
 

 مبحث

 

 

 

 املقدمة 

 ابقة على املقتلـاألصداء الس

 األصداء الالحقة على املقتل

 



61    

 

 

 



 

 

 هداء يف عني اإلنسانيةالّش

 ،اإلنسانّية بكّل أطيافها ُمجمعٌة على معاملة الّشهيد بإجالل واحرتام خاّصي  

وسيواء اانيه هياحل اةالية ةياهي        ،معايري البشييّية  فهو ُيعامل معاملة األحياء وفَق

يف عقائيد الّشيعو     بّينة أو اانه خفّية ُمضمي  فإّن الّدراسات الّتارخيّيية والفلسيفّية  

ويف اّل حضار  أو حاضيي  بشييّية ٌيٌخ خيا  مي        ،قد أثبتتها بكل ُيسي ووضوح

 ،لكّنميا ممعهيا مكيالا واحيد     ،مي  اليّياحل    - بالّاات - التعامل مع هاا الصنف

 .عور اةقيقي باإلمتنان والّشكي لهوهو إابار الّشهيد والّش

واأّنيه قيد    ،عة إزاء عطاءات الّشهداءويعّبي ذلك ع  األصداء الطبيعّية املتوّق

وقد اان قيد حّيايه إ     ،لهحقيقية يحيا  اليإنطالقة ال هدّقات قلبمع نهاية  ابتدأت

 .عند مجيع البشيامية اإلميان واهلدف والغاية اإلنسانية الّنبيلة الّسبال نفسه 

ذليك القصيد   حتقييق  األخطار احملدقية بيه يف طيييق    ويتجاوز جّل الصعا  فهو 

ة اهليييدف وبطولييية العميييل م واإلختييييار واليييوعي وقدسيييّيحيييامالل القيييَي ،لشيييييفا

وهيو   ،بهيدوء ووواضيع   ،يفعيل بدمائكيه املعياجمل املمتنعية     ،واإلفتخار شعارال ودثيارال 

وه مي   امفّيغال غاي ،ته وهمومهاناةيال إ  أّم ،ببصيحل إ  الفضيلة والكيامة شاخٌص

 .دود  ضّيقة األفقميح ؤّقتةأو رغبة ُمشخصي ذاوي  ٍلْيَم أيِّ

اس  البشييية  ميح وم  ،فهو يستحق بعطائه اةيا  واخللود والااي ع  جدار 

ها ليه  فيترتجم مجييع األميم وقيدييَ     ،ومّتفقاوها وقييم سيخاء الشيهيد ووعمييم ايميه    

 .مهما اختلفه امللل والنحل أو ابتعدت األقطار والدول ،بجيلباإلابار والّت

ب  و ،منطق العاشق ليّبه احملب للقائهئه فيجمع ب  ويقول الّشهيد المته بدما
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يينه  بأعبياء الياّ     املصلح الياي يتيأّلم لسنسيانية واعتميع ويعييم هميوم أّمتيه ل       

نفسييية العاشييق اهلييائم يف ذات ا  وعييا  بنفسييّية املصييلح اليياي  مملجنييا فلييو  ،عنهييا

  .األروعا يتفاني يف أّمته ألفصحه النفسّيتان ع  منطق الّشهاد  مبفهومه

وليس م  العجيب بعد ذلك أن وتفق البشيية اليت طاملا قد اختلفه يف مالمح 

 ،فهو الّياحل الوحيد الاي وتفق على التعامل معه وعاملها مع األحياء ،وكيميها له

يف دار  ،وراوع يف مع  اةيا  الياي   ينضيب   ،فهو مشيٌف على عاملنا م  خارجه

 .ايمية قابٌ  بملمامها املطلق

بيل ونهيى    ،وقد أّاد الفكي اإلسالمي حيا  الّشهيد وجملم اخلطا  القيآنيي بيه  

َوَ  َوْحَسيَب   الذياكيَ  ِقتكِليوا فكيي َسيبكيلَّ اللذيهك        :وعيا  يف قوليه   ،ع  اعتبارهم أمواوال

د ايان  اميا أّنيه قي   ، ليه  ةلَمحّتى صار ذلك سك ،َأْمَواًوا َبْل َأْحَياٌء عكْنَد َربِّهَّْم ُيْيَزِقوَن

أّمة متحّضيي  إّ  وايان يف عميق ثقافتهيا وكيييم      فليس مّثة  ،مسة لسنسان املتحّضي

بكل اإلنسان و ،واإلعرتاف باجلميل ووعميم العطاء م  حفظ اةقِّ انوٍع ،الّشهيد

 .بإطار م  نورملّينة ماها ييو ،أطيافه يتعامل مع مفيد  الّشهيد وعامالل قدسّيال

ائد قصي ونميم   ،الكلميات الّدافةية  بي  نريي    ،عيه ووعّددت صيور وكيمييه وونوّ  

 ،والبكياء علييه   ،واحملافيل عقد املنتديات و ،وصياغة املؤّلفات واملصّنفات ،التأب 

 .أو اّلها معال ،ييممل إليه ٍبُصوالوقوف على ُن ،ليل الملهور على قربحلااأووضع 

  متاثييل  وقد اان اإلغييقيون يصنعون حملاربيهم وأبطاهلم املقتيول  يف اةييو  

سييعيال إ  يليييد ذايييهم وشييحا النفييو    ،همهم وباحييات عواصييمكنكُدوح ُميييف ُسيي

 ،ويف واريخ اليونان وأساطريها ارري م  ذلك ،لتكيميهم والتغين بأجمادهم الوطنية

 ،وواريخ روما مملوٌء باألساطري اليت حيكه ع  األبطال واحملارب  لتؤّاد مكيانتهم 
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 !!األمم املنكي  للبعث أصالل ونالحظ هاحل السري  حّتى يف 

 وييياهب البيياحرون يف التيياريخ اليونيياني إ  أن انهليية اليونانييية أصييلها أبطييال  

ثيم ُنسيجه    ،وقد وطّور األمي بعد وغّنيي األمية ببطيو وهم شييةال فشييةال      ،اربونميح

فكيان أن ُعيّدت وليك الّشخصييات      ،وويدّر  اإلابيار إ  الغليو    ،حوهلم األساطري

 .( )األيام آهلة ويممل إ  القو  والعطاء احملرتمة مع

لقد وعيّي  القييآن الكيييم إ  موضيوع وكيييم أهيل الفضيل والعطياء بعيد          

فقد نقل قّصة أصحا  الكهف نقيالل   ،رحيلهم بصور  مباشكي  يف موط  معيوف

مل ينكييي علييى  يف سييياا القّصيية وكييييم أبطاهلييا و   وأقييّي الييوحيُ  ،وأرخييييال مهّمييال 

ق إنسياني رفييع   ِلي اُخ هكبل انييات داّلية عليى وشيييع ذليك وسينِّ       ،مكيميهم ذلك

 .ّببةميح طّيبة وسريٍ 

لقيد أراد املؤمنيون اةقيقييون العييارفون بيا  وعيا  يليييد قضيية أهيل الكهييف        

ووكييم هؤ ء النفي املوحدي  امليؤمن  مي     ،للتأايد على املعاد اجلسماني م  جهة

هم ليتعّبيد النيا  ايوارَّ   ، خاوا على مكانهم مسيجدال  فاقرتحوا أن يّت ،يىجهة أخ

 مُّنكُوي  وقد ذاي القييآن الكيييم ذليك بلهجيةٍ    ، الغالب  ُمُهواان رأُي ،هموُيترّبا بآثارَّ

شييائع بيي  أمييم العييامل   اليييت يّلييد الكبييار أميييٌ  األضيييحةك إذ أّن بنيياَء، عيي  املوافقيية

 .العصورعرب  سري  معهود هي و، وشعوبه

                                                

 .81     راجع التاريخ اليوناني للداتور عبد اللطيف أمحد علي،   (   )
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 َقاَل الذاكيَ  َغَلُبوا َعَلى َأْميَّهكْم َلَنت خكَان  َعَلْيهَّْم َمْسجكًدا :ويف قول ا  وعا 

وفعل الغالب  مي  أهيل املدينية وأاييٌد واضيٌح عليى مبيدأ وكيييم واحيرتام العممياء           

واييّل  ،علييى احييرتام العمميياءمنييه وذاييي القيييآن لييه وأديييب  ،هداءواملييؤمن  والّشيي

 .القصة ودّل على نفس املطلب فصول

و  غيابية   ،إّن وكييم الّياحل  م  أهل الفضل م  مكيارم أخيالا اإلنسيانّية   

ّّ الكيييم    الياي مل يغيادر مكيمية أخالقيية إّ  ومجعهيا يف نفسيه        إن أمّتها الين

فيها الّياحل  وأسبل علييهم   والّتاريخ زاخٌي بااي اةوادث اليت أّب   ،الكبري 

ه فهييو اليياي ُيحملَُّنيي ،اس  الفقيييد غالبييالمييح  وأصييحَب بكيياءحل بيييان ،لغاليييةدموعيه ا 

 .ِفقدان احملاس  بفقدان أصحابها

، وهو صاحبه احملبو  املمدوح اخلصال،أنه ملا مات عرمان ب  ممعون َيوَُّرو

ا رفيع  فلّمي  ،ثيم بكيى طيويالل    ،ثم قّبل ما ب  عينيه ،الرو  ع  وجهه اشف 

 .( )اَهْسَبْلنيا ومل َوالدُّ َكْسلَبمل َو ،رمانطوباا يا ع :السييي قال

أويى منيملل    ويف مسّك  الفؤاد أّنيه مليا جياء نعيي زييد بي  حارثية إ  الينّ         

 ،مخشييه يف وجههييا فلمييا رأت رسييول ا   ،فخيجييه إليييه بنييية لملييد  ،زييد 

 .هاحل هاحل :قال .فبكى رسول ا  

 .(1)إ  حبيبه شوا اةبيب :قال!! ما هاا  ،يا رسول ا  :فقيل

                                                

 (.01 )، ومسّك  الفؤاد   ( 97/7)، والبحار (1/464)راجع املستدرا (   )

، (1/464)، ومسييتدرا الوسييائل  (6/131 )، والبحييار (06 )راجييع مسييّك  الفييؤاد    (  1)

 (.11)ومكارم األخالا   



06 

 ّّ وصييّور  ،اإلسييالم اييدي  يوااييب اإلنسييانّية الّصييادقة لقييد عكييس اليين

فقيد ُوليد يتيميال إّ  أّن ا  عطيف      ،التأريخ له أشجى الوقفات عند أهل اةّق علييه 

الّطياهي   مي  وليك اةجيور     واانه سّيدونا فاطمة بنه أسيد   ،عليه اةواض 

جانيب زوجهيا امليو  الكيييم أبيي طاليب       اليت نهضه حياليه بفييو  اخلدمية إ     

،  فاسييتحّقه أن وكييون ِأّمييال لييه،   وقييد سييأل حبيييب ا   رّبييه وعييا

الياي يبكيي لفقيد الصياة  اميا       :أّي عبيادا أحيّب إلييك ا قيال     ،يا رّ  :قائالل

 .( )يبكي الصّ لفقد أبويه

أّن علي بي    ى الشيخ الّصدوا يف األمالي باإلسناد إ  عبد ا  ب  عبا َووَر

فقال له رسيول   ،باايال وهو يسرتجع أقبل ذات يوم إ  النّ  أبي طالب 

 .ماوه أمي فاطمة بنه أسد ،يا رسول ا  :فقال علي!! مه يا علي  :ا  

أما إنها إن اانه لك  ،رحم ا  أمك يا علي :ثم قال فبكى النّ  :قال

وميي   ،خيا ثيوبّي هياي  فكّفنهيا فيهميا     خيا عمياميت هياحل و    ،أّمال فقد اانه لي أّميال 

 وأقبيل الينّ    .ء فيَألَي أميهيا   و  ييجهيا حتيى أجيي    ،النساء فليحسّ  غسلها

ثيم   ،ي عليها أربع  وكبري واّب ،فصلى عليها صال  مل يصل مرلها على أحد قبلها

 ،فدخال القرب ،أدخل يا حس  أدخل ،يا علي :ثم قال ،دخل إ  القرب فتمدد فيه

 .فخيجا ،يا علي أخي  يا حس  أخي  :فيغ مما احتا  إليه قال لهفلّما 

ّمد سييد  مييح  أنا ،يا فاطمة :حتى صار عند رأسها فقال ثم زحف النّ 

 ،فييإن أويياا منكييي ونكييري فسييأ ا ميي  رّبييك فقييولي ا  ربييي    ،ولييد آدم و  فخييي

                                                

 (.1/467)ائل راجع مستدرا الوس(   )
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 :م قيال ثي  ،وابين إميامي وولييي   ،والقيآن اتابي ،واإلسالم ديين ،ّمد نبّييوميح

ثيم ضيي     ،وخي  م  قربها وحرا عليها حريات .اللهم ثّبه فاطمة بالقول الّرابه

مد بيييدحل لقييد ميييح واليياي نفييس :ثييم قييال ،بيييدحل اليمنييى علييى اليسيييى فنفضييهما 

 .مسعه فاطمة وصفيق مييين على مشالي

لقيد صيليه عليهيا     ،فيداا أبيي وأميي ييا رسيول ا       :فقال له عمار ب  ياسيي 

لقد اان  ،يا أبا اليقمان :فقال!! لى أحد قبلها مرل ولك الصال  صال  مل وصل ع

فكانيه   ،ولقد اان خريهيم ايرريال وايان خرُينيا قلييالل      ،هلا م  أبي طالب ولد ارري

فلييم اييربت  :قييال .ووييدهنين ووشييعرهم ،ووكسييوني ووعييّييهم ،وشييبعين وعيييعهم

فيه عي  ميييين فنمييت     إلت ،نعم يا عمار :عليها أربع  وكبري  يا رسول ا  ا قال

 .إ  أربع  صفا م  املالئكة فكربت لكل صف وكبري 

ومل أزل  ،إن النا  حيشيون يوم القيامية عييا    :ا يف القرب ا قالُددَُّمفَت :قال

مد بيدحل ما خيجه م  ميح والاي نفس ،أطلب إ  ربي عمل وجل أن يبعرها ستري 

 ،ح  مي  نيور عنيد ييديها    ومصبا ،قربها حتى رأيه مصباح  م  نور عند رأسها

وملكيهيا امليوال  بقربهيا يسيتغفيان هليا إ  أن       ،ومصباح  م  نيور عنيد رجليهيا   

 .( )وقوم الساعة

                                                

 .ع  أمالي الصدوا، وقد أوردناحُل ميختصيال( 31/90)راجع حبار األنوار (   )

وا  : ع  فضائل اب  شاذان مضييفال قوليه   (  6/14)يف حبار األنوار  وروى اعلسي 

، فيإذا  لقد اان يف دار أبي طاليب للية فكانيه وسيابق إليهيا مي  الغيدا  لتليتقخ ثيم عنييه           

 .وناولين ذلك -عّمي بنو  -خيجوا 
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و  منا  مي    ،لاوي الفضل أو اةق عليه إّن هاحل مقتطفات م  وكيميه 

 ،بيل وُيمكننيا وقيدمُيهم عليى املكيّيم       ،ضّم الّشهداء إ  قائمة املكّيم  يف اإلسيالم 

خصوصييال إذا واجهييه  ،وقفييات عطفييه بسييري  العييي  عيياههم نييا واانييه لنبّي

 .وجعفي اب  عّمه  سريوه حيال الشهداء املقّيب  م  أهله احممل  عّمه 

عي  العبيا     :فقد روى الربقي يف احملاسي   ..دنا الّشهيد جعفي الطّيار أما سّي

إن رسيول ا    :قيال ف ،ع  امليأ   سأله أبي  :أّنه قال ب  موسى ب  جعفي 

                ملا انتهيى إلييه قتيل جعفيي بي  أبيي طاليب دخيل عليى أمسياء بنيه عمييس إمييأ

فمسيح   ،مدومييح عبيد ا  وعيون    ،أي  َبنكّي ا فدعه بهم وهيم ثالثية   :فقال ،جعفي

فعجب رسول  ،إنك متسح رؤوسهم اأنهم أيتام :فقاله ،رؤوسهم رسول ا  

 .فبكه ،استشهد مل وعلمي أن جعفيال  يا أمساء أ :فقال ،م  عقلها ا  

فإن ا  أخربنيي أن ليه جنياح  يف اجلنية      ،  وبكي :فقال هلا رسول ا  

 .م  ياقوت أمحي

ليو مجعيه النيا  وأخيربوهم بفضيل جعفيي   ينسيى         ،يا رسول ا  :فقاله

ابعروا إ  أهيل جعفيي طعاميال     :ثم قال ،م  عقلها فعجب رسول ا   ،فضله

                                                
 

إبنيك إبنيك إبنيك،      : يقيول هليا   وأراد النا  اإلنصياف، جعل رسول ا  : وفيه أيضال

إنهيا مليا نيملل    : عي  ذليك فقيال    فسيةل  . جعفي و  عقيل، إبنك إبنك علي بي  أبيي طاليب   

ي، مييحّمد نبيي  : م  نبّيك ا قاليه : ا  ربي، وقا : عليها امللكان وسأ ها ع  ربها، فقاله

ابنيك عليي بي  أبيي     : م  ولّيك وإمامكك ا فاستحيه أن وقول ولدي، فقله هلا قيولي : فقا 

 .فأقي ا  بالك عينها طالب 
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 .( )لسنةفجيت ا

وأميي أعيمّل    األبييار  واّيميه وكيمييال يلييق بآليه      ،ورثاحل وأّبنه وقد بكاحل 

إذهيّ   :لفاطمية  أّنيه قيال    فقد قال اإلمام الصادا  ،النا  بالبكاء عليه

 .(1)فإن مل َوْدعكي بكُركل فما ِقْلهك فقد صدقه ،فابكي على اب  عّمك

 ،علييه ووّدحل الكيبري ليه    حملنيه العمييق  أةهيي   الينّ  فيإّن   وأّما محمل  

مّليا رجيع مي  أحيد مسيع نسياء األنصيار         ه أّني  :أخي  أمحد يف املسيند وغيريحل  و

فبلي  ذليك نسياء األنصيار      ،لك  محمل    بوااي له :فقال ،يبك  على أزواجه 

وحتّققيه رغبتيه مبواسياوه     ه وسيعان ما انتشي االمي  ..فجة  يبك  على محمل 

فأصييبح بكيياء الّشييهيد منييا ذلييك اةيي  عيياد    ،هبيتييفهيعييه الّنسيياء إ   ،عّمييهيف 

إذ  ،أّو لونيه  ليبك محيمل    بييه  ونيقصدالبااون هاى الشهداء واان  ،جارية

 .ُيند  مع اّل شهيد يف اإلسالمهو م  و سّيد الّشهداء على اإلطالاهو اان 

 ،ه ميا قبليها  َسي بتيداعياوها فأنْ حّتى جاءت مأسا  عاشوراء وبقي األمي االك 

فيإذا   ،وانتقيل ليه لقيب سيّيد الّشيهداء     ، ميايمل اليّارو    اةسي   اإلميام  ل فاحت

الفييد  الّيميمل  وهيو   ،وانصييف ليه مي  غيري شيكّ      اإلميام  ين بيه  طلق اللقب ُعِأ

 .أو قتيلبكى عليه عند اةملن على أي شهيد الاي ُي

ونعاحل ورثاحل واّيميه وبيارا    ،مّيات واّيات ولدحل  وبكى رسول ا  

هاا الّنهج وأةهيوا غاية اةملن  الطاهيون ونهج األئمة  ،ن ُيقتلشهادوه قبل أ

                                                

 (.11/ 1)راجع حبار األنوار (   )

 (.19/ 1)راجع حبار األنوار (  1)
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ويتجّليى حيملُن جيّدهم     ،يف حملنيه   متأّس  اّدهم الكييم ،على مصابه 

فقد روى احملّدث الّنوري يف املستدرا مسندال  ،م  بينهم اإلمام زي  العابدي  

يا  :فقال له ،بكيوهو يف سقيفة له ساجد ي أّنه أشيف مو  لعلي ب  اةس  

أو  ،ويليك  :فقيال  ،أ ما آن ةملنك أن ينقضي ا فيفع رأسه إليه ،علي ب  اةس 

يا َأَسفى  :وا  لقد شكا يعقو  إ  ربه يف أقل مما رأيه ح  قال ،ثكلتك أّمك

وأنيا رأييه أبيي ومجاعية أهيل بيييت يياحبون         ،وإنه فقد إبنا واحيدال  َعلى ُيوُسَف

ميا باليك    :فقييل  ،ميييل إ  وليد عقييل    ب  اةس   واان علي :قال ،حولي

إني أذاي يومهم مع أبي عبيد ا    :متيل إ  بين عّمك هؤ ء دون آل جعفي ا فقال

 .( )فأرا هلم اةس  ب  علي 

بكى على اةس   أّنه  :اعلسي ع  اإلمام الصادا العاّلمة ى َووَر

حتى قال له ميو    ،ه طعام إّ  بكىوما وضع ب  يدي ،عشيي  سنة أو أربع  سنة

 ،إنيي أخياف علييك أن َوِكيوَن مكيَ  اْلهيالككك َ       ،جعله فداا يا ابي  رسيول ا    :له

إنيي مل   إَّن ما َأْشِكوا َبرِّي َوُحمْلنكي إََّلى اللذهك وَأْعَلُم مكيَ  اللذيهك ميا   َوْعَلُميونَ     :قاَل

 .(1)أذاي مصيع بين فاطمة إّ  خنقتين لالك عرب 

موعة ميييج وونتمييي إ  ،مفيييد  إسييالمية ذات منشييأ لغييوي أصيييل  " الّشييهيد"

و  وقابلييها مبؤّداهييا الييّدقيق مفيييد  يف لغيية  ،خاصيية ميي  اإلصييطالحات اإلسييالمّية

                                                

 (.1/466)راجع مستدرا الوسائل (   )

 (.07 /46)راجع حبار األنوار (  1)
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وقيد نقليها اليّدي  مي       ،ُمتحّدر  م  ثقافة خاّصية هليا مقاصيد معّينية    ألّنها  ،أخيى

 .فصارت حقيقة شيعّية فيه ،عنًى خا أصلها اللغوي إ  م

فهيو   ،مالئكية اليمحية وشيهدحل    ّنألواختار لسيان الّشييع هياا اإلسيم باليّاات      

ه ممي   ّني أل :وقييل  .شهود له يف اجلنة ا  ومالئكته ّنأل :وقيل ..شهيد مبعنى مشهود

فهيو   ،ه مل مييه ّني أل :وقييل  .مم اخلاليية على األ استشهد يوم القيامة مع النّ 

ه يشيهد ميا أعيد    ّني ألأو  ،تيل ا  حتى ِقيف اةق  أو لقيامه بشهاد  ،أي حاضي شاهد

  .فهو فعيل مبعنى فاعل ،إ  يوم القيامةغريحل  يشهدها  اليت ا  له م  الكيامة 

وإذا أجلنا بأبصارنا يف النصو  الوارد  فاحص  ع  زواييا املفييد  أسيفي لنيا     

 .فيد  منبسطة على ثالثة معانيومتّخ  نمينا ع  أن هاحل امل ،واحد نوٌر

وهيو   ،ُيصيطلح الّشيهيد عليى القتييل يف سيبيل ا  وعيا        :القتيل باملعياة . 

