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 أفتجمعون إلى الغدر

ألن  ؛وحرمته عقلية قبل أن تكون شرعيةـ كما سبق ـ  حيرم الغدر

يف اجملتمع وغدر كل باآلخر انفصمت ذلك إذا فشا من الظلم القبيح، والغدر 

اهلرج يظهر التآخي، وينعدم التآلف وو ،التلفوتآكل يبدأ بالو ،تمععروة اجمل

 تمع واختلا  النظام ألل كل شر ن انفصام اجملأومن الواضح  ،واملرج

 والغدر: ضد الوفاء، وما فعله القوم كان غدرًا يف حق رسو  اهلل 

  وعرتته الطاهرة 

  (7)والوفاء وضده الغدرورد يف حديث جنود العقل وجنود اجلهل: 

ثلاث هن شني الدين: الفجور، والغدر،  :وقا  أمري املؤمنني 

واخليانة
الغدر شيمة اللئام :وقا    (8)

(3)  

الغدر يضاعف السيئات :وقا  
(4)  

يا علي،  ذات يوم:  ، قا : قا  رسو  اهلل وعن أمري املؤمنني 

أخربني أن أميت تغدر بك من بعدي، فويل ثم ويل ثم  علمت أن جربئيل 

هنم أكثر ويل هلم ـ ثلاث مرات ـ  قلت: يا رسو  اهلل، وما ويل؟  قا : واد يف ج

 ثم طوبىثم طوبى أهله معادوك والقاتلون لذريتك والناكث لبيعتك،فطوبى 

                                                           
 .11كتاب العقل واجلهل ح 22ص 1الكايف: ج (1)
 .19501ح 6ف 5ب 6ق 162غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .6106الغدر ح 1ف 3ب 3ق 201غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .6100الغدر ح 1ف 3ب 3ق 201غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)
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................................................................................................................................................. 

: يا رسو  اهلل، وما طوبى؟  قا : ـ ثلاث مرات ـ ملن أحبك ووفى لك  قلت

شجرة يف دارك يف اجلنة، ليس دار من دور شيعتك يف اجلنة إال وفيها غصن من 

تلك الشجرة تهد  عليهم بكل ما يشتهون
(1)  

ِإنَّ اْلَوَفاَء َتْوَأُم الصِّْدِق، َواَل َأْعَلُم ُجنًَّة َأْوَقى ِمْنُه، َوَما ويف )نهج البلاغة(: 

ْن َعِلَم َكْيَف اْلَمْرِجُع، َوَلَقْد َأْلَبْحَنا ِفي َزَماٍن َقِد اتََّخَذ َأْكَثُر َأْهِلِه اْلَغْدَر َيْغِدُر َم

َكْيسًا، َوَنَسَبُهْم َأْهُل اْلَجْهِل ِفيِه ِإَلى ُحْسِن اْلِحيَلِة، َما َلُهْم َقاَتَلُهُم اللَُّه َقْد َيَرى 

َوُدوَنَها َماِنٌع ِمْن َأْمِر اللَِّه َوَنْهِيِه، َفَيَدُعَها َرْأَي َعْيٍن  اْلُحوَُّ  اْلُقلَُّب َوْجَه اْلِحيَلِة

َبْعَد اْلُقْدَرِة َعَلْيَها، َوَيْنَتِهُز ُفْرَلَتَها َمْن اَل َحِرجَيَة لـه ِفي الدِّيِن
(6)  

فبايعه فيمن بايع ثم  وعن ابن نباتة قا : أتى ابن ملجم أمري املؤمنني 

فتوثق منه وتوكد عليه أن ال يغدر وال ينكث  ه أمري املؤمنني أدبر عنه، فدعا

الثانية فتوثق منه وتوكد عليه أن  ففعل، ثم أدبر عنه فدعاه أمري املؤمنني 

الثالثة فتوثق منه  اليغدر وال ينكث ففعل، ثم أدبر عنه فدعاه أمري املؤمنني 

يا أمري املؤمنني ما وتوكد عليه أال يغدر وال ينكث  فقا  ابن ملجم: واهلل 

 :رأيتك فعلت هذا بأحد غريي؟  فقا  أمري املؤمنني 

امض يا ابن ملجم فواهلل ما أرى أن تفي مبا قلت
(7)   

                                                           
 .266-215ومن سورة الرعد ح  215تفسري فرات الكويف: ص (5)

 وفيها ينهى عن الغدر وحيذر منه. ومن خطبة لـه  11نهج البالغة، اخلطب:  (6)

احلادث قبل كونه وعلمه  فصل فمن األخبار اليت جاءت بذكره  12ص 1اإلرشاد للشيخ املفيد: ج (7)

 به قبل حدوثه.
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................................................................................................................................................. 

حيرم االجتماع على الغدر، وخالة يف الغدر على النيب والولي 

  والعرتة الطاهرة 

إن الشياطني اجتمعوا إىل إبليس، فقالوا لـه: أمل تكن أخربتنا ويف احلديث: 

مته عهده ونقضت سنته، وأن الكتاب الذي جاء به أن حممدًا إذا مضى نكثت أ

َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌ  َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن يشهد بذلك، وهو قوله: 

َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم
، فكيف يتم هذا وقد نصب ألمته َعَلمًا (2)

 وأقام هلم إمامًا؟  

ا  هلم إبليس: ال جتزعوا من هذا، فإن أمته ينقضون عهده ويغدرون فق

بوليه من بعده، ويظلمون أهل بيته، ويهملون ذلك لغلبة حب الدنيا على 

قلوبهم، ومتكن احلمية والضغائن يف نفوسهم، واستكبارهم وعزهم، فأنز  اهلل 

ُعوُه ِإالَّ َفِريقًا ِمَن اْلُمْؤِمِننَيَوَلَقْد َلدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس َظنَُّه َفاتََّبتعاىل 
(7)


(70)  

يا علي، إن قريشًا  :يف وليته ألمري املؤمنني  وقا  رسو  اهلل 

ستظاهر عليك وجتتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك، فإن وجدت أعوانًا 

فجاهدهم، وإن مل جتد أعوانًا فكف يدك واحقن دمك، فإن الشهادة من ورائك، 

  (77)كلعن اهلل قاتل

                                                           
 .111سورة آل عمران:  (8)
 .29سورة سبأ:  (9)

 .126ب 69-50ص 09، والبحار: ج20ح 39ب 61-63ص 66األنوار: جحبار  (11)
 .12161ح 26ب 11ص 11مستدرك الوسائل: ج (11)
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 اعتالاًل عليه بالزور

الكذب  (78)والذي يعين ذلك ،حيرم التسرت على الغدر بالزور

نهما معصيتان، فإذا إالزور فمع مجع الغدر  حيرم :وبعبارة أخرى ،الدجلو

 فتأمل  ،(73)ن التسرت واجلمع يزيد احملرمني حرمةإاجتمعتا كانت احلرمة أشد، ف

َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اأَلْوثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَ  الزُّوِر  تعاىل: قا
(74)  

شاهد الزور ال تزو  قدماه حتى جتب لـه ، قا : وعن أبي عبد اهلل 

  (71)النار

ال ينقضي كلام شاهد  :، قا : قا  رسو  اهلل وعن أبي عبد اهلل 

قعده من النار، وكذلك من كتم الزور من بني يدي احلاكم حتى يتبوأ م

الشهادة
(76)  

فاتقوا اهلل وكفوا إىل ألحابه:  ويف رسالة خرجت من أبي عبد اهلل 

ألسنتكم إال من خري، وإياكم أن تذلقوا ألسنتكم بقو  الزور والبهتان واإلثم 

والعدوان، فإنكم إن كففتم ألسنتكم عما يكرهه اهلل مما نهاكم عنه كان خريا 

ربكم من أن تذلقوا ألسنتكم به، فإن ذلق اللسان فيما يكرهه اهلل لكم عند 

                                                           
 أي هذا التسرت هو اخلداع. (12)
ن التسرت على الغدر إف ،أي لو فرض أن الغدر كانت حرمته مغلظة مبقدار عشر درجات وكذلك الزور (13)

 مثاًل. درجة 12بالزور يزيد غلظة حرمة كل منها إىل 
 .39سورة احلج:  (14)

 .33616ح 0ب 321ص 21وسائل الشيعة: ج (15)

 .3باب من شهد بالزور ح 363ص 1الكايف: ج (16)
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 وفيما ينهى 

................................................................................................................................................. 

 ولمم وبكم وعمى يورثه اهلل إياه يوم عنه مرداة للعبد عند اهلل، ومقت من اهلل

ُلمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َيْعِقُلوَنالقيامة، فتصريوا كما قا  اهلل: 
يعين:  (77)

َوال ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُروَنالينطقون 
وإياكم وما نهاكم اهلل عنه أن تركبوه  (72)

تكم ويأجركم عليهوعليكم بالصمت إال فيما ينفعكم اهلل به من أمر آخر
(77)  

هنا قاعدة شبه اه  الصديقة فاطمة ميكن أن يستنبط من كلام

وهي أنهم ال يقتصرون على  ،مطردة تكشف عن منهجية الطغاة واملنحرفني

بل البد وأن ينساقوا حنو جرمية أخرى هي الزور والدجل،  ،الغدر واخليانة

وكل طاغية أو غادر حياو  التسرت على جرميته ، عادةفالغدر والزور متلازمان 

 عليها الكاذبة ضفاء الشرعية إوبذلك 

روى نصر عن عمر بن سعد بإسناده، قا : قا  معاوية لعمرو: يا أبا عبد اهلل، 

إني أدعوك إىل جهاد هذا الرجل الذي عصى اهلل! وشق عصا املسلمني، وقتل 

طع الرحم!  فقا  عمرو: من هو؟  قا : اخلليفة، وأظهر الفتنة، وفرق اجلماعة، وق

علي  قا : واهلل يا معاوية، ما أنت وعلي حبملي بعري، ليس لك هجرته وال 

سابقته، وال لحبته وال جهاده، وال فقهه وال علمه، وواهلل إن لـه مع ذلك حلظًا 

                                                           
 .111سورة البقرة:  (17)

 .36سورة املرسالت:  (18)

 .03ح 23ب 212-211ص 15حبار األنوار: ج (19)
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يف احلرب ليس ألحد غريه، ولكين قد تعودت من اهلل تعاىل إحسانًا و بلاًء 

 ما جتعل لي إن شايعتك على حربه وأنت تعلم ما فيه من مجيلًا، ف

................................................................................................................................................. 

الغرر واخلطر؟  قا : حكمك  فقا : مصر طعمة
(80)  

معاوية لعمرو بن عاص: يا أبا عبد اهلل، إني أكره أن ويف حديث قا  

يتحدث العرب عنك أنك إمنا دخلت يف هذا األمر لغرض الدنيا  قا : دعين 

عنك  قا  معاوية: إني لو شئت أن أمنيك وأخدعك لفعلت  قا  عمرو: 

اللعمر اهلل ما مثلي خيدع ألنا أكيس من ذلك  قا  لـه معاوية: ادن مين برأسك 

 قا : فدنا منه عمرو يساره فعض معاوية أذنه، وقا : هذه  أسارك 

خدعة
(87)  

وأهل بيته  وخالة على رسو  اهلل  ،حيرم الزور بشكل عام

 غلظ ضاعف وتتوالعقوبة تت ،أي أن حرمته تشتد وتتأكد، األطهار 

 ،ولوهأن ينسب إليهم ما مل يقمبعنى هنا اوه ،هو الكذب والباطل :والزور

حنن معاشر األنبياء النورث وما )قا :  ن الرسو  أوقد ادعى غالبو فدك 

 غدر وزور  ، وهذه النسبة إىل الرسو  (تركناه لدقة

 ميكن أن تقرأ )أ، «عليه بالزور أفتجمعون إىل الغدر اعتلااًل: » قوهلا

ر سيئة سيئة الغدإىل واملعنى هل تضمون  ،َفَتْجَمُعون   ( من الثلاثي اجملرد

                                                           
 قدوم عمرو بن العاص على معاوية. 65-61ص 2شرح نهج البالغة: ج (21)

 حديث عمرو مع معاوية. 36وقعة صفني: ص (21)
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وبني )االعتلا  عليه بالزور  (الغدر)مجعوا بني حيث   ؟وجتمعونهما الزور

 ( جتمعونـ )ل مفعواًل (اعتلااًليكون )والكذب( ف

 لـه من الغوائل في حياته يغشبيه بما ب    وهذا بعد وفاته

 ،مجع القوم على الشيءأمن  ،َفُتْجِمُعون( من باب اإلفعا  وميكن أن تقرأ )َأ

واملعنى هل تتفقون وتعزمون على الغدر وتعتّلون  ،وا عليه وعزمواأي اتفق

 ( حا )على هذا  (اعتلااًلـ )ف  وتستدلون عليه بقو  الزور؟

 فتأمل  ،(88)يقوى األو  ملكان )إىل(رمبا و

 
 لـه من الغوائل في حياته يغشبيه بما ب    وهذا بعد وفاته



 :الصديقة الطاهرة  د من كلاميستفا

 جرى يف زمن حياة الرسو  األعظم  ن الغدر برسو  اهلل إأواًل: 

الغوائل يف  ، وأن هناك من كان يبغي للنيب استمر إىل ما بعد وفاتهوقد 

 حياته 

 ،وبعد مماته أيضًا ،جرى يف حياته ن التزوير على رسو  اهلل إوثانيًا: 

  (83)«الكذابة رت عليَّكث: »الرسو  ولذلك قا  

أن ما يذهب إليه يعرف هذا ـ واألدلة على ذلك كثرية ـ  ومن كلامها 

فهل من يغدر  ،من تنزيه الصحابة بأمجعهم خطأ وباطلأبناء العامة مجع من 

                                                           

 )أفتجمعون إىل ..(. ويف كالم الصديقة الكربى ، ال إىل كذا (مجع القوم على كذا)أ :إذ يقال (22)

 .1باب اختالف احلديث ح 62ص 1الكايف: ج (23)
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)ألحابي كالنجوم : وهل يعقل أن يقو  الرسو    نزيه؟ برسو  اهلل 

  بأيهم اقتديتم اهتديتم(؟

................................................................................................................................................. 

، أنا املنذريده على لدره فقا :  قا  ابن عباس: وضع رسو  اهلل 

دون أنت اهلادي يا علي، بك يهتدي املهتوقا :  وأومأ إىل منكب علي 

بعدي
(84)  

: وبهذه األخبار يظهر أن حديث: "ألحابي وقا  العلامة اجمللسي 

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" من مفرتياتهم، كما اعرتف بكونه موضوعًا 

شارح الشفاء وضّعف رواته، وكذا ابن حزم واحلافظ زين الدين العراقي، 

  (81)وسيأتي القو  يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل

األئمة من أهل بييت  :عائم اإلسلام(: إمنا قا  رسو  اهلل ويف )د

، ولو كان كما قالت العامة: "ألحابي" ـ كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

وهم كل من رآه و لحبه كما زعموا ـ لكان هذا القو  يبيح قتلهم أمجعني؛ 

اقتدى ألنهم قد حتاجزوا بعده واختلفوا وقتل بعضهم بعضًا، ولو أن مقتديًا 

على قوهلم، ثم يبدو  بواحد منهم حلل لـه قتل الطائفة اليت قاتلها علي 

لـه فيقتدي بآخر من الطائفة األخرى فيحل لـه قتل الطائفة األوىل والطائفة 

باإلقتداء بقوم خمتلفني ال  اليت هو فيها، ولن يأمر اهلل عزوجل وال رسوله 

منهم، وهذا قو  بيِّن الفساد ظاهر يعلم املأمور باإلقتداء بهم من يقتدي به 

                                                           
 .20ضمن ح 29ب 196ص 35حبار األنوار: ج (24)

 .29ب 196ص 35حبار األنوار: ج (25)



16 

 

   (86)فساده يغين عن االحتجاج على قائله

ويف )الصوارم املهرقة( ـ بعد اإلشارة إىل ما رووه من "ألحابي كالنجوم 

 فبأيهم اقتديتم اهتديتم" ـ قا : وفيه حبث سندًا ومتنًا:

................................................................................................................................................. 

أما أواًل: فلما قا  بعض الفضلاء من أوالد الشافعي يف شرح كتاب 

)الشفاء( للقاضي عياض املالكي: إن حديث " ألحابي كالنجوم" أخرجه 

ه من حديث جابر، الدارقطين يف )الفضائل(، وابن عبد يف )العلم( من طريق

وقا : هذا إسناد ال يقوم به حجة؛ ألن يف طريقه احلارث بن غضني وهو جمهو   

ورواه عبد بن محيد يف )مسنده( من رواية عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه، عن 

املسيب، عن عمر، قا  البزار: منكر ال يصح  ورواه ابن عدي يف )الكامل( من 

، عن نافع، عن عمر، بلفظ: "بأيهم أخذمت" رواية محزة بن أبي محزة النصييب

بد  قولـه: "اقتديتم" وإسناده ضعيف؛ ألجل محزة ألنه متهم بالكذب  ورواه 

البيهقي يف )املدخل( من حديث ابن عباس وقا : متنه مشهور وأسانيده ضعيفة 

مل يثبت يف هذا الباب إسناد  وقا  ابن حزم: إنه مكذوب موضوع باطل  وقا  

الدين العراقي: وكان ينبغي للمصنف أن اليذكر هذا احلديث  احلافظ زين

 بصيغة اجلزم ملا عرفت حاله عند علماء الفن   

وأما ثانيًا: فألن املخاطبني يف منت احلديث بلفظ: "اقتديتم واهتديتم" إن 

كانوا هم الصحابة أو الصحابة مع غريهم فلا يستقيم، إذ ال مساغ للفصيح 

م مع غريهم: "ألحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم أن يقو  أللحابه أو هل

                                                           
 ذكر من جيب أن يؤخذ عنه العلم. 61-66ص 1الم: جدعائم اإلس (26)
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اهتديتم" وهو ظاهر، وإن كانوا غري الصحابة فهو خلاف الظاهر، إذ الظاهر 

بهذا اخلطاب املتبادر منه اخلطاب الشفاهي كان  أن كل من خاطبه النيب 

فكان لحابيًا، ولو سلم ذلك لكان الظاهر إخبار راويه بأن  مبرأى منه 

جلميع من أسلم غري الصحابة: "ألحابي كالنجوم" إىل  قا  الرسو  

 ء من هذا التخصيص بطل ادعاؤكم يف ذلك   آخره، وملا مل يكن يف روايتكم شي

................................................................................................................................................. 

وأيضًا يلزم على هذا التقدير أن كل من اقتدى بقو  بعض اجلها  بل 

الفساق من الصحابة أو املنافقني منهم وترك العمل بقو  بعض العلماء 

الصاحلني منهم يكون مهتديًا!، ويلزم أن يكون املقتدي بقتلة عثمان والذي 

بعائشة وطلحة تقاعد عن نصرته تابعا للحق مهتديًا، وأن يكون املقتدي 

وقاتلوه مهتديًا!، وأن يكون املقتو   والزبري الذين بغوا وخرجوا على علي 

من الطرفني يف اجلنة!، ولو أن رجلًا اقتدى مبعاوية يف لفني فحارب معه إىل 

إىل آخر النهار لكان يف  نصف النهار ثم عاد يف نصفه فحارب مع علي 

 والتوالي بأسرها باطلة ضرورة واتفاقًا  احلالني مجيعًا مهتديًا تابعًا للحق!، 

والذي يسد باب كون عموم الصحابة كالنجوم ما قا  الفاضل التفتازاني 

يف )شرح املقالد( من أن: ما وقع بني الصحابة من احملاربات واملشاجرات على 

الوجه املسطور يف كتب التواريخ واملذكور على ألسنة الثقات يد  بظاهره على 

حاد عن طريق احلق وبلغ حد الظلم والفسق، وكان الباعث  أن بعضهم قد

عليه احلقد والعناد واحلسد واللداد وطلب امللك والرئاسات وامليل إىل اللذات 

باخلري  والشهوات، إذ ليس كل لحابي معصومًا، وال كل من لقي النيب 
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ل ذكروا هلا حمام موسومًا، إال أن العلماء حلسن ظنهم بألحاب رسو  اهلل 

وتأويلات بها يليق وذهبوا إىل أنهم حمفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق 

لونًا لعقائد املسلمني من الزيغ والضلالة يف حق كبار الصحابة سيما 

 املهاجرين منهم واألنصار املبشرين بالثواب يف دار القرار، انتهى 

 ويلات ملا وقع ويتوجه إىل ما ذكره آخرًا من تعليل ذكر العلماء احملامل والتأ

................................................................................................................................................. 

بني الصحابة حبسن ظنهم فيه: أن بعد العلم بوقوع ما وقع بينهم ال وجه 

هم، وأما من زعموه كبار الصحابة وعنوا به حلسن الظن بالكل إال التعصب في

الثلاثة فهم أو  من أسس أساس الظلم والعدوان بغصب اخللافة عن أهل 

واإلقدام بكيت وكيت، وإمنا لاروا كبارًا بغصبهم اخللافة  البيت 

وحكومتهم على الناس باجللافة، وهلذا قا  بعض علماء العامة: كٌل زينته 

الكوفة دخل    روي أنه ملا دخل علي  الب اخللافة إال علي بن أبي ط

عليه حكيم من العرب فقا : واهلل يا أمري املؤمنني لقد زّينَت اخللافة وما زينتك، 

 ورفعتها وما رفعتك، وهي كانت أحوج إليك منك إليها، انتهى 

وأما ما ذكره من البشارة هلم بالثواب يف دار القرار، فإن أشار به إىل حديث 

شرة فهو موضوع ال يصح إال يف واحد منهم عليه السلام كما سيأتي بشارة الع

بيانه، وإن أشار به إىل غريه من األحاديث فلعل بعد ظهور لحته يكون بشارة 

 الثواب فيه مشروطًا بشروطه   

واحلالل: أنه ال يتحتم مبجرد الصحابية احلكم باإلميان والعدالة وحسن 

هم واالستهداء منهم؛ وذلك ألنه ال ريب يف الظن فيهم واستيهاهلم لإلقتداء ب
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مؤمنًا به وموته على اإلسلام، وأن اإلميان  أن الصحابي من لقي النيب 

والعدالة مكسبان وليسا طبعيني جبليني، فالصحابي كغريه يف أنه ال يثبت إميانه 

إال حبجة، لكن قد جازف أهل السنة كل اجملازفة فحكموا بعدالة كل الصحابة 

س منهم الفنت ومن مل يلابس، وقد كان فيهم املقهورون على اإلسلام، من الب

والداخلون على غري بصرية، والشكاك كما وقع من فلتات ألسنتهم كثريًا، 

وكان فيهم: شاربو اخلمر وقاتلو النفس وسارقــو الرداء وغريهـــا مــن 

 املناكري، بــل كـان فيهـم 

................................................................................................................................................. 

املنافقون كما أخرب به الباري جل ثناؤه ورواه البخاري يف )لحيحه( وغريه يف 

ساكنني يف مدينته يصحبونه وجيلسون يف جملسه  غريه، وكانوا يف عهده 

هم وخياطبونه ويدعون بالصحابة ومل يكونوا بالنفاق معروفني وخياطب

َوَلْو َنشاُء ألَرْيَناَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم ِبِسيَماُهْم والمتميزين ظاهرًا، قا  اهلل سبحانه: 

َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِ 
، بل كان فيهم من يبتغي لـه الغوائل ويرتبص (87)

ويسعى يف هدم أمره، كما ذكره أبو بكر أمحد البيهقي يف به الدوائر وميكر 

كتاب )دالئل النبوة( حيث قا : أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وذكر اإلسناد مرفوعًا 

 إىل أبي األسود عن عروة قا :

من تبوك إىل املدينة حتى إذا كان ببعض الطريق  ملا رجع رسو  اهلل 

رحوه من عقبة يف الطريق وأرادوا أن مكر به ناس من ألحابه، فأمتروا أن يط

من شاء منكم أن يأخذ بطن خربهم فقا :  يسلكوه معه، فأخرب رسو  اهلل 

                                                           
 .39سورة حممد:  (27)
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العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إال  ، فأخذ النيب الوادي فإنه أوسع لكم

حذيفة بن  النفر الذين أرادوا املكر به فاستعدوا وتلثموا، وأمر رسو  اهلل 

ن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارًا أن يأخذ بزمام الناقة وأمر اليمان وعمار ب

حذيفة أن يسوقها، فبينا هم يسريون إذ مسعوا ذكرة القوم من ورائهم قد 

وأمر حذيفة أن يردهم فرجعوا متلثمني  غشوهم، فغضب رسو  اهلل 

فرعبهم اهلل حني أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر وأسرعوا حتى 

فلما أدركه، قا  لـه:  ، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسو  اهلل خالطوا الناس

اضرب الراحلة يا حذيفة، وامش أنت يا عمــار فأسرعــوا وخرجــوا مـن ،

 العقبة ينتظرون الناس، 

................................................................................................................................................. 

  فقا  يا حذيفة هل عرفت من هؤالء الرهط والركب أحدَا؟ :فقا  النيب 

حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم ملتثمون  

    قاال:ال يا رسو  اهلل هل علمتما ما شأن الركب وما أرادوا؟ :فقا  

 وا ليسريوا معي حتى إذا أظلمت لي العقبة طرحوني فإنهم مكرقا : 

  قاال: أفلا تأمر بهم يا رسو  اهلل إذا جاءك الناس فنضرب أعناقهم  قا : منها

أكره أن يتحدث الناس ويقولون: إن حممدًا قد وضع يده يف ألحابه فسماهم  

وا اثين   ويف كتاب أبان بن عثمان، قا  األعمش: وكاناكتماهمهلما ثم قا : 

 عشر سبعة من قريش! 

وعلى تقدير ثبوت اإلميان والعدالة ميكن زواهلما كما يف بلعم لاحب 

َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبأ الَِّذي آَتْيَناُه آياِتَنا حيث قا  سبحانه وتعاىل:  موسى 
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َنا َلَرَفْعَناُه ِبها َولِكنَُّه َوَلْو ِشْئ َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفأْتَبَعُه الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن 

َأْخَلَد ِإَلى األْرِض َواتََّبَع َهواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو 

َتْتُرْكُه َيْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم 

كَُّروَنَيَتَف
، وكان بلعم أوتي علم بعض كتب اهلل، وقيل: يعرف اسم اهلل (82)

األعظم ثم كفر بآيات اهلل، وكما وقع من الطامة الكربى يف سبعني ألفًا من بين 

فارتدوا يف حياته  إسرائيل وأوالد األنبياء الذين كانوا يف دين موسى 

 ولية هارون النيب مبجرد غيبته عنهم مدة قليلة إىل الطور، واستضعفوا 

 وكادوا يقتلونه ويدفعونه 

باليد والرجل واقتدوا بالسامري يف عبادة العجل، وإذا كان هذا حا  هؤالء 

النجباء من أوالد األنبياء الذين مل يدنسهم سبـق الشرك والكـــفر يف حياة 

 نبيـــهم

................................................................................................................................................. 

ووجود نيب آخر ووليه فيهم، فما ظنك حبا  مجاعة مضى أكثر عمرهم يف 

الكفر واجلاهلية، بعد وفاة نبيهم، مع أنه مل يكن حيصل هلؤالء عن ذلك العجل 

أبا بكر يف غصب خلافة نبينا احلميد احلنيذ جاه أو ما  عتيد، وكان ملن وافق 

من طمع اجلاه واملا  ما ليس عليه مزيد، فعقدوا لواء السلطنة بسيفهم خالد 

بن الوليد، وسدوا لسان أبي سفيان بتفويض والية الشام إىل ولده يزيد، 

ودفعوا فتنة زبري مبا أراد وأريد، وفوضوا إىل غريهم كمغرية وأبا عبيدة حكومة 

إىل غري ذلك مما يطو  به النشيد، وإذا كان كذلك فلابد من تتبع  لنعاء وزبيد،

                                                           
 .116 -115سورة األعراف:  (28)
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وبعد موته، ليعلم من مات منهم على  أحواهلم وأقواهلم يف حياة النيب 

  (87)اإلميان والعدالة ومن مات ميتة جاهلية، انتهى

خالة بلحاظ كلمة )شبيه( أن من بغوا  وقد يستفاد من كلامها 

 ! هم نفس من بغوا لـه الغوائل يف حياتهبعد مماته  الغوائل لـه 

أيضًا على تعدد بل كثرة الغوائل اليت خططوا هلا يف  ويد  كلامها 

 وبلحاظ القرائن املقالية واملقامية أيضًا  ،بلحاظ اجلمع احمللى حياته 

فعن حممد بن موسى بن نصر الرازي، قا : حدثين أبي، قا : ُسئل الرضا 

  عن قو  النيبحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وعن : "أل

هذا لحيح يريد من مل يغري  :: "دعوا لي ألحابي"؟  فقا  قوله 

ملا يروونه من   قيل: وكيف يعلم أنهم قد غريوا أوبدلوا؟  قا : بعده ومل يبد 

قا : "ليذادن برجا  من ألحابي يوم القيامة عن حوضي كما تذاد  أنه 

 املاء، فأقو : يا رب ألحابي ألحابي؟  فيقا  لي: غرائب اإلبل عن 

................................................................................................................................................. 

هلم  إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك  فيؤخذ بهم ذات الشما ، فأقو : ُبعدًا

وسحقًا"، أفرتى هذا ملن مل يغري ومل يبد 
(30)  

 ويف )تفسري العياشي(: عن احلسني بن املنذر، قا : سألت أبا عبد اهلل 

القتل أم املوت؟  قا :  َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْمعن قو  اهلل: 

يعين ألحابه الذين فعلوا ما فعلوا
(37)  

                                                           
 .0-3الصوارم املهرقة: ص (29)

 .33ح 22ب 61ص 2: جعيون أخبار الرضا  (31)

 .153من سورة آل عمران ح 299ص 1تفسري العياشي: ج (31)
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ليجيئن قوم من ألحابي من أهل العلية واملكانة   :ا  رسو  اهلل وق

مين ليمروا على الصراط، فإذا رأيتهم ورأوني وعرفتهم وعرفوني اختلجوا 

دوني، فأقو : أي رب ألحابي ألحابي؟  فيقا : ما تدري ما أحدثوا بعدك، 

إنهم ارتدوا على أدبارهم حيث فارقتهم  فأقو : ُبعدًا وسحقًا
(38)  

يا فقا :  ويف لحاحهم بإسنادهم إىل ابن عباس قا : خطب رسو  اهلل 

َكَما َبَدْأَنا َأوََّ  أيها الناس، إنكم حمشورون إىل اهلل حفاة عراة غراًل ـ ثم قا  ـ 

َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعدًا َعَلْيَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلنَي
(33)

 : إىل آخر اآلية، ثم قا ، 

لائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، أال وإنه جياء برجا  من أميت أال وإن أو  اخل

فيؤخذ بهم ذات الشما ، فأقو : يا رب أليحابي؟  فيقا : إنك ال تدري ما 

َوُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا َما ُدْمُت أحدثوا بعدك  فأقو : كما قا  العبد الصاحل: 

الرَِّقيَب َعَلْيِهْمِفيِهْم َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُكْنَت َأْنَت 
  فيقــــا : إن هــؤالء مل (34)

 يزالــــوا 

................................................................................................................................................. 

مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم
(31)  

لريدن عليَّ احلوض رجا  ممن قا :  نس: أن رسو  اهلل ورووا عن أ

لاحبين حتى إذا رأيتهم ورفعوا اليَّ اختلجوا دوني، فألقولن: أي رب 

                                                           
 احلديث الرابع. 500كتاب سليم بن قيس: ص (32)

 .191ورة األنبياء: س (33)
 .111سورة املائدة:  (34)
باب يف  151ص 6كتاب تفسري القرآن، صحيح مسلم: ج 102-101ص 5صحيح البخاري: ج (35)

 صفة يوم القيامة.
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أليحابي أليحابي؟  فليقالن لي: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك
(36)  

بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا قا :  ويف البخاري: أن رسو  اهلل 

جل من بيين وبينهم  فقا : هلم  فقلت: أين؟  قا : إىل النار عرفتهم خرج ر

واهلل  قلت: وما شأنهم؟  قا : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا 

زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم  فقا : هلم  قلت: أين؟  قا : 

على أدبارهم  إىل النار واهلل  قلت: ما شأنهم؟  قا : إنهم ارتدوا بعدك

القهقرى، فلا أراه خيلص منهم إاّل مثل همل النعم
(37)  

يقو  ـ وهو بني ظهراني  ورووا عن عائشة قالت: مسعت رسو  اهلل 

ألحابه ـ: إني على احلوض انتظر من يرد عليَّ منكم، فو اهلل ليقتطعن دوني 

بعدك ما  رجا  فألقولن: أي رب مين ومن أميت  فيقو : إنك ال تدري ما عملوا

زالوا يرجعون على أعقابهم
(32)  

 إني علــى  :ورووا عن أمساء بنت أبي بكــر قالت: قا  رسو  اهلل 

................................................................................................................................................. 

تى انظر من يرد عليَّ منكم، وسيؤخذ ناس من دوني فأقو : يا رب احلوض ح

مين ومن أميت  فيقا : هل شعرت ما عملوا بعدك، واهلل ما برحوا يرجعون على 

أعقابهم
(37)  

                                                           
 1وصفاته، صحيح البخاري: ج باب إثبات حوض نبينا  11-19ص 1صحيح مسلم: ج (36)

 كتاب الرقاق. 291ص
 الرقاق.كتاب  296ص  1صحيح البخاري: ج (37)
 وصفاته. باب إثبات حوض نبينا  66ص 1صحيح مسلم: ج (38)
باب إثبات حوض نبينا  66ص 1كتاب الرقاق، صحيح مسلم: ج 290ص 1صحيح البخاري: ج (39)

 .وصفاته 
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إني لكم فرط ، أنه قا : عن النيب )رضي اهلل عنها( ورووا عن أم سلمة 

البعري الضا ، فأقو :  على احلوض فإياي ال يأتني أحدكم فيذب عين كما يذب

فيم هذا؟  فيقا : إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك  فأقو : سحقًا
(40)  

والذي نفسي بيده ألذودن  :ورووا عن أبي هريرة قا : قا  رسو  اهلل 

رجااًل عن حوضي كما تذاد الغريبة من اإلبل عن احلوض
(47)  

لحة ما ادعوه إىل غري ذلك من الروايات اليت رووها وهي تد  على عدم 

 من عدالة مجيع الصحابة كما هو واضح 

خطط وعمل للحاضر وحا  حياته  كما أن الرسو  األعظم 

يف حياته وملا بعد مماته والذي  ءعدايف قبا  ختطيط األ (48)وللمستقبل وبعد مماته

أن  حـكذلك جيب على املصل     الزهراءالصديقة هنا اأشارت إليه ه

 لــيعم

................................................................................................................................................. 

 ،كما يعمل وخيطط للحاضر ويف حا  حياته ،وخيطط للمستقبل وملا بعد وفاته

تثل مبجرد اهلداية واإلرشاد والنهي( ال مُين )املسؤولية( و)واجب األمر إإذ 

إذ باملقدور عرب تأسيس املؤسسات االسرتاتيجية وعرب تربية فقط، طوا  العمر 

                                                           
 وصفاته. باب إثبات حوض نبينا  61ص 1صحيح مسلم: ج (41)
باب إثبات حوض نبينا  19ص 1كتاب املساقاة، صحيح مسلم: ج 16ص 3صحيح البخاري: ج (41)

 .وصفاته 

على الناس من بعده ـ الكتاب والعرتة ـ عرب سيل من اإلرشادات واخلطط ومنها استخالفه الثقلني  (12)

 . ... إني تارك فيكم الثقلني :حيث قال 
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األفراد وعرب التخطيط املستقبلي: هداية كم أكرب وملدة أطو  وعلى امتداد 

  األزمان

وعلى هذا فالواجب ملن يعرف أن العدو يبتغي الغوائل )حسب تعبريها 

وعلى رأسهم سيد املرسلني ( يف( زمن حياة املصلحني  وبعد )

حباط ذلك أو لفضحه على ن خيطط إلأو ،وفاتهم، أن يتخذ احليطة واحلذر

وأمري  وهكذا كان رسو  اهلل    كما فعلت الصديقة الكربى ،األقل

  املؤمنني 

على  روي أنه دخل ضرار لاحب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

فقا  لـه معاوية: يا ضرار، لف لي  بن أبي سفيان بعد وفاته معاوية 

عليًا؟  قا : أوتعفيين  قا : ال أعفيك  قا : ما ألف منه، كان واهلل شديد القوى، 

بعيد املدى، يتفجر العلم من أحنائه، واحلكمة من أرجائه، حسن املعاشرة، سهل 

املباشرة
(43)  



يف حياته من الغوائل  األعظم تحب بيان ما لقي الرسو  يس

ن فيه فضحًا وتعرية لعدد من أوال يصح التعلل لعدم ذلك ب ،واملشاكل

  الغوائل؟ إذ أية حرمة ملن يبغي لرسو  اهلل  ،الصحابة

................................................................................................................................................. 

من املشاكل واملصاعب  ن ذكر ما القى الرسو  إف ،ذلكبيان قد جيب و

                                                           

 .225ص 16شرح نهج البالغة: ج (13)
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 نألن املصلحني الذي ؛أكثر فأكثروالتأسي بوجوده  ه بيوجب االعتقاد 

رهاق والشدائد يكونون أسوة للمصلحني اآلتني الذين يلاقون العنت واإل

 إىل احلسن، أو من احلسن إىل األحسن  ئن تغيري اجملتمع من السييريدو

ما أوذي نيب مثل ما أوذيت :قا  رسو  اهلل 
(44)  

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِ  اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجوا اللََّه وقا  تعاىل: 

َواْلَيْوَم اآلِخَر
ْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبراِهيَم َقْد كاَن  وقا  عزوجل: (41)

َوالَِّذيَن َمَعُه
(46)  

كنت أمشي مع رسو  قا :  وقا  سليم: وحدثين علي بن أبي طالب 

يف بعض طرق املدينة فأتينا على حديقة  فقلت: يا رسو  اهلل، ما  اهلل 

 أحسنها من حديقة؟  قا : ما أحسنها ولك يف اجلنة أحسن منها 

 ينا على حديقة أخرى فقلت: يا رسو  اهلل، ما أحسنها من حديقة؟ ثم أت

 قا : ما أحسنها ولك يف اجلنة أحسن منها 

حتى أتينا على سبع حدائق أقو : يا رسو  اهلل، ما أحسنها؟  ويقو : لك يف 

 اجلنة أحسن منها 

 فلما خلا لـه الطريق اعتنقين ثم أجهش باكيًا وقا : بأبي الوحيد الشهيد 

 لت: يا رسو  اهلل، ما يبكيك؟ فق

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .فصل مساواته يعقوب ويوسف  211ص 3املناقب: ج (11)

 .21زاب: سورة األح (15)

 .1سورة املمتحنة:  (16)
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فقا : ضغائن يف لدور أقوام اليبدونها لك إال من بعدي، أحقاد بدر 

 سلامة من ديين؟  وترات أُحد  قلت: يف

قا : يف سلامة من دينك، فأبشر يا علي فإن حياتك وموتك معي، وأنت 

أخي، وأنت وليي، وأنت لفيي ووزيري ووارثي واملؤدي عين، وأنت تقضي 

ديين وتنجز عداتي عين، وأنت تربئ ذميت وتؤدي أمانيت، وتقاتل على سنيت 

مبنزلة هارون من موسى ولك الناكثني من أميت والقاسطني واملارقني، وأنت مين 

بهارون أسوة حسنة، إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه، فالرب لظلم قريش إياك 

وتظاهرهم عليك، فإنك مبنزلة هارون من موسى ومن تبعه وهم مبنزلة الِعجل 

ومن تبعه، وإن موسى أمر هارون حني استخلفه عليهم إن ضلوا فوجد أعوانًا 

 د أعوانًا أن يكف يده وحيقن دمه وال يفرق بينهم أن جياهدهم بهم، وإن مل جي

يا علي، ما بعث اهلل رسواًل إال وأسلم معه قوم طوعًا وقوم آخرون كرهًا، 

فسلط اهلل الذين أسلموا كرهًا على الذين أسلموا طوعًا، فقتلوهم ليكون 

أعظم ألجورهم  يا علي، وإنه ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها 

ى أهل حقها، وإن اهلل قضى الفرقة واالختلاف على هذه األمة ولو شاء عل

جلمعهم على اهلدى حتى ال خيتلف اثنان من خلقه، وال يتنازع يف شيء من 

أمره، وال جيحد املفضو  ذا الفضل فضله، ولو شاء عجل النقمة فكان منه 

يا دار التغيري حتى يكذب الظامل، ويعلم احلق أين مصريه، ولكن جعل الدن

ِلَيْجِزَي الَِّذيَن َأساُؤا ِبَما َعِمُلوا وَيْجِزَي األعما ، وجعل اآلخرة دار القرار 

   (47)الَِّذيَن َأْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .31سورة النجم:  (11)



29 

 

فقلت: احلمد هلل شكرًا على نعمائه ولربًا على بلائه، وتسليمًا ورضًى 

بقضائه
(42)  

حيرم على اإلنسان أن يثري املشاكل وحييك املؤامرات ضد الرسو  

،  أو ضد آله األطهار،  أو ضد منهجه ودعوته ورسالته يف ،

كل احلرمة شمل تو ،وحتى قيام الساعةوإىل يومنا هذا  اته حياته وبعد مم

  من قام بذلك يف أي زمن من األزمان

َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَ  اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌمقا  تعاىل: 
(47)  

يا َواآْلِخَرِة ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنقا  عزوجل: و

َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا ُمِهينًا
(10)  

ًا بالنسبة يال أن يكون اإلنسان حياد ن الواجب هو منالرة الرسو  إف

 نه من أشد احملرمات إ؟! ففكيف بابتغاء املشاكل عليه  ،إليه

َأنَّ لـه َناَر َجَهنََّم َأَلْم َيْعَلُموا َأنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه َفقا  سبحانه: 

َخاِلدًا ِفيَها ذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيُم
(17)  

أنه قا  عند توجههما ـ أي طلحة  ويف )البحار( عن أمري املؤمنني 

والزبري ـ إىل مكة للاجتماع مع عائشة يف التأليب عليه بعـــد أن حـــمد اهلل 

 تعـــاىل 

                                                           

 احلديث الثاني. 519-560كتاب سليم بن قيس: ص (16)

 .61سورة التوبة:  (10)

 .51سورة األحزاب:  (59)

 .63سورة التوبة:  (51)
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................................................................................................................................................. 

للناس كافة وجعله  أما بعد، فإن اهلل عزوجل بعث حممدًا وأثنى عليه: 

رمحة للعاملني، فصدع مبا أمر به، وبلغ رسالة ربه، فلّم به الصدع، ورتق به 

آمن به السبل، وحقن به الدماء، وألف به بني ذوي اإلحن والعداوة، الفتق، و

والوغر يف الصدور، والضغائن الراسخة يف القلوب، ثم قبضه اهلل إليه محيدًا، 

مل يقصر يف الغاية اليت إليها أدى الرسالة، وألبلغ شيئًا كان يف التقصري عنه 

فتوىل أبو بكر وبعده عمر،  القصد، وكان من بعده ما كان من التنازع يف اإلمرة،

ثم توىل عثمان فلما كان من أمره ما كان أتيتموني فقلتم: بايعنا  فقلت: الأفعل  

قلتم: بلى  فقلت: ال وقبضت يدي فبسطتموها،ونازعتكم فجذبتموها، وحتى 

تداككتم عليَّ كتداكك اإلبل اهليم على حياضها يوم ورودها حتى ظننت أنكم 

تل بعض، وبسطت يدي فبايعتموني خمتارين، وبايعين يف قاتلّي، وأن بعضكم قا

أولكم طلحة والزبري طائعني غري مكرهني، ثم مل يلبثا أن استأذناني يف العمرة، 

واهلل يعلم أنهما أرادا الغدرة، فجددت عليهما العهد يف الطاعة، وأن ال يبغيا 

دي، فعجبًا هلما األمة الغوائل، فعاهداني ثم مل يفيا لي ونكثا بيعيت، ونقضا عه

من انقيادهما ألبي بكر وعمر وخلافهما لي، ولست بدون أحد الرجلني، ولو 

شئت أن أقو  لقلت: اللهم اغضب عليهما مبا لنعا وأظفرني بهما
(18)  

 

 «وهذا بعد وفاته شبيه مبا بغي لـه من الغوائل يف حياته: »قوهلا 

ك ـاملهالحلوادث املهلكة، وكانت الشرور والدواهي واالغوائل مبعنى: 

                                                           
 .60ح 1ب 00-06ص 32حبار األنوار: ج  (18)
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 واملشاكــل

................................................................................................................................................. 

ية يف خمتلف الشؤون الدينكثرية جدًا ويف حياته  اليت أوجدوها لرسو  اهلل 

  والدنيوية

شبيه بغدركم وزوركم  أن غدركم وزوركم بعد وفاة رسو  اهلل  فاملراد

خصولًا يف ليلة  حينذاك ألنهم كثريًا ما غدروا به ؛ عليه يف حا  حياته

 كثرت عليَّ: »زوروا عليه وقالوا عنه ما مل يقله حتى قا  كما  ،العقبة

  (13)«ده من النارمقع فليتبوأمتعمدًا  من كذب عليَّف ،الكذابة

)بغي لـه من الغوائل( يفصح عن حماوالتهم إهلاك الرسو   والتعبري بـ

  ،ن الغائلة هي احلادثة املهلكة والداهية، وغاله: أهلكه إفخبطط خفية

وأخذه من حيث ال يدري، فبغي لـه من الغوائل يعين حاولوا إهلاكه وقتله 

كما يف العقبتني حيث  ـ حسب زعمهم ـ غيلة وغدرًا ومن حيث ال يعلم

، وهكذا غدروا وغاولوا إىل أن ولل  (14)والولي أرادوا قتل النيب 

 فقضى مسمومًا شهيدًا   بهم األمر أن دسوا السم إىل رسو  اهلل 

 ، قا : ففي )البحار(، عن )تفسري العياشي(، عن أبي عبد اهلل 

 تدرون مات النيب  : أو ُقتل، إن اهلل يقو َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأَفِإْن

َأْعقاِبُكْم
   فقلنا: إنهما وأبويهما شر من فُسّم قبل املوت، إنهما مستاه (11)

                                                           

 .1باب اختالف احلديث ح 62ص 1الكايف: ج (53)

 .20ب 165ص 21حبار األنوار: ج للتفصيل انظر (51)

 .111سورة آل عمران:  (55)
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  (16)خلق اهلل

                                                           

 .26ح 1ب 21-29ص 26حبار األنوار: ج (56)
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 هذا كتاب اهلل حكماً عداًل، وناطقاً فصالً 

 ، والرجوع إليه يفم يف املخالماتَكجيب اختاذ وجعل كتاب اهلل احَل

وهو العد  والفصل،  املصدر األو  لتبيني احلقفإنه  معرفة احلق من الباطل؛

 فإنهم ِعد  القرآن  كما جيب الرجوع إىل العرتة الطاهرة 

ّلَقْد َأنَزْلَنآ آَياٍت ّمَبّيَناٍت َوالّلُه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلَى ِلَراٍط قا  سبحانه: 

ّمْسَتِقيٍم
: رمحن قا : قلت ألبي احلسن األو    وعن يونس بن عبد ال(17)

يا يونس، ال تكونن مبتدعًا، من نظر برأيه هلك، ومن مبا أوحد اهلل؟  فقا : 

  (12)كفر ضّل، ومن ترك كتاب اهلل وقو  نبيه  ترك أهل بيت نبيه 

ِلَيْحُكَم  ِإّنَما َكاَن َقْوَ  اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعَوْا ِإَلى الّلِه َوَرُسوِلِهوقا  تعاىل: 

َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوْا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلـَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
الدعوة إىل اهلل و ،(17)

سبحانه وتعاىل معناها الدعوة إىل كتابه يف ألو  الدين وفروعه، ويف حل 

 املنازعات وما أشبه ذلك 

َن آَمّنا ِبالّلِه َوِبالّرُسوِ  َوِيُقوُلوعلى خلاف غري املؤمنني حيث قا  عنهم: 

َوِإَذا ُدُعَوْا   َوَأَطْعَنا ُثّم َيَتَوّلَى َفِريٌق ّمْنُهْم ّمن َبْعِد َذِلَك َوَمآ ُأْوَلـَِئَك ِباْلُمْؤِمِننَي

ِإَلى الّلِه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ِإَذا َفِريٌق ّمْنُهْم ّمْعِرُضوَن
(60)  

                                                           

 .16سورة النور:  (51)

 .33151ح 6ب 19ص 21وسائل الشيعة: ج (56)

 .51سورة النور:  (50)

 .16 - 11سورة النور:  (69)
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بين النضري وقسم أمواهلم، قا  عثمان  روى السدي: أنه ملا غنم النيب 

ه واسأله كذا فإن أعطاك فأنا شريكك، وأنا أسأل : ائت النيب لعلي 

فإن أعطاني فأنت شريكي  فسأله عثمان أواًل فأعطاه فأبى أن يشرك عليًا، 

 فأبى وقا : إنه ابن عمه فأخاف أن يقضي لـه  فنزلت  فقاضاه إىل النيب 

َوِإذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم ُمْعِرُضوَن  ـ إىل

ُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُموَنَبْل قوله ـ 
، فلما بلغه ما أنز  فيه جاء إىل النيب (67)

  وأقر باحلق لعلي (68)  

إن اهلل تبارك وتعاىل أنز  يف القرآن تبيان كل قا :  وعن أبي عبد اهلل 

شيء، حتى واهلل ما ترك اهلل شيئًا حيتاج إليه العباد، حتى ال يستطيع عبد يقو : 

يف القرآن إاّل وقد أنزله اهلل فيهلو كان هذا أنز  
(63)  

إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب اهلل  :وقا  أبو جعفر 

عزوجل
ما من أمر خيتلف فيه اثنان إال ولـه ألل  :  وقا  أبو عبد اهلل (64)

يف كتاب اهلل عزوجل ولكن ال تبلغه عقو  الرجا 
(61)  

نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، كتاب اهلل فيه قا :  وعن أبي عبد اهلل 

وفصل ما بينكم، وحنن نعلمه
(66)  

                                                           

 .51 - 11سورة النور:  (61)

 ث يف عثمان.النوع الثال 31ص 3الصراط املستقيم: ج (62)

 .1باب الرد إىل الكتاب والسنة ح 50ص 1الكايف: ج (63)

 .39ح 21ب 231ص 1تهذيب األحكام: ج (61)

 .33925ح 1ب 201ص 26وسائل الشيعة: ج (65)

 .61ح 6ب 06ص 60حبار األنوار: ج (66)
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: إني مسعت من وعن سليم بن قيس اهللالي، قا : قلت ألمري املؤمنني 

، سلمان واملقداد وأبي ذر شيئًا من تفسري القرآن ومن الرواية عن النيب 

ثم مسعت منك تصديق ما مسعت منهم، ورأيت يف أيدي الناس أشياء كثرية من 

ختالف الذي مسعته منكم، وأنتم  تفسري القرآن ومن األحاديث عن النيب 

متعمدين  لى رسو  اهلل تزعمون أن ذلك باطل، أفرتى الناس يكذبون ع

 ويفسرون القرآن برأيهم؟ 

يا سليم، قد سألت فافهم اجلواب  إن يف فقا  لي:  قا : فأقبل عليَّ 

أيدي الناس حقًا وباطلًا، ولدقًا وكذبًا، وناسخًا ومنسوخًا، وخالًا وعامًا، 

على عهده  وحمكمًا ومتشابهًا، وحفظًا ووهمًا، وقد كذب على رسو  اهلل 

قام فيهم خطيبًا، فقا : أيها الناس، قد كثرت عليَّ الكذابة، فمن كذب  حتى

عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار  ثم كذب عليه من بعده حني تويف رمحة 

اهلل على نيب الرمحة وللى اهلل عليه وآله، وإمنا يأتيك باحلديث أربعة نفر ليس 

 هلم خامس:

سلام، ال يتأثم وال يتحرج أن يكذب رجل منافق مظهر لإلميان متصنع باإل

متعمدًا، فلو علم املسلمون أنه منافق كذاب مل يقبلوا منه  على رسو  اهلل 

رآه ومسع منه، وهو ال  ومل يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا لاحب رسو  اهلل 

، وقد أخرب اهلل عن املنافقني مبا يكذب وال يستحل الكذب على رسو  اهلل 

وِإَذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم ا ولفهم، فقا  اهلل عزوجل: أخرب، وولفهم مب

وِإْن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم
 ، ثم بقوا بعده وتقربوا إىل أئمة الضلا (67)

                                                           

 .1سورة املنافقون:  (61)
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والدعاة إىل النار بالزور والكذب والنفاق والبهتان، فولوهم األعما  ومحلوهم 

على رقاب الناس، وأكلوا بهم من الدنيا، وإمنا الناس مع امللوك يف الدنيا إاّل 

 من عصم اهلل، فهذا أو  األربعة 

حيفظه على وجهه، ووهم فيه ومل شيئًا فلم  ورجل مسع من رسو  اهلل 

  يتعمد كذبًا، وهو يف يده يرويه ويعمل به، ويقو : أنا مسعته من رسو  اهلل 

 فلو علم املسلمون أنه وهم مل يقبلوا، ولو علم هو أنه وهم فيه لرفضه 

شيئًا أمر به ثم نهى عنه وهو اليعلم،  ورجل ثالث مسع من رسو  اهلل 

مر به وهو ال يعلم، حفظ املنسوخ ومل حيفظ الناسخ، أو مسعه نهى عن شيء ثم أ

 فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم املسلمون أنه منسوخ إذ مسعوه لرفضوه 

ورجل رابع مل يكذب على اهلل وال على رسوله بغضًا للكذب، وختوفًا من 

، ومل يوهم بل حفظ ما مسع على وجهه، فجاء به كما اهلل وتعظيمًا لرسوله 

ومل يزد فيه ومل ينقص، وحفظ الناسخ من املنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض مسعه 

 املنسوخ 

ونهيه مثل القرآن: ناسخ ومنسوخ، وعام وخاص،  وإن أمر رسو  اهلل 

الكلام لـه وجهان: كلام  وحمكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسو  اهلل 

به وما عنى به  خاص، وكلام عام  مثل القرآن يسمعه من ال يعرف ما عنى اهلل

كان يسأله فيفهم، وكان  ، وليس كل ألحاب رسو  اهلل رسو  اهلل 

منهم من يسأله وال يستفهم، حتى أن كانوا ليحبون أن جييء الطارئ واألعرابي 

 حتى يسمعوا منه  فيسأ  رسو  اهلل 

................................................................................................................................................. 
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كل يوم دخلة ويف كل ليلة دخلة، فيخليين  وكنت أدخل على رسو  اهلل 

أنه مل يكن يصنع ذلك  فيها أدعه حيث دار، وقد علم ألحاب رسو  اهلل 

، فإذا هلل بأحد من الناس غريي، ورمبا كان ذلك يف منزلي يأتيين رسو  ا

دخلت عليه يف بعض منازلـه خلا بي وأقام نساءه فلم يبق غريي وغريه، وإذا 

  وال أحد من ابيّن  أتاني للخلوة يف بييت مل تقم من عندنا فاطمة 

وكنُت إذا سألته أجابين، وإذا سكُت أو نفدت مسائلي ابتدأني، فما نزلت 

، فكتبتها خبطي ودعا اهلل أن عليه آية من القرآن إال أقرأنيها وأملاها عليَّ

يفهمين إياها وحيفظين، فما نسيت آية من كتاب اهلل منذ حفظتها وعلمين 

 تأويلها، فحفظته وأملاه عليَّ فكتبته  

وما ترك شيئًا علمه اهلل من حلا  وحرام، أو أمر ونهي، أو طاعة ومعصية، 

 أنس منه حرفًا واحدًا، كان أو يكون إىل يوم القيامة إاّل وقد علمنيه، وحفظته ومل

ثم وضع يده على لدري ودعا اهلل أن ميأل قليب علمًا وفهمًا، وفقهًا وحكمًا 

 ونورًا، وأن يعلمين فلا أجهل، وأن حيفظين فلا أنسى 

 فقلت لـه ذات يوم: يا نيب اهلل، إنك منذ يوم دعوت اهلل لي مبا دعوت 

أمرني بكتابته، أتتخوف علي مل أنس شيئًا مما علمتين، فِلَم متليه عليَّ وت

 النسيان؟ 

فقا : يا أخي، لست أختوف عليك النسيان وال اجلهل
(62)   

                                                           

 احلديث العاشر. 626 -629كتاب سليم بن قيس: ص (66)
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يف تعارض اخلربين أو الطائفتني من الروايات، جيب الرجوع إىل 

 القرآن احلكيم فهو )املرجع( وليس )املرّجح( 

إن على كل حق حقيقة وعلى كل لواب نورًا، فما  :قا  رسو  اهلل 

وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه
(67)  

عن اختلاف احلديث   وعن ابن أبي يعفور، قا : سألت أبا عبد اهلل

إذا ورد عليكم حديث فوجدمت يرويه من نثق به ومنهم من ال نثق به؟  قا : 

 ، وإال فالذي جاءكم به أوىل لـه شاهدًا من كتاب اهلل أو من قو  رسو  اهلل 

  (70)به

كل شيء مردود إىل يقو :  وعن أيوب بن احلر، قا : مسعت أبا عبد اهلل 

حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف الكتاب والسنة، وكل
(77)  

ما مل يوافق من احلديث القرآَن فهو ، قا : وعن أبي عبد اهلل 

زخرف
(78)  

مبنى فقا : أيها الناس، ما  خطب النيب ، قا : وعن أبي عبد اهلل 

 جاءكم عين يوافق كتاب اهلل فأنا قلتــه، وما جاءكم خيالــف كتاب اهلل 

                                                           

 .1باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح 60ص 1الكايف: ج (60)

 .33311ح 0ب 119ص 21وسائل الشيعة: ج (19)

 .31ح 20ب 212ص 2حبار األنوار: ج (11)

 .1باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح 60ص 1الكايف: ج (12)
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فلم أقله
(73)  

فقد  من خالف كتاب اهلل وسنة حممد ، قا : وعن أبي عبد اهلل 

  (74)كفر

 لريح يف حجية ظواهر الكتاب قة الطاهرة الصدي كلام

ًا لبعض ولحة بل لزوم التمسك بها، خلاف العزيز ـ إاّل ما خرج بالدليل ـ،

 ، وقد سبق نظريه من اليرى ذلك

قا  وبه أمكن التمسك كما  ،بها يف املقام هو املتمم ال يقا : متسكها 

  البعض؟

  (71)اهر )ناطقًا فصلًا(وكذلك ظ ،مية( غري ذلكَكيقا : ظاهر )احَلألنه 

ملعرفة  وأهل البيت  وهذا ال ينايف ضرورة الرجوع إىل رسو  اهلل 

 تفسري القرآن وعلومه، كما أنه ال ينايف ضرورة تأويل مثل قوله تعاىل: 

َيُد الّلِه َفْوَق َأْيِديِهْم
ِإَلَى َرّبَها َناِظَرٌة، وقوله عزوجل: (76)

لقيام الدليل  (77)

 ذلك  القطعي على

 عن عبد اهلل بن سنان، عن أبيــه، قا : حضرت أبا جعفر حممــد بن علــي 

                                                           

 .33316ح 0ب 111ص 21وسائل الشيعة: ج (13)

 .6باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب ح 19ص 1الكايف: ج (11)

 وكذا ظاهر )ناطقًا فصاًل( ال بالضميمة. ،نه احلاكم باالستقاللأ( )حكمًا أي ظاهر تعبريها بـ (15)

 .19سورة الفتح:  (16)

 .23سورة القيامة:  (11)
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قا : يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟  ودخل عليه رجل من اخلوارج  ف الباقر 

مل تره العيون مبشاهدة العيان، ورأته القلوب حبقائق   قا : رأيَته؟  قا : اهللقا : 

اإلميان، ال ُيعرف بالقياس، وال ُيدرك باحلواس، وال ُيشّبه بالناس، مولوف 

:   قا باآليات، معروف بالعلامات، ال جيور يف حكمه، ذلك اهلل ال إله إال هو

  (72)فخرج الرجل وهو يقو : اهلل أعلم حيث جيعل رسالته

 ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة يف قو  اهلل عزوجل:  وقا  علي بن موسى الرضا 

ِإىل َربِّها ناِظَرٌة
يعين مشرقة تنتظر ثواب ربها، قا : (77)

(20)  

ا : يا ابن رسو  اهلل،  موعن اهلروي، قا : قلت لعلي بن موسى الرضا 

تقو  يف احلديث الذي يرويه أهل احلديث "أن املؤمنني يزورون ربهم يف 

 منازهلم يف اجلنة"؟ 

على  يا أبا الصلت، إن اهلل تبارك وتعاىل فضل نبيه حممدًا  :فقا  

مجيع خلقه من النبيني وامللائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته 

َمْن ُيِطِع الرَُّسوَ  َفَقْد َأَطاَع اللََّهقا  عزوجل: يف الدنيا واآلخرة زيارته، ف
(27) ،

ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه َفْوَق َأْيِديِهْموقا : 
، وقا  (28)

: من زارني يف حياتي أو بعد موتي فقد زار اهلل تعاىل  ودرجة النيب النيب 

 رفع الدرجات، فمن زاره يف درجته يف اجلنة من منزلــه فقــــد يف اجلنة أ 

                                                           

 .1ح 11اجمللس 216األمالي للصدوق: ص (16)

 .23سورة القيامة:  (10)

 .10ح 6ب 116التوحيد: ص (69)

 .69سورة النساء:  (61)

 .19: سورة الفتح (62)
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  زار اهلل تبارك وتعاىل

، فما معنى اخلرب الذي رووه "أن اهلل  قا : فقلت لـه: يا ابن رسو 

 ثواب ال إله إاّل اهلل النظر إىل وجه اهلل تعاىل"؟ 

يا أبا الصلت، من ولف اهلل تعاىل بوجه كالوجوه فقد كفر،  :فقا  

هم الذين بهم )للوات اهلل عليهم( ولكن وجه اهلل تعاىل أنبياؤه ورسله وحججه 

 ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن عرفته، وقا  اهلل تعاىل: يتوجه إىل اهلل عزوجل وإىل دينه وم

وَيْبقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجلَاِ  واإِلْكراِم
ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ ، وقا  عزوجل: (23)

َوْجَهُه
يف درجاتهم  ، فالنظر إىل أنبياء اهلل تعاىل ورسله وحججه (24)

: من أبغض أهل بييت   النيب ثواب عظيم للمؤمنني يوم القيامة، وقد قا

وعرتتي مل يرني ومل أره يوم القيامة، وقا : إن فيكم من ال يراني بعد أن يفارقين  

يا أبا الصلت، إن اهلل تبارك وتعاىل ال يولف مبكان، وال ُيدرك باألبصار 

واألوهام   
(21)  

هل رأى رسو  اهلل  وعن حممد بن الفضيل، قا : سألت أبا احلسن 

 عزوجل؟  فقا :  ربه : نعم بقلبه رآه، أما مسعت اهلل عزوجل يقو َما

َكَذَب اْلُفؤاُد َما َرأى
، مل يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد(26)

(27)  

 

                                                           

 .21-26سورة الرمحن:  (63)

 .66سورة القصص:  (61)

 .3ح 11ب 116 -115ص 1: جعيون أخبار الرضا  (65)

 .11سورة النجم:  (66)

 .10ضمن ح 5ب 13ص 1حبار األنوار: ج (61)
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جيب العمل على تكريس هذه احلقيقة يف أذهان الناس وهي أن 

 م وعد  وناطق وفصل َكالقرآن َح

ويقضي على من عليه احلق ملن لـه  ،فالقرآن حيكم بني األطراف املتنازعة

فصل، ونطقه هو  وهو عاد  يف حكمه فلا جيور، كما أن القرآن ناطق ،ذلك

نها ليست ناطقة مبنزلة إاآليات الكونية حيث بعض ظهور مفاده، وليس مثل 

داللتها على وجود تسبيحها ومبعنى  ،ن كانت هي ناطقة أيضًاإو ،نطق القرآن

 اهلل سبحانه وتعاىل ومجلة من لفاته 

َوِإن ّمن َشْيٍء  ُتَسّبُح لـه الّسَماَواُت الّسْبُع َواألْرُض َوَمن ِفيِهّنقا  تعاىل: 

ِإاّل ُيَسّبُح ِبَحْمَدِه َوَلـَِكن اّل َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم
(22)  

والقرآن فصل بني احلق والباطل سواء يف املنازعات العقائدية أم غريها، فهو 

قا   ،نه يعري جانب الباطل ويكشف زيفهأكما  ،جانب احلقيظهر ويبني 

َوَفْصَل اْلِخَطاِب َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَةسبحانه: 
(27)  

يا سعد، تعلموا القرآن؛ فإن القرآن يأتي يوم قا :  عن أبي جعفر 

القيامة يف أحسن لورة نظر إليها اخللق ـ إىل أن قا  ـ حتى ينتهي إىل رب 

العزة فيناديه تبارك وتعاىل: يا حجيت يف األرض وكلامي الصادق الناطق ارفع 

يف رأيـــت عبـــادي؟  فيقو : يا رب، رأسك وسل تعط، واشفع تشفع، ك

                                                           

 .11سورة اإلسراء:  (66)

 .29سورة ص:  (60)
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 منهــم مــن

................................................................................................................................................. 

ذب لانين وحافظ علّي ومل يضيع شيئًا، ومنهم من ضيعين واستخف حبقي وك

بي، وأنا حجتك على مجيع خلقك  فيقو  اهلل عزوجل: وعزتي وجلالي وارتفاع 

مكاني أُلثينب عليك اليوم أحسن الثواب، وأُلعاقنب عليك اليوم أليم 

العقاب
(70)  

أنا أو  وافد على العزيز اجلبار  :: قا  رسو  اهلل وقا  أبو جعفر 

أهلم ما فعلتم بكتاب اهلل وبأهل يوم القيامة وكتابه وأهل بييت ثم أميت، ثم أس

  (77)بييت

أي: كيف تنسبون   هذا كتاب اهلل حكمًا وعداًل وناطقًا فصلًا :قوهلا 

، م بيننا وبينكمَكواحلا  أن كتاب اهلل َحاملكذوب احلديث  إىل رسو  اهلل 

  ؟رسو  العن وعدم لدوره هذا احلديث وهو يد  على كذب 

يفصل بني احلق وفالل فهو جيور، وناطق  هذا احلاكم عاد  الثم إن 

 خصولياته وأحكامه ووالباطل، ونطقه عبارة عن: ظهور مفاده 

واحلا  أننا ال نراه يفصل يف كثري  فصلًا ًاناطقيكون القرآن ال يقا : كيف 

  من اخلصومات العقائدية والفكرية واالجتماعية وغريها؟

كلمة اهلل الكاشفة عن ، فهو االقتضاءالقرآن ناطق فصل مبعنى ألنه يقا : 

بل يف فعليته، ال مبعنى اجلرب والقسر  ،الفصل يف اخلصومة من شأنهاحلقيقة و

                                                           

 .1636ح 1ب 165ص 6وسائل الشيعة: ج (09)

 .1لقرآن حكتاب فضل ا 699ص 2الكايف: ج (01)
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القرآن  :وبعبارة أخرى  هذه الكلمة شأنها الفصل لو أراد الناس فصلًا إهليًا

بل لفالليته  ،ة مما يستلزم اجلربــة تامــس علــل وليـــعل مقتضيًا للفصُج

 الفعلية شروط 

................................................................................................................................................. 

َأَنَزَ  ِمَن الّسَمآِء قا  تعاىل: وخضوعه للحق وعدم عناده، ومنها قابلية القابل 

َدِرَهاَمآًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَق
أما ، أي شرع هكذا، القرآن ناطق فصل تشريعًاف ،(78)

  ويف مرحلة التطبيق فحسب القابليات وما أشبهتكوينًا 

ـ يف  قا : قا  رسو  اهلل  عن آبائه  وعن أبي عبد اهلل 

إذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن؛ فإنه حديث ـ: 

ّدق، ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلفه شافع ُمشّفع، وماحل مص

ساقه إىل النار، وهو الدليل يد  على خري سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل، وبيان 

وحتصيل، وهو الفصل ليس باهلز ، ولـه ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه 

علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، لـه جنوم وعلى جنومه جنوم، ال حتصى عجائبه، 

ال ُتبلى غرائبه، فيه مصابيح اهلدى ومنار احلكمة، ودليل على املعرفة ملن عرف و

الصفة، فليجل جا  بصره، وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب، ويتخلص من 

نشب؛ فإن التفكر حياة قلب البصري، كما ميشي املستنري يف الظلمات بالنور، 

فعليكم حبسن التخلص، وقلة الرتبص
(73)  

                                                           

 .11سورة الرعد:  (02)

 .1651ح 3ب 111ص 6وسائل الشيعة: ج (03)
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ن املتشابه إف منه؛ م عد  حتى املتشابهَككل القرآن ناطق فصل وَح

وإن كان ال نعلم به،  ه،املقصود يف واقعومتشابه ظاهره وواضح الداللة 

ه ــن املتشابإ :ارة أخرىــوبعب ،مــعند من نز  الكتاب يف بيوتهفوضوحه 

 ه ــمتشاب

................................................................................................................................................. 

فيلزم  متشابه على من مل خياطب به  وفه ،عند البعض وليس عند الكل

ملعرفة املراد من املتشابه  وأهل بيته الطاهرين  الرجوع إىل الرسو  

 ون فصلًا وَحَكمًا منه، وحينئذ يك

 :الفرق بني احملكم واملتشابهو

مثل أن يكون من أهل  ،فهمه إال على الشروط العامةقف ن احملكم غري متوإ

إال بعد  ال يعرف العربية ال يفهم من احملكم شيئًامن ن إوإال ف ،اللغة عارفًا بها

 الرتمجة وما أشبه، كما هو واضح 

ن نز  ممتوضيح لزوم لدور ال ضايف هوإواملتشابه يتوقف على شرط 

لذهن منثل بكلمات ا املعنى إىل ولتقريب  القرآن يف بيوتهم ومن خوطبوا به

لكنه لو اطلع  ،نها هلما حمكمة وللثالث متشابهةإف ؛رمزية اتفق عليها شخصان

التشابه بالعرض يكون  :وبعبارة أخرى  أيضًا على الرمز أضحت لديه حمكمة

لة رآها الباري عزوجل، ولكي يبني الناس ضرورة ، وذلك ملصحوليس بالذات

  الرجوع إىل العرتة الطاهرة 

ُهَو اّلِذَي َأنَزَ  َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ّمْحَكَماٌت ُهّن ُأّم قا  تعاىل: 

َشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأّما اّلِذيَن يف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيّتِبُعوَن َما َت
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اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإاّل الّلُه َوالّراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن 

آَمّنا ِبِه ُكّل ّمْن ِعنِد َرّبَنا َوَما َيّذّكُر ِإاّل ُأْوُلوْا األْلَباِب
  ويف تفسري اآلية أن (74)

واألئمة  أمري املؤمنني العلم:  الراسخون يف
(71)  

................................................................................................................................................. 

الراسخون يف العلم هم آ  حممد ويف حديث آخر: 
(76)  

من عمل باملقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى  :وقا  رسو  اهلل 

 الناس وهو ال يعلم الناسخ من املنسوخ واحملكم من املتشابه فقد هلك 

وأهلك
(77)  

واحملكم من القرآن مما تأويله يف ـ يف حديث ـ قا :  وعن أمري املؤمنني 

ِإَلى الصَّلَاِة َفاْغِسُلوا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْمتنزيله، مثل قوله تعاىل: 

 ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق َواْمَسُحوا ِبرُءُوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى 

، وهذا من احملكم الذي تأويله يف تنزيله، ال حيتاج تأويله إىل أكثر من اْلَكْعَبْيِن

التنزيل
(72)  

تبه عليكم مما ال علم لكم به، دعوا عنكم ما اش :وقا  اإلمام الصادق 

ورّدوا العلم إىل أهله تؤجروا وُتعذروا عند اهلل
(77)  

                                                           

 .1سورة آل عمران:  (01)

 .15باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية ح 115ص 1الكايف: ج (05)

 .1من سورة آل عمران ح 163ص 1تفسري العياشي: ج (06)

 .16ح 65اجمللس 121األمالي للصدوق: ص (01)

 .1912ح 15ب 300ص 1ج وسائل الشيعة: (06)

 على الصوفية ملا دخلوا عليه. احتجاجه  353حتف العقول: ص (00)
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يَرِث ِني َويَِرث  ِمْن آِل يـَْعق وبَ يقول: 
 َوَوِرَث س َلْيَمان  ، ويقول: (700)

َداو دَ 
عزوجل فيما وزع من األقساط، وشرع من الفرائض والميراث، وبّين  (707)
 واإلناث ما أزاح به علة المبطلين.من حظ الذكران  (708)وأباح

جياب أن ما وزعه عقد إجياب وعقد سلب، فعقد اإل لكلامها 

ه ينبغي أن يعطى لكل منهم كما وزعوشّرعه هلم اهلل من األقساط على الورثة 

 ،عطى لغريهم قسطوعقد السلب عدم جواز أن ُي الباري عزوجل وشّرع 

فما فعله ابن أبي قحافة كان خمالفًا لكلا عقدي  ،قتانالفقرتان اللاح لكوكذ

 جياب السلب واإل

َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِ  َيْعُقوَبيقو :  :قوهلا 
 ويقو : ، (703)

َوَوِرَث ُسَلْيَماُن داُود
(704)

  األنبياءإرث نهما وردتا يف أقد تقدم بيان اآليتني و 

تقدمةالعامة املاإلرث ضافة إىل آيات ، باإل  

 اآلية الثانية الدالة على إرث سليمان النيب  نه ليس ذكرها إثم 

ن اآلية إف ،بل فيها فوائد أخرى أيضًا ،جمرد بيان مصداق آخر لتأكيد املدعى

  (701)خبار وحتققإوالثانية  ،األوىل دعاء وطلب

                                                           

 .6سورة مريم:  (199)

 .16سورة النمل:  (191)

 ويف بعض النسخ: )أتاح(. (192)

 .6سورة مريم:  (193)

 .16سورة النمل:  (191)

 َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب  ًاَفَهْب ِلي ِمن ّلُدْنَك َوِلّين إ: من رمبا يقول فال يبقى جمال العرتاض (195)
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................................................................................................................................................. 

بإرث سليمان من داود وحييى من ذكريا  ال يقا : ما وجه استدالهلا 

 إرثها االحتجاج يف و ،مع أن الشريعة اإلسلامية ناسخة لألديان السابقة

  ؟األعظم من الرسو  

 إذ يقا :

حيث استد  مبا نسبه إىل ى ابن أبي قحافة علرد  أواًل: كلامها 

وهي معارضة  ،إنا معاشر األنبياء ال نوّرث     :من الرواية الرسو  

  من غريه  بدليل إرث سليمان من داود وغريهالعزيز، لكتاب ا يحبصر

ن الشريعة اإلسلامية مل تنسخ كل ما كان يف الشرائع السابقة كما إوثانيًا: 

وإال كان  ،فما قام الدليل على نسخه نسخ ،عضه فقطبل ب (706)هو بديهي

 على 

على وغريها طلاقات بل للعمومات واال ،الستصحاب الشرائع السابقة ،ما كان

  (707)(األلو )ما ذكرناه يف 

ألن اهلل سبحانه جعل ؛ وبّين عزوجل فيما وّزع من األقساط :قوهلا 

واألقساط: مجع القسط أي والتوزيع: التقسيم،  قسطًا من الرتكة وارث لكل 

                                                                                                                                        

واجلواب أواًل:  وأعطاه. دعاء وطلب وليس دلياًل على أن اهلل قد أقر ذلك، 6 -5سورة مريم: ►

ما مل  ال يعقل أن يطلب النيب إنه ثانيًا: و ن اآلية الثانية دليل على أن اهلل قد أقر ذلك كما يف املنت.إ

 .الواضح بهذا احلكمالنيب جاهاًل وال يعقل أن يكون  الف الشرع،أي: ما هو خ ،اهلليشّرعه 

وكذا النكاح  ،)كاحلج والصالة و...يف العبادات :إذ األمور االعتقادية وكثري من األحكام الشرعية (196)

وكثري من  ،واإلرث والقصاص و...يف األحكام( ،..يف العقود واإليقاعات.والطالق والبيع والشراء و

ورة الشك صبقيت على ما كانت أو جرى فيها بعض التغيري فحسب، ويف أداب وشبهها األخالق واآل

 يستصحب ذلك على ما بني يف علم األصول.

 ويقع يف مثانية أجزاء. األصول: من تأليفات اإلمام الشريازي  (191)
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 احلصة 

................................................................................................................................................. 

وشرع من الفرائض واملرياث :نه تعاىل فرض لكل وارث إرثًا إف 

 يضة، مبعنى احلصة املفروضة واملقدرة و)الفرائض(: مجع الفر

يف مقابلة املرياث بالفرائض ـ يف هذه اخلطبة الشريفة ـ هو لعل احلكمة و

َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أن هناك مواريث فرض ومواريث غري فرض، قا  سبحانه: 

ُقوُلوْا َلُهْم َقْواًل ُأْوُلوْا اْلُقْرَبَى َواْلَيَتاَمَى َواْلَمَساِكنُي َفاْرُزُقوُهْم ّمْنُه َو

ّمْعُروفًا
  (707)، حيث يستحب إعطاؤهم على ما هو مذكور يف حمله(702)

ن اهلل سبحانه وتعاىل إأي: ، باح من حظ الذكران واإلناثأو :قوهلا 

الرتكة للذكران واإلناث من األوالد وغريهم من األقرباء بعد ما وحّلل أباح 

 أو أن ذلك يف قبا  احلظر على غريهم  ،ثكان ممنوعًا عليهم يف حياة املوّر

 والذكران: مجع الذكر، واإلناث: مجع األنثى 

أهل الباطل، أو أي: أزا  به علة ، ما أزاح به علة املبطلني :قوهلا 

أو  حقهم، ورثةمنح الوعدم اإلرث إعطاء حكم الذين يريدون اإلبطا  يف 

 بحانه وتعاىل الزيادة والنقيصة عما فرضه اهلل ساملبدعني يف 

                                                           

 .6سورة النساء:  (196)

  ،قسمة الرتكة :أي َحَضَر اْلِقْسَمَةَوِإَذا سورة النساء، وفيه:  1راجع تفسري )تبيني القرآن(: ج (190)

ُأْوُلوْا اْلُقْرَبَى بأن شهد وقت القسمة فقراء قرابة امليت الذين ال يرثون، َواْلَيَتاَمَى َواْلَمَساِكنُي 

وذلك فيما  ،أعطوهم شيئًا من الرتكة على وجه الندب :أي َفاْرُزُقوُهْم ّمْنُه ،ويتاماهم ومساكينهم

نه كثريًا ما يتوقع إف ؛حسنًا غري خشن َوُقوُلوْا َلُهْم َقْواًل ّمْعُروفًا ،الورثة وكانوا كبارًا إذا رضي سائر

 هؤالء أن ُيعطوا شيئًا كثريًا من الرتكة.
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................................................................................................................................................. 



يف قضية   الصديقة فاطمة يف تشددالسبب عن البعض   ءرمبا يتسا

  ل البيتهأو ،وهي قضية مادية اأشد احملاجة حوهل مة القووحماج ،املرياث

فكيف بشن معركة وإدارة  الدنيوية، لقضايا املاديةيف اأرفع شأنًا من الرتافع 

وحتمل أخطار يف ذلك، حيث أدى ذلك إىل ما أدى إليه من ظلم وجور  لراع

ألة مسأهم هي  أخرى ضافة إىل وجود قضيةإ !!)للوات اهلل عليها(يف حقها 

  كان األحرى الرتكيز عليها؟فرمبا  ،اخللافة

 واجلواب:

)التلاعب بأحكام اهلل( ـ يف إرث أوالد  مسألة القضية كانتإن أواًل: 

ـ و)حماولة نسف حكم شرعي( قبل أن ورمبا األعم من ذلك  األنبياء 

 تكون قضية إرث مادي 

البدعة رية القضية كانت مبثابة وضع احلجر األساس لبدء مس إنثانيًا: 

وخمالفة كتاب  الدس والوضع على رسو  اهلل والتحريف يف أحكام اهلل، و

  وتضييع آيات اإلرث وكان بدايتها هذا احلديث اجملعو  اهلل،

وكان البد من فضح  ،فكان البد من التصدي بكل حزم ألية حماولة حتريف

بعد أن  أو )ليتحجموا( على أقل الفروض ،قادة التحريف ليقفوا عند حدهم

 من قبل العرتة الطاهرة تلك املقاومة من بعد  يشاهدوا افتضاح أمرهم

  وخالة من قبل الصديقة الزهراء 

 رح ـــدك من طــالرأي العام كان أكثر تقبلًا لطرح ظلامة غصب فإن ثالثًا: 
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فلذلك كان تأثري الكلام أشد عند طرح القضية  ،(770)ظلامة غصب اخللافة

 األوىل من طرح الثانية 

، كان من طرق طرح قضية واملطالبة بها ثباتهاإن طرح قضية اإلرث وإرابعًا: 

  واملطالبة بها ثباتهاإاخللافة و

 ًان فدك ـ مبا كانت تدر من حمصو  هائل ـ كانت سلاحًا اقتصاديإامسًا: خ

وكان الغالبون للخلافة يرمون إىل جتريده  ،أمري املؤمنني كبريًا بيد اإلمام 

 والدفاع عن احلق املالي واجبوهذه القوة االقتصادية من هذا السلاح ،، 

  ظلوم والتصدي للظامل؟فكيف لو كان يرام منه تشييد دعائم الدين ونصرة امل

يف كتابه إىل عثمان بن حنيف األنصاري:  وإال فقد قا  أمري املؤمنني 

َوِنْعَم اْلَحَكُم اللَُّه، َوَما َأْلَنُع ِبَفَدٍك َوَغْيِر َفَدٍك
(777)  

واضح الداللة فيما هو الظاهر من آيات اإلرث من  كلامها 

فلا حيق للدولة فرض ضريبة على  ،م بني الورثة ال غريمليت يقّسأن ما خيلفه ا

نه تعاىل إف ،نه من )املبطلني( حسب كلامها إومن يرتكب ذلك ف ،اإلرث

ورد يف اآليــات ا ــراث كمــض وامليــع من الفرائقد وزع األقساط وشّر

                                                           

ملا قتل من أشياخهم  ن القوم كانت هلم تارات مع اإلمام علي إوذلك لعلل عديدة منها:  (119)

ارات على توا يتخوفون ـ لشدة عدله ـ من خالفته، ومل تكن هلم قربائهم ببدر وحنني وغريها، وكانأو

 كما أن قضيتهم كانت اخلالفة ال فدك. السيدة الزهراء 

إىل عثمان بن حنيف األنصاري وكان عامله على  ومن كتاب لـه  15نهج البالغة، اخلطب:  (111)

 البصرة.
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 ت ــلرحو

................................................................................................................................................. 

فهي أمر  ،ضرائب على اإلرثال منه ومل يكنبذلك يف خطبتها،  )عليها السلام(

فالضرائب على اإلرث كما هو يف بعض الدو   ،غري شرعي وغري مباح

  ه ومل يبحهمما مل يوزعه اهلل ومل يشرعاإلسلامية! 

مضافًا إىل حرمة مطلق الضرائب إال ما قرره الشرع من اخلمس والزكاة وما 

 أشبه 

 تبعيضية كما هو واضح  توليس (778) بيانية: )من( يف قوهلا و

ـ يف اجلملة، لطف، وهو واجب على اهلل تعاىل املبطلني إزاحة علة 

 (774)واحلدود (773)قد يأتي يف املصاديقالبحث  كما قرر يف علم الكلام ـ إال أن

  (776)ني، وقد يستكشف بالربهان اإل(771)والتزاحم

ِلَئلاَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّةقا  تعاىل: 
(777)  

َفِللَِّه اْلُحجَُّة اْلَباِلَغُةوقا  سبحانه: 
(772)  

                                                           

)ما شرع( إذ شرع معطوف على  ( بيان لـو)من الفرائض ،)ما وزع( ن )من األقساط( بيان لـإ :أي (112)

 )ما أباح(. و)من حظ( بيان لـ ،وزع

 .ال؟ وهل هذا مصداق أو .ما هو مصداق اللطف؟ :أي (113)

 يف حدود اللطف الواجب. :أي (111)

 مزامحة بأمر أهم. :أي (115)

 ن هذا لطف عرب معلوله.أيستكشف اللطف و :أي (116)

 .165سورة النساء:  (111)
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أهل الباطل والتصدي هلا ن إبطا  حجج إف ؛يلزم إزاحة علة املبطلني

حتى ال يكون للناس حجة على اهلل  ،وهذا هو معنى إزاحة العلة واجب،

 ىل يف أعماهلم الباطلة سبحانه وتعا

إشارة واضحة إىل أن ابن أبي قحافة من املبطلني وأهل  ويف قوهلا 

 الباطل، فإن املبطلني يف مقابل احملقني وهم أهل احلق 

يف كل خلف من أميت عداًل من أهل بييت ينفي عن  :قا  رسو  اهلل 

إن أئمتكم هذا الدين حتريف الغالني وانتحا  املبطلني وتأويل اجلها ، و

وفدكم إىل اهلل فانظروا من توفدوا يف دينكم وللواتكم
(777)  

 َفِإَذا َجاَء َأْمُر اللَِّه ُقِضَي ِباْلَحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك وقا  تعاىل: 

اْلُمْبِطُلوَن
(780)  

الَِّذيَن َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َوُيَجاِدُ  وقا  سبحانه: 

َكَفُروا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ َواتََّخُذوا آَياِتي َوَما ُأْنِذُروا ُهُزوًا
(787)  

َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َواألَْْحزاُب ِمْن َبْعِدِهْم َوَهمَّْت ُكلُّ وقا  عزوجل: 

                                                                                                                                        

 .110م: سورة األنعا (116)

 .31قرب اإلسناد: ص (110)

 .16سورة غافر:  (129)

 .56سورة الكهف:  (121)
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َباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ َفَأَخْذُتُهْم َفَكْيَف ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِهْم ِلَيْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا ِباْل

َكاَن ِعَقاِب
(788)  

                                                           

 .5سورة غافر:  (122)



55 

 

 وأزال التظّني والشبهات في الغابرين

 جيب إزالة التظين، يف اجلملة 

وإال لزم ختلف مراده  ،ليس املراد من )أزا  التظين( اإلزالة التكوينية التامةو

أو اإلزالة التشريعية  ،بل املراد اإلزالة بنحو املقتضيوهو خلف، دته عن إرا

  وهي جزء العلة لإلزالة التكوينية

  ِلُيْذِهَب َعنُكُم الّرْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطّهَرُكْمقولـه تعاىل:  نعم

َتْطِهريًا
 أعم مما هو باختيارهم فهو  ،املراد به اإلذهاب تكوينًا أيضًا (783)

  (784)ليس باختيارهم وما

واألخذ بالشبهة، وألله  التظين: إعما  الظن ،وأزا  التظين : قوهلا

 التظنن فأبد  من أحدى النونات ياء 

ويف اللغة: التظين: التحري، وهو من التظنن، حذفت النون األخرية وجعلوا 

  (781)اشتقاق الفعل على ميزان تفعلي

 تشمل الشك والوهم  :اتالشبهو

                                                           

 .33سورة األحزاب:  (123)

ذهاب بلحاظ )ما ُاذهب( على ، وهذا اإلقد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًاتعاىل ن اهلل إ :أي (121)

الوراثية، واألصالب واألرحام( تعلقت واجلينات  ،قسمني: فما مل يكن باختيارهم )كالطينة املباركة

 ،وما كان داخل دائرة اختيارهم )كعدم ارتكاب احملرمات ،إرادة اهلل بانتخاب األفضل األطهر

 وصح نسبة ذلك إىل اهلل كما يف  ،رادتهمإؤون عن الرجس فيهن ببرينهم إواملكروهات وما أشبه( ف

َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت  :و تسبيبًا.إما مباشرة إفقد أذهب اهلل عنهم الرجس ـ  11ـ سورة األنفال 

 مادة ظنن. 151ص 6العني: ج كتاب (125)
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نه لوال القرآن احلكيم لكان من املمكن التظين والشبهة بالنسبة إىل إف

ى السابق كما يأتي مبعنى ن الغابر يأتي مبعنإ، ف(786)والسابقني األحكام السابقة

وهو من ألفاظ األضداد ـ على الطلاحهم ـ وقد ذكرنا يف بعض كتبنا  ،اللاحق

من باب املصاديق ال من باب أن الضدين فيها أن الظاهر يف أمثا  هذه األلفاظ 

  (787) وضع اللفظ ألحدهما مرة ولآلخر مرة

وهم الذين يأتون  ،أي: يف اآلتني يف الغابرينوميكن أن يكون املراد من 

بالنسبة إىل أحكام اإلرث  هاتفلا يكون هلم تظن وشب ،بعد نزو  القرآن

 وغريه 

إذا رأيتم اهللا  فصوموا، وإذا  :عن حممد بن مسلم، عن اإلمام الباقر 

رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي والتظين
(782)  

ي الشَّْيَطاُن ِفي ُروِعي اللَُّهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقومن أدعية الصحيفة السجادية: 

ِمَن التََّمنِّي َوالتََّظنِّي َواْلَحَسِد ِذْكرًا ِلَعَظَمِتَك، َوَتَفكُّرًا ِفي ُقْدَرِتَك، َوَتْدِبريًا َعَلى 

َعُدوَِّك
(787)  

وإن كانت بالنسبة إىل  الواجب رد الشبهات ودفع الشكوكمن 

  الغابرين

                                                           

 أيضًا بعدم اإلرث. حيث اتهم ابن أبي قحافة السابقني من األنبياء  (126)

 فاللفظ وضع للجامع فهو من املشرتك املعنوي ال اللفظي. (121)

 .1096ية والفطر للرؤية حباب الصوم للرؤ 123ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (126)

 يف مكارم األخالق ومرضي األفعال. وكان من دعائه  29الصحيفة السجادية: الدعاء رقم  (120)
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 ثراء إ جةحبفهــي حمرمـة، حتى إذا كانت الشبهة( يف أذهان الناس  ثارةإأما )

................................................................................................................................................. 

ُهدًى لكريم الذي جاء ناقض فلسفة القرآن اإنها تف ،البحث وحتريك العقو 

ِللنَّاِس َوَبيِّناٍت ِمَن اْلُهدى َواْلُفْرَقاِن
يف ولف  ومناقض لقوهلا  (730)

  زا  التظين والشبهات يف الغابرينأ :القرآن

كان وللرد بشروطه نعم إذا كان طرح الشبهة يف مقام دفعها حتصينًا وتعليمًا 

 يكون الدفع دافعًا للشبهة حقيقة وأن  ،(737)قابلية القابل، ومن الشروط جائزًا 

 ومن الواضح أن إثارة الشبهات مع عدم حتقق الشرطني إضلا  

َوَمْن َأَضلُّ يف قو  اهلل عزوجل:  عن ابن أبي نصر، عن أبي احلسن 

ِممَِّن اتََّبَع َهواُه ِبَغْيِر ُهدًى ِمَن اللَِّه
يعين من اختذ دينه رأيه بغري ، قا : (738)

اهلدى إمام من أئمة
(733)  

إذا رأيتم أهل الريب  :قا : قا  رسو  اهلل  وعن أبي عبد اهلل 

والبدع من بعدي فأظهروا الرباءة منهم، وأكثروا من سبهم والقو  فيهم 

والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا يف الفساد يف اإلسلام، وحيذرهم الناس، 

ويرفع لكم به واليتعلمون من بدعهم، يكتب اهلل لكم بذلك احلسنات، 

الدرجات يف اآلخرة
(734)  

                                                           

 .165سورة البقرة:  (139)

 أي قابلية املستمع ألن يتفهم ويستوعب ويقتنع بالرد كما استمع للشبهة. (131)

 .59سورة القصص:  (132)

 .1 عزوجل بغري إمام من اهلل جل جالله حباب فيمن دان اهلل 311ص 1الكايف: ج (133)

 .21531ح 30ب 261ص 16وسائل الشيعة: ج (131)
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من أتى ذا بدعة فعّظمه فإمنا سعى يف هدم اإلسلامويف احلديث: 
(731)  

 لت لكم أنفسكم أمراً كال بل سوّ 

من مشى إىل ، قا : ، عن علي ، عن أبيه وعن أبي عبد اهلل 

لاحب بدعة فوقره فقد مشى يف هدم اإلسلام
(736)  

 والبدعة  وهكذا جيب رد أهل الشبهة

 

 لت لكم أنفسكم أمراً كال بل سوّ 

استكشاف الدوافع احلقيقية وراء التعليلات الظاهرية اللازم من 

وحيرم االخنداع بالتلبيسات الشيطانية فيما كان اختياريًا اليت يتخذها املبطلون، 

ك كما ظهر من ولو باختيارية مقدماته، وقضية فدك من أظهر مصاديق ذل

  حيث غصبها القوم إتباعًا للشيطان وهوى النفس كلاماتها 

قا  هذا  ليس األمر كما تزعمون من أن الرسو  أي  كلا :قوهلا 

أي: أظهرت لكم أنفسكم إظهارًا ، بل سولت لكم أنفسكم أمرًا، احلديث

قبيحًا  وبعبارة أخرى زينت لكم أنفسكم أمرًا ،سوًء يف أمر فدك واغتصابها

نه مل تكن مصادرتكم لفدك عن باعث عقلي وال أومعنى ذلك  ،وسهلته لكم

 إىل رسو  اهلل على خلاف ما ادعاه ابن أبي قحافه ونسبه لدافع شرعي 

بدافع ذلك منا كان إو ،   حنن معاشر األنبياء : يف احلديث املفرتى من قوله

                                                           

 .12ح 6ب 296ص 1احملاسن: ج (135)

 .21533ح 30ب 266-261ص 16وسائل الشيعة: ج (136)



59 

 

)أي وكان سحقًا حلق  ،هوى النفس وحرلًا على الدنيا وطمعًا يف لذائذها

 وهو اخللافة ومصادرته حق آخر لغصب تكريسًا فدك( و

................................................................................................................................................. 

س حبسن وحتبيبه إىل ، التسويل مبعنى حتسني ما ليسولت :قوهلا 

، ويف احلديث عن أبي عبد )لعنه اهلل(اإلنسان ليقوم به  وهذا هو عمل إبليس 

كان عابد يف بين إسرائيل مل يقارف من أمر الدنيا شيئًا، فنخر قا :  اهلل 

 إبليس خنرة فاجتمع إليه جنوده، فقا : من لي بفلان؟ 

 فقا  بعضهم: أنا 

 فقا : من أين تأتيه؟ 

 من ناحية النساء فقا : 

 قا : لست له، مل جيرب النساء 

 قا  لـه آخر: فأنا له 

 قا : من أين تأتيه؟ 

 قا : من ناحية الشراب واللذات 

 قا : لست له، ليس هذا بهذا 

 قا  آخر: فأنا له 

 قا : من أين تأتيه؟ 

 قا : من ناحية الرب 

 قا : انطلق فأنت لاحبه 

اءه يصلي، قا : وكان الرجل ينام فانطلق إىل موضع الرجل فأقام حذ
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والشيطان ال ينام، ويسرتيح والشيطان ال يسرتيح، فتحو  إليه الرجل وقد 

 تقالرت إليه نفسه واستصغر عمله 

 ء قويت على هذه الصلاة؟  فقا : يا عبد اهلل، بأي شي

................................................................................................................................................. 

فلم جيبه ثم أعاد عليه  فقا : يا عبد اهلل، إني أذنبت ذنبًا وأنا تائب منه، فإذا 

 ذكرت الذنب قويت على الصلاة 

 قا : فأخربني بذنبك حتى أعمله وأتوب؛ فإذا فعلته قويت على الصلاة 

 فسل عن فلانة البغية، فأعطها درهمني ونل منها  قا : ادخل املدينة

 قا : ومن أين لي الدرهمني، وما أدري ما الدرهمني؟ 

فتناو  الشيطان من حتت قدميه درهمني فناوله إياهما، فقام ودخل املدينة 

جبلابيبه يسأ  عن منز  فلانة البغية، فأرشده الناس وظنوا أنه جاء يعظها، فجاء 

 ا : قومي إليها بالدرهمني وق

فقامت فدخلت منزهلا، وقالت: ادخل، وقالت: إنك جئتين يف هيئة ليس يؤتى 

 مثلي يف مثلها، فأخربني خبربك، فأخربها 

فقالت لـه: يا عبد اهلل، إن ترك الذنب أهون من طلب التوبة، وليس كل  

من طلب التوبة وجدها، وإمنا ينبغي أن يكون هذا شيطانًا مثل لك، فانصرف 

  ترى شيئًا فإنك ال

فانصرف وماتت من ليلتها فألبحت وإذا على بابها مكتوب: احضروا 

فلانة البغية؛ فإنها من أهل اجلنة  فارتاب الناس فمكثوا ثلاثًا ال يدفنونها 

ارتيابًا يف أمرها، فأوحى اهلل عزوجل إىل نيب من األنبياء ال أعلمه إاّل موسى بن 
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وأمر الناس أن يصلوا عليها؛ فإني قد  : أن ائت فلانة فصّل عليها،عمران 

غفرت هلا، وأوجبت هلا اجلنة بتثبيطها عبدي فلانًا عن خطيئته
(737)  

................................................................................................................................................. 

والشبهة على أربع شعب: على  :قا  أمري املؤمنني  ويف احلديث،

اإلعجاب بالزينة، وتسويل النفس، وتأو  العوج، ولبس احلق بالباطل
(732)  

، أنه قا  ـ يف كلام لـه يف وعن كميل بن زياد، عن أمري املؤمنني 

ْم َمَكُروا ِبَك ِإنَُّهْم َيْخَدُعوَك ِبَأْنُفِسِهْم، َفِإَذا َلْم ُتِجْبُهتسويل الشياطني ـ: 

َوِبَنْفِسَك، ِبَتْحِبيِبِهْم ِإَلْيَك َشَهَواِتَك، َوِإْعَطاِئَك َأَماِنيََّك َوِإَراَدَتَك، َوُيَسوُِّلوَن َلَك 

َوُيْنُسوَنَك، َوَيْنَهْوَنَك َوَيْأُمُروَنَك، َوُيَحسُِّنوَن َظنََّك ِباللَِّه َحتَّى َتْرُجَوُه، َفَتْغَترَّ 

ْعِصَيُه، َوَجَزاُء اْلَعاِلي َلَظىِبَذِلَك َفَت
(737)  

ردع النفس عن تسويل اهلوى شيمة العقلاء :وقا  
(740)  

ردع النفس عن تسويل اهلوى مثرة النبلويف الغرر: 
(747)  

سلوا اهلل سبحانه العافية من تسويل اهلوى وفنت الدنيا :وقا  
(748)  

                                                           

خامتة الكتاب يف نوادر أخبار بين إسرائيل وأحوال  161-166قصص األنبياء للجزائري: ص (131)

 بعض امللوك.

