضيح السنة حسب ما ثبتت صحته ووافق
الكتاب و قبله العقل المنصف و الراشد و السليم و العمل على إبعاد السنة
من أيدي شيوخ أتباع بني أمية وخوارج العصر النواصب المعروفين عند
الجميع و المدعومين بالبترودوالر و جعلها بين أيدي علماء ربانيين
مخلصين هلل و لرسوله و للمؤمنين ممن تتوفر لديهم شروط اإلجتهاد من
كل المذاهب ليكونوا مراجع أحياء ال أموات لهذه األمة ال علماء السلطة وال
الباحثين عن المال و الجاه والشهرة والنجومية و على هؤالء العلماء أن
يعملوا مجدين على إيجاد سبل و تدابير لحماية السنة ,مع أن هللا ال شك

حاميها ,و توحيد األمة و أرى أن تجمع في موسوعة جامعة شاملة لكل ما
توافقت عليه المدرستان و أن يذكر الكل باألدلة القاطعة و الحجج البالغة
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لكل فريق و أن يرجح األصوب منها و أن يعمل العلماء مجدين على تبيين
كل التحريفات التي قامت بها هذه الشرذمة التي تريد تمزيق هذه األمة
ليرض عليها أسيادها و أن يتصدى من قبل كل العلماء الحقيقيين لكل منع

للكتب و خاصة المجموعة في هذه الموسوعة لتكون إن شاء هللا المرجع

لكل األمة مع اختالف مذاهبها و تخرج األمة إن شاء هللا من تحت سيطرة
أعدائها من أتباع بني أمية و خوارج العصر ناصبي العداء والبغض لمحمد

وآل محمد .فلقذ ذهب و هلل الحمد زمن تقديس أي عالم و إن أخطأ أال ترى
معي أخي الكريم أن البعض قدسوا العلماء حتى ألغوا بذلك عقولهم؟ فهل

البخاري و مسلم معصومان؟ هل نص رسول هللا صلى هللا عليه و آله على
أن ال يؤخذ دينه إال من عندهما؟ و هل الذهبي لما يقول عن حديث ما
السند صحيح و المتن صحيح لكن يشهد القلب أنه موضوع يشترط في
تصحيح الحديث شهادة قلبه له بالصحة؟ و هل ابن حجر لما يقول في فتح
الباري ,عن حديث رسول هللا صلى هللا عليه و آله عن علي و أنه ال يحبه
إال مؤمن و ال يبغضه إال منافق ,ظهر لي أن رسول هللا يقصد من يبغضه
من أجل أنه نصره أما إن أبغضه من أجل شيء آخر فال يكن منافقا أي و
كأنه أنزل عليه الوحي؟ كيف يظهر له؟ أم هل عنده هو من البيان و
الفصاحة و البالغة ما ليس عند رسول هللا صلى هللا عليه و آله؟ فالعصمة
إال لمن عصم هللا فلنتبع هؤالء و نترك كل من اجتهد برأيه ليأتي بدين جديد

إلى أمة محمد .و يكون المتفق عليه هو ما اتفقت عليه المدرستان ال ما

اتفق عليه البخاري و مسلم .و هذا ال شك مؤيد لجمع شمل هذه األمة على
سنة رسول هللا صلى هللا عليه و آله الحقة و محبة عترته الطيبة الطاهرة إذ
هم أمان ألهل األرض كما النجوم أمان ألهل السماء كما أخبرنا رسول هللا
صلى هللا عليه و آله بقوله (النجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهبت النجوم
ذهب أهل السماء و أهل بيتي أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب
أهل األرض) رواه أحمد في فضائل الصحابة.
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فإننا قد أمرنا أن نطلب العصمة من الضاللة بهم .للتذكير لو لم تمنع السنة

من التدوين لكان عدد الصحابة الذين يروون حديث الثقلين أكثر بكثير إذ

حضر الخطبة يومئذ حوالي مائة و عشرون ألف صحابي فلما نرى مائة

منهم فقط هم الذين رووا الحديث هذا ,مع أنهم كثير ,إال أن هذا لم يمثل إال
أقل من واحد من األلف من عدد الحاضرين فهل كل الباقين كتموا متعمدين
الحق؟ بالطبع ال إنما أكرهوا على ذلك و هللا ال يستحيي من الحق و هل
منعت السنة إال لمثل هذه الفضائل آلل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و
آله؟ فلو لم يمنع هذ الحديث لكنا وهللا بخير و لعرف كل الناس كل
الحقيقة .لكن وهلل الحمد رغم كل ما فعلوا إال أن الحديث هذا و أمثاله بلغنا
بالتواتر وباللفض الذي هو أعلى درجات التواتر و لم و لن تحجب الحقيقة
و هلل الحمد .وأما اآلن فال مجال للكتمان فالضروف تختلف عما كانت
عليه فكل الوسائل مسخرة لنا و نحن و هلل الحمد ننعم بمثل هذه الحريات
يجب إذا على علماءنا الخروج من صمتهم ليعلنوا للعالم عامة و للمسلمين
خاصة الحق كامال فالمسؤولية عليهم أكبر بكثير مما كانت على أسالفهم
الذين ذاقوا من الويل و العذاب ما ذاقوا و لم يكن بإمكانهم القول الصريح
في كل ما كتموا مرغمين في أكثر األحيان على ذلك .ألم يزدجر العلماء

بوعيد هللا إذ يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد

ما بيناه للناس في الكتاب أؤالئك يلعنهم هللا و يلعنهم الالعنون {البقرة}159/
إال الذين تابوا و أصلحوا و بينوا فأؤالئك أتوب عليهم و أنا التواب الرحيم