 .باإلمجاع دون غريحل ورّوب الفقهاء عليه أحكامال خاصة ،معنى متداول معيوف

 والشييهيد اليياي قتييل بيي  يييدي   :يف شيييائع اإلسييالم قييال احملّقييق اةلييي  

الشييهيد  :وقييال .ى عليييهصييّلوُي ، كّفييُي ل و غّسييُي   ،ومييات يف املعيايية ،ميياماإل

صييابهما الييدم أو مل يصييبهما علييى   أ ،انوينييملع عنييه الفيييو واخلّفيي   ،يييدف  بريابييه 

 .فيا ب  أن يقتل حبديد أو بغريحل و  ،ةهياأل

أو ُجيح يف ساحة املعياة ثيم نقيل إ     ،فلو مات مؤم  يف طييق الشهاد  مرالل

 ،أو مييات يف املعيايية حتفييال ومل ُيقتييل  ،ار  املعياييةأو مييات خيي ،خارجهييا فمييات

 .والواجب املتعّي  هو وغسيله ووكفينه ،فليس بشهيد على اإلصطالح

وقامه نّيتيه   ،إذ نمّلله الدي  منمللته ،هو يف مقام الّشهيد :الّشهيد املقامي .1
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 ح مقييام القتييل يف سييبيل ا يله الّصاليييام عميييوقيي ،ام العمييليجهاد والقتييل مقيييبالي 

تمّرل مصيياديقه علييى  يوويي ،لهيقّدمة   وشميييد املتيييإّ  أّن أحكييام الّشهييي  ،وعييا 

 .صعيدي  عام وخا 

فقيد روي يف   ،أّما العام فهو متعّليق بالنواييا اةسينة والتوّجيه القليّ الّصيادا      

 بشار  املصطفى باإلسناد إ  عطيية العيويف خيرب جيابي بي  عبيد ا  األنصياري        

 والياي بعيث  " :ثيم يقيول   ،فييه يف ييوم األربعي     ةسي   الاي ييملور اإلميام ا  

 ."لقد شاراناام فيما دخلتم فيه ،ّمدال باةقميح

ومل نضي   ،جبالل ومل نعُل ،وايف ومل نهبخ واديال :فقله جلابي :قال عطية

وأومتييه أو دهييم وأرملييه   ،بيي  رؤوسييهم وأبييدانهم  َاّيوالقييوم قييد ِفيي  ،بسيييف

مي  أحيب    :يقيول  مسعيه حبييّ رسيول ا     " ييا عطيية   :فقال لي !األزوا 

 دالّممييح  والياي بعيث   ،شيا يف عمليهم وم  أحب عمل قوم ِأ ،شي معهمُح قومال

 .( )" ة أصحابي على ما مضى عليه اةس  وأصحابهّييت ونكنّي إّن ،النبّي باةقِّ

ويتسيّنم   ،ييى نفسه شييكال للّشهداء الاي  ِقتلوا ب  يدي اإلمام  فهو 

هم بالملييار   خصوصيال وقيد قصيدَ    ،ّل العميل مييح  املقام بنّيته الصادقة اليت حّلههاا 

 ،وهياا عنيوان ُمسيتقل يؤّهليه لبليوغ هياحل امليوبية الّسيامية         ،واابد عناء الّسيفي إلييهم  

ليلية   مي  بيات عنيد قيرب اةسي        :اإلميام الّصيادا   ع  وجاء يف الوسائل 

 .(1)ايبالء يف عيصةك ُها ِقتل مَعاأّنم هكلّطخال بدمكُم اَ  عاشوراء لقَي

                                                

 .ع  بشار  املصطفى( 78/71)األنوار  راجع حبار(   )

 (.4/499 )راجع وسائل الشيعة (  1)
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تلفة للشهيد حته عيد   ميخ وأّما اخلا  فقد أفَصَحه الّنصو  ع  مصاديَق

 .( )ومنهم املقتولون ومنهم املّيتون ،عناوي 

                                                

باإلسناد إ  أبيي ميييم عي  اإلميام     ( 1/11)أّما املقتولون فم  قبيل ما ُروي يف الكايف الّشييف (   )

ييا أبيا   : م  ِقتل دون مملمته فهو شهيد، ثيم قيال  : قال أن رسول ا   ميحمد الباقي 

ُجعليه فيداا، اليجيل ُيقتيل دون أهليه ودون ماليه       : ا دون مملمته ا قلُهمييم، هل ودري م

عي   (: 1/11)وروي يف الكيايف  . يا أبا مييم، إّن مي  الفقيه عيفيان اةيق    : وأشباحل ذلك، فقال

ويف . .م  اعُتدي عليه يف صدقة ماله فقاول فِقتل فهو شهيد: أّنه قال اإلمام زي  العابدي  

مي   : قيال  أن رسيول ا    ع  مو نا اإلميام الصيادا    (:19 /6)األحكام  وهايب 

 .ِقتل دون عياله فهو شهيد

ميفوعال : ع  وأويل انيات الماهي ( 40 /61)وأّما املّيتون فم  قبيل ما روي يف حبار األنوار 

امليؤم  عليى   : قال ع  جدحل أمري املؤمن   ع  أبيه  إ  مو نا علي ب  اةس  

إن : يقيول  ي ساعة قب  فهو شهيد، ولقد مسعه حبيّ رسول ا  أي حال مات ويف أ

وميا  . املؤم  إذا خي  م  الدنيا وعليه مرل ذنو  أهل األر  لكان املوت افار  لتلك اليانو  

: أّنيه قيال   ع  أمالي الطوسي باإلسناد إ  اإلمام الباقي ( 41 /11)روي يف حبار األنوار 

، ه فهو شهيد، وهو امي  ميات يف عسيكي القيائم     ال مؤم  شهيد، وإن مات على فياش

 .أ حيبس نفسه على ا  ثم   يدخل اجلنة: ثم قال

: قيال  ع  أمري املؤمن  : ع  أمالي الطوسي(   98/1)وما يف حبار األنوار حبار األنوار 

امليييي  يف سييج  ا  مييا مل يشييِك إ  عييّوادحل متحييى سيييةاوه، وأّيمييا مييؤم  مييات مييضييال مييات   

دال، وال مؤم  شهيد، وال مؤمنة حوراء، وأي ميتة ميات بهيا امليؤم  فهيو شيهيد، وويال       شهي

. َوالذاكيَ  آَمُنوا بكاللذهك وُرُسلكهك ِأولةكَك ُهُم الصِّدِّيِقوَن والشَُّهداُء عكْنَد َربِّهَّْم: قول ا  جل ذايحل

نه به قيوح أو علة م  اا: ع  دعائم اإلسالم عنهم ( 68 /98)وروي يف حبار األنوار 

خياف منها على نفسه يتيمم، واالك إن خاف أن يقتله اليربد إن اغتسيل يتييمم، وإن مل خييف     

 .اغتسل، فإن مات فهو شهيد
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ومعنيى شيهادوه    ،وهو إمام الّشهداء املقّدم على أصينافهم  :الّشهيد اةّجة .3

فهو إمام  ،الا يف حتّقق الّشهاد  أصاللبل هو املك ،هيديفوا املعاني اليت ُسقناها للّش

وم  يأوي به ا  وعيا  ييوم القيامية شيهيدال      ،اخللق الاي يقودهم إ  اةق واهلدى

 ،شيهداء عليى األميم    األئمية  و ،شهداء على أممهيم  األنبياء ف ،على أّمته

ارا يبيييال ويقيي ،مة ياألئييياء وياهد علييى األمييم واألنبيي يشيي ونبّينييا األعمييم 

  .ءك َشهَّيًداَفَكْيَف إََّذا جكْةَنا مكْ  ِالِّ ِأم ٍة بكَشهَّيٍد َوجكْةَنا بكَك َعَلى َهُؤَ   :ا يووع

نملليه يف   :يف وفسيري انيية أّنيه قيال     اإلمام الصادا ع  يف الكايف  َيوَّوُر

 مد ومييح  ،يف ال قين منهم إمام منيا شياهد علييهم    ،خاصة مد ميح أمة

 .( )شاهد علينا

حن   :فقال  ،ع  انية ع  بييد العجلي يسأل اإلمام الباقي  :وفيه

 :قله .وحن  شهداء ا  وبارا ووعا  على خلقه وحججه يف أرضه ،األّمة الوسخ

يا َأيَُّها الذاكيَ  آَمُنوا اْرَاُعوا َواْسُجُدوا واْعُبُدوا َرب ِكْم َواْفَعِليوا اْلَخْييَي    :قوله وعا 

 .ُحوَن وجاهكُدوا فكي اللذهك َحق  جكهادكحلك ُهَو اْجَتباِاْمَلَعلذِكْم ُوْفلك

ومل معيل ا  وبيارا ووعيا  يف اليدي  مي        ،وحني  اعتبيون   ،إّيانا عنيى  :قال

 ،إّيانييا عنييى خاّصيية  مكلذييَة َأبيييِكْم إَّْبييياهكيمَ  ،فيياةي  أشييّد ميي  الّضيييق  ،حييي 

 َوَسم اِاُم اْلُمْسلكمك لم  م  قبل يف الكتب اليت مضه ويف هياا  ا  مّسانا املس

فيسول ا   لكَيِكوَن الي ُسوُل َشهَّيدال َعَلْيِكْم وَوِكوُنوا ُشَهداَء َعَلى الن ا َّ ،القيآن

       وحني  الشيهداء عليى الّنيا      ،الشهيد علينا مبيا بّلغنيا عي  ا  وبيارا ووعيا، 

                                                

 .ع  الكايف( 9/183)راجع حبار األنوار (   )
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 .( )وم  اّا  اّابناحل ،فم  صّدا يوم القيامة صّدقناحل

 :قييال وعييا  ،اةّجيية الّشييهيد علييى أعمييال الّنييا  بيينّص الكتييا   وهييو 

 َوِقْل اْعَمِلوا َفَسَيَيى اللذُه َعَمَلِكْم َوَرُسوِلهُ َواْلُمْؤمكُنونَ َوَسُتَيدُّونَ إََّلى َعالكمَّ اْلَغْيبك

 .َوالش َهاَد ك َفُيَنبُِّةِكْم بكَما ِانُتْم َوْعَمِلوَن

 ى اةديث الوارد يف خصو  مو ونيا فاطمية الملهيياء    وم  ذلك ُيعلم معن

فضيالل عي     ،وإن مل ُوقتيل يف املعياية   شيهيد ٌ  فإّنهيا   ،م  اونها صيّديقة شيهيد   

الشييهاد   إّ  أّن املييياد منملليية فييواَ  ،قصييي محييل السييالح علييى الّيجييال دون النسيياء   

 .فهي حّجة شاهد  على اخللق يف الدنيا وانخي  ،املصطلحة

املعيارا و  وعيدل منيمللتهم     وإن مل ُيقتليوا يف سيوحَّ   شيهداءٌ ايالك   ا نأئمُتف

 ،ومّييتهم شيهيدٌ   ،و  يسبقهم بالفضل سابق و  يلحقهيم  حيق   ،منمللة مهما عله

فما ُيصطلح على شهيدهم القتيل يف سبيل ا  ا واملفيدات  ،الشهداء هم سّيُدهيُدوَش

 !!مه السامي قطعال اللغوية على َسَعتها   وسعف لضّم حقيقة مقا

ولقيد صيّيح املصيطفى    !! م  شهاد  غيريحل   فأي  معنى شهاد  اإلمام اةس  

   يف اليؤيا اةق اليت رآها اإلمام اةس       عنيد ضييحيه بعيالي اليّدرجات الييت

إذ أّن حكمية ا  وعيا  اقتضيه أن يكيّيم بالّشيهاد  املصيطلحة        ،ل  يبلغها إّ  بالشيهاد  

 .فيبل  أعلى درجات هاحل الشهاد  اخلاصة ،حجّة على اونه شهيدال

مو نيا  و محيمل  بي  عبيد املّطليب     سييدنا  أّما إذا أردنا أن نعقد املقارنة ب  

فيإّن الّنصيو     ..بة الشهاد  املتقيّدمان وهما فارسا حَل اةس  ب  علي اإلمام 

 .امِلتاحة أغنتنا ع  عّشم عناء اإلستد ل بالقيائ  واللوازم

                                                

 (. 7 / )راجع أصول الكايف (   )
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 ،مي  امليؤّبن  يف القييآن الكيييم وأبينيال خاصيال      د ُحي ِأغيملو   يف ملستشهد احممل  ف

َو  َوْحَسَب   الذاكيَ  ِقتكِلوا فكي َسبكيلَّ اللذهك َأْمَواًوا َبيْل َأْحَيياٌء عكْنيَد َربِّهَّيْم      :وفيه نملله

و  ييملال قيربحل يف    ،ع  جدار  واستحقاالقب سّيد الّشهداء  حازوقد  ،ُيْيَزِقوَن

 .املدينة املنّور يف شهداء الدمة مملارات مق

بعد أن عمّل عليه مسياع   ،بالبكاء عليه حّتى صار ذلك سّنة وقد أمي النّ 

فقيال ميا    سيّيد الّشيهداء   دون رّنية ونعيى   أصوات الّنساء على الّشيهداء  وصاعد 

فهيعيه الّنسياء    ،وحتّققه رغبته مبواساوه بتكيييم عّميه   ه وانتشي االم ،وقّدم

وايان ايل مي      ،أصبح بكاء الّشهيد منا ذلك اةي  عياد  جاريية   و ،عّمهبيه إ  

  .ليبكيه أّو ل يييد أن يبكي شهيدال يقصد بيه محمل  

اةسي   اإلميام  فاحتيل  فاجعية الّطيف بآهاوهيا    حّتى جياءت  فتفّيد بهاا الوسام 

 فعطيياؤحل يييأبى القيييا  بعطيياء  ،واييان وفّوقييه واضييح املعييامل ،ّسييياد مياييمل ال

ولقائّيال وانصيف له مبيا يضيّم   انتقل له لقب سّيد الّشهداء ف ،لشهداء يف واريخ الدنياا

 .م  سائي اخلصوصّيات األخيى

مبا أووي  فهو احملامي ع  النّ  ،بالفضائل اخلاّصة مع امتياز محمل  

ال التضيحية والفييداء بي  يييدي اليينّ   ميييج وهييو سيّيد املقييّدم  يف  ،مي  هيبيية وقيّو   

، ّم اليينّ عييهييو و وقييد نييملل  ،وأخييوحل ميي  اليضيياع ،القييييب ميي  نفسييه

الذاكيَ   :يف قول ا  وعا  فقد روي ع  اإلمام الباقي  ،الّااي يف وشييد إميانه

أّنهيا نملليه يف رسيول ا      َأْن َيِقوِليوا َربَُّنيا اللذيهُ    ِأْخيَُّجوا مكْ  دكيارَّهكْم بكَغْييَّ َحيق  إَّ ذ 
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 وجيت يف اةس   ،يوعلي ومحمل  وجعف
( ). 

َوُهيُدوا إََّليى الطذيِّيبك مكييَ      :يف قوليه وعيا    وي عي  اإلميام الّصيادا    وُر

ذاا محمل  وجعفي وعبيد  وسلمان وأبيو   :قال اْلَقْولَّ َوُهُدوا إَّ  صكياطك اْلَحمكيدك

هدوا إ  أمري املؤمن   ،ذر واملقداد ب  األسود وعّمار
(1). 

وذايحل يوم فيتح البصيي     ،على لسان أمري املؤمن  وحاز أزاى األومسة 

خييربام  ييري اخللييق يييوم أ  ِأ ،أّيهييا الّنييا  :وقييال مّلييا راييب بغليية رسييول ا  

أ  وإّن  ،إّن أفضييل اخللييق بعييد األوصييياء الشييهداء   :حّتييى قييال  .!!ممعهييم ا  

 .(3)الشهداء محمل  ب  عبد املّطلب وجعفي ب  أبي طالب أفضَل

مل ييدخل اجلنية محيية غيري      :أّنه قال اإلمام علي ب  اةس   وي ع وُر

يف حييديث  وذلييك حيي  أسييلم غضييبال لليينّ  ،محييمل  بيي  عبييد املطلييب َةمحّييي

لقي على النّ ى الاي ِأالس َل
(4). 

                                                

 (.8/339)راجع الكايف (   )

 (.416/ )راجع الكايف (  1)

 (.410/ )جع الكايف را(  3)

 (.11/183)، وحبار األنوار (1/308)راجع الكايف (  4)

، باإلسييناد إ  (8/137 )وعنيه حبيار األنيوار    ( 447/ )وقيد روي حيديث الس يلى يف الكييايف    

يف املسيجد اةييام وعلييه ثييا  ليه جيدد فيألقى         بينيا الينّ   : أّنه قيال  اإلمام الصادا 

وا ثيابيه بهيا، فدخليه مي  ذليك ميا شياء ا ، فياهب إ  أبيي          املشياون عليه سيلى ناقية، فمي    

 يا عم، ايف ويى حسّ فيكم ا: طالب، فقال له

وما ذاا يا اب  أخي ا فيأخربحل اخليرب، فيدعا أبيو طاليب محيمل  وأخيا السييف، وقيال          : فقال له

معه، فيأوى قييشيال وهيم حيول الكعبية،       خا السلى، ثم ووجه إ  القوم، والنّ : ةممل 
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وقد وقف  ،الصاعقة ي َوُه واان قد هوى خرب مصيعه على قلب النّ 

صيّلى   ّ أّن الين   ميام الصيادا   وقيد ورد عي  اإل   ،عليه ورآحل وقد ُمّرل بيه 

ثيّم   ،ويمهي م  بع  األخبار أّنه أّول شهيد صّلى عليه ،عليه واّفنه ألّنه قد ُجّيد

 .على أموات املسلم صال  األموات فيضه 

عمه محمل   دف  رسول ا   :قال ويف الكايف الشييف ع  أبي جعفي 

فدعا له  ،بيدائه فقصي ع  رجليه  ورّداحل النّ ،يف ثيابه بدمائه اليت أصيب فيها

 .( )وارب عليه سبع  وكبري  ،فصلى عليه سبع  صال  ،بإذخي فطيحه عليه

 :نفسيه  وروي يف اشف احملّجة ع  اليسائل للكلييين عي  أميري امليؤمن      

 ،ييا بي  أبيي طاليب ليك و ء أمييت       :عهد إلّي عهدال فقال قد اان رسول ا  

وإن اختلفييوا عليييك  ،عييوا عليييك بالّيضييا فقييم بييأميهمفييإن وّلييوا يف عافييية وأمج

فنميت فإذا ليس لي رافد و   ،يجالميخ فإّن ا  سيجعل لك ،فدعهم وما هم فيه

ولو اان لي بعيد رسيول ا     ،فضننُه بهم ع  اهلالا ،معي مساعد إّ  أهل بييت

 (1)عمي محمل  وأخي جعفي مل أبايع مكيهال. 

ونيّص خيرٌب عليى مقيام الّشيفاعة       ،عليه ييوم القيامية   وسيمهي ا  وعا  ايامته

 :أّنيه قيال رسيول ا      وجاء يف وفسري اإلمام العسكيي  ،املختّص مبحّبيه

إنه لريى يوم القيامة إ  جانب الصياط عامل ارري م  النا    يعييف عيددهم إّ    

                                                
 
ما رأوحل عيفوا الشي يف وجهه، ثم قال ةممل  َأمكي  السلى على سباهلم، ففعل ذلك حتيى أويى   فل

 .يا اب  أخي، هاا حسبك فينا: فقال على آخيهم، ثم التفه أبو طالب إ  النّ 

 (. 11/18)وحبار األنوار (   3/1)راجع الكايف (   )

 (.9/  )الوسائل  راجع مستدرا (  1)
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 ،واييرري ميينهم أصييحا  الييانو  وانثييام   ،ّ محييمل ميييح هييم اييانوا ،ا  وعييا 

ييا محيمل     :فيقوليون  ،فتحول حيطان بينهم وب  سلوا الصياط والعبور إ  اجلنية 

 :ولعلي بي  أبيي طاليب     فيقول محمل  ليسول ا  !! قد ويى ما حن  فيه

 !!قد وييان أوليائي يستغيرون بي

أعي  عمييك   ،ييا علييي  :لعليي ولييي ا    مد رسييول ا  مييح  فيقيول 

إ  اليمح  فيأوي علي ب  أبي طالب  ،  النارعلى إغاثة أوليائه واستنقاذهم م

ييا عيم رسيول     :ويقيول  ،الاي اان يقاول به محمل  أعداء ا  يف الدنيا فيناوله إيياحل 

ذد اجلحيم باليمي ع  أوليائك بيحمك هاا اما انيه   ،ا  ويا عم أخي رسول ا 

 .واود به ع  أولياء ا  يف الدنيا أعداء ا 

فيضع زّجه يف حيطان النار اةائلة ب  أوليائه وبي    ،يدحلفيناول محمل  اليمح ب

ثيم   ،ويدفعها دفعة فينحيهيا مسيري  مخسيمائة عيام     ،العبور إ  اجلنة على الصياط

فيعيربون عليى الصيياط     .أعيربوا  :يقول ألوليائه واحمليب  الياي  ايانوا ليه يف اليدنيا     

ويييدون اجلنية    ،القيد انملاحيه عينهم الينريان وبعيدت عينهم األهيو        ،آمن  سامل 

  .( )غاٌ  ةافيي 

ّّ ه حملَنوطبيعي أن يرري مصيُع ويطلق أميحل بالبكاء عليه ويقّي ندبتيه    الن

مليا   :يف مسيّك  الفيؤاد  و ..ليبقيى يوميه خاليدال مهميا عيّددت األييام       ،بعد ايّل ذليك  

م  أحد إ  املدينة لقيتيه جهينية بنيه جحيم فنعيى هليا النيا          انصيف النّ 

ثم ُنعي هلا خاهليا فاسيرتجعه    ،عبد ا  ب  جحم فاسرتجعه واستغفيتأخاها 

                                                

 .ع  وفسري اإلمام العسكيي ( 8/68)األنوار راجع حبار (   )
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فقييال  ،ثييم نعييي هلييا زوجهييا مصييعب بيي  عمييري فصيياحه ووأوهييه  ،واسييتغفيت

مليا رأى صيربها عي  أخيهيا وخاهليا       ،إن زو  امليأ  منها لبمكيان  :رسول ا  

 .وصياحها على زوجها

 ،ين عبييد األشييهلعلييى دار ميي  دور األنصييار ميي  بيي  ثييم مييّي رسييول ا  

لك  محيمل      :ثم قال .فارفه عيناحل وبكى ،فسمع البكاء والنوائح على قتالهم

فلما رجع سعد ب  معاذ وأسيد بي  حصي  إ  دار بيين عبيد األشيهل      !! بوااي له 

 فلميا مسيع رسيول ا      ،أمي نساءهم ياهنب فيبك  على عم رسول ا  

ا  مسيجدحل ييبك  فقيال هلي  رسيول      بكاءه  على محمل  خي  إليه  وه  على ب

 .( )قد واسينت بأنفسك  ،إرجع  ييمحك  ا  :ا  

مي  أجليى صيور الّسيلو       ليتضح أّن البكاء عليى الشيهداء مي  أهيل بيتيه      

!! وبل  اةال أّنه اعترب بكاء النساء على عّمه مواسا  منهّ  له بيالنفس   ،والعملاء له

وايياوا مصيابه شيعارال ألحيملانهم      ،حيملن هاا اإلرث امِل أهل البيه وقد جّدد 

ومل ييُل قصيائد اليثيا  مي       ،السهممييج  وةّل ذايحل حاضييال يف  ،لفرت  طويلة جّدال

 .ذايحل إّ  نادرال

 ،زييار  قيربحل الشيييف وعميميال ليه ويلييدال لياايحل        وهلاا وذاا سّ  النّ 

 .(1)ييانيفيم  زارني ومل يملر عّمي محمل  فقد ج :فقال  ،وند  إ  زياروه

                                                

 (.97/71)، وعنه حبار األنوار (08 )الفؤاد    راجع مسك  (   )

عي  اإلميام جعفيي    (: 76/397)وروي يف حبيار األنيوار   (. 78 /0 )راجع مستدرا الوسائل (  1)

ُيصيّلى فيهيا   وم  املشاهد باملدينة الييت ينبغيي أن ُييؤوى إليهيا وُوشياهد و     : أنه قال الصادا 

وُيتعاهد مسجد قبياء، وهيو املسيجد الياي أسيس عليى التقيوى، ومسيجد الفيتح، ومشييبة أم           
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خصوصييال وإّنييه قييد وقّيبييه أم    ،وويّقييه النصييو  إ  وقييديس ويبتييه الشييييفة  

اانيه وسيّبح    ففيي روايية أن الملهيياء     ،إ  ا  وعا  بهيا  الطاهيي  اةجج 

ليكون التسبيح مشيفوعال مبعنيى العطياء     ،الشييفة ا  سبحانه بسبحة صنعتها م  ويبته

حتيى إذا عيفيوا أّن اإلميام     ،ّلياقي يف ذهنية امليؤمن  وقد ويّامل هاا املفهوم ا ،يف سبيله

الطياهيي   اةجج وجيه م  بت ،لوا إ  ويبته املطّهي هو سّيد الشهداء عَد اةس  

   ووأسيس م  سّيد  نساء العامل. 

أّن  :عيي  مو نييا اإلمييام الّصييادا   ،ففييي مكييارم األخييالا واملييملار الكييبري  

 ،صييوف مفتييل معقييود عليييه عييدد التكييبرياتاانييه سييبحتها ميي  خيييخ  فاطميية 

سييد   إ  أن قتيل محيمل  بي  عبيد املطليب       ،فكانه ودييها بييدها وكيرب ووسيبح   

فلميا قتيل اةسي      ،وعمليه التسيابيح فاسيتعملها النيا      ،هداء فاستعمله ويبتهالّش

 .( )صلوات ا  عليه عدل باألمي إليه فاستعملوا ويبته ملا فيها م  الفضل واململية

ع  اسيتعمال الرتبيت  مي  طي  قيرب محيمل         رواية أّنه سةل أبو عبد ا   ويف

وسبح بيد  السبحة اليت م  قرب اةس   :فقال  ،واةس  والتفاضل بينهما

 .(1)اليجل م  غري أن يسّبح

                                                
 

 .إبياهيم، وقرب محمل ، وقبور الشهداء

ويملور   اانيه فاطمية   : ع  مو نا اإلمام الباقي (: 67 /97)وروي يف حبار األنوار 

نسييو  معهييا فيييدعون  قييرب محييمل ، ووقييوم عليييه، واانييه يف اييل سيينة وييأوي قبييور الشييهداء مييع 

 (.هكاا اليواية)ويستغفيون 

 (.81/333)حبار األنوار (   )

 (.81/333)حبار األنوار (  1)
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وي أن اةور الع  إذا أبصين بواحد م  األمالا يهبخ إ  األر  ألمي ما وُر

ا  م  ط  قرب اةس  يستهدي  منه السبح والرت
( ). 