اليت يذكر فيها اإلميان ودعائمه وشعبه والكفر ودعائمه  خطبته  161عقول: صحتف ال (136)

 وشعبه.

 .13291ح 11ب 336-331ص 11مستدرك الوسائل: ج (130)

 .13666ضمن ح 61ب 111ص 12مستدرك الوسائل: ج (119)

 .1616خمافة اهلوى ح 1ف 2ب 3ق 211غرر احلكم ودرر الكلم: ص (111)

 .1993ذم اهلوى ح 5ف 3ب 3ق 396غرر احلكم ودرر الكلم: ص (112)
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 فصبر جميل

، ولعل املنصرف من اآليات هغريورب مجيل ل لربان:الصرب 

، األو خروي على الصرب هو ثر الوضعي واجلزاء األوالروايات الواردة يف األ

ن كان قسيمه أيضًا إو امثر واألجر الكاملني هو للجميل منهيقا  بأن األ رمباو

بعضها حيبط األجر كاملًا  ،ن غري اجلميل أنواعرمبا يقا  بأالخيلو من شيء، و

 ضها يف اجلملة وبع

الفضل الصرب اجلميل لـه مراتب ودرجات، وما كان ألله واجبًا كان ثم إن 

 من مراتب الفضل 

  لربًا مجيلًا بأعلى درجاتهفكان   الصديقة الطاهرة لربأما 

والصرب اجلميل هو الذي ال خيالطه شكاية وال جزع وال ما شابه ذلك، 

 وعدم الرضا بالقضاء القدر ويقابله الصرب املقرون باجلزع والشكوى 

بالقضاء ـ ال لربها فحسب ـ كان يف أعلى  ومن الواضح أن رضاها 

 الدرجات 

  والعرتة الطاهرة  وهكذا كان رسو  اهلل 

يوم ما مسوه بالشورى حني عرضوا عليه العمل  قا  أمري املؤمنني علي 

وم تظاهرمت فيه ليس هذا بأو  يوقا :  بل أجتهد برأيي  بسرية الشيخني: 

علينا فصرب مجيل واهلل املستعان َعى ما تصفون
(743)  

                                                           

 قصة الشورى. 101ص 1شرح نهج البالغة: ج (113)
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................................................................................................................................................. 

يف  اهلل  يا ابن عباس، هداهم رسو البن عباس:  وقا  علي 

حياته بوحي من اهلل يأمرهم مبواالتي، فحمل القوم ما محلهم مما حقد على أبينا 

من حسد اللعني لـه، فخرج من روح اهلل ورضوانه، وألزم اللعنة   آدم 

حلسده لولي اهلل، وما ذاك بضاري إن شاء اهلل شيئًا  يا ابن عباس، أراد كل امرئ 

الدنيا وإىل أقاربه، فحمله هواه ولذة دنياه وإتباع  أن يكون رأسًا مطاعًا متيل إليه

الناس إليه أن يغصب ما جعل لي، ولوال اتقائي على الثقل األلغر أن يبيد، 

فينقطع شجرة العلم وزهرة الدنيا، وحبل اهلل املتني، وحصنه األمني، ولد رسو  

من  اهلل رب العاملني، لكان طلب املوت واخلروج إىل اهلل عزوجل ألذ عندي

شربة ظمآن ونوم وسنان، ولكين لربت ويف الصدر بلابل، ويف النفس 

 وساوس، 

َفَصْبٌر َجِميٌل َواللَُّه اْلُمْسَتعاُن َعلى ما َتِصُفوَن
، ولقدميًا ُظلم األنبياء، (744)

وُقتل األولياء قدميًا يف األمم املاضية والقرون اخلالية، فرتبصوا حتى يأتي اهلل 

يا ابن عباس، أنه كما فتح بنا خيتم بنا، وما أقو  لك إال حقًا   بأمره  واهلل أحلف

يا ابن عباس، إن الظلم يتسق هلذه األمة، ويطو  الظلم، ويظهر الفسق، وتعلو 

كلمة الظاملني   
 ، احلديث (741)

إنا ُلبَّر :وقا  أبو عبد اهلل 
(746)  

ليته يف و قا : قا  رسو  اهلل  عن أبيه  وعن اإلمام الكاظم 

                                                           

 .16سورة يوسف:  (111)

 .122ب 325اليقني: ص (115)

 .25باب الصرب ح 03ص 2الكايف: ج (116)
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 يا علي، الرب على ظلم الظاملني؛ فإن الكـفر يقبــل والردة  :لعلي 

................................................................................................................................................. 

منه وأظلم ثم الثالث، ثم جيتمع  والنفاق مع األو  منهم، ثم الثاني وهو شر

لك شيعة تقاتل بهم الناكثني والقاسطني، واملتبعني املضلني، واقنت عليهم هم 

األحزاب وشيعتهم
(747)  

يا علي، ما أنت لانع لو قد تآمر قرب وفاته:  ويف ولية رسو  اهلل 

القوم عليك بعدي وتقدموا عليك، وبعث إليك طاغيتهم يدعوك إىل البيعة، 

لببت بثوبك تقاد كما يقاد الشارد من اإلبل مذمومًا خمذواًل حمزونًا مهمومًا،  ثم

   قا : فلما مسعت فاطمة ما قا  رسو  اهلل وبعد ذلك ينز  بهذه الذ ؟

يا بنية، التبكني وال لبكائها، وقا :  لرخت وبكت، فبكى رسو  اهلل 

وميكائيل ولاحب سر  تؤذين جلساءِك من امللائكة، هذا جربئيل بكى لبكائِك

  فقا  اهلل إسرافيل  يا بنية، ال تبكني فقد بكت السماوات واألرض لبكائِك

يا رسو  اهلل، أنقاد للقوم وألرب على ما ألابين من غري بيعة هلم،  :علي 

 :   فقا  رسو  اهلل ما مل ألب أعوانًا مل أناجز القوم

اللهم اشهد
(742)  

فصربي مجيل، أو الصرب اجلميل أوىل  قالوا:  ، أيفصرب مجيل :قوهلا 

إمنا يكون الصرب مجيلًا إذا قصد به وجه اهلل تعاىل، وفعل للوجه الذي وجب، 

  )رضوان اهلل عليه( (747)ذكره السيد املرتضى

                                                           

 .33ح 1ب 160-166ص 22حبار األنوار: ج (111)

 .36ح 1ب 103ص 22حبار األنوار: ج (116)

ن حممد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام موسى الكاظم أبو القاسم علي بن احلسني بن موسى ب (110)
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 واهلل المستعان على ما تصفون

: يف عن الصادق  عن آبائه  وعن علي بن حممد العسكري 

َفَصْبٌر َجِميٌليعقوب:  قو  اهلل عزوجل يف قو 
بلا شكوىقا :  (710)

(717)  

 
 واهلل المستعان على ما تصفون

  يف موردهكل منهما وقد جتب، مستحبة  االستعانة باهلل

وتشمل كل  ،وهو بالقلب واللفظ ،طلب العون من اهلل تعاىلناها: ومع

 أفعا  اإلنسان 

ْعُبُد وِإّياَك َنْسَتِعنُيِإّياَك َنويف سورة احلمد: 
حبذف املتعلق حيث يفيد  (718)

 العموم 

 والفرق بينها وبني التوكل مذكور يف حمله 

                                                                                                                                        

،  )و)الشريف املرتضى( و)ذي الثمانني( و)ذي اجملدين( و)علم املشهور بـ )السيد املرتضى

من أسرة  هـ355عام  يف بغداد ولد  يف قصة معروفة. اهلدى(، لقبه بهذا اللقب أمري املؤمنني 

ناحية أبيه وأمه. كان السيد املرتضى عاملًا جامعًا، النسب، فله نسب شريف من ►هامشية عالية 

كان نقيب الطالبيني يف عصره. وكان حيظى مجع من العلوم ما مل جيمعه أحد، ومتكلمًا فقيهًا، وأديبًا. 

مبنزلة سامية يف العلم والفقه قل نظريها. صار إمامًا يف الفقه والكالم ومرجعًا لإلمامية يف عصره بعد وفاة 

لـه تصانيف مشهورة منها: )الشايف يف اإلمامة( وكتاب )الطيف واخليال( وكتاب )الغرر  فيد.الشيخ امل

ألف جملدًا من  69نه خلف بعد وفاته إ :قيل .ه ديوان شعر فيه أكثر من عشرين ألف بيتـوالدرر(، ول

 ، وصلى عليه ابنه .  ه136يف بغداد عام  . تويف ته ومصنفاته وحمفوظاتهئامقر
 .16يوسف:  سورة (151)
 .36ح 0ب 266-261ص 12حبار األنوار: ج (151)

 .5سورة الفاحتة:  (152)
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 كما عليه جل وعلا فيما ليس بيده، فعلى اإلنسان أن يتوكل ويستعني باهلل 

................................................................................................................................................. 

دائرة االستعانة إن ، فويتوكل أن يعمله لازمالأيضًا، حيث ما بيده ذلك في

ن كان العمل والسعي أيضًا من اهلل إو ،والتوكل غري دائرة العمل والسعي

لنسبة إىل باشبه ذلك كما سبق  ،ب األسبابمسّبعزوجل سبحانه وتعاىل ألنه 

يتضح املراد أيضًا ومنه  ،كل ما يف دائرة قدرة اإلنسان وما ليس يف دائرة قدرته

نافيًا اجلرب )عليه الصلاة والسلام( الذي ذكره اإلمام  األمر بني األمرينـ ب

  (713)والتفويض

بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصرب مجيل واهلل املستعان على   :قوهلا 

حيث )عليه الصلاة والسلام( من اآلية املباركة يف قصة يوسف اقتباس ، ما تصفون

َوَجآُءوا َعَلَى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب َقاَ  َبْل َسّوَلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمرًا قا  سبحانه: 

َفَصْبٌر َجِميٌل َوالّلُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلَى َما َتِصُفوَن
(714)  

 ملن تدبره ويف هذا االقتباس إشارات ودالالت 

َقاَ  ُموَسَى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِبالّلِه َواْلِبُرَوْا ِإّن األْرَض لّلِه ُيوِرُثَها قا  تعاىل: 

َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمّتِقنَي
(711)  

واجلد فعليكم عباد اهلل بتقوى اهلل وطاعته،  :وقا  اإلمام احلسن اجملتبى 

   (716)الستعانة باهلل، واخلفوف إىل ما دعاكم إليه أمري املؤمنني والصرب وا

                                                           
 .13باب اجلرب والقدر واألمر بني األمرين ح 169ص 1راجع الكايف: ج (153)

 .16سورة يوسف:  (151)

 .126سورة األعراف:  (155)
ل عند مسريه إىل البصرة ورسله إىل أه أخبار علي  13-12ص 11شرح نهج البالغة: ج (156)
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َوَأْكِثِر ااِلْسِتَعاَنَة ِباللَِّه َيْكِفَك َما َأَهمََّك، َوُيِعْنَك َعَلى َما ويف نهج البلاغة: 

ُيْنِزُ  ِبَك ِإْن َشاَء اللَُّه
(717)  

................................................................................................................................................. 

أال فاذكروا هادم اللذات، ومنغص الشهوات، وقاطع  :وقا  رسو  اهلل 

األمنيات عند املشاورة لألعما  القبيحة، واستعينوا باهلل على أداء واجب حقه، 

وإحسانه وما ال حيصى من أعداد نعمه
(712)  

وعن  ،من االستعانة باهلل  الصديقة فاطمة قد يتساء  عن مراد

  فهل هي استعانة به السرتجاع فدك؟ فيها، الفائدة املتوخاة

  أم هي استعانة به الستعادة اخللافة املغصوبة؟

  ؟والظاملني أم هي استعانة به لفضح الغالبني

  لكي مينعهم من املزيد من الظلم واجلور؟أم هي استعانة به 

  أم هي استعانة به عليهم يف اآلخرة؟

 ،يف ما عدا األولني واضح الوجهعزوجل به  ن استعانتها إواجلواب: 

اليلزم يف فكما  ،وظيفة يأما االستعانة فيهما فه ،وواضح التحقق والفائدة

 ه من مصاديق العبودية،فإن بل املطلوب الطلب والدعاء ،جابةحراز اإلإالدعاء 

ن إفه، بالشكل الذي طلبفرضًا، جابة حراز عدم اإلإاالستعانة حتى مع كذلك 

                                                                                                                                        

 الكوفة.

إىل حممد بن أبي بكر ملا بلغه توجده من عزله باألشرتعن مصر. ومن كتاب لـه  31نهج البالغة، الرسائل:  (157)
 

 .52ب 101ص 1إرشاد القلوب: ج (158)
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 أيضًا  للاستعانة والدعاء موضوعية

ت ن كانإوـ على ما ذكرناه يف بعض كتبنا ـ ن الدعاء جياب حتمًا إثم 

  (717)دون زمن، أو يف عامل دون عاملأو يف زمن  ،بشكل آخرمتأخرة، أو  اإلجابة

................................................................................................................................................. 

من  إىل غري ذلك ،فضحًا للظاملنيباهلل عليهم ن يف نفس االستعانة كما أ

 فوائدها 

 بكاملها أمور: هنااهاآلية الشريفة  ن اقتباسها رمبا يستنبط ممسائل: 

يات القرآنية كليات وقواعد عامة وإن ليغت يف ن الكثري من اآلأمنها: 

ولعل هذا من معاني ما  ،قالب جزئي أو شخصي أو يف قالب حكاية تارخيية

  (760)ورد يف الروايات من أن القرآن كالشمس

يفة يف املصاديق املشابهة استخدام اآليات الشرومنها: أن من اجلائز 

ِإّن ِفْرَعْوَن َعلَا ِفي األْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعًا ة آية ءكقرا القرآني، لاستخدامل

َيْسَتْضِعُف َطآِئَفًة ّمْنُهْم ُيَذّبُح َأْبَنآَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإّنُه َكاَن ِمَن 

اْلُمْفِسِديَن
 من باب املصداق لعصر اوتطبيقها على طواغيت  (767)

 ن الواجب احلذر من تسويل النفس إومنها: 

سيئة ن نواياهم كانت أهذا يف إدانة القوم و ومنها: كفاية كلامها 

                                                           
 والقدر املسلم استجابة هذه الدعوة زمن ظهور منقذ البشرية عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف. (159)
 اب البيوت اليت يقرأ فيها القرآن.ب 619ص 2راجع الكايف: ج (161)
 .1سورة القصص:  (161)
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الصديقة اليت يرضى لرضاها )للوات اهلل عليها( نها إف ،اهعلى غري ما أظهروو

الرب ويغضب لغضبها ـ كما قا  رسو  اهلل 
هلا ـ وال يعقل يف من حا (768)

 هذه أن تتهم مجعًا كبريًا من املسلمني بغري احلق 

................................................................................................................................................. 

 هذا وما سبقه ويلحقه يف تفسيق القوم  ومنها: كفاية كلامها 

خاطبتهم الصديقة ومنها: داللة هذا الكلام ونظائره على كون الذين 

وهو كاٍف يف  ،ظاملني جائرينـ وعلى رأسهم ابن أبي قحافة ـ  الطاهرة 

ن ألو فرض ـ وفرض احملا  ليس مبحا  ـ ف ،سقاطهم عن للاحية اخللافةإ

 ـولو فرض أيضًا    مل يعهد ومل يوص باخللافة لإلمام علي  الرسو  

ـ ومل يكن واختيار املسلمني أنهم جاءوا للخلافة بالشورى من باب التسليم ـ 

نهم كذبوا على رسو  اهلل وأهذه   انهم بشهادتهإـ فشورى وال اختيار 

 ال يصلحون للخلافة  …روا حكم اهلل يف اإلرث وووضعوا احلديث وغّي

دثة، هذا كما يستكشف عن عدم للاحيتهم يف علتها احمل ،يف علتها املبقية

سيأتي يف باقي اخلطبة الشريفة وغريه يف غريها من عدم ما باإلضافة إىل 

 للاحيتهم للخلافة حدوثًا وبقاًء 

َوِإِذ اْبَتَلَى ِإْبَراِهيَم َرّبُه ِبَكِلَماٍت َفَأَتّمُهّن َقاَ  ِإّني َجاِعُلَك ِللّناِس قا  تعاىل: 

َيَناُ  َعْهِدي الّظاِلِمنَيِإَمامًا َقاَ  َوِمن ُذّرّيِتي َقاَ  اَل 
(763)  

 

                                                           
 .2ح 3ب 10ص 13راجع حبار األنوار: ج (162)
 .121سورة البقرة:  (163)
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 ،فقال أبو بكر: صدق اهلل ورسوله وصدقت ابنته، أنِت معدن الحكمة
، وال أنكر وموطن الهدى والرحمة، وركن الدين، وعين الحجة، ال أبعد صوابكِ 

دت، وباتفاق منهم أخذت دوني ما تقلّ ، هؤالء المسلمون بيني وبينك قلّ خطابكِ 
 .غير مكابر وال مستبد وال مستأثر، وهم بذلك شهود ،ما أخذت



يعتقدون بأبي بكر أن يكتشفوا من تصرحيه هذا مدى ملن ميكن 

نهم أو ،يف نفوس املسلمني األوائل مكانة الصديقة الكربى فاطمة الزهراء 

ال حكيمة فحسب ـ ـ كانوا يرونها ركن الدين وعني احلجة ومعدن احلكمة 

 ... وموطن اهلدى والرمحة

مل يصدر عن أبي بكر جتاه ـ بل األقل منه بكثري ـ مثل هذا التصريح م إن ث

 ومنه يعلم البون الشاسع حتى يف أعني خمالفي الزهراء  ،عائشة وحفصة

 بينها وبني معارضاتها.

لنفسه بنفسه، حيث ل ابطإبكل ذلك ابن أبي قحافة قرار إ إن

قراره إو يف موضوع فدك وغصب اخلالفة، ه السابقة والالحقةكل كلماتأبطل به 

، والحتفافها بقرائن هألن تلك جر النار إىل قرص ؛هذا يؤخذ به دون معاكساته

 قرار.ل األخرى دون هذا اإلعاجل

وقولـه: )صدق اهلل وصدق رسوله وصدقت ابنته(، تصديق منه لتوارث 

 البنت من أبيها، وأن األمــر كما وداللة اآليات الشريفة على إرث  األنبياء 

................................................................................................................................................. 
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 .. وأن حديث )حنن معاشر...( الذي رواه كذب.ذكرته الصديقة الطاهرة 

وأهل  الدين وعني احلجة(، إقرار بأن الصديقة  وقولـه: )ركن

قوام الدين فال دين بدونهم، فإن الشيء ال يقوم بال ركن، كما هو  البيت 

هلم احلجة واحلجية، فهم حجج  وأهل البيت  إقرار بأن الصديقة 

اهلل حقًا، وكالمهم وفعلهم حجة، ومن هنا فإن من يقف يف قبال ركن الدين 

 يكون إال على باطل.وعني احلجة ال 

وكذلك قولـه: )ال أبعد صوابِك، وال ُانكر خطابِك(، اعرتاف صريح 

 وصواب ما قالته، وإقرار جبميع خطابها  بصدق الصديقة الطاهرة 

 ومسألة اخلالفة. يف إرثها وإرث األنبياء 

 (، هذا إقرار منه بأن غصبه للخالفة ولفدك قلدوني ما تقلدتقولـه: )

وال طبق الكتاب العزيز، بل من  ر من اهلل وال من قبل رسوله مل يكن بأم

 جهة اجتماع هؤالء القوم على ذلك.

ال دليل على صحته حتى بالنسبة  ،قولـه )هم بذلك شهود(

بل الدليل يها، دعوى ال دليل علجمرد كانت هذه ف ،إىل احلاضرين يف املسجد

 ها.على عدم

 ،التسليم بكالمهعلى فليس دليل  ،ع منهم عن تكذيبهما سكوت مجأو

واألدلة التارخيية كثرية  ،إذ من الواضح خوف الناس من معارضة احلاكم وتكذيبه

  .فلرياجع يف مظانه ،رهاب الذي فرض على الناس ساعتئذعلى جو اإل

................................................................................................................................................. 
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كما أنه اليدل على الرضا إال  ،السكوت ال يكفي يف مقام الشهادةثم إن 

 .(764)فيما استثين كما ذكره الفقهاء يف باب النكاح ورضا البكر

 الرضا به على ما سبق.كما أن السكوت على الباطل حمرم كذلك 

لعن اهلل القدرية، لعن  :عن معمر بن عمر، قال: قال أبو عبد اهلل 

 .اهلل احلرورية، لعن اهلل املرجئة، لعن اهلل املرجئة

 قلت: كيف لعنت هؤالء مرة ولعنت هؤالء مرتني؟.

إن هؤالء زعموا أن الذين قتلونا كانوا مؤمنني فثيابهم ملطخة فقال: 

إىل  الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اللََّه َعِهَد ِإَلْينا يوم القيامة، أما تسمع لقول اهلل: بدمائنا إىل

ـ قال: ـ وكان بني الذين خوطبوا  (761)َفِلَم َقَتْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنَيقولـه: 

بهذا القول وبني القاتلني مخسمائة عام، فسماهم اهلل قاتلني برضاهم مبا صنع 

 .(766)أولئك

 يف قولـه تعاىل:  وعن حممد بن اهليثم التميمي، عن أبي عبد اهلل 

 :قال . أما إنهم مل

يكونوا يدخلون مداخلهم وال جيلسون جمالسهم، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا 

 .(767)ميف وجوههم وآنسوا به

................................................................................................................................................. 

                                                           

 : كتاب النكاح.لفقه لإلمام الشريازي راجع موسوعة ا (164)

 .163سورة آل عمران:  (165)

 .21536ح 30ب 260-266ص 16الشيعة: ج وسائل (166)

 .161من سورة املائدة ح 335ص 1تفسري العياشي: ج  (167)
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وينقل املعركة من معركة بينه وبني  ،لقد حاول أبو بكر أن يربأ ساحته

 ،ركة بني )املسلمني( ـ حسب تعبريه ـ وبينها إىل مع الصديقة الزهراء 

 .وهذا من أخطر أنواع املكر

حلديث اضعه بو جترؤه على اهلل ورسوله ن ذلك ال ينفي عنه إثم 

عندما أواًل، ولكنه تلك الرواية  َعوَض حيث وكذبه على رسول اهلل 

لزم وهذا مما ُي ،)صدقت ابنته..( :بالقرآن تراجع وقال الصديقة ته جحاج

 تباعه.أبه هو و

ن ألمسلمني ـ على فرض لأفهل  ،ضعف من الضعيفأن استدالله إثم 

 .ـ أن حيكموا خبالف القرآن؟... كانوا كما قال قد قلدوه ما تقلد 

وقد قال تعاىل:  .مجاع على فرضه حجة يف مقابل الكتاب؟وهل اإل

(762). 

 أو ما كان األحرى به أن يلتزم حبكم القرآن ويدعو الناس أيضًا إىل 

  !االلتزام به؟

(767). 

                                                           

 .65سورة النساء:  (168)

 .11سورة املطففني:  (169)
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................................................................................................................................................. 

قال تعاىل: 

(770). 

وقال سبحانه: 



(777). 

وقال تعاىل: 

(778). 

وقال سبحانه: 

(773). 

 .(774)وقال تعاىل: 

وقال سبحانه: 

(771). 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .32سورة آل عمران:  (171)

 .11-13سورة النساء:  (171)

 .50نساء: سورة ال (172)

 .02سورة املائدة:  (173)

 .1سورة األنفال:  (174)

 .29سورة األنفال:  (175)



75 

 

وقال تعاىل: 

(776). 

وقال سبحانه: 

(777). 

وقال تعاىل: 

(772). 

وقال سبحانه: 



(777). 

وقال تعاىل: 

(720). 

نه: وقال سبحا

(727). 

                                                           

 .52سورة النور:  (176)

 .51سورة النور:  (177)

 .36سورة األحزاب:  (178)

 .66-61سورة األحزاب:  (179)

 .11سورة الفتح:  (181)

 .21-29سورة اجملادلة:  (181)
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................................................................................................................................................. 

وقال تعاىل: 

(728). 

وقال سبحانه: 

(723) :وقال تعاىل .

(724). 

النحوي، قال: دخلت على أبي عن عاصم بن محيد، عن أبي إسحاق 

إن اهلل عزوجل أّدب نبيه على حمبته فقال: فسمعته يقول:  عبد اهلل 

(721) :ثم فّوض إليه فقال عزوجل ،

(726) :وقال عزوجل ،

(727)  ـ ثم قال ـ وإن نيب اهلل فوض إىل علي  وائتمنه، فسّلمتم

وجحد الناس، فواهلل لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وتصمتوا إذا صمتنا، وحنن 

 .(722)فيما بينكم وبني اهلل عزوجل، ما جعل اهلل ألحد خريًا يف خالف أمرنا

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1سورة احلشر:  (182)

 .1سورة احلشر:  (183)

 .12لتغابن: سورة ا (184)

 .1سورة القلم:  (185)

 .1سورة احلشر:  (186)

 .69سورة النساء:  (187)

 .1ح 13ب 1-3ص 11حبار األنوار: ج (188)
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إن اهلل يقوالن:  وعن زرارة، قال: مسعت أبا جعفر وأبا عبد اهلل 

أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ـ ثم تال هذه اآلية ـ:  عزوجل فوض إىل نبيه 

(727)(770). 

يقول لبعض أصحاب  وعن فضيل بن يسار قال: مسعت أبا عبد اهلل 

إن اهلل عزوجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل لـه األدب قيس املاصر: 

أمر الدين واألمة ليسوس ، ثم فوض إليه (777)قال: 

، (778)عباده، فقال عزوجل: 

كان مسددًا موفقًا مؤيدًا بروح القدس ال يزل وال خيطئ يف  وإن رسول اهلل 

شيء مما يسوس به اخللق فتأدب بآداب اهلل ... وليس ألحد أن يرخص ما مل 

أمر اهلل عزوجل ونهيه نهي  ، فوافق أمر رسول اهلل خصه رسول اهلل ير

 .(773)اهلل عزوجل، ووجب على العباد التسليم لـه كالتسليم هلل تبارك وتعاىل

دية  وضع رسول اهلل ، قال: وعن زرارة، عن أبي جعفر 

. فقال لـه رجل: وضع رسول اهلل العني ودية النفس، وحرم النبيذ وكل مسكر

 ؟. فقال: (774)من غري أن يكون جاء فيه شيء نعم، ليعلم من يطيع

 الرسول 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1سورة احلشر:  (189)

 .3يف أمر الدين ح وإىل ا ألئمة  باب التفويض إىل رسول اهلل  266ص 1الكايف: ج  (191)

 .1سورة القلم:  (191)

 .1سورة احلشر:  (192)

 .3ح 13ب 5-1ص 11نوار: جحبار األ (193)

ال ينطق عنه نفسه بل مشيئته ميشئة اهلل عزوجل  أي من القرآن، وإال فالرسول  (194)

 وإرادته إرادة اهلل عزوجل.



78 

 

 .(771)ممن يعصيه

ال واهلل ما فوض اهلل  :قال أبو عبد اهلل يف نوادر حممد بن سنان قال: 

، فقال: وإىل األئمة  إىل أحد من خلقه إال إىل رسول اهلل 

(776) وهي جارية يف ،

 .(777)األوصياء

إن اهلل أدب حممدًا ، قال: أبي جعفر  وعن عبد اهلل بن سليمان، عن

  :تأديبا ففوض إليه األمر وقال

(772) وكان مما أمره اهلل يف كتابه فرائض الصلب وفرض رسول اهلل ،

 ها وحّرم رسول اهلل للجّد فأجاز اهلل ذلك لـه، وحرم اهلل يف كتابه اخلمر بعين

 كل مسكر فأجاز اهلل ذلك له(777). 

                                                           

 .32190ح 21ب 351ص 25وسائل الشيعة: ج (105)

 .195سورة النساء:  (106)

 .12ح 5ب 366بصائر الدرجات: ص (101)

 .1سورة احلشر:  (106)

 .11ح 13ب 19-0ص 11جحبار األنوار:  (100)
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إلى الناس وقالت: معاشر المسلمين المسرعة إلى  فالتفتت فاطمة 
 قيل الباطل

 ،ن الذهاب إىل الباطل حمرمإف ،حيرم اإلسراع إىل قيل الباطل

 بعض البنود السابقة.كما قلنا مثل ذلك يف  ،واإلسراع إليه أشد حرمة

ن املسلمني هم الذين وافقوا على أ هأبا بكر أجابها جبواب مضمون ومبا أن

 الزهراء الصديقة ه فكان الالزم أن توّج ه،ما فعلت وفّوضوا األمر إلي

تقصدهم باللوم ف على غصبه للخالفة ولفدك، اخلطاب إىل أولئك الذين آزروه

ويف بعض  ،معاشر املسلمني :قة الصديوالعتاب مباشرة.. وهلذا قالت 

 .معاشر الناسالنسخ: 

ولعل السبب يف التعبري  .واملعشر مبعنى: اجلماعة ،: مجع معشر(معاشر)

هوى  بل لكل ،ألنهم كانوا جماميع العلى قلب واحد ؛)معاشر( دون معشر بـ

إذ كانوا مجاعات يف معاضدته للباطل أو سكوته عليه، وسبب ومصلحة وهدف 

ولو كانوا على قلب  (800)ر ومهاجرين ويف كل واحد من هذين مجاعاتأنصا

 واحد وإميان واحد لكان التعبري مبعشر املسلمني.

فإن القيل والقال يف القول الشر  ،أي قول الباطل)قيل الباطل(: 

والباطل، فهما مصدران أيضًا، وقيل: بأنهما امسا مصدر للقول، أما )قيل( 

 ملعلوم فهو من الفعل كما ال خيفى.اجملهول يف قبال )قال( ا

................................................................................................................................................. 

                                                           

 فكان البعض ينطلق خوفًا والبعض طمعًا والبعض عصبية والبعض حسدًا و.. (299)
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فقد  ،ن )املسرعة إىل قيل الباطل( قيد احرتازي وليس توضيحيًاأوالظاهر 

أطلقه أبو بكر )هؤالء املسلمني( حماواًل أخذ الشرعية من أنهم ما  قيدت 

فأجابت عن ذلك ضمنًا بأن املسلمني املسرعني إىل قيل الباطل  !أعطوه الصالحية

، املغضني عن الفعل القبيح اخلاسر هم الذين أعطوه الصالحية ال كل املسلمني

 .فال إمجاع يف البني

واحلال أنهم  ،معاشر املسلمني: الصديقة  يقال: كيف تقول ال

 .قلية من األقلية كما سبق؟كانوا األ

وغريها تطلق على من  (معاشر الناس)و (معاشر املسلمني): إذ يقال: 

كما يف هذه ـ ن كانوا جمموعة غري كبرية جمتمعة يف مسجد إهم طرف اخلطاب و

أال ترى صحة أن خياطب اخلطيب أو إمام اجلماعة  ،أو قاعة أو ما أشبه ـ اخلطبة

. ؟ما أشبهو ()معاشر الناس أوصيكم بتقوى اهلل بـ هأو جملس همن حضر يف مسجد

 من دون إضافة إىل الناس أو املسلمني. معاشر املسرعةهذا ويف بعض النسخ: 

إذ كانوا  ـن الذين بايعوا أبا بكر كانوا األقلية من األقلية إ: لقد قلنا 

عن الطرف للذين غضوا هلم ووخطابها اآلن  ـ جمموعة من أهل املدينة فحسب

 فلو فرض داللة خطابها العام على العموم  ،ظلمها لىظالمتها وسكتوا ع

 مل يكن دااًل على عمومية البيعة كما هو واضح من أن خيفى.

ان األكثر كمل يكن مبلء اختياره وإرادته،بل :لقد ثبت أن من بايع 

ال  )النادر(فكان من بايع اقتناعًا أما  (807) منهم خوفًا وجمموعة منهم طمعًا

 )األقلية( 

................................................................................................................................................. 
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كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اهلل املسلمني )بن اخلطاب:  وقد قال عمر ،فحسب

 .(808)(شرها

ن أن من غري البعيد إف ،لو فرض داللة اجلملة على مجهرة كثرية

ملعاشر املسلمني يف ذلك الزمن وعلى مر األزمان ممن تبع أولئك  خطابها 

فال  ،لقبيح اخلاسراألوائل وال يزال مسرعًا إىل قيل الباطل ومغضيًا عن الفعل ا

 ذن على كونهم مجهرة كبرية يف ذلك الزمن.إداللة 

حملاولته اخلدعة بتحويل الصراع بينه وبينها  ملاذا استجابتها 

ن تعود أأي ملاذا وجهت خطابها إىل املسلمني والمتهم بدل  ؟إىل املسلمني معها

 .؟شكال عليهمرة أخرى لعتابه واإل

 ،متت احلجة على أبي بكر فيما سبق من الكالمأ ألنها 

على مر للجميع متام احلجة إ، بل هي أيضًا فبقي أن تتم احلجة على الناس

خلطبتها أن تكون مدرسة متكاملة يف شتى  الدهور واألزمان، فقد أرادت 

، ومنها املخاطبون منها احلاكم ومنها احملكومون ،البحوث ولشتى املستويات

 إىل غري ذلك. فيما بعد، ومنها اآلتون

اجتماعية ذم ظاهرة   الصديقة الطاهرة من كالميستفاد قد  

 شاعات ومنها اإل،وهي أن الناس عادة تسرع إىل األقاويل الباطلةة،عامقد تكون 

كما  ،ن ال خيدعه اجلمهورأو االنتباهعلى املرء فيتوجب  ،املغرضة ضد املصلحني

 والتخطيط لتاليف ذلك.اليقظة واحلذر ى املصلح عليتوجب 

 المغضية على الفعل القبيح الخاسر
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إذا كان مما استقل  ،غضاء على الفعل القبيح اخلاسرحيرم اإل

ن الالزم إمه الشارع. فأو مما حّر ،العقل بقبحه حبيث مينعه من النقيض )كالظلم(

عنه أو يكونوا حمايدين بالنسبة إليه، الطرف ال أن يغضوا على الناس تغيري القبيح 

 .بل جيب النهي عن املنكر

ونسبة اخلسران إىل الفعل القبيح من باب عالقة السبب واملسبب كما قيل 

 ، وذلك كقولـه تعاىل: نسان الفاعل للقبيح هو اخلاسروإال فاإل (،البالغة)يف 

(803) سبة الربح إىل التجارة من باب السبب.حيث ن 

نعم، رمبا يقال حبقيقية النسبة وذلك بلحاظ جتسم األعمال، فإن العمل 

 يكون خاسرًا أو راحبًا كما ال خيفى على املتأمل.

يستدعي وهذا  ،النظر إىل األرضخفضه وإغضاء البصر مبعنى (: املغضية)

عدم رؤية اإلنسان أمامه، كما يف قولـه تعاىل: 

(804) :وقال عزوجل ،

تنبيهًا إىل أن غصب اإلرث وفدك  القبيح :ولعل يف قولـها 

وغصب اخلالفة قبيح عقاًل قبل أن يكون قبيحًا  والكذب على الرسول 

  ــر بـو كان التعبيــا لــك ممــح ذلــنوع من إثارة دفائن عقولـهم، ويتض فهو ،شرعًا

................................................................................................................................................. 

  ،إثارة عقولـهم وفطرتهم بهذه الكلمة حتاول )الفعل احملرم( فهي 

                                                           

 .16سورة البقرة:  (293)

 .39سورة النور:  (291)

 .31سورة النور:  (295)
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 )اخلاسر( حتاول ردعهم عرب التنبيه على اآلثار. وبـ

فهو أي أن هذا الفعل يوجب اخلسارة،  ،صفة الفعل القبيح: )اخلاسر(

وحيتمل ـ بعيدًا ـ أن يكون صفة معاشر  ،من باب وصف الشيء حبال متعلقه

 ،عشر منهم خاسرأو معشر مخاسر، املسلمني على اإلنفراد أي: كل واحد منهم 

من قبيل: 
أي: مل يتسنه كل  (806)

 واحد منهما.

 نهم لو إف ،خرويةن )الفعل اخلاسر( أعم من اخلسارة الدنيوية واألإثم 

من غصب اخلالفة وغصب فدك وإبعاد أهل البيت مل يقوموا بتلك اجلرائم 

 كانوا كما قال تعاىل: سكوتهم على الباطل، عن مقامهم، و


(807). 

حباجة اجتماعية أخرى ظاهرة  يقة الصد من كالميستفاد 

ال تصطدم باحلكام  هي أن الناس عادًةإىل إعادة النظر والسعي للقضاء عليها، و

نها تفضل السكوت على الباطل إوبشكل عام ف ،الظلمة وال بالطغاة والفراعنة

  ،عــرهم يف اجملتمــي يرتكبها )الُكّبار( أو غيــات التــغضاء عن اجلرائم واجلنايواإل

................................................................................................................................................. 

الناس عبيد الدنيا والدين لعق على »ن إف وذلك خوفًا على مصاحلهم الشخصية،

                                                           

 .250سورة البقرة:  (296)
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 .(802)«الديانون حمصوا بالبالء قّل فإذا ،شهميحيوطونه ما دّرت معا ،ألسنتهم

 وهذا التاريخ ـ بل احلياة املعاصرة ـ أكرب شاهد على ما نقول.

 يف مواعظه لعبيد الدنيا: وقد قال النيب عيسى 

 ويلكم يا عبيد السوء، كيف ترجون أن يؤمنكم اهلل من فزع يوم القيامة

وتفون هلم بالعهود  وأنتم ختافون الناس يف طاعة اهلل، وتطيعونهم يف معصيته،

الناقضة لعهده، حبق أقول لكم ال يؤمن اهلل من فزع ذلك اليوم من اختذ العباد 

 أربابًا من دونه. 

ويلكم يا عبيد السوء، من أجل دنيا دنية وشهوة رديئة تفرطون يف ملك 

 اجلنة، وتنسون هول يوم القيامة. 

عة تفرون من اهلل ويلكم يا عبيد الدنيا، من أجل نعمة زائلة وحياة منقط

وتكرهون لقاءه، فكيف حيب اهلل لقاءكم وأنتم تكرهون لقاءه، وإمنا حيب اهلل 

لقاء من حيب لقاءه، ويكره لقاء من يكره لقاءه، وكيف تزعمون أنكم أولياء اهلل 

 .(807)من دون الناس وأنتم تفرون من املوت وتعتصمون بالدنيا...

                                                           

 يف قصار هذه املعاني. وعنه  215حتف العقول: ص (296)

 .16ح 21ب 396ص 11حبار األنوار: ج (290)
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 فالها؟أفال تتدبرون القرآن أم على قلوب أق

أي عامة الناس يف الكريم، حيرم الرتك املطلق للتدبر يف القرآن 

عراض عن إوهو  ،ورًاجنه من أجلى مصاديق اختاذ القرآن مهإف ،عامة آياته

قال تعاىل:  إىل غري ذلك. وتنهى عن اهلجر، اآليات اليت تأمر بالتدبر

(870). 

وقال سبحانه: 

(877). 

 .(878)قال تعاىل: و

وقال سبحانه: 

(873). 

 .بعد عمل العموم به؟ مطلقًا التدبر لكن هل حيرم على الفرد ترك

على مر  الظاهر ذلك لنفس األدلة، ولكن ال يلزم التدبر يف كل اآليات

 بل الواجب مبقدار الصدق العريف كمًا وكيفًا. ،األزمنة

وأخذ العربة وفهم احلياة ومعرفة احلق استخراج أحكامه  :واملراد بالتدبر

 واالستعداد لآلخرة. ـ األمم السالفةكما يف أحوال  ـ منه

................................................................................................................................................. 
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 .66سورة )املؤمنون(:  (213)



86 

 

من »الذي ورد فيه:  (874)التدبر خيتلف معناه عن التفسري بالرأيثم إن 

 ، وقد أشرنا إىل الفرق فيما سبق.(871)«فّسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

ة : اقتباس من اآلية الكرمي أفال تتدبرونقولـها: 

(876). 

ويف الروايات: إن معنى اآلية أفاليتدبرون القرآن فيقضوا مبا عليهم من 

 .(877)احلق

وقد جيب ذلك  ،يستحب إرشاد الناس ودعوتهم للتدبر يف القرآن

باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري كل يف مورده، ففي مورد األمر 

ن عدم التدبر يف القرآن كان من أهم أسباب ختلف إف ،الواجب يكون واجبًا

سعادة الدنيا واآلخرة  تآلن آياته تكفل ،املسلمني


(872). 

الناس  ضافة إىل توجيهإ ،ن من الواجب على دعاة النهضة والتغيريأكما 

أن يرشدوهم لضوابطه وقواعده كي حيولوا دون استغالل  ،للتدبر يف القرآن

 املستغلني وحتريفات الضالني.

................................................................................................................................................. 

                                                           

فاملتدبر يالحظ مثاًل  .والتفسري بالرأي ينطلق خارجًا عنها ،ن التدبر ينطلق من القواعد واألصولإف (211)

بيوتهم فهم يف نهم قد نزل القرآن إحيث ـ يف تفسري اآليات  عن أهل البيت  الروايات الواردة

كما يالحظ املطلق واملقيد والعام واخلاص و... ثم يستخرج حكمًا مثاًل، واملتدبر يتبع  ـ األعرف به

 م كما يشاء و...املفسر بالرأي يتبع املتشابه ويتصرف باحملكبينما احملكم، 

 .151اجلملة الثانية يف األحاديث املتعلقة بالعلم وأهله وحامليه ح 191ص 1غوالي الآللئ: ج (215)

 . :21سورة حممد  (216)

 .11ب 396-395ص 20حبار األنوار: ج (211)

 .21سورة األنفال:  (216)
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أي: هل تعجزون عن التدبر والتأمل يف  «...أفال تتدبرون: »قولـها 

مبعنى: أحد  (أم)أنفسكم ذلك، هذا إذا كان تأبى نكم قادرون لكن أالقرآن؟ أم 

قفال اليت على قلوبكم األمرين، أما إذا كان مبعنى: اإلضراب، فمعناه: بل األ

 متنعكم من التدبر.

ألن اإلنسان إذا متادى يف  ؛(877)على القلب قفال هو: الطبعواملراد باأل

 .أيضًا بع على قلبه كأن على قلبه القفل، وهذا اقتباس من القرآناملعصية ُط

قال سبحانه: 

(880). 

قال تعاىل: و

(887). 

وقال سبحانه: 

(888). 

قال تعاىل: و

(883). 

................................................................................................................................................. 
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وقال سبحانه: 

(884). 

  فال تتدبرون القرآن..أ:الصديقة الطاهرة ستفاد من قولي

 واملورد ال خيصص ،أن أولئك القوم مل يكونوا من املتدبرين للكتاب عمومًا

وكون سريتهم العملية على عدم التدبر  ،الوارد خاصة بعد تأييد قرائن املقام

إىل ما وصلوا إليه من اخلسران  لو تدبروا ألرعووا وملا وصلوافإنهم  ،عمومًا

 .حتى حروبهم املسماة بالردة وغريهااملبني، وملا حصل 

وبهم ن القوم كانوا ممن طبع اهلل على قلإ :أيضًا من كالمها يستفاد و

 قفال عليها.وكانت األ

 .(881)قال تعاىل: 

وقال سبحانه: 

(886). 
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 كال بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم

يستحب بيان أن األعمال السيئة تؤثر على قلب اإلنسان فيؤخذ 

عمال منا تؤثر األإكما ذكر يف البند السابق، وبيانه وقد جيب  ،بسمعه وبصره

األعمال  :ن يف عكسهأكما  ،ألنها توحي إىل القلب ؛السيئة على قلب اإلنسان

احلسنة توحي إىل امللكات احلسنة، وقد ذكرنا يف بعض ما سبق أن كاًل من النفس 

فليس املراد بالقلب: القلب الصنوبري، وفيه، والبدن يؤثر أحدهما على اآلخر 

قولـه سبحانه وتعاىل:  منا يراد به: النفس، وهذا اقتباس منإو


(887). 

هو الوسخ الذي يعلو املرآة وحنوها، وهذا تشبيه للمعقول  (الرين)و

شيئًا ألن اإلنسان إذا أساء يف العمل احنرف قلبه عن جادة الصواب  ؛باحملسوس

إن املؤمن إذا أذنب  :قال رسول اهلل  هناك غطاء على قلبه. فكأّنفشيئًا 

كانت نكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه وإن زاد 

زادت، فذلك الرين الذي ذكره اهلل يف كتابه: 


(882)(887).  ويف الغرر قال موالنا أمري املؤمنني : قد قادتكم

 .(830)أزمة احلني، واستغلقت على قلوبكم أقفال الرين

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .11سورة املطففني:  (221)

 .11سورة املطففني:  (226)

 جملس يف معرفة القلب. 111ص 2روضة الواعظني: ج (220)

 .2111وأهل زمانه ح ذم زمانه 2ف 5ب 1ق 123غرر احلكم ودرر الكلم: ص (239)



91 

 

َعْبُدُه َوَرُسوُلُه اْبَتَعَثُه  َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّدًا :البالغة قال  ويف نهج 

َوالنَّاُس َيْضِرُبوَن ِفي َغْمَرٍة، َوَيُموُجوَن ِفي َحْيَرٍة، َقْد َقاَدْتُهْم َأِزمَُّة اْلَحْيِن 

 .(837)َواْسَتْغَلَقْت َعَلى َأْفِئَدِتِهْم َأْقَفاُل الرَّْيِن

يرين رينًا قال اجلوهري: )الرين الطبع والدنس. يقال: ران على قلبه ذنبه 

 .(838)وريونًا، أي: غلب(

 وقال بعضهم: الرين الطبع والتغطية.

 وقال بعضهم: الرين الصداء.

 وقيل: الرين الذنب على الذنب حتى ميوت القلب.

 وقيل: معنى ران غطى وغشي.

 

ن السيئات إف ،الواجب احلذر من السيئات بل من صغارها أيضًا

 .ورد يف الروايةعلى ما  ،كما أن احلسنات كذلك ،عضبعضها آخذ بعنق ب

ن سيئتهم الكربى هذه كانت امتدادًا أ إذ وهذا ما يستفاد من كالمها 

 .ما أسأمت من أعمالكم :حيث قالت  ،لسيئات سابقة هلم

                                                           

ويوصي بالزهد  حيمد اهلل ويثين على نبيه  ومن خطبة لـه  101نهج البالغة، اخلطب:  (231)

 والتقوى.

 مادة رين. 2120ص 5الصحاح للجوهري: ج (232)
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................................................................................................................................................. 



 :هنا شهادتان من سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء اه

ن مل نقل إأي الكثري من أعماهلم  ،نهم أساءوا يف أعماهلمإأوالهما: 

 فتأمل. ،ملكان اجلمع املضاف ،كلها

ويف ذلك  ،ذه كانت نتيجة لسيئات أخرى كثريةن سيئتهم هأفيكشف ذلك 

 ة.عرب يةأعربة للعاملني و

بالدنس  ومغطاة ن قلوبهم أيضًا أصبحت ملوثةإوثانيتهما: 


(833). 

إن اهلل عزوجل يقول:  :قال اإلمام الصادق 


، وكيف يهتدي من مل (834)

، وأهل بيته  يبصر، وكيف يبصر من مل يتدبر، اتبعوا رسول اهلل 

وأقروا مبا نزل من عند اهلل، واتبعوا آثار اهلدى، فإنهم عالمات األمانة والتقى، 

واه من الرسل مل وأقر مبن س واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى ابن مريم 

يؤمن، اقتصوا الطريق بالتماس املنار، والتمسوا من وراء احلجب اآلثار، 

 .(831)تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا باهلل ربكم

 إلسحاق بن إمساعيل:  ويف التوقيع الشريف من أبي حممد 

................................................................................................................................................. 
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 يا إسحاق بن إمساعيل، سرتنا اهلل وإياك بسرته، وتوالك يف مجيع

أمورك بصنعه، قد فهمت كتابك رمحك اهلل، وحنن حبمد اهلل ونعمته أهل بيت 

ونعتد بكل نعمة  نرق على موالينا، ونسر بتتابع إحسان اهلل إليهم وفضله لديهم،

ينعمها اهلل عزوجل عليهم، فأمت اهلل عليكم باحلق، ومن كان مثلك ممن قد رمحه 

وبصره بصريتك، ونزع عن الباطل، ومل يعم يف طغيانه بعمه، فإن متام النعمة 

دخولك اجلنة، وليس من نعمة وإن جل أمرها وعظم خطرها إال واحلمد هلل 

أنا أقول: احلمد هلل مثل ما محد اهلل به تقدست أمساؤه عليها يؤدي شكرها، و

حامد إىل أبد األبد مبا مّن به عليك من نعمته، وجناك من اهللكة، وسهل سبيلك 

على العقبة، وأيم اهلل إنها لعقبة كئود، شديد أمرها، صعب مسلكها، عظيم 

بالؤها، طويل عذابها، قديم يف الزبر األوىل ذكرها. ولقد كانت منكم أمور يف 

ويف أيامي هذه كنتم )صلى اهلل على روحه( إىل أن مضى لسبيله  املاضي  أيام

فيها غري حممودي الشأن، وال مسددي التوفيق. واعلم يقينًا يا إسحاق أن من 

، إنها (836)خرج من هذه احلياة الدنيا 

 (837)اريا ابن إمساعيل ليس تعمى األبص

وذلك قول اهلل عزوجل يف حمكم كتابه للظامل: 

(832)  :قاَل اهلل عزوجل

(837)إسحاق أعظم من حجة اهلل عزوجل علـى خلقـــه،  ، وأي آية يا

 وأمينه 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .12راء: سورة اإلس (236)

 .16سورة احلج:  (231)

 .125سورة طه:  (236)

 .126سورة طه:  (230)
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من النبيني،  يف بالده، وشاهده على عباده، من بعد ما سلف من آبائه األولني

. فأين ُيتاه بكم؟! وأين )عليهم أمجعني رمحة اهلل وبركاته(وآبائه اآلخرين من الوصيني 

تذهبون كاألنعام على وجوهكم؟! عن احلق تصدفون، وبالباطل تؤمنون، 

وبنعمة اهلل تكفرون أو تكذبون، فمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض 

  ومن غريكم(840) 

 الفانية، وطول عذاب اآلخرة الباقية، وذلك واهلل اخلزي العظيم.

إن اهلل بفضله ومّنه ملا فرض عليكم الفرائض مل يفرض ذلك عليكم حلاجة 

يَث ِمَن الطَّيِِّب منه إليكم، بل رمحة منه ال إله إال هو عليكم ِلَيِميَز اللَُّه اْلَخِب

َوِلَيْبَتِلَي... َما ِفي ُصُدوِرُكْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي ُقُلوِبُكْم، ولتألفوا إىل رمحته، 

ولتتفاضل منازلكم يف جنته، ففرض عليكم احلج والعمرة، وإقام الصالة، 

وإيتاء الزكاة، والصوم، والوالية، وكفى بهم لكم بابًا ليفتحوا أبواب الفرائض، 

واألوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم  تاحًا إىل سبيله، ولوال حممد ومف

ال تعرفون فرضًا من الفرائض، وهل يدخل قرية إال من بابها، فلما مّن عليكم 

 :بإقامة األولياء بعد نبيه قال اهلل عزوجل لنبيه 

(847) وفرض عليكم ألوليائه ،

حقوقًا أمركم بأدائها إليهم ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم، 

وأموالكم، ومأكلكم، ومشربكم، ويعرفكم بذلك النماء والربكة والثروة، 

 وليعلم من يطيعه منكــم بالغيب، قال اهلل عزوجـــل: 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .65سورة البقرة:  (219)

 .3سورة املائدة:  (211)
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(848) واعلموا أن .  على نفسه

اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو ... فاعملوا من بعد ما  (843)وأن اهلل هو 

 شئتم 

  ثم تردون

(844) َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي واحلمد هلل كثريًا رب ، 

 .(841)العاملني

الواجب على اإلنسان ـ يف إصالح نفسه ـ أن يتجه اجتاهني 

 ويتحرك حركتني: 

بتطهري قلبه من الشرك واحلسد واحلقد والبغضاء  ،حركة إىل الداخل: 1

 والنفاق و... 

 .بتطهري جوارحه عن اجرتاح املعاصي ،إىل اخلارج حركة: 2

البعدين  ومن ذلك يعرف أن واجب املصلحني هو تطهري اجملتمع يف كال

 الالزم وضع برامج تفي بكال اجلانبني.و

ليخشع هلل سبحانه قلبك، فمن خشع قلبه  :قال أمري املؤمنني 

 .(846)خشعت مجيع جوارحه

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .23سورة الشورى:  (212)

 . :36سورة حممد  (213)

 .195سورة التوبة:  (211)

 .16ح 1ب 322-310ص 59حبار األنوار: ج (215)

 .091لسليم آثاره وعالئمه حالقلب ا 13ف 1ب 1ق 61غرر احلكم ودرر الكلم: ص (216)
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دين بال شك وهوى، أنه ُسئل ما القلب السليم؟ فقال:  وعن النيب 

 .(847)وعمل بال مسعة ورياء

القلب ، قال: (842)ويف تفسري القمي 

 .(847)السليم الذي يلقى اهلل وليس فيه أحد سواه

صاحب النية الصادقة صاحب القلب  :وقال اإلمام الصادق 

السليم؛ ألن سالمة القلب من هواجس احملذورات بتخليص النية هلل تعاىل يف 

األمور كلها، قال اهلل تعاىل: 

(810)(817). 

َأْحِي َقْلَبَك ِباْلَمْوِعَظِة، َوَأِمْتُه ِبالزََّهاَدِة، َوَقوِِّه  :وقال أمري املؤمنني 

ْرُه َفَجاِئَع ِباْلَيِقنِي، َوَنوِّْرُه ِباْلِحْكَمِة، َوَذلِّْلُه ِبِذْكِر اْلَمْوِت، َوَقرِّْرُه ِباْلَفَناِء، َوَبصِّ

 .(818)الدُّْنَيا

 طّهروا قلوبكم من درن السيئات تضاعف لكم  :وقال 

 .(813)احلسنات

 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .121ح 12ب 113ص 1مستدرك الوسائل: ج (211)

 .60سورة الشعراء:  (216)

 وفرعون. قصة موسى  123ص 2تفسري القمي: ج (210)

 .60-66سورة الشعراء:  (259)

 .23ب 53مصباح الشريعة: ص (251)

ضرين عند كتبها إليه حبا للحسن بن علي  ومن وصية لـه  31نهج البالغة، الرسائل:  (252)

 انصرافه من صفني.

 .095القلب السليم آثاره وعالئمه ح 13ف 1ب 1ق 61غرر احلكم ودرر الكلم: ص (253)
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الطبع هناك ترابط وثيق بني )اإلساءة يف العمل( وبني )الرين و 

 ،وكل منها يؤثر يف اآلخر ويتأثر به أيضًا ،القلب( وبني )تزيني الشيطان(على 

 ىل الثالث فيما إهنا واإىل األولني ه الصديقة الطاهرة وقد أشارت 

 .(814)سبق

 .(811)رمن مات قلبه دخل النا :قال أمري املؤمنني 

 .(816)الرجل جبنانه :وقال 

ما من عبد إال ويف قلبه ، قال: قال: وعن زرارة، عن أبي جعفر 

نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبًا خرج يف النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك 

السواد وإن متادى يف الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى 

خري أبدًا، و هو قول اهلل عزوجل:  البياض مل يرجع صاحبه إىل

(817)(812). 

إن العبد كلما أذنب ذنبًا حصل يف قلبه نكتة  :كما قال رسول اهلل 

 .(817)سوداء حتى يسود قلبه

................................................................................................................................................. 

                                                           

اطلع الشيطان رأسه من مفرزة هاتف و ،وتستجيبون هلتاف الشيطان الغويعند قولـها:  (251)

 .بكم..

 .310نهج البالغة، قصار احلكم:  (255)

 .616أهمية القلب ح 13ف 1ب 1ق 66غرر احلكم ودرر الكلم: ص (256)

 .11سورة املطففني:  (251)

 .29باب الذنوب ح 213ص 2الكايف: ج (256)

 .11ضمن ح 131ب 331ص 19حبار األنوار: ج (250)
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إذا أذنب العبد كان نقطة سوداء على قلبه، فـإن  :وقال رسول اهلل 

هو تاب وأقلع واستغفر صفا قلبه منها، وإن هو مل يتب ومل يستغفر كان الذنب 

ب فيموت بكثرة غطاء الذنوب على الذنب، والسواد على السواد حتى يغمر القل

 .(860)(867)عليه، وذلك قولـه تعاىل: 

إذا أذنب الرجل يقول:  وعن أبي بصري، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

خرج يف قلبه نكتة سوداء، فإن تاب امنحت وإن زاد زادت، حتى تغلب على قلبه 

 .(868)أبدًا فال يفلح بعدها

قلب املؤمن أجرد فيه سراج يزهر، وقلب الكافر أسود  :وعن النيب 

 .(863)منكوس

إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم صالة ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

 .(864)الليل، وإن عمل السيئ أسرع يف صاحبه من السكني يف اللحم

أبي  كان، قال: مسعته يقول: وعن املدائين، عن أبي عبد اهلل 

يقول: إن اهلل قضى قضاًء حتمًا ال ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى حيدث 

 .(861)العبد ذنبًا يستحق بذلك النقمة

 وهذه بعض آثار الذنوب والتفصيل يف مظانه.

 فأخذ بسمعكم وأبصاركم

                                                           

 .11سورة املطففني:  (269)

 .13109ح 19ب 333ص 11مستدرك الوسائل: ج (261)

 .19ح 131ب 321ص 19حبار األنوار: ج (262)

 .30ح 11ب 50ص 61حبار األنوار: ج (263)

 .110ح 56ب 115ص 1احملاسن: ج (261)

 .29561ح 19ب 393ص 15وسائل الشيعة: ج (265)
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م فمثاًل هل حتر .هل حيرم فعل كل ما يأخذ بالسمع والبصر؟

أو ما أشبه  ،عبثية برامجأو النظر إىل  ،أو جمالسة أصدقاء السوء ،جمالسة البطالني

 .ذلك؟

رأيتين آلف جمالس البطالني فبيين و لعلك أ: »قال اإلمام السجاد 

 .(866)«وبينهم خليتين

ن إف ،(867)الظاهر أن احملرم هو ما وقع طريقًا إىل املعصية ولو بالواسطة

منا إال يسمع اإلنسان احلق وال يبصر احلق ووحينئذ )حب الشيء يعمي ويصم(، 

 .يسمع ويبصر ما يوافق شهواته وأهواءه

 .منها هذا ورمبا أمكن القول حبرمة بعض املراتب

أي: أن هذا الرين أخذ بسمع قلوب القوم وأبصارها، فأصبحت ال تسمع 

وال تبصر، كما قال تعاىل: 

(862). 

 املؤمنني، أخربنا عن فقال: يا أمري ويف احلديث: قام رجل إىل علي 

 الناس وأشباه الناس والنسناس؟.

................................................................................................................................................. 

 .أجبه يا حسن :قال: فقال علي 

                                                           

 دعاء السحر يف شهر رمضان. 566مصباح املتهجد: ص (266)

ن املشاركة يف جملس البطالني مثاًل قد يكون طريقًا مباشرًا للمعصية كشرب اخلمر أو أيبدو أن املراد  (261)

 ب واألخذ بالسمع والبصر الذي يكون سببًا للمعصية.وقد يكون سببًا ملوت القل ،الغيبة

 .110سورة األعراف:  (266)
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الناس؛  لت عن الناس فرسول اهلل سأ :قال: فقال لـه احلسن 

وحنن منه،  (867)ألن اهلل تعاىل يقول: 

وسألت عن أشباه الناس فهم شيعتنا وهم منا وهم أشباهنا، وسألت عن 

النسناس فهم هذا السواد األعظم وهو قول اهلل تعاىل يف كتابه: 

(870)(877). 

ألن الذي يرين على قلبه ؛ «فأخذ بسمعكم وأبصاركم: »قولـها 

يتكلم بغري ويبصر غري احلق، و ،فيسمع غري احلق ،التطيعه جوارحه إىل احلق

 جادة اخلطأ. إىلنها كلها تتجه إف ،وغري ذلك من حواسه احلق،

 

                                                           

 .100سورة البقرة:  (260)

 .11سورة الفرقان:  (219)

 .39-61ومن السورة اليت تذكر فيها البقرة ح 61تفسري فرات الكويف: ص (211)
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 ولبئس ما تأّولتم

لألمور الدينية على خالف ما أمر اهلل  (878)حيرم التأويل الشخصي

حدى مكائد الشيطان وشباكه إالتأويل هو هذا النوع من ن إ، فبه ه ورسول

ومن ذلك يتضح حرمة كثري من تؤيالت الصوفية  ة،وبواباته حنو البدعة والضالل

وكذلك تأويالت ت والنصوص الشريفة، لآلياضرابهم أوالعرفاء والفالسفة و

ومنها ما حياولون به تثبيت حكومتهم على هلا، الظاملني والطغاة واملستكربين 

مع  ـ وهو احلاكم عندهم فاسقًا كان أم عاداًلـ الناس كوجوب إطاعة ولي األمر 

 إىل غري ذلك.، أن املراد به هو املعصوم 

، ومن أهم مصاديق (873)قال تعاىل: 

 التحريف هو محله على غري املراد.

ويف تفسري القمي: 

(874)  قال: من حّنى أمري املؤمنني  عن موضعه، والدليل على ذلك

 . (871)أن الكلمة أمري املؤمنني 

بطال احلق ما تطلبتم من التأويل إل :أي «ولبئس ما تأولتم: »لـها قو

 آل إليه أمركم من ذلك. أو، وإحياء الباطل

................................................................................................................................................. 

                                                           

 يف بيوتهم. قول من نزل القرآنعدم االعتماد على وهو التأويل الذي ال يستند إىل حجة ك (212)

 .11سورة املائدة:  (213)

 .13سورة املائدة:  (211)

 القمار يف اجلاهلية. 161-163ص 1تفسري القمي: ج (215)
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أن مآل أمر القوم  يستفاد من كالم الصديقة الطاهرة 

 .ولبئس ما تأّولتمبئيس، حيث قالت: 

 ، كما قال سبحانه: (آل يؤول)ومعنى التأويل ما ينتهي إليه األمر من 

(876). 

 أو املراد: بئس تأويلكم وصرفكم القرآن واألحكام عن واقعها.

إىل من  ويلكم وصرفكم اخلالفة عن أمري املؤمنني أو: بئس تأ

 اليستحقها. 

 ويؤيده ما بعده من اجلمل.

                                                           

 .35، سورة اإلسراء: 50سورة النساء:  (216)
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 شرتمأوساء ما به 

ويستحب أن يبني للناس ما ارتكبه  ،رم اإلشارة بالباطلحتمسألة: 

 سابقًا.على ما ذكرناه  ، ورمبا كان واجبًاالغاصبون من اإلشارة املنحرفة

أن الطريق هذا بذكر لـه دل عليه وأرشده إليه، ف :مبعنى (يهشار إل)أو

 .هذا ال ذاك راطوأن الص ،الذاك

حمرمة، كما أن ـ باملعنى املذكور ـ اإلشارة إىل الباطل ومن الواضح أن 

ورمبا كانت مستحبة يف احلق املستحب كما ذكره الفقهاء شارة إىل احلق واجبة، اإل

 عن املنكر. يف باب األمر باملعروف والنهي

 فأرشدوه إىل  ويف قصة األعرابي الذي سأل عن خليفة رسول اهلل 

فأخذ  أبي بكر، فلما عجز عن جوابه جاؤوا به إىل أبي احلسن علي 

اجلواب، قال األعرابي: وحيكم يا أصحاب رسول اهلل والذي أشرمت إليه باخلالفة 

 ـ يعين ابن أبي قحافة ـ ليس فيه من هذه اخلالل خلة.

أن أعرابيًا بدويًا خرج من  :فعن املفضل بن عمر، عن أبي عبد اهلل 

قومه حاجًا حمرمًا، فورد على أدحي نعام فيه بيض فأخذه واشتواه وأكل منه، 

وذكر أن الصيد حرام يف اإلحرام، فورد املدينة فقال األعرابي: أين خليفة رسول 

 فقد جنيت جناية عظيمة؟. اهلل 

، فورد عليه األعرابي وعنده مأل من قريش فيهم: فأرشد إىل أبي بكر

عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وطلحة، والزبري، وسعد، وسعيد، وعبد 

 الرمحن بن عوف، وأبو عبيدة بن اجلراح، وخالد بن الوليد، واملغرية بن شعبة. 
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................................................................................................................................................. 

 ؟.فسّلم األعرابي عليهم فقال: يا قوم، أين خليفة رسول اهلل 

 .فقالوا: هذا خليفة رسول اهلل 

 فقال: أفتين.

 فقال لـه أبو بكر: قل يا أعرابي.

بيض نعام  فقال: إني خرجت من قومي حاجًا، فأتيت على أدحي فيه

فأخذته فاشتويته وأكلته، فماذا لي من احلج وما عليَّ فيه، أحالاًل ما حرم عليَّ 

 من الصيد أم حرامًا؟.

وأصحابه  فأقبل أبو بكر على من حوله فقال: حواري رسول اهلل 

 أجيبوا األعرابي.

، فأنت أحق قال لـه الزبري من بني اجلماعة: أنت خليفة رسول اهلل 

 بإجابته!.

 فقال أبو بكر: يا زبري، حب بين هاشم يف صدرك؟.

 .قال: وكيف ال وأمي صفية بنت عبد املطلب عمة رسول اهلل 

فقال األعرابي: إنا هلل ذهبت فتياي فتنازع القوم فيما ال جواب فيه، 

 دينه فنرجع عنه؟. اسرتجع بعد حممد  فقال: يا أصحاب رسول اهلل 

عرابي، ما يف القوم إال من جيهل ما فسكت القوم، فقال الزبري: يا أ

 جهلت.

 قال األعرابي: ما أصنع؟.

قال لـه الزبري: مل يبق يف املدينة من تسأله بعد من ضمه هذا اجمللس إال 

 صاحب احلق الذي هو أوىل بهذا اجمللس منهم.

................................................................................................................................................. 
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 قال األعرابي: فرتشدني إليه؟.

 قال لـه الزبري: إن إخباري يسر قومًا ويسخط قومًا آخرين.

 قال األعرابي: وقد ذهب احلق وصرمت تكرهونه؟.

ىل فقال عمر: إىل كم تطيل اخلطاب يا ابن العوام، قوموا بنا واألعرابي إ

 فال تسمع جواب هذه املسألة إاّل منه. علي 

 فقاموا بأمجعهم واألعرابي معهم حتى صاروا إىل منزل أمري املؤمنني 

 .فاستخرجوه من بيته وقالوا: يا أعرابي، اقصص قصتك على أبي احلسن 

 ؟.فقال األعرابي: فِلَم أرشدمتوني إىل غري خليفة رسول اهلل 

أبو بكر! وهذا وصيه يف أهل  ة رسول اهلل فقالوا: يا أعرابي، خليف

 بيته، وخليفته عليهم، وقاضي دينه، ومنجز عداته، ووارث علمه.

قال: وحيكم يا أصحاب رسول اهلل والذي أشرمت إليه باخلالفة ليس فيه من 

 هذه اخلالل خلة.

 فقالوا: يا أعرابي، سل عما بدا لك ودع ما ليس من شأنك.

حلسن، يا خليفة رسول اهلل إني خرجت من قومي قال األعرابي: يا أبا ا

 حمرمًا.

: تريد احلج فوردت على أدحي وفيه بيض نعام فقال لـه أمري املؤمنني 

 فأخذته واشتويته وأكلته.

 فقال األعرابي: نعم يا موالي.

 فأرشدت إىل جملس  فقال لـه: وأتيت تسأل عن خليفة رسول اهلل 

فاختصم القوم ومل يكن فيهم من جييبك على أبي بكر وعمر، فأبديت مبسألتك 

 مسألتك؟.

................................................................................................................................................. 
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 فقال: نعم يا موالي.

دبه صاحب الذؤابة فإنه فقال لـه: يا أعرابي، الصيب الذي بني يدي مؤ

 ، فسله فإنه يفتيك.ابين احلسن 

بعد موته  قال األعرابي: إنا هلل وإنا إليه راجعون، مات دين حممد 

 وتنازع القوم وارتدوا.

 : حاش هلل يا أعرابي، ما مات دين حممد فقال أمري املؤمنني 

 ولن ميوت.

وحواريه  قال األعرابي: أفمن احلق أن أسأل خليفة رسول اهلل 

وأصحابه فال يفتوني وحييلوني عليك فال جتيبين وتأمرني أن أسأل صبيًا بني يدي 

 املعلم، ولعله ال يفصل بني اخلري والشر.

: يا أعرابي، ال تقف ما ليس لك به علم، فقال لـه أمري املؤمنني 

 فاسأل الصيب فإنه ينبئك.

صحيفته خطًا، وقلمه يف يده وخيط يف  فمال األعرابي إىل احلسن 

 ويقول مؤدبه: أحسنت، أحسنت، أحسن اهلل إليك.

فقال األعرابي: يا مؤدب احلسن الصيب فتعجب من إحسانه وما أمسعك 

 تقول لـه شيئًا حتى كأنه مؤدبك.

 فضحك القوم من األعرابي وصاحوا به: وحيك يا أعرابي سل وأوجز.

، فوردت على قال األعرابي: فديتك يا حسن، إني خرجت حاجًا حمرمًا

 أدحي فيه بيض نعام فشويته وأكلته عامدًا وناسيًا؟.

: زدت يف القول يا أعرابي، قولك عامدًا مل يكن هذا من قال احلسن 

 مسألتك هذا عبث.

................................................................................................................................................. 
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 قال األعرابي: صدقت ما كنت إالَّ ناسيًا.

ـ وهو خيط يف صحيفته ـ: يا أعرابي، خذ بعدد  فقال لـه احلسن 

البيض نوقًا فامحل عليها فنيقًا فما نتجت من قابل فاجعله هديًا بالغ الكعبة؛ فإنه 

 كفارة فعلك.

 لنيق ما يزلقن.فقال األعرابي: فديتك يا حسن، إن من ا

 : يا أعرابي، إن من البيض ما ميرقن.فقال احلسن 

فقال األعرابي: أنت صيب حمدق حمرر يف علم اهلل مغرق، ولو جاز أن 

 .يكون ما أقولـه قلته: إنك خليفة رسول اهلل 

وأبي  : يا أعرابي، أنا اخللف من رسول اهلل فقال لـه احلسن 

 اخلليفة. أمري املؤمنني 

 األعرابي: وأبو بكر ماذا؟. فقال

 : سلهم يا أعرابي.قال احلسن 

 .فكرب القوم وعجبوا مما مسعوا من احلسن 

: احلمد هلل الذي جعل يفَّ ويفَّ ابين هذا ما جعله يف فقال أمري املؤمنني 

 .(877)(872)داود وسليمان إذ يقول اهلل عز من قائل: 

 

                                                           

 .10سورة األنبياء:  (211)

 .19611ح 11ب 211-266ص 0مستدرك الوسائل: ج (216)
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................................................................................................................................................. 

 

مسألة: إذا قلنا بوجوب االستشارة ووجوب اإلشارة ـ حبدودها كما ذكرناه 

واإلشارة ن االستشارة إف ،(820)هوغري (877)يف كتاب )الشورى يف اإلسالم(

 .(827)بشرائط معاكسة للشرائط املطلوبة حمرمة ولو يف اجلملة

 ورمبا كان بعض املصاديق منها مكروهًا.

................................................................................................................................................. 

                                                           

. يقع الكتاب  ه 1196 مقامه( يف قم املقدسة بتاريخ من تأليفات مساحة اإلمام الشريازي )أعلى اهلل (210)

الفصل األول: توضيح جوانب  . تناول مساحته فيه املواضيع التالية:11×  29صفحة قياس  113يف 

 من الشورى، املشري واملستشري، املشورة، هل تلزم املشورة، هل يلزم املستشار، كم قدر املشورة.

امه، األحزاب الدكتاتورية، فشل األحزاب السياسية يف العامل الفصل الثاني: تفصيل احلزب وأقس

الثالث، اهليكلية العامة لألحزاب السياسية، العالقات الداخلية يف التنظيمات، أقسام التمركز، بدل 

العضوية، األحزاب الدميقراطية والدكتاتورية، األحزاب السياسية واملؤسسات احلكومية، النظام القائم 

التجمعات الضاغطة، اللجوء إىل السرية، الفرق بني جمموعات النفوذ واألحزاب  على احلزبني،

السياسية، الزعماء احلقيقيون لألحزاب السياسية، الرأي العام، النظام احلزبي، الربملان، احلزب 

  الفصل الثالث: مجلة من روايات املشورة. واالنتخابات.

مؤسسة و.  ه1190دار الفردوس بريوت عام منها طبعة عدة مرات يف لبنان وقم املقدسة، طبع الكتاب 

الطبعة العاشرة هيئة حممد األمني ، ومطبعة الشهيد قم املقدسةو .هـ1129الوعي اإلسالمي بريوت عام 

ترجم الكتاب إىل اللغة الفارسية حتت عنوان )شورا در إسالم(  م.1000/   ه1129الكويت، عام 

ش. وكانت الطبعة السادسة يف انتشارات آل الرسول   ه1313وطبع يف انتشارات الوعي اإلسالمي 

 .قم املقدسة 

 احلكم يف اإلسالم. (269)

 كأن يتخذ بطانة من األشرار ليستشريهم يف الشؤون اخلطرية. (261)
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 حتت عنوان )ال تشاور هؤالء(: (828)ويف الغرر

 .مشاورة اجلاهل املشفق خطر :قال أمري املؤمنني 

 .استشر عدوك العاقل، واحذر رأي صديقك اجلاهل :وقال 

 .ال تشاورن يف أمرك من جيهل :وقال 

 .ال تشاور عدوك واسرته خربك :وقال 

خبياًل، فيعدل بك عن القصد،  ال تدخلن يف مشورتك :وقال 

 .ويعدك الفقر

ال تشركن يف رأيك جبانًا، يضعفك عن األمر )األمور(،  :وقال 

 .ويعظم عليك ما ليس بعظيم

ال تشركن يف مشورتك حريصًا، يهون عليك الشر، ويزين  :وقال 

 .لك الشره

ال تستشر الكذاب؛ فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد،  :وقال 

 .عد عليك )إليك( القريبويب

 .آفة املشاورة انتقاض اآلراء :وقال 

 .إذا ازدحم اجلواب نفي الصواب :وقال 

 .شر اآلراء ما خالف الشريعة :وقال 

 

                                                           

 .19905-19965ال تشاور هؤالء ح 1ف 1ب 6ق 112غرر احلكم ودرر الكلم: ص (262)
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................................................................................................................................................. 

حرمة اختاذ ـ (823)ـ ورمبا باألولويةيعطي  مالك كالمها 

الكفار فيما إذا ترتب عليه اإلضرار باملسلمني، أو سيطرة األجانب مستشارين من 

 على البالد والعباد.

اب نهم أشاروا إىل خالف الصوإف، «وساء ما به أشرمت: »قولـها 

 بسكوتهم على اغتصاب فدك والسلطة.

أن الباقني  إاّل ،ن كانوا عددًا حمدودًا منهمإن الذين أشاروا وإوبتعبري آخر: 

 ثم فصح نسبة اإلشارة إليهم بأمجعهم.حيث سكتوا شاركوهم اإل

 (824)ن التأويل يسبق اإلشارةإف ،والرتتيب بني اجلملتني على حسب الطبع

 كما ال خيفى.

 

                                                           

 فكيف باختاذ مستشار ضال كافر. ،نه إذا حرم اختاذ مستشار ضال مسلمإف (263)

 والثاني عمل خارجي. ،إذ األول عمل قليب وذهين (261)
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 (821)ه اغتصبتموشّر ما من

 . ، أشد احلرمةحيرم ما اغتصبوه أو اعتاضوه

ن الغصب حرام ولو كان مبقدار مثقال ذرة، فكيف بالغصب الذي هو إف

اليت يرضى  ومن سيدة نساء العاملني  ،ويف مثل هذا املوضع ،بهذا احلجم

 .اهلل لرضاها ويغضب لغضبها؟

ليه أكرب املفاسد من جيل إىل جيل وكيف بغصب اخلالفة حيث ترتب ع

 وإىل يوم ينظرون؟.

ومن ناحية  من ناحية الكّم ،ن الغصب بعضه أشد حرمة من بعضإف

 .، وكذلك من حيث املصاديق واآلثارالكيف أيضًا

إن اهلل عزوجل غافر كل ذنب إاّل رجل اغتصب  :قال رسول اهلل 

 .(826)أجريًا أجره، أو مهر امرأة

من خان جاره شربًا من األرض  :ي عن النيب ويف حديث املناه

جعله اهلل طوقًا يف عنقه من ختوم األرض السابعة حتى يلقى اهلل يوم القيامة مطوقًا 

 .(827)إال أن يتوب ويرجع

 .(822)احلجر الغصيب يف الدار رهن على خرابهاويف نهج البالغة: 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 ويف بعض النسخ: )اعتضتم(، ويف بعضها: )اعتصمتم(. (265)

 .11511ح 11ب 12ص 15، واملستدرك: ج16921ح 5ب 31ص 11مستدرك الوسائل: ج (266)

 .1066ح  باب ذكر مجل من مناهي النيب 12ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (261)

 .219نهج البالغة، قصار احلكم:  (266)
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يدل على أن ما قام به  «وشر ما منه اغتصبتم: »قولـها 

  ،م بالفعلهعلي ًاعظيم ًاشرالقوم من اغتصاب اخلالفة، واغتصاب فدك، كان 

 .ل شرًا فقط، لظهور العناوين يف الفعليةال أنه سيتحو

منا اغتصبت منها السيطرة إللتبعيض باعتبار أن فدك  (منه)ولعل كلمة: 

وهذا يف مقابل األشياء ، ألن األرض باقية مكانها وما أشبه؛ والوارد والثمرة

، ألن غصب كل وتنقل إىل غري مكانها، فتأملأيضًا املنقولة اليت تغتصب أعيانها 

 .سبهشيء حب

وكذلك بالنسبة إىل اخلالفة حيث يغتصب الظاهري منها فقط، أما الواقعي 

 .وذريته الطاهرين  وهي اإلمامة فباقية ألمري املؤمنني 

أي أن ما بدأمت منه  ،(827)هنا مبعنى االبتداءاوحيتمل أن تكون )من( ه

ن ن غصبهم فدكًا كان بداية ألنواع أخرى مأإذ  ،الغصب )وهو فدك( شر عظيم

فقد  ،كما ظهر طوال تاريخ الثالثة واألمويني والعباسيني ،الغصب عديدة وكثرية

وفرضوا  ،(870)وغصبوا النساء واجلواري ،غصبوا أموال الناس وأغاروا عليهم

خبارًا منها إهذا املعنى  .. ويعّدإىل غري ذلك مما هو كثري وكثري (877)الضرائب

 متضمنًا كل ذلك يف كلمة )ِمن(.مبا سيجري يف املستقبل )صلوات اهلل عليها( 

................................................................................................................................................. 

من االعتياض وهو أخذ « وشر ما منه اعتضتم»ويف بعض النسخ: 

                                                           

 وذلك كما تقول ملن ابتدأ سريه من نقطة معينة: شر ما منه سرت. (260)

 161-151ص 20حبار األنوار: ج كما يف حروب الردة ويف قصة مالك بن نويرة وغريها. راجع (209)

 بيان. 13ب

 .وغريه الضرائب على اخليلبعضهم كما فرض  (201)
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، كما يف (878)خذوا عوض ذلك فدكأودنياهم وألنهم باعوا دينهم  ؛العوض

قول سبحانه: 
(873). 

حيث اعتصموا بالدنيا وتركوا حبل  «تمصموشر ما منه اعت»ويف بعضها: 

 قال تعاىل: اهلل الذي أمر اهلل باالعتصام به وهو أمري املؤمنني علي 



(874). 

 

                                                           

 ك( جيوز فيها أن تكون منصرفة وغريمنصرفة.كلمة )فد (202)

 .192سورة البقرة:  (203)

 .193سورة آل عمران:  (201)
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 لتجّدن واهلل محمله ثقيالً 

والتحذير  ،واجب يف اجلملةومن يدور يف فلكهم حتذير الطغاة 

 أعم من التخويف بالعذاب األخروي والتخويف باآلثار الدنيوية.

إىل عظيم ما  . و)الثقل(: إشارةفهو مصدر ميمي ،واملراد باحململ: احلمل

ومن الواضح أن يرتتب على فعلهم من اخلسران والعذاب الدنيوي واألخروي، 

 .إال أن بعضها أثقل من بعض ،مطلق احملرمات حممله ثقيل

ابن أبي قحافة، وأوزار من دار يف  أن أوزاريدل أيضًا على  فقولـها 

 ثقيل يف اآلخرة. فلكه

قال تعاىل: 

(871) . 

وأميا داٍع دعا إىل ضاللة فاتبع، فإن عليه مثل  :وقال رسول اهلل 

 .(876)أوزار من اتبعه من غري أن ينقص من أوزراهم شيء

ًا فاسُتّن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه ومن اسَتّن شر :وقال 

 .(877)من غري منتقص من أوزارهم

والوزر يف اللغة: هو الثقل، وإمنا مسيت الذنوب بأنها أوزار؛ ألنها يثقل 

 كاسبها وحاملها.

                                                           

 .25سورة النحل:  (205)

 .13061ح 15ب 239ص 12مستدرك الوسائل: ج (206)

 .13066ح 15ب 232ص 12مستدرك الوسائل: ج (201)
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................................................................................................................................................. 

يف قولـه:  ويف تفسري القمي: قال علي بن إبراهيم 

(872)  قال: حيملون

وآثام كل من اقتدى بهم، وهو  ري املؤمنني آثامهم، يعين الذين غصبوا أم

واهلل ما أهريقت حمجمة من دم، وال قرعت عصًا بعصا،  :قول الصادق 

وال غصب فرج حرام، وال أخذ مال من غري حله، إال ووزر ذلك يف 

 .(300)من غري أن ينقص من أوزار العاملني بشيء (877)أعناقهما

أسسا ذلك هلم،  (307)النورجـ يف حديث ـ:  وقال أمري املؤمنني 

 .(308)وعليهما مثل مجيع أوزار هذه األمة إىل يوم القيامة

القسم يف مثل هذا املوضع واجب إذا توقف عليه النهي عن املنكر 

 أو تأكيده بالقدر الواجب.

يف هذا املوطن لدفع أدنى شبهة يف صحة وصدق  الصديقة  وقسم

أن تقسم من يرضى اهلل لرضاها ويغضب لغضبها إذ هل يعقل  ،كالمها 

 على باطل؟!

 وغبهم وبيل... ثقيل محمملهفال شك يف أن الغاصبني لفدك وللخالفة 

                                                           

 .25سورة النحل:  (206)

 أي األول والثاني. (200)

 ورة النحل.س 363ص 1تفسري القمي: ج (399)

 أي األول والثاني. (391)

 .21ب 121ص 31حبار األنوار: ج (392)
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 وغّبه وبيالً 

الغب الوبيل والعاقبة السوء والعذاب األخروي ملن غصب 

 اخلالفة وفدك، ويلزم االعتقاد بذلك وبيانه للناس.

الكبرية املعصية هذه ن مستقبل إاملستقبل، فسر: العاقبة وبالكالغّب و

 وبال وعقاب.الشديدة 

 والوبال: الثقل واملكروه الشديد العظيم، ويراد به العذاب الثقيل الشديد.

وسكوتكم على الباطل سوف واخلالفة ن عاقبة اغتصابكم فدك إأي: 

 .يف الدنيا واآلخرة يكون شديدًا عليكم

  ،يف الدنيا هإشارة حلمل حممله ثقياًل: لـها وحيتمل أن يكون قو

 . عذاب اآلخرةإشارة ل غبه وبياًلو

 الغاصب مطلق ن إف ،ثقل احلمل يف الدنيا نفسي وجسدي وتارخييثم إن 

الضمري  (303)ـ يعيش يف أشد أنواع وخزوغاصب اخلالفة ـ فكيف بغاصب فدك 

وذلك أيضًا خيّلف لـه  ،هوعذاب الوجدان مما يؤثر على أعصابه وجسدوتأنيبه 

 سوء السمعة يف احلياة وبعد املمات.

 

                                                           

الوخز يف اللغة: الطعن، وخزه بالرمح واخلنجر خيزه وخزا: إذا طعنه. واستعمل يف الطعن غري  (393)

 النافذ والنافذ معًا.
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 وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم  ،إذا كشف لكم الغطاء
 .(304)َوَخِسَر ه َناِلَك اْلم ْبِطل ونَ ما لم تكونوا تحتسبون 

ذّكر ينبغي أن يتذكر اإلنسان دائمًا يوم ُيكشف الغطاء فيه، وي

 اآلخرين بذلك اليوم خاصة الظلمة وأعوانهم لريتدعوا وليتم احلجة عليهم.

ويستمر يف عامل الربزخ ثم يوم القيامة، بعد املوت يبدأ  كشف الغطاءفإن 

، كما مبجرد املوت حيث ينكشف العامل اآلخر لإلنسان ويرى الثواب والعقاب

قال سبحانه: 
(301). 

 .(306)من مات فقد قامت قيامته :وقال رسول اهلل 

فإن أحدكم إذا مات فقد قامت قيامته يرى ما  :وقال النيب األكرم 

 .(307)لـه من خري أو شر

ما ذهب إليه بعض  اهناه  الصديقة قد يستظهر من قول

 قولـه تعاىل ع آخر يف تفسريوذكرناه يف موض ،املتكلمني


أن النوافذ  حاطة يف الدنيا أيضًا إاّلبلحاظ أن إطالقه يقتضي اإل (302)

 .ةقحنوها مغل

                                                           

 .16سورة غافر:  (391)

 .22سورة ق:  (395)

 .12ب 1ص 56حبار األنوار: ج (396)

 .2ب 16ص 1: جإرشاد القلوب (391)

 .51، سورة العنكبوت: 10سورة التوبة:  (396)
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قد يستظهر  .. وبان... وبدا...  إذا كشف لكم الغطاء: فكالمها 

فاألمر  ،ني يف اجلملة إال أن هنالك غطاء على احلواس قبل املماتمنه وحدة العامَل

وذلك كاألعمى الذي ال يبصر ماحييط  ،بل رفع حاجزباملعنى الدقيق ليس انتقااًل 

 فمع امتالكه البصر ينكشف لـه ماحوله ،به من أزهار وأشجار أو أشواك وأحجار

بالنسبة إليها.  وكذلك فاقد سائر احلواس ،ال أنه ينتقل ملكان آخر ويبني ويبدو،

فال ينفي االنتقال يف مراحل  ،كما ال خيفىوجمرد احتمال واحلديث كله يف اجلملة 

قد يكون أن قسمًا من األمر احتمال ل صأبل املراد  (307)كذلكالحقة أو أزمنة 

 برفع احلاجز.

أي: ظهر لكم الضّراء ورأيتم ، «وبان ما وراءه الضّراء: »قولـها 

 العذاب بعدما انكشف الغطاء.

وبدا لكم من ربكم ما مل »: قول الصديقة يظهر من 

عقل يف أقصى أن عذاب اآلخرة فوق كل ما يتخيل أو يت، «تكونوا حتتسبون

ن عذاب القوم فوق ما أأخربت ب نها أدرجاتهما كمًا وكيفًا، ويظهر 

 ،الساكت عن جرمهم يف األزمنة الالحقةو ،يتصور.. وكذلك الراضي بفعلهم

 أو لإلطالق كما أشرنا آنفًا. ،لوحدة املالك مع الساكتني ذلك الزمن

اقتباس من اآلية الكرمية:  «...وبدا لكم: »قولـها و


(370). 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 أي الحقة. (390)

 .11سورة الزمر:  (319)
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سهم من غصب اخلالفة وفدك ـ مبطلون إن القوم ـ وعلى رأ

« وخسر هنالك املبطلون»: وخاسرون، حيث قالت الصديقة الطاهرة 

، واملراد باملبطلني: الذين يستبدلون احلق (377)من سورة غافر اآلية املباركةوهي 

 وجعلوا مكانه الباطل. يف فدك واخلالفة أبطلوا احلق فإن القوم  ؛بالباطل

مع أن املبطلني خيسرون يف  أي يوم القيامة قولـه: السر يف من و

ن إف ،هو أن )اخلسارة احلقيقية( واملصداق األجلى هلا هو هنالك ،الدنيا أيضًا

ال تتحقق وال تظهر بشكل كامل قد ن كانت دنيوية أيضًا لكنها إواملبطلني خسارة 

 . جلميع الناسوكمًا  كيفامنا تتحقق وتظهر يف اآلخرة إزمنًا يف الدنيا، و كيفًا ودائٍم

تعاىل: قال 


(378) . 

ألن األعمال ؛ (373)«وال تفضحين على رؤوس األشهاد»ويف الدعاء: 

أمام الناس يف اآلخرة، قال تعاىل: بشكل كامل تنكشف 


(374). 

 ،نهم يف اآلخرة من اخلاسرينأجيب بيان أن القوم كانوا مبطلني و

 ن ــوال ينبغي اإلصغاء مل، و... ثقياًل وعاقبته وبياًل مهعمل نهم سيجدون حمملأو

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .16سورة غافر:  (311)

 .51سورة غافر:  (312)

 اليوم اخلامس عشر. 21العدد القوية: ص (313)

 .0سورة الطارق:  (311)
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 يردع عن ذلك بدعوى أنه خمل بالوحدة إذ:

ال تعين )الوحدة( عدم البحث واحلوار والدفاع عن املعتقد، بل 

ن إبل  ،تعين )التنسيق والتعاون( يف قبال العدو املشرتك ويف نقاط االشرتاك

تدفع حنو سو ،الوحدة املبنية على فتح باب احلوار حبرية تامة ستكون أعمق وأوثق

 ،التقارب الثقايف والفكري أكثر فأكثر، وغريها ليس أكثر من تظاهر ونفاق عادًة

 وبعبارة أخرى ينبغي أن تتكامل قيمة الوحدة مع قيمة احلرية ال أن تلغيها.

أول خمل للوحدة عندما عّين أمري   لو صح ذلك لكان الرسول

ـ وهو يعلم بأن العديد وأخذ يؤكد على مناقبه وخالفته  ،املؤمنني عليًا 

 ولغري ذلك ـ. ،ألن بينهم وبينه ثارات بدر وحنني ؛سوف ال يستجيبون

دليل  ،هذا وسائر ما احتجت به عليهم  الصديقة نفس كالم

 ح أن متنع اإلنسان عن بيان معتقده ورأيه.على أن الوحدة املطلوبة ال يص

، (371)الساكت عن احلق شيطان أخرسال ميكن إهمال مثل: 

إىل غري ذلك، وتفصيل وأدلة النهي عن املنكر، وتنبيه الغافل وإرشاد اجلاهل وما 

 الكالم يف حمله.

ومن الواضح أن الوحدة ال تشمل املعتقدات، بل تشمل ـ يف اجلملة ـ 

 مور السياسية وما شابهها حبسب املوازين الشرعية.األ

 

                                                           

 : 001هاره حقولوا باحلق وال متسكوا عن إظ 11ف 1ب 1ق 19يف غرر احلكم ودرر الكلم: ص (315)

ال خري يف السكوت عن احلق، كما أنه ال خري يف القول باجلهل. 
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 على قبر النبي  ثم عطفت 



كما يستحب  ،(376) مطلقًا يستحب العطف على قرب النيب 

لألدلة  مطلقًا، وذلك العطف على قبور األنبياء واألوصياء والصلحاء 

 :(377)انها، ومنهاالكثرية العقلية والنقلية املذكورة يف مظ

.. رسول اهلل على زيارة قرب   ة الصديقة الطاهرةجلريان سري

 .يف أحد (372)عمها محزة ومن قبله زيارة قرب 

ن إف؛ يف هذا املوطن على قرب الرسول  عطفها مضافًا إىل 

 .ال جهة لـه إال أنه باحتفافه بالقرائن ـ كاملقام ـ يفيد الرجحانقالوا بأنه ن إالفعل و

 يف مماته كالسالم عليه يف حياته  ى النيبملا ورد من أن السالم علو

(377) ا ورد من فضل زيارة القبور ملو. (380)ثوابالجر ونفس األفيه و

 .(387)مطلقًا

على قرب اإلمام خده وضع )صلوات اهلل عليه( ا ورد من أن اإلمام السجاد ملو

 .(388)( املباركةزيارة أمني اهلل)يف  أمري املؤمنني 

                                                           

أي سواء للمظلوم وغريه، لطلب الشفاعة يف قضاء احلوائج وعدمه، بل جمرد الزيارة والعطف حنو  (316)

 القرب الشريف مستحب يف ذاته.

 طالق.بعض األدلة اآلتية بتنقيح املناط واملالك وبعضها باإل (311)

 .2293ح 16ب 365ص 2ستدرك الوسائل: جم (316)

 .5ب 319ص 11راجع وسائل الشيعة: ج (310)

 .3ب 161ص 01راجع حبار األنوار: ج (329)

 .2ب 116ص 01راجع حبار األنوار: ج (321)

 .10151ح 39ب 305ص 11راجع وسائل الشيعة: ج (322)
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والتأسي  ضافة إىل أن كل ذلك يزيد من حمورية الرسل واألوصياء إ

الفرد ري الكبري على إصالح وغري خفي ما لذلك من التأث، )صلوات اهلل عليهم(بهم 

السر الشيطاني يعلم هنا ومن  ..وبعثه حنو كل معاني اخلري والصالح ،اجملتمعو

،  (383)الكائن وراء الدعوة إىل هدم قبورهماخلبيث واملغزى واحلقد الكبري 

، فإنهم أو نقل اجلنائز إليهم وما أشبه ذلك ،أو حتريم قصدهم والصالة عندهم

 .على قيم اإلسالم وتعاليمه أرادوا بذلك القضاء

قال تعاىل: 

(384). 

 

بعد أبيها مخسًة  طمة عاشت فا، قال: عن أبي عبد اهلل 

وسبعني يومًا مل ُتَر كاشرًة وال ضاحكة، تأتي قبور الشهداء يف كل مجعة مرتني 

 ، هاهنا كان االثنني واخلميس، فتقول: هاهنا كان رسول اهلل 

 .(381)املشركون

                                                           

املصادف للعشرين من   ه1121يف صبيحة يوم االثنني الثالث والعشرين من شهر حمرم احلرام عام  (323)

م قام اإلرهابيون التكفرييون باالعتداء اآلثم على مرقد اإلمامني العسكريني 2996شهر شباط عام 

  يف مدينة سامراء املقدسة، حيث قاموا بزرع العبوات الناسفة واملتفجرات يف مجيع أحناء املرقد

مقتدين  آلل البيت  الشريف ومن ثم تفجريه وتدمريه بالكامل مؤكدين حقدهم وعدائهم

، ولكن هيهات هيهات أن يتم هلم ما أرادوه، فهذه  بأسالفهم الوهابيني يف هدم قبور أئمة البقيع 

سنة اهلل جارية يف خلقه بأن األرض يورثها عباده الصاحلون ويأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره 

 املشركون.

 .32سورة التوبة:  (321)

 .3زيارة القبور حباب  226ص 3الكايف: ج (325)
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كانت تصلي هناك  أنها  :ويف رواية أخرى: عن أبي عبد اهلل 

، قال: . وعن يونس، عن أبي عبد اهلل (386)وتدعو حتى ماتت 

 إن فاطمة  كانت تأتي قبور الشهداء يف كل غداة سبت، فتأتي قرب محزة

 غفر لهوترتحم عليه وتست(387). 

جاءت يقول:  وعن حممد بن املفضل، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

 :إىل سارية يف املسجد وهي تقول وختاطب النيب  فاطمة 

(382) 


يقول:  عن احلسن بن علي الوشاء، قال: مسعت أبا احلسن الرضا 

 إن لكل إمام عهدًا يف عنق أوليائهم وشيعتهم، وإن من متام الوفاء بالعهد

وحسن األداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة يف زيارتهم وتصديقًا ملا رغبوا 

 .(387)القيامةفيه، كان أئمتهم شفعاءهم يوم 

من قال:  : أن النيب عن أبيه  وعن جعفر بن حممد 

 .(330)زارني حيًا وميتًا كنت لـه شفيعًا يوم القيامة

                                                           

 .3باب إتيان املشاهد وقبور الشهداء ح 561ص 1الكايف: ج (326)

 .3166ح 55ب 221ص 3وسائل الشيعة: ج (321)

 .25ح 1ب 106-105ص 13حبار األنوار: ج (326)

 .2ح 13ب 03ص 6، والتهذيب: ج3ح 26ب 10-16ص 6تهذيب األحكام: ج (320)

 .31قرب اإلسناد: ص (339)
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ال تشد  :وعن ياسر اخلادم، قال: قال علي بن موسى الرضا 

الرحال إىل شيء من القبور إال إىل قبورنا، أال وإني مقتول بالُسم ظلمًا ومدفون 

يف موضع غربة، فمن شد رحله إىل زيارتي استجيب دعاؤه وغفر لـه 

 .(337)ذنوبه

أمتوا برسول اهلل : يه()صلوات اهلل علويف حديث األربعمائة قال أمري املؤمنني 

  حجكم إذا خرجتم إىل بيت اهلل؛ فإن تركه جفاء وبذلك أمرمت، وأمتوا

 .(338)بالقبور اليت ألزمكم اهلل عزوجل حقها وزيارتها، واطلبوا الرزق عندها

، قال: قال رسول اهلل وعن أبي حجر األسلمي، عن أبي عبد اهلل 

 :دينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني من أتى مكة حاجًا ومل يزرني إىل امل

زائرًا وجبت لـه شفاعيت ومن وجبت لـه شفاعيت وجبت لـه اجلنة، ومن مات يف 

أحد احلرمني مكة واملدينة مل يعرض ومل حياسب، ومن مات مهاجرًا إىل اهلل 

 .(333)عزوجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر

 يا أبتاه،  : لرسول اهلل وقال احلسني بن علي بن أبي طالب 

: يا بين، من زارني حيًا أو ميتًا، أو ما جزاء من زارك؟. فقال رسول اهلل 

زار أباك، أو زار أخاك، أو زارك، كان حقًا عليَّ أن أزوره يوم القيامة وأخلصه 

 .(334)من ذنوبه

                                                           

 .10626ح 61ب 562ص 11وسائل الشيعة: ج (331)

أصحابه يف جملس واحد أربعمائة باب مما يصلح  علم أمري املؤمنني  616ص 2اخلصال: ج (332)

 .19للمسلم يف دينه ودنياه ح

 .5ح باب زيارة النيب  516ص 1الكايف: ج (333)

 باب ثواب زيارة النيب واألئمة )صلوات اهلل عليهم أمجعني(  511ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (331)

 .3150ح
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من زار أنه قال:  وروي عن أبي حممد احلسن بن علي العسكري 

. (331)مل يشتك عينه، ومل يصبه سقم، ومل ميت مبتلى جعفرًا وأباه 

من زارني غفرت لـه ذنوبه، ومل ميت أنه قال:  وروي عن الصادق 

من زار  :وعن احلسن بن حممد القمي، قال: قال لي الرضا  .(336)فقريًا

، وقرب أمري املؤمنني  ببغداد كان كمن زار قرب رسول اهلل  قرب أبي 

. إىل غري ذلك مما (337)فضلهما وألمري املؤمنني  إال أن لرسول اهلل 

أحياء عند ربهم يرزقون وال فرق بني  حث على زيارتهم ودل على أنهم 

 وميتهم. حيهم

وهناك الروايات الكثرية من الفريقني على استحباب زيارة مطلق القبور، 

 نشري إىل بعضها من مصادرنا:

إنهم يأنسون بكم، فإذا ـ يف زيارة القبور ـ قال:  عن أبي عبد اهلل 

 .(332)غبتم عنهم استوحشوا

ؤمن ، قال: قلت لـه: املوعن إسحاق بن عمار، عن أبي احلسن 

نعم، وال يزال مستأنسًا به ما دام عند قربه، فإذا قام يعلم مبن يزور قربه؟. قال: 

 .(337)وانصرف من قربه دخله من انصرافه عن قربه وحشة

                                                           

 .2ح 26ب 16ص 6تهذيب األحكام: ج (335)

 .31ح 1ب  115ص 01حبار األنوار: ج (336)

 .10161ح 69ب 515ص 11وسائل الشيعة: ج (331)

 .3161ح 51ب 222ص 3وسائل الشيعة: ج (336)

 .1باب زيارة القبور ح 226ص 3الكايف: ج (330)
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بالبقيع،  وعن عمرو بن أبي املقدام، قال: مررت مع أبي جعفر 

 فقال:  فمررنا بقرب رجل من أهل الكوفة من الشيعة قال: فوقف عليه 

 اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وأسكن إليه من رمحتك ما

 .(340)الهيستغين بها عن رمحة من سواك، وأحلقه مبن كان يتو



 وقد ورد يف الزيارات:

السالم عليك يا حجة اهلل وابن حجته... ثم انكب على القرب وقل: 

(347). 