{البقرة .}160/أفال يتوبون و يبينوا ما قد أخفوا أم ال يزال عندهم متسع من
الوقت؟ و قال رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم من كتم علما ألجم
لجاما من نار يوم القيامة .فالعاقل يتساءل لم كل هذه الكراهية و الحسد آلل
بيت النبوة؟ و هذا التأكيد على التمسك بهم من قبل رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم و كأنه يؤكد بأن في مودتهم و التمسك بهم تمسك بالسنة
الصحيحة الواضحة إذ هم من يدافعوا عن السنة حق الدفاع و هم من
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يعلموها و هم معلموها الحقيقيون لقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله و سلم
في الحديث المشهور والمتواتر في حجة الوداع بعد ذكر العترة(و ال تعلموهم
فإنهم أعلم منكم) .إذا فهم السنة بعينها .فإن عليا عليه السالم بين لنا في
هذه الخطبة أن األمة وقتها كانت قد استتب فيها ما رسخه فيهم الوالة قبله
عليه السالم من تغيير لسنة رسول هللا صلى هللا عليه و آله .و حتى علي
عليه السالم يقول بأنه لو حاول أن يرد كل شيء على ما كان عليه في
عهد رسول هللا صلى هللا عليه و آله لبقي وحده أو في قليل من شيعته
الذين عرفوا فضله و فرض إمامته من قبل هللا سبحانه و تعالى و سنة

رسوله صلى هللا عليه و آله .فالعلماء الربانيون المخلصون اليوم بإمكانهم
وهللا إن تظافرت الجهود على أن يأتوا بإصالحات لهذا الدين و لو في
بعض ما أراد علي عليه السالم أن يرده كما كان عليه في عهد رسول هللا

صلى هللا عليه و آله .فيقدرون مثال على تحريم المسح على الخفين و

يحرمون النبيذ و يأمرون بإحالل المتعتين و يأمرون بالتكبير على الجنائز

خمس تكبيرات و يلزمون الناس في الصالة بالجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم

و يحملون الناس على حكم الق أرن و على الطالق على السنة و يأخذون

الصدقات على أصنافها و حدودها و يردون الوضوء و الغسل و الصالة

إلى مواقيتها و شرائعها و مواضعها و يأمرون الناس على أال يجتمعوا في

شهر رمضان إال في فريضة و أن اإلجتماع في النوافل بدعة .و يمنعون

التفسير بالرأي و األخذ به إال من عند أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه

و آله أو من أقروه .و يمنعون الغناء بالقرآن و باآلذان بل حتى من ذكر

أدعية و خطب و زيارات األئمة عليه السالم بالغناء .و يمنعون األمة من
التطبير و من كل هذه الطقوس التي ال تمت لإلسالم بصلة و ما أنزل هللا

بها من سلطان و وهللا فإن أصحابها لمصداق قول سيدي و موالي جعفر
الصادق عليه السالم ينتحلون مودتنا يأكلون بها الدنيا .و يمنعون الناس

من التقول على آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه و آله ولو بلسان الحال

589

كما يقولون و بالعامية مع أنهم يعلمون جيدا أنهم عليهم السالم أفصح من
عليها .و يرجعون اآلذان كما أوحي به على رسول هللا صلى هللا عليه و

آله .ألن حالل محمد حالل إلى يوم الدين و حرامه حرام إلى يوم الدين .و

بهذا نكون وهللا على السنة األصيلة الخالصة النقية الصافية الصحيحة

الواضحة الجلية السليمة بإذن هللا .أما ما أطلبه من علماء السلطان فهؤالء

أقول لهم كفاكم فتاوى على قياس الحكام مقابل الفتات فما هذا إال حب

للدنيا و أنكم وهللا متهمون من قبل أمة محمد صلى هللا عليه و آله فاحذروا
و تراجعوا عما أنتم فيه نصيحة مني إليكم خالصة لوجهه الكريم فوهللا ما
ينفع إال الحق و الحق أحق أن يتبع و وهللا إنكم إن لم تتداركوا أنفسكم فأنتم
مصاديق قول رسول هللا صلى هللا عليه و آله تعس عبد الدينار و الدرهم و
القطيفة و الخميصة إن أعطي رضي و إن لم يعط سخط تعس و انتكس و

إذا شيك فال انتقش كما في صحيح البخاري و سنن بن ماجة و مسند البزار
و معجم أبي يعلى و معجم ابن األعرابي و صحيح ابن حبان والمعجم

األوسط و السنن الكبرى للبيهقي و شعب اإليمان .وفي رواية عن أبي
هريرة ( تعس عبد الدينار و الدرهم إن أعطي مدح و ضبح و إن منع قبح
و كلح تعس فال انتعش و شيك فال انتقش) و جاء بلفض لعن عبد الدينار
و لعن عبد الدرهم في سنن الترمذي .فهذا دعاء من رسول هللا صلى هللا
عليه و آله و سلم على هؤالء عبدة الدينار و الدرهم أي جعل هللا حياتهم
تعسة و كلها نكسات عليهم و لو يشاك أحد منهم بشوكة لم يوفقه هللا
ليخلعها فال يكن أحدكم مصداق لهذا الحديث الشريف.
وهذا يكفي إن شاء هللا لتوحيد كلمة األمة اإلسالمية و جعلها تهتم بدينها
الذي ارتضاه لها هللا و رسوله و المؤمنون و تخرج بإذن هللا من التيه و

الحيرة التي شتت شمل هذه األمة و جعلتها آخر األمم.أستغفرك اللهم و
أتوب إليك و صلى هللا على محمد و آله الطيبين الطاهرين .و آخر دعوانا
أن الحمد هلل رب العالمين.

590

كتبه أحمد أبركان
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