وسيبيحة اتيب ا  ليه     وي أّنه م  سيبح بسيبحة مي  طي  قيرب اةسي        وُر

ورفيع ليه    ،وقضييه ليه أربعمةية حاجية     ،عنه أربعمةة سييةة  ىوميحأربعمةة حسنة 

وهيي   ،ووكون السبحة  يوط زرا أربعا وثالثي  خييز    :ثم قال ،أربعمةة درجة

عمليه مي  طي  قيربحل سيبحة       مليا قتيل محيمل      ،سبحة مو ونا فاطمية الملهيياء  

 .(1)وسبح بها بعد ال صال 

يف اتيا  إ    أميري امليؤمن     اأّايده قد  مد ميح لة نوهاحل خصوصي

حتيى   ،ٌلْضي َف لًِّكي ولك ،إن قوما استشهدوا يف سبيل ا  مي  املهياجيي    :معاوية فيه

بسبع  وكبري  عنيد   وخصه رسول ا  ! نا قيل سيد الشهداءشهيُد َدشهَّإذا اسُت

 ،ٌلْضي َف لًِّكي قطعيه أييديهم يف سيبيل ا  ا ولك    أ و   ويى أن قوميال !! صالوه عليه 

 .(3)!!ار يف اجلنة وذو اجلناح  ّيم قيل الّطهكبواحدك َلعكا ِفَما َاَناحدكبَو َلعكحتى إذا ِف

ووفضييله عليى    و  يرتّدد عامٌل مي  بعيد ذليك يف وقيديم اإلميام اةسي        

   محيمل   ودائيي  فضيل    ،فهو إمام عّميه وحّجية ا  علييه    ،ه محمل  عّم

  ..قطعال الطاهيي  وشمل أّي واحد م  اةجج 

شيهيدنا   :لفاطمية  قيال الينّ    :سيلمان قيال  عي   وي يف إامال اليدي   ُرو

                                                

 (.81/333)حبار األنوار (   )

 (. 81/34)حبار األنوار (  1)

 .م  نهج البالغة( 18)راجع الكتا  رقم (  3)
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 .وهو عم أبيك ،سيد الشهداء وهو محمل  ب  عبد املطلب

 اي  قتلوا معك اوهو سّيد الّشهداء ال ،يا رسول ا  :قاله

 ،ميا خيال األنبيياء واألوصيياء     ،بل سيد شهداء األولي  وانخييي    ،  :قال

 .( )وجعفي ب  أبي طالب ذو اجلناح  الطيار يف اجلنة مع املالئكة

! فكييف يفضيل وصيّي خيري األنبيياء      ،فإذا اان   يفضيل األنبيياء واألوصيياء   

! امليابوح صيربال عطشيانال غييبيا     !املقتول َشهيدال مملومال! وخامس أصحا ك الكساء

اإلميام  ! امِلسياا أهليه سيبايا مي  بعيدحل     ! املستشهد عشيريوه وأصيحابه يف ييوم واحيد    

 .اةّجة على مجيع الّشهداء والصّديق 

فهيو يفضيل    ،بي  ييدي إميام حجية هيو الينّ        لقد استشهد محيمل   

فاإلميام   ،قطعيال  إّ  أّن شيهادوه   ويوازي شيهاد  إماميه     ،أقيانه مي  سيائي الّشيهداء   

 ،و  ميكي  قييا  أحيد علييه     ،هو الّشهيد اِةّجية يف اليدنيا وانخيي     اةس  

 !!الرتّقي إ  القول أّنه أحد أسيار عممة عّمه محمل   اوميكنن

ليلية شيهادوه لتيتم     لّقنه إمامة مو نا اةس  وأبييه   واملؤّاد أّن النّ 

 أّن مي  ايان يف مقيام عّميه      عله وُيفهم م  ف ،له مبعيفتها أرفع الدرجات

 ،فهم أئّمته وإن مل يدراهم ،فهو مكّلف مبعيفة حجج رّبه يف زمانه ويف غري زمانه

 .الَاي  ُعّلما أمساءهم الّشييفة وإبياهيم  اما يف آدم 

 ،نقيالل مي  اتيا  الوصيّية     د ابي  طياو    ف للسييّ َيفقد روي يف اتا  الطُّ

إ   مليا هياجي الينّ     :قيال    أبييه  عي  ع  اإلمام موسيى بي  جعفيي    

املدينيية وحضييي خيوجييه إ  بييدر دعييا النييا  إ  البيعيية فبييايع الييهم علييى السييمع   
                                                

 (.11/180)حبار األنوار (   )
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إذا خال دعا علّيال فأخربحل م  يفي منهم وم    يفيي   والطاعة واان رسول ا  

فقييال  علّييال ومحيمل  وفاطمية     ثيم دعيا رسيول ا      ،ويسيأله اتميان ذليك   

  !يعة اليضابايعوني ب :هلم

 !!على ما نبايعا أ ليس قد بايعنا ،بأبي أنه وأّمي :فقال محمل 

وبايع   وليسيوله بالوفياء وا سيتقامة  بي       ،يا أسد ا  وأسد رسوله :فقال

 .مسعال وطاعة ،نعم :قال .إذن وستكمل اإلميان ،أخيك

 علييي أمييري املييؤمن    ،يييد ا  فييوا أيييديكم  :فقييال هلييم ،وبسييخ يييدحل

 ،وفاطمية سييد  نسياء العيامل      ،وجعفيي الطييار يف اجلنية    ،  سييد الشيهداء  ومحمل

هاا شيط م  ا  على مجيع  ،والسبطان اةس  واةس  سيدا شبا  أهل اجلنة

َفَمْ  َنَكَث َفإَّن ميا َيْنِكيُث َعليى َنْفسكيهك َوَميْ       املسلم  م  اجل  واإلنس أمجع  

إَّن  الذاكيَ  ُيبايكُعوَنَك  :ثم قييأ  َفَسُيْؤوكيهك َأْجيال َعمكيمالَأْوفى بكما عاَهَد َعَلْيُه اللذَه 

 .إَّن ما ُيبايكُعوَن اللذَه

 وملا اانيه الليلية الييت أصييب محيمل  يف يومهيا دعيا بيه رسيول ا            :قال

فميا وقيول ليو     ،يوشيك أن وغييب غيبية بعييد      ،يا عم رسيول ا   ،يا محمل  :فقال

وعا  وسألك ع  شيائع اإلسالم وشيوط اإلميان ا فبكى وردت على ا  وبارا و

 .بأبي أنه وأمي أرشدني وفّهمين ا :وقال ،محمل 

وإنييي رسييول ا  وعييا   ،لصالميييخ وشييهد أن   إلييه إ  ا  ،يييا محييمل  :فقييال

وَأن  الس ياَعَة   ،وأن النيار حيق   ،وأن اجلنة حيق  :قال .شهدت :قال محمل  .باةق

وم  َيْعَمْل مكْرقياَل َذر ٍ  َخْيييال   وامليملان حق  ،وأن الصياط حق فكيهاآوكَيٌة   َرْيَب 

وأن  وَفيَّيٌق فكي اْلَجن ةك َوَفيَّيٌق فكي الس عكري، ََّيَيحُل َوَمْ  َيْعَمْل مكْرقاَل َذر ٍ  َشيًّا َيَيحُل



22    

 

 .شهدت وأقيرت وآمنه وصّدقه :قال محمل  .علّيال أمري املؤمن 

آمنييه  :قييال محييمل  .اةسيي  واةسيي  ويف ذريتييه ،  ذّريتييهاألئميية ميي :وقييال

 .صّدقه ،نعم :قال .فاطمة سيد  نساء العامل  :وقال .وصّدقه

فبكيى محيمل     .وأسد ا  وأسد رسوله وعيم نبييه   ،محمل  سيد الشهداء :وقال

جعفيي ابي     :وقيال  .وجعيل يقّبيل عييين رسيول ا       ،حتى سقخ على وجهيه 

ويؤم  ييا محيمل      ،مدا وآليه خيري الربيية   مييح  وإن ،املالئكية أخيك طيار يف اجلنة ميع  

ويوالي مي     ،وحتييا عليى ذليك ومتيوت     ،وةياهيهم وبياطنهم   ،بسيّهم وعالنييتهم 

وأشييهدا  ،ِأشييهد ا  ،نعييم يييا رسييول ا  :قييال .ووعييادي ميي  عيياداهم ،وا هييم

وَافى بكاللذهك َشهَّيدال   فقال رسول ا: سّددا ا  ووفقك( ). 

 ،يرتّبيع عليى عييل الشيهاد  مي  غيري شيييك        اةس   فإّن اإلماموعليه 

ومي  هياا املنطليق فيإّن      ،واإلنسيانية يف اليّدنيا وانخيي    سّيد شيهداء اإلسيالم   وهو 

 :مقامه يف اليّدنيا حييث قيال   ع  قد أبيز فضله يف انخي  ليكون ااشفال  النّ 

 .(1)اةس  واةس  سيدا شبا  أهل اجلنة

                                                

 (.11/198)راجع حبار األنوار (   )

وهاا اةديث متواوي جّدال، وقد روي بطيا عيّد ، وقيد أخيجيه املتقيي اهلنيدي يف انيمل العّميال        (  1)

، وأخيجييييه اةيييياام النيسييييابوري يف املسييييتدرا علييييى الصييييحيح    (34117ح  1  /1 )

وأبوهما خري منهميا، وأخيجيه البغيوي يف مصيابيح السينة      : صحيح، بملياد : وقال( 69 /3)

، (3/61)، وأخيجييه اإلمييام أمحييد يف املسييند  (4819ح  73 /4)ناقييب النبوييية يف اتييا  امل

حسييي  : وقيييال يف مناقيييب اةسييي  ( 3918ح  1/616)واخيجيييه الرتمييياي يف السييين   

، وأخيجيه اهليرميي يف ميوارد    (34 4ح  3/370)صحيح، وأخيجه املمّلي يف حتفية األشيياف   

  عسااي يف ويمجة ، وأخيجه اب(1118)ح  با  ما جاء يف اةس  (   1)الضمآن   
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أعشييه عيييون حتييى  ة مقامييه وفضييله حّيييمل المّلمييان واملكييانّعلقييد اجتييازت أشيي

ومتّكنييه ميي  قلييو  مالييي  اةسييينّي  اليياي    يعيفييون غييريحل سييّيدال         ،عييامل ال

مضيافال إ    ،تهم معييفتهم بيه إ  اةيملن العمييق عليى مصييعه      َعي وقيد دَ  ،للّشهداء

 !!الّدواعي اليت سوف نستعيضها بعد ح  

فياألرزاء متجيّدد  يف ايّل     ،امتمل  شعار اةملن بدماء الّشييعة ومتّكي  مي  قليوبهم    

  ..ةاهي  ورري السؤال والعجبأسفيت ع  حّتى  ،مناسبة بصور  راوبة بشوا وولّهف

  ما هو سّي خلود هاحل القضية اوا وملاذا ِقتل ا  م  هو اإلمام اةس  

بال ميا وتشيّيد القضيايا اإلنسيانّية ووسيتمي      غالف.. األمي يف هاحل القضّية يدعو للّدهشة

دواهيي النسييان   و ومع هاا فإّنه مل وصمد أّي منها أمام معاول الملم ،باجلهود املضنية

و   ،إّ  أّن قضييّيتنا يتلييف عيي  سييائي القضييايا مجلييةل ووفصيييالل ،َبهوالتحييييف والشُّيي

وقد أشار  ،ضية اإلسالمو  يوازيها عممة إّ  ق فهي يتيمٌة ،ُوفهم بالقيا  مع غريها

 .( )مين وأنا م  حس  حسٌ  :إ  هاا التوازي قائالل م اينبّينا األ

                                                
 
بطيا عيّد ، وعيدحل   ( 64و  63و  61ح  41 -  4)م  وأريخ دمشق    اإلمام اةس  

 (.99 /1)يف اشف الغّمة ل ربلي 

وهاا حديث مشهور متواوي نقلته مجيع اتب الفضائل واملناقيب، وذايي يف صيحاح املسيلم ،     (   )

والرتماي يف سننه (  913 )ه اليقم اإلمام أمحد يف مسندحل حت -على سبيل املرال  -وأخيجه 

، وقيد ونياول آيية ا  الشييخ     (49 )ح (  1/ )واب  ماجية يف سيننه   ( 3793)ح ( 0/301 )

ميحمد حسي  آل ااشيف الغطياء شييحه مبيا   مملييد علييه يف اتابيه القيّيم جّنية امليأوى، وذايي             

 .الوجوحل املتصّور  يف وقييبه، فلرياجع
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وبالّتالي فإّنها القضية اليت ااتسبه سّي خلودها م  نفسها وايان وقودهيا مي     

قدر ميا شيّكله   يود  عليى إذاياء حياروهيا بي    يملن املشهياهي اةيؤّثي مميم ويول ،هايذاو

املأسيا   وقيد وكّفليه    ،ة الفيييد  ياحل القضيي يااوي هلي يا  الي ييي نعكي واإلياألثي الطبيع

 !جلملعحتى بل  التأثي بها حّد ا ،بنفسها بالتأثري على املشاعي إ  حّد البكاء

وقيد   ،اإلنتمياء واملعتقيد  أخييه مهميا وغيايي     أملطبعال مّيال  ستشيعار  اإلنسان ف

وبيديهي  قولنيا    ،مسيّلم  وضّمنه رزايا الّطف عناصي اإلثار  الكافية للحيملن بشيكل  

ووفاعييل الميية الّماِةييملن األّول هييو اسييتجابة اإلنسييان بطبعييه ألصييداء    باعييث أن 

يدعمييه الييوازع الييااوي املمييملو  بكينونيية   ،األحيييار مييع صييدا القضييّية وأحّقيتهييا 

 .اإلنسان املّيال بطبعه للفضيلة متجّيدال ع  اّل اإلنتماءات

ووشيتّد   ،و الباعيث الكيبري للحيملن اةسييين    أّما يف دائيي  اإلنتمياء فيإّن اليوّد هي     

ووقوى احملّبة باشتداد العالئيق الّدموّيية عياحل     ،ووضعف خّلة اةّب حبسب األسبا 

ووقيوى باشيتداد العالئيق     ،انباء واألبناء واإلخوان واألزوا  والعشري  واألميوال 

حّب املادّيات يف  وُحّب املعنوّيات يتفّوا على ،املعنوّية بالعقائد والنميّيات املفّضلة

 .م  غري شك النفو  الّياقية

ي  عليى حيّب   اليدّ  وييقيى حيبُّ   ،ّب العقييد  ويرّتبع على عيل املعنوّييات ُحي  

وونشّد  ،وحتتّل الّيموز الدينّية هاحل املكانة ،فاملؤم  يفدي دينه بهما ،ي  قطعالَواألَب

 ،اجلياد  املسيتقيمة   ها أحيانال ع حبيث خييُج األئمة األنبياء و بِّالنفو  إ  ُح

وطبيعيي  أن وتعّليق النفيو      ..ويقّدمهم الّنا  على اّل نفيس حّتى أنفسهم الغاليية 

 .إ  أن ييقى حّبه على حّب املادّيات واملعنوّيات الطّيبة بشغٍف بنبّينا الكييم 

إحسيان   وقد فاا إحسان نبّينا  ،إّن اإلحسان هو مغناطيس الّنفو  اةّي 
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حّتيى ويّبيع عليى عييول      ..ا أجياد اخللق وأغيقهم وغميهم مبعيوفهاحملسن  فطّو

 ،وقد وعمّلز ذلك بواعمل اإلميان والقيي  اليّبياني   ،القلو  فاحتضنته باةّب واملوّد 

ِقيْل إَّْن ِاْنيُتْم ُوحكبُّيوَن اللذيَه َفياو بكُعونكي       :اميا قيال   فم  أحّبه وعا  شايع نبّييه  

 .فكْي َلِكْم ُذُنوَبِكْم َواللذُه َغِفوٌر َرحكيٌمُيْحبكْبِكْم اللذُه َوَيْغ

وهيو علقتيه الوثيقية بيّبيه      ،سيي ةياهي   وإّن وراء هاحل الُعلقة الوثيقة بنبّينيا  

وإن مي  دواعيي    ..فياملؤمنون حيّبونيه وقيدييال لعلقتيه الفيييد  ميع ا  وعيا         ،الكيييم 

 ،أو ُوحصيي  قصيى حيازويه الفضيائل الييت مّجيه عي  أن ُوست      اةّب الكبري ليه  

 ،َيا َأيَُّها الن بكيُّ إَّن يا َأْرَسيْلَناَا َشياهكًدا َوُمَبشِّيًيا َوَنياكيًيا      :ويكفي يف شأنه قوله وعا 

 .َوَداعكًيا إََّلى اللذهك بكإَّْذنكهك َوسكَياًجا ُمنكرًيا

 :وقال البوصريي

مََّي  َايييييو وحل يف عليييييٍمداُنومل ُييييييِليييٍقيف ُخَو ٍقْلييييف َخ َ بيييّيالن  فييياَا

 ٌقِلييييُخ ُهزاَنيييي نييييّ  لييييقََّ  ْمايييييََّأ

 

 مَّسكييي ت ُم شييييَّمٌل بالبكشيييَتُم سييي َّباِة

وهيي وؤّايد حيّب ايّل ميا مييّه ليه         ،والّدواعي اليت وقيود ةّبيه وموّدويه ايرري      

 ،حبسيب إمييانهم   ويتفاوت املسيلمون يف حيّبهم ليه     ،االتعاليم وانثار ،بصلة

   ّ إميانيال صيحيحال   خيليو عي       مي  آمي  بيالنّ    ايّل   :وقد قيال اإلميام القييط

فمينهم مي  أخيا مي       ،غري أّنهيم متفياووون   ،وجدان شيء م  ولك احملبة الياجحة

ام  اان مستغيقال  ،ومنهم م  أخا منها باةظ األدنى ،ولك امليوبة باةظ األوفى

ي لكي  الكيرري مينهم إذا ذاي     ،جوبال يف الفضيالت يف أاريي األوقيات   ميح يف الشهوات

ويبيال   ،إشتاا إ  رؤيته حبيث يؤثيها على أهله ووليدحل وماليه وواليدحل    النّ 
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 .( )رب ذلك م  نفسه وجدانال   ويّدد فيهميخ نفسه يف األمور اخلطري  ومد

وهيم أو دحل   ،أهيل بيتيه   حيّب   وأمجع املسلمون عليى أّن مي  حّبيه    

وهو الاي   ينطق  ،عى إليهوجاهي حبّبهم ود ،بون الاي  أحبهم ارريالوعرتوه الّطّي

مي  اّوبياعهم   حيّبهم  والتحّليي مبمياهي    فوجيب التيدّي  حبيّبهم ووّدهيم     ،ع  اهليوى 

 .وقد اّوفقه الكلمِة على نملاهتكهم وعلّو مقامهم خصوصال ،والتأّسي بهم

ومّليا ثبيه أّن    ،وم  هاا املنطلق فإّنه وجب الفيح لفيحهم واةملن ةملنهم

وأّايد   ،الشيديد  عليى مأسيا  اييبالء     ل البييه  أهي التاريخ قيد أّايد أحيملان    

 ،فالتاريخ البشيي مل ينقل وأّثيال يوازي وأّثي العرت  النبوّيية أبيدال   ،اةملن ةملنهم

حتى صارت مأسا  الّطف هي احملور الاي ودور عليه مجلة قضاياهم وعيّدوها  

  .شعار مملومّيتهم

ِقيْل َ    :فقيال نبيّو   ال على الأجي وقد افرت  اجلليل يف اتابه موّد  انل 

َأْسَأِلِكْم َعَلْيهك َأْجًيا إَّ ذ اْلَمَود َ  فكي اْلِقْيَبى َوَمْ  َيْقَتيَّْف َحَسَنةل َنملَّْد َلُه فكيَهيا ُحْسيًنا إَّن    

ى ِقْل َما َسَأْلُتِكْم مكْ  َأْجٍي َفُهَو َلِكْم إَّْن َأْجيََّي إَّ ذ َعَل :قالو .اللذَه َغِفوٌر َشِكوٌر

 .اللذهك َوُهَو َعَلى ِالِّ َشْيٍء َشهَّيٌد

ملييا فيهييا ميي   ،أجيييال ليسييالته بييأمي ا  سييبحانه هكأهلكيي مييوّدَ  اليينّ فطلييب 

 ،د مطلب القيآن بنصو  حتّث على ميوّدوهم شّيووقد  ،صالح شأنهم وسعادوهم

عامية  ميوّد   ومنهيا ميا ورد يف    ،أمري امليؤمن   موّد  ومنها ما ورد يف خصو  

 .هل بيته أ

                                                

 (.10/ )جي راجع فتح الباري إلب  ح(   )
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 :قيال لعليي    أخي  علماء أهل السنة يف صحاحهم أن رسول ا  و

 .( )  حيّبك إّ  مؤم  و  يبغضك إّ  منافق

و ابيي   ،وأّمييا علميياء الشيييعة فقييد أوردحل الشيييخ املفيييد يف اإلرشيياد واألمييالي   

وفييات الكيويف يف    ،واعلسي يف حبار األنوار ،شهياشو  يف مناقب آل أبي طالب

 .ويف ارري م  املصادر األخيى ،فسريحلو

بيّوروا أو دايم    :قيال رسيول ا     :قيال  وع  جيابي بي  عبيد ا     

ومي  أبغضيه فياعلموا     ،فم  أحّبه فاعلموا أّنيه ليشيدحل   ،حّب علي ب  أبي طالبيب

 .(1)أّنه لغّيه

                                                

وهاا حديث يطول الكالم يف شيحه وبيان أبعيادحل، اميا يطيول املقيام يف وعدييد مصيادرحل، فهيو        (   )

متواوي مشهور متفق علييه، رواحل أهيل السينة والشييعة بطييا شيّتى وأسيانيد عيّد ، أّميا ميا نقليه            

 ، وجيامع (6/171)اميا يف مسيند أمحيد     فمنيه عي  أم سيلمة أم امليؤمن       :علماء السّنة

 (. 10رقم )، وسن  النسائي يف اتا  اإلميان ( 1/30)أو (  380رقم 1/177)الرتماي 

واةييافظ النسييائي يف السيين    ( 84/ )وأمييا باإلسييناد إ  األعمييم فقييد أخيجييه أمحييد يف املسييند      

والقييملويين يف سييين   ( 74بيييا   1/306)واةييافظ الرتمييياي يف السيين    (  3 و7 رقييم  9  /8)

 .بطيا ثالث( 19)والنسائي يف اخلصائص   ( 1/111)يف التاريخ  واخلطيب( 11/ )املصطفى 

، وذيل واريخ بغيداد  (33018ح  611، و   31898ح  1/178 )اما ورد يف انمل العمال 

، ومناقيب  (634عهيد اخللفياء     )، وواريخ اإلسيالم للياهّ   (03 /9 /9 ) ب  النجار 

 (.70 )اإلمام علي للشافعي   

 (.63 )وإعالم الورى ( 87 /38)راجع حبار األنوار . ي إختربوهم وامتحنوهمبّوروا أو دام أ(  1)

اّنا نبّور أو دنا حبب علي ب  أبي طاليب، فيإذا رأينيا أحيدهم     : وورد يف حديث عباد  ب  الصامه

ويف شييح الينهج إلبي  أبيي     ( 3/109)راجيع مناقيب آل أبيي طاليب     . )  حيّبه علمنا أّنه لغري رشيدحل 

 (.487/ )اةديد مرله 
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 ع  ابي  عبيا    اميعهم وميجأخي  حّفاة أهل اةديث يف صحاحهم و

وأحبيوني حبيّب    ،به م  نعمةأحّبوا ا  ملا يغاوام  :قوله  ع  الّنّ املصطفى

  .( )وأحبوا أهل بييت ةّ ،ا 

                                                
 
(. 931ح1/114)ع  أبي سعيد اخليدري، ويف وياريخ دمشيق يف الرتمجية     ( 37/176)ويف البحار 

 (. 6 / )ورواحل إب  األثري يف النهاية يف غييب اةديث ماد  بور 

 :ويف معنى هاحل األحاديث يقول اب  عّبا  

وبيييييييّي  غكّشيييييييه مييييييي  غيييييييريَّ شيييييييكّ  إذا ميييييا الّتيييييرُب ُحيييييّك عليييييى مييييييَحكّ   

 رُب والييييييياهُب امِلصيييييييّفىوفينيييييييا الّتييييييي

 

 عليييييييييي  بيننيييييييييا شكيييييييييبُه اَلمحيييييييييكّ  

 
 

هياا حيديث حسي  غيييب، إٌيا      : أخيجه الرتماي يف املناقب، با  مناقب أهل البييه، وقيال  (   )

هيياا : وقيال ( 10 /3)، واةياام النيسييابوري يف املسيتدرا   (93 /7)نعيفيه مي  هيياا الوجيه    

 .حديث صحيح اإلسناد

، (133)با  فيم  حبهم إمييان، ونميم درر السيمط       ( 88/ )وروي يف ميجمع الملوائد 

، (6/17)، واألوسيخ  (9/91)، واملعجيم الكيبري للطربانيي    (416و  1/360)وينابيع امليود   

   يؤم  عبد   حتى أاون أحّب إليه م  نفسه،: قال أنه ( 3  )وإسعاف الياغب    

 .ذاوي أحّب إليه م  ذاوه، ووعرتوي أحب إليه م  عرتوهوأهلي أحّب إليه م  أهله، 

قولييه ( 1/390)، والعمليييملي يف السيييا  امليينري  (46 /1)وروى اخلطيييب البغييدادي يف وارخيييه 

 :شفاعيت ألميت م  أحّب أهل بييت، وهم شيعيت. 