يا ولي اهلل إن بيين وبني اهلل عزوجل ثم انكب على الضريح فقّبله وقل: 

لى سره، ذنوبًا كثرية ال يأتي عليها إال رضى اهلل ورضاكم، فبحق من ائتمنكم ع

واسرتعاكم أمر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته، ومواالتكم مبواالته، ملا استوهبتم 

 .(348)ذنوبي، وكنتم شفعائي إىل اهلل تعاىل...

بأبي أنت وأمي يا أمري املؤمنني يا حجة ثم انكب على قربه وقال: 

 .(343)اخلصام، بأبي أنت وأمي يا باب املقام...

لهم لرحتمك تعرضت، وبإزاء قرب أخي الثم انكب على القرب وقل: 

                                                           

 .6باب زيارة القبور ح 220ص 3الكايف: ج (319)

 16ب 61ص 6. راجع تهذيب األحكام: جوالنا أبي عبد اهلل احلسني ورد ذلك يف زيارة م (311)

 .1ح

 .12211ح 66ب 125ص 19مستدرك الوسائل: ج (312)

 .6ب 05فرحة الغري: ص (313)
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 .(344)نبيك وقفت، عائذًا به من النار، فأعذني من نقتمك وسخطك... 

................................................................................................................................................. 

سالم اهلل وسالم مالئكته املقربني رب فقّبله وقل: ثم انكب على الق

 .(341)واملسلمني لك بقلوبهم يا أمري املؤمنني... 

وقل:  وهو عند رجل احلسني  ثم اعطف على علي بن احلسني 

 ...السالم عليك يا ابن رسول اهلل(346). 

 إىل غريها وغريها.

ذكرناه من استحباب العطف على قبور ويف رواية صفوان دالالت على ما 

وزيارتهم والتوسل بهم وبيان بعض ثوابها، إىل غريها من  املعصومني 

 .(347)الروايات الكثرية الكثرية وقد نقلنا بعضها يف كتاب )الدعاء والزيارة(

                                                           

 .21ح 1ب 399ص 01حبار األنوار: ج (311)

 .23ح 1ب 396ص 01حبار األنوار: ج (315)

 .1ح 39ب 351ص 06حبار األنوار: ج (316)

من تأليفه  الشريازي )أعلى اهلل مقامه( يف كربالء املقدسة، وانتهى مساحته من تأليفات اإلمام  (311)

، وقد تناول )أعلى اهلل 11×21صفحة قياس  1912. يقع الكتاب يف  ه1315رمضان املبارك6ليلة 

مقامه( فيه األدعية والصلوات والزيارات، التعقيبات املشرتكة واملختصة، أدعية الصباح واملساء، أدعية 

األسبوع، النوافل اليومية والصلوات املستحبة، مجلة من األدعية املأثورة كدعاء الصباح وكميل  أيام

والعشرات واالحتجاب والسمات واالعتقاد والعلوي املصري واملشلول ويستشري واحلرز اليماني واجملري 

، مة واألئ واجلوشن الكبري والصغري ومكارم األخالق وأدعية أخرى، الصالة على النيب 

أدعية للحوائج، أعمال السنة وملحقاتها، أعمال شهر رجب، أعمال شهر شعبان، أعمال شهر 

رمضان، أعمال شهر شوال، أعمال ذي القعدة، أعمال ذي احلجة، أعمال شهر حمرم، أعمال شهر 

صفر اخلري، أعمال شهر ربيع  األول، أعمال شهر ربيع الثاني، أعمال شهر مجادى األوىل، أعمال 
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يف )إرشاد القلوب(: عن صفوان اجلمال، قال: ملا وافيت مع موالي 

 الغري يريد أبا جعفر املنصور. قال لي:  جعفر بن حممد الصادق 

 يا صفوان، أنخ الناقة؛ فإن هذا حرم جدي أمري املؤمنني فأخنتها، فنزل .

 .افعل مثل ما أفعلوغري ثوبه وحتفى،وقال لي:واغتسل 

قّصر خطاك وألق عينيك إىل ففعلت، ثم أخذ حنو الذكوات وقال لي: 

األرض؛ فإن لك بكل خطوة مائة ألف حسنة، ومتحى مائة ألف سيئة، وترفع 

لك مائة ألف درجة، وتقضى لك مائة ألف حاجة، ويكتب لك ثواب كل 

 .صديق وشهيد مات أو قتل

                                                                                                                                        

هر مجادى اآلخرة، أعمال وآداب متفرقة، أعمال يوم النريوز، أعمال شهر نيسان، آداب السفر، ش

، ، زيارة فاطمة الزهراء ، ملحقات زيارة النيب  آداب الزيارة، زيارة الرسول األعظم

، أعمال مسجد ، سائر الزيارات يف املدينة املنورة، زيارة أمري املؤمنني  زيارة أئمة البقيع

، أعمال مسجد السهلة، عمل مسجد زيد  الكوفة، زيارة قرب مسلم بن عقيل وهاني بن عروة

، زيارة  ومسجد صعصعة ومسجد اجلعفي ومسجد بين كاهل ومسجد غين، زيارة اإلمام احلسني

، فضل مسجد براثا، زيارة النواب  ، زيارة الكاظمني الناحية املقدسة، التربك برتبة احلسني

، زيارة  ، زيارة السيد حممد ، زيارة اإلمام الرضا ، زيارة سلمان الفارسي األربعة

 ، زيارة اإلمام املهدي ، زيارة السيدة حكيمة ، زيارة أم القائم اإلمامني العسكريني

دعاء العهد، دعاء الندبة، الزيارات اجلامعة الكبرية، زيارة املعصومني ،  الزيارة بالنيابة عن ،

، زيارة أوالد  ، زيارة بيت املقدس، زيارة األنبياء زيارة السيدة زينب الكربىالغري، 

، زيارة العلماء واملؤمنني، حديث الكساء، رقاع احلاجة  ، زيارة فاطمة املعصومة األئمة

. وطبعة مؤسسة الفكر 1111عام  وقد طبع عدة مرات منها: طبعة مؤسسة البالغ، بريوت …و

. وطبعة مكتبة األلفني، الكويت. وطبع يف إيران، باللغتني العربية  ه1115م عا اإلسالمي بريوت

باللغتني العربية   ه 1196مؤسسة الفكر اإلسالمي قم املقدسة عام طبعه والفارسية. كما أعادت 

والفارسية، خبط حممود اشريف تربيزي. وقد ترمجه آية اهلل الشيخ اخرت عباس النجفي إىل اللغة األردية 

نشر  إدارة، وقامت بطبعه 11×21صفحة قياس  1960عنوان )مفاتيح اجلنان جديد(، ويقع يف  حتت

 الهور باكستان. ومؤسسة الرسول األعظم  معارف إسالمي الهور باكستان،
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ثم مشى ومشيت معه حافيًا وعلينا السكينة نسبح اهلل ونقدسه ونهلله إىل 

. اطلببعكازته، وقال لي: أن بلغنا القرب، فوقف عليه ونظر مينة ويسرة وخط 

. إنا هلل وإنا إليه راجعونفطلبت فإذا أثر القرب يف اخلط، ثم أرسل دمعة وقال: 

 ثم قال:

 ،السالم عليك أيها الوصي الرب التقي، السالم عليك أيها النبأ العظيم

السالم عليك أيها الصديق الشهيد، السالم عليك أيها الرضي الزكي، السالم 

صي رسول رب العاملني، السالم عليك يا خرية اهلل من اخلالئق عليك يا و

أمجعني، أشهد أنك حبيب اهلل وخاصة اهلل وخالصته، السالم عليك يا ولي 

 .اهلل، وموضع سره، وعيبة علمه، وخازن وحيه

بأبي أنت وأمي يا أمري على القرب الشريف، وقال:  ثم انكب 

 التام، أشهد أنك قد بلغت عن اهلل تعاىل املؤمنني، بأبي أنت وأمي يا نور اهلل

ما محلت، ورعيت ما استحفظت، وحفظت ما استودعت،  وعن رسوله 

وحللت حالل اهلل، وحرمت حرام اهلل، وأقمت أحكام اهلل، ومل تتعد حدود 

اهلل، وعبدت اهلل خملصًا حتى أتاك اليقني، صلى اهلل عليك وعلى األئمة من 

 .بعدك

يا صفوان، من كعتني عند الرأس الكريم، ثم قال: فصّلى ر ثم قام 

زار أمري املؤمنني بهذه الزيارة وصّلى بهذه الصالة، رجع إىل أهله مغفورًا ذنبه، 

مشكورًا سعيه، وكتب لـه ثواب كل من زاره من املالئكة املقربني، وأنه ليزوره يف 

 .كل ليلة سبعون قبيلة من املالئكة

 .مائة ألف قلت: وكم القبيلة؟. قال:
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يا جداه، يا سيداه، يا طيباه، يا ظاهراه، ثم خرج القهقرى وهو يقول: 

زيارتك، ورزقين العود إليك، واملقام يف  ال جعله اهلل تعاىل آخر العهد من

حرمك، والكون معك ومع األبرار من ولدك، صلى اهلل عليك وعلى املالئكة 

 . فقلت: يا سيدي أ تأذن لي أن أخرب أصحابك من أهل الكوفة؟.احملدقني بك

 .(342). وأعطاني دراهم فأصلحت القربنعمفقال: 



 وقصده وااللتجاء إليه عطف املظلوم على قرب النيب  يستحب

هذا و ،وكذلك سائر مراقد األنبياء واألئمة واألولياء  والتوسل به،

يف مماته كما هو يف  ن النيب إف ؛األمر العامذلك مصداق من مصاديق 

ويتمكن من  ،(347)يسمع الكالم ويرد اجلواب ،رزقعند ربه ُي حياته، حّي

 حتى يرفع اهلل ظالمته.والشفاعة لـه  الدعاء للمظلوم

علماء المة، وقد حتدث عنه ويعترب هذا البحث من العقائد اإلسالمية املسّل

 .الطاهرين يف كتب أصول الدين يف حبث الشفاعة والتوسل إىل اهلل بأوليائه

وزيارته وااللتجاء  على الرسول استحباب العطف ال خيتص 

بالظلم الشخصي الفردي،  والتوسل به وكذلك األولياء املعصومني إليه 

 ل ــان تشكيــم رجحــنوعي على أمة، ومن ذلك يعلالظلم منه ومن الأعم بل هو 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 ومما جاء من األخبار واآلثار. ويف فضل زيارته  111ص 2إرشاد القلوب: ج (316)

 .1ب 331ص 11راجع وسائل الشيعة: ج (310)
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..  جلان وهيئات تهتم بإرسال املظلومني يف جماميع إىل مراقد املعصومني

عند الشريفة حنو مراقدهم الراجلة وغريها وكذلك حال املسريات اجلماهريية 

 ..عام أو ما أشبهأو مرض غالء  وأنزول بالء عام كحاكم جائر أو فقر 

قيه أو شورى الفقهاء وقد يلزم كل ذلك على حسب تشخيص الف

 ، وما أحوجنا اليوم إىل مثل هذه التضرعات والتوسالت.املراجع

 

، وهكذا االبن، يستحب عطف البنت على قرب أبيها مطلقًا

 وكذلك قرب األم، على ما يستفاد من الروايات.

قة بالصديإضافة إىل أنه تأٍس  ،وهذا أيضًا مصداق آخر للكليات الواردة

ن عطف البنت أو الولد على قرب األب أو اجلد مما إ، ف)صلوات اهلل عليها(الطاهرة 

 يندب إليه، خصوصًا إذا كان األب من أولياء اهلل الصاحلني.

ورمبا كان حمرمًا يف  ،قرب الكافر واملنافقرمبا يستثنى من استحباب ذلك نعم 

 .(310)ِرِهَواَل َتُقْم َعلى َقْبقال سبحانه: بعض املصاديق، 

زوروا موتاكم؛  :، قال: قال أمري املؤمنني عن أبي عبد اهلل 

فإنهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قرب أبيه وعند قرب أمه مبا 

 .(317)يدعو هلما

 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .61سورة التوبة:  (359)

 .19باب زيارة القبور ح 239-220ص 3الكايف: ج (351)
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 راوية هذه اخلطبة الشريفة: تقول السيدة زينب 

 (.رسول اهلل على قرب ـ  ـ أي الصديقة الطاهرة  ثم عطفت)

مالصق  وقرب النيب النبوي الشريف، اخلطبة يف املسجد كانت حيث 

)عليهما الصالة كان يف بيت أمري املؤمنني علي وفاطمة ر الطاهألن القرب  ؛للمسجد

كما جاء ذلك يف  ،دفن هناكو يف نفس البيت حيث كانت وفاته والسالم( 

 تويف يف بيت  مجلة من األحاديث اليت رواها العامة واخلاصة بأنه 

 . فاطمة

 لنفسه وأزواجه ًامسجده بنى حوله بيوتًا صغار ىبن ملا فإن رسول اهلل 

وألصحابه، وكان من هندسة البيوت أن جعل  وزوجها  وفاطمة 

لكل بيت من تلك البيوتات بابني، بابًا إىل املسجد وبابًا يف الطرف اآلخر إىل 

)صلوات اهلل باب علي وفاطمة  وملا جاء األمر اإلهلي بسد األبواب كلها إاّل ،الشارع

البيوت فلم يبق هلا إال باب بابان، أما سائر  بقي لبيت علي وفاطمة عليهما( 

)عليه واحد إىل الشارع، والقوم عندما هجموا على دار فاطمة وخرجوا بعلي 

إىل املسجد جاءوا به من الباب الذي يف الشارع ال الباب الذي كان الصالة والسالم( 

 إىل املسجد.
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 وقالت:
 شاهدها لم تكثر الخطب لو كنتَ           قد كان بعدك أنباء وهنبثة



 .نشاؤه على قرب النيب إنشاد مثل هذا الشعر وإيستحب 

أما شعر احلق فهو بني  ،الشعر املكروه هو الشعر الذي ليس حبقفإن 

شاعر امسه  مستحب ومباح ولرمبا وجب، ولذا كان لرسول اهلل 

 .(318)حسان

                                                           

حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار.  (352)

كنيته: أبو الوليد، ويقال: أبو احلسام. وهو من األنصار ومن قبيلة اخلزرج. عاش يف اجلاهلية فقصد 

اذرة والغساسنة ومدحهم ونال جوائزهم، ثم أدرك اإلسالم فأسلم وأصبح شاعر رسول اهلل ملوك املن

  وصاحبه. كان النيب  يضع لـه منربًا يف املسجد يقوم عليه قائمًا ينافح عن رسول اهلل 

. ويروى أن إن اهلل يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول اهلل يقول:  ورسول اهلل 

سان وهو ينشد الشعر يف املسجد فلحظه. فقال حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه خري منك. عمر مر حب

مشهدًا وكان جينب، يقول ابن الكليب: كان حسان لسنًا شجاعًا  قال: صدقت. مل يشهد مع النيب 

من حيمي أعراض :فأصابته علة أحدثت فيه اجلنب. وملا كان يوم األحزاب، قال النيب 

: نعم، ل كعب بن مالك: أنا. وقال ابن رواحة: أنا. وقال حسان: أنا. فقال . قااملسلمني؟

اهج قريشًا؛ فإنه ، قال: . وعن عائشة: إن النيب اهجهم أنت وسيعينك عليهم روح القدس

. ويروى أنه قيل البن عباس: قدم حسان اللعني!. فقال ابن عباس: ما هو أشد عليهم من رشق النبل

بنفسه ولسانه. وعن أم عروة بنت جعفر بن الزبري بن العوام، عن  مع رسول اهلل بلعني، قد جاهد 

نساءه يوم أحد، خلفهن يف فارع وفيهن صفية بنت  أبيها، عن جدها، قال: ملا خلف رسول اهلل 

عبد املطلب، وخلف فيهن حسان. فأقبل رجل من املشركني ليدخل عليهن. فقالت صفية حلسان: 

. وأبى عليها ـ ويف رواية أخرى ـ أنه قال: لو كان ذاك يفَّ لكنت مع رسول اهلل  عليك الرجل. فجنب

فتناولت السيف فضربت به املشرك حتى قتلته، ثم قطعت رأسه وقالت حلسان: قم فاطرحه على اليهود 

امرأة وهم حتت احلصن. قال: واهلل ما ذاك يفَّ. ـ ويف رواية أخرى ـ أنها قالت حلسان: قم فاسلبه؛ فإني 
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ينشئ الشعر بنفسه كما يف ديوانه )عليه الصالة والسالم( وكان أمري املؤمنني علي 

 .(313)املنسوب إليه

 .(314)األشعار ونئكانوا ينش وكذلك بعض األئمة الطاهرين 

                                                                                                                                        

وهو رجل. فقال: ما لي بسلبه يا بنت عبد املطلب من حاجة. فأخذت رأسه فرميت به عليهم. فقالوا: 

قد علمنا واهلل إن هذا مل يكن ليرتك أهله خلوفًا ليس معهم أحد، فتفرقوا. كف بصره آخر عمره بعدما 

 قيل: زمن معاوية.عاش مائة ونيفًا من السنني، تويف سنة أربع ومخسني، وقيل: سنة أربعني. و

 ( وهو يشمل أشعارًا منسوبة لإلمام علي بن أبي طالب )ديوان أمري املؤمنيين  (353)

ومتضمنة ملضامني الروايات واآليات القرآنية، كما وتشمل املباحث األخالقية والعقائدية 

ر من واحلماسية. وقد رتبت أشعار هذا الديوان على ترتيب حروف اهلجاء وتبتدئ قوايف األشعا

األلف  وتنتهي بـالياء وبعض هذه األشعار غري صادرة عن اإلمام . ؛ فإنه  أنشد

: بأن الديوان املنسوب ألمري بعضها جوابًا آلخرين. يقول العالمة الشيخ آقا بزرك الطهراني 

مجع من قبل قطب الدين الكيدري شارح )نهج البالغة(، وهو الشيخ أبو احلسن  املؤمنني 

بن احلسن البيهقي النيشابوري من تالمذة املرحوم الطربسي، مجع هذه األشعار على حممد 

هـ. 513أساس ما مجعه أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الفنجكردي النيشابوري املتوفى سنة 

قريبة من النسخة اليت مجعها ودونها  إن النسخة املوجودة واملطبوعة من ديوان اإلمام 

إال أن يف هذه النسخة قد حذفت املصادر واألسانيد هلذه األشعار، علمًا  قطب الدين الكيدري

باسم )شعر  332بأن أقدم نسخة من الكتاب مجعها ابن أمحد عبد العزيز اجللودي املتوفى سنة 

(. ترجم هذه األشعار إىل الشعر الفارسي وشرحها احلسني بن معني الدين امليبدي من علي 

هـ. لقد مجع هذا الديوان وشرحه سبعة عشر شخصًا ورمبا أكثر، 609كبار علماء السنة سنة 

وتوجد ما يقارب من ثالثني نسخة من الديوان وشرحه يف املكتبات العامة ملدينيت مشهد وقم يف 

 إيران.

 عندما أحضره املتوكل العباسي وطلب منه أن ينشده الشعر،  مثل شعر اإلمام اهلادي  (351)

 :فأنشده 
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................................................................................................................................................. 

. (311) يف كربالء أنشأ الشعر مكررًا)عليه الصالة والسالم( واإلمام احلسني 

 .(316)  عليهم أمجعني()صلوات اهللوهكذا أنشأه مجلة من الصاحلني حبضور األئمة 

................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                        

 59قال: فبكى املتوكل حتى بلت حليته دموع عينيه وبكى احلاضرون. راجع حبار األنوار: ج

 .25ضمن ح 1ب 212-211ص

 :مثل قولـه  (355)

 

 :خماطبًا ابنته سكينة   وقولـه 

 .فصل يف مقتله  190و 00ص 1راجع املناقب ج

واليت قاهلا يف حضور هشام  مثل قصيدة الفرزق امليمية يف مدح اإلمام زين العابدين  (356)

يف قصة معروفة لدى الكعبة املشرفة، وكذلك  األموي الذي تظاهر بعدم معرفته باإلمام 

، وغري فأكرمه اإلمام  قصيدة دعبل اخلزاعي التائية واليت قاهلا يف حمضر اإلمام الرضا 

 ذلك مما هو كثري ضمته كتب التاريخ واألدب.
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بكل كلماته ـ  ـ اليت قالتها الصديقة وغري خفي أن هذه األشعار 

 .(317) نشادًاإأو  نشاًء منها إسواء كانت  ،حجة



 واألئمة واألولياء  ينبغي أن خياطب اإلنسان النيب 

أباها   الصديقة الزهراء كما خاطبت م،حال حياته مبعد مماتهم كما خياطبه

 نه أمن حيث االطمئنان ب  إذ  الكالم ويرى املقام ويرد اجلواب،يسمع

نهم إ
(312). 

 وقد ورد األمر بهذا اخلطاب كما يف الزيارات املأثورة:

َوَأْشَهُد َأنَُّكُم ما نصه:  جاء يف الزيارة اجلامعة لألئمة املعصومني 

اأَلِئمَُّة الرَّاِشُدوَن اْلَمْهِديُّوَن، اْلَمْعُصوُموَن اْلُمَكرَُّموَن، اْلُمَقرَُّبوَن اْلُمتَُّقوَن، 

اِدُقوَن اْلُمْصَطَفْوَن، اْلُمِطيُعوَن ِللَِّه، اْلَقوَّاُموَن ِبَأْمِرِه، اْلَعاِمُلوَن ِبِإَراَدِتِه، الصَّ

اْلَفاِئُزوَن ِبَكَراَمِتِه، اْصَطَفاُكْم ِبِعْلِمِه، َواْرَتَضاُكْم ِلَغْيِبِه، َواْخَتاَرُكْم ِلِسرِِّه، 

ِبُهَداُه، َوَخصَُّكْم ِبُبْرَهاِنِه، َواْنَتَجَبُكْم ِبُنوِرِه، َوَأيََّدُكْم َواْجَتَباُكْم ِبُقْدَرِتِه، َوَأَعزَُّكْم 

ِبُروِحِه، َوَرِضَيُكْم ُخَلَفاَء ِفي َأْرِضِه، َوُحَججًا َعَلى َبِريَِّتِه، َوَأْنَصارًا ِلِديِنِه، 

َتَراِجَمًة ِلَوْحِيِه، َوَأْرَكانًا َوَحَفَظًة ِلِسرِِّه، َوَخَزَنًة ِلِعْلِمِه، َوُمْسَتْوَدعًا ِلِحْكَمِتِه، َو

 ِلَتْوِحيِدِه، َوُشَهَداَء َعَلى َخْلِقِه، َوَأْعاَلمًا ِلِعَبــاِدِه، َوَمَنارًا ِفـــي ِباَلِدِه، َوَأِدالََّء َعَلى 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 حيث قال بعض: بأن البيتني األوليني من باب التمثيل وهما هلند بنت أثاثة، وباقي األبيات  (351)

 .مما أنشأتها الصديقة 

 .160سورة آل عمران:  (356)
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ِصَراِطِه، َعَصَمُكُم اللَُّه ِمَن الزََّلِل، َوآَمَنُكْم ِمَن اْلِفَتِن، َوَطهََّرُكْم ِمَن الدََّنِس، 

 .(317)َوَأْذَهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوَطهََّرُكْم َتْطِهريًا

السالم عليك يا أمري املؤمنني، ما نصه:   وجاء يف زيارة أمري املؤمنني

أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، جئتك زائرًا الئذًا حبرمك، متوساًل إىل اهلل بك 

يف مغفرة ذنوبي كلها، متضرعًا إىل اهلل تعاىل وإليك ملنزلتك عند اهلل، عارفًا عاملًا 

إنك تسمع كالمي وترد سالمي، لقولـه تعاىل: 

(360) فيا موالي، إني لو وجدت .

إىل اهلل تعاىل شفيعا أقرب منك لقصدت إليه، فما خاب راجيكم، والضّل 

ي وسيلة داعيكم، أنتم احلجة واحملجة إىل اهلل، فكن لي إىل اهلل شفيعًا، فما ل

أوفى من قصدي إليك، وتوسلي بك إىل اهلل، فأنت كلمة اهلل وكلمة رسوله 

 ،وأنت خازن وحيه، وعيبة علمه، وموضع سّره، والناصح لعبيد اهلل ،

والتالي لرسوله، واملواسي لـه بنفسه، والناطق حبجته، والداعي إىل شريعته، 

ورعيت ما ما محلت،  واملاضي على سنته، فلقد بلغت عن النيب 

استحفظت، وحفظت ما استودعت، وحللت حالله، وحرمت حرامه، وأقمت 

أحكامه، ومل تأخذك يف اهلل لومة الئم، فجاهدت القاسطني يف حكمه، واملارقني 

عن أمره، والناكثني لعهده صابرًا حمتسبًا، صّلى اهلل عليك وسّلم أفضل ما صلى 

 .(367)يد جميدعلى أحد من أصفيائه وأنبيائه وأوليائه إنه مح

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .3213ح زيارة جامعة جلميع األئمة  611ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (350)

 .160سورة آل عمران:  (369)

 .29ح 1ب 205ص 01حبار األنوار: ج (361)
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السَّاَلُم َعَلْيَك ما نصه:  وجاء يف زيارة سيد الشهداء اإلمام احلسني 

ُتوَر ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض، َأْشَهُد َأنَّ َدَمَك َسَكَن ِفي اْلُخْلِد، َيا َوْتَر اللَِّه اْلَمْو

َواْقَشَعرَّْت لـه َأِظلَُّة اْلَعْرِش، َوَبَكى لـه َجِميُع اْلَخاَلِئِق، َوَبَكْت لـه السََّماَواُت 

ِفي اْلَجنَِّة َوالنَّاِر ِمْن َخْلِق َربَِّنا  السَّْبُع َواأَلَرُضوَن السَّْبُع َوَما ِفيِهنَّ َوَما َبْيَنُهنَّ، َوَمْن

 .(368)َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى

يف )عدة الداعي(: روي عن الصادق  وذكر العالمة أمحد بن فهد 

 : من كانت لـه حاجة إىل اهلل عزوجل فليقف عند رأس احلسني 

َقاِمي، َوَتْسَمُع َكاَلِمي، َوَأنََّك َحيٌّ وليقل: َيا َأَبا َعْبِد اللَِّه، َأْشَهُد َأنََّك َتْشَهُد َم

 ِعْنَد َربَِّك ُتْرَزُق، َفاْسَأْل َربََّك َوَربِّي ِفي َقَضاِء َحَواِئِجي، فإنها تقضى إن شاء اهلل 

 .(363)تعاىل

أشهد أنك أقمت الصالة، ما نصه:  وجاء يف زيارة اإلمام الكاظم 

املنكر، وتلوت الكتاب حق  وآتيت الزكاة، وأمرت باملعروف، ونهيت عن

تالوته، وجاهدت يف اهلل حق جهاده، وصربت على األذى يف جنبه حمتسبًا، 

وعبدته خملصًا حتى أتاك اليقني، أشهد أنك أوىل باهلل وبرسوله، وأنك ابن 

 رسول اهلل حقًا، أبرأ إىل اهلل من أعدائك، وأتقرب إىل اهلل مبواالتك، أتيتك 

 مواليًا ألوليائك، معاديًا ألعدائك، فاشفع لي عند يا موالي عارفًا حبقك، 

 .(364)ربك

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1ح 16ب 55ص 6تهذيب األحكام: ج (362)

 .12110ح 50ب 315ص 19مستدرك الوسائل: ج (363)

 .1ح 2ب 11ص 00حبار األنوار: ج (361)
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ليكما يا السالم عما نصه:  وجاء يف زيارة اإلمامني العسكريني 

وليي اهلل، السالم عليكما يا حجيت اهلل، السالم عليكما يا نوري اهلل يف ظلمات 

األرض، السالم عليكما يا من بدا هلل يف شأنكما، أتيتكما زائرًا عارفًا حبقكما، 

معاديًا ألعدائكما، مواليًا ألوليائكما، مؤمنًا مبا آمنتما به، كافرًا مبا كفرمتا به، 

قتما، مبطاًل ملا أبطلتما، أسأل اهلل ربي وربكما أن جيعل حظي من حمققًا ملا حق

زيارتكما الصالة على حممد وآله، وأن يرزقين مرافقتكما يف اجلنان مع آبائكما 

الصاحلني، وأسأله أن يعتق رقبيت من النار، ويرزقين شفاعتكما ومصاحبتكما، 

صاحلني، وأن ال جيعله ويعرف بيين وبينكما، وال يسلبين حبكما وحب آبائكما ال

 .(361)آخر العهد من زيارتكما، وحيشرني معكما يف اجلنة برمحته

 إىل غريها مما هو كثري.

رمبا يستفاد من ذلك أيضًا استحباب إقامة جمالس العزاء عند قبور 

 .هوكان عملها مصداقًا من مصاديق ،املعصومني 

باب إقامة االحتفاالت الدينية مبناسبة ويستفاد ـ من مالكه ـ استح

 .، مع حفظ اآلداب الشرعيةعند مراقدهم مواليدهم 

،  ويستفاد استحباب املطالبة باحلقوق عند مراقدهم

 لقاء احملاضرات حول ذلك.إعقد الندوات واملؤمترات وكذلك و

 ورعاية اآلداب الالزمة.الشرعية كل ذلك مع حفظ املوازين 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .5ح 6ب 61ص 00جحبار األنوار:  (365)
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 أباها. (366)ييستحب للبنت أن ترث

 )عليها الصالةالزهراء الصديقة بل ما فعلته  ،وهذا ليس خاصًا بالبنت واألب

فاألوالد واآلباء واألقرباء إذا حتنن بعضهم  ،مصداق من املصاديق العامةوالسالم( 

 كما الخيفى. وهو نوع صلة رحم وبّر ،على بعض كان لـه األجر والثواب

عن قول اهلل جل  عن مجيل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اهلل 

؟. (367)ذكره: 

هي أرحام الناس إن اهلل عزوجل أمر بصلتها وعظمها أال ترى أنه قال: فقال: 

 .(362)جعلها منه

أن رجاًل  :وعن إسحاق بن عمار، قال: بلغين عن أبي عبد اهلل 

ثبًا عليَّ وقطيعة لي فقال: يا رسول اهلل، إن أهل بييت أبوا إاّل تو أتى النيب 

 فأرفضهم؟. 

 فقال: إذًا يرفضكم اهلل مجيعًا. قال: فكيف أصنع؟. 

قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك؛ فإنك 

 .(367)إذا فعلت ذلك كان لك من اهلل عزوجل عليهم ظهري

................................................................................................................................................. 

: إن لي ابن عم وعن عبد اهلل بن سنان، قال: قلت ألبي عبد اهلل 

                                                           

ويف اللغة: رثى فالن فالنًا يرثيه رثيًا: أي يبكيه وميدحه، واالسم املرثية، ورثى لـه: أي رق لـه  (366)

 ورمحه، ورثيت لـه: أي ترمحت وترفقت.

 .1سورة النساء:  (361)

 .1باب صلة الرحم ح 159ص 2الكايف: ج (366)

 .21699ح 16ب 536ص 21وسائل الشيعة: ج (360)
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إنك إن وصلته أصله فيقطعين حتى هممت لقطيعته إياي أن أقطعه؟. قال: 

 .(370)وقطعك وصلكما اهلل مجيعًا، وإن قطعته وقطعك قطعكما اهلل

ملا خرج ، قال: وعن عمرو بن مشر، عن جابر، عن أبي جعفر 

يريد البصرة نزل بالربذة، فأتاه رجل من حمارب، فقال: يا  أمري املؤمنني 

أمري املؤمنني، إني حتملت يف قومي محالة وإني سألت يف طوائف منهم املواساة 

ؤمنني مبعونيت وحثهم واملعونة، فسبقت إليَّ ألسنتهم بالنكد، فُمرهم يا أمري امل

على مواساتي. فقال: أين هم؟. فقال: هؤالء فريق منهم حيث ترى. قال: 

فنص راحلته فادلفت كأنها ظليم، فادلف بعض أصحابه يف طلبها فأليًا بألٍي ما 

حلقت، فانتهى إىل القوم فسلم عليهم وسأهلم ما مينعهم من مواساة صاحبهم 

: وصل امرؤ عشريته فإنهم أوىل بربه  فشكوه وشكاهم. فقال أمري املؤمنني

وذات يده، ووصلت العشرية أخاها إن عثر به دهر وأدبرت عنه دنيا؛ فإن 

املتواصلني املتباذلني مأجورون، وإن املتقاطعني املتدابرين موزورون. قال: ثم 

 .(377)بعث راحلته وقال: حل

والعوامل بيات واإلجيابيات جيب دراسة التاريخ والتعرف على السل

وذلك  ومن صغريات ذلك دراسة ما جرى بعد الرسول  ،والعلل والنتائج

 .ومن مفردات ذلك املسألة الالحقة ،لشدة ارتباط املستقبل باملاضي وتأثره به

................................................................................................................................................. 
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أنباء ت حدث اهلل يستحب أو جيب بيان أن بعد رسول 

بيان ذلك يوجب التعرف على املشاكل ؛ و، كما قالت الصديقة وهنبثة

ن تلك ، فإ اليت القاها املسلمون والفنت اليت واجهوها بعد رسول اهلل

 .وجذورها وعللها ملشاكل املسلمني إىل هذا اليومتعترب األساس شاكل امل

عراض عن خليفته أمري املؤمنني واإل ن االنقالب على أوامر الرسول إ

ال يزال  ..عراض عن مناهجه اليت أوضحها خليفتهإمبا يتضمن من  علي 

ني إ»بقولـه:  رسول اهلل كما صرح  ،هو السبب الرئيسي لتخلف املسلمني

تارك فيكم الثقلني ما إن متسكتم بهما لن تضلوا: كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت، 

 .(378)«وإنهما لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلوض

 ولكن املسلمني ملا تركوا الثقلني الكتاب والعرتة ضلوا وأضلوا.

عن أبان بن تغلب، عن مسلم، قال: مسعت أبا ذر، واملقداد بن 

ما معنا  ي، قالوا: كنا قعودًا عند رسول اهلل األسود، وسلمان الفارس

تفرتق أميت غرينا، إذ أقبل ثالثة رهط من املهاجرين البدريني. فقال رسول اهلل: 

بعدي ثالث فرق: فرقة أهل حق ال يشوبونه بباطل، مثلهم كمثل الذهب كلما 

اهلل به يف  فتنته بالنار ازداد جودة وطيبًا وإمامهم هذا أحد الثالثة، وهو الذي أمر

. وفرقة أهــل باطل ال يشوبونه حبق، مثلهم كمثل (373)كتابه 

 خبث 

................................................................................................................................................. 

بالنار ازداد خبثَا وإمامهم هذا أحد الثالثة. وفرقة أهل ضاللة  احلديد كلما فتنته

                                                           

 .33111ح 5ب 33ص 21وسائل الشيعة: ج (312)
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. قال: مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء وإمامهم هذا أحد الثالثة

، هذا علي بن أبي طالب إمام املتقنيفسألتهم عن أهل احلق وإمامهم؟. فقال: 

 .(374)وأمسك عن االثنني فجهدت أن يسميهما فلم يفعل

ستفرتق  :، قال: قال رسول اهلل ن حييى البكاء، عن علي وع

أميت على ثالث وسبعني فرقة، فرقة منها ناجية والباقون هالكون، والناجون 

الذين يتمسكون بواليتكم ويقتبسون من علمكم وال يعملون برأيهم، فأولئك ما 

 .(371)عليهم من سبيل

وسبعني فرقة، ستفرتق أميت على بضع ، قال: وعن رسول اهلل 

أعظمها فتنة على أميت قوم يقيسون األمور برأيهم فيحرمون احلالل وحيللون 

 .(376)احلرام

 وعن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول اهلل 

على إحدى وسبعني ملة ] فرقة [ سبعون منها يف  تفرقت أمة موسى يقول: 

على اثنتني وسبعني فرقة إحدى  النار وواحدة يف اجلنة، وتفرقت أمة عيسى 

وسبعون فرقة يف النار وواحدة يف اجلنة، وتعلو أميت على الفرقتني مجيعا مبلة، 

 . قالوا: من هم يا رسول اهلل؟. قال: واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار

اجلماعات اجلماعات. 

................................................................................................................................................. 

إذا حدث هذا  وقال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب 
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َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتََّقْوا تال فيه قرآنًا:  احلديث عن رسول اهلل 

، وتال أيضًا: (377)َساَء َما َيْعَمُلوَنـ إىل قولـه ـ  َئاِتِهْمَلَكفَّْرَنا َعْنُهْم َسيِّ

َوِممَّْن َخَلْقَنا ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن(372) :يعين ، أمة حممد

(377). 

. على كم افرتقتم؟أنه قال لرأس اليهود:  وروي عن أمري املؤمنني 

 . كذبت :علي  فقال: على كذا وكذا فرقة. فقال

واهلل لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بني على الناس فقال:  ثم أقبل 

أهل التوراة بتوراتهم، وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم، وبني أهل الزبور بزبورهم، 

وبني أهل القرآن بقرآنهم. افرتقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة سبعون منها 

هي اليت اتبعت يوشع بن نون وصي موسى يف النار وواحدة ناجية يف اجلنة و

 وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة إحدى وسبعون فرقة يف النار ،

، وتفرتق هذه وواحدة باجلنة وهي اليت اتبعت مشعون الصفا وصي عيسى 

األمة على ثالث وسبعني فرقة اثنتان وسبعون فرقة يف النار وواحدة يف اجلنة وهي 

 . حممد  اليت اتبعت وصي

ثالث عشرة فرقة من الثالث بيده على صدره ثم قال:  وضرب 

وسبعني فرقة كلها تنتحل مودتي وحيب واحدة منها يف اجلنة وهي النمط األوسط 

 .(320)واثنتا عشرة يف النار

................................................................................................................................................. 
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: يف قولـه: وعن زرارة، عن أبي جعفر 

(327) :قال ، زرارة، أومل تركب هذه األمة بعد نبيها طبقًا عن طبق يف أمر

 .(328)فالن وفالن وفالن

 ، قال: النيب وعن محزة بن أبي سعيد اخلدري، عن أبيه، عن 

 أتزعمون أن رحم نيب اهلل ال تنفع قومه يوم القيامة، بلى واهلل إن رمحي

ملوصولة يف الدنيا واآلخرة ـ ثم قال ـ يا أيها الناس، أنا فرطكم على احلوض، 

فإذا جئت وقام رجال يقولون: يا نيب اهلل، أنا فالن بن فالن. وقال آخر: يا نيب 

وقال آخر: يا نيب اهلل، أنا فالن بن فالن. فأقول: أما اهلل، أنا فالن بن فالن. 

 .(323)النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددمت القهقرى

وعن خري بن نوف أبي الوداك، قال: قلت ألبي سعيد اخلدري: واهلل ما 

يأتي علينا عام إال وهو شر من املاضي، وال أمري إال وهو شر ممن كان قبله؟! 

يقول ما تقول، ولكن مسعت  د: مسعته من رسول اهلل فقال أبو سعي

ال يزال بكم األمر حتى يولد يف الفتنة واجلور من يقول:  رسول اهلل 

اليعرف عددها حتى متأل األرض جورًا فال يقدر أحد يقول: اهلل، ثم يبعث اهلل 

عزوجل رجاًل مين ومن عرتتي فيمأل األرض عداًل كما مألها من كان قبله 

، وخترج لـه األرض أفالذ كبدها، وحيثو املال حثوًا، وال يعده عدًا، وذلك جورًا

 .(324)حني يضرب اإلسالم جبرانه

................................................................................................................................................. 
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ف والعمدة، بإسنادهما إىل صحيحي البخاري ومسلم واجلمع ويف الطرائ

فقال:  بني الصحيحني، بإسنادهم إىل ابن عباس، قال: خطب رسول اهلل 

 يا أيها الناس، إنكم حمشورون إىل اهلل عراة حفاتًا غراًل ـ ثم تال ـ

(321)  ـ ثم قال ـ أال وإن أول اخلالئق

يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه جياء برجال من أميت فيؤخذ بهم ذات الشمال. 

فأقول: يا رب أصحابي!! فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما 

قال العبد الصاحل: 

(326) فيقال: إن هؤالء مل يزالوا .

 .(327)مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم

ـ وهو أعظم قائد رآه العامل ـ لو  يستحب بيان أن الرسول 

على  وملا ازدادت احملن واملصائب ،وشاهدًا ملا كثر اخلطب كان حيًا وحاضرًا

، وعلى أهل البيت الطاهرين ، وعلى أمري املؤمنني الصديقة الطاهرة 

وعلى األمة اإلسالمية مجعاء ،. 

ليغتصبوا  كما يستحب بيان أن بعض القوم كانوا ينتظرون موته 

 موت القائد أو تغييبه.كما تنتظر كل أمة متخلفة وكل شرحية ضالة اخلالفة، 

................................................................................................................................................. 
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وكل ما أوجب اإللتفاف حول الرسول  ،حوله ّببه إىل الناس فيلتفونحتمما وهي 

 بل قد يكون واجبًا أيضًا. ،أكثر فأكثر فهو مستحب 

ن ذلك يكشف عن سوء سريرة القوم إ :ومن جهة أخرى ،هذا من جهة

فكان النفاق  ،كان هو املانعالشريف  ن وجوده أو ،ضمارهم الغدرإو

وكان على رأس هؤالء ، وقد جتّلى بعد وفاته زمن حياتهبعضهم  متأصاًل يف

 املنافقني من اغتصب اخلالفة وفدك وهجم على دار الصديقة الزهراء 

حتى أدماها وكسر ضلعها وأسقط  وأحرق البيت، وضرب بضعة الرسول

 .لو كنت شاهدها مل تكثر اخلطبفلذلك تقول الصديقة: .جنينها احملسن 

 سول موجودًا وهو من الر ال يقال: أمل يكن اإلمام علي 

كالنفس من النفس بشهادة 
وكان املثل األعلى يف  ،(322)

 .احلكمة واإلدارة والعلم وغري ذلك؟

يف استتباب األمر وحده ن وجود القائد الكفوء واملثالي اليكفي إإذ يقال: 

خليفة ملوسى  كما أن وجود هارون  يف كثري من األحيان، وانتظام األمور

 وكما أن وجود آدم  ،مل يكف يف منع السامري واحليلولة دون عبادة العجل

  مل يكف يف منع قابيل من قتل هابيل،  وكما يف سائر أنبياء اهلل

 .. حتى الرسول بل البد من قابلية  ،ضرابهمأبالنسبة للمنافقني و

ألن القوم  ؛الدواهي رغم وجود اإلمام علي  تكثرف ..القابل أيضًا

 عرضوا عنه حسدًا وحقدًا نتيجة ثارات بدر وحنني وغريها.أ

................................................................................................................................................. 
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مات العامل ـ أو املؤمن الفقيه ـ  إذا التالية: أجلى املصاديق للرواية

رسول اهلل  هو وفات ،(327)ثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها شيء إىل يوم القيامة

  بل استشهاده، الصديقة  هالذي ذكرت قولـها: ب ةارإش لو كنت

 ،الثلمة العظمى اليت ال يسدها شيء فوفاته  ،شاهدها مل تكثر اخلطب

كل وجود من لن إف ،ضًا ال يسد تلك الثلمةأي ووجود سائر املعصومني 

ولذا  ،وهو بركة للمعصوم الالحق أيضًا ،وجوداتهم املباركة خري يف حد ذاته

وال ريب أن بعض اآلثار حتفظ  ..«إنا فقدناك فقد األرض وابلها: »قالت 

ثبتت بوجوده و ،زق الورىإذ بوجود كل منهم )ُر باملعصوم الالحق 

 وتفصيل الكالم يف حمله. ،(370)األرض والسماء(

 :وقد ورد يف حديث اإلمام الرضا 

 ُِّإنَّ اإِلَماَمَة ِزَماُم الدِّيِن، َوِنَظاُم اْلُمْسِلِمنَي، َوَصاَلُح الدُّْنَيا، َوِعز

 اْلُمْؤِمِننَي.

 ِإنَّ اإِلَماَمَة ُأسُّ اإِلْساَلِم النَّاِمي، َوَفْرُعُه السَّاِمي.

اَلِة َوالزََّكاِة، َوالصَِّياِم َواْلَحجِّ، َواْلِجَهاِد َوَتْوِفرُي اْلَفْيِء ِباإِلَماِم َتَماُم الصَّ

 َوالصََّدَقاِت، َوِإْمَضاُء اْلُحُدوِد َواأَلْحَكاِم، َوَمْنُع الثُُّغوِر َواأَلْطَراِف.

ِه، َوَيُذبُّ َعْن اإِلَماُم ُيِحلُّ َحاَلَل اللَِّه، َوُيَحرُِّم َحَراَم اللَِّه، َوُيِقيُم ُحُدوَد اللَّ

 ِديِن اللَِّه، َوَيْدعو ِإَلى َسِبيِل َربِِّه ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َواْلُحجَِّة اْلَباِلَغِة.

................................................................................................................................................. 

اإِلَماُم َكالشَّْمِس الطَّاِلَعِة اْلُمَجلَِّلِة ِبُنوِرَها ِلْلَعاَلِم َوِهَي ِفي اأُلُفِق ِبَحْيُث 

 اَلَتَناُلَها اأَلْيِدي َواأَلْبَصاُر.
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ُم اْلَهاِدي ِفي اإِلَماُم اْلَبْدُر اْلُمِنرُي، َوالسَِّراُج الزَّاِهُر، َوالنُّوُر السَّاِطُع، َوالنَّْج

 َغَياِهِب الدَُّجى َوَأْجَواِز اْلُبْلَداِن َواْلِقَفاِر َوُلَجِج اْلِبَحاِر.

اإِلَماُم اْلَماُء اْلَعْذُب َعَلى الظََّمأ، َوالدَّالُّ َعَلى اْلُهَدى، َواْلُمْنِجي ِمَن 

 الرََّدى.

ى ِبِه، َوالدَِّليُل ِفي اْلَمَهاِلِك، َمْن اإِلَماُم النَّاُر َعَلى اْلَيَفاِع اْلَحارُّ ِلَمِن اْصَطَل

 َفاَرَقُه َفَهاِلٌك.

اإِلَماُم السََّحاُب اْلَماِطُر، َواْلَغْيُث اْلَهاِطُل، َوالشَّْمُس اْلُمِضيَئُة، َوالسََّماُء 

 الظَِّليَلُة، َواأَلْرُض اْلَبِسيَطُة، َواْلَعْيُن اْلَغِزيَرُة، َواْلَغِديُر َوالرَّْوَضُة.

َماُم اأَلِنيُس الرَِّفيُق، َواْلَواِلُد الشَِّفيُق، َواأَلُخ الشَِّقيُق، َواأُلمُّ اْلَبرَُّة ِباْلَوَلِد اإِل

 الصَِّغرِي، َوَمْفَزُع اْلِعَباِد ِفي الدَّاِهَيِة النَّآِد.

ِباَلِدِه،  اإِلَماُم َأِمنُي اللَِّه ِفي َخْلِقِه، َوُحجَُّتُه َعَلى ِعَباِدِه، َوَخِليَفُتُه ِفي

 َوالدَّاِعي ِإَلى اللَِّه، َوالذَّابُّ َعْن ُحَرِم اللَِّه.

اإِلَماُم اْلُمَطهَُّر ِمَن الذُُّنوِب، َواْلُمَبرَُّأ َعِن اْلُعُيوِب، اْلَمْخُصوُص ِباْلِعْلِم، 

ِقنَي، َوَبَواُر اْلَمْوُسوُم ِباْلِحْلِم، ِنَظاُم الدِّيِن، َوِعزُّ اْلُمْسِلِمنَي، َوَغْيُظ اْلُمَناِف

 اْلَكاِفِريَن.

اإِلَماُم َواِحُد َدْهِرِه، اَل ُيَداِنيِه َأَحٌد، َواَل ُيَعاِدُلُه َعاِلٌم، َواَل ُيوَجُد ِمْنُه َبَدٌل، 

َواَل لـه ِمْثٌل َواَل َنِظرٌي، َمْخُصوٌص ِباْلَفْضِل ُكلِِّه ِمْن َغْيِر َطَلٍب ِمْنُه لـه َواَل 

 ْخِتَصاٌص ِمَن اْلُمْفِضِل اْلَوهَّاِب.اْكِتَساٍب، َبِل ا

................................................................................................................................................. 

َياُرُه، َهْيَهاَت َهْيَهاَت َضلَِّت َفَمْن َذا الَِّذي َيْبُلُغ َمْعِرَفَة اإِلَماِم، َأْو ُيْمِكُنُه اْخِت

اْلُعُقوُل، َوَتاَهِت اْلُحُلوُم، َوَحاَرِت اأَلْلَباُب، َوَخَسَأِت اْلُعُيوُن، َوَتَصاَغَرِت 
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اْلُعَظَماُء،َوَتَحيََّرِت اْلُحَكَماُء، َوَتَقاَصَرِت اْلُحَلَماُء، َوَحِصَرِت اْلُخَطَباُء، َوَجِهَلِت 

ِت الشَُّعَراُء، َوَعَجَزِت اأُلَدَباُء، َوَعِيَيِت اْلُبَلَغاُء َعْن َوْصِف َشْأٍن ِمْن اأَلِلبَّاُء، َوَكلَّ

 َشْأِنِه، َأْو َفِضيَلٍة ِمْن َفَضاِئِلِه، َوَأَقرَّْت ِباْلَعْجِز َوالتَّْقِصرِي.

ْمِرِه، َأْو ُيوَجُد َوَكْيَف ُيوَصُف ِبُكلِِّه، َأْو ُيْنَعُت ِبُكْنِهِه، َأْو ُيْفَهُم َشْيٌء ِمْن َأ

َمْن َيُقوُم َمَقاَمُه، َوُيْغِني ِغَناُه، اَل َكْيَف َوَأنَّى َوُهَو ِبَحْيُث النَّْجِم ِمْن َيِد 

 اْلُمَتَناِوِلنَي، َوَوْصِف اْلَوِاِفنَي.

ا، َأ َفَأْيَن ااِلْخِتَياُر ِمْن َهَذا، َوَأْيَن اْلُعُقوُل َعْن َهَذا، َوَأْيَن ُيوَجُد ِمْثُل َهَذ

 .َتُظنُّوَن َأنَّ َذِلَك ُيوَجُد ِفي َغْيِر آِل الرَُّسوِل ُمَحمٍَّد 

َكَذَبْتُهْم َواللَِّه َأْنُفُسُهْم، َوَمنَّْتُهُم اأَلَباِطيَل، َفاْرَتَقْوا ُمْرَتقًا َصْعبًا َدْحضًا، 

ِبُعُقوٍل َحاِئَرٍة َباِئَرٍة َناِقَصٍة،  َتِزلُّ َعْنُه ِإَلى اْلَحِضيِض َأْقَداُمُهْم، َراُموا ِإَقاَمَة اإِلَماِم

 َوآَراٍء ُمِضلٍَّة، َفَلْم َيْزَداُدوا ِمْنُه ِإاَل ُبْعدًا َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُيْؤَفُكوَن.

َوَلَقْد َراُموا َصْعبًا، َوَقاُلوا ِإْفكًا، َوَضلُّوا َضاَلاًل َبِعيدًا، َوَوَقُعوا ِفي اْلَحْيَرِة 

ا اإِلَماَم َعْن َبِصرَيٍة، َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل ِإْذ َتَرُكو

َوَأْهِل َبْيِتِه  َوَكاُنوا ُمْسَتْبِصِريَن، َرِغُبوا َعِن اْخِتَياِر اللَِّه َواْخِتَياِر َرُسوِل اللَِّه 

 : ِإَلى اْخِتَياِرِهْم، َواْلُقْرآُن ُيَناِديِهْم



(377):ََّوَقـاَل َعزََّوَجـــــل ،

 

................................................................................................................................................. 

(378)  :اآلَيَة، َوَقاَل

                                                           

 .66سورة القصص:  (301)

 .36سورة األحزاب:  (302)
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(373) :ََّوَقاَل َعزََّوَجل ،

(374) َأْم ُطِبَع اللَُّه َعلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ،

اَلَيْفَقُهوَن، َأْم َقاُلوا َسِمْعنا َوُهْم ال َيْسَمُعوَن، 



(371) َأْم َقاُلوا َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َبْل ُهَو َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء ،

 ْلَعِظيِم.َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل ا

َفَكْيَف َلُهْم ِباْخِتَياِر اإِلَماِم، َواإِلَماُم َعاِلٌم اَل َيْجَهُل، َوَراٍع اَل َيْنُكُل، َمْعِدُن 

اْلُقْدِس َوالطََّهاَرِة، َوالنُُّسِك َوالزََّهاَدِة، َواْلِعْلِم َواْلِعَباَدِة، َمْخُصوٌص ِبَدْعَوِة 

اْلَبُتوِل، اَل َمْغَمَز ِفيِه ِفي َنَسٍب، َواَل ُيَداِنيِه ُذو  ، َوَنْسِل اْلُمَطهََّرِةالرَُّسوِل 

، َحَسٍب ِفي اْلَبْيِت ِمْن ُقَرْيٍش، َوالذِّْرَوِة ِمْن َهاِشٍم، َواْلِعْتَرِة ِمَن الرَُّسوِل 

ِمي اْلِعْلِم، َوالرَِّضا ِمَن اللَِّه َعزََّوَجلَّ، َشَرُف اأَلْشَراِف، َواْلَفْرُع ِمْن َعْبِد َمَناٍف، َنا

َكاِمُل اْلِحْلِم، ُمْضَطِلٌع ِباإِلَماَمِة، َعاِلٌم ِبالسَِّياَسِة، َمْفُروُض الطَّاَعِة، َقاِئٌم ِبَأْمِر 

 .(376)اللَِّه َعزََّوَجلَّ، َناِصٌح ِلِعَباِد اللَِّه، َحاِفٌظ ِلِديِن اللَِّه

................................................................................................................................................. 

أي ملا  ،إشارة للماضي قد كان بعدك أنباء وهنبثةاليبعد كون 

                                                           

 .11-36سورة القلم:  (303)

 .21سورة حممد:  (301)

 .23-22سورة األنفال:  (305)

 .1باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته ح 292-299ص 1الكايف: ج (306)
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ا أعم مما جرى بعد الوفاة ومم مل تكثر اخلطب، ومباشرة حدث بعد وفاته 

ن )قد كان بعدك( إشارة لألسس و)مل إف ،سيجري يف املستقبل إىل يوم الظهور

أي )مل تكثر اخلطب( يف هذا الزمن ويف  ،تكثر( إشارة للنتائج على مر األزمان

وهذا إشارة إىل أن كافة املظامل على مر التاريخ وزرها عليهما  ..األزمان الالحقة

،كما نصت على ذلك روايات لقيامةرضي بفعلهما إىل يوم ا أو ومن آزرهما

 يف قولـه: عديدة. عن أبي محزة،عن أبي جعفر

  ،يعين: ليستكملوا الكفر يوم القيامة

  اهلل: يعين: كفر الذين يتولونهم، قال

(377)(372) . 

َوَما ُأْحِدَثْت ِبْدَعٌة ِإالَّ ُتِرَك ِبَها ُسنٌَّة، َفاتَُّقوا  :وقال أمري املؤمنني 

 .(377)اْلِبَدَع َواْلَزُموا اْلَمْهَيَع، ِإنَّ َعَواِزَم اأُلُموِر َأْفَضُلَها َوِإنَّ ُمْحِدَثاِتَها ِشَراُرَها

 .(400)م الناس من سن سنن اجلور وحما سنن العدلأظل :وقال 

أميا داع دعا إىل اهلدى فاتبع فله مثل أجورهم ، قال: وعن النيب 

من غري أن ينقص من أجورهم شيء، وأميا داع دعا إىل ضاللة واتبع فإن عليه 

 .(407)ء مثل أوزار من اتبعه من غري أن ينقص من أوزارهم شي

................................................................................................................................................. 

أميا عبد من عباد اهلل ، قال: وعن ميمون القداح، عن أبي جعفر 

                                                           

 .25سورة النحل:  (301)

 .16من سورة النحل ح 251ص 2تفسري العياشي: ج (306)

 .ومن خطبة لـه  115نهج البالغة، اخلطب:  (300)

 .19360ذم الظلم ح 1ف 5ب 6ق 155غرر احلكم: ص (199)

 .121ص 2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج (191)
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سّن سنة هدى كان لـه مثل أجر من عمل بذلك من غري أن ينقص من أجورهم 

ا عبد من عباد اهلل سّن سنة ضالل كان عليه مثل وزر من فعل ذلك شيء، وأمي

 .(408)من غري أن ينقص من أوزارهم شيء

من سّن يقول:  وعن إمساعيل اجلعفي، قال: مسعت أبا جعفر 

سنة عدل فاتبع كان لـه مثل أجر من عمل بها من غري أن ينقص من أجورهم 

وزر من عمل بها من غري أن  شيء، ومن اسنت بسنة جور فاتبع كان لـه مثل

 .(403)ينقص من أوزارهم شيء

اليتكلم  :قال: قال أبو عبد اهلل وعن عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل، 

الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إال كان لـه مثل أجر من أخذ بها، وال يتكلم بكلمة 

 .(404)ضالل يؤخذ بها إال كان عليه مثل وزر من أخذ بها

من عّلم باب هدى ، قال: ذاء، عن أبي جعفر وعن أبي عبيدة احل

فله مثل أجر من عمل به وال ينقص أولئك من أجورهم شيئًا، ومن عّلم باب 

ضالل كان عليه مثل أوزار من عمل به وال ينقص أولئك من أوزارهم 

 .(401)شيئًا

فسأل فسكت القوم.  وجاء يف احلديث:إن سائاًل قام على عهد النيب 

من اسنت خريًا فاسنت به فله  :عطاه فأعطاه القوم. فقال النيب ثم إن رجاَل أ

 أجره ومثل أجور من اتبعه من غري منتقص من أجورهم،ومن اسنت شرًا فاسنت به

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .21211ح 16ب 111-113ص 16وسائل الشيعة: ج (192)

 .13055ح 15ب 220-226ص 12مستدرك الوسائل: ج (193)

 .52ح 6ب 10ص 2حبار األنوار: ج (191)

 .1باب ثواب العامل واملتعلم ح 35ص 1الكايف: ج (195)
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 .(406)فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غري منتقص من أوزارهم

يا معشر يقول:  وعن قيس بن أبي حازم، قال: مسعت عليًا 

املسلمني، يا أبناء املهاجرين، انفروا إىل أئمة الكفر وبقية األحزاب وأولياء 

فو الذي فلق احلبة وبرأ الشيطان، انفروا إىل من يقاتل على دم محال اخلطايا، 

 .(407)النسمة إنه ليحمل خطاياهم إىل يوم القيامة ال ينقص من أوزارهم شيئًا

من يشفع شفاعة حسنة،  :، قال: قال رسول اهلل وعن علي 

أو يأمر مبعروف، أو ينه عن منكر، أو دل على خري، أو أشار به فهو شريك. 

. إىل غريها من (402)شريكومن أمر بشر، أو دل عليه، أو أشار به فهو 

 الروايات.

مجع نبأ مبعنى اخلرب، واملراد بها ما حدث  أنباء: )صلوات اهلل عليها(قولـها 

من غصب اخلالفة وفدك، واملنازعات واحملاورات واالنقالب على تعاليم 

 السماء. 

، ورمبا كانت مبعنى االختالط يف األمر الشديدأي:  هنبثة :قولـها 

  .أشبهالقول وما 

 أي لو كنَت حاضرًا.  شاهدها :قولـها 

مل يستفحل األمر بهذه الشدة اليت  :أي مل تكثر اخلطب :قولـها 

ومن احملتمل أن  يف املقام مبعنى: املصيبة العظيمة. (اخلطب)ن إوقعت بعدك، ف

تكون مجع خطبة، أي مل يكثر القيل والقال، بل كان القول قولك يا رسول اهلل 

 كان ألحد أن خيالفك.  وما 

                                                           

 سورة االنفطار. 266ص 19تفسري جممع البيان: ج (196)

 يف استنفاره الناس. 26ص 1الغارات: ج (191)

 .13613ح 1ب 116ص 12مستدرك الوسائل: ج (196)



154 

 

 (407)فقد نكبواواختل قومك فاشهدهم     إنا فقدناك فقد األرض وابلها

 



 التكوينية للرسول والربكات حيرم التشكيك يف اآلثار 

 والتفصيل يف حمله. ،بل يف الوالية التكوينية هلم أيضًا ،واملعصومني 

 .(470)البحث يف كتاب البيعوقد أشرنا إىل بعض 

قال تعاىل: 

(477). 

وقال سبحانه: 

(478). 

 .(473): وقال تعاىل

وقال سبحانه: 

(474). 

                                                           

 كبوا(.ويف بعض النسخ: )وال تغب( بدل )فقد ن (190)

 انظر موسوعة )الفقه( كتاب البيع اجمللد الرابع واخلامس. (119)

 .19سورة النمل:  (111)

 .10سورة األنبياء:  (112)

 .36سورة ص:  (113)

 .10سورة آل عمران:  (111)
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................................................................................................................................................. 



 : عن حممد، قال: حدثين يونس، قال: قال لي أبو عبد اهلل 

 اجتمعوا أربعة عشر رجاًل أصحاب العقبة ليلة أربع عشرة من ذي احلجة. فقالوا

 : ما من نيب إال وله آية فما آيتك يف ليلتك هذه؟. للنيب 

 ما الذي تريدون؟.  :فقال النيب 

 فقالوا: إن يكن لك عند ربك قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتني!. 

وقال: يا حممد، إن اهلل يقرؤك السالم ويقول لك:  فهبط جربئيل 

 إني قد أمرت كل شيء بطاعتك. 

رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتني فانقطع قطعتني، فسجد  فرفع 

 رأسه ورفعوا رؤوسهم. ثم رفع النيب  شكرًا هلل وسجد شيعتنا. النيب 

ثم قالوا: يعود كما كان، فعاد كما كان، ثم قالوا: ينشق رأسه. فأمره 

شكرًا هلل وسجد شيعتنا. فقالوا: يا حممد، حني تقدم  فانشق، فسجد النيب 

سفارنا من الشام واليمن فنسأهلم ما رأوا يف هذه الليلة، فإن يكونوا رأوا مثل ما 

نا أنه من ربك، وإن مل يروا مثل ما رأينا علمنا أنه سحر سحرتنا به، رأينا علم

 .(476)إىل آخر السورة (471)فأنزل اهلل: 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1سورة القمر:  (115)

 معجزة شق القمر. 311ص 2تفسري القمي: ج (116)
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أنه كان يطلب قومًا من اخلوارج، فلما  روي عن أمري املؤمنني علي 

بلغ املوضع املعروف اليوم بساباط ... أتاه رجل من شيعته، وقال: يا أمري 

املؤمنني، أنا لك شيعة وحمب، ولي أخ وكنت شفيقًا عليه فبعثه عمر يف جنود 

ل أهل املدائن فُقتل هناك، وكان من وقت مقتله إىل سعد بن أبي وقاص إىل قتا

. قال: أريد أن فما الذي تريد منه؟ :اليوم سنني كثرية. فقال أمري املؤمنني 

. قال: البد من ذلك يا أمري ال فائدة لك يف حياته :حتييه لي. قال علي 

 إياه، فمد . فأراه إذا أبيت إال ذلك فأرني قربه ومقتلهاملؤمنني. قال لـه: 

الرمح وهو راكب بغلته الشهباء فركز القرب بأسفل الرمح، فخرج رجل أمسر 

مل تتكلم بالعجمة وأنت  :طويل يتكلم بالعجمة. فقال لـه أمري املؤمنني 

. فقال: بلى، ولكن بغضك يف قليب وحمبة أعدائك يف قليب، رجل من العرب؟

 . فانقلب لساني يف النار

مري املؤمنني، رده من حيث جاء فال حاجة لنا فيه. فقال فقال الرجل: يا أ

 .(477)، فرجع إىل القرب وانطبق عليهارجع :لـه أمري املؤمنني 

عن أمساء بنت واثلة بن االسقع، قالت: مسعت أمساء بنت عميس 

ليلة دخل بي علي بن أبي تقول:  اخلثعمية تقول: مسعت سيدتي فاطمة 

 . قلت: فبما فزعِت يا سيدة النساء؟. أفزعين يف فراشي  طالب

 مسعـت األرض حتدثـه وحيدثــها، فأصبحت وأنا فزعــة فأخبــرُتقالت: 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .بن أبي طالب  خرب آخر معجزة ألمري املؤمنني علي 61الفضائل: ص (111)
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فسجد سجدة طويلة ثم رفع رأسه، وقال: يا فاطمة، أبشري  والدي 

بطيب النسل؛ فإن اهلل فضل بعلِك على سائر خلقه وأمر األرض أن حتدثه 

 .(472)بأخبارها وما جيري على وجهها من شرقها إىل غربها

رج مع وقد خ عن إبراهيم بن منصور، قال: رأيت احلسن بن علي 

 أميا أحب إليكم املطر أم الربد أم اللؤلؤ؟. قوم يستسقون. فقال للناس: 

على أن ال يأخذ أحد منكم فقالوا: يا ابن رسول اهلل، ما أحببت. فقال: 

. قال: ورأيناه يأخذ الكواكب من السماء ثم يرسلها فتطري لدنياه شيئا بالثالثة

 .(477)كما تطري العصافري إىل مواضعها

وقد مرت به  عن حممد بن حجارة، قال: رأيت احلسن بن علي 

 صرمية من الظباء، فصاح بهن، فأجابته كلها بالتلبية حتى أتت بني يديه. 

 فقلنا: يا ابن رسول اهلل، هذا وحش فأرنا آية من السماء؟. 

حنو السماء ففتحت األبواب ونزل نور أحاط بدور املدينة،  فأومأ 

 لدور حتى كادت أن خترب. فقلنا: ردها يا ابن رسول اهلل؟. فقال: ونزلت ا

 حنن األولون واآلخرون، وحنن اآلمرون، وحنن النور ننّور الروحانيني بنور 

 اهلل، ونروحهم بروحه، فينا مسكنه وإلينا معدنه، اآلخر منا كاألول، واألول منا

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .66حتدثه األرض بأخبارها ح السادس عشر أنه  121-129ص 1مدينة املعاجز: ج (116)

 .ذكر معجزاته  61دالئل اإلمامة: ص (110)
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 .(480)كاآلخر

خرج احلسني بن علي ، قال: عن حممد الكناني، عن أبي عبد اهلل 

  يف بعض أسفاره ومعه رجل من ولد الزبري بن العوام يقول بإمامته، فنزلوا

حتتها  تلك املنازل حتت خنل يابس قد يبس من العطش، ففرش للحسني من 

 والزبريي بإزائه حتت خنل أخرى وليس عليها رطب. 

يده فدعا بكالم مل أفهمه، فاخضرت النخلة وصارت  قال: فرفع 

إىل حاهلا وأورقت ومحلت رطبًا. فقال اجلمال الذي اكرتى منه: هذا سحر 

لك ليس بسحر، ولكنها دعوة ابن نيب مستجابة. : ويواهلل!. فقال احلسني 

 .(487)قال: فصعدوا إىل النخلة حتى حووا منها كلهم

إذ دخل عليه شاب  عن حييى ابن أم الطويل، قال: كنا عند احلسني 

. قال: إن والدتي توفيت يف هذه ما يبكيك؟ :يبكي. فقال لـه احلسني 

مال، وكانت قد أمرتين أن ال أحدث يف أمرها شيئًا حتى  الساعة ومل توص وهلا

 . قوموا حتى نصري إىل هذه احلرة :أعلمك خربها. فقال احلسني 

فقمنا معه حتى انتهينا إىل باب البيــت الذي توفيت فيه املرأة وهي مسجاة، 

 على البيت ودعا اهلل ليحييها حتى توصي مبا تــحب مــن وصيتـها،  فأشرف 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .ذكر معجزاته  65دالئل اإلمامة: ص (129)

الثاني والعشرون النخلة اليابسة أخرج منها الرطب  169-150ص 3مدينة املعاجز: ج (121)

 .011/39ح
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،فقالت: فأحياها اهلل، وإذا املرأة جلست وهي تتشهد ثم نظرت إىل احلسني 

 على خمدة ثم قال هلا: ادخل البيت يا موالي ومرني بأمرك. فدخل وجلس 

وصي يرمحِك اهلل فقالت: يا ابن رسول اهلل، لي من املال كذا وكذا يف مكان .

كذا وكذا فقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك، والثلثان البين 

هذا إن علمت أنه من مواليك وأوليائك، وإن كان خمالفًا فخذه إليك 

املؤمنني، ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتوىل  يف املخالفني يف أموال (488)فالحق

 .(483)أمرها، ثم صارت املرأة ميتة كما كانت

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد البلوي، 

قال: مسعت عمارة بن يزيد، قال: حدثين إبراهيم بن سعد، قال: ملا كانت 

املدينة وأباحها ثالثًا، وجه بردعة احلمار صاحب  وقعة احلرة وأغار اجليش على

ليقتله أو يسّمه فوجدوه يف منزله،  يزيد بن معاوية يف طلب علي بن احلسني 

أميا أحب فلما دخلوا عليه ركب السحاب وجاء حتى وقف فوق رأسه، وقال: 

. قال: ما أردت إال إكرامك واإلحسان إليك تكف أو آمر األرض أن تبلعك؟

ثم نزل عن السحاب فجلس بني يديه، فقرب إليه أقداحًا فيها ماء ولنب  إليك.

لبنًا وعساًل، ثم غاب من بني يديه حيث  وعسل، فاختار علي بن احلسني 

 .(484)ال يعلم

                                                           

 أي احلق املعنوي، أما احلق املادي فكما هو مقرر يف اإلرث والفرائض. (122)

 .3ح 25ب 161-169ص 11حبار األنوار: ج (123)

 .1261/35الثالث ركوبه السحاب ح 256ص 1مدينة املعاجز: ج (121)
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................................................................................................................................................. 

قال أبو جعفر: حدثنا عبد اهلل بن منري، قال: أخربنا حممد بن إسحاق 

الصاعدي وأبو حممد ثابت بن ثابت، قاال: حدثنا مجهور بن حكيم، قال: 

 وقد ثبت لـه أجنحة بريش فطار ثم نزل. فقال:  رأيت علي بن احلسني 

ساعة جعفر بن أبي طالب يف أعلى علينيرأيت ال فقلت: وهل تستطيع أن .

حنن صنعناها فكيف ال نستطيع أن نصعد إىل ما صنعناه، حنن تصعد؟. فقال: 

. ثم أعطاني طلعًا يف محلة العرش وحنن على العرش، والعرش والكرسي لنا

 .(481)غري أوانه



وهو خارج إىل ينبع  ن احلسني عن أنس بن مالك، قال: لقيت علي ب

، ههنا ما هو أيسر فانظرماشيًا. فقلت: يا بن رسول اهلل لو ركبت؟. فقال: 

فحملته الريح وحفت به الطري من كل جانب، فما رأيت مرفوعًا أحسن منه يرفد 

 .(486)إىل الطري لتناغيه والريح تكلمه

ماني، قال: حدثنا شاذان بن قال أبو جعفر: وحدثنا أمحد بن منصور الر

 عمر، قال: حدثنا مرة بن قبيصة بن عبد احلميد، قــال: قال لي جابـــر بن يزيــد 

                                                           

 .ء من معجزاته  ذكر شي 66دالئل اإلمامة: ص (125)

محلته الريح وحفت به الطري  احلادي عشر أنه  261-269ص 1مدينة املعاجز: ج (126)

 .1205/13ح
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................................................................................................................................................. 

وقد صنع فياًل من طني، فركبه وطار يف اهلواء  رأيت موالي الباقر  اجلعفي:

، حتى ذهب إىل مكة عليه وعاد. فلم أصدق ذلك منه حتى رأيت الباقر 

فقلت لـه: أخربني جابر عنك بكذا وكذا فصنع مثله، وركب ومحلين معه إىل 

 .(487)مكة ورّدني



ي، قال: حدثنا أبو حممد، قال: حدثنا أبو جعفر حممد بن جرير الطرب

إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا حكم بن سعد، قال: لقيت أبا جعفر حممد بن 

وبيده عصا يضرب به الصخر فينبع منه املاء. فقلت: يا بن  علي الباقر 

 .(482)نبعة من عصا موسى اليت يتعجبون منهارسول اهلل ما هذا؟. قال: 

. فقلت لـه: أنتم ورثة ، قال: دخلت على أبي جعفر عن أبي بصري

وارث األنبياء، علم كل  . قلت: رسول اهلل نعم؟. قال: رسول اهلل 

. قلت: فأنتم تقدرون على أن حتيوا املوتى وتربءوا نعمما علموا؟. قال لي: 

. ادن مين يا أبا حممد. ثم قال لي: نعم بإذن اهللاألكمه واألبرص؟. قال: 

فدنوت منه فمسح على وجهي وعلى عيين،فأبصرت الشمس والسماء واألرض 

أحتب أن تكون هكذا ولك ما للناس والبيوت وكل شيء يف البلد، ثم قال لي: 

 . وعليك ما عليهم يوم القيامة، أو تعود كما كنت ولك اجلنة خالصًا؟

                                                           

 .ذكر معجزاته  06دالئل اإلمامة: ص (121)

 .1123/1يضرب الصخر فينبع منه املاء ح السابع أنه  11-19ص 5مدينة املعاجز: ج (126)
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................................................................................................................................................. 

 قلت: أعود كما كنت. فمسح على عيين فعدت كما كنت. 

قال: فحدثت ابن أبي عمري بهذا، فقال: أشهد أن هذا حق كما أن النهار 

 .(487)حق

: حدثنا عمارة بن زيد، قال: قال أبو جعفر: وحدثنا أبو حممد، قال 

وقد جيء إليه بسمك مملوح  حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: رأيت الصادق 

فمسح يده على مسكه فمشت بني يديه، ثم ضرب بيده إىل األرض فإذا دجلة 

والفرات حتت قدميه، ثم أرانا سفن البحر، ثم أرانا مطلع الشمس ومغربها أسرع 

 .(430)من ملح البصر

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي: قال: حدثنا أبو حممد، عن وكيع، عن 

عبد اهلل بن قيس، عن أبي قناقب الصدوجي، قال: رأيت أبا عبد اهلل جعفر بن 

 وقد سئل عن مسألة، فغضب حتى امتأل منه مسجد الرسول  حممد 

تقلع املدينة، فلما هدأ  وبلغ أفق السماء، وهاجت لغضبه ريح سوداء حتى كادت

لو شئت لقلبتها على من عليها ولكن رمحة اهلل  :هدأت هلدوئه. فقال 

 .(437)وسعت كل شيء

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .3ح باب مولد أبي جعفر حممد بن علي  119ص 1الكايف: ج (120)

 .ذكر معجزاته  113دالئل اإلمامة: ج (139)

 .1516/6هاجت لغضبه ريح سوداء ح السابع أنه  215ص 5املعاجز: ج مدينة (131)
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قال أبو جعفر: وحدثنا عبد اهلل، قال: حدثنا عمارة بن زيد، قال: حدثنا 

 : أتقدر أن متسك الشمس بيدك؟.إبراهيم بن سعيد، قال: قلت للصادق 

. فقلت: افعل. فرأيته قد جرها كما جير لو شئت حلجبتها عنكفقال: 

ينة كلهم حتى ردها الدابة بعنانها، فاسودت وانكشفت، وذلك بعني أهل املد
(438). 

عن املفضل بن عمر، قال: وجه املنصور إىل حسن بن زيد ـ وهو واليه 

 على احلرمني ـ: أن أحرق على جعفر بن حممد داره. 

فأخذت النار يف الباب والدهليز،  فألقى النار يف دار أبي عبد اهلل 

أنا ابن أعراق الثرى، يقول: يتخطى النار وميشي فيها و فخرج أبو عبد اهلل 

 .(433)أنا ابن إبراهيم خليل اهلل



عن رشيق موىل الرشيد، قال: وجه بي الرشيد يف قتل موسى بن جعفر  

  ألقتله، فهز  عصا كانت يف يده فإذا هي أفعى، وأخذ هارون احلمى

 .(434)ووقعت األفعى يف عنقه حتى وجه إليَّ بإطالقه فأطلقت عنه

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .ذكر معجزاته  113دالئل اإلمامة: ص (132)

 .فصل يف خرق العادات لـه  236ص 1املناقب: ج (133)

 .ذكر معجزاته  156دالئل اإلمامة: ج (131)
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صعد إىل  عن إبراهيم بن األسود، قال: رأيت موسى بن جعفر 

وفوني بهذا ـ يعين الرشيد ـ لو شئت أختالسماء ونزل ومعه حربة من نور. فقال: 

 .(431). فأبلغ ذلك الرشيد فأغمي ثالثًا وأطلقهلطعنته بهذه احلربة

قال أبو جعفر: حدثنا سفيان، قال: حدثنا وكيع، قال: رأيت علي بن 

يف آخر أيامه. فقلت: يا ابن رسول اهلل، أريد أحدث عنك  موسى الرضا 

 .(436)ا؟. فرأيته أخرج لنا ماء من صخرة فسقانا وشربتمعجزة فأرنيه

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، قال: حدثنا علي بن قنطرة املوصلي، 

وقد جاش  قال: حدثنا سعد بن سالم، قال: أتيت على بن موسى الرضا 

د منا عشرة الناس فيه، وقالوا: ال يصلح لإلمامة؛ فإن أباه مل يوص إليه. فقع

رجال فكلموه، فسمعت اجلماد الذي من حتته يقول: هو إمامي وإمام كل شيء. 

وإنه دخل املسجد الذي يف املدينة ـ يعين مدينة أبي جعفر ـ فرأيت احليطان 

 . (437)واخلشب تكّلمه وتسّلم عليه

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1015/15ة حإىل السماء ونزوله باحلرب احلادي عشر صعوده  291ص 6مدينة املعاجز: ج (135)

 .ذكر معجزاته  166دالئل اإلمامة: ص (136)

 .2129/16وتسليمها عليه ح الثالث عشر نطق اجلماد بإمامته  23ص 1مدينة املعاجز: ج (131)
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عن معبد بن عبد اهلل الشامي، قال: دخلت على علي بن موسى الرضا 

 فقلت لـه: قد كثر اخلوض فيك ويف عجائبك، فلو شئت أثبت بشيء .

 . فقال: . قلت لـه: حتيي لي أبي وأميوما تشاء؟وأحدثه عنك؟. قال: 

انصرف إىل منزلك فقد أحييتهما ،فانصرفت وإذا هما واهلل حيان يف البيت .

 .(432)وأقاما عندي عشرة أيام ثم قبضهما اهلل تعاىل إليه

قال أبو جعفر: حدثنا أبو حممد عبد اهلل بن حممد، قال: حدثنا إبراهيم بن  

وهو على محاره. فقلت لـه:   سهيل، قال: لقيت علي بن موسى الرضا

من أركبك هذا وتزعم أكثر شيعتك أن أباك مل يوصك ومل يقعدك هذا املقعد، 

. قلت: وما داللة اإلمام عندك؟وادعيت لنفسك ما مل يكن لك؟! فقال لـه: 

أنا أفعل، أما الذي معك أن يكلم ما وراء البيت، وأن حييي ومييت. فقال: 

ك فإنها ماتت منذ سنة وقد أحييتها الساعة، وأتركها فخمسة دنانري، وأما أهل

 . معك سنة أخرى ثم أقبضها إليَّ لتعلم أني إمام بال خالف

. ثم انطلقت إىل أخرج روعك فإنك آمنفوقع عليَّ الرعد. فقال: 

منزلي فإذا بأهلي جالسة. فقلت هلا: ما الذي جاء بِك؟. فقالت: كنت نائمة إذا 

فقال لي: يا هذه  السمرة، فوصفت لي صفه الرضا أتاني آت ضخم شديد 

 .(437)قومي وارجعي إىل زوجك؛ فإنك ترزقني بعد املوت ولدًا. فرزقت واهلل

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .19ب 232-231فرج املهموم: ص (136)

 .ذكر معجزاته  161دالئل اإلمامة: ص (130)
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يف مسجد  عن أبي هاشم اجلعفري، قال: صليت مع أبي جعفر 

املسيب وصلى بنا يف موضع القبلة سواء، وذكر أن السدرة اليت يف املسجد كانت 

يابسة ليس عليها ورق، فدعا مباء وتهيأ حتت السدرة فعاشت السدرة وأورقت 

 .(440)ومحلت من عامها

وقد ألقى يف  ، قال: رأيت سيدي حممد بن علي عن حكيم بن محاد

الدجلة خامتًا، فوقفت كل سفينة صاعدًا وهابطًا، وأهل العراق يومئذ يتزايدون، 

 .(447). فسارت الزوارقأخرج اخلامتثم قال لغالمه: 

. قال أبو هاشم اجلعفري: جاء رجل إىل حممد بن علي بن موسى 

رسول اهلل، إن أبي مات وكان لـه مال ففاجأه املوت، ولست أقف  فقال: يا ابن

 على ماله ولي عيال كثري، وأنا من مواليكم فأغثين. 

إذا صليت العشاء اآلخرة فصل على حممد وآل  :فقال لـه أبو جعفر 

. ففعل الرجل ذلك فرأى أباه حممد؛ فإن أباك يأتيك يف النوم وخيربك بأمر املال

 ال: يا بين، مالي يف موضع كذا فخذه واذهب بــه إىل ابن رســـول اهلل يف النوم فق

................................................................................................................................................. 

خبرب  املال وأخرب اإلمام  فأخربه أني دللتك على املال. فذهب الرجل فأخذ

                                                           

 .19ح اني باب مولد أبي جعفر حممد بن علي الث 101ص 1الكايف: ج (119)

 .2355/11السادس والعشرون وقوف السفن يف البحر ح 329ص 1مدينة املعاجز: ج (111)
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 .(448)املال، وقال: احلمد هلل الذي أكرمك واصطفاك

قال: قال أبو جعفر: حدثنا عبد اهلل بن حممد، قال: حدثنا عمارة بن زيد، 

قلت ألبي احلسن: أتقدر أن تصعد إىل السماء حتى تأتي بشيء ليس يف األرض 

أنا أنظر إليه حتى غاب، ثم رجع ومعه طري حتى نعلم ذلك؟. فارتفع يف اهلواء و

من ذهب يف أذنيه أشنقة من ذهب ويف منقاره درة،وهو يقول:"ال إله إال اهلل حممد 

 .(443). ثم سيبه فرجعهذا طري من طيور اجلنةرسول اهلل علي ولي اهلل". فقال: 

عليه قوم إذ دخل  عن حممد بن يزيد، قال: كنت عند علي بن حممد 

 .(444)يشكون اجلوع، فضرب يده إىل األرض وكان هلم برًا ودقيقًا

إىل ظاهر سر  عن أبي هاشم اجلعفري، قال: خرجت مع أبي احلسن 

غاشية السرج  رأى يتلقى بعض القادمني فأبطئوا، فطرح ألبي احلسن  من 

ه وهو حيدثين، فشكوت إليه فجلس عليها، ونزلت عن دابيت وجلست بني يدي

 قصر يدي وضيق حالي، فأهوى بيده إىل رمل كان عليه جالسًا فناولين منه كفًا.  

................................................................................................................................................. 

. فخبأته معي ورجعنا فأبصرته فإذا بهذا يا أبا هاشم واكتم ما رأيتاتسع قال: 

                                                           

 .فصل يف أعالم اإلمام حممد بن علي التقي  666-665ص 2اخلرائج واجلرائح: ج (112)

 .ذكر بعض معجزاته  216دالئل اإلمامة: ج (113)

 .2111/21ق الذي من األرض حالثاني والعشرون الرب والدقي 113ص 1مدينة املعاجز: ج (111)



168 

 

هو يتقد كالنريان ذهبًا أمحر، فدعوت صائغًا إىل منزلي وقلت لـه: اسبك لي 

هذه السبيكة. فسبكها وقال لي: ما رأيت ذهبًا أجود من هذا وهو كهيئة الرمل، 

 .(441)قدميًافمن أين لك هذا، فما رأيت أعجب منه!! قلت: كان عندي 

قال أبو هاشم اجلعفري: استؤذن لرجل مجيل طويل من أهل اليمن على 

فجلس إىل جنيب. فقلت يف نفسي: ليت شعري من هذا؟. فقال  أبي حممد 

هذا من ولد األعرابية صاحبة احلصاة اليت طبع آبائي فيها ـ ثم قال ـ أبو حممد: 

ضع منها أملس. فقلت لليماني: رأيته قط؟. ، فأخرج حصاة فطبع يف موهاتها

قال: ال واهلل وإني منذ دهر حلريص على رؤيته حتى كان الساعة أتاني شاب 

لست أراه، فقال: قم فادخل، فدخلت. ثم نهض وهو يقول: رمحة اهلل 

وبركاته عليكم منا أهل البيت، ذرية بعضها من بعض. فسألته عن امسه؟. 

 .(446)بن عقبة بن مسعان بن غامن ابن أم غامن فقال: امسي مهجع بن الصلت

يشكون قلة األمطار  قال أبو جعفر: ودخل قوم على احلسن بن علي 

يف سواد العراق وكانوا من أهله، فكتب هلم كتابًا فأمطروا، ثم جاءوا يشكون 

 .(447)كثرته فختم يف األرض فأمسك املطر

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .22ح 3ب 136ص 59حبار األنوار: ج (115)

 .فصل يف آياته  111ص 1املناقب: ج (116)

 .ذكر بعض معجزاته  221دالئل اإلمامة: ص (111)



169 

 

ميشي يف أسواق سر من رأى  قال أبو جعفر: رأيت احلسن بن على 

 .(442)وال ظل له

، ويرفع طرفه حنو السماء قال أبو جعفر: رأيته يأخذ اآلس فيجعلها ورقًا

 .(447)ويده فريدها مألى لؤلؤًا 

 إىل غريها وغريها مما هو كثري جدًا ويف كل عصر وزمان.

من كالمها  ميكن استفادة اآلثار التكوينية لوجود املعصوم 

ن اجملاز إعلى ذلك ـ فضافة إىل سائر األدلة العقلية والنقلية إهذا ـ )صلوات اهلل عليها( 

بل  ،غري متعذر (410)هنا واملعنى احلقيقي ،ال يصار إليه إال مع تعذر احلقيقة

 .األدلة عليه

 ومن ذلك يعلم أن ال حاجة للحصر يف املعنوي وللقول بأن للرسول 

منا تكون إألن فائدة الوابل املادي  ؛ن كان أهم من الوابل املاديإمعنويًا و واباًل

 .املعنوي بسبب الوابل

................................................................................................................................................. 

ويتضح ذلك مبالحظة أن اآلية التالية: 

                                                           

 .2562/11احلادي واألربعون أنه ال ظل لـه ح 511ص 1مدينة املعاجز: ج (116)

 .ذكر بعض معجزاته  221دالئل اإلمامة: ص (110)

فكما أن الوابل إذا انزل )اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج( بتأثري تكويين حقيقي كذلك  (159)

 .واملعصومني  الرسول 
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)األثر  تنطق بـ (417)

فكيف  ،نهما يف سلسلة العللإالتكويين( الذي جعله اهلل تعاىل لإلميان والتقوى و

 .؟بوجود سيد اخلالئق أمجعني

وقولـه تعاىل: 


دليل آخر على وجود الرتابط التكويين الذي أقره اهلل  (418)

 .(413)وبني بعض الظواهر الكونية سبحانه بني وجود الرسول 



يف حياته وبعد  إىل رسول اهلل لألمة أن تشكو ما بها يستحب 

 نه ال فرق بني حياته إوحيث  ،ن الشكاية تكون إىل كبري القومإاته، فوف

 .ن مثل هذه الشكوى إليه مستحبةإف ،وموته

وفضح الظامل ثانيًا، وكشف القناع عن  ،وفائدة الشكوى: التظلم أواًل

ىل اهلل سبحانه إ طلب الرسول و التوسل به ، ثم (414)وجه احلق ثالثًا

 .نوية ـ حلل املشكلة وإرجاع احلق إىل أهله رابعًاوتعاىل ـ يف حياته املع

اهلم واحلزن والشكوى إىل الرسول  هذا باإلضافة إىل أن التحريض لبّث

  وسائر املعصومني والروحيالتالحم واالرتباط النفسي  يوجب مزيد 

................................................................................................................................................. 

 واملعنوي مع القمم السامقة يف الفضيلة والتقوى والعلم واجلهاد و...

                                                           

 .169سورة األعراف:  (151)

 .33سورة األنفال:  (152)

 هنا رفع العذاب بل دفعه.ااملقصود بها ه (153)

 ذكر.فراده بالإالثالث أعم من الثاني ومل يدرج الثاني فيه ألهمية  (151)
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من شكا إىل يقول:  عن أبي معاوية، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

مؤمن فقد شكا إىل اهلل عزوجل ومن شكا إىل خمالف فقد شكا اهلل 

 .(411)عزوجل

، من منزله ذات ليلة وأقبل إىل قرب جده  وخرج اإلمام احلسني 

السالم عليك يا رسول اهلل، أنا احلسني بن فاطمة فرخك وابن فرختك، فقال: 

وسبطك الذي خلفتين يف أمتك، فاشهد عليهم يا نيب اهلل إنهم قد خذلوني 

ام فصّف . قال: ثم قوضيعوني ومل حيفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك

 .(416)قدميه فلم يزل راكعًا ساجدًا

فأبت أن  وروي: أن أبا بكر وعمر ملا أرادا اسرتضاء فاطمة الزهراء 

على  تأذن هلما فطلبا من أمري املؤمنني أن يدخلهما عليها: فدخل علي 

، قد كان من هذين الرجلني ما قد يا بنت رسول اهلل فقال:  فاطمة 

كثرية ورددِتهما ومل تأذني هلما، وقد سأالني أن أستأذن  رأيِت، وقد تردد مرارًا

واهلل ال آذن هلما وال أكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقى . فقالت: هلما عليِك

 .(417)أبي فأشكوهما إليه مبا صنعاه وارتكباه مين

نشدتكما باهلل  :ويف قصة االسرتضاء أيضًا ملا دخال عليها، قالت 

. يقول: فاطمة بضعة مين، فمن آذاها فقد آذاني هل مسعتما رسول اهلل 

 اللهم إنهما قد آذياني، قاال: نعم. فرفعت يدها إىل السماء فقالت: 

 فأنا أشكوهما إليك وإىل رسولك، ال واهلل ال أرضى عنكما أبـدًا حتى ألقــى أبــي 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .2593ح 6ب 112ص 2وسائل الشيعة: ج (155)

 .31ب 321ص 11حبار األنوار: ج (156)

 .2ح 110ب 166ص 1علل الشرائع: ج (151)
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 .(412)رسول اهلل وأخربه مبا صنعتما، فيكون هو احلاكم فيكما

فشكوا إليه شدة املشي.  وروي: أن قومًا مشاًة أدركهم رسول اهلل 

 .(417)استعينوا بالنسلفقال هلم: 

ك عن رجل عليه دين أعليه أن اهلل  وسأل معاوية بن عمار أبا عبد

نعم، إن حجة اإلسالم واجبة على من أطاق املشي من املسلمني، حيج؟. قال: 

 مشاًة، ولقد مر رسول اهلل  ولقد كان أكثر من حج مع رسول اهلل 

بكراع الغميم فشكوا إليه اجلهد والطاقة واإلعياء. فقال: شدوا أزركم واستبطنوا 

 .(460)ذلك عنهمففعلوا ذلك فذهب 

أتى رسول اهلل ، قال: وعن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أبي احلسن 

 قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم.فقال تكيلون أو تهيلون؟ :

فقالوا: نهيل يا رسول اهلل،يعنون اجلزاف.فقال هلم:كيلوا فإنه أعظم 

 .(467)للربكة

مر قال:   : أن النيبوعن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه 

مبدينة وإذا يف مثارها الدود فشكوا إليه ما بِهم. فقال: دواء هذا  أخي عيسى 

معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم األشجار صببتم الرتاب وليس هكذا 

جيب، بل ينبغي أن تصبوا املاء يف أصول الشجر ثم تصبوا الرتاب؛ لكيال يقع فيه 

 .(468)هب ذلك عنهمالدود، فاستأنفوا كما وصف فذ

................................................................................................................................................. 

                                                           

 احلديث الثامن واألربعون. 660كتاب سليم بن قيس: ص (156)

 .2592باب املشي يف السفر ح 205ص 2الفقيه: ج ال حيضره  من  (150)

 .2593املشي يف السفر ح باب 205ص 2الفقيه: ج ال حيضره  من  (169)

 .21ح 13ب 163ص 1األحكام: ج تهذيب  (161)

 .21963ح 2ب 32ص 10الشيعة: ج وسائل  (162)
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. ما مطر قوم إال برمحته، وما قحطوا إال بسخطهقال:  وعن النيب 

أطاعوني لسقيتهم املطر بالليل، وأطلعت قال ربي: لو أن عبادي  :وقال 

 . ووفد قوم إليه عليهم الشمس بالنهار، ومل أمسعهم صوت الرعد

اجثوا على ركبكم، وتضرعوا إىل ربكم، واسألوا فشكوا إليه القحط. فقال: 

 .(463). ففعلوا ذلك فسقوا حتى سألوا أن يكشف عنهميسقكم

  قولـه تعاىل: يف ويف رواية أبي اجلارود، عن أبي جعفر 

(464) ،

إىل املدينة وأصاب أصحابه اجلهد والعلل  فإنها نزلت ملا هاجر رسول اهلل 

 هلم يا حممد  : ، فأنزل اهللواملرض، فشكوا ذلك إىل رسول اهلل 

 ،

أي: إنه ال يصيبكم إاّل اجلهد والضر يف الدنيا، فأما العذاب األليم الذي فيه 

 .(461)اهلالك اليصيب إاّل القوم الظاملني

ي: أن أهل املدينة مطروا مطرًا عظيمًا، فخافوا الغرق فشكوا إليه. ورو

. فاجنابت السحاب عن املدينة على هيئة اللهم حوالينا وال علينا :فقال 

اإلكليل ال متطر يف املدينة ومتطر حواليها، فعاين مؤمنهم وكافرهم أمرًا مل يعاينوا 

 .(466)مثله

  حيفروا شيئًا، فشكـوا إىل رســـول وروي: أن رجاًل مات وإذا احلفارون مل

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .6119ح 1ب 109ص 6الوسائل: ج مستدرك  (163)

 .11سورة األنعام:  (161)

 .66ضمن ح 1ب 291ص 0حبار األنوار: ج (165)

 فصل من روايات العامة. 20ص 1اخلرائج واجلرائح: ج (166)
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 ، وقالوا: حديدنا ال يعمل يف األرض كما نضرب يف الصفا. قال: اهلل 

ن كان صاحبكم حلسن اخللق، ائتوني بقدح من ماءوِلَم، إ فأدخل يده فيه ثم .

 .(467)رشه على األرض رشًا، فحفر احلفارون فكأمنا رمل يتهايل عليهم

وعن جابر بن عبد اهلل: اشتد علينا يف حفر اخلندق كدية، فشكوا إىل النيب 

  نضح املاء فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا مبا شاء اهلل أن يدعو، ثم

. إىل غريها من الروايات اليت تبني جواز (462)على تلك الكدية فعادت كالكندر

 ورمبا رجحانها. الشكوى إىل رسول اهلل 

يكشف عن مصداق  واختل قومك: هل أن قولـها 

ـ عادة ـ ات لقاعدة كلية هي أن اختالل النظم أو األمر سنة اجتماعية حتكم اجملتمع

واجلزئي ال يكون كاسبًا  ،أم أنها صغرى جزئية ،بعد وفاة القائد املؤسس

نها قضية خارجية وال ميكن التعميم إال بإلغاء اخلصوصية إالظاهر: . والمكتسبًا؟

 :نعم رمبا يقال ،عرب معرفة شتى العوامل اليت تؤدي إىل ذلك ،وكشف املالك

وسيأتي البحث عنه يف موضع  ،اجملتمع ذلك طبيعية أي من طبيعةشبه بأنها قضية 

 شاء اهلل تعاىل.  آخر إن

 الفقد أن يرى الشيء غائبًا بعد ما كان حاضرًا. فقدناك :قولـها 

الوابل(467): املطر، بل املطر الشديد الضخم القطر، كما يف اللغة. 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .15ح 1ب 316-311ص 11األنوار: ج حبار (161)

 .59ضمن ح 1ب 362ص 11حبار األنوار: ج (166)

 مادة )وبل(. 129ص 11انظر لسان العرب: ج (160)
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اختل قومك.من اخللل أي تفرقوا عن احلق وحصل فيهم اخللل : 

فاشهدهم : الشهود احلضور، وهو حيمل على املعنى احلقيقي إلمكانه

 ما ال خيفى.كفقط حلمل على املعنى اجملازي صره يف اال جمال حلكما سبق، ف

ـ مضافا إىل سائر  نكبواقد و يدل قول الصديقة الطاهرة 

على خالف من ادعى عدالة  ،على احنرافهم وعدم عدالة كثري منهماألدلة ـ 

و)نكب( بفتح الكاف  : أي احنرفوا عن الطريق.نكبوافإن  مجيع الصحابة.

 وكسره كنصر وفرح: أي عدل ومال.

للغة: َنَكَب عن الشيِء وعن الطريق َيْنُكب َنْكبًا وُنُكوبًا، وَنِكَب ويف ا

َنَكبًا، وَنكََّب، وَتَنكََّب: َعَدَل؛ قال اأَلزهري: ومسعت العرب تقول: َنَكَب 

 .(470)فالٌن عن الصواب َيْنُكُب ُنُكوبًا، ِإذا َعَدل عنه

ه بعد قال للناس ـ وهو أول كالم لـ وعن زيد بن وهب: أن عليًا  

يا أيها الناس، استعدوا إىل عدو يف النهروان وأمور اخلوارج اليت كانت ـ فقال: 

جهادهم القربة من اهلل وطلب الوسيلة إليه، حيارى عن احلق ال يبصرونه، 

وموزعني بالكفر واجلور ال يعدلون به، جفاة عن الكتاب، نكب عن الدين، 

ل، يعمهون يف الطغيان، ويتسكعون يف غمرة الضال

(477) وتوكلــوا على اهلل وكـفــى باهلل وكيـاًل وكفى،

 باهلل 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 مادة )نكب(. 119ص 1لسان العرب: ج (119)

 .69سورة األنفال:  (111)
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 .(478)نصريًا

هذا ويف بعض النسخ: )واختل قومك ملا غبت وانقلبوا(، فيكون إشارة 

 .(473)إىل قولـه تعاىل: 

ملا فتح خيرب  روى الواقدي وغريه من نقلة أخبارهم: أن النيب 

رى من قرى اليهودي، فنزل جربئيل بهذه اآلية: اصطفى لنفسه ق

(474) فقال حممد . :ومن ذو القربى وما حقه؟ قال: فاطمة تدفع .

إليها فدكًا والعوالي. فاستغلتها حتى تويف أبوها، فلما بويع أبو بكر منعها فكلمته 

. فقال أبو بكر: فال أمنعِك إليَّإنها لي وإن أبي دفعها يف ردها عليها. وقالت: 

ما دفع إليِك أبوِك. فأراد أن يكتب هلا كتابًا فاستوقفه عمر، وقال: إنها امرأة 

فطالبها بالبينة على ما ادعت. فأمرها أبو بكر فجاءت بأم أمين، وأمساء بنت 

، فبلغ ذلك عمر (471)فشهدوا بذلك. فكتب هلا أبو بكر عميس مع علي 

زقها فمحاها، فحلفت أن ال تكلمهما وماتت ساخطة فأخذ الصحيفة وم

 .(476)عليهما

ويف البخاري: أن فاطمة أرسلت إىل أبي بكر وسألته مرياثها من رسول اهلل 

  :مما أفاء اهلل عليه باملدينة من فدك وما بقي من مخس خيرب. فقال أبو بكر

 مد من هذا قال: ال نـورث ما تركناه صدقة، وإمنا يأكل آل حم إن رسول اهلل 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 يف استنفاره الناس. 22-21ص 1الغارات: ج (112)

 .111سورة آل عمران:  (113)

 .26سورة اإلسراء:  (111)

 وال يبعد أن أبابكر كان يكتب هلا الكتاب ثم يرسل إىل عمر لكي ميزقه.  (115)

 مناوأة فاطمة وغصب فدك. 351احلق: ص نهج  (116)
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عن حاهلا اليت كانت  املال، وإني واهلل ال أغري شيئًا من صدقة رسول اهلل 

ة منها شيئًا، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته عليه. وأبى أن يدفع إىل فاطم

ستة أشهر، فلما توفيت  فلم تتكلم معه حتى توفيت، وعاشت بعد النيب 

 .  (477)دفنها علي لياًل ومل يؤذن بها أبو بكر، وصلى عليها علي 

يف البحار: قال عمر ـ حني حضره املوت ـ:  وروى العالمة اجمللسي 

ن اغتصابي هذا األمر أنا وأبو بكر من دون الناس، أتوب إىل اهلل من ثالث: م

ومن استخاليف عليهم، ومن تفضيلي املسلمني بعضهم على بعض. وقال أيضًا: 

أتوب إىل اهلل من ثالث: من ردي رقيق اليمن، ومن رجوعي عن جيش أسامة 

علينا، ومن تعاقدنا على أهل البيت إن قبض رسول  بعد أن أمره رسول اهلل 

ال نولي منهم أحدًا. ورووا عن عبد اهلل بن شداد بن اهلاد، قال: كنت اهلل أن 

عند عمر وهو ميوت فجعل جيزع. فقلت: يا أمري، أبشر بروح اهلل وكرامته. 

فجعلت كلما رأيت جزعه قلت هذا، فنظر إليَّ فقال: وحيك فكيف باملماألة 

 .(472)على أهل بيت حممد 

ن بن عوف، عن أبيه، قال: وعن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمح

قال أبو بكر يف مرضه الذي قبض فيه: أما إني ال آسى من الدنيا إال على ثالث 

فعلتها ووددت أني تركتها، وثالث تركتها ووددت أني فعلتها، وثالث وددت 

 أما اليت وددت أني تركتها: فوددت  أني كنت سألت عنهن رسول اهلل 

 كان أعلن عليَّ احلرب، ووددت أني مل أكن  أني مل أكن كشفت بيت فاطمة وإن

................................................................................................................................................. 

بين  أحرقت الفجاءة وأني قتلته سرحيًا أو أطلقته جنيحًا، ووددت أني يوم سقيفة
                                                           

 مناوأة فاطمة وغصب فدك. 369احلق: ص نهج  (111)

 .1ح 10ب 123-122ص 39حبار األنوار: ج (116)
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ساعدة كنت قذفت األمر يف عنق أحد الرجلني عمر أو أبي عبيدة، فكان أمريًا 

 .(477)وكنت وزيرًا. اخلرب 

وروى أبان عن سليم بن قيس يف قصة موت معاذ بن جبل بالطاعون حيث 

قال معاذ: ويل لي ويل لي ويل لي ويل لي، فلما ُسئل عن ذلك قال: ملواالتي 

لوا لـه: إنك لتهجر. فقال: واهلل ما أهجر هذا رسول عدو اهلل على ولي اهلل. فقا

يا معاذ بن جبل، أبشر بالنار أنت يقوالن:  وعلي بن أبي طالب  اهلل 

وأصحابك الذين قلتم: إن مات رسول اهلل أو قتل زوينا اخلالفة عن علي فلن 

 .(420)احلديث يصل إليها



 : يف بعض النسخ هكذا

مبجرد  وهو يدل على عظيم املصيبة اليت حّل بأهل بيت رسول اهلل 

وارحتل إىل ربه عزوجل، ومن املعلوم حرمة ذلك  أن غاب عنهم الرسول 

 أشد احلرمة.

                                                           

 .226الث حقول أبي بكر ال آسى من الدنيا إال على ث 111ص 1اخلصال: ج (110)

 احلديث السابع والثالثون. 625-616قيس: ص بن  سليم  كتاب  (169)
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 ه على األدنين مقتربعند اإلل          زلةـوكل أهل لـه قربى ومن

ومنها حقوقه يف  ،قوق االمتداديةاحل :من مصاديق حق الشخص

إكرامًا للشخص  ّدفكل إكرام لألهل ُع ،(427)ذريته وأهله طوليًا وعرضيًا

 .(428)إذ )حيفظ املرء يف ولده( ،كرام، واجب يف اجلملةالواجب اإل

ن شيئًا إاهلل تعاىل فمن لـه منزلة وقرب دليل على أن من  وكالمها 

 وال عكس ،من منزلته وقربه يرتشح على أهله وأقربائه يف اجلملة عند اهلل تعاىل

 .وعليه جرت الشرائع كلها ،وبذلك حيكم العقل ،(423)يف املبعد

اليت حتصر من األدلة على نقض القاعدة املاركسية  كالمها  ويعّد

باملعنى الضيق الذي ــ  (424)ــ بل أقل من ذلكللشخص ما يكتسبه بنفسه فقط 

باعتبار أن اإلرث ليس من جهد  واليت استندوا إليها يف نفي اإلرث ،فسروه

 ،نها قاعدة ال دليل عليها بل العقل على خالفهاإف الشخص فيكون للدولة،

 .(421)والتفصيل يف حمله

 ... أي كل مجاعة كل أهل :قولـها 

                                                           

 والعرضية يف األخوة واألخوات وأبناء العمومة وما أشبه. ،باءالطولية يف األبناء واآل (161)

يف خطبتها  وردت مبعناه روايات متعددة، ذكرته الصديقة الطاهرة  من أقوال رسول اهلل  (162)

احتجاج فاطمة الزهراء  193ص  1املسجد النبوي الشريف، راجع االحتجاج: جاليت أوردتها يف 

 .على القوم ملا منعوها فدك 

إذ ال تزور وازرة وزر  ..ألهله عند اهلل بعده أي أن املبعد من رمحة اهلل واملغضوب ال يرتشح من (163)

 أخرى.

 ال بقدر حاجته.حيث قالوا: بأن على كل شخص أن يعمل بقدر طاقته وال يستفيد إ (161)

 .لإلمام املؤلف  (االقتصاد :الفقه)راجع  (165)
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................................................................................................................................................. 

قربى.أي تقرب إىل اهلل عزوجل باإلميان والعمل الصاحل : 

منزلة.أي درجة ومرتبة : 

األدنني.مجع أدنى أي األقرب : 

واألقربون إليه فكيف يتعامل معنا  ول اهلل وحاصله: إنا أهل بيت رس

 هكذا ظلمًا وجورًا، وغصبًا وهتكًا؟.

 الرسول قربى نا إغصبوا مرياثنا مع  القوم هذا البيت إشارة إىل أنف

وقد تقدم أن املراد باملرياث إما اإلرث حقيقة ألن القوم ادعوا أن  ،ونستحق مرياثه

ا اإلرث مبعناه األعم مما يرتكه ال ترث، وأم ن فاطمة أإرث و (426)ًافدك

 امليت سواء بالنحلة أم باملرياث، فيتصرف فيهما الورثة بعده.

                                                           

 كلمة فدك وردت منصرفة وغري منصرفة. (166)
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وحالت دونك  (422)ما مضيتل     صدورهم (427)أبدت رجال لنا نجوى  
 (427)الترب

يستحب بيان أن بعض الصحابة أبدوا ما يف صدورهم من 

 .الضغائن بعد فقد الرسول 

، حسب اختالف املوارد، ًاوقد يكون واجب ،األمر قد يكون مستحباًًوهذا 

لألجيال اآلتية حتى يعلموا أن القائد  ضافة إىل أن بيان مثل ذلك يكون درساًًباإل

دة للحد من مما يوجب اختاذ الُعـ عادة ـ تل خيتلف الناس بعده إذا مات أو ُق

 االختالف والفنت وسائر املفاسد بالقدر املمكن.

اتق الضغائن اليت لك يف صدور من  :لعلي  ال رسول اهلل ق

. ثم بكى النيب اليظهرها إال بعد موتي، أولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون

  فقيل: مم بكاؤك يا رسول اهلل؟. فقال : أخربني جربيل  أنهم

 .(470)يظلمونه ومينعونه حقه، ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلمونهم بعده

يف بعض  كنت أمشي مع النيب قال:  ن علي بن أبي طالب وع

 طرق املدينة،فأتينا على حديقة وهي الروضة ذات الشجر. فقلت: يا رسول اهلل، 

                                                           

 يف بعض النسخ: )فحوى(. (161)

ويف بعض النسخ: )ملا نأيت(. ويف بعضها: )ملا قضيت(. ويف بعضها: )ملا فقدت وكل اإلرث قد  (166)

 غصبوا(.

ويف بعضها: )حالت دونك الكثب(، ويف بعضها:  ويف بعض النسخ: )حالت دونك احلجب(، (160)

 )حالت بيننا الكثب( 

 بتبليغ فضائل  املبحث اخلامس والثالثون يف أمر اهلل تعاىل النيب  161اليقني: ص  كشف (109)

 .علي 
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ما أحسن هذه احلديقة!. فقال: ما أحسنها، ولك يف اجلنة أحسن منها. ثم 

أتينا على حديقة أخرى فقلت: يا رسول اهلل، ما أحسنها من حديقة!. فقال: 

لك يف اجلنة أحسن منها. حتى أتينا على سبع حدائق أقول: يا رسول اهلل، ما 

ها. فلما خال لـه الطريق اعتنقين : لك يف اجلنة أحسن منأحسنها!. فيقول 

: ضغائن يف صدور وأجهش باكيًا فقلت: يا رسول اهلل، ما يبكيك؟. قال 

: يف سالمة أقوام اليبدونها إال بعدي. فقلت: يف سالمة من ديين؟. قال 

 .(477)من دينك

يقول لعلي بن أبي  وعن زيد بن أرقم، قال: مسعت رسول اهلل 

اء، وابناك سيدا شباب أهل اجلنة، ومن صلب أنت سيد األوصي :طالب 

احلسني خيرج اهلل عزوجل األئمة التسعة، فإذا متَُ ظهرت لك الضغائن يف صدور 

. وبإسناده عن زيد بن أرقم، قال: ما قوم، ومينعونك حقك ويتمالون عليك

إال ببغضهم علي بن أبي طالب  كنا نعرف املنافقني على عهد رسول اهلل 

 .(478)وولده 

وعن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس، قال: كنت عند عبد اهلل بن 

، فحدثنا فكان فيما حدثنا أن عباس يف بيته ومعنا مجاعة من شيعة علي 

يوم تويف فلم يوضع يف حفرته حتى نكث  قال: يا إخوتي، تويف رسول اهلل 

برسول  الناس وارتدوا وأمجعوا على اخلالف، واشتغل علي بن أبي طالب 

 حتى فرغ من غسله وتكفينه وحتنيطه ووضعه يف حفرته، ثم أقبل علـــى  اهلل 

                                                           

 إياه وحتريضه على حمبته ومواالته ونهيه عن بغضه. يف حمبة الرسول  06ص 1الغمة: ج كشف  (101)

 .112ح 11ب 329ص 36ار: جحبار األنو (102)
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، ومل يكن همته امللك ملا سول اهلل وشغل عنهم بوصية ر (473)تأليف القرآن

أخربه عن القوم، فلما افتنت الناس بالذي افتتنوا به من  كان رسول اهلل 

الرجلني، فلم يبق إال علي وبنو هاشم وأبو ذر واملقداد وسلمان يف أناس معهم 

يسري، قال عمر ألبي بكر: يا هذا، إن الناس أمجعني قد بايعوك ما خال هذا 

 بيته وهؤالء النفر، فابعث إليه.الرجل وأهل 

 فبعث إليه ابن عم لعمر يقال لـه: قنفذ.

 فقال لـه: يا قنفذ، انطلق إىل علي فقل لـه أجب خليفة رسول اهلل!.

ما أسرع ما كذبتم على رسول اهلل،  :فانطلق فأبلغه، فقال علي 

منا أنت نكثتم وارتددمت، واهلل ما استخلف رسول اهلل غريي، فارجع يا قنفذ فإ

رسول فقل لـه: قال لك علي: واهلل ما استخلفك رسول اهلل، وإنك لتعلم من 

 .(474)احلديث خليفة رسول اهلل
وفيه إشارة إىل بعض تلك الضغائن اليت كانت يف صدورهم فأبدوها بعد 

 .رسول اهلل 

إىل احلقد والضغينة من رذائل األخالق لو كان بالنسبة املخفي من 

ومن نه من عالئم النفاق إف بالنسبة هلم أما ما مل يظهر، ووغري املعصومني 

آثم باعتبار اختيارية األمر ولو حقده  ن أخفىإواحلاقد عليهم وأشّد احملرمات، 

 . ازداد إمثًا هولو أظهر ،باختيارية املقدمات

                                                           

وبأمر منه  أي تأليف تفسريه وعلومه، وإال فالقرآن مجع كما هو اليوم يف عهد رسول اهلل  (103)

. 

 احلديث الثامن واألربعون. 666-662قيس: ص بن  سليم  كتاب  (101)
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ـ عن  )إبداء القوم جنوى صدورهم( يكشف ـ بتصرحيها إن 

وهي ثم جتاهرهم باملعصية ثانيًا، وهذا البيت شهادة منها بذلك  ،نفاقهم أواًل

 يف ميكن إتباع املنافقني والعصاة؟.صادقة مصدقة، وعندئذ ك

بلغ يف الداللة من ه األفقد يكون ألن ،وأما السر يف تنكريها كلمة الرجال

الذي كان ن التنكري قد يكشف عن جو التقية والرعب والرهبة إف ؛التعريف

على الناس، وقد يكون لغرض دفع املستمعني للتحقيق مما يسبب حاكمًا آنذاك 

وقد يدفع إىل الفحص يف دائرة أوسع نظرًا  ،هم أكثر فأكثرعلوق القضية بأذهان

 يكتشف أمور أخرى أيضًا.ورمبا  ،لوجود العلم اإلمجالي

 مبعنى أظهرت. أبدت :قولـها 

جنوىوهو اسم مصدر  : املخفي من احلقد والضغينة ـ بقرينة املقام ـ

 .لعداوةلنجوته، واملعنى: إن القوم أظهروا ما يف صدورهم من احلقد وا

ملا مضيت :ثبات الشيء ال ينفي ما إمن الواضح أن كناية عن املوت، و

أيضًا جنوى  قد أبدوا يف زمان الرسول  معداه إذ كان هذا البعض وغريه

صدورهم، ولكن ما أبدوه بعد وفاته كان أشد وأقسى وأكثر وأوضح وأكثر 

 عالنية.

حالتهو واضحكما  : احليلولة هنا ظاهرية وليست واقعية. 

الرتب.الرتاب والرتبة : 

 مجع كثيب أي: ما اجتمع من الرمل. الكثبويف بعض النسخ: 
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 (471)األرضلما فقدت وكل        تجهمتنا رجال واستخف بنا
 (476)مغتصب

 كما حيرم االستخفاف بهم. حيرم التجهم بأهل البيت 

جلنة على من ظلم أهل بييت، وقاتليهم، حرمت ا :قال رسول اهلل 

واملعني عليهم، ومن سبهم 

(477)(472). 

عن أبيه أبي ليلى، قال: قال رسول اهلل وعن عبد الرمحن بن أبي ليلى، 

 : ال يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عرتتي إليه أعز من

 .(477)عرتته، ويكون أهلي أحب إليه من أهله، وتكون ذاتي أحب إليه من ذاته

وعن حنان بن سدير، عن سديف املكي، قال: حدثين حممد بن علي 

 قال: وما رأيت حممديًا قط يعدله ، ،حدثين جابر بن عبد اهلل األنصاري

يف املهاجرين واألنصار فحضروا بالسالح، وصعد  قال: نادى رسول اهلل 

املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: يا معاشر املسلمني، من أبغضنا  النيب 

أهل البيت بعثه اهلل يوم القيامة يهوديًا. قال جابر: فقمت إليه فقلت: يا رسول 

 هلل، وإن شهـــد أن ال إله إال اهلل وأن حممــدًا رســول اهلل؟!. فقــال: وإن شهد أن ا

                                                           

 ويف بعض النسخ: )كل اإلرث( (105)

ضها: )إذ غبت عنا وحنن اليوم ويف بعض النسخ: )بعد النيب وكل اخلري مغتصب(، ويف بع (106)

 نغتصب(، ويف بعضها: )جهرًا وقد أدركونا بالذي طلبوا(.

 .11سورة آل عمران:  (101)

 الفصل اخلامس والعشرون واملائة. 169جامع األخبار: ص (106)

 .3ح 111ب 119ص 1علل الشرائع: ج (100)
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................................................................................................................................................. 

من سفك دمه أو يؤدي اجلزية عن يد وهو صاغر. ثم  الإله إال اهلل؛ فإمنا احتجز

: من أبغضنا أهل البيت بعثه اهلل يوم القيامة يهوديًا، فإن أدرك الدجال قال 

كان معه، وإن هو مل يدركه بعث يف قربه فآمن به، إن ربي عزوجل مثل لي أميت 

يف الطني وعلمين أمساءهم كما علم آدم األمساء كلها، فمر بي أصحاب 

 .(100)رايات فاستغفرت اهلل لعلي وشيعتهال

من مل يعرف سوء ما أتى إلينا من قال:  وعن جابر، عن أبي جعفر 

 .(107)ظلمنا، وذهاب حقنا، وما ركبنا به، فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به

ما يلقون من قريش من  وروي: أن العباس شكا إىل رسول اهلل 

غضبًا شديدًا  يثهم عند لقائهم. فغضب تعبيسهم يف وجوههم، وقطعهم حد

والذي نفسي بيده ال يدخل قلب حتى امحّر وجهه ودّر عرق بني عينيه، وقال: 

ما بال أقوام  :. ويف رواية أخرى قال رجل اإلميان حتى حيبكم هلل ورسوله

إذا رأوا الرجل من أهل بييت قطعوا حديثهم، واهلل ال يدخل قلب رجل اإلميان 

 .(108)هم هلل ولقرابتهم مينحتى حيب

ما بال أقوام يؤذون نسيب وذا  :ويف البحار عن أبي هريرة، عنه 

رمحي، أال من آذى نسيب وذا رمحي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل 

 .(103)عزوجل

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1اجمللس اخلامس عشر ح 126األمالي للمفيد: ص (599)

 .11ح 1ب 55ص 21جحبار األنوار:  (591)

 .116-115املهرقة: ص الصوارم  (592)

 .10ح 19ب 225ص 21حبار األنوار: ج (593)
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من ، قال: وعن هشام بن سامل، عن الصادق جعفر بن حممد 

جالس لنا عائبًا، أو مدح لنا قاليًا، أو وصل لنا قاطعًا، أو قطع لنا واصاًل، أو 

آن واىل لنا عدوًا، أو عادى لنا وليًا، فقد كفر بالذي أنزل السبع املثاني والقر

 .(104)العظيم

عليك مبودة : أوصين؟. قال: وعن ابن عباس، قال: قلت للنيب 

، والذي بعثين باحلق نبيًا ال يقبل اهلل من عبد حسنة علي بن أبي طالب 

وهو تعاىل أعلم؛ فإن جاءه  حتى يسأله عن حب علي بن أبي طالب 

أله عن شيء ثم بواليته قبل عمله على ما كان منه، وإن مل يأت بواليته مل يس

أمر به إىل النار. يا ابن عباس، والذي بعثين باحلق نبيًا إن النار ألشد غضبًا على 

منها على من زعم أن هلل ولدًا. يا ابن عباس، لو أن املالئكة  مبغض علي 

. املقربني واألنبياء املرسلني اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا لعذبهم اهلل بالنار

يا ابن عباس، نعم يبغضه قوم ، وهل يبغضه أحد؟. قال: قلت: يا رسول اهلل

يذكرون أنهم من أميت مل جيعل اهلل هلم يف اإلسالم نصيبًا. يا ابن عباس، إن من 

عالمة بغضهم لـه تفضيلهم من هو دونه عليه، والذي بعثين باحلق ما بعث اهلل 

ابن عباس:  . قالنبيًا أكرم عليه مين، وال أوصياء أكرم عليه من وصيي علي

وأوصاني مبودته، وإنه ألكرب عملي  فلم أزل لـه كما أمرني رسول اهلل 

 .(101)عندي

 املخالف لعلي بعـدي كافـــر، قال:  وعن ابن عباس: أن رسول اهلل 

................................................................................................................................................. 

والشاك به مشرك مغادر، واحملب لـه مؤمن صادق، واملبغض لـه منافق، واحملارب 
                                                           

 .21523ح 36ب 261ص 16وسائل الشيعة: ج (591)

 .1ح 19ب 229-210ص 21حبار األنوار: ج (595)
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 .(106)لـه مارق، والراد عليه زاهق، واملقتفي ألثره الحق

ينبغي مالحظة أن ما ال يعد جتهمًا واستخفافًا بالنسبة إىل شخص قد ثم إنه 

فعدم القيام مثاًل لرجل من عامة  ،بالنسبة لشخص آخر يكون جتهمًا واستخفافًا

 ..ًااستخفاف يعد لكنه بالنسبة إىل عامل كبريبه الناس قد ال يكون استخفافًا 

وبذلك ميكن االستناد يف  ،األمر أدق وأعظم وبالنسبة إىل أهل البيت 

ل باعتبار أن قامة املواليد وجمالس العزاء عليهم ـ يف اجلملة ـ إىل هذا الدليإوجوب 

وكذلك عدم الدفاع عنهم لو تعرضوا  ،تركها استخفاف بشأنهم يف اجلملة

قد يكون نوعًا خمتلف وسائل اإلعالم، فإنه هلجوم على صفحات اجلرائد أو يف 

 .وحبقهم من التجهم أو االستخفاف بهم وبشأنهم 

أما بالنسبة إىل غريهم من عامة  هذا كله بالنسبة إىل أهل البيت 

 ناس فاحلكم خيتلف باختالف املوارد وينقسم إىل األحكام اخلمسة.ال

، التجهم: عبارة عن تقطيب الوجه وعدم البشر جتهمتنا :قولـها 

واالستقبال بوجه كريه، يقال: جتهمته إذا كلحت يف وجهه، ورجل جهم الوجه 

مبا  أي كاحل، وجتهمه وجتهم لـه: إذا استقبله بوجه كريه، وجتهم: أي استقبله

 يكره.

 ويف بعض النسخ: )تهجمتنا( أي هجمت علينا.

 ويف بعضها: )تهضمتنا( من اهلضم أي الظلم.

 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .22ح 19ب 226ص 21حبار األنوار: ج (596)
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ـ  يستحب بيان أن بعض الصحابة ـ بعد وفاة رسول اهلل 

 واستخفوا بهم. جتهموا على أهل البيت 

 ،وهذا من باب املوضوع، وما ذكرناه يف البحث اآلنف من باب احلكم

بل  ـ كان حرامًا ن التجهم ـ الذي قام به بعض الصحابة جتاه أهل البيت إف

 كما ال خيفى.بالنسبة إليهم ف وكذلك االستخفا من أشد احملرمات،

مع رعاية  جيوز لصاحب املصيبة أن يرثي فقيده مبثل هذا الرثاء

 .سائر املوازين

األراضي اليت  ،«وكل األرض مغتصب: ».. واملقصود من قولـها 

من العوالي وفدك، وميكن أن يراد من   إياها كانت منحة من الرسول 

نها بأمجعها كان املفروض أن إف ،ي البالد اإلسالمية كلهاكل األرض: أراض

يوم يف نه بأمر السماء والذي نصبه وعّي تكون حتت سلطة خليفة رسول اهلل 

وهو اإلمام علي بن أبي طالب  ،نذار ويوم غدير خم ويف غريهما من األياماإل

 .)عليه أفضل الصالة والسالم(

الكنائي وهو القيادة اإلسالمية وميكن أن يراد باغتصاب األرض املعنى 

هم وراث األرض باملعنى )عليهم الصالة والسالم( اليت زالت عن موضعها ألنهم 

فسيطرة غريهم عليها غري جائز، قال سبحانه:  ،األعم


اىل: ـال تعــــوق ،(107)

  

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .195سورة األنبياء:  (591)
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(102). 

 رث اخلالفة.ويف بعض النسخ: )كل اإلرث( أي إرث املال وإ

احلكومات وهي سياسة  ،من احملرم تنحية األكفاء وعزل الكفاءات

 االستبدادية عادة، والدميقراطية أحيانًا.

ال تستطيع  (107)وألنها ،أما االستبدادية فألن الكفاءات ال ختضع للمستبد

 واإلمعات..التعامل إال مع العبيد 

ى احلزبية ؤراع اخلطوط ولتعارض املصاحل أو للروأما الدميقراطية فلص

 .الضيقة

 جمموعة من املستبدين الذين  بعدوا أهل البيت أوكان الذين 

الصديقة  موقد عربت عنه ،الدنيوية المل يكونوا ميتلكون الكفاءة الدينية و

بئس للظاملني و ،نبغ خامل األقلني فيما مضى من كالمها بـ الزهراء 

  …، وخسر هنالك املبطلونو ،بداًل

: )كل الناس أفقه من عمر حتى الثاني وقد صرحوا هم بذلك كما قال

 ..إىل غري ذلك (170)(بيوتاملخدرات يف ال

 .(177)(لست خبريكمف ،نيوني أقيلوأقيل): األول كما قالو

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .131سورة األعراف:  (596)

 ومات االستبدادية.أي احلك (590)

 املطلب األول، املبحث الثاني العلم. 1ب 3ف 63كشف اليقني: ص (519)

 يف استقالة أبي بكر من اخلالفة. 192ص 2الطرائف: ج (511)
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 ،وأشد من ذلك حرمة مضايقة الكفاءات واالستخفاف بهم

ألن االستخفاف بهم استخفاف  ؛وتتأكد احلرمة وتشتد يف أهل بيت الرسول

إيذاء اهلل  وهو وإيذائهم إيذاء لـه وهو استخفاف باهلل عزوجل،  به 

القمة العليا يف الكفاءات األهلية والقرب  ألنهم : هذا أوال.  تعاىل،

 (178)ومن الواضح اشتداد قبح التعدي واالستخفاف واشتداد العقوبة ..من اهلل

 كلما ازداد املعتدى عليه واملستخف به منزلة ومكانة ومقامًا.



أن القوم هل يعلم  ،هذا وما سبقه ويلحقه من كالمها 

: تعاىل حيث قال (173)امتثلوا أمر اهلل ورسوله يف أهل البيت 


 كمإني تارك في: » ، وقال(174)

صيغة ب استخف: قولـها  . (171)«الثقلني كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت

 اجملهول. 

بالفتح أي املغصوب. أي مل يقدرونا بل استخفوا بنا ومنعونا حقنا  املغتصبو

 من اإلرث يف اخلالفة وفدك.

                                                           

 .(منه ) .ني اشتداد احلرمةويكتشف منه بالربهان اآل (512)

حنلها رسول اهلل إرثها وما  ، ومنع الزهراء من غصب اخلالفة وزويها عن أمري املؤمنني  (513)

 ،... ومن ثم اهلجوم على دارها وحرق الدار عليها وضربها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها ،

 ملببًا حبمائل سيفه ليبايع القوم، وغري ذلك مما جرى على أهل البيت  وإخراج أمري املؤمنني 

 من ظلم وقتل وتشريد مما يطول شرحه.

 .23سورة الشورى:  (511)

 .6161ح 11ب 255ص 1ائل: جمستدرك الوس (515)
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 من ذي العزة الكتب (176)زلـعليك ين     وكنت بدراً ونوراً يستضاء به      

ة باأللقاب اليت خاطبته بها الصديق يستحب خماطبة الرسول 

كالبدر والنور وما أشبه ذلك، وهكذا بالنسبة إىل سائر املعصومني  الطاهرة 

. 

. ومن شعر  :(177)ويف القرآن الكريم يف وصفه 

)صلوات اهلل عليه وعلى آله الطاهرين(يف وصفه  العباس عم النيب 
 (172): 

وأتوا أهل  برسول اهلل  وقال الشاعر ملا محلت آمنة بنت وهب 

 مكة يهنئونها حيث أضاء النور يف وجهها:

(177)

................................................................................................................................................. 

                                                           

 ويف بعض النسخ )تنزل(. (516)

 .16سورة األحزاب:  (511)

 .5ب 39ص 16حبار األنوار: ج (516)

 .136: صاألنوار يف مولد النيب  (510)
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 وقال الشاعر يف معجزة شق القمر:

(180)

 :يف مدح أمري املؤمنني  وقال السيد احلمريي 

 ،ـ مقتض للهداية وليس علة تامة )النور( ـ وهو الرسول 

وعلى ذلك فالواجب على اجلميع ـ كفائيًا ـ توفري  كما هو واضح، وإال لزم اجلرب

 قال تعاىل: ها،موانع إجياد،واحملرم على اجلميع اهلداية شروط

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .فصل يف معجزات أفعاله  123ص 1املناقب: ج (529)
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وقال جل وعال:  ، (187)


قائم باهلداية باملعنى  فهو  ،(188)

إذ ال جتب اخلوارق إليصال الرسالة إىل  ،وهو مع ذلك مقتٍض هلا (183)األول

ولذلك سيعرض احلق على  ،مجيع البشرية مع وجود املوانع اليت يصنعها الناس

 القاصر يوم القيامة.

ن كان إو ليه فقد يقال بعدم وجوبها ع (184)وأما املعنى الثاني للهداية

 قد قام مبا أمكن من باب اللطف.

 لعل الوجه يف استخدامها صفة النور للنيب  نورًا :قولـها 

بل  عزوجل، لتعاليم اهلل وعدم استقالليته عنه الالضياء اإلشارة إىل مرآتّيته 

ـ وهذا ال ينايف ما فوض إليه يف أمر التشريع والتكوين  هو )الرسول( مبعنى الكلمة

إذ أن الضياء يطلق على )ما منه النور( والنور يطلق  لى تفصيل مذكور يف حمله ـع

قال تعاىل:  ،على )ما َعْبَره النور(


فهو واسطة الفيض اإلهلي هذا كله لو لوحظ منسوبًا إىل اهلل تعاىل  ،(181)

 .منه نه ضياء وغريه نور ـ بالقدر الذي استقىإًا للعاملني فوإال ـ بأن لوحظ منسوب

                                                           

 .151سورة األعراف:  (521)

 .6سورة الصف:  (522)

 ة الطريق(.ءراإأي ) (523)

 يصال للمطلوب(.أي )اإل (521)

 .5سورة يونس:  (525)



195 

 

................................................................................................................................................. 



 وكذلك باهلداة والدعاة ،ةواجب االستضاءة بالرسول 

 .املعصومني 

وال مينعه ما قيل  ،و)يستضاء به( يراد به الفعلية أو األعم منه ومن الشأنية

 .(األصول)من استعمال املشرتك يف أكثر من معنى ملا ذكرناه يف 

فكيف  ،بدر ونور يستضاء به يف حياته وبعد مماته ال يقال: الرسول 

 )كنت(؟. بـ عربت 

 ل: إذ يقا

كما يف  ،هنا عن الزمناكان( ه)جترد من احملتمل أواًل: 


 .(187)فتأمل ،ونظائره (186)

بوجوده اخلارجي نور وبدر، وبوجوده عند  ن الرسول إثانيًا: يقال: 

بكلماته وسريته نور وبدر، وبامتداده عرب ذريته وغري واهلل حيًا يرزق نور وبدر، 

أو يراد األعم واملضي  ،و)كان( بلحاظ فقد األول فحسب ،نور وبدر ذلك

 بلحاظ األول فقط.

                                                           

 .1، سورة الفتح: 119و111و191و02و11سورة النساء:  (526)

وما سبق قرينة عليه، وما جنم من اآلثار السلبية  نتائج فقده بيان يف مقام  إذ الظاهر أنها  (521)

 على ذلك )إنا فقدناك فقد األرض وابلها..( اخل.
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................................................................................................................................................. 

عرب قناعهم ـ إو  رسول اهلل شاد الناس إىل االستضاءة بنورإر

)النور( الظاهر بنفسه املظهر لغريه  السبل العلمية والعاطفية وغريها ـ بأنه 

)من احلقائق األخالقية والرتبوية واالجتماعية والسياسية وغريها( ـ يف قبال من 

 .ويف مقابل تشكيكات املشككني ـ واجب ،يطرح بدائل أخرى

وأخالقه وحكمه ومواعظه  ن بيان ذلك وبيان مصاديقه من أحواله إف

أكثر  تعظيم لـه وتعريف به مما يوجب التفاف الناس حوله  …وسلوكه و

ألنه يؤدي إىل االنقياد  ؛واجب ، والتفاف الناس حول الرسول فأكثر

قال سبحانه: والسعادة يف الدارين والطاعة 


وقال تعاىل:  ،(182)


 إىل غري ذلك. (187)

كان يأتي  ألن جربئيل  ؛السور واآلياتأي  «الكتب: »قولـها 

، ورمبا يكون هذا ىتارة بعد تارة ومرة بعد أخر وينزهلا على رسول اهلل بها 

السبب يف اإلتيان بصيغة اجلمع، واملعنى أنت صاحب القرآن والكتب السماوية 

واألعرف بأحكام اهلل، وقد حكمت لنا باإلرث واخلالفة، ولكن القوم غريوا 

 الكتاب وبدلوا السنة وغصبوا اخلالفة واملرياث.

 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .61سورة النساء:  (526)

 .50ساء: سورة الن (520)
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هناك أسرار وِحَكم يف النزول التدرجيي للقرآن ينبغي اإلشارة إليها 

 وبيانها.

أن « بعليك ينزل من ذي العزة الكت: »قولـها ورمبا يستفاد من 

 إذ أن ما كان ينزل على الرسول  ،املراد بالكتب األعم من القرآن الكريم

األخرى ورمبا كانت األقسام  ،ينقسم إىل قسمني: )الفرقان( و)احلديث القدسي(

أكثر قال تعاىل: 
(130). 

: عن القرآن لت أبا عبد اهلل عن عبد اهلل بن سنان، قال: سأ

القرآن مجلة الكتاب وأخبار ما يكون، والفرقان احملكم الذي والفرقان؟. قال: 

 .(137)يعمل به، وكل حمكم فهو فرقان

بالتدريج  ن هناك وجوه دقيقة يف نزول القرآن على الرسول إثم 

 :دفعة واحدة ليلة القدر ه عليه ـرغم نزول ،سنة ثالث وعشرينخالل 

ن نزوله الثاني التدرجيي كان بلحاظ املقامات املختلفة والتطبيقات إ :منها

 . وشبه ذلك

 شرحًا وتفسريًا أو تطلب ن النزول الثاني رمبا تضمن إ ها:ومن

 .وتوضيحًا

اجلواب يف  طالة موسى إما ذكر يف وجه ومنها:


(138). 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1-3سورة النجم:  (539)

 .2يف ما أنزل القرآن ح 0ص 1تفسري العياشي: ج (531)

 .16سورة طه:  (532)
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وعروج لـه  لطف منه تعاىل به فإنه الرتابط املستمر مع اهلل منها: و

 حبل ربط مستمر وتكامل لـه أنه و. 

، اجة إىل التدرج عادةحب هتطبيقبيان التشريع اجلديد وكذلك أن ها: ومن

 إىل غري ذلك.

أي: وأنزلنا عليك  : يف قولـه: قال العالمة اجمللسي 

قرآنًا فصلناه سورًا وآيات، أو فرقنا به احلق عن الباطل، أو جعلنا بعضه خربًا 

نزله وبعضه أمرًا وبعضه نهيًا وبعضه وعدًا وبعضه وعيدًا، أو أنزلناه متفرقًا مل ن

مجيعًا إذ كان بني أولـه وآخره نيف وعشرون سنة، 

   أي: على تثبت وتؤدة ليكون أمكن يف قلوبهم، وقيل: لتقرأه عليهم

على حسب احلاجة ووقوع  (133)مفرقًا شيئًا بعد شيء، 

 .(134)احلوادث

إن اهلل عزوجل إذا  :م اخلمر عن اإلمام الكاظم وجاء يف علة حتري

أراد أن يفرتض فريضة أنزهلا شيئًا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها 

ويسكنوا إىل أمر اهلل عزوجل ونهيه فيها، وكان ذلك من فعل اهلل عزوجل على 

 .(131)وجه التدبري فيهم أصوب وأقرب هلم إىل األخذ بها وأقل لنفارهم منها

                                                           

 .196سورة اإلسراء:  (533)

 .1ب 122ص 0حبار األنوار: ج (531)

 .2باب حتريم اخلمر يف الكتاب ح 196ص 6الكايف: ج (535)
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وكّل الخير  (137)فقد فقدت       (136)وكان جبرئيل باآليات يؤنسنا    
 محتجب

والسماء يف  جيب ـ عينيًا ـ معرفة العالقة بني عرتة الرسول 

 ،وأما ذكر املفردات واملصاديق ،وجيب ـ كفائيًا ـ بيان العالقة للناس ،اجلملة

)وكان جربئيل باآليات  :هنااه الصديقة الكربى  كاملصداق الذي ذكرته

 يؤنسنا( فهو مستحب.

وباآليات حتى لو  كان بشيئني: جبربائيل  والظاهر أن أنسهم 

 املعية.للسببية ال  (132)هنااكانت الباء ه

إذ  ،كان مباشرة ال بالواسطة والظاهر من هذا أن أنسهم جبربائيل 

كما  (137)ن مل يروا شخصه أحيانًاإو كانوا يسمعون الصوت وحيسون بوجوده

كنت أمسع الصوت وأبصر الضوء سنني يف نهج البالغة:  قال أمري املؤمنني 

 . (140)حينئذ صامت ما أذن لـه باإلنذار والتبليغ سبعًا ورسول اهلل 

كانوا يرون املالئكة ومنهم جربئيل يف كثري من  علمًا بأن املعصومني 

ؤيته للوحي، فإن الرؤية للوحي املعهود القرآني كان األحيان، وهذا ال يعين ر

 .خاصًا بالرسول األعظم 

                                                           

 ويف بعض النسخ: )وكان جربيل روح القدس زائرنا(. (536)

 عض النسخ: )فغبت عنا(، ويف بعضها: )فغاب عنا(.ويف ب (531)

 يف )باآليات(. :أي (536)

 .1ب 16ص 26راجع حبار األنوار: ج (530)

 وذكر ملع يسرية من قضائه. القول يف نسب أمري املؤمنني علي  15ص 1شرح نهج البالغة: ج (519)
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نسان غريه ـ يف حدود الشريعة ـ مطلقًا، يستحب أن يؤنس اإل

 وباآليات بصورة خاصة. 

 على ما ذكرناه يف ما سبق. ،وقد يكون ذلك واجبًا

الرابط بينهم وبني إله ألنها اآليات ب )عليهم الصالة والسالم(أنسهم كان و

 ،إضافة إىل أنها كانت ترفع وحشتهم عن مشاكل ومصاعب احلياة ،العاملني

كانوا يعانون من شتى املشاكل واملصائب واحملن لصالة والسالم( )عليهم انهم إف

اليت كان يثريها ضدهم الكفار غريها السياسية واالجتماعية واالقتصادية و

 فكانت اآليات خري مؤنس  ،أشبهواحلاقدون واجلاهلون ومن واملنافقون 

 هلم.

 .رسول يستحب بيان أن اخلري كله قد احتجب بفقد ال

الذي  اخلري املنبعث من وجود رسول اهلل كل واملراد بكل اخلري: 

، وال كل انقطع مبوته، ال كل خريات السماء واألرض اليت هي أعم من ذلك

 املستمر بعد موته. خريه 

أي اجملموع هو  ،ال )اخلري كله( ،احملتجب هو )كل اخلري( :وبعبارة أخرى

 بقاء على الظاهر، من باب املبالغة.وحيتمل اإل ،احملتجب ال اجلميع
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 ضاقت عليَّ بالدي بعد ما رحبت     وسيَم سبطاك خسفاً فيه لي نصب     

ملا  يستحب بيان أن البالد ضاقت على الصديقة فاطمة 

 بذلك يف هذا الشعر وغريه. القته من الظلم والعدوان، وقد صرحت 

 .ه السيد املرتضى وهذا البيت مما ذكر

أي: إن األرض ضاقت عليَّ بعد ما كانت رحبة بوجودك يا رسول اهلل 

 وهو كناية عن عظم املصائب اليت وردت على الصديقة الطاهرة ، 

 .بعد أبيها 

ويف حقهم  يلزم االعتقاد مبكانة السبطني احلسن واحلسني 

 روايات كثرية عن الفريقني.

: إن لكل نيب البحار عن أبي هريرة، قال: قلت لرسول اهلل  يف

وصيًا وسبطني، فمن وصيك وسبطاك؟. فسكت ومل يرد عليَّ اجلواب، 

. فجعلت أدنو ادن يا أبا هريرةفانصرفت حزينًا، فلما حان الظهر. قال: 

إن اهلل بعث أربعة وأقول: أعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله، ثم قال: 

نيب، وكان هلم أربعة آالف وصي ومثانية آالف سبط، فو الذي نفسي بيده  آالف

ـ  ألنا خري النبيني، ووصيي خري الوصيني، وإن سبَطي خري األسباط ـ ثم قال

سبطي خري األسباط احلسن واحلسني سبطا هذه األمة، وإن األسباط كانوا من 

نا عشر رجاًل من أهل ولد يعقوب وكانوا اثين عشر رجاًل، وإن األئمة بعدي اث

 بييت، علي أوهلم، وأوسطهم حممد، وآخرهم حممد، وهو مهـــــدي هذه األمـــة 
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ه، أال إن من متسك بهم بعدي فقد متسك حببل اهلل، ومن الذي يصلي عيسى خلف

 .(147)ختلى منهم فقد ختلى من حبل اهلل

 إذ دخل عليه فأخذه  يف حق احلسني  وقال رسول اهلل 

اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من حيبه. يا حسني، أنت اإلمام، وقّبله ثم قال: 

 .(148)برارابن اإلمام، أبو األئمة، التسعة من ولدك أئمة أ

مرضة فأتته  وعن أبي أيوب األنصاري، قال: مرض رسول اهلل 

من املرض واجلهد استعربت  تعوده، فلما رأت ما برسول اهلل  فاطمة 

يا فاطمة، إني  :وبكت حتى سالت دموعها على خديها. فقال هلا النيب 

حلمًا. إن اهلل  لكرامة اهلل إياِك زّوجتِك أقدمهم سلمًا، وأكثرهم علمًا، وأعظمهم

تعاىل اطلع إىل أهل األرض اطالعة فاختارني منها فبعثين نبيًا، واطلع إليها ثانية 

 فاستبشرت. . فسرت فاطمة فاختار بعلِك فجعله وصيًا

يا فاطمة، إنا أهل أن يزيدها مزيد اخلري. فقال:  فأراد رسول اهلل 

أحد بعدنا: نبينا أفضل األنبياء بيت أعطينا سبعًا مل يعطها أحد قبلنا وال يعطاها 

وهو أبوِك، ووصينا أفضل األوصياء وهو بعلِك، وشهيدنا أفضل الشهداء وهو 

عمِك، ومنا من جعل اهلل لـه جناحني يطري بهما مع املالئكة وهو ابن عمِك، ومنا 

سبطا هذه األمة وهما ابناِك. والذي نفسي بيده ال بد هلذه األمة من مهدي وهو 

 .(143)ولدِكواهلل من 

                                                           

 .151ح 11ب 312ص 36حبار األنوار: ج (511)

يف النصوص على األئمة االثين عشر  جاء عن أبي هريرة عن النيب باب ما  63-61كفاية األثر: ص (512)

. 

 .6-256اجمللس السادس ح 155-151األمالي للطوسي: ص (513)
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علي وفاطمة واحلسن  وعن ليث بن أبي سليم، قال: أتى النيب 

فاطمة  . فأخذ  أنا أحب إىل رسول اهللكلهم يقول:  واحلسني 

مما يلي بطنه، وعليًا مما يلي ظهره، واحلسن عن ميينه، واحلسني عن يساره، ثم 

 .(144)أنتم مين وأنا منكم :قال 

بيد احلسن  أخذ رسول اهلل ، قال: وعن علي بن أبي طالب 

، فقال: من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي يف درجيت واحلسني 

 .(141)يوم القيامة

وعن حنان بن سدير الصرييف، قال: حدثنا أبي، قال: حدثين حممد بن 

جالسًا يف مسجده، فجاء علي  كان النيب ، قال: علي بن احلسني 

  فسلم وجلس، ثم جاء احلسن بن علي  فأخذه النيب  وأجلسه يف

حجره وضمه إليه و قبله، ثم قال لـه: اذهب فاجلس مع أبيك، ثم جاء احلسني 

 النيب  ففعل  مثل ذلك، وقال لـه: اجلس مع أبيك، إذ دخل رجل

خاصة، وأعرض عن علي واحلسن واحلسني  املسجد فسلم على النيب 

 فقال لـه النيب ، ما منعك أن تسلم على علي وولديه، فو الذي :

 .(146)بعثين باهلدى ودين احلق لقد رأيت الرمحة تنزل عليه وعلى ولديه

وإذا علي وفاطمة  ل: خرج رسول اهلل وعن زيد بن أرقم، قا

 .(147)، فقال: أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكمواحلسن واحلسني 

                                                           

 .2ح اجمللس الرابع  13األمالي للصدوق: ص (511)

 .11اجمللس األربعون ح 220األمالي للصدوق: ص (515)

 .31-361اجمللس الثامن ح 223األمالي للطوسي: ج (516)

 .16ح 59ب 13-12ص 31ار األنوار: جحب (511)
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يا علي، أما ترضى على علي. فقال:  : اتكأ النيب وعن أنس قال

أن تكون أخي وأكون أخاك، وتكون وليي ووصيي ووارثي، تدخل رابع أربعة 

اجلنة: أنا وأنت واحلسن واحلسني وذريتنا خلف ظهورنا ومن تبعنا من أمتنا عن 

 .(142)أميانهم ومشائلهم. قال: بلى يا رسول اهلل

أما رأيت العارض الذي عرض خرب: يف  وعن حذيفة، قال النيب 

 . لي؟

 قلت: بلى. 

ذاك ملك مل يهبط إىل األرض قبل الساعة، فاستأذن اهلل تعاىل أن قال: 

يسلم عليَّ ويبشرني أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأن فاطمة سيده 

 . (147)نساء أهل اجلنة

وإرادة الشر بهما  سني حيرم خسف السبطني احلسن واحل

، كما حيرم إيذاؤهما؛ فإن ذلك إيذاء للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

 ، وإيذاؤه إيذاء اهلل عزوجل كما يف وإيذاؤها إيذاء لرسول اهلل 

 .(110)الروايات

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .213بشارة املصطفى: ص (516)

 .فصل يف معالي أمورهما  301ص 3املناقب: ج (510)

، 131اجلملة الثانية يف األحاديث املتعلقة بالعلم وأهله وحامليه ح 03ص 1راجع غوالي الآللئ: ج (559)

من آذاني فقد آذى اهلل، ومن فاطمة بضعة مين، من آذاها فقد آذاني، و :وفيه قال رسول اهلل 

 .آذى اهلل أكبه اهلل يف النار
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إن عليًا وصيي وخليفيت،  :عن ابن عباس، قال: قال النيب 

وزوجته فاطمة سيدة نساء العاملني ابنيت، واحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 

ولداي، من واالهم فقد واالني ومن عاداهم فقد عاداني، ومن ناوأهم فقد 

، ومن جفاهم فقد جفاني، ومن برهم فقد برني، وصل اهلل من وصلهم، ناوأني

وقطع اهلل من قطعهم، ونصر اهلل من أعانهم، وخذل اهلل من خذهلم. اللهم من 

كان لـه من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلي وفاطمة واحلسن واحلسني أهل 

 .(117)بييت وثقلي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا

  احلسن واحلسني  سبطاك :قولـها 

 والنصب: التعب. 

 أي: أن القوم أرادوا خسف السبطني وهذا ما أوجب تعيب.

 

                                                           

 .5191ح باب الوصية من لدن آدم  110ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (551)
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 مضيت وحالت دونك الكثب الم       فليت قبلك كان الموت صادفنا

 جيوز إظهار متين املوت يف رثاء الفقيد.

، فيكون تعبريًا جمازيًا لبيان شدة املصاب وهذا من باب الرثاء وبيان عظمة

إذا كان متين أي باملعنى احلقيقي وإن كان جيوز ذلك من باب الواقع أيضًا  املصيبة،

على عكس الذين  ...، كما يف مصاب املعصومني املوت يف مورده

اليتمنونه أبدًا مبا قدمت أيديهم كما قال سبحانه: 


(118). 

 

 للمظلوم.بشكل عام مكروه، ولكنه جائز متين املوت 

 ويف املقابل يستحب الدعاء بطول العمر، كما ورد ذلك يف املأثور:

دعاء كل ليلة من شهر  ـ يف عن حممد بن عطية، عن أبي عبد اهلل 

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِفيَما َتْقِضي َوُتَقدُِّر ِمَن اأَلْمِر اْلَمْحُتوِم رمضان املبارك ـ تقول: 

ِفي اأَلْمِر اْلَحِكيِم ِمَن اْلَقَضاِء الَِّذي اَل ُيَردُّ َواَل ُيَبدَُّل َأْن َتْكُتَبِني ِمْن ُحجَّاِج َبْيِتَك 

َمْبُروِر َحجُُّهْم، اْلُمَكفَِّر َعْنُهْم َسيَِّئاُتُهْم، اْلَمْغُفوِر ُذُنوُبُهْم، اْلَمْشُكوِر اْلَحَراِم اْل

َسْعُيُهْم، َوَأْن َتْجَعَل ِفي َما َتْقِضي َوُتَقدُِّر ِمَن اأَلْمِر اْلَمْحُتوِم ِفي اأَلْمِر اْلَحِكيِم ِفي 

 ُيَردُّ َواَل ُيَبدَُّل َأْن ُتِطيَل ُعُمِري، َوَأْن ُتَوسَِّع َعَليَّ ِفي  َلْيَلِة اْلَقْدِر ِمَن اْلَقَضاِء الَِّذي اَل

                                                           

 .1 -6سورة اجلمعة:  (552)
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 .(113)ْن َتْنَتِصُر ِبِه ِلِديِنَك، َواَل َتْسَتْبِدْل ِبي َغْيِريِرْزِقي، َوَأْن َتْجَعَلِني ِممَّ

اللهم إني أسألك أن جتعل فيما ويف دعاء بعد صالة الفجر يوم الفطر: 

شئت وأردت، وقضيت وقدرت، وحتمت وأنفذت، أن تطيل عمري، وتنسئ 

 .(114)يف أجلي

لى حممد أن تصلي عويف دعاء بعد صالة أربع ركعات يف يوم اجلمعة: 

وآله وأن تسمع دعائي، وجتيب ندائي، وترحم تضرعي، وتقبل عليَّ، وتقبل 

توبيت، وتديم عافييت، وتسهل قضاء حاجيت وديين، وتوسع عليَّ يف رزقي، 

وتصح جسمي، وتطيل عمري، وتغفر ذنيب، وتوفقين ملا يرضيك، وتقلبين إىل 

 .(111)رضوانك

الذي رواه أبو  ين العابدين ويف دعاء السحر ملوالنا علي بن احلسني ز

وأن جتعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري، وتوسع رزقي، محزة الثمالي: 

 .(116)وتؤدي عين أمانيت وديين، آمني رب العاملني

جاء رجل إىل ، قال: ، عن آبائه عن أبي حممد العسكري 

 املوت؟.  . فقال: قد سئمت الدنيا فأمتنى على اهللالصادق 

 متن احلياة لتطيع ال لتعصي؛ فألن تعيش فتطيع خري لك من  :فقال 

                                                           

 .3باب الدعاء يف العشر األواخر من شهر رمضان ح 162-161ص 1الكايف: ج (553)

 .1ح 2ب 3ص 66حبار األنوار: ج (551)

 الدعاء بعد هذه الصالة. 31ف 316-311سبوع: صمجال األ (555)

 .15ف 623-622مصباح الكفعمي: ص (556)
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 .(117)أن متوت فال تعصي والتطيع

، عن أم الفضل، قالت: دخل رسول اهلل للشيخ الطوسي (مالياألويف )

  على رجل يعوده وهو شاك فتمنى املوت. فقال رسول اهلل : التتمن

املوت؛ فإنك إن تك حمسنًا تزدد إحسانًا إىل إحسانك، وإن تك مسيئًا فتؤخر 

 .(112)تستعتب، فال متنوا املوت

 .(117)ر نزل بهبض ال يتمنني أحدكم املوت: قال رسول اهلل و

ال يتمنني أحدكم املوت؛ فإن هول املطلع شديد، وإن من  :قالو

 .(160)سعادة املرء أن يطول عمره، ويرزقه اهلل اإلنابة



وقد  وأهل بيته  جيوز متين املوت يف فقد الرسول 

 ،عض أقسام اخلاص بعد العامفراد بالذكر لألهمية كما يف بواإل ،يكون مستحبًا

 نه من باب أجلى املصاديق ملا تقدم.إف

نعم، أصل متين املوت مكروه كما سبق، لكنه قد يستحب متنيه يف بعض 

، ومتنته ثانية املوت لفقد أبيها  األحيان، كما متنت الصديقة الطاهرة 

  ..(167)لكثرة ما ورد عليها من املصائب

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .15ح 1ب 126ص 6حبار األنوار: ج (551)

 66-631اجمللس الثالث عشر ح 365األمالي للطوسي: ج (556)

 .206فصل يف فنون شتى من حاالت العافية والشكر عليها ح 122الدعوات: ص (550)

 .1ص 1نواظر: جتنبيه اخلواطر ونزهة ال (569)

 .15ح 1ب 116ص 13راجع حبار األنوار: ج (561)
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: يف قصص عديدة مشهورة، حيث قال وكما متناه أمري املؤمنني 

 أنتظر أشقاها أن خيضب حلييت من دم رأسي بعهد معهود أخربني به حبييب

 .(168)رسول اهلل 

 يف الشعر املنسوب إليه: وقال اإلمام السجاد 



ليت املوت »يف يوم كربالء: )عليها الصالة والسالم( زينب السيدة قالت وكما 

 .(163)«أعدمين احلياة

َيا َسيِِّدي، َنجِِّني ِمْن  حيث قال: وكما متناه اإلمام موسى بن جعفر 

 َحْبِس َهاُروَن َوَخلِّْصِني ِمْن َيِدِه. َيا ُمَخلَِّص الشََّجِر ِمْن َبْيِن َرْمٍل َوِطنٍي َوَماٍء، 

َوَيا ُمَخلَِّص اللََّبِن ِمْن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم، َوَيا ُمَخلَِّص اْلَوَلِد ِمْن َبْيِن َمِشيَمٍة َوَرِحٍم، 

َص النَّاِر ِمْن َبْيِن اْلَحِديِد َواْلَحَجِر، َوَيا ُمَخلَِّص اأَلْرَواِح ِمْن َبْيِن اأَلْحَشاِء َوَيا ُمَخلِّ

 .(164)َواأَلْمَعاِء، َخلِّْصِني ِمْن َيِد َهاُروَن

 الرتاب.، أي الكثب  :قولـها 

راهته يف وكيعلم مما سبق حكم الدعاء على النفس باملوت 

 اللهم: » قد يستفاد رجحانه يف ما كان من قبيل قولـها األصل، إال أنه 

  «.عجل وفاتي سريعًا

                                                           

 .1550ح 11ب 61ص 2وسائل الشيعة: ج (562)

 .2ح 31بقية الباب  2ص 12حبار األنوار: ج (563)

 .19253ح 32ب 119ص 6وسائل الشيعة: ج (561)
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 ال عجم وال عرب (161)من البرية       نـإنا رزئنا بما لم يرز ذو شج



ال تعدهلا مصيبة  يستحب بيان أن مصيبة وفاة رسول اهلل 

حسب ما دل  ،شيء يف الكون كله إطالقًا  يعدل الرسول إطالقًا، ألنه ال

ن إقامة العزاء على فقده على مر إعلى ذلك العقل والنقل. وإذا كان كذلك ف

 األزمان أوىل من كل مصاب مهما جد وقرب.

 ن رزية فقده بصيغة اجلمع، أ  إنا رزئنا..: والوجه يف قولـها 

يف ذلك الزمن إىل مجعاء بل البشرية  ،رزية عامة عمت آثارها مجيع املسلمني

واضح ثبوتًا وهو بل الكائنات بأمجعها،  ،يوم القيامةيومنا هذا وإىل 

 .(166)واثباتًا

مع أن ما رزئوا به  ،ذو شجن نه بيان لـأالظاهر  من الربية :أما قولـها

، فألنه حمط احلاجة على (167)مل يرزأ به ذو شجن ال من الربية وال من غريها

 ب قابلية القابل.حس

 الرزء: املصيبة بفقد األعزة.

 الشجن: احلزن.

 العجم: غري العرب من الفرس والرتك واهلنود وغريهم.

                                                           

 ويف بعض النسخ: )من البلية( فيكون بيانًا لـ )ما(. (565)

ثم أن من يعرف قيمة املفقود والفقيد أكثر رزءًا وهمًا  ،للفيوضاتنهم األقرب واحملطة األوىل إف (566)

 وغمًا ممن ال يعرف قيمته.

 كاملالئكة واجلن وسائر خملوقات اهلل تعاىل. (561)
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 وقد رزينا به محضاً خليقتـه       صافي الضرائب واألعراق والنسب

طهر طاهر مطهر، من طهر  يلزم االعتقاد بأن رسول اهلل 

بأمجعهم من املؤمنني  لك والديه وأجداده إىل آدم طاهر مطهر، وكذ

كان من  إال يف صلب طاهر ورحم طاهر. وأنه  الطاهرين، فلم يكن 

 أشرف اخللق واألعراق واألنساب.

 .(162)قال تعاىل: 

 عن قول اهلل عزوجل:  وعن أبي اجلارود، قال: سألت أبا جعفر 

(167) :؟. قال يرى تقلبه يف أصالب النبيني من نيب إىل

 .(170)نيب، حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غري سفاح من لدن آدم 

أنهم مسلمون  : )اعتقادنا يف آباء النيب )رضوان اهلل عليه(قال الشيخ املفيد 

عبد اهلل، وأن أبا طالب كان مسلمًا، وأمه آمنة بنت وهب كانت  من آدم إىل أبيه

. خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح من لن آدم :مسلمة. وقال النيب 

 .(177)وروي أن عبد املطلب كان حجة وأبا طالب كان وصيه(

على أن )رضوان اهلل عليهم( : )اتفقت اإلمامية وقال العالمة اجمللسي 

كانوا مسلمني، بل كانوا من  كل أجداده إىل آدم و والدي الرسول 

 الصديقني إما أنبيــاء مرسلني، أو أوصيــاء معصومني، ولعــل بعضهــم مل يظهــر 

                                                           

 .210-216سورة الشعراء:  (566)

 .210سورة الشعراء:  (560)

 ة اهلداة.سورة الشعراء وما فيها من اآليات يف األئم 303الظاهرة: ص اآليات   تأويل (519)

 .باب االعتقاد يف آباء النيب  119االعتقادات، للشيخ املفيد: ص (511)
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يف )جممع  )رمحه اهلل(اإلسالم لتقية أو ملصلحة دينية. قال أمني الدين الطربسي 

ألمه أو كان عمه، من  البيان(: قال أصحابنا: إن آزر كان جد إبراهيم 

كلهم كانوا موحدين  إىل آدم  حيث صح عندهم أن آباء النيب 

مل يزل ينقلين اهلل قال: أنه  وأمجعت الطائفة على ذلك. ورووا عن النيب 

من أصالب الطاهرين إىل أرحام املطهرات حتى أخرجين يف عاملكم هذا مل 

كافر مل يصف مجيعهم  . ولو كان يف آبائه يدنسين بدنس اجلاهلية

، وهلم يف ذلك أدلة (178)بالطهارة مع قولـه سبحانه: 

 .(173)(ليس هنا موضع ذكرها، انتهى

فقال:  على النيب  نزل جربئيل ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

يا حممد، إن ربك يقرؤك السالم ويقول: إني قد حرمت النار على صلب 

 أنزلك، وبطن محلك، وحجر كفلك، فالصلب صلب أبيك عبد اهلل بن 

عبد املطلب، والبطن الذي محلك فآمنة بنت وهب، وأما حجر كفلك فحجر 

 .(174)أبي طالب

 أي خالصة. حمضا :قولـها 

 خليقته: أي ُخُلقه.

 الضرائب: مجع الضريبة وهي الطبيعة.

 األعراق: مجع العرق وهو أصل كل شيء، أي اآلباء واألجداد.

 فـأنت خير عباد اهلل كلهـم      وأصدق الناس حيث الصدق والكذب    
                                                           

 .26سورة التوبة:  (512)

 .1ب 111ص 15حبار األنوار: ج (513)

 .21ووفاته ح باب مولد النيب  116ص 1الكايف: ج (511)
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ري عباد اهلل كلهم، هو أشرف اخللق وهو خ الرسول األعظم 

، )سالم اهلل عليهما(ويلزم االعتقاد بذلك، ويأتي من بعده علي أمري املؤمنني وفاطمة 

ثم سائر األئمة  )عجل اهلل تعاىل فرجه(ثم املهدي  ومن بعدهما احلسن واحلسني 

 على ما يستفاد من الروايات.)عليهم أفضل الصالة والسالم( 

يت أبا سعيد اخلدري فقلت لـه: هل عن أبي هارون العبدي، قال: أت

شهدت بدرًا؟. قال: نعم. فقلت لـه: أال حتدثين بشيء مما مسعته من رسول اهلل 

  يف علي  وفضله؟. فقال: بلى أخربك أن رسول اهلل  مرض

تعوده وأنا جالس عن ميني رسول اهلل  مرضة نقه منها. فدخلت عليه فاطمة 

 فلما رأت ما برسول اهلل ، الضعف خنقتها العربة حتى بدت  من

 : ما يبكيِك يا فاطمة!. قالت: دموعها على خدها، فقال هلا رسول اهلل 

أخشى الضيعة يا رسول اهلل فقال . : يا فاطمة، أما علمِت أن اهلل اطلع

إىل األرض اطالعة فاختار منهم أباِك فبعثه نبيًا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم 

فأنكحته واختذته وصيًا، أما علمِت أنِك بكرامة اهلل إياِك  بعلِك فأوحى إليَّ

 . زوجِك أغزرهم علمًا، وأكثرهم حلمًا، وأقدمهم سلمًا

أن يزيدها مزيد اخلري كله الذي قسمه اهلل  فاستبشرت فأراد رسول اهلل 

يا فاطمة ولعلي مثانية أضراس ـ يعين:مناقب ـ إميان حملمد وآل حممد، فقال هلا: 

، ورسوله، وحكمته، وزوجته، وسبطاه احلسن واحلسني، وأمره باملعروف باهلل

 ونهيه عن املنكر. يا فاطمة، إنا أهل بيت أعطينا ست خصال مل يعطـهــا أحـد من 

................................................................................................................................................. 

األولني وال يدركها أحد من اآلخرين غرينا: نبينا خري األنبياء وهو أبوِك، 
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ووصينا خري األوصياء وهو بعلِك، وشهيدنا خرينا الشهداء وهو محزة عم 

أبيِك، ومنا سبطا هذه األمة وهما ابناِك، ومنا مهدي األمة الذي يصلي عيسى 

 .(171)فقال ـ من هذا مهدي األمة نكب احلسني خلفه ـ ثم ضرب على م

، قال: سألته عن أفضل اخللق وعن األعمش، عن جعفر بن حممد 

، وبعده علي بن أبي طالب وأحقهم باألمر؟. فقال:  بعد رسول اهلل 

احلسن ثم احلسني سبطا رسول اهلل وابنا خرية النسوان، ثم علي بن احلسني، ثم 

؛ بن حممد، ثم من بعده األئمة اهلداة املهديون حممد بن علي، ثم جعفر 

فإن فيهم الورع، والعفة، والصدق، والصالح، واالجتهاد، وأداء األمانة إىل 

الرب والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، واجتناب احملارم، وانتظار الفرج 

 .(176)بالصرب، وحسن الصحبة، وحسن اجلوار

يوم افتتح  رأيت أمري املؤمنني  وعن أصبغ بن نباتة احلنظلي، قال:

أيها الناس، أال أخربكم خبري ، ثم قال: البصرة وركب بغلة رسول اهلل 

. فقام إليه أبو أيوب األنصاري فقال: بلى يا أمري املؤمنني اخللق يوم جيمعهم اهلل

إن خري اخللق يوم جيمعهم اهلل سبعة حدثنا؛ فإنك كنت تشهد ونغيب. فقال: 

. فقام د املطلب ال ينكر فضلهم إال كافر، وال جيحد به إال جاحدمن ولد عب

إن فقال: يا أمري املؤمنني، مسهم لنا لنعرفهم؟. فقال:  )رمحه اهلل(عمار بن ياسر 

 ، وإن أفضــلخري اخللق يوم جيمعهم اهلل الرسل، وإن أفضل الرسل حممــد 

................................................................................................................................................. 

كل أمة بعد نبيها وصي نبيها حتى يدركه نيب، أال وإن أفضل األوصياء وصي 

                                                           

 .0ب 162-161ص 2كشف الغمة: ج (515)

 احلد ويف أخذ احلد. يف باب فيه بعض قضاياه  121ص 2إرشاد القلوب: ج (516)
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، أال وإن أفضل اخللق بعد األوصياء الشهداء، أال وإن )عليه وآله السالم(حممد 

ة بن عبد املطلب، وجعفر بن أبي طالب لـه جناحان خضيبان أفضل الشهداء محز

يطري بهما يف اجلنة مل ينحل أحد من هذه األمة جناحان غريه شيء كرم اهلل به 

جيعله اهلل من  وشرفه، والسبطان احلسن واحلسني واملهدي  حممدًا 

شاء منا أهل البيت ـ ثم تال هذه اآلية: ـ 

(177)(172). 

فر، عن أبيه، قال: قال علي بن وعن عبد اهلل بن ميمون القداح، عن جع

منا سبعة خلقهم اهلل عزوجل مل خيلق يف األرض مثلهم: منا  :أبي طالب 

سيد األولني واآلخرين وخامت النبيني، ووصيه خري الوصيني،  رسول اهلل 

 وسبطاه خري األسباط حسنًا وحسينًا، وسيد الشهداء محزة عمه، ومن قد طاف 

 .(177)، والقائم] طار [ مع املالئكة جعفر

وعن األصبغ بن نباتة، قال: مسعت أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

  :يقول مسعت رسول اهلل  يقول: أفضل الكالم قول: ال إله إال

اهلل، وأفضل اخللق أول من قال: ال إله إال اهلل. فقيل: يا رسول اهلل، ومن أول 

بني يدي اهلل جل جالله وأوحده من قال: ال إله إال اهلل؟. قال: أنا، وأنا نور 

 وأسبحه، وأكربه وأقدسه وأجمده، ويتلوني نور شاهد مين. فقيل: يا رسول اهلل، 

................................................................................................................................................. 

هد منك؟ فقال:علي بن أبي طالب أخي وصفيي، ووزيري وخليفيت ومن الشا

                                                           

 .19-60سورة النساء:  (511)

 .31ووفاته ح باب مولد النيب  159ص 1الكايف: ج (516)

 .11 -13قرب اإلسناد: ص (510)
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ووصيي وإمام أميت، وصاحب حوضي وحامل لوائي. فقيل لـه: يا رسول اهلل، 

فمن يتلوه؟. فقال: احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، ثم األئمة من ولد 

 .(120)احلسني إىل يوم القيامة

ت يوم وهو آخذ بيد علي ذا وعن ابن عباس، قال: خرج رسول اهلل 

  :وهو يقول يا معشر األنصار، يا معشر بين هاشم، يا معشر بين عبد

املطلب، أنا حممد، أنا رسول اهلل، أال إني خلقت من طينة مرحومة يف أربعة من 

. فقال قائل: يا رسول اهلل، هؤالء معك أهل بييت: أنا وعلي ومحزة وجعفر

لتك أمك، إنه لن يركب يومئذ إال أربعة أنا ثكركبان يوم القيامة؟. فقال: 

وعلي وفاطمة وصاحل نيب اهلل، فأما أنا فعلى الرباق، وأما فاطمة ابنيت فعلى 

ناقيت العضباء، وأما صاحل فعلى ناقة اهلل اليت عقرت،، وأما علي فعلى ناقة من 

وقد نوق اجلنة زمامها من ياقوت، عليه حلتان خضراوان، فيقف بني اجلنة والنار 

أجلم الناس من العرق يومئذ، فتهب ريح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم، 

فيقول املالئكة واألنبياء والصديقون: ما هذا إال ملك مقرب أو نيب مرسل! 

فينادي مناد: ما هذا ملك مقرب وال نيب مرسل ولكنه علي بن أبي طالب أخو 

 .(127)يف الدنيا واآلخرة رسول اهلل 

أنه قال: ملا سار أمري املؤمنني علي بن )رضوان اهلل عليه(، اسر وعن عمار بن ي

 . أين املخاض؟إىل صفني وقف بالفرات وقال ألصحابه:  أبي طالب 

................................................................................................................................................. 

امض إىل هذا قالوا: يا موالنا، ما نعلم أين املخاض. فقال لبعض أصحابه: 

                                                           

 .11ح 56ب 660ص 2كمال الدين: ج (569)

 .29الركبان يوم القيامة أربعة ح 295-291ص 1اخلصال: ج (561)
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. قال: فسار حتى وصل إىل التل ونادى: التل وناد: يا جلندى، أين املخاض؟

يا جلندى، أين املخاض؟. قال: فأجابه من حتت األرض خلق كثري فبهت ومل 

 ا موالي، جاوبين خلق كثري. وقال: ي يعلم ما يصنع، فأتى إىل اإلمام 

. يا قنرب، امض وقل: يا جلندى بن كركر، أين املخاض؟ :فقال 

. فكلمه واحد قال: فمضى قنرب وقال: يا جلندى بن كركر، أين املخاض؟

وقال: )ويلكم من عرف امسي واسم أبي وأنا يف هذا املكان قد صرت ترابًا وقد 

ثالثة آالف سنة ما يعلم أين املخاض، بقي قحف رأسي عظمًا خنرة رميمًا ولي 

فهو واهلل أعلم باملخاض مين، ويلكم ما أعمى قلوبكم، وأضعف يقينكم، 

ويلكم امضوا إليه واتبعوه فأين خاض خوضوا معه؛ فإنه أشرف اخللق على اهلل 

 . )(128)بعد رسول اهلل

: )واعتقاد إمامة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب قال الشيخ املفيد 

 وأنه كان اخلليفة لرسول اهلل ،  يف مقامه، واإلمام املقدم على الكافة

بعد وفاته، وأنه أفضل اخللق من بعده، وأن املواالة لـه مواالة لرسول اهلل، 

، وأنه كان القائم بالقسط يف دين اهلل مبودته، واملعاداة لـه معاداة لرسول اهلل 

من  واعتقاد إمامة احلسن واحلسني والرباءة من أعدائه الدائبني مبخالفته. 

من ولده بالنص عليهم، والتوقيف على  بعده، وأن األئمة بعد احلسني 

إمامتهم، والدعوة إىل اعتقاد فرض طاعتهم، والقربة إىل اهلل بواليتهم، والرباءة 

 إليه ممن انطوى على داوتهم، وانتظار دولة احلق يف عاقبتهم، والقطع على أنهم 

.................................................................................................................................................. 

أفضل من سائر رعيتهم. واعتقاد وجوب والية أمري املؤمنني، وعداوة الكافرين، 

                                                           

 .به جربئيل على النيب ويف ذكر اللوح احملفوظ الذي نزل  119الفضائل: ص (562)
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 .(123)توحيد واملعرفة واليقني(واملودة ألهل الطاعة يف الدين، والنصيحة ألهل ال

هو أصدق اخللق، فما أخرب به  جيب االعتقاد بأن رسول اهلل 

 من وحي وحكم وتاريخ وغيب وغريها صدق صحيح بال شك.

 .(124)الصادق املصدق رسول اهلل ويف احلديث: 

 .(121)إن رسولك الصادق املصدق قال:...ويف )مكارم األخالق(: 

وهو  يف )البحار(: عن زاذان، عن ابن عمر، قال: حدثنا النيب و

إذا كان يوم القيامة ومجع اهلل األولني واآلخرين نادى الصادق املصدق، قال: 

 مناد بصوت يسمع به البعيد كما يسمع به القريب: أين علي بن أبي طالب 

، ويكسى فيحاسبه حسابًا يسريًا ؟. فيؤتى بعلي الرضا أين علي الرضا 

حلتان خضراوان، ويعطى عصاه من الشجرة وهي شجرة طوبى، فيقال لـه: 

 .(126)قف على احلوض فاسق من شئت وامنع من شئت

 عند ما أخرب عن مقتل ولده احلسني  وقال أمري املؤمنني 

 والذي نفس علي بيده لقد حدثين الصادق املصدق أبو القاسم بكربالء: 

  أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبالء يدفن فيهـا أني سأراها يف خروجي إىل

................................................................................................................................................. 

ت معروفة احلسني وسبعة عشر رجاًل من ولدي وولد فاطمة، وإنها لفي السماوا

                                                           

 باب ما يعم كافة املكلفني فرضه وال يسقط عنهم مع كمال عقوهلم. 16-15النساء: ص  أحكام (563)

 .22351ح 10ب 290ص 11وسائل الشيعة: ج (561)

 دعاء آخر. 2ف 19ب 261مكارم األخالق: ص (565)

 .23ح 29ب 25ص 6حبار األنوار: ج (566)
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 .(127)تذكر أرض كرب وبالء كما تذكر بقعة احلرمني وبقعة بيت املقدس

إن الصادق املصدق عهد إليَّ لينبعثن وهو ينعى نفسه:  وقال علي 

 .(122)أشقاها فليقتلك كما انبعث أشقى مثود

اللهم صل على حممد وآل حممد، اللهم إن  :ومن دعائهم 

ك قلت: ما ترددت يف شيء أنا فاعله قال: إن الصادق املصدق حممدًا 

كرتددي يف قبض روح عبدي املؤمن، يكره املوت وأكره مساءته. اللهم صل على 

حممد وآل حممد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وال تسؤني يف نفسي 

 وال يف أحد من أحبت برمحتك يا أرحم الرامحني. 

 اش حتى مّل : من قال ذلك يف دبر كل صالة فريضة عقالوا 

 .(127)احلياة

                                                           

 .5لسابع والثمانون حاجمللس ا 506األمالي للصدوق: ص (561)

 .1901ومن سورة والشمس ح 131ص 2شواهد التنزيل: ج (566)

 .332فصل يف فنون شتى من حاالت العافية والشكر عليها ح 131الدعوات: ص (560)
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 فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت      لنا العيون بتهمال لـه سكب



ما عاش اإلنسان وما  يستحب البكاء على فقد رسول اهلل 

يف هذه اخلطبة، وكما  بقيت لـه عني تسكب، كما قالت الصديقة الطاهرة 

 فكانت من  كذلك حتى التحقت بأبيها  ليها()صلوات اهلل عبكت هي 

 البكائني.

 : قال أبو عبد اهلل 

 البكاءون مخسة: آدم، ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت حممد، وعلي

حتى تأذى بها أهل  ... أما فاطمة فبكت على رسول اهلل  بن احلسني 

قابر، مقابر املدينة. فقالوا هلا: قد آذيتنا بكثرة بكائِك. فكانت خترج إىل امل

 .(170)الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف

 : من اهلمل كالتكرار، هملت عينه أي فاضت.تهمال قوهلا 

 سكب املاء: أي صبه.

بصيغة املخاطب مع  نبكيك رمبا يستفاد من كالمها 

 ى رسول اهلل الغري، أنه يستحب االجتماع وعقد جمالس احلزن والبكاء عل

 ، كما هو املتعارف اليوم بني الشيعة أعزهم اهلل.وآله األطهار 

 

                                                           

 .15البكاءون مخسة ح 213-212ص 1اخلصال: ج (509)
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................................................................................................................................................. 

 . ون وحتدثون؟جتلسقال لفضيل:  عن أبي عبد اهلل 

 قال: نعم جعلت فداك. 

 إن تلك اجملالس أحبها، فأحيوا أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا. قال: 

يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر اهلل لـه 

 .(177)ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر

بكم املالئكة،  اجتمعوا وتذاكروا حتف، قال: وعن أبي جعفر 

 .(178)رحم اهلل من أحيا أمرنا

 حدثوا عنا وال حرج، رحم اهلل من أحيا  :وقال الصادق 

 .(173)أمرنا

 

                                                           

 .16قرب اإلسناد: ص (501)

 .15519ح 19ب 22ص 12وسائل الشيعة: ج (502)

 فصل يف أحل الدعاء وأوجزه. 1ب 63صالدعوات:  (503)
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 سيعلم المتولي ظلم حامتنا           يوم القيامة أنى سوف ينقلب

ينبغي تنبيه املتولي للظلم بعاقبة أمره وأنه النار، حيث قالت 

 :م القيامة أنى سوف ينقلبيو أي: يف نار جهنم. واملتولي هو املباشر ،

للشيء، وهو إشارة إىل ابن أبي قحافة وابن اخلطاب ومن ساندهم من القوم 

 .على غصب اخلالفة وغصب فدك والظلم على أهل بيت النبوة 

حامة الشخص خاصته، واملراد به أهل البيت  حامتنا :قولـها 

 ملتواتر املروي عن الفريقني: إن النيب ويف احلديث ا  جلل على حسن

هؤالء أهل بييت وحاميت، أذهب عنهم ثم قال:  وحسني وعلي وفاطمة 

 .(174)الرجس وطهرهم تطهريًا



ومل تقل  ظلم حامتناحيث قالت:  يستفاد من كالمها 

اس يف ظلم ذريتها واألئمة املعصومني )ظلمي( بأن ما فعله القوم كان هو األس

 .إىل يوم القيامة، وينبغي بيان ذلك للناس 

، فلوال فاألول والثاني هما من أسس الظلم على أهل البيت 

يف يوم  ملا جترأ القوم على حرق خيام احلسني  إحراق بيت فاطمة 

ق ، وملا جترأ املنصور على حرق دار اإلمام الصاد(171)عاشوراء بكربالء

(176). 

                                                           

 .5ب 226ص 35حبار األنوار: ج (501)

 .155لواعج األشجان للسيد حمسن األمني: ص (505)

 .2ح باب مولد أبي عبد اهلل جعفر بن حممد  113ص 1راجع الكايف: ج (506)
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................................................................................................................................................. 

ولطم  (177)بكعب السيف ولوال ضرب الثاني الصديقة الطاهرة 

اهلل عليها( )سالموغري ذلك، ملا جترؤوا على ضرب زينب  (172)الوجه
ولوال  (177)

ملا جترأ بنو أمية وبنو العباس على غصب اخلالفة  غصبهم اخلالفة من علي 

 .)سالم اهلل عليهم أمجعني(من األئمة الطاهرين 

َوَلَعَن اللَُّه ُأمًَّة َأسََّسْت َأَساَس الظُّْلِم َلُكْم، وقد ورد يف الزيارات: 

رََّقْت ِإَلى َأِذيَِّتُكْم َوَتَحيُِّفُكْم، َوَجاَرْت َذِلَك ِفي َوَمهََّدِت اْلَجْوَر َعَلْيُكْم، َوَط

ِدَياِرُكْم َوَأْشَياِعُكْم، َبِرْئُت ِإَلى اللَِّه َعزََّوَجلَّ َوِإَلْيُكْم َيا َساَداِتي َوَمَواِليَّ َوَأِئمَِّتي 

 .(600)ِمْنُهْم َوِمْن َأْشَياِعِهْم َوَأْتَباِعِهْم

فلعن اهلل أمة أسست أساس الظلم واجلور قدسة: ويف زيارة عاشوراء امل

عليكم أهل البيت، ولعن اهلل أمة دفعتكم عن مقامكم، وأزالتكم عن مراتبكم 

 .(607)اليت رتبكم اهلل فيها

أشهد أنك حجة اهلل يف أرضه، وأشهد أن الذين ويف الزيارة أيضا: 

ومنعوك  خالفوك وأن الذين قتلوك والذين خذلوك وأن الذين جحدوا حقك

إرثك ملعونون على لسان النيب األمي وقد خاب من افرتى، لعن اهلل الظاملني 

لكم من األولني واآلخرين وضاعف هلم العذاب األليم، عذابًا ال يعذبه أحدًا 

 من العاملني... السالم عليك يا أول مظلـــوم انتهـــك دمـــه، وضيعـــت فيه حرمة 

                                                           

 احلديث الثامن واألربعون. 661راجع كتاب سليم بن قيس اهلاللي: ص (501)

 .11ب 102ص 20وار: جراجع حبار األن (506)

 .30ب 116ص 15راجع حبار األنوار: ج (500)

 .12213ح 66ب 113ص 19مستدرك الوسائل: ج (699)

 .11ب 116كامل الزيارات: ص (691)
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................................................................................................................................................. 

 .(608)اإلسالم، فلعن اهلل أمة أسست أساس الظلم واجلور عليكم أهل البيت

لعن اهلل أمة قتلتك، لعن اهلل أمة ظلمتك، لعن اهلل أمة أسست وأيضًا: 

 .(603)الظلم واجلور والبدعة عليكم أهل البيت أساس

املدينة وقتل مثانية  وعن سعيد بن املسيب: أنه ملا ورد نعي احلسني 

عشر من أهل بيته وثالث ومخسني رجال من شيعته وقتل علي ابنه بني يديه 

بنشابة وسيب ذراريه، خرج عبد اهلل بن عمر إىل الشام منكرًا لفعل يزيد ومستنفرا 

عليه حتى أتى يزيد وأغلظ لـه القول، فخال به يزيد وأخرج إليه طومارًا للناس 

طوياًل كتبه عمر إىل معاوية وأظهر فيه أنه على دين آبائه من عبادة األوثان وأن 

حممدًا كان ساحرًا غلب على الناس بسحره وأوصاه بأن يكرم أهل بيته ظاهرًا 

دًا منهم عليها... فلما قرأه ويسعى يف أن جيتثهم عن جديد األرض وال يدع أح

ابن عمر رضي بذلك ورجع وأظهر للناس أنه حمق فيما أتى به ومعذور فيما 

 فعله، ولنعم ما قيل: 

إال يف يوم السقيفة، فلعنة اهلل على من أسس أساس  ما قتل احلسني 

 .(604)الظلم واجلور على أهل بيت النيب صلوات اهلل عليهم أمجعني

 

 
 
 

                                                           

 .36ص 16ب 231ص 06حبار األنوار: ج (692)

 .1ح 66ب 219-260ص 2: جعيون أخبار الرضا  (693)

 .11ب 326ص 15حبار األنوار: ج (691)
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  ثم انكفأت



الرجوع بدون الوصول إىل املقصد الذي قد يدل على  االنكفاء 

فال ينكفئ حتى : )عليها الصالة والسالم(، لذا تقدم منها (601)خرج اإلنسان ألجله

ولعل هذه اجلملة . ، أي: ال يرجع خائبًا بل يرجع ظافرًايطأ صماخها بأمخصه

تحباب الرجوع إذا مل جيد اإلنسان ما أراده وكان بقاؤه من أسباب تدل على اس

 الوهن والضعف.

والظاهر أن رجوعها  ،أي رجعت إىل الدار «ثم انكفأت: »قوهلا 

 كان من طريق الشارع ال من الباب املشرع إىل املسجد.

وانكفأ: أي رجع، من قوهلم: كفأت القوم إذا أرادوا وجهًا فصرفتهم 

 ه، فانكفئوا أي رجعوا.عنه إىل غري

مل خترج من املسجد فور انتهاء   الصديقة )ثم( على أنيدل ورمبا 

ولعل السبب يف ذلك حالتها الصحية  ثم خرجت، نها تريثت قلياًلإبل  ،خطبتها

كانت من الظلم والضرب وكسر الضلع وإسقاط اجلنني، ف أثر ما جرى عليها

، فكانت حباجة إىل نوع تريث ثم أيضًاوقد أنهكتها اخلطبة جدًا، مؤملة  تهاحال

اخلروج، فصلوات اهلل وسالمه عليها، ولعنة اهلل على من ظلمها وجحد حقها 

                                                           
ويف اللغة: انكفأت بهم السفينة انقلبت. وانكفأ: مال ورجع. أنكفأ القوم: انهزموا ومل  (615)

 يصلوا إىل ما أرادوا.
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 .وحق بعلها وبنيها 

................................................................................................................................................. 

رمبا لزم املواجهة مع الطاغوت قد تتخذ شكل الكر والفر، و 

 سواء  ،لو كان استمرار اهلجوم ناقضًا للغرضكما  ،االنسحاب املؤقت

 ،أو احلرب السياسية والدبلوماسية ،أو يف احلرب اإلعالمية ،يف جبهات القتال

 .أو غريها

 ،ومنها هذا املوقف مواقف الصديقة الكربى ما يستفاد من  هذاو

وكان البد من  ،إذ مل يكن يف البقاء بعدها يف املسجد فائدة ،حيث )انكفأت(

مواصلة اهلجوم على الباطل والدفاع عن احلق بعد العودة للمنزل وبطريقة 

 أخرى.
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 وأمير المؤمنين 

عند  (أمري املؤمنني)لقب ما ذكرناه سابقًا من استحباب ذكر  

ـ كما عربت يف املقام السيدة زينب  علي بن أبي طالب التحدث عن اإلمام 

  ـ ال ينفي استحباب وصفه راوية هذه اخلطبة الشريفة  واإلشارة إليه

، أو من قبيل األمر عندئذ من قبيل تزاحم املستحباتفيكون بسائر ألقابه أو كناه، 

 .والبالغة تقتضي انتخاب األنسب باملقام ما أشبه.. االستحباب التخيريي، أو

 أمري)لقب  زينب يف انتخاب السيدة والبالغة وال ختفى الدقة 

فإن هذا  هاهنا، حيث الكالم عن اخلالفة وغصبها ومن هو األحق بها، (املؤمنني

 علي ل منحه رسول اهلل  ،اللقب باإلضافة إىل التصريح به يف الروايات

 .(606)«سلموا عليه بإمرة املؤمنني»غدير خم:  حني قال يف

يف كما يقال واجبًا قد يكون  على اإلمام إطالق هذا اللقب ثم إن 

أمري املؤمنني  ، فتأمل. نعم االعتقاد بأنه مورد الرواية وما يشاركه يف املالك

م ومن املعلوم أن املراد باملؤمنني: األعم من املؤمنني بألسنتهواجب كما ال خيفى. 

 طالقات:ا ةلمؤمن ثالثل إنف ،أو بقلوبهم

 .(607): إطالق باملعنى اخلاص1

 .(602): وإطالق باملعنى األخص2

                                                           
 .19ح 56اجمللس 355األمالي للصدوق: ص (616)
 وهو كل مؤمن باهلل والرسول والوالية. (617)
 .ة والواليةبتعاليم الشريع وهو املؤمن باملعنى السابق زائدًا االلتزام (618)
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................................................................................................................................................. 

 .(607)نى األعم: وإطالق باملع3

 كما ال خيفى على من راجع اآليات والروايات.

دين اهلل ، قال: قلت لـه: ما اإلسالم؟. فقال: عن أبي عبد اهلل 

امسه اإلسالم، وهو دين اهلل قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونوا، فمن 

 .(670)أقر بدين اهلل فهو مسلم، ومن عمل مبا أمر اهلل عزوجل به فهو مؤمن

، قال: سألته عن اإلميان؟. عن حممد بن مسلم، عن أبي عبد اهلل و

شهادة أن ال إله إال اهلل، واإلقرار مبا جاء من عند اهلل، وما استقر يف فقال: 

. بلى. قال: قلت: الشهادة أليست عماًل؟. قال: القلوب من التصديق بذلك

إال بعمل والعمل منه، نعم، اإلميان ال يكون قلت: العمل من اإلميان؟. قال: 

 .(677)وال يثبت اإلميان إال بعمل

اإلميان فوق ، قال: مسعته يقول: وعن الوشاء، عن أبي احلسن 

اإلسالم بدرجة، والتقوى فوق اإلميان بدرجة، واليقني فوق التقوى بدرجة، 

 .(678)وما قسم يف الناس شيء أقل من اليقني

عن اإلسالم  بد اهلل وعن سفيان بن السمط، قال: سأل رجل أبا ع

واإلميان ما الفرق بينهما، فلم جيبه ثم سأله فلم جيبه، ثم التقيا يف الطريق وقد 

 كأنه قد أزف منك رحيل؟ :أزف من الرجل الرحيل. فقال لـه أبو عبد اهلل

 . فلقيه فسأله عن اإلسالم واإلميان ما فالقين يف البيت :فقال: نعم. فقال 

                                                           
 أمري لكل مسلم. إذ هو  ،يراد به هذا املعنىيف بعض معانيه وأمري املؤمنني  ،وهو كل مسلم (619)
 .1باب يف أن اإلميان مبثوث جلوارح البدن كلها ح 36ص 2الكايف: ج (611)
 .1ح 39ب 22ص 66حبار األنوار: ج (611)
 .2ح 52ب 136ص 61حبار األنوار: ج (612)
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 اإلسالم هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن  :الفرق بينهما؟. فقال 

وإقام الصالة وإيتاء الإله إال اهلل وحده ال شريك لـه وأن حممدًا عبده ورسوله، 

الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا اإلسالم ـ وقال: ـ اإلميان معرفة هذا 

 .(673)األمر مع هذا فإن أقر بها ومل يعرف هذا األمر كان مسلمًا وكان ضااًل

: أخربني عن اإلسالم وعن مساعة، قال: قلت ألبي عبد اهلل 

ميان يشارك اإلسالم واإلسالم ال يشارك إن اإلواإلميان أهما خمتلفان؟. فقال: 

اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل . فقلت: فصفهما لي؟. فقال: اإلميان

، به حقنت الدماء، وعليه جرت املناكح واملواريث، والتصديق برسول اهلل 

وعلى ظاهره مجاعة الناس. واإلميان اهلدى وما يثبت يف القلوب من صفة 

من العمل به، واإلميان أرفع من اإلسالم بدرجة، إن اإلميان اإلسالم، وما ظهر 

يشارك اإلسالم يف الظاهر، واإلسالم ال يشارك اإلميان يف الباطن، وإن اجتمعا 

 .(674)يف القول والصفة

 ، قال: مسعته يقول: وعن خضر بن عمرو، عن أبي عبد اهلل 

،فذلك مع النبيني  املؤمن مؤمنان: مؤمن وفى هلل بشروطه اليت شرطها عليه

والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا، وذلك من َيشفع والُيشفع 

لـه، وذلك ممن ال تصيبه أهوال الدنيا وال أهوال اآلخرة. ومؤمن زلت به قدم 

فذلك كخامة الزرع كيفما كفأته الريح انكفأ، وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا 

 .(671)خري واآلخرة، وُيشفع لـه وهو على

                                                           
وتؤدى به األمانة وأن الثواب على اإلميان   باب أن اإلسالم حيقن به الدم 25-21ص 2الكايف: ج (613)

 .1ح
 .6األخبار ح 21ب 216ص 65حبار األنوار: ح (614)
 .2باب يف أن املؤمن صنفان ح 216ص 2الكايف: ج (615)
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: أيهما أفضل اإلميان أم وعن الكناني، قال: قلت ألبي عبد اهلل 

اإلميان م أفضل من اإلميان؟. فقال: اإلسالم، فإن من قبلنا يقولون: إن اإلسال

ما تقول فيمن أحدث يف . قلت: فأوجدني ذلك؟. قال: أرفع من اإلسالم

أصبت، فما . قال: قلت: يضرب ضربًا شديدًا. قال: املسجد احلرام متعمدًا؟

أصبت، أال ترى أن . قلت: يقتل. قال: تقول فيمن أحدث يف الكعبة متعمدًا؟

سجد وأن الكعبة تشرك املسجد واملسجد ال يشرك الكعبة، الكعبة أفضل من امل

 .(676)وكذلك اإلميان يشرك اإلسالم واإلسالم ال يشرك اإلميان

 وعن عبد العزيز القراطيسي، قال: دخلت على أبي عبد اهلل 

يا عبد العزيز، اإلميان فذكرت لـه شيئًا من أمر الشيعة ومن أقاويلهم. فقال: 

لسّلم لـه عشر مراقي، وترتقي منه مرقاة بعد مرقاة، فال عشر درجات مبنزلة ا

يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شيء، وال يقولن صاحب 

الثاية لصاحب الثالثة لست على شيء، حتى انتهى إىل العاشرة ـ قال ـ وكان 

سلمان يف العاشرة، وأبوذر يف التاسعة، واملقداد يف الثامنة. يا عبد العزيز، 

التسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، إذا رأيت الذي هو دونك 

فقدرت أن ترفعه إىل درجتك رفعًا رفيقًا فافعل، وال حتملن عليه ما اليطيقه 

فتكسره؛ فإنه من كسر مؤمنًا فعليه جربه، ألنك إذا ذهبت حتمل الفصيل محل 

 .(677)البازل فسخته

 

                                                           
 .11األخبار ح 21ب 259ص 65حبار األنوار: ج (616)
 .10اإلميان عشر درجات ح 116ص 2اخلصال: ج (617)



231 

 

 يتوقع رجوعها ويتطلع طلوعها عليه



إىل )صلوات اهلل عليها( الصديقة الطاهرة  أن ذهابالواضح من  

 :وقوهلا نسيق معه،وبت املسجد وإلقاءها اخلطبة كان بعلم من أمري املؤمنني 

 مما يلمح إىل ذلك.« يتطلع طلوعها عليه»و« وأمري املؤمنني يتوقع رجوعها إليه»

وحبكم من السماء،  هلل بأمر من رسول ا بل كان موقفها 

أوعية مشيئة اهلل عزوجل وهلم الوالية  وكونهم  مضافًا إىل كونها 

 التشريعية على ما هو مذكور يف حمله.

ن التوقع حيصل ولو بكون اإلنسان يف أ: (يتوقع)و (تطلع)يوالفرق بني 

تظار أما التطلع فاملنصرف منه تكرار اخلروج والنظر إىل الطريق بان ،داخل الدار

يلحظه ساعة بعد ساعة، وكأنه خيرج مرة ويدخل أخرى ، كأنه عودة الغائب

 وهكذا كالذي ينتظر إنسانًا آتيًا.

)توقعه رجوعها( و)تطلعه طلوعها(  هل يستفاد من فعله 

ن ع واستحباب انتظار رجوع املظلوم؟. استحباب انتظار الزوج رجوع زوجته

 .(672)؟. وما شابههاكذلك استحباب انتظار عودة املعصوم و. ظالمته؟

  .(677)ال يبعد ذلك

................................................................................................................................................. 