، (44)، ومقاوييل الطييالبي  ألبييي الفييي  اإلصييفهاني     (8 )وروي يف ذخييائي العقبييى    

ييييد اةييو  أهييل : أّنييه قييال ( 3  )الييياغب     ، وإسييعاف(6  /1)وينييابيع املييود  

 .بييت، وم  أحّبهم م  أميت، اهاو  السبابت 

عيي  ( 0/346 )عيي  ابيي  عبييا ، واهليرمييي يف ميييجمعه    ( 1 9/1)وروي يف انييمل العمييال  

، وينابيع امليود   (19 )ح ( 7  )الطرباني يف الكبري واألوسخ، ويف املناقب  ب  املغازلي   
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يعييين اةسيي   - ميي  أحييب هيياي  :اليينّ عيي  وروى أمحييد بيي  حنبييل 

 .( )وأباهما وأمهما اان معي يف درجيت يوم القيامة - واةس 

                                                
 
أّنيه  ( 07 )امليالكي      ، والفصيول املهمية  بي  الصيباغ    ( 19و 190و33 )للقندوزي   

عي  عمييحل فييَم أفنياحل، وعي       :   وملول قدما عبد يوم القيامة حتى يسيأل عي  أربيع   : قال 

 .جسدحل فيَم أبالحل، وع  ماله فيَم أنفقه ومم  ااتسبه، وع  حّبنا أهل البيه

بيو نصييي يف الفوائييد والييديلمي يف الفيييدو   أخيجييه أ: وقييال( 8/198)وي يف انيمل العمييال  وُر

، والصيواعق احمليقية  بي     (111/ )، وفيي  القيديي للمنياوي    وابي  النجيار عي  عليي     

حّب نبييكم، وحيّب أهيل بيييت،     : أّدبوا أو دام على ثالث: أّنه قال ( 03 )حجي   

 .القيآن  وعلى قياء 

: قيال  أن الينّ  ( 1/464)ّد  ، وينيابيع امليو  (10 )ويف الصواعق احمليقة  ب  حجيي    

م  أراد التوسل إلّي، وأن يكون له عندي ييد أشيفع ليه بهيا ييوم القيامية، فليصيل أهيل بيييت،          

 .ويدخل السيور عليهم

، وينييابيع املييود  للقنييدوزي اةنفييي      (8 )ويف ذخييائي العقبييى حملييب الييدي  الطييربي       

  حيّبنيا أهيل   : أّنيه قيال   ( 37 و  03 )، والصواعق احمليقية    (379و  304و  71 )

 .البيه إ  مؤمٌ  وقّي، و  يبغضنا إ  منافٌق شقّي

وروى أمحييد بيي  حنبييل يف اتييا  فضييائل الّصييحابة ويف املسييند أيضييال، والطربانييي يف الكييبري       

رواحل أمحد يف اتا  فضيائل  : وقال( 68 /7)واللفظ له، وذايحل يف شيح النهج ( 1 11/4)

أّنييه روي عيي  ( 31 /7)مع اهليرمييي وميييج، (41 /3 )العمييال علييي ويف املسييند، ويف انييمل 

إّن ا  باهى : عشّية عيفة فقال خي  علينا رسول ا  : قاله فاطمة بنه رسول ا  

بكم وغفي لكم عامة ولعلي  خاصة، وإّني رسول ا  إليكم، غري ميحاٍ  لقيابيت، هاا جربيل 

وإّن الّشقّي اّل الشقي م   علّيال يف حياوه وبعد مووه،  أّن السعيد حّق الّسعيد م  أحب : خيربني

 .أبغ  علّيال يف حياوه وبعد مووه

 (.0/139 )والرتماي يف مناقب علي ( 99/ )رواحل اإلمام أمحد يف املسند (   )
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قييد ميي  أحييّب اةسيي  واةسيي  فقييد أحييّبين وميي  أبغضييهما ف     :وقييال 

 .( )أبغضين

الكييييم صييو  يف وشييييد مييوّدوهم وهييم أعييدال القيييآن   ايييف   وتييواوي النُّو

إّني ويارا فييكم اليرقل  اتيا  ا       :فقد قال  ،املصّيح بهم يف حديث الرقل 

فرتقا ي  ييوإّنهما ل ،دي أبداليضلوا بعي  ويمّسكتم بهما ليما إن و ،وعرتوي أهل بييت

 .(1)حّتى ييدا علّي اةو 

وستتبع مجلة م  اةقيوا واإللتملاميات الواضيحة     و  شّك أّن هلاا اةّب آثاٌر

أن اعنيون ايان مييّي بيديار      األدبياء  فقد ذاي ،منها التوّلع بالّااي وانثار ،بالوجدان

 :ويقول ..ليلى فيقّبل جدران األبنية حّبال ملليكة قلبه

وذا اجلييييييدارا  داَرذا اجليييييي  قّبييييييُلِأليلييييى دييييياَر علييييى الييييّديارَّ  يُُّمييييَأ

 قليييّ فَ َغَشييي يارَّاليييّد بُّوميييا ُحييي 

 

 اليييّديارا َ َكمييي  َسييي بُّولكييي  ُحييي

فبييدأ  ،وقييد وييدّر  الرعييالّ يف فقييه اللغيية وييدّرجال منطقّيييا حبسييب شييّد  اةييب   

                                                

، (1/188)، مسيند أمحيد بي  حنبيل     راجع سن  اب  ماجية يف فضيائل اةسي  واةسي      (   )

ادر اييرري  منهييا ويياريخ بغييداد، وانييوز اةقييائق، ومسييند أبييي داود   وجيياء هيياا اةييديث يف مصيي 

 .مع اهليرمي، وذخائيالعقبىوميجالطيالسي، وانمل العمال، 

أهيل البييه   وهيم  بطيا ميختلفة وألفاة متنّوعة، وعد الوصية بالكتا  والعيرت   ّرقل  جاء حديث ال(  1)

  ويف مسيند أمحيد حتيه    ، ( 8 6)ح (  1 )و    89 6ح ( 47 /1 )صحيح مسلم يف

ح ( 1/70 )، ويف سيييين  البيهقييييي (8706 و  0894 و   078 و   070 )األرقييييام التالييييية 

ح ( 1/48)، ويف سن  النسيائي  (3400 )ح ( 33 /0 )و ( 1707)ح (   1/1)و ( 10998)

. (.4 33)، ويف سيييين  الييييدارمي ح ( 808)ح ( 41)و   ( 8390)ح ( 34 )و   ( 8014)

 .لمحقق السيد علي امليالنيل "حديث الرقل "سانيدحل ومداليله راجع اتا  ولدراسة اةديث بأ
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بيياهلوى ثييّم وييدّر  حتييى َخِلييص إ  طغيييان اةييب اليياي ُيفقييد اإلحسييا  ومّسيياحل  

وايرريال ميا يعييم اإلنسيان      ،دم معهيا اةيس  وهي حالة م  اإلسيتغياا ينعي   ..اهليام

 سيتغياقه   حدثايف  يعلم   يدحل يف يحُج  إ ينتبهاإلستغياا يف بع  معانيه إذ 

 ،أن قيسيال خيي  يف اللييل يطليب نيارال قاصيدال مضيار  ليليى         َيككي وُح ..يف أمي آخيي 

قال واشتد به أوار اةّب فأطال عندها مسيرت  ،م  نار فتناوله سببقليلى  له فخيجه

 :قيال ف!! ييا قييس    النيارُ  :ليه  فقاليه  ،ييدحل  ليي ةمات اخللو  حّتى وَصَله الّنيار إ 

 !!بها شعيت ما وا 

فقيد اشيتهي    ،ويصل حّب الكّمل إ  هاحل امليوبة أحيانال عاحل اخلالق جيّل وعيال  

اان إذا دخل يف الّصال  مل يشعي باسيتخيا  الّسيهام والنبيال     أّن أمري املؤمن  

يف بعي    أهيل بيتيه   و وهكياا ييوقيي حيّب الينّ     !! جسيمه  م  نيواحي  

وُيفهيم   ،ّبوهم دون ميا يسيتحّقون قطعيال   ميح فانثار اليت يمهيها ،كبري الّنفو  ال

 .م  ذلك داعي اةملن والبكاء واجلملع وسائي الّشعائي اةسينية

مية إن حّبهم حيّتم علينا اإلحتفاء بهم واإلهتمام بأّيامهم وإحياء أميهم والتسي 

ووعييفهم مبختليف   ،اس  أفعاهلم وأقواهلمميح وعي  ،بأمسائهم والتااري بهم

واإلهتميام   ،واإلبتها  يف أيام أفيياحهم  ،املماهي املتاحة الالئقة بشيفهم ومنمللتهم

 .والبكاء على مصابهم ،يف أّيام أوياحهم

 :لاّل أجيّل ا  وعيا  قيدرها فقيا    مييح  فهي ،ويتحّتم زيار  قبورهم ووشييدها

  َّفكي ُبُيوٍت َأذكَن اللذُه َأْن ُوْيَفَع َوُيْاَاَي فكيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه فكيَها بكاْلُغيُدوِّ َوانَصيال. 

وخيييتص مو نييا  ،وينبغييي التييأّلم ملصييائبهم ،وينبغييي التييرّبا وطلييب اليمحيية فيهييا
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 ،ن فهيو قتييل العيرب  وعيرب  امليؤم      ،بالنصيب األارب م  ذلك اإلمام اةس  

 .وهو م  أهم مماهي حّبه الّصادا ،واةملن مندوٌ  عليه

إن ا  وبييارا ووعييا   :يف اإلختصييا  عيي  اإلمييام الصييادا   َيوَّلقييد ُر

 يا فليقتيد أ  فم  اان مّني  ،وفي  عليكم طاعتنا ،نا وموا وناأوجب عليكم حّب

 ،وصلة الييحم  ،فإن م  شأننا الورع واإلجتهاد وأداء األمانة إ  الرب والفاجي ،بنا

  .( )وم  مل يقتد بنا فليس مّنا ،ء والعفو ع  املسي ،وإقياء الضيف

 :قيييال رسيييول ا   :ويف الكيييايف الشيييييف عييي  اإلميييام الّصيييادا  

وعميادحل   ،وميوءويه العميل الصيا     ،وزينتيه الوفياء   ،اإلسالم عييان فلباسه اةياء

 .(1)يهوأسا  اإلسالم حبنا أهل الب ،ء أسا  ولكل شي ،الورع

ا أهيل  َني ُيْاذك :قال أمري املؤمن   :ويف احملاس  ع  اإلمام الّصادا 

وحّبنا رضى اليي  وبيارا    ،ووسوا  الييب ،البيه شفاء م  الوعك واألسقام

 .(3)ووعا 

قال أمري املؤمن   :قال ويف حبار األنوار ع  جابي اجلعفي ع  أبي جعفي 

 وعنيد   ،عند نملول مليك امليوت   ،ا عند ثالثَنبُُّح َكن َعَفْنَيَل :للحارث األعور

 .(4)وعند موقفك ب  يدي ا  ،امساءلتك يف قربَّ

                                                

 (.1  /91)، وحبار األنوار ( 14)راجع اإلختصا    (   )

 (.61/181)، وحبار األنوار (1/46)راجع الكايف (  1)

 (.41 /1)، وحبار األنوار (61/ )راجع احملاس  (  3)

 (.64 /19)راجع حبار األنوار (  4)
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مسعه رسول  :ويف أمالي الشيخ الطوسي بإسنادحل إ  أبي بيد  األسلمي قال

عي  جسيدحل    ،عي  أربيع   َلَأْسي   يملول قدم عبد يوم القيامة حتيى يُ  :يقول ا  

نيا  وعي  حبّ  ،ا إاتسيبه وفيميا أنفقيه   وع  ماله مّم ،حلوع  عميحل فيما أفنا ،فيما أبالحل

 .( )أهل البيه

انه عنيد أبيي جعفيي     :قال ،ويف وفسري العياشي ع  بييد ب  معاوية العجلي

 وقيال  ،فيأخي  رجلييه وقيد وغّلفتيا     ،إذ دخل عليه قادم م  خياسان ماشيال: 

 :جعفيي   فقال أبيو  ،أما وا  ما جاء بي م  حيث جةه إّ  حّبكم أهل البيه

ِقْل إَّْن  :إن ا  يقول ،وهل الدي  إّ  اةب ،وا  لو أحّبنا حجي حشيحل ا  معنا

وهل  ُيحكبُّوَن َمْ  هاَجَي إََّلْيهَّْموقال  ،ِاْنُتْم ُوحكبُّوَن اللذَه َفاو بكُعونكي ُيْحبكْبِكُم اللذُه

 .(1)!!الدي  إ  اةب

 دخله على أبي جعفي  :قال ،ااءويف وفسري العياشي ع  أبي عبيد  اة

ثيم ذاييت حّبيي إيياام      ،رّبما خال بي الشيطان فخبره نفسيي  ،بأبي أنه :فقله

أ    ،وما الدي  إّ  اةيب  ،وحيك ،يا زياد :فقال .وانقطاعي إليكم فطابه نفسي

 .(3)ُم اللذُهإَّْن ِاْنُتْم ُوحكبُّوَن اللذَه َفاو بكُعونكي ُيْحبكْبِك :ويى إ  قول ا  وعا 

نفيس   :قيال  يف حبار األنوار ع  أبان ب  وغلب عي  أبيي عبيد ا      َيوَّوُر

ثم قال  ،واتمان سينا جهاد يف سبيل ا  ،ه لنا عباد وهمُّ ،املهموم لملمنا وسبيح

                                                

 (. 46)الدي     ، وأعالم (113/ )، واخلصال (9/118)راجع حبار األنوار (   )

 (.19/71)راجع حبار األنوار (  1)

 (.19/74)راجع حبار األنوار (  3)
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 .( )مب أن ُيكتب هاا اةديث مباء الاهب :أبو عبد ا  

  الطيربي الشيافعي يف ذخيائي    ّب اليدي ومييح يف املناقيب  ابي  حنبيل   خيي   وقد أ

 ،عي  أبييه   ،العقبى واةافظ القندوزي اةنفي يف ينابيع املوّد  ع  اليبييع بي  منيار   

أو قطييت   ،مي  دمعيه عينياحل فينيا دمعيةل      :يقول اان اةس  ب  علي  :قال

 .(1)آواحل ا  عمّل وجّل اجلّنة ،عيناحل فينا قطي ل

ومبا أّن  ،وآله  النّ  مواسا مبدأ وينطلق اةملن اةسيين االك م  

 ،رممل ةالميتهم فيإّن اةيملن علييه حيملن علييهم مجيعيال        اةس  اإلمام ةالمة 

اما أّن أحيملان الشييعة ونطيوي عليى      ،صور  م  صور وكيميهم مجيعال احل وه

ووعييمّلز  ،إلمييام الّشييهيد  باإعييالن إسييتعداد البييال يف سييبيل ا  وعييا  وأّسيييال    

فييوم   ..هلم ووؤّاد عديد بيعة الو ء باةب والطاعة متّسكها بالدي  وأحكامه 

وقيد قيال   .. فييه فوجب علينيا مواسياوه    الّطف هو اليوٌم الاي أبكى رسول ا  

 :الشييف اليضي 

للعيييييييملا علييييييييهك الييييييييوَم َسَليييييييَجحلا  حييييييييى بعييييييدَ   لييييييو رسييييييولُ 

ء علييه  والبكيا  ،سنة نبوّية مؤّايد   وقد وقّير أن اةملن على سيد الشهداء 

يف عصيمته  ّققال ميح اايالقدو  األسو  الاي نملل ال أمي ييوكمل على فعل الّنّ 

َوَميا   :وقوله سبحانه ،إَّْن ُهَو إَّ ذ َوْحٌي ُيوَحى ،َوَما َيْنطكُق َعْ  اْلَهَوى :قوله
                                                

، وأميييالي الطوسيييي    (1/116)، والكيييايف (44/198)و ( 1/64)راجيييع حبيييار األنيييوار  (   )

 (.01 )   ، وبشار  املصطفى(338)، وأمالي الشيخ املفيد   (1  )

( 9  و  1/393)، والقنييدوزي يف ينييابيع املييوّد    (7 )أوردحل احملييّب الطييربي يف ذخييائيحل     (  1)

 .أخيجه أمحد يف املناقب: باختالف يسري؛ واالهما قال
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 .إَّن  اللذَه َشدكيُد اْلعكَقا كآَواِاْم الي ُسوُل َفُخُاوحُل َوَما َنَهاِاْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواو ِقوا اللذَه 

أو  ،مي  قيول أو فعيل أو وقيييي     والسّنة النبوية هيي ميا أضييف إ  الينّ     

 ،وقييد ِأّوفييق يف اتييب علييوم اةييديث علييى هيياا اةييد       ،ةّيييقكة أو ُخِلّيييقكْلصييفة َخ

 .ووجو  طاعته معون على حجية فعله ميج فاملسلمون

أن نقيول  " الّدمعية الّسياابة   " سبقه يف اتابنيا  تأّنية ُمحتقيقّية وميكننا بعد دراسة 

 ،يف نصيو  زاخيي    أّن السّنة النبوّية ولّرمه بلرام اةملن على اإلمام اةسي   

وحملنه شاخصان مع نملول اّل آية دّله على فضلهم ومنيمللتهم   بل اأّن أساحل 

، ورّبما يكون  قد سخى بعرباوه عند اّل منقبة. 

خيجه أنيا   :دهم الّصحيحة ع  اب  عبا  أّنه قاللقد أخي  اةفاة بأسانيو

 ّّ ميا   :فقيال عليّي    ،فميرنا حبديقة ،يف حيطان املدينة وعلّي  والن

ثيم أوميأ    .حديقتك يف اجلنة أحس  منها :فقال!! أحس  هاحل اةديقة يا رسول ا  

 ضيغائ ُ  :قال! ما يبكيك ا :قيل .ثم بكى حتى عال بكاؤحل ،وةيته بيدحل إ  رأسه

 .  يبدونها لك حتى يفقدوني ،يف صدور قوم

رأسه على إحدى مينكّ عليي    ثم وضع النّ  :ويف لفظ أنس ب  مالك

 ! ما يبكيك يا رسول ا  ا :قال له ،فبكى

 .  يبدونها حتى أفارا الدنيا ،يف صدور أقوام ضغائٌ  :قال

 ،هييم باايييالثييم أج ،فلّمييا خييال لييه الطييييق إعتيينقين :ويف لفييٍظ أمييري املييؤمن 

  يبيدونها ليك إّ     ،ضغائُ  يف صدور أقوام :قال ! يا رسول ا  ما يبكيك :قله
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 .( )يف سالمٍة م  دينك :يف سالمة م  ديين ا قال :فقله ..م  بعدي

فهيو  ! لتعجب أو وستغي  يوم ميالد سبطه  ولك أن وتأّمل يف حاله 

عنيد مييالد رحيانتيه    يبكيي  ! إبي  فاطمية الملهيياء   ! يبكي ح  يولد اةس  بي  عليي  

 ،ووتهافه املالئكة قبيالل بعد قبيل! وولدحل املنتمي وأبي النجوم المّلاهي  م  أوصيائه

وقيد جليب جربييل     ،ينعيون وليدحل إلييه    ،ووهبخ إليه مهّنأ  معمّلية ،وفوجال بعد فو 

   وُيجميع املسيلمون عليى نقيل ذليك اةيدث        ،الّتيبة اةمياء اليت ُيقتيل عليهيا

أ فيال ييدعو    .ويبة ولدحل ليقّلبها ويقّبلها وميملجها بدموع عينييه  ثم يتسّلم  ،املرري

 بها يف قارور  عند زوجته أم سيلمة   واألعجب أن حيتفظ ! هاا للعجب

 !عبيطال فإّن ولدحل قد ِقتل إذا صارت دمالإّنها ف ويأميها باإلحتفاة بها

واييم نقييل  !يات نفسييهفجعيية وجالييه يف خَطيي واييم وييداعه ولييك الصييور املِ 

أهيل بيتيه   التأريخ اخلا  بع  ولك املشاهد اليت عّبي فيها ع  أمله مليا سييمّي عليى    

 (1)إ  شطي م  ولك األخبار" الّدمعة الّساابة"وقد وعّيضنا يف  ،م  بعدحل. 

                                                

أخيجه البملاز يف مسندحل، والطرباني يف املعجم الكيبري، وأبيو يعليي يف املسيند، وابي  عسيااي يف       (   )

 .يف ميجمع الملوائد واريخ دمشق، واهليرمي

، واعلسيييي يف حبيييار األنيييوار  (1  )يف األميييالي    ومنهيييا ميييا رواحل الشييييخ الّصيييدوا   (  1)

(: 8)، وابيي  شيياذان يف الفضييائل    (78 )، والطييربي يف بشييار  املصييطفى    (18/39)

 اان جالسا ذات يوم، إذا أقبل اةسي    أّن رسول ا  : بإسناد ميفوع إ  اب  عبا 

إلّي إلّي يا ُبين، فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخاحل اليمنى، ثم أقبل : رآحل بكى ثم قالفلّما 

إلّي إلّي يا ُبين، فما زال يدنيه حتى أجلسيه عليى فخياحل    : فلّما رآحل بكى، ثم قال اةس  

إلّي إلّي يا بنية، فأجلسها ب  يديه، : فلّما رآها بكى، ثم قال اليسيى، ثم أقبله فاطمة 
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إليّي إليّي ييا أخيي، فميا زال يدنييه حتيى        : فلّميا رآحل بكيى، ثيم قيال     أقبل أمري امليؤمن    ثم

ميا وييى واحيدال مي  هيؤ ء إّ       : ييا رسيول ا    : فقال له أصحابه .أجلسه إ  جنبه األمي 

 بكيه، َأ َو ما فيهم م  ُوَسّي بيؤيتها

إنيي وإيياهم ألاييم اخلليق      والاي بعرين بالنبو ، واصيطفاني عليى مجييع الربيية،    : فقال 

على ا  عمل وجل، وما على وجيه األر  نسيمة أحيب إليي مينهم، أّميا عليي بي  أبيي طاليب           

  فإّنه أخي وشقيقي وصاحب األمي بعدي، وصاحب لوائي يف الدنيا وانخي ، وصاحب

حوضي وشفاعيت، وهو مو  اّل مسلم، وإميام ايل ميؤم ، وقائيد ايل وقيي، وهيو وصيّيي         

أهلي وأميت يف حياوي وبعد مووي، مييحّبه مييحّ ومبغضيه مبغضيي، وبو يتيه       وخليفيت على

صارت أميت ميحومة، وبعداووه صارت املخالفة له منها ملعونة، وإني بكيه ح  أقبيل ألنيي   

ذايت غدر األمة به بعدي، حتى أنه ليملال ع  مقعدي، وقد جعله ا  له بعيدي، ثيم   ييملال    

َشْهُي َرَمضاَن الذاكي نه ضيبة يضب منها ةيته يف أفضل الشهور األمي به حتى ُيضي  على قي

فإنها سيد  نساء . وأما ابنيت فاطمة. ِأْنملََّل فكيهك اْلِقْيآُن ُهدًى لكلن ا َّ َوَبيِّناٍت مكَ  اْلُهدى َواْلِفْيقانَّ

وهيي  العامل  م  األول  وانخيي ، وهي بضعة مّني، وهي نيور عييين، وهيي مثيي  فيؤادي،      

روحي اليت ب  جنّ، وهي اةوراء اإلنسية، متى قامه يف ميحيابها ب  يدي رّبها جل جالله 

زهييي نورهييا ملالئكيية السييماء امييا يملهييي نييور الكوااييب ألهييل األر ، ويقييول ا  عييمل وجييل     

يا مالئكيت انميوا إ  أَميت فاطمة سيد  إمائي قائمة بي  ييدي، ويوعيد فيائصيها مي       : ملالئكته

 .، وقد أقبله بقلبها على عبادوي، أشهدام أني قد آمنه شيعتها م  النارخيفيت

وأني ملا رأيتها ذايت ما يصنع بها بعدي، اأني بها وقد دخل الال بيتها، وانتهكيه حيمتهيا،   

يييا : وغصييبه حّقهييا، وُمنعييه إرثهييا، واسيييت جنبتهييا، وأسييقطه جنينهييا، وهييي ونييادي      

ث، فيال ويملال بعيدي مييحملونة مكيوبية باايية، وتيااي        ميحمداحل، فال عا ، ووستغيث فال وغيا 

انقطاع الوحي ع  بيتها مي ، ووتااي فياقي أخييى، ووسيتوحم إذا جّنهيا اللييل لفقيد صيووي       

الاي اانه وستمع إليه إذا وهّجدُت بالقيآن، ثم وييى نفسيها ذليلية بعيد أن اانيه يف أييام أبيهيا        

ئكية فنادوهيا مبيا نيادت بيه ميييم بنيه عمييان،         عمليمل ، فعند ذليك يؤنسيها ا  وعيا  ذاييحل باملال    
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اْقُنتكي يا فاطمة  إَّن  اللذَه اْصَطفااك َوَطه َياك َواْصَطفااك َعلى نكساءك اْلعاَلمكَ يا فاطمة : فتقول

 .لكَيبِّكك َواْسُجدكي َواْرَاعكي َمَع الي ااكعكَ 

ييم بنه عمييان متّيضيها ووؤنسيها يف    ثم يبتدئ بها الوجع، فتمي ، فيبعث ا  عمل وجل إليها م

يييا رّ ، إنييي سييةمه اةيييا  وورّبمييه بأهييل الييدنيا، فييأةقين بييأبي،  : عّلتهييا، فتقييول عنييد ذلييك

فيلحقها ا  عمل وجل بي، فتكون أول م  يلحقين م  أهل بييت، فتقيدم عليّي مييحملونة مكيوبية     

وعاقب مي  غصيبها، وذّليل    اللهم الع  م  ةلمها، : مغمومة مغصوبة مقتولة، فأقول عند ذلك

 .آم : م  أذهلا، وخّلد يف نارا م  ضي  جنبيها حتى ألقه ولدها، فتقول املالئكة عند ذلك

فإنه ابين وولدي ومّني، وقي  عيين وضيياء قليّ ومثيي  فيؤادي، وهيو سييد        وأما اةس  

مّنيي، ومي    شبا  أهل اجلنة، وحجة ا  على األمة، أميحل أميي وقوله قيولي، مي  وبعيه فإنيه     

عصاحل فليس مين، وإني ملا نميت إليه واايت ما ميي عليه م  الّال بعيدي، فيال ييملال األميي     

به حتى يقتل بالسم ةلمال وعدوانال، فعند ذلك وبكي املالئكة والسبع الشداد ملووه، ويبكييه ايل   

ه ييوم وعميى   ء، حتى الّطري يف جو السماء واةيتيان يف جيوف املياء، فمي  بكياحل مل َوْعيَم عيني        شي

العيون، وم  حملن عليه مل حيملن قلبه يوم حتملن القلو ، وم  زارحل يف بقيعه ثبتيه قدميه عليى    

 .الصياط يوم وملل فيه األقدام

فإّنه مين، وهو ابين وولدي، وخري اخللق بعد أخيه، وهيو إميام املسيلم ،     وأما اةس  

واهيف املسيتجريي ، وحّجيية ا     وميو  امليؤمن ، وخليفية ر  العيامل ، وغييياث املسيتغير ،     

على خلقه أمجع ، وهيو سييد شيبا  أهيل اجلنية، وبيا  ميا  األمية، أمييحل أمييي، وطاعتيه            

طاعيت، م  وبعه فإنه مّني، وم  عصاحل فليس مّني، وإني ملا رأيته واّايت ما يصنع به بعيدي،  

وآميحل باليحلة ع  اأني به وقد استجار حبيمي وقيبي فال مار، فأضمه يف منامي إ  صدري، 

دار هجيوي، وأبشيحل بالشهاد ، فريحتل عنهيا إ  أر  مقتليه وموضيع مصييعه، أر  ايي       

وبالء وقتل وفناء، ونصيحل عصابة م  املسيلم ، أولةيك مي  سياد  شيهداء أمييت ييوم القيامية،         

م اأني أنمي إليه وقد رمي بسهم فخّي ع  فيسه صييعال، ثم ُيابح اما يابح الكبم مملومال، ث

وهييو  وبكيى مي  حوليه، واروفعيه أصيواُوهم بالّضيجيج، ثيم قيام          بكيى رسيول ا    
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مسيح اةيا  ومل يملل يشيف على هموم عرتوه م  ع   النّ  َلرَحولقد 

بي   اخي  فيأ  ،وم عاشيوراء عليى وليدحل    ويواوي نقيل بكائيه يي    إذ  ،العامل انخيي 

 يف ما رأيه الّنّ  :أنه قال حنبل يف مسندحل بإسناد ييفعه إ  اب  عبا  

 :فقليه  ..بييدحل قيارور  فيهيا دم    ،ييى الّنائم بنصف الّنهار وهيو قيائم أشيعث أغيرب    

مل أزل  ،هياا دم اةسي  وأصيحابه    :قيال  ما هاا ا ،بأبي أنه وأّمي يا رسول ا 

 .( )فأحصينا ذلك اليوم فوجدوحل قتل يف ذلك اليوم ..منا اليوم لتقطهأ

حيّدثتين سيلمى    :قال ،رزي  وأخي  الرتماي يف اجلامع الّصحيح بإسناد إ 

رأييه   :ميا يبكييك ا قاليه    :فقليه  ،دخليه عليّي أم سيلمة وهيي وبكيي      :قاله

                                                
 
 .اللهم إني أشكو إليك ما يلقى أهل بييت بعدي، ثم دخل منملله: يقول

 والبيهقي يف د ئيل النبيو ،   عد  م  اةفاة االّطرباني يف املعجم الكبري،هاا اةديث  قد أخي (   )

واب  عسيااي يف وياريخ    يخ بغداد،رواخلطيب البغدادي يف وا را،واةاام النيسابوري يف املستد