                                                           
 انتظار الزوجة لرجوع زوجها.ك (618)
 وذلك بتنقيح املناط أو إلغاء اخلصوصية وألدلة األسوة. (619)
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يف قولـه تعاىل:  قال أبو عبد اهلل 

(680) :قال . أولئك كانوا قومًا بني عيسى وحممد ينتظرون

 . (687)جميء حممد 

على أصحابه يومًا وهم  وعن أبي اجلارود، قال: خرج أبو جعفر 

حد يتنجز البشرى تنجزوا البشرى من اهلل، ما أينتظرون خروجه. فقال هلم: 

 .(688)من اهلل غريكم

على ظهر النجف،  كأني أنظر إىل القائم  :وقال أبو عبد اهلل 

فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسًا أدهم أبلق بني عينيه مشراخ، ثم 

ينتفض به فرسه فال يبقى أهل بلدة إال وهم يظنون أنه معهم يف بالدهم، فإذا نشر 

إليه ثالثة عشر ألف ملك وثالثة عشر ملكًا كلهم  احنط راية رسول اهلل 

يف السفينة، والذين كانوا مع  ، وهم الذين كانوا مع نوح ينتظر القائم 

حيث رفع،  حيث ألقي يف النار، وكانوا مع عيسى  إبراهيم اخلليل 

وأربعة آالف مسومني ومردفني، وثالمثائة وثالثة عشر ملكًا يوم بدر، وأربعة 

فلم يؤذن هلم،  الذين هبطوا يريدون القتال مع احلسني بن علي  آالف ملك

، فهم شعث غرب يبكون فصعدوا يف االستئذان وهبطوا وقد قتل احلسني 

إىل السماء  إىل يوم القيامة، وما بني قرب احلسني  عند قرب احلسني 

 .(683)خمتلف املالئكة

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .62سورة املائدة:  (621)
 .162من سورة املائدة ح 336-335ص 1تفسري العياشي: ج (621)
 .192ح 26ب 169ص 1احملاسن: ج (622)
 .22ح 56ب 612-611ص 2كمال الدين: ج (623)
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أن يقرأ عليه  اخلتم على طني قرب احلسني  :وقال 

(684) :وروي . إذا أخذته فقل: بسم اهلل اللهم حبق هذه الرتبة

رة، وحبق البقعة الطيبة، وحبق الوصي الذي تواريه، وحبق جده وأبيه، الطاه

وأمه وأخيه، واملالئكة الذين حيفون به، واملالئكة العكوف على قرب وليك 

، اجعل لي فيه شفاء من كل داء، وأمانًا من )صلى اهلل عليهم أمجعني(ينتظرون نصره 

به علي يف رزقي كل خوف، وغنى من كل فقر، وعّزًا من كل ذل، وأوسع 

 .(681)وأصح به جسمي

إذا كان املؤمن حياسب تنتظره أزواجه على قال:  وعن أبي عبد اهلل 

عتبات األبواب كما ينتظرن أزواجهن يف الدنيا من الغيبة. قال: فيجيء الرسول 

فيبشرهن، فيقول: قد واهلل انقلب فالن من احلساب. قال: فيقلن: باهلل!. 

رأيته انقلب من احلساب. قال: فإذا جاءهن قلن: مرحبًا فيقول: قد واهلل لقد 

 .(686)وأهاًل، ما أهلك الذين كنت عندهم يف الدنيا بأحق بك منا



أم  ،( عبادة سواء كان انتظارًا لظهوره انتظار )املعصوم 

 وسواء كان يف زمن الغيبة أم غريها. ،للطفه

إىل قباء  ملا قدم رسول اهلل املدينة: إىل  ويف رواية هجرة النيب 

 . فقال لـه أبو بكر: انهض بنا إلـى املدينــة؛ فــإن فنزل بهم ينتظر قدوم علي 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 سورة القدر. (624)
 .12136ح 56ب 311ص 19سائل: جمستدرك الو (625)
 .211ح 11ب 01الزهد: ص (626)
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القوم قد فرحوا بقدومك و هم يسرتيثون إقبالك إليهم، فانطلق بنا وال تقم هاهنا 

 تنتظر عليًا فما أظنه يقدم إليك إىل شهر!.

: كال ما أسرعه، ولست أريم حتى يقدم ابن فقال لـه رسول اهلل 

عمي وأخي يف اهلل عزوجل وأحب أهل بييت إليَّ، فقد وقاني بنفسه من 

ل: فغضب عند ذلك أبو بكر وامشأز وداخله من ذلك حسد لعلي املشركني. قا

 وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول اهلل ،  يف علي وأول ،

 ، فانطلق حتى دخل املدينة وختلف رسول اهلل خالف على رسول اهلل 

 .(687)بقباء حتى ينتظر عليًا 

 عبادة أخرى.االنتظار ـ  ـ وهي من مقوماتتهيئة املقدمات  

ن أمري املؤمنني إفمن املسجد(،  )انتظار قدوم الصديقة وأما يف املقام 

  اكتفى باالنتظار والتطلعفمل يكن مأمورًا يف هذه الفرتة بأكثر من ذلك ،

 .ورمبا كان يأتي ببعض املقومات ال نعلمها

 .(682)أفضل أعمال أميت انتظار فرج اهلل تعاىل :قال رسول اهلل 

، قال: فأي ويف خرب الشيخ الشامي الذي قدم على أمري املؤمنني 

 األعمال أحب إىل اهلل عزوجل؟. 

 .(687)انتظار الفرج :قال 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .2ح 1ب 116ب 10حبار األنوار: ج (627)
 .62منت الصحيفة ح 51: صصحيفة الرضا  (628)
 .1باب معنى الغايات ح 100معاني األخبار: ص (629)
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ما أحسن الصرب وانتظار الفرج، أما مسعت  :وقال اإلمام الرضا 

و  (630)قول العبد الصاحل: 

(637) فعليكم بالصرب؛ فإنه إمنا جييء الفرج على اليأس، وقد كان ،

 .(638)ن قبلكم أصرب منكمالذين م

وعن أبي محزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، قال: دخلت على 

. فقلت له: يا ابن رسول اهلل، أخربني سيدي علي بن احلسني زين العابدين 

بالذين فرض اهلل طاعتهم ومودتهم وأوجب على خلقه االقتداء بهم بعد رسول 

 : اهلل، ثم يكون ماذا؟. قال  ـ إىل أن قال ـ فقلت: يا ابن رسول اهلل 

 ثم متتد الغيبة بولي اهلل الثاني عشر من أوصياء رسول اهلل واألئمة بعده يا أبا

خالد، إن أهل زمان غيبته القائلني بإمامته واملنتظرين لظهوره أفضل أهل كل 

زمان؛ ألن اهلل تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به 

عندهم مبنزلة املشاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان مبنزلة اجملاهدين بني يدي  الغيبة

بالسيف، أولئك املخلصون حقًا وشيعتنا صدقًا، والدعاة إىل  رسول اهلل 

 .(633)ـ انتظار الفرج من أعظم الفرج دين اهلل سرًا وجهرًا ـ و قال 

بن  وعن عمرو بن مشر، عن جابر، قال: دخلنا على أبي جعفر حممد

 وحنن مجاعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه، وقلنا لـه: أوصنا يا  علي 

 ليعن قويكم ضعيفكم، وليعطف غنيكـم على فقريكـــم، ابن رسول اهلل. فقال: 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .03سورة هود:  (631)
 .192و29، سورة يونس: 11سورة األعراف:  (631)
 .166قرب اإلسناد: ص (632)
 يف أشياء شتى من علوم الدين وذكر طرف من مواعظه البليغة. احتجاجه  316ص 2االحتجاج: ج (633)
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ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا، وال حتملوا الناس على 

أعناقنا، وانظروا أمرنا، وما جاءكم عنا فإن وجدمتوه يف القرآن موافقًا فخذوا 

به، وإن مل جتدوا موافقًا فردوه، وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا 

شرح لكم من ذلك ما شرح لنا، فإذا كنتم كما أوصيناكم ومل تعدوا إىل حتى ن

غريه فمات منكم ميت قبل أن خيرج قائمنا كان شهيدًا، ومن أدرك قائمنا فتقتل 

 معه كان لـه أجر شهيدين، ومن قتل بني يديه عدوًا لنا كان لـه أجر عشرين 

 .(634)شهيدًا

 ة يف اجلملة، وهو بني واجب ومستحب.انتظار اخلري عباد 

نعم، مطلق االنتظار على أقسام، فمنه ـ مضافًا إىل ما سبق من الوجوب 

واالستحباب ـ ما هو حمرم ومكروه ومباح حبسب اختالف املوارد، على ما ورد 

 .(631)يف الفقه. قال تعاىل: 

 .(636)حانه: وقال سب

 .(637)وقال تعاىل: 

وقال سبحانه: 

(632). 

وعن أمحد بن حممد بن أبي نصر، عن حممد بن عبد اهلل، قال: قلت 

، أنه قيل لبعضهم: إن يف بالدنا : إن أبي حدثين، عن آبائك للرضا 

                                                           
 .5ح 22ب 123-122ص 52حبار األنوار: ج (634)
 .269سورة البقرة:  (635)
 .156سورة األنعام:  (636)
 .192سورة يونس:  (637)
 .23سورة األحزاب:  (638)
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موضع رباط يقال لـه: قزوين، وعدوًا يقال لـه: الديلم، فهل من جهاد أو هل 

هذا البيت فحجوه، ثم قال فأعاد عليه احلديث ثالث من رباط؟. فقال: عليكم ب

مرات كل ذلك يقول: عليكم بهذا البيت فحجوه ـ إىل أن قال ـ فقال أبو احلسن 

 :صدق هو على ما ذكر(637). 

عن رجل جموسي  وعن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اهلل 

ينتظر مت؟. قال: أو مشرك من غري أهل الكتاب كانت حتته امرأة فأسلم أو أسل

بذلك انقضاء عدتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على 

 . (640)نكاحهما األول، وإن هو مل يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه

، قال: قلت لـه: رجل طلق وعن أبي عبد اهلل أو أبي احلسن 

ر بها تسعة ينتظامرأته، فلما مضت ثالثة أشهر ادعت حباًل؟. قال: 

 .(647)أشهر

، يف السمك اجلالل أنه سأله عنه؟. فقال: وعن يونس، عن الرضا 

ينتظر به يوم وليلة(648). 

. قيل: يا رسول اهلل، وما إكرامه؟. أكرموا اخلبز :وقال رسول اهلل 

 .(643)إذا وضع مل ينتظر به غريهقال: 

 أوصى إىل  عن رجل وعن علي بن يقطني، قـال: سألت أبا احلســن 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .11111ح 11ب 123 -122ص 11وسائل الشيعة: ج (639)
باب نكاح أهل الذمة واملشركني يسلم بعضهم وال يسلم بعض ...  136-135ص 5الكايف: ج (641)

 .3ح
 .26115ح 25ب 221ص 22وسائل الشيعة: ج (641)
 .16ح 1ب 13ص 0تهذيب األحكام: ج (642)
 .39669ح 63ب 301ص 21وسائل الشيعة: ج (643)
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جيوز ذلك، ومتضي املرأة الوصية امرأة فأشرك يف الوصية معها صبيًا؟. فقال: 

 .(644)وال ينتظر بلوغ الصيب

: ما ترى يف رجل ضرب امرأة عن أبي بصري قال: قلت ألبي جعفر و

شابة على بطنها فعقر رمحها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها 

ينتظر بها سنة، فإن صلح رمحها لذلك، وقد كان طمثها مستقيمًا؟. قال: 

د وعاد طمثها إىل ما كان وإال استحلفت، وأغرم ضاربها ثلث ديتها لفسا

 .(641)رمحها، وارتفاع طمثها

من حبس نفسه على صالة فريضة ينتظر يقول:  وكان رسول اهلل 

وقتها فصالها يف أول وقتها، فأمت ركوعها وسجودها وخشوعها، ثم جمد اهلل 

عزوجل وعظمه ومحده، حتى يدخل وقت صالة أخرى مل يلغ بينهما، كتب 

 .(646)علينياهلل لـه كأجر احلاج املعتمر،س وكان من أهل 

مخسة ينتظر بهم إال أن يتغريوا: الغريق،  :وقال أبو عبد الّله 

 .(647)واملصعوق، واملبطون، واملهدوم، واملدخن

، قال: قال: سألته عن وعن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اهلل 

الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حني يستيقظ أو ينتظر حتى 

 تنبسط الشمس؟. 

 . قلت: يوتر أو يصلي ركعتني؟. يصلي حني يستيقظقال: ف

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .1باب من أوصى إىل مدرك وأشرك معه الصغري ح 16ص 1الكايف: ج (644)
 .5335باب ما جيب على من ركل امرأة يف فرجها فزعمت أنها ال حتيض ح 151ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (645)
 .1663ح 2ب 116ص 1وسائل الشيعة: ج (646)
 .156ح 13ب 331ص 1تهذيب األحكام: ج (647)
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 .(642)بل يبدأ بالفريضةقال: 

رج من مكة أو املدينة أو مسجد من خوعن حفص بن البخرتي، قال: 

قبل أن ينتظر اجلمعة، نادته املالئكة: أين )صلوات اهلل عليه( الكوفة أو حائر احلسني 

 .(647)تذهب ال ردك اهلل

ويف الغيبة للنعماني: )باب ما روي فيما أمر به الشيعة من الصرب والكف 

 .(610)واالنتظار للفرج وترك االستعجال بأمر اهلل وتدبريه(

يومًا وعنده  عبد الرمحن بن كثري، قال: كنت عند أبي عبد اهلل  وعن

مهزم األسدي. فقال: جعلين اهلل فداك، متى هذا األمر الذي تنتظرونه فقد طال 

 علينا؟. 

يا مهزم، كذب املتمنون، وهلك املستعجلون، وجنا  :فقال 

 .(617)املسّلمون، وإلينا يصريون

فة يف احلكم بني واجب ومستحب هذه بعض مصاديق االنتظار املختل

 ومكروه وحمرم ومباح.

 

                                                           
 .2ح 156ب 266ص 1االستبصار: ج (648)
 .10ح 3ب 132ص 01حبار األنوار: ج (649)
 .11ب 101ص الغيبة، للنعماني: (651)
 .6ح 11ب 106 -101الغيبة، للنعماني: ص (651)
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 : فلما استقرت بها الدار، قالت ألمير المؤمنين 

هل يستفاد من هذا استحباب أن يتكلم اإلنسان بعد االستقرار،  

 .ال يف حالة احلركة واالضطراب؟

 .ال يبعد ذلك

أعم من كونه لذلك أو جلهة  ألن فعلها  ؛(618)بالعدم :وقد يقال

 .(613)أخرى

 وهناك روايات عديدة يف آداب الكالم نشري إىل بعضها:

إن لسان ابن آدم يشرف قال:  عن أبي محزة، عن علي بن احلسني 

كل يوم على جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟. فيقولون: خبري إن 

ون: إمنا نثاب ونعاقب تركتنا. ويقولون: اهلل اهلل فينا. ويناشدونه ويقول

 .(614)بك

ال يزال العبد املؤمن يكتب حمسنًا ما دام ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

 .(611)ساكتًا، فإذا تكلم كتب حمسنًا أو مسيئًا

مسعت أبي ، قال: وعن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد اهلل 

 .(616)يقول: من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

                                                           
 أي: عدم الداللة ال عدم االستحباب؛ فإنه مسكوت عنه. (652)
 كالتعب واإلرهاق وغري ذلك. (653)
 .16916ح 110ب 160ص 12وسائل الشيعة: ج (654)
 .21باب الصمت وحفظ اللسان ح 116ص 2الكايف: ج (655)
 .10وترك الرجل ما ال يعنيه والنميمة حباب الصمت إال خبري  19الزهد: ص (656)
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................................................................................................................................................. 

الكالم ثالثة: فرابح  :، قال: قال رسول اهلل وعن علي 

وسامل وشاجب، فأما الرابح الذي يذكر اهلل، وأما السامل فالساكت، وأما 

 .(617)اجب فالذي خيوض يف الباطلالش

إياكم وجدال املفتون! فإن كل مفتون ملقى  :وقال رسول اهلل 

 .(612)حجته إىل انقضاء مدته، فإذا انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار

يا أبا ذر، إن اهلل عزوجل عند  :ألبي ذر  وجاء يف وصية النيب 

ل. يا أبا ذر، اترك فضول الكالم لسان كل قائل، فليتق اهلل امرؤ وليعلم ما يقو

وحسبك من الكالم ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذر، كفى باملرء كذبًا أن حيدث بكل 

 .(617)ما يسمع. يا أبا ذر، ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان

 وعن سليمان بن جعفر اجلعفري، قال: مسعت موسى بن جعفر 

 ابدين علي بن احلسني عن سيد الع عن أبيه  يقول: حدثين أبي 

مر أمري املؤمنني ، قال: عن سيد الشهداء حسني بن علي بن أبي طالب 

 برجل يتكلم بفضول الكالم، فوقف عليه ثم قال:  علي بن أبي طالب 

 يا هذا، إنك متلي على حافظيك كتابًا إىل ربك، فتكلم مبا يعنيك ودع 

 .(660)ما اليعنيك

 كالم والسكوت أيهما أفضل؟. عن ال وسئل علي بن احلسني 

 لكل واحد منهما آفات، فـإذا سلمـــا مـــن اآلفات فالكـــالم  :فقال 

                                                           
 .5601ح 5ب 203ص 5مستدرك الوسائل: ج (657)
 .16911ح 129ب 100-106ص 12وسائل الشيعة: ج (658)
 .3ح 1ب 61ص 11حبار األنوار: ج (659)
 .1اجمللس التاسع ح 33-32األمالي للصدوق: ص (661)
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................................................................................................................................................. 

ألن اهلل . قيل: وكيف ذاك يا ابن رسول اهلل؟. قال: أفضل من السكوت

عزوجل ما بعث األنبياء واألوصياء بالسكوت إمنا يبعثهم بالكالم، وال استحقت 

اجلنة بالسكوت، وال استوجب والية اهلل بالسكوت، وال توقيت النار 

بالسكوت، وال جتنب سخط اهلل بالسكوت، إمنا ذلك كله بالكالم، وما كنت 

القمر بالشمس، إنك تصف فضل السكوت بالكالم ولست تصف فضل  ألعدل

 .(667)الكالم بالسكوت

يقول: ال تكثروا  كان املسيح ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

الكالم يف غري ذكر اهلل؛ فإن الذين يكثرون الكالم يف غري ذكر اهلل قاسية قلوبهم 

 .(668)ولكن ال يعلمون

 ه إىل أصحابه ـ قال: ـ يف رسالت وعن أبي عبد اهلل 

 فاتقوا اهلل وكفوا ألسنتكم إال من خري ـ إىل أن قال: ـ وعليكم بالصمت

إال فيما ينفعكم اهلل به من أمر آخرتكم ويأجركم عليه، وأكثروا من التهليل 

والتقديس، والتسبيح والثناء على اهلل، والتضرع إليه والرغبة فيما عنده من اخلري 

واليبلغ كنهه أحد، فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهى اهلل الذي ال يقدر قدره، 

عنه من أقاويل الباطل اليت تعقب أهلها خلودًا يف النار من مات عليها ومل يتب 

 .(663)إىل اهلل ومل ينزع عنها

                                                           
وذكر طرف من مواعظه يف أشياء شتى من علوم الدين  احتجاجه  315ص 2االحتجاج: ج (661)

 البليغة.
 .11باب الصمت وحفظ اللسان ح 111ص 2الكايف: ج (662)
 .16913ح 129ب 101 -106ص 12وسائل الشيعة: ج (663)
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................................................................................................................................................. 

، (664))فلما استقرت بها الدار( املعنى احلقيقي ال يبعد أن يراد بـ 

كما صرح القرآن  ،ن اجلمادات ـ على عكس ما نتصوره ـ تشعر وتتفاعلإحيث 

 الكريم بذلك واألحاديث الكثرية: 

قال تعاىل: 
(661). 

وقال سبحانه: 


(666). 

وقال تعاىل: 
(667). 

وقال سبحانه: 
(662). 

 .(670)وشهادة مصاله له (667)وما ورد من شهادة أعضاء اإلنسان عليه

 إىل غري ذلك.

وهو أن الدار قد  ،وعلى هذا فال يستغرب من إرادة املعنى احلقيقي

 إليها حقيقة بعد أن اضطربت ملغادرتها.  الصديقة استقرت برجوع

................................................................................................................................................. 

                                                           
 يف الدار. يف قبال املعنى اجملازي، أي: استقرت هي  (664)
 .11سورة فصلت:  (665)
 .12سورة األحزاب:  (666)
 .11سورة اإلسراء:  (667)
 .19سورة سبأ:  (668)
 سورة  إشارة إىل قولـه تعاىل:  (669)

 .21النور: 
 .2519باب املوت يف الغربة ح 200ص 2راجع من ال حيضره الفقيه: ج (671)
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 أي: سكنت، كأنها  (677)وأما املعنى اجملازي فهو مبين على القلب

 اضطربت خبروجها وخطبتها.

أمري احلوار بني فإن  ليس هذا اخلطاب عتابًا باملعنى احلقيقي، 

 كان بيانًا للواقعبهذا األسلوب  الزهراء الصديقة و علي  املؤمنني

بال املعهود ومل يكن على وجه العتاب  وأهميته وشدة الظالمة اليت جرت عليها،

بينه يف متثيل يوقد  ،شك وال إشكال، فقد يبني اإلنسان الواقع بشكل جمرد عادي

نه كان من الالزم أمضافًا إىل  ،ويف شكل حوار وتشيبه وبالغة وأدب تصويري

كان ذلك بأمر خاص من اهلل حيث  أن يعرف الناس سبب صرب اإلمام 

 حفظًا لإلسالم واملسلمني يف تلك الظروف احلرجة. ورسوله 

كان من هذا  (678)ولعل ما ورد من حديث املالئكة مع اهلل سبحانه وتعاىل

ة املعراج حيث راجع اهلل تعاىل مرارًا يف ليل وكذلك قصة النيب  القبيل.

 .(673)وركعاتها واتللتخفيف من الصل

 ي ــوإال فالنب

(674)،  

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .عرب باستقرار الدار بهاولكن اللفظ مقلوب ف ،استقرت يف الدار نها إ :أي (671)
: رمبا يكون إشارة إىل قول املالئكة (672)

  :39سورة البقرة. 
 .معراج رسول اهلل  12ص 2راجع تفسري القمي: ج (673)
 .1-3سورة النجم:  (674)
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واملالئكة 
بل من احملتمل قريبًا  .(671)

 ..(676)من هذا القبيل واخلضر  أن تكون قصة النيب موسى 

فسه ن وطن نأبعد ــ أن نبيًا من أولي العزم  ،إذ كيف ميكن حسب املتعارف

عينه اهلل لتعليمه وكان أيضًا نبيًا  ًاذلك الغري شخصكان و ،على التعلم من غريه

يكرر ــ من أنبياء اهلل سبحانه، وبعد أن وعده أن ال يسأله إال بعد متام األمر 

 السؤال واالعرتاض؟! إذا مل يكن كل ذلك على سبيل التعليم بهذه الصورة

 .احلوارية

على  ن بكاء النيب يعقوب إ :أن نقولومن االستطراد يف االطراد 

ـ وهو نيب والنيب أعظم شأنًا وأرفع مكانة وأمسى روحًا من كافة  يوسف 

 ن رؤيا يوسف أن ولده حي، وأالبشرية ـ مدة أربعني سنة، وهو يعلم 

البد أن يكون هلذا البكاء الطويل معنى حكيم غري  ..سوف تتحقق بعد تلك املدة

ن اهلل سبحانه أراد أن جيعل للعاطفة واحلنان يقال إنه قد أظاهره، مبا يف ذلك 

ن إ :)ينبوعًا( تستقي منه البشرية على مر التاريخ، وإال لرمبا كان لقائل أن يقول

ن املعنويات إف .مثل ذلك ال يفعله حتى اإلنسان العادي فكيف بنيب من أنبياء اهلل

املاء، والشمس مصدر  ىتقفكما أن البحر مس ،كاملاديات هلا منابع يستقي منها

كذلك  ،الطاقة، واهلواء حمطة لألمواج ومنبع التنفس لإلنسان واحليوان والنبات

 األمر يف املعنويات فالعلم واحللم والشجاعة والسماحة والعاطفة وغريها 

  ،اتــمن املعنويات يلزم أن يكون هلا معادن وينابيع يستقي الناس منها تلك الصف

................................................................................................................................................. 

ألن اإلنسان ـ بطبعه ـ  ؛يتخذها اإلنسان أسوةلوينبغي أن يكون هلا امنوذج وقمم 
                                                           

 .21 -26سورة األنبياء:  (675)
 .62-65راجع سورة الكهف:  (676)
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النيب سبحانه أن يكون ينظر إىل من هو فوقه ويستقي منه الفضيلة، فأراد اهلل 

 العال..واهلل سبحانه  للناس،ذلك املستقى العاطفي  يعقوب 

ورمبا يكون ذلك أيضًا من علل جتلي بعض الصفات يف إمام وجتلي صفات 

 العامل.واهلل  ،أخرى يف إمام آخر

لإلمام  الصديقة ن هذا احلوار واخلطاب املوجه من واحلاصل: إ

  سيأتي ذكرت إمجااًل وبل جلهة أو جهات  ،عًاقطاملعهود مل يكن للعتاب

 بعد قليل إن شاء اهلل. نوع من التفصيل والتوضيح



 على ما القته الصديقة الطاهرة  كان صرب اإلمام علي  

من الظلم، وصربه على غصب اخلالفة.. من أكرب أنواع اجلهاد يف سبيل اهلل 

يف اللحظات  بيق وتنفيذ ما وصاه رسول اهلل عزوجل، حيث إنه أخذ بتط

األخرية من حياته الشريفة بالصرب على كل ذلك، فقد نزل جربئيل بأمر اهلل 

 عزوجل وأخذ العهد على ذلك.

 ، قلت: أال تذكر ما يف الوصية؟. قال: فباإلسناد إىل أبي احلسن 

ذلك سر اهلل ورسوله.قال: نعم  . قلت: أكان فيها خالف القوم على علي؟

لعلي وفاطمة: فهمتما ما شرط  حرفًا حرفًا، واهلل واهلل لقد قال رسول اهلل 

  .(677)ربكما وكتب لكما. قاال: قبلنا وصربنا على ما ساءنا

................................................................................................................................................. 

يا علي، ما أنت صانع إذا قام القوم عليك  :وقال رسول اهلل 

                                                           
 .11ح 11ف 0ب 02ص 2الصراط املستقيم: ج (677)
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وتقدموك وبعثوا طاغيتهم إليك يدعوك إىل البيعة، ثم لببت بثوبك تنقاد كما يقاد 

أنقاد هلم  :؟. فقال علي الشارد من اإلبل خمذواًل مذمومًا حمزونًا مهمومًا

 .(672)غري بيعة هلم وأصرب على ما أصابين من

: إن ربك قل لعلي  :ويف موضع آخر قال جربائيل حملمد 

يأمرك أن تغسل ابن عمك؛ فإنها السنة ال يغسل األنبياء غري األوصياء، وهي 

. ثم دفع حجة اهلل حملمد على أمته فيما أمجعوا عليه من قطيعة ما أمرهم به

إىل  فدفعها النيب  هلل جربائيل الصحيفة اليت كتبها القوم إىل رسول ا

أمسكها فإن فيها الشروط على قطيعتك وذهاب حقك، وما وقال:  علي 

 .(677)قد أزمعوا عليه من ظلمك تكون عندك توافيين غدًا بها وحتاجهم بها

وخيف عليه املوت دعا بعلي وفاطمة  ويف احلديث: ملا ثقل النيب 

بعد  وأخذ بيد فاطمة  واحلسنني، وأخرج من يف البيت واستدنى عليًا 

هذه وديعة اهلل ووديعة رسوله عندك بكاء اجلميع ووضعها يف يد علي. وقال: 

فاحفظين فيها فإنك الفاعل، هذه واهلل سيدة نساء العاملني، هذه مريم الكربى، 

واهلل ما بلغت نفسي هذا املوضع حتى سألت اهلل هلا ولكم فأعطاني. يا علي، 

مة فقد أمرتها بأشياء أمرني بها جربائيل وهي الصادقة أنفذ ما أمرتك به فاط

الصدوقة، واعلم أني راض عمن رضَيت عنه ابنيت فاطمة، وكذلك ربي 

 . ثـم مســاهـم ء واملالئكة، وويل ملن ظلمها وابتزها حقها، اللهم إني منهم بري

................................................................................................................................................. 

اللهم إني هلم وملن شايعهم سلم وزعيم يدخلون ثم ضم األربعة إليه، وقال: 

                                                           
 . 36ح 1ب 103ص 22حبار األنوار: ج (678)
 .11ح 11ف 0ب 05-01ص 2الصراط املستقيم: ج (679)
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اجلنة، وحرب ملن عاداهم وملن شايعهم زعيم أن يدخلوا النار. يا فاطمة، 

تى ترضى، ثم واهلل واهلل ال الأرضى حتى ترضى، ثم واهلل واهلل ال أرضى ح

إىل  كنت مسندًا للنيب  :وقال علي  .(620)أرضى حتى ترضى

صدري. فقال لي: حتول أمامي. فتحولت وأسنده جربائيل، فقال لي: ضم 

كفيك بعضها إىل بعض. ففعلت، فقال: قد عهدت إليك وأخذت العهد من أمني 

صييت، وعليك بالصرب ربي جربائيل وميكائيل، فبحقهما عليك إال أنفذت و

والورع ومنهاجي ال طريق فالن وفالن، وخذ ما آتاك اهلل بقوة. وأدخل يديه 

مضمومتني فيما بني كفي فكأنه أفرغ بينهما شيئًا. وقال: قد أفرغت بني يديك 

ء، فإذا حضرتك الوفاة أوص إىل وصيك  احلكمة فال يعزب عنك من أمري شي

 .(627)ا ال كتاب وال صحيفةمن بعدك على ما أوصيتك، واصنع هكذ

: ثم قال لـه: وعن كتاب )خصائص األئمة( للسيد الرضي املوسوي 

 يا أخي، إن القوم سيشغلهم عين ما يريدون من عرض الدنيا وهم عليه قادرون

فال يشغلك عين ما شغلهم، فإمنا مثلك يف األمة مثل الكعبة نصبها اهلل علمًا، 

سحيق، وإمنا أنت العلم علم اهلدى، ونور  وإمنا تؤتى من كل فج عميق وناد

الدين وهو نور اهلل. يا أخي، والذي بعثين باحلق لقد قدمت إليهم بالوعيد، ولقد 

 أخربت رجاًل رجاًل مبا افرتض اهلل عليهم من حقك، وألزمهم من طاعتك، 

 فكل أجاب إليك وسلم األمر إليك، وإني ألعرف خالف قوهلــم، فإذا قبضــت 

................................................................................................................................................. 

وفرغت من مجيع ما وصيتك به وغيبتين يف قربي، فالزم بيتك وامجع القرآن 

                                                           
 .12ح 11ف 0ب 03-02ص 2الصراط املستقيم: ج (681)
 .11ح 11ف 0ب 02ص 2الصراط املستقيم: ج (681)
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ض ذلك على عزائمه ، والفرائض واألحكام على تنزيله، ثم ام(628)على تأليفه

وعلى ما أمرتك به، وعليك بالصرب على ما ينزل بك منهم حتى تقدم 

 .(623)عليَّ

عند موته، وأخرج من  دعاني النيب  :وقال علي أمري املؤمنني 

يف البيت غريي وفيه: جربائيل واملالئكة أمسع احلس وال أرى شيئًا، فدفع إليَّ 

ائيل الساعة، ففضها واقرأها. ففعلت فإذا وصية خمتومة. وقال لي: أتاني بها جرب

يوصيه ال تغادر حرفًا، وكان يف أول الوصية: هذا ما  فيها كل ما كان النيب 

عهد حممد بن عبد اهلل وأوصى به وأسنده إىل وصيه علي بن أبي طالب، وشهد 

جربائيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصى وقبضه وصيه، وضمانه على ما 

سى ووصي عيسى واألوصياء من قبلهم، على أن حممدًا أفضل ضمن يوشع ملو

النبيني، وعليًا أفضل الوصيني، وقبض على الوصية على ما أوصت األنبياء 

وسلمه إليه، وهذا أمر اهلل وطاعته على أن ال نبوة لعلي وال لغريه بعد حممد 

الرب  بأمر جربائيل بأمر وكفى باهلل شهيدًا. ثم كان فيما شرط عليه النيب 

اجلليل مواالة أولياء اهلل ورسوله، والرباءة والعداوة ملن عادى اهلل ورسوله، 

 والصرب وكظم الغيظ على انتهاك احلرمة والقتل، فقبل ذلك. فدعا النيب 

وأعلمهم بذلك فقبلوا كذلك، وختمت الوصية  بفاطمة واحلسن واحلسني 

 . (624)خبواتيم من ذهب مل متسه النار ودفعت إىل علي 

                                                           
 أي: مجع تفسري القرآن وتأويله وعلومه، وإال فإن القرآن مجع بهذا الشكل يف حياة رسول اهلل  (682)

 وبأمر مباشر منه.
 .قطعة من األخبار املروية يف إجياب والء أمري املؤمنني  12: صخصائص األئمة  (683)
 .0ح 11ف 0ب 01ص 2الصراط املستقيم: ج (684)
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 يا بن أبي طالب

ورجحان التكنية لـه  ،يستفاد استحباب احرتام الزوجة لزوجها

 .(621)فتأمل ،)يا ابن أبي طالب( بـ مري املؤمنني أل من خطابها 

ن الكنية فيها من االحرتام ما ليس إف ،وكذلك بالنسبة إىل كل إنسان حمرتم

 يف االسم الصريح.

 



للتلميح )يا ابن أبي طالب(  الكنيةبانتخاب هذه   ة الصديقةلعل عناي

وقف نفسه للدفاع أالذي الشجاع هو ذلك الشخص العظيم  ن أبا طالب أب

فمن احلري بابنه أن يقوم بنفس الدور أيضًا يف هذا اليوم،  ..عن الرسول 

 .فيحامي عن بنت الرسول 

 :وهو خياطب النيب  قال أبو طالب 

                                                           
، ورمبا بعد أسطر يذكرها املصنف سقد يكون جلهة أخرى كاليت  ن تكنيتها أرمبا يكون وجهه  (685)

 .كان جلهات عديدة منها االحرتام وما سيأتي
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................................................................................................................................................. 

ملا مات أبو طالب نالت قريش مين من يقول:  رسول اهلل وكان 

 .(626)حياة أبي طالباألذى ما مل تكن تطمع فيه يف 

 ما نالت قريش مين شيئًا أكرهه حتى مات أيضًا:  النيب وقال 

 .(627)طالب أبو

 ،يا عم : قال ،قريشًا تهجموا على أذيته رسول اهلل وملا رأى 

 .(622)ما أسرع ما وجدت بعدك

وشدة محايته عن  إىل غري ذلك مما يدل على قمة إميان أبي طالب 

 .(627)ما ذكرناه يف بعض كتبنا  .. علىرسول اهلل 

 

                                                           
 .29طالب: صأسنى املطالب يف جناة أبي  (686)
 .29أسنى املطالب يف جناة أبي طالب: ص (687)
 .29أسنى املطالب يف جناة أبي طالب: ص (688)
 .راجع كتاب )من املساجد واملزارات يف احلرمني الشريفني( لإلمام الشريازي الراحل  (689)
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 اشتملت شملة الجنين



حتى بلغ  يستحب بيان أن القوم خذلوا اإلمام أمري املؤمنني  

 وقعد حجرة الظنني.  ،نه اشتمل مشلة اجلننيأمن املظلومية 

َأْهُل َبْيِتي،  َفَنَظْرُت َفِإَذا َلْيَس ِلي ُمِعنٌي ِإال :َّقال أمري املؤمنني 

َفَضِنْنُت ِبِهْم َعِن اْلَمْوِت،َوَأْغَضْيُت َعَلى اْلَقَذى، َوَشِرْبُت َعَلى الشََّجا، َوَصَبْرُت 

 .(670)َعَلى َأْخِذ اْلَكَظِم، َوَعَلى َأَمرَّ ِمْن َطْعِم اْلَعْلَقِم

ُهْم؛ َفِإنَُّهْم َقْد اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتْعِديَك َعَلى ُقَرْيٍش َوَمْن َأَعاَن :وقال 

َقَطُعوا َرِحِمي، َوَأْكَفُئوا ِإَناِئي، َوَأْجَمُعوا َعَلى ُمَناَزَعِتي َحّقًا ُكْنُت َأْوَلى ِبِه ِمْن 

َغْيِري، َوَقاُلوا: َأاَل ِإنَّ ِفي اْلَحقِّ َأْن َتْأُخَذُه َوِفي اْلَحقِّ َأْن ُتْمَنَعُه َفاْصِبْر َمْغُمومًا َأْو 

سِّفًا، َفَنَظْرُت َفِإَذا َلْيَس ِلي َراِفٌد َواَل َذابٌّ َواَل ُمَساِعٌد ِإالَّ َأْهَل َبْيِتي ُمْت ُمَتَأ

َفَضَنْنُت ِبِهْم َعِن اْلَمِنيَِّة، َفَأْغَضْيُت َعَلى اْلَقَذى، َوَجِرْعُت ِريِقي َعَلى الشََّجا، 

َقِم، َوآَلَم ِلْلَقْلِب ِمْن َوْخِز َوَصَبْرُت ِمْن َكْظِم اْلَغْيِظ َعَلى َأَمرَّ ِمَن اْلَعْل

 .(677)الشَِّفاِر

 قال لـه األشعث بن قيس: ِلَم مل تقاتل؟.  وملا تظلم 

 . بأن لي أسوة بسنة األنبياء :فأجاب 

إليَّ أن الأجاهد  بأنه عهد النيب األشعث مرة أخرى:  وأجاب 

 د طـفـت على املهاجريــنإال إذا وجدت أعوانًا فلو وجـدت أعـوانًا جلاهـدت، وق

                                                           
قبل  وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله ـ ومن خطبة لـه 26البالغة، اخلطب:   نهج (691)

 البيعة له.
 يف التظلم والتشكي من قريش. ـ ومن كالم لـه 211البالغة، اخلطب:  نهج (691)
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................................................................................................................................................. 

واألنصار فلم أجد سوى أربعة، ولو وجدت أربعني يوم بويع ألخي تيم 

 .(678)جلاهدتهم

: )وأعهدك أمس حتمل قعيدة عاوية املشهور إىل علي ومن كتاب م

بيتك لياًل على محار ويداك يف يدي ابنيك احلسن واحلسني يوم بويع أبو بكر، 

فلم تدع أحدًا من أهل بدر والسوابق إال دعوتهم إىل نفسك، ومشيت إليهم 

بامرأتك، وأدليت إليهم بابنيك، واستنصرتهم على صاحب رسول اهلل فلم 

نهم إال أربعة أو مخسة ... ومهما نسيت فال أنسى قولك ألبي سفيان ملا جيبك م

 .(673)حركك وهيجك: لو وجدت أربعني ذوي عزم منهم لناهضت القوم(

ويقول ابن أبي احلديد: )فأما قولـه: مل يكن لي معني إال أهل بييت 

يقوله، ولقد قاله عقيب وفاة  فضننت بهم عن املوت، فقول ما زال علي 

 .(674)قال: لو وجدت أربعني ذوي عزم( اهلل  رسول

أن  :وعن عبد اهلل بن عبد الرمحن، عن أبي جعفر حممد بن علي 

على محار، وسار بها لياًل إىل بيوت )صلوات اهلل عليها( محل فاطمة  عليًا 

االنتصار لـه، فكانوا يقولون:  األنصار يسأهلم النصرة، وتسأهلم فاطمة 

 قد مضت بيعتنا هلذا الرجل لو كان ابن عمك سبق إلينا  يا بنت رسول اهلل،

ميتًا يف بيته  : أكنت أترك رسول اهلل أبا بكر ما عدلناه به!. فقال علي 

 : ما صنع الأجهزه، وأخرج إىل الناس أنازعهم يف سلطانه.. وقالت فاطمة

................................................................................................................................................. 

                                                           
 النوع الثاني يف عمر. 12ص 3الصراط املستقيم: ج (692)
 حديث السقيفة. 11ص 2البالغة: ج نهج  شرح  (693)
 حديث السقيفة.  22ص 2البالغة: ج نهج  شرح  (694)
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 .(671)أبو احلسن إال ما كان ينبغي له، وصنعوا هم ما اهلل حسيبهم عليه

فذكرنا ما أحدث الناس بعد  وعن سدير، قال: كنا عند أبي جعفر 

وم: أصلحك . فقال رجل من القواستذالهلم أمري املؤمنني  نبيهم 

 : اهلل، فأين كان عز بين هاشم وما كانوا فيه من العدد؟!. فقال أبو جعفر 

 ومن كان بقي من بين هاشم إمنا كان جعفر ومحزة فمضيا، وبقي معه رجالن

حديثا عهد باإلسالم عباس وعقيل وكانا من الطلقاء، أما  (676)ضعيفان ذليالن

ما وصال إىل ما وصال إليه، ولو كانا واهلل لو أن محزة وجعفرًا كانا حبضرتهما 

 .(677)شاهديهما ألتلفا نفسيهما

إن النيب يقول:  وعن عمرو بن ثابت، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

  ،ملا قبض ارتد الناس على أعقابهم كفارًا إال ثالثًا: سلمان، واملقداد

بن أبي  جاء أربعون رجاًل إىل علي وأبوذر الغفاري. إنه ملا قبض رسول اهلل 

، فقالوا: ال واهلل ال نعطي أحدًا طاعة بعدك أبدًا. قال: وِلَم؟. طالب 

فيك يوم غدير خم. قال: وتفعلون؟.  قالوا: إنا مسعنا من رسول اهلل 

قالوا: نعم. قال: فأتوني غدًا حملقني. قال: فما أتاه إال هؤالء الثالثة. قال: 

ى صدره، ثم قال لـه: ما لك أن وجاءه عمار بن ياسر بعد الظهر فضرب يده عل

تستيقظ من نومه الغفلة، ارجعوا فال حاجة لي فيكم، أنتم مل تطيعوني يف حلق 

 .(672)الرأس فكيف تطيعوني يف قتال جبال احلديد، ارجعوا فال حاجة لي فيكم

................................................................................................................................................. 

                                                           
 بيني.ت 1ب 352ص 26حبار األنوار: ج (695)

 أي استذهلما القوم. (606)
 .216ح حديث قوم صاحل  109-160ص 6الكايف: ج (697)
 املقدمة. 6االختصاص: ص (698)



255 

 

، يف قولـه عزوجل: وعن حممد بن مسلم، عن أبي جعفر 

(677) :قال . ذاك واهلل حني

 .(700)قالت األنصار: منا أمري ومنكم أمري

: إن الناس الرحيم القصري، قال: قلت ألبي جعفر وعن عبد 

يا عبد الرحيم، إن الناس عادوا يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدوا؟. فقال: 

أهل جاهلية، إن األنصار اعتزلت فلم تعتزل خبري  بعد ما قبض رسول اهلل 

 جعلوا يبايعون سعدًا وهم يرجتزون ارجتاز اجلاهلية:

(707) 



على تلك الظالمات مل يكن عن رغبة منه،  صرب اإلمام  

إلرادة قاهرة الصرب بل كان  ،اشتملت مشلة اجلنني: يلمح قوهلا وإليه 

ن إف؛ الوحيد هبل كان ذلك خيار ،خيار آخر مل يكن لـه إذ  ،وأمر جازم

 .اجلنني: ال مناص لـه من املشيمة وال خيار آخر له

 يــر اإلهلــود إال أن األمــون والقعــًا يف السكــن راغبــمل يك واإلمام 

................................................................................................................................................. 

هي اليت العامة لإلسالم واملسلمني، صلحة املومالحظة  ووصية الرسول 
                                                           

 .11سورة الروم:  (699)
 .10إليه أيضًا ح رسالة منه  56ص 6الكايف: ج (711)
 .155يوم القيامة ح حديث نوح  206ص 6الكايف: ج (711)
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طاعة قيدته وجعلته جليس بيته، وذلك أمسى درجات اإل و اضطرته لذلك

 .والشجاعة واالنقياد

 قال الشاعر:

ذلك السكون كان هو الذي حيمل يف داخله وطياته بذور النمو علمًا بأن 

وأهل  وحفظ مدرسة اإلسالم والقرآن، ونشر تعاليم الرسول  ،والتقدم

ومرحلة البناء  ،ن املرحلة مرحلة الوقاية وحفظ الذاتأوينبئ عن .. البيت 

وهي لـه  ،املشيمة للجنني وقاية وحفظن إف ؛ال الثورة ..لقطف الثمار يف املستقبل

هذا حيمل إدانة للقوم  ها موكال ،أيضًا العامل الرئيسي للنمو والرشد

 وهو من أرقى أنواع البالغة. ،بالتلويح الذي هو أقرب للتصريح

 

وقد يكون السكون و)القعود( هو  ،)الثورة( قد تكون واجبة 

فالثائر وملا تكتمل  ..لك على حسب الشروط والظروف املتعاكسةوذ ،الواجب

ولقد كانت الظروف والشروط بعد  ،قد اكتملت آثمووالقاعد  ،الشروط عاص

ويستفاد ذلك من  ،تفرض )القعود( بل أجلى مصاديقه استشهاد الرسول 

ال  (708)فاملراد به تقرير احلالة وإدانة القوم ،: )اشتملت...(قوهلا 

 .  اض عليهاالعرت

................................................................................................................................................. 

يقال: اشتمل الثوب إذا أداره على جسده،  « ...اشتملت: »قوهلا 

                                                           
 لتزامية.بالداللة اال (712)



257 

 

، وفسر مبطلق الكساء ما يشتمل به وبالفتح ،والشملة: بالكسر هيئة االشتمال

استقرار اجلنني ، واملقصود هنا مشيمة اجلنني وهي حمل (703)ورمبا بكساًء خاًص

باجلنني الذي يف الرحم حيث )عليه الصالة والسالم( يف الرحم، وهذا تشبيه جللوسه 

نه حماصر من مجيع اجلهات، وحمدود ال يتمكن من القبض والبسط واحلركة وما إ

 ك.أشبه ذل

 كما ،مشلًة معنوية قيدتهمشتمل  وهو  ،فاجلنني مشتمل بغطاء مادي

 اجلنني املقيد. هو حال

يلبس الشملة ويأتز  وكان رسول اهلل ويف مكارم األخالق: 

 .(704)بها

وقال ابن عباس: )امسه يف التوراة أمحد الضحوك القتال، يركب البعري، 

 اتقه، ومن أمسائه ويلبس الشملة، وجيتزي بالكسرة، سيفه على ع

 .(701)املاحي(

 :أنه ملا نزلت هذه اآلية على النيب وروي: 

(706) بكى النيب ، 

، ومل جربئيل بكاء شديدًا وبكت صحابته لبكائه، ومل يدروا ما نزل به 

 فرح  إذا رأى فاطمة  يستطع أحد من صحابته أن يكلمه، وكان النيب 

................................................................................................................................................. 

                                                           
قطيفة، وقيل: إنها كساء فيها خطوط سود وبيض، وقيل: بردة من صوف تلبسها وهي دون ال (713)

 األعراب.
 .يف لباسه  5ف 1ب 35مكارم األخالق: ص (714)
 ذكر أمسائه. 1ص 1كشف الغمة: ج (715)
 .11 -13سورة احلجر:  (716)
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يتها، فوجد بني يديها شعريًا وهي تطحن بها. فانطلق بعض أصحابه إىل باب ب

، فسلم عليها وأخربها خبرب النيب (707)فيه، وتقول: 

  وبكائه. فنهضت والتفت بشملة هلا خلقة قد خيطت يف اثين عشر مكانًا

إىل الشملة وبكى،  بسعف النخل، فلما خرجت نظر سلمان الفارسي 

 زناه، إن بنات قيصر وكسرى لفي السندس واحلرير وابنة حممد وقال: واح

عليها مشلة صوف خلقة قد خيطت يف اثين عشر مكانًا. فلما دخلت فاطمة 

  على النيب ،قالت: يا رسول اهلل، إن سلمان تعجب من لباسي ،

منذ مخس سنني إال مسك كبش نعلف  فوالذي بعثك باحلق ما لي ولعلي 

بعرينا فإذا كان الليل افرتشناه، وإن مرفقتنا ملن أدم حشوها ليف. عليها بالنهار 

 : يا سلمان إن ابنيت لفي اخليل السوابق. فقال النيب

 ثم قالت: يا أبِت فديتك، ما الذي أبكاك؟! 

 هلا ما نزل به جربئيل من اآليتني املتقدمتني. فذكر 

ويل ملن على وجهها وهي تقول: الويل ثم ال قال: فسقطت فاطمة 

 .(702)دخل النار

ليغسل سلمان  وعن زاذان خادم سلمان، قال: ملا جاء أمري املؤمنني 

وجده قد مات، فرفع الشملة عن وجهه، فتبسم وهم أن يقعد! فقال لـه أمري 

 . (707)، فعادعد إىل موتك :املؤمنني 

                                                           
 .36، سورة الشورى: 69سورة القصص:  (717)
 .0ح 1ب 66-61ص 13حبار األنوار: ج (718)
 .21ح 11ب 361ص 22األنوار: ج حبار (719)
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االعتكاف يف الدار واجللوس ـ يف بعض األحيان ـ ينبغي للمظلوم  

احتجاجًا واستنكارًا  للحكومة اجلائرة ويعّد يف البيت إذا كان ذلك يشكل إدانًة

، وإذا كان فيه فضحها وتعريتها، أو إذا كان ذلك يسبب احلد من لقراراتها الظاملة

 مقدرة اجلائر على التحرش والظلم والتحدي.

ومن أشد العوامل  ،ن اجللوس يف الدار من أوجه املقاومة السلبيةإف

 ..االعتصامات واملظاهرات السلمية باإلضافة إىلالضاغطة على احلكومات، 

الدار يرمز إىل ذلك ويكشف عن مدى اجلور  يف وكان جلوس أمري املؤمنني 

وأسد اهلل وأسد  وهو باب مدينة علم الرسول ـ اضطره ف حلقه والظلم الذي

 ، قال تعاىل:قومه كما اعتزل إبراهيم  ،إىل االعتزالـ  رسوله 


(770). 

وأحكام خمتلفة، ، متعددةن الكالم ـ كالعمل واإلشارة ـ لـه مناح إ 

وقد يكون بقصد التعلم أو  ،فقد يقول اإلنسان قواًل أو يعمل عماًل بقصد اجلد

 ،االنزجار من الغري أو إظهار ،أو لسان احلال ،أو النقد أو االستيضاح ،التعليم

 .وقد يكون لغري ذلك من الدواعي املختلفة يف خمتلف املوارد

                                                           
 .10سورة مريم:  (711)
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توضئا لتعليم حيث  ن واحلسني فالتعليم كما يف قضية اإلمامني احلس

بقصد ، مل يكن أحكم بيننافقوهلما: ذلك الشيخ ـ اجلاهل بكيفية الوضوء ـ 

 .(777)اجلد يف أن أيهما أحسن وضوًء

 حيث عرض  والتعلم كما يف قضية السيد عبد العظيم احلسين 

، وفيه (778)بقصد أن يتأكد من صحة عقيدته أصول دينه على اإلمام 

 .ضًاالتعليم أي

واالعرتاض: كما اعرتض الشيطان على اهلل سبحانه ملاذا أمره بالسجود 

ألنه خملوق من النار وآدم من الرتاب،والنار ـ يف نظر الشيطان ـ  ؛وهو خري من آدم

 .وسبب لألفضلية أفضل

مثل سؤال املالئكة من اهلل سبحانه  :واالستيضاح


(773). 

 :كقول أمري املؤمنني علي  :ولسان احلال

مثل  :وإظهار االنزجار


إلظهار االنزجار من  وسى ن هذين العملني كانا من مإحيث  ،(774)

أو من  ،عبدة العجل، ومل يكن إظهارًا لالنزجار من األلواح كما هو واضح

نك إذا أردت االنزجار إا هو واضح أيضًا، وهذا متعارف فـهانته كمإأخيه بقصد 

 من جملس أو كالم 

                                                           
 .فصل يف مكارم أخالقهما  199ص 3راجع املناقب: ج (711)
 .66ح 59-16راجع صفات الشيعة: ص (712)
 .39سورة البقرة:  (713)
 .159سورة األعراف:  (714)
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صديقك وجذبته إليك بانزجار قائاًل لـه  (771)أخذت بيد أو كتف أو حتى برأس

نك غضبت أمما يوهم األمر على من جيهل احلال فيتصور  ،تعال لنذهب :بغضب

عرف اإلنسان اآلخر كما يف كل جماز ال ي ،نك منزجر منهأعلى ذلك الصديق و

كما  ،(776)واملعنى احلقيقي قرينة احلال أو املقال فيزعم أن املراد به الواقع واجلد

أمري املؤمنني ـ أراد حقيقة قطع لسان السائل فأدركه  تصور عمر أن الرسول 

 أراد إعطاءه شيئًا من املال. نه إوقال  علي 

 لرجل حبضرته:  ملا مدحه شاعر من الشعراء قال روي: أن النيب 

اقطع لسانه فذهب ليقطع لسانه بالسكني!، فأدركه أمري املؤمنني .  :وقال

املراد أحسن إليه(777). 

فسأله  جاء شاعر إىل النيب أنه قال:  وعن أبي عبد اهلل 

 وأطراه، فقال لبعض أصحابه: قم معه فاقطع لسانه، فخرج ثم رجع، فقال: 

 .(772)قال إمنا أمرتك أن تقطع لسانه بالعطاءيا رسول اهلل أقطع لسانه؟! 

 صديقةوال إذا عرفت هذا فاعلم أن احلوار الذي دار بني اإلمام علي 

وتعبريًا عن السخط  ،كان بهدف بيان االنزجار من القوم الزهراء 

إضافة الحتمال .. حيث قيدوا أسد اهلل وأسد رسوله  ،والغضب عليهم

 وت ــة سكــائل العارف لكي يعرف اآلخرون فلسفإرادتها االستيضاح من باب تس

                                                           
 حسب األعراف املختلفة. (715)
ن الطرف اآلخر حقيقة أأو )جبان الكلب( يتصور )كثري الرماد(  املعنى الكنائي لـيعرف ن من ال أكما  (716)

 ن املقصود هو الكرم.أكثري الرماد أو لـه كلب وكلبه جبان مع 

 .269ص 19شرح أصول الكايف للمولي حممد صاحل املازندراني: ج (111)
 .1210ح 2ف 323ص 2دعائم اإلسالم: ج (718)



262 

 

................................................................................................................................................. 

 وصربه على ما ارتكبه املخالفون. اإلمام 

نه أو ما أشبه فغري وارد إطالقًا، باإلضافة إىل أما احتمال اجلد أو النقد أ

عن كل تلك القضايا  هلما  يتنافى مع العصمة ومع إخبار الرسول 

 بأمر الرسول  ومع علمها وأخذ امليثاق منهما، بتفاصيلها وجزئياتها 

 .ـ كما سبق ـ بالصرب لإلمام علي 



كواها وحمنها وآالمها إىل اإلمام املعصوم أن تلجأ األمة يف شيلزم  

 ىل وكالئه حال غيبته إو ،يف حال حضوره نهم حجج اهلل على إف؛

نهم إأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ف: »قال  ،اخللق

 .(777)«حجيت عليكم وأنا حجة اهلل

ولو كان ذلك  ،االستماع إلرشاداته وااللتزام بأوامرهعلى األمة كما جيب 

مما يستفاد من مجلة من األدلة ومما يلمح هذا و ،قد مت لسعد الناس وصلح اجملتمع

وأما الرزايا  ،هذا كله يف الباليا العامة ..هنا لإلمام  إليه شكايتها 

 .، على ما سبق بعض الكالم يف ذلكستحب أن يشكوهاياخلاصة فرمبا 

عن رجلني من   عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اهلل

أصحابنا يكون بينهما منازعة يف دين أو مرياث فيتحاكمان إىل السلطان أو إىل 

من حتاكم إليهم يف حق أو باطل فإمنا حتاكم  :القضاة، أحيل ذلك؟. فقال 

إىل الطاغوت، وما حيكم لـه فإمنا يأخذ سحتًا وإن كان حقه ثابتًا؛ ألنه أخذ حبكم 

 تعاىل أن يكفر به،قال اهلل تعاىل:  الطاغوت وقد ما أمر اهلل

                                                           
 .33121ح 11ب 119ص 21وسائل الشيعة: ج (719)
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(780) . 

ينظران إىل من كان منكم ممن قد  :فقال: كيف يصنعان؟. فقال 

روى حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فلريضوا به حكمًا فإني 

قد جعلته عليكم حاكمًا، فإذا حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإمنا حبكم اهلل استخف 

 .(787)هلل، فهو على حد الشرك باهللوعلينا رد، والراد علينا كالراد على ا

فاستقبلين  وعن مجيل بن دراج، قال: دخلت على أبي عبد اهلل 

من أهل الكوفة من أصحابنا، فلما  رجل خارج من عند أبي عبد اهلل 

. لقيت الرجل اخلارج من عنديقال لي:  دخلت على أبي عبد اهلل 

فقال: ال قدس اهلل روحه  فقلت: بلى، هو رجل من أصحابنا من أهل الكوفة.

ائتمنهم على حالل اهلل وحرامه،  وال قدس مثله، إنه ذكر أقوامًا كان أبي 

وكانوا عيبة علمه، وكذلك اليوم هم عندي، هم مستودع سري أصحاب أبي 

  حقًا، إذا أراد اهلل بأهل األرض سوءًً صرف بهم عنهم السوء، هم جنوم

، بهم يكشف اهلل كل بدعة، ينفون أبي شيعيت أحياء وأمواتًا، حييون ذكر 

 . ثم بكى.عن هذا الدين انتحال املبطلني، وتأول الغالني

من عليهم صلوات اهلل ورمحته أحياء وأمواتًا: فقلت: من هم؟. فقال: 

بريد العجلي وزرارة وأبوبصري وحممد بن مسلم، أما إنه يا مجيل سيبني لك أمر 

فو اهلل ما كان إال قلياًل حتى رأيت ذلك  . قال مجيل:هذا الرجل إىل قريب

 الرجل ينسب إىل آل أبي اخلطـــاب، قلت: اهلل يعلـــم حيث جيعـــل رسالته، قال 

                                                           
 .69سورة النساء:  (721)
اجلملة الثانية يف األحاديث املتعلقة بالعلم وأهله وحامليه  131-133ص 1غوالي الآللي: ج (721)

 .231ح
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 .(788)مجيل: وكنا نعرف أصحاب أبي اخلطاب ببغض هؤالء رمحة اهلل عليهم

، قال: سألته وقلت: من وعن أمحد بن إسحاق، عن أبي احلسن 

الَعمري ثقيت، فما أدى إليك عين أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟. فقال: 

. ملأمونفعين يؤدي، وما قال لك عين فعين يقول،فامسع لـه وأطع؛فإنه الثقة ا

العمري وابنه ثقتان، فما أديا عن مثل ذلك. فقال:  قال: وسألت أبا حممد 

إليك عين فعين يؤديان، وما قاال لك فعين يقوالن، فامسع هلما وأطعهما؛ 

 .(783)فإنهما الثقتان املأمونان

قل إىل أصحابنا. فقال:  وعن أبي خدجية، قال: بعثين أبو عبد اهلل 

قعت بينكم خصومة، أو تدارى بينكم يف شيء من األخذ هلم: إياكم إذا و

والعطاء، أن تتحاكموا إىل أحد من هؤالء الفساق، اجعلوا بينكم رجاًل ممن قد 

عرف حاللنا وحرامنا؛ فإني قد جعلته قاضيًا، وإياكم أن خياصم بعضكم بعضًا 

 .(784)إىل السلطان اجلائر

لهم ارحم خلفائي. ال :، قال رسول اهلل وقال أمري املؤمنني 

قيل: يا رسول اهلل، ومن خلفاؤك؟. قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي 

 .(781)وسنيت

 وعن اهلروي، قال: مسعت أبا احلسن علي بن موسى الرضا 

 يتعلم . فقلت له: وكيف حييي أمركم؟. قال: رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنايقول: 

                                                           
 .229زرارة بن أعني ح 136 -131رجال الكشي: ص (722)
 .33110ح 11ب 136ص 21الشيعة: ج  وسائل (723)
 .53ح 02ب 393ص 6تهذيب األحكام: ج (724)
 .5010يسبق إليها ح املوجزة اليت مل  اظ رسول اهلل ومن ألف 129ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (725)
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. قال: علومنا ويعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا

أنه قال: من تعلم  قلت: يا ابن رسول اهلل، فقد روي لنا عن أبي عبد اهلل 

مًا ليماري به السفهاء، أو يباهي به العلماء، أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو يف عل

 . ، أفتدري من السفهاء؟صدق جدي  :النار. فقال 

هم قصاص خمالفينا، وتدري من فقلت: ال يا ابن رسول اهلل. قال: 

الذين  هم علماء آل حممد . فقلت: ال يا ابن رسول اهلل. فقال: العلماء؟

فرض اهلل طاعتهم وأوجب مودتهم ـ ثم قال: ـ وتدري ما معنى قوله: أو ليقبل 

يعين واهلل بذلك ادعاء اإلمامة بغري . قلت: ال. قال: بوجوه الناس إليه؟

 .(786)حقها، ومن فعل ذلك فهو يف النار

من يقول:  وعن محزة بن محران، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

لـه: جعلت فداك، إن يف شيعتك ومواليك قومًا . فقلت استأكل بعلمه افتقر

يتحملون علومكم ويبثونها يف شيعتكم، فال يعدمون على ذلك منهم الرب والصلة 

ليس أولئك مبستأكلني، إمنا املستأكل بعلمه الذي يفيت  :واإلكرام. فقال 

 .(787)بغري علم وال هدى من اهلل عزوجل ليبطل به احلقوق طمعًا يف حطام الدنيا

كما شكت يستحب للزوجة أن تشكو آالمها إىل زوجها،  

 .ألمري املؤمنني  الصديقة الطاهرة 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .13ح 0ب 39ص 2حبار األنوار: ج (726)
 .1باب معنى االستئكال بالعلم ح 161معاني األخبار: ص (727)
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ن الشكاية إإذا كان مؤمنًا، ف (يف اجلملة)بالنسبة إىل كل مشكٍو إليه  وكذلك

، فال خصوصية (782)إىل املؤمن شكاية إىل اهلل سبحانه وتعاىل كما يف الروايات

منا اخلصوصية هلا َمن جهة إن الرجل قيم إللزوج والزوجة من اجلهة العامة، و

 عليها، فهو أفضل من تشتكي إليه.

أميا مؤمن يقول:  قال: مسعت أبا عبد اهلل  عن يونس بن عمار،

شكا حاجته وضره إىل كافر أو إىل من خيالفه على دينه فكأمنا شكا اهلل عزوجل 

إىل عدو من أعداء اهلل، وأميا رجل مؤمن شكا حاجته وضره إىل مؤمن مثله 

. وعن احلسن بن راشد، قال: قال أبو عبد (787)كانت شكواه إىل اهلل عزوجل

يا حسن، إذا نزلت بك نازلة فال تشكها إىل أحد من أهل اخلالف : اهلل 

ولكن اذكرها لبعض إخوانك؛ فإنك لن تعدم خصلة من خصال أربع: إما كفاية 

 . (730)مبال، وإما معونة جباه، أو دعوة تستجاب، أو مشورة برأي

من أبدى إىل الناس ضره فقد فضح نفسه،  :وقال أمري املؤمنني 

 .(737)ترك السؤال، وشر الفقر لزوم اخلضوعوخري الغنى 

إذا ضاق املسلم ـ يف حديث األربعمائة ـ:  وقال أمري املؤمنني 

فاليشكون ربه عزوجل وليشتك إىل ربه الذي بيده مقاليد األمور 

 .(738)وتدبريها

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .2593ح 6ب 112ص 2راجع وسائل الشيعة: ج (728)
 .113حديث حماسبة النفس ح 111ص 6الكايف: ج (729)
 .2592ح 6ب 112 -111ص 2وسائل الشيعة: ج (731)
 فصل يف ذكر الغنى والفقر. 101ص 2كنز الفوائد: ج (731)
أصحابه يف جملس واحد أربعمائة باب مما يصلح  علم أمري املؤمنني  621ص 2اخلصال: ج (732)

 .19للمسلم يف دينه ودنياه ح
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وعن أبي هاشم اجلعفري، قال: أصابتين ضيقة شديدة، فصرت إىل أبي 

يا أبا هاشم، أي نعم فأذن لي، فلما جلست قال:  احلسن علي بن حممد 

 . اهلل عزوجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟

 أقول له.  قال أبو هاشم: فومجت فلم أدر ما

رزقك اإلميان فحرم به بدنك على النار، ورزقك فقال:  فابتدأ 

العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، 

إمنا ابتدأتك بهذا ألني ظننت أنك تريد أن تشكو إىل من فعل بك هذا، وقد أمرت 

 .(733)لك مبائة دينار فخذها

يستحب للزوجة أن خترب زوجها مبا وقع عليها وجرى هلا، كما  

 بذلك، ورمبا كان ذلك من صفات الصاحلات. أخربت الصديقة فاطمة 

 وهناك روايات عديدة يف مواصفات الزوجة الصاحلة، نشري إىل بعضها:

إن صاحبيت  :عن إبراهيم الكرخي، قال: قلت ألبي عبد اهلل 

انظر أين تضع ، وقد هممت أن أتزوج. فقال لي: هلكت وكانت لي موافقة

نفسك، ومن تشركه يف مالك، وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت البد فاعاًل 

 فبكرًا تنسب إىل اخلري وإىل حسن اخللق، واعلم أنهن كما قال:

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .11اجمللس الرابع والستون ح 113 -112األمالي للصدوق: ص (733)
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وهن ثالث: فامرأة ولود ودود تعني زوجها على دهره لدنياه وآخرته 

والتعني الدهر عليه، وامرأة عقيمة ال ذات مجال وال خلق وال تعني زوجها 

 .(734)على خري، وامرأة صخابة والجة همازة تستقل الكثري وال تقبل اليسري

، قال: قال أمري وعن سليمان اجلعفري،عن أبي احلسن الرضا 

خري نسائكم اخلمس. قيل: وما اخلمس؟. قال: اهلينة اللينة  :ملؤمنني ا

املؤاتية اليت إذا غضب زوجها مل تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها 

 .(731)زوجها حفظته يف غيبته، فتلك عامل من عمال اهلل وعامل اهلل ال خييب

اهلل  وعن عبد اهلل بن سنان، عن بعض أصحابنا، قال: مسعت أبا عبد

  :يقول إمنا املرأة قالدة فانظر ما تتقلد، وليس المرأة خطر ال لصاحلتهن

وال لطاحلتهن، فأما صاحلتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خري من الذهب 

 .(736)والفضة، وأما طاحلتهن فليس خطرها الرتاب الرتاب خري منها

  ول اهلل وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: كنا جلوسًا مع رس

أال  :ـ قال: ـ فتذاكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض. فقال رسول اهلل 

إن من  :. قالوا: بلى يا رسول اهلل. فأخربنا، قال أخربكم خبري نسائكم؟

خري نسائكم الولود الودود، السترية العفيفة، العزيزة يف أهلها، الذليلة مع 

غريه، اليت تسمع قوله وتطيع أمره،  بعلها، املتربجة مع زوجها، احلصان مع

 .(737)وإذا خال بها بذلت لـه ما أراد منها، ومل تبذل لـه تبذل الرجل

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .3ساء حباب أصناف الن 323ص 5الكايف: ج (734)
 .21011ح 6ب 20ص 29وسائل الشيعة: ج (735)
 .12ح 3ب 233ص 199حبار األنوار: ج (736)
 .1361باب ما يستحب وحيمد من أخالق النساء ح 360ص 3من ال حيضره الفقيه: ج (737)
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بن احلسن بن احلسن، عن أمه فاطمة بنت احلسني، عن أبيها  وعن إبراهيم

، قال: قال رسول اهلل ، عن أبيه علي بن أبي طالب احلسني بن علي 

 : من أعطي أربع خصال أعطي خري الدنيا واآلخرة وفاز حبظه منهما: ورع

يعصمه من حمارم اهلل، وحسن خلق يعيش به يف الناس، وحلم يدفع به جهل 

 .(732)وزوجة صاحلة تعينه على أمر الدنيا واآلخرة اجلاهل،

، قال: قال عن آبائه  وعن حسني بن علوان، عن الصادق 

حسن البشر نصف العقل، والتقدير نصف املعيشة، واملرأة  :رسول اهلل 

 .(737)الصاحلة أحد الكاسبني

من أعطي لـه يقول:  وعن ربيعة بن كعب، قال مسعت النيب 

لـه عذر يف ترك عمل اآلخرة: زوجة صاحلة تعينه على أمر دنياه  مخسًا مل يكن

وآخرته، وبنون أبرار، ومعيشة يف بلده، وحسن خلق يداري به الناس، وحب 

 .(740)أهل بييت

ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه،  :وقال اإلمام الصادق 

 .(747)أحوالهوسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها وال تؤذيه، وتطيعه يف مجيع 

عن  سألت أم سلمة رسول اهلل ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

: ما من امرأة رفعت من بيت زوجها فضل النساء يف خدمة أزواجهن. فقال 

 شيئًا من موضع إىل موضع تريد به صالحًا إال نظر اهلل إليهــا، ومن نظر اهلل إليــــه 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .16119ح 6ب 111-119ص 11مستدرك الوسائل: ج (738)
 .30ح 3ب 236ص 199حبار األنوار: ج (739)
 .01ح 2ف 1ب 19الدعوات: ص (741)
 شرح قوله ولعن آخر أمتكم أوهلا. 159ص 1كنز الفوائد: ج (741)
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: زدني يف النساء املساكني من الثواب )رضوان اهلل عليها(مل يعذبه. فقالت أم سلمة 

: يا أم سلمة، إن املرأة إذا محلت كان هلا من األجر بأبي أنت وأمي. فقال 

ن جاهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل عزوجل، فإذا وضعت قيل هلا: قد غفر كم

لِك ذنبِك فاستأنفي العمل، فإذا أرضعت فلها بكل رضعة حترير رقبة من ولد 

 .(748)إمساعيل

، قال: قال ، عن أبيه وعن عمرو بن مجيع، عن أبي عبد اهلل 

اليت إذا أنفقت  خري نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام، :رسول اهلل 

أنفقت مبعروف، وإذا أمسكت أمسكت مبعروف، فتلك من عمال اهلل وعامل اهلل 

 .(743)ال خييب

 

                                                           
 .1213ح 20اجمللس 616األمالي للطوسي: ص (742)
 .11ح 31ب 192ص 1تهذيب األحكام: ج (743)
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 الظنين (744)وقعدت حجرة

رمبا جيب على اإلنسان أن يصرب عن املطالبة حبقه وحق زوجته أو  

ذلك للمصلحة من يتعلق به، وبعبارة أخرى أن يقعد حجرة الظنني املتهم؛ و

األهم وفق موازين األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما إذا رأى عدم التأثري 

 واحتمل الضرر الكثري، ولغري ذلك مما هو مذكور يف حمله.

 :احلجرة: البيت، والظنني، «وقعدت حجرة الظنني: »قوهلا 

خيرج حذرًا من أن تمع جيلس يف بيته وال ن اإلنسان إذا كان متهمًا يف اجملإاملتهم، ف

عن حقه وحق زوجته وعدم  وهذا كناية عن قعود اإلمام  يشار إليه بالسوء.

املطالبة بذلك، فكأنه نزل منزلة اخلائف املتهم، وقد أشرنا إىل ما دعا باإلمام 

 .ليتخذ هذا املوقف الشجاع 

 

يقوي وذلك مما  ،ينبغي أن يتسع صدر الزوج لشكاية الزوجة 

العديد من املشاكل بويدفع  بينهما، لفة واحملبةويزيد األ ،األواصر بينهما

  ..واألمراض

ن بعض األزواج ال يفسح اجملال لزوجته لكي تبث إليه همومها أواملشاهد 

 يقتضي ذلك. لكن ذلك غري صحيح، والتأسي باإلمام 

                                                           
 ويف بعض النسخ: )حجزة(. (744)
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 أال خريكم خريكم لنسائه، وأنا خريكم  :قال رسول اهلل 

 .(741)لنسائي

إن عيال  :وعن مسعدة، قال: قال لي أبو احلسن موسى بن جعفر 

سع على أسرائه؛ فإن مل يفعل الرجل أسراؤه، فمن أنعم اهلل عليه نعمة فليو

 .(746)أوشك أن تزول عنه تلك النعمة

رحم اهلل عبدًا أحسن فيما بينه وبني زوجته؛  :وقال اإلمام الصادق 

 .(747)فإن اهلل عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها

جارية كانت  وعن يونس بن عمار، قال: زوجين أبو عبد اهلل 

 . فقلت: وما اإلحسان إليها؟. فقال: أحسن إليهاإلمساعيل ابنه. فقال: 

 أشبع بطنها، واكس جثتها، واغفر ذنبها ـ ثم قال ـ اذهيب وسطك اهلل ما

 .(742)لـه



، حيث شكت ولي أمرهيستحب شكاية املظلوم حالته إىل  

ني العام إذ أن رزيتها كان هلا كال اجلانب ألمري املؤمنني  الصديقة 

وهم يف زمن الغيبة  وكذلك بالنسبة إىل وكالء املعصومني  ،واخلاص

وكذلك من أشبههم ممن جعلهم اهلل سبحانه وتعاىل ـ بصورة  ،مراجع التقليد

 نوع رجوع إليهم ن الشكاية إف ؛خاصة أو بصورة عامة ـ مأوى للناس وملجًأ هلم

                                                           
 .25319ح 66ب 111ص 29وسائل الشيعة: ج (745)
 .3ح 66اجمللس 112األمالي للصدوق: ج (746)
 يف حق املرأة على الزوج. 5ف 6ب 211خالق: صمكارم األ (747)
 .1باب حق املرأة على الزوج ح 511ص 5الكايف: ج (748)
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 فالبد من عدم العدول لغريهم مهما أمكن.  (747)الشرعية ونوع اعرتاف باملرجعية

بل تشمل  ،خاصة حبال حياته ليست الشكوى لإلمام املعصوم ثم إنه 

هم ما بعد وفاته أيضًا إذ 
(710). 

وذلك لبيان  ؛جيوز للمظلوم أن يعاتب من يستنصره يف اجلملة 

 املوازين الالزمة. يلزم مراعاة توجيه العتاب هلم يف ن كان إشدة الظلم، و

 (717)وقد يكون من هذا الباب ما ظاهره العتاب كأشعار السيد احللي
نها بيان لعظم املصيبة إف ؛)عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف(اطب بها اإلمام املنتظر خي

 كما ال خيفى.احلقيقي وليس املقصود به العتاب 

نه أفقد سبق  ،يف هذه اخلطبة الصديقة  وهكذا ما ظاهره العتاب من

ًا كان بهدف إبداء التنّفر واالنزجار من جرائم املخالفني فقط ومل يكن إال عتاب

 شكليًا ال حقيقيًا.

................................................................................................................................................. 

                                                           
 بها املعنى اللغوي.رمبا يكون املراد  (749)
 .51سورة البقرة:  (751)
ولد شاعر أهل البيت السيد حيدر بن سليمان بن داود بن حيدر بن أمحد بن عمر احللي احلسيين  (751)

هـ. مات 1216يدر احللي يف قرية بريمانة من توابع احللة يف منتصف شهر شعبان عام املعروف بالسيد ح

أبوه وهو طفل فنشأ يف حجر عمه مهدي بن داود . متيز بشعره احلسن والذي ترفع به عن املدح 

موصفًا بالسخاء. لـه ديوان  . كان واالستجداء، وأشهر شعره حولياته يف رثاء اإلمام احلسني 

در اليتيم(، وكتاب )العقد املفصل يف قبيلة اجملد املؤثل( جزءان ، و)األشجان يف مراثي خري مساه )ال

هـ ودفن يف 1391يف احللة يف شهر ربيع الثاني عام  إنسان(، و)دمية القصر يف شعراء العصر(. تويف 

 النجف األشرف.
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قوة و ،وشدة مرارته صرب اإلمام التأكيد على مدى يستحب  

 :ن بيان مثل هذه األمور لـه فوائدهإف ؛حفاظًا على اإلسالم لهحتمإرادته و

 يف مواطن الصرب.التأسي منها: 

لتفاف الناس امما يوجب )عليهم الصالة والسالم( ن ذكر صفاتهم إومنها: 

 حوهلم أكثر فأكثر.

نهم أو ،)عليهم الصالة والسالم(ومنها: إيضاح الرؤية وتعميق املعرفة بهم 

، فحيث كانوا يؤمرون بالصرب يصربون، وما يأمرونا ُيؤمرون كانوا يعملون مب

وحيث كانوا يأمرون ويؤمرون بالتضحية  ،وكما كانوا يأمرون به كانوا يعملون

 وهكذا. ،كانوا يضحون

 )صلوات اهلل عليهم أمجعني(يف خطبة يذكر فيها آل حممد  قال أمري املؤمنني 

َمْوُت اْلَجْهِل، ُيْخِبُرُكْم ِحْلُمُهْم َعْن ِعْلِمِهْم، ُهْم َعْيُش اْلِعْلِم، َوويبني فضلهم: 

َوَظاِهُرُهْم َعْن َباِطِنِهْم، َوَصْمُتُهْم َعْن ِحَكِم َمْنِطِقِهْم، اَل ُيَخاِلُفوَن اْلَحقَّ 

قُّ ِإَلى َواَلَيْخَتِلُفوَن ِفيِه، َوُهْم َدَعاِئُم اإِلْساَلِم َوَواَلِئُج ااِلْعِتَصاِم، ِبِهْم َعاَد اْلَح

ِنَصاِبِه، َواْنَزاَح اْلَباِطُل َعْن ُمَقاِمِه، َواْنَقَطَع ِلَساُنُه َعْن َمْنِبِتِه، َعَقُلوا الدِّيَن َعْقَل 

 .(718)ِوَعاَيٍة َوِرَعاَيٍة، اَل َعْقَل َسَماٍع َوِرَواَيٍة؛ َفِإنَّ ُرَواَة اْلِعْلِم َكِثرٌي َوُرَعاَتُه َقِليٌل

من سره أن حييا حياتي،  :قال: قال النيب وعن ابن عباس، أنه 

 من بعدي،  وميوت مماتي، ويسكن جنة عدن اليت غرسها ربي،فليوال عليًا 

................................................................................................................................................. 

يوال وليه، وليقتد باألئمة من بعدي؛ فإنهم عرتتي، خلقوا من طينيت، وزقوا ول

                                                           
 .يذكر فيها آل حممد  ومن خطبة لـه  230نهج البالغة اخلطب:  (752)
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فهمًا وعلمًا، ويل للمكذبني بفضلهم من أميت، القاطعني منهم صليت، الأناهلم 

 .(713)اهلل شفاعيت

أن آتي املفضل  وعن يونس بن يعقوب، قال: أمرني أبو عبد اهلل 

سالم وقل لـه: إنا قد أصبنا أقرئ املفضل الوأعزيه بإمساعيل، وقال: 

بإمساعيل فصربنا فاصرب كما صربنا، إنا أردنا أمرًا وأراد اهلل عزوجل أمرًا فسلمنا 

 .(714)ألمر اهلل عزوجل

أما لو أن ـ يف حديث يف اإلمامة ـ قال:  وعن زرارة، عن أبي جعفر 

رجاًل قام ليله، وصام نهاره، وتصدق جبميع ماله، وحج مجيع دهره، ومل 

يعرف والية ولي اهلل فيواليه، ويكون مجيع أعماله بداللته إليه، ما كان لـه على 

 .(711)اهلل حق يف ثوابه، وال كان من أهل اإلميان

. فقال لـه رجل من وعن زرارة، قال: كنت قاعًدا عند أبي جعفر 

: سلوني عما شئتم وال تسألوني أهل الكوفة يسأله عن قول أمري املؤمنني 

 إال أنبأتكم به؟. عن شيء 

إنه ليس أحد عنده علم إال خرج من عند أمري املؤمنني  :فقال 

فليذهب الناس حيث شاءوا، فو اهلل ليأتيهم األمر من هاهنا ،  وأشار بيده

 .(716)إىل املدينة

................................................................................................................................................. 

                                                           
 فصل فيما روته العامة. 202ص 1املناقب: ج (753)
 .16باب الصرب ح 02ص 2الكايف: ج (754)
 .33213ح 1ب 66 -65ص 21الشيعة: ج وسائل  (755)
 .21321ح 1ب 215ص 11مستدرك الوسائل: ج (756)
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حيث صرب  أمري املؤمنني علي  يستحب بيان مدى مظلومية 

 .وأخذ حقه بالقوة على األذى بالرغم من قدرته الكاملة على تصفية خصومه

ن قلوب الناس مع أإذ  ،هـدعى لاللتفاف حولأ ته ن بيان مظلوميإف

 .. كما سبق ،ظلومامل

 ،إدانة ملنهجهمو ،أيضًا فضح لظامليه وإسقاط لشخصياتهمها وبيان

 ..وحماكمة لفكرهم وتراثهم

إن اهلل عزوجل ، قال: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اهلل 

أوحى إىل نيب من أنبيائه يف مملكة جبار من اجلبارين: أن ائت هذا اجلبار فقل لـه: 

ى سفك الدماء واختاذ األموال، وإمنا استعملتك لتكف عين إنين مل أستعملك عل

 .(717)أصوات املظلومني، فإني مل أدع ظالمتهم وإن كانوا كفارًا

نوع  وأوالده املعصومني  مضافًا إىل أن بيان مظلومية علي 

 .(712)نفس املهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادةن ، حيث ورد أعبادة يف ذاته

إن اهلل تبارك وتعاىل ـ يف حديث األربعمائة ـ:  ني قال أمري املؤمن

اطلع إىل األرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، 

 .(717)وحيزنون حلزننا، ويبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا، أولئك منا وإلينا

................................................................................................................................................. 

جتلسون ، قال: ويف )كتاب اإلخوان( بإسناده، عن أبي عبد اهلل 

                                                           
 .11باب الظلم ح 333ص 2الكايف: ج (757)
تهم م تسبيحًا واهلم عبادة فبيان مظلوميظللذا كان نفس املهموم لإف ،ن االستدالل بـ)األولوية(أالظاهر  (758)

 للناس عبادة بشكل أوىل.
أصحابه يف جملس  واحد أربعمائة باب مما يصلح  علم أمري املؤمنني  635ص 2اخلصال: ج (759)

 .19للمسلم يف دينه ودنياه ح
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تلك اجملالس أحبها، فأحيوا أمرنا رحم اهلل من . قلت: نعم. قال: وحتدثون؟

ن عينيه مثل جناح أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج ع

 .(760)الذباب غفر اهلل لـه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر

، قال: من ذكرنا أو ذكرنا وعن بكر بن حممد، عن أبي عبد اهلل 

عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة، غفر اهلل لـه ذنوبه ولو كانت مثل 

 .(767)زبد البحر

بيه، قال: قال الرضا وعن علي بن احلسن بن علي بن فضال، عن أ

 : ،من تذكر مصابنا وبكى ملا ارتكب منا كان معنا يف درجتنا يوم القيامة

ومن ذكر مبصابنا فبكى وأبكى مل تبِك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس جملسًا 

 . وعن حممد بن مسلم، عن (768)حييا فيه أمرنا مل ميت قلبه يوم متوت القلوب

يقول: أميا مؤمن دمعت  ي بن احلسني كان عل، قال: أبي جعفر 

دمعة حتى تسيل على خده بوأه اهلل بها يف اجلنة  عيناه لقتل احلسني بن علي 

غرفًا يسكنها أحقابًا، وأميا مؤمن دمعت عيناه دمعًا حتى تسيل على خده ألذى 

مسنا من عدونا يف الدنيا بوأه اهلل مبوأ صدق يف اجلنة، وأميا مؤمن مسه أذى فينا 

فدمعت عيناه حتى تسيل دمعه على خديه من مضاضة ما أوذي فينا صرف اهلل 

 .(763)عن وجهه األذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار

................................................................................................................................................. 

 وعن حممد بن أبي عمارة الكويف، قال: مسعت جعفر بن حممد 

                                                           
 .15532ح 19ب 29ص 12وسائل الشيعة: ج (761)
 .3ح 31ب 216ص 11حبار األنوار: ج (761)
 .1اجمللس السابع عشر ح 13للصدوق: جاألمالي  (762)
 .ثواب بكاء احلسني  202-201ص 2تفسري القمي: ج (763)
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من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنا، أو حق لنا نقصناه، أو عرض يقول: 

 .(764)انتهك لنا، أو ألحد من شيعتنا، بوأه اهلل تعاىل بها يف اجلنة حقبًا



 القضاء علىخلوفه من  ،عسكريًا هلم إمنا مل يتعرض اإلمام  

دولة اإلسالم كانت فتية وكان الفرس والروم اإلمرباطوريتان  ؛ فإناإلسالم

استغل الفرس أو  ،فإذا وقع بينهم نزاع وحتارب ،القويتان يرتبصان باملسلمني

كما  ،حى من الوجودالروم هذه احملاربة للقضاء على اإلسالم، ولعله كان مُي

 : لزهراء احيث قال لفاطمة )عليه الصالة والسالم( مام أشار إىل ذلك اإل

اسم  :أيـ إن أخذت سيفي وحاربتهم مل تسمعي بعدها ذكرًا هلذا االسم 

 .ـ حممد رسول اهلل 

حرضته يومًا على النهوض والوثوب  أن فاطمة وقد روي عنه 

وال هذا أيسرِك زفسمع صوت املؤذن: )أشهد أن حممدًا رسول اهلل(. فقال هلا: 

 .(761)فإنه ما أقول لِك. قال: ال. قالت: النداء من األرض؟

إضافة إىل أن اإلسالم كان جديدًا على النفوس ومل يكن مرتكزًا يف أكثرها 

إىل انهيار داخلي هائل وفتنة رمبا فكانت أية معركة داخلية بذلك املستوى تؤدي 

 ال تطفأ.

                                                           
 .1ح 31ب 210ص 11حبار األنوار: ج (764)
 . 113ص 11شرح نهج البالغة: ج، و625ص 29حبار األنوار: ج (765)
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 فخانك ريش األعزل، نقضت قادمة األجدل

ينبغي القضاء على صقور الكفر، وهو بني واجب ومستحب يف  

 بذلك  موارده املذكورة ووفق املوازين الشرعية، كما قام أمري املؤمنني 

 حيث نقض قادمة األجدل. يف حياة رسول اهلل 

: واحدة (القادمة)النقض: ضد اإلبرام، و «...نقضت: » قوهلا 

ن يف كل جناح من أجنحة إيقال: القوية،  يم ريش الطائرالقوادم، وهي: مقاد

و)األجدل( الصقر، من اجلدل مبعنى االستحكام  الصقر عشرة من هذه القوادم.

 والقوة وقد مسي الطائر به لقوته.

يف عشرات و ،صناديد قريش يف شتى املواجهاتمتكنت من نك إ :يعين

 .. فما ذا صار بك؟!.ابرةأجنحة أولئك الطغاة اجلب فقصصتاحلروب والغزوات 

 ، وكان القوم قد خانوا اهلل ورسوله اخليانة سالح الضعفاء 

 وينبغي بيان ذلك. ووصيه علي  يف ابنته 

مل تقل: )تركت ريش األعزل( بل أسندت الفعل  )صلوات اهلل عليها( انهإثم 

ويف الفقرة الثانية إىل القوم،  ه إلي)نقضت قادمة األجدل( يف الفقرة األوىل 

 ،بل كانت هنالك )خيانة( من القوم ،نه مل يرتك التصدي والدفاعأتأكيدًا على 

واخليانة هي من شيم الضعفاء اجلبناء فهم كالريش للطائر األعزل إال أن 

 )خيانتهم( هي اليت مكنتهم من السيطرة على مقاليد األمور.

العزل: الذي ال سالح لـه، أو  «فخانك ريش األعزل: »قوهلا 

 الصقر الذي نقضت قوادمه فلم يبق لـه إال الريش الضعيف.
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................................................................................................................................................. 

قض ريش احليوان األعزل الذي القوة ن تنأمل تتمكن من بك فكيف أي: 

 .صناديد قريشمع أنك متكنت من قص جناح الصقور أي لريشه كقوة القوادم؟!

ورمبا أريد باألعزل: أراذل الناس، فيكون املعنى: إنك نازعت األبطال 

 فغلبتهم واليوم يغلبك هؤالء الضعفاء!.

نهم مل يتغلبوا على إف ،إىل خيانة القوم)صلوات اهلل عليها( ويف هذا إشارة منها 

بل كان أقواهم،  وإال فاإلمام  ،بالقوة والقدرة واملواجهة علي 

 )فخانك ريش األعزل(. بـ ولذلك عربت واحليلة، باملؤامرة واخليانة 

على شدة قوة إبرازها يف بدو األمر حيث )نقضت(  كما دل كالمها 

 وغاية إخفائها يف النهاية حيث )خانك ريش...(.

 الشاعر: يقول

 

ل بالنسبة إىل أمري يستحب بيان أن القوم كانوا كريش األعز 

من الشجاعة الفائقة وما  فإن معرفة ما كان عليه اإلمام ،املؤمنني علي

كان يعاني منه أعداؤه املخالفون من الضعف الشديد.. هذه املعرفة ترشدنا إىل 

كما أن هذه املعرفة  يوم التزم الصرب امتثااًل ألمر اهلل سبحانه.  عظمة اإلمام

، وبذلك يكون يف الظروف املشابهة الهتداء بهديهوا تدفعنا للتأسي به 

 االقرتاب إىل اهلل سبحانه وتعاىل أكثر وإطاعة أمره بالنحو األمت.
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 هذا ابن أبي قحافة

ينبغي التصريح باسم اخلصم أو كنيته أو لقبه حتى يعرف على  

ويكون أمت للحجة و مدى التاريخ

(766). 

 ،بكنية الغاصب الصديقة  ولذلك ـ ورمبا لغريه أيضًا ـ كان تصريح

 كان يعلم بذلك. ن أمري املؤمنني عليًا وإال فإ

 ،ولذلك ـ ورمبا لغريه أيضًا ـ كان تصريح القرآن الكريم بأمساء أعداء اهلل

 تصريح الرسل واألنبياء واألئمة  وكذلك ،كفرعون وقابيل وهامان

 ..بأمساء أعدائهم وأعداء اهلل

 ..ومن فوائد ذلك أن توجه اللعنة إليهم على مدى األيام

 عرفوا فيجتنبوا.ومن الفوائد أن ُي

وتكون  ،وكذلك يف كل مورد يكون من هذا القبيل مما يسجل يف التاريخ

 دينية أو دنيوية. ،فيه فائدة مادية أو معنوية

 م هناك موارد للتقية ينبغي مراعاتها.نع

 :ويف حديث اهلجوم على بيت فاطمة 

فدقوا الباب،  )ثم قام عمر فمشى معه مجاعة حتى أتوا باب فاطمة 

يا رسول اهلل، ما ذا لقينا فلما مسعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها باكية: 

 بعدك من ابن اخلطاب وابن أبي قحافة!.

                                                           
 .12سورة األنفال:  (766)
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................................................................................................................................................. 

فلما مسع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكني، فكادت قلوبهم تتصدع، 

ر، وأكبادهم تتفطر، وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليًا ومضوا به إىل أبي بك

 فقالوا: بايع.

 .إن أنا مل أفعل فمه؟فقال: 

 قالوا: إذًا واهلل الذي ال إله إال هو نضرب عنقك!

 .إذًا تقتلون عبد اهلل وأخا رسولهقال: 

فقال عمر: أما عبد اهلل فنعم، وأما أخا رسوله فال!، وأبو بكر ساكت 

 .(767)اليتكلم(

واهلل لقد تقمصها ابن  أما :ويف اخلطبة الشقشقية قال أمري املؤمنني 

أبي قحافة وإنه ليعلم أن حملي منها حمل القطب من الرحى، ينحدر عين السيل 

وال يرقى إليَّ الطري، فسدلت دونها ثوبًا، وطويت عنها كشحًا، وطفقت أرتئي 

بني أن أصول بيد جذاء، أو أصرب على طخية عمياء، يشيب فيها الصغري ويهرم 

مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصرب على هاتا فيها الكبري، ويكدح فيها 

أحجى، فصربت ويف العني قذى، ويف احللق شجا، أرى تراثي نهبًا، حتى إذا 

مضى األول لسبيله فأدىل بها إىل عمر من بعده!، فيا عجبًا بينا هو يستقيلها يف 

 .(762)اخلطبة حياته إذ عقدها آلخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيها

 

 حلة أبي وبلغة ابنّي!يبتزني ن
                                                           

 تبيني. 1ب 356ص 26حبار األنوار: ج (767)
يف االعتذار من قعوده عن قتال من تآمر عليه من  احتجاجه  102-101ص 1االحتجاج: ج (768)

 األولني وقيامه إىل قتال من بغى عليه من الناكثني والقاسطني واملارقني.
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سواء كان جمردًا عن االبتزاز أم ال، وتتأكد  ،الغصب حمرم مطلقًا 

 ،ال غصبًا فقط ،ابتزازًاابن أبي قحافة وكان ما قام به  ،حرمته إذا صاحبه ذلك

 بذلك. الصديقة كما صرحت 

 تهديد.واالبتزاز: هو االستالب وأخذ الشيء بالقهر والغلبة وال

 ،حقًا لغري واحد هإذا كان متعلقفيما تتأكد أيضًا الغصب إن حرمة  

 ..وعلى ذلك تكون العقوبة أشد

الصديقة ومل تكن جرمية ابن أبي قحافة مقتصرة على غصبه فدكًا من 

بل كان تعديًا على فحسب، غصبه تعديًا على حقها مل يكن و الزهراء 

، وتعديًا على مامني احلسن واحلسني وعلى اإل ،أيضًا رسول اهلل 

 القرآن ورسالة السماء، بل على الباري عزوجل.

  ....يبتزني حنلة أبي وبلغة ابيّن :بقوهلا الصديقة ولذلك أشارت 

وإمنا منعوا أهل  ،وال خيفى أن اجلماعة مل يأخذوا فدكًا والعوالي فحسب

)عليها الصالة اخلمس املقرر هلم، ولعل قوهلا  منحتى )عليهم الصالة والسالم( البيت 

 : )بلغة ابيّن( إشارة إىل األمرين.والسالم(

قال تعاىل: 

 

................................................................................................................................................. 
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(767). 

كلما جتدد للغصب مصداق ـ عرضي أو طولي ـ جتددت للغاصب  

 حرمة وعقوبة.

فمات وورثه أبناؤه استحق الغاصب عقوبة  ،مااًل من زيد (770)فلو غصب

 ث املغصوب منه.أخرى على غصبه ماهلم  الذي كان ملكًا للموّر

من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إىل يوم »ظري وذلك ن

 .(777)«القيامة

ن أإذ « يبتزني.. بلغة ابيّن»بقوهلا:  الصديقة ولعل لذلك أشارت 

وكان  وبعد شهادتها ورثها احلسنان  النحلة كانت ملكًا هلا 

 .ن يكون بلغة هلما أاملفروض 



مل يكن املادة  الزهراء الصديقة ن هدف أح من الواض 

 وينبغي بيان ذلك.والدنيا، 

 :من أهدافها بل كان

 .، أمانة للناس والتاريخإحقاق احلق وبيان الواقع

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .11سورة األنفال:  (769)
 هذا مثال للغصب الطولي. (771)
 فصل. 136الفصول املختارة: ص (771)
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 قال سبحانه:  معًا،من احملبوب عند اهلل تعاىل عمران الدنيا واآلخرة 




(778). 

وقال تعاىل: 
(773). 

ن فإ ،الختاذه جسرًا إىل اآلخرة فضيلة مضاعفةاحلالل فاملطالبة مبتاع الدنيا 

كانتا قريتني كبريتني وفيهما البيوت إذ  ،فدك والعوالي كان واردهما كبريًا

ها كان سبعني ن واردأحتى ذكر بعض املؤرخني  ،واألشجار واملزارع وغريها

كانا )عليهما الصالة والسالم( فإذا كانت يف أيدي احلسن واحلسني  ،ألف دينار ذهبًا

 ،يقومان باإلنفاق على فقراء املسلمني وحوائجهم، وعلى الدفاع عن املظلومني

بينما إذا أعوزهما  ،ونشر تعاليمه وأحكامه ،وعلى رفع راية احلق والدين املبني

ومل يكن للحق ما يدعمه  ،على الفقراء واحملتاجنيبقدره املال انتفى اإلنفاق 

 اقتصاديًا.

السكوت عن الغصب سكوت عن املنكر، النهي عن املنكر، ألن 

 واجب ولو يف أدنى مراتبه. هوالنهي عن

فدك بلغة  تإذ كان ،أيضًا إن احلق كان حقًا البنيها احلسنني 

 سكوته عن حق من يتعلق به. ولو جاز سكوت املرء عن حقه مل جيز  ،هلما

إن فضح غاصيب فدك هو فضح لسائر أعماهلم وممارساتهم ولغصبهم 

 ، وهذا هو أهم األهداف لكي يتبني لألمة الطريق الصحيحاخلالفة أيضًا كما سبق

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .292-291سورة البقرة:  (772)
 .11سورة القصص:  (773)
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دون املزيفني والذين غصبوا اخلالفة وحكموا باسم الدين  لرسالة رسول اهلل 

 .وباسم الرسول الكريم 

أي يسلبين بالقهر والغلبة  :)يبتزني( «...يبتزني حنلة أبي: »قوهلا 

تصغريها، وحيث مل يكن  حيلة: اهلبة والعطية، والُن(النحلة)ويأخذه مين، و

 ن فدك حنلة.أب)عليها الصالة والسالم( هذا يف مقام االحتجاج صرحت 

 .: ما يبلغ اإلنسان به حاجته من العيش ويكتفي به(البلغةو)

 .)صلوات اهلل عليهما((: احلسن واحلسني )ابينَّ واملراد بـ

األعم باملعنى هي ليست بلغة العيش الشخصي، بل وال خيفى أن )البلغة( 

 الشامل ملا يبلغ به اإلنسان هدفه.

 .البنتني:زينب وأم كلثوم)عليها الصالة والسالم( ال يقال:ملاذا مل تذكر 

 ألنه يقال:

أواًل: ملا ذكرناه من أن اهلدف من اسرتجاع فدك هو القيام بقضاء احلوائج 

بعد أبيهما  ()عليهما الصالة والسالموكان القائم بذلك احلسنان  ،ودعم اخلالفة احلقة

 .أمري املؤمنني 

 ن البنت ـ عادًة ـ تتزوج وتكون يف كفالة الزوج ومسئوليته.إوثانيًا: 

ن اهلل سبحانه ملا جعل يف عامل التكوين بعض األمور سببًا إ 

وبعضها اآلخر مسببًا فال يتحقق املسبب بغري السبب، وال يؤثر السبب يف غري 

وال النار  ،مثاًل النار علة اإلحراق فال غري النار ـ وما شابهها ـ حيرق ،سببامل

 ..إال مبشيئته سبحانه ،تفعل غري اإلحراق

................................................................................................................................................. 
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اليتحقق النكاح بوضع ف ،كذلك جعل األمر يف عامل التشريع واالعتبار

، بل البد من يريد أن يتزوجها، وال الطالق برفع اليد مثاًليده على رأس الرجل 

 الشارع سببا له.من اللفظ الشرعي الذي اعتربه 

 .(774)إمنا حيلل الكالم وحيرم الكالم :قال اإلمام الصادق 

فليدقق.  بلغة ابين :َّالصديقة  يستفاد من قول وهذا ما ميكن أن

 فإن فدك كان سببًا للبلغة وما أشبه. واملطالبة بها مطالبة بالبلغة.