 .والملرندي يف نمم الّدرر واب  األثري يف أسد الغابة، والعياقي يف طيح الترييب، دمشق،

وسبخ اب  اجلوزي  ب الدي  الطربي يف ذخائي العقبى،وميح اما وأخيجه الكنجي يف الكفاية،

والسييوطي   واب  حجي يف الصواعق احمليقة،الملوائد، واهليرمي يف ميجمع  يف وااي  اخلوا ،

والّشيعياني يف   والشييخاني يف الصيياط السيوي،    والقيماني يف وارخييه،  يف اخلصائص الكربى،

 : خمتصي وااي  القيطّ وقال

وسياا القيوم حييم    : وهاا سند صيحيح   مطعي  فييه، قيال ابي  عبيا       : قال اإلمام القيطّ

الكوفة خيي  النيا     إ  ذا بلغوهمإاما وساا األسارى، حتى يف ذلك اليوم  رسول ا  

واان شيديد امليي ،    واان يف األسارى يومةا علي ب  اةس   وجعلوا ينميون إليهم،

عنقه، وزينب بنه علي م  فاطمة الملهيياء، وأختهيا أم الريوم، وفاطمية      إ  قد مجعه يداحل

 .اخل. ىوسكينة بنتا اةس ، وساا الفسقة معهم رؤو  القتل
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ييا  ميا ليك    :فقليه  ،وعلى رأسه وةيته اليرتا   - وعين يف املنام - رسول ا  

 .( )شهدت قتل اةس  آنفا :قال رسول ا  ا

  علييي بيي  زيييد بيي  إمسييندال  أخيجييه اةييافظ ابيي  عسييااي يف ويياريخ دمشييق و

 ،قتل اةسي  وا   :وقال ،ستيقظ اب  عبا  م  نومه فاسرتجعإ  :قال ،جدعان

ومعييه  رأيييه رسيول ا    :قيال !  يييا ابي  عبيا  اييال   ايالّ  ،صييحابهأفقيال ليه   

بييين إقتلييوا !   وعلييم مييا صيينعه أميييت ميي  بعييدي ا    أ :فقييال ،زجاجيية ميي  دم 

  .  ا  عمّل وجلإرفعهما أ ،وهاا دمه ودم أصحابه ،اةس 

فميا لبريوا إّ     :قيال  ..ووليك السياعة   ،فكتب ذلك اليوم الياي قيال فييه    :قال

نييه قتييل يف ذلييك اليييوم وولييك أحتييى جيياءهم اخلييرب باملدينيية  ،أربعيية وعشيييي  يومييال

 .(1)الساعة

                                                

، (73 /3 )با  مناقب اةس  واةسي   ( 1)رواحل الرتماي يف اتا  املناقب م  صحيحه ح (   )

، ورواحل (318)ح ( 388)وروى مرلييه إبيي  عسييااي يف وارخيييه، يف ويمجيية اإلمييام اةسيي     

 (.7 /4)م  املستدرا  اةاام يف آخي ويمجة أّم سلمة

وابي    والبيهقيي يف د ئيل النبيو ،    نبيل يف املسيند،  واب  ح وأخيجه اةافظ الكنجي يف الكفاية،

 والمّلرنيدي يف نميم اليّدرر،    ّب الّدي  الّطربي يف ذخائي العقبى،وميح األثري يف جامع األصول،

والّسييوطي يف وياريخ    واب  طلحة الشيافعي يف مطاليب السيؤول،    واألرزماني يف نملهة األبيار،

 .والّشيخاني يف الصياط الّسوي واعق احمليقة،واب  حجي يف الص اخللفاء واخلصائص الكربى،

 ح    (389)ميام اةسي    أخيجه اةافظ ابي  عسيااي يف وياريخ دمشيق عنيد ويمجية اإل      (  1)

ويف : محيد امليااور  أوقال السييد الشييخاني يف الصيياط السيوي بعيد روايتيه حيديث        ، (319)

هليه،  أوهيو يسيرتجع، ففيملع     ن اب  عبا  اان يف قائلية ليه، فانتبيه مي  قائلتيه     أ: رواية ألمحد

: وهيو يتنياول مي  األر  شييةال، فقليه      رأيه النّ : قال! ما شأنك، ما لك ا: فقالوا
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ومأسيا  بشييّية    ،اارثية إنسيانّية مبختليف املقياييس     اإلمام اةس   مصيبِة

وهلياا فيإّن أصيداء     ،فم  أّي زاوية نميت إليهيا ُعيّدت ايالك    ،بكاّفة اإلعتبارات

وومليدنا األخبار الّصادقة الوارد   ،بعدهابقّوٍ  املصيبة قد سبقتها اما أّنها قد وواله 

فهييي وصييف حييال العييوامل  ،ُبعييدال آخييي يمليييد وقييد  شييعلتها  بيييهالعيي  أهييل 

ّمة طيييق لسشيياف عليى وليك العيوامل      يومل يك  ثي  ،األخيى ووأثري املصيبة عليها

 .وسيأوي وفصيل ذلك حبول ا  وعا  ،الغيبّية إّ  أخبار الّصادق  

ّنها فإ ،وم  الطبيعي أن ُوستبق حادثة احادثة الّطف باألحملان م  عهد طويل

وبهياا نضيع أييدينا عليى ُبعيٍد جدييد مي  أبعياد خليود اةيملن            ،م  أعمم املصيائب 

وقد أورد احملّدثون مجلة مي  رواييات    ،اةسيين وبقائه على وصّيم الليالي واألّيام

الييت ُيفّسييون فيهيا سيبب ايون هياحل املصييبة باليّاات هيي أعميم            أهل البيه 

  .قّدمةوسنحاول دراسة بعضها يف هاحل امل ،املصائب

يف علل الشيائع بإسنادحل إ  عبد ا  ب  الفضل أّنيه   روى الّشيخ الّصدوا 

ايييف صييار يييوم عاشييوراء يييوم  ،يييا ابيي  رسييول ا  :سييأل اإلمييام الّصييادا 

والييوم الياي    مصيبة وغم وجملع وبكاء دون اليوم الاي ِقب  فيه رسول ا  

واليوم الاي ِقتل فيه  ملؤمن  واليوم الاي قتل فيه أمري ا ماوه فيه فاطمة 

 بالّسم ا اةس  

 ،أعمم مصيبة م  مجييع سيائي األييام    إن يوم قتل اةس   :فقال 

                                                
 

 .  السماءإدم اةس ، أرفعه : قال! بأبي وأمي يا رسول ا ، ما هاا الاي وصنع ا
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فلّميا   ،وذلك أن أصحا  الكساء الاي  ايانوا أاييم اخلليق عليى ا  ايانوا مخسية      

ّّ بقي أمري املؤمن  وفاطمية واةسي  واةسي      فكيان فييهم    ،مضى عنهم الن

اييان يف أمييري املييؤمن  واةسيي     فلّمييا مضييه فاطميية   ،اء وسييلو للنييا  عييمل 

فلّما مضى منهم أميري امليؤمن  ايان للنيا  يف      ،للنا  عملاء وسلو  واةس  

اييان للنييا  يف   فلّمييا مضييى اةسيي    ،عييملاء وسييلو   اةسيي  واةسيي   

 .اةس  عملاء وسلو 

الكسياء أحيد    مل يكي  بقيي مي  أصيحا     ( صيلى ا  علييه  )فلما ِقتل اةسي   

اما اان بقاؤحل ابقاء  ،فكان ذهابه ااها  مجيعهم ،للنا  فيه بعدحل عملاء وسلو 

 .فلالك صار يومه أعمم األيام مصيبة ،مجيعهم

 فليم مل يكي  للنيا  يف عليي بي  اةسي         ،يا اب  رسيول ا   :فقله له

 ا آبائه عملاء وسلو  مرل ما اان هلم يف 

اان سيد العابدي  وإمامال وحّجة على اخلليق  إن علي ب  اةس   ،بلى :فقال

وايان علميه    ،ومل يسيمع منيه   ولكنيه مل يليَق رسيول ا      ،بعد آبائيه املاضي   

وايان أميري امليؤمن  وفاطمية واةسي        ،وراثية عي  أبييه عي  جيدحل عي  الينّ        

فكيانوا   ،يف أحيوال وتيوا    قد شاهدهم النيا  ميع رسيول ا      واةس  

 وقيول رسيول ا     حد منهم واايوا حاله م  رسيول ا   متى نميوا إ  أ

ومل يك  يف  ،فلّما مضوا فقد النا  مشاهد  األايم  على ا  عمل وجل ،له وفيه

فليالك   ،أّلنه مضيى يف آخييهم   إّ  يف فقد اةس   ،أحد منهم فقد مجيعهم

 .صار يومه أعمم األيام مصيبة

 ه العامة يوم عاشوراء يوم بياة افكيف مس ،يا اب  رسول ا  :فقله له
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وقييّي  النييا  بالشييام إ  يمليييد   ملييا قتييل اةسيي    :ثييم قييال فبكييى 

فكيان مّميا وضيعوا ليه أميي       ،فوضعوا له األخبار وأخاوا عليها اجلوائمل مي  األميوال  

ليعدل النا  فييه مي  اجليملع والبكياء واملصييبة واةيملن        ،وأنه يوم بياة ،هاا اليوم

 .حكم ا  بيننا وبينهم ،والتربا وا ستعداد فيه ،ورإ  الفيح والسي

وإن ذليك ألقيل ضييرال عليى اإلسيالم وأهليه مّميا         ،ييا ابي  عيم    :ثم قال 

وضعه قوم انتحلوا مودّونا وزعموا أنهم يدينون مبوا ونيا ويقوليون بإمامتنيا زعميوا     

إذا فيال  ئمية    ،مل يقتل وأنه شيبه للنيا  أمييحل اعيسيى بي  ميييم       أن اةس  

 .على بين أمية و  عتب على زعمهم يا اب  عم

م  زعم أن اةس  مل يقتل فقد اا  رسول ا  وعليا واا  م  بعيدحل مي    

ودميه مبياح    ،وم  ايابهم فهيو ايافي بيا  العمييم      ،يف إخبارهم بقتله األئمة 

 .لكل م  مسع ذلك منه

 لون به افما وقول يف قوم م  شيعتك يقو ،يا اب  رسول ا  :فقله له

 .( )ء منهم وأنا بيي ،ما هؤ ء م  شيعيت :فقال 
 

 :عّد  نقاطأمامنا  يّص اخلربّنيرري أمامنا هاا الو
 

 :ميوكملات الّشيعة وموروثاوهم :أو ل

ة يانييياحملّقيق  ّدحل يامشي الياي عيي يل اهليييضي ي  الفيد ا  بيييعبي  - يييي إّن راوي اخلب

واليياي خِلييص يف معجييم   دا يف أصييحا  اإلمييام الّصييا  ّيد اخلييوئي يالسيي

قد  حظ باعتبار  - ا  ب  الفضل النوفلي احتادحل مع عبدرجاله إ  القول بتوثيقه و

                                                

 .ع  علل الشيايع( 44/190)راجع حبار األنوار (   )



10    

 

يييوم  مميياهي خاّصيية دّلييه علييى اعتبييار األئميية   قيبييه ومالزمتييه لسمييام 

 .عاشوراء يوم مصيبة وغم وجملع وبكاء دون سائي أّيام مصائبهم

مي  هياحل امليوكيملات املسيّلمة      اله لسميام  قد انطلق يف سيؤ وهلاا فإّننا نياحل 

 ،وأصيلها يف ذهنّيية أشيياعهم وأوبياعهم وأصيحابهم     أهل البيه اليت استطاع 

 .وسيأوي بيان ذلك حبول ا  وعا  ،ع  طييق أفعاهلم وأقواهلم ووقييياوهم

مسّلمال أّن يوم عاشوراء أعمم مصيبة عندهم " عبد ا  اهلامشي " حّتى عيف 

وييوم   ويوم قتل أمري املؤمن   ويوم فقد فاطمة  قب  النّ م  يوم 

 !! واان سؤاله ع  سّي أهمّية ولك املصيبة على سائي املصائب  ،سّم اةس  

والكيّل ُمجميع    ،ملال هياا امليوكيمل املتيوارث شاخصيال يف الاهنّيية الشييعّية      يو  

 ،غيري وييّدد   م  أهل البيه أعمم مصائب  على أّن مصيبة سّيد الشهداء 

وهيي وثيوا    ،ويسوقنا ذلك إ  نتيجة باهي  ،سواء علم الّنا  أم جهلوا سّي ذلك

 ،ومييوهلم  األئمة وحتّدر أحاسيسهم ع  وجدان  ،صلة الّشيعة بأئمتهم 

وقييد وعاهييد الشيييعة  ،ووأسيسييهم  فهيياحل امليوكييملات واملوروثييات ميي  غيسييهم

 .نقلها جيالل بعد جيل

ابهم يشيييعتهم فكيييف يكييون حييال أصحيي   عاّميية  اليو حييياا هيييإذا اييان هيي 

ي ييي ي  غية مي يفي ياشية اينّيي ياهييوكملاوهم اليإّن مي يفي  ،ميامللتصق  بهم املتلّق  عنهي 

 ،ميية للنيييتيييلفييهم ُميالّتالي إّن سَييييوبيي ،األئميية   أصييل أّسسييه يّك عيييشيي

ماء يه أسي ياني يوإن ا ،هداء يمصيبة سيّيد الّشي  يعّلق بي يتيا ييي ميوصال فيوخص

 .ي  معة وشخصّياوهم غري واضحة املعامليعضهم غييب

وم  هاا القبيل ما رواحل اب  قولويه بإسنادحل إ  مسيمع بي  عبيد املليك اييدي       
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 أ فما وااي ما صنع به :قال لي أبو عبد ا   :قال ،البصيي يف حديث طويل

 ا  - يعين باةس   -

حتييى ييييى  ،لييالكوأسييتعرب  ،إي وا  :قلييه فتجييملع ا :قييال .نعييم :قلييه

 .حتى يستب  ذلك يف وجهي ،فأمتنع م  الطعام ،أهلي أثي ذلك علّي

والاي   ،أما إنك م  الاي  يعّدون م  أهل اجلملع لنا ،رحم ا  دمعتك :قال

ك يأميا إني   ،أمنون إذا أمّنيا يخوفنا ويي يخافون ليحملننا وييحملنون لييفيحون لفيحنا وي

لقونك يا يي ييوم ،كيوت بيلك امليّيتهم ميك ووصيد مووك حضور آبائي لييسرتى عن

ومللك املوت أرا عليك وأشد رمحة لك مي  األم الشيفيقة    ،  البشار  أفضليبه م

 .( )على ولدها

 فييإّن امليوكييمل عنييد راوي هيياا اةييديث هييو عمييم مصيييبة اإلمييام اةسيي   

واملغيو  يف وجدانيه هيو اةيملن الشيديد عليى مصييبته الييت وصيغي عنيدها مجييع           

وهاا هو حيال األعيم األغليب مي       ،وقد دّله سريوه يف بيته على ذلك ،ائباملص

 .األئمة روا  اةديث وأصحا  

 :خصوصّية أصحا  الكساء :ثانيال

ذلييك امليوكييمل  إّن أّول مييا نسييتفيدحل ميي  فقييه هيياا اخلييرب هييو وقييييي اإلمييام  

وازي و  وي  ،أعمم مصيبة م  سيائي األييام   ووأايدحل على أّن يوم قتل اةس  

 .مصيبته مصيبة م  مصائبهم مهما جّله وعممه

فأّايد أن اخلمسية أصيحا  الكسياء ايانوا       ،يف بييان عّلية ذليك    ع ثم شييَ 

هيو خيامس األطهيار يف قّصية      واإلميام اةسي     ،أايم اخلليق عليى ا  وعيا    

                                                

 (.4/10 )الشيعة  ، ووسائل (44/187)، وحبار األنوار ( 0 )راجع اامل المليارات   (   )
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ّّ  وقد حصَي ،الكساء طهري الييت  سيو  بآيية اليتّ   حتيه الكسياء اليمياني أِ    هم الين

إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعيْنِكْم   :يف إراد  اجلليل بتطهريهم يف قوله وعا حصيوهم 

سّلم اّوفق عليه ااّفة أهل القبلية  ُم ٍثيف حَد اليِّْجَس َأْهَل اْلَبْيهك َوُيَطهَِّيِاْم َوْطهَّرًيا

وايان يهيدف    ،عنيدها الفضيائل   ُيُغْصي وهيي فضييلة وَ   ،م  غيري خيالف بيينهم فييه    

فييأنملل هيياحل انييية   ،إ  وربيييملهم وإشييهار خصوصييّيتهم علييى ا  سييبحانه  ُيالييوح

شيحال عملّيال بديعال اما يف اخليرب   ا النّ َهوقد شيَح ،الشييفة إلثبات حّجيتهم

 .امليوي يف العوامل

 أصييحا  الكسيياء   اخلمسييةوقييد وييوّهم بعييٌ  وعييّدي مشوهلييا إ  غييري    

أنهيا خاصية   بعضيهم بالّسيياا عليى     بيل واسيتدلّ   ،أو قيابتيه  ملوجات الينّ  ا

 .وهو استد ل ميدود ،ّ اخلطا  هلووّجه ب  آيات ت حيث ورد ،هبملوجاو

الّيوايات اليت ذاييت حادثية الكسياء وسيبب نيملول آيية اليتطهري        فقد أمجعه 

ونيملل ضيم  انييات الييت ياطيب زوجيات الينّ        وأّنهيا مل   ،مسيتقّلة ا هلي ونملعلى 

، قد اّوفق املسيلمون عليى   و ،ربه اونها فيهّ  يانيات  ولك ب   وجودهاو

فكيم مي  آيية مدنيية وقعيه بي  آييات         ،أن القيآن الكييم مل ممع حسيب النيملول  

فتأّميل يف   ،وام يّلله مجلة أجنبّية ضم  خطا  متناسق يف جهية أخييى   ،مكية

 .ْيدكِا   إَّن  َاْييَدِا   َعمكييمٌ  َفَلم ا َرَأى َقمكيَصُه ِقد  مكْ  ُدُبٍي َقاَل إَّن ُه مكْ  َا :قوله وعا 

و حيظ   ُيوُسُف َأْعيَّْ  َعْ  َهَاا َواْسيَتْغفكيَّي لكيَاْنبككك إَّن يكك ِانيهك مكيْ  اْلَخياطكةك َ      

ه خطيا  عملييمل مصيي املوّجي    مستعيضية خيالل   "  ُيوُسُف َأْعيَّْ  َعيْ  َهيَاا  "  :مجلة

 .ة ع  الّسياا اليت يّللتهويتقّير بالك إمكان ورود آية الّتطهري أجنبّي ،لملوجته
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الصيحيح  ص باختصا  آية التطهري بالملوجيات اجتهياد يف مقابيل الينّ     القولو

خلمسية  اليتطهري ا يف آية  على أّن املياد بأهل البيه اليسول فقد نّص  ،الّصييح

أصيحا  الكسياء   اختصاصيها باخلمسية    شيك يف  اما أّنيه   ،أصحا  الكساء فقخ

 به هاحل اةقيقةورأهل السنة  وارد  م  طياالواألحاديث  ،دون غريهم. 

يف املستدرا على الصحيح  بسندحل عي  واثلية    فقد أخي  اةاام النيسابوري

انطليق   :فقاله فاطمية   ،فلم أجدحل  جةه أريد عليال :ب  األسقع قال

 فيدخل ودخليه   فجياء ميع رسيول ا      ،يدعوحل فاجلس  إ  رسول ا 

 فأجلس ال واحد منهما عليى  وحسينال حسنال  فدعا رسول ا  :قال ،معهما

 ،وأنيا شياهد   ،علييهم ثوبيه   ثيم ليفّ   ،وأدنيى فاطمية مي  حجييحل وزوجهيا      ،فخاحل

اللهم  إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعْنِكْم اليِّْجَس َأْهَل اْلَبْيهك َوُيَطهَِّيِاْم َوْطهَّرًيا :فقال

 .( )هؤ ء أهل بييت

هؤ ء  :نفس اةديث بملياد    واثلة ب  األسقع وأخي  أيضا بسندحل ع

 .(1)اللهم أهل بييت أحق أهل بييت

 عميي بي  أبيي سيلمة ربييب الينّ        وأخي  الرتماي يف صحيحه بسندحل عي  

إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعْنِكْم اليِّْجَس َأْهَل  على النّ  ملا نملله هاحل انية :قال

ليهم  فيدعا فاطمية وحسينا وحسيينا فجلّ     ،يف بييه أم سيلمة   َيِاْم َوْطهَّرًيااْلَبْيهك َوُيَطهِّ

                                                

هاا حديث صحيح على شييط  : ثم قال اةاام، ( 1/41)املستدرا على الصحيح  راجع (   )

 .مسلم ومل خييجاحل

هاا حديث صحيح على شييط  : قال اةاام، ثم (17 /3)املستدرا على الصحيح  راجع (  1)

 .على شيط مسلم :يف التلخيص قال الّاهّ، الشيخ  ومل خييجاحل
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اللهم هيؤ ء أهيل بيييت فأذهيب      :لهم بكساء ثم قالفجّل ،بكساء وعلي خلف ةهيحل

قيال أنيه   ا وأنيا معهيم ييا نيّ ا       :سلمة قاله أم ،عنهم اليجس وطهيهم وطهريال

 .( )وأنه على خري ،على مكانك

قيال   :ريحل بسند صحيح عي  سيعد بي  أبيي وقيا  قيال      وروى الطربي يف وفس

وأدخلهم حته  ،فأخا علّيال وابنيه وفاطمة ،ح  نملل عليه الوحي ا   رسول

 .(1)رّ  هؤ ء أهلي وأهل بييت :ثوبه ثم قال

                                                

حديث غييب م  حديث عطياء عي     هاا: قال الرتماي، و( 1/31)صحيح الرتماي راجع (   )

 .الشيخ األلباني هحوقد صّح. عمي ب  أبي سلمة

واألحاديث امليوّية يف اتيب أهيل السيّنة واجلماعية يف حيديث      (.0/178 )وفسري الطربي راجع (  1)

اةها متفاووة، إّ  أّن مؤّداها واحد، و بيّد مي  عيي  بعضيها حتقيقيال      الكساء ارري  جّدال، وألف

 .للتأايد

إنيي  : بسند صحيح ع  عميو ب  ميميون قيال  ( 1  /1)السن  الكربى  أخي  النسائي يففقد 

نا، وهو يومةيا  ب إما أن وقوم معنا وإما أن يلو: أواحل وسعة رهخ فقالوا جلالس إ  اب  عبا  إذ

 ثوا فال أدري ميا قيالوا، فجياء هيو يينف      أنا أقوم معكم، فتحّد: ، قالقبل أن يعمى صحيح

: شيي، وقعيوا يف رجيل قيال رسيول ا       يقعون يف رجل ليه عَ  ،ووّف أّف: ثوبه وهو يقول

ا أيي  عليي    :فقيال  يه ا  أبدال، فأشيف م  استشيف،مل  خي جالل حيب ا  ورسوله،رألبعر  

يبصيي، فنفيث يف    يطح ، فدعاحل وهيو أرميد ميا يكياد أن    وهو يف اليحا يطح  وما اان أحدام 

أبيا بكيي بسيور  التوبية،      فجاء بصفية بنيه حييي، وبعيث    عينيه ثم همّل الياية ثالثال فدفعها إليه،

ميين وأنيا منيه، ودعيا رسيول ا          يياهب بهيا إّ  رجيل    :وبعث عليال خلفه فأخاها منه فقال

 الليهم هيؤ ء أهيل بيييت فأذهيب      : م ثوبيال فقيال  ومّد عليه اةس  واةس  وعلّيال وفاطمة

وايان أّول مي  أسيلم مي  النيا  بعيد خدمية، وليبس ثيو            ،عنهم الّيجس وطهيهم وطهيريال 

نّ  وهم حيسبون أنه ونام فجعل املشياون ييمون اما ييمون رسول ا   رسول ا  
 



12 

                                                
 
قد ذهب إ  حنو بةي ميمون  إن نّ ا  : فقال علي نّ ا ، يا: ا ، فجاء أبو بكي فقال

 .حتى أصبح العلّي فاوبعه، فدخل معه الغار، واان املشياون ييمون

أميا ويضيى   : قال،  ، فبكى: أخي  معك ا فقال: وخي  بالنا  يف غملو  وبوا، فقال علي

يعيين يف   أنيه خلييفيت،   :أن وكون مين مبنمللة هارون م  موسى إّ  أنك لسه بنّ، ثيم قيال  

ييدخل املسيجد وهيو     وسّد أبيوا  املسيجد غيري بيا  عليي، فكيان      : دي، قالال مؤم  م  بع

 .م  انه وليه فعلي وليه: جنب وهو يف طييقه ليس له طييق غريحل، وقال

عامي ب  سعد بي    بسند صحيح ع    (31 )وأخي  النسائي يف خصائص اإلمام علي 

أنيا  : ّب أبيا وييا  ا فقيال   وسي  ما مينعك أن: أمي سعدال معاوية، فقال: أبي وقا  ع  أبيه قال

  يكون لي واحد  منها أحيب إليي مي  محيي     ةل أسّبه، فل  ذايت ثالثال قاهل  رسول ا  

ييا رسيول ا    : يقول له وخّلفه يف بع  مغازيه، فقال له علي مسعه رسول ا   النعم،

 ة هيارون أما ويضى أن وكون مين مبنمللي  :والصبيان ا فقال رسول ا  ء أيلفين مع النسا

رجيالل حييب ا     ألعطّ  الياية غيدال : م  موسى إّ  أنه   نبّو  بعدي ا ومسعته يقول يوم خيرب

علّييال فيأوي بيه أرميد فبصيق يف       ادعيوا ليي  : تطاولنا إليهما، فقيال فورسوله وحيبه ا  ورسوله، 

َعْنِكْم اليِّْجَس َأْهَل اْلَبْيهك َوُيَطهَِّيِاْم إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب  :ومّلا نملله. عينه ودفع الياية إليه

 .اللهم هؤ ء أهل بييت: علّيال وفاطمة وحسنال وحسينال فقال دعا رسول ا   َوْطهَّرًيا

بسند صيحيح عي  عيامي    ( 90)خصائص أمري املؤمن  علي ب  أبي طالب   يف  أيضال وأخي 

علييه اليوحي فأخيا علييال وابنييه وفاطمية،       ذايت ح  نيملل  : مرله وفيهب  سعد ب  أبي وقا  