ن أي حنو وضعوا االعتبار يكون إال يقال: يصح ذلك يف اعتبار العقالء، ف

كما نرى ذلك يف النقود حيث تعترب الدولة الورقة النقدية اخلاصة تعادل  ،كذلك

، واليت هلا لون آخر تعادل مبلغًا آخر، وهلا قوة شرائية معينة زيادة أو نقيصة كذا

 أي لعملة أخرى. ،أو مساواة وموازاة

وقد  ،ألنه يقال: )اعتبار خصوصية( قد يكون خلصوصية ال نعلمها

إال أن اعتبار تلك اخلصوصية كان من خاصة، اليكون ذلك العتبار خصوصية 

يث أريد التنسيق وضرب القانون جعل الفرد اخلاص وح ،نها فرد ومصداقأباب 

 (771)يكفي يف النظافةفإذا كان  ،و)اعترب( هو املقياس حتى اليقع االضطراب

عل يف ثالثة أوقات جين أفيصح ـ مبا هو هو ـ  ،ثالث مرات من الوضوءفرضًا 

ن يتوضأ زيد يف أبيد الناس يسبب االضطراب ب هلكن إعطاء اختيار ،مهما كانت

 ،يف الساعة الثانية وهكذا ووعمر ،عة األوىل ويستأنف كل مثان ساعاتالسا

 املثال هذا ع ـ وــم العام واملظهر اجلامــوعامر يف الساعة الثالثة وهكذا مما خيل بالنظ

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .6باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح 291ص 5الكايف: ج (774)
 قد يصح ذلك إذا عممنا النظافة للظاهرية والباطنية كما ورد )الوضوء نور(. (775)
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 لتقريب الذهن فقط كما ال خيفى ـ فالتنسيق منضمًا إىل التكوين يف النظافة سببًا

 .هذا اجلعل اخلاص

ليس معناه  ،واملطر يروي األرض ،وبهذا تبني أن كون الشمس تنري العامل

نهما ، فإنعومنها عدم املوا ،بل بشرطها وشروطهاوالعلية التامة، اإلطالق 

األماكن املسقفة ال و ،يف داخل الكهوف وأعماق البحار يؤثران تلك التأثرياتال

 ..وما إىل ذلك

)اللهم اغن كل فقري( و)أشبع كل  :وهكذا يكون حال الدعاء مثل

 ،ففي مائة مليون فقري وجائع مثاًل يؤثر هذا الدعاء يف املوضع القابل (776)جائع(

على درجات كما قال ـ أيضًا ـ على تقدير وجودها  وهي ،ن قابلية القابل شرطإف

تعاىل: 
س الدعاء بال أثر يفل (777)

حاله حال التكوين فليس  ،تامة ةكما وليس مؤثرًا بنحو مطلق وعل ،إطالقًا

ن البالء كالنعمة ينزالن إقًا، فالدواء الفالني مؤثرًا إطالقًا وال بدون أثر إطال

ـ ففي املوضع  (772)بالنسبة إىل البالء كقطر املطر ـ كما قال أمري املؤمنني علي 

وهذا ما عرب عنه احلكماء واملتكلمون  ،أثره (777)القابل يؤثر كل واحد منهما

 ..بفاعلية الفاعل وقابلية القابل

 ع ــع والقاطــالشرط واملعد واملانومن املعلوم أنه اعترب ـ ارتكازًا أو ما أشبه ـ 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .6623ح 11ب 111ص 1مستدرك الوسائل: ج (776)
 .11سورة الرعد:  (777)
الزهد وتأديب وتشتمل على تهذيب الفقراء ب ومن خطبة لـه  23البالغة، اخلطب:  راجع نهج  (778)

 األغنياء بالشفقة.
 أي من الدعاء والبالء. (779)
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فاليقال  ،من هذا الباب فكون فدك بلغة احلسنني  ،يف الكليتني املذكورتني

كانت زاهدة ومتوكلة على اهلل سبحانه فلماذا نطقت بهذا الكالم  نها إ

 .وطالبت بفدك؟

يستحب للوالدة ـ وكذا الوالد ـ االهتمام ببلغة األبناء، أي ما يتبلغ  

 به من العيش ويكتفى به، وهو سبب بلوغ العمر إىل الغاية واألجل إىل النهاية.

 رث على الورثة فإنه بلغة هلم.وهذا من فلسفة توزيع اإل

عن عامر بن سعد، عن أبيه: أنه مرض مبكة مرضة أشفى منها فعاده 

. فقال: يا رسول اهلل، ليس يرثين إال البنت، أفأوصي بثلثي رسول اهلل 

. قال: أفأوصي بنصف مالي؟. ـ ويف رواية: بشطر مالي؟ـ المالي؟. فقال: 

 بالثلث، والثلث كثري  :ي؟. فقال . فقال: أفأوصي بثلث مالالفقال: 

 .(720)ـ وقال ـ إنك أن تدع أوالدك أغنياء خريًا من أن تدعهم عالة يتبلبون الناس

، عن آبائه  عن أبيه  وروى السكوني عن جعفر بن حممد 

الوصية باخلمس؛ ألن اهلل عزوجل رضي لنفسه  :قال: قال أمري املؤمنني 

 .(727)اد، والربع جهد، والثلث حيفباخلمس ـ وقال ـ اخلمس اقتص

من مل حيسن عند املوت ، قال: وعن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

أوصى إىل علي  وصيته كان نقصًا يف مروءته وعقله ـ قال: ـ وإن رسول اهلل 

 وأوصى علي إىل احلسن، وأوصى احلسن إلـى احلسني، وأوصــى احلسني ، 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .2باب الوصايا ح 266ص 3غوالي الآللي: ج (781)
 .5121باب مقدار ما يستحب الوصية به ح 165ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (781)
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 . (728)إىل علي بن احلسني، وأوصى علي بن احلسني إىل حممد بن علي 

من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى أنه قال: )صلوات اهلل عليه( وعن علي 

فإنه الجيوز، ويرد إىل املعروف غري املنكر، فمن ظلم نفسه يف الوصية  مباله كله

 .(723)وخاف فيها فإنها ترد إىل املعروف، ويرتك ألهل املرياث حقهم

من أوصى ومل حيف ومل يضاد كان كمن  :وقال أمري املؤمنني 

تصدق به يف حياته ـ وقال: ـ ما أبالي أضررت بورثيت أو سرقتهم ذلك 

 .(724)املال

أفضل دينار: دينار أنفقه  :وعن ثوبان، قال: قال رسول اهلل 

الرجل على عياله، ودينار أنفقه على دابته يف سبيل اهلل، ودينار أنفقه على 

أصحابه يف سبيل اهلل ـ ثم قال: ـ وأي رجل أعظم أجرًا من رجل سعى على 

 .(721)عياله صغارًا يعفهم ويغنيهم اهلل به

الل، عن جده، قال: مسعت احلسني بن علي وعن احلسن بن علي احل

ابدأ مبن تعول: أمك، يقول:  يقول: مسعت رسول اهلل )صلوات اهلل عليهما( 

 وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك فأدناك، ـ وقال: ـ ال صدقة وذو رحم 

 .(726)حمتاج

 

 

                                                           
 .21551ح 6ب 265ص 10وسائل الشيعة: ج (782)
 .1391ح 2كتاب الوصايا ف 351ص 2دعائم اإلسالم: ج (783)
 جملس يف ذكر الوصية. 162ص 2روضة الواعظني: ج (784)
 .11139ح 29ب 55ص 13، واملستدرك: ج6112ح 30ب 211ص 1مستدرك الوسائل: ج (785)
 .21ح 15ب 111ص 03حبار األنوار: ج (786)
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 في خصامي (727)لقد أجهد

وهو من نصرة الناس للمظلوم اإلرهاب أحد أهم عوامل تراجع  

 ؛وهذا ما قام به ابن أبي قحافة متامًا )لقد أجهد.. وكان األلد(أكرب احملرمات، 

حيث رأوه  ،كان خوفًا من احلاكم ة الصديقة ألن امتناع القوم من نصر

ذا وهلذا انسحبوا، كما هو عادة الناس غالبًا إ ها..لّد يف كالمأو هايف خصامأجهد 

نهم يتحاشون إغضابها والوقوف إف ،ة احلاكمة مصرة على موقفهارأوا أن القو

 .رعاية ملصاحلهم الشخصية وما أشبه بوجهها

 حيرم منع اآلخرين عن نصرة املظلوم. 

ن مصادرة احلق وغصبه حرام، ومنع الذين يتمكنون من إرجاع احلق إىل إف

 صاحبه حرام آخر.

بل هو من  ،كان حرامًاتناع القوم عن نصرة أهل البيت ام 

 طلب منهم  ن رسول اهلل أيكفي منها  ،كثريةعليها واألدلة  ،أشد احملرمات

إظهار هي واملودة  ـ بأمر من اهلل عزوجل ـ كأجر للرسالة مودة أهل البيت 

 قال تعاىل: احملبة،
ويا  (722)

 للعجب

                                                           
 ويف بعض النسخ: )أجهر(. (787)
 .23سورة الشورى:  (788)
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................................................................................................................................................. 

وسيعلم  ،نا هلل وإنا إليه راجعونإف، من كيفية عملهم بوصية رسول اهلل 

 منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني. يالذين ظلموا أ

 ينبغي بيان أن ابن أبي قحافة كان أشد خصوم فاطمة الزهراء 

 . وأجهدهم يف خصامها، وذلك بتصريح الصديقة الصادقة املصدقة 

أن يتصدى خلالفة رسول  وكيف جيوز لألشد عداوة لسيدة النساء 

 .؟ (727)د قال تعاىل: ، وقاهلل 

سيئة من سيئات يف وصف الثاني إنه:  قال اإلمام الصادق 

 .(770)األول

اخلصام مصدر مبعنى املخاصمة، وميكن أن  خصامي :قوهلا 

 يكون مجع اخلصم.

قال: قلت لـه: أسألك  عن أبي محزة الثمالي عن علي بن احلسني 

اك عن ثالث خصال أنفي عين فيه التقية، قال: فقال: ذلك لك، جعلت فد

قلت: أسألك عن فالن وفالن؟ قال: فعليهما لعنة اهلل بلعناته كلها ماتا واهلل 

 .(777)وهما كافران مشركان باهلل العظيم

وقال علي بن إبراهيم: فقال اهلل عزوجل: 

(778)  قـال: حيملون آثامهــــم

                                                           
 .121سورة البقرة:  (789)
 .3ف 1ب 12قصص األنبياء للجزائري: ص (791)
 .2ح 3ب 219-260بصائر الدرجات: ص (791)
 .25سورة النحل:  (792)
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 يعنــــي 

................................................................................................................................................. 

وآثام كل من اقتدى بهم، وهو قول الصادق  بوا أمري املؤمنني الذين غص

 : واهلل ما أهريقت حمجمة من دم، وال قرع عصًا بعصا، وال غصب فرج

حرام، وال أخذ مال من غري حله، إال ووزر ذلك يف أعناقهما من غري أن ينقص 

 .(773)من أوزار العاملني بشيء

فإنها  وقال علي بن إبراهيم: يف قوله: )

كناية عن الذين غصبوا آل حممد حقهم، 

  يعين يف أمري املؤمنني ،

  وهما رجالن، والسادة والكرباء هما أول من بدا بظلمهم

أي: طريق اجلنة، والسبيل أمري املؤمنني  وغصبهم، وقولـه: 

  ثم يقولون

(774))(771). 

عاىل: وجاء يف تفسري قوله ت

 قال العامل ، : من اجلن، إبليس الذي أشار على قتل

يف دار الندوة وأضل الناس باملعاصي، وجاء بعد وفاة رسول اهلل  رسول اهلل 

  إىل فالن فبايعه، ومن اإلنس فالن

(776)(777). 

                                                           
 سورة النحل. 363ص 1تفسري القمي: ج (793)
 .66-61سورة األحزاب:  (794)
 نزول آية احلجاب. 101ص 2تفسري القمي: ج (795)
 .20سورة فصلت:  (796)
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 .13ح 29ب  156 -155ص 39حبار األنوار: ج (797)
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 وألفيته ألد في كالمي

ومن  (772)للعديد من األدلة ،دراسة التاريخ أمر واجب يف اجلملة 

 مصاديقه: 

معرفة الشخصيات الفاعلة سلبًا وإجيابًا للتأسي بالصاحلني منهم وجتنب 

األضواء على شخصية  الزهراء الصديقة ولذلك ولغريه سلطت  ،الضالني

 .وألد.. لقد أجهد.. خصمها فقالت:

الرأس والعقل املخطط لكل تلك  هذا: إن ويعرف من كالمها 

ن ما يتصوره أ كما يعرف من كالمها  ،كان هو ابن أبي قحافة اتاملؤامر

غري صحيح ،يث كان خشنًانه كان لينًا مداريًا على عكس صاحبه حأالبعض من 

 .وألفيته األلد يف كالمي ..جهد يف خصاميألقد  تصرح بـ نها إف

جهد( أي بذل غاية اجلهد يف أ): يستفاد من قول الصديقة  

ن ما قالوه من كونها )كانت فلتة..( ليس أومنه يعرف  ،خصام الزهراء 

مع  ..بر لـه بليل وعن سابق عمد وإصرارططًا ُدبل كان أمرًا خم ،على ظاهره

 دة ـوسي االلتزام بكل لوازمه مبا فيه بذل غاية اجلهد يف خصام بضعة الرسول 

................................................................................................................................................. 

                                                           
ومن قبيل العلة اليت كانت وراء ذكر القرآن الكريم  ،نظر إىل آثارهم(من قبيل أسر )سر يف ديارهم وا (798)

ومن قبيل التأسي  ،وللتصريح بأمساء فرعون ومنرود وهامان وغريهم من الطغاة ،لقصص املاضني

 والتجنب إىل غري ذلك.
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 .نساء العاملني 

وقام بكل ما  ،وحرك كل خيوطه ،ن األول شحذ كل طاقاتهأكما يعرف 

ن إو ،لفيته..(أجهد.. أكما كان هو الواجهة أيضًا ) ،ال يصح من وراء الكواليس

وخلف دعوى أن املسلمني هم الذين  ،حاول التسرت خلف شخصيات أخرى

 دفعوه لذلك.

نها حتاول القضاء على املصلحني أو إف ،رةوهذا هو ديدن احلكومات اجلائ

 حتديدهم بكل الصور وبشتى األساليب اخلفية والظاهرة.

 ،ن طريق اهلل صعبأويعرفوا  ،ن يعدوا أنفسهم لذلكأوعلى املصلحني 

وليتأسوا  ،فال تهولنهم خماوف الدرب ،(777)مستصعب  ن أمرهمأو

 كلمة احلق.يف مقارعة الظاملني وجماهرتهم ب  بالصديقة الكربى

لو مل يكن لنا من التاريخ ومن الروايات أي خرب وحديث إال  

ويف معرفة  ،هذا عن ابن أبي قحافة، لكفى يف الكشف عن حقيقته قوهلا 

 .هويته ومدى حجم جنايته وخصامه لبضعة رسول اهلل 

 أي ،: شديد اخلصومة(األلد)أي وجدته، و« ...وألفيته: »قوهلا 

 شديد اخلصومة معي. ابن أبي قحافةوجدت 

                                                           
 .11131ح 23ب 201-206ص 12راجع مستدرك الوسائل: ج (799)
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................................................................................................................................................. 



؛ فإن من خاصمها خاصم حيرم خصام الصديقة فاطمة  

، ومن خاصمه خاصم اهلل عزوجل على ما يستفاد من الروايات اهلل  رسول

 الشريفة.

أي النساء  عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، قال: سألت رسول اهلل 

 .(200)زوجها. قلت: من الرجال؟. قال: فاطمةأحب إليك؟. قال: 

وعن السالمي مسندًا: أن مجيعًا التيمي قال: )دخلت مع عميت على 

ة. فقالت هلا عميت: ما محلِك على اخلروج على علي؟. فقالت عائشة: عائش

دعينا، فو اهلل ما كان أحد من الرجال أحب إىل رسول اهلل من علي، وال من 

 .(207)النساء أحب إليه من فاطمة(

وقال علي بن إبراهيم القمي: وقولـه: 

(208) قال: نزلت فيمن ،

وآذاها،  وقد قال رسول  حقه وأخذ حق فاطمة  غصب أمري املؤمنني 

من آذاها يف حياتي كمن آذاها بعد موتي، ومن آذاها بعد موتي كمن  :اهلل 

 ، و هو قول ومن آذاني فقد آذى اهلل آذاها يف حياتي، و من آذاها فقد آذاني

 اآليــة، وقوله:  اهلل: 

                                                           
 إياها. فصل يف حب النيب 331ص 3املناقب: ج (811)
 .3ب 36ص 13حبار األنوار: ج (811)
 .51سورة األحزاب:  (812)
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  يعين عليًا وفاطمة

(203) (204)وهي جارية يف الناس كلهم. 

، عن وعن أبي محزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر حممد بن علي 

إن اهلل ليغضب لغضب  :ل: قال رسول اهلل قا عن جده  أبيه 

 .(201)فاطمة ويرضى لرضاها

إن رسول اهلل  :، قال عن آبائه  وعن موسى بن جعفر 

  دخل على ابنته فاطمة  وإذا يف عنقها قالدة، فأعرض عنها فقطعتها

: أنِت مين يا فاطمة. ثم جاء سائل فناوله ورمت بها، فقال هلا رسول اهلل 

: اشتد غضب اهلل على من أهرق دمي وآذاني ة، ثم قال رسول اهلل القالد

 .(206)يف عرتتي

وعن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل، قال: مسعت سعد بن مالك ـ يعين: 

فاطمة بضعة مين، من يقول:  ابن أبي وقاص ـ يقول: مسعت رسول اهلل 

 .(207)سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني، فاطمة أعز الربية عليَّ

قال:  وعن الزهري، وابن أبي مليكة، واملسور بن خمرمة: أن النيب 

إمنا فاطمة شجنة مين، يقبضين ما يقبضها، ويبسطين ما يبسطها(202). 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .56سورة األحزاب:  (813)
 نزول آية التطهري. 106ص 2تفسري القمي: ج (814)
 .1اجمللس احلادي عشر ح 05-01األمالي للمفيد: ص (815)
 .فاطمة  111ص 1كشف الغمة: ج (816)
 .39اجمللس األول ح 21األمالي للطوسي: ص (817)
 .3ب 30ص 13األنوار: ج حبار (818)
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، وقد أخذ بيد فاطمة  وعن جماهد، قال: خرج رسول اهلل 

من عرف هذه فقد عرفها، ومن مل يعرفها فهي فاطمة بنت حممد، وهي وقال: 

بضعة مين، وهي قليب الذي بني جنيب، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد 

 .(207)آذى اهلل

 سطي، قال: حدثين زيد بن علي وعن أبي خالد عمرو بن خالد الوا

وهو آخذ بشعره،  وهو آخذ بشعره، قال: حدثين أبي علي بن احلسني 

وهو آخذ بشعره، قال: مسعت أمري  قال: مسعت أبي احلسني بن علي 

وهو آخذ بشعره، قال: مسعت رسول اهلل  املؤمنني علي بن أبي طالب 

  :وهو آخذ بشعره، قالذاني، ومن آذاني فقد من آذى شعرة مين فقد آ

آذى اهلل عزوجل، ومن آذى اهلل عزوجل لعنه مأل السماوات ومأل األرض، 

وتال: 

(270)(277). 

 

 

                                                           
 .فاطمة  161ص 1كشف الغمة: ج (819)
 .51سورة األحزاب:  (811)
 .1996اجمللس السادس عشر ح 151األمالي للطوسي: ج (811)
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 والمهاجرة وصلها (278)حتى حبستني قيلة نصرها

كما حيرم حبس  حيرم حبس النصرة عن الصديقة الطاهرة 

، وقد ارتكب القوم هاتني املعصيتني الكبريتني، فحبست األنصار صلتها 

 نصرها وحبست املهاجرة وصلها.

أوجب من صلة األرحام كما هو واضح، ويف  وصلة الصديقة 

...واقرن مع ذلك صلة يف املناجاة:  أوحى اهلل إىل موسى احلديث القدسي 

األرحام؛ فإني أنا اهلل الرمحن الرحيم، والرحم أنا خلقتها فضاًل من رمحيت 

ليتعاطف بها العباد، وهلا عندي سلطان يف معاد اآلخرة، وأنا قاطع من قطعها 

 .(273)وواصل من وصلها، وكذلك أفعل مبن ضيع أمري...

أنا الرمحن شققت عن جربئيل عن اهلل تعاىل:  وعن رسول اهلل

 .(274)الرحم من امسي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته

 .(271)قال تعاىل: 

، قال: مسعته ويف )الكايف(: عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

لعرش تقول: اللهم صل من وصلين، واقطع من إن الرحم معلقة بايقول: 

 قطعين وهي رحم آل حممد، وهو قول اهلل عزوجل: 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 ويف بعض النسخ: )حني منعتين األنصار نصرها(. (812)
 .6ح حديث موسى  15ص 6الكايف: ج (813)
 .16112ح 11ب 236-231ص 15مستدرك الوسائل: ج (814)
 .21سورة الرعد:  (815)
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(276)ورحم كل ذي رحم ،(277). 

 :وعن عمر بن يزيد، قال: قلت ألبي عبد اهلل 

(272) .؟ 

 .(277)نزلت يف رحم آل حممد  :قال 

 يقول:  وعن حممد بن الفضيل، قال: مسعت العبد الصاحل 

(280) :قال ، 

 هي رحم حممد وآل حممد  معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من

 .(287)وصلين واقطع من قطعين

عن قول اهلل:  وعن ابن مريم، قال: سألت أبا عبد اهلل 

(288) :؟. قال من ذلك صلة الرحم، وغاية

 .(283)تأويلها صلتك إيانا

 إن ابن مبعنى: الغاية، يعين:  (حتى) حتى حبستين :قوهلا 

 أن الصحابة خافوا من نصرتي حتى درجة ة صوماخلبلغ يف وخاصمين أبي قحافة 

................................................................................................................................................. 

                                                           
 .21سورة الرعد:  (816)
 .1ح  باب صلة الرحم 151ص 2الكايف: ج (817)
 .21سورة الرعد:  (818)
 .05ح 3ب 139ص 11حبار األنوار: ج (819)
 .21سورة الرعد:  (821)
 .16191ح 11ب 236ص 15مستدرك الوسائل: ج (821)
 .21سورة الرعد:  (822)
 .39من سورة الرعد ح 296ص 2تفسري العياشي: ج (823)
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ومبنزليت عند  والوقوف إىل جانيب، رغم معرفتهم مبكانيت من رسول اهلل 

ن اهلل يرضى لرضى فاطمة ويغضب إ: »قال وقد  ،رب السماوات واألرض

 .(284)«لغضبها

نهما أتقدم وقد  ،وس واخلزرجاسم أم األأي: بنو قيلة، وهي  قيلةو

 قبيلتان من األنصار.

املراد بهم: املهاجرون أي الطائفة املهاجرة، و «واملهاجرة: »قوهلا 

 أو املهاجرون من خمتلف البالد الذين كانوا قادمني إىل املدينة املنورة  ،من مكة

 ..يف زمان الرسول 

 .وصلتها تهاا عن معونونهم امتنعإف ،مبعنى عونها :وصلهاو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أمري املؤمنني علي بن أبي طالب وغزواته  يف فضائل ومناقب  232ص 2راجع إرشاد القلوب: ج (824)

. 
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 وغضت الجماعة دوني طرفها

 :  وقوهلا ،اختاذ موقف احلياد أمام ظلم الظامل حمرم

وغضت اجلماعة دوني طرفها  كناية عن وقوف القوم موقف احلياد جتاه الصراع

ويستفاد ، )عليها الصالة والسالم(الزهراء الصديقة وبني ابن أبي قحافة بني  الذي دار

 .(281))غض الطرف عن نصرة املظلوم(مة منه حر

ن من إحيث  ،تلميح إىل ما سيحيق بالقوم وقد يكون يف كالمها 

فيكون للكالم ـ بهذا  ،يغض بصره ال يرى أمامه فال يتخذ التدبري الالزم يف مسريه

واملخاطر السيئة اللحاظ ـ داللة حتذيرية مما سيرتتب على سكوتهم من اآلثار 

لعواقب األخروية، وذلك كما يف )الضبع( اليت تنام على طول الدنيوية، إضافة ل

فإن من سنن اهلل تعاىل: أن من يسكت على الظلم يلحقه الذل ؛ (286)اللدم

 والعار ويلقى العنَت يف الدنيا قبل اآلخرة.

ومن ذلك يعرف أن ما يذهب إليه البعض من التزامهم باحلياد أمام الظامل 

إذ أنه إضافة إىل حرمته الذاتية،  ،غري صحيح بتذرع عدم التدخل يف السياسة

 .الجينبهم املخاطر اليت منها فروا، بل األمر بالعكس متامًا

                                                           

 وليس املقصود حتريم الغض بنفسه. (غض البصر)املراد حرمة ما كين عنه بـ  (825)

م ـ بسكون الدال ـ: ضرب احلجر أو غريه على األرض ليس بالقوي. وحيكى أن الضبع تستغفل اللد (826)

 . ومن كالم ألمري املؤمنني (لدم)مادة  162ص 6البحرين: ج  مبثل ذلك لتسكن حتى تصاد. جممع

خيدع، ال  ملا أشري عليه بأن ال يتبع طلحة والزبري وال يرصد هلما القتال، وفيه يبني عن صفته بأنه 

، َواللَِّه اَل َأُكوُن َكالضَُّبِع َتَناُم َعَلى ُطوِل اللَّْدِم َحتَّى َيِصَل ِإَلْيَها َطاِلُبَها، َوَيْخِتَلَها َراِصُدَهاقال: 

 . 6البالغة: اخلطبة رقم  نهج
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 .(287)جاهدوا تورثوا أبناءكم عزًا :ملوحدين قال موىل ا

نعم قد تكون هناك ظروف التقية وما أشبه، فيلزم فيها مراعاة املوازين 

 الشرعية.

أنا وابن عم  عن عمرو بن قيس املشرقي، قال: دخلت على احلسني 

عمي: يا أبا عبد اهلل، هذا لي وهو يف قصر بين مقاتل. فسّلمنا عليه فقال لـه ابن 

خضاب والشيب إلينا بين هاشم الذي أرى خضاب أو شعرك؟!. فقال: 

. فقلت: إني رجل كبري السن، جئتما لنصرتي؟. ثم أقبل علينا فقال: يعجل

كثري الَدين، كثري العيال، ويف يدي بضائع للناس وال أدري ما يكون، وأكره أن 

فانطلقا فال تسمعا لنا:  مثل ذلك. قال  أضيع أمانيت. وقال لـه ابن عمي

لي واعية، وال تريا لي سوادًا؛ فإنه من مسع واعيتنا، أو رأى سوادنا فلم جيبنا 

 .(282)ومل يعنا، كان حقًا على اهلل عزوجل أن يكبه على منخريه يف النار

، وروى ابن رياح، قال: لقيت رجاًل أعمى قد حضر قتل احلسني 

ه؟. قال: كنت عاشر عشرة غري أني مل أضرب ومل أرِم، فُسئل عن ذهاب بصر

فلما رجعت إىل منزلي وصليت فأتاني آٍت يف منامي، فقال: أجب رسول اهلل 

 فقلت: ما لي ولـه، فأخذني يقودني إليه. فإذا هو جالس يف صحراء .

 حاسر عن ذراعيه آخذ حبربة، وملك قائم بني يديــه ويف يــده سيف من نار فقتــل 

                                                           

، وفيه: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اهلل 12باب فضل اجلهاد ح 6ص 5راجع الكايف: ج (827)

قال النيب ، قال : :اغزوا تورثوا أبناءكم جمدًا. 

 سوادهم فلم جيبهم. ورأى عقاب من مسع واعية أهل البيت  250ثواب األعمال: ص (828)
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أصحابي، فكلما ضرب ضربة التهبت أنفسهم نارًا. فدنوت وجثوت بني يديه 

ومكث طوياًل ثم رفع رأسه  وقلت: السالم عليك يا رسول اهلل، فلم يرد عليَّ،

!. فقلت: يا يا عبد اهلل، انتهكت حرميت وقتلت عرتتي ومل ترع حقيوقال: 

 رسول اهلل، واهلل ما ضربت بسيف، وال طعنت برمح، وال رميت بسهم. قال: 

صدقت ولكنك كّثرت السواد، ادن مين :فدنوت فإذا طشت مملوء دمًا، فقال .

هذا دم ولدي احلسني(287)ين منه، فانتبهت ال أرى شيئًا، فكحل. 

؟!. قال: واهلل ما رأيت (230)وقال السدي لرجل: أنت تبيع القطران

القطران، إال أنين كنت أبيع املسمار يف عسكر عمر بن سعد يف كربالء. فرأيت يف 

يسقيان الشهداء، فاستسقيت  وعلي بن أبي طالب  منامي رسول اهلل 

أ لست ممن فاستسقيت فنظر إليَّ وقال:  فأبى، فأتيت النيب  عليًا 

اسقه . فقلت: يا رسول اهلل، إنين حمرتق وواهلل ما حاربتهم. فقال: أعان علينا

. فسقاني شربة قطران، فلما انتبهت كنت أبول ثالثة أيام القطران، ثم قطرانًا

 .(237)انقطع وبقيت رائحته

 ــو يقول: اللهم اغفــر وقال الشعيب: رأيت رجاًل متعلقًا بأستار الكعبة وه

                                                           

 وما جرى لألعمى فيه. رواية ابن رياح يف قتل احلسني  69مثري األحزان: ص (829)

الطاء: الذي يطلى به اإلبل [ هو بفتح القاف وكسر 59/11] سرابيلهم من قطران( قال تعاىل: 639)

اليت فيها اجلرب، يتخذ من محل شجر العرعر فيطبخ بها ثم يهنأ به، وسكون الطاء وفتح القاف 

وكسرها لغة، وقد أوعد اهلل املشركني أن يعذبهم به ملعان أربعة: للذعه وحرقته، واشتعال النار فيه، 

نفوس من ننت رائحته، فتطلى به جلودهم حتى وإسراعها يف املطلي به، وسواد لونه حبيث تشمئز عنه ال

يعود طالؤه هلم كالسرابيل، ألنهم كانوا يستكربون عن عبادته فألبسهم بذلك اخلزي و اهلوان. 

 وقطران مبعنى حناس قد انتهى حره أيضًا، ويقال احلديد املذاب.

 .فصل يف آياته بعد وفاته  56ص 1املناقب: ج (831)
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لي وال أراك تغفر لي. فسألته عن ذنبه؟. فقال: كنت من الوكالء على رأس 

سون رجاًل، فرأيت غمامة بيضاء من نور وقد نزلت وكان معي مخ احلسني 

من السماء إىل اخليمة ومجعًا كثريًا أحاطوا بها، فإذا فيهم آدم ونوح وإبراهيم 

وجربائيل وميكائيل  ، ثم نزلت أخرى وفيها النيب وموسى وعيسى 

وبكوا معه مجيعًا، فدنا ملك املوت  . فبكى النيب وملك املوت 

عني فوثب عليَّ فوثبت على رجلي، وقلت: يا رسول اهلل، وقبض تسعًا وأرب

وحيك وأنت تنظر األمان األمان فو اهلل ما شايعت يف قتله وال رضيت. فقال: 

يا ملك املوت، خل عن قبض روحه؛ فإنه . فقلت: نعم. فقال: إىل ما يكون

. فرتكين وخرجت إىل هذا املوضع تائبًا على ما كان البد أن ميوت يومًا

 .(238)مين



الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء حيرم غض البصر عن نصرة 

  أهل البيت، كما حيرم عدم نصرة . 

واإلفراد بالذكر لألهمية  ،مصاديق الكلي املتقدم املسألة هذه منو

السالم( )عليهم الصالة و فإن املظلوم إذا كان من أهل البيت ؛ولشدة احلرمة ولآلكدية

فإن غض الطرف عن التهجم عليهم أو التنقيص من قدرهم يكون أكثر حرمة، 

وهي حجة اهلل على أهل  فكيف بالصديقة فاطمة والنصرة أشد وجوبًا، 

 .البيت 

 احفظوا فينا ما حفظ العبد الصالـــح يف  :قال اإلمام جعفر بن حممد 

                                                           

 .16ب 393ص 15حبار األنوار: ج (832)
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 .(233)(234)اليتيمني ـ قال: ـ 

ملا نزلت هذه اآلية: قال: قال:  وعن جابر، عن أبي جعفر 

(231) قال املسلمون: يا رسول اهلل، ألسَت إمام .

: أنا رسول اهلل إىل الناس الناس كلهم أمجعني؟. قال: فقال رسول اهلل 

أمجعني، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من اهلل من أهل بييت يقومون 

يف الناس فُيَكذَّبون وَيظلمهم أئمة الكفر والضالل وأشياعهم، فمن واالهم 

عهم وصّدقهم فهو مين ومعي وسيلقاني، أال ومن ظلمهم وكذبهم فليس واتب

 .(236)مين وال معي وأنا منه بريء

قال: قرأ  وعن زيد بن علي بن احلسني 

(237) :ثم قال ، حفظهما

جدنا، وابنته  ربهما لصالح أبيهما، فمن أوىل حبسن احلفظ منا، رسول اهلل 

 .(232)سيدة نساء اجلنة ُأمنا، وأول من آمن باهلل ووّحده وصّلى أبونا

األزدي: أن ابن قيس بن زرارة الشاذي ـ فخذ وعن الكليب ولوط بن حييى 

 الناس  فأخبــره خبروج ُبســر. فنـدب علـي  من همدان ـ قدم على علي 

                                                           

 .62سورة الكهف:  (833)

 وأما مناقبه وصفاته. 162ص 2كشف الغمة: ج (834)

 .11سورة اإلسراء:  (835)

باب أن األئمة يف كتاب اهلل إمامان إمام يدعو إىل اهلل وإمام يدعو إىل النار  215ص 1الكايف: ج (836)

 .1ح

 .62سورة الكهف:  (837)

 0اجمللس الثالث عشر ح 116األمالي للمفيد: ص (838)
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أتريدون أن أخرج بنفسي يف كتيبة تتبع كتيبة يف الفيايف تثاقلوا عنه، فقال: ف

واجلبال، ذهب واهلل منكم أولو النهى والفضل الذين كانوا ُيدعون فيجيبون، 

وُيؤمرون فيطيعون، لقد هممت أن أخرج عنكم فال أطلب بنصركم ما اختلف 

أنت يا أمري املؤمنني. فقال:  . فقام جارية بن قدامة فقال: أنا أكفيكهماجلديدان

. وندب معه ألفني وقال لعمري مليمون النقيبة، حسن النية، صاحل العشرية

 .(237)بعضهم ألفا، وأمره أن يأتي البصرة فيضم إليه مثلهم

 ويف رواية عن أبي الوداك، قال: قدم زرارة بن قيس فخرب عليًا 

أما هلل وأثنى عليه، ثم قال: بالقدمة اليت خرج فيها بسر. فصعد املنرب فحمد ا

بعد، أيها الناس إن أول فرقتكم وبدء نقصكم ذهاب أولي النهى وأهل الرأي 

منكم، الذين كانوا يلقون فيصدقون، ويقولون فيعدلون، وُيدعون فيجيبون، 

وأنا واهلل قد دعوتكم عودًا وبدًء، وسرًا وجهارًا، ويف الليل والنهار، والغدو 

كم دعائي إال فرارًا وإدبارًا. أما تنفعكم العظة والدعاء إىل واآلصال، فما يزيد

اهلدى واحلكمة، وإني لعامل مبا ُيصلحكم ويقيم أودكم، ولكين والّله 

الأصلحكم بفساد نفسي، ولكن أمهلوني قلياًل فكأنكم واهلل بامرئ قد جاءكم 

ك الدين أن حيرمكم ويعذبكم، فيعذبه اهلل كما يعذبكم. إن ِمن ُذّل املسلمني وهال

ابن أبي سفيان يدعو األراذل واألشرار فُيجاب، وأدعوكم وأنتم األفضلون 

األخيار وتدافعون، ما هذا بفعل املّتقني. إن ُبسر بن أبي أرطاة وجه إىل احلجاز، 

 وما ُبسر )لعنه اهلل( لينتدب إليه منكم عصابة حتى تردوه عن سننه، فإمنا خرج 

 . يف ستمائة أو يزيدون

                                                           

 مسري جارية بن قدامة. 121ص 2الغارات: ج (839)
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ما لكم خمرسون قــال: فأسكــت القــوم مليًا ال ينطقـــون. فقال: 

 .(240)التكلمون

باستيالء  ر على أمري املؤمنني ويف )نهج البالغة( ملا تواترت األخبا

أصحاب معاوية على البالد، وقدم عليه عاماله على اليمن وهما: عبيد اهلل بن 

على املنرب ضجرًا بتثاقل أصحابه عن اجلهاد  عباس وسعيد بن منران، قام 

 : وخمالفتهم لـه يف الرأي، فقال 

َواللَِّه أَلُظنُّ َأنَّ َهُؤاَلِء اْلَقْوَم َسُيَداُلوَن  ُأْنِبْئُت ُبْسرًا َقِد اطََّلَع اْلَيَمَن، َوِإنِّي

ِمْنُكْم ِباْجِتَماِعِهْم َعَلى َباِطِلِهْم َوَتَفرُِّقُكْم َعْن َحقُِّكْم، َوِبَمْعِصَيِتُكْم ِإَماَمُكْم ِفي 

اِحِبِهْم َوِخَياَنِتُكْم، اْلَحقِّ َوَطاَعِتِهْم ِإَماَمُهْم ِفي اْلَباِطِل، َوِبَأَداِئِهُم اأَلَماَنَة ِإَلى َص

َوِبَصاَلِحِهْم ِفي ِباَلِدِهْم َوَفَساِدُكْم، َفَلِو اْئَتَمْنُت َأَحَدُكْم َعَلى َقْعٍب َلَخِشيُت َأْن 

َيْذَهَب ِبِعاَلَقِتِه. اللَُّهمَّ ِإنِّي َقْد َمِلْلُتُهْم َوَملُّوِني، َوَسِئْمُتُهْم َوَسِئُموِني، َفَأْبِدْلِني ِبِهْم 

َخْيرًا ِمْنُهْم، َوَأْبِدْلُهْم ِبي َشّرًا ِمنِّي. اللَُّهمَّ ِمْث ُقُلوَبُهْم َكَما ُيَماُث اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء، 

 .(247)َأَما َواللَِّه َلَوِدْدُت َأنَّ ِلي ِبُكْم َأْلَف َفاِرٍس ِمْن َبِني ِفَراِس ْبِن َغْنٍم

ن حرمة اختاذ موقف احلياد، بني احلاضر مال فرق فيما ذكر 

ال ، فاهلجوم تارخييًاواملاضي وحتى املستقبل )كأخبار الظهور(، كما إذا كان 

 إذ: ،بدعوى أنها قضايا تارخيية أكل الدهر عليها وشربالنصرة يصح الفرار من 

                                                           

 .31ب 11ص 31حبار األنوار: ج (841)

وقد تواترت عليه األخبار باستيالء أصحاب معاوية  ومن خطبة لـه  25البالغة، اخلطب:   نهج (841)

 على البالد.
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ذكر األنبياء التطرق إىل التاريخ ومنهج القرآن الكريم هو من إن 

وذمهم ولعنهم كذلك وذكر الطغاة واألعداء  ،من جهةاملاضني  واألولياء 

 من جهة أخرى.

 ،عن الصاحلني ليتخذوا أسوةاحلديث لقانون التأسي وعدمه، ف

 واحلديث عن الفراعنة لُيجتنبوا.

سائر جيعل  ،فضح عدو اهلل والظامل املتسرت بلباس الدينإن عدم 

 مدى الدهر.ورمبا استمرت لألجيال القادمة أو أقواله وأفعاله حجة 

القدح واملدح يقعان يف سلسلة األجر والعقاب اللذين قررهما اهلل 

من   عاىل للصاحلني والطاحلني يف الدنيا قبل اآلخرة، ولذلك طلب إبراهيمت

اهلل الذكر احلسن: 
 وقال تعاىل: ، (248)


(243). 

 .(244)خامسًا: املستقبل وليد املاضي بنحو املقتضي

  دراسة التاريخ وخاصة ما يرتبط باملعتقدات.إىل غري ذلك مما هو مذكور يف

. ويف وصية أمري (241)من ورخ مؤمنًا فقد أحياهيف احلديث الشريف: 

 كما يف )نهج البالغة(: البنه اإلمام احلسن  املؤمنني 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .61سورة الشعراء:  (842)

 .11سورة املؤمنون:  (843)

فكان البد من دراسته ومعرفته حتى ميكن  ،ع املستقبل السيئاملراد أن املاضي السيئ يؤثر يف صن (844)

 ه.ئجتنب مساو

، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 216ص 19انظر كتاب مستدرك سفينة البحار: ج (845)

 .من ورخ مؤمنا فكأمنا أحياه، وفيه: 3ص 1ج
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 ،َأْحِي َقْلَبَك ِباْلَمْوِعَظِة، َوَأِمْتُه ِبالزََّهاَدِة، َوَقوِِّه ِباْلَيِقنِي، َوَنوِّْرُه ِباْلِحْكَمِة

ذِّْرُه َصْوَلَة الدَّْهِر، َوَذلِّْلُه ِبِذْكِر اْلَمْوِت، َوَقرِّْرُه ِباْلَفَناِء، َوَبصِّْرُه َفَجاِئَع الدُّْنَيا، َوَح

َوُفْحَش َتَقلُِّب اللََّياِلي َواأَليَّاِم، َواْعِرْض َعَلْيِه َأْخَباَر اْلَماِضنَي، َوَذكِّْرُه ِبَما َأَصاَب 

َمْن َكاَن َقْبَلَك ِمَن اأَلوَِّلنَي، َوِسْر ِفي ِدَياِرِهْم َوآَثاِرِهْم، َفاْنُظْر ِفيَما َفَعُلوا َوَعمَّا 

َتَقُلوا، َوَأْيَن َحلُّوا َوَنَزُلوا؛ َفِإنََّك َتِجُدُهْم َقِد اْنَتَقُلوا َعِن اأَلِحبَِّة، َوَحلُّوا ِدَياَر اْن

اْلُغْرَبِة، َوَكَأنََّك َعْن َقِليٍل َقْد ِصْرَت َكَأَحِدِهْم، َفَأْصِلْح َمْثَواَك َواَل َتِبْع آِخَرَتَك 

 .(246)ِبُدْنَياَك

تأمل يا مفضل ما أنعم يف حديثه للمفضل:   وقال اإلمام الصادق

اهلل تقدست أمساؤه به على اإلنسان من هذا املنطق الذي يعرب به عما يف ضمريه، 

وما خيطر بقلبه وينتجه فكره، وبه يفهم عن غريه ما يف نفسه. ولوال ذلك كان 

يئًا. مبنزلة البهائم املهملة اليت ال خترب عن نفسها بشيء، وال تفهم عن خمرب ش

وكذلك الكتابة اليت بها تقيد أخبار املاضني للباقني، وأخبار الباقني لآلتني، وبها 

 .(247)ختلد الكتب يف العلوم واآلداب وغريها

وغضت اجلماعة دوني  : املراد من )اجلماعة( يف قوهلا

وليس املراد مجيع  ،نصاراألوس واخلزرج والكثري من املهاجرين واأل طرفها

 إذ: ،وال مجيع أهل احلل والعقد وال أكثرهم ،املسلمني وال أكثرهم

................................................................................................................................................. 

                                                           

إليه حباضرين عند  كتبها للحسن بن علي  ومن وصية لـه  31البالغة، الرسائل:  نهج  (846)

 انصرافه من صفني.

 اختصاص اإلنسان باملنطق والكتابة. 10توحيد املفضل: ص (847)
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خارج املدينة املنورة ـ وقت احلدث ـ وكان جمموع كان أكثر املسلمني 

 .(242)كل املسلمنيإىل أهل املدينة أقلية بالقياس 

شد أومن للغاصبني، من املعارضني   كان أهل البيت

 .للصديقة الطاهرة  املناصرين

لصديقة فاطمة كان العديد من كبار الصحابة من املناصرين ل

 رضوان اهلل عليهم( ذر واملقداد وغريهم يأبكسلمان وعمار و(. 

  هو عامة املسلمني لكان كالمها (اجلماعة)ثم لو فرض أن املراد من 

 ،دلياًل قاطعًا على بطالن ما ذهب إليه العامة من أن مجاعة املسلمني معصومة

فإنها هي املعنية   مجاعة املسلمني اليت تضم يف ضمنها أهل البيت اللهم إاّل

هو وجه حجية  (210)، وذلك(247)ال جتتمع أميت على خطأ : هبقول

أو حسًا  بينهم حدسًا أو تشرفًا  اإلمجاع عندنا، إذ احملور هو دخول املعصوم

ذكره اخل، فاإلمجاع ليس دلياًل مستقاًل بل هو كاشف عن السنة على ما  ...

 وتفصيل الكالم يف علم األصول. األصوليون،

ي كأنهم مل يروني ومل يسمعوا كالمي، أ ...توغّض : قوهلا

 .والوقوف إىل جانبها وهذه كناية عن عدم الدفاع عنها 

 أن أبا بكر لقي  :ويف )إرشاد القلوب(: روي عن الصادق 

 يف سكة من سكك بين النجار فسّلـم عليه وصافحه. وقال له:  أمري املؤمنني 

................................................................................................................................................. 

                                                           

إذ عدد نفوس أهل املدينة ـ مسلمني وغري مسلمني ـ كان حوالي عشرة آالف على ما ذكره  (848)

بعض املؤرخون، واملسلمون كانوا أضعاف ذلك فقد اجتمع منهم يف غدير خم مائة ومثانون ألف على 

 الروايات.

 .123ص 6شرح نهج البالغة: ج (610)

 يف ضمن اجملمعني. أي دخول املعصوم  (659)
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يا أبا احلسن، أيف نفسك شيء من استخالف الناس إياي وما كان من يوم 

السقيفة وكراهيتك للبيعة، واهلل ما كان ذلك من إرادتي إال أن املسلمني أمجعوا 

قال: ال جتتمع أميت على  لي أن أخالفهم فيه؛ ألن النيب على أمر مل يكن 

 الضالل!.

: يا أبا بكر، ُامته الذين أطاعوه يف عهده من فقال لـه أمري املؤمنني 

 بعده، وأخذوا بهداه، وأوفوا مبا عاهدوا اهلل عليه، ومل يغريوا ومل يبدلوا.

ثق به أنك أحق قال لـه أبو بكر: واهلل يا علي لو شهد عندي الساعة من أ

 بهذا األمر سلمته إليك، رضي من رضي وسخط من سخط!.

: يا أبا بكر، هل تعلم أحدًا أوثق من رسول فقال لـه أمري املؤمنني 

اهلل وقد أخذ بيعيت عليك يف أربعة مواطن، وعلى مجاعة منكم وفيهم عمر 

بيت أم وعثمان: يف يوم الدار، ويف بيعه الرضوان حتت الشجرة يوم جلوسه يف 

سلمة، ويف يوم الغدير بعد رجوعه من حجة الوداع، فقلتم بأمجعكم: مسعنا 

وأطعنا هلل ولرسوله. فقال لكم: اهلل ورسوله عليكم من الشاهدين. فقلتم 

بأمجعكم: اهلل ورسوله علينا من الشاهدين. فقال لكم: فليشهد بعضكم على 

ن مل يسمع. بعض، وليبلغ شاهدكم غائبكم، ومن مسع منكم فليسمع م

 ، وقمتم بأمجعكم تهنون رسول اهلل فقلتم: نعم يا رسول اهلل 

وتهنوني بكرامة اهلل لنا، فدنا عمر وضرب على كتفي وقال حبضرتكم: بخ بخ يا 

 ابن أبي طالب أصبحت موالي وموىل املؤمنني؟.

شاهدًا  فقال أبو بكر: ذكرتين أمرًا يا أبا احلسن لو يكون رسول اهلل 

 منه. فأمسعه

................................................................................................................................................. 
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: ورسوله عليك من الشاهدين، يا أبا بكر إن فقال لـه أمري املؤمنني 

يف أخذ حقي الذي جعله اهلل  حيًا يقول لك: إنك ظامل رأيت رسول اهلل 

 ورسوله لي دونك ودون املسلمني أن تسلم هذا األمر إليَّ وختلع نفسك منه.

حيًا  فقال أبو بكر: يا أبا احلسن، وهذا يكون! أن أرى رسول اهلل 

 بعد موته فيقول لي ذلك!.

 : نعم يا أبا بكر.فقال لـه أمري املؤمنني 

 قال: فأرني إن كان ذلك حقًا.

: واهلل ورسوله عليك من الشاهدين إنك تفي ل لـه أمري املؤمنني فقا

 مبا تقول؟. قال أبو بكر: نعم.

على يده، وقال: تسعى معي حنو مسجد قبا.  فضرب أمري املؤمنني 

فدخل املسجد وأبو بكر من ورائه، فإذا هو  فلما ورده تقّدم أمري املؤمنني 

ما رآه أبو بكر سقط لوجهه كاملغشي جالس يف قبلة املسجد، فل برسول اهلل 

 : ارفع رأسك أيها الضليل املفتون.عليه، فناداه رسول اهلل 

فرفع أبو بكر رأسه وقال: لبيك يا رسول اهلل، أحياة بعد املوت يا رسول 

 اهلل!.

فقال: ويلك يا أبا بكر، 

(217) قال: فسكت أبو بكر وشخصت عيناه حنو رسول اهلل .. 

فقال: ويلك يا أبا بكر، أنسيت ما عهدت اهلل ورسوله عليه يف املواطن 

 .األربع لعلي 

 فقال: ما نسيتها يا رسول اهلل.

 فقال: ما بالك اليوم تناشد عليًا فيها ويذكرك فتقول نسيت؟.

                                                           

 .30سورة فصلت:  (651)
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 بينه وبني علي بن أبي طالب  ما جرى وقص عليه رسول اهلل 

 إىل آخر، فما نقص منه كلمة وما زاد فيه كلمة.

فقال أبو بكر: يا رسول اهلل، فهل من توبة، وهل يعفو اهلل عين إذا 

 ؟.سلمت هذا األمر إىل أمري املؤمنني 

 قال: نعم يا أبا بكر، وأنا الضامن لك على اهلل ذلك إن وفيت.

 ما.عنه قال: وغاب رسول اهلل 

وقال: اهلل، اهلل يفَّ يا علي سر معي إىل منرب  فتشبث أبو بكر بعلي 

حتى أعلو املنرب وأقص على الناس ما شاهدت ورأيت من أمر  رسول اهلل 

رسول اهلل وما قال لي وما قلت لـه وأمرني به، وأخلع نفسي من هذا األمر 

 وأسلمه إليك.

 ك شيطانك.: أنا معك إن تركفقال لـه أمري املؤمنني 

 فقال أبو بكر: إن مل يرتكين تركته وعصيته.

: إذًا تطيعه وال تعصيه، وإمنا رأيت ما رأيت لتأكيد فقال أمري املؤمنني 

 احلجة عليك.

وأبو بكر  وأخذ بيده وخرجا من مسجد قبا يريدان مسجد رسول اهلل 

ا الذي كان خيفق بعضه بعضًا ويتلون ألوانًا، والناس ينظرون إليه وال يدرون م

حتى لقيه عمر بن اخلطاب. فقال لـه: يا خليفة رسول اهلل ما شأنك، وما الذي 

 .(218)دهاك؟، إىل آخر احلديث

 فال دافع وال مانع

                                                           

 .5ب 35ص 20، وحبار األنوار: ج 266-261ص 2راجع إرشاد القلوب: ج (652)
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، خذالن لرسول اهلل  خذالن القوم لفاطمة الزهراء 

د أن يفي فاطمة بضعة مين : هـبضميمة قول دوني : قوهلافإن 

من  ، ومن الواضح ما يرتتب على خذالنه  اجلماعة خذلوا رسول اهلل

 .احلرمة والفسق وسوء العذاب

جيب أن يكون هناك دافع ومانع على مر األزمان، وذلك للدفاع 

ومنع الظاملني والغاصبني من مكائدهم. فإن أتباع من  عن حق أهل البيت 

يظلمونهم اليوم ويظلمون شيعتهم  رسول اهلل بعد  ظلم أهل البيت 

 :ويتآمرون عليهم. يف )منية املريد( عن التفسري املنسوب لإلمام العسكري 

إن من تكفل بأيتام آل حممد املنقطعني عن  :قال حممد بن علي 

إمامهم، املتحريين يف جهلهم، األسراء يف أيدي شياطينهم ويف أيدي النواصب 

تنقذهم منهم وأخرجهم من حريتهم، وقهر الشياطني برّد من أعدائنا، فاس

وسواسهم، وقهر الناصبني حبجج ربهم ودليل أئمتهم، ليفضلوا عند اهلل على 

العابد بأفضل املواقع، بأكثر من فضل السماء على األرض، والعرش على 

الكرسي، واحلجب على السماء، وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة 

 .(213)أخفى كوكب يف السماء البدر على

................................................................................................................................................. 

 ويف )املنية( أيضًا، عن التفسري املنسوب:

                                                           

 .1ف 116منية املريد: ص (653)
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ائمكم من العلماء لوال من يبقى بعد غيبة ق :وقال علي بن حممد 

الداعني إليه، والدالني عليه، والذابني عن دينه حبجج اهلل، واملنقذين لضعفاء 

عباد اهلل من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب الذين ميسكون أزمة 

قلوب ضعفاء الشيعة كما ميسك السفينة سكانها، ملا بقي أحد إال ارتد عن دين 

 .(214)اهلل عزوجل اهلل، أولئك هم األفضلون عند

 مل يكن مانع أمام ابن أبي  :أي فال دافع وال مانع : قوهلا

قحافة مينعه من اغتصاب فدك، وال دفعه أحد بعد الغصب حتى ُيرجع احلق إىل 

 .(211)أهله

 

                                                           

 .1ف 116منية املريد: ص (651)

هو من يقف سدًا أمام  (املانع)والدفع يتضمن معنى إجيابيًا، فـ قد يقال: املنع يتضمن معنى سلبيًا،  (655)

 هو من يهامجه. (الدافع)العدو، و
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 خرجت  كاظمة

مة آل الرسول كما جيب ـ أو يستحب حسب املوارد ـ ذكر كلي ظال

، الصديقة ب أو يستحب ذكر اجلزئيات واملفردات، ومن ذلك بيان أن جي

 .خرجت كاظمة فاطمة 

اإلنسان الذي ميتأل غيظًا فإن  .. الصابرة عليه؛غيظًا ئةمتلامل (:كاظمة)الو

وكظم غيضه  ،هو جترع الغيظ مع الصرب (:الكظمو) يكون كاظمًا. هوالُيظِهر

خرجت من  ها يعين أنإمضائه، كظمًا: إذا جترعه وحبسه وهو قادر على 

سرتجاع فدك الحماولة كان خروجها و هاكظمت غيظ هاغيظًا لكن ئةممتلهي الدار و

 .الشرعيةحسب املوازين وإحقاق احلق 

.. ويف )اجملمع(: مسي و)الكاظم( لقب موالنا موسى بن جعفر 

 كان يعلم من جيحد بعده إمامته ويكظم غيظه عليهم، وقد سقي بذلك ألنه 

 .(216)السم يف سبع مترات ومات يف حبس سندي بن شاهك من عمال هارون

 .(217)كظام بساموجاء يف وصف املؤمن: 

 .(212)َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظوقال تعاىل: 

ما من عبد كظم غيظًا إال زاده اهلل عزوجل عزًا  :وقال أبو عبد اهلل 

 يف الدنيا واآلخرة، وقد قال اهلل عزوجل: 

                                                           

 .(كظم)مادة  155ص 6جممع البحرين: ج (656)

 .1باب املؤمن وعالماته وصفاته ح 226ص 2الكايف: ج (651)

 .131سورة آل عمران:  (656)
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................................................................................................................................................. 

(217)يظه ذلك، وأثابه اهلل مكان غ(260). 

قدم إليه صفحة فيها طعام حار  وروي: أن عبدًا ملوسى بن جعفر 

. فعجل، فصبها على رأسه ووجهه فغضب. فقال لـه: 

قد   :. قال . قال: قد كظمت :قال 

: أنت حّر لوجه اهلل . قال (267). قال: عفوت

 .(268)وقد حنلتك ضيعيت الفالنية

إضافة إىل غصبهم  (263)خرجت كاظمة  الصديقة والوجه يف كون

اخلالفة وغصبهم فدكًا املوجبني ألشد الغيظ: إن اخلروج إىل األعداء واحملاجة 

فكيف لو كانت اليت خرجت هي سيدة  ..معهم مما يشق على النفس أشد املشقة

؟ وكيف لو كان اخلروج إىل من تعلم أنهم اهلل اء العاملني ورحيانة رسول نس

 سوف ال ينصفونها بل يزيدونها غمًا إىل غم وهمًا فوق هم؟.

كان مبقدورها الدعاء عليهم  ولعل الوجه يف )كاظمة( أنها 

 .أيضًا مل تفعل فقد كظمت غيظها من هذه اجلهةلكنها و ،الستئصال شأفتهم

 

                                                           

 .131سورة آل عمران:  (650)

 .21ح 03ب 119-190ص 66حبار األنوار: ج (669)

 .131سورة آل عمران:  (661)

 نبذ من األقوال احلكيمة. 16ص 16شرح نهج البالغة، البن أبي احلديد: ج (662)

 أي الوجه يف كون اخلروج حالة كظم الغيظ. (663)
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 غمةوعدت  را



رجعت بعد حماجة أبي بكر   يستحب بيان أن فاطمة الزهراء

والرغام  ،مةرَغاملمبعنى:  (الراغمة)و راغمة، وقد جيب بيان ذلك حسب املوارد.

مل يتحقق هدفه و ُيهان من قبل خصمههو الرتاب، وهذا كناية عن اإلنسان الذي 

 أجله.ويرجع صفر اليدين عما خرج من 

حيث كان  ،ل إدانة أخرى للقومشّكُي عدُت راغمة :قوهلا 

مل يرضوها لكنهم  (264)ن اهلل يرضى لرضاهاإالواجب عليهم أن يرضوها حيث 

 بل أسخطوها حتى عادت راغمة. ،بل مل ينصفوهافحسب، 

 حيرم إرجاع املظلوم راغمًا مهانًا ذلياًل. 

كان أبي يقول: اتقوا الظلم؛ ، قال: عبد اهلل عن مساعة، عن أبي 

 .(261)فإن دعوة املظلوم تصعد إىل السماء

، قال: قال رسول اهلل وعن هشام بن سامل، عن أبي عبد اهلل 

 :اتقوا الظلم؛ فإنه ظلمات يوم القيامة(266) . 

................................................................................................................................................. 

                                                           

بني واجب  إرضاء اهلل على درجات، منها الواجب ومنها املستحب، وكذلك إرضاؤها  (661)

 .ومستحب ـ منه 

 .6011ح 52ب 120-126ص 1يعة: جوسائل الش (665)

 .29011ح 11ب 16ص 16وسائل الشيعة: ج (666)
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 : ، قال: قال رسول اهلل وعن السكوني، عن أبي عبد اهلل 

 إياكم ودعوة املظلوم؛ فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر اهلل عزوجل إليها

 ا أحّد من فيقول: ارفعوها حتى أستجيب لـه. وإياكم ودعوة الوالد؛ فإنه

 .(267)السيف

إن اهلل عزوجل ، قال: وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اهلل 

أوحى إىل نيب من األنبياء يف مملكة جبار من اجلبابرة: أن ائت هذا اجلبار فقل لـه: 

إني مل أستعملك على سفك الدماء واختاذ األموال، وإمنا استعملتك لتكف عين 

 .(262)ع ظالمتهم وإن كانوا كفارًاأصوات املظلومني؛ فإني لن أد

ما من مظلمة أشد ، قال: وعن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد اهلل 

 .(267)من مظلمة ال جيد صاحبها عليها عونًا إال اهلل عزوجل

ما من أحد يظلم مظلمة إال ، قال: وعن زرارة، عن أبي جعفر 

بني اهلل فإذا تاب غفر أخذه اهلل بها يف نفسه وماله، فأما الظلم الذي بينه و

 .(270)له

يف قول اهلل عزوجل: وعن أبي عبد اهلل 

(277) :قال ،قنطرة على الصراط ال جيوزها عبد مبظلمة(278). 

                                                           

 .3باب من تستجاب دعوته ح 590ص 2الكايف: ج (661)

 عقاب من ظلم. 212ثواب األعمال: ص (666)

 .1باب الظلم ح 331ص 2الكايف: ج (660)

 .29012ح 11ب 11ص 16وسائل الشيعة: ج (619)

 .11سورة الفجر:  (611)

 عقاب من ظلم. 212صثواب األعمال:  (612)
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................................................................................................................................................. 



أفضل أسوة للدفاع عن  وأمري املؤمنني  هذا وقد كان رسول اهلل 

 املظلوم واألخذ حبقه، وما أكثر القصص يف هذا الباب:

 عن عاصم بن محزة السلولي، قال: مسعت غالمًا باملدينة وهو يقول: 

 ، احكم بيين وبني أمي!.يا أحكم احلاكمني

 فقال لـه عمر بن اخلطاب: يا غالم، مل تدعو على أمك؟.

فقال: يا أمري، إنها محلتين يف بطنها تسعة أشهر وأرضعتين حولني، فلما 

ترعرعت وعرفت اخلري من الشر، ومييين عن مشالي، طردتين وانتفت مين، 

 وزعمت أنها ال تعرفين.

 فقال عمر: أين تكون الوالدة؟.

 قال: يف سقيفة بين فالن.

 فقال عمر: عليَّ بأم الغالم.

قال: فأتوا بها مع أربعة إخوة هلا، وأربعني قسامة يشهدون هلا أنها 

التعرف الصيب، وأن هذا الغالم غالم مدٍع ظلوٌم غشوم يريد أن يفضحها يف 

 عشريتها، وأن هذه جارية من قريش مل تتزوج قط، وأنها خبامت ربها.

 يا غالم، ما تقول؟. فقال عمر: 

فقال: يا أمري ، هذه واهلل أمي محلتين يف بطنها تسعة أشهر وأرضعتين 

حولني، فلما ترعرعت وعرفت اخلري من الشر، ومييين من مشالي، طردتين 

 وانتفت مين وزعمت أنها ال تعرفين.
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 فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغالم؟.

فقالت: يا أمري، والذي احتجب بالنور فال عني تراه، وحق حممد وما 

ولد، ما أعرفه وال أدري من أي الناس هو، وإنه غالم مدٍع يريد أن يفضحين يف 

 رية من قريش مل أتزوج قط، وإني خبامت ربي.عشريتي، وإني جا

 فقال عمر: ألِك شهود؟.

 فقالت: نعم هؤالء.

فتقدم األربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغالم مدع يريد أن يفضحها 

 يف عشريتها، وأن هذه جارية من قريش مل تتزوج قط، وأنها خبامت ربها.

لسجن حتى نسأل عن فقال عمر: خذوا هذا الغالم وانطلقوا به إىل ا

 الشهود، فإن عدلت شهادتهم جلدته حد املفرتي.

يف بعض  فأخذوا الغالم ينطلق به إىل السجن، فتلقاهم أمري املؤمنني 

 ، إنين غالم مظلوم.الطريق، فنادى الغالم: يا ابن عم رسول اهلل 

وأعاد عليه الكالم الذي كلم به عمر، ثم قال: وهذا عمر قد أمر بي إىل 

 بس!.احل

 .ردوه إىل عمر :فقال علي 

 فلما ردوه، قال هلم عمر: أمرت به إىل السجن فرددمتوه إليَّ.

أن نرده إليك، ومسعناك  فقالوا: يا أمري، أمرنا علي بن أبي طالب 

 أمرًا. وأنت تقول: ال تعصوا لعلي 

 .عليَّ بأم الغالمفقال:  فبينا هم كذلك إذ أقبل علي 

 .يا غالم، ما تقول؟ :ل علي فأتوا بها، فقا
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 .أ تأذن لي أن أقضي بينهملعمر:  فأعاد الكالم، فقال علي 

يقول:  وكيف ال وقد مسعت رسول اهلل فقال عمر: سبحان اهلل، 

 أعلمكم علي بن أبي طالب.

 .يا هذه، ألِك شهودثم قال للمرأة: 

 .نعمقالت: 

 : فتقدم األربعون قسامة فشهدوا بالشهادة األوىل. فقال علي 

 ألقضني اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبييب

 .ا ـ ألِك ولي؟ـ ثم قال هل رسول اهلل 

 قالت: نعم هؤالء إخوتي.

 .أمري فيكم ويف أختكم جائز؟فقال إلخوتها: 

 ، أمرك فينا ويف أختنا جائز.فقالوا: نعم يا ابن عم حممد 

أشهد اهلل وأشهد من حضر من املسلمني أني قد زوجت  :فقال علي 

ا قنرب عليَّ هذا الغالم من هذه اجلارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، ي

خذها فصبها يف حجر . فأتاه قنرب بها فصبها يف يد الغالم، قال: بالدراهم

 ، يعين: الغسل.امرأتك، وال تأتنا إاّل وبك أثر العرس

 فقام الغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة، ثم تلببها فقال هلا: قومي.

من ولدي هذا،  فنادت املرأة: النار النار يا ابن عم حممد، تريد أن تزوجين

واهلل ولدي زوجين إخوتي هجينًا فولدت منه هذا الغالم، فلما ترعرع وشب 

 أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا واهلل ولدي وفؤادي يتقلى أسفًا على 

 ولدي.
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قال: ثم أخذت بيد الغالم وانطلقت، ونادى عمر: وا عمراه، لوال علي 

 .(273)هللك عمر

جاء رجل إىل قال:  عن أبان األمحر، عن الصادق جعفر بن حممد 

 وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثين عشر درهمًا. رسول اهلل 

 : يا علي، خذ هذه الدراهم فاشرت لي ثوبًا ألبسه.فقال

: فجئت إىل السوق فاشرتيت لـه قميصًا باثين عشر قال علي 

 فنظر إليه. درهمًا، وجئت به إىل رسول اهلل 

 فقال: يا علي، غري هذا أحب إليَّ، أترى صاحبه يقيلنا؟.

هلل فقلت: ال أدري.  فقال: انظر. فجئت إىل صاحبه فقلت: إن رسول ا

  قد كره هذا، يريد ثوبًا دونه فأقلنا فيه. فرد عليَّ الدراهم وجئت به إىل

، فمشى معي إىل السوق ليبتاع قميصًا، فنظر إىل جارية قاعدة رسول اهلل 

 : ما شأنِك؟.على الطريق تبكي، فقال هلا رسول اهلل 

بها قالت: يا رسول اهلل، إن أهل بييت أعطوني أربعة دراهم ألشرتي هلم 

 حاجة فضاعت فال أجسر أن أرجع إليهم.

 أربعة دراهم، وقال: ارجعي إىل أهلِك.  فأعطاها رسول اهلل 

إىل السوق فاشرتى قميصًا بأربعة دراهم ولبسه  ومضى رسول اهلل 

 ومحد اهلل، وخرج فرأى رجاًل عريانًا يقول: من كساني كساه اهلل من ثياب 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .6باب النوادر ح 123ص 1الكايف: ج (613)
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قميصه الذي اشرتاه وكساه السائل، ثم رجع إىل  اجلنة. فخلع رسول اهلل 

السوق فاشرتى باألربعة اليت بقيت قميصًا آخر فلبسه ومحد اهلل ورجع إىل 

: ما لِك ، وإذا اجلارية قاعدة على الطريق، فقال هلا رسول اهلل منزلـه

 التأتني أهلِك؟.

 قالت: يا رسول اهلل، إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني.

 : مري بني يدي ودليين على أهلِك.فقال رسول اهلل 

حتى وقف على باب دارهم، ثم قال: السالم  فجاء رسول اهلل 

. فلم جييبوه، فأعاد السالم فلم جييبوه، فأعاد السالم، عليكم يا أهل الدار

 فقالوا: عليك السالم يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته.

 فقال هلم: ما لكم تركتم إجابيت يف أول السالم والثاني؟.

 قالوا: يا رسول اهلل، مسعنا سالمك فأحببنا أن تستكثر منه.

 ليكم فال تؤاخذوها.: إن هذه اجلارية أبطأت عفقال رسول اهلل 

 فقالوا: يا رسول اهلل، هي حرة ملمشاك.

: احلمد هلل، ما رأيت اثين عشر درهمًا أعظم بركة فقال رسول اهلل 

 .(274)من هذه، كسا اهلل بها عريانني وأعتق بها نسمة

وروي أنه كان اهليثم يف جيش، فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة 

 فأنكر ذلك منها وجاء إىل عمر وقص عليه،فأمر برمجها!، فأدركها  أشهر بولد،

................................................................................................................................................. 

                                                           

 1ح 0ب 215-211ص 16حبار األنوار: ج (611)



327 

 

، إنها صدقت إن اربع على نفسكمن قبل أن ترجم، ثم قال لعمر:  علي 

، وقال: (271)اهلل تعاىل يقول: 

(276)فاحلمل والرضاع ثالثون شهرًا ،. 

فقال عمر: لوال علي هللك عمر، وخلى سبيلها وأحلق الولد 

 .(277)بالرجل

أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من ـ يف خرب ـ:  وعن اإلمام الرضا 

األنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به، فضربه ضربتان بالسيف حتى ظن أنه هلك، 

فحمل إىل منزلـه وبه رمق فربأ اجلرح بعد ستة أشهر، فلقيه األب وجره إىل عمر 

ما هذا الذي نني. فقال لعمر: فدفعه إليه عمر، فاستغاث الرجل إىل أمري املؤم

. أ مل يقتله مرة. فقال: النفس بالنفس. قال: حكمت به على هذا الرجل! 

. فبهت ثم قال: فاقض ما أنت فيقتل مرتني! قال: قد قتلته ثم عاش. قال: 

. قال: بلى، فيبطل دم أ مل تقتله مرة؟، فقال لألب: قاض. فخرج 

أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به، ثم ال ولكن احلكم ابين!. قال: 

. البد أن يأخذ حبقه. قال: هو و اهلل املوت والبد منه. قال: تقتله بدم ابنك

قال: فإني قد صفحت عن دم ابين ويصفح لي عن القصاص. فكتب بينهما كتابًا 

يا أبا  بالرباءة، فرفع عمر يده إىل السماء وقال: احلمد هلل أنتم أهل بيت الرمحة

 .(272)احلسن ـ ثم قال ـ لو ال علي هللك عمر

                                                           

 .15سورة األحقاف:  (615)

 .233سورة البقرة:  (616)

 .11139ح 12ب 123ص 15مستدرك الوسائل: ج (611)

 يف عهد عمر. فصل يف ذكر قضاياه  366-365ص 2املناقب: ج (616)
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 أضرعت خدك يوم أضعت حدك



شد احملرمات بالعنوان أالواجب بالعنوان األولي من رمبا يكون 

عليه، الثانوي، وكذلك احملرم قد يتحول إىل واجب إذا طرأ العنوان الثانوي 

عظم القربات يف أولكنه من  ..ؤها يف التهلكة حرامفتعريض النفس للقتل وإلقا

، والتعرض لألسر والذل حمرم إال أنه يكون من املشروع ساحة القتال واجلهاد

والسبب  ،أعظم الطاعات عندما يكون السبب يف إعالء راية اإلسالم يف األرض

 أهل بيته  ض سيد الشهداءولذلك عّر ،يف فضح الظامل على مدى الدهر

 رم رسول اهلل وهم ُح .لألسر باصطحابهم معه إىل كربالء 

من   ولذلك السبب كان موقف أسد اهلل الغالب علي بن أبى طالب

وغاصيب   ظامليه وغاصيب حقه ومن ظاملي زوجته الطاهرة فاطمة الزهراء

وذلك بأمر صريح ووصية واضحة من  ضرع خده وأضاع حدهأفقد  ،حقها

هلو أكرب اجلهاد: أن يصرب املرء على الصرب ن هذا إعلى ما مر، ف  رسول اهلل

  كما صرب رسول اهلل ..امتثااًل ألمر اهلل تعاىل ،أذى وهو قادر على إزاحته

مكة ومل يأذن للمسلمني بالدفاع عن أنفسهم أو عن أي وجوده يف طوال فرتة 

فيأمرهم بون أشد التعذيب عَذعليهم وهم ُي  بل كان مير هو ،مظلوم منهم

 الصرب ثم الصرب ثم الصرب..ب

 .(277)صربًا يا آل ياسر، فإن موعدكم اجلنة :قال 

 وقد قال  ،وهذا الصرب هو أجلى مصاديق الصرب الواجب ذي األجر العظيم

                                                           

 القول يف إسالم أبي بكر وعلي وخصائص كل منهما. 255ص 13شرح نهج البالغة: ج (610)
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 .(220)تعاىل: 

 لبعلها اإلمام علي  الزهراءالصديقة ومن ذلك يتضح أن خطاب 

  بـأضرعت خدك يوم أضعت حدك  ليس نقدًا لـه  وعتابًا ـ كما قد

لـه   املة بوصية رسول اهللع يتصوره سطحيو التفكري ـ كيف وهي 

 .وأمره إياه بالصرب وعدم التصدي للقوم بالقوة؟

وهو كالعتاب يف ظاهر األمر،  لـه  بل إن هذا اخلطاب منها 

ه وعظمة موقفه حيث ضحى مبكانته ومهابته وحّد لتوضح عظمة اإلمام 

حممد رسول  ..ولكيال متحى كلمة )ال إله إال اهلل، امتثااًل ألمر اهلل ورسوله 

 اهلل( من وجه األرض.

 ، ضرع الرجل: خضع وذل.مبعنى: أذللت أضرعت :قوهلا 

عادة باإلضافة إىل أن حالة العز والذل تظهر  ،كناية عن الشخصية (اخلد)و

 الوجه واخلد. على مالمح

 .الضياعومن اإلضاعة  ،مبعنى: أهملت قدرك أضعت حدكو

 .فدك عليَّوك فلم يردوا يعين: إن القوم مل خيافوك ومل يهاب

حيث ضحى مبهابته  ،كان من أعظم اجلهاد وقد سبق أن ذلك منه 

 ووصيته.  التزامًا بأمر رسول اهللوقدرته على التصدي، ومكانته 

ومن صرب على الطاعة كتب اهلل لـه ستمائة درجة، ما  :قال النيب 

 .(227)رشبني الدرجة إىل الدرجة كما بني ختوم األرض إىل علو الع

                                                           

 .19سورة الزمر:  (669)

 .36ب 126-121ص 1إرشاد القلوب: ج (661)
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 افترست الذئاب وافترشت التراب

الصرب والرضا عن اهلل رأس طاعة  :وقال علي بن احلسني 

 .(228)اهلل

من صرب نال بصربه درجة الصائم القائم، ودرجة  :وعن أبي جعفر 

 .(223)الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام حممد 

 .(224)امن صرب على مصيبة فله من األجر بوزن جبال الدني :وقال 

 
 

 افترست الذئاب وافترشت التراب

يف املواقف  (221)على املؤمن أن يتصف بالصفات املتضادةيلزم 

فإن املقياس يف اإلميان ليس هو نوعية ، أمر اهلل تعاىلكل حبسبه وامتثااًل املتضادة 

وقفه يف وال م ،وال موقفه حالة الشدة فحسب ،موقف اإلنسان حالة الرخاء فقط

 أو موقفه حمكومًا إذا غاير موقفه حاكمًا. ،السلم دون احلرب أو العكس

 ،(226)يف الشدة والرخاء ،املتحري رضوانه ،م ألمر اهللبل املؤمن هو املسّل

                                                           

 .3باب الرضا بالقضاء ح 69ص 2الكايف: ج (662)

 ثواب االسرتجاع عند املصيبة. 106ثواب األعمال: ص (663)

 .2311ح 61ب 139ص 2مستدرك الوسائل: ج (661)

َأِشدَّاُء كما يف قوله تعاىل:  ،و متضادًا وإن كان يف واقعه يشكل الصورة املتكاملةاملقصود ما يبد (665)

 .20سورة الفتح:  َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم

 يف الشدة صبور ويف الرخاء شكور. (666)
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ويف ق، ــوالصدي (227)دوـويف املنزل وخارجه، ويف السلم واحلرب، ومع الع

 القــوة

................................................................................................................................................. 

مواجهة األعداء.. ، ففي موطن احلرب أسد باسل ال خياف من (222)والضعف

 .وهكذا وهلم جرًا ،ويف حمراب العبادة عبد ذليل خاضع

دو النظر ـ أشد التجلي يف اإلمام ولقد جتلت تلك الصفات املتضادة ـ يف ب

 :(227)فكان كما قال القائل  علي

تلك إىل جتلي صفتني من أعظم   وقد أشارت الصديقة الكربى

حيث   الصفات ـ اليت قد تبدو متضادة ـ يف موىل املوحدين وأمري املؤمنني

 .افرتشت الرتابو افرتست الذئابقالت: 

بل  ،احلرب والقتال مل يتوان ومل يضعف فعندما كانت مسؤوليته 

 .)افرتس الذئاب(

، الصرب وكظم الغيظ مل ينفجر ومل يقاتل كانت مسؤوليته  وعندما

 )افرتش الرتاب(.بل 

 .وما أندر من استطاع أن جيمع كلتا الصفتني؟

ـ استطاع أن جيمعهما بتلك الدرجة  وال أحد ـ غري أمري املؤمنني علي 

                                                           

 .6سورة املائدة:  ا اْعِدُلواَواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلومثل االلتزام بقوله:  (661)

 لطاغي.لوال يتملق  ،وعند الضعف ال جينب ،فعند القوة ال يطغى (666)

 .وهو صفي الدين احللي عبد العزيز بن السرايا تلميذ احملقق احللي  (660)
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 العظيمة.

 

................................................................................................................................................. 



 قالتكما   يستحب التحدث عن شجاعة اإلمام علي

فإن التحدث عن  ،وقد جيب ذلك افرتست الذئاب :الصديقة الطاهرة 

ذكره، باإلضافة إىل أنه يوجب تعظيم لـه وختليد ل)عليه الصالة والسالم( شجاعته 

حيبون ذوي الشجاعة كما حيبون أصحاب الفضائل  همألن ؛التفاف الناس حوله

وبذلك يكون بيان الشجاعة حتريضًا على االلتفاف، كما أنه  ،ويلتفون حوهلم

وهكذا  وعلى جتذر صفة الشجاعة يف الناس وتوسع دائرتها. ،يبعث على التأسي

 الشجاعة. عن علي بن جعفر، عن أبي احلسن قمة يف كان سائر األئمة 

  :قال حنن يف العلم والشجاعة سواء، ويف العطايا على قدر ما

 .(270)نؤمر

أعطينا أهل البيت سبعة مل يعطهن أحد كان قبلنا  :وقال رسول اهلل 

وال يعطاهن أحد بعدنا: الصباحة،والفصاحة،والسماحة، والشجاعة، والعلم، 

 .(277)للنساءواحللم، واحملبة 

 .(278)إن اهلل حيب الشجاعة ولو على قتل حية :وقال 

 .(273)الشجاعة زين :وقال أمري املؤمنني 

                                                           

 .1ح 12ب 351ص 25حبار األنوار: ج (609)

 .15النوادر للراوندي: ص (601)

 .0109ح 30ب 201ص 6مستدرك الوسائل: ج (602)
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 .(274)الشجاعة عز حاضر :وقال 

................................................................................................................................................. 

السخاء والشجاعة غرائز شريفة يضعها اهلل سبحانه فيمن  :وقال 

 .(271)أحبه وامتحنه

 ويف يوم اخلندق عند ما قال ابن عبد ود يف املبارزة:

 :أجابه أمري املؤمنني 

(276)

 



وعلى عظيم   يستحب التأكيد على مظلومية اإلمام علي

مة يوجب إثارة ظالالخاصة أن بيان  ،وقد جيب ذلك ملا سبق ذكره ،صربه

إضافة لإلنشداد )عليه الصالة والسالم( عواطف الناس وإنشدادهم ـ عاطفيًا ـ لـه 
                                                                                                                                        

 .5521الشجاعة والفتوة ح 2ف 2ب 3ق 250غرر احلكم ودرر الكلم: ص (603)

 .5525الشجاعة والفتوة ح 2ف 2ب 3ق 250غرر احلكم ودرر الكلم: ص (601)

 .6113مدحها وفضيلتها ح 1ف 1ب 5ق 315غرر احلكم ودرر الكلم: ص (605)

 .11ب 291-293ص 29حبار األنوار: ج (606)
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يف بعض فإن اإلنشداد العاطفي أقوى  ،الفكري والعلمي والعقائديالعقلي و

 إن ــــف ة..والعقائدي ةالفكري اتاالنتماءسائر وهو إىل ذلك يعمق ويركز األحيان، 

................................................................................................................................................. 

ألن  ؛ه ويهتفون بامسهـالناس عادًة يتعاطفون مع املظلوم وجيتمعون حول

 ظلومية مقرونة باحملبوبّية.امل

األئمة و)صلوات اهلل وسالمه عليه( سني ولذا نرى التفاف الناس حول اإلمام احل

يوجب اإلقتداء بهم واالستعداد للتضحية وهذا )صلوات اهلل عليهم أمجعني( الطاهرين 

 .يف سبيل اهلل سبحانهنفيس بكل غال و

يوجب تعرية   مة أهل البيتباإلضافة إىل أن التحدث عن ظال

 سبق.الظامل وفضحه وكشف القناع املزيف عن وجهه احلقيقي كما 

يعين أنك يف السابق  ،افرتست الذئاب وافرتشت الرتاب :قوهلا 

أما اليوم  ،كنت تفرتس الذئاب فكانوا خيافونك ويهابونك وحيذرون من بأسك

حنلة زوجتك،  غصبواجترؤوا عليك وحتى فقد افرتشت الرتاب وقعدت يف البيت 

مل يفعلوا ما فعلوا نهم إولعل يف الكالم تلميحًا إىل جنب القوم وهشاشتهم حيث 

  قد افرتش الرتاب وأنه مأمور بالصرب.  إال عندما علموا أن اإلمام

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتْعِديَك َعَلى ُقَرْيٍش يف نهج البالغة:  قال أمري املؤمنني 

ا َعَلى ُمَناَزَعِتي َوَمْن َأَعاَنُهْم؛ َفِإنَُّهْم َقْد َقَطُعوا َرِحِمي، َوَأْكَفُئوا ِإَناِئي، َوَأْجَمُعو

َحّقًا ُكْنُت َأْوَلى ِبِه ِمْن َغْيِري، َوَقاُلوا: َأاَل ِإنَّ ِفي اْلَحقِّ َأْن َتْأُخَذُه َوِفي اْلَحقِّ َأْن 

ُتْمَنَعُه َفاْصِبْر َمْغُمومًا َأْو ُمْت ُمَتَأسِّفًا، َفَنَظْرُت َفِإَذا َلْيَس ِلي َراِفٌد َواَل َذابٌّ َواَل 

ِإالَّ َأْهَل َبْيِتي َفَضَنْنُت ِبِهْم َعِن اْلَمِنيَِّة، َفَأْغَضْيُت َعَلى اْلَقَذى، َوَجِرْعُت  ُمَساِعٌد

ِريِقي َعَلى الشََّجا، َوَصَبْرُت ِمْن َكْظِم اْلَغْيِظ َعَلى َأَمرَّ ِمَن اْلَعْلَقِم، َوآَلَم ِلْلَقْلِب 
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 .(277)ِمْن َوْخِز الشَِّفاِر

................................................................................................................................................. 

، عن أبيه جعفر وعن إسحاق بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر 

خطبة بالكوفة،  خطب أمري املؤمنني قال:  عن آبائه  بن حممد 

ر كالمه قال: أال وإني ألوىل الناس بالناس، وما زلت مظلومًا فلما كان يف آخ

 .منذ قبض رسول اهلل 

فقام إليه أشعث بن قيس فقال: يا أمري املؤمنني، مل ختطبنا خطبة منذ 

قدمت العراق إال وقلت: واهلل إني ألوىل الناس بالناس، فما زلت مظلومًا منذ 

 بت بسيفك دون ظالمتك؟.قبض رسول اهلل وملا ولي تيم وعدي، أال ضر

يا ابن اخلمارة، قد قلت قواًل فامسع مين، واهلل ما فقال أمري املؤمنني: 

أخربني وقال لي: يا أبا احلسن،  منعين من ذلك إال عهد أخي رسول اهلل 

إن األمة ستغدر بك وتنقض عهدي، وإنك مين مبنزلة هارون من موسى. 

ا كان ذلك كذلك. فقال: إن وجدت أعوانًا فقلت: يا رسول اهلل فما تعهد إليَّ إذ

فبادر إليهم وجاهدهم، وإن مل جتد أعوانًا فكّف يدك واحقن دمك حتى تلحق 

اشتغلت بدفنه والفراغ من شأنه، ثم  بي مظلومًا، فلما تويف رسول اهلل 

، ففعلت ثم أخذته (272)آليت ميينًا أني ال أرتدي إال للصالة حتى أمجع القرآن

ضته عليهم، قالوا: ال حاجة لنا به، ثم أخذت بيد فاطمة وابين وجئت به فأعر

ثم درت على أهل بدر وأهل السابقة فأنشدتهم حقي  احلسن واحلسني 

ودعوتهم إىل نصرتي، فما أجابين منهم إال أربعة رهط: سلمان، وعمار، 

واملقداد، وأبو ذر، وذهب من كنت أعتضد بهم على دين اهلل من أهل بييت، 
                                                           

 يف التظلم والتشكي من قريش. ومن كالم لـه  211البالغة، اخلطب:  نهج  (601)

 وبأمر مباشر منه. أي مجع تفسريه وتأويله وعلومه، أما القرآن فقد مجع يف عهد رسول اهلل  (606)
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 بني حفريين قرييب العهد جباهلية عقيل والعباس.وبقيت 

................................................................................................................................................. 

 .فقال لـه األشعث: كذلك كان عثمان ملا مل جيد أعوانًا كف يده حتى قتل

: يا ابن اخلمارة، ليس كما قست إن عثمان فقال لـه أمري املؤمنني 

جلس يف غري جملسه، وارتدى بغري ردائه، صارع احلق فصرعه احلق، والذي 

باحلق لو وجدت يوم بويع أخو تيم أربعني رهطًا جلاهدتهم يف  بعث حممدًا 

يزن عند اهلل جناح  اهلل إىل أن أبلي عذري ـ ثم قال ـ أيها الناس، إن األشعث ال

 .(277)بعوضة، وإنه أقل يف دين اهلل من عفطة عنز

لياًل وجاءه فالن وفالن  الصديقة فاطمة  وملا دفن أمري املؤمنني 

 ومل حنضرها؟.  فقاال: يا أبا احلسن ما محلك على أن تدفن بنت رسول اهلل 

 . ذلك عهدها إلي :َّقال 

 وفك. فقال الثاني: هذا واهلل شيء يف ج

فأخذ بتالبيبه ثم جذبه فاسرتخى يف يده، ثم  فثار إليه أمري املؤمنني 

واهلل لوال كتاب سبق وقول من اهلل، واهلل لقد فررَت يوم خيرب ويف قال: 

 .(700)مواطن، ثم مل ينزل اهلل لك توبة حتى الساعة

يف  ويف احلديث: أن األول والثاني بعد خطبة الصديقة فاطمة 

وكلفا خالد بن الوليد بهذه املهمة، فلما  را على قتل أمري املؤمنني املسجد تآم

 جلس األول يف التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنة، وعرف شدة علي 

وبأسه، فلم يزل متفكرًا ال جيسر أن يسّلم حتى ظن الناس أنه قد سها، ثم التفت 

                                                           

يف االعتذار من قعوده عن  قتال من تآمر  احتجاجه  101-109ص 1راجع االحتجاج: ج (600)

 من الناكثني والقاسطني واملارقني. عليه من األولني، وقيامه إىل قتال من بغى عليه

 .11ب 113-112ص 20راجع حبار األنوار: ج (099)
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 م ورمحة اهلل وبركاته.إىل خالد فقال: يا خالد ال تفعلن ما أمرتك والسالم عليك

................................................................................................................................................. 

 .يا خالد، ما الذي أمرك به؟ :فقال أمري املؤمنني 

 فقال: أمرني بضرب عنقك.

 ؟.عاًلأوكنت فاقال: 

 قال: إي واهلل لوال أنه قال لي: ال تقتله قبل التسليم لقتلتك.

فجلد به األرض، فاجتمع الناس عليه وقالوا: يا  قال: فأخذه علي 

عنه ثم التفت إىل الثاني فأخذ  أبا احلسن، اهلل اهلل حبق صاحب القرب. فخلى 

وكتاب من اهلل   يا ابن صهاك، واهلل لوال عهد من رسول اهللبتالبيبه وقال: 

 .(707)، ودخل منزلهسبق لعلمت أينا أضعف ناصرًا وأقل عددًا

من البيعة ألبي بكر، فقد أرسل  يف قصة السقيفة وامتناع أمري املؤمنني 

إليه، فاعرتضتهم فاطمة الزهراء  أبو بكر عدة من الناس ليأتوا بأمري املؤمنني 

 ذا، فتحرجنا أن ندخل بيتها بغري فعادوا،  فقالوا: إن فاطمة قالت كذا وك

 إذن. فغضب عمر وقال: ما لنا وللنساء.

ثم أمر أناسًا حوله أن حيملوا احلطب فحملوا احلطب ومحل معهم عمر، 

، ثم نادى الثاني حتى أمسع فجعلوه حول منزل علي وفاطمة وابنيهما 

ال : واهلل لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول اهلل وإعليًا وفاطمة 

 أضرمت عليك بيتك النار.

 .يا فالن، ما لنا ولك :فقالت فاطمة 

 فقال: افتحي الباب وإال أحرقنا عليكم بيتكم.

                                                           

على أبي بكر وعمر ملا منعا فاطمة  احتجاج أمري املؤمنني  05-01ص 1راجع االحتجاج: ج (091)

 فدك بالكتاب والسنة. الزهراء 
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................................................................................................................................................. 

 .أما تتقي اهلل، تدخل على بييتلت: فقا

فأبى أن ينصرف ودعا بالنار فأضرمها يف الباب، ثم دفعه فدخل فاستقبلته 

 . يا أبتاه، يا رسول اهللوصاحت:  فاطمة 

يا  :فرفع الثاني السيف وهو يف غمده فوجأ به جنبها، فصرخت 

، لبئس ما خلفك يا رسول اهلل، فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت: أبتاه

 . فالن وفالن

فأخذ بتالبيبه ثم نرته فصرعه، ووجأ أنفه ورقبته وهّم  فوثب علي 

والذي كرم حممدًا وما أوصاه به. فقال:  بقتله، فذكر قول رسول اهلل 

 بالنبوة يا ابن صهاك، لوال كتاب من اهلل سبق وعهد عهده إليَّ رسول اهلل 

 .(708)ديثاحل لعلمت أنك ال تدخل بييت

وقد مسع صارخًا ينادي: أنا مظلوم. فقال  وقال أمري املؤمنني 

 :هلم فلنصرخ معًا فإني ما زلت مظلومًا(703). 

و هو يف املسجد فقال: مظلوم.  وروي: أن أعرابيًا أتى أمري املؤمنني 

. ادن :. فدنا فقال: يا أمري املؤمنني، مظلوم. قال ادن مين :قال 

يا . فشكا ظالمته فقال: ما ظالمتك؟ضع يديه على ركبتيه قال: فدنا حتى و

أعرابي، أنا أعظم ظالمة منك، ظلمين املدر والوبر، ومل يبق بيت من العرب 

إال وقد دخلت مظلميت عليهم، وما زلت مظلومًا حتى قعدت مقعدي هذا، ثم 

 .(704)كتب لـه بظالمته ورحل

                                                           

 احلديث الرابع. 566-565راجع كتاب سليم بن قيس: ص (092)

 .391ص 0البالغة: ج راجع شرح نهج (093)

 .2ب 169ص 1راجع اخلرائج واجلرائح: ج (091)
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................................................................................................................................................. 

املنرب يوم  وعن عبد اهلل بن شريك، عن أبيه، قال: صعد علي 

أنا عبد اهلل وأخو رسوله، ال يقوهلا بعدي إال كذاب، ما زلت مجعة، فقال: 

بقتال الناكثني:  ، أمرني رسول اهلل ل اهلل مظلومًا منذ قبض رسو

طلحة والزبري، والقاسطني: معاوية وأهل الشام، واملارقني: وهم أهل 

 .(701)النهروان، ولو أمرني بقتال الرابعة لقاتلتهم

وايم اهلل يا بين ما زلت  :قال للحسن  وروي أن أمري املؤمنني 

 .(706) عليه وآلهمظلوما مبغيًا عليَّ منذ هلك جدك صلى اهلل

يستحب ـ وقد جيب ـ بيان حقيقة القوم وما كانوا عليه من السبعية 

 ألسالفهم   وكفى بوصف الصديقة الزهراء ،والضراوة والتوحش

 .ذلكشاهد صدق على  الذئاببـ 

 روي أنه أتى رجل إىل عمر فقال: يا أمري ، إن فالنًا ظلمين فأعدني عليه.

 فرفع يف السماء دّرته وضرب بها رأسه!، وقال: تدعون عمر وهو معرض

لكم حتى إذا شغل يف أمر املسلمني أتيتموه أعدني أعدني. فانصرف الرجل  

 .(707)يتذمر

وذكروا أنه غضب عمر على بعض عماله، فكلم امرأة من نساء عمر يف 

 ا عدوة اهلل، إمنا أن تسرتضيه لـه، فكلمته فيه، فغضب وقال:وفيم أنِت من هذا ي

                                                           

 .1526ح 11جملس 126األمالي للطوسي: ص (095)

 بيان. 15ب  626ص 20حبار األنوار: ج (096)

 نكت من كالم عمر وسريته وأخالقه. 16ص 12شرح نهج البالغة: ج (091)
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................................................................................................................................................. 

 .(702)أنت لعبة نلعب بِك وتفركني

ملا استشار أبا بكر وعمر  وقال حممد بن إسحاق: وكان رسول اهلل 

 ، غلظ عمر عليهم غلظة شديدة. فقال: (707)وسعد بن معاذ يف أمر األسارى

يا رسول اهلل، أطعين فيما أشري به عليك فإني ال آلوك نصحًا، قّدم عمك 

العباس فاضرب عنقه بيدك!، وقّدم عقياًل إىل علي أخيه يضرب عنقه!، وقّدم 

 كل أسري منهم إىل أقرب الناس إليه يقتله!. 

 .(770)ذلك ومل يعجبه ل اهلل قال: فكره رسو

فبكت النساء  وعن أنس بن مالك، قال: ملا ماتت رقية بنت النيب 

 بيده وقال:  عليها، فجاء عمر يضربهن بسوطه، فأخذ النيب 

 يا عمر، دعهن يبكني ـ وقال هلن: ـ ابكني وإياكن ونعيق الشيطان؛ فإنه

مهما يكن من اليد واللسان مهما يكن من العني والقلب فمن اهلل ومن الرمحة، و

 . فمن الشيطان

ميسح الدمع  وهي على شفري القرب، فجعل النيب  فبكت فاطمة 

 .(777)من عينيها بطرف ثوبه

 

 

                                                           

 نكت من كالم عمر وسريته وأخالقه. 23ص 12شرح نهج البالغة: ج (096)

 أي أسرى بدر.  (090)

 القول فيما جرى يف الغنيمة واألسارى. 163ص 11البالغة: ج نهج  شرح  (019)
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 قائالً  ما كففت

 ،إذا كان ألمر أهمعن الغري واجب يف اجلملة، إال كف األذى 

 ..يم األهم عقاًل وشرعًافإنه إذا تعارض أهم ومهم يلزم تقد

بل عن كل )عليها الصالة والسالم( فاطمة الصديقة فبينما جيب كف األذى عن 

ـ حيث كان ُموصى من قبل  )عليه الصالة والسالم(مظلوم، نرى أن أمري املؤمنني عليًا 

حيث كان عدم حماربة القوم ألمر  ..ـ صرب حمتسبًا هلل سبحانه وتعاىل  الرسول

 اإلملاع إليه. أهم كما سبق

 ،أي: ما منعت القائل الذي يقول الباطل ..ما كففَت : قوهلا

 حتى يقف عند حده وال يتمادى يف بطالنه وغيه.

لعبد اهلل النجاشي ـ بعدما وصل إليه كتابه  كتب اإلمام الصادق 

واعلم أن خالصك وجناتك يف حقن الدماء وكف يطلب منه نصيحته ـ فقال: 

 .(778)اء اهلل والرفق بالرعيةاألذى عن أولي

                                                           

 .19ح 5ف 61كشف الريبة: ص (012)
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 وال أغنيت باطالً 

إبطال الباطل واجب يف اجلملة، وقد يرتك ألمر أهم؛ فإن القوم 

صرب ألمر  كانوا على باطل يف غصبهم للخالفة ولفدك، ولكن أمري املؤمنني 

 أهم كما سبق.

؛ فإن اإلغناء الهإغناء الباطل كناية عن إبط .. وال أغنيَت : قوهلا

 مبعنى اإلجزاء والكفاية.

، ويف كما يف رواية السيد  وال أغنيت طائاًلويف بعض النسخ: 

 ال فائدة وال مزية. أياللغة: )هذا أمر ال طائل فيه( 

 عن عاصم بن محيد، رفعه قال: 

. فقال: أخربني عن السنة والبدعة، وعن جاء رجل إىل أمري املؤمنني 

 الفرقة؟.  اجلماعة، وعن

، والبدعة ما السنة ما سن رسول اهلل  :فقال أمري املؤمنني 

أحدث من بعده، واجلماعة أهل احلق وإن كانوا قلياًل، والفرقة أهل الباطل وإن 

 .(773)كانوا كثريًا

 

                                                           

 .3باب معنى اجلماعة والفرقة والسنة والبدعة ح 155-151معاني األخبار: ص (013)



343 

 

 وال خيار لي

يف  حبيث ال يبقى لـه خيار حيرم فرض )احلصار( على املظلوم

، فإنهم يضغطون على احلكومات اجلائرةوهذه هي سياسة  اسرتجاع حقه،

 ..حتى ال يبقى لـه منفذ يطالب فيه حبقه ويسرتجعهاملظلوم بشتى أنواع الضغط 

مل يكتف أن ابن أبي قحافة منه كشف ستي ال خيار لي : قوهلاو

وهذه اجلملة  ..أحكم احلصار حوهلا حتى مل يبق هلا أي خيارمبجرد ظلمها، بل 

فإن من ال خيار لـه وتصب فيها؛  وأنها قد بلغت الغاية  تهاتؤكد مظلومي

إذ أمل )احلصار( واإلحساس باحملاصرة  ،مةظالالعليه احملن واآلالم يكون يف غاية 

 الظالمة.يزيد من أمل الظلم و

إمنا  )عليها الصالة والسالم(من الواضح أن عدم وجود خيار آخر هلا ثم إن 

قدرة على قلب ميتلكون ال  وإال فإنهم ،بالنسبة إىل املعادالت الظاهريةهو 

كما هو مذكور يف باب  ،كل املعادالت، مستمدة من قدرة اهلل سبحانه وتعاىل

لكنهم ليسوا مأمورين باستخدام تلك القدرة إال يف مواضع الوالية التكوينية، 

)عليهم الصالة ياء واألئمة كما ثبت ذلك بالنسبة إىل األنبوما أشبه، اإلعجاز 

 .والسالم(

ليتين : )عليها الصالة والسالم(قوهلا لإما متهيد  ..وال خيار : قوهلا

ال خيار لي وال اختيار حتى أمتكن  :املعنىوأو تعقيب ملا سبق،  مت قبل هينيت

 غين طائاًل.أكف الباطل وأمن اسرتجاع فدك و
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................................................................................................................................................. 

 ؛إلحقاق احلقوكذلك الوسع يف الدفاع عن املظلوم  بذلجيب 

د انعدام كل وال يسقط التكليف إال بع ،القيام بكل ما ميكنفإنه يلزم يف ذلك 

هذا،  كالمهافإنه مدلول  للصديقة الطاهرة وهذا هو ما حصل  ..اخليارات

وأن ما  ، وسعها يف املطالبة حبقها والدفاع عن بعلهاما بكل  بذلت حيث

وال خيار آخر هلا على اإلطالق وال  ،قامت به كان غاية ما ميكن أن تقوم به

 .سبيل وال جمال

ن أمري إحيث  نوع اعتذار منه  لي ال خيار : ولعل يف قوهلا

فهي تقول  ،فكان الواجب الدفاع عنه  كان إمام زمانها  املؤمنني عليًا

 بأنين قد بذلت قصارى جهدي يف الدفاع عن حقك وحقي ـ الذي هو حقه 

وال قدرة لي على األكثر  (774)باملآل ـ ويف التصدي لـ )الباطل( ولقول )القائل(

 .لعاملاواهلل  ..وال خيار

 يف رسالته إىل مجاعة شيعته وأصحابه:  قال أبو عبد اهلل الصادق 

 إياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم يدعو اهلل عليكم ويستجاب لـه فيكم؛ فإن

 .(771)يقول: إن دعوة املسلم املظلوم مستجابة أبانا رسول اهلل 

 وعن وهب بن عبد ربه وعبيد اهلل الطويل،عن شيخ من النخع،قال:

 : إني مل أزل واليًا منذ زمن احلجاج إىل يومي هذا فهل لي قلت ألبي جعفر 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 وهو أبو بكر وعمر. (011)

 إىل مجاعة شيعته وأصحابه. رسالته  315العقول: صحتف  (015)
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ال حتى تؤدي إىل كل ذي ل: من توبة؟. قال: فسكت، ثم أعدت عليه. فقا

 .(776)حق حقه

من عذر ظاملًا ، قال: وعن عبد اهلل بن سنان، عن أبي عبد اهلل 

بظلمه سلط اهلل عليه من يظلمه، فإن دعا مل يستجب لـه ومل يأجره اهلل على 

 .(777)ظالمته

 وكالمه يف الزهد قولـه:  وجاء يف صحيفة اإلمام علي بن احلسني 

لعاصني، ومعونة الظاملني، وجماورة الفاسقني، احذروا فتنتهم إياكم وصحبة ا

 .(772)وتباعدوا من ساحتهم

رجل، فمت لـه باإلميان  وروي يف حديث: أنه دخل على الصادق 

أنه من أوليائه فوىل عنه بوجهه، فدار الرجل إليه وعاود اليمني فوىل عنه، فأعاد 

. فقال: إني أخدم معاشك؟يا هذا، من أين  :اليمني ثالثة. فقال لـه 

 روى أبي عن أبيه عن جده  :السلطان وإني واهلل لك حمب. فقال 

أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل  عن رسول اهلل 

اهلل عزوجل: أين الظلمة، أين أعوان أعوان الظلمة، أين من برئ هلم قلمًا، 

س معهم ساعة؟. فيؤتى بهم مجيعًا فيؤمر أين من الق هلم دواة، أين من جل

بهم أن يضرب عليهم بسور من نار، فهم فيه حتى يفرغ الناس من احلساب ثم 

 . (777)يرمى بهم إىل النار

 قبل هينتي ودون ذلتي ليتني متّ 

                                                           

 .3باب الظلم ح 331ص 2الكايف: ج (016)

 .29066ح 69ب 56ص 16وسائل الشيعة: ج (011)
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وقد يرجح  ،املصائب ةجيوز متين املوت عند شدة املصاب أو كثر

 .على ما سبق مبا هو هو مرجوحًا يف اجلملة، وإن كان ذلك

 هنا يدل على فداحة اإلهانة اليت أهينتاه لموتل الصديقة  ومتين

وشدة اإلذالل الذي تعرضت لـه مما يكشف عن عظيم جرم القوم وخطري  بها،

 وزرهم.

لوال وجود جهة مرجحة كما يف املقام فإن األفضل أن يسأل وقد سبق أنه 

أن : واألدعية اىل طول العمر كما يف األحاديثاإلنسان من اهلل سبحانه وتع

 .(780)عمري يف خري وعافية تطيل

مبا يشمل الرجحان ـ  أيـ باملعنى األعم متين املوت ومن مصاديق جواز 

ورد يف الدعاء املروي عن موالنا كما  ـ يف اجلملة ـ، خوف الوقوع يف املعاصيعند 

َوَعمِّْرِني   :يفة السجادية، قال يف الصح )عليه الصالة والسالم(زين العابدين 

َما َكاَن ُعُمِري ِبْذَلًة ِفي َطاَعِتَك، َفِإَذا َكاَن ُعُمِري َمْرَتعًا ِللشَّْيَطاِن َفاْقِبْضِني ِإَلْيَك 

 .(787)َقْبَل َأْن َيْسِبَق َمْقُتَك ِإَليَّ، َأْو َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعَليَّ

لهم إن كان ما عندك خريًا لي اليقول:  وكان أبو ذر الغفاري 

 .(788)فاقبضين إليك غري مبدل وال مغري

................................................................................................................................................. 

املنكرات، وحب  اللهم إني أسألك فعل اخلريات، وتركويف الدعاء: 

                                                           

 دعاء آخر يف كل ليلة منه. 61إقبال األعمال: ص (029)

 يف مكارم األخالق ومرضي األفعال. وكان من دعائه  29لصحيفة السجادية: الدعاء رقما (021)

 .2ح 12ب 305ص 22حبار األنوار: ج (022)
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املساكني، وإذا أردت يف الناس فتنة فاقبضين إليك غري مفتون برمحتك يا رمحان 

 .(783)يا رحيم، يا عزيز يا عليم

اللهم وُمّد لي يف العمر ما دامت احلياة موصولة بطاعتك، وأيضًا: 

مشغولة بعبادتك، فإذا صارت احلياة مرتعة للشيطان فاقبضين إليك قبل أن يسبق 

 .(784)مقتك، ويستحكم عليَّ سخطك إليَّ

ال خيفى يلزم سلب الشرعية عن الطغاة والظلمة والغاصبني، و

نها بأقواهلا هذه سلبت إحيث  الصديقة  األثر العظيم الذي خّلفه كالم

 ،بالصالحبه الشرعية من ابن أبي قحافة وجردته من القناع الذي كان يتظاهر 

أمري املؤمنني  بعلها الناس إىل يوم القيامة مظلوميتها ومظلوميةوبّينت جلميع 

 :
(781). 

 يف خطبته املعروفة بالشقشقية:  وقال أمري املؤمنني 

ُم َأنَّ َمَحلِّي ِمْنَها َمَحلُّ اْلُقْطِب ِمَن َأَما َواللَِّه َلَقْد َتَقمََّصَها ُفاَلٌن َوِإنَُّه َلَيْعَل

الرََّحى، َيْنَحِدُر َعنِّي السَّْيُل َواَل َيْرَقى ِإَليَّ الطَّْيُر، َفَسَدْلُت ُدوَنَها َثْوبًا، َوَطَوْيُت 

 ْخَيٍة َعْنَها َكْشحًا، َوَطِفْقُت َأْرَتِئي َبْيَن َأْن َأُصوَل ِبَيٍد َجذَّاَء َأْو َأْصِبَر َعَلى َط

 َعْمَياَء،َيْهَرُم ِفيَها اْلَكِبرُي،َوَيِشيُب ِفيَها الصَِّغرُي،َوَيْكَدُح ِفيَها ُمْؤِمٌن َحتَّى َيْلَقى َربَُّه، 

................................................................................................................................................. 

َفَرَأْيُت َأنَّ الصَّْبَر َعَلى َهاَتا َأْحَجى، َفَصَبْرُت َوِفي اْلَعْيِن َقذًى، َوِفي اْلَحْلِق َشجًا، 

                                                           

 اليوم اخلامس عشر. 23العدد القوية: ص (023)

 .36ح 16ب 216ص 06حبار األنوار: ج (021)

 .12سورة األنفال:  (025)



348 

 

َأَرى ُتَراِثي َنْهبًا، َحتَّى َمَضى اأَلوَُّل ِلَسِبيِلِه َفَأْدَلى ِبَها ِإَلى ُفاَلٍن َبْعَدُه ـ ُثمَّ َتَمثََّل 

 ـ: ِبَقْوِل اأَلْعَشى

َفَيا َعَجبًا َبْيَنا ُهَو َيْسَتِقيُلَها ِفي َحَياِتِه ِإْذ َعَقَدَها آلَخَر َبْعَد َوَفاِتِه، َلَشدَّ َما 

ُلُظ َكْلُمَها، َوَيْخُشُن َمسَُّها، َتَشطََّرا َضْرَعْيَها، َفَصيََّرَها ِفي َحْوَزٍة َخْشَناَء، َيْغ

َوَيْكُثُر اْلِعَثاُر ِفيَها، َوااِلْعِتَذاُر ِمْنَها، َفَصاِحُبَها َكَراِكِب الصَّْعَبِة ِإْن َأْشَنَق َلَها َخَرَم، 

َوِإْن َأْسَلَس َلَها َتَقحََّم، َفُمِنَي النَّاُس َلَعْمُر اللَِّه ِبَخْبٍط َوِشَماٍس، َوَتَلوٍُّن 

َواْعِتَراٍض، َفَصَبْرُت َعَلى ُطوِل اْلُمدَِّة َوِشدَِّة اْلِمْحَنِة، َحتَّى ِإَذا َمَضى ِلَسِبيِلِه 

َجَعَلَها ِفي َجَماَعٍة َزَعَم َأنِّي َأَحُدُهْم، َفَيا َللَِّه َوِللشُّوَرى، َمَتى اْعَتَرَض الرَّْيُب ِفيَّ 

ُن ِإَلى َهِذِه النََّظاِئِر، َلِكنِّي َأْسَفْفُت ِإْذ َأَسفُّوا، َمَع اأَلوَِّل ِمْنُهْم َحتَّى ِصْرُت ُأْقَر

َوِطْرُت ِإْذ َطاُروا، َفَصَغا َرُجٌل ِمْنُهْم ِلِضْغِنِه، َوَماَل اآلَخُر ِلِصْهِرِه، َمَع َهٍن َوَهٍن، 

، َوَقاَم َمَعُه َبُنو َأِبيِه ِإَلى َأْن َقاَم َثاِلُث اْلَقْوِم َناِفجًا ِحْضَنْيِه َبْيَن َنِثيِلِه َوُمْعَتَلِفِه

َيْخَضُموَن َماَل اللَِّه ِخْضَمَة اإِلِبِل ِنْبَتَة الرَِّبيِع، ِإَلى َأِن اْنَتَكَث َعَلْيِه َفْتُلُه، َوَأْجَهَز 

َثاُلوَن َعَلْيِه َعَمُلُه، َوَكَبْت ِبِه ِبْطَنُتُه، َفَما َراَعِني ِإالَّ َوالنَّاُس َكُعْرِف الضَُّبِع ِإَليَّ َيْن

َعَليَّ ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، َحتَّى َلَقْد ُوِطَئ اْلَحَسَناِن، َوُشقَّ ِعْطَفاَي، ُمْجَتِمِعنَي َحْوِلي 

َكَرِبيَضِة اْلَغَنِم، َفَلمَّا َنَهْضُت ِباأَلْمِر َنَكَثْت َطاِئَفٌة، َوَمَرَقْت ُأْخَرى، َوَقَسَط 

َه ُسْبَحاَنُه َيُقوُل: آَخُروَن، َكَأنَُّهْم َلْم َيْسَمُعوا اللَّ

(786) ــَــى ، َبل

 َواللَِّه 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .63سورة القصص:  (026)
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َلَقْد َسِمُعوَها َوَوَعْوَها َوَلِكنَُّهْم َحِلَيِت الدُّْنَيا ِفي َأْعُيِنِهْم، َوَراَقُهْم ِزْبِرُجَها، َأَما 

اِضِر، َوِقَياُم اْلُحجَِّة ِبُوُجوِد َوالَِّذي َفَلَق اْلَحبََّة َوَبَرَأ النََّسَمَة َلْواَل ُحُضوُر اْلَح

النَّاِصِر، َوَما َأَخَذ اللَُّه عََى اْلُعَلَماِء َأالَّ ُيَقارُّوا َعَلى ِكظَِّة َظاِلٍم، َواَل َسَغِب 

َمْظُلوٍم، أَلْلَقْيُت َحْبَلَها َعَلى َغاِرِبَها، َوَلَسَقْيُت آِخَرَها ِبَكْأِس َأوَِّلَها، َوأَلْلَفْيُتْم 

 .(787)ْنَياُكْم َهِذِه َأْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنٍزُد

يا  :وعن حممد بن عذافر، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد اهلل 

 عذافر، إنك تعامل أبا أيوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك يف أعوان الظلمة

إمنا افر ـ: ملا رأى ما أصابه ـ أي عذ قال: فوجم أبي. فقال لـه أبو عبد اهلل 

. قال حممد: فقدم أبي فلم يزل مغمومًا خوفتك مبا خوفين اهلل عزوجل به

 .(782)مكروبًا حتى مات

إياكم وأبواب السلطان وحواشيها! فإن أقربكم  :وقال رسول اهلل 

من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من اهلل تعاىل، ومن آثر السلطان على اهلل 

 .(787)ورع وجعله حريانتعاىل أذهب اهلل عنه ال

وعن صفوان بن مهران اجلمال، قال: دخلت على أبي احلسن األول 

  :فقال لييا صفوان، كل شيء منك حسن مجيل ما خال شيئًا واحدًا .

إكراؤك مجالك من هذا الرجل ـ يعين: قلت: جعلت فداك أي شيء؟. قال: 

 لصيد وال لّلهو، ولكين أكريته . قلت: واهلل ما أكريته أشرًا وال بطرًا وال لهارون

................................................................................................................................................. 

                                                           

وهي املعروفة بالشقشقية، وتشتمل على الشكوى من  ومن خطبة لـه  3البالغة، اخلطب:  نهج (021)

 أمر اخلالفة، ثم ترجيح صربه عنها، ثم مبايعة الناس له.

 .1باب عمل السلطان وجوائزهم ح 195ص 5الكايف: ج (026)

 عقاب من اقرتب من سلطان جائر. 269ثواب األعمال: ص (020)
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هلذا الطريق ـ يعين: طريق مكة ـ وال أتواله بنفسي، ولكين أبعث معه غلماني. 

. قلت: نعم جعلت فداك. قال: يا صفوان، أيقع كراؤك عليهم؟ فقال لي:

من أحب . قلت: نعم. قال: أحتب بقاءهم حتى خيرج كراؤك؟فقال لي: 

. قال صفوان: فذهبت فبعت بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار

مجالي عن آخرها، فبلغ ذلك إىل هارون فدعاني. فقال لي: يا صفوان، بلغين 

أنك بعت مجالك!. قلت: نعم. قال: وِلَم؟. قلت: أنا شيخ كبري وإن الغلمان 

ال يفون باألعمال. فقال: هيهات هيهات إني ألعلم من أشار عليك بهذا، أشار 

عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: ما لي وملوسى بن جعفر؟. فقال: دع هذا 

 .(730)عنك، فو اهلل لوال حسن صحبتك لقتلتك

على باب  سلم، قال: كنت قاعدًا عند أبي جعفر وعن حممد بن م

حدث داره باملدينة، فنظر إىل الناس ميرون أفواجًا. فقال لبعض من عنده: 

. فقال: جعلت فداك، ولي املدينة واٍل فغدا الناس يهنئونه. فقال: باملدينة أمر؟

إن الرجل ليغدى عليه باألمر تهنأ به وإنه لباب من أبواب النار(737). 

: ما تقول يف عن سليمان اجلعفري، قال: قلت ألبي احلسن الرضا و

يا سليمان، الدخول يف أعماهلم والعون هلم والسعي أعمال السلطان؟. فقال: 

يف حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر الذي يستحق به 

 .(738)النار

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .22395ح 12ب 163 -162ص 11الشيعة: ج وسائل  (039)

 .6ح  باب عمل السلطان وجوائزهم 191ص 5الكايف: ج (031)

 .13216ح 16ب 356ص 11مستدرك الوسائل: ج (032)
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بل رمبا قيل  ، وكذلك املؤمنة،من احملرمات إهانة املؤمن وإذالله

ولياء اهلل شدها حرمة إهانة أأحبرمة إهانة مطلق اإلنسان وإذالله يف اجلملة، ومن 

وسيدة النساء العاملني  وأشدها حرمة إهانة بضعة الرسول  ،والصاحلني

الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )صلوات اهلل عليها  وحمور الكائنات أمجعني

 .وعلى أبيها وبعلها وبنيها(

 فالويل ملن أهانها وأذهلا. ،ذلتهينت وُأصريح يف أنها ُأ وكالمها 

ن ابن أبي قحافة وابن اخلطاب أاضح الداللة على وما سبق من كالمها و

أمثال  وسكوت األصحاب ـ إاّل ،كانا هما اللذان أذالها وأهاناها بالدرجة األوىل

سلمان وأبي ذر واملقداد وعمار ـ مشاركة منهم هلما يف هذه اإلهانة بل هو من 

 .(733)مصاديق اإلهانة

قال ه يقول: ، قال: مسعتعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اهلل 

اهلل عزوجل: ليأذن حبرب مين من أذل عبدي املؤمن، وليأمن غضيب من أكرم 

 .(734)عبدي املؤمن

من حقر مؤمنًا فقريًا مل يزل اهلل عزوجل ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

 .(731)لـه حاقرًا ماقتًا حتى يرجع عن حمقرته إياه

 أسرى ربي بي لقد  :، قال: قال رسول اهلل وعن أبي عبد اهلل 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .بالقوم فيهملون أمرها ويتنكرون هلا؟  بل أية إهانة أكرب من أن تستنجد بضعة الرسول (033)

 .16216ح 111ب 260ص 12الشيعة: ج وسائل  (031)

 .19351ح 121ب 193ص 0الوسائل: ج  مستدرك (035)
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فأوحى إليَّ من وراء احلجاب ما أوحى وشافهين إىل أن قال لي: يا حممد، من 

اربة، ومن حاربين حاربته. قلت: يا رب، ومن أذل لي وليًا فقد أرصدني باحمل

وليك هذا فقد علمت أن من حاربك حاربته. قال لي: ذاك من أخذت ميثاقه لك 

 .(736)ولوصيك ولذريتكما بالوالية

من  :، قال: قال رسول اهلل عن آبائه  وعن الرضا 

ىل يوم القيامة استذل مؤمنًا أو مؤمنة أو حقره لفقره أو قلة ذات يده شهره اهلل تعا

، قال: قال . وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد اهلل (737)ثم يفضحه

 .(732)قال اهلل عزوجل: قد نابذني من أذل عبدي املؤمن رسول اهلل 

، قال: خرجت وعن إمساعيل بن خملد السراج، عن أبي عبد اهلل 

يكم حبب وعلإىل أصحابه ـ إىل أن قال ـ:  هذه الرسالة من أبي عبد اهلل 

املساكني املسلمني؛ فإنه من حقرهم وتكرب عليهم فقد زل عن دين اهلل، واهلل لـه 

: أمرني ربي حبب املساكني املسلمني حاقر ماقت، وقد قال أبونا رسول اهلل 

منهم. واعلموا أن من حقر أحدًا من املسلمني ألقى اهلل عليه املقت منه واحملقرة 

شد مقتًا، فاتقوا اهلل يف إخوانكم املسلمني املساكني فإن حتى ميقته الناس واهلل لـه أ

حببهم فمن مل حيب من  هلم عليكم حقًا أن حتبوهم؛ فإن اهلل أمر رسوله 

أمر اهلل حببه فقد عصى اهلل ورسوله، ومن عصى اهلل ورسوله ومات على ذلك 

 .(737)مات وهو من الغاوين

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .19باب من آذى املسلمني واحتقرهم ح 353ص 2الكايف: ج (036)

 .52ح 01ب 11ص 60حبار األنوار: ج (031)

 .16263ح 111ب 211ص 12الشيعة: ج  وسائل (036)

 .1كتاب الروضة ح 1ص 6الكايف: ج (030)
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من  ،اجملتمعيف وكثري مما نشاهده  ،ن اإلهانة واإلذالل على أقسامإ

 ،بالصاحلني هأو استخفاف ،البعض بالعلماء كاستهزاء:من أقسامهماو مصاديقهما

؛ فإن تحجر( وما أشبه ذلكاملرجعي( و)المبثل )وعن املؤمنني التعبري عنهم كو

 كل ذلك من احلرام.

ملن أصحاب األموال بعض عدم استجابة  :من املصاديقورمبا كان 

 إىل غري ذلك. ؛ فإنه نوع إهانة وإذالليراجعونهم يف املشاريع اخلريية يف اجلملة

يا إسحاق،  :بو عبد اهلل عن إسحاق بن عمار، قال: قال لي أ

. قال: يأتوني إىل املنزل فأعطيهم. فقال كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟

ما أراك يا إسحاق إاّل قد أذللت املؤمنني، فإياك إياك، إن اهلل تعاىل يقول: لي: 

 .(740)من أذل لي وليًا فقد أرصد لي باحملاربة

ل من أصحابنا : الرجوعن أبي بصري، قال: قلت ألبي جعفر 

يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة وال أمسي لـه أنها من الزكاة؟. 

 .(747)أعطه وال تسم له، وال تذل املؤمنفقال: 

 : ، قال: قال رسول اهلل وعن داود الرقي، عن أبي عبد اهلل 

 إن اهلل عزوجل خلق املؤمن من عظمة جالله وقدرته، فمن طعن عليه أو رّد

 .(748)ليه قوله فقد رد على اهللع

ال حتقروا ضعفاء ـ يف حديث األربعمائة ـ:  وقال أمري املؤمنني 

 إخوانكم؛ فإنه من احتقر مؤمنًا مل جيمع اهلل عزوجل بينهما يف اجلنة إاّل أن 

                                                           

 .12190ح 56ب 316-315ص 0الشيعة: ج وسائل  (019)

 .12191ح 56ب 315-311ص 0الشيعة: ج وسائل  (011)

 .1ح 56ب 112ص 12حبار األنوار: ج (012)
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 . (743)يتوب

ُرّب أشعث أغرب ذي طمرين يدفع باألبواب لو  :وقال رسول اهلل 

 .(744)ألبره أقسم على اهلل تعاىل

حيرم ترك امتثال التكليف اإلهلي فرارًا مما يسببه لإلنسان من املهانة 

كثري من الناس حيث يرتكون األمر باملعروف تراه عند كما  ،ملةاجلوالذلة يف 

ن ون كثريًا مكويرت ،همء بستهزااالوهلم والنهي عن املنكر حذرًا من إهانة الناس 

ل إليهم من أنه يخوفًا مما خي (746)احملرماتعددًا من أو يقتحمون  (741)الواجبات

 ذل ومهانة.

الدنيا الدنية هذه من شرور الدنيوية وغري خفي أن الذل الظاهري واإلهانة 

بل إن ذلك يزيد  ،ولكنها ال تسبب لـه املهانة والذلة الواقعية ..اليت تصيب املؤمن

ويف حمكمة  ،وعند الناس أيضًابل  ،ًا عند اهلل تعاىلاملؤمن عزًا وشرفًا وسؤدد

 التاريخ كما هو واضح.

 ام ـــولإلم ..يف هذه القضية  ر ما جرى للصديقة الكربىــــوذلك نظي

................................................................................................................................................. 

يف   وعقيلة بين هاشم  ولإلمام السجاد ..يف صلحه احلسن 

                                                           

أصحابه يف جملس واحد أربعمائة باب مما يصلح  علم أمري املؤمنني  611ص 2اخلصال: ج (013)

 .19يف دينه ودنياه ح للمسلم 

 .050ح 15اجمللس 120األمالي للطوسي: ص (011)

 وف االستهزاء يف بعض البالد غري اإلسالمية.خلكرتك الصالة  (015)

يف جمالس الغيبة  هة األجنبية يف البالد الغربية خوفًا من رميه بالرجعية وما أشبه، وكاشرتاككمصافح (016)

 .عليهم غادر اجمللس أو احتج إذاوالتهمة خوفًا من السخرية 
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 .الدامية بعد واقعة كربالءاألسر 

على اخلروج للمسجد ومقارعة القوم   الزهراءالصديقة وقد أقدمت 

 رغم علمها باملهانة والذلة الظاهرية اللتني ستمنى بهما ملا سبق.وحماججتهم 

 والذل واهلوان ألعدائها. ى العزة هلل ولرسوله ولبضعته الطاهرة واليوم نر

يستحب بيان أن القوم عمومًا وابن أبي قحانة خصوصًا قد سعى 

وإذالهلا حتى حتقق لـه ما أراد ـ من   فاطمة الزهراءالصديقة يف إهانة 

من ثم ا وعدم تلبية طلبها، والناحية الظاهرية ـ فإنه من الواضح أن غصب حقه

)عليها الصالة وتكذيبها يف قوهلا وكالمها، من أكرب اإلذالل هلا  ،إهانة بعلها

ومل يكن كل ما  ..وينبغي التنبيه إىل أن القوم كانوا يبيتون هلا اإلهانة .والسالم(

بل كانت يف أنفسهم أشياء من  ،جرى جملرد االستحواذ على فدك واخلالفة فقط

أفرغوها ، وأحقاد بدرية وخيربية وحنينية وأمري املؤمنني   رسول اهلل

َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل ، قال تعاىل: يف أول فرصة ساحنة على ابنته وبضعته 

َوَسَيْعَلُم (742)  ..ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَنفـ  (747)اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم

 .(710)َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي(747)  ..َلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَنالَِّذيَن َظ

وال خيفى أن ما ذكرناه من االستحباب يف مجلة من البنود السابقة وهذا 

، (717)هفهو من إمنا هو فيما إذا مل يكن األمر واجبًا ملوازينه، وإاّل ،البند أيضًا

                                                           

 .111سورة آل عمران:  (011)

 .156سورة البقرة:  (016)

 .221سورة الشعراء:  (010)

 .63، سورة القصص: 126سورة األعراف:  (059)

 أي من الواجب. (051)
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 ليتين  :يف قوهلا  جلائز فيما ذكرناهوكذلك اـ  فكل من الواجب واملستحب

 .املذكورة يف الفقه ـ إمنا هو مبوازينه العامة مت

أهان مبثل هذه فأي مهانيت حتى ال أكون  قبل هينيت : قوهلا

  .العظيمة اإلهانة

و)اهلني(: الذي ال كرامة لـه. يقال: أهنت فالنًا وتهاونت به واستهنت 

 .(718)به

 يَّأي قبل أن أذل بسبب رد ابن أبي قحافة عل ودون ذليت : قوهلا

 مقالي على رؤوس املأل واغتصابه حنليت.

 

                                                           

 .(هون)مادة  02ص 1انظر كتاب العني: ج (052)
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 عذيري اهلل منه عادياً ومنك حامياً 

جيب االعتقاد بأن اهلل سبحانه هو الناصر ـ عند توفر النصري 

 وعدمه ـ فإن األسباب بيده.

 .وجيب االستنصار باهلل تعاىل   

ويف بعض  منه عذيري اهلل: الصديقة  والذي يبدو أن معنى قول

فإذا مل  ،أو عوضًا عنك وبداًل منك ،اهللهو أي: نصريي منه  منكالنسخ 

فإن اهلل قادر على  ـ  نظرًا لوصية رسول اهللـ تكن أنت قادرًا على نصرتي 

 ومن معاني الُعذر: الغلبة والنجح. اني العذير: النصري.من مع فإن ذلك.

)عذيري اهلل منه عاديًا ومنك حاميًا( كان املعنى أن اهلل  :فإذا كانت النسخة

 ،ونصريي بداًل عنك وعن محايتك ،هو نصريي من عدوان ابن أبي قحافة

 داء.ي قحافة، وعاديًا من العدوان واالعتبفيكون ضمري )منه( راجعًا إىل ابن أ

)عذيري اهلل منك عاديًا ومنك حاميًا( كان معنى عاديًا  :وإن كانت النسخة

فالعادي هو الصارف أي  ،هو صارفًا، من عدوت فالنًا عن األمر أي صرفته عنه

وقد سبق أن  ،نصريي اهلل بداًل عنك حالة كونك عاديًا أي صارفًا نصرتك عين

بالصرب   رسول اهللكان ألمر من اهلل ووصية خاصة من  ةنصرالصرف 

 )من( هنا للبدل كما تكون و .تعلم بكل ذلك ، وكانت والسكوت

(713). 

                                                           

 .36سورة التوبة:  (053)
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................................................................................................................................................. 

فإن املراد به  ،من العدوان ( يف قوهلا عاديًا)لو فرض أن ثم إنه 

إذ مل يتجاوز  ،جتاوز احلد يف املقام وهو )احلد الظاهري( ال )احلد املأمور به(

فكان جتاوزًا للحد العريف  ،احلد الذي حده اهلل لـه بل التزم به وصرب اإلمام 

 يظن بعض الناس أنه كان عليه أن ال يتجاوزه. الذي قد



، ال جيوز إنكار ما فعله القوم من اهلجوم على بيت فاطمة 

وكسر ضلعها .. حتى أسقطت  وإحراق الدار، وضرب الصديقة الطاهرة 

اتر جنينها... إىل غريها من احلقائق التارخيية، لورود النصوص بذلك، وملتو

 الروايات، وملختلف القرائن اليت تفيد العلم.

إنكار اهلجوم على رمبا يقال من استغراب أو ومن ذلك يتضح بطالن ما 

بدعوى أن ذلك ال يعقل مع وجود أمري املؤمنني  ..دارها وضربها وإسقاط جنينها

 فيكف يصرب  الغالب.. أسد اهللهو و  على ضربهم زوجته سيدة نساء

 .؟ العاملني

كان مأمورًا بالصرب، ولواله ملا صرب  اإلمام  إذ من الثابت أن

طوال فرتة وجوده يف   وذلك نظري صرب رسول اهلل ،وألوقفهم عند حدهم

 بل ويأمر أصحابه بالصرب وعدم القتال. ،عذبونمكة وكان يرى أصحابه ُي

 كان جالسًا من أن عليًا يزعمه هؤالء إضافة إىل أن األمر مل يكن كما 

 ف ـكانت خل ن فاطمة إبل  ،ضرب وال حيرك ساكنًاينظر إىل زوجته وهي ُت
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................................................................................................................................................. 

والباب مغلق ـ ولذلك مل يكن رهم من مغبة أعماهلم الباب تكلم القوم وحتّذ

 ،وإذا بابن اخلطاب وصحبه رفسوا الباب بعنف وقسوة فجأة ـ (714)عليها مخار

بالضرب   هامجوا فاطمةوعصروها عصرة حتى أسقطت جنينها، كما 

ال يبقى لإلمام  حتى ، ويبدو أنهم أرادوا قتل الزهراء على بطنها ووجهها

 كانت أكرب ناصر لإلمام  ناصر وال معني؛ فإن الصديقة  علي 

وهي اليت استطاعت أن تسلب شرعيتهم وتبني للعامل إىل يوم القيامة غصبهم 

 للخالفة.

ثم  ،ومسك بتالبيب الرجل وصرعه  اإلماموعند هجوم القوم وثب 

والذي كّرم حممدًا بالنبوة يا ابن صهاك لوال كتاب من اهلل سبق وعهد قال: 

ولوال تلك الوصية  (711)مت أنك ال تدخل بييتلعل عهده إليَّ رسول اهلل 

السريع والقوي تراجع القوم عن قتل فاطمة  ونظرًا لرد فعل اإلمام  ،لقتله

 .(716)فإنهم أرادوا ذلك)صلوات اهلل عليهم أمجعني( وابنيها واإلمام 

                                                           

يف أبيات ق(   ه 1335) ت قال الفاضل العالمة السيد حممد بن السيد مهدي القزويين احللي النجفي  (051)

 له:

 

 .1ح 566كتاب سليم بن قيس: ص (055)

-261ص 26، وحبار األنوار: ج1ح 502-561قيس: ص بن  سليم  ر كتاب للتفصيل انظ  (056)
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................................................................................................................................................. 



 ...عذيري اهلل :الصديقة  هذا ورمبا ميكن أن يقال يف معنى كالم

 أو قد قيل يف ذلك وجوه أخر نقتصر على ثالثة منها: 

يعين أن اهلل  عذيري اهلل منك عاديًا ومنك حاميًا : ن قوهلاإ

سبحانه وتعاىل ليعذرني منك يف كلتا حاليت سكوتك عن املطالبة حبقي ومحايتك 

 بظالميت، واملعنى: أنها تطلب من اهلل سبحانه وتعاىل أن يعذره لألخذ لي 

بالصرب ـ واالعتذار عن  ًامأمور كان إذ أنه  ،يف كلتا احلالتني ـ كما هو كذلك

 القصور حسن.

الذي يرفع َلْومي إن  أيذر وهو الذي يرفع اللوم والذنب، والعذير: العا

وعتيب عليك هو اهلل، واملراد به املآل، أي مآل العتب واللوم وليس نفسه، إذ ال 

كما عن شدة ما جرى عليها بل هو كناية ، عتب ولوم حقيقي منها لـه 

 ية األمر.الخيفى، واملآل هو اسرتجاع احلق إذ هذا هو ما يقصد من اللوم يف نها

فكأنها تطلب من اهلل إعذارها  ،وبعبارة أخرى: كأن اهلل يعذرها من جهته

 فتأمل. ،من جهة موقف بعلها

فيكون )عذيري(  ،يعين هات من يعذرك فيه ،ن عذيرك من فالنإ

                                                                                                                                        

262. 
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 .(717)منصوبًا )واهلل( جمرورًا بالقسم

................................................................................................................................................. 

 حني نظر إىل ابن ملجم )عليه الصالة والسالم( منه قول أمري املؤمنني  :وقيل

 :وقال( لعنه اهلل)
(712)

(717)

عذيري من طلحة حينما خرج طلحة والزبري لقتاله:  ومنه قولـه 

والزبري بايعاني طائعني غري مكرهني ثم نكثا بيعيت من غري حدث، ثم تال هذه 

اآلية: 

(760)(767). 

 

 ـ إليه  ـ بالنسبةفيما قالت وفعلت  الطلب من اهلل أن يعذرها 

وهو وإن مل يكن  ..ملا بدر منها مما ظاهره العتاب تعتذر منه  فكأنها 

وقد صيغ يف شكل ظلمهم، ومدى عتابًا واقعًا بل كان لكشف حقائق القوم 

                                                           

أنها تقول: واهلل سآتي مبن يعذرني  (عذيري اهلل منك)رمبا يكون مقصود املصنف من هذا أن معنى  (051)

 وهو الرسول  ،أي يربأ ساحتك ،أي مبن يطلب لي العذر من جهتك (ن جهتكنك )مم ►  ◄

 بالصرب. باعتباره أمر عليًا 

أي ال يوجد من  ،(مراد)هات من يعذرك من أي واحد من أخالئك من قبيلة  :قد يكون املعنى (056)

 يعذرك يف قتلي حتى من أصدقائك يف قبيلتك.

 قبل موته. ومن كالم لـه  116ص 0شرح نهج البالغة: ج (050)

 .12سورة التوبة:  (069)

 .1اجمللس الثامن ح 13-12األمالي للمفيد: ص (061)
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إذ هي مضطرة  ،عتاب لـه كناية إال أن ذلك أيضًا استدعى اعتذارها منه ومن اهلل

 ؛ومثل هذا الكالم مستحب ،لعدم الرعاية الظاهرية مما يتصوره البعض عتابًا

 فإنه يستحب لإلنسان أن يطلب من اهلل أن يعذره يف كل قول أو فعل صدر منه.

................................................................................................................................................. 

حب وجائز ـ بل اجلائز تن ما قالت وفعلت كان بني واجب ومسإال يقال: 

من منه مستحب كما ذكرناه يف موطن آخر ـ وكل ذلك ال حيتاج إىل طلب العذر 

 ؟.اهلل سبحانه وتعاىل

ذلك ينبع من عظيم معرفتها باهلل وشديد  ألنه يقال: كالمها 

مقتضى العبودية االعرتاف وطلب العذر هو وهذا  ،خضوعها لـه سبحانه وتعاىل

فكل ما يفعله اإلنسان ـ حتى الواجب ـ حباجة إىل  ،هلل عزوجل كما فصل يف حمله

 االعتذار من اهلل سبحانه وتعاىل.

 إني استغفر اهلل كل يوم سبعني مرة من غري  : ال رسول اهللق

 ،وذلك ألن مقام اهلل عظيم جدًا وفوق ما ال يتناهى مبا ال يتناهى ،(768)ذنب

مهما كانت فإنها ال تناسب شأنه سبحانه اليت يقدمها العبد ومن هنا فإن األعمال 

ذكره بعض العلماء يف مسألة  كمافعلى العبد أن يستغفر اهلل دائمًا وأبدًا، وتعاىل، 

)عليه الصالة والسالم( السجاد اإلمام مثل قول  ،أدعيتهم اليت يعرتفون فيها بالذنوب

، وكذلك أدعية رسول (763)اخل الذي.. أنا الذي.. أنا: (دعاء أبي محزة)يف 

)صلوات اهلل وسالمه عليهم وسائر األئمة الطاهرين  (764)وأمري املؤمنني  اهلل 

                                                           

ـ يف  ، وفيه:عن ابن بكري، عن أبي عبد اهلل 21959ح 02ب 65ص 16وسائل الشيعة: ج (062)

 .كان يتوب إىل اهلل كل يوم سبعني مرة من غري ذنب إن رسول اهلل حديث ـ قال: 

 محزة الثمالي. رواه  دعاء السحر لعلي بن احلسني  501املصباح للكفعمي: ص (063)

 .كما يف دعاء كميل  (061)
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 فإن تلك التعابري هي مقتضى العبودية ورعاية حلق الربوبية، ال أنه ، أمجعني(

 ـ والعياذ باهلل ـ صدر من املعصوم ذنب، كما هو واضح.

 واهلل العامل حبقائق األمور. ،آخر ذكر يف حمله هوهلذه األدعية وج 

................................................................................................................................................. 



هو اهلل تعاىل فيما يفعله أو يتخذه من  عذير املعصوم 

 ال يفعل إاّل ما أراده اهلل عزوجل؛ ألنهم  موقف، فإن املعصوم 

 .اعتهم أوعية مشيئة اهلل عزوجل، وقد أمر الباري بط

احلسن واحلسني إمامان قاما أو  :ومن هنا قال رسول اهلل 

 .(761)قعدا

 ، قال: عن الباقر  عن آبائه  وعن أبي حممد العسكري 

 أوصى النيب  إىل علي واحلسن واحلسني  :ـ ثم قال ـ يف قول اهلل

(766) ،

 .(767)إىل أن تقوم الساعة قال: األئمة من ولد علي وفاطمة 

ـ وعنده إمساعيل ابنه  وعن داود بن فرقد، قال: مسعت أبا عبد اهلل 

  :ـ يقول(762) 

 .(767)امللك العظيم افرتاض الطاعةل: اآلية، قال: فقا

                                                           

 .فصل يف معالي أمورهما  301ص 3ناقب: جامل (065)

 .50سورة النساء:  (066)

 .3ح 11ب 266ص 23حبار األنوار: ج (061)

 .51سورة النساء:  (066)

 .162من سورة النساء ح 216ص 1تفسري العياشي: ج (060)
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ذروة األمر وسنامه ومفتاحه ، قال: وعن زرارة، عن أبي جعفر 

وباب األنبياء ورضى الرمحن الطاعة لإلمام بعد معرفته ـ ثم قال ـ إن اهلل يقول: 

  إىل(770)  أما لو أن رجاًل قام

 ليله 

................................................................................................................................................. 

وصام نهاره وتصدق جبميع ماله وحج مجيع دهره ومل يعرف والية ولي اهلل 

إليه، ما كان لـه على اهلل حق يف ثوابه، فيواليه، ويكون مجيع أعماله بداللة منه 

وال كان من أهل اإلميان ـ ثم قال ـ أولئك احملسن منهم يدخله اهلل اجلنة بفضله 

 .(777)ورمحته

إن اهلل يقول:  وعن أبي إسحاق النحوي، قال مسعت أبا عبد اهلل 

أن قال ـ وإن ـ إىل  (778)أدب نبيه على حمبته فقال: 

فائتمنه فسلمتم وجحد الناس، فواهلل  فوض إىل علي  رسول اهلل 

لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وتصمتوا إذا صمتنا، وحنن فيما بينكم وبني اهلل، ما 

 .(773)جعل اهلل ألحد خريًا يف خالف أمرنا

يف هذه اآلية من  عن جعفر بن حممد الفزاري معنعنًا، عن أبي جعفر 

هلل تعاىل: قول ا

(774) :قال .الفتنة الكفار قال: يا أبا جعفر، حدثين .

                                                           

 .69سورة النساء:  (019)

 .33ح 11ب 201ص 23حبار األنوار: ج (011)

 .1سورة القلم:  (012)

 .33231ح 1ب 13ص 21: جوسائل الشيعة (013)

 .63سورة النور:  (011)
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يف  وجرى مثلها من النيب  نزلت يف رسول اهلل فيمن  نزلت؟. قال: 

 .(771)األوصياء يف طاعتهم

 ، يف قول اهلل تبارك وتعاىل: وعن بريد العجلي، عن أبي جعفر 

 :قال .  جعــــل 

 ويالي في كل شارق.. ويالي في كل غارب..

وينكرونه يف آل  إبراهيم منهم الرسل واألنبياء واألئمة، فكيف يقرون يف آل 

امللك العظيم أن ؟. قال: . قال: قلت: حممد 

 جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع اهلل، ومن عصاهم عصى اهلل فهو امللك 

 .(776)العظيم

 

 ويالي في كل شارق.. ويالي في كل غارب..

كما جيوز طلبه  ،خبار عن الويل الذي تعرض لـه اإلنسانجيوز اإل

فإنه جيوز للمظلوم واملصاب مبال أو عزيز أو نفس أو ما  ؛)باملعنى الذي سيأتي(

أو  ،ما أصابه من املصاب يف نفسهعظيم داللة على  ،أشبه أن يقول هذه الكلمة

 وما أشبه ذلك.أ ،أو أحبته وأصحابه ،ذوي قرابته

جائزًا  زع، وإن كان اجلزع يف مصاب أهل البيت وهذا ال يعين اجل

 بل راجحًا.

                                                           

 .302ومن سورة النور ح 260تفسري فرات الكويف: ص (015)

والة األمر وهم الناس احملسودون الذين ذكرهم اهلل  باب أن األئمة  296ص 1الكايف: ج (016)

 .5عزوجل ح
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ما من عبد يصاب مبصيبة فيسرتجع عند ذكر ، قال: عن أبي جعفر 

املصيبة ويصرب حني تفجأه إال غفر اهلل لـه ما تقدم من ذنبه، وكلما ذكر مصيبة 

 .(777)فاسرتجع عند ذكره املصيبة غفر لـه كل ذنب اكتسبه فيما بينهما

 من ذكر مصيبته ولــو ، قال: ن داود بن رزين، عن أبي عبد اهلل وع

................................................................................................................................................. 

 رب العاملني، اللهم آجرني بعد حني فقال: إنا هلل وإنا إليه راجعون واحلمد هلل

على مصيبيت وأخلف عليَّ أفضل منها، كان لـه من األجر مثل ما كان عند أول 

 .(772)صدمة

من  من املستحب بيان ما جرى على الصديقة الطاهرة 

.. وقد جيب ويالي يف كل غارب ..ويالي يف كل شارقاملصائب حتى قالت: 

 ذلك.

هو أن البؤس والشدة  ويالي:  أن معنى قوهلا الذي يظهرو

وذلك نتيجة غصبهم حقي وحق بعلي ، صبحا مالزمني ليأ)وهما معنى الويل( 

 وقد كنَّْت عن املالزمة بـ )كل شارق وغارب( أي كل  ..وإهانيت وإيذائي

 ..صباح ومساء

 .ودعاًء ومن الواضح أن كالمها هذا إخبار وليس إنشاًء

 فكأنها  ..اهلالك :ومن معانيه ..يل: حلول الشرومن معاني الو

مواقف من حلقها بسبب ما املراد به املرض والعنت واهلوان وتقول: إن الشر )

                                                           

 .1ف 210-216مشكاة األنوار: ص (011)

 .6سرتجاع حباب الصرب واجلزع واال 221ص 3الكايف: ج (016)



367 

 

وتصرفات القوم وغاصيب اخلالفة( حيل بي كل صباح ومساء، وذلك إما كناية 

 أو إشارة لتجدد آالمها وأحزانها كل صباح ومساء. ..عن الدوام كما سبق

إذ أن الذل  ،فكأنهما قتالها يف كل صباح ومساء ..هلالكوكذلك ا

شد وأقسى وأمّر من أن يقتل املرء مئات أأسوأ و نواهلوان املستمرين قد يكونا

 املرات.. وكفاهما ذلك إمثًا وجرمًا.

 د، ووهن العضدمَ مات العَ 

نها تتمنى املوت كل إفيكون املعنى:  ومن احملتمل أن تكون )ويالي( دعاًء

 نه أهون وأخف من املهانة االجتماعية اليت أحلقاها بها.إإذ  ،ومساءح اصب

ويف اللغة: الويل: احلزن واهلالك، وكل من وقع يف اهللكة دعا بالويل، 

 ويف الندبة يقال: وياله.

 
 

 دض  د، ووهن العَ مَ مات العَ 



  والصديقة الكربى رسول اهلل  ال ينبغي الريب يف أن

، كما قال تعاىل: والشهداء أحياء بعد موتهم  واألئمة

(777) ،

ليس باملعنى الذي يفهمه الناس منه من عدم القدرة على  إليهمو)املوت( بالنسبة 

 ون هذه الدنيا.التصرف يف شؤ

 وموته هو:  أن الفرق بني حياة النيب إاّل

                                                           

 .160سورة آل عمران:  (010)
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 ما خرج بالدليل.في، إال عرب جسده املادي عادًة أواًل: عدم تصرفه 

كما  ،وليس كلهافحسب،  حياته املباركةبعض اآلثار على وثانيًا: ترتب 

َما َكاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم َويف قوله تعاىل: 

َيْسَتْغِفُروَن
 سبيب رفع العذاب، فتأمل. ىحدإ تن حياته املادية كانإحيث  (720)

................................................................................................................................................. 

 مبوته  إشارة إىل فقدانها ،..دَممات الَع : فقوهلا

 . مبوتهيت انقطعت الوتصرفاته من محايته  (727) جانبًا

 . عتمد عليه يف األمورما ُي:هو د(َمو)الَع

د( لإلنسان مبنزلة يده حيث يقبض ويبسط ويدفع وجيذب بسبب ُضو)الَع

 .والعضد هي حمور القدرة يف كل ذلك ..اليد

ـ بالنسبة إىل املسلمني عامة والصديقة   الواضح أن الرسولومن 

 .خاصة ـ كان عمدًا وعضدًا)عليها الصالة والسالم( الزهراء 

 (:العضد)ومن  ، الرسول :حيتمل أن يكون املراد من )العمد(هذا و

 أواًل لفقده أول مدافع عنه وهو الرسول ووهنه  .. اإلمام علي

وصيتهه بوثانيًا لتقييد ..  وظلمهم له تكالب األعداء عليهمضافًا إىل. 

تشري به إىل أن ذلك كان هو السبب يف عدم ( ووهن: )مات ..قوهلا 

 .يف فدك واخلالفة اسرتجاع احلق
 



                                                           

 .33سورة األنفال:  (069)

 .(أي بلحاظ ما بقي)ولذلك كانت الشكوى  ،ليس كل تصرفاته ومحايته قد انقطع:أي (061)
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 عمدًا وأمري املؤمنني  يستحب أن ُيتخذ الرسول 

ابتغاء الوسيلة إىل اهلل عزوجل عضدًا، وهذا ال يعين الشرك كما هو واضح، بل 

 على ما هو مذكور يف العقائد. (728)حيث قال تعاىل: 

 إن الشيطان إذا مسع مناديًا ينادي: يا حممد، يا علي، ذاب ويف احلديث: 

................................................................................................................................................. 

 .(723)كما يذوب الرصاص

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد الَِّذيَن َأَمْرَتَنا ِبَطاَعِتِهْم، ويف الدعاء: 

َزُه، َيا ُمَحمَُّد َيا َعِليُّ، َيا َعِليُّ َيا َوَعجِِّل اللَُّهمَّ َفَرَجُهْم ِبَقاِئِمِهْم، َوَأْظِهْر ِإْعَزا

ُمَحمَُّدـ اْكِفَياِني َفِإنَُّكَما َكاِفَياِني، َيا ُمَحمَُّد َيا َعِليُّ، َيا َعِليُّ َيا ُمَحمَُّد اْنُصَراِني 

ِإنَُّكَما َحاِفَظاِني، َفِإنَُّكَما َناِصَراِني، َيا ُمَحمَُّد َيا َعِليُّ، َيا َعِليُّ َيا ُمَحمَُّد اْحَفَظاِني َف

َيا َمْواَلَي َيا َصاِحَب الزََّماِن ـ َثاَلَث َمرَّاٍت ـ اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َأْدِرْكِني، َأْدِرْكِني، 

 .(724)اأَلَماَن، اأَلَماَن

ثم تضع خدك األمين على األرض : (721)ويف بعض الصلوات املستحبة

َعِليُّ، َيا َعِليُّ َيا ُمَحمَُّد، اْكِفَياِني  وتقول مائة مرة يف سجودك: َيا ُمَحمَُّد َيا

 .(726)َفِإنَُّكَما َكاِفَياَي، َواْنُصَراِني َفِإنَُّكَما َناِصَراَي

ثم يقلب خده األيسر على األرض ويقول: َيا ُمَحمَُّد، : (727)ويف بعضها

                                                           

 .35سورة املائدة:  (062)

 .12باب األمساء والكنى ح 29ص 6الكايف: ج (063)

 .19311ح 53ب 166ص 6وسائل الشيعة: ج (061)

 شر السلطان.وهي صالة لدفع  (065)

 .6665ح 10ب 319-396ص 6راجع مستدرك الوسائل: ج (066)

 وهي صالة يوم االثنني. (061)
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يكرر هذا القول ويسأل َيا َعِليُّ، َيا َجْبَرِئيُل، ِبُكْم َأَتَوسَُّل ِإَلى اللَِّه، ثم يسجد و

 .(722)حاجته

إذا كانت ألحدكم قال:  ويف صالة الغياث: عن أبي عبد اهلل 

 استغاثة إىل اهلل تعاىل فليــصّل ركعتني، ثم يسجد ويقول: َيا ُمَحمَُّد َيا َرُسوَل اللَِّه

................................................................................................................................................. 

َيا َعِليُّ َيا َسيَِّد اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت، ِبُكَما َأْسَتِغيُث ِإَلى اللَِّه َتَعاَلى، َيا ُمَحمَُّد َيا 

ـ  ِليٍّ َوَفاِطَم ـ َوَتُعدُّ األِئمََّة َعِليُّ َأْسَتِغيُث ِبُكَما َيا َغْوَثاُه ِباللَِّه َوِبُمَحمٍَّد َوَع

 ِبُكْم َأَتَوسَُّل ِإَلى اللَِّه َتَعاَلى، فإنك ُتغاث من ساعتك إذ شاء اهلل 

 .(727)تعاىل

 ، يا علي رد هذه الكتيبة عينيقول:  ويف حرب ُأُحد: كان النيب 

يا علي اكفين هذه الكتيبة(770) فكانت تقارب مخسني فارسا وعلي ، 

، ثم جتتمع عليه راجل فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عن رسول اهلل 

: يا حممد إن هذه لرسول اهلل  هكذا مرارًا... حتى قال جربئيل 

:  املواساة!، لقد عجبت املالئكة من مواساة هذا الفتى، فقال رسول اهلل 

مسع ذلك اليوم وما مينعه مين وهو مين وأنا منه، وقال جربائيل: وأنا منكما، و

 صوت من قبل السماء ال يرى الشخص الصارخ به، ينادي مرارا:

 (777)ال فتــــــى إال عـــلـــــــي         ال سيف إال ذو الفقار         

وتركوا الثغرة اليت وكلهم  ملا عصى املسلمون أمر رسول اهلل فإنه 

                                                           

 صالة أخرى ليوم االثنني. 12-11راجع مجال األسبوع: ص (066)

 صالة الغياث. 1ف 331-339األخالق: ص مكارم (060)

 .12ب 121ص 29راجع حبار األنوار: ج  (009)

 قصة غزوة أحد. 251-259ص 11احلديد: ج راجع شرح نهج البالغة البن أبي  (001)
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وليد فقتلهم، بعد أن بها، ومل يبق فيها سوى نفر قليل، محل عليهم خالد بن ال

تراموا بالنبال، وتطاعنوا بالرماح، وتقاتلوا بالسيوف، ثم جاء من ظهر رسول 

وهو يف قّلة من أصحابه فقال ملن معه:  يريده، فنظر إىل النيب  اهلل 

 دونكم هذا الذي تطلبون فشأنكم به.

................................................................................................................................................. 

ى وبصرت قريش يف هزميتها إىل الراية قد رفعت فالذوا بها، فحملوا عل

محلة رجل واحد ضربًا بالسيوف، وطعنًا بالرماح، ورميًا  رسول اهلل 

 بالنبل، ورضخًا باحلجارة.

يقاتلون عنه حتى قتل منهم سبعون  وجعل أصحاب رسول اهلل 

رجاًل، أربعة من املهاجرين: محزة، ومصعب بن عمري، وعثمان بن مشاس، 

وعبداهلل بن جحش، وسائرهم من األنصار، فانهزم على أثره الباقون، ومل 

، وأبو دجانة، وسهل بن حنيف، يدفعون عن النيب يثبت للقوم إاّل علي 

 .وقد كثر عليهم املشركون 

 .ما صنع الناس يا علي؟وقال:  ،إىل علي  تفت النيب فال

 .سلموكأكفروا يا رسول اهلل ووّلوا الدبر من العدو و :قال 

 .ما لك التذهب مع القوم؟قال: 

ّن لي بك ُاسوة إبعد اميان؟!  أذهب وأدعك يا رسول اهلل؟ أُكفٌرفقال: 

، فثبت معه دك من النصربرحت حتى ُاقتل، أو ينجز اهلل لك ما وع واهلل ال

 يدفع عنه الكتائب.

رّد  :إىل كتيبة قد أقبلت إليه، فقال لعلي  فنظر رسول اهلل 

، فحمل عليها وفرَّقها، وكّلما محلت طائفة على عين يا علي هذه الكتيبة

فيدفعهم عنه، ويقتلهم حتى تقّطع سيفه  استقبلهم علي  رسول اهلل 
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 .(778)ثالث قطع

 بيشكواي إلى أ

  واألئمة  يستحب بث الشكوى إىل رسول اهلل

حتى  وهذا مما يدل على تأثري وجوده  ،أحياًء وأمواتًا ،والصاحلني يف اجلملة

الصديقة لو كانت الشكوى لـه بعد موته لغوًا ملا شكت إليه بعد موته، فإنه 

 . ظالمتها بعد موته  الزهراء

وفعلها وتقريرها  دلة األسوة وحجية قوهلا واستفادة االستحباب أل

 وما أشبه.

ومنه يعلم أن ما جرت عليه سرية املؤمنني من اللجوء إىل أضرحة 

 إىل اهللتضرع وبث الشكوى هلم هو نوع  املعصومني واألولياء والصاحلني 

 ، قال عزوجل:الطريق إليه عزوجل والدليل عليه فإنهم 

(773).  

واألئمة   (774)بالصديقة الكربى يًاتأسمضافًا إىل ما تقدم من كونه 

)صلوات اهلل فإن الشكوى إىل الرسول واألئمة الطاهرين والزهراء  .. األطهار

وهم  ،سبيل إىل الشكوى إىل اهلل سبحانه، ألنهم شفعاء إىل اهللعليهم أمجعني( 

شكوى إىل هؤالء بنفسه الن إلنوائب، بل الوسيلة إليه لقضاء احلوائج وكشف ا

                                                           

 غزوة أحد 111ص 1: جلإلمام الشريازي  (وألول مرة يف تاريخ العامل)راجع كتاب  (002)

 .املسلمون ملا عصوا الرسول 

 .35سورة املائدة:  (003)

 . وقرب عمه محزة يف قوهلا هذا ويف جلوئها إىل قربه  (001)
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 أيضًا مستحب، ألنهم حمل مشيئة اهلل وأوعية علمه كما ورد يف الروايات.

 منها: وهناك روايات وقصص كثرية يف الشكوى إىل املعصوم 

................................................................................................................................................. 

روى أبو علي بن راشد، عن أبي هاشم اجلعفري، قال: شكوت إىل أبي 

احلاجة، فحك بسوطه األرض فأخرج منها سبيكة  حممد احلسن بن علي 

 . (771)خذها يا أبا هاشم و أعذرنافيها حنو اخلمسمائة دينار، فقال: 

سعيد، وأمحد بن إسحاق األشعري، وعلي  ودخل أبو عمرو عثمان بن

، فشكا إليه أمحد بن بن جعفر اهلمداني على أبي احلسن العسكري 

يا أبا عمرو ـ وكان وكيله ـ ادفع إليه ثالثني ألف إسحاق َدينًا عليه. فقال: 

، دينار، وإىل علي بن جعفر ثالثني ألف دينار، وخذ أنت ثالثني ألف دينار

 .(776)ر عليها إال امللوك، وما مسعنا مبثل هذا العطاءفهذه معجزة ال يقد

وقال حممد بن عبد اهلل البكري: قدمت املدينة أطلب بها َدينًا فأعياني. 

وشكوت إليه، فأتيته بنعمي يف  فقلت: لو ذهبت إىل أبي احلسن موسى 

ضيعته، فخرج إليَّ ومعه غالم معه منسف فيه قديد جمزع ليس معه غريه، فأكل 

معه، ثم سألين عن حاجيت، فذكرت لـه قصيت، فدخل فلم يقم إال  وأكلت

، فدفع صرة فيها اذهب فمد يده إليَّيسريًا حتى خرج إليَّ فقال لغالمه: 

 .(777)ثالمثائة دينار ثم قام فوىل، فقمت فركبت دابيت و انصرفت

 وعن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد اهلل 

ى بن خنيس إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان. فقال: يا ابن وعنده املعل

                                                           

 ومناقبه وآياته ومعجزاته. من أخبار أبي حممد  باب ذكر طرف 320-326ص 2اإلرشاد: ج (005)

 .فصل يف معجزاته  190ص 1املناقب: ج (006)

 .ذكر ولده  159دالئل اإلمامة: ص (001)
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رسول اهلل، أنا من مواليكم أهل البيت تعرف مواالتي إياكم، وبيين وبينكم شقة 

 بعيدة، وقد قّل ذات يدي وال أقدر أن أتوجه إىل أهلي إاّل أن تعينين. قال: فنظر 

................................................................................................................................................. 

أال تسمعون ما يقول أخوكم، إمنا ميينًا ومشااًل وقال:  أبو عبد اهلل 

املعروف ابتداًء، فأما ما أعطيت بعد ما سأل فإمنا هو مكافأة ملا بذل لك من وجهه 

ليلة متأرقًا متملماًل بني اليأس والرجاء ال يدري أين يتوجه ـ ثم قال ـ فيبيت 

حباجته، فيعزم على القصد إليك فأتاك وقلبه جيب وفرائصه ترتعد، وقد نزل دمه 

يف وجهه وبعد هذا فال يدري أينصرف من عندك بكآبة الرد أم بسرور النجح، 

لق احلبة : والذي ففإن أعطيته رأيت أنك قد وصلته، وقد قال رسول اهلل 

. قال: وبرأ النسمة ملا يتجشم من مسألته إياك أعظم مما ناله من معروفك

 .(772)فجمعوا للخراساني مخسة آالف درهم

أحدثه  وعن اليسع بن محزة، قال: كنت يف جملس أبي احلسن الرضا

وقد اجتمع إليه خلق كثري يسألونه عن احلالل واحلرام، إذ دخل عليه رجل طوال 

لسالم عليك يا ابن رسول اهلل، رجل من حمبيك وحميب آبائك آدم. فقال: ا

وأجدادك، مصدري من احلج وقد افتقدت نفقيت وما معي ما أبلغ به مرحلة، 

فإن رأيت أن تنهضين إىل بلدي، وهلل عليَّ نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي 

ى ، وأقبل علاجلس رمحك اهللتوليين عنك فلست مبوضع صدقة. فقال لـه: 

 الناس حيدثهم حتى تفرقوا وبقي هو وسليمان اجلعفري وخيثمة وأنا. فقال: 

أتأذنون لي يف الدخول فقال لـه سليمان: قدم اهلل أمرك. فقام ودخل احلجرة .

أين وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب، وقال: 

                                                           

 .6126ح 36ب 236ص:  1مستدرك الوسائل: ج (006)
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 دينار فاستعن بها يف خذ هذه املائيت. فقال: ها أنا ذا. فقال: اخلراساني؟

 . مئونتك ونفقتك وتربك بها، وال تصدق بها عين واخرج فال أراك والتراني

................................................................................................................................................. 

ن: جعلت فداك، لقد أجزلت ورمحت فلماذا فقال سليما ثم خرج 

خمافة أن أرى ذل السؤال يف وجهه لقضائي حاجته، سرتت وجهك عنه؟. فقال:

: املسترت باحلسنة تعدل سبعني حجة، واملذيع أما مسعت حديث رسول اهلل 

 بالسيئة خمذول واملسترت بها مغفور له. 

 أما مسعت قول األول:
 (777)

. فقلت: يا أمري وعن احلارث اهلمداني، قال: سامرت أمري املؤمنني 

 . فرأيتين هلا أهاًل؟املؤمنني، عرضت لي حاجة. قال: 

 قلت: نعم يا أمري املؤمنني. 

 . جزاك اهلل عين خريًاقال: 

ا أغشيت السراج لئال إمنثم قام إىل السراج فأغشاها وجلس ثم قال: 

يقول:  أرى ذل حاجتك يف وجهك فتكلم؛ فإني مسعت رسول اهلل 

احلوائج أمانة من اهلل يف صدور العباد فمن كتمها كتب لـه عبادة، ومن أفشاها 

 .(7000)كان حقًا على من مسعها أن يعينه

 

                                                           

 .12160ح 30ب 151-156ص 0وسائل الشيعة: ج (000)

 .13ح 192ب 36ص 11حبار األنوار: ج (1999)
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 وعدواي إلى ربي

كما ينبغي ـ يف عزوجل، اهلل  ينبغي تهديد الظامل برفع أمره إىل

 .وإحالة االنتقام من العدو عليه تعاىل مرحلة الثبوت ـ إيكال األمر إليه

ن أسأل اهلل أن يقاضي عدوي وأ :أي ،عدواي إىل ربي : قوهلا

 .جيزيه بالعدوان عدوانًا

 كما قال سبحانه:  ،ويسمى جزاء التعدي بالتعدي للمشاكلة

(7007)  وهو من ،

: )عليه الصالة والسالم(عن لسان عيسى أيضًا يف القرآن احلكيم و ،أبواب البالغة

(7008) :وقوله تعاىل 

(7003) من أمثلة املشاكلة غري ذلك إىل. 

ينتقم  أيويف اللغة )العدوى(: طلبك إىل واٍل ليعديك على من ظلمك 

 .(7004)منه

والذي يطلب منه الفصل أخريًا وعقوبة   فاملشتكى إليه هو رسول اهلل

ني أذهب بشكواي تقول: إ )صلوات اهلل عليها(فهي  املعتدي هو اهلل سبحانه وتعاىل.

 اهلل سبحانه وتعاىل أن يرد تعديهم عليَّ. طلب منأو إىل أبي 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .101 سورة البقرة: (1991)

 .116سورة املائدة:  (1992)

 .19سورة الشورى:  (1993)

 .(عدو)مادة  30ص 15لسان العرب: ج (1991)
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م إىل قد اشتكت من القو ينبغي بيان أن الصديقة الطاهرة 

املظلمة اليت تلك من وطلبت من اهلل عزوجل أن ينتقم منهم  رسول اهلل 

، وهناك آيات عديدة  . وهذه هي سرية األولياء واألنبياء بها هاظلمو

إىل اهلل من قومهم وطلب نزول العذاب  وروايات كثرية يف شكوى األنبياء 

عليهم: قال تعاىل: 





(7001). 

وقال سبحانه: 

(7006). 

وقال تعاىل: 



(7007). 

وقال سبحانه: 

(7002). 

................................................................................................................................................. 

وقال تعاىل: 

                                                           

 .0-5سورة نوح:  (1995)

 .22-21سورة نوح:  (1996)

 .26-26سورة نوح:  (1991)

 .39سورة الفرقان:  (1996)
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(7007). 

وقال سبحانه: 







(7070). 

وقال تعاىل: 

(7077). 

يا بنية أنت  :البنته فاطمة  ويف البحار: قال رسول اهلل 

املظلومة بعدي، وأنت املستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاظك فقد 

رني، ومن جفاك فقد جفاني، غاظين، ومن سرك فقد سرني، ومن بّرك فقد ب

ومن وصلك فقد وصلين، ومن قطعك فقد قطعين، ومن أنصفك فقد أنصفين، 

ومن ظلمك فقد ظلمين، ألنك مين وأنا منك، وأنت بضعة مين وروحي اليت 

 .(7078): إىل اهلل أشكو ظامليك من أميتبني جنيب، ثم قال 

 اللهم إنك أشد منهم قوة وحواًل، وأشد بأساً وتنكيالً 

                                                           

 .61-63سورة األنبياء:  (1990)

 .09-61سورة األنبياء:  (1919)

 .211سورة البقرة:  (1911)

 .31ح 2ب 16ص 26وار: جحبار األن (1912)
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من سره أن حييا حياتي، وميوت  :وقال ابن عباس: قال رسول اهلل 

ميتيت، ويدخل جنة عدن منزلي، قصبًا غرسه ربي عزوجل ثم قال لـه: كن 

فكان، فليتول علي بن أبي طالب وليًا، ثم باألوصياء من ولده؛ فإنهم عرتتي 

م، خلقوا من طينيت، إىل اهلل أشكو أعداءهم من أميت، املنكرين لفضله

 القاطعني فيهم صليت، وايم اهلل ليقتلن بعدي ابين احلسني ال أناهلم اهلل 

 .(7073)شفاعيت

 

 

 اللهم إنك أشد منهم قوة وحواًل، وأشد بأساً وتنكيالً 

 ،الصديقة كما استنجدت عزوجل جيب االستنجاد باهلل 

ن عن ذلك واجلهر به اإلعال ينبغيو ،وجيب إيكال األمر إليه كما فعلت 

 . كما صنعت 

 .عبارة عن القدرة اليت يفعل اهلل سبحانه وتعاىل بها ما يشاء :والقوة

من حسن إىل أحسن،  ،عبارة عن حتويله احلال إىل حال آخر :واحلول

ومن حسن إىل سيئ، ومن األحسن إىل  ،(7074)ومن حسن إىل حسن آخر

 احلسن أو السيئ، وكذلك من جانب السوء. 

................................................................................................................................................. 

                                                           

جملس يف ذكر اإلمامة وإمامة علي ابن أبي طالب وأوالده  191ص 1روضة الواعظني: ج (1913)

 .(صلوات اهلل عليهم أمجعني)

 كفردي كلي حسن متساويني يف احلسن خمتلفني يف املصداق. (1911)
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كاخلوف الشديد، ورمبا كان مبعنى العذاب  والبأس: العذاب وحنو العذاب

شدة عذابنا.  أي. (7076). قال سبحانه: (7071)الشديد أيضًا

وقال عزوجل:

(7077). 

وقال تعاىل: 

(7072) :وقال سبحانه .

(7077). 

وقال عزوجل: 

 .(7087)وقال سبحانه: 

وقال تعاىل: 

(7088). 

 األذن ويسمى قطع األنف فإنه  ،لعقوبة مبا يظهر أثرهوالتنكيل: ا

ويف اللغة: تنكيل املوىل بعبده بأن جيدع أنفه أو يقطع أذنه  وما أشبه بالتنكيل.

 .(7083)وحنو ذلك

                                                           

 .(بأس)مادة  29ص 6انظر لسان العرب: ج (1915)

 .61سورة غافر:  (1916)

 .1اف: سورة األعر (1911)

 01سورة األعراف:  (1916)

 .06سورة األعراف:  (1910)

 .119سورة يوسف:  (1929)

 .12سورة األنبياء:  (1921)

 .65سورة غافر:  (1922)

 .(نكل)مادة  166ص 5جممع البحرين: ج (1923)
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................................................................................................................................................. 

فال تقاس نسبة حول اهلل وقوته  وإاّل ،من باب ضيق اللفظ (7084) وهذا

قياسًا يعّد أبعد من البعيد حتى أضحى كاجملاز مثل إاّل وبأسه وتنكيله باإلنسان 

 قوله: 

(7081)  وهو(7086) .أو ما أشبه ذلك 

 إىل اهلل سبحانه وتعاىل قائلة هذا  قوهلايف توجهت )صلوات اهلل عليها( نها كأو

 ،ـ يف خضوع ودعاء وتضرع ـ أنت القوي يف أخذ حقي وال قوة أقوى من قوتك

فكالمها تضرع  ،وأنت القادر على حتويل احلال من هذا احلال السيئ إىل احلسن

 وأحّد بأسًا وتنكياًل:  ويف بعض النسخ هلل واستنجاد به ودعاء على القوم.

 .ن بأسك حاد ونافذ كالسكني احلاد الذي ينفذ يف اللحمإأي: 

رغم أنه  ،ال يقال: ملاذا مل حيّول سبحانه وتعاىل احلال ومل ينتقم من القوم

 .د باسًا وتنكياًل؟حجل وعال أشد منهم حواًل وقوة وأ

ر ابتالء وامتحان، ولذلك جرى على األنبياء : الدنيا دا إذ يقال:

الظلم والتعدي حتى وصل األمر يف ما جرى من  واألوصياء والصاحلني 

والتغيري اإلعجازي خالف فلسفة  ،والقتل التعذيب والتنكيلكثري منهم إىل 

 ، إال فيما خرج بالدليل.(7082)واإلمداد (7087)االمتحان واإلمهال

                                                           

 .اللهم إنك أشد منهم قوة وحواًل، وأشد بأسًا وتنكياًل :أي قوهلا  (1921)

 .30، سورة سبأ: 12سورة املؤمنون:  (1925)

 .125، سورة الصافات: 11سورة املؤمنون:  (1926)

 كما ورد. (ن اهلل ميهل وال يهمل)إإشارة إىل  (1921)

 .29سورة اإلسراء:  دُِّمُن الًُّكإشارة إىل قوله تعاىل: (1926)
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................................................................................................................................................. 

ه: ـهي كما يف قول ن استجابة اهلل لدعائها إ


وقد فسر  ،(7087)

)عجل اهلل تعاىل  ذلك يف بعض األحاديث بزمن ظهور خامت األوصياء احلجة املنتظر

فرجه الشريف(
(7030). 

من أن عقوبة اهلل ـ يف الدنيا قبل  (الفقه)ما ذكرناه يف مواضع من 

وحمكمة  ،دناآلخرة وقبل الظهور ـ تتجلى يف العديد من احملاكم منها: حمكمة الب

، وما (7037)وحمكمة الطبيعة ،وحمكمة التاريخ ،وحمكمة االجتماع ،النفس

 .أشبه، وقد حصلت هذه العقوبات وستحصل يف مراتب أشد وأكثر

الوسائل: عن الشيخ الكفعمي يف )مصباحه(، عن النعماني  ويف مستدرك 

 : يف كتاب )دفع اهلموم واألحزان(، عن علي 

 ظامله عنه فليفّض املاء على نفسه، ويسبغ الوضوء أنه من ُظلم ومل يرجع

 ويصلي ركعتني، ويقول: 

اللَُّهمَّ ِإنَّ ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن َظَلَمِني َواْعَتَدى َعَليَّ، َوَنَصَب ِلي َوَأَمضَِّني 

، َوَعجِّْل َوَأْرَمَضِني، َوَأَذلَِّني َوَأْخَلَقِني، اللَُّهمَّ َفِكْلُه ِإَلى َنْفِسِه، َوُهدَّ ُرْكَنُه

َجاِئَحَتُه، َواْسُلْبُه ِنْعَمَتَك ِعْنَدُه، َواْقَطْع ِرْزَقُه، َواْبُتْر ُعُمَرُه، َواْمُح َأَثَرُه، َوَسلِّْط 

َعَلْيِه َعُدوَُّه، َوُخْذُه ِفي َمْأَمِنِه َكَما َظَلَمِني َواْعَتَدى َعَليَّ، َوَنَصَب ِلي َوَأَمضَّ 

 ْخَلَق، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتْعِديَك َعَلى ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن َفَأِعْدِني، َفِإنََّك َوَأْرَمَض، َوَأَذلَّ َوَأ

                                                           

 .51سورة غافر:  (1920)

الستة  من متون الصحاح  فصل يف ذكر ما جاء يف املهدي  120-126راجع العمدة: ص (1939)

 .601ح

 وغري ذلك مما نعلمه  ،هلم (من اجلمادات واحليوانات واملالئكة)كما يف لعن كثري من املوجودات  (1931)

 وما ال نعلمه.
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 ، بل الويل لشانئكِ : ال ويل لكِ  فقال أمير المؤمنين

َأَشدُّ َبْأسًا َوَأَشدُّ َتْنِكياًل؛ َفِإنَُّه اَل ُيْمَهُل ِإْن َشاَء اللَُّه َتَعاَلى، َيْفَعُل َذِلَك 

 .(7038)َثالثًا

إن اهلل تعاىل ُيمهل الظامل حتى يقول: أهملين،  :وقال رسول اهلل 

 .(7033)ثم إذا أخذه أخذه أخذة رابية

 

 

 ، بل الويل لشانئكِ : ال ويل لكِ  فقال أمير المؤمنين

 ،ج عنهيفروالت ن آالمهعاملظلوم والتخفيف  (7034)يستحب تسلية

 .كربة املكروب من أفضل القرباتمن مصاديقه، وتفريج فإنها 

من أكرم أخاه املسلم بكلمة يلطفه بها وفرج عنه  :قال رسول اهلل 

 .(7031)كربته مل يزل يف ظل اهلل املمدود عليه الرمحة ما كان يف ذلك

ثكلى ُكِسَي ُبردًا عزى ومن  ،مصابًا فله مثل أجرهعزى من يف احلديث: و

 .(7036)«يف اجلنة

                                                           

 .6666ح 11ب 206ص 6مستدرك الوسائل: ج (1932)

 فصل مما ورد يف ذكر الظلم. 135ص 1كنز الفوائد: ج (1933)

أي أنساه ذلك املصاب أو  :عن كذا وسّلى يسلِّي تسليًة فالنًا ،ه عن هّمه: أي أزال همه وغمهساّل (1931)

 اهلم وصرف فكره عنه أو طيب نفسه.

 .5باب يف إلطاف املؤمن وإكرامه ح 296ص 2الكايف: ج (1935)

عن التصافح يف  وفيه: وسئل النيب  2161ح 19ب 316ص 2راجع مستدرك الوسائل: ج (1936)

قال رسول اهلل  2163يف ح. وهو سكن للمؤمن، ومن عزى مصابًا فله مثل أجرهالتعزية؟. فقال: 
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................................................................................................................................................. 

من عزى أخاه املؤمن كسي يف املوقف  :وعن أبي عبد اهلل 

 .(7037)حلة

من عزى مصابًا كان لـه مثل أجره من غري أن  :وقال رسول اهلل 

 .(7032)اهلل من أجره شيئًا ينقصه

من عزى أخاه املؤمن من مصيبة كساه اهلل عزوجل  :وقال النيب 

يغبط . قيل: يا رسول اهلل، ما حيرب بها؟. قال: حلة خضراء حيرب بها يوم القيامة

 .(7037)بها

سأل ربه قال: يا رب، فما جزاء من يصّبر  أن إبراهيم وروي: 

سوه ثوبًا من اإلميان يتبوأ بها يف اجلنة، ويتقى بها احلزين ابتغاء وجهك؟. قال: أك

 .(7040)من النار

قال: إهلي ما جزاء من يعّزي احلزين على املصاب  أن داود وروي: 

 ابتغاء مرضاتك؟. قال: جزاؤه أن أكسوه رداًء من أردية اإلميان أسرته به من 

 .(7047)النار

 .(7048)التعزية تورث اجلنة :وقال رسول اهلل 

 .(7043)من عزى حزينًا كسي يف املوقف حلة حيرب بهاي أنه: ورو

                                                                                                                                        

 :من عزى ثكلى كسي بردًا يف اجلنة. 

 .2156ح 19ب 316ص 2مستدرك الوسائل: ج (1931)

 وأما اخلامتة. 115الفؤاد: ص مسكن  (1936)

 .16ضمن  ح 16ب 01ص 10حبار األنوار: ج (1930)

 وأما اخلامتة. 111الفؤاد: ص مسكن  (1919)

 .2165ح 19ب 310ص 2مستدرك الوسائل: ج (1911)

 .591باب التعزية واجلزع عند املصيبة ح 111ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (1912)
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................................................................................................................................................. 

ه يوم ال من عزى الثكلى أظله اهلل يف ظل عرش :وقال أمري املؤمنني 

 .(7044)ظل إال ظله

 .والتعزية إىل غري ذلك من الروايات الواردة يف باب التسلية

إني تطولت على عبادي بثالث: ويف احلديث القدسي قال اهلل عزوجل: 

ألقيت عليهم الريح بعد الروح ولوال ذلك ما دفن محيم محيمًا، وألقيت عليهم 

منهم بعيشه، وخلقت هذه الدابة السلوة بعد املصيبة ولوال ذلك مل يتهن أحد 

وسلطتها على احلنطة والشعري ولوال ذلك لكنزهما ملوكهم كما يكنزون الذهب 

 .(7041)والفضة

، مستحبة ـ كتسلية املظلومـ تسلية املتأمل نفسيًا، واملتأمل جسديًا 

)عزى( من سلى : ه ـفإن إطالق قول ومن مصاديقها عيادته والدعاء لـه؛

 ويعّم ،السابق الذكر كما يشمل املظلوم يشمل غريه (7046)مصابًا لـه مثل أجره

 )ظلم( أو )مرض( أو )فقر( أو )فقد عزيز( أو ما أشبه ذلك. كل )مصاب( بـ

كانت مظلومة ومضطهدة ومتأملة نفسيًا وجسديًا  والصديقة الزهراء 

معصبة  بعد أبيها رسول اهلل ما زالت لشدة ما جرى عليها من املصائب فـ 

 .(7047)غشى عليها ساعة بعد ساعةُي ،ناحلة اجلسم ،الرأس

                                                                                                                                        

 .2160ح 19ب 359ص 2مستدرك الوسائل: ج (1913)

 .3باب ثواب التعزية ح 221ص 3الكايف: ج (1911)

 .61تطول اهلل عزوجل على عباده بثالث ح 112ص 1اخلصال: ج (1915)

 .2باب ثواب من عزى حزينًا ح 295ص 3الكايف: ج (1916)

 .فصل يف وفاتها وزيارتها  362ص 3ناقب: جامل (1911)
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................................................................................................................................................. 

ه، قال: دخلت مع أبي عبد اهلل عن جعفر بن حييى اخلزاعي، عن أبي

  على بعض مواليه يعوده، فرأيت الرجل يكثر من قول: آه. فقلت لـه: يا

آه اسم من أمساء اهلل،  :أخي، اذكر ربك واستغث به. فقال أبو عبد اهلل 

 .(7042)فمن قال: آه، استغاث باهلل عزوجل

فأتيته وعن حممد بن املنكدر، قال: مرض عون بن عبد اهلل بن مسعود 

أعوده. فقال: أفال أحدثك حبديث عن عبد اهلل بن مسعود؟. قال: بلى. قال: 

إذ تبسم. فقلت: ما لك يا رسول اهلل  قال عبد اهلل: بينا حنن عند رسول اهلل 

عجبت من املؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما لـه يف تبسمت؟. قال: 

 .(7047)لقى ربه عزوجلالسقم من الثواب ألحب أن ال يزال سقيمًا حتى ي

ـ قال: مرضت  وعن األرقط ـ وهو ابن أخت أبي عبد اهلل الصادق 

مرضًا شديدًا وأرسلت أمي إىل خالي، فجاء وأمي خارجة يف باب البيت ـ وهي 

ضمي أم سلمة بنت حممد بن علي ـ وهي تقول: وا شباباه. فرآها خالي فقال: 

قناعِك حتى تربزي شعرِك إىل  عليِك ثيابِك ثم ارقي فوق البيت، ثم اكشفي

السماء ثم قولي: رِب أنت أعطيتنيه وأنت وهبته لي، اللهم فاجعل هبتك اليوم 

 جديدة إنك قادر مقتدر، ثم اسجدي فإنِك ال ترفعني رأسِك حتى يربأ 

. فسمعت ذلك وفعلته، قال: فقمت من ساعيت فخرجت مع خالي إىل ابنِك

 .(7010)املسجد

 يى قال: قال لي العبدي: قالت أهلي: قد طــال وروي: أن صفوان بن حي

                                                           

 .3ح 2ب 292ص 16حبار األنوار: ج (1916)

 .11اجمللس اخلامس والسبعون ح 591األمالي للصدوق: ص (1910)

 دعاء الوالدة للولد من فوق البيت. 122: صطب األئمة  (1959)
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................................................................................................................................................. 

دي ، فلو حججنا وجددنا به العهد. فقلت هلا: واهلل ما عنعهدنا بالصادق 

شيء أحج به. فقالت: عندنا كسو وحلي فبع ذلك وجتهز به. ففعلت فلما صرنا 

قرب املدينة مرضت مرضًا شديدًا وأشرفت على املوت، فلما دخلنا املدينة 

وعليه ثوبان ممصران،  خرجت من عندها وأنا آيس منها، فأتيت الصادق 

خرجت وقد  فسلمت عليه فأجابين وسألين عنها، فعرفته خربها وقلت: إني

. قلت: نعم. يا عبدي، أنت حزين بسببها؟أيست منها، فأطرق مليًا ثم قال: 

ال بأس عليها، فقد دعوت اهلل هلا بالعافية، فارجع إليها فإنك جتدها قال: 

. قال: فرجعت إليها مبادرًا فوجدتها قد أفاقت قاعدة واخلادمة تلقمها الطربزد

زد. فقلت: ما حالِك؟. قالت: قد صب اهلل وهي قاعدة واخلادمة تلقمها الطرب

عليَّ العافية صبًا وقد اشتهيت هذا السكر. فقلت: خرجت من عندك آيسًا، 

فسألين الصادق عنِك فأخربته حبالِك، فقال: ال بأس عليها ارجع إليها فهي 

تأكل السكر. قالت: خرجت من عندي وأنا أجود بنفسي، فدخل عليَّ رجل 

قال: ما لِك؟. قلت: أنا ميتة وهذا ملك املوت قد جاء عليه ثوبان ممصران، 

يقبض روحي. فقال: يا ملك املوت. قال: لبيك أيها اإلمام. قال: ألست ُأمرت 

بالسمع والطاعة لنا؟. قال: بلى. قال: فإني آمرك أن تؤخر أمرها عشرين سنة. 

قال: السمع والطاعة. قالت: فخرج هو وملك املوت فأفقت من 

 .(7017)ساعيت

متام العيادة أن تضع يدك  :وعن أبي حييى، قال: قال أبو عبد اهلل 

 .(7018)على املريض إذا دخلت عليه

                                                           

 .152ح 5ب 116-115ص 11حبار األنوار: ج (1951)

 .2516ح 16ب 126ص 2الشيعة: ج وسائل  (1952)
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سم، قال: حدثين أبو زيد، قال: أخربني موىل جلعفر وعن موسى بن القا

، قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده وحنن عدة من بن حممد 

 أين تريدون؟يف بعض الطريق، فقال لنا:  موالي جعفر، فاستقبلنا جعفر 

مع أحدكم تَفاحة، . فوقفنا، فقال: قفوافقلنا: نريد فالنًا نعوده. فقال لنا: 

. فقلنا: ما فرجلة، أو أترجة، أو لعقة من طيب، أو قطعة من عود خبور؟أو س

أما تعلمون أن املريض يسرتيح إىل كل ما أدخل به معنا شيء من هذا. فقال: 

 .(7013)عليه

إن أمري املؤمنني ، قال: وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اهلل 

 اد أخاه خفف اجللوس إال قال: إن من أعظم العواد أجرًا عند اهلل ملن إذا ع

أن يكون املريض حيب ذلك ويريده ويسأله ذلك ـ وقال ـ من متام العيادة أن يضع 

 .(7014)العائد إحدى يديه على األخرى أو على جبهته

وذلك من مصاديق  ،يستحب أن ُيَسّلي الزوج زوجته عند املصاب

بني واجب  ي، وه(7011)لكتاب الكريماملعاشرة باملعروف املأمور به يف ا

 .(7016)ه(الفق)يف  همستحب كما ذكرناو

 ل العناوين املرجحة سبب آلكدية ــوال خيفى أن اجتماع عنوانني مرجحني ب

                                                           

 .3باب يف كم يعاد املريض وقدر ما جيلس ح 116ص 3الكايف: ج (1953)

 .2511ح 15ب 126-125ص 2وسائل الشيعة: ج (1951)

 .10، سوة النساء: َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِفقال تعاىل:  (1955)

 .(الواجبات واحملرمات :الفقه)و (النكاح :الفقه)راجع  (1956)



389 

 

................................................................................................................................................. 

فكونه مصابًا سبب الستحباب  ،(7017)أيضًا كعكسه ،الطلب ولزيادة الثواب

ه ـفإذا كان املصاب رمحًا أو زوجًة تأكد االستحباب وزاد الثواب لقول ،تسليته

 ،(7012)عزوجل: 

إىل غري ذلك مما  ،(7017)سبحانه:  ولـهوق

 يدل على هذه األولوية يف مجيع األبواب.

قد مجعت إىل كل ما سبق كونها بضعة الرسول  فاطمة الصديقة و

 ، وأم األئمة النجباء ،واحلجة على أهل  ،وسيدة نساء العاملني

كما ورد  ،)عجل اهلل فرجه الشريف(ة حتى اإلمام القائم مبا فيهم أبناؤها اهلدا نيعاملال

 . (7060)يف احلديث عن العسكري 

وقول  ال منافاة بني قول الزهراء فإنه  «ال ويل لِك: »ه ـقول

على سبيل الواقع  هإذ قوهلا على سبيل اجملاز والظاهر، وقول اإلمام علي 

  واحلقيقة.



جيوز، أما الدعاء  (7067)الدعاء على العدو والظامل جائز، مبا

 .(7068)فمرجوح أو حمرم بغريه

                                                           

 ين مرجوحة سبب آلكدية النهي وأشدية العقاب.أي إن اجتماع عنوانني أو عناو (1951)

 .6، سورة األحزاب: 15سورة األنفال:  (1956)

 .161سورة البقرة:  (1950)

 . يذكر النص؟؟؟«وأمنا فاطمة حجة علينا: »اإلمام احلسن العسكري  قال (1969)

 متعلق بالدعاء. (1961)

 أو ما أشبه. ،كالزناأو إيقاعه هو يف احلرام  ،كأن يدعو عليه بإيقاع أهله يف احلرام (1962)
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بالويل والثبور واللعن وشبه ذلك  ت أما الدعاء على أعداء أهل البي

ويدل عليه  ،وهو بني مستحب وواجبتعاىل فهو من أعظم القربات إىل اهلل 

ومنها دعاء أمري املؤمنني  ،اآليات والروايات املتواترة اآلمرة باللعن أو الناطقة به

  حيث قالعليهم هنا :بل الويل لشانئِك، والظاهر أنه إنشاء.. 

خبارًا بأن البؤس واهلالك احلقيقي والشقاء على أعدائها وحيتمل كونه إ

 .)صلوات اهلل عليها(

ثم إن إثبات كون الويل للشانئ ال ينفي كونه أيضًا لغري احملب وغري املوالي 

فإن البؤس والشقاء ملن مل يعرف احلق وأهله  ،العارف بهم أو املقصر يف معرفتهم

 يف موضع آخر. وإن مل يبغضهم وقد فصلنا احلديث عن ذلك

تعاىل: قال 


 .وإيذاء أهل البيت إيذاء لـه  (7063)

: وقال عزوجل
(7064). 

وقال سبحانه: 


 . وقال تعاىل:(7061)


(7066). 

وقال سبحانه: 

                                                           

 .51سورة األحزاب:  (1963)

 .61سورة آل عمران:  (1961)

 .61سورة آل عمران:  (1965)

 .16سورة هود:  (1966)
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(7067). 

................................................................................................................................................. 

 ،أو كانوا من أبرز مصاديقها أهل البيت أعداء غريها مما نزل يف إىل 

 .أي كان اللعن على من ظلمهم أو كذبهم أو آذاهم من أبرز املصاديق

تصلي ليلة عاشوراء أربع ركعات يف كل ركعة احلمد  :عن النيب 

ًة، فإذا سلمت من الرابعة فأكثر ذكر مخسني مر (7062)مرًة و

 .(7067)اهلل تعاىل، والصالة على رسوله، واللعن ألعدائهم ما استطعت

وعن ذريح احملاربي، قال: قال لـه احلارث بن املغرية النصري ـ أي ألبي 

أنه صلى  ـ: إن أبا معقل املزني حدثين عن أمري املؤمنني  عبد اهلل 

عة الثانية، فلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا بالناس املغرب فقنت يف الرك

صدق  :موسى األشعري وأبا األعور السلمي؟. قال الشيخ 

 .(7070)فالعنهم

: أنه قنت يف الصبح فلعن معاوية، وعن عبد اهلل بن معقل عن علي 

 . (7077)وعمرو بن العاص، وأبا موسى، وأبا األعور، وأصحابهم

 .(7078)عا على مجاعة ومساهمقنت يف الصبح ود وروي: أن النيب 

: حيمل طوبى للذين هم كما قال رسول اهلل  :وقال الصادق 

                                                           

 .150سورة البقرة:  (1961)

 سورة اإلخالص. (1966)

 .19319ح 59ب 162ص 6وسائل الشيعة: ج (1960)

 .5935ح 19ب 119ص 1مستدرك الوسائل: ج (1919)

 .1525ح 13جملس 125األمالي للطوسي: ص (1911)

 .191املسلك الرابع ح 1ب 13ص 2عوالي الآللي: ج (1912)
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هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، 

وتأويل اجلاهلني. فقال لـه رجل: يا ابن رسول اهلل، إني عاجز ببدني عن 

 م واللعن عليهم، فكيف حالـــي؟ نصرتكم، ولست أملك إال الرباءة من أعدائك

................................................................................................................................................. 

عن رسول اهلل  حدثين أبي عن أبيه عن جده  :فقال لـه الصادق 

 ن نصرتنا أهل البيت فلعن يف خلواته أعداءنا، بلغ أنه قال: من ضعف ع

اهلل صوته مجيع األمالك من الثرى إىل العرش، فكلما لعن هذا الرجل أعداءنا 

لعنًا ساعدوه فلعنوا من يلعنه ثم ثنوا فقالوا: اللهم صل على عبدك هذا الذي قد 

هلل تعاىل: قد بذل ما يف وسعه، ولو قدر على أكثر منه لفعل، فإذا النداء من قبل ا

أجبت دعاءكم، ومسعت نداءكم، وصليت على روحه يف األرواح، وجعلته 

 .(7073)عندي من املصطفني األخيار

وقال الشهيد يف )الذكرى(: جيوز الدعاء فيه للمؤمنني بأمسائهم والدعاء 

دعا يف قنوته لقوم بأعيانهم وعلى آخرين  على الكفرة واملنافقني؛ ألن النيب 

اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن قال:  ما روي أنه بأعيانهم، ك

هشام، وعياش بن ربيعة، واملستضعفني من املؤمنني، واشدد وطأتك على مضر 

 .(7074)ورعل وذكوان

إن أشرف أعماهلم ـ أي املؤمنني ـ يف  :ويف تفسري اإلمام العسكري 

ة على حممد وآله مراتبهم اليت قد رتبوا فيها من الثرى إىل العرش: الصال

الطيبني، واستدعاء رمحة اهلل ورضوانه لشيعتهم املتقني، واللعن للمتابعني 

                                                           

 أعظم الطاعات. 21ص 11: صتفسري اإلمام العسكري  (1913)

 .5936ح 19ب 11ص 1مستدرك الوسائل: ج (1911)
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 .(7071)ألعدائهم اجملاهرين واملنافقني

بطوس  إذا أتيت قرب علي بن موسى ، قال: وروي عنهم 

 فاغتسل ... والبس أطهر ثيابك وامش حافيًا وعليك السكينة والوقـــار بالتكبيــــر 

................................................................................................................................................. 

والتهليل والتسبيح والتمجيد وقّصر خطاك ـ إىل أن قال: ـ ابتهل يف اللعن على 

وعلى مجيع قتلة أهل  ني وعلى قتلة احلسن واحلس قاتل أمري املؤمنني 

 .  (7076)بيت رسول اهلل 



 ء الصديقة الطاهرة جيب االعتقاد بأن الويل ألعدا

وهو فرع من فروع اإلميان باهلل  ،بيان ذلك للناسيلزم كما ومبغضيها، 

قال تعاىل:  ،(7077)ورسوله


حمادة  حمادتها فإن  (7072)

إن اهلل يرضى  :للحديث النبوي اجملمع عليه بني الشيعة والسنة هلل ورسوله 

من أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد و ،(7077)لرضى فاطمة ويغضب لغضبها

« الويل لشانئِك: »)عليه الصالة والسالم(وكما قال أمري املؤمنني  ،(7020)أذى اهلل

                                                           

 .353ح يف عقاب من كتم شيئًا من فضائلهم  501: صتفسري اإلمام العسكري  (1915)

 .12165ح 66ب 361ص 19مستدرك الوسائل: ج (1916)

 فإن اإلميان يتقوم بالتولي ألولياء اهلل والتربي من أعداء اهلل. (1911)

 .63سورة التوبة:  (1916)

يف أنواع شتى من العلوم  احتجاج أبي عبد اهلل الصادق  351ص 2راجع االحتجاج: ج (1910)

 الدينية على أصناف كثرية من أهل امللل والديانات.

 .3ف 213ص 16شرح نهج البالغة: ج (1969)
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فإن الويل احلقيقي هو ويل الدنيا واآلخرة حيث العقاب فيهما  ؛أي ملبغضِك

 .ويتعدى على حقهم  لإلنسان الذي يبغض أهل البيت 

ـ وما رأيت  عن سديف املكي، قال: حدثين حممد بن علي الباقر 

 دله ـ قال:حدثنا جابر بن عبد اهلل األنصاري،قال:خطبنا رسول اهلل حممديًا قط يع

................................................................................................................................................. 

  :فقالهلل يوم القيامة يهوديًاأيها الناس، من أبغضنا أهل البيت بعثه ا .

وإن قال: قلت: يا رسول اهلل، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟. فقال: 

 .(7027)صام وصلى وزعم أنه مسلم

 : ، قال: قال رسول اهلل وعن حممد بن مروان، عن أبي عبد اهلل 

 من أبغضنا أهل البيت بعثه اهلل عزوجل يهوديًا. قيل: يا رسول اهلل  وإن شهد

هادتني؟. قال: قال: نعم، إمنا احتجب بهاتني الكلمتني عند سفك دمه، أو يؤدي الش

إلّي اجلزية وهو صاغر ـ ثم قال: ـ من أبغضنا أهل البيت بعثه اهلل يهوديًا. قيل: وكيف 

 .(7028)يا رسول اهلل؟. قال: إن أدرك الدجال آمن به

عليك مبودة : أوصين. قال: عن ابن عباس، قال: قلت للنيب 

، والذي بعثين باحلق نبيًا ال يقبل اهلل من عبد حسنة علي بن أبي طالب 

وهو تعاىل أعلم؛ فإن جاءه  حتى يسأله عن حب علي بن أبي طالب 

بواليته قبل عمله على ما كان منه، وإن مل يأت بواليته مل يسأله عن شيء ثم 

النار ألشّد غضبًا على أمر به إىل النار. يا ابن عباس، والذي بعثين باحلق نبيًا إن 

منها على من زعم أن هلل ولدًا. يا ابن عباس، لو أن املالئكة  مبغض علي 

. املقربني واألنبياء املرسلني اجتمعوا على بغضه ولن يفعلوا لعذبهم اهلل بالنار

                                                           

 .عقاب من أبغض أهل البيت  291األعمال: ص ثواب (1961)

 .1ح 19ب 216ص 21حبار األنوار: ج (1962)
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يا ابن عباس، نعم يبغضه قوم قلت: يا رسول اهلل، وهل يبغضه أحد؟. قال: 

مل جيعل اهلل هلم يف اإلسالم نصيبًا. يا ابن عباس، إن من يذكرون أنهم من أميت 

عالمة بغضهم لـه تفضيلهم من هو دونه عليه، والذي بعثين باحلق ما بعث اهلل 

 . قال ابن عباس: فلم نبيًا أكرم عليه مين وال أوصياء أكرم عليه من وصيي علي

................................................................................................................................................. 