 .رّ  هؤ ء أهل بييت وأهلي: حته ثوبه ثم قال فأدخلهم

اةس   لجّل أّن النّ  أم سلمة  بسندحل ع ( 1/677)وأخي  الرتماي يف صحيحه 

 أذهيب عيينهم  يت،الليهم هيؤ ء أهيل بيييت وخاّصي     : ثيم قيال   واةسي  وعليي وفاطمية اسياًء،    

 .خري إنك إ : وأنا معهم يا رسول ا  ا قال: ، فقاله أم سلمةالّيجس وطهيهم وطهريال

ع  عمي  ويف البا  هاا حديث حس ، وهو أحس  شيء روي يف هاا البا ،: الرتمايوقال 

 .اب  أبي سلمة وأنس ب  مالك وأبي اةياء ومعقل ب  يسار وعائشة
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بأصيحا   اليتطهري  وقد صّيح مجيع مي  علمياء أهيل الّسينة باختصيا  آيية        

                                                
 
نميي   مّليا : طاليب قيال   عي  عبيد ا  بي  جعفيي بي  أبيي      ( 48 /3)وأخي  اةياام يف املسيتدرا   

: مي  ييا رسيول ا  ا قيال    : ةصفّي ادعوا لي، فقاله: إ  الّيمحة هابطة قال رسول ا  

اساءحل، ثم  فألقى عليهم النّ  بهم، علّيال وفاطمة واةس  واةس ، فجيء أهل بييت،

: وجيل  د، وأنيملل ا  عيملّ  د وآل مييحمّ عليى مييحمّ   هؤ ء آلي، فصّل اللهم: رفع يديه ثم قال

     إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعْنِكْم الييِّْجَس َأْهيَل اْلَبْييهك َوُيَطهِّيَيِاْم َوْطهَّيرًيا .هياا   :قيال اةياام  و

 .حديث صحيح اإلسناد ومل خييجاحل

يف : أّنيه قاليه   يسار ع  أم سلمة  ع  عطاء ب ( 6 1/4)املستدرا يف وأخي  أيضا 

 َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعْنِكْم اليِّْجَس َأْهَل اْلَبْيهك َوُيَطهَِّيِاْم َوْطهَّرًياإَّن : بييت نملله هاحل انية

 الليهم : فقيال  إ  عليي وفاطمية واةسي  واةسي       فأرسيل رسيول ا    : الهق

إ  خيري،   إّنيك : قيال ا يا رسول ا ، أنا م  أهل البيه : هؤ ء أهل بييت، قاله أم سلمة

وأقيّيحل   صيحيح عليى شييط الشييخ     : قيال اةياام  و .بييت، اللهم أهليي أحيق   وهؤ ء أهل

  .الاهّ يف ولخيصه

بسيندحل عي  شيداد     ع  اإلمام أمحد ب  حنبل( 3/483484)ب  ارري ويف وفسري القيآن العميم  

فشيتموحل   علّييال   وعنيدحل قيوم فياايوا    دخليه عليى واثلية بي  األسيقع      : ب  عّمار قيال 

: فقالشتموحل فشتمته معهم،  قد: شتمه هاا اليجل ا قله: ا قاموا قال ليفلّم فشتمته معهم،

أسيأهلا عي     أوييه فاطمية   : بليى، قيال   :ا قليه  أ  أخربا مبا رأيه م  رسيول ا   

ومعيه   فجلسه أنتميحل حتى جاء رسيول ا    ووجه إ  رسول ا  : فقاله علي 

 دخيل فيأدنى علّييال وفاطمية     آخيا ايل واحيد منهميا بييدحل حتيى        وحس   علي وحس 

ايل واحيد منهميا عليى فخياحل ثيم       ( ي ا  عنهميا رض)يديه وأجلس حسنال وحسينال  وأجلسهما ب 

إَّن َما ُييَّييُد اللذيُه لكُييْاهكَب َعيْنِكْم الييِّْجَس       :هاحل انية  ىساءحل ثم ولا لّف عليهم ثوبه أو قال

 .اللهم هؤ ء أهل بييت وأهل بييت أحق: وقال َأْهَل اْلَبْيهك َوُيَطهَِّيِاْم َوْطهَّرًيا
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يوسف ب  موسيى  أبو احملاس  المة العومنهم الفقيه اةنفي  ،دون غريهمالكساء 

وقوليه   :فقد أورد بعي  األحادييث ثيم قيال     ،يف اتابه معتصي املختصي ،اةنفي

 إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعْنِكْم اليِّْجَس َأْهَل اْلَبْييهك َوُيَطهِّيَيِاْم َوْطهَّيرًيا    :وعا 

ويى أنيه جياء خطيا  امليااي      أ  ،ألهل البيه وويفيعال ملقدارهمفال وشيي استةناٌف

 ،يف هياحل انيية   فال حجة ألحيد يف إدخيال األزوا    ،فقال عنكم ومل يقل عنك 

بييا  فاطميية فقييال  اييان إذا أصييبح أوييى يييدل عليييه مييا روي أن رسييول ا  

إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُييْاهكَب َعيْنِكْم الييِّْجَس َأْهيَل اْلَبْييهك      السالم عليكم أهل البيه 

َطهَِّيِاْم َوْطهَّرًياَوُي
( ). 

روي ع  رسول  با  بيان مشكل ما)مشكل انثار  وقال اإلمام الطحاوي يف

إَّن َما ُييَّييُد اللذيُه لكُييْاهكَب َعيْنِكْم الييِّْجَس َأْهيَل        :املياد بقوله وعا  يف :( ا  

 ا م  هم اْلَبْيهك َوُيَطهَِّيِاْم َوْطهَّرًيا

 ملا نملله هاحل انيية دعيا رسيول    :  سعد ع  أبيه قالع  عامي بفيوى مسندال 

فكيان   .اللهم هيؤ ء أهيل بيييت    :وقال عليال وفاطمة وحسنال وحسينال  ا  

اطمة يلي وفيييا  وعيي رسيول  :ي هياحل انييية هييم يما فيييي هيياا اةييديث أّن امليياد بيي يفي 

 .وحس  وحس 

 وعلييي نمللييه هيياحل انييية يف رسييول ا   :قالييه عيي  أم سييلمةوروى مسييندال 

إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعْنِكْم اليِّْجَس َأْهَل اْلَبْيهك : وفاطمة وحس  وحس  

 .األّول ففي هاا اةديث الاي يف .َوُيَطهَِّيِاْم َوْطهَّرًيا

                                                

 (.1/166169)معتصي املختصي راجع (   )
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فيّدل ميا روينيا مي       :قيال  ثم   أم سلمة ّد  عيد عنبأساروى أحاديث و

ذاينا فيها مل ييد به أّنهيا اانيه    مّما ،إ  أم سلمة هاحل انثار مما اان م  رسول ا 

امليياد مبيا فيهيا هيم رسيول ا  وعليي        وأّن ،مّميا أرييد يف انيية املتليو  يف هياا البيا       

 .وفاطمة واةس  واةس  دون م  سواهم

 :ثّم قال ،الّسابقل أبو احملاس   استد  ي  ميقمبا لالك استدل و

جياء اةسي  بي      ثم :و  يف شيح الشمائلمد حبسميح وقال العالمة سيدي

 علي فأدخله ثم جاء اةس  فدخل معهم ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثيم جياء عليي   

إَّن َما ُييَّيُد اللذيُه لكُييْاهكَب َعيْنِكْم الييِّْجَس َأْهيَل اْلَبْييهك َوُيَطهِّيَيِاْم         :فأدخله ثم قال

 .( )لبيه يف انيةويف ذلك إشار  إ  أّنهم املياد بأهل ا َوْطهَّرًيا

 :وقال العالمة أبو بكي اةضيمي يف رشفة الصادي

به اجلماهري م  العلماء وقطع به أاابي األئمية وقاميه بيه اليرباه       والاي قال

دنا علييي وفاطميية أن أهييل البيييه امليييادي  يف انييية هييم سيييّ   وومييافيت بييه األدليية

 .وحي مساويإّ  ع  أمي إهلي و  وما يصيصهم بالك منه ،وابناهما

ومبا أوردوه منها يعلم قطعيال أن امليياد    ،يف هاا البا  ارري  واألحاديث :وقال

و  التفيات إ  ميا ذاييحل     هيم عليي وفاطمية وابناهميا      بأهيل البييه يف انيية   

بكيونهم أهيل البييه     م  أن يصيص اخلمسة امليااوري    صاحب روح البيان

ومبييا سييبق ميي   ،تضييي بالعجييب  وهييّور يقميييح ذلييك ألّن ،ميي  أقييوال الشيييعة

 .(1)يسفي الصبح لاي عين  األحاديث وما يف اتب أهل السنة السنية

                                                

 (.1/86)لوامع أنوار الكواب الّدري راجع (   )

 .البا  األول( 4 3 )اهلادي    رشفة الصادي م  حبي فضائل بين النّراجع (  1)
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وغريهما  ،رشاد الفحولوالّشوااني يف إجوهي العقدي  يف هودي مقال الّسبه و

حسيب  مفهوم أهل البيه ا ل حّتى  حتمال دخول المّلوجات يف ميج مّما   يبقي

والّنصيو    ،إ  الينّ   ينتسيب   إدخال اّل مي   فضالل ع ،انية الكيميةد لة 

وليو   أصيحا  الكسياء   ووقتصيي د  وهيا عليى     ،الّصيحية اما ويى ويأبى ذليك  

ومل  ..هياا .. أم سلمة مي  اليّدخول وجيٌه أصيالل     اان ميك  دخوهلّ  ملا اان ملنعه 

 ،ذليك بيل الّيوايية عينهّ  بعكيس      ،هّ  دخوهلّ  يف مفهوم آية اليّتطهري واحد  منوّدعَّ 

 .أصحا  الكساء وعليه فإّن انية الكيمية نازلة يف خصو  اخلمسة 

موعال إ  مييدلول آييية الييّتطهري منقبيية جليليية    ميييج واةاصييل أّن خييرب الكسيياء  

خصوصييال إذا مييا  حمنييا    ،وفضيييلة عميميية وتضيياءل عنييدها املناقييب والفضييائل   

 ،لة على ذليك بطيا شيعتهم فإّنها أخّص د  أهل البيه األخبار الوارد  ع  

  يلحقهيم فييه مليٌك مقيّي  و       ،مقياٌم شيامخٌ   ويمهي منها للخمسة الّنجباء 

ّّ ميسل  .و  حيتمل فضلهم إّ  م  شيح ا  وعا  صدرحل لقبول أميهم ،ن

نملله  :قال ي يف وفسري انية ع  أبي اجلارود ع  أبي جعفي القّم ىَووَر

وذليك   ،مية واةسي  واةسي     وعلي ب  أبي طالب وفاط يف رسول ا  

عليييا وفاطميية واةسيي   دعييا رسييول ا   يف بيييه أم سييلمة زوجيية اليينّ  

 .له خيربّيال ودخل معهم فيه ثم ألبسهم اساًء واةس  

الليهم   ،الليهم هيؤ ء أهيل بيييت الياي  وعيدوين فييهم ميا وعيدوين          :ثم قيال 

 .فنملله هاحل انية ،أذهب عنهم اليجس وطّهيهم وطهريال

 وأنا معهم يا رسول ا  ا :فقاله أم سلمة
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 .فإنك إ  خري ،أبشيي يا أم سلمة :قال

إن جّهييا  ميي  النييا    :قييال أبييو اجلييارود وقييال زيييد بيي  علييي بيي  اةسيي    

وأيم ا  لو  ،وقد اابوا وأمثوا يملعمون أنها أراد ا  بهاحل انية أزوا  النّ 

 ،اليييجس ويطهيييا  وطهييرياللييياهب عيينك   :لقييال عنييى بهييا أزوا  اليينّ 

َواْذِاْيَن ما ُيْتلى فكي ُبُيووكِك   َو  َوَبي ْجَ  وَلْسُت    :ولكان الكالم مؤّنرال اما قال

َاَأَحٍد مكَ  النِّساءك
( ). 

ي دعبل ع  اليضيا عي  آبائيه عي      إلى الشيخ الطوسي يف األمالي بإسناد َووَر

 ،هياحل انيية يف بيييت ويف ييومي    نملليه   :ع  أم سيلمة قاليه   علي ب  اةس  

وجياء   فيدعا علّييا وفاطمية واةسي  واةسي        ،عندي واان رسول ا  

الليهم أذهيب    ،اللهم هيؤ ء أهيل بيييت    :ثم قال ،جربئيل فمّد عليهم اساء فداّيال

 .عنهم اليجس وطّهيهم وطهريال

 .يلوأنه منا يا جربئ :فقال النّ  ّمد اميح وأنا منكم يا :قال جربئيل

وأنا م  أهل بيتيك ا وجةيه ألدخيل     ،يا رسول ا  :فقله :قاله أم سلمة

 ،أنه م  أزوا  نيّ ا   ،إنك إ  خري ،اوني مكانك يا أم سلمة :فقال ،معهم

إَّن َما ُييَّيُد اللذُه لكُيْاهكَب َعيْنِكْم الييِّْجَس َأْهيَل اْلَبْييهك     مد ميح إقيأ يا :فقال جربئيل

ّّ وعلي وفاطمة واةس  واةس   ْطهَّرًياَوُيَطهَِّيِاْم َو يف الن
(1). 

متكيّير  حبسيب   هيو أّنهيا   اةادثية امليوبطية بالكسياء    يف يمهي بعيد النميي   الاي و

                                                

 (.31/109)راجع حبار األنوار (   )
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و  ميانع مي     ،حااية ع  موقف واحد بالّضييور  ليسه وهاحل الّيوايات  ،الواقع

ةصي اةسيّية  أدا  ا وقد استخدم رسول ا   ،وعّدد األحداث امليوبطة بالكساء

 ،ودّلل على فضلهم بالّتحدييد يف ميوارد متعيّدد     ،هاحل يف أاري م  موقف وموط 

بل ونرتّقى بعد التتّبع إ  القول بأّنه قد استخدم اةصي بالكساء يف غيري مناسيبة آيية    

ميدّلالل   ،فقد دّله نصو  على عسيدحل األسلو  نفسه يوم املباهلة ،التطهري أيضال

 .دون غريهم األطهار اوها باخلمسة على حصي مضمون آي

بيي  طيياوو  يف سييعد السييعود بإسييناد إ    اوسيينورد باختصييار مييا رواحل السيييد   

 املنكييدر أّن السييّيد والعاقييب أسييقفا ميييان وفييدا يف سييبع  رااييب إ  اليينّ        

َفَميْ  َحاج يَك    :الوحي ونملل علييه  حّتى وغشى النّ  ،وجلسوا إليه وناةيوحل

دك ما جاَءَا مكَ  اْلعكْلمَّ َفِقْل َوعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنيا َوَأْبنياَءِاْم َونكسياَءنا َونكسياَءِاْم     فكيهك مكْ  َبْع

 ،فتليى علييهم القييآن    َوَأْنِفَسنا َوَأْنِفَسِكْم ُثم  َنْبَتهَّْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة ا ك َعلى اْلكياذكبك َ 

فقيال   .إذا ايان غيدال باهلنياا    :افقيالو  .إن ا  قيد أمينيي مببياهلتكم    :وقال هليم  

 ،بكري  أوباعه مي  أوبيال النيا     ،حتى ننمي مب  يباهلنا غدال :القوم بعضهم لبع 

 فإنهم وشيج األنبياء وموضع بهلهما  ،أم بأهله م  أهل الصفو  والطهار 

بيمينيه عليي وبيسيارحل اةسي  واةسي        فلّما اان م  غد غدا رسيول ا   

 وعليى اتيف رسيول ا      ،عليهم اةلل النجيانيية  ،وم  ورائهم فاطمة 

 ،فأمي بشجيو  فكسح ما بينهميا  ،اساء قطواني رقيق خش  ليس بكريف و  لّي 

وأدخيل منكبيه األيسيي معهيم حتيه       ،ونشي الكساء عليهما وأدخلهم حته الكسياء 

 ،ورفييع يييدحل اليمنييى إ  السييماء للمباهليية   ،معتمييدال علييى قوسييه الّنبييع   ،الكسيياء
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 !!النا  ينميون  وأشيف

فقييال  ،واصييفي لييوُن السيييد والعاقييب وزلييمل  حتييى ايياد أن يطيييم عقوهلمييا  

 ،ميا باهيل قيوٌم قيّخ نبّييال فنشيأ صيغريهم وبقيي ايبريهم          :أ نباهله ا قيال  :أحدهما

 ،ار ميح ولك  أرحل أنك غري مكرتث وأعطه م  املال والّسالح ما أراد فإن اليجل

ليةاّل يييى أنيه قيد وقيّدمه معيفتنيا بفضيله وفضيل أهيل           ،أ بهؤ ء وباهلنا :وقل له

أي  :ييدحل إ  الّسيماء للمباهلية قيال أحيدهما لصياحبه       فلميا رفيع الينّ     ،بيته

 !! دارا اليجل فإنه إن فاحل ببهلة مل نيجع إ  أهل و  مال  ،رهبانّية

 أ بهؤ ء وباهلنا ا ،يا أبا القاسم :فقا 

 ،ه األر  بعييدي إ  ا  وجهيية هييؤ ء أوجييه ميي  علييى وجيي    ،نعييم :قييال

 ،يا أبا القاسم :وقا  له ،يعين اروعدا واّيا ،فبصبصا :قال. .وأقيبهم إليه وسيلة

نعطيك ألف سيف وألف درع وألف حجفة وأليف دينيار ايل عيام عليى أن اليّدرع       

حتى نأوي مي  ورائنيا مي  قومنيا فينعلمهم بالياي        ،والسيف واةجف عندا إعار 

ملية وإميا  يإما اإلسيالم وإميا اجلي   يفي  ،هميلى مي  مني  يكون األميي عي  يا فيي يرأينا وشاهدني 

 .املقاطعة يف ال عام

أما والاي بعرين بالكيامية ليو بياهلتموني     ،قد قبله منكما :فقال النّ 

ثم ساقها إ  مي  وراءايم    ،مب  حته الكساء ألضيم ا  عليكم الوادي نارال وأّجج

فهييبخ عليييه جربئيييل اليييوح األميي   ،يف أسيييع ميي  طيييف العيي  فحيييقتهم وأّججييال

لو باهليه   ،وعملوي وجاللي :إن ا  يقيئك الّسالم ويقول لك ،ّمدميح يا :فقال

مب  حته الكساء أهل الّسماء وأهل األر  لتساقطه عليهم الّسماء اَسفال متهافتة 

يديه  فيفع النّ  ،ولتقطعه األرضون زبيال سائحة فلم يستقي عليها بعد ذلك
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عليى مي  ةلمكيم حّقكيم و سيين األجيي الياي         :ئي بيا  إبطيه ثيم قيال  حتى ر

 .( )افرتضه ا  عليهم فيكم بهلة ا  وتابع إ  يوم القيامة

عند ا  وعا  وعمييم   األطهار فتأّمل يف منمللة الواحد م  هؤ ء اخلمسة 

ايييا لييتعلم أّن مملاييياهم فييوا ممل ،واألخبييار ناطقيية مصييّيحة بعلييّو مقييامهم ،ايامتييه

ويطي ببالي رواية وناسيب املقيام قيد مسعتهيا مي  بعي  الِكّميل ومل أعريي          ،البشي

 :ومؤّداها أّن ا  سبحانه مّلا أنملل قوله ،عليها يف مصدر معترب

َيُاوِقوَن فكيَهيا   .َ بكركَ  فكيَها َأْحَقاًبا .لكْلطذاغكَ  َمآًبا .إَّن  َجَهن َم َااَنْه مكْيَصاًدا  َ

 .إَّن ُهيْم َاياُنوا َ  َيْيُجيوَن حكَسياًبا     .َجيمَلاًء وََّفاقليا   .إَّ ذ َحمكيًميا َوَغس ياقلا   .َوَ  َشَياًبا َبْيًدا

 .َوَاا ُبوا بكآَياوكَنا اكا اًبا

فسييأل جربئيييل عيي   ،وعمييم عليييه عيياا  أّمتييه ،ذلييك عييمّل علييى اليينّ 

 !إّنهم م  أّمتك :وقال ،فأطيا جربئيل خجالل منه ،مستحّقي هاا العاا  األليم

وجريى   ،تيه لبقيع حتى يدعوا ألّمإ  ا أصحا  الكساء  النّ أخي  ف

 ،إهلييي أّميييت :رأسييه قييائالل واشييف اليينّ  ،اخلمسيية الّطيياهيون علييى الّياييب

 واشيف عليّي    ،فنملله الّيمحة م  الّسماء الّسابعة إ  الّسادسية  ،وشيعة أخي

ملليه الّيمحية مي  الّسيماء الّسادسية إ       فن ،وشييعيت  ،إهليي أّمية أخيي    :رأسه قيائالل 

 ،وشييعة ابي  عّميي    ،إهلي أّمية أبيي   :مقنعتها قائلة واشفه المّلهياء  ،اخلامسة

 :رأسيه قيائالل   واشيف اةسي     ،فنملله الّيمحة م  الّسماء اخلامسة إ  الّيابعية 

 .فنملله الّيمحة م  الّسماء الّيابعة إ  الّرالرة ،شيعة أبي ،إهلي أّمة جّدي
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ّّ  مّلا هّم اةس  و  :قائالل اشف رأسه هبخ األم  جربئيل على الن

 !!واةس    يكشف ع  رأسه  ،لقد نملله الّيمحة إ  مساء الّدنيا

خصوصيّية عليى سيائي اخلمسية      أّن لسميام اةسي    نقيول هنيا   أن  ناوميكن

هيل  فمصيبته حاضي  يف عيامل الغييب ويعيفهيا أ    ،م  حيث املصيبة الطاهيي  

واشييُف رأسييه يصييّور مأسيياوه املقبليية يف يييوم       ،الّسييماء أارييي ميي  أهييل األر    

ومعليوٌم أّن   ،واليت أّثيت على الكون واملالئكية وميا ُيييى وميا   ُيييى      ،عاشوراء

اشييف رأسييه الشييييف هييو املشييهد املفجييع األخييري قبييل شييخو  الّشييمي بيي  ذي    

 !!اجلوش  إ  مصيعه 

هييي اليييت شييهدوه  ،حتييَه الكسيياء اليميياني فييإّن املالئكيية اليييت شييهدوه صييغريال 

الييت شيهدت رأسيه يف حجيي جيّدحل      املالئكية  و ..مسلو  اللبا  على بوغاء اييبالء 

واليت شهدوه  ..شهدت رأسه فوا عالي القنا  والّييح والعب شيبته املصطفى 

مي  ضييبة حجيي     ه دميال الّيأ  وقد وفّجي جبيُني  عتّمال حته الكساء شهدوه مكشوَفُم

 !!عفيتوف اجِلأبي اة

و ح حديث الكسياء يف ذهنّيية    ،مصيبته عميَم فضله  وقد ساوى عميُم

فهييي مصيييبة خييامس    ،وذايييوحل عنييد ورود خييرب مصيييعه   ،املقييّيب  عنييد مقتلييه  

فكيف ُيقتل بهاحل الّطييقية مي     ،العملاء والّسلو  للخلقوهو  أصحا  الكساء 

نسييانّية يف فيدهييا األامييل اإل ُفحكييوايييف ُوْج ،يكييون هيياا فضييله وشيييفه ومنمللتييه

 !! ونسختها املفيد  اليت ل  وتكّير 

وقييد روى السييّيد ابيي  طيياوو  يف الطيائييف بإسيينادحل إ  سييهل أّن أم سييلمة  
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قتلوحل قتلهم  :وقاله ،ح  جاء نعي اةس  لعنه أهل العياا زوجة النّ 

فاطميية وقيد جاءوييه   فيإني رأيييه رسييول ا    ،غيّيوحل وأذّلييوحل لعيينهم ا   ،ا 

فقيال   ،غدا  بربمة قد صنعه فيها عصيد  حتملها يف طبق حتى وضعتها ب  يدييه 

 أي  اب  عمك ا :هلا

وجياءت وقيود ابنيهيا     ،اذهّ فادعيه فأويين بابنيه :قال ،هو يف البيه :قاله

 حتيى دخليوا عليى رسيول ا       ،وعليي ميشيي يف أثيهيا    ،ال واحد منهما بييد 

 .ع  ميينه وجلسه فاطمة ع  يسارحلفأجلسهما يف حجيحل وجلس علي 

فاجتا  م  حتيت اساء خيربّيال اان بساطال لنيا عليى املرابية يف     :قاله أم سلمة

وألوى بيدحل اليمنى إ  ربه عيمل   ،وأخا بطييف الكساء فلّفه رسول ا   ،املدينة

 ،الليهم هيؤ ء أهيل بيييت أذهيب عينهم الييجس وطّهييهم وطهيريال          :وقال ،وجل

 أ لسه م  أهلك ا  ،ا  يا رسول :قله

فأدخلين يف الكساء بعيد ميا قضيى دعياؤحل  بي  عميه عليي وابنتيه          ..بلى :قال

فاطمة وابنيها 
( ). 

واانوا العملاء والسلو   ،عصمة اخللق عند الشدائد أصحا  الكساء فكان 

ّّ  ،للّنييا  فكييانوا  بقييي علييي وفاطميية واةسيي  واةسيي   ومّلييا مضييى اليين

 اان يف علي واةس  واةسي    ومّلا مَضه فاطمة  ،  للّنا العملاء والّسلو

العيملاء   ايان يف اةسي  واةسي      ومّلا مضى عليي   ،العملاء والّسلو  للّنا 

 ،ايان يف اةسي  العيملاء والّسيلو  للّنيا       ومّليا مضيى اةسي      ،والّسلو  للّنا 

                                                

 (.31/111)راجع حبار األنوار (   )
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 ،للّنييا  مل يبييق مي  أصييحا  الكسيياء أحييد فييه عييملاء وسييلو    وبقتيل اةسيي   

 .فصار يومه أعمم األيام مصيبة ،واان ذهابه ااها  اجلميع

 :خصوصّية التلّقي املباشي م  النّ  :ثالرال

 يف بيان فضييلة أخييى اخيتّص بهيا اإلميام اةسي         ثم شيع اإلمام 

وهييي اختصاصييه بلقيياء  ،اانييه وراء وعميييم مصيييبته عليى األئميية ميي  ولييدحل  

فإّنهيا فضييلة يف حيّد ذاوهيا ووجيب ليه مقاميال         ،خا منيه والتلّقي عنه واأل النّ 

 !! خاّصال ميّيملحل على اةجج م  بنيه 

اليياي طيييا ذهيي   - وطبيعييّي أن يطيييا ذهيي  القييارىء الكييييم هيياا الّتسيياؤل

 ،أصيحا  الكسياء   عنيد وعلييل عميم مصييبته بكونيه خيامس        - الّياوي أيضال

والّسيلو  للّنيا  اميا ايان أبيوحل       العملاء فلماذا مل يك  اإلمام علي ب  اةس  

 ا وعّمه وأّمه وجّداحل 

أّن  :اول  فقيه االميه الّشيييف   مييح  جليوا  اإلميام    ااا لمييح  فإّننا نقيول 

ه لوَنُضييْفبيياءحل َيآإّ  أّن  ،آبائييه هييو اإلمييام واةّجيية بعييد   السييّجاد اإلمييام 

وميع أّن   ،ومسعوا منه ومل يكي  ليه ذليك    بكونهم قد لقوا النّ  وأبناءحل 

 .بائه خصوصّية نذلك  إّ  أّن ،ّلهميح ذلك   يضّي بعلمه وفضله وشيف

وووالييه انيييات يف شييأنهم    وقييد شيياهد الّنييا  قيييبهم ميي  رسييول ا       

وهييياحل أحادييييث  ،وعيييمّلزت انييييات مقيييامهم وخاصيييّيتهم لدييييه  ،خصوصيييال

ملي  ييأوي    فهم األصيل  ،فضائلهم ومناقبهم وأحواهلم قد جاوزت أحاديث العبادات

وقيد مسعيوا رّنية     ،وهم الواسطة يف العلم ،واألئمة مل  يتلوهم ،بعدهم م  اةجج

وعاصييوا اليوحي بأسيبا      ،مبحضييهم  الوحي ونملل جربئيل على رسول ا  
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  .وهلم خصوصّية الّسبق واملباشي  عنه  ،وقد شهد الّنا  ذلك ،نملوله

اييالم قييد يكييون  ؤمن  وإذا أردنييا أن نؤّاييد هيياا املطلييب فييإّن ألمييري امليي

 علييى أّننييا نقييّي بكونييه  ،خاّصيية أصييحا  الكسيياء ااشييفال عيي  فضيييلة 

وامليؤّدي عّمي     ،أنا اإلميام ملي  بعيدي    :فهو يقول ،أفضل اخللق بعد النّ 

إّ   ،وإني وإّياحل لعلى سبيل واحد ،و  يتقّدمين أحٌد إّ  أمحد  ،اان قبلي

 .( )أنه هو املدعو بامسه

فقييد اخييتّص امييا اختّصييوا    ،القيييآن الكييييم  علومييه وعلييومهم  ومكميي  

 ،وفاقوا الّنا  يف سرب أغوار القييآن وفقيه أسييارحل ومعانييه     ،بالتلّقي املباشي منه 

 :قال وقد روي يف اخلصال باإلسناد إ  سليم ب  قيس اهلاللي أّن أمري املؤمن  

فميا نملليه عليى     ،لي ابتيدأني ه مسيائ وإذا سكّه عنه وفنَيي  ،وانه إذا سألته أجابين

هيا  طيي وعّلميين    فكتبُت ،آيية مي  القييآن إّ  أقيأنيهيا وأمالهيا علييّ       رسول ا  

 ،وخاّصها وعاّمها ،كمها ومتشابههاوميح ،وناسخها ومنسوخها ،وأويلها ووفسريها

فما نسيه آية م  اتا  ا  و  علمال أميالحل   ،ودعا ا  لي أن يعطيين فهمها وحفمها

 .واتبته منا دعا ا  لي مبا دعاحل علّي

، اان أو يكون، أمي و  نهيو  وما ويا شيةال عّلمه ا  م  حالل و  حيام 

عّلمنيييه  و  اتييا  منييملل علييى أحييد قبلييه يف أمييي بطاعيية أو نهييي عيي  معصييية إ ّ    

يدحل عليى صيدري ودعيا ا  ليي      ثم وضع  ،فلم أنس حيفال واحدال ،وحّفمنيه

إنيي   ييا نيّ ا  بيأبي أنيه وأميي      :فقله ،علمال وفهمال وحكمال ونورالأن مي  قلّ 

 ،ء مل أاتبيه  ومل يفيتين شيي  ، منا دعوت ا  عمّل وجل لي مبا دعوت مل أنس شييةال 
                                                

 .ع  البصائي( 11/314)حبار األنوار (   )
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و   ،لسيه أخياف علييك النسييان     ،  :فقيال  ،تتخّوف علّي النسيان فيميا بعيد  َفَأ

 .( )اجلهل

عّلميين أليف بيا  مي         إن رسيول ا  :وي يف مصادر ارري  قوليه  وُر

ال با  منها يفيتح أليف أليف     ،اةالل واةيام ومّما اان وما هو اائ  إ  يوم القيامة

 .(1)حتى ُعّلمُه علم املنايا والباليا وفصَل اخلطا  ،با 

بيالنّ   أصيحا  الكسياء   واما أّن الّنا  يعيفون هاحل الّصلة املباشي  م  

 ّن األئميية ميي  ولييد اةسيي   فييّإنهم يشييهدون أ ،ومعيي  الييوحي  ييييوون

اميا يف اخليرب املتيواوي املشيهور      ،أصيحا  الكسياء   بواسطة  حديث النّ 

مّليا   :وفييه  ،املعييوف حبيديث سلسيلة اليّاهب     امليوي يف عيون أخبيار اليضيا   

نيسابور وأراد أن خيي  منها إ  امليأمون اجتميع علييه     وافى أبو اةس  اليضا 

ويحييل عنييا و  حتييّدثنا حبييديث  ،يييا ابيي  رسييول ا  :وا لييهأصييحا  اةييديث فقييال

مسعييه أبييي  :فييأطلع رأسييه وقييال ،واييان قييد قعييد يف العمارييية ،فنسييتفيدحل منييك

مد مييح  مسعيه أبيي   :مد يقولميح مسعه أبي جعفي ب  :موسى ب  جعفي يقول

مسعه أبي اةسي  بي  عليي     :مسعه أبي علي ب  اةس  يقول :ب  علي يقول

 :يقيول  مسعه أبي أمري امليؤمن  عليي بي  أبيي طاليب       :يقول ب  أبي طالب

مسعيه ا  جيل جالليه     :مسعيه جربئييل يقيول    :يقيول  مسعه رسول ا  

فلّميا مييت    :قيال  ،فم  دخل حصيين أمي  عياابي    ،  إله إ  ا  حصين :يقول

                                                

 (.1/130)راجع حبار األنوار (   )

 (. 11/46)راجع حبار األنوار (  1)
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 .( )بشيوطها وأنا م  شيوطها :الياحلة نادانا

وإذا رووا عنييه  ،ّييية عيي  رسييول ا  وايياا اةييال يف سييائي أخبييارهم امليو

       مباشي  فإّنهم يعنون هاا اإلسناد الّشييف الياي إذا وليي عليى الّصيم واليبكم

 ورّبما روى أحيدهم اخليرب بغيري هياا اإلسيناد أيضيال       ،والعمي لربؤوا بإذن ا  وعا 

اخليرب عي  بعي      ومد يف الكتيب روايية اإلميام أبيي جعفيي       ،لغيٍ  يف نفسه

 امييا يف رواييية اإلختصييا  باإلسييناد إ    ،اليياي  عاصيييهم  ليينّ صييحابة ا

مسعييه جييابي بيي  عبييد ا      :قييال ّمد بيي  مسييلم أّن أبييا جعفييي البيياقي    ميييح

سلمان  :ع  سلمان الفارسي فقال  سأله رسول ا   :األنصاري يقول

أبغي    ،صو  بيالعلم األول وانخيي  ميخ سلمان ،حبي العلم   يقدر على نملحه

 .(1)إ  آخي اخلرب .وأحب م  أحبه ،  أبغ  سلمانا  م

إّنما اان مستغنيال عي  هياا السيند بواسيطته املعهيود  بالّنقيل        وإن سّلمنا أّنه 

اميا أّنيه    ،وأمراليه  إّ  أّنه رّبما اان ييمي إ  غي  معّي  ح  ييوي ع  جابي 

    الّنيا  يفقهيون   إّ  أّنيه لييس ايّل     ،يستغين بعلمه اخلا  عي  أّي إسيناد أصيالل

وبالّتيالي فإّنيه يتفيّوا     ،فيضطي إ  وتويج حديره بهياا اإلسيناد ةاجية يف نفسيه     ،ذلك

 بييالتلّقي املباشييي عيي  اليينّ     علييى سييائي اةجييج    أصييحا  الكسيياء  

وويعيعيا   وقيد در  اةسينان    ،ومعاصي  الوحي والتنمليل بشهاد  الّنا  مجيعال

 .ّل وفاصيلهوعاصيا الوحي بك يف أحضان جّدهما 

لس ميج اان حيضي وروى أبو السعادات يف الفضائل أن اةس  ب  علي 

                                                

 (.3/9)راجع حبار األنوار (   )

 (.11/348)حبار األنوار (  1)
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وهو اب  سبع سن  فيسمع الوحي فيحفمه فيأوي أّميه فيلقيي إليهيا     رسول ا  

 :فقاليه  ،وجد عنيدها علميال فيسيأهلا عي  ذليك      فلما دخل علي  ،ما حفمه

وقد مسع الوحي فأراد  ،س فتخّفى يومال يف الدار وقد دخل اة ،م  ولدا اةس 

فإن  ،  وعجب  يا أّماحل :فقال ،فعجبه أّمه م  ذلك ،فارُوّج عليه ،أن يلقيه إليها

 .فخي  علي فقّبله ،ابريال يسمعين واستماعه قد أوقفين

 .( )لعّل سيدال ييعاني ،واّل لساني ،قّل بياني ،يا أماحل :ويف رواية

وقييد دّلييه  ،علييم مسييتقل  ميي  ولييد اةسيي   ئميية وأؤّاييد هنييا أّن ل 

 ،األخبار الّصحيحة على أّن علمهم غابي ومملبور ونقي يف القلو  ونكه يف األمساع

 أصييحا  الكسييياء  ّدثون ومّطلعيييون علييى الغيييب إّ  أّن   ميييح  وأّنهييم ُملييهمون  

وقيد شيهد الّنيا  قييبهم ومنيمللتهم       ،فهم األصل والواسطة ملي  بعيدهم   ،مُهوَنِلُضْفَي

  .صاصهم بالقيآن والتنمليلواخت م  النّ 

أو  و  ُيَتوّهم أّن هاحل اخلصوصّية مّطيد  يف اّل م  باشي األخيا عي  الينّ    

حجييج ا  وعييا  و   أصييحا  الكسيياء فييإّن  ،أّنهييا سييّيالة علييى سييائي الّصييحابة

وقيد بّيّنيا ميا يتكّفيل بيدفع       ،وقد دّله الّنصو  املتقّدمة على ذليك  ،ُيقا  بهم أحد

 .م بأقل وأّمل مّما يغين ع  اإلطالةهاا التوّه

إن عليي بي    "  :فهو يقيول  ،مؤّادال هاا املبدأ ولالك فقد أوى االم اإلمام 

ولكنيه مل   ،اةس  اان سّيد العابدي  وإمامال وحّجية عليى اخلليق بعيد آبائيه املاضي       

واان علمه وراثة ع  أبيه ع  جيدحل عي  الينّ     ،ومل يسمع منه يلَق رسول ا  

،   وفاطمة واةسي  واةسي    واان أمري املؤمن      قيد شياهدهم النيا  ميع

                                                

 (.43/338)، حبار األنوار (4/8)راجع املناقب (   )
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فكانوا متى نميوا إ  أحد منهم واايوا حاله مي    ،يف أحوال وتوا  رسول ا  

فلّمييا مضيوا فقييد النيا  مشيياهد     ،لييه وفييه  وقييول رسيول ا    رسيول ا   

إّ  يف فقييد  ،همومل يكيي  يف أحييد ميينهم فقييد مجيييع ،األايييم  علييى ا  عييمل وجييل

 ."فلالك صار يومه أعمم األيام مصيبة ،أّلنه مضى يف آخيهم اةس  

أصيحا  الكسياء   ومّلا أن وقع احملياور بقتيل سيّيد شيبا  أهيل اجلّنية وخيامس        

  قاولوحل فقد بال  ،وهتك حيمة حّجة ا  على العامل    باإلستهملاء بآييات

 ،واحتييمّلوا رأسييه املقييّد   ،خيييوهلمفداسييوا جسييدحل الّشييييف حبييوافي   ،ا  وعييا 

  ..ورفعوحل على عالي الّسنان

ّّ      ،الكيريم  فانطلقه حنجيويه بقيياء  القييآن     ليؤّايد صيلته املباشيي  بيالن

 .إ  مياميه الّسامية بعد أن ونحنح ليلفه اإلنتباحل اامالل ،والوحي

بالصييارف يف   نف عي  الّشيعّ أنيه صيلب رأ  اةسي       ميخ ى أبوَوَرَو

إَّن ُهيْم فكْتَييٌة آَمُنيوا بكيَيبِّهَّْم      :فتنحنح اليأ  وقييأ سيور  الكهيف إ  قوليه     ،فةالكو

 .فلم يملدهم ذلك إّ  ضال ل َوزَّْدناُهْم ُهدًى

َوَسييَيْعَلُم الذيياكيَ   :أّنهييم ملييا صيلبوا رأسييه علييى الّشييجي ُسيمع منييه   :ويف أثيي  

 ..َةَلُموا َأي  ُمْنَقَلٍب َيْنَقلكُبوَن

 :وُسيمع أيضيال يقييأ    ،بكاللذيهك    ِقيو َ  إَّ ذ  :يضال صووه بدمشق يقولوُسمع أ

َأن  َأْصحاَ  اْلَكْهفك َوالي قكيمَّ ااُنوا مكْ  آياوكنا َعَجبال    أمييا   :فقال زييد بي  أرقيم

 ( )!!أعجب يا اب  رسول ا 

                                                

 (.41/304)راجع حبار األنوار (   )
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مامة اليّبانّية الرابتة لسمام إّن م  لوازم البحث يف حديث الكساء البحث يف اإل

 أهييل بيتييه يسييعى لتأايييد رييياد   واييم اييان  ،بيينّص جلييي اةسيي  

فينّص   ،إميامتهم  لتأصييل قاعيد     هليم  وقد افرت  ا  املوّد   ،وقيادوهم

ت الّصيحاح أحاديريال عاّمية يسيتحيل     وقيد روَ  ،عليهم نّصا صحيحال   يقبل الشيك 

 .وهي آبية سوى هاا املصداا ،أهل البيه وطبيقها على غري 

 إ  جيابي بيي  مسيي  أنيه مسيع مي  اليينّ       ففيي صيحيح البخياري بإسينادٍ    

 .( ) يكون بعدي إثنا عشي أمريال :يقول

                                                

، وويياريخ بغييداد  (6976)اتييا  األحكييام ح  ( 6)راجييع هليياا اةييديث صييحيح البخيياري      (   )

مع إخيتالف أميري وخليفية، الصيواعق احمليقية      ( 60 /6)، وانمل العّمال (9693ح 4/313 )

يكيون إثنيا عشيي أميريال اليهم مي        : بينص  (13 / )، والبداية والنهاية (1)فصل (    )با  

 (.1/974)قييم، والكامل  ب  عدى 

وقد فاجأني بل أدهشين حاف هاحل األحاديث وأمراهلا م  بع  النسخ املطبوعة حديرال على 

أيدي بع  احملّقق ، واأّنهم يوارون باةاف والتغيري اةقيقية السياطعة املؤديية إ  إميامتهم     

     بنص عي  خيا  امليسيل         علميال أّن حتقييق أّي اتيا  يعيين ووثييق نّصيه وضيبطه ،

ليصل إلينا سليمال اما خّطه ووضعه صاحبه، بكّل أمانة ودّقة ونملاهة، إّ  أّنيه قيد طاليه ييد     

العبث العاوية الكرري م  املصادر اةديرية املهمة، اصيحيح البخياري الياي يعيّدحل أهيل السيّنة       

وقد اقتصي اةاف !! أّنه أصح اتا  بعد القيآن : ع واجلماعة ثاني الوحي ، وقد قال الب

( هيي  409 )يف أبيوا  اخليالف واملناقيب، مريل طبعية دار األرقيم       -اما رأيه -والتغيري 

لصحيح البخاري بتحقيق الشيخ قاسم الشماعي اليفاعي، وهو رئيس دائي  الشؤون الدينية 

 !!يف دار الفتوى اللبنانية
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 مسعيه رسيول ا     :ويف مصباح البغيوي عي  جيابي بي  مسيي  أنيه قيال       

 .( )إ  إثين عشي خليفة اّلهم م  قييم   يملال اإلسالم عمليملال :يقول

 أهل البيه اإلمامة حبّد   ينسجم إّ  مع القول بإمامة  ّّ ّد الّنوقد ح

ت بهم املااهب ّياح هاا اةديث م  العاّمة وأخَاوام يّبخ ُش ،على ماهب التشّيع

 !! وم  ميك  أن يكون األئمة م  قييم سوى أبناء الّيسول  ،عند وفسريحل

ميا قييل يف اةيديث    االم القاضي عيا  أحس   :قال اب  حجي العسقالني

اّلهيم متميع علييه     :لتأييدحل بقوله يف بع  طييا اةيديث الصيحيحة    ،وأرجحه

والاي وقع أن النا   ،جتماع انقيادهم لبيعتهوإيضاح ذلك أن املياد باإل ،النا 

إ  أن وقيع أميي اَةَكمي  يف     ،اجتمعوا على أبي بكي ثم عمي ثم عرمان ثم عليي 

ثم اجتمع النا  على معاوية عند صلح  ،ا باخلالفةفتسم ى معاوية يومة ،صفِّ 

بيل ِقتيل قبيل     ،ومل ينيتمم للحسي  أميي    ،ثم اجتمعوا عليى وليدحل يملييد    ،اةس 

ثم ملا مات يمليد وقع ا ختالف إ  أن اجتمعوا على عبد امللك ب  مييوان   ،ذلك

يمليد الوليد ثم سليمان ثم  :ثم اجتمعوا على أو دحل األربعة ،بعد قتل اب  الملبري

فهيؤ ء سيبعة بعيد     ،عمُي بي  عبيد العملييمل    :ويلل ب  سليمان ويمليد ،ثم هشام

اجتمع النا   ،والراني عشي هو الوليد ب  يمليد ب  عبد امللك ،اخللفاء الياشدي 

                                                
 

ها للعبث ببع  اتب اةيديث املهمية، حّتيى صيارت الطبعيات      وهكاا إمتدت هاحل األيادي ذاو

 .المتها، فحسبنا ا  ونعم الوايليمان لسيمة نادر  جّدال، وباوه وباع بأغلى األثيالقدي

، وهيو حيديث متفيق علييه،     (4680)اتا  املناقب ح ( 39 /4)راجع مصباح السنة للبغوي (   )

، ومسييلم يف الصييحيح  (9111)حكييام ح أخيجييه البخيياري أيضييال يف الصييحيح يف اتييا  األ    

 .يف اتا  اإلمار  با  النا  وبع لقييم( 413 /3)



11    

 

وانتشيت  ،ثم قاموا عليه فقتلوحل ،فولي حنو أربع سن  ،عليه ملا مات عّمه هشام

يتفيق أن متميع النيا  عليى خليفية بعيد        ومل ،الفنت ووغريت األحوال م  يومةا

 .( )ذلك

وعلييه ردوٌد   يسيعها هياا     ،واالم اب  حجي هاا متهافيه يدفعيه أدنيى نميي    

 :أنه قيال  ع  النّ فهو يتناق  مع ما صّح عندهم م  حديث سفينة  ،قامامل

 .(1)ثم وكون بعد ذلك ملكال ،اخلالفة ثالثون سنة

أبي بكي  ،خلالفة يف أربعةةديث باحنصار اقد صّيحوا بناًء على صّحة هاا اول

واةيديث   ،عميي بي  عبيد العملييمل    وأضياف بعضيهم    ،وعمي وعرميان وعليي   

هيو  بيل   ،أصيالل الث    وكيون خالفية   ّرالي أن ميا بعيد   يّدل على  ،واضٌح يف الّد لة

 .وهو حديث ململٌم هلم على اّل الّتقاديي ،لكامِل

فخليفية   ،نّصالاخلالفية بي   ييياد بهيا إ ّ  خالفة النبو    فهاا اةديث فإن صّح 

                                                

 (.447/ )اشف املشكل راجع (   )

: وقيال  (4/103)، والرتمياي يف سيننه   (4649، 4646 ح  4/1)أخيجه أبو داود يف سننه (  1)

حبيان   هاا حديث حس ، وأخيجه اب  حبان يف صحيحه اما يف اإلحسان برتويب صحيح ابي  

، ( 11، 1/110)، وأمحيييد يف املسيييند  (41 ،  3/9)، واةييياام يف املسيييتدرا  (7/48)

، (3/897)وصححه األلباني يف صيحيح سين  أبيي داود     (6/341)والبيهقي يف د ئل النبو  

، ونقل وصحيحه ع  اةاام والاهّ وابي   (417ح  941/ )وسلسلة األحاديث الصحيحة 

ربي واب  ويمية، ونقيل عنيه اعتمياد اإلميام أمحيد علييه، وأنيه        حبان واب  حجي واب  جييي الط

ورد ا لباني عليى مي  ضيعف اةيديث اياب  خليدون يف       . متفق عليه ب  الفقهاء وعلماء السنة

فقيد ويب  بوضيوح سيالمة     : وارخيه، وأبي بكي ب  العيبي يف العواصيم مي  القواصيم، ثيم قيال     

 .حتج بهاةديث م  علة قادحة يف سندحل، وأنه صحيح مي
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قد دّله و ،خليفتهماان وَم  استخلفه النا   ،هكقكَبلك هو املستخلف م  النّ 

 نييّص علييى اإلمييام أمييري املييؤمن       ة الّد ليية علييى أّنييه   قطعّيييأحاديييث 

وسيتمي إ  ثالثي     إن خالفية عليي    :حديث سيفينة فيكون معنى  ،واستخلفه

. .و  يضّي بإمامته وقّدم غريحل بعد الّنص عليه ،أمور املسلم مللوا اثم يتو   ،سنة

املنصيوب  مي  ا     ،بيالّنص لفياء  اخلئمية  األثين عشي بيان لعدد وحديث اخللفاء اإل

 .و  منافا  ب  اةدير  ،الاي  يكون اإلسالم بهم عمليملال ،سبحانه

قيد اجتميع الّنيا     ف ،مل متميع علييه النيا    اب  حجي اري َم  ذايهم ثّم أّن أ

مل متمييع الّنييا  علييى أمييري و ،ه وثييب عليييه الّنييا  حّتييى ِقتييلأّنيي عرمييان إّ علييى 

 ،أهل الشام مل يبايعوحلف ،م  أول يوم يف خالفته علي ب  أبي طالب املؤمن  

اب  أبي العيمل اةنفيي يف شييح    حّتى قال  ،واخلوار طلحة والملبري وعائشة حاربه و

مل  ،تلف ميخ بل اانوا ،مل متمع النا  يف زمانه لي ع :العقيد  الطحاوية

 .( )لكينتمم فيه خالفة النبو  و  امِل

يملييد  وييدخل فييهم   !! اخللفياء  على قوهلم م  ب   يخي  أمري املؤمن  ف

 ،أهييل املدينييةو أهييل بيتييه و اةسيي  اإلمييام مل يبايعييه اليياي بيي  معاوييية 

 ،فوقعه بيينهم وبينيه وقعية اةيي      ،ي بين أميةعامله وسائأهل املدينة منها  وأخي 

فكييف   ،حّتى ةفي بيه األموّييون يف قّصية مشيهور      ،وخي  عليه اب  الملبري يف مكة

 !!ميك  أن يقال بعد ذلك أّن الّنا  اجتمعوا عليه 

ألّن األّمية   ،مليوا بيين أميية   سيائي  معاويية و الّنا  مل متمعوا عليى  أن واةّق 

                                                

 (.493)شيح العقيد  الطحاوية   راجع (   )
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روي عي   و ،وهاا واضٌح ملي  نميي يف ويأرخيهم    ،ى أميهاعل ةلاانه مقهور  مغلوب

اجلمعية   - يعيين خيار  الكوفية    - صلى بنا معاوية بالنخيلية  :قال ،سعيد ب  سويد

ميا قياولتكم لتصيوموا و  لتصيّلوا و  لتحّجيوا و        :ثم خطبنا فقيال  ،حىيف الّض

فقيد   ،كمولكي  إٌيا قياولتكم ألويأم ي عليي      ،قد عيفه أنكم وفعليون ذليك   ،لتملّاوا

 .( )أعطاني ا  ذلك وأنتم اارهون

 ،أقوال علمائهم يف وعي  اخللفاء اإلثين عشي ووسميتهم وضيحك الّركليى  أّما 

إذ ما مينع األّمية أن  !! وهي ودعو إ  التعّجب  ،وقد أعيضه عنها حار اإلطنا 

نص ييه بعييد أن  اليياي  بش ييي بهييم اليينّ     أهييل البيييه  وييدي  ا  بإماميية  

مي    أهل البيه ما طابق عدد وصفة أئمة  ،هم ووصفهمعلى عدديث األحاد

 إميامتهم  إّ  بيكيون عملييملال منيعيال    فاإلسالم    ،دون ضّم أحد أو إسقاط أحد

وقييد حّرييه   ،ورعهييم ووقييواهم وعلمهييم  وقييد أمجعييه األّميية علييى فضييلهم و    

نية  مبيِّووعتيرب هياحل النصيو      ،بهيم قتيداء  اّوبياعهم واإل الّنصو  الّصيحيحة عليى   

  .النّ خلفاء م  للمياد 

فليو   ..لسمامية واخلالفية   أبنياءحل  اإلمام أمري املؤمن  ووقد أقّي الكّل بأهلّية 

وقّصينا أقوال مؤّرخ معتمد واحد يف الّشهاد  هليم بيالك لمفينيا مبيا ُيفحيم اخلصيم       

 .العنيد ويدعم املطلب

ملشيهود هليم باجلنية    فمو نا اإلمام عليي مي  اخللفياء الياشيدي  ا     :قال الاهّ

وسييدا شيبا  أهيل     بناحل اةسي  واةسي  فسيبطا رسيول ا      أو ..ُنحكّبه ونتو حل

                                                

 (.34 /8)البداية والنهاية راجع (   )
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 .( )لو اسُتخلفا لكانا أهالل لالك ،اجلنة

واان أحد َم  مجع ب  العليم   :ّمد ب  علي ميح وقال يف ويمجة اإلمام

 .(1)واان أهالل للخالفة ،والعمل والسؤدد والشيف والرقة واليزانة

وايان يصيلح    ،مناقيب جعفيي ايرري     :ّمد مييح  جعفي بي  إلمام اوقال يف 

لسؤددحل وفضله وعلمه وشيفه  ،للخالفة
(3). 