وأوصاني مبودته وإنه ألكرب عملي  أزل لـه كما أمرني رسول اهلل 

 .(7023)عندي

إن ، فدنا منه فقال: يا علي ادُن مينيف حديث:  وقال رسول اهلل 

وإن الشقي كل الشقي من عاداك  السعيد حق السعيد من أحبك وأطاعك،

ونصب لك وأبغضك. يا علي، كذب من زعم أنه حيبين ويبغضك. يا علي، من 

حاربك فقد حاربين، ومن حاربين فقد حارب اهلل عزوجل. يا علي، من 

أبغضك فقد أبغضين، ومن أبغضين فقد أبغض اهلل، وأتعس اهلل جده وأدخله 

عن أبيه، قال: مسعت حممد بن . وعن الربيع بن املنذر، (7024)نار جهنم

ما خلق اهلل عزوجل شيئًا أشر من الكلب والناصب احلنفية حيدث عن أبيه قال: 

. وعن خالد بن يزيد القسري، قال: حدثين أمي الصرييف، قال: (7021)أشر منه

برئ اهلل ممن تربأ منا، لعن يقول:  مسعت أبا جعفر حممد بن علي الباقر 

هلل من عادانا، اللهم إنك تعلم أنا سبب اهلدى هلم وإمنا اهلل من لعننا، أهلك ا

 .(7026)يعادونا لك فكن أنت املنفرد بعذابهم

                                                           

 .1ح 19ب 229-210ص 21حبار األنوار: ج (1963)

 .11ح 69اجمللس 363-362األمالي للصدوق: ص (1961)

 .1ح 19ب 221ص 21حبار األنوار: ج (1965)

 .1ح 31اجمللس 312-311األمالي للمفيد: ص (1966)
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حرمت اجلنة على من ظلم أهل بييت، وعلى من  :وقال رسول اهلل 

قاتلهم، وعلى املعني عليهم، وعلى من سبهم، أولئك ال خالق هلم يف 

وم القيامة، وال يزكيهم، وهلم اآلخرة، وال يكلمهم اهلل، وال ينظر إليهم ي

 .(7027)عذاب أليم

 نهنهي عن وجدك

من العالي للداني، وعكسه، مطلقًا، يستحب األمر بالصرب 

بالصرب املستفاد  هلا  وأمره  ،(7022)أو األدنى ،ولألعلى ،وللماثل

 .(7027)من قبيل الثالث« نهنهي»من قوله 

املتعلق ـ قال تعاىل: وقد جيب ـ على حسب اختالف حال 


وقال سبحانه وتعاىل:  ،(7070)


ومن  ،(7077)

 غريه.الواضح أن كل األربع صرب إما بلفظه وإما ب

  أي: صرب بعضهم بعضًا. ،فإن )صابروا( مبعنى املصابرة

فإن الرباط حيتاج إىل الصرب يف الليل  ،يتقوم بالصرب أيضًا (رابطوا)و

                                                           

 .65ح 31ب 31ص 2: جعيون أخبار الرضا  (1961)

فهذه ست صور: العالي للداني، عكسه أي الداني للعالي، وللداني، وللمماثل، أي من العالي  (1966)

 للعالي ومن الداني للداني، وكذا من العالي لألعلى، ومن الداني لألدنى.

 أي املماثل للمماثل. (1960)

 .3سورة العصر:  (1909)

 .299سورة آل عمران:  (1901)
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 والضيق واخلوف والغربة وما أشبه ذلك. ،وعلى احلر والربد ،والنهار

فصرب على  ،عبارة عن الصرب مدى احلياة يف شتى اجلهات )اتقوا(و

وصرب يف املصيبة حتى ال جيزع، إىل غري ذلك، وقد  ،املعصيةوصرب عن  ،الطاعة

 جاءت مادة الصرب يف القرآن احلكيم يف أكثر من مخسني موضعًا.

 .إىل الوصية بالصرب؟ ال يقال: هل حيتاج مثلها 

................................................................................................................................................. 

 إذ يقال:

بالصرب  إن ذلك كأمره سبحانه وتعاىل رسوله 


(7078). 

الصرب حقيقة تشكيكية ذا مراتب، وعلى حسب عظمة املصيبة 

قام الشخص يكون مستوى درجة املأمور تكون درجة الصرب، وعلى حسب م

 فليدقق. (7073)به

، من نهنهت الرجل عن الشيء فتنهنه مبعنى: كّفي نهنهي :قوله 

 كففته وزجرته فكّف. أي

 ،لمقاملومبعنى احلزن وهو األنسب  ،يأتي مبعنى الغضبو)الوجد( 

 .)على( يتعدى بـ (7074)إضافة إىل أن األول ،خاصة بلحاظ التفريع الالحق

وميكن تفسريه بأن مقصوده . املقرحة للقلب كّفي عن بث آالمِكملعنى: وا

 أي كّفي وامتنعي عن حزنك املتزايد فإنه اختياري يف  ،مرحلة الثبوت

                                                           

 .35ف: سورة األحقا (1902)

وذو  ،املأمور به هو الصرب يف املقام، فذو املقام الداني يوصى بدرجة الصرب اليت من شأنه حتملها (1903)

 املقام العالي ال يوصى مبثل ذلك ألنه قد جتاوز تلك املرحلة بكثري بل يوصى باملراتب األمسى من الصرب.

 أي الوجد مبعنى الغضب. (1901)
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 اجلملة.

  أي، (7071)هذا ويف كتبهم: )ماتت فاطمة وهي واجدة على أبي بكر(

 غاضبة.

 

 يا ابنة الصفوة وبقية النبوة

 ن يبني فضائلها.أأن يكرم الزوج زوجته و يستحب

وكذلك بيان كل واحد منهما فضائل  ،العكسوفإن تكريم الزوج لزوجته 

قال سبحانه:  ،اآلخر من آداب حسن املعاشرة


وقال تعاىل:  ،(7076)

(7077)، 

وقال عزوجل: 
(7072). 

 عديدة يف اآلداب الزوجية واملعاشرة باملعروف، منها:روايات وهناك 

إن قومًا أتوا رسول ، قال: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اهلل 

 فقالوا: يا رسول اهلل، إنا رأينا أناسًا يسجد بعضهم لبعض. فقال رسول اهلل 

: لو أمرت أحدًا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد اهلل 

 .(7077)لزوجها

                                                           

 أمر فاطمة مع أبي بكر. ذكر 59ص 6شرح نهج البالغة: ج (1905)

 .161سورة البقرة:  (1906)

 .226سورة البقرة:  (1901)

 .10سورة النساء:  (1906)

 .25313ح 61ب 163-162ص 29الشيعة: ج وسائل  (1900)
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كتب اهلل اجلهاد  :وعن األصبغ بن نباتة، قال: قال أمري املؤمنني 

على الرجال والنساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى ُيقتل يف سبيل 

 . (7700)تهاهلل، وجهاد املرأة أن تصرب على ما ترى من أذى زوجها وغري

 .(7707)جهاد املرأة حسن التبعلويف حديث آخر: 

................................................................................................................................................. 

تها وال من كان لـه امرأة تؤذيه مل يقبل اهلل صالقال:  وعن النيب 

حسنًة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت، وأعتقت 

ثم قال رسول  الرقاب، وأنفقت األموال يف سبيل اهلل، وكانت أول من ترد النار

وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان هلا مؤذيًا ظاملًا، ومن  :اهلل 

 بكل مرة يصرب عليها من الثواب صرب على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه اهلل

مثل ما أعطى أيوب على بالئه، وكان عليها من الوزر يف كل يوم وليلة مثل رمل 

عاجل، فإن ماتت قبل أن تعتبه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسًة 

مع املنافقني يف الدرك األسفل من النار، ومن كانت لـه امرأة ومل توافقه ومل 

ما رزقه اهلل وشقت عليه ومحلته ما مل يقدر عليه، مل يقبل اهلل هلا تصرب على 

 .(7708)حسنًة تتقي بها النار وغضب اهلل عليها ما دامت كذلك

 وعن يونس بن يعقوب، قال: مسعت الصادق جعفر بن حممد 

يقول: ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم 

 .(7703)طيعه يف مجيع أحوالهزوجها وال تؤذيه وت

                                                           

 .1ح 51ب 126ص 6تهذيب األحكام: ج (1199)

 .1باب جهاد الرجل واملرأة ح 0ص 5الكايف: ج (1191)

 .25315ح 62ب 161-163ص 29الشيعة: ج وسائل  (1192)

 شرح قوله: ولعن آخر أمتكم أوهلا. 159ص 1كنز الفوائد: ج (1193)
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 هي ابنة الصفوة. يستحب بيان أن الصديقة الطاهرة فاطمة 

عن علي بن أبي  عن جده  عن أبيه  عن جعفر بن حممد 

يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها، فال أنه قال له:  عن النيب  طالب 

 عزوجل أشرف على أهل الدنيــا  تزال خبري ما حفظت وصييت ... يا علي، إن اهلل

................................................................................................................................................. 

فاختارني منها على رجال العاملني، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العاملني، 

طلع الثالثة فاختار األئمة من ولدك على رجال العاملني، ثم اطلع الرابعة ثم ا

 .(7704)فاختار فاطمة على نساء العاملني

وعن مسروق، قالت عائشة: أقبلت فاطمة متشي كأن مشيتها مشية رسول 

، فأجلسها عن ميينه وأسر إليها ... مرحبًا بابنيت. فقال رسول اهلل: اهلل 

 .(7701) أن تكوني سيدة نساء العاملني املؤمننيأال ترضنيثم قال: 

قالت فاطمة  :والقاضي أبو حممد الكرخي يف كتابه، عن الصادق 

 ملا نزلت:

(7706) هبت رسول اهلل ،  أن أقول لـه: يا أبة، فكنت أقول: يا

فأعرض عين مرة واثنتني أوثالثًا، ثم أقبل عليَّ فقال: يا فاطمة، رسول اهلل. 

إنها مل تنزل فيِك، وال يف أهلِك، وال يف نسلِك، أنت مين وأنا منك، إمنا نزلت 

يف أهل اجلفاء والغلظة من قريش أصحاب البذخ والكرب، قولي: يا أبة؛ فإنها 

 أحيا للقلب، وأرضى 

                                                           

 .5162باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ح 311ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (1191)

 .فصل يف وفاتها وزيارتها  362ص 3روضة املناقب: ج (1195)

 .63سورة النور:  (1196)



411 

 

 .(7707)للرب

ذات يوم وهو آخذ بيد علي  رج رسول اهلل وعن ابن عباس، قال: خ

يا معشر األنصار، يا معشر بين هاشم، يا ، وهو يقول: بن أبي طالب 

معشر بين عبد املطلب، أنا حممد رسول اهلل.. أال إني خلقت من طينة مرحومة يف 

 . أربعة من أهل بييت: أنا وعلي ومحزة وجعفر

................................................................................................................................................. 

 فقال قائل: يا رسول اهلل، هؤالء معك ركبان يوم القيامة؟. 

ثكلتك أمك إنه لن يركب يومئذ إال أربعة: أنا وعلي وفاطمة فقال: 

الرباق، وأما فاطمة ابنيت فعلى ناقيت العضباء،  وصاحل نيب اهلل، فأما أنا فعلى

وأما صاحل فعلى ناقة اهلل اليت عقرت، وأما علي فعلى ناقة من نوق 

 .(7702)اجلنة

، قال: قال عن جده  عن أبيه  وعن الثمالي عن الباقر 

 .(7707)إن اهلل ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها :رسول اهلل 

ء أربعة ...  تبارك وتعاىل اختار من كل شيإن اهلل  :وقال رسول اهلل 

 .(7770)واختار من النساء أربعة: مريم، وآسية، وخدجية، وفاطمة

احلسن واحلسني خري أهل األرض بعدي وبعد أبيهما،  :وقال النيب 

 .(7777)وأمهما أفضل نساء أهل األرض

: قول رسول وعن احلسن بن زياد العطار، قال: قلت ألبي عبد اهلل 
                                                           

 فصل يف تفضيلها على النساء. 329ص 3املناقب: ج (1191)

 عن اخلصال واألمالي للصدوق. 2ح 6ب 232ص 1ع حبار األنوار: جراج (1196)

 .2ح 3ب 10ص 13حبار األنوار: ج (1190)

 جملس يف ذكر فضائل مكة محاها اهلل تعاىل. 195ص 2روضة الواعظني: ج (1119)

 .252ح 31ب 62ص 2: جعيون أخبار الرضا  (1111)
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 ، أسيدة نساء عاملها؟.فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة اهلل:

 .ذاك مريم، وفاطمة سيدة نساء أهل اجلنة من األولني واآلخرينقال: 

 احلسن واحلسني سيدا شباب أهل  :فقلت: فقول رسول اهلل 

 .اجلنة؟

 .(7778)هما واهلل سيدا شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرينقال:  

                                                           

 .1ح 26اجمللس 125األمالي للصدوق: ص (1112)
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................................................................................................................................................. 

 هي بقية النبوة. يستحب بيان أن الصديقة الزهراء 

اهلل ل البقية الباقية من رسو يدل على أنها « بقية النبوة: » قوله

 وهذا كمال املدح. ،بصفته نبيًا 

)بقية النبوة(  )بقية النيب( بل عرب بــ مل يعرب ب وينبغي أن يالحظ أنه 

)بقية النيب( مبا هو نيب أي بصفته نبيًا  وإن كان التعبري بـ ،وهذا أدل على املقصود

ذلك االمتداد  يفيد نفس املعنى إال أن ذاك أوضح وأقوى داللة، فهي 

وقد يكون إشارة إىل )والسر  ..، وهي خالصة سائر األنبياء قيقي للنبوةاحل

يف  هي الباقية من النيب )صلوات اهلل عليها( أنها حيتمل إرادة و املستودع فيها(.

 الطبقة األوىل من الوراث.

 أن فاطمة بنت رسول اهلل  :عن أبيه  عن جعفر بن حممد 

فقالت: ما هذه الكآبة؟. فقال: سألنا  وبه كآبة شديدة. دخل عليها علي 

عن مسألة ومل يكن عندنا جواب هلا. فقالت: وما املسألة؟  رسول اهلل 

قال: سألنا عن املرأة ما هي؟. قلنا: عورة. قال: فمتى تكون أدنى من ربها فلم 

ندر؟. قالت: ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها. 

فقال: ماذا من تلقاء نفسك يا علي؟. فأخربه أن فاطمة  رب النيب فانطلق فأخ

 أخربته. فقال: صدقت إن فاطمة بضعة مين(7773). 

  استــأذن أعمى على فاطمة ، أنه قـال: وعن جعفر بن حممد 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .16159ح 21ب 162ص 11جمستدرك الوسائل:  (1113)



414 

 

 : مل حتجبينه وهو ال يراِك؟. فحجبته. فقال هلا النيب 

 قالت: يا رسول اهلل، إن مل يكن يراني فإني أراه، وهو يشم الريح. 

 .(7774): أشهد أنك بضعة مينفقال رسول اهلل 

 النيب  ، وعن جابر األنصاري: أنه رأىوعن جعفر بن حممد 

وعليها كساء من أجلة اإلبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدها،  فاطمة 

يا بنتاه، تعجلي مرارة الدنيا حبالوة . فقال: فدمعت عينا رسول اهلل 

. فقالت: يا رسول اهلل، احلمد هلل على نعمائه، والشكر هلل على آالئه، اآلخرة

 .(7771)(7776)فأنزل اهلل: 

 

بيان الفضائل اليت  ــ  عند ذكر فضائل أهل البيتــ يستحب 

 تتعلق باحلسب واليت تتعلق بالنسب معًا.

ابنة الصفوة وبقية النبوة، )صلوات اهلل عليها( ومن املصاديق استحباب بيان أنها 

وة وبقية النبوة يدل على النسب األرفع ابنة الصف)عليها الصالة والسالم( ن كونها إف

وهي  أبيه فكيف بها  إذ الولد سّر ،واحلسب األشرف، ورفعتها بنفسها

)صلوات فهاتان اجلملتان مدح هلا وألبيها  ،وروحه اليت بني جنبيه بضعة منه 

 .اهلل عليهما(

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .102ح 1ف 211ص 2دعائم اإلسالم: ج (1111)

 .5سورة الضحى:  (1115)

 .6ضمن ح 1ب 66-65ص 13حبار األنوار: ج (1116)
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إن فاطمة بضعة مين وهي نور عيين ومثرة فؤادي  :قال رسول اهلل 

 .(7777)يسوؤني ما ساءها ويسرني ما سرها

وأما ابنيت فاطمة، فإنها سيدة نساء العاملني من األولني  :وقال 

مين، وهي نور عيين، وهي مثرة فؤادي، وهي روحي واآلخرين، وهي بضعة 

اليت بني جنيّب، وهي احلوراء األنسية، متى قامت يف حمرابها بني يدي ربها جل 

جالله زهر نورها ملالئكة السماء، كما يزهر نور الكواكب ألهل األرض، ويقول 

ئمة بني اهلل عزوجل ملالئكته: يا مالئكيت انظروا إىل أميت فاطمة سيدة إمائي، قا

يدي ترتعد فرائصها من خيفيت، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني 

 .(7772)قد آمنت شيعتها من النار

 

                                                           

 .29ح 3ب 21ص 13حبار األنوار: ج (1111)

 .101راجع بشارة املصطفى لشيعة املرتضى: ص (1116)
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 فما ونيت عن ديني، وال أخطأت مقدوري

كما  ،الطاهرين : جيب االعتقاد بعصمة األنبياء واألئمة 

من ذريتها واألئمة  فاطمة الصديقة و اهلل االعتقاد بأن رسول جيب 

  عن املعصية ات العصمة الشمولية، فهم معصومون درجأعلى كانوا يف

 ومن مصاديق ذلك: ..عن ترك األوىلحتى والسهو واخلطأ وحتى عن املكروه و

ما ونى عن دينه وال أخطأ مقدوره  االعتقاد بأن أمري املؤمنني عليًا 

من  فإن ما عمله ؛ ديقة الطاهرة بالنسبة إىل ما جرى على الص

وذلك مثل صلح  ،بذلك النيب قد وصاه ملا السكوت كان عني الدين 

ن اهلل إإذ   (7777)وكذا قعود اإلمام احلسن  ،احلديبية حيث كان عني الدين

وكان ذلك مقدوره  ،بذلك سبحانه وتعاىل كان قد أمره على لسان نبيه 

العقلي والبدني فوق ذلك، كما قال ن كان مقدوره إو (7780)الشرعي أيضًا

 الشاعر:

كرب عوامل اهلداية أفإنه من  ،للناس  جيب بيان عصمتهم 

 م ــاس كان اهتداؤهـر النـإذ أن النموذج كلما كان أمسى وأرفع يف نظ ،واإلرشاد

                                                           

 156ص 1ة الواعظني: جروض .احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا : إشارة إىل قوله (1110)

 .جملس يف ذكر إمامة السبطني ومناقبهما 

 إذا كان ذلك هو الذي قدره اهلل لـه يف عامل التشريع. (1129)
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................................................................................................................................................. 

 .بهديه وخضوعهم لـه أكرب

كما يلزم على املسلم ـ رجل دين كان أم تاجرًا أم طالبًا يف املدرسة أم غري 

ف كانوا يأمترون بأوامر اهلل سبحانه وأنهم كي ذلك ـ أن يذكر فضائلهم 

ليس أقل )عليه الصالة والسالم( وتعاىل يف الشدة والرخاء والراحة والبالء، وأن صربه 

ألنه من أكرب درجات  ؛يف ميادين احلرب إن مل يكن أكثر من شجاعته 

السيطرة على النفس، ومن املعلوم أن السيطرة على النفس هو اجلهاد األكرب يف 

 . احلرب الذي هو اجلهاد األصغر حسب تعبري الرسول مقابل 

بعث بسرية فلما  أن النيب  :فعن السكوني، عن أبي عبد اهلل 

رجعوا، قال: مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي اجلهاد األكرب. قيل: يا 

 .(7787)وما اجلهاد األكرب؟. قال: جهاد النفس رسول اهلل 

هاد األصغر إىل اجلهاد األكرب وهو جماهدة رجعتم من اجلويف اخلرب: 

 . (7788)النفس

 .(7783)ردع النفس عن اهلوى اجلهاد األكربويف الغرر: 

الالزم أن بل  ،شد احملرماتأمن ه فإن؛ حيرم التقصري يف الدين

ة وعليه أن يتبع محا نقيصة. الزيادة وبال  يةتعاليم الديناليسري اإلنسان وفق 

 املتقـــدم  :اليتقدم عليهم وال يتأخـــر، قال   الدين وهم أهل البيت 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .3باب وجوه اجلهاد ح 12ص 5الكايف: ج (1121)

 .62ضمن ح 11ب 369ص 61حبار األنوار: ج (1122)

 .1616خمالفة اهلوى ح 1ف 2ب 3ق 211ودرر الكلم: ص غرر احلكم  (1123)
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 .(7784)هلم الحق هلم مارق، واملتأخر عنهم زاهق، والالزم

: ، قال: قال رسول اهلل وعن سعد بن طريف، عن أبي جعفر 

 ،من أحب أن حييا حياة تشبه حياة األنبياء، وميوت ميتة تشبه ميتة الشهداء

وليوال وليه، وليقتد  ويسكن اجلنان اليت غرسها الرمحن، فليتول عليًا 

م ارزقهم فهمي وعلمي، باألئمة من بعده؛ فإنهم عرتتي خلقوا من طينيت، الله

 .(7781)وويل للمخالفني هلم من أميت، اللهم ال تنلهم شفاعيت

يقول: قال رسول  وعن أبي محزة الثمالي، قال: مسعت أبا جعفر 

إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: إن من استكمال حجيت على األشقياء  :اهلل 

وأنكر فضله وفضل من أمتك من ترك والية علي واختار والية من واىل أعداءه، 

األوصياء من بعده؛ فإن فضلك فضلهم، وحقك حقهم، وطاعتك طاعتهم، 

ومعصيتك معصيتهم، وهم األئمة اهلداة من بعدك، جرى فيهم روحك، 

وروحك ما جرى فيك من ربك، وهم عرتتك من طينتك وحلمك ودمك، قد 

بعدك، أجرى اهلل فيهم سنتك وسنة األنبياء قبلك، وهم خزاني على علمي من 

حقًا عليَّ لقد اصطفيتهم وانتجبتهم، وأخلصتهم وارتضيتهم، وجنا من أحبهم 

ـ ولقد أتاني جربئيل  وواالهم وسلم بفضلهم ـ ثم قال رسول اهلل 

 .(7786)بأمسائهم، وأمساء آبائهم، وأحبائهم، واملسلمني لفضلهم

الروح  :، قال: قــال رسول اهلل وعن جابر، عن أبي جعـفــر 

 احة،والفلج والفالح،والنجاح والربكة، والعفو والعافية واملعافاة،والبشرىوالر

................................................................................................................................................. 

                                                           

 شهر شعبان. 166البلد األمني: ص (1121)

 .3ح  من الكون مع األئمة  باب ما فرض اهلل عزوجل ورسوله  296ص 1الكايف: ج (1125)

 .3ح 23ب 51بصائر الدرجات: ص (1126)
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والظفر والتمكني، والسرور واحملبة والنصرة، والرضا والقرب والقرابة، والنصر 

من اهلل تبارك وتعاىل على من أحب علي بن أبي طالب، وحق علي أن أدخلهم 

يف شفاعيت، وحق على ربي أن يستجيب لي فيهم، وهم أتباعي ومن تبعين فإنه 

ويف األوصياء من بعدي؛ ألني من إبراهيم  مين، جرى يفَّ مثل إبراهيم 

، وسنته سنيت، وأنا أفضل منه، وفضلي من فضله، وإبراهيم مين، دينه ديين

وفضله من فضلي، وتصديق قولي قول ربي: 

(7787)(7782). 

ـ يف حديث االستطاعة ـ  وعن أبي عبيدة احلذاء، عن أبي جعفر 

. قال: قلت: إال من لكالناس كلهم خمتلفون يف إصابة القول وكلهم هاقال: 

هم شيعتنا ولرمحته خلقهم، وهو قولـه: رحم ربك؟. قال: 

(7787) يقول: طاعة اإلمام ،

، يقول: علم اإلمام (7730)الرمحة اليت يقول: 

علمه الذي هو من علمه كل شيء، هم شيعتنا ـ إىل أن قال: ـ  ووسع

(7737)  أخذ العلم من أهله(7738) 

 .(7733)واخلبائث قول من خالف

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .31سورة آل عمران:  (1121)

 .11ح 29ب 152ص 1احملاسن: ج (1126)

 .110-116سورة هود:  (1120)

 .156سورة األعراف:  (1139)

 .151 سورة األعراف: (1131)

 .151سورة األعراف:  (1132)

 .33216ح 1ب 66-61ص 21الشيعة: ج وسائل  (1133)
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يغدو الناس ، قال: مسعته يقول: وعن مجيل، عن أبي عبد اهلل 

على ثالثة أصناف: عامل ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء، وشيعتنا املتعلمون، 

 .(7734)وسائر الناس غثاء

أما إنه ، قال:  وعن حممد بن مسلم، عن أبي جعفر حممد بن علي

ليس عند أحد من الناس حق وال صواب إال شيء أخذوه منا أهل البيت، وال 

أحد من الناس يقضي حبق وال عدل إاّل ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسننه 

، فإذا اشتبهت عليهم األمور كان اخلطأ من أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

إذا  بل علي بن أبي طالب قبلهم إذا أخطئوا، والصواب من ق

 .(7731)أصابوا
 

جيوز ـ باملعنى األعم ـ أن يدفع اإلنسان الشبهة ويدافع عن 

ونى عن دينه ـ والعياذ باهلل ـ أو  نفسه، فرمبا قد يتصور البعض أن اإلمام 

، فأراد اإلمام أخطأ مقدوره، وذلك يف قضية الدفاع عن الصديقة الطاهرة 

 كل املطابقة، فهو  أن يبني صحة موقفه حيث كان مطابقًا للدين  وإن

كانت تعلم  ولكنه أراد إفهام الغري، وإاّل فإنها  كان خياطب الزهراء 

 قطعًا. بصحة موقفه 

من  :، قال: قال رسول اهلل عن أبي مريم، عن أبي جعفر 

 . ـ يا أبا مريم، هل تدري ما دون مظلمته؟ قتل دون مظلمتــه فهو شهيد ـ ثم قال

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1باب أصناف الناس ح 31ص 1الكايف: ج (1131)

 .21351ح 1ب 263ص 11مستدرك الوسائل: ج (1135)
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 ياقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله، ودون ماله، وأشباه ذلك. فقال: 

 .(7736)أبا مريم، إن من الفقه عرفان احلق

 :ميكن استفادة عدة نقاط من هاتني اجلملتني

سد لباب توهم من قد يتوهم  فما ونيت عن ديين :ن قوله إمنها: 

 يف الدفاع عن الصديقة قد ضعف واستكان  ـ على مر التاريخ ـ بأنه 

يكن عن ضعف يف الدين  يؤكد أن موقفه مل فهو أو عن حقه يف اخلالفة، 

 علي مع  :دون ريب ـ وهو الصادق املصدق الذي قال عنه الرسول 

واحلق مع  وحاالته .. (7732)ومواقفه ه وفعله وتقريرهـأي يف قول (7737)احلق

 .وأقواله وأفعاله وتقاريره يف كل حاالته ومواقفهكذلك  علي

مل يكن  فاطمة الصديقة حزن أن ن فاء التفريع تدل على إومنها: 

عدم سألت عن  فكأنها  ،ا هي هي، بل على غصب اخلالفةملعلى فدك 

فرمبا  فما ونيت عن ديين أجاب بـف ،هلم وإرجاع األمر إىل نصابه تصديه 

 هذا هو األنسب بذاك.يكون 

 يشري إىل حقيقتني تكمل إحداهما األخرى: ن األمام إومنها: 

امله مع األحداث اليت جرت وبفلسفة طريقة تع األوىل: تتعلق به 

 .بعد رسول اهلل 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .2ح باب من قتل دون مظلمته  52ص 5الكايف: ج (1136)

 .2ب 150إعالم الورى: ص (1131)

 خيفى.املوقف: من مصاديق الفعل كما ال  (1136)
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والتزامه  والثانية: تتعلق بالتقدير اإلهلي العام وتكشف عن معرفته 

 . (7737)به

وإىل ، فما ونيت عن ديينه: ـإىل احلقيقة األوىل بقول وقد أشار 

 .خطأت مقدوريأوال الثانية بقوله: 

مبا  خبارًا هلا إليس  ما ونيت عن ديين ه ـن قولإومنها: 

وعاملة بوصية   إذ األمر بديهي بالنسبة هلا وهي عاملة بسمو منزلته ،التعلمه

 .(7740)(جاره ايإياك أعين وامسعي )بل من باب  ،لـه بالصرب رسول اهلل 

( مبعنى من )ونى َيين ونيًا ،مبعنى ما ضعفت «فما ونيت: » ه ـقول

 .(7747)ويف اللغة: )ونيت يف األمر: ضعفت وفرتت( العجز والضعف.



إىل أنه مل يكن « وال أخطأت مقدوري»بقوله:  اإلمام يشري 

قد عرف ما قدره اهلل لـه  أي أنه  ه،أكثر من الذي عملالشرعي  يف مقدوره

 .جاوزه ال قصورًا وال تقصريًايتوالتزم به ومل 

أمري و ،القدرة قد يراد بها القدرة العقلية، وقد يراد بها القدرة الشرعيةفإن 

وإن كانت لـه القدرة العقلية لكن الشرع أمره فائتمر بالصرب   املؤمنني علي

وغريهم الفرس والروم األعداء من  حتدث الفتنة اليت كان يرتبصها حتى ال

 وإشهاره باألمر  إذ قد سبق أن بّينا أن قيامه  للقضاء على اإلسالم واملسلمني

................................................................................................................................................. 

                                                           

 غري خفي أن احلقيقة األوىل من مصاديق احلقيقة الثانية. (1130)

 .11باب النوادر ح 631-639ص 2الكايف: ج (1119)

 .(ونى)وجممع البحرين: مادة  (ونى)انظر لسان العرب مادة  (1111)
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السالح كان يوجب وقوع حرب داخلية شعواء ال ميكن السيطرة على نتائجها، 

 ،فينتهز الفرس والروم الفرصة لالنقضاض على اإلسالم واقتالعه من اجلذور

إضافة إىل أنه لو حتارب املسلمون يف املدينة، ارتدت اجلزيرة العربية عن اإلسالم 

حينما أرادوا  ليهم ومل يتجذر يف نفوسهم، ولذا قال ألنه كان جديدًا ع

أما حقي فقد »ذلك:  هم عنمنعو)صلوات اهلل عليها( الزهراء الصديقة نبش قرب 

  .(7748)«تركته خمافة أن يرتد الناس

كان يقول إذا وجدت أربعني شخصًا  وهو  (7743)ال يقال: كيف ذاك

 .؟وما أشبه (7744)فسأقوم باألمر

ن باألربعني شخصًا يسيطر على الوضع فال حتدث كا إذ يقال: لعله 

 .حربال فتنة وال هرج ومرج و

حسب عقلية السائلني أو من سيصل اجلواب على هذا ولعله كان جوابًا 

إنا معاشر األنبياء أمرنا أن نكلم الناس على : »النيب كما قال  ،(7741)إليهم

 .(7746)«قدر عقوهلم

................................................................................................................................................. 

لكن ملا قوى اإلسالم ومل  ،إىل حني هذا كله بعد استشهاد الرسول 

                                                           

 .1ب 111ص 13انظر حبار األنوار: ج (1112)

نه كان إتداد الناس فكيف كان يقول أي لو كانت ثورته سببًا النقضاض الروم والفرس وسببًا الر (1113)

أي أمل تكن ثورته وله )أمل يكن األمر حينئٍذ أيضًا كذلك  ،سيقوم باألمر ويثور لو توّفر لـه األربعون

 ؟.(األربعون أيضًا سببًا النقضاض الروم والرتداد الناس

 حديث السقيفة. 22ص 2راجع شرح نهج البالغة: ج (1111)

 اإلجابة لكي تصل لغريه. لكن ،إذ لعل السائل يعرف (1115)

يوم  حديث نوح  266ص 6، والكايف: ج15كتاب العقل واجلهل ح 23ص 1الكايف: ج (1116)

 .301القيامة ح
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 قام  ،، وال انقضاض ما بقي من الفرس والروم ككلاالرتداديكن خوف 

 مل والنهروان وصفني.اجليف ـ دفاعًا ـ  بباألمر واستعد ألن حيار

إمنا نقل اخلالفة إىل  أمري املؤمنني  ومن نافلة القول أن نشري إىل أن

ألن املدينة مل تكن حاضرة ذا سوابق  ؛إىل املدينة املنورة هاالكوفة، ومل يرجع

نعم هي وغربًا،  شرقًا هتوسعبعد تارخيية حبيث ميكن أن تكون مركز ثقل اإلسالم 

 .كانت أفضل مكان لعاصمة اإلسالم يف عهد رسول اهلل 

أما الكوفة فقد كانت قريبة من عاصمة الفرس بغداد اليت مترست يف 

فإن احلكم وإن أمكن عاصمة دولة اإلسالم إليها،  ولذا نقل اإلمام  احلكم،

نشاهد أن مركز  ابتداؤه يف مكان غري متمرس إال أنه ال ميكن دوامه كذلك، ولذا

إىل بغداد العاصمة املتمرسة ذات ـ بعد قرن تقريبًا ـ من الكوفة أيضًا احلكم انتقل 

كما أن حكم بين أمية يف الشام كان وضعًا للشيء يف غري  ،الُبنى املؤسساتية

االستمرار وكان من أسباب متكن العثمانيني يف القسطنطينية يف املقابل و ،موضعه

ولنفس  ،طنطينية كانت عاصمة الروم املتمرسة يف احلكمقرون أن القسلعدة 

ولذا احلكومة العباسية وتبقى عاصمة السبب مل تتمكن سامراء من أن حتتوي 

وتفصيل البحث يف الكتب السياسية وما يرتبط  إىل بغداد. (7747)ٍيأل عادت بعد

 بنظام احلكم وقوام استقرار الدول.

 مضمون تريدين البلغة فرزقكِ  فإن كنتِ 

                                                           

 أي فرتة ومكث. (1111)
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يف كالمه  اإلمام تأسيًا ب ،يستحب مواساة املظلوم وطمأنته

هذا  ،ومن مصاديق ذلك أن يبني لـه بأن رزقه مضمون ،ولسائر األدلةهذا 

وأما املظلوم من جهة تعرضه العتداء ميس جسده  ،بالنسبة إىل املظلوم يف رزقه

أن يبيَّن لـه أن اهلل فينبغي  ،أو روحه كتلويث مسعته أو ما أشبه ،كالضرب

ينتقم من ظامله، ه عزوجل سوأن ـ كما سيأتي ـ سبحانه وتعاىل يعّوضه أجرًا وثوابًا

ه تعاىل: ـكله مصداق لقول هفإن ؛إىل غري ذلك


(7742). 

حيتمل فيه إرادة األعم من البلغة  البلغة تريدين ن كنِتإف :ه ـقول

ما يبلغ به  (البلغة)ن إف ،ن احتمل االنصراف لألولإالشخصية والبلغة النوعية و

بلوغه قد يكون مرادًا شخصيًا ـ كضمان وضعه اخلاص ـ  راديما و ،اإلنسان مراده

ىل الصراط املستقيم والذب عن إوقد يكون نوعيًا كخدمة الناس وهدايتهم 

 اض الشريعة.حي

ن ما حيصل عليه املرء أإذ ال شك  ،أيضًا يطلق على كال النوعني (الرزق)و

تريدين البلغة  ن كنِتإف : فقوله ،من مال ليبذله يف سبيل اهلل رزق لإلنسان

به األعم الشامل للجانبني الشخصي والنوعي يراد ال يبعد أن  مضمون فرزقِك

 . هرةالصديقة الطا وهذا هو األنسب مبقام

................................................................................................................................................. 

 فنقول: فقط ولو فرض أن املراد هو اجلانب الشخصي 

اء من فضله إذ طلب الرزق من اهلل ابتغ ،ن هذا كمال وليس نقصًاإ

                                                           

 .3سورة العصر:  (1116)
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قال تعاىل: 
وهو مطلوب، واملطالبة باحلق  (7747)

 : عن رسول اهلل الشخصي حمبذة شرعًا حتى ورد 

من قتل دون ماله فهو شهيد(7710).  

 .(7717)فهو مبنزلة الشهيدويف رواية أخرى: 

دون واجلهاد واجب مع اإلمام العدل، ومن ُقتل  :ويف الرضوي 

  .(7718)ماله فهو شهيد

 .(7713)فُقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيدويف رواية أخرى: 

ميكن أن يكون احلوار كله بلحاظ من يبلغهم اخلطاب فهو على قدر 

أشد إثارة للعواطف قد تكون إذ أن إثارة اجلانب الشخصي  (7714)فهم السامعني

أن القوم عزموا على حرمانهم من  خاصة مع حلاظ ،وأقوى يف مقام حماجة القوم

قد مجع يف حديثه بني اجلانب النوعي )فما ونيت  وهو حقهم يف اخلالفة، 

 كما سبق. على فرضه ،عن ديين ...( والشخصي

 دم ــى مع عــدق حتــق ـ تصــالقضية الشرطية ـ كما هو ثابت يف املنط

................................................................................................................................................. 

وقوع املقدم بل حتى مع استحالته ـ كما يف 

                                                           

 .19سورة اجلمعة:  (1110)

 .5161باب حتريم الدماء واألموال بغري حقها ح 05ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (1159)

 .3باب من قتل دون مظلمته ح 52ص 5جالكايف:  (1151)

 .1ح 35ب 121ص 2: جعيون أخبار الرضا  (1152)

 .10063ح 12ب 10ص 15وسائل الشيعة: ج (1153)

ن ما خطط لـه ال يصل أوقد يكون بقصد أن يصل للخصم أن كل ما يقوم به ال يؤدي لغرضه و (1151)

 إليه.
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رادتها على إ تريدين البلغة ن كنِتإوـ وعلى هذا فال داللة يف  (7711)

 فليتأمل جيدًا.  ،فعاًل (7716)للبلغة

الكفاية  ، البلغة:مضمون تريدين البلغة فرزقِك فإن كنِت :قوله 

ا وألوالدها، فإنها ما يتبّلغ به من العيش وهو قدر الكفاف والعفاف يف هل

 الوالدة وأوالدها رزق بني فيه وما دام الرزق مضمونًا فال فرق  املعيشة،

 ه ـبلغة األوالد ألنه يفهم من قولعليه الصالة والسالم( )ولذلك مل يذكر 

 )مضمون(.

 

                                                           

 .22سورة األنبياء:  (1155)

 إذا فسرت باملعنى الشخصي. (1156)
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 وكفيلك مأمون

 ،ينبغي إشاعة وبث وتقوية روح التوكل على اهلل يف الناس عامة

فضل مما اهلل لـه أومن مصاديقه أن يّبني للمظلوم أن ما أعّد  ،ويف املظلومني خاصة

فإن من الواضح أن ما أعّد اهلل  ؛يف كالمه هلا  صنع  كما ،عنه واقطع

سبحانه وتعاىل يف اآلخرة للمتقني والصابرين واملظلومني خري من الدنيا وما فيها، 

فكيف بذلك اجلزء البسيط الذي قطع عن اإلنسان يف هذه الدنيا الزائلة؟! ذلك 

 خطر على قلب ن اإلنسان سريى يف اآلخرة ما ال عني رأت وال أذن مسعت والأ

 .(7717)بشر، كما ورد بذلك النص

وقد فصل يف حمله أن حالة )التوكل على اهلل( ال تعين )التواكل( بل هي 

 ن يف ذلك تثبيطًا هلمم املظلومني.إ :فال يقال ،تضاده وتعاكسه

إن الغنى والعز جيوالن فإذا ظفرا مبوضع ، قال: عن أبي عبد اهلل 

 .(7712)التوكل أوطناه

، قال: سألته عن قول بن سويد، عن أبي احلسن األول وعن علي 

التوكل ؟. فقال: (7717)اهلل عزوجل: 

على اهلل درجات منها: أن تتوكل على اهلل يف أمورك كلها، فما فعل بك كنت 

يف ذلك لـه فتوكل عنه راضيًا تعلم أنه اليألوك خريًا وفضاًل،وتعلم أن احلكم 

 على اهلل 

                                                           

 .095باب األذان واإلقامة وثواب املؤذنني ح 205ص 1راجع من ال حيضره الفقيه: ج (1151)

 .12162ح 11ب 216ص 11مستدرك الوسائل: ج (1156)

 .3سورة الطالق:  (1150)
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................................................................................................................................................. 

 .(7760)بتفويض ذلك إليه وثق به فيها ويف غريها

 من ُأعطي ثالثًا ل: ، قاوعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اهلل 

مل مينع ثالثًا: من أعطي الدعاء أعطي اإلجابة، ومن أعطي الشكر أعطي 

الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية ـ ثم قال ـ أتلوت كتاب اهلل عزوجل: 

(7767)  :وقال

(7768)  :وقال(7763)(7764). 

. ليس شيء إال وله حد، قال: وعن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

. قلت: فما حد اليقنيقال: قلت: جعلت فداك، فما حد التوكل؟. قال: 

 .(7761)أن ال ختاف مع اهلل شيئًااليقني؟. قال: 

عن أبي ذر، قال: قال  وعن أبي حرب بن أبي األسود الدؤلي، عن أبيه،

يا أبا ذر، إن سّرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على اهلل،  :رسول اهلل 

وإن سّرك أن تكون أكرم الناس فاتق اهلل عزوجل، وإن سّرك أن تكون أغنى 

الناس فكن مبا يف يدي اهلل عزوجل أوثق منك مبا يف يديك. يا أبا ذر، لو أن 

كفتهم الناس كلهم أخذوا بهذه اآلية ل

 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .5باب التفويض إىل اهلل والتوكل عليه ح 63ص 2الكايف: ج (1169)

 .3سورة الطالق:  (1161)

 .1سورة إبراهيم:  (1162)

 .69سورة غافر:  (1163)

 .6ح 63ب 120ص 66حبار األنوار: ج (1161)

 .161ص 2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج (1165)
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(7766)(7767). 

 ،املراد بالكفيل: هو اهلل سبحانه وتعاىل «مأمون وكفيلِك: »ه ـقول

وهو  إذ هو املتكفل بشؤونها  وحيتمل أن يكون املراد به هو اإلمام 

 .ل هلاالكفي

 و)املأمون( من ال حيتمل فيه أن خيلف وعده أو يكذب.

 ،فإن املراد به طبيعة األمر ،أما بالنسبة إىل كلي تكفل اهلل سبحانه باألرزاق

 .فال يقال: فكيف ميوت كثري من الناس جوعًا؟

وذلك كما ورد: أن الدعاء يستجاب كما قال تعاىل: 


ن الدواء الفالني شفاء للمرض أمن  :أو ما يقال يعة الدعاء،طب أي (7762)

من توفر الشروط وانتفاء فيه والبد  ،فإنه على حنو املقتضي ؛وحنو ذلكالكذائي 

املوانع أيضًا وليس على حنو العلية التامة والقضية اخلارجية يف كل مورد مورد، 

 كما سبقت اإلشارة إىل ذلك.

 

                                                           

 .3-2سورة الطالق:  (1166)

 .12161ح 11ب 216ص 11الوسائل: ج مستدرك  (1161)

 .69سورة غافر:  (1166)
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 ع عنكِ فضل مما قطأ وما أعّد لكِ 

من األجر  فاطمة لصديقة اهلل ل هعّدأيلزم االعتقاد بأن ما 

ويستحب بيان ذلك  ،أفضل مما ُغصب منها ما شابهو (7767)والثواب واملقام

 للناس.

 .صغرى من صغريات ما تقدم هوهذ

لة هلا من األجر والثواب والفضي)عليها الصالة والسالم( ن فاطمة الزهراء ثم إ

وهما يف املرتبة الثانية بعد  ،والكرامة يف اآلخرة ما ألمري املؤمنني علي 

حسب بعض الروايات اليت املقامات األخروية يف الفضائل و رسول اهلل 

 وغريه يف غريه. (،معامل الزلفى)يف   (7770)ذكرها السيد البحراني

                                                           

 كمقام الشفاعة الكربى. (1160)

يد ناصر احلسيين السيد هاشم بن سليمان بن إمساعيل بن عبد اجلواد بن علي بن سليمان بن الس (1119)

رضوان اهلل )من أوالد السيد املرتضى علم اهلدى  (رضوان اهلل عليه)البحراني التوبلي الكتكاني، كان 

يف كتكان يف النصف األول من القرن احلادي عشر اهلجري القمري. رحل إىل النجف  . ولد (عليه

رئاسة البلد بعد الشيخ حممد بن   األشرف وأقام فيها مدة من الزمن طلبًا للعلم. انتهت إىل السيد 

ماجد بن مسعود البحراني املاحوزي، فقام بالقضاء يف البالد وتولي األمور احلسبية وقام بذلك أحسن 

قيام، وقمع أيدي الظلمة واحلكام، ونشر األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبالغ يف ذلك وأكثر ، 

 تقياء املتورعني، شديدًا على امللوك والسالطني.ومل تأخذه لومة الئم يف الدين، وكان من األ

كتبًا عديدة تشهد بعمق تتبعه وسعة اطالعه تبلغ مخسة وسبعني مؤلفًا بني صغري ووسيط  صنف 

: اإلنصاف  ،3: احتجاج املخالفني على إمامة أمري املؤمنني 2: إثبات الوصية، 1وكبري، منها: 

: إيضاح املسرتشدين يف بيان تراجم الراجعني إىل 1مناف،  يف النص على األئمة األشراف من آل عبد

:البهجة 6:الربهان يف تفسري القرآن، 5، (هداية املستبصرين)، وقد يعرب عنه بـ والية أمري املؤمنني 

  ◄: بهجة النظر يف إثبات الوصاية واإلمامة لألئمة االثين عشر،1املرضية يف إثبات اخلالفة والوصية، 
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................................................................................................................................................. 



إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر اخلالئق،  :قال رسول اهلل 

 .(7777)غضوا أبصاركم حتى متر فاطمة بنت حممد 

مة قيل: يا أهل اجلمع، غّضوا إذا كان يوم القياويف رواية أخرى: 

 .(7778). فتمر وعليها ريطتان محراوانأبصاركم متر فاطمة بنت رسول اهلل 

حتشر  :، قال: قال رسول اهلل ، عن آبائه وعن الرضا 

عليها حلة الكرامة قد عجنت مباء احليوان، تنظر إليها اخلالئق  ابنيت فاطمة 

اجلنة، وهي ألف حلة مكتوب على كل فيتعجبون منها، ثم ُتكسى حلة من حلل 

حلة خبط أخضر: )أدخلوا ابنة حممد اجلنة على أحسن صورة وأحسن كرامة 

وأحسن منظر( فتزف إىل اجلنة كما تزف العروس، ويوكل بها سبعون ألف 

 .(7773)جارية

إذا  :يقول: قال رسول اهلل  وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري 

 على ناقة من نوق اجلنة، مدجبة اجلنبني،  فاطمة  كان يوم القيامة تقبل ابنيت

                                                                                                                                        

: 0ويف أيام الغيبة الصغرى والكربى،  يف زمان أبيه  ولي فيمن رأي املهدي : تبصرة ال6►

أو  (1191)سنة  : ترتيب التهذيب، وغريها. تويف  ،19التحفة البهية يف إثبات الوصية لعلي 

من اهلجرة يف قرية نعيم، ونقل جثمانه الشريف إىل قرية توبلي، ودفن يف مقربة ماتيين من  (1190)

 قرية املشهورة، وقربه مزار معروف.مساجد ال

 .565ومن سورة الطور ح 113تفسري فرات الكويف: ص (1111)

 .5ح 6ب 221-229ص 13حبار األنوار: ج (1112)

 .أخبار يف مناقبها  56دالئل اإلمامة: ص (1113)
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................................................................................................................................................. 

ألذفر، خطمها من لؤلؤ رطب، قوائمها من الزمرد األخضر، ذنبها من املسك ا

عيناها ياقوتتان محراوان، عليها قبة من نور، يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها 

من ظاهرها، داخلها عفو اهلل، وخارجها رمحة اهلل، على رأسها تاج من نور، 

للتاج سبعون ركنًا، كل ركن مرصع بالدر والياقوت، يضيء كما يضيء 

لف ملك، وعن مشاهلا الكوكب الدري يف أفق السماء، وعن ميينها سبعون أ

سبعون ألف ملك، وجربئيل آخذ خبطام الناقة ينادي بأعلى صوته: غضوا 

. فال يبقى يومئذ نيب وال رسول، وال أبصاركم حتى جتوز فاطمة بنت حممد 

 .صديق وال شهيد إال غضوا أبصارهم حتى جتوز فاطمة 

تقول: فتسري حتى حتاذي عرش ربها جل جالله فتزج بنفسها عن ناقتها و

إهلي وسيدي، احكم بيين وبني من ظلمين. اللهم احكم بيين وبني من قتل 

 ولدي. 

فإذا النداء من قبل اهلل جل جالله: يا حبيبيت وابنة حبييب، سليين تعطى 

 )أعطك(، واشفعي تشفعي، فو عزتي وجاللي ال جازني ظلم ظامل. 

وحميب فتقول: إهلي وسيدي، ذرييت وشيعيت، وشيعة ذرييت، وحميب، 

 ذرييت.

فإذا النداء من قبل اهلل جل جالله: أين ذرية فاطمة وشيعتها، وحمبوها، 

 وحمبو ذريتها؟. فيقبلون وقد أحاط بهم مالئكة الرمحة، فتقدمهم فاطمة 

 .(7774)حتى تدخلهم اجلنة

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .1اجمللس اخلامس ح 16-11األمالي، للصدوق: ص (1111)
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إذا كان يوم القيامة ووقف اخلالئق بني يدي اهلل ، قال: وعن النيب 

تعاىل، نادى مناد من وراء احلجاب: أيها الناس، غضوا أبصاركم ونكسوا من 

 .(7771)جتوز على الصراط رؤوسكم؛ فإن فاطمة بنت حممد 

فتمر معها سبعون جارية من احلور العني كالربق يوب: ويف حديث أبي أ

 .(7776)الالمع

إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا  :وعن ابن عباس، عن النيب 

. فتكون أول من معشر اخلالئق، غضوا أبصاركم حتى متر فاطمة بنت حممد 

ها وال ٌتكسى، ويستقبلها من الفردوس اثنا عشر ألف حوراء مل يستقبلن أحدًا قبل

أحدًا بعدها على جنائب من ياقوت أجنحتها وأزمتها اللؤلؤ، عليها رحائل من 

دّر، على كل رحالة منها منرقة من سندس، وركابها زبرجد. فيجزن بها الصراط 

حتى ينتهني بها إىل الفردوس، فيتباشر بها أهل اجلنان. ويف بطنان الفردوس 

حد، وإن يف القصور البيض قصور بيض، وقصور صفر من اللؤلؤ من غرز وا

، وإن يف القصور الصفر لسبعني ألف لسبعني ألف دار، منازل حممد وآله 

، فتجلس على كرسي من نور، وجيلسن حوهلا دار، مساكن إبراهيم وآله 

ويبعث إليها ملك مل يبعث إىل أحد قبلها وال يبعث إىل أحد بعدها، فيقول: إن 

عطِك. فتقول: قد أمت عليَّ نعمته، وهنأني ربك يقرؤك السالم ويقول: سليين أ

كرامته، وأباحين جنته، أسأله ولدي وذرييت ومن وّدهم بعدي، وحفظهم من 

 بعدي. فيوحي اهلل إىل امللك من غري أن يزول من مكانـــه: أن سرها وبشرها أنــي 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 اىل.فصل يف منزلتها عند اهلل تع 326ص 3املناقب: ج (1115)

 .19ح 6ب  223ص 13حبار األنوار: ج (1116)
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قد شّفعتها يف ُولدها ومن وّدهم بعدها وحفظهم فيها. فتقول: 

(7777)(7772). 

يف ملة من  إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة  :وقال رسول اهلل 

ائها، فيقال هلا: ادخلي اجلنة. فتقول: ال أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي نس

قائمًا  من بعدي. فيقال هلا: انظري يف قلب القيامة. فتنظر إىل احلسني 

وليس عليه رأس،فتصرخ صرخة وأصرخ لصراخها،وتصرخ املالئكة لصراخها. 

قد عليها ألف فيغضب اهلل عزوجل عند ذلك فيأمر نارًا يقال هلا: هبهب، قد أو

عام حتى اسودت، ال يدخلها َروح أبدًا وال خيرج منها غم أبدًا. فيقال: التقطي 

قتلة احلسني، فتلتقطهم. فإذا صاروا يف حوصلتها صهلت وصهلوا بها، وشهقت 

وشهقوا بها، وزفرت وزفروا بها، فينطقون بألسنة ذلقة طلقة: يا ربنا، فيما 

ن؟. فيأتيهم اجلواب عن اهلل تعاىل: أن من علم أوجبت لنا النار قبل عبدة األوثا

 .(7777)ليس كمن ال يعلم

قبة من  إذا كان يوم القيامة نصب لفاطمة  :وقال رسول اهلل 

ورأسه يف يده، فإذا رأته شهقت شهقة ال يبقى يف  نور، ويقبل احلسني 

أحسن اجلمع ملك مقرب وال نيب مرسل إاّل بكى هلا، فيمثله اهلل عزوجل هلا يف 

صورة وهو خياصم قتلته بال رأس، فيجمع اهلل عزوجل هلا قتلته واجملهزين عليه 

ومن شركهم يف قتله، فأقتلهم حتى آتي على آخرهم، ثم ينشرون فيقتلهم أمري 

 ، ثم ينشرون فيقتلهم ، ثم ينشرون فيقتلهـم احلسن )صلوات اهلل عليه(املؤمنني 
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، ثم ينشرون فال يبقى أحد من ذريتنا إال قتلهم قتلة، فعند ذلك احلسني 

رحم اهلل شيعتنا، شيعتنا  :. ثم قال الصادق يكشف الغيظ وينسى احلزن

 .(7720)ملؤمنون، فقد واهلل شركونا يف املصيبة بطول احلزن واحلسرةهم واهلل ا

متشحطًا  رأس احلسني  ميثل لفاطمة  :وقال رسول اهلل 

، بدمه. فتصيح: وا ولداه، وا مثرة فؤاداه. فتصعق املالئكة لصيحة فاطمة 

: وينادي أهل القيامة: قتل اهلل قاتل ولدك يا فاطمة ـ قال ـ فيقول اهلل عزوجل

يف ذلك اليوم على ناقة  ذلك أفعل به وبشيعته وأحبائه وأتباعه. وإن فاطمة 

من نوق اجلنة، مدجبة اجلنبني، واضحة اخلدين، شهالء العينني، رأسها من 

الذهب املصفى، وأعناقها من املسك والعنرب، خطامها من الزبرجد األخضر، 

ن نور اهلل، وحشوها رحائلها در مفضض باجلوهر، على الناقة هودج غشاؤها م

من رمحة اهلل، خطامها فرسخ من فراسخ الدنيا، حيف بهودجها سبعون ألف 

ملك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري والثناء على رب العاملني، ثم ينادي 

مناد من بطنان العرش: يا أهل القيامة، غضوا أبصاركم فهذه فاطمة بنت حممد 

وشيعتها على الصراط  فتمر فاطمة متر على الصراط.  رسول اهلل 

: ويلقى أعداؤها وأعداء ذريتها يف كالربق اخلاطف. قال النيب 

 .(7727)جهنم

 وعن ابن عباس، قال: مسعت أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

وهي حزينة. فقال  ذات يوم على فاطمة  دخل رسول اهلل يقول: 

 ت احملشـــر ووقـــوف الناس عــراة يوم هلا: ما حزنك يا بنية؟. قالت: يا أبة، ذكر
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عن اهلل  القيامة. قال: يا بنية، إنه ليوم عظيم، ولكن قد أخربني جربئيل 

زوجل أنه قال: أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة أنا، ثم أبي إبراهيم، ثم ع

، ثم يبعث اهلل إليِك جربئيل يف سبعني ألف بعلك علي بن أبي طالب 

ملك، فيضرب على قربِك سبع قباب من نور، ثم يأتيِك إسرافيل بثالث حلل من 

مي إىل حمشرِك. نور، فيقف عند رأسِك فيناديِك: يا فاطمة ابنة حممد، قو

فتقومني آمنة روعتِك، مستورة عورتِك، فيناولِك إسرافيل احللل فتلبسينها، 

ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور، زمامها من لؤلؤ رطب، عليها حمفة من ذهب، 

فرتكبينها ويقود روفائيل بزمامها، وبني يديك سبعون ألف ملك، بأيديهم ألوية 

بلتك سبعون ألف حوراء يستبشرون بالنظر التسبيح، وإذا جد بك السري استق

إليِك، بيد كل واحدة منهن جممرة من نور يسطع منها ريح العود من غري نار، 

وعليهن أكاليل اجلوهر مرصع بالزبرجد األخضر فيسرن عن ميينِك، فإذا مثل 

يف مثل من  الذي سرت من قربِك إىل أن لقينِك استقبلتِك مريم بنت عمران 

ر، فتسلم عليك وتسري هي ومن معها عن يسارك، ثم استقبلتِك معِك من احلو

أول املؤمنات باهلل ورسوله ومعها سبعون ألف  أمِك خدجية بنت خويلد 

يف  ملك بأيديهم ألوية التكبري، فإذا قربِت من اجلمع استقبلتِك حواء 

فتسري هي ومن معها معِك،  سبعني ألف حوراء ومعها آسية بنت مزاحم 

وسطِت اجلمع وذلك أن اهلل جيمع اخلالئق يف صعيد واحد فيستوي بهم فإذا ت

األقدام، ثم ينادي مناد من حتت العرش يسمع اخلالئق: غضوا أبصاركم حتى 

ومن معها. فال ينظر إليِك يومئذ إاّل إبراهيم  جتوز فاطمة الصديقة ابنة حممد 

 ، ويطلب آدم حواء ب وعلي بن أبي طال)صلوات اهلل وسالمه عليه( خليل الرمحن 
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فرياها مع أمِك خدجية أمامِك، ثم ينصب لِك منرب من نور فيه سبع مراق، بني 

ة صفوف املالئكة بأيديهم ألوية النور، وتصطف احلور العني عن املرقاة إىل املرقا

ميني املنرب وعن يساره، وأقرب النساء منِك عن يسارِك حواء وآسية بنت مزاحم، 

، فيقول لِك: يا فاطمة، سلي فإذا صرت يف أعلى املنرب أتاِك جربئيل 

 . فيأتيانك وأوداجحاجتك. فتقولني: يا رب، أرني احلسن واحلسني 

احلسني تشخب دمًا وهو يقول: يا رب، خذ لي اليوم حقي ممن ظلمين. فيغضب 

 عند ذلك اجلليل وتغضب لغضبه جهنم واملالئكة أمجعون.

فتزفر جهنم عند ذلك زفرة، ثم خيرج فوج من النار فيلتقط قتلة احلسني 

 . فيقول اهللوأبناءهم وأبناء أبنائهم. ويقولون: يا رب، إنا مل حنضر احلسني 

لزبانية جهنم: خذوهم بسيماهم بزرقة األعني وسواد الوجوه، خذوا بنواصيهم 

فألقوهم يف الدرك األسفل من النار، فإنهم كانوا أشد على أولياء احلسني من 

 .(7728)آبائهم الذين حاربوا احلسني فقتلوه. فيسمع شهيقهم يف جهنم

 : يا فاطمة، سلي حاجتك.ثم يقول جربئيل ويف احلديث: 

 قولني: يا رب شيعيت. فيقول اهلل: قد غفرت هلم. فت

 فتقولني: يا رب، شيعة ولدي. فيقول اهلل: قد غفرت هلم. 

 فتقولني: يا رب، شيعة شيعيت.

 فيقول اهلل: انطلقي فمن اعتصم بِك فهو معِك يف اجلنة.

فعند ذلك يود اخلالئق أنهم كانوا فاطميني!، فتسريين ومعِك شيعتِك 

 آمنة روعاتهم، مستورة عوراتهم، قـــــد  وشيعة أمري املؤمنني وشيعـة ولـدِك 

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .561ومن سورة الطور ح 116-111تفسري فرات الكويف: ص  (1162)



429 

 

وهم ال خيافون، ذهبت عنهم الشدائد، وسهلت هلم املوارد، خياف الناس 

ويظمأ الناس وهم ال يظمئون، فإذا بلغِت باب اجلنة تلقتِك اثنا عشر ألف حوراء 

مل يتلقني أحدًا كان قبلِك وال يتلقني أحدًا كان بعدِك، بأيديهم حراب من نور، 

على جنائب من نور، رحائلها من الذهب األصفر والياقوت، أزمتها من لؤلؤ 

ن سندس منضود، فإذا دخلِت اجلنة تباشر بِك رطب، على كل جنيبة منرقة م

أهلها، ووضع لشيعتِك موائد من جوهر على أعمدة من نور، فيأكلون منها 

 .(7723)والناس يف احلساب، 

، ومن دونه من النبيني  فإذا استقر أولياء اهلل يف اجلنة زارِك آدم 

ان الفردوس للؤلؤتان من عرق واحد، لؤلؤة بيضاء ولؤلؤة صفراء وإن يف بطن

فيها قصور ودور، يف كل واحدة سبعون ألف دار، البيضاء منازل لنا ولشيعتنا، 

 .والصفراء منازل إلبراهيم وآل إبراهيم 

 قالت: يا أبة، فما كنت أحب أن أرى يومك وأبقى بعدك.

هلل أنِك أول من يلحقين من عن ا قال: يا بنية، لقد أخربني جربئيل 

 .أهل بييت، فالويل كله ملن ظلمِك، والفوز العظيم ملن نصرِك

قال عطاء: وكان ابن عباس إذا ذكر هذا احلديث تال هذه اآلية: 

(7724)،(7721). 

 قـال: رأيت سلمان وبالاًل يقبالن )رمحة اهلل عليه(ويف )البحار(: عن أبي ذر 
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يقبلها، فزجره النيب  إذا انكب سلمان على قدم رسول اهلل  إىل النيب 

  :عن ذلك ثم قال لـه ،يا سلمان، ال تصنع بي ما تصنع األعاجم مبلوكها

 .أنا عبد من عبيد اهلل آكل مما يأكل العبد وأقعد كما يقعد العبد

 ي، سألتك باهلل إال أخربتين بفضل فاطمة فقال سلمان: يا موال

 يوم القيامة؟. 

والذي نفسي بيده، ضاحكًا مستبشرًا ثم قال:  قال: فأقبل النيب 

إنها اجلارية اليت جتوز يف عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية اهلل، وعيناها 

من رضوان من نور اهلل، وحطامها من جالل اهلل، وعنقها من بهاء اهلل، وسنامها 

اهلل، وذنبها من قدس اهلل، وقوائمها من جمد اهلل، إن مشت سّبحت، وإن رغت 

قّدست، عليها هودج من نور، فيه جارية إنسية، حورية عزيزة، مجعت 

فخلقت، وصنعت ومثلت من ثالثة أصناف، فأوهلا من مسك أذفر، وأوسطها 

ء احليوان، لو من العنرب األشهب، وآخرها من الزعفران األمحر، عجنت مبا

تفلت تفلة يف سبعة أحبر ماحلة لعذبت، ولو أخرجت ظفر خنصرها إىل دار الدنيا 

 يغشى الشمس والقمر، جربئيل عن ميينها، وميكائيل عن مشاهلا، وعلي 

وراءها، واهلل يكلؤها وحيفظها، فيجوزون يف  أمامها، واحلسن واحلسني 

جالله: معاشر اخلالئق، غضوا  عرصة القيامة، فإذا النداء من قبل اهلل جل

أبصاركم ونكسوا رؤوسكم هذه فاطمة بنت حممد نبيكم، زوجة علي إمامكم، 

أم احلسن واحلسني، فتجوز الصراط وعليها ريطتان بيضاوان، فإذا دخلت اجلنة 

ونظرت إىل ما أعد اهلل هلا من الكرامة قرأت: 
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(7726) .

قال: فيوحي اهلل عزوجل إليها: يا فاطمة، سليين أعطِك ومتين عليَّ ُأرضِك. 

فتقول: إهلي أنت املنى وفوق املنى، أسألك أن ال ُتعّذب حميب وحميب عرتتي 

يا فاطمة، وعزتي وجاللي وارتفاع مكاني لقد آليت بالنار. فيوحي اهلل إليها: 

على نفسي من قبل أن أخلق السماوات واألرض بألفي عام أن ال أعذب حمبيِك 

 .(7727)وحميب عرتتِك بالنار

ينبغي أن ُيبني للمظلوم ما سيعوضه اهلل تعاىل ويعّده لـه من الثواب 

ة املظلوم وجيعله صابرًا مثابرًا، وهو سبب واألجر، وهذا مما حيافظ على نفسي

 أيضًا لعدم إصابته باإلحباط والكآبة وما أشبه من األمراض النفسية.

إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس قال:  عن أبي عبد اهلل 

فيأتون باب اجلنة فيضربونه، فيقال هلم: من أنتم؟. فيقولون: حنن أهل الصرب. 

صربمت؟. فيقولون: كنا نصرب على طاعة اهلل، ونصرب عن  فيقال هلم: على ما

معاصي اهلل. فيقول اهلل عزوجل: صدقوا أدخلوهم اجلنة، وهو قوله عزوجل: 

(7722) (7727). 

  )صلوات اهلل عليهم(عن الصادق  عن آبائه  وعن أبي احلسن الثالث 
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ثالث دعوات ال حيجنب عن اهلل تعاىل: دعاء الوالد لولده إذا بّره ودعوته قال: 

ودعاؤه ملن انتصر لـه منه، ورجل مؤمن  عليه إذا عّقه، ودعاء املظلوم على ظامله

دعا ألخ لـه مؤمن واساه فينا ودعاؤه عليه إذا مل يواسه مع القدرة عليه واضطرار 

 .(7770)أخيه إليه

 .(7777) دعوة املظلوم مستجابةأنه قال:  وعن النيب 

يقول اهلل  :، قال: قال رسول اهلل وعن احلارث، عن علي 

 .(7778)ظلم من ال جيد ناصرًا غرييعزوجل: اشتد غضيب على من 

الظلم ثالثة: ظلم ، قال: وعن سعد بن طريف، عن أبي جعفر 

يغفره اهلل، وظلم ال يغفره اهلل، وظلم ال يدعه اهلل. فأما الظلم الذي ال يغفره 

فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبني اهلل، وأما 

 .(7773)داينة بني العبادالظلم الذي ال يدعه فامل

، وعن حسني بن عثمان وحممد بن أبي محزة، عن أبي عبد اهلل 

 .(7774)إن اهلل يبغض الغين الظلومقال: 
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 فاحتسبي اهلل

يستحب احتساب املصائب عند اهلل تعاىل، كما يستحب األمر 

طلب لغري « احتسيب: » له هلاقوال ينبغي أن يتوهم أن . وكذلك باحتسابها

:واتهميف صل إذ هو كقوهلم  ،احلاصل


 .(7776)وقد سبق بيان عدة أجوبة عن ذلك (7771)

كخطابات  ،إال أنه يعم ويشمل اجلميع اخلطاب وإن كان هلا ثم إن 

علم اختصاصه إال ما  والشاملة لغريه، للرسول  أواًلاملوجهة العزيز الكتاب 

 على ما هو مذكور يف حبث اخلطابات القرآنية.  به

ألن األمر باحتساب املصائب عند اهلل سبحانه  ،وإمنا قلنا باالستحباب

ن االحتساب من أفضل درجات فإ ؛وتعاىل من األمر باملعروف املستحب

وهو مشمول لقوله سبحانه:  عزوجلالصابرين املسلِّمني أمرهم هلل 




(7777). 

 العدوانأي:اجعلي ما ورد عليك من الظلم و «فاحتسيب اهلل: »قوله

وهو  ،اهلل هو املتكفل باألمروألنه بعني اهلل،  ؛وتعاىل اهلل سبحانهحساب على 

 أفضل اجلزاء ويعطيك أسنى العطاء.سيعوضك بالذي 

                                                           

 .6سورة الفاحتة:  (1105)
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 فلرياجع.
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من قدراته اخلاصة كعلمه باالسم  يستفد اإلمام ملاذا مل 

هذه كشف األعظم ودعائه املستجاب وقدرته على اإلعجاز وما أشبه؛ وذلك ل

وملاذا مل يأمرها  ،الغمة وإرجاع احلق إىل نصابه واجتثاث جذور الظلمة فورًا

كما  ،حتساب عند اهللواالبالصرب  بل أمرها باستخدام تلك القدرات، 

 .مستجابا الدعوة قطعًا؟ مع أنهما   (7772)بنفسه  صرب

 إذ يقال:

وأرادها كذلك، وقد خلقها اهلل على ذلك  ،الدنيا دار ابتالء وامتحان

وكذلك  بأشد التعذيب، ذبواُعأنهم و قتل الكثري من األنبياء ومن هنا نرى 

املستجاب كان مبقدورهم الدعاء  أنهمع  ،على مر الدهور هم ؤأوصيا

واإلعجاز لقلب األمر، ولكنهم مل يستفيدوا والطلب من اهلل لرفع ذلك البالء 

من هذه القدرات اإلعجازية إال يف أقصى الضرورات وذلك 


قد قال تعاىل: و ،(7777)




 .(7807)، إىل غريها(7800)

................................................................................................................................................. 

                                                           

 عدم كشف رأسها للدعاء. بل أمر سلمان أن يطلب منها  (1106)

 .31سورة األنفال:  (1100)

 .3-2سورة العنكبوت:  (1299)

، فإنه التدخل الغييب املستمردائمًا ويوجب املعادالت الكونية  جابة إذا كان يغرياإلفالدعاء احلتمي  (1291)

 يناقض اهلدف من اخللقة واالمتحان كما ال خيفى.
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البالء وما  عن عبد الرمحن بن احلجاج، قال: ذكر عند أبي عبد اهلل 

: من أشد الناس بالًء سئل رسول اهلل خيص اهلل عزوجل به املؤمن. فقال: 

املؤمن بعُد على قدر إميانه يف الدنيا؟. فقال: النبيون ثم األمثل فاألمثل، ويبتلى 

وحسن أعماله، فمن صح إميانه وحسن عمله اشتد بالؤه، ومن سخف إميانه 

 .(7808)وضعف عمله قل بالؤه

إن اهلل مل يؤمن  :وعن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد اهلل 

املؤمن من باليا الدنيا ولكن آمنه من العمى يف اآلخرة، ومن الشقاء يعين عمى 

 .(7803)البصر

إن اهلل عزوجل يبتلي املؤمن بكل بلية ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

كيف سلط إبليس  ومييته بكل ميتة وال يبتليه بذهاب عقله، أما ترى أيوب 

على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كل شيء منه ومل يسلط على عقله ترك 

 .(7804)لـه ليوحد اهلل به

إن عظيم األجر ملع ، قال:  وعن زيد الشحام، عن أبي عبد اهلل

 .(7801)عظيم البالء، وما أحب اهلل قومًا إال ابتالهم

إن هلل عبادًا يف األرض ، قال: وعن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

من خالص عباده، ليس ينزل من السماء حتفة للدنيا إاّل صرفها عنهم إىل 

 هم،وهم شيعة علي غريهم، وال ينزل من السماء بالء لآلخرة إاّل صرفه إلي

................................................................................................................................................. 

                                                           

 .2باب شدة ابتالء املؤمن ح 252ص 2الكايف: ج (1292)

 .59ح 33صفات الشيعة: ص (1293)

 .1656ح 30ب 115ص 2مستدرك الوسائل: ج (1291)

 .3503ح 11ب 263ص 3وسائل الشيعة: ج (1295)
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 .(7806)وأهل بيته

إن اهلل تبارك وتعاىل إذا أحب عبدًا غته ، قال: وعن أبي جعفر 

جه بالبالء ثجًا، فإذا دعاه قال: لبيك عبدي، لئن عجلت لك ما بالبالء غتًا، وث

 .(7807)سألت إني على ذلك لقادر، ولئن ادخرت لك فما ادخرت لك خري لك

، قال: قال رسول وعن زيد أبي أسامة الشحام، عن أبي عبد اهلل 

إن عظيم البالء يكافأ به عظيم اجلزاء، وإذا أحب اهلل عبدًا ابتاله  :اهلل 

يم البالء، فمن رضي فله الرضا عند اهلل عزوجل، ومن سخط البالء فله بعظ

 . (7802)السخط

 وعك أبو ذر، فأتيت رسول اهلل ، قال: وعن أمري املؤمنني 

فقلت: يا رسول اهلل، إن أبا ذر قد وعك. فقال: امض بنا إليه نعوده. فمضينا 

يا أبا ذر؟. قال:  : كيف أصبحتإليه مجيعًا،فلما جلسنا قال لـه رسول اهلل

أصبحت وعكًا يا رسول اهلل. فقال: أصبحت يف روضة من رياض اجلنة، قد 

انغمست يف ماء احليوان، وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك فأبشر يا أبا 

 .(7807)ذر

إمنا يبتلى املؤمن يف الدنيا على قدر دينه ـ أو قال ـ ، قال: وعن الباقر 

 .(7870)على حسب دينه

 ن نبيًا من األنبياء مـر برجـل قد جهده البالء. فقال: يا رب، أما أوروي: 

                                                           

 .26ح 1ب 35التمحيص: ص (1296)

 .1ف 1ب 201مشكاة األنوار: ص (1291)

 .61إذا أحب اهلل عزوجل عبدا ابتاله بعظيم البالء ح    16ص 1اخلصال: ج (1296)

فصل يف صالة املريض وصالحه وأدبه ودعائه عند املرض  3ب 166-161الدعوات: ص (1290)

 .161ح

 .1ف 1ب 206مشكاة األنوار: ص (1219)
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................................................................................................................................................. 

 .(7877)ا به أرمحهترحم هذا مما به؟. فأوحى اهلل إليه: كيف أرمحه مم

وشروط  ومقتٍض عّدُم ات واملادياتيف عامل التكويني هكما أن

التأثريات الغيبية على املعنويات واملاورائيات وعامل كذلك يف عامل  ،وموانع

عامل األمور التكوينية ُيعّد إطالق الرصاص مؤثرًا يف فمثاًل يف  ،الظواهر الطبيعية

اآللة القاتلة أن تتوفر يف إذ الالزم ـ بعد  ،علة تامةبس أنه لي قتل اإلنسان، إاّل

)كاملسدس مثاًل( كافة الشرائط يف حد ذاتها ـ أن يكون املطلق ذا شأنية ومقدرة 

اهلدف ثانيًا، كما يلزم عدم وجود حائل حنو لتوجيه وعلى اعلى اإلطالق أواًل، 

فضاء، كما تبطل طالقها وهي يف الطريق والإأو مانع مبطل ألثر الطلقة بعد 

 الصواريخ يف اهلواء بسبب صاروخ مضاد ـ ثالثًا.

تأثري مثل  ،كذلك األمر يف عامل التأثريات الغيبية على الظواهر الطبيعية

إذا دعي به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرمحة »اسم اهلل األعظم الذي 

 يف هذا الباب وغريه. (دعاء السمات)إىل آخر  ،(7878)«...انفتحت

اسم اهلل من  وملزيد التوضيح نقول: إن 

فهو ـ وال مناقشة يف األمثال ـ:  ،(7873)األعظم، كما يستفاد من بعض الروايات

ل ــوه ،(7874) كالرصاص املطلق، لكن الكالم يف من يتفوه بالبسملة وينطق بها

                                                           

 فصل من ذكر املرضى والعيادة. 310ص 1كنز الفوائد: ج( 1211)

 يف الساعة اليت يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة دعاء مروي عن النيب  09البلد األمني: ص (1212)

وفيه: عن عبد اهلل بن حييى الكاِهلي عن أبي عبد اهلل 15ح 15ب 260ص 2راجع تهذيب األحكام: ج (1213)

   عن أبيه  :قاللرمحن الرحيم أقرب إىل اسم اهلل األعظم من ناظر العني إىل بسم اهلل ا

 .بياضها

أو شك أو  ،أم عن احتمال ووهم ،وهل نطق بها عن يقني بتأثريها ،هو طاهر من املعاصي لفه (1211)

 .وهل قاهلا بتجربة أم عن إميان تام؟ ،ظن
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 هــو 

................................................................................................................................................. 

، إىل غريها مما إصابة اهلدف وشرائطها، وهل هنالك حائل بني األمرين؟ب عارف

 مر ذكرها.

وسائر  ،الزهراء الصديقة و ،واإلمام ، األعظم النيب ف

الدعاء َمثَلهم ـ على اختالف يف الدرجات ـ  بوستجا، املألولياء األنبياء وا

نهم إحيث  ،اخلبري باملوانع ،العارف بالتهديف ،ق املستجمع للشرائطَمَثل املطِل

 مضافًا إىل مقامهم عند اهلل  ،ـ يعرفون اهلدف وشرائط اإلصابة وموانعها

كيم: عزوجل، ولذا إذا دعوا به استجيب هلم، ويف القرآن احل

...
ال يف بعض املوارد جندهم من هنا و .(7871)

عرف باملصاحل واخلصوصيات والشرائط واملوانع وبباب أألنهم  ؛(7876)يدعون

حاهلم ـ وال مناقشة يف األمثال ـ حال الطبيب الذي يعرف أن هذا  ،التزاحم

 .ملا يعرف من عدم توفر الشرائط (7877)لدواءاملريض ال يربأ فإنه ال يعطيه ا

عدم التأثري أحيانًا يف مثل وإذا عرفنا ذلك ارتفع ما يتوهم من اإلشكال عن 

 ، (7872)والشفاء يف تربته  ،استجابة الدعاء حتت قبته ما ورد من 

وهو ما جياب به عن التساؤالت حول 
إىل غري  (7877)

                                                           

 .19سورة النمل:  (1215)

 31عـ  .؟؟؟ أذكر بعض الرواياتريض خاصمل عدم دعاء اإلمام من كما يف بعض الروايات  (1216)

 اإلمام  اوكذلك إذا دع ،وإذا أعطاه فإنه يعطيه تسلية لـه ال غري وإن كان عاملًا بأنه غري نافع له (1211)

 وهو يعلم بعدم التأثري.لـه 

 .10113ح 16ب 531ص 11راجع وسائل الشيعة: ج (1216)

 .69سورة غافر:  (1210)



439 

 

 ذلك.

 درة ـقـادرًا ـ بالــان قـــك أمري املؤمنني  ن أن عليًاـــعأيضًا جياب  وبذلك

 .وأمسَكت حسبي اهللفقالت: 

وقطع دابر  ،الظاهرية أو القدرة الغيبية اخلارقة ـ على اجتثاث جذور الفنت

فإن مل يكن قادرًا  ؛وحل املشاكل اليت أثريت يف أيام حكومته  ،األعداء

 .درة اهلل ومشيئته؟ وإن كان قادرًا فلماذا مل يفعل؟أوعية ق فكيف وهم 

وكل  ،وقدرة الرسول  ،هذا باإلضافة إىل النقض بقدرة اهلل سبحانه

 ، فليدقق.ومل يفعلوا (7880)يف كل أمثال ذلك ،األنبياء واألولياء 
 
 

 .وأمسَكت حسبي اهللفقالت: 

بالصديقة  اهلل( تأسيًا )حسيب :يستحب ـ عند ورود املصائب ـ قول

ويستحب تكرار ذلك يف كل املصائب سواء  ،ولسائر األدلة ..الطاهرة 

 ،(7887)أم نفسية ،أم روحية ،أم مالية ،كانت مصائب جسدية كاملرض وما أشبه

وسواء كانت مما يتعلق بنفسه أم أسرته أم  ،أو يف سائر الشؤون املتعلقة باإلنسان

 ..عشريته أم جمتمعه أم أمته

وال فرق بني أن يقول: )حسيب اهلل( أو )حسبنا اهلل( أو )اهلل حسبنا( أو ما 

ألن املقصود هو حسبان املشكلة ؛أفاد معنى ذلك،باللغة العربية أو بسائر اللغات

                                                           

 هم...وحل املشاكل اليت أثريت يف أيام ،دابر األعداء وقطع ،اجتثاث جذور الفنتمن  (1229)

 ومن ذلك ما يرتبط بالّسمعة والِعرض ـ باملعنى العام ـ. (1221)
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)حسبنا  وإن كان النطق بـ ،وإبراز ذلك ،وااللتجاء إليه ،على اهلل سبحانه وتعاىل

 الكريم أو السنة املطهرة بلحاظ وروده أفضل.اهلل( وما أشبهه مما ورد يف القرآن 

................................................................................................................................................. 

قال تعاىل: 

(7888). 

وقال سبحانه: 

(7883). 

وقال عزوجل: 

(7884). 

وقال تعاىل:

(7881). 

سبحانه:  وقال

(7886). 

وقال تعاىل: 

(7887) :وقال سبحانه .

                                                           

 .113سورة آل عمران:  (1222)

 .50سورة التوبة:  (1223)

 .62سورة األنفال:  (1221)

 .61سورة األنفال:  (1225)

 .3سورة الطالق:  (1226)

 .120سورة األنفال:  (1221)
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(7882). 

................................................................................................................................................. 

 .(7887)وقال تعاىل: 

 .(7830)وقال سبحانه: 

وقال تعاىل: 

(7837). 

، ويف )الكايف(، عن أبي محزة، قال: استأذنت على أبي جعفر 

. قلت: أفطنت لذلك يا مثالي؟فخرج إليَّ وشفتاه تتحركان، فقلت له. فقال: 

إني واهلل تكلمت بكالم ما تكلم به أحد قط إال كفاه نعم جعلت فداك. قال: 

نعم من قال . قال: قلت له: أخربني به. قال: من أمر دنياه وآخرته اهلل ما أهمه

حني خيرج من منزله: ِبْسِم اللَِّه، َحْسِبَي اللَُّه، َتَوكَّْلُت َعَلى اللَِّه، اللَُّهمَّ ِإنِّي 

، كفاه اهلل َأْسَأُلَك َخْيَر ُأُموِري ُكلَِّها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِخْزِي الدُّْنَيا َوَعَذاِب اآلِخَرِة

 .(7838)ما أهمه من أمر دنياه وآخرته

وعن حممد بن الفرج، أنه قال: كتب إلّي أبو جعفر حممد بن علي الرضا 

  بهذا الدعاء وعّلمنيه وقال: من دعا به يف دبر صالة الفجر، مل يلتمس

ُه َعَلى حاجة إال يسرت لـه، وكفاه اهلل ما أهمه )ِبْسِم اللَِّه َوِباللَِّه، َوَصلَّى اللَّ

                                                           

 .36سورة الزمر:  (1226)

 .6سورة النساء:  (1220)

 .66سورة النساء:  (1239)

 .30سورة األحزاب:  (1231)

 .3باب الدعاء إذا خرج اإلنسان من منزله ح 511ص 2الكايف: ج (1232)
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ُمَحمٍَّد َوآِلِه، َوُأَفوُِّض َأْمِري ِإَلى اللَِّه، ِإنَّ اللََّه َبِصرٌي ِباْلِعَباِد، َفَوَقاُه اللَُّه َسيَِّئاِت َما 

َمَكُروا، اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي، َفاْسَتَجْبَنا لـه َوَنجَّْيَناُه 

 َغمِّ، َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِننَي، َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيُل، َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمــَن ِمَن اْل

................................................................................................................................................. 

اللَِّه َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء، َما َشاَء اللَُّه، اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ ِباللَِّه، َما َشاَء 

اللَُّه، اَل َما َشاَء النَّاُس، َما َشاَء اللَُّه َوِإْن َكِرَه النَّاُس، َحْسِبَي الرَّبُّ ِمَن اْلَمْرُبوِبنَي، 

َن اْلَمْخُلوِقنَي، َحْسِبَي الرَّاِزُق ِمَن اْلَمْرُزوِقنَي، َحْسِبَي الَِّذي َلْم َحْسِبَي اْلَخاِلُق ِم

َيَزْل َحْسِبي، َحْسِبي َمْن َكاَن ُمْنُذ ُكْنُت َحْسِبي َلْم َيَزْل َحْسِبي، َحْسِبَي اللَُّه اَل ِإَلَه 

 .(7833)ِإالَّ ُهَو، َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم

يف خامت احلسن واحلسني أن  ويف أحاديث نقوش خوامت األئمة 

حسيب اهلل :(7834). 

عن  وعن يونس بن عبد الرمحن، قال: سألت أبا احلسن الرضا 

نقش خامتي: )َما َشاَء اللَُّه اَل ُقوََّة ِإالَّ ِباللَِّه(، قال:  نقش خامته وخامت أبيه 

 .(7831)ُه(، وهو الذي كنت أختم بهونقش خامت أبي: )َحْسِبَي اللَّ

 

 عبده وهو حسبه واجب، أصل االعتقاد بأن اهلل هو كاٍف

ألنه مما يرتبط بأصول الدين الذي منه واجب  ؛واملستحب هو املراتب الالحقة

                                                           

 .050باب التعقيب ح 321-326ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (1233)

 .2باب نقش اخلواتيم ح 113ص 6الكايف: ج (1231)

 .6935ح 62ب 199ص 5وسائل الشيعة: ج (1235)
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االعتقاد ببعض خصوصيات اجلنة والنار  :فاملستحب مثل ،ومنه مستحب

 مثل )عليهم الصالة والسالم( وبعض خصوصيات األئمة الطاهرين  ،والقرب

 وما أشبه، فليس املراد بأصول الدين املستحبة ـ إذ أطلق  وأحواهلنأمهاتهم معرفة 

................................................................................................................................................. 

فهي من أوجب  وإاّل ،ـ األصول اخلمسة باملعنى املنصرف إليه (7836)ذلك

 الواجبات العقلية والشرعية.

أوحى اهلل عزوجل إىل داود: ، قال: عن املفضل، عن أبي عبد اهلل 

ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده 

رض ومن فيهن إاّل جعلت لـه املخرج من بينهن، وما اعتصم السماوات و األ

عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إال قطعت أسباب السماوات 

 .(7837)من يديه وأسخت األرض من حتته ومل أبال بأي واد هلك

 عن أبيه  وعن عبد اهلل بن القاسم، عن الصادق جعفر بن حممد 

كن ملا ال ترجو أرجى منك ملا ترجو؛ فإن : ، قالعن علي  عن جده 

خرج يقتبس ألهله نارًا فكلمه اهلل عزوجل فرجع نبيًا،  موسى بن عمران 

وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة 

 .(7832)لفرعون فرجعوا مؤمنني

                                                           

ـ إذ هو حمذوف املضاف أي  (أصول الدين الواجبة)يف قبال  (أصول الدين املستحبة)أي إذا أطلق  (1236)

 أي املستحب معرفتها واالعتقاد بها. (املستحبة)و (خصوصيات أصول الدين)

 .2ح 63ب 126-125ص 66حبار األنوار: ج (1231)

 .1ح 33اجمللس 116األمالي للصدوق: ص (1236)
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فبالنسبة  ،ققد يتأكد الوجوب واالستحباب يف بعض املصادي

ويتأكد ،للمظلوم واملصاب واملفجوع يتأكد لزوم ترسيخ االعتقاد بكفاية اهلل عبَده

 اب ــفإن احتس ،دمــــقـوهذا مصداق من مصاديق ما ت ،تلفظه ونطقه مبا يدل عليه

................................................................................................................................................. 

األمور هلل سبحانه وتعاىل واالعتماد عليه وتفويض األمور إليه وما أشبه ذلك عام 

لكنه يف املظلوم  ،واملصاب وغري املصاب ،بالنسبة إىل املظلوم وغري املظلوم

افة إىل أنه باإلض ،واملصاب آكد، إذ هو مأمور به يف الشريعة بصورة خاصة

إضافة إىل أن املصاب  .على ما تقدم يسبب التخفيف النفسي والرتفيه الروحي

فكان البد من مزيد  ،واملفجوع قد يكون يف معرض تزلزل اعتقاده أكثر من غريه

 .(7837)العناية والرعاية بلحاظ املقدمية إضافة إىل النفسية



ه ظهار ذلك، كما صنعتوقد جيب إ جيب إطاعة اإلمام 

 .حسيب اهللفقالت: ،  حيث امتثلت كالمه الصديقة 

نه عيف ما صدر )عليه الصالة والسالم( إلمام اطاعة والوجوب بالنسبة إىل 

 كما يستحب  ،(7840)أو يف الواجب إرشادًا على حنو اإللزام، مولويًا

 .(7847)أحيانًا

                                                           

 د ذاته واجب أو مستحب وليس ملقدميته.حبأي: ما هو ، أو االستحباب النفسي املقصود الوجوب (1230)

، أو املستقالت العقلية ،كما يف ما يلزم من املولوية فيه الدورعقاًل، الواجب ب أمر اإلمام  إذاف (1219)

 قد يقال بعدم وجوب زائدوعلى بعض الوجوه ـ فتأمل ـ  (صّل)حتى يف مثل رمبا يقال بل فإنه إرشاد 

وقد يتأمل يف بعض املوارد على حسب املستفاد من  ،على أصل الوجوب فال يستحق عقوبتني بالرتك

 .ـ منه  (للطلب)واآلكدية  (للعقوبة)األدلة أو املركوز يف أذهان املتشرعة ولو باألشدية 

 أي فيما عدا ذلك. (1211)
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الصديقة امتثلت وهل األمر هنا من قبيل الواجب أو املستحب حيث 

 .؟حسيب اهللوقالت:  )صلوات اهلل عليه(كالمه )عليها الصالة والسالم( الزهراء 

حتى يف األمور املستحبة  ومن املعلوم أن امتثال أمر اإلمام  ،احتماالن

 مندوب إليه شرعًا.

................................................................................................................................................. 

ذروة األمر وسنامه ومفتاحه ، قال: عن زرارة، عن أبي جعفر 

وباب األشياء ورضا الرمحن تبارك وتعاىل الطاعة لإلمام بعد معرفته ـ ثم قال ـ 

إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: 

(7848)(7843). 

يا أبا الصباح،  :وعن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد اهلل 

حنن قوم فرض اهلل طاعتنا، لنا األنفال ولنا صفو املال، وحنن الراسخون يف 

كتابه: العلم، وحنن احملسودون الذين قال اهلل يف 

(7844)(7841). 

 يقول:  وعن أبي الصباح، قال: أشهد أني مسعت أبا عبد اهلل 

 أشهد أن عليًا إمام فرض اهلل طاعته، وأن احلسن إمام فرض اهلل طاعته، وأن

 إمام فرض اهلل طاعته، وأن احلسني إمام فرض اهلل طاعته، وأن علي بن احلسني

 .(7846)حممد بن علي إمام فرض اهلل طاعته

                                                           

 .69سورة النساء:  (1212)

 .1ح ة باب فرض طاعة األئم 166-165ص 1الكايف: ج (1213)

 .51سورة النساء:  (1211)

 .155من سورة النساء ح 211ص 1تفسري العياشي: ج (1215)

 .2ح باب فرض طاعة األئمة  166ص 1الكايف: ج (1216)
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 ، قال: سألته عن األئمة وعن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل 

 .(7847)نعمهل جيرون يف األمر والطاعة جمرى واحد؟. قال: 

 ء أفضل ما يتـقــرب  : أي شيوعن الفضيل، قال: قلت ألبي احلسن 

................................................................................................................................................. 

أفضل ما يتقرب به العباد إىل اهلل به العباد إىل اهلل فيما افرتض عليهم؟. فقال: 

 ، وكان روأولي األم طاعة اهلل وطاعة رسوله، وحب اهلل وحب رسوله 

 .(7842)حبنا إميان وبغضنا كفريقول:  أبو جعفر 

حنن الذين قال: مسعته يقول:  وعن أبي سلمة، عن أبي عبد اهلل 

فرض اهلل طاعتنا، ال يسع الناس إال معرفتنا، وال يعذر الناس جبهالتنا، من 

ضااًل عرفنا كان مؤمنًا، ومن أنكرنا كان كافرًا، ومن مل يعرفنا ومل ينكرنا كان 

حتى يرجع إىل اهلدى الذي افرتض اهلل عليه من طاعتنا الواجبة؛ فإن ميت على 

 .(7847)ضاللته يفعل اهلل به ما يشاء

 يستحب للزوجة امتثال أمر زوجها يف شؤون احلياة.

كما ذكره  ،وآدابًا مستحبة ،فإن على الزوجة آدابًا بالنسبة إىل الزوج واجبة

 يف كتاب النكاح. الفقهاء 

جاءت امرأة إىل النيب ، قال: عن حممد بن مسلم، عن أبي جعفر 

 فقالت: يا رسول اهلل، ما حق الزوج على املرأة؟. فقال هلا: أن تطيعه .

                                                           

 .0ح باب فرض طاعة األئمة  161ص 1الكايف: ج (1211)

 .66ح 29ب 159ص 1احملاسن: ج (1216)

 .392ح 6ب 325ص 32حبار األنوار: ج (1210)
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والتعصيه، وال تصدق من بيته إال بإذنه، وال تصوم تطوعًا إال بإذنه، وال متنعه 

من بيتها إال بإذنه، وإن خرجت من نفسها وإن كانت على ظهر قتب، وال خترج 

بيتها بغري إذنه لعنتها مالئكة السماء ومالئكة األرض ومالئكة الغضب ومالئكة 

 الرمحة حتى ترجع إىل بيتها. فقالت: يا رسول اهلل، من أعظم النـاس حـقًا علــى 

................................................................................................................................................. 

الرجل؟. قال: والده. فقالت: يا رسول اهلل، من أعظم الناس حقًا على املرأة؟. 

 .(7810)قال: زوجها

أميا امرأة باتت وزوجها عليها ساخط يف حق،  :وقال أبو عبد اهلل 

وأميا امرأة تطيبت لغري زوجها مل تقبل  مل يتقبل منها صالة حتى يرضى عنها،

 .(7817)منها صالة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها

احلج جهاد كل ضعيف، وجهاد املرأة حسن  :وقال رسول اهلل 

 .(7818)التبّعل

جاءت ، قال: وعن عمرو بن جبري العزرمي، عن أبي عبد اهلل 

، ما حق الزوج على املرأة؟. . فقالت: يا رسول اهللامرأة إىل رسول اهلل 

قال: أكثر من ذلك. قالت: فخربني عن شيء منه؟. قال: ليس هلا أن تصوم إاّل 

بإذنه ـ يعين: تطوعًا ـ وال خترج من بيتها بغري بإذنه، وعليها أن تطيب بأطيب 

طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتزين بأحسن زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة 

 .(7813)لك حقوقه عليهاوعشية، وأكثر من ذ

                                                           

 .1باب حق الزوج على املرأة ح 591-596ص 5الكايف: ج (1259)

 .25395ح 69ب 169ص 29، والوسائل: ج3612ح 39ب 330ص 3وسائل الشيعة: ج (1251)

 .6010ح 1ب 6ص 6مستدرك الوسائل: ج (1252)

 .25391ح 10ب 156ص 29وسائل الشيعة: ج (1253)
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ـ يف حديث  عن آبائه  وعن احلسني بن زيد عن جعفر بن حممد 

أن خترج املرأة من بيتها بغري إذن زوجها؛  نهى رسول اهلل املناهي ـ قال: 

فإن خرجت لعنها كل ملك يف السماء، وكل شيء متر عليه من اجلن واإلنس 

 زوجها؛ فإن فعلت كان حقًا على اهلل حتى ترجع إىل بيتها. ونهى أن تـتزيـن لغيـر 

................................................................................................................................................. 

 .(7814)أن حيرقها بالنار

ة زوجها عن املرأة املغاضب ويف مسائل علي بن جعفر، قال: سألته 

ال تزال عاصية حتى يرضى  :هل هلا صالة أو ما حاهلا؟. قال 

 .(7811)عنها
 

قد يكون من الواجب ـ فيما كان فعله واجبًا ـ إبراز ذلك بالقول أو 

 ،(7816)حبيث يكون )القول( كاشفًا عن الفعل وااللتزام ،وإظهار االلتزام ،غريه

وذلك حسب العناوين  أيًا منهما، وقد ال يكون ،بًامستح (7817)وقد يكون ذلك

وقد يكون من املستحب ـ فيما كان فعله مستحبًا ـ التجلي على  اليت تعرض.

 .(7812)وقد ال يكون كذلك ،اجلوارح

                                                           

 .25319ح 69ب 162-161ص 29الشيعة: ج  وسائل (1251)

 .165: صمسائل علي بن جعفر (1255)

كما فيمن )كون من األمثلة: البيعة يف بعض املوارد والعقود لو حدث أن كان أصلها واجبًا تقد  (1256)

 فتأمل. (وجب عليه الزواج خوف الوقوع يف احلرام

 أي اإلبراز واإلظهار. (1251)

 أي على حسب العناوين الطارئة. (1256)
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حسيب » :وميكن استفادة مطلق رجحان اإلبراز واإلظهار من قوهلا 

األمور املستحبة أن يظهر  وميكن القول بأن من األفضل يف ،وإمساكها عمليًا« اهلل

 .أثر ذلك الشيء على جمموع القلب واللسان واجلوارح

كما أن يف األمور الواجبة قد يتعلق الوجوب بالكل الواجب، وقد ينفرد 

 أو يكون  ،بـقط مثاًل هو الواجـب فــد القلـقـفيكون ع ،بعضها مبتعلَّقيه الواجب

................................................................................................................................................. 

حسب ما ذكروه يف الكتب الفقهية واألصولية  الواجب متعلقًا بأحد اجلوارح فقط

 الكالمية.و

بعد ذلك يف هذا الشأن مع  مل تتكلم  أي وأمسكت :قولـه 

 وهذا من كمال التسليم ومتام الطاعة.)عليه الصالة والسالم(  علي أمري املؤمنني

فصلوات اهلل وسالمه عليها وعلى بعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمه، 

 .وظاهرًا وباطنًا ،واحلمد هلل أواًل وآخرًاواللعنة على أعدائها أعداء اهلل، 

د هلل واحلم ،وسالم على املرسلني ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

 .، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرينرب العاملني

 

 قم المقدسة                                            
 هـ7474محمد الشيرازي                                            
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 إىل هنا مت حبمد اهلل تعاىل

 (من كتاب )من فقه الزهراء اخلامس اجمللد 

  اخلطبة الشريفةذلك بتمام و

 يف املسجد ألقتها الصديقة الطاهرة اليت 

 السادس ويبدأ بـ )خطبة الدار( وسيأتي بعده اجمللد 

 على نساء املهاجرين واألنصار  اليت ألقتها 

 عيادتهن هلا ديف البيت عن
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