أو   ،جّيييد العلييم  ،اييبري القييدر  :وقييال يف اإلمييام موسييى بيي  جعفييي    

 . (4)باخلالفة م  هارون

أهالل  ،وقد اان علي اليضا ابري الشأن :وقال يف اإلمام علي ب  موسى 

 .(1) فةللخال

 ،فقد أمجعه األّمة على علّو مقامهم وأهلّيتهم للخالفة م  غيري أدنيى شيكّ   

قيال  فقيد   ،حّتى أّن اب  ويمية مل يسعه أن محد أهلّيتهم لسمامة ومل ينكي فضيلهم 

عليييى الفضيييائل هم بازييييدون غريهيييم  مت إميييامتهم بالقيييائل  رّدحل عليييى يف 

                                                

 (.10 /3 )سري أعالم النبالء راجع (   )

واان له جاللة عجيبة، وحق  له وا  ذليك، فقيد ايان     :وقال يف اإلمام علي ب  اةس  

سيري أعيالم النيبالء    ؛ راجيع  عقليه  أهالل لسمامة العممى لشيفه وسؤددحل وعلميه ووأّلهيه واميال   

 (.10 /3 )وذاي أهليته للخالفة أيضال يف ، (4/378)

 (.10 /3 )واالك يف ، (4/401)سري أعالم النبالء راجع (  1)

سييري أعييالم النييبالء  ، (73)   يهيي (60  -  4 )حييوادث ووفيييات سيينة   ويياريخ ا سييالم، (  3)

( 3/ 10.) 

 (.10 /3 )سري أعالم النبالء (  4)

 (.7/371)سري أعالم النبالء (  1)
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لكنه  ،حبها أهالل أن ُوعقد له اإلمامةغايتها أن يكون صا إن ولك الفضائل :غريهم

اما أنه   يصري اليجيل قاضييال مبجييد اونيه أهيالل       ،  يصري إمامال مبجيد اونه أهالل

وهيم أهيل أن    ،إن أهليية اإلمامية ثابتية نخييي  اربووهيا هليؤ ء       :ثيم قيال   ..لالك

 .( )ومل يصريوا بالك أئمة ،فال موجب للتخصيص ،يتوّلوا اإلمامة

فميا قيول ابي  ويميية يف      ،بالقاضي قيا  مع الفيارا  قيا  اإلمام  إّ  أّن

فإن ! قاضيال هل يضي جحود الّنا  بكونه ف ،على األّمة قاٍ  قد نصبه النّ 

 أهيل البييه   اان اجلوا  سلبال وهو االك فإّن جحيود الّنيا    يضيّي بإمامية     

 ،قطعييالوإّن لتخصيصييهم موجييٌب   ..هيياا ،علييى خالفييتهم  ص اليينّ بعييد نيي 

 .دون غريهمهم بالتمسك باليت أميت بالنصو  الصحيحة 

افيليية بتأسيييس هيياا األصييل مبييا  فييإّن يف اتبنييا املعتييرب  نصييوٌ  ..وايييف اييان

والنّص ااشف ع  اإلختيار اليّباني الاي يلملم  ،يوّضح مداليل هاا اةديث حتمال

ليم حتّققهيا إّ    ومبيا أّن العصيمة ملكية نفسيانّية   يع     ،منه عصمة املنصو  علييهم 

 .والسبيل ملعيفة املختار هو الّنص ،عامل الغيب اقتضه حكمته اجلعل واإلختيار

صيلى بنيا رسيول     :ففي افاية األثي بإسناد ييفعه إ  حايفة ب  اليمان أنه قيال 

أوصييكم بتقيوى    ،معاشيي أصيحابي   :ثم أقبل بوجهه الكييم علينا فقيال  ا  

وميي  أمييح ووياهييا حلييه بييه   ،هييا فيياز وغيينمفميي  عمييل ب ،ا  والعمييل بطاعتييه

 .فالتمسوا بالتقوى السالمة م  أهوال يوم القيامة ،الندامة

 ،وإني وارا فيكم الرقل  اتا  ا  وعرتوي أهل بيييت  ،فكأني أدعى فأجيب

                                                

 (.3 4/1)منها  السنة النبوية راجع (   )
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 ،وم  متسك بعرتويي مي  بعيدي ايان مي  الفيائملي        ،ما إن متسكتم بهما ل  وضلوا

 . وم  يلف عنهم اان م  اهلالك

 على م  يلفنا ا ،يا رسول ا  :فقله

 على م  خلف موسى ب  عميان قومه ا :قال

 .على وصيه يوشع ب  نون :قله

قائيد اليربر     فإن وصيي وخليفيت م  بعيدي عليي بي  أبيي طاليب       :قال

 .اول م  خالهميخ وقاول الكفي  منصور م  نصيحل

 فكم يكون األئمة م  بعدا ا ،يا رسول ا  :قله

أعطياهم ا    وسيعة مي  صيلب اةسي       ،عدد نقبياء بيين إسييائيل    :قال

 .خملان علم ا  ومعادن وحيه ،علمي وفهمي

 يا رسول ا  فما ألو د اةس  ا :قله

 :وذلك قوله وعا  ،إن ا  وبارا ووعا  جعل اإلمامة يف عقب اةس  :قال

َوَجَعَلها َالكَمةل باقكَيةل فكي َعقكبكهك. 

 ال وسميهم لي يا رسول ا  اأ ف :قله

إنه ملا عي  بي إ  السماء ونميت إ  ساا العيل فيأيه مكتوبا  ،نعم :قال

ورأيه أنوار اةسي    ،مد رسول ا  أيدوه بعلي ونصيوه بهميح بالنور   إله إ  ا 

ّمدال وميييحّمدال وميييحورأيييه يف ثالثيية مواضييع علّيييا علّيييا علّيييا  ،واةسيي  وفاطميية

 .وجعفيال واةس  واةجة يت أل م  بينهم اأنه اواب دري وموسى

 يا ر  م  هؤ ء الاي  قينه أمساءهم بإمسك ا :فقله

 ،خلقيتهم مي  طينتيك    ،مد إنهيم هيم األوصيياء واألئمية بعيدا     مييح  ييا  :قال
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 .وبهم أثيب وأعاقب ،فبهم أنملل الغيث ،فطوبى مل  أحبهم والويل مل  أبغضهم

 :إ  السيماء ودعيا بيدعوات فسيمعته فيميا يقيول       يدحل ثم رفع رسول ا  

 .( )ويف زرعي وزرع زرعي ،وعقب عقّ ،اللهم اجعل العلم والفقه يف عقّ

 ويف اإلرشاد وافاية األثي باإلسناد إ  حايفية بي  أسييد أّنيه مسيع الينّ       

 ،م وأنيتم واردون عليّي اةيو    ِكِطَيإني َفي  ،يا أيها النا  :يقول وهو على منربحل

فيإن اللطييف اخليبري     ،وإني سائلكم ع  اليرقل  فيانميوا اييف يلفيوني فيهميا     أ  

 .وسأله ربي ذلك فأعطانيه ،نبأني أنهما ل  يفرتقا حتى يلقياني

فييال وسييبقوهم   ،أ  وإنييي قييد وياتهمييا فيييكم اتييا  ا  وعرتوييي أهييل بييييت   

 .و  وعّلموهم فإنهم أعلم منكم ،و  وقصيوا عنهم فتهلكوا ،فتفيقوا

 ،بعي   يضي  بعضيكم رقيا َ   كم بعدي ويجعون افارال  ألفيّن ،يها النا أ

 ،أ  وإن علي ب  أبي طالب أخي ووصييي  ،اريل اجلّيالّس فتلقوني يف اتيبة امجّي

 .(1)يقاول بعدي على وأويل القيآن اما قاوله على ونمليله

خطبنيا   :قيال  بإسناد إ  سيلمان الفارسيي    وروى الشيخ الصدوا 

ومنطلييق إ   ،عيي  قييييب  إنييي راحييلٌ  ،معاشييي النييا   :فقييال  رسييول ا 

 ،فييإن اييل بدعيية ضيياللة   ،وإييياام والبييدع  ،أوصيييكم يف عرتوييي خييريال  ،املغيييب

 .والضاللة وأهلها يف النار

                                                

، وإثبيييات اهليييدا  ( 7 ح   36/33)، عنيييه حبيييار األنيييوار  (36 )راجيييع افايييية األثيييي    (   )

 (.14 )ح ( 80 )  ( 1/3 )، والعوامل   (134ح  1/131)

( 1/3 )، والعيوامل    (81 ح  36/318)، عنيه حبيار األنيوار    (19 )راجع افاية األثي   (  1)

 (.311/ )، وروى بعضه أبو نعيم يف حلية األولياء (48 )ح ( 99 )  
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وميي  افتقييد القمييي   ،ميي  افتقييد الشييمس فليتمسييك بييالقمي    ،معاشييي النييا  

أقيول   ،جوم الملاهي  بعديفإذا فقد  الفيقدي  فتمسكوا بالن ،فليتمسك بالفيقدي 

 .قولي هاا وأستغفي ا  لي ولكم

 :فيدخله إلييه وقليه    ،فلما نملل ع  املنرب وبعته حتى دخل بيه عائشة :قال

إذا افتقييد  الشييمس فتمسييكوا  :مسعتييك وقييول ،بييأبي أنييه وأمييي يييا رسييول ا  

مسيكوا  وإذا افتقيد  الفيقيدي  فت   ،وإذا افتقد  القمي فتمسيكوا بالفيقيدي    ،بالقمي

 فما الشمس وما القمي وما الفيقدان وما النجوم الملاهي  ا ،بالنجوم الملاهي 

فيييإذا  ،واةسييي  واةسييي  الفيقيييدان ،وعليييي القميييي ،أنيييا الشيييمس :فقيييال

وأما  ،وإذا افتقدمتوحل فتمّسكوا باةس  واةس  ،إفتقدمتوني فتمسكوا بعلي بعدي

 . واسعهم مهديهمالنجوم الملاهي  فهم األئمة التسعة م  صلب اةس 

عيدد أسيباط    ،أئمية أبييار   ،إنهم هم األوصياء واخللفاء بعيدي  :ثم قال 

 .يعقو  وحواري عيسى

 .فسّمهم لي يا رسول ا  :قله

وبعييدهما علييي زييي   ،وبعييدحل سييبطاي ،أّوهلييم علييي بيي  أبييي طالييب :قييال

 والصييادا جعفييي بيي   ،مد بيي  علييي البيياقي علييم النبييي   ميييح وبعييدحل ،العابييدي 

والاي يقتل بيأر  الغيبية إبنيه     ،وإبنه الكاةم مسي موسى ب  عميان ،دمميح

واةجيية القييائم املنتمييي يف  ،والصييادقان علييي واةسيي  ،مدميييح ثييم إبنييه ،علييي

مي    ،علمهم علميي وحكمهيم حكميي    ،م  دمي وةمي ،فإنهم عرتوي ،غيبته
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 .( )آذاني فيهم فال أناله ا  شفاعيت

مد مييح  الصحيحة اليت رواها الكليين ع  عد  م  أصحابنا ع  أمحيد بي   يف و

 :قيال  الربقي ع  أبي هاشم داود ب  القاسيم اجلعفييي عي  أبيي جعفيي الرياني       

عليى ييد سيلمان فيدخل      يءومعه اةس  ب  عليي وهيو متكي    أقبل أمري املؤمن  

م علييى أمييري  فسييّل إذ أقبييل رجييل حسيي  اهليةيية واللبييا     ،املسييجد اةيييام فجلييس 

ييا أميري امليؤمن  أسيألك عي  ثيالث       : فيد علييه السيالم فجليس، ثيم قيال      ،املؤمن 

مسائل إن أخربوين به  علمه أن القوم رابوا م  أميا ما قضيي علييهم وأن ليسيوا    

 ! !وإن وك  اأِلخيى علمه أنك وهم شيع سواء ،مبأمون  يف دنياهم وآخيوهم

 .سلين عما بدا لك :فقال له أمري املؤمن  

ا وع  اليجل اييف ييااي    أخربني ع  اليجل إذا نام أي  واهب روحه: قال

ا فالتفيه أميري امليؤمن      ا وع  اليجل ايف يشبه ولدحل األعمام واألخوال وينسى

 مد أجبهميح يا أبا :س  فقالإ  اة. 

أشيهد أن   إليه إ  ا  ومل أزل أشيهد     :فقيال اليجيل   ،فأجابيه اةسي    :قال

وأشهد أنك وصيي رسيول    ،مدال رسول ا  ومل أزل أشهد بهاميح وأشهد أن ،بها

وأشييهد أنييك  ،ومل أزل أشييهد بهييا - أشييار إ  أمييري املييؤمن  - ا  والقييائم حبجتييه

وأشهد أن اةس  ب  عليي وصيي أخييه     - أشار إ  اةس  - هوصيه والقائم حبجت

 ،وأشهد على علي ب  اةس  أنيه القيائم بيأمي اةسي  بعيدحل      ،والقائم حبجته بعدحل

                                                

ح  36/187)، وحبييار األنييوار  (40)، وافاييية األثييي    (4  )راجييع معيياني األخبييار     (   )

، (83)ح ( 44 )  ( 1/3 )، والعييييوامل   (489ح  4 1/1)، وإثبييييات اهلييييدا   (   

 (.144)واملنتخب   
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وأشيهد عليى جعفيي     ،مد ب  علي أنه القائم بأمي علي ب  اةس ميح وأشهد على

 ي جعفيي بي   وأشهد عليى موسيى أنيه القيائم بيأم      ،مدميح مد أنه القائم بأميميح ب 

وأشيهد   ،وأشهد على علي ب  موسى أنيه القيائم بيأمي موسيى بي  جعفيي       ،مدميح

مد ميح وأشهد على علي ب  ،مد ب  علي أنه القائم بأمي علي ب  موسىميح على

شهد على اةس  ب  علي أنه القيائم بيأمي عليي    أو ،مد ب  عليميح أنه القائم بأمي

يكّنى و  يسّمى حتى يمهي أميحل  وأشهد على رجل م  ولد اةس    ،مدميح ب 

والسييالم عليييك يييا أمييري املييؤمن  ورمحيية ا    ،هييا عييد ل امييا ملةييه جييورال ؤفيمل

 .ثم قام فمضى ،وبيااوه

 ا  ي  يقصدأفانمي  مد اوبعهميح يا أبا : فقال أمري املؤمن 

أن وضيع رجليه خارجيال مي       ميا ايان إ ّ   :فقيال  فخي  اةس  ب  علي 

 ،فيجعيه إ  أميري امليؤمن  فأعلمتيه     ،رييه أيي  أخيا مي  أر  ا     املسجد فما د

 ا مد أوعيفهميح يا أبا :فقال

 .ا  ورسوله وأمري املؤمن  أعلم :قله

 .( )قال هو اخلضي

ورّبما يتساءل البع  بعد مواجهية وليك الّنصيو  الواضيحة يف الينّص علييهم       

   إذ ايان ينبغيي ذايي    !! ع  سبب خلّو القيآن م  النّص على أمسائهم الّشيييفة

 !!يضل النا فال  ريوفع الشك بصور  قاطعةل األئمة و اسم أمري املؤمن  

أصييل وجيو  الصييال   كييييم قيد نيملل ب  إّ  أّن القييآن ال  ،وهيو سيؤال مشيييوع  

مي  هياا   اإلمامية  وقيد اانيه    ،فيهيا  وفصييل األحكيام  م  غري بييان  والملاا  واةج 
                                                

 (.111/ )الكايف راجع (   )
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وقيد   ،اما فّصيل سيائي األحكيام    أوال وعي  أمسائهم إ  النّ فقد  ،القبيل

 .ع  هاا الّسؤال وأجابوا مبرل ذلك األئمة ةل ُس

 ع  عليي ابي  إبيياهيم عي       الشيخ الكليينالاي رواحل  الصحيحويف اخلرب 

 مد ب  سهل بي  زيياد أبيي سيعيد عي      ميح وعلي ب  ،مد ب  عيسى ع  يونسميح

 سيأله أبيا عبيد    :ع  اب  مسكان ع  أبي بصري قال ،مد ب  عيسى ع  يونسميح

َأطكيُعييوا اللذييَه َوَأطكيُعييوا الي ُسييوَل َوِأْولكييي اأَلْميييَّ عيي  قولييه ا  عييمل وجييل  ا  

 .بي طالب واةس  واةس  أملله يف علي ب  ن :لفقا مكْنِكْم

ي اتا  ا  ييته فيل بيسمِّ علّيال وأهيم يياله ليما بيا  يقولون فيإن الن :قلهيف

 عمل وجلا 

نملله علييه الصيال  ومل يسيّم ا  هليم      إن رسول ا   :قولوا هلم :فقال

ونملليه الملايا  ومل   ي ذلك هو الاي فّس حتى اان رسول ا   ،ثالثال و  أربعال

 هيو الياي فّسيي    حتى اان رسيول ا    ،يسّم هلم م  ال أربع  درهمال درهم

هيو   ونملل اةج فلم يقل هلم طوفوا أسبوعال حتى ايان رسيول ا     ،هلم ذلك

 َأطكيُعوا اللذَه َوَأطكيُعوا الي ُسوَل َوِأْولكي اأَلْميَّ مكْنِكْمونملله  ،الاي فّسي هلم ذلك

م  انه مو حل فعلي  :فقال رسول ا  يف علي ، علي واةس  واةس ونملله يف

فإني سيأله ا  أن   يفييا    ،أوصيكم بكتا  ا  وأهل بييت :فقال  ،مو حل

موهم فهم أعليم    وعّل :وقال ،اةو  فأعطاني ذلك بينهما حتى يوردهما علّي

 .  ضاللةإنهم ل  خييجوام م  با  هدى ول  يدخلوام با :وقال ،منكم

لك   ،فلو سكه رسول ا  فلم يب  م  أهل بيته  دعاها آل فالن وآل فالن

يُد اللذُه لكُيْاهكَب َعْنِكْم اليِّْجَس َأْهَل اْلَبْيهك إَّن َما ُييَّ :ا  أنملل يف اتابه وصديقال لنبيه
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فأدخليهم رسيول ا     ،فكان عليي واةسي  واةسي  وفاطمية     َوُيَطهَِّيِاْم َوْطهَّرًيا

  اللييهم إن اييل نييّ أهييالل وثقييالل  : ثييم قييال ،حتييه الكسيياء يف بيييه أم سييلمة

  .وهؤ ء أهلي وثقلي

 ا  ألسه م  أهلك :ةمفقاله أم سل

 ب  رسيول ا   ا ِقفلّم ،ولك  هؤ ء أهلي وثقلي ،إنك إ  خري :لقا

وإقامتيه للنيا     لكري  ما بل  فييه رسيول ا     ،اان علي أو  النا  بالنا 

أن  - ومل يكي  ليفعيل   - مل يكي  يسيتطيع عليي    ا مضيى علييّ  فلّمي  ،وأخياحل بييدحل  

ن لقييال إذ ،مد بي  علييي و  العبيا  بيي  عليي و  واحييدال مي  ولييدحل    ميييح ييدخل 

إن ا  وبارا ووعا  أنملل فينا اما أنملل فيك فأمي بطاعتنيا اميا    :اةس  واةس 

ا الييجس اميا   وأذهيب عّني   ،وبلي  فينيا رسيول ا  اميا بلي  فييك       ،أمي بطاعتيك 

 .أذهبه عنك

ي مل يسيتطع أن  وّفا ُوي فلّمي  ،ايان اةسي  أو  بهيا لكيربحل     ،ا مضيى عليي  فلّم

َوِأْوِليوا اأَلْرَحيامَّ    :ا  عيمل وجيل يقيول   و ،يدخل وليدحل ومل يكي  ليفعيل ذليك    

أميي   :إذن لقال اةس  ،فيجعلها يف ولدحل َبْعُضُهْم َأْوَلى بكَبْعٍ  فكي اكَتا ك اللذهك

وبل  يف رسول ا  اما بل  فيك ويف  ،ا  بطاعيت اما أمي بطاعتك وطاعة أبيك

ا صيارت إ   فلّمي  ،وأذهب ا  عين اليجس اما أذهب عنك وع  أبييك  ،أبيك

عي عليه اما اان هو يدعي على اةس  مل يك  أحد م  أهل بيته يستطيع أن يّد

ثيم صيارت    ،ومل يكونا لييفعالحل  ،لو أرادا أن يصيفا األمي عنه ،أخيه وعلى أبيه

َوِأْوِليوا اأَلْرَحيامَّ َبْعُضيُهْم     :ح  أفضه إ  اةسي  فجييى وأوييل هياحل انيية     

ثيم   ،ثم صارت م  بعد اةسي  لعليي بي  اةسي      ا ك اللذهكَأْوَلى بكَبْعٍ  فكي اكَت
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الييجس هيو    :ثيم قيال   ،مد بي  عليي  مييح  صارت مي  بعيد عليي بي  اةسي  إ      

 .( )وا    نشك يف ربنا أبدال ،الشك

الكلييين عي  عليي بي  إبيياهيم عي  أبييه عي          الشيخ رواحل ويف الصحيح الاي 

محاد اب  عيسى ع  إبياهيم ب  عمي اليماني وعمي ب  ِأذينية عي  أبيان عي  سيليم      

ح  أوصى إ  ابنه اةس  وأشهد  أمري املؤمن   َةشهدت وصّي :ب  قيس قال

ثم دفع إليه  ،ومجيع ولدحل ورؤساء شيعته وأهل بيته مدالوميحعلى وصيته اةس  

أن ِأوصيي   أمينيي رسيول ا     ،يا بين :وقال  بنه اةس  ،الكتا  والسالح

وأمينييي أن آميييا إذا حضيييا املييوت أن   ،وأن أدفييع إليييك اتبييه وسييالحه  ،إليييك

وأمييا رسيول ا  أن    :ثم أقبل على ابنه اةس  فقيال  ،ودفعها إ  أخيك اةس 

  .ودفعها إ  ابنك هاا

 وأمييا رسيول ا  أن ويدفعها إ  ابنيك     :ثم أخا بييد عليي بي  اةسي  وقيال     

 .(1)مد ب  علي واقيأحل م  رسول ا  ومين السالمميح

هم الّشيييفة يف  أمسيائ شييعتهم عليى ولقي  اليّنفس ب     أهل البيه وقد عّلم 

اعتقاداويه الييت   ه مبجميل  ّبي رشيهد املصيلي   حيث ُي ،سجد  الشكي عقيب ال صال 

ويف ذاييهم   ،والتيرّبي مي  أعيدائهم    م ويوّليه ليؤّاد على  ،ينبغي أن يلقاحل بها

 .امال الّصال  والعبادات

ا  بيي  جنييد  عيي   ا بإسيينادحل عيي  عبييدو رواهييا الصييدالصييحيحة اليييتففييي 

                                                

 (.186/ )الكايف راجع (   )

 (.179/ )الكايف راجع (  1)
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اللهم إني أشهدا وأشهد  :وقول يف سجد  الشكي :أنه قال موسى ب  جعفي 

مدال ومييح مالئكتك وأنبياءا ورسلك ومجيع خلقك أنك أنه ا  ربيي واإلسيالم   

مد ميح مد ب  علي وجعفي ب وميحنبيي وعليال واةس  واةس  وعلي ب  اةس  

مد واةس  ب  ميح مد ب  علي وعلي ب وميحى ب  جعفي وعلي ب  موسى وموس

 .( )علي واةجة ب  اةس  أئميت بهم أوو  وم  أعدائهم أوربأ

نّصييال خاّصييال يف أارييي ميي    علييى اإلمييام  اةسيي  واةسيي    ونييّص 

 :وقد نقل املسيلمون اافيّة واوفقيه الميتهم عليى روايية قيول الينّ          ،موط 

وقيد روي يف اليوضية بإسيناد إ  طيارا بي        ،  إمامان قاما أو قعدااةس  واةس

ّ    :قال للحس  واةسي   شها  أّن أمري املؤمن   وسيّيدا   ،أنتميا إماميان بعقي

 .(1)ولعنة ا  على م  عادااما ،واملعصومان حفمكما ا  ،شبا  أهل اجلنة

د عليى مقاميه   ووؤّاي  مكانة اإلمام اةسي   وعمّلز هاحل الّنصو  الشييفة و

قيد نصيبه    ،وحّجية مي  ا  وعيا  عليى عبيادحل      ،فهو إميام بيالّنص اجلليي    ،الّشامخ

فهيو اإلميام ابي  اإلميام أخيو       ،وعصمة م  العاا  ،ليكون هلم هاديال م  المالل

 ،الييت لي  وتكيّير يف وياريخ اليدنيا     امِلفييد   والنسخة اليتيمة  ،األئمة اإلمام أبو 

م اجلهييول حيمتييه ووعييّدى عليييه وةلمييه رغييم منمللتييه   وقييد انتهييك اإلنسييان الّملييو 

إ   ،وبالّتالي فإّن منمللته الكربى وعّد م  أهم دواعي خليود اةيملن علييه    ،املعيوفة

 .درجة وعّدي اةملن إ  البكاء والنوح وعديد املأ 

                                                

 (.1 /9)الشيعة وسائل راجع (   )

 (.43/161)راجع حبار األنوار (  1)
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 ،ميا خيالف الّصيرب   هو واجلملع  ،قد ندبوا إ  اجلملع عليه األئمة حّتى أّن 

والييت   ،ملع ومفهومه ارري مي  الّشيعائي اةسيينّية املتداولية الييوم     ويدخل يف با  اجل

بعيد التيدليل عليى أهمّيية اةادثية ووأثريهيا يف        ،هاا الكتا حبوث ستقف عليها يف 

واألمييم  األنبييياء وذاييي أصييدائها الّسييابقة عليهييا يف عييامل  ،الكييون واملكّونييات

 .واالك ذاي أصدائها الاّلحقة ،الّسابقة